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نيـازاقتـصادايـران

ورود كميسيون تلفيق
به دعواي
رتبهبندي

كارشناسمحيطزيست
در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد

آلودگي هوا
منبع درآمد
سازمانمحيطزيستاست

صفحه 6

سرمقاله

مجلس و انتظارات مردم

فقط س��ه روز تا زمان
برگ��زاري انتخاب��ات
مجلس در  2اس��فند
باقي مانده اس��ت ،در
اي��ن ح��ال ،همچنان
گالي��ه از رد صالحيت
مجيد اعزازي برخي كانديداها و البته
اميد به تاييد صالحيت
برخي از آنان در وق��ت اضافه وجود دارد .آنگونه
كه ديروز حس��ن روحان��ي ،رييسجمهور در
نشست خبري خود اعالم كرد ،تعداد حوزههاي
انتخاباتي فاقد شرايط رقابت براي كانديداهاي
همه احزاب فعال در كش��ور از  70حوزه به 44
حوزه كاهش يافته اس��ت .در اين ش��رايط و در
حالي كه كشور با چالشهاي متعددي دست و
پنجه نرم ميكند ،برخي گزارشگران تلويزيون
با طرح اين سئوال كه «اگر نماينده بشويد ،چه
اقدامي ميكنيد؟» به س��راغ رهگذران كوچه و
خيابان ميروند و نظر آنان را جويا ميشوند.
همين صفحه

صفحه 12

بازار سرمايه

گزارش «تعادل» از چالش ايران در مسير الحاق به «افاي تياف»

اميدبهابقاء درليستخاكستري

سيل نقدينگي بازاربورس را
به كدام سو ميبرد
محمدامينخدابخش|
معامالت روز گذش��ته در ب��ورس و فرابورس براي
دومي��ن روز متوال��ي در هفته جاري با رش��دي
قابل توجه پايان ياف��ت .در اين روز هجوم تقاضا به
نمادهاي بورسي سبب شد تا بسياري از اين نمادها
ضمن دستيابي به سقف مجاز قيمت روزانه ،حجم
بااليي از معامالت را در كارنامه روزانه خود به ثبت
برس��انند .همين امر به رش��د تمامي نماگرهاي
بورس تهران در روز يكشنبه منتهي شد و در نهايت
ش��اخص كل بازار ياد ش��ده را به كانال  470هزار
واحدي رساند .در اين روز شاخص كل بورس تهران
به ميزان  10هزار و  761واحد رش��د كرد و ضمن
ثبت افزايش  2.33درصدي ،به سطح  472هزار و
 749واحدي دست يافت .با احتساب اين رشد كه
بيش از هر چيز تحت تاثير نمادهاي فلزي  -معدني
و پتروپااليشي نظير «فوالد»« ،فارس»« ،فملي» و
«پارس»رويداد،نماگراصليبازارسهام...
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صفحه 3

روحاني همزمان با شروع نشست «افايتياف» در پاريس تصريح كرد

تالشمان را ميكنيم
به ليست سياه برنگرديم

انرژي

صنعت،معدن و تجارت

طلسم اصالح قانونكار
چه زماني شكسته ميشود

تولد
«خاموشيهاي زمستانه»
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صفحه 7

مجلس
الريجاني در ديدار با بشار اسد:

تهران از مبارزه سوريه عليه
تروريستها حمايت ميكند

ريي��س مجل��س ش��وراي اس�لامي گف��ت:
حمايته��اي تهران از دمش��ق در جنگ عليه
تروريس��تها ادامه خواهد داش��ت .به گزارش
خبرگزاري صداوسيما از دمشق ،بشار اسد در
ديدار با علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي
اسالمي كش��ورمان تصريح كرد :تروريستها
م��ردم را (در ادلب) به گ��روگان گرفته و آنها را
سپر انس��اني قرار ميدهند .وي بدون نام بردن
از كشورهاي حامي تروريس��م در سوريه ،آنها
را دشمن مردم س��وريه دانست .رييسجمهور
س��وريه در ادامه افزود :دمش��ق هرگ��ز اجازه
نخواه��د داد كه اين روند ادامه داش��ته باش��د
و امني��ت و زندگي م��ردم در مع��رض تهديد
قرار گيرد .مردم س��وريه بر پاكسازي سرتاسر
خاك كشورش��ان از لوث گروههاي تروريستي
تاكيد دارند .علي الريجاني ني��ز در اين ديدار،
بر اهمي��ت پيروزيهاي اخي��ر محور مقاومت
عليه تروريس��تها (در جبهه ادل��ب) تاكيد و
خاطرنشان كرد :حمايتهاي تهران از دمشق
در جنگ عليه تروريستها ادامه خواهد داشت.
جمهوري اس�لامي ايران يقين دارد كه سوريه
قادر است ،جنگ تا آزادي همه مناطق خود از
لوث تروريستها را ادامه دهد تا به جايگاه قبلي
خود در منطقه برگردد .الريجاني صبح ديروز
در راس هيات ارشد پارلماني وارد دمشق شد و
افزون بر ديدار با رييسجمهور سوريه با رييس
مجلس اين كشور نيز ديدار و گفتوگو كرد.
وي قرار اس��ت با عماد خميس نخس��توزير
س��وريه نيز دي��دار و درباره چش��مانداز روابط
اقتص��ادي و تج��اري مي��ان تهران و دمش��ق
گفتوگو كن��د .الريجاني پس از اي��ن ديدار،
عازم بيروت خواهد شد .رييس مجلس شوراي
اسالمي كش��ورمان در مصاحبه با خبرنگاران
گفت سوريه كش��ور دوس��ت و برادر و يكي از
محورهايمقاومتاست.

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل

30005320

گزارش

سرمقاله

مجلس و انتظارات مردم

مجيداعزازي|
دبيرگروهراهوشهرسازي|
فقط سه روز تا زمان برگزاري انتخابات مجلس در2اسفند
باقي مانده اس��ت ،در اين ح��ال ،همچنان گالي��ه از رد
صالحيت برخي كانديداها و البته اميد به تاييد صالحيت
برخي از آنان در وقت اضافه وج��ود دارد .آنگونه كه ديروز
حس��ن روحاني ،رييسجمهور در نشس��ت خبري خود
اعالم كرد ،تعداد حوزههاي انتخاباتي فاقد شرايط رقابت
براي كانديداهاي همه احزاب فعال در كشور از  70حوزه
به  44حوزه كاهش يافته است .در اين شرايط و در حالي
كه كش��ور با چالشهاي متع��ددي دس��ت و پنجه نرم
ميكند ،برخي گزارشگران تلويزيون با طرح اين سئوال
كه «اگر نماينده بشويد ،چه اقدامي ميكنيد؟» به سراغ
رهگ��ذران كوچه و خياب��ان ميروند و نظر آن��ان را جويا
ميشوند.پاسخهااماهريكمصداق«هركسيازظنخود
شد يار من» است .هر كسي سعي ميكند كه متناسب با
مشكالت ش��خصي يا خانوادگي خود راهكاري را عنوان
كند .يكي ميگويد به توليدكنندگان وام ميدهم .ديگري
ميگويد اشتغال را افزايش ميدهد ،سومي و چهارمي هم
از حل بيكاري و مسكن جوانان سخن به ميان ميآورند.
در واقع ،پرسش شوندگان به مسائلي اشاره ميكنند كه
اكثر جمعيت كشور با آنها دس��ت به گريبان است و البته
تمام نمايندگان و مسووالن كنوني كشور هم از آنها مطلع
هس��تند و جالب اينكه طي س��الها و دهههاي گذشته
هم از اين مشكالت س��خن گفته و درباره شيوه حل آنها
هم راهح��ل ارايه كردهاند .با اين ح��ال ،وضعيت بيكاري،
مسكن ،توليد ،رفاه اجتماعي و ...به گواه آمارهاي رسمي
سال به سال وخيمتر شده اس��ت .البته ناگفته پيداست
كه مجلس ،قوه و قدرت اجرايي ن��دارد و تنها قانون گذار
است و بر اعمال و عملكرد دولت نظارت ميكند .از سوي
ديگر ،هم اينك قوانين متعددي در ارتباط با حل مسائل
يادشده وجود دارند كه عمدتا به درستي اجرا نميشوند
كه اگر چنين ميشد ،هم اينك با شرايط پيچيده كنوني
مواجهنبوديم.ازهمينرواستكهبارهااززباننمايندگان
مجلس يا كارشناس��ان عرصههاي گوناگون شنيدهايم
كه با ازدياد قوانين مواجه هستيم يا فالن قانون مسكوت

مانده و اجرا نميشود .بهطور مثال ،اجراي قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هم اينك معطل مانده
و به فراموشي سپرده شده اس��ت .قانون ياد شده در سال
 83به تاييد شوراي نگهبان رسيد و بالفاصله وزارت رفاه
و تامين اجتماعي در سال پاياني دولت اصالحات تشكيل
شد تا س��كانداري امور رفاهي و امر سياستگذاري واحد
براي امور بيم��هاي،حمايتي و ام��دادي را به عهده گيرد.
در حالي ك��ه انتظار ميرف��ت ،دولت مه��رورز كه داعيه
برقراري عدالت اجتماعي و توجه به مسائل رفاهي مردم
را داش��ت ،از اين «قانون مادر» حمايت و با قدرت اجراي
آن را پيگيري كند ،اما وزارت تازه تاس��يس را منحل و در
دو وزارتخانه ديگ��ر ادغام كرد و وزارت تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي تاس��يس ش��د و بار ديگر ،مباح��ث مربوط به
هدفمندي يارانهها و در مجم��وع مقوله رفاه اجتماعي به
حاشيهرفت.دولتهاييازدهمودوازدهمهمتالشيبراي
احياي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اجراي دقيق قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نكردند .بدون
شك ،اگر قانون يادشده به درستي اجرا ميشد ،هم اينك
با مسائل پرهزينهاي شبيه افزايش نرخ بنزين در آبان سال
جاري يا پرداخت يارانه نقدي به همه افراد جامعه مواجه
نبوديم  .در بازگشت و پاسخ به سئوال ابتدايي اين مطلب،
بايد گفت ،از آنجا كه مجلس يكي از سه ركن اصلي نظام
سياسي كشور است ،فعاليتهاي قانونگذاري و نظارتي
آن هم در خوشبينانهترين حالت،تنها بخشي از راه برون
رفت از مس��ائل كنوني كشور اس��ت .در عين حال ،شايد
مجلس آينده بيش از اينكه نيازمند قانونگذاري باش��د،
بايد مقررات زداي��ي از برخي فرايندها مانند فعاليتهاي
اقتصاديراسرلوحهكارخودقراردهد.مقرراتيكهدستو
پايكارآفرينانوتوليدكنندگانرابستهوفضارابرايرانت
جويي برخي افراد و گروهها باز كرده است .از سوي ديگر،
انتظار ميرود ،مجلس بيش از اثرپذيري از برخي افراد يا
نهادها ،دامنه وظايف نظارتي خود را گستردهتر كرده و با
قدرت بيش��تري اين وظيفه را انجام ده��د .وجود چنين
مجلس��ي نيازمند حافظه تاريخي قوي و افراد با تجربه از
همهگروههايسياسياست.كسانيكهبهمسائلكشوراز
زاويهمنافعمليونهمنافعگروهيمينگرند.

خبر
نامزدها شماره حساب و نماينده مالي خود را اعالم كنند

س��تاد انتخاب��ات كش��ور در اطالعي��هاي از نامزدهاي
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس�لامي خواست كه
ش��ماره حس��اب و نماينده مالي خود را ب��ه فرمانداري
مركز حوزه انتخابيه اعالم كنند .در اطالعيه ش��ماره ۱۴
س��تاد انتخابات آمده است :در راس��تاي اجراي مواد  ۷و
 ۸قانون «ش��فافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي
انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي» به اطالع
نامزدهاي انتخاب��ات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي
اسالمي ميرساند ،بايد در اس��رع وقت نسبت به تعيين
يا افتتاح حس��اب نزد يكي از بانكه��اي داراي مجوز از

بانك مركزي اقدام و شماره حساب دريافتي را به همراه
مشخصاتنمايندهماليخويشبهفرمانداريمركزحوزه
انتخابيه خود اعالم كنند .به گزارش روز يكشنبه پايگاه
اطالعرساني وزارت كشور ،ارايه شماره حساب و نماينده
مالي به جهت شفافيت مالي عملكرد تبليغاتي نامزدها و
احزاب حامي آنها ،ضروري است و تخلف از آن به استناد
ماده ( )۱۱قانون مذكور جرم بوده و داراي مجازات است.
يازدهمي��ن دوره انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي و
نخستين ميان دورهاي پنجمين دوره مجلس خبرگان
رهبريجمعهدوماسفندبرگزارميشود.

معاونامورسياسيوزارتامورخارجههمچنينگفت:
همواره اولويت با توليدكنندگان داخلي شركتهاي
داخلي و با كارآفرينان داخلي هست و اگر نياز باشد با
شركتهاي خارجي مراودهاي صورت بگيرد ،باز حتماً
شركتهايي كه در اين ش��رايط در ايران باقي ماندند
اولويت خواهند داش��ت .به گزارش ايرنا« ،سيدعباس
عراقچي» در گفتوگويي درباره خروج ش��ركتهاي
كرهاي از بازار ايران اظهارداشت :ما در يك مقطع بسيار
مهم تاريخي قرار داريم و فشار حداكثري امريكا در اوج
خود هست .كساني كه با اين سياست امريكا همراهي
ميكنندوملتايرانرادراينشرايطبسيارسختتنها
ميگذارند ،خيلي طبيعي است كه حساب خود را براي
آينده مش��خص كردهاند و حتماً ملت ايران فراموش
نخواهند كرد .وي افزود :كمپانيها و شركتهايي كه
ايران را ترك خواهند كرد در آين��ده اقتصاد ايران در
اولويت قرار نخواهند داشت .عراقچي خاطرنشان كرد:
همواره اولويت با توليدكنندگان داخلي شركتهاي
داخلي و با كارآفرينان داخلي هست و اگر نياز باشد با
شركتهاي خارجي مراودهاي صورت بگيرد ،باز حتماً
شركتهايي كه در اين ش��رايط در ايران باقي ماندند،
اولويت خواهند داشت .معاون وزير امور خارجه تصريح
كرد :كساني كه ايران را ترك كردند ،بدانند بازارهايي
را از دس��ت دادند كه به آساني نخواهد توانست دوباره
به دس��ت بياورند .بدنبال قطع همكاري شركتهاي
الجيوسامسونگكرهجنوبيباشركتهايايرانيدر
ماههاي گذشته متاثر از تحريمهاي امريكايي ،آخرين
تابلوهاي اين دو ش��ركت در حال جمعآوري از سطح
شهر ،فروشگاهها و مغازههاست و مشتريان و خانوادهها
ميتوانن��د محصوالت جايگزين س��ام و جيپالس را
استفادهكنند.

قضايي
تشكيلپروندهويژهشهادتسپهبدسليمانيدردادسرايتهران

رييس ق��وه قضاييه گف��ت :مس��ووالن قضايي در
جمه��وري اس�لامي اي��ران و در تماسهاي��ي با
مس��ووالن كش��ور عراق پيگيري موضوع شهادت
سردار سليماني را در دس��تور كار دارند ضمن آنكه
پروندهاي نيز در دادسراي تهران تشكيل و قضاتي
مامور شدهاند تا كار را با همكاري معاونت بينالمللي
قوه قضاييه و وزارت امور خارجه در كشور پيگيري
كنند .به گزارش ايس��نا ،آيتاهلل ابراهيم رييس��ي
در بدو ورود به كرمان در جمع خبرن��گاران افزود:
انشاءاهلل اين كار با همكاري مس��ووالن عالي قوه
قضاييه در عراق نيز دنبال ميشود و ما نيز مجدانه
اين موضوع را پيگيري ميكنيم و يقين داريم پاكي
خون شهيد سليماني سبب انتقام از قاتالن ايشان
شده و در اين موضوع ترديدي نخواهيم داشت .وي
تصريح كرد :شهيد سليماني نه تنها افتخاري براي

14

جهان

قدرتمند شدن تنها راه پيروزي برابر دشمن است

معاون وزير ام��ور خارجه گفت :در مقابل فش��ارهاي
خارجي چارهاي جز قوي شدن در مولفههاي مختلفي
از جمله توان نظامي و اقتصادي نداريم« .سيدعباس
عراقچي» در همايش تجليل از كارآفرينان برتر اظهار
كرد :حدود يك س��ال و نيم از خ��روج امريكا از برجام
ميگذرد و ام��روز در همايش تجلي��ل از برترينهاي
حوزه كار آفريني هس��تيم آن هم در حالي كه آمارها
نابودي اقتصاد اي��ران را در كمت��ر از  ۳ماه پيشبيني
ميكرد .وي با بيان اينكه ما بايد در مقابل اين فشارها
مقاومت ميكرديم ت��ا قدرت ايران ب��ر همگان ثابت
شود ،گفت :دشمنان از هيچ فش��اري اجتناب نكرده
و تحريمهاي جديد اضاف��ه كردند .اما اين كارآفرينان
هستند كه با همت خود و اش��تغالزايي هر چه بيشتر
توان اقتصادي مضاعفي براي كش��ور ايجاد ميكنند.
البته منكر كاستي و ضعفهاي موجود نميشويم ،اما
اقتدار امروز كشور ما شاهكاري است كه محقق شده
است .عراقچي تصريح كرد :دش��منان هر فشاري كه
ميتوانستند به كش��ور ما وارد كردند و حتي دست به
ترور قهرمانان و اسطورههاي اين ملت زدند ،اما كشور
ما با قدرت به راه خود ادامه داد .ش��هادت ميدهم كه
بسياري از كشورها تعجب ميكردند كه چگونه تحت
فش��ار اين تحريمها تاب آورديم .او ب��ا تاكيد براينكه
چ��ارهاي جز قوي ش��دن نداري��م و اين قوي ش��دن
مولفههاي مختلفي از جمله توان نظامي ،اقتصادي و
مواردي از اين قبيل دارد ،گفت :بايد بتوانيم همانطور
كه با توان نظامي دش��منان را از مب��ارزه در اين حوزه
نااميد كرديم آنها را از نظر اقتصادي هم نااميد كنيم.
دش��منان ما بايد بدانند كه تحريم ام��ري بيفايده و
بيحاصل خواهد بود چرا كه كارآفرينان ما با تكيه بر
توان داخلي ما را از هر محصولي بينياز خواهند كرد.

عكس :ايرنا

باالخره س��رما كار خود را كرد و به س��بب افزايش
بيس��ابقه مصرف گاز خانگي و گ��ذر اين مصرف
از رك��ورد  600ميليون مت��ر مكع��ب در روز ،گاز
اختصاص يافته به نيروگاهها به بخش خانگي داده
ش��د .متعاقبأ نيروگاهها با مشكل كمبود سوخت
مواجهشدندوخاموشيهايمديريتشدهزمستانه
از ديروز همراه زندگي ايرانيها ش��د .روز گذشته
گزارش رسيد كه بخشهايي از غرب ،شرق و مركز
شهرتهرانساعاتيرابدونبرقگذراندندو...

مردم اين خطه و ايران اسالمي است بلكه افتخاري
براي جهان اسالم است .وي با اش��اره به سفر خود
به اس��تان كرمان براي حضور در مراس��م اربعين
شهيد س��ليماني در كرمان گفت :ديدار و نشست
با همكاران قضايي و س��ازمانهاي وابس��ته به اين
قوه در استان كرمان به منظور بررسي و آشنايي با
مشكالت اين حوزه در اس��تان كرمان و نشست با
استاندار كرمان و نماينده ولي فقيه در استان كرمان
در ش��وراي قضايي از جمله برنامهه��اي اينجانب
در سفر به استان كرمان اس��ت .رييسي بار ديگر با
اشاره به شهادت سردار سليماني تصريح كرد :امروز
بيش از هر زماني نف��رت به امري��كا و امريكاييها
برانگيخته شده و توجه جهان نسبت به سلحشوري
و شخصيت حاج قاسم سليماني كه نماد مبارزه با
تروريسم در دنيا بود ،ايجاد شدهاست.

تقابل امريكا با ايران فشارها
بر داعش را كاهش داده است

مسرور بارزاني نخس��توزير اقليم كردستان
عراق روز يكشنبه با بيان اينكه تمركز امريكا
براي مقابله ب��ا ايران باعث كاهش فش��ارها
بر داعش ش��ده اس��ت ،گفت :داع��ش هنوز
شكس��ت نخورده و بيش از  ۲۰هزار نيروي
كاركش��ته دارد .به گزارش ايرنا ،بارزاني در
مصاحبه با مجل��ه آتالنتيك اف��زود :داعش
روزان��ه بي��ش از  ۶۰حمله در ع��راق انجام
ميدهد .از اين رو دش��وار است بدون ريشه
كن ك��ردن داليل ظه��ور اين گ��روه ،آن را
بهطور كام��ل شكس��ت داد به وي��ژه اينكه
عراق در حال حاضر با مش��كالت اقتصادي
و اجتماعي دس��ت ب��ه گريبان اس��ت .وي
گف��ت :داع��ش هنوز قوي اس��ت .درس��ت
است كه بس��ياري از فرماندهان و نيروهاي
باتجربه خود را از دس��ت داده اما توانس��ته
تجربه جنگي خوبي كس��ب كن��د .از اين رو
امكان بس��يج ك��ردن بس��ياري از عراقيها
و فراخوان��دن آنها ب��راي عضوي��ت را دارد.
ما نبايد اي��ن گ��روه را نادي��ده و كوچك بر
شماريم .نخس��توزير اقليم كردستان عراق
گف��ت :تمركز امريكا ب��راي مقابله ب��ا ايران
باعث كاهش فش��ارها بر داعش شده است.
در حالي كه مب��ارزه با داع��ش و گروههاي
تروريستي ديگر بايد در اولويت باشد.
بارزان��ي گفت :ب��ه اعتقاد من دلي��ل اصلي
بازگشت داعش ،ادامه همان شرايطي است
كه باعث ظهور اين گروه از ابتدا شد .از جمله
جنگ داخل��ي در س��وريه و ناكامي رهبران
عراقي و امريكايي در حل مش��كالت اساسي
ع��راق ك��ه بي��ش از دو دهه طول كش��يد.
گسترش فساد ،سوء مديريت ،طائفهگري و
مشكالت اقتصادي از عمده داليل آن است.
وي تصريح كرد :اگر امنيت و فرصت ش��غلي
و كار براي ش��هروندان فراهم نشود و كشور
ثبات سياس��ي و امنيتي نداش��ته باشد ،هر
گروه تروريس��تي راح��ت ميتوان��د از اين
ش��رايط سوءاس��تفاده كند و مردم را فريب
بدهد .داعش نيز يكي از همين گروههاست.
از اين رو تا زماني كه عوامل ياد ش��ده ادامه
داشته باشد ،همواره ش��اهد ظهور اين گروه
يا ساير گروههاي مشابه خواهيم بود.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه محم��د ج��واد
ظريف وزير ام��ور خارجه و مس��رور بارزاني
نخستوزير اقليم كردس��تان عراق ساعاتي
پي��ش در دي��داري در حاش��يه كنفران��س
امنيتي مونيخ نس��بت به بازسازي داعش و
فعاليت مجدد آن در عراق و افغانستان ابراز
نگراني كردند.

رويموجخبر
ب�ورل :متعه�دم ب�راي حف�ظ برج�ام به
صحبتهايتمامطرفهاگوشدهم؛ايسنا|
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گفت كه
در دي��دار با وزي��ران امورخارجه روس��يه و چين
درب��اره برجام رايزني كرده اس��ت .ج��وزپ بورل
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با انتشار
پيامهايي در حس��اب كاربري خ��ود در توييتر از
ديدارش با وزيران امورخارجه روس��يه و چين در
حاش��يه كنفرانس امنيتي مونيخ خبر داد .وي در
پيامهاي جداگانه نوشت :با سرگئي الوروف وزير
امورخارجه روسيه درباره برجام رايزني كردم .من
بهعنوانهماهنگكنندهكماكانمتعهدهستمكه
به (صحبتهاي) تمام طرفهاي برجام به منظور
حفظ اين توافق گوش دهم .بورل همچنين نوشت
كه در دي��دار با وزير امورخارجه چي��ن نيز درباره
نقش مهم اين كشور در برنامه جامع اقدام مشترك
(برجام) گفتوگو كرده است.
طبق مقررات هوانوردي درباره جعبه سياه،
حق با ايران است؛ ايرنا|
وزير امور خارجه كانادا ب��ا تصريح اين مهم كه بر
اساس كنوانسيون جهاني هوانوردي درخصوص
مسائل مربوط به خواندن جعبه سياه ،حق با ايران
است ،در عين حال گفت كه اطالعات جعبه سياه
بايد بدون تاخير خوانده ش��ود« .فرانس��وا فيليپ
شامپاني» در گفتوگو با بخش جهاني بيبي سي
گفت :در ۳۰روز گذشته ،ايران خواسته تجهيزات
الزم براي خواندن اين جعبههاي سياه را به دست
آورد اما اگر بعد از  ۳۰روز اين اتفاق نيفتاده اس��ت
پس باي��د به راهحله��اي ديگر فكر ك��رد .وي با
يادآوري اينكه فرانس��ه به ايران پيشنهاد داده تا
خواندن جعبه سياه در آن كشور انجام شود ،گفت:
اوايل ،ايرانيه��ا با نهادهاي ايمني حمل و نقل در
امريكا ،كانادا و فرانس��ه تماس گرفتند و من متن
مكاتبات آنه��ا را ديدم .تمام اي��ن نهادها به ايران
گفتهاند كه نميش��ود اين تجهي��زات را به ايران
بفرستند.ش��امپاني افزود :اين تجهيزات را اصال
نميشود جابهجا كرد .اين تجهيزات بيشتر شبيه
يك البراتوار هستند و نميشود تمام يك البراتوار
را ب��ه ايران برد .به گفته او ،پيوس��ت ش��ماره ۱۳
كنوانسيونجهانيهوانورديميگويدكهاطالعات
جعبه سياه بايد بدون تاخير خوانده شود.
روايت ظريف از حضور در كنفرانس امنيتي
مونيخ؛توييتر|
محمد جواد ظريف وزير ام��ور خارجه ايران روز
يكشنبه در پيامي توييتري ،با اشاره به ديدارهاي
خ��ود با مقامهاي كش��ورهاي ديگر در حاش��يه
كنفرانس امنيتي مونيخ ،دلي��ل اين رايزنيها را
پيشبرد صلح و تنش زدايي در منطقه عنوان كرد.
ظريف در صفحه توييتر خود نوش��ت :سه روز در
مونيخ پايان يافت ،جايي كه با بسياري از همتايان
از سراسر جهان و همچنين بسياري از مقامهاي
ديگر ،انديش��كدهها ،س��ازمانهاي مردم نهاد و
نمايندگان رسانهها در حاشيه كنفرانس امنيتي
مونيخ ديدار كردم .وي در ادامه پيش��برد صلح و
تنشزدايي در منطقه ما و فراتر از منطقه را دليل
اين رايزنيها برشمرد.
س�وريه يكي از محورهاي مه�م مقاومت
است؛خانهملت|
رييس مجلس ش��وراي اس�لامي كش��ورمان در
مصاحبهباخبرنگارانگفتكهسوريهكشوردوست
و برادر و يكي از محورهاي مقاومت است .حموده
صباغ رييس مجلس س��وريه در مراسم استقبال
از رييس مجلس كش��ورمان گفت :آنچه سوريه و
جمهورياسالميرابهيكديگرپيوندميدهد،روابط
بزرگي است كه مهمترين آن مبارزه ما با تروريسم و
تكفيروتوطئهعليهكشورهايماناست.ويافزود:ما
ازهمهاينسختيهاخواهيمگذشتوپيروزيهايي
كه روزانه در ميادين نبرد به دس��ت ميآيد دليل
روش��ني بر حتمي بودن پيروزي اراده س��خت در
رويارويي با همه طرحهاي توطئه گرانه است.
اي�ران از ظرفيته�اي حقوقبش�ري
براي محكومي�ت امريكا به�ره خواهد برد؛
پايگاه اطالعرساني ستاد حقوق بشر|
در ديدار دبير س��تاد حقوق بشر جمهوري اسالمي
ايرانباهياتعراقيباتاكيدبراستفادهازظرفيتهاي
حقوق بش��ري براي محكوميت امريكا راهكارهاي
پيگيري ابعاد حقوقي و كيفري ترور س��ردار شهيد
حاج قاسم س��ليماني مورد بحث و تبادلنظر قرار
گرفت.عليباقريكنيمعاوناموربينالمللوحقوق
بشر قوه قضاييه ضمن تاكيد بر اينكه وظيفه اصلي
دستگاه قضا اجراي عدالت است ،اظهار كرد :شرط
الزموقطعياجرايعدالت،رهاييازسلط هبيگانگانو
دستيابيبهاستقاللاستوشهيدسليمانيكهنقش
برجستهاي در مقابله با تروريستهاي تهديدكننده
امنيت و استقالل عراق داشت ،حق پايانناپذيري بر
اجراي عدالتورزي و عدالتگستري دارد و وظيفه
ما است كه در پيگيري آمران و عامالن اين جنايت از
هيچتالشيفروگذارنكنيم.
م�ردم اي�ران نيازي به امالي دموكراس�ي
امريكاييندارند؛توييتر|
سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به برايان هوك
گفت :باالترين نرخ مشاركت در انتخابات مجلس
نمايندگان امري��كا ( %۵۰.۴درص��د) و مربوط به
سال  ۱۹۱۴بوده است و مردم ايران نيازي به امالي
دموكراسي امريكايي ندارند .عباسعلي كدخدايي
در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت« :ترامپ
هنوز از افتضاح استمداد از خارجيها براي پيروزي
بر رقباي خود رها نشده كه #هوك براي انتخابات
ايران نس��خه ميپيچد .باالترين نرخ مشاركت در
انتخاباتمجلسنمايندگانامريكا%۵۰.۴ومربوط
به س��ال  ۱۹۱۴بوده! مردم اي��ران نيازي به امالي
دموكراسي امريكايي ندارند».
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ايران

روحاني همزمان با شروع نشست «افايتياف» در پاريس تصريح كرد

تالشمان را ميكنيم به ليست سياه برنگرديم

گروه ايران|
از روز گذش��ته نشس��ت «افاياتياف» در پاريس
ش��روع به كار كرد .در اين نشست قرار است نسبت
به وضعيت ايران تصميمگيري شود« .افاياتياف»
طي سه سال گذشته ايران را از ليست سياه به ليست
خاكستري درآورده است (در اين ارتباط صفحه  3را
بخوانيد) .به گفته روحاني،دولت وي باالترين تالش
خود را كرده است تا وضعيت ايران در «افاياتياف»
به ثبات برسد.
او روز گذشته در نشس��ت خبري خود گفت :اينكه
گروه وي��ژه چه نظري خواهد داش��ت ،بايد گفت ما
تالشمان را انجام ميدهيم به ليست سياه برنگرديم،
باز دولت تالشش را ميكند .ما در ليست سياه بوديم
در دولت يازدهم به تعليق درآورديم تا مش��كل حل
ش��ود اين لوايح براي حل نهايي ارايه ش��ده اس��ت.
اميدواريم به ليست سياه برنگرديم .در شرايط امروز
روابط بانكي آنچناني با دنيا نداريم كه بگوييم مشكلي
پيش ميآيد اما براي آينده ما مهم است.
روحاني گفت :مس��اله «افاياتياف» مس��اله يك
كشور و دو كش��ور نيس��ت .همه توافق كردند يا در
ليست سفيد يا خاكستري هستند ،فقط يك كشور
در ليست سياه اس��ت و آن هم كره ش��مالي است،
اميدواريم باز هم آنهايي كه مس��وول هستند تالش
كنند تا مشكل حل شود .همچنين رييسجمهوري
اس�لامي ايران با بيان اينكه تحريمه��ا ثمري براي
دشمنان ما نخواهد داشت اعالم كرد كه ما هيچگاه
با ضعف پاي ميز مذاكره نميرويم .به گزارش ايسنا،
حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني در ابتداي
نشست خبري خود با رسانههاي داخلي و خارجي با
تبريك ايام ميالد دختر پيامبر اس�لام و قدرداني از
حضور مردم در مراس��م راهپيمايي  ۲۲بهمن گفت:
سالي كه گذشت ،مثل س��ال قبل سال پرماجرايي
براي ايران بود.
از آغاز س��ال با س��يل در  ۲۵استان كش��ور مواجه
بوديم كه حادثهاي بيس��ابقه در تاري��خ ايران بود و
بعد هم ح��وادث طبيعي غيرمترقبه ديگري رخ داد.
شهادت س��ردار سليماني كه براي همه مردم ما يك
واقعه بسيار سخت بود و در عينحال حضور باشكوه
مردم در مراسم تشييع ايشان نشان داد مسيري كه
انتخاب كردند را ادامه خواهند داد .همچنين حادثه
هواپيماي اوكرايني كه موجب تاثر همه مردم شد و
حادث ه كرم��ان كه برخي از هموطنان جان خود را از
دست دادند.

تحريمها ثمري براي دشمنان ما
نخواهد داشت
وي اف��زود :برخالف هم��ه اينها مردم ايس��تادگي
بينظيري در برابر فش��ارهاي خارجي از خود نشان
دادند و در حالي كه دش��من ميخواست شرايط ما
بسيار س��خت باشد اما همه شاخصههاي ما از لحاظ
اقتصادي اجتماعي و امنيتي نشان ميدهد كه همه
فشارهاي امريكاييها را پشت سر گذاشتيم و نسبت
به سال گذشته اوضاع بهتري داريم هرچند فشارها
افزايش يافته است .روحاني با بيان اينكه اين تحريمها
ثمري براي دش��منان ما نخواهد داشت ،اظهار كرد:
آنان ميخواهند با فشار حداكثري به ما شرايطي را
ايج��اد كنند كه دولت با ضعف به مي��ز مذاكره برود
اما اين نش��دني اس��ت .ما هيچگاه با ضعف پاي ميز
مذاكره نميرويم .رييسجمهور گفت :وقتي آمارها
را با س��الهاي قبل از اين دولت مقايس��ه ميكنيم،
ميبينيم علي رغم تحريم و فشار داريم اقتصاد بدون
نفت را ب��راي اولينبار در تاريخ جمهوري اس�لامي
تجربه ميكنيم و ديديم كه كش��ور بدون نفت قابل
اداره اس��ت .البته ممكن است پيشرفت ما كند شده
باش��د ،اما وقتي آمارها را در بخش انرژي كشاورزي
گردشگري و صنايع نگاه ميكنيم ميبينيم كه نه تنها
شرايط ما مناسب است ،بلكه آمارها ميگويد كه اوال
ملت ما چقدر فداكارانه در اين دو سال در صحنه بودند
و چقدر خادمان ملت در سراس��ر كشور تالشهاي
خود را براي كشور انجام دادهاند.
دشمن پاي ميز مذاكره بازميگردد
وي ادامه داد :ضمن تشكر از همه مردم اعالم ميكنم
كه ما س��ال آينده هم همين رون��د را با قدرت ادامه
ميدهيم و باالخره اين دشمن خواهد بود كه پاي ميز
مذاكره بازميگردد و در شرايط عادالنه به ميز مذاكره
باز ميگردند كما اينكه در گذشته هم آنها بودند كه به
ميز مذاكره برگشتند ،البته االن هم از ما ميخواهند
مذاكره كنيم ،ولي ش��رايط عادالنه بايد حاكم باشد.
روحاني تاكيد كرد :س��ال آينده سال خوبي خواهد
بود و پيشرفت اقتصادي خواهيم داشت و روند خود
را ادامه ميدهيم و در برابر اين مش��كالت تحريمي
دشمن ايستادگي خواهيم كرد .روحاني در پاسخ به
سوال خبرنگار شبكه خبر مبني بر طرح پيشنهادي
ايران به س��ازمان ملل در رابطه با طرح صلح هرمز،
گفت :براي همه جهانيان روش��ن اس��ت كه در اين
منطقه صلح و ثبات بدون مش��اركت و حضور ايران
امكان ناپذير اس��ت .وي ادامه داد :ما همواره دنبال
امنيت در اين منطقه بوديم .شهيد سليماني ما جزو
سرداراني بود كه دنبال ثبات و امنيت در خاورميانه
و خليج فارس بود .آخرين تالش��ش هم در مس��ير
گفتوگو با نخست وزير عراق بود كه ناجوانمردانه به
شهادتش رساندند.
كشورهاي منطقه بايد به صلح در منطقه
استقرار ببخشند
رييسجمه��ور تصري��ح ك��رد :اين طرح ب��ه همه
كشورهاي عضو س��ازمان ملل و دبيركل ارسال شد.
بهطور رسمي براي همه س��ران كشورهاي منطقه

ارس��ال كردم .برخي كش��ورهاي منطقه به خوبي
اس��تقبال كردند و برخي پاس��خ صريحي ندادند .ما
همگان معتقد هستيم كه كشورهاي منطقه بايد به
صلح در منطقه اس��تقرار ببخشند و همه كشورهاي
منطقه بايد از صلح در منطقه برخوردار باش��ند .اگر
بخواهيم برخي كش��ورها از صلح برخوردار باشند و
برخي نه ،به صلح پايدار نخواهيم رسيد.
شرايط ما از دو سال پيش بهتر است
رييسجمهور در پاسخ به پرسش روزنامه اطالعات
درباره پيغامهاي كشورهاي دوست براي خارج شدن
از بن بس��ت برجام و نيز اينكه آيا در صورت انتخاب
مجدد ترامپ به عنوان رييسجمهوري امريكا امكان
دستيابي به توافق يا گشايش وجود دارد ،يا نه ،اظهار
كرد :براي م��ا فرقي نميكند چه حزب��ي در امريكا
حاكم باشد .منافع ملي براي ما مهم است .يك گروه
در امريكا معتقد است با فشار ميتواند ايران را مجبور
كند كه آنچ��ه ميخواهيم انجام دهند و گروهي هم
ميگويند بايد مذاكره شود در دولت قبلي امريكا اين
توافق انجام شد كه سخت هم بود ،اما در زمان اجراي
آن گروه دوم بر س��ر كار آمد و راهكار خود را تحميل
كردن مواردي به ايران اعالم كرد نه اينكه بخواهد با
ايران توافق كند.
وي افزود :با فش��اري كه برخي كشورهاي منطقه و
رژيم صهيونيستي وارد آوردند تصور اين بود كه اگر
فشار حداكثري به ايران بياورند طي سه يا چهار ماه
ايران تس��ليم ميش��ود و ما مجبورميشويم كه آن
پكيج پيشنهادي امريكا را بپذيريم اما از آن روز ۲۰
ماه ميگذرد و شرايط ما از دو سال پيش بهتر است،
هم در منطقه و هم در كش��ور .رييسجمهور با بيان
اينكه آنان ميخواستند بگويند كه ما بدون توافق با
امريكا نميتوانيم زندگ��ي را بگذرانيم ،گفت :امروز
كس��ي نيس��ت كه با چنين حرفي كه آنان ميزدند
موافق باش��د ،و ما با كمي سختي زندگي ميكنيم و
اين شرايط را پشت سر ميگذاريم.

رييسجمهور يادآور شد :در سال  ۹۷هم باز به دليل
مس��ائلي كه در دولت پيش آمد همين موضوع را با
ايشان مطرح كردم و ايشان اينبار گفتند كه من حتي
يك س��اعت زودتر هم اجازه نميدهم كه كار دولت
خاتمه يابد .من اين شايعه را شديداً تكذيب ميكنم،
دولت تا آخرين روز پاي كار خود ميماند.
هر زمان عربستان آماده باشد
آمادهگفتوگوهستيم
روحاني در پاس��خ به پرسش خبرنگار المسيره يمن
كه درباره ارتباط ايران وعربستان بود ،گفت :همواره
كشورهايي بودند كه براي ما پيغامهايي در اين زمينه
ميآوردند مثل پاكستان ،عراق و كشورهاي اروپايي.
ما هميشه پاسخ داديم كه مشكل ما پيچيده نيست و
هر زمان عربستان آماده باشد آماده گفتوگو هستيم.
وي ادامه داد :مهمترين مساله در منطقه مساله يمن
است .عربس��تان فكر ميكرد يمن را با چند هفته يا
چند ماه ميتواند تسليم كند؛ اما تا امروز هم خودش
گرفتار و هم مردم يمن را گرفتار كرده است .روحاني
خاطرنشان كرد :البته اگر عربستان دست از تجاوزش
در يمن بردارد ش��رايط براي گفتوگ��و و مصالحه
آمادهتر خواهد بود .ما معتقديم مس��اله يمن بايد به
خود مردم يمن واگذار شود و كشورهايي كه دخالت
كردند غرامت بدهند.

روحاني هيچ ليستي ندارد
روحاني در پاسخ به پرس��ش خبرگزاري تسنيم در
ارتباط با فضاي انتخاباتي گفت :امروز ش��اهد شور و
نش��اطي در جامعه هستيم و ميخواهيم به حداكثر
برسد .حتما انتخابات پرشور به نفع همه است .حتما
امريكاييها از انتخابات با حضور حداكثري خوشحال
نميشوند.
وي ادام��ه داد :نگران بودم نكند ش��رايط به گونهاي
پيش برود ك��ه رقابت نباش��د .وقتي رقابت باش��د
انتخابات سالم هم باشد مشاركت نميشود .روحاني
تصريح كرد :در گزارشي كه وزارت كشور به من داد،
اعالم كرد هفتاد حوزه رقابتي نيست .من امروز ظهر
پرسيدم آخرين گزارش��ي كه دادند فقط  ۴۴حوزه
رقابتي نيست .اين براي من خيلي خوشحالكننده
بود.
روحاني تاكيد كرد :دولت درانتخابات هيچ دخالتي
ندارد ،ما هيچ ليستي نداريم ،روحاني هم هيچ ليستي
ندارد .اميدوارم ما با مجلسي بسيار خوب و با روحيه
جديد رو به رو باشيم.

هيچ موقع انتخابات را زير سوال نبردم
و نميبرم
وي در پاسخ به پرس��ش خبرگزاري فارس مبني بر
اينك��ه علت مطرح كردن مس��اله انتصابات به جاي
انتخابات از سوي او چيست؟ اظهار كرد :اگر اينطور
كه شما ميگوييد رييسجمهوري درباره انتخابات
بگويد حتما خوب نيست! اما من هيچ موقع انتخابات
را زير س��وال نبردم و نميبرم .انتخابات ركن ركين
اس��ت و همه اركان كش��ور به صورت مس��تقيم يا
غيرمستقيم با انتخابات روي كار آمدهاند .همه حرف
من از روز اول اين بوده كه نگذاريم انتخابات تبديل
به انتصابات شود.
روحاني تصريح كرد :اگر انتخابات نيس��ت ،پس چرا
من اين همه دعوت ميكنم كه مردم شركت كنند اگر
انتصابات است پس چرا من اين همه اصرار ميكنم كه
نهادهاي نظارتي سختگيري را كم كنند تا مشاركت
بيشتر ش��ود .اصال انتصابات نيست و حتما ما امروز
انتخابات داريم.
رييسجمه��ور تاكي��د ك��رد :حاال ممكن اس��ت از
فرآيندها بهطور كامل راضي نباشيم اما نبايد به خاطر
فرآيندها همه انتخابات را رد كنيم و با صندوقها قهر
كنيم .من افتخار ميكن��م كه در دو انتخابات با راي
مردم انتخاب شدم اگر اين نبود كه من مشروع نبودم
و بقيه نهادها هم مثل مجلس مش��روع نبودند ،پس
انشاءاهلل همه به صحنه بيايند و راي دهند.
روحاني در ادامه نشس��ت خبري اظهار كرد :همه ما
احزاب و جناحها بايد از اين ذهنيت خارج شويم كه
يك جناح بايد حرف بزند؛ معني ندارد كه در كشور
ي��ك جناح فقط حاكم باش��د ،ما باي��د تالش كنيم
اعتماد مردم را برگردانيم.

شايعه استعفايم را شديدا تكذيب ميكنم
رييسجمهور در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه
هر چند وقت يكبار ش��ايعاتي در فضاي مجازي در
خصوص استعفاي شما منتشر ميشود ،يك بار براي
هميش��ه صريحا موضع خود را در اين مساله مطرح
كنيد و اينكه به نظر ش��ما اين شايعات با چه هدفي
مطرح ميش��ود؟ گفت :اس��تعفا معنا ندارد و از آغاز
انتخابات كه آمديم به م��ردم وعده و قول داديم و تا
ساعت آخر انشاءاهلل پاي وعده و قول خود ميمانيم
و تالش ميكنيم تا ح��د امكان اين وعدهها را عملي
كنيم.
روحاني ادامه داد :هيچوقت به دنبال استعفا نبودم،
ولي در همان روزه��اي اول دولت در حالي كه هنوز
مراسم تحليف انجام نشده بود و مسائل اقتصادي آن
روز مطرح بود خدمت رهبري گفتم كه اگر كسي يا
دولت بهتري وجود دارد ك��ه ميتواند خدمت كند
من حاضرم كنار بروم ،اما ايش��ان ش��ديداً رد كردند
و گفتند دوس��ت دارم تا آخري��ن روز خدمت كنيد.

مساله بنزين ،تصميمهمهحاكميتبود
وي در ادامه با اشاره به حوادث آبانماه گفت :در آبان
عالمتي داده شد كه غلط بود .در غروب جمعه عالمت
غلط داده شد .صبح جمعه مساله بنزين به مردم اعالم
ش��د و خريد و فروش انجام ميشد .غروب جمعه در
فضاي مجازي حركتهايي شد كه گويي موضوعي
اختالفي است و شكاف حاكميتي را به نادرست القا
كردند .حتي عدهاي گفتند يكش��نبه صبح قيمت را
برميگردانيم؛ ذهن مردم را مغشوش كردند ،در حالي
كه اين تصميم همه حاكميت بود .تصميم در شوراي
عالي اقتصاد كه هر س��ه قوه عضو آن هستند گرفته
شد و رهبري هم تاييد كردند .روحاني گفت :تا صبح
يكشنبه اين ترديد را نش��ر ميدادند .تا مقام معظم
رهبري اين موضوع را در بياناتش��ان تصريح كردند.
شب و روز دوشنبه مشكلي نداشتيم .مشكل در شنبه
و يكش��نبه بود و از شبههافكني آغاز شد .روحاني در
پاسخ به پرس��ش خبرنگار نيويوركر مبني بر تعداد
كش��تههاي آبان ماه گفت :در اين حادثه رسانههاي

شده است .وي در ارتباط با تصميم گروه ويژه اقدام
مالي نس��بت به ايران گفت :اما اينكه گروه ويژه چه
نظري خواهد داشت ،بايد گفت ما تالشمان را انجام
ميدهيم به ليست سياه برنگرديم ،باز دولت تالشش
را ميكند .ما در ليست سياه بوديم در دولت يازدهم
به تعليق درآورديم تا مشكل حل شود اين لوايح براي
حل نهايي ارايه شده است .اميدواريم به ليست سياه
برنگرديم .در ش��رايط امروز روابط بانكي آنچناني با
دنيا نداريم كه بگوييم مشكلي پيش ميآيد اما براي
آينده ما مهم اس��ت .روحاني گفت :مساله افاي تي
اف مساله يك كش��ور و دو كشور نيست .همه توافق
كردند يا در ليست سفيد يا خاكستري هستند ،فقط
يك كشور در ليست سياه است و آن هم كره شمالي
اس��ت ،اميدواريم باز هم آنهايي كه مسوول هستند
تالش كنند تا مشكل حل شود.

خارجي مبالغه عجيب و غريبي كردند .صد نفر صد
نفر باال بردند تا هزار نفر را رد كردند .از ابتدا هم گفته
بودم مش��خص شوند كساني كه از نيروهاي خودي،
بس��يج ،انتظامي ،مردم عادي و عابر مشخص شوند
و آنهايي كه جزو معترضي��ن بودند ،به مركز نظامي
تهاجم كردند مش��خص ش��وند .اين آمار در اختيار
پزشكي قانوني كشور است آنها ميتوانند اعالم كنند
و مشكلي نيست .آمار واقعي با آمار در رسانهها فاصله
زيادي دارد.
مكانيسم ماشهبهنفع هيچكس نيست
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري الجزيره
مبني بر اينكه نظر او درباره ب��ه خطر افتادن برجام
و فعال ش��دن مكانيسم ماشه چيس��ت ،اظهار كرد:
صرف چند هفته آينده هيچ اتفاقي نميافتد در برجام
تعهداتي ما داريم و تعهداتي هم طرف مقابل .بعد از
خروج امريكا ما تعهدات خود را كاهش داديم و امروز
در فعاليت هستهاي به تعهدات برجام پايبند نيستيم،
بلكه به آژانس پايبنديم .روحاني تاكيد كرد :بعد از اين
روندي كه برخي كشورهاي اروپايي طي كردند همان
استفاده از مكانيسم ماشه بود كه گفتيم چنين عملي
از لحاظ حقوقي درست نيست و اين را به آقاي جوزف
بورل هم در تهران گفتيم كه او به نظر ميرسيد پاسخ
من را پذيرفته يا الاقل براي آن جوابي ندارد.
رييسجمهور تصريح كرد :ما به اروپاييها گفتيم كه
استفاده از اين مكانيس��م به نفع هيچ كس نيست و
خودشان ميدانند كه در پايان آن چه اتفاقي ميافتد.
اين را در نامهاي صريحا به رهبران كشورهاي اروپايي
اعالم كردم و آقاي بورل هم گفت كه فعال براي زمان
نامعلومي اين مكانيسم را كنار گذاشتيم و اميدواريم
كه اروپا هم راهي براي رسيدن به يك شرايط مناسب
پيدا كند و همه به برجام بازگرديم .رييسجمهور در
ارتباط با سرنوش��ت لوايح چهارگانه گفت :دعاي ما
اين اس��ت كه وقتي مجلس آينده تشكيل ميشود
و روز جمع��ه كه م��ردم پاي صن��دوق راي ميروند
مجل��س و دولت ب��ا هماهنگي بيش��تري روي اين
موضوع كار كنند .وي ادامه داد :جاي تاسف است كه
لوايح مختلفي به مجلس داديم و برخي از آنها مورد
بررسي قرار نگرفت.
روحاني گف��ت :اليحه جام��ع انتخابات ك��ه ماهها
دول��ت روي آن كار كرد و اليحه بس��يار خوبي بود و
ما ميخواستيم ماهها پيش تصويب شود ،متاسفانه
كنار رفت .سه اليحه مهمي كه براي مساله شفافيت،
تعارض منافع و فس��اد داديم هنوز مورد رس��يدگي
نهايي قرار نگرفته اس��ت .روحان��ي گفت :دولت دو
اليحه مهم به مجل��س داد يكي پالرمو و يكي الحاق
به كنوانس��يوني بود كه براي مبارزه با مسائل مالي
تروريسم بود .در مجلس هم خوب مورد بررسي قرار
گرفتند ش��وراي نگهبان هم فق��ط در يك مورد كه
قابل تقاهم بود مشكل داشت و مابقي را بررسي كرد.
رييسجمهور گف��ت :اما متاس��فانه اي��ن لوايح به
مجم��ع رفت ن��ه ب��ا روال معمولي كه هميش��ه در
مجمع ميشناسيم .شوراي نگهبان اگر ايراد گرفت
و ب��ه مصلحت نديد آن وق��ت آن اليحه را به مجمع
ميفرس��تد كه داوري كند .اخيرا مرس��وم شده كه
گروهي در مجمع به عنوان ناظر و هيات عالي نظارت
بيايند بگويند اين اليحهاي كه مجلس تصويب كرده
با مصوبات مجمع نميخواند .روحاني گفت :اين روند
در قانونگذاري خيلي سابقه طوالني ندارد .مجمع
كه قرار بود اختالف شوراي نگهبان و مجلس را رفع
كند خودش ش��ده طرف دعوا .اين دو اليحه گرفتار
اين روند شده است .اين لوايح را كه دولت به مجلس
فرستاده قبول دارد ،مدتها فكر كرده بررسي كرده
كه به مصلحت كش��ور است مجلس هم به مصلحت
ديده است .امام بياني در آغاز تشكيل مجمع گفتهاند،
اگ��ر چيزي را دول��ت گفت مصلحت كش��ور و الزم
است و كميس��يون مجلس همين تشخيص را داد و
پارلمان هم اين تشخيص را داد كافي است؛ حاال براي
احتياط جمعي را بين مجلس و شوراي نگهبان تعيين
ميكنم .رييسجمهور يادآور ش��د :متاسفم از آنچه
پيش آمده اما از توان دولت خارج است .آنقدر مكاتبه
كرديم و نامه نوش��تيم .من به رهبري نامه نوشتم و
مقام معظم رهبري صريحا فرمودند نسبت به لوايح
دولت مخالفت ندارم .اما اين لوايح در اين پيچ گرفتار

كلمه ناكارآمدي كه دوستان رقيب بهكار
ميبرنددرستنيست
وي تصريح كرد :كل اضافه درآمد بنزين به مردم داده
ميش��ود .تورم نقطه به نقطه ما از  ۵۲به  ۲۶رسيد.
دولت و مردم اين كار را كردهاند .اينكه گفته ميشود
دولت ناكارامد است يعني چه؟ مقايسه دولت امروز
در تحريم با دولتهاي پيش��ين آس��ان است۶۰۰ .
ميليون متر مكعب گاز در روز مصرف ميكنيم .اينكه
توليدمان به يك ميليارد ميرسد در پايان سال يعني
دولت ناكارامد است؟
آخر دولت پتروش��يمي ما دو برابر ميش��ود تا آخر
دولت ،بنزينمان بيش از دوبرابر ميشود .اين كلمه
ناكارامدي كه دوستان رقيب به كار ميبرند درست
نيست .در شرايطي كه فشار امريكا روي ماست بايد
به ما كمك كنند .حتما مجلس و قوه قضاييه و دولت
تنها قدرتشان كم است.
همه نهادهاي ما
براساس انتخابات شكل گرفته است
وي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار روزنامه سازندگي
مبني بر اينكه او چه تالش��ي براي بهتر برگزار شدن
انتخابات با ش��وراي نگهبان داش��ته و اينكه مقصود
وي از س��خنانش درباره انتخابات در  ۲۲بهمن چه
بود ،اظهار كرد :سخنانم در  ۲۲بهمن اين بود كه اگر
رژيم گذشته از مردم سوال ميكرد و حاضر ميشد
نظر مردم را درباره نظام بشنود و از آنان نظرخواهي
ميكرد ديگر نيازي به انقالب نبود و مردم ميگفتند
كه چه ميخواهند.
روحاني تاكيد كرد :آنان اينكار را نكردند و مردم هم
در روند انقالب حكومت مردمساالر را برگزيدند و يكي
از داليل آن هم همين بود كه در هر موعد الزم از مردم
درباره مسائل نظرخواهي شود .وي با بيان اينكه امروز
همه نهادهاي ما براساس انتخابات شكل گرفته است،
ادامه داد :رژيم گذش��ته انتخابات و نظر مردم را زير
پا گذاش��ت و قلدري كرد اما انقالب ما با انتخاب ،راه
امام را برگزيدند و انقالب كردند براي اينكه انتخابات
زنده بماند .روحاني با بيان اينكه س��خن ما اين است
كه انتخابات براي ما اهميت فوقالعادهاي دارد ،اظهار
ك��رد :در انتخابات پيش رو ه��م بايد گفت كه وقتي
ميآيم در س��خنراني صحبتي ميكنم كه در آن به
مساله مهمي اشاره ميكنم ،پيشاپيش بدانند كه من
تالشم را كردم ،پيام دادم ،نامه نوشتم و حرف زدم اما
به نتيجه نرسيدم ،ولي اگر اين را نگويم يعني به مردم
خيانت كردم و من حاضر نيستم به مردم خيانت كنم.
حاال اينكه بيايم همه نامههايي كه به شوراي نگهبان
درباره انتخابات نوش��تم و همه روندي كه طي شده
را جزو به جزو اعالم كنم فكر نميكنم الزم باشد.
رييسجمهور افزود :ما االن مردم مان در برابر س��ه
گزين��ه انتخاب مح��دود ،انتخاب مطل��وب و بدون
انتخاب هستيم كه از نظر برخي ممكن است انتخاب
مطلوب امكان نداش��ته باش��د اما آيا بايد انتخابات
مح��دود را هم كنار بگذاري��م و كل انتخابات را كنار
بگذاريم؟ اين انتخابات ممكن است مطلوب صد در
صد ما نباشد ،اما امروز بهترين كار اين است كه برويم
پاي صندوقهاي انتخابات و راي بدهيم .وي در پاسخ
به پرس��ش فرانس  ۲۴درباره اينكه با روي كارآمدن
مجلس بعدي كار دولت سختتر ميشود يا نه و اينكه
دول��ت او ميتواند تحريمها را رفع كند يا خير اظهار
كرد :اين كار س��ختي اس��ت .دولت را زماني تحويل
گرفتم كه در تحريم بوديم و البته ش��رايط به شكلي
بود كه خيلي اميد به موفقيت در مذاكرات نبود ،اما
با اميدواري كار را دنبال كرديم و به نتيجه رسيديم
هرچند با تاخير انجام شد اما انجام شد و بعد از آن با
دولتي نااهل مواجه ش��ديم كه با همه تمدن جهاني
نااهلي ميكند و تحري��م حداكثري را به ما تحميل
كردند ،اما اينكه موف��ق خواهيم بود كه تحريمها را
زير پا بگذاريم بايد بگويم ك��ه ما از فرصتهايي كه
پيش آمده استفاده كرديم و در همين شرايط تحريم
هم وارد به اتحاديه اقتصادي به اس��م اوراسيا شديم
و در همين روند تحريم هم با كشورهايي براي زيرپا
گذاش��تن تحريم كار ميكنيم و ضمنا طرح صلحي
را هم پيش ميبريم كه با كشورهاي منطقه شرايط
بهتري را تجربه كنيم.
روحان��ي تاكيد كرد :ام��ا اينك��ه در مجلس بعدي
شرايط ما سخت ميشود هنوز زود است كه قضاوت
كنيم توقع من اين است كه دولت و مجلس بتوانند
ف��ارغ از اينكه ك��دام گروه در مجلس دس��ت باال را
دارد و اصولگراي��ان باالتر هس��تند ي��ا اعتداليون يا
اصالحطلبان ،براي پيگي��ري لوايح ملي كار خود را
دنبال كنند .ما نسبت به مجلس آينده هر فرم و شكلي
داشته باشد چه اصولگرا باشد چه برخي شان اصولگرا
نباشند كار ما اين اس��ت كه به قانون اساسي متعهد
باشيم و اين ميثاق بين ما و مجلس باشد.

كالن
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به اميد ماندن درليست خاكستري

اولينتمديد
اجالس بعدي كه قرار بود درباره ايران تصميمگيري شود.
در تير ماه سال ۱۳۹۶در والنسيا (اسپانيا) بود .در اين دوره
نالمللي،تصميمبراينبودكه«باتوجهبه
نشستاينگروهبي 
پايبنديتهرانبهتعهداتخود،همچناناينمحدوديتها
معلقباقيبماند.ايننهاددرعينحالدربيانيهخودتاكيد
كرده است كه تا زمان اجراي تمامي اقدامات الزم براي رفع
كاستيهايشناساييشده،ايرانرابهطوردايميازليست
سياهخارجنميكند.درمتنبيانيه«افايتياف»آمدهبود
كهاينسازمانازتعهدسياسيسطحبااليايرانبرايرفع
نقايصاستراتژيكخوددربخشمبارزهباپولشوييوتأمين
ماليتروريسموتصميمتهرانبرايدريافتكمكفنيدر
جهت اجراي برنامه عملياتي ( )Action planاستقبال
ميكند.بيانيهميافزايد«:درپياثباتتعهدسياسيايرانو

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

گامهايمربوطهدرچارچوببرنامهعملياتيخود،كارگروه
اقدام مالي تصميم گرفته است كه به تعليق تدابير متقابل
ادامهدهد.اينكارگروههمچنانبهكنترلونظارتبرروند
پيشرفتدراجرايبرنامهعملياتيادامهخواهددادوگامهاي
بعديرادرنظرخواهدگرفت».
در بخش ديگري از بيانيه كارگروه اقدام مالي آمده است« :
كارگروهاقداممالينسبتبهخطرتأمينمالي[گروههاي]
تروريست از جانب ايران و تهديدي كه اين مساله متوجه
نظامماليبينالملليميكند،توجهدارد.ازاينرو،كارگروه
اقدام مالي از اعضاي اين سازمان ميخواهد كه در تطابق با
توصيهنامه  ۱۹كارگروه اقدام مالي ،همچنان به نهادهاي
مال��ي خود توصيه كنند كه در رواب��ط تجاري و معامالت
با اش��خاص عادي و حقوقي از ايران تالشي فزاينده بهكار
بندند.كارگروهاقدامماليازايرانميخواهدتانقايصخود
در حوزه پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بهطور كامل
برطرفكند».
آغاز تغيير لحن در بيانيه تير97
مهلت يكس��اله ديگري هم تمديد شد ولي همچنان در
داخل ايران براي افزايش تعامل ب��ا «افايتياف» اتفاق
نظري صورت نميگرفت .اي��ن در حالي بود كه همچنان
تي��م مذاكرهكننده از طرف اي��ران مصرانه تالش ميكرد
تعليق ايران از ليست س��ياه تمديد شود .در بيانيه تير97
«افايتياف» مواردي مطرح ش��ده بود كه به نسبت تازه
بودوتغييرجهتگروهويژهاقدامماليرانشانميداد.ديگر
خبريازمسروريبيانيهنويساننبودوالبتهديگرهممدتها
به صورت يكساله تمديد نشد و فقط 4ماه به ايران فرصت
داده شد .اين وضعيت در حالي بود كه ترامپ نيز از برجام
خارج شده و قدرت چانهزني موافقان گسترش همكاري با
 FAT Fرا كاهش داده بود.
در هر صورت در بيانيه عمومي گروه اقدام مالي مربوط به
ايران آمده است كه «از عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه
اقدام خود در راستاي رفع كمبودهاي چشمگير مربوط به
مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم متاسف
است».
در ادامه اين بيانيه ذكر ش��ده بود« :با توجه به تالشهاي
مستمردولتايرانبراينهاييكردنوتصويبقوانينمبارزه
با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم ،كارگروه اقدام
ماليدرنشستاينهفتهتصميمگرفتكهتعليقاقدامات
تقابلي ادامه يابد .از ايران انتظار فوري داريم كه با پيشرفت
سريع در مسير اصالحي ،تضمين كند با تكميل و اجراي
اصالحات ضروري مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با
تامينماليتروريسمبهويژهوضعقوانينالزم،تماميموارد
باقيماندهدربرنامهاقدامرارفعخواهدكرد».
دربيانيهعموميگروهاقدامويژهمالي،ازايرانخواستهشده
بودكهاقدامهايباقيماندهراانجامدهد.كهدراينبيانيهبه
 9مورداشارهشدهبودازجملهآنكه«بهنحومناسبيتامين
ماليتروريسمراجرمانگاشتهوازجملهمعافيتگروههاي
تحريم شده را كه در تالش براي پايان دادن به اشغالگري
خارجي ،نژادپرستي و استعمار هس��تند ،حذف كند ».و
«داراييهايتروريستيرادرراستايقطعنامههايمرتبط
باشورايامنيتسازمانمللشناساييوبلوكهكند».

در گزارش اين گروه درباره ايران چنين آمده است :در ژوئن
 ۲۰۱۶افاي تي اف از تعهدات مقامات بلندپايه سياس��ي
ايرانبرايرسيدگيبهنواقصقوانينخوددرموردمبارزهبا
پولشويي و حمايت از تروريسم و پذيرش كمكهاي فني
در اجراي طرح عملياتي خود ،اس��تقبال كرد و با توجه به
پايبندي ايران به تعهدات خود ،اين گروه در نوامبر۲۰۱۷
تصميم گرفت تعليق ايران از فهرست سياه خود را تمديد
كن��د .از ماه نوامبر ۲۰۱۷ايران ي��ك رژيم اعالم اطالعات
جريانات نق��دي را معرفي و پيشنويس قان��ون مبارزه با
پولشوييوحمايت مالياز تروريسمراآمادهكردهاست،با
اين حال هنوز بيشتر موارد مورد انتظار از اين كشور بهطور
كاملبرآوردهنشدهاست.باتوجهبهاينكهايرانپيشنويس
قانون مبارزه با جرايم فوق را در مجلس تهيه كرده اس��ت،
افاي تي اف تصميم گرفته است تعليق ايران از فهرست
سياه را تمديد كند و بسته به ميزان اين كشور در تكميل
اقدامات الزم ،در اجالس بع��دي در ماه ژوئن اين اقدامات
مجددا ارزيابي خواهد شد .افاي تي اف از ايران انتظار دارد
اقداماتاصالحيراباسرعتبيشتريدنبالكندتاازاعمال
اصالحاتضرورياطمينانحاصلشود.
ايران تا زماني كه اقدام��ات الزم را تكميل نكند در بيانيه
عمومي باقي خواهد مان��د و افاي تي اف از اعضاء و قضات
خودميخواهدبهموسساتماليايرانيمشورتهايالزم
داده شود».
لحناينبيانيهحاكيازآنبودكهگرچهاحتماالايرانموفق
نشدهاستزمينههارابرايبهبودرتبهخودفراهمكندولي
اقداماتشحداقلتوانستهاستگروهويژهاقدامماليرامجاب
كندازتنزلجايگاهكشورصرفنظركند.

مهلتپاريس
اجالس بهمن اين گروه در س��ال 1397در ش��هر پاريس
برگزارشد،اينگروهدراينسريازاجالسخودبيشترروي
حمايتماليازتروريسممتمركزشد.صورتجلسهبرگزار
شده شامل موارد متعددي از قبيل تصويب و ارايه گزارش
به وزراي دارايي و روس��اي بانك مركزي گروه ،۲۰ارزيابي
اقدامات كشورهاي نروژ و اسپانيا ،پايش اقدامات ايران در
زمينهمقابلهباپولشوييوتامينماليتروريسم،ارتقايدرك
از ريسك ارزهاي مجازي و ...بود.

وقتتقديروتاسف!
امادرتير 98نيزمهلتايرانيكبارديگرواينبارهمتاآبان
ماه تمديد ش��د .اين گروه در بيانيه خود با اعالم رضايت از
تعهدات سياسي سطح باال و اقدامات ايران براي اصالحات
قانوني در راستاي مبارزه با پولشويي و مقابله با تأمين مالي
تروريس��م ،به عدم تكميل فرآيندهاي قانوني در تصويب
كنوانسيونهايپالرمووتأمينماليتروريسماشارهكردهو
افزودهاست«:افايتياف»تنهاقوانينيراميتوانددرنظر
بگيردكهبهطوركاملتصويبشدهاست.

مردم ،قدرت و منافع ()168

سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي

گزارش «تعادل» از چالش ايران در مسير پر پيچ و خم «افاي تياف»

گروهاقتصادكالن|آيسانتنها|
گروهويژهاقدامماليدرآخريناجالسخوداعالمكردهبود
اميدي به اجراي تمامي تعهدات اعالم شده از سوي ايران
ن��دارد و البته تهديد كرده بود كه اگر ايران اليحه الحاق به
كنوانسيونپالرموومبارزهباتامينماليتروريسمراتعيين
تكليف نكند اينبار روانه ليست سياهش خواهد كرد .در
طرفايراناماانفعاليديدهميشود.تصميمگيرانبهتوافق
نرسيدند و لوايح تعيين تكليف نشدهاند .در اين ميان وزير
اقتصاد اما اميدوار اس��ت و ميگويد ايران از 42بند برنامه
عملخودبه 36موردعملميكندوشايدفرصتيديگر...
بهگزارشتعادل،تيرماهسال 1395بودكهگروهويژهاقدام
مالي «افايتياف» در بيانيه خود در اجالس پوسان پس
از حدود 8س��ال ،اقدام متقابل عليه ايران را براي يك دوره
12ماهه جهت رفع نواقص و ضعفه��اي خود به ويژه در
زمينهمبارزهباتامينماليتروريسمبهحالتتعليقدرآورد.
«افايتياف» در بيانيه خود اعالم كرده بود كه از اقدامات
اخير اي��ران از جمله تصويب قانون مب��ارزه با تامين مالي
تروريسم ،ارايه تعهدات سياس��ي و تصميم به استفاده از
كمكهايفنينهادمذكوراستقبالكردهواعالمكردتصور
مثبتيازتالشهايايراندراينزمينهشكلگرفتهاست.
اينسخناندرحاليمطرحميشدكهازتيممذاكرهكننده
ايراني خبر ميرسيد كه تالشهاي سختي براي به تعليق
درآوردن اس��م ايران از ليس��ت اقدامات مقابلهاي صورت
گرفته چرا كه البي صهيونيس��تي قدرتمندي مصرانه در
تالشورايزنيبودندكهمانعازبهبودجايگاهايراندرتعامل
با « افايتياف» شوند و حتي به دنبال آن بودند كه بيانيه
شديدتريعليهايرانمنتشرشود.
آن مقطع نگرانيها از اين بود كه هنوز نام ايران از ليس��ت
كشورهاي غير همكار خارج نش��ده و البته اين اميدواري
وجود داشت كه پس به زودي كشور در ليست كشورهاي
همكاريقرارگيرد.
بخش��ي از متن بيانيه ژوئن « 2016افايتياف» به اين
شرح است...« :گروه ويژه اقدام مالي اقدامهاي متقابل عليه
ايرانرابرايمدت12ماهبهتعليقدرآوردهاستتاپيشرفت
ايراندراجرايبرنامهاقدامرازيرنظربگيرد.اگراينگروهدر
پاياندورهبهايننتيجهبرسدكهايراندراجرايبرنامهاقدام
پيشرفتكافينداشتهاست،درخواستآنبراياقدامهاي
متقابل دوباره وضع خواهد شد .اگر ايران در اين دوره زماني
بهتعهداتخوددربرنامهاقدامپايبندباشد،گروهويژهاقدام
مالي گامهاي بعدي را از اين حيث مدنظر قرار خواهد داد
تا زماني كه برنامه اقدام بهطور كامل به اجرا درنيامده است
ايران در بيانيه عمومي گروه باقي خواهد ماند .تا زماني كه
ايراناقداماتالزمبرايرفعكاستيهايبيانشدهدربرنامه
اقدامرااجرانكند،گروهويژهاقدامماليازريسكتامينمالي
و...نگرانخواهدماند».
گروه ويژه اقدام مالي در اين بيانيه به ايران به مدت يكسال
فرصتدادهبودكهدرجهترفعنگرانيهااقدامكند.

پاورقياقتصادي

براساساينبيانيه،زمانيكهمصوبههايباقيماندهبهصورت
كامل اجرايي شود ،اف.اي .تي .اف اين موارد را در كنار ديگر
قوانينتصويبشدهبرايبررسياينموضوعكهآيااقدامات
پوششدادهشدهدربرنامهاقدامايرانبامعيارهاياينگروه
مطابقت دارد؟ بازبيني ميكند .اين بيانيه با تاكيد براينكه
اف.اي .تي .اف در نشس��ت اين هفته خود تصميم گرفت
كه تعليق اقدامات تقابلي درباره ايران را تعليق كند ،افزوده
اس��ت :به جز اينكه اين گروه همچنان از اعضا ميخواهد
كه بررس��يهاي نظارتي بيش��تري را درباره ش��عبهها و
زيرمجموعههايموسساتماليايراناعمالكنند.
اين گروه در بيانيه خود همچنين پيش��رفتهاي حاصل
شده در تصويب قانون مبارزه با پولشويي در ايران ،را تاييد
كردهونسبتبهروند«برنامهاقدام»ابرازتأسفكردوگفته
است«:افايتياف»ازايرانانتظارداردكهدرمسيراصالح
س��ريعاً اقدام كند تا پرداختن به همه موارد باقي مانده را با
تكميلواجراياصالحاتضروريمربوطبهقانونمبارزهبا
پولشويي()AMLومقابلهباتأمينماليتروريسم()CFT
تضمينكند.
گروه ويژه اقدام مالي هشدار داد كه اگر ايران لوايح پالرمو و
مبارزهباتأمينماليترويسمراتااكتبرسال( ۲۰۱۹آبانماه
س��ال جاري) تصويب نكند ،اين گروه سازوكار پيشرفته
گزارش دهي يا گزارش دهي س��امان يافته تراكنشهاي
مالي در اين ارتباط را الزامي خواهد كرد .همچنين الزامات
حسابرسيهايخارجيشديدتررابرايگروههايماليدر
ارتباط با شعبهها و زيرمجموعههايي كه در ايران مستقر
هستند،ضروريخواهدكرد.
اين گروه در بيانيه خود مواردي را كه ايران به آن نپرداخته
استهمبرشمردهاست.
شديداللحنترين بيانيه «افايتياف»
درباره ايران
در اغلب بيانيههاي «افايتياف» لحن بياني ه به گونهاي
بود كه براي ادامه همكاري ايران ابراز اميدواري ش��ده بود
ولياينبارودرآبان 98وضعيتتغييركرد.لحنبيانيهتند
شدهودرآنذكرشدهبودكهگروهويژهاقداممالياميديبه
اين ندارد كه ايران در مدت تعيين شده به تعهدات تكليف
شده عمل كند و در ادامه نيز در بيانيه تهديد شده بود كه

اگر اقدامات الزم در مدت تعيين شده صورت نگيرد ،ايران
اينبار به ليست سياه باز خواهد گشت و البته اين آخرين
مهلتاست.
گروه وي��ژه اقدام مالي («افايت��ياف») در بيانيه خود از
اعضا درخواس��ت كرده اس��ت معامالت با ايران را بررسي
دقيقتر كرده و ش��ركتهاي تامين سرمايه فعال در ايران
را مورد حسابرسي سختتر قرار دهند .در بيانيه گروه ويژه
اقدام مالي آمده اس��ت« :اگر ايران پي��ش از فوريه ۲۰۲۰
كنوانسيونهايپالرمووتامينماليتروريسمراهمراستابا
استانداردهاي«افايتياف»بهصورتقانونتصويبنكند،
سپس«افايتياف»تعليقاقداماتمتقابلرابهطوركامل
برميدارد و از اعضايش ميخواهد تا اقدامات متقابل موثر
همراستاباتوصيهنامه ۱۹رااجراييكنند».
دراينبيانيهآمدهاست««:افايتياف»انتظارداردايرانبه
سرعتدرمسيراصالحاتپيشبرودتاتضميندهدكهبه
تماممواردباقيماندهازطريقتكميلواجراياصالحاتالزم
ضدپولشوييومقابلهباتامينماليتروريسمپرداختهاست».
همچنين در اين اجالس تصميم گرفته شد كه دو دسته
اقدام مقابلهاي جدي��د عليه ايران وضع ش��ود .وضع اين
دو اقدام تقابلي جديد عليه جمهوري اس�لامي در حالي
صورت گرفت كه پيش از اي��ن و در جريان اجالس خرداد
ماه گذشته «افايتياف» ،يك اقدام مقابلهاي عليه ايران
وضعكردهبود.
پيشبينيها
گرچه گروه وي��ژه اقدام مالي تهديد ك��رده بود كه بهمن
 98مهلت آخر است و اگر ايران لوايح مطرح شده را تعيين
تكليفنكند،كليهاقداماتمقابلهايعليهايرانبرميگردد
ولي در طرف ايران تصميم قاطعي درباره دو اليحه الحاق
به كنوانسيونهاي پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم
گرفتهنشدهاستوايناليحههمچنانمعلقدرراهشوراي
نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت نظام مانده است .با
اين حال دژپسند اخيرا اعالم كرده است از برنامه42بندي
اكشن پلن ،ايران  36مورد آن را اجرا ميكند و اميدوار بود
اينموردپذيرش«افايتياف»قراربگيرد،حاالبايدمنتظر
ماندوديد«افايتياف»تنبهتمديدتعليقبرايبارديگر
خواهددادياخير.

نوشته :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصليازدهم
بازپسگيري امريكا
محافظ��هكاران چارچوب مند صحب��ت از مخارج
عموميكهآنهافراترازادعايتاميناجتماعيومديكر
هس��تند و اينكه آنها از اساس خرجهاي بيخودي
اس��ت .اين بحث منافع اقتصادي را كه ما از مخارج
دولتي در خصوص آموزش و زيرساختاري ميبريم
ناديده ميگيرد .بازگش��ت اين س��رمايهگذاريها
در حقيقت بزرگتر از بازگش��تي اس��ت كه توسط
سرمايهگذاريهايبخشخصوصيصورتميگيرد
و يك اجماع گس��تردهاي را تقوي��ت ميكند و آن
اينكه ماداريمسرمايهگذاريعموميمانراتضعيف
ميكنيموبهتحليلميبريم.
حت��ي بازگش��تهاي بيش��تري از س��وي
سرمايهگذاريهاي دولتي در تحقيقات و توسعه
حاصل ميشود – پيشرفتهايي كه اين كتاب به
عنوان منبع افزايش در استانداردهاي زندگيمان
در محور بحث قرار داده اس��ت .تصور كنيد كه اگر
تحقيقاتي كه دول��ت تامين مال��ي آن را برعهده
نميگرفت انجام نميش��د ،جامعه و اقتصاد ما –
حتي زندگي ما -در كجا قرار گرفته بود :ما جوانتر
ميمرديم .ما اينترنت ،تلفن هوشمند ،مرورگر يا
رسانههاي مجازي نداش��تيم  .ترامپ فريادش را
عليه مقررات و بوروكراتهاي ما به س��طح تازهاي
رس��انده اس��ت و فرآيندهاي تنظيم مق��ررات را
فرآين��دي توصيف ميكند ك��ه مقامات غيرقابل
پاس��خگو آن را مديريت ميكنند.همانطور كه
ديديم ،توصيف او در كل غل��ط و يك دروغ ديگر
ب��ود :مق��ررات و فرآيندهاي مقرراتي خودش��ان
بهطور گس��تردهاي تنظيم شده هستند .در اينجا
يك سيس��تم قوي از امتحان و توازن وجود دارد و
شديدا هم پاسخگو هستند ،چه در دادگاهها و چه
دركنگره.امتحانكردنبررويفرآيندهايمقرراتي
به معناي آن است كه خود مقررات را نميتوان به
راحتي و بهط��ور فريبنده انجام ن��داد .در غير اين
صورت ،ترام��پ و تيمش قادر ميش��دند تمامي
فرآيندهايدموكراتيكرادوربزنندوقواعدمطلوب
شركتهاي بزرگ را دوباره بنويسند و شهروندان
عادي؛محيطزيستواقتصادمارادربرابرهوسهاو
جستوجوهايبيرحمانهآنهابرايمنافعاقتصادي
اش��ان را تنها بگذارند .فرض كنيد كه اگر هر بار ما
بخواهيم يك محصول مالي را بخريم و نگران اين
باشيم كه مبادا بانك بخواهد ما را گول بزند ،زندگي
چه شكلي ميش��د؛ اگر هر بار ما يك اسباببازي
بخريم و نگران اين باشيم كه مبادا رنگ آن سمي
باش��د يا اينكه قسمتهايي از آن بشكند و كودك
ما را خفه كند ،زندگي چطوري ميشد؛ يا آنكه اگر
هر بار كه ما س��وار خودرو ميشويم ،نگران امنيت
خودمان ميشديم ،زندگي چه شكلي ميشد .ما
فراموش كردهايم كه 50سال گذشته كجا بودهايم:
كشوري بودهايم كه هواي آن غيرقابل تنفس و آب
آن غيرقابل آشاميدني بود .ما ميتوانيم دهلي نو و
پكن را ببينيم كه چطور چيزها تكامل يافتهاند؛ آيا
اينمحيطزيستيكهماداريمبهخاطرمقرراتقوي
كه قويا هم اعمال شده نبوده است.

خبر كالن
تشريح مهمترين مصوبات
حقوقي و مالياتي

عضوكميسيوناقتصاديمجلسبااشارهبهمهمترين
مصوباتكميسيونتلفيقاليحهبودجه 99درحوزه
حقوق و ماليات گفت :اخذ ماليات از محل مساكن
لوك��س داراي ارزش ب��االي  10ميلي��ارد تومان و
خودروهاي داراي ارزش باالتر از يك ميليارد تومان
بخشيازدرآمدهايجديدياستكهدراليحهبودجه
سال آينده شناسايي شد .سيده فاطمه حسيني در
گفتوگو با خانه ملت ،با بيان اينكه بخشي از بودجه
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از محل منابع
شركتهاي دولتي در نظر گرفته شد ،تصريح كرد:
براساستصميمكميسيونتلفيقمنابعقابلتوجهي
از مح��ل افزايش يك درصد بخش هزينهاي بودجه
شركتهاي دولتي به 2درصد شناسايي شد كه اين
مبلغ به بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
اختصاص پيدا ك��رد .وي ادامه داد :دولت همچنين
براي بحث نوسازي و بازسازي مدارس هزار ميليارد
توماناز محلانتشاراوراقدر اليحهبودجهپيشنهاد
داده بود كه كميسيون تلفيق بودجه آن را به دو هزار
ميليارد تومان افزايش داد .حسيني با تاكيد براينكه
تغييراتجزييدربخشمالياتبرحقوقهانسبتبه
اليحهدولتانجامشد،اظهارداشت:كميسيونتلفيق
بودجهامسالبهطوركامالمشخصتصميمگرفتتا
حقوقهارابهنحويافزايشدهدكهحداقلآن،مبلغ
دوميليونوهشتصدهزارتومانباشدودركنارآنهم
معافيتمالياتيرابرايحقوقبگيران3ميليونتومان
درنظرگرفت.نمايندهمردمتهران،ري،شميراناتو
اسالمشهر در مجلس ادامه داد :براساس اين مصوبه
حقوقهايپايينتغيير 80درصديخواهندداشت
اماحقوقهايباالتربهطورميانگين 15درصدافزايش
پيدا ميكنند .عضو كميسيون اقتصادي مجلس با
اشارهبهتغييراتمهمايجادشدهدربخشهدفمندي
يارانههاگفت:دولتدراليحهبودجهيارانهمعيشتيرا
برايحدود 60ميليونخانوارازمحلافزايشقيمت
بنزينپيشبينيكردهبوداماكميسيونتلفيقبودجه
به دليل انتقاد نس��بت به نحوه اجراي اين موضوع و
اطمينان از چگونگي اجراي درست آن ،مبلغ يارانه
معيش��تي را با يارانهها ادغام ك��رد و در كنار آن هم
براساس شرايطي مصوب كرد تا خانوادههاي تحت
پوش��ش كميته امداد و بهزيستي 20درصد بيشتر
يارانهرادريافتكنند.

اخبار
عدم رعايت استانداردهاي
جهاني در بانكها

ايناقتصاددانگفت:متاسفانهايننگاهكهبانكهايك
بنگاهاقتصاديهستندودولتنميتواندقواعدكاررابه
آنهاديكتهكندوتنهابايداستانداردهايمشخصدر
اينبخشرا مشخصوآنهاراملزمبهرعايتآنكند.
هادي حقشناس اقتصاد دان با بيان اينكه بانكها
در شرايط نامساعد اقتصادي به سر ميبرند ،گفت:
متاس��فانه اين نگاه كه بانكها يك بنگاه اقتصادي
هستند و دولت نميتواند قواعد كار را به آنها ديكته
كندوتنهابايداستانداردهايمشخصدراينبخش
را مش��خص و آنها را ملزم به رعايت آن كند .او ادامه
داد :به عنوان مثال دولت با استناد به استانداردهاي
جهانيميتواندنسبتذخيرهقانونيبهتسهيالترا
مشخصكند،اماهيچگاهاجازهنداردكهبانكيراملزم
به مش��اركت در يك پروژه خاص اقتصادي يا خريد
يككاالبدوندرنظرگرفتنمزاياومعايبآنكند.
ايناقتصاددانبااشارهبهتسهيالتتكليفيكهبانكها
دربسياريازمواقعناچاربهپرداختآنهستند،گفت:
براساساستانداردهايجهانيبانكهامجازهستند
كه  ۸۰درصد حجم سپردههاي خود را وام پرداخت
كنند،امااينرقمدراقتصادايرانبهباالي ۱۰۰درصد
رسيده و حتي در دورهاي ۱۴۰درصد اعالم شده بود.
او همچنين با اشاره به سخنان رييسجمهوري در
رابطهبابهبودشاخصهاياقتصاديگفت:درآمدهاي
نفتيدرطوليكسالگذشتهبهقدريكاهشپيدا
كرده ك��ه هر چقدر وضعيت كش��اورزي ،صنعت و
خدمات بهتر شود ،بازهم مردم تاثير بهبود وضعيت
دراينبخشهارادرزندگيخودمتوجهنميشوند.
ايناقتصا ددانكهمعتفقداستتركاعتيادبهنفتبه
همين راحتيها در اقتصاد ايران رخ نميدهد ،گفت:
براي اينكه اقتصادمان ديگر به نفت وابس��ته نباشد
به س��الها زمان نياز داريم .نميتوان انتظار داشت
وابستگي كه سالهاست به وجود آمده ظرف مدت
يكي،دوسالازبينبرود.

چالش قوانين بانكداري
غيرمتمركز

يك كارش��ناس بانكداري الكتروني��ك ميگويد:
مهمترين چالش براي ايجاد بانكداري غيرمتمركز
و معماري باز در نظام بانكي ،شكس��تن سد قوانين
بروكراتيك است.
به گزارش ايبِنا ،حامد قنادپور در خصوص جايگاه
فناوريهاينوينمانندبالكچين،هوشمصنوعي،
كالندادهه��ا ،رايانش ابري و ...در تحول ديجيتال،
اظهار داشت :تحول ديجيتال  ۲نكته مهم دارد كه
اولي ايجاد تجربه جديد براي مش��تريان و ديگري
تحول در الگوهاي كسبوكار است.
وي با بيان اينكه فناوريهاي نوين زيربناي تغيير
و حركت به سمت تحول ديجيتال هستند ،افزود:
بالكچين ،هوش مصنوع��ي و فناوريهاي ديگر
بهط��ور كل ميتوانند زيربناي تغيير باش��ند و در
حقيقت نيروي پيشبرنده تحول ديجيتال هستند
ولي تحول ديجيتال الزاما در اختيار داش��تن اين
فناوريهانيست.
اين كارش��ناس بانكداري الكترونيك ادامه داد:
در طول س��الهاي گذش��ته زنجيره ارزش در
صنعت مالي و نظام بانكي به بلوغ رسيده و تثبيت
شده است؛ بانكها و موسسات نيز براين اساس
اقدام به ارايه خدمات كردهاند .با وجود تغييرات
ج��دي و عجي��ب در فضاي كس��ب و كار مالي،
صداي درهمشكستن ساختارهاي سنتي در اين
كسبوكار به گوش ميرسد.
وي پيامد تحول ديجيتال را تحت تاثير قرار گرفتن
تمامياكوسيستمماليازجملهمشتريان،رگوالتور
و موسس��ات مالي عنوان و اظهار داشت :تغييرات
بنيادين در اكوسيستم مالي نيز نتيجه ناگزير فشار
فناوريهايديجيتالوكششتقاضايمشتريانبه
عنوان ۲عامل پيشران نوآوري است.
قنادپوردرخصوصكاهشهزينهبانكهابااستفاده
ازفناوريهاينويندرتحولديجيتالي،تصريحكرد:
ساختار سنتي به بانكها اجازه نميدهد تا بهطور
مستقيمرويفناوريهاينوينسرمايهگذاريكنند
و دليلي هم ب��راي اين موضوع وجود ندارد .در حال
حاضر روندها به سوي شكل گرفتن پلتفرمهاست
و بانكها نبايد مستقيماً به س��مت تملك در اين
فناوريها بروند.
وي توضيح داد منطقي نيست كه بانكها بخواهند
روي بالكچين ي��ا فناوريهاي نوين ديگر بهطور
مستقيمسرمايهگذاريكنندبلكهآنهابايدبهسمت
راهاندازيپلتفرمهاييبروندكهدرحوزههايفناوري
كار ميكنند و خودشان فقط بانكداري كنند.
اين كارش��ناس بانكداري الكترونيك در خصوص
چابكسازي ساختار بانكها با استفاده از معماري
باز و بانكداري غيرمتمركز ،گفت :معماري باز داراي
فرصتها و طبيعتا چالشهايي اس��ت و مدلهاي
جديد توليد و توزيع درآمد با استفاده از آن توسعه
پيداميكند.
وي خاطرنشان كرد :با استفاده از معماري باز ،بايد
كانالهايامنبراياتصالبهسيستمهايمشتريان
ومحافظتازحريمشخصيآنهاايجادشودكهالبته
موضوعاتيچالشيهستند.ازسويديگرمدلهاي
جامعحاكميتيبايدتوسعهپيداكندومسووليتها
و تعهدات بانكها و اشخاص ثالث روشن شود.
وي با بيان اينكه بايد راهكارهايي براي ايجاد اعتماد
در بين مشتريان ايجاد ش��ود ،تصريح كرد :يكي از
مهمتري��ن چالشها براي بانك��داري غيرمتمركز
و معماري باز ،شكستن س��د قوانين بروكراتيك و
مسائل فرهنگي است زيرا اين مسائل مقاومت برابر
تغيير را ايجاد ميكنند.
قنادپور اجراي معماري ب��از را عاملي براي چابك
شدن ساختار بانكها عنوان كرد و افزود :اساسا قرار
است با اجراي معماري باز ،يكسري از خدماتي كه تا
قبل از اين درون شعبه ارايه ميشد ،توسط شخص
ثالث انجام شود.
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بانك و بيمه

رشد  ۱۷/4درصدي داراييهاي خارجي شبكه بانكي كشور

پايه پولي 314هزار ميليارد تومان
حجم داراييهاي خارجي شبكه بانكي كشور در آذر
امسال به  ۱۰۳۴هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت
به مدت مشابه پارسال  ۱۷.۴درصد رشد داشته كه
 ۴۷.۸درصد آن به بانك مركزي اختصاص دارد.
به گزارش ايرنا ،بررس��ي وضعي��ت دارايي خارجي
ش��بكه بانكي كش��ور نش��اندهنده افزايش آن در
سالهاي اخير بوده است .داراييهاي خارجي شامل
داراييهاي بانك مركزي و موسسههاي اعتباري غير
بانكي است و ش��عبههاي خارجي بانكهاي تجاري
را در بر نميگيرد.
بر اس��اس تازهتري��ن آم��ار بانك مرك��زي ،حجم
داراييه��اي خارجي ش��بكه بانكي در يك س��ال
منتهي به آذر  ۹۸حدود  ۱۵۲ه��زار ميليارد تومان
رشد داش��ته اس��ت .در آذر  ۹۷براي بانكها حدود
 ۸۸۱ه��زار ميليارد تومان ،دارايي در خارج كش��ور
ثبت شده بود.
ميزان داراييهاي خارجي شبكه بانكي در اسفند ۹۷
حدود  ۹۱۷هزار ميليارد تومان ش��ده بود كه تا آذر
امسال  ۱۲.۸درصد رشد داشته است .در اسفند ۹۶
رقم  ۷۳۲هزار ميلي��ارد تومان دارايي خارجي براي
نظام بانكي كشور ثبت شده بود
همزمان با رش��د دارايي نظام بانكي ،ميزان دارايي
خارجي بانك مركزي نيز روندي افزايش��ي داشته و
در دوره يك ساله منتهي به آذر  ۹۸حدود  ۶.۷درصد
را نش��ان ميدهد .ميزان داراييهاي خارجي بانك
مركزي از  ۴۶۳ه��زار ميليارد توم��ان در آذر  ۹۷تا
 ۴۹۴هزار ميليارد تومان در آذر  ۹۸باال رفته است.
بانك مركزي در پايان اس��فند  ۹۷معادل ۴۶۵هزار
ميلي��ارد تومان و در اس��فند  ۹۶ح��دود  ۴۰۷هزار
ميلي��ارد توم��ان داراي��ي خارجي داش��ته اس��ت.
بانك مركزي ب��ه تنهايي  ۴۷.۸درص��د از مجموع
داراي��ي خارج��ي نظ��ام بانكي كش��ور را ب��ه خود
اختصاص ميدهد.
آژير خطر رش�د پايه پولي ه�ر روز بلندتر
ميشود
همچنين ،آمار بانك مركزي ميگويد كه نقدينگي
ب��ه ۲۲۶۳هزار ميلي��ارد تومان رس��يده؛ رقمي كه
اگرچه هيچگاه در اقتصاد ايران س��ابقه نداشته؛ اما
آژير خطري با صداي گوشخراش براي كنترل تورم
را به صدا درميآورد.
آمار رس��مي بانك مركزي در حوزه نقدينگي و پايه
پول��ي ،اينبار آژي��ر قرمز افزايش ت��ورم را با صداي
بلندتري به صدا درآورده اس��ت .آنگونه كه اين آمار
ميگوي��د ،حجم نقدينگ��ي در آذرماه ب��ه دو هزار
و  ۲۶۲ه��زار ميليارد تومان رس��يده كه نس��بت به

اسفندماه سال گذشته ،رش��دي ۲۸درصدي دارد.
اين آمار گوياي آن اس��ت كه رقم نقدينگي آذرماه،
حداقل در يك بازه يكساله بالغ بر  ۲۸درصد افزايش
را به ثبت رسانده است .اين آمار و ارقام وقتي وضعيت
خطرناكتري ب��ه خود ميگيرند كه پايه پولي نيز با
افزايش بيس��ابقهاي در اقتصاد ايران مواجه باشد؛
ش��اخصي كه بودنش ب��راي تورم به مراتب بس��يار
خطرناكتر از نقدينگي است.
بر اساس آمار رسمي بانك مركزي ،حجم پايه پولي
در آذرماه امس��ال ،معادل  ۳۱۴هزار و  ۲۶۰ميليارد
تومان بوده اس��ت كه نسبت به ماه مشابه سال قبل،
 ۲۸.۳درصد رشد داشته كه شرايط نگرانكنندهاي
را براي اقتصاد ايران رقم ميزند.
كارشناس��ان ،علت اصلي رش��د پايه پولي را ،رشد
خالص دارايي خارجي بانك مركزي اعالم ميكنند
كه متأثر از تجديد ارزيابي و تس��عير نرخ ارز ،تغيير
روش در خريد ارز نفتي دولت و كاهش تس��هيالت
خارجي بوده و اين در ش��رايطي اس��ت كه تا پيش
از اين ،دليل عمده رش��د پايه پولي ،افزايش بدهي
بانكها و دولت به بانك مركزي بوده است.
عبدالناصر همتي ،س��كاندار بان��ك مركزي كه اين
روزها در تيررس انتقادات نس��بت به وضعيت فعلي
نقدينگي در كش��ور قرار دارد ،معتقد است كه آمار
رش��د نقدينگي بايد با توجه به روندهاي بلندمدت
متغيرهاي پولي كشور تحليل شود.
او ميافزايد :رشد نقدينگي امسال ،اندكي از ميانگين
رش��د نقدينگي  ۵۰ساله كش��ور كه  ۲۵درصد بود،
بيشتر است؛ به خصوص اينكه افزوده شدن خالص
ذخاير ارزي كشور ،نقش عمدهاي در اين رشد داشته
اس��ت ،اما همزمان بايد دقت شود كه شرايط نسبتاً
مساعد ،زمينه ش��روع رش��د اقتصادي غيرنفتي و
كاهش فشار تورمي را ايجاد كرده و در ضمن ،هنگام
شوك شديد هزينهاي و افزايش اندازه اسمي اقتصاد،
تالش براي كنترل بيشتر رشد كميتهاي پولي ،ركود
را تعميق ميكرد.
همتي معتقد اس��ت كه در تحلي��ل آمار متغيرهاي
پولي ،به كاهش شديد اضافه برداشت بانكها ،كنترل
موثر س��ود بانكي و در بعد خارجي به كاهش بدهي
خارجي و افزايش ذخاير نيز توجه شود.
او ميگوي��د :بهرغ��م فش��ار تحريم��ي حداكثري،
پيشبينيه��اي بدبينان��ه از توف��ان تورم و رش��د
افسارگس��يخته نرخ ارز ،بانك مركزي در يك سال
گذش��ته تا حدود زي��ادي در مهار ت��ورم و نرخ ارز
موفقيت نس��بي داش��ته اس��ت .در كنار تابآوري
بينظير مل��ت ايران در مقابل فش��ارهاي گوناگون
امريكا ،در كنترل متغيرهاي پولي وارزي نيز ،بهرغم

شرايط سخت تحريمي ،توفيقات خوبي حاصل شده
است .مبارزه با سفته بازي و پولشويي وكنترل جريان
ريال و مه��ار التهابات ارزي از طريق مديريت علمي
بازار ،رش��د صرفاً  ۵درصدي ن��رخ ارز در بازار آزاد،
نسبت به ابتداي سال و پيش بيني پذير نمودن بازار
ارز و روند كاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي
غيرنفتي ،نمونههايي از اين توفيقات است.
رييس كل بان��ك مركزي ميگويد ك��ه همزمان با
اقدامات انجام گرفته ،اجراي عمليات بازار باز و تغيير
چارچوب سياستگذاري پولي به سمت مهار تورم و
اصالح ترازنامه بانكها ،در حال انجام است.
در همي��ن ارتباط ،حس��ين عبدهتبريزي ،تحليلگر
بازاره��اي مال��ي در گفتوگو با مه��ر در مورد روند
فزاينده نقدينگي در كش��ور گفت :تالشهاي بانك
مركزي براي كنترل لجام گسيخته نقدينگي تا حدي
موفق بوده اس��ت؛ بايد توجه داشت كه نقدينگي را
ميتوان كنترل كرد اما كنترل آن ،كام ً
ال بستگي به
عملكرد دولت در بودجه دارد.
وي افزود :در واق��ع اگر دولت در بودجه براي تأمين
كسري ،به بانك مركزي متصل شود ،آثار مخربي را
تجربه كرده و نقدينگي روي تورم بار خواهد ش��د؛

اما اينك��ه در ش��رايط كنوني اقتصاد اي��ران ،بتوان
نقدينگي كمتري ايجاد كرد ،تا حدود زيادي سخت
اس��ت؛ چراكه نرخ س��ود بانكي ،خ��ود حجم قابل
مالحظهاي از نقدينگي ايجاد كرده و در شرايطي كه
تورم باالست؛ بانكها نميتوانند پايينتر از اين نرخ
سود را بپردازند؛ هر چند پيشبيني اين است كه به
تدريج ،اين نرخ پايين آيد؛ ول��ي در مجموع به نظر
ميرس��د وقتي نقدينگي ايجاد ميشود ،هدايت آن
بسيار دشوار است؛ بنابراين در مقطعي كه نقدينگي
ايجاد ميشود ،بايد آن را كنترل كنيم .عبده تبريزي
در خصوص راه��كار كوتاهمدت كنت��رل نقدينگي
گفت :براي اينكه نقدينگي را در ماه باقيمانده سال
كنترل كنيم ،حتماً بايد در نوع مواجهه دولت با تأمين
كسري بودجه تجديدنظر كنيم؛ به اين معنا كه اگر
دول��ت اوراق خود كه در بودج��ه برايش پيشبيني
شده است را بفروش��د ،پول پرقدرت بيشتري خلق
نميشود.
وي اظهار داشت :متأسفانه در س��ال  ۹۸پايه پولي
نيز افزايش شگرفي در مقايس��ه با نقدينگي داشته
و حتي نقدينگي را هم پش��ت سر گذاشته است؛ اما
ميتوان راهكار كوتاهمدت ب��راي كنترل نقدينگي

داشت اما اجراي اين اقدامات براي كنترل نقدينگي،
آن هم در زماني كه به پايان س��ال ميرسيم و دولت
بايد حقوق و عيدي كارمندان خود را بدهد؛ سخت
اس��ت؛ چراكه اگر پول نداشته باش��د به سراغ بانك
مركزي ميرود و بانك مركزي نيز به صورت موقت
اين پول را پرداخت ميكند تا بعد بتواند از بودجه آن
را پس بگيرد؛ ولي اگ��ر دولت نتواند اين پول را پس
بدهد ،حتماً اين استقراض تورمزاست بنابراين بايد
تالش كند اين اتف��اق رخ ندهد؛ اما تالش دولت هم
دامنههاي محدودكننده بسياري دارد.
عبده تبريزي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اجراي
عمليات بازار باز ميتواند به كنترل نقدينگي و تورم
كمك كند ،گفت :عمليات ب��ازار باز ميتواند به اين
روند كم��ك كند ،ولي ميتواند مورد سوءاس��تفاده
دولت هم قرار بگيرد؛ پس بايد از اين ابزار در راستاي
كنترل نقدينگي و تورم استفاده كرد ،نه اينكه ابزاري
براي بس��ط پولي دولت باشد؛ در شرايطي كه دولت
پول الزم دارد ،ممكن است ديگران را تشويق به خريد
اين اوراق كند تا پول بيش��تري به دست بياورد .ولي
در مجموع عمليات بازار باز حركت خوبي است و از
سالهاي قبل بايد شروع ميشد.

نرخ ارز در صرافيها و بازار افزايش يافت

دالر صرافي  13900تومان

گروه بانك و بيمه|
روز يكشنبه  27بهمن ماه  98در بازارهاي جهاني نرخ
اونس طال به دليل تعطيل��ي بازارهاي جهاني بدون
تغيير  1584دالر باقي ماند .در بازار آزاد و معامالت
نقدي نيز قيمت دالر به  14170تومان افزايش يافت
همچنين هر يورو در بازار آزاد  15450تومان رسيد،
بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافيهاي بانكي 13
هزار و  550تومان و فروش  13هزار و  900تومان درج
ش��د و نرخ خريد هر يورو نيز  ۱۴هزار و  900تومان
و نرخ فروش آن  15هزار و  200تومان معامله ش��د،
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي دو عامل پايان يافتن
مهلت اي��ران براي تصويب لوايح چهارگانه و احتمال
اضافه شدن ايران به ليس��ت سياه و نزديك شدن به
پايان سال و رشد تقاضا در بازار ارز منجر به التهابات
ارزي ظرف چند روز اخير شده است.
به گزارش «تعادل» ،بانكها هر دالر را از متقاضيان
به نرخ  ۱۳هزار و  ۴۹۰توم��ان خريدند ،درحالي كه
روز ش��نبه اين ارز را با قيمت  ۱۳هزار و  ۴۵۰تومان
ميخريدند ،همچني��ن بانكها نرخ خريد هر يورو را
 ۱۴ه��زار و  ۶۲۰تومان اع�لام كردهاند ،درحالي كه
روز ش��نبه  ۱۴هزار و  ۵۷۰تومان بود .نرخ فروش ارز
مسافرتي در ش��عب ارزي بانكها به ازاي هر يورو با
احتس��اب كارمزد بانك مركزي و بانك عامل حدود
 ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان است.
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظهاي قيمت خريد دالر
 13ه��زار و  550تومان و قيمت فروش آن  13هزار و
 900تومان اعالم شد .همچنين نرخ لحظهاي خريد
هر ي��ورو  14هزار و  900تومان و فروش آن  15هزار
و  200تومان معامله ش��د .از سوي ديگر ،سامانه سنا
ني��ز نرخ ميانگين معامله ش��ده ارز براي روز ش��نبه
26بهم��ن  98براي دالر  13هزار و  755تومان ،يورو
 15هزار و  32توم��ان ،پوند انگليس  17هزار و 727
تومان ،درهم امارات  3هزار و  761تومان ،لير تركيه
 2هزار و  352تومان و يوآن چين را يك هزار و 988

تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز ،با اعالم اونس طالي جهاني
به قيمت  1584دالر و دالر ب��ه نرخ  14هزار و 170
تومان در بازار آزاد ،نرخ طال و س��كه با افزايش قيمت
مواجه شد .مظنه يك مثقال طالي آب شده  17عيار
 2ميليون و  300هزار تومان ،هر گرم طالي  18عيار
 530هزار و  900تومان ،سكه طرح جديد  5ميليون
و  180هزار تومان ،طرح قديم  5ميليون و  170هزار
تومان ،نيم سكه  2ميليون  720هزار تومان ،ربع سكه
يك ميليون و  650هزار تومان و سكه گرمي نيز 940
هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ  ۴۷ارز را
اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ تمام ارزها نسبت به
روز شنبه ثابت ماند .بر اساس اعالم بانك مركزي هر
دالر امريكا براي روز « يكشنبه بيست و هفتم بهمن
ماه ۴۲ »۹۸هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر پوند
انگليس  ۵۴هزار و  ۷۹۷ريال و هر يورو نيز به نرخ ۴۵
هزار و  ۴۷۶ريال ارزشگذاري شد.

پيشبيني ادامه ثبات قيمت طال تا پايان
هفته جاري
رييس اتحاديه طالي تهران ميگويد :افزايش قيمت
اونس جهاني قيمت طال را چهار هزار تومان گران كرد.
چنانچه قيمت اونس جهاني طال افزايش��ي نداشته
باشد و قيمت دالر كنترل ش��ود ،قيمت طال تا پايان
هفته گران نخواهد شد و روند باثباتي خواهد داشت.
بعد از مدتها بازار طال روند نس��بتا رونقي را به خود
گرفته و تقاض��ا در بازار طال به نوع��ي افزايش يافته
است .طي هفته اخير بازدهي بازارها اينگونه بود :طال
بازدهي مثب��ت  ۱.۹درصدي ،س��كه بازدهي مثبت
 ۳.۰۳درصدي ،دالر بازده��ي مثبت  ۲.۵۳درصدي
و بورس هم بازدهي مثبت  ۲.۹۵درصدي داش��ت .با
توجه به شروع روز مادر و در آستانه سال نو تقاضا در
بازار براي خريد طال افزايش يافته است.
رييس اتحاديه طالي تهران در پاسخ به اين پرسش
كه آيا تقاضا براي خريد طال در روز مادر افزايش يافته
است؟ گفت :خوشبختانه تقاضا در بازار طال افزايش

يافته اما افزايش حجم تقاضا باعث نوسان قيمت طال
نشده ،بلكه افزايش قيمت اونس جهاني قيمت طال را
در سطح بازار گران كرده است.
ابراهيم محمدولي افزود :خوشبختانه در آستانه ايام
نوروز شور و نشاط در مردم بيشتر شده و آنها نيز براي
خريد طال به ب��ازار مراجعه كردند .معتقديم چنانچه
قيمت اونس جهاني طال افزايش��ي نداش��ته باشد و
قيمت دالر كنترل شود ،قيمت طال تا پايان هفته گران
نخواهد شد و روند باثباتي خواهد داشت.
او به قيمت اون��س جهاني طال و روند قيمت س��كه
اش��اره و اظهار كرد :ديروز قيمت اونس جهاني طال
به يك هزار و  ۵۶۵دالر رس��يد ك��ه اين رقم افزايش
پنج دالري را نسبت به هفته گذشته نشان ميدهد،
هر گرم ط�لاي  ۱۸عيار نيز با چهار تومان افزايش به
قيمت  ۵۲۱هزار تومان رسيد .همچنين قيمت سكه
طرح جدي��د پنج ميليون و  ۱۱۸هزار تومان ،س��كه
طرح قديم به قيمت پنج ميليون و  ۸۰هزار تومان ،نيم
سكه به قيمت دو ميليون و  ۶۱۰هزار تومان ،ربع سكه
به قيمت يك ميليون و  ۶۰۰هزار تومان و سكه گرمي
به قيمت  ۹۳۰هزار تومان خريد و فروش شده است.
محمدولي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تقاضا براي
خريد طال در روز مادر قيمت طال را دچار نوسان شديد
نخواهد كرد؟ گفت :از گذشته تاكنون افزايش ميزان
تقاضا تاثير چنداني در افزايش قيمت طال نداش��ته
اس��ت .افزايش قيمت دالر و اون��س جهاني طال در
قيمت طال اثر بيشتري دارد.
نگراني امريكا از ارزهاي ديجيتالي
در دورزدن تحريم
در اين حال وزير خزان��هداري امريكا گفت به منظور
جلوگي��ري از پولش��ويي بهطور ج��دي وارد حوزه
ارزهاي ديجيتالي خواهيم شد .به گزارش نيويورك
تايمز ،استيون منوچين از تصميم وزارت خزانه داري
براي تدوين راهنماي استفاده و معامله با استفاده از

ارزهاي ديجيتالي به منظور مقابله با پولش��ويي خبر
داد .وي ك��ه در جمع نمايندگان كنگره حضور يافته
بود گفت كه ارزهاي ديجيتالي فعلي نظير بيت كوين
نياز به ش��فافيت بيش��تري دارند و نس��بت به انجام
تراكنشهاي غيرقانوني با استفاده از آنها و دور زدن
تحريمهاي امريكا نگرانيم .منوچين با بيان اينكه به
زودي از بسترهاي انجام معامالت ارزهاي ديجيتالي
خواهد خواس��ت تا الزامات جديدي را به كار گيرند
افزود :ميخواهيم مطمئن ش��ويم ك��ه از تكنولوژي
براي حركت رو به جلو استفاده شود اما نميخواهيم
به اي��ن بهانه ،ارزه��اي ديجيتالي به «حس��ابهاي
بانكي مخفي سوييس» ديگري تبديل شوند .اگرچه
منوچي��ن به جزييات الزامات جديد اش��اره نكرد اما
گفت كه بايد مبدا و مقصد انتقال پول با اس��تفاده از
ارزهاي ديجيتالي مشخص باشد .وي كه پيشتر در
تابستان امسال نيز گفته بود ارزهاي ديجيتالي يك
تهديد براي امنيت امريكا هس��تند در ادعايي مشابه
گفت :نسبت به ارز ديجيتالي ليبرا كه فيس بوك در
حال توسعه آن است نگرانيهاي جدي داريم.
تعلل بانك مركزي و دولت امريكا براي ورود به عرصه
ارزه��اي ديجيتالي ،انتق��اد برخ��ي از متحدان اين
كشور را برانگيخته است و در داخل امريكا نيز برخي
نگراناند چين با غلبه بر امريكا در اين عرصه به آرزوي
خود براي شكستن انحصار امريكا در عرصه نظام مالي
جهاني نزديك ش��ود .دونالد ترام��پ ،رييسجمهور
امريكا نيز سال گذشته گفته بود عالقهاي به ارزهاي
ديجيتالي ندارد چرا كه ارزش آنها دچار تالطم خيلي
زيادي است.
اخي��را گزارش��اتي از مالق��ات منوچين ب��ا مقامات
بخش امنيت داخل��ي در وزارت خزان��ه داري براي
تصميمگيري در خصوص چگونگي مواجهه با ارزهاي
ديجيتالي منش��تر شده اس��ت .پيشتر جروم پاول،
رييس بانك مركزي امريكا از ورود جديتر اين بانك
به عرصه ارزهاي ديجتالي خبر داده بود.

موبايل بانك امريكا هدف حمله سايبري قرار گرفت
كاربران اپليكيشنهاي موبايلبانك بهطور گسترده
هدف حمالت سايبري از نوع پيامكهاي كالهبرداري
فيشينگقرارگرفتندوبيشترينموارددرامريكاوكانادا
گزارش شده است.
به گزارش « ِز د دينت» ،اين پيامكهاي كالهبرداري
كه با هدف فريب دادن كابران گوش��يهاي هوشمند
براي به دست آوردن جزييات حسابهاي بانكي آنان
ارسال ميشود ،بالغ بر ۴هزار كاربر نرم افزارهاي موبايل

بانك را مورد حمله قرار داده است .اين حمله سايبري
توسطمحققانشركتامنيتسايبريلوكاوتكشف
شده و براساس ارسال پيامكي طراحي شده است كه
قربانيان را به سمت بازديد از سايتهاي جعلي هدايت
ميكند؛ س��ايتهايي كه ادعا ميكنند تحت كنترل
بانكهاي معتبر و بزرگ امريكا و كانادا هستند.
گروهپشتپردهاينحملهسايبريبخشياززيرساخت
مورد اس��تفاده خود را در اين حمالت به اصطالح جا

گذاش��ت و در نتيجه آن ش��ركت لوكاوت موفق به
شناسايي حدود چهار هزار آيپي آدرس منحصربه فرد
شد كه از اين سايتهاي فيشينگ بازديد كرده بودند.
لوك اوت اعالم كرده هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان
پي برد آيا هيچكدام از اين  ۴هزار كاربر متحمل ضرر
مالي شدهاند يا خير .اين پيام فيشينگ با اين مضمون
ارس��ال ميش��ود كه سيس��تم امنيتي بانك فعاليت
غيرعادي را در حساب (كاربر) شناسايي كرده و از وي

ميخواهد به منظور بررسي و كنترل حساب روي يك
آدرس يوآراِل ( )URLكليك كند اما اين حقهاي است
براي آنكه كاربر اطالعات حساب خود را لو بدهد.
مجرماناينكالهبردارينميدانندكهقربانياحتمالي
آنان مشتري كدام بانك است اما با ارسال تعداد پيامك
كافي به نام بانكهاي متفاوت به تعداد كافي كاربران،
برخي از حمالت جواب داده و نام كاربر با نام بانك وي
منطبق ميش��ود .اين لينكهاي مخ��رب كاربر را به

نسخههاييتفلبيازسايتهايبانكهاهدايتميكند؛
سايتهايي كه از لحاظ ظاهري شبيه نسخه موبايلي
اصلي و معتبر اس��ت با همان فونت ،پوسته نمايشي و
ابعادصفحه همچنينلينكهايمعتبريكههرفردي
(كاربر) انتظار دارد در يك وبس��ايت بانكي مشاهده
كند .براساس اعالم لوكاوت ،تمامي بانكهاي هدف
اين حمله شناسايي و آنان از اين كالهبرداري مطلع و
تمامي سايتهاي فيشنگ بسته شدهاند.

بازار سرمايه

5

دوشنبه  28بهمن  22 1398جماديالثاني  1441سال ششم شماره Mon. Feb 17. 2020 1600

بررسي «تعادل» از ورود شاخص به كانال  470هزار واحدي

سيل نقدينگي بازار را بهكدام سو ميبرد
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
معامالت روز گذشته در بورس و فرابورس براي دومين
روز متوالي در هفته جاري با رش��دي قابل توجه پايان
يافت .در اي��ن روز هجوم تقاضا به نمادهاي بورس��ي
سبب شد تا بسياري از اين نمادها ضمن دستيابي به
سقف مجاز قيمت روزانه ،حجم بااليي از معامالت را در
كارنامه روزانه خود به ثبت برسانند .همين امر به رشد
تمامي نماگرهاي بورس تهران در روز يكشنبه منتهي
شد و در نهايت ش��اخص كل بازار ياد شده را به كانال
 470هزار واحدي رساند .در اين روز شاخص كل بورس
تهران به ميزان  10هزار و  761واحد رشد كرد و ضمن
ثبت افزايش 2.33درصدي ،به سطح 472هزار و749
واحدي دست يافت.
با احتس��اب اين رش��د كه بيش از هر چيز تحت تاثير
نمادهاي فلزي – معدني و پتروپااليشي نظير «فوالد»،
«فارس»«،فملي»و«پارس»رويداد،نماگراصليبازار
سهام بيش از پيش به فتح ابر كانال  500هزار واحدي
نزديك شده و با اين جريان قدرتمند نقدينگي كه در
بازار وجود دارد ،هيچ بعيد نيست كه تا پايان بهمن ماه
به راحتي بتواند به اين ركورد تاريخي دست يابد .در اين
روز ارزش بورس تهران باز هم ركورد شكست و به سطح
هزار و  718هزار و  939ميليارد تومان رسيد .اين رقم
بيانگر آن است كه با احتساب قيمت ارز در صرافيهاي
دولت��ي در پايان معامالت روز گذش��ته ارزش دالري
بورس تهران به  123ميلي��ارد و  664ميليون تومان
رسيده است.

از تورم تا توهم
اما در بازبيني تاثير واقعي رشد شاخصهاي بازار سهام
بايد به خاطر داشت كه چه ركورد 500هزار واحدي ياد
شده ،ميسر شود يا نه ،آنچه مهم است ناتواني دماسنج
اصلي بازار س��رمايه در نمايش وضعيت اقتصاد كشور
است .در حالي كه در بس��ياري از كشورهاي جهان از
ش��اخص اصلي بازار س��هام با عنوان دماسنج اقتصاد
كشور ياد ميشود ،آنچه كه تاكنون در ايران شاهد آن
بودهايم ،نماگري تورمي بوده كه با رشد آن نه حتي يك
شغل در كشور ايجاد ميشود و نه پيشروي آن بهبود
شاخصهاي كالن اقتصادي را نويد ميدهد .بنا بر اين
حداقل تا اينجاي كار دست آوردي جز مهار نقدينگي
ريسك پذير و فروكاستن اثرات مخرب هجوم پول به
بازارهاي موازي را براي بورس تهران و شاخصهاي آن
نميتوانمتصور بود.
پرواز  417درصدي شاخص كل
هموزن تنها در يك سال
در هفتههاي اخير بورس تهران به راحتي توانس��ته
اهداف قيمتي پيشبيني ش��ده از سوي بسياري از
تحليلگران را فتح كن��د و تنها با تحمل چند اصالح
موقتي به مس��ير صعودي خود ادام��ه بدهد .با اين

حال آنچه در روزهاي گذشته بيش از پيش به چشم
ميآيد رشد قيمتها در نمادهايي است كه از مدتها
قبل در خصوص حبابي بودن بهاي آنها هشدار داده
شوده بود.
بس��ياري از اين نمادها اگر در ح��ال حاضر به دليل
خوشبيني س��رمايهگذاران به افزايش س��رمايه از
محل تجدي��د ارزيابي داراييها دلگرم هس��تند ،با
اين حال بايد توجه داشت كه با فروكش كردن ميل
بازار به آنها پس از حصول احتمالي افزايش سرمايه،
با صورتهاي س��ود و زياني مواج��ه خواهند بود كه
بسياري از آنها به دليل عدم تغيير رويههاي عملياتي،
هي��چ اثري از س��ود را در خود نش��ان نخواهند داد.
عواملي از اين دست سبب شده تا در  12ماه گذشته
افزايش قيمتها در بسياري از نمادهاي كوچك بازار
به رش��د دور از انتظار قيمتها بيانجامد و در حالي
كه ش��اخص كل بورس در طول اين مدت ،در حدود
174درصد رشد كرده ،شاخص كل هموزن صعودي
417درصدي را شاهد باشد.
به موجب وج��ود عواملي اينچنين��ي مانند هجوم
نقدينگي در كنار تبعات بالقوه شيوع ويروس كرونا
در بازاره��اي جهاني كه ممكن اس��ت ب��ر عملكرد
ش��ركتهاي داخلي تاثير بگذارد ،كار را براي پيش
بيني تغييرات پيش روي بازار در واپس��ين ماه سال
جاري سخت شده است .به همين منظور «تعادل»

ضمن گفتوگ��و با مهدي طحاني كارش��ناس بازار
سرمايه به بررس��ي وضعيت بازار در شرايط فعلي و
سناريوهاي پيش روي آن در اسفند ماه پرداخت.
طحاني ضمن تاييد قدرت نقدينگي وارد شده به بازار
سهام و تاثير آن بر رشد نزديك به  5درصدي شاخص
كل بورس در دو روز ابتدايي هفته جاري ،در پاس��خ
به اين سوال كه چه عواملي در حال حاضر ميتوانند
بيشترين اثر را بر رشد قيمتها در بازار سهام بگذارند،
گفت :بايد توجه داشت كه نقدينگي يكي از مهمترين
داليل است با اين حال عواملي همچون رشد قيمت
دالر در بازار ارز و رونق معامالت توليدات شركتهاي
بورس��ي در ب��ورس كاال از جمله عواملي اس��ت كه
ميتواند بر رشد قيمتها در بازار اثر بگذارد .از اين رو
چشمانداز گزارشهاي ماهانه بهمن ماه براي بسياري
از شركتها ميتواند خوب باشد.
وي ادامه داد :اگر بخواهيم تصويري كلي از وضعيت
ارزندگي نمادهاي بازار بر اساس معيارهاي سودآوري
بس��نجيم ،ميت��وان گفت ك��ه قريب به دوس��وم
شركتهاي بازار در حال حاضر در قيمتهايي باالتر
از سطح ارزندگي و ارزش ذاتي خود معامله ميشوند.
اما بايد به خاطر داش��ت كه از لحاظ ارزش همچنان
بسياري از شركتهاي بازار همچنان براي رشد بيشتر
جا دارند .به عبارتي ميتوان گفت كه اين شركتها
اگر ارزان نباشند حداقل گران هم نيستند.

معامالت فروش تعهدي در  ۵نماد راهاندازي ميشود
مديرعامل بورس تهران از راهاندازي فروش معامالت فروش تعهدي خبر
داد و اعالم ك��رد :اين معامالت محدود و تنها در  ۵نماد در بورس تهران
شروع ميشود.
به گزارش س��نا ،علي صحرايي اظهار كرد :به زودي عرضه اوليه شركت
پديده شيمي قرن را در بورس تهران شاهديم كه شركت نسبتاً بزرگي
بوده و  ۱۰درصد آن چهارشنبه آتي به بازار تخصيص داده ميشود.
مديرعاملبورستهراندرخصوصدرخواستفعاالنبازاربرايتخصيص
درصد بيشتري درعرضههاي اوليه با توجه به افزايش كدهاي معامالتي
نيز گفت :در بورس تهران اين اتفاق افتاده و اين براي شركتهاي كوچك
 ۲۰درصد آنها در عرضه اوليه دو بازار و  ۲درصد مازاد بر عرضه عمومي به
صندوقها تخصيص داده ميشود.
برنامه عرضههاي اوليه
وي در پاس��خ به اينكه جز ش��ركت پديده شيمي قرن چه شركتهاي
ديگري در نوبت عرضه اوليه هستند ،نيز گفت :شركت سرمايهگذاري
كوثر كه به محض آماده شدن و واجد شرايط شدن با توجه به تاكيدات
وزير اقتصاد مبني بر ش��فافيت و دقت در ورود شركتها به بازار ،عرضه
اوليه خواهد شد.مديرعامل بورس تهران در خصوص «شستا» نيز اظهار
داشت :اين شركت نيز مشروط پذيرفته شده و در حال طي كردن مراحل
باقي مانده براي اخذ مجوز نهايي و عرضه اوليه است.
چشمانداز بازار سهام
مديرعامل بورس تهران در پاسخ به سوالي در خصوص چشمانداز بازار
ب��ا بيان اينكه وضعيت بورس به مولفههاي زيادي بس��تگي دارد ،ادامه
داد :نوس��ان نرخ كاموديتيها در جهان و رش��د اقتصاد جهاني از جمله
اين عوامل هستند ولي مردم در ش��رايط كنوني به درستي بورس را به

عنوان بهترين گزينه براي س��رمايهگذاري برگزيدهاند ،چون در ديگر
بازارها به سبب برخي محدوديتها ،نقدشوندگي پايين و عدم شفافيت،
سرمايهگذاري به صرفه نيست.صحرايي افزود :در اقتصاد كشور ،بورس
شفافترين بخش اقتصاد است و با توجه به زيرساختهاي الكترونيكي
كهطيدهسالاخيرايجادشده،امكاندسترسيآنالينمردمبهاطالعات
و معامالت فراهم آمده است.
عدالت در عرضههاي اوليه
ويبابياناينكهاولويتبرايفرديدربازارسرمايهقائلنيستيموشخصي
كه امروز كد معامالتي گرفته با فردي كه سي سال در بازار فعاليت داشته
تفاوتي ن��دارد ،گفت :طعم اين عدالت را م��ردم در عرضههاي اوليه نيز
ميچشند كه همه از شرايط يكساني برخوردارند و مجموعه اين عوامل
بازار را براي مردم جذاب كرده است.
مديرعاملبورستهراندرخصوصفروشتعهديگفت:چنانچهشاخص
(كل و هم وزن) بيش از  ۱.۵درصد افت داش��ته باشند ،عمليات فروش
تعهدي متوقف ميشود؛ ضمن آنكه سهامداران عمده شركتها در نماد،
اجازه فروش تعهدي در همان نماد را نخواهند داشت.
راهاندازي فروش معامالت فروش تعهدي
صحرايي در خصوص راهاندازي فروش معامالت فروش تعهدي گفت:
اين معامالت محدود و تنها در پنج نماد در بورس تهران شروع ميشود و
مكانيسمهاي كنترلي پيشبيني شده و بر اين اساس در حد  ۰.۵درصد
نسبت به آخرين قيمت ،امكان فروش تعهدي وجود دارد.همچنين اگر
شاخص (كل و هم وزن) بيش از يك و نيم درصد افت داشته باشند اين
عملياتمتوقفميشود،همچنينسهامدارانعمدهشركتهادرنمادي
كه سهامدار عمده هستند اجازه فروش تعهدي را نخواهند داشت.

گذشته از شكلي نسبتا معقول برخوردار بوده است .اين
نكتهكهبرايمثالنمادهايخودرورييپسازچندروز
رشد،باافتنسبيقيمتمواجهميشوندوتوجهبازاربه
سمت نمادهاي پتروشيمي يا فلزي معطوف ميشود،
امري است كه به خودي خود خوب است.
اينكارشناسبازارسرمايهدرخصوصنقشسهامداران
حقوقيدرتعديلقيمتدربرخيازنمادهايبازارگفت:
نكتهاي كه بايد در رشد هيجاني قيمت برخي از نمادها
به آن توجه داشت اين است كه بسياري از شركتهاي
حقوقيهمچونشركتهايوابستهبهتاميناجتماعي
همچون سالهاي قبل س��هم نميفروشند .من فكر
ميكنم كه سهامداران حقوقي بايد نقش فعالتري در
تعديلقيمتنمادهاييداشتهباشندكهدرمدتيكوتاه
افزايشي دو تا سه برابري را تجربه كردهاند.

عكسالعملكند به جريانتند وتيزنقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اثرات مخرب
احتمالي ورود نقدينگي به بازار و روشهاي مقابله با آن
نيز گفت :تاكنون تدابيري براي مقابله با اين مهم انجام
شده كه از آن جمله ميتوان به عرضههاي اوليه اشاره
كرد .با اين حال به نظر ميرسد كه به رغم كارهاي انجام
شده سرعت ورود پول به بازار از سرعت گامهاي اجرايي
تصميمگيران در اين زمينه بسيار بيشتر است.
طحاني ادام��ه داد :در اين زمينه انتظ��ار ميرفت كه
كارهاي پيشگيرانه در موقع مقتضي انجام شود كه از
آن جمله ميتوان به عرضه شركتهاي جديد و بزرگ
اش��اره كرد .اين در حالي اس��ت كه طي ماههاي اخير
شركتهايعرضهشدهاغلببزرگنبودندونتوانستند
ازاينطريقنقدينگيقابلتوجهيراازبازارجمعكنند.
دومين موردي كه بايد در انجام آن تس��ريع ميش��د،
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي براي شركتهايي
بودكهدرنظرداشتندتابابهرهگيريازآوردهسهامداران
به توسعه زيرساختهاي خود مبادرت كنند .اين مهم
نيز اگرچه در برخي شركتها انجام شده اما ميزان آن
رضايتبخشنبودهوبهنظرميرسدكهازسرعتكافي
براي جذ پولهاي مردم برخوردار نيست.
مهديطحانيدرخصوصنحوهجابهجاييپولدرميان
صنايعمختلفگفت:بانگاهيبهعملكردسرمايهگذاران
به نظر ميرس��د كه خريد و فروش سهام در روزهاي

وزن دولت در به تعويق افتادن
عرضهشركتها
مهدي طحاني در خصوص و لزوم تقبل نقشي فعالتر
براي ج��ذب نقدينگي از طريق ف��روش داراييها در
بازار سرمايه گفت :عوامل متعددي سبب ميشود كه
شركتهايوابستهبهدولتسرعتالزمرابراياستفاده
از فرصت موجود در بازار سرمايه نداشته باشند كه از آن
جمله ميتوان به نبود انگيزه در اين ش��ركتها و عدم
ثبات مديريتي اشاره كرد .وي در خصوص تصميمات
احتمال��ي گروه ويژه اقدام مالي م��ورد ايران گفت :در
خصوص FATFبايد توجه داشت كه وضعيت پيش رو
چندان واضح نيست .بايد توجه داشت كه هر فشاري
ممكن است كه فعاليت شركتها اثر بگذارد .با اين حال
بايد تاثير واقعي آنها در صورتهاي مالي ش��ركتها
مشاهده كرد .اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان
وضعيت بازارهاي جهاني را م��ورد توجه قرار داد و با
توجه به داليل سقوط قيمتها در دهه  80و سال 92
گفت :بايد توجه داشت كه در زمينه مديريت بازار ارز
عملكرد بانك مركزي خود بوده است .همين كه قيمت
دالر سامانه نيما همگام با تغييرات بازار ارز رشد كرده
است امري اس��ت كه توانسته اثر خوبي بر بازار سهام
بگذارد .از طرفي ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه
در حال حاضر بازارهاي كااليي ايران به جاي انكه به
بازارهاي جهاني توجه كنند ،دارند تغييرات رخ داده
در بازار ارز را دنبال ميكنند .چنين امري سبب شده
تا اغلب شركتها فروش خوبي داشته باشند و از اين
جهت تهديد خاصي را در فروش خود مشاهده نكنند.
با اين حساب انتظار نميرود كه بازار در روزهاي پيش
رو به خصوص در يك ماه پاياني س��ال افتي جدي را
تجربه كنند .حتي اگر عواملي نظير تسويه اعتباري
كارگزاريها كه روزهاي پاياني اسفند ماه مرسوم است
را نيز در نظر بگيريم به نظر نميآيد كه افت احتمالي
قيمتها پيامدي پيش از اصالح خفيف چند روز را به
دنبال داشته باشد.

سهم  ۷۹درصدي فرابورس از بازار بدهي كشور
به گزارش سنا ،رضا غالمعليپور معاون پذيرش و بازاريابي فرابورس
ايران به عنوان يكي از س��خنرانان پنل ،تامين مالي از طريق نظام
بانكي و تامين مالي از طريق بازار س��رمايه را مقايسه كرد و گفت:
بازار سرمايه در سمت انتشار اوراق ،پتانسيل بااليي دارد؛ هرچند
كه س��رعت رشد در اين زمينه مناسب اس��ت و رقم تامين مالي از
طريق بازار س��رمايه از  ۳۶هزار ميليارد تومان در سال  ۹۴به ۱۵۰
هزار ميليارد تومان در پايان ديماه  ۹۸رسيده است اما همچنان
جاي رشد بيشتر در اين زمينه وجود دارد.
غالمعليپور با نگاهي اجمالي به سهم بورسها از بازار بدهي كشور،
اظهار كرد :فرابورس س��هم  ۷۹درصدي از بازار بدهي كشور را به
خود اختصاص داده؛ چراكه  ۸۳درصد اوراق موجود در بازار سرمايه،
دولتي است و فرابورس ميزبان اين اوراق است.
او همچني��ن تجربه فرابورس اي��ران در تامين مالي صنعت نفت و
گاز را تشريح كرد و افزود :فرابورس تجربه پذيرهنويسي نخستين
اوراق مشاركت شركت پااليش نفت تهران را دارد كه اين اوراق با
هدف اجراي طرح بهينهسازي و بهبود كيفيت فرآوردههاي شركت
پااليش نفت تهران منتشر شد.
به گفت��ه غالمعليپور همچنين پذيرهنويس��ي اولين اوراق اجاره
ش��ركت نفت پارس در بازار فرابورس ايران انجام شد كه هدف از
انتشار اين اوراق خريد تجهيزات و ماشينآالت توليدي ،تاسيسات
الكتريكي و مكانيكي شركت نفت پارس جهت استفاده در فعاليت
شركت ،توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تمليك آنها به شركت
يادش��ده بود.معاون پذيرش و بازاريابي فراب��ورس ايران در ادامه
يك��ي ديگر از تجارب فرابورس در تامي��ن مالي صنعت نفت و گاز
را پذيرهنويسي نخس��تين اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز
ي خريد منافع حاصل از
صبا اروند عنوان كرد و افزود :اين اوراق برا 

توسعه  ۱۱حلقه چاه نفت منتشر شد كه پشتوانه انتشار آن ،منافع
آتي است.پذيرهنويسي اولين اوراق مرابحه شركت بناگستر كرانه
در ب��ازار فرابورس ايران به منظور خري��د نقدي  ۹۰,۰۰۰متريك
تن نفت كوره توس��ط نهاد واس��ط و فروش اقساطي آن به شركت
يادشده از ديگر اقدامات فرابورس ايران در زمينه تامين مالي صنعت
نفت و گاز به شمار ميرود كه غالمعليپور در اين پنل به آن اشاره
كرد.مع��اون پذيرش و بازاريابي فرابورس اي��ران در ادامه از جمله
مزاياي اوراق مرابح��ه را تامين مالي منابع بزرگ بدون مراجعه به
سيستم بانكي و قابليت استفاده هم براي تامين مالي داراييهاي
ثابت و هم به عنوان سرمايه در گردش برشمرد.
او در بخش ديگري از پنل نهادهاي مالي بازار سرمايه ،اظهار كرد :در
تيرماه امسال ظرفيت خوبي در قانون حمايت از توسعه پاييندستي
نفت خام و ميعانات گازي با اس��تفاده از سرمايهگذاري مردمي به
وج��ود آمد كه هدف از آن جلوگيري از خامفروش��ي نفت و ايجاد
پااليشگاههاي كوچكمقياس بود.
غالمعليپور با بيان اينكه طي سالهاي اخير فرآيند انتشار اوراق
تسهيل شده است ،گفت :با استفاده از مكانيسم توثيق سهام به جاي
ركن ضامن ،بسياري از پيچيدگيهاي فرايند انتشار اوراق برطرف
شده و همچنين انتشار اوراق اجاره سهام نيز از موارد تسهيلكننده
در اين زمينه بوده است.
معاون پذيرش و بازاريابي فرابورس ايران در نهايت يكي از راههاي
مناسب تامين مالي حوزه نفت ،گاز و پتروشيمي را عرضه بخشي
از سهام شركتهاي اين حوزه دانست و گفت :شركتهاي فعال در
اين حوزهها و زيرمجموعههاي آنان در صورتي كه قابليت پذيرش
و عرضه در بازار سرمايه را دارند ،عرضه شوند چراكه عرضه درصدي
از سهام اين شركتها به تامين مالي آنها كمك ميكند.

تداوم روند صعودي بازار با شيب ماليم
يك كارش��ناس بازار سرمايه چش��مانداز بازار براي سال
آينده را «مثبت اما با ش��يب كمتر» ارزيابي كرد و گفت:
البته ممكن اس��ت روزهايي را با نوسان بيشتر نسبت به
امسالتجربهكنيم.
به گزارش س��نا ،محمد اقبال نيا به تحليل روند بازار در
سال جاري پرداخت و گفت :امسال شاخص ،صعودهاي
پي در پي را تجربه كرد و روزهاي منفي محدودي به خود
ديد ،علت اصلي اين امر جذاب نبودن بازارهاي موازي بود
كه البته دولتمردان نيز با ارسال سيگنالهايي به مردم،
پولهاي سرگردان را راهي بورس كردند.
وي ادامه داد :شاخص برخي بخشهاي اقتصادي مانند
بخش صنعت و خدمات منفي است اما روند مثبت بورس،
توجه عموم مردم را به خود جلب كرده است؛ به ويژه اينكه
يكي از تاثيرگذارترين علتها در رشد بازار سرمايه ،سعي
بر كاركرد اين بازار در جهت جب��ران كاهش ارزش پول
ملي بوده است.

اين كارشناس بازار سهام در ادامه با اشاره به فرصتهاي
پيشروي بورس گفت :سياس��ت بان��ك مركزي مبني
ِ
بر كاهش نرخ سود تس��هيالت بانكي ،همچنين اعمال
ماليات در بازارهاي مختلف ،رشد دوباره نرخ دالر و تورم
فرصتيبرايظهوربازارسهاماستوهمهاينهافرصتهاي
دوبارهاي است كه به شكوفايي بيشتر بورس در سال آينده
كمكميكند.
اقبال نيا اظهار داشت :نبايد اين موضوع را ناديده گرفت
كه اغلب س��هامداران س��ود بااليي در مدت اخير كسب
كردهاندوباتلنگريممكناستعالقهمندبهفروشسهام
و شناسايي سود باش��ند؛ ليكن با عدم جذابيت بازارهاي
موازي ،بازهم به بازار برميگردند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود :تحت اين شرايط ،گزينه
منطقي براي كساني كه تازه به بورس وارد ميشوند اين
است كه از خريد سهامي كه طي يك سال اخير رشدهاي
چند برابري داشتهاند اجتناب كنند و با تمركز بر وضعيت

سودآوري شركتها و با مشورت افراد خبره اقدام به خريد
كنند .همچنين افراد اگر به دنب��ال خريد و فروشهاي
منطقي و جايگزينيهاي مناس��بي در سبد خريد خود
باشند ،اين شرايط در سال آينده نيز تكرار ميشود.
وي برخي صنايع كوچك نظي��ر صنايع دامپروري ،مواد
غذايي و لوازم خانگي و دارويي را از جمله صنايع پربازده
سال گذش��ته عنوان كرد و گفت :ش��ركتهايي با ابعاد
كوچك ،بازدهي به مراتب باالتري نسبت به شركتهاي
بزرگداشتند،امااينرويهممكناستدرآيندهتغييركند.
به گفته اقبال نيا ،افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي
دارايي يا ارزش جايگزيني باال در شركتها نميتواند به
تنهايي س��هامداران خرد را در بلندمدت قانع كند ،چرا
كه س��هامداران خرد در نهايت ،تحليل خود را بر مبناي
دارايي شركت و ميزان سود دهي شركتها قرار ميدهند
و ش��ركتي كه نتواند سود مناس��بي ايجاد كند را از سبد
سرمايهگذاري خود خارج ميكنند.اين كارشناس بازار

سرمايه گفت :نقدينگي موتور محرك بازار است و تعداد
س��هامداران نو پا و جديد كه بر اساس شايعات يا فضاي
مجازي وارد بازار شدهاند بسيار زياد است؛ از طرفي چون
برخي از اين افراد تازه وارد ،تجربههاي گذش��ته بورس را

ندارند بر اين باورند كه بازدهي  ۱۰تا  ۲۰درصد فعلي در
ماه هميشگي است؛ در صورتي كه اين بازار هم مثل همه
بازارها ريسكهايي دارد و نميتوان پيشبيني دقيقي از
معامالت و روند آتي آن داشت.

ديدگاه
رتبهبندي راهي براي رفع
مشكالتتامينماليدر بورس

ما به ش��ركتي ني��از داريم كه مس��تقل از مجري و
سرمايهگذار راجعبه ريس��كهاي پروژه اظهارنظر
كندوعدمتقارناطالعاتيراازبينببردكهموسسات
رتبهبنديپروژه اينكار را انجام ميدهند.بهگزارش
فارس ،قاسم محسنيبا اشارهبه ريسكهاي موجود
در اجراي پروژههاي نفتي اظهار داش��ت :در اجراي
پروژهها در صنعت نفت ريسكهايي وجود دارد كه
باعثميشودسرمايهگذارحاضربهسرمايهگذاريدر
اينبازارنشود،زيراكهبازارهايديگرينيزوجوددارد
كه سود تضميني براي متقاضيان به همراه ميآورد.
وي افزود :در اين راستا اگر ريسك پروژهها زياد باشد،
بايد نرخ بازدهي نيز افزايش پيدا كند تا سرمايهگذار
تش��ويق به حضور در اين بازار شود ،در نتيجه وجود
موسسات مطالعاتي كه شركتهاي پيمانكار پروژه
را رتبهبندي كنند ،ضروري اس��ت .محسني اظهار
داشت :اهميت رتبهبندي ش��ركتها از اين جهت
استكهميتواندبرخيازمشكالتفعليتأمينمالي
از طريق بازار سرمايه را حل كند .در حال حاضر يكي
از اين مشكالت عدم شفافيت درباره ريسك پروژهها
و عدم تقارن اطالعاتي است.وي كه مديرعامل يك
شركترتبهبندياعتبارياست،گفت:درنتيجهمابه
شركتينيازداريمكهمستقلازمجريوسرمايهگذار
راجعبهريسكهايپروژهاظهارنظركندوعدمتقارن
اطالعات��ي را از بين ببرد كه موسس��ات رتبهبندي
پروژه اين كار را انج��ام ميدهند و در واقع رابط بين
سرمايهگذاروسرمايهپذيرهستند.

رويخطشركتها
«دش�يمي» به هر سهم ۷۰۶ريال اختصاص
داد :شركتشيميداروييداروپخشدردوره ۹ماهه
منتهي به ۳۰آذر ماه ،۱۳۹۸به ازاي هر س��هم خود
 ۷۰۶ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته كه سود هر سهم ۴۹۸ريال اعالم شده
بود ،از افزايش ۴۲درصدي برخوردار است.
به گزارش سنا ،شركت شيمي دارويي داروپخش با
سرمايه ۲۵۵ميليارد ريال ،صورتهاي مالي ۹ماهه
دوره مالي منتهي به ۲۹اس��فند ۱۳۹۸را به صورت
حسابرسينشدهمنتشركرد.شركتشيميدارويي
داروپخش در دوره ياد شده ،مبلغ  ۱۸۰ميليارد ۲۲
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس
مبلغ ۷۰۶ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص
دادكهنسبتبهدورهمشابهدرسالگذشتهازافزايش
 ۴۲درصدي برخوردار است.شركت شيمي دارويي
داروپخش افزايش ۴۴درصدي در فروش را از جمله
داليل افزايش سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در
سال گذش��ته اعالم كرده است«.دشيمي» در دوره
 ۹ماهه س��ال مالي منتهي به اسفند  ،۹۷به صورت
حسابرسي شده ،مبلغ  ۱۲۶ميليارد و  ۹۱۶ميليون
ريالسودخالصكسبكردوبدينترتيبمبلغ۴۹۸
ريالسودبهازايهرسهمخوداختصاصدادهبود.
سود هر سهم «فوالژ» افزايشي بود :شركت
فوالد آلياژي ايران در دوره  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر
ماه  ،۱۳۹۸به ازاي هر س��هم خ��ود  ۶۱۹ريال كنار
گذاشتكهنسبتبه دوره مشابه در سالگذشتهكه
سودهر سهم ۳۷۷ريالاعالم شدهبود،ازافزايش۶۴
درصدي برخوردار است.شركت فوالد آلياژي ايران
با س��رمايه  ۵هزار و  ۵۰۰ميليارد ريال ،صورتهاي
مالي ۹ماههدورهماليمنتهيبه ۲۹اسفند ۱۳۹۸را
بهصورتحسابرسينشدهمنتشركرد.شركتفوالد
آلياژي ايران در دوره ياد ش��ده ،مبلغ  ۳هزار و ۷۱۴
ميليارد ۴۰۳ميليون ريال سود خالص كسب كرد و
برايناساسمبلغ ۶۱۹ريالسودبهازايهرسهمخود
اختصاصدادكهنسبتبهدورهمشابهدرسالگذشته
از افزايش ۶۴درصدي برخوردار است.
«فوالژ» در دوره  ۹ماهه سال مالي منتهي به اسفند
،۹۷بهصورتحسابرسيشده،مبلغيكهزارو۸۸۰
ميليارد و ۵۹۳ميليون ريال سود خالص كسب كرد
و بدينترتيب مبلغ  ۳۷۷ريال سود به ازاي هر سهم
خوداختصاصدادهبود.
سود يكساله «پكوير»به۳۲۷ريال رسيد:
شركت كوير تاير در صورتهاي مالي۱۲ماهه خود
اعالم كرد سود هرسهم به۳۲۷ريال رسيده است كه
نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵درصد كاهش
يافته اس��ت .شركت كوير تاير در صورتهاي مالي
۱۲ماهه منتهي به ۳۰آذر ۱۳۹۸س��ود عملياتي
خودرا۳۰۳ميلياردريال،سودخالصرا۲۲۹ميليارد
ريال و سود انباشته پايان دوره را ۳۳۱ميليارد ريال
منتشر كرده است .اين شركت در يكسال مالي خود
توانسته۲۱هزار و۲۴۸تن انواع تاير را به ارزش۴هزار
و۷۹۴ميلياردو۴۰۰ميليونريالبهفروشبرساندو
ازاينمحلسودناخالص۸۱۹ميلياردو۳۹۰ميليون
ريال شناس��ايي كند«.پكوي��ر» پيشبيني كرده
اس��ت براي دوره ۱۲ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۹
بتوان��د ۳۰ه��زار و ۹۱۲تن تاير ب��ه ارزش ۸هزار و
۳۴۰ميليارد ريال به فروش برساند.اين شركت در
نظر دارد ش��ركتهاي خودرو ساز داخلي را جهت
ارايه محصول و به دس��ت آوردن بازار مناس��ب در
منطقهانتخابكند.همچنينباتوجهبهپيشبيني
افزايش نرخ ۱۰درصدي مواد اوليه و ساير هزينهها
انتظار ميرود بهاي تمام ش��ده نسبت به دوره قبل
افزايش قابل مالحظهاي نداشته باشد.در برآوردي
كه اين شركت از برنامههاي تامين مالي و تغييرات
هزينههاي مالي ب��راي دوره ۱۲ماه��ه منتهي به
۳۰آذر ۱۳۹۹دارد ،براي كاهش تسهيالت و تامين
مالي از ساير روشها به منظور كاهش هزينههاي
مالي اقدام خواهد كرد«.پكوير» در تش��ريح ساير
برنامههايبااهميتخوداعالمكردشركتدرتالش
است نسبت به اجرا و تكميل طرح توسعه ۱۰هزار و
۷۷۷تني اقدام كند و در نيمه اول سال ۹۹از آن به
بهرهبرداري كند.

اخبار
ماليات جديد از بازار خودرو
هزينهها را افزايش ميدهد

عضواتحاديهنمايشگاهدارانوفروشندگاناتومبيل
گفت :متاس��فانه بازار به س��متي ميرود كه هر روز
قيمتها افزايش پيدا ميكن��د و آقايان فقط حرف
ميزنند و هيچ اقدام عملي در كنترل بازار نداشتند.
عليرضا پورحسني در گفتوگو با ايلنا در خصوص
پيشنهادوضعمالياتجديدبرخريدوفروشخودرو
براي كوتاه كردن دس��ت داللها و اثرات آن گفت:
هماكنون يك رقمي بابت ماليات از طرفين معامله
اخذ ميشود ،حاال به بهانه جديد اگر قرار باشد رقم
جديدي گرفته ش��ود هيچ فايدهاي به جز باال رفتن
هزينهها نخواهد داشت .وي ادامه داد :آقايان فقط به
فكرافزايشدرآمدهستنداماهيچبررسيكارشناسي
ندارند اين طرح اگر واقعا براي حذف دالل بازي باشد
بايد محدوديت قائل شوند مثال هر فردي كه در سال
بيشاز 3بارماشينخريدوفروشكندبايدايناضافه
ماليات را بدهد نه اينكه پايه جديدي تعريف كنند.
ويافزود:مصرفكنندهواقعيدرسالنهايتيكبار
ميتواندماشينخودراتبديلبهاحسنتكنديااينكه
شايد از ماش��يني كه خريداري كرده راضي نباشد و
بخواهددوبارهآنراتغييردهداماهيچوقتاينتعداد
بيش از س��ه بار نميش��ود .پورحسني در خصوص
عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت :مشكالت
عديدههمچونتحريمهاوكمبودقطعهعاملاصلي
كاهشعرضهاست.اكنوننيزباتوجهبهنزديكيايام
عيدبهطورسنتيتقاضاافزايشپيداميكند،ازسوي
ديگراكنونخودروتبديلبهكااليسرمايهايشدهو
همهبهدنبالحضوردراينبازارهستند.ويادامهداد:
دولت بهطور كامل بازار دالر و سكه را در كنترل دارد
و اجازه نوسان را نميدهد پس عمال ديگر اين بازارها
براي مردم جذابيت ندارد ،قيمت خانه هم آنقدر باال
اس��ت كه فقط عدهاي خاص توانايي حضور در آن را
دارند .به هر حال بازار به گونهاي اس��ت كه هر كسي
س��رمايه خود را در خودرو بگذارد ،از آن كم نخواهد
شد .پورحسني در پايان تصريح كرد :متاسفانه بازار
به س��متي ميرود كه هر روز قيمتها افزايش پيدا
ميكندوآقايانفقطحرفميزنندوهيچاقدامعملي
دركنترلبازارنداشتند.

بازار آهن در شوك
افزايش قيمتها

رييس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد تهران با
گاليه از اينكه زمزمه افزايش بيشتر قيمتها باعث
شده تا فضا براي حضور دالالن و سوداگران در بازار
فراهم ش��ود ،گفت :آقايان پاسخ دهند چرا با وجود
مازاد توليد رش��د قيمت در بازار آهن و فوالد ايجاد
شدهاست.بهگزارشخبرگزاريتسنيم،حميدرضا
رستگار،بااشارهبهافزايشغيرمنطقيقيمتآهنو
ميلگرد در بازار ،اظهار داشت :زماني كه مازاد توليد
هفتتاهشتميليونتومانيراداريمودرصادراتنيز
مشكالتيبهوجودآمدهچرابايددربازارداخليشاهد
افزايش قيمتهاباشيم .اوبا اعالم اينكه فوالدسازان
معتقدند كمبود آهن اسفنجي و صادرات آن باعث
شده تا قيمت تمام شده براي آنها افزايش پيدا كند،
افزود:ازآنطرفعرضهفوالددربورسكاالبدونكار
كارشناسي و با رقمهاي باال صورت ميگيرد .همين
موضوععامليشدهتابازارشاهدرشدقيمتهاباشد.
رييساتحاديهفروشندگانآهنوفوالدتهرانبااعالم
اينكهدركنارادعايفوالدسازانبرايداليلافزايش
قيمتها بازاريان معتقدن��د كارخانجات به صورت
قطرهچكانيواردبازارميكنند،گفت:عدمشفافيتو
كشفقيمتدربورسكاال،عرضهقطرهچكانيفوالد
دركناركمبودآهناسفنجيباعثشدهتابازارخريد
و فروش آهن با التهابات قابل توجهي روبرو ش��وند.
رستگارباگاليهازاينكهزمزمهافزايشبيشترقيمتها
باعث شده تا فضا براي حضور دالالن و سوداگران در
بازارفراهمشود،تصريحكرد:مابهعنوانتوزيعكننده
آهن،چندينبارمشكالتبازاررابهمراجعهمربوطه
از جمله وزارت صنعت گزارش دادهايم اما متأسفانه
در اين رابطه هن��وز اقدام موث��ري صورت نگرفته
است .بيس��اماني بازار آهن باعث شده تا دالالن در
اين بازار حضور داشته و مدام به خريد محصوالت و
احتكارآنهااقدامكنند.اوافزود:درحالحاضرقيمت
ورقهاي پروفيل 30درصد و قيمت آهن 25درصد
افزايش پيدا كرده است .جالب اينجاست اين رشد
قيمتهااينروزهامتوقفنميشودومدامبازارشاهد
قيمتهايجديداست.رييساتحاديهفروشندگان
آهن با انتقاد از اينكه چرا در سياستگذاريها براي
بازارفوالدحضورتشكلهاواتحاديههاناديدهگرفته
ميشود،گفت:مابهعنوانتشكلتوزيعكنندهآهن
ازسياستگذاريهاخبرنداريم.

اجراي طرح شناسه كاال
قاچاق را كاهش ميدهد

رسول ش��جري ،رييس اتحاديه كفاشان دستدوز
درباره اجرايي ش��دن طرح شناس��ه كاال اظهار كرد:
اجرايي ش��دن طرح شناس��ه كاال در صنعت كفش
موجب ميش��ود كه قاچاق در بازار كم شود .رييس
اتحاديه كفاش��ان دس��تدوز در گفتوگو با باشگاه
خبرنگارانجوان تصريحكرد:بعضي ازبرندها (نشان
خارجي) به تعداد كم وارد بازار ميشوند در حالي كه
نياز و برنامهاي براي واردات نداريم .به گفته شجري،
اجرايي شدن طرح شناسه كاال از ابتداي امسال كليد
خوردهاستچراكهاكثرتوليدكنندگانصاحب،برند
هستند .رييس اتحاديه كفاش��ان دستدوز با اشاره
به اينكه قاچاق در اين صنف نسبت به سال گذشته،
كمرنگشدهاست،گفت:اميدواريمكههمينرونددر
بازارادامهداشتهباشد.شجريدرپاسخبهاينپرسش
كه در شب عيد افزايش قيمتي در بازار داريم يا خير؟
افزود:افزايشقيمتيدربازارنداريم،بهطوريكهبازار،
كامالاشباعشدهاستوخوشبختانهكمبوديدربازار
نداريم.رييساتحاديهكفاشاندستدوزدرادامهافزود:
واحد صنفي كفش مانند هر صنوف ديگر در تالش
استكهبتوانددرجهتتحققرونقتوليدگامبردارد.
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تشكلها

ادامه كشمكش بر سر رتبهبندي كارتهاي بازرگاني

ورودكميسيون تلفيق به دعواي رتبهبندي

دعواي رتبهبندي كارتهاي بازرگاني گويا قرار نيست
پايان يابد .در حالي كه به نظر ميرس��يد ديگر بحث
رتبهبندي كارتهاي بازرگاني توسط اتاق بازرگاني
ايران منتفي است و حتي هيات رييسه اتاق بازرگاني
در مصوبهاي راي به انح�لال اين مركز داد اما به نظر
ميرس��د تالش براي ادامه فعاليت اين نهاد كماكان
ادامه دارد .اينبار كميسيون تلفيق مجددا بحث مركز
رتبهبندي در قالب جديدي مطرح ش��ده و تفويض
مجدد اختيار رتبهبندي كارتهاي بازرگاني و صدور
مجوز براي موسسات رتبهبندي به بهانه گزارش جزء
 ۴بن��د (الف) ماده  ۴قانون حداكثر اس��تفاده از توان
توليدي و با استناد ماده  ۱۰آييننامه اجرايي مقررات
صادرات و واردات مصوب كرده اس��ت .اين در حالي
است كه اختالف ميان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اتاق بازرگاني در رتبهبندي عمال پاي سازمان بورس
و سپس سازمان بازرسي را به اين دعوا باز كرده بود و
عمال اتاق مجبور به انحالل مركز ملي رتبهبندي شد.
مصوبهجديدكميسيونتلفيق
كميس��يون تلفيق درحالي مجدد اختيار رتبهبندي
كارتهاي بازرگاني را در قالب اليحه بودجه سال۹۹
به اتاق بازرگاني ايران س��پرده كه س��ازمان بازرسي
ورود اتاق و تشكيل مركز ملي رتبهبندي راغيرقانوني
دانست .مركز ملي رتبهبندي اتاق بازرگاني ايران در
حالي منحل اعالم شده است كه اكنون ،نمايندگان
كميس��يون تلفيق بودجه مجلس ،به پيشنهاد اتاق
بازرگان��ي ايران ،بند الحاقي ذي��ل تبصره  ۱۹اليحه
بودجه به منظور تفويض مج��دد اختيار رتبهبندي
كارتهاي بازرگاني و صدور مجوز براي موسس��ات
رتبهبندي به بهانه گزارش ج��زء  ۴بند (الف) ماده ۴
قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و با اس��تناد
ماده  ۱۰آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات
مصوب كرده است.
اين درحالي است كه قوانيني كه بر اساس آنها ،اتاق

بازرگاني ايران خواس��تار تصويب اي��ن بند در قانون
بودجه سال  ۹۸شده بود ،قب ً
ال منسوخ اعالم شده بود؛
ضمن اينكه معاون��ت حقوقي رييسجمهور با اصرار
بر نظر سابق خود مبني بر نسخ بندهاي قانوني مورد
استناد اتاق بازرگاني در زمينه رتبهبندي كارتهاي
بازرگاني و متولي بودن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در اي��ن زمينه ،عمل رتبهبن��دي را امري حاكميتي
دانسته بود .اين موضوع در حالي رخ ميدهد كه پس
از كش و قوسهاي فراوان درباره رتبهبندي كارتهاي

بازرگاني و با توجه به سوءاستفادههاي مختلف در قالب
كارتهاي بازرگاني اجارهاي كه منجر به فرار مالياتي،
بدهي گمركي ،قاچاق كاال و نابساماني بازار ارز شده،
معاونت حقوقي رياس��تجمهوري با در نظر گرفتن
بندهاي قانوني مختلف از جمله جز  ۴بند (الف) ماده
 ۴قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي
و حمايت از كاالي ايراني ،عمل رتبهبندي را با توجه
به تأخي��ر آن در انتخاب مش��تريان و تصميمگيري
دستگاههاي اجرايي ،امري حاكميتي دانست.

ديدگاه سازمان بازرسي
همين چند وقت پيش بود كه پس از مكاتبات س��ازمان
بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات اتاق
بازرگانيدرزمينهتأسيسمركزمليرتبهبندياتاقايرانو
صدورمجوزبه ۱۶شركتتحتعنوانموسسهرتبهبندي
و اطالعيه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين زمينه ،ابتدا
رييس ات��اق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي ايران
طي نامهاي به رييس س��ازمان بورس اع�لام كرده بود كه
رتبهبندياتاقبازرگانيبهاستنادبندهايقانونيمثلماده

 ۱۰آييننامهاجراييقانونمقرراتصادراتوواردات،ماده۵
قانونحداكثراستفادهازتوانتوليديوماده ۹قانونارتقاي
سالمتاداريومقابلهبافسادكام ً
القانونياست.
ايننامهنگاريدرحاليرخ ميدهدكه تمامياينبندهاي
قانوني ،س��الها پيش طي اس��تعالم از معاونت حقوقي
رييسجمهورمنسوخاعالمومتوليرتبهبنديكارتهاي
بازرگانيبهاستنادقانونمبارزهباقاچاقكاالوارزوآييننامه
اجراييآن،وزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمشدهبود.
پ��س از اين ،اتاق بازرگاني در عقبنش��يني آش��كار طي
مكاتبهايبهسازمانبازرسيكلكشور،ضمنپذيرشنظر
آنسازمان،دستورتوقففعاليتمركزمليرتبهبندياتاق
ايرانراصادركردودرنهايت،پسازشكايتسازمانبورس
و ورود دس��تگاه قضايي كه منجر به ممنوعالخروج شدن
مديرعامل مركز و تمامي موسسات ذيل آن و احضار آنها
به دادسرا شد ،هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مجبور به
انحاللمركزمذكورشد.
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور نيز در مكاتبات خود ،به
حساسيتوتأثيرگذاريبااليرتبهبنديدرتصميمگيري
نهادهاي حاكميتي بانكها ،سازمان امور مالياتي ،گمرك
و وزارت صمت اش��اره و ضمن ابراز نگراني از تكرار تجربه
فاجعهبار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ،اعالم كرده
بود كه «تالش مركز ملي رتبهبندي اتاق ايران براي توافق
با دستگاههايي از جمله سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،موجب شده كه عليرغم
مكاتبه و هشدار اين س��ازمان ،دامنه فعاليت مركز مزبور
طي چند هفته به ش��كل نگرانكنندهاي گسترش يابد،
به گونهاي كه تقريباً با مجموع فعاليت دوساله آن برابري
ميكند و با ادعاي توافق با مراجع حاكميتي و طرح ادعاي
واهي برخورداري ش��ركتهاي داراي رتب��ه از آن مركز از
تسهيالتوامكاناتحمايتيدرحوزهصادرات،دريافتارز،
تسهيالتبانكي،امورگمركي،بيمه،ماليات،مبالغهنگفتي
ازشركتهايمختلفدريافتنمايدكهتماميايناقدامات
طبق استداللهاي مطرحشده در نامه قبلي ،تحت عنوان
تحصيلمالنامشروعقابلپيگردقانونياست.

شانزدهمين جلسه كميسيون «حمايت قضايي و مبارزه با فساد» اتاق بازرگاني تهران برگزار شد

نقد و بررسي اليحه مديريت تعارض منافع از سوي بخشخصوصي

نمايندگانبخشخصوصيدرنشستشانزدهمكميسيون
«حمايت قضايي و مبارزه با فساد» اتاق بازرگاني تهران ،به
بررسيبندهاياليحهمديريتتعارضمنافعپرداختندو
خواستارتعميمآنبهنهادهايغيردولتينيزشدند.اعضاي
كميسيونهمچنينتاكيدكردندكهبخشخصوصيبايد
رويبرخيقوانينمفيديكهاجرانميشود،مطالبهگري
داشتهباشد.اعضايكميسيون«حمايتقضاييومبارزهبا
فساد» اتاق تهران در شانزدهمين نشست اين كميسيون
بهبررسياليحهمديريتتعارضمنافعوپيامدهايتصويب
آنبربخشخصوصيپرداختند.بهگزارشروابطعمومي
اتاق تهران ،اليحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام
وظايفقانونيوارايهخدماتعمومي»بهپيشنهادمعاونت
حقوقيرييسجمهوردرآبانماهامسالبهتصويبهيات
وزيران رس��يد و در حال حاضر ني��ز روي ميز نمايندگان
مجلس شوراي اس�لامي قرار گرفت ه است .اين اليحه در

ابتدا با 70ماده تدوين شد اما در نهايت با 40ماده از سوي
دولتبهتصويبرسيد.براساسايناليحه،تعارضمنفعت
موقعيتياستكهاجرايوظايفقانونيهريكازكارمندانو
مديرانبخشهايحكومتيياموسساتخصوصيعهدهدار
خدماتعموميبامنافعفرديآنهادرتقابلياتعارضقرار
گيرد و احتمال ترجيح منفعت فردي ،قومي ،سياس��ي و
غيره توس��ط فرد ياد شده وجود داشته ممكن است مانع
از انجام شايسته وظيفه قانوني افراد شود .از اين رو ،فعاالن
اقتصاديدراتاقتهراندرشانزدهميننشستكميسيون
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد اين اتاق به نقد و تحليل
اين اليحه و آثار و تبعات آن بر نهادهاي بخشخصوصي از
جمله اتاق بازرگاني پرداختند .حسن فروزانفرد ،رييس
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران ،در
اين نشست ،با اشاره به اينكه به هنگام تنظيم پيشنويس
اين اليحه ،در اتاق ايران و اتاق تهران جلسات كارشناسي

بررسيآندردستوركارقرارگرفت،افزود:دولتدرتدوين
و تنظيم اين اليحه تالش كرده است تا مديريت تعارض
منافعرابهبخشهاييغيرازدولتنيزتعميمدهدوايندر
حالياستكهروساونمايندگاناتاقبازرگانيبهعنواننهاد
تصميمسازبخشخصوصيدربرخيمجامعتصميمگير
كرس��ي دارند و با گس��تردن چتر اين اليحه به نهاد اتاق
بازرگانيوآگاهيبهاينموضوعكهروساونمايندگاناتاق
بوكارهستند،
بازرگانيبهروالمعمولوقانونيدارايكس 
عمال امكان تصميمگيريه��ا و اعمال رأي در مجامع را از
آنانخواهدگرفت.
ويبابياناينكهنحوهمديريتسازوكارهايتعارضمنافع
دراتاقبازرگانيبادستگاههايدولتيمتفاوتاست،افزود:
اتاقبازرگانييكنهادانتخابياستواعمالايناليحهروي
اين نهاد ،تصميمسازيها و مداخله در تصميمگيريها را
براياتاقبازرگانيدچارابهامخواهدكرد.

در ادامه اين جلس��ه ،مهدي فالحيان كارشناس اين
كميسيوننيزدرسخنانيباتحليلمفاداليحهمديريت
تعارض منافع به نقد آن پرداخت .وي با اشاره به اينكه
در بررسي پيشنويس اليحه مديريت تعارض منافع از
سوي دولت ،اعضاي اتاق بازرگاني از شمول اين اليحه
خارج ش��دند ،افزود :با اين حال ،روسا و اعضاي هيات
رييسه اتاقهاي بازرگاني همچنان جزوشخصيتهاي
حقوقي مشمول اين اليحه هستند.
وي در عين حال ،نهادسازي مبهم ،معلق شدن اجراي
قانون به آييننامه و نيز احصاي مصاديق به جاي تبيين
چارچوبهاي كلي را از چالشهاي ماهوي اين اليحه
دانست.همچنين مهراد عباد ،نايبرييس كميسيون،
نيز طي سخناني ،بر مطالبهگري قوانيني كه در كشور
اجرا نميش��ود تاكيد كرد و يادآور شد كه اين موضوع
ميتواند در دستوركار كميس��يون حمايت قضايي و

مبارزه با فس��اد اتاق تهران قرار گيرد كه كدام قوانين
مصوب در كشور به مرحله اجرا درنيامده است و دليل
عدم اجراي آن مورد واكاوي قرار گيرد.
محمودنجفيعربديگرعضواينكميسيوننيزباتاييد
اين مطالبهگري ،افزود :عالوه بر آنكه بسياري از قوانين
در كش��ور به اجرا در نميآيد ،قوانين زيادي نيز وجود
دارد كه از سوي وزارتخانهها نقض ميشود و اين رويه به
بوكار بنگاههاي اقتصادي تبديل
عامل مخربي در كس 
شدهاست.وينيزازهمينرو،خواستاررسيدگيبهاين
موضوع در كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد
اتاق تهران شد .نجفيعرب همچنين پيشنهاد كرد تا
كارگروهي در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي
اليحهمديريتتعارضمنافعايجادشودوطيآن،روشي
كهكشورهايتوسعهيافتهدراينرابطهدرپيشگرفتهاند
موردكنكاشقرارگيرد.

نايبرييس اتاق مشترك ايران و روسيه:

ماندگاري در بازار اوراسيا نيازمند برنامه راهبردي است
قديرقيافهمعتقداستبرايماندگاريدربازارهايجهاني
به خصوص اوراسيا نيازمند برنامه راهبردي مشخص هم
در س��طح كالن و هم در سطح خردهستيم .نايبرييس
اتاق ايران و روسيه عنوان كرد :بايد از مفهوم چالشهاي
صادراتي تعريف مشخصي داشته باشيم و متاسفانه نگاه
فعاالن تجاري كش��ور ما به فرصتهاي اقتصادي عمدتا
كوتاهمدت است در حالي كه بايد اين نگاه بلندمدت باشد
در نتيجه زمانيكه با هر چالشي مواجه ميشويم خودمان
را از آن بازار حذف شده و ناكام ميبينيم .قيافه گفت :براي
اينكه بخواهيم در بازاري ورود پيدا كرده و نفوذ كنيم ابتدا
بايدزيرساختهاينرمافزاريداشتهباشيمكهخوشبختانه
در اين مورد بحث نرم افزارها با توافقنامه تجاري اوراسيا
حلشدهاستازطرفديگربحثزيرساختهايسخت
افزاري و صادراتي داخل خود كش��ور مطرح ميشود كه
بايدآنهارافراهمكنيم.قيافهبااشارهبهموفقيتهاياخير
برخيازبرندهايايرانيدرورودبهبازارهايخارجيافزود:

توليدات ما در كشور هيچگاه صادراتمحور نبوده است و
بيشتر بر محور تامين نيازهاي بازار داخلي متمركز بوده
اس��ت به همين جهت در خيلي از زمينههاي توليدي از
قبيلكيفيتها،استانداردها،بستهبنديو...درجهتيكه
متناسب با ويژگيهاي بازارهاي بينالمللي باشد حركت
نكردهايمالبتهخوشبختانهبسياريازشركتهاوبرندهاي
معتبر داخلي اين موضوع را متوجه شدهاند و روي بهبود
مسائل سخت افزاري كار كرده و ميكنند .بهطور مثال در
حوزه صنعت لبنيات ما موفقيتهايي كسب كردهايم در
سايرحوزههايصنعتيهمچنينرويكرديداشتهايم،كما
اينكهمادريكسالگذشتهبارشدصادراتغيرنفتيقابل
توجهي به كشورهاي اوراسيا به ويژه روسيه روبرو شديم.
قيافه با تاكيد بر اهمي��ت تدوين برنامههاي راهبردي در
حوزه تجارت خرد ،گفت :براي اينكه در بازارهاي خارجي
حضورپيداكنيموبتوانيمدرآنجاماندگاريداشتهباشيم
قاعدتابهيكبرنامهراهبرديمشخصهمدرسطحكالن

و هم در س��طح خرد نيازمنديم .ما در اين راه تاحدودي
فعاليتهاي نرمافزاري از قبيل پيوستن به اتحاديههاي
تجاري را انجام دادهايم ولي سوال اصلي اين است چرا آن
موفقيتموردانتظارراكسبنميكنيم؛پاسخاينپرسشرا
بايددرخودمانجستوجوكنيم.قيافهراهحلچالشهاي
بازاريابيبينالملليرااتكابهنيروهايجوانوخالقدانست
و گفت :با اس��تفاده از خالقيت نيروهاي جوان ميتوانيم
جايگاه مناسبي براي خودمان در بازارهاي خارجي ايجاد
كنيم .بهطور مثال چه اتفاق ويژهاي در طي اين س��الها
براي كشور تركيه افتاده اس��ت؟ اقتصاد كشور تركيه بر
مبنايدرآمدهايسرشارارزيبنانشدهاستاقتصادتركيه
برعكس اقتصاد ايران ،واردات محور نبوده است؛ بنابراين
دولتتركيههموارهبهدنبالاينبودهاستتاكارخانجات
كوچك ،متوسط و بزرگ را در جهت رونق توليد ملي و ارز
آوري توسعه دهد كه اين رويكرد دولت تركيه هم نتيجه
داده است .قيافه با اشاره به چالشهاي پيشروي تجارت

خارجي كش��ورمان عنوان كرد :نكته ديگري كه در اين
بحث وجود دارد اين اس��ت كه بايد بپذيريم ما در بحث
ارتباطات بينالمللي مان دچار مشكالتي هستيم بهطور
مثالتحريمهايبانكيجابهجاييپولرابرايتجارايراني
سختكردهاستمطمئنااينمسالهدرارتباطاتتجاريما

بااتحاديهتجارياوراسياتاثيرگذاراستومحدوديتهايي
برايشركتهايايرانيايجادكردهاست.مابايدسعيكنيم
طرفهايتجاريمانرادرمنطقهاوراسياتوجيهكنيمكهبا
وجودتحريمهايظالمانه،همچنانامكانهمكاريتجاري
با ايران وجود دارد.

واكنش كميسيون كشاورزي

پژوهشهاي اتاق بازرگاني تهران نشان داد

نامهاعتراضآميزبهوزارتصنعتبرايوضععوارضصادراتيخرما

پاكستان،بازارفراموششدهصادركنندگانايراني

ارسالن قاسمي رييس كميسيون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون
ايران طي مكاتبه با قائم مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگاني
نسبتبهوضععوارضصادراتيبرايمحصولخرماانتقادكردواينتصميم
را غيركارشناسانه و به بهانه تنظيم بازار داخلي دانست .در اين نامه رييس
كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران طي نامهاي خطاب
بهمدرسخيابانيقائممقاموزيرصنعتدراموربازرگانيوهمچنينحميد
زادبومرييسكلسازمانتوسعهتجارتاعالمكرد:اخيراًمطلعشديمكهدر
يكتصميمغيركارشناسانهوپشتدرهايبستهوبهبهانهتنظيمبازارداخلي
مقررشدهكهبرخرماعوارضصادراتيوضعگردد.اينامردرشرايطياست
كهتحريمهايظالمانه،صادراتمحصوالتكشاورزيوعليالخصوصخرما
رادچارچالشنمودهاستووضعهرگونهعوارضياممنوعيتهاييكباره،
قيمت تمام ش��ده محصول را افزايش داده و بازار را براي رقبا آزادتر كرده و
برگش��ت به اين بازارها را براي ما سختتر ميكند .در ادامه اين نامه به آمار
صادرات خرما اشاره شده كه بر اساس آن ،آمارهاي منتشره توسط گمرك
جمهوري اسالمي ايران در سال ۱۳۹۶به ميزان ۲۵۶ميليون و ۲۷۶هزار و
 ۵۶۶كيلوگرمخرمابهارزشحدود ۲۵۲ميليوندالرودرسال ۱۳۹۷نيزبه
ميزان ۳۰۷ميليون و ۲۸۱هزار و ۳۱۸كيلوگرم خرما به ارزش بيش از۳۳۹

ميليونو ۳۸۰هزاردالرخرماصادرشدهاست.همچنيندر ۹ماههسالجاري
بالغبر ۱۳۹ميليونكيلوگرمخرمابهارزشبالغبر ۱۲۳ميليونو ۳۱۵هزار
دالركاهشيافتهاست.براساسآنچهكهدرنامهرييسكميسيونكشاورزي
وصنايعغذايياتاقتعاونايرانبهوزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمشده،
بر اساس آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي توليد خرما در سال ۱۳۹۶معادل
يك ميليون و ۲۱۶هزار و ۶۰۰ميليون تن و در سال ۹۷توليد يك ميليون و
 ۲۷۵هزارو ۴۳۴ميليونتنبودهكهنشاندهندهآناستكهدرتوليدخرما
بعد از كشور مصر در جايگاه دوم قرار داريم .در بخش ديگري از اين نامه آمده
است :مقدار توليد خرما در س��ال ۱۳۹۶نشان ميدهد تنها ۱۷.۲درصد از
خرمايتوليدشدهبهصورتميوهدرداخلكشوربهمصرفخانوارهارسيده
و  ۲۵۱هزار تن معادل  ۲۶درصد از مقدار توليد خرماي كش��ور صادر شده
است.بررسيهانشانميدهدكهحجمباالييازخرمايتوليدشدهدركشور
در صنايع تبديلي مصرف ميشود .قاسمي با اشاره به اينكه حذف عوارض
صادراتي خرما و اين قبيل محصوالت ضروري است ،تاكيد كرد :در صورتي
كهدغدغهتأمينبازاربهخصوصدرايامماهمباركرمضانوجودداردباتأمين
منابع مالي ميتوان از طريق شبكه گسترده تعاونيهاي مصرف در سراسر
كشورايننگرانيرارفعودربازارصادراتيوبينالملليآرامشايجادكرد.

پاكستان همسايه شرقي ايران كه در طول سال بيشاز ۶۰ميليارد دالر
وارداتدارد؛كمترازيكدرصدايننيازخودراازطريقمحصوالتايراني
پوشش ميدهد .براساس بررسيهاي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني
تهران؛پاكستاندرسال ۸۴،۲۰۱۸ميليارددالرتجارتخارجيداشته
كهازاينعدد ۲۴ميليارددالرمربوطبهصادراتاينكشورو ۶۰ميليارد
دالر به واردات اين كشور اختصاص دارد .با وجود مرز زميني مشترك
ميان ايران و پاكستان و نزديكي فرهنگي و اقتصادي ،آمارهاي تجارت
ميان دو كشور نشان ميدهد كه عدد بسيار محدودي صادرات و واردات
ميان اين دو همسايه در جريان اس��ت .براساس برآوردهاي صندوق
بينالمللي پول ،اقتصاد پاكستان در س��ال  ۲۰۱۸رشد  ۵.۵درصدي
داشته و نرخ تورم نيز در آن  ۵.۲درصد بوده است .همچنين اين كشور
در سالهاي گذشته با افزايش ميزان صادرات و واردات روبرو بوده كه
در اين بين سرعت باال رفتن واردات بسيار بيشتر از صادرات بوده است.
بررسيها نشان ميدهند در سال  ۲۰۱۸پاكستان در حوزه نفت خام و
روغن حاصل از مواد معدني قيري بيشترين واردات را داشته كه ارزش
آن حدودا پنج ميليارد دالر بوده است .بيشترين صادرات در اين حوزه
به پاكس��تان را امارات متحده عربي ،عربس��تان سعودي و قطر انجام

دادهاند .مهمترين كاالي صادراتي پاكستان نيز برنج نيمه سفيد شده يا
كامل سفيد شده بوده كه با ارزش  ۱.۸ميليارد دالر سهم  ۷.۴درصدي
در صادرات اين كشور داشته است .عمده صادرات پاكستان به اياالت
متحده امريكا بوده كه به تنهايي  ۱۶درص��د از كل اين آمار را به خود
اختصاصدادهاست.چين،انگلستان،افغانستان،آلمانواماراتمتحده
عربينيزديگركشورهاييهستندكهبيشترينصادراتپاكستانبهآنها
انجامشدهاست.اماچيناصليترينكشورصادركنندهكاالبهپاكستان
بوده اس��ت و به تنهايي حدود  ۲۴درصد از بازار پاكستان را در اختيار
خود گرفته است ،پس از آن امارات متحده عربي و عربستان سعودي در
رتبههاي بعدي هستند .بررسي اصليترين شركاي تجاري پاكستان
نش��ان ميدهد كه ايران بين آنها ،جايگاه قابل توجهي ندارد .در سال
 ۲۰۱۸پاكستان حدودا  ۲۲۸ميليون دالر به ايران صادرات داشته كه
حدود  ۰.۱درصد از ارزش كل صادرات اين كشور را تشكيل ميدهد.
ايران نيز در اين سال  ۳۷۴ميليون دالر به پاكستان صادرات داشته كه
تنها  ۰.۶درصد از كل واردات پاكس��تان را شامل ميشود .كاغذ و مقوا
اصليترين كاالهاي صادراتي پاكستان به ايران را شامل شده و برخي
گازهاي نفتي عمدهترين صادرات ايران به پاكستان را تشكيل دادهاند.

انرژي
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تولد «خاموشيهاي زمستانه»

گروه انرژي|
باالخره سرما كار خود را كرد و به سبب افزايش بيسابقه
مص��رف گاز خانگي و گذر اين مص��رف از ركورد 600
ميلي��ون متر مكع��ب در روز ،گاز اختص��اص يافته به
نيروگاهها به بخش خانگي داده شد .متعاقبأ نيروگاهها
با مشكل كمبود سوخت مواجه شدند و خاموشيهاي
مديريت شده زمستانه از ديروز همراه زندگي ايرانيها
ش��د .روز گذش��ته گزارش رس��يد كه بخشهايي از
غرب ،شرق و مركز شهر تهران س��اعاتي را بدون برق
گذراندندوهمزمانمصطفيرجبيمشهدي،سخنگوي
صنعت برق از اعمال خاموشيهاي اضطراري ناشي از
محدوديت سوخت نيروگاهها در كشور خبر داد كه به
گفتهاوبرايپايدارنگهداشتنشبكهبرقبسيارضروري
است .رجبي مشهدي به «تعادل» گفت كه خاموشيها
در نقاطي از هر منطقه در تهران و همچنين در س��اير
شهرهاينيمهشماليكشورازجملهگيالناعمالشده
است و دستاندركاران صنعت برق اميدوارند كه طي
روزهاي سرد آينده ،با صرفهجويي 10درصدي مردم در
مصرف گاز ،توليد برق به حالت پايدار بازگردد .از همين
رو،فعألبرنامهايبرايزمانومكاناعمالخاموشيهاي
آتي صادر نشده است.
اواخرديماهشركتمليگازاعالمكردكهروندصعودي
مصرف خانگي و تجاري گاز در زمستان امسال به شكل
بيسابقهاي س��رعت گرفت و حدود  80ميليون متر
مكعب در روز به نس��بت سال گذش��ته افزايش يافته
است .طبق اعالم شركت ملي گاز ،در حالي كه توليد
كلگازطبيعيايرانحدود 800ميليون مترمكعبدر
روز است و هر كدام از سه بخش عمده پتروشيميها،
نيروگاهها و بخش خانگي س��همي از مصرف اين گاز
توليدي دارند ،بخش خانگي در ديماه مصرف حدود
 600ميليون متر مكعب از آن را به خود اختصاص داد
كه به معناي تصرف سهم بخشهاي ديگر براي تأمين
گاز اين بخش است.
 20بهمنماه ،رضا اردكانيان ،وزير نيرو هشدار داد كه
اگر اين روند ادامه يابد ،گاز تحويلي به نيروگاهها آنقدر
كاه��ش مييابد كه حتي با جايگزيني س��وخت مايع
براي نيروگاهها هم نميتوان اين كمبود را جبران كرد
و صنعت برق به ناچار به س��مت اعمال خاموشيهاي
مديريت ش��ده حركت خواهد كرد .ي��ك هفته بعد،
يعن��ي ديروز اين اتف��اق رخ داد و با عب��ور مصرف گاز
خانگي و تجاري از  600ميليون متر مكعب در روز ،به
خاموشيهاي زمستانه رسمأ جامه عمل پوشيده شد.
بهگزارش«تعادل»،ديروزتهرانشاهدقطعبرقخانهها
در بخشهايي از مناطق مختلف ش��هر بود .مصطفي

حركت به سمت ارايه برنامه خاموشي
تابستان س��ال  97كه كاهش بارشها و خشكسالي
كمس��ابقه عمأل نيروگاههاي برقآبي اي��ران را از دور
خارج كرد و خط��ر ناتواني در تأمين برق در زمان اوج
بار در ساعات  12الي  17گرمترين روزهاي تابستان،
بيش از هر زمان ديگري شبكه برق سراسري را با خطر

اعالم آمادگي ايران
براي فروش نفت به بالروس

فروپاشي مواجه كرده بود ،دستاندركاران صنعت برق
تصميم گرفتند با اعمال خاموشيهاي مديريت شده،
مصرف برق در زمان پيك را به نحوي مديريت كنند كه
موفقيتآميز بود .اكنون كه نوزادي نوپا به نام «افزايش
بيش از اندازه مصرف گاز خانگي در زمستان» ،به جهان
مشكالت و چالشهاي كشور قدم گذاشته و نخستين
اث��ر مخرب خود را در بخش برق و عدم توانايي تأمين
گاز مصرفي نيروگاهها هنگام اوج سرما بر جاي گذاشته
اس��ت ،برقيها باز هم به در پ��ي چارهجويي با همان
سياست،يعني«اعمالخاموشيهايمديريتشدهدر
زمستان» هستند .از همين رو« ،تعادل» از سخنگوي
صنعت برق پرسيد كه آيا قرار است كه برنامهاي براي
زمان و مكان خاموش��يهاي اعمال شده انتشار يابد
تا مردم پيش از آنكه برق خانههايش��ان قطع شود از
آن اطالع داش��ته باش��ند و غافلگير نشوند؟ رجبي
مشهدي در پاسخ اظهار كرد كه فعأل تصميمگيريها
بر اين اس��اس اس��ت كه خاموش��يها قرار نيست
اس��تمرار بيابد و بنابراين برنام��هاي براي قطع برق
مناطق مختلف آماده نش��ده اس��ت .اما اگر مصرف

باالي گاز در بخ��ش خانگي و تجاري ادامه يابد و به
تبع ،مساله س��وخت نيروگاهها الينحل باقي بماند،
حتما برنامهاي براي خاموشيها منتشر خواهد شد.
ناتواني نيروگاههاي گازي
از مصرفسوختسنگين
رجبي مشهدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان
اينكه در شرايط اس��تمرار مصرف باالي گاز در بخش
خانگي ،نيروگاهها بايد از سوخت مايع استفاده كنند،
خاطرنش��ان كرد :با توجه به مشكالت تامين سوخت
در مناطق سردسير و برفي كشور ،از هموطنان انتظار
داريم بهطور جدي نسبت به كاهش مصرف خود اقدام
كنندتابهزوديخاموشيهاياعمالشدهبرطرفشود.
پيشتر ،علياصغر ميرش��كرايي ،فعال صنعت برق به
«تعادل» گفته بود كه فارغ از تبعات زيس��تمحيطي
مصرف سوختهاي مايع سنگين مثل مازوت ،به لحاظ
ظرفيت صنعتي هم امكان مصرف اين نوع سوخت در
نيروگاهها در حجم باال امكانپذير نيس��ت .زيرا اغلب
نيروگاههاي اي��ران گازي (يعني به ج��اي بخار آب از

نيروي محركه گاز انتش��ار يافته از سوختها براي به
حركت درآوردن توربين اس��تفاده ميكنند) هستند،
اين نيروگاهها توانايي پذيرش س��وختهاي سبكتر
مانند گاز طبيعي يا گازوئيل را دارند و سوخت مازوت
كه سوختي سنگين به حساب ميآيد فقط ميتواند در
معدود نيروگاههاي حرارتي قديمي ايران مورد استفاده
قرار گيرد.
اين فعال حوزه برق با اين اس��تدالل كه سوخت مايع
جايگزين گاز طبيعي براي مصرف نيروگاهها محدود
است ،پيشبيني كرده بود كه در صورت تداوم مصرف
باالي گاز در بخش خانگي ،خطر كمبود سوخترساني
به نيروگاهها و رخ دادن خاموشيهاي زمستانه وجود
خواهد داشت.
براين اساس سرما از يك سو گريبان مردم را گرفته و از
سوي ديگر ناتواني مديريت وزارت نيرو در تامين گاز كه
حاصل آن بروز خاموشيها و بيبرقي در ميانه زمستان
است؛ به ويژه آنكه اين خاموشيها در برخي استانهايي
اعمال ش��ده كه عمدتا سرماي بيشتري را در زمستان
تجربهميكنند.

 3سناريو از تاثير«كرونا» بر بازار نفت
همه درباره اين موض��وع توافق دارند كه ويروس كرونا
كه اكنون بيماري كوويد  ۱۹نام گرفته و باعث تعطيلي
بخشهاي بزرگي از صنعت چين و توقف سفر در اين
كشور شده است ،به تقاضاي جهاني براي نفت بهشدت
آسيب خواهد زد.
به گزارش ايسنا ،اما سه آژانس بزرگ پيش بينيكننده
اوضاع انرژي ،درباره ش��دت تاثير وي��روس كرونا روي
تقاضا ب��راي نفت و ت��وازن بازار نفت در س��ال ۲۰۲۰
اختالفنظر دارند.
آژانس بينالمللي انرژي ،اداره اطالعات انرژي امريكا و
اوپك در گزارشهاي ماهانه كه به تازگي منتشر كردند،
پيش بيني خود از ميزان تقاضاي جهاني براي نفت در
نيمه اول سال ۲۰۲۰را پايين بردند .برآورد اين آژانسها
ازميزانافتتقاضابراينفتبهدليلتاثيرويروسكرونا،
منعكسكننده نقطه نظر آنها درباره ش��دت تاثير اين
اپيدمي در فقدان شواهد قاطع از تاثير واقعي آن است.
تعجبي ن��دارد آژانس بينالمللي ان��رژي كه نماينده
بزرگتري��ن كش��ورهاي مصرفكننده نفت اس��ت،
بزرگتري��ن تاثير كرونا بر تقاض��ا و اوپك كه نماينده
توليدكنندگاننفتاست،جزئيترينتاثيرراپيشبيني
كرده اس��ت .و اداره اطالعات انرژي امريكا كه نماينده
بزرگترين كشور مصرفكننده و توليدكننده نفت در

جهان اس��ت ،بين اين دو قرار دارد .آژانس بينالمللي
انرژي كه پيش بيني خود از تقاضاي جهاني براي نفت
در سه ماهه اول امسال را به ميزان ۱.۳ميليون بشكه در
روز كاهش داد كه سه برابر بازبيني صورت گرفته توسط
اوپك بوده است.
طبق گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،تقاضاي جهاني

براي نفت در سه ماه اول ۱.۳ميليون بشكه در روز كمتر
از ميزاني خواهد بود كه يك ماه قبل تصور ميرفت .اين
كاهش بسيار بزرگتر از ميزاني است كه اوپك انتظار
دارد و به اندازهاي اس��ت كه جهان را براي نخستينبار
در يك دهه گذشته با كاهش ساالنه تقاضا روبرو خواهد
كرد .اكنون پيش بيني ميشود مصرف نفت جهان در

سه ماهه اول ۹۴۰هزار بشكه در روز كمتر از پيش بيني
ماهگذشتهباشد.رشدتقاضابرمبنايساالنهدرسهماهه
دومبهبودخواهديافتاما ۲۷۰هزاربشكهدرروزخواهد
بود كه نصف پيش بيني يك ماه پيش است.
به نظر ميرس��د اوپك نگراني چنداني ندارد و مقايسه
گزارشه��اي ژانويه و فوريه اين گروه نش��ان ميدهد
ويروس كوويد ۱۹تقاضاي چين براي نفت در سه ماهه
اول را تنها  ۱۶۰هزار بشكه در روز نسبت به برآورد ماه
گذشته كاهش ميدهد و ميزان مصرف همچنان ۱۴۰
هزار بش��كه در روز باالتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹
خواهد بود .اين نقطه نظر با آماري كه توسط بلومبرگ
نيوانرژيفاينانستهيهشده،تضاددارد.مصرفسوخت
جتچين ۲۴۰هزاربشكهدرروزنسبتبهسطحپيشاز
شيوعاپيدميكاهشپيداكردهوباوجودپايانتعطيالت
طوالني سال نو ،جادههاي اين كشور خالي ماندهاند.
فراتر از اين ويروس ،الگوهاي جالبي از پيش بينيهاي
تقاضايجهانيبراينفتنمودپيداكردهاند.برآوردهاي
مصرف و رشد ساالنه براي سال گذشته مورد بازبيني
نزولي قرار گرفتهاند و دوباره آژانس بينالمللي انرژي و
اداره اطالعات انرژي امريكا موضع بدبينانهاي نسبت
به اوپك داشتهاند .هر سه آژانس اكنون اعالم كرده كه
رش��د تقاضاي جهاني براي نفت در سال  ۲۰۱۹پايين

يكميليونبشكهدرروزبودهاست.ديدگاهخوشبينانه
اوپك در بين اين سه آژانس به معناي آن است كه تنها
اوپك انتظار دارد س��طح ذخاير جهاني نفت امس��ال
پايينتر رود البته به ش��رطي كه توليد اوپك نسبت به
س��طح توليد  ۲۸.۸۶ميليون بش��كه در روز در ژانويه،
تغييرپيدانكند.
تقريبا كل صادرات بيش از  ۱.۱ميليون بش��كه در روز
نفت ليبي از زمان محاص��ره پايانههاي صادرات نفت
توس��ط نيروهاي وفادار به ژنرال خليفه حفتر ،مسدود
ش��ده و توليد اين كش��ور را به ميزان  ۳۵۰هزار بشكه
در روز كاهش داده اس��ت .اگر بنادر ليبي بازگش��ايي
نشوند تقريبا  ۸۰۰هزار بش��كه در روز ظرفيت توليد
فعلي اين كش��ور در ماه ميالدي جاري متوقف خواهد
ش��د و مجموع توليد اوپك را به  ۲۸ميليون بشكه در
روز ميرساند كه پايينترين ميزان در بيش از يك دهه
گذشته خواهد بود.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ ،اوپك حتي بدون كاهش
بيشتر توليد ليبي انتظار دارد ذخاير جهاني نفت امسال
با نرخ  ۴۴۰هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كند كه در
تضاد با نظر آژانس بينالمللي ان��رژي و اداره اطالعات
انرژي امريكا اس��ت كه انتظار دارن��د ذخاير به همين
ميزان رشد كنند.

پژمانفر :وزارت نفت مخالف بنزين نوروزي است جدال روسيه و عربستان بر سر سهم نفت هند
نماينده مجل��س از برنامههاي كميس��يون تلفيق
براي ارايه  ۶۰ليتر بنزين نوروزي خبر داد .با نزديك
ش��دن به عيد نوروز ،صحبته��ا و گمانه زنيهاي
متع��ددي از تخصيص يا عدم ارايه س��هميه بنزين
مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاري ميزان ،ارايه س��هميه بنزين
نوروزي در اولين سال اجراي آن توسط دولت وقت
اجرا شد امري كه در آن زمان نيز موافقان و مخالفان
بسياري را به خود جلب كرد.
در حال حاضر نيز موافقان اين طرح از رونق سفرهاي
داخلي صحبت ميكنند و مخالفان از بار س��نگين
مالي اين طرح بر خزانه عمومي گاليه ميكنند.
دو روز قب��ل بي��ژن زنگن��ه وزير نفت در حاش��يه
گردهمايي توس��عه نظام مال��ي در صنعت نفت در
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه طرح ارايه سهميه
بنزين عيد نوروز در دولت مطرح ش��ده است گفت:
رييسجمه��ور دس��تور تهيه پيش��نهادات در اين
خصوص را ارايه داده است.
وزير نفت با اشاره به مخالفات برخي از اركان دولت
نس��بت به اين ط��رح تصريح كرد :دلي��ل مخالفت
برخي از مس��ووالن با اين طرح فشار بر منابع يارانه
معيشتي است ،در حال حاضر تمام منابع حاصل از
افزايش قيمت بنزين به يارانه معيش��تي اختصاص
مييابد و در صورت اراي��ه  ۱۰۰ليتر بنزين نوروزي

نزديك به  ۳هزار ميلي��ارد تومان از منابع مالي اين
طرح معيشتي كم ميشود .نصراهلل پژمانفر نماينده
مردم مش��هد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به
طرح تخصيص سهميه نوروزي اظهار كرد :موضوع
س��هميه بنزين نوروزي پيش از اقدام دولت ،توسط
مجلس در كميس��يون تلفيق مطرح شد ،با توجه به
فشار اقتصادي ناش��ي از افزايش قيمت بنزين ،سه
س��هميه فوقالعاده در نظر گرفته ش��د ،بخش اول
مربوط به سهميه عيد نوروز ،بخش ديگر مربوط به
سهميه تابستان و بخش ديگري به صورت شناور تا
طي  ۶ماه دوم سال به مردم ارايه شود.
نماينده مردم مش��هد در مجل��س تصريح كرد :در
صورتي كه ما نتوانيم براي مردم رفاه ايجاد كنيم اين
ميتواند مش��كالت فراواني را ايجاد كند و به همين
منظور براي ارايه س��هميه مازاد تا دو مرتبه در سال
جمع بنديهايي صورت گرفت.
عضو كميسيون فرهنگي عنوان كرد :وزارت نفت با
اين پيشنهاد به دليل بار مالي اين طرح و عدم توانايي
دولت ،با اين موضوع مخالفت كرد.
وي با اش��اره به ميزان سهميه در نظر گرفته شد در
كميسيون تلفيق عنوان كرد :در خصوص رقم بنزين
تخصيص يافته ،جمعبن��دي كامل صورت نگرفت،
اما كميس��يون تلفيق به دنبال ارايه  ۶۰ليتر بنزين
نوروزي به مردم است.

بنزين تكنرخي نميشود
مهر| سخنگوي شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي تكنرخي شدن بنزين را تكذيب كرد و گفت:
تاكنونمصوبهايدراينرابطهبهشركتمليپخش
فرآوردههاي نفتي ابالغ نش��ده است .فاطمهكاهي
درباره ش��ايعاتي مبني بر تكنرخي شدن بنزين و
ثبتنام در س��امانهاي براي دريافت سهميه بنزين
خانوار ،گفت :شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
اين موضوع را تكذيب ميكند و به عنوان ش��ركت
مجري ،مصوب��هاي در اين زمينه به ما ابالغ نش��ده
است.وي همچنين در مورد س��امانه براي ثبتنام
افراد متقاضي سرانه سوخت خانوار نيز توضيح داد:
اين موضوع در حوزه اختيارات و وظايف شركت ملي
پخشفرآوردههاينفتينيستوسهميهسوختياز
جانب اين شركت از طريق هيچ سامانهاي به عنوان
سهميهسرانهخانوار،سوختتخصيصدادهنميشود.

ديروز ،برق بخشي از نيمه شمالي كشور بهعلت ناتواني در تامين سوخت نيروگاهها قطع شد

رجبي مش��هدي ،س��خنگوي صنعت برق نيز ديروز
اعالم كرد كه اعمال خاموشيهاي اضطراري ناشي از
محدوديت س��وخت نيروگاهها در كشور ،جهت پايدار
نگه داشتن شبكه برق آغاز شده اس��ت .او اين اقدام را
برايپايداريشبكهبرقكشوربسيارضروريدانست.به
گفتهرجبيمشهدي،روزگذشتهخاموشيهابهصورت
پراكنده در نيمه شمالي كشور و در استانهاي خراسان،
آذربايجان،تهران،سمنان،مازندرانوگيالناعمالشده
است .او به «تعادل» گفت كه قطعأ خاموشيهاي اعمال
شده در استان گيالن در مناطقي كه دچار مساله بارش
سنگين برف هستند اجرا نشده است.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني شركت توانير ،رجبي
مش��هدي با بيان اينكه هماكنون به دليل گس��ترش
سرماي هوا در كشور و افزايش مصرف گاز توسط بخش
خانگي ،اولويت با تامين گاز اين بخش (خانگي) است
تا مش��كلي در گرمايش منازل هموطنان ايجاد نشود،
خاطرنشان كرد :ميزان سوخت تحويلي به نيروگاههاي
كشور كاهش يافته است.
س��خنگوي صنعت برق با بيان اينكه هماكنون ناچار
به اعمال خاموشيهاي ناش��ي از محدوديت سوخت
نيروگاهها در كشور ش��دهايم ،تاكيد كرد :اين اقدام در
جهت پايدار نگه داشتن شبكه برق بسيار ضروري است
و در صورتي كه مردم به ويژه در مناطق گرمسير ،ميزان
مصرف برق و گاز خود را حدود ۱۰درصد كاهش دهند،
بالفاصله خاموشيهاي اضطراري ناشي از اين شرايط
لغو خواهد شد.
او در گفتوگو با «تعادل» ،در پاسخ به اين پرسش كه
پيشبيني ميشود خاموشيهاي مديريت شده تا چه
زماني ادامه پيدا كند؟ بيان كرد كه صنعت برق اميدوار
است با صرفهجويي در مصرف گاز خانگي و همچنين
تمهيداتي كه پيشبيني شده است ،خاموشيها ادامه
پيدا نكند و برطرف شود.
س��خنگوي صنعت برق اما متذكر ش��د كه مردم بايد
به صورت جدي نس��بت به مديريت مصرف گاز و برق
حساسيت به خرج دهند و اگر مردم به ميزان 10درصد
مصرف برق و گاز خود را كاهش دهند ،مشكل سوخت
نيروگاهها و تأمين برق كل كشور برطرف خواهد شد.

كوتاهازدنيايانرژي

روسيههندرادرصدرفهرستاولويتهايخودقراردادهتا
صادراتنفتخودبهاينكشورراافزايشدادهوحضورخود
دربخشپااليشنفتراتقويتكند.بهگزارشمهربهنقل
از راشاتودي ،روسيه هند را در صدر فهرست اولويتهاي
خود قرار داده تا صادرات نفت خود به اين كشور را افزايش
داده و حضور خ��ود در بخش پااليش نفت را تقويت كند.
هند به عنوان يكي از آخرين مراكز رشد تقاضاي جهاني
نفت ،هميشه در معرض توجه صادركنندگان بزرگ بوده
است .عربستان سعودي از اين به بعد در ذخاير استراتژيك
هندوستانمشاركتخواهدداشتوقرارداديبرايساخت
يك پااليشگاه بزرگ با ظرفيت  ۱.۲ميليون بشكه در روز
در ماهاراشترا به دست آورده است .شركت ادناك امارات
هم در پروژه پااليشگاهي عربستان به آرامكو ملحق شده و
بهدنبالفرصتهايسرمايهگذاريبيشترياست.اززمان
خريدپااليشگاهوادينارهند(كهاكنونبهنامناياراشناخته
ميشود)،باظرفيت ۴۰۰هزاربشكهدرروز،توسطروسيه،
درسال،۲۰۱۷اينكشوردربخشپااليشگاهيهندحاضر
بوده اس��ت .اين خريد روسيه يكي از عناصر كليدي بقاي
رييسجمهور مادورو در ونزوئال هم بود ،چراكه نايارا يكي
از اصليترين خريداران نفت خام پيديوياساي ونزوئال
است .با گذشت  ۳سال از اين خريد ،روسيه خواهان سهم
بيشتري است .هند توليد نفتي كه تنها  ۱۷درصد از نياز
داخليآنراتأمينميكند،مجبوربهواردكردن ۸۳درصد
از نفت خام خود مصرفي خود ميباشد .از اين رو اين كشور

مكاني ايدهآل براي سرمايهگذاري در بخش پااليشگاهي
است .بنابراين هر توليدكننده بزرگ نفتي كه با پشتوانه
پيشينهسياسيخوببتواندپروژههايتجاريقابلتوجهي
در اين بخش به دست آورد ،بخش بزرگي از بازار انرژي هند
را به دس��ت خواهد گرفت .بازار هند بسيار عظيم است و
تقاضاي نفت هر روز در حال افزايش ميباشد .در مقايسه با
تامينكنندگانبزرگسنتيهندمانندعربستانسعودي
و عراق ،روس��يه يك تازهوارد به بازار انرژي هند محسوب
ميشود .با اين حال روسنفت اعالم كرد كه به قراردادي با
هندبرايتأمين ۴۰هزاربشكهدرروزنفتاورالستاانتهاي
 ۲۰۲۰امضاكردهاستكهاينمعادل ۲ميليونتندرسال
يا ۱۵نفتكشسوئزمكس(بزرگترينسايزعبوريازكانال
سوئز) ميباشد .اين قرارداد نشان داد كه دولت هند در نظر
دارد وابستگي خود به واردات نفت از تنگه هرمز را كاهش
دهد و همكاري روس��يه -هند را در بخش انرژي توسعه
ببخشد .از س��وي ديگر روسنفت با خريد  ۱۲.۹ميليارد
دالري پااليش��گاه اس��اراويل هند ،خود را به بزرگترين
سرمايهگذار خارجي حاضر در اين كشور تبديل كرد .حاال
روسنفتبهدنبالخريدپااليشگاهبزرگبهاراتپتروليوم
هند است ،پااليش��گاهي كه آرامكوي عربستان و ادناك
امارات هم به دنبال به دست آوردن آن هستند .در صورتي
كه روسنفت موفق شود اين پااليشگاه را از آن خود كند،
سهم خود در بازار خردهفروشي انرژي هند را به ۲۵درصد
افزايش خواهد داد.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

تسنيم| سفير ايران در بالروس گفت ايران آماده
اس��ت در مورد عرضه نفت به بالروس مذاكره كند.
س��عيد ياري ،س��فير ايران در مينس��ك ،پايتخت
بالروس،درمصاحبهايدراينكشورگفتايرانآماده
استدرموردعرضهنفتبهبالروسمذاكرهكند.ياري
گفت:ايرانيككشورصادركنندهنفتاست.طبيعي
اس��ت كه در مورد عرضه نفت با بالروس هم مذاكره
كنيم .اين يك مساله كام ً
ال تجاري است .ما آمادهايم
نياز بالروس به نفت و پتروشيمي را تامين كنيم .وي
يادآوريكردايرانوبالروسيكبارقب ً
النقلوانتقال
نفتانجامدادهاندوگفتاينمسالهبايدخارجازفضاي
سياسيدرنظرگرفتهشود«.اگردوستانبالروسيما
عالقهمندبهنفتايرانباشند،ماآمادهايماينمذاكرات
را آغاز كنيم ».وي گفت :ما آمادهايم اين معامله را با
يك قيمت متعارف انجام دهيم شايد حتي پايينتر
ازميانگينجهاني.همهچيزبستگيبهتصميمدولت
بالروسداردكهآياآمادهخريدنفتازماهستنديانه.

كاهش احتمال برگزاري
نشست پيش از موعد اوپك
شانا| در پي متقاعد نشدن روسيه براي برگزاري
پيش از موعد نشست آينده اوپك پالس  ،احتمال
برگزاريزودهنگامايننشستتقريباًمنتفيشد.به
گزارش خبرگزاري بلومبرگ ،در پي شيوع ويروس
كرونا ،احتمال برگزاري نشست پيش از موعد اوپك
ومتحدانشبرايبررسيتعميقكاهشتوليدبسيار
باالبود.درحاليكهعربستانسعوديهمچنانبراي
برگزاري پيش از موعد اين نشست تالش ميكند،
نمايندگان كشورهاي متحد اوپك اعالم كردند كه
مايل به برگزاري اين نشست در همان موعد مقرر
هستند.آژانسبينالملليانرژيدرتازهترينگزارش
خود اعالم كرد :در پي شيوع ويروس كرونا و كاهش
مسافرتهاوفعاليتهاياقتصاديدرچين،مصرف
جهاني نف��ت در يكچهارم ابتدايي س��ال جاري
ميالديبراينخستينباردربيشازيكدههگذشته
كاهش خواهد يافت.

خطلوله گاز  ۶ميليارد دالري
روسيه به سرانجام نميرسد
ايسنا| وزير انرژي امريكا در اظهاراتي اعالم كرد
مطمئن است روسيه قادر نخواهد بود خط لوله
گازي نورد اس��تريم  ۲در درياي بالتيك را كامل
كند و واش��نگتن به مخالفت با اين پروژه ادامه
خواهد داد .دن بروي��ت در خصوص تالشهاي
روسيه براي دور زدن تحريمهايامريكاعليهخط
لولهنورداستريموتكميلآنبهتنهايي،گفت:آنها
نميتوانندواينادعاكهگازپرومكهاينپروژهرادر
دستاجراداردبايكتاخيركوتاهروبروخواهدبود
را رد كرد .وزير انرژي امريكا در مصاحبهدرحاشيه
كنفرانس امنيتي مونيخ گف��ت :اين يك تاخير
طوالني خواهد بود زيرا روسيه از فناوري تكميل
اينپروژهبرخوردارنيست.خطلولهنورداستريم۲
كه ساالنه ۵۵ميليارد متر مكعب گاز طبيعي را از
ميادين سيبري به آلمان منتقل خواهد كرد ،در
مركزتنشهايژئوپليتيكيميانامريكاوروسيه
قرار گرفته است.

نگاه
امنيت ،اروپا در جستوجوي
دفاع از خود

فرانكو ونتوريني|كوريره دالسرا (ايتاليا)|
از زماني كه روسها و امريكاييها توافق مشترك
در خصوص پيمان منع موشكهاي هستهاي
ميانبرد ( )Infرا لغو كردند ،مساله امنيت اروپا
اضطرار بيش��تري يافت .اين قاره ك��ه در برابر
تهديدات جديد پس از جنگ سرد منفعل بوده
و بيش از حد از حمايت امريكا كه كمتر از قبل
قابل پيش بيني است اطمينان دارد ،اكنون كه
احتمال انتخاب مجدد ترامپ افزايش مييابد،
به م��وازات آن در اروپا عذابي راهبردي افزايش
مييابد و آن اين اس��ت كه كجا و با كدام وفاق
اجتماعي ميتوان منابعي براي پيش��برد طرح
دف��اع اروپايي يا يك ركن اروپايي در داخل ناتو
و اتحاد با امريكا پيدا كرد؟ عصر ديپلماس��ي با
بيان اين مطلب افزود :همچنين چگونه بايد در
آينده نزديك از فش��ار راهبردي و تكنولوژيكي
امريكا -اروپا آن هم با وجود روسيهاي كه بهطور
قطع دس��ت روي دس��ت نخواهد گذاشت ،در
امان ماند؟ و نيز چگونه در ميان كشورهاي مهم
عضو اتحاديه اروپا وحدت مقاصدي ايجاد كرد
و به وضوح به آنها گفت كه بدون اراده سياس��ي
مشترك نميتوان به يك امنيت مشترك دست
يافت .چنانچه ليبي نمونهاي از توانمندي مربوط
به امنيت جديد اروپا به شمارآيد بايد گفت كه
هنوز راهي بس طوالني در پيش اس��ت .ليكن
اروپا فقط با مساله ليبي روبهرو نيست .مسائل
ديگري همچ��ون برگزيت ،موض��وع هواوي و
[ 5Gنسل پنجم شبكه تلفن همراه] و غيره نيز
وجود دارد .در ضمن پاي فرانس��ه نيز در ميان
اس��ت كه پس از جدايي انگليس تنها كشوري
است كه زرادخانه هستهاي در اختيار دارد .در
مورد ايتاليا نيز كه در اين نوع مناظرات حضور
ندارد بايد گفت كه سواي سرنوشت طرحهاي
اروپا ،پاي يك اشتباه تكراري در ميان است كه
فقط تا حدودي به واسطه عوامفريبي تبليغاتي
ودرگيريهايمداوميكهسياستداخليايتاليا
را رقم ميزنند ،قابل توجيه اس��ت .اين آگاهي
وجود ندارد كه بايد با يك ساختار قوي امنيتي از
صلح دفاع كرد و نه با تسليم شدن ،آسيبپذيري
و ترديد در توافقات.

هديهفلسطينيها
براي اسراييليها

عمادآبشناس|اسپوتنيك|
بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير اسراييل اخيرا
فلس��طينيها را تهدي��د ك��رده بود ك��ه هديه
غير منتظرهاي براي آنها آماده كرده كه در عمر
خود نديدهاند .البته مشخص است هديه نتانياهو
غير از جنگ و كش��تار و خونريزي چيز ديگري
نخواهد بود و شايد اس��راييليها از امريكاييها
مجوز استفاده از تسليحات جديدي را گرفتهاند
و منظور آقاي نتانياهو همين تس��ليحات است.
طي س��الهاي اخير هم نتانياهو ثابت كرده كه
در هر زماني كه با مش��كل داخلي مواجه بوده يا
نزديك به انتخابات اقدام به كش��ت و كش��تار و
خونريزي ميكند تا راس��ت افراطي را به سمت
خود بكش��د و بتواند راي آنها را به دست آورد .اما
هر بار اسراييليها اقدام به حمله به فلسطينيها
كردهاند با هديههاي پيش بيني نشدهاي مواجه
شدهاند كه به هيچوجه انتظار آن را نداشتند .يكي
ازدوستانفرهيختهفلسطينيامبهنامعبدالباري
عطوان ،كه شخصيت رس��انهاي بسيار معروفي
است ،ميگفت ظاهرا اخيرا شهيد سپهبد قاسم
سليماني ش��خصا به صورت محرمانه وارد غزه
ش��ده بوده و ايرانيها تس��ليحات جديدي را در
اختيار فلسطينيها قرار دادهاند كه اسراييليها
هيچ انتظار آن را نداش��تهاند و برخي باور دارند
ماجراي ترور شهيد سليماني توسط امريكاييها
بهايندليلبودكهسازمانهاياطالعاتياسراييل
فهميده بودند كه قبل از شهادت سردار سليماني
در غ��زه بود و نقش��ههايي براي اس��راييليها و
امريكاييهاكشيدهبودتازماناعالنطرحموسوم
به معامله قرن آنها بتوانن��د با اين توطئه مقابله
كنند .مي توان گفت براي اولينبار طي دهههاي
اخير فلسطينيها از هر جناحي كه هستند با هم
متحد شدهاند و امروزه عموم كشورهاي اسالمي
نيز پشت آنها هستند و به اين دليل فلسطينيها
در ش��رايطي قرار دارن��د كه باي��د كاري كنند
كارستانتابهقولمعروفكلطرحرابههمبزنند.
فلسطينيها اينبار ميدانند كه برخي برادران
عرب ش��ان كه مدعي پشتيباني از آنها بودند در
واقع خائناني هس��تند كه در كنار اس��راييليها
قرار دارند و اينبار ديگر نبايد روي آنها حساب باز
كنند و فقط تعدادي كشورهاي اسالمي و جبهه
مقاومت هستند كه در كنار آنها قرار دارند .همين
كه تكليف روشن باشد دوست و دشمن كيست
خود يك امتياز براي فلسطينيها ست ،امتيازي
كه اگر اع�لان طرح معامله قرن نبود قطعا به آن
نميرسيدند .ترامپ معامله قرن را درست زماني
اعالم كرد كه بتواند از البي صهيونيس��تي درون
كنگره امري��كا در مقابله با طرح اس��تيضاحش
استفاده كند و به نتانياهو در انتخابات آتي داخلي
اسراييل كمك كند ،اما تصور نميكرد كه اعالن
اين طرح ممكن است منجر به وحدت ملي ميان
فلس��طينيها گردد و همه تالشهاي امريكا و
اسراييل و متحدين عربشان براي تبديل ايران
به دشمن اعراب به جاي اسراييل برهم ميخورد.
حال ميتوان گفت ك��ه همانگونه كه نتانياهو
برايفلسطينيهاهديهتداركديدهفلسطينيها
نيز هدايايي براي اس��راييليها تدارك ديدهاند،
هدايايي با امضاي ش��هيد حاجقاسم سليماني و
ياران .هدايايي كه نش��ان خواهد داد روح سردار
سليمانيتاابددنبالنتانياهووترامپخواهدماند.
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دريچه

امنيت «اوراسيا» در دهه پيش رو با چه چالشهايي مواجه خواهد شد

از خطر افراطگرايي تا درگيريهاي مرزي

ترجمه:طالتسليمي|
انديشكده «شوراي روابط بينالمللي روسيه» كه يك
محفلآكادميكوديپلماتيكغيرانتفاعيفعالازسال
 2010است،مقالهايبهقلمالكساندريرماكف،تحليلگر
و كارشناس نظامي ،درباره چالشهاي منطقه اورآسيا
در يك دهه پيش رو منتشر كرده است.
درگزارشاينمركزكهتوسطديپلماسيايرانيمنتشر
شده آمده است:

تقابل بين روسيه و اياالت متحده/ناتو
روند به وخامت گراييدن روابط روسيه و غرب از  6سال
پيش با بحران اوكراين آغاز شد و هيچ دليلي براي اميد
بستن به بهبود آن در آينده نزديك وجود ندارد .بخش
اعظمدليلدرگيريكنونيايناستكهاززمانپيروزي
دونالدترامپدرانتخاباترياستجمهوريسال،2016
روسيه در دستوركار سياست داخلي اياالت متحده به
موجوديترسناكتبديلشدهواعتقادمخالفانترامپ
بر اين است كه روسيه در پيروزي او در انتخابات دست
داشته است .صرف نظر از اينكه چه كسي در انتخابات
رياستجمهوري 2020اياالت متحده پيروز ميشود،
رييسجمهوري جديد همچنان فش��ار احساس��ات
ضد روسي از سوي نهاد و رسانههاي داخلي را احساس
خواهد كرد .تنها مس��اله اميدواركننده اين است كه
احتمال تشديد بيشتر تنشها و البته بهبود ناگهاني و
واقعي در روابط تا اواسط دهه پيش رو انتظار نميرود.
اين موضعگيري اياالت متحده بر موقعيت كشورهاي
اروپايي نيز تاثير ميگذارد؛ آنها به رغم ابتكارات فردي
براي بهبود روابط با روسيه از جمله تالشهاي امانوئل
ماكرون ،رييسجمهوري فرانسه ،هنوز هم دنباله رو
سياستهايامريكاهستند.اينگرايشدرحوزهامنيت
به صورت نظاميسازي مجدد در اروپا براي نخستينبار
از زمان پايان جنگ سرد نمود يافت .مساله ناخوشايند
در اين روند براي روسيه ،بازگشت سربازان امريكايي به
اروپاست كه اواسط دهه 2010از قاره خارج شده بودند.
اين مرتبه نيروهاي امريكايي نه در اروپاي غربي كه در
مرزباروسيه،دربالتيكولهستانكهاعضايجديدناتو
هستند ،مستقر ميشوند .اين تحوالت بهطور طبيعي
در ميان سياستمداران منطقه كه در چند دهه گذشته
مشغول لفاظي عليه روسيه بودهاند ،بهشدت حمايت
خواهد شد.
ميتوان گفت بدترين ترس مس��كو درباره پيامدهاي
گسترش حوزه فعاليت ناتو به سمت شرق اروپا تحقق
يافته و توافقهاي قبلي از جمله وعده مندرج در قانون
بنيانگذاري ناتو و روس��يه مبني بر خودداري ائتالف
از مس��تقر كردن نيرو در قلمرو اعضاي جديد در حال
نابودي اس��ت .حتي اگر اياالت متحده در عمل به اين
توافقها نيروهاي خود را به صورت دورهاي در منطقه
مستقركند،اينامربهآندربررسيميدانجنگفرضي
و رزمايشهاي مشترك با متحدان كمك خواهد كرد.
انبارهاي تسليحاتي از مدتها پيش ساخته شدهاند و
تجهيز نظامي صرفا به حضور نيرو بستگي دارد.
با اين حال ،به رغم همه لفاظيهاي خصمانه نميتوان
تصويبآگاهانهمواجههنظاميتوسطرهبراندوكشور
را متصور شد چرا كه هزينه درگيري بسيار زياد خواهد
بود .اما در يك بحران تمامعيار ،س��طح باالي فعاليت
نظامي در منطقه تماس بين دو بلوك ش��رق و غرب و
شمار باالي بازيگراني كه نمايندگي ديگر كشورها را
بر عهده دارند ،ميتواند ب��ه درگيريهاي تصادفي با
عواقبگستردهبينجامد.
گراسيمف ،فرمانده ستاد
والري
جلس��ات منظم بين
ُ
كل نيروهاي مسلح روسيه با فرمانده عالي ائتالف ناتو
در اروپا كه فرمان��ده فرماندهي اياالت متحده در اروپا
نيز هست ،تاثيرات بسيار مثبتي در شرايط دارد .اين
رويدادها به ندرت توسط رسانههاي عمومي پوشش
داده ميش��وند ،اما هر دو طرف مرتب��ا بر اهميت اين
گفتوگو تاكيد ميكنند .ش��ايد بتوان اين دو افسر را
ارش��دترين مقامات نظامي -سياسي روسيه و امريكا

دانست كه بهطور منظم ديدار دارند .حفظ اين كانال
ارتباطي بسيار مهم است و احتمال گفتوگو در ديگر
سطوحازجملهايجاديكخطارتباطيدايميبرايحل
شرايط درگيري بالقوه در منطقه بالتيك را نيز افزايش
ميدهد .يك معاهده براي حري��م هوايي آزاد و ديگر
تدابير شفافسازي همچون ماموريتهاي نظارتي نيز
ميتواند به حل و فصل بحران كمك كند.
بالروس :يك جزيره ثبات
ب�لاروس از ديرباز جزيرهاي از ثبات و امنيت در قلمرو
پس��ا ش��وروي بوده اس��ت .اين كش��ور توانس��ته از
درگيريهاي بيش��مار ملي گراي��ي و جدايي طلبي
كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در منطقه
متداول بود ،حذر كند .در حقيقت ،بالروس در تالش
اس��ت تا به عنوان ي��ك كارگزار صادق در مناقش��ات
منطقهاي مطرح ش��ود :قالب مينس��ك و توافقهاي
مينسك به يك برند در سطح جهاني تبديل شدهاند.
ادامه اين روند در دهه پيش رو بس��يار مطلوب خواهد
بود .با اين حال ،نميتوان اطمينان داشت كه اين اتفاق
رخ ميدهد .رويارويي روسيه و امريكا عالقه واشنگتن
به اوضاع در بالروس را افزايش داده و تحمل سياست
خارجي چند وجهي مينس��ك را براي مسكو دشوار
س��اخته اس��ت .تغيير و تحوالت برنامهريزي شده در
بالروسنيزميتواندشرايطراغيرقابلپيشبينيكند:
در حال حاضر مساله مورد بحث در بالروس يكسري
اصالحات سياسي با هدف افزايش ايفاي نقش بيشتر
پارلمان و احزاب سياسي است.
با توجه به همه اين مس��ائل ،جاي تعج��ب ندارد كه
كنگره اياالت متحده كنفرانسهاي��ي را درباره نحوه
آموزش بهينه جوانان بالروس كه قرار است در آينده
از ارزشهاي غربي دفاع كنند و گفتوگو با آنها درباره
تهديدروسيهبرايحاكميتكشورشان،برگزارميكند.
تنها اميدي كه ميتوان به تبديل نش��دن بالروس به
ميدان جنگ بعدي بازيگران داخلي و خارجي داشت،
برگرفته از اين واقعيت اس��ت كه اين كشور طي چند
دهه گذشته مشكالت و تحوالت بسياري را با موفقيت
پشت سر گذاشته اس��ت .با اين حال ،بديهي است كه
تهديد احتمالي بالروس براي روس��يه بسيار دردناك
است و برخي نيروهاي احتماال درصدد استفاده از اين
امر برخواهند آمد.

مولداوي و ترانس نيستريا:
ادامه يك بنبست
ترانسنيسترياراميتوانيككتابراهنماازنمونههاي
بن بس��تها و درگيريهاي پس از فروپاشي شوروي
س��ابق قلمداد كرد .اين قلمرو كه هنوز به رس��ميت
شناخته نشده ،وارد دهه جديدي ميشود كه توسعه
اقتصادي و اجتماعي را پيچيده ميكند؛ اين قلمرو با
مولداويبرسرحضوراندكنيروهايصلحبانروسيدر
خاكخودوروابطشبااوكراينكهبهدليلاختالفاتآن
با روسيه به وخامت گراييده ،در مناقشه است.
با اين حال ،برخالف ديگر درگيريهاي ديرينه احتمال
پيشروي بحران به س��مت يك رويارويي آشكار بسيار
ناچيزاست.حتيايگوردودون،رييسجمهوريمولداوي
ازحزبسوسياليست،قصدداردبايكپارچهسازيترانس
نيستريا به عنوان يك منطقه خودمختار در داخل دولت
فدرال ،مشكل اين قلمرو را حل كند.
اين سناريو از حمايت روسيه برخوردار است و احتماال
از سوي اتحاديه اروپا نيز كه مولداوي از نظر اقتصادي به
آن وابسته است ،مورد توجه قرار ميگيرد .مخالفان اين
سناريو از جمله اتحادگرايان از پيوستن آن به روماني
حمايت ميكنند .ب��ا توجه به اينك��ه روماني فعاالنه
توان نظامي خود را گس��ترش ميدهد و به تدريج به
عضوي مهم در ناتو در «جبهه شرقي» تبديل ميشود،
چشمانداز ادغام مولداوي در آن روسيه را نگران كرده
است .بخت اتحادگرايان براي تبديل مولداوي به بخشي
از روماني چندان واقع گرايانه به نظر نميرسد؛ با اين

حال ،چنين اتفاقي ميتواند خيلي س��ريع شرايط را
وخيم كند.
اوكراين:
كالفي در هم تنيده از تضادها و تناقض ها
اوكراين به دلي��ل تناقضها و تضادهاي گس��ترده از
جمله تقابل سياسي روسيه و اياالت متحده ،بن بست
اقتصادي اتحاديه اروپا و اتحاديه اقتصادي اورآس��يا،
مس��ائل حل نش��ده دوران اتحاد جماهير شوروي و
حتي س��اختارهاي ايدئولوژيك قديمي ،به احتمال
زياد همچنان موضوع اصلي درگيري در فضاي بعد از
شوروي باقي خواهد ماند.
چالشهايامنيتيبرايروسيهدررابطهبااوكراينبانياز
بهكسباطمينانازمتوقفشدندرگيريدرشرقاين
كشور،تامينامنيتكريمه،تسهيلناوبريمطمئندر
درياي سياه و درياي آزوف ،حفظ كنترل بر تنگه كرچ
و ممانعت از اس��تقرار نيروهاي ناتو در اوكراين تعريف
ميشود .در بهترين حالت ،ميتوان پيش بيني كرد كه
مشكل به زودي حل نميشود و روسيه مجبور خواهد
بود توجه و منابع خود را به آن معطوف كند .در بدترين
حالت ،شرايط بدتر ميشود.
گرجستان در حاشيه
آبخازو ِ
اوستيايجنوبيكهبخشيازآندرقلمروترانس
قفقاز قرار دارد ،از نظر ش��رايط بين ترانس نيستريا و
دنباس قرار دارد .از يك سو ،احتمال درگيري مستقيم
نظامي بر سر اين سرزمينها به لطف حضور نيروهاي
روسي بسيار ناچيز است .از طرف ديگر ،وضعيت اين
منطقهميتواندمشكلسازباشد.باتوجهبهتاثيرگذاري
ش��رايط اين منطقه در مواجهه سياس��ي روس��يه و
گرجستان در تابس��تان س��ال  ،2019بايد گفت كه
ماجراي جنگ آگوست 2008و انتشار اطالعات درباره
اش��غال 20درصد از قلمرو گرجستان توسط روسيه
هنوز تازه اس��ت .اين احتمال وج��ود دارد كه در دهه
آتي ،با توجه به تشديد مشكالت داخلي در گرجستان
و در صورت مطلوب بودن شرايط بينالمللي ،مقامات
و رس��انههاي گرجس��تان بار ديگر از روايت «تجاوز
روس��يه» بهره ببرند .اياالت متحده امريكا همچنان
گرجستانرابخشيازمحيطدفاعيمفهوميميانگارد
و به رزمايشهاي مشترك نظامي مرتب در آنجا ادامه
خواهد داد .اما در واقعيت ،گرجستان كه از نزديكترين
كشور عضو ناتو با درياي سياه جدا شده ،همچنان در

حاشيهتوجهباقيخواهدماند.گرجستاناگرچهبهطور
رسميدررزمايشنزديكبه4هزارنيرويناتويمستقر
در لهستان و كشورهاي بالتيك شركت كرد ،اما تنها
در حمل و نقل هوايي يك نيروي چندمليتي كوچك
حضور داشت.
ارمنستان و آذربايجان :يك بشكه باروت
يكي ديگر از مس��ائل مهم در ترن��س قفقاز ،درگيري
ناگورنو -قرهباغ اس��ت .ب��ر خالف بس��ياري از ديگر
اختالفات ارضي كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
فروكش كردند ،اين يكي هن��وز ادامه دارد و نيروهاي
ويژه مرزي در مرز بين جمهوري به رسميت شناخته
نشده ناگورنو -قرهباغ و جمهوري آذربايجان چندين
مرتبهدرگيرشدهاند.درگيريهايشديدآوريل،2016
معروف به جنگ چهار روزه ،خس��اراتهاي سنگيني
درپيداشت(برخيشماركشتهشدگانرابيشاز100
نفر تخمين زدند) و نهايتا شكل مرز را به نفع جمهوري
آذربايجان تغيير داد.
طرفين اين درگيري بهطور فعاالنه به نظاميس��ازي
ادامه ميدهند؛ اگرچ��ه ،با توجه به تفاوتهاي جدي
در پتانس��يلهاي اقتص��ادي ،تواناييهاي جمهوري
آذربايجان خيلي بيش��تر اس��ت :اين كش��ور مقادير
قابل توجهي پهپاد پيش��رفته ،وس��ايل نقليه زرهي،
سامانههاي چند پرتاب موشكي و حتي موشكهاي
تئاتر خريداري كرده است .جمهوري آذربايجان بهطور
عمده س�لاح و تجهيزات نظامي خود را از اس��راييل،
تركيه ،بالروس و روسيه خريداري ميكند .ارمنستان
اغلب روسيه و بالروس را به دليل همكاري نظامي فعال
با جمهوري آذربايجان مورد انتقاد قرار ميدهد و آن را
چيزيجزخيانتازسوياعضايسازمانپيمانامنيت
جمعينميداند.بااينوجود،شكينيستكهجمهوري
آذربايجانميتواندراههايديگريبرايدستيابيبهاين
قبيل تسليحات بيابد و روابط دوستانه آن با روسيه از
جمله عوامل اصلي مهار درگيري بوده است.
همين مساله درباره پايگاه نظامي روسيه در ارمنستان
و تحويل س�لاحهاي س��اخت روس��يه به اين كشور
با قيمتهاي داخلي روس��يه و با اس��تفاده از وامهاي
ترجيحيصدقميكند.ارمنستانسامانههايموشكي
اسكندر روس��ي را دريافت كرده و به زودي اسكادران
كوچكي از جنگندههاي «سوخو30-اسام» تحويل
خواهد گرفت كه با توجه ب��ه صحنه محلي عمليات،
نميتوان آن را غير از خريد موقعيت ،توصيف كرد.

دستوركار سياس��ي داخلي ارمنس��تان و جمهوري
آذربايجان،موضعگيريغيرمنعطفآنها،درگيريهاي
منظم و نظاميس��ازي طرفين درگي��ري ،هر اميدي
به تواف��ق در كوتاهمدت را از بين ميبرد .س��ناريوي
خوشبينانه اين اس��ت كه تالش روس��يه براي حفظ
تعادل و روابط خوبش با هر دو طرف و از درگيري جدي
در دهه آينده جلوگيري كند.
آسياي ميانه :منطقه ايكس
آسيايميانهبهاندازهاوكراينوكشورهايحوزهبالتيك
توجهرسانههارابهخودجلبنميكندواينيكاشتباه
اساسي است« .محل آسيبپذيري» روسيه ميتواند
در دهه پيش رو به يكي از منابع اخبار بد تبديل شود.
آين��ده افغانس��تان بزرگترين چالش ب��راي منطقه
اس��ت .نيروهاي امريكايي دير يا زود ،چ��ه به فرمان
رييسجمهوري دونالد ترامپ يا جانشين او ،اين كشور
را ترك خواهند كرد .اياالت متحده امريكا از اين جنگ
كه به ناچ��ار با ماندن طالبان و عزيمت امريكا به پايان
ميرسد ،خسته شده است .اين درگيري تنها به دليل
چانهزني بر سر شرايط خروج امريكاييها ادامه يافته و
واشنگتن فقط سعي دارد وجهه خود را حفظ كند .اما
عواقب اين روند لزوما فاجعه آميز نخواهد بود :طالبان
ميتواندبهطورموفقيتآميزدردولتكنونيافغانستان
ادغام شود و همانطور كه امريكاييها ميخواهند ،به
جنگ علي��ه گروههاي وفادار ب��ه داعش بپيوندند .اما
بيش��تر احتمال ميرود جنگ داخلي بين گروههاي
مختلف ادامه بيابد.
اين شرايط كشورهاي پسا شوروي را بيشتر تحت فشار
ميگذارد .طالبان ش��ايد در مرزهاي افغانستان مانده
باشد ،اما نميتوان درباره ساير گروههاي افراطي كه در
ميانه هرج و مرج در كشور شكل ميگيرند يا به دنبال
صحنههاي جديد عملياتي هس��تند ،همين را گفت.
كشورهاي آسياي ميانه كه همواره در ثبات نيستند،
ميتوانند به اهداف جديد اين گروهها تبديل شوند.
اينبيثباتيكهازمشكالتداخلياقتصاديومذهبي،
انتقال دش��وار قدرت و تغيير نسل در نخبگان محلي
ريش��ه دارد ،به خودي خود ميتواند خطر جنگهاي
داخلي و حتي خارجي را تشديد كند .به همين دليل،
آسياي ميانه كه شيوع خش��ونت در آن به مرور زمان
اجتناب ناپذير ميش��ود ،خيلي زود به منطقه اصلي
فعاليت س��ازمان پيمان امنيت جمعي يا شايد حتي
ميدان جنگ آن تبديل خواهد شد.

آينده روابط امريكا و انگلستان پس از برگزيت
خشايارنصير|كارشناسعلومسياسي|
مقدمه
 31ژانويه 2020پسازرفراندومجنجالبرانگيز 2016كه
در آن مردم بريتانيا راي به خروج از اتحاديه اروپا دادند و 4
سال مذاكره و تغيير 2نخستوزير در نهايت بريتانيا رسما
اتحاديه اروپا را ترك كرد .اما پرسش بر سر جاي خود باقي
ميماند :بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا چه تغييراتي
در سياست خارجي خود خواهد داد؟ آنچه در ادامه ميآيد
تالشيبرايپاسخبهاينپرسشاست.نخستويژگيهاي
ژئوپليتيك انگلستان بررس��ي ،سپس تصويري از آينده
ترسيم ميشود.
چالشهايجغرافياييانگلستان
بر خالف تص��ورات رايج در فضاي رس��انهاي ،اروپاي
قارهاي همواره تهديد اصلي انگلستان بوده ،اين تهديد
تش��كيل موجوديتي واحد و قدرتمند است كه بتواند
دو كار انجام دهد .اول ،با اسكاتلند متحد شود تا عليه
انگلستان در خش��كي وارد جنگ شود .دوم ،تشكيل
نيروي دريايي كه توانايي شكس��ت ني��روي دريايي
انگلستان را داشته باشد و يك نيروي مهاجم در ساحل
انگلس��تان در كانال مانش پياده كند .در طول تاريخ
انگلس��تان دو بار اين اتفاق افتاده است يكبار توسط
روميان ،بار ديگر توس��ط نورمنها در قرون وس��طي.
قدرته��اي متع��ددي در اروپا ظه��ور كردند كه هر
كدام سوداي شكست انگلس��تان و بعدا بريتانيا را در
سر ميپروراندند .اس��پانيا در قرن  ،16فرانسه در قرن
19؛ آلمان در قرن  20كه البته همگي توسط آبهاي

متالطم و نيروي دريايي سلطنتي انگلستان شكست
خوردندوبهدليل«استراتژيبزرگانگلستان»بسياري
از حمالت بالقوه ديگر در نطفه عقيم ماندند .جمعيت
اروپاپايگاهارتشهاييبودكهبسياربزرگترازآنچيزي
بود كه انگلستان ميتوانست ايجاد كند .بنابراين ،هدف
اصلي جلوگيري از ورود اين نيروها به انگلستان بود.
«اس��تراتژي بزرگ انگلس��تان» با برخورداري از يك
ني��روي دريايي قدرتمن��د ،جلوگي��ري از ايجاد يك
هژمون در اروپاي قارهاي ،به هم زدن ائتالفها و تفرقه
افكني ميان كشورهاي اروپاي قارهاي تعريف ميشود.
به عبارت ديگر ،اس��تراتژي بزرگ انگلستان دخالت
مداوم در اروپ��اي قارهاي بود و هدف اصلي اين بود كه
تمركز كش��ورهاي اروپايي را بر توسعه نيروي دريايي
منحرفسازد.ايناقداماتشاملسياستهايتجاري،
پشتيباني از كشورهاي مختلف ،اس��تفاده از توانايي
محاصرهيااعزاممحدودنيروهايزمينيبرايپشتيباني
از ائتالفهاي متعدد ميش��د .استراتژي بريتانيا يك
روند بيپايان از تاكتيكها ب��ود و دايما با بهرهبرداري
از ناامني در اين قاره و تغيير مداوم روابط خود با س��اير
كشورهاي قاره امنيت خود را تضمين ميكرد  .شايان
ذكر است انگلستان خود ناامني ايجاد نكرد .اين ناامني
از پيش در درون سيستم ژئوپليتيكي اين قاره وجود
داشته است .انگلس��تان در دامن زدن و بهرهبرداري از
اين ناامني موفق عمل ميكرد .انگلستان در عين اينكه
جزيي از قاره اروپا به حس��اب ميآمد به دليل شرايط
جغرافيايي ج��داي از آن هم ب��ود .امپراتوري بريتانيا
محصول اين «استراتژي بزرگ» بود .ساير قدرتهاي

دريايي امپرياليستي اروپا نه توسط نيروي دريايي بلكه
به دليل درگيريهاي زميني تضعيف شدند .اسپانيا،
هلند و فرانس��ه همگي نيروي دريايي توس��عه يافته
داشتند .اما درگيريهاي زميني درون قارهاي توانايي
آنها در گس��ترش اين امپراتوريها را محدود كرد .در
اوايل قرن 18انگلستان با دوري از درگيريهاي داخلي
اروپا ،به مرور تبديل امپراتوري بريتانيا شد كه پيوسته
گستردهتر و ثروتمندتر ميشد.
خلق يك استراتژي جديد
پس از جنگ جهاني دوم ب��ا جايگزيني امريكا به عنوان
رهبر نظام جهاني ،بريتانيا ديگر بازيگر صفحه ش��طرنج
نظام جديد نبود ،بلكه بدل به يكي از مهرهها ش��د -يك
مهره مهم ،اما مهرهاي كه فضاي خود را براي مانور از دست
داده بود .شرايط جديد خلق استراتژي جديدي را از درون
استراتژيقديميميطلبيد.امااصلتوازنقوادراستراتژي
جديد حفظ شد .اكنون ،بريتانيا به جاي موازنهگري بين
كشورهاي ديگر س��عي در حفظ تعادل قدرت خود بين
دو كشور اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي داشت.
بريتانيا به دليل موقعيت جديد خود نياز به دسترسي به
بازارها و محصوالت جهاني و حضور اس��تراتژيك در قاره
اروپا داشت .لذا در سال ،1973بريتانيا به جامعه اقتصادي
اروپا و در سال 1991به اتحاديه اروپا پيوست .با اين وجود
بريتانياهميشهدربرابرادغامكاملدراتحاديهاروپامقاومت
ميكرد.پسازفروپاشياتحادجماهيرشوروي،استراتژي
حفظ تعادل در صحنه بينالملل از ش��وروي-امريكا به
اتحادي��ه اروپا -امريكا تغيير پيداكرد چرا كه وابس��تگي

كامل به هر يك از آنها براي بريتاني��ا فاجعه بار بود .اروپا
توس��ط آلمان رقيب س��نتياش هدايت ميشد .اياالت
متحده نيز قابل اتكا نبود .تنها با داش��تن روابط با هر دو،
بريتانيا ميتوانست اميدوار باشد جايي براي مانور داشته
باشد .اين دو خواستههاي مختلفي داشتند .اتحاديه اروپا
خواهانيكرابطهاقتصاديمشخصوهمسوييسياسي
بود .اياالت متحده از روابط اقتصادي استقبال ميكرد ،اما
مشاركت بريتانيا در جنگهاي خود بود .بريتانيا توانست
هر دو قطب را تا مدتي موازنه كند ،به هر دو قطب پايبند
باشد و از اين طريق فضاي خودش را پيدا كند.
بريتانياي برگزيت و پسا برگزيت
اتحاديه اروپا براي بريتانيا درجهاي از رفاه را به ارمغان
آورد اما باعث ش��د بريتانيا بخشي از حاكميت خود را
واگذار كند .اگر عضويت در اتحاديه اروپا توازن الزم را
داشت ميتوانست براي بريتانيا سودمندتر از اين باشد.
اما اتحاديه اروپا يك نهاد انعطاف پذير نبود كه بريتانيا
بتوان��د در آن ظرافتهاي تاريخي خود را عملي كند.
جامعه بريتانيا در نهايت دو پاره شد ميان كساني كه
رفاهي تجربه نكرده بودند و از دس��ت رفتن هر ميزان
از حاكميت بريتانيا خشمگين بودند و كساني كه رفاه
را تجربه كرده بودند و حاكميت سياس��ي برايش��ان
چندان اهميتي نداش��ت .اين موضوع آسيبي جدي
به ثبات سياسي بريتانيا زد و ترسي واقعي از از دست
رفتن رف��اه به وجود آمده ايجاد كرد و در نهايت منجر
به طرح برگزيت ش��د  .اكنون با ط��رح برگزيت مانند
قرن بيستم بريتانيا با نزديكي به امريكا و تقويت روابط

نظامي ،اطالعاتي و امنيتي با مستعمره نشينان سابق
(امريكا ،كانادا ،اس��تراليا و نيوزيلند) در حال بازنگري
سياست خارجي خود ميباشد .الزم به توضيح است
كه در زمان جنگ س��رد اتحاديه اطالعاتي و امنيتي
موس��وم به «اتحاد پنج چشم» شامل پنج كشور فوق
الذكر شكل گرفت كه اين اتحاد همچنان برقرار است و
تقويت ميشود .كانادا و استراليا توافقهاي تجاري قابل
توجهيبااياالتمتحدهدارندونيوزيلنددرحالمذاكره
با امريكا اس��ت .بريتانيا اتحاد پنج چشم را جايگزين
اتحاديه اروپ��ا ميداند .از نظر اقتص��ادي ،كل توليد
ناخالص داخلي منطقه امريكاي ش��مالي بزرگتر از
اتحاديه اروپا است .استراليا ،نيوزيلند و بريتانيا را اضافه
كنيد و چنين گروه اقتصادي از اتحاديه اروپا بزرگتر
و پوياتر است مضاف بر اينكه امريكا مانند اتحاديه اروپا
تقاضاي واگذاري حاكميت و يكسانس��ازي قوانين
مهاجرت��ي و ...از اعضا ندارد .بريتاني��ا در حال حاضر
شراكت تجاري قابل توجهي با هر چهار كشور دارد .
سخن پاياني
با تكميل پروژه برگزيت ما شاهد چرخش هر چه بيشتر
بريتانيابهسمتامريكاوتشكيلاتحادينظاميواقتصادي
در قالب توافقات دوجانبه و چند جانبه ميان كشورهاي
عضو اتحاد پنج چشم (امريكا ،بريتانيا ،كانادا ،استراليا و
نيوزيلند) خواهيم بود .همچنين با توجه به حجم باالي
مجموع توليد ناخالص داخلي ،اين اتحاديه وزن اصلي را
در نظام بينالملل آينده بازي خواهد كرد.
مركزبينالملليمطالعاتصلح
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يك كارشناس حوزه كار ميگويد انتظار كارگران اكنون به پرداخت حداقلها رسيده است

دستمزد منطقهاي پيشكش!

يك كارش�ناس حوزه كار ميگويد اكنون براي
ورود ب�ه بح�ث تعيين دس�تمزد منطق�هاي و
جغرافياييزمانمناسبينيست،چراكهماهنوز
با چالشهاي جدي براي پرداختهاي حداقلي
روبهروهستيمودولتبايدبتواندتضمينالزمرا
براي رعايت پرداخت حداقلها در كشور فراهم
كند .وي همچنين در رابطه با تعيين دس�تمزد
حداقلي كارگران در شوراي عالي كار ميگويد
كهدولتبهعنوانيكيازاضالعميزگردشوراي
عالي كار بايد عالوه بر افزايش دستمزد به دنبال
حمايتهايجانبيمانندتامينكاالهاياساسي
يا وام وديعه اجاره مسكن براي كارگران باشد.
وي معتقد است بدون حمايتهاي جانبي دولت
از كارگران امكان حمايت از جدي از آنها وجود
نداردچراكهتجربهثابتكردههرچهدستمزدها
افزايش پيدا ميكند ق�درت خريد كارگران با
كاهش روبهرو ميشود.
به گزارش «تعادل» در اين روزها ش�وراي عالي
كار به دنبال افزايش دستمزد كارگران در سال
آتي اس�ت و همانگونه كه نمايندگان كارگران
در ش�وراي عالي كار به دولت گوشزد ميكنند
بهنظر ميرس�د ك�ه مي�زان افزاي�ش حداقل
دستمزد كارگران متناس�ب با تورم موجود در
جامعه باش�د .البته در اين ميان زمزمههايي از
تعييندستمزد منطقهايوجغرافياييكارگران
بهگوش ميرسيد كه در نهايت در نشست اخير
ش�وراي عالي كار با تعيين اين نوع دس�تمزد
مخالفتشد.
«تعادل» در گفتوگو با حميد حاجي اسماعيلي
كارش�ناس حوزه كار به اي�ن موضوع پرداخته
اس�ت كه آيا با وجود كسري قابل توجه بودجه
 99و تورم افزايشي دولت ميتواند به تنهايي با
باال بردن حداقل دستمزدها در سال آتي قدرت
خريدكارگرانراحفظكندكهدرادامهبهصورت
مشروح به آن خواهيم پرداخت.

نماين�دگان كارگ�ران در ش�وراي عال�ي كار
معتقدند كه ميزان افزايش دستمزدها در سال
آتي بايد متناس�ب با نرخ تورم باشد ،آيا دولت
امكان چنين كاري را دارد؟
بله امكان دارد.آنچه بايد در رابطه با تعيين دستمزد
كارگران در شوراي عالي كار به آن اشاره كرد اين است
كه كارگ��ران براي افزايش و تعيين دس��تمزد بايد با
دولت توافق كنند نه با كارفرمايان .به اين معنا كه اين
دولت است كه دستمزد كارگران را مشخص ميكند
نه نمايندگان كارفرمايي در شوراي عالي كار .درست
اس��ت كه دولت يكي از س��ه گروهي است كه در ميز
تعيين دستمزد در شوراي عالي كار مشاركت دارد اما
حضور ،فعاليت و نفوذ دولت بسيار بيشتر از كرسي دو
اضالع ديگر يعني كارگران و كارفرمايان در ش��وراي
عالي كار است .همهساله دس��تمزد در شوراي عالي
كار با حضور نمايندگان كارگران ،كارفرمايان و دولت
تعيين ميشود اما نهايتا دولت است كه ميزان دستمزد
كارگران را مشخص ميكند و به دنبال آن كارفرمايان
را راضي ميكند كه مبلغ تعيين حداقل دس��تمزد را

امضا كنند.كارگران بايد بتوانند از طريق چانه زني با
دولت مشكل حادي را كه در خصوص دستمزد خود به
آنمبتالشدند،رفعكنند.بنابرايننمايندگانكارگري
بايد هوشمندانه بكوشند تا دولت دستمزد كارگران را
به صورت منطقي تعيين كند .دولت نيز بايد بر اساس
نقش حاكميت��ي و كارفرمايي ك��ه دارد از كارگران
حمايت كند .اينكه من تاكيد دارم كارگران بايد تالش
كنند در دو جنبه مختلف از دولت مطالبه گري كنند،
اين اس��ت كه بتوانيم روش سنتي و ناكارآمدي را كه
طي چند س��ال گذشته در ش��وراي عالي كار جاري
است تغيير دهيم تا شرايط به نفع كارگران تغيير كند
م��ا از دولت انتظار داريم كه به عنوان نهادي كه نقش
كارفرمايي در ش��وراي عالي كار دارد و ناظر بر تعامل
بين كارگران و كارفرمايان براي تعيين دستمزد است
متناس��ب با تورم موجود ،متناسب با سطح معيشتي
خانوارهاي متوسط و متناسب با نيازهاي خانوارهاي
كارگري دستمزد كارگران را تعيين كند.
آيا با توج�ه به تورم باال صرف�ا افزايش نقدي
دس�تمزد كارگران به حفظ ق�درت خريد آنها
كمكميكند؟
خير ،دولت در چنين شرايط اقتصادي كه كارفرمايان
بخش خصوصي قادر نيستند دستمزد مكفي پرداخت
كنند بايد براساس آنچه قانون اساسي تعيين كرده از
نيروي كار و كارگران كشور حمايت كند به اين معنا كه
دولت عالوه بر افزايش دستمزدي كه بهصورت نقدي
در ش��وراي عالي كار صورت ميگيرد بايد تعهداتي را
براي كارگران بپذيرد .من در سالهاي قبل هم تاكيد
كردم كه دولت بايد اين كمكه��ا را در كنار افزايش
نقدي دستمزد انجام دهد تا ما با كاهش قدرت خريد
كارگران در س��ال آتي مواجه نباش��يم .ما هر س��ال

دستمزد را تعيين ميكنيم و سال بعد شاهد كاهش
قدرت خريد كارگران در كشور هستيم .بايد توجه كرد
كه ديگر چنين اتفاقي نيفتد.
براي حفظ قدرت خريد كارگران چه بايد كرد؟
براي اينك��ه بتوانيم قدرت خري��د كارگران را حفظ
كنيم بايد عالوه بر افزايش نقدي دستمزد به صورت
ماهانه بن كاالهاي اساسي را در اختيار كارگران قرار
دهيم .دولت با وجود تحريمها طي چند سال گذشته
مطرح كرده كه ميتواند چنين حمايتهايي را انجام
دهد و در نهايت هم انجام نداد .دولت با وجود افزايش
جهشي قيمتها و پس از آن افزايش نرخ بنزين بايد
به اين موضوع توجه داشته باشد كه بدون تخصيص
كاالهاي اساسي امكان حمايت از كارگران در كشور
وجود ندارد و ب��ه نمايندگان كارگري تاكيد ميكنم
كه بتوانند دولت را وادار به پذيرش تخصيص كاالهاي
اساس��ي به صورت غير نقدي از طريق فروشگاههاي
زنجيرهاي كنند .يعني  12نوبت كاالهاي اساسي را با
ارز ترجيحي در اختيار كارگران قرار دهند.
موضوع ديگ��ري كه در كنار افزايش دس��تمزد بايد
براي كارگران در نظر گرفت پرداخت وام وديعه اجاره
مسكن است .خوشبختانه دولت در سال جاري براي
كل كشور اين مبحث را مطرح كرد و اميدوارم دولت
متوجه ش��ود كه تعداد زيادي از كارگران مس��تاجر
هس��تند و بخش زيادي از درآمد آنه��ا صرف اجاره
مسكن ميش��ود .وام وديعه اجاره مسكن ميتواند با
كارمزد و س��ود پآيين در اختيار خانوارهاي كارگري
قرار بگيرد.
نظر شما در رابطه با تعيين دستمزد منطقهاي
كه اخيرا ش�وراي عالي كار ب�ا آن مخالفت كرد
چيست؟

پس از گزارش��ي كه مركز پژوهشه��اي مجلس در
رابط��ه با تعيين دس��تمزد منطقهاي منتش��ر كرد و
متاسفانه رسانه ملي هم نقش بسزايي در شاخ و برگ
دادن به آن داش��ت ،نمايندگان كارگران در ش��وراي
عالي كار و بعضا كارشناس��ان اين حوزه واكنشهاي
متفاوتي نس��بت به آن نشان دادند .من به عنوان يك
كارش��ناس در حوزه كار فكر ميكنم كه بهتر بود اين
موضوع در يك فضاي كارشناس��ي و منطقي مطرح
ميشد و نخبگان و كارشناسان به صورت منصفانه در
يك ميزگرد به آن ميپرداختند و كارگران نيز از اين
مباحث آگاهي بيشتري مييافتند .من منكر دستمزد
منطقهاي و جغرافيايي نيستم چرا كه اين نوع دستمزد
در كشورهاي توس��عه يافته وجود دارد اما اجراي آن
ش��رايطي دارد كه بدون در نظر گرفتن اين شروط به
صالح اقتصاد كشور نيست كه به آن ورود كنيم.
شروطآن(تعييندستمزدمنطقهاي)چيست؟
اولين شرط اين اس��ت كه ما فراتر از حداقل دستمزد
را به كارگ��ر پرداخت كنيم .دس��تمزد جغرافيايي و
منطقهاي نافي تعيين دس��تمزد حداقل نيس��ت .ما
بايد ك��ف را تعيين كنيم و براي فرات��ر از آن وارد اين
مسئله شويم.
دومين شرط اين است كه بايد زيرساختهاي تعيين
دستمزد منطقهاي در كشور فراهم باشد .اولين فاكتور
براي فراهم كردن زيرس��اختهاي الزم اين است كه
ما شرايط با ثبات اقتصادي در كشور داشته باشيم .با
تورم باال و افزايش روز افزون قيمتها و از همه مهم تر
تحريمهاي حاكم بر اقتصاد امكان پياده كردن چنين
رويكردي در كشور وجود ندارد.
سومين شرط اين است كه يك بخش خصوصي واقعي
و جدي در كشور شكل گرفته باشد كه چنين چيزي

فعال وجود ندارد .چهارمين ش��رط هم اين اس��ت كه
دولت بايد بتواند تضمين الزم را براي رعايت پرداخت
حداقلها در كشور فراهم كند.
پس در نهايت شما با تعيين دستمزد منطقهاي
وجغرافياييمخالفيد؟
بله مخالفم چون ما در حال حاضر هنوز با چالشهاي
جدي ب��راي پرداختهاي حداقلي روبهرو هس��تيم.
يعني اين حداقلها متناس��ب نيازهاي اوليه زندگي
كارگران تعيين نشده اس��ت .در گام اول بايد مسائل
اساس��ي را حل كنيم و در گام بعد وارد مسائلي شويم
كه اس��تانداردهاي اجرا شده در كش��ورهاي توسعه
يافته است .بدون اينكه امكانات و زيرساختهاي الزم
را براي تعيين دس��تمزد منطقهاي در كش��ور فراهم
كنيم نميتوانيم به چنين بحثهايي ورود كنيم چرا
كه ضعفهاي بسياري در كش��ور موجود است و جز
اينكه خسارت بيش��تر به بازار كار بزنيم سودي عايد
كشور نخواهد شد.
حداقل دستمزدي كه براي كارگران در كشور
تعيينميشودراچطورارزيابيميكنيد؟
در ايران حداقل دس��تمزدي كه ب��ه كارگر پرداخت
ميشود حدود  100يورو است .در صورتي كه حداقل
دستمزدي كه كش��ورهاي اروپايي به كارگران خود
پرداخت ميكنند بيش از  700يورو اس��ت .حداقل
دس��تمزد يك رويه جهاني اس��ت منحص��ر به ايران
نيس��ت .س��ازمان بين المللي كار بهعنوان يك نهاد
مرجع در حوزه كار از حق��وق كارفرمايان ،كارگران و
دولت حمايت ميكند .اين سازمان يك كنوانسيون
تحت عنوان كنوانس��يون  131دارد .اين كنوانسيون
به تشريح حداقلهاي حقوق در دنيا ميپردازد يعني
كف دستمزد را مش��خص ميكند .حداقل دستمزد
اس��تاندارد س��ازمان بين المللي كار را داراس��ت كه
متناس��ب با نيازهاي اوليه يك زندگي است .بنابراين
م��ا حداقل حقوق را نهتنه��ا در ايران بلك��ه در ديگر
كشورهاي توسعه يافته نيز داريم .ما بايد تالش كنيم
حداقل دستمزد را بر اساس معيارهاي صحيح تعريف
كنيم كه كفاف تامين نيازهاي يك خانواده متوسط را
در كشور داشته باشد .حقيقت اين است كه ماده 41
قانون كار شفافيت الزم را براي تعيين حداقل دستمزد
را ندارد چون به تورمي اشاره ميكند كه با واقعيتهاي
اقتصادي جامعه فاصله دارد و نرخ تورم رسمي كه مركز
آمار يا بانك مركزي اعالم ميكند با شرايط ملموس و
واقعي اقتصادي در جامعه متفاوت است.
سبد معيشت چطور؟
سبد معيشت به يك مس��ئله مبهم در جامعه تبديل
شده است .ما بايد مانند كشورهاي توسعه يافته خط
فقر را تعريف كنيم خطر فقر به معناي كف دستمزد
اس��ت يعني مبلغي كه ميتواند نيازه��اي اوليه يك
زندگي متوس��ط را تعيين كند .چنين خط فقري در
كشور ما تعيين نشده است .به دليل نبود اين شاخص
براي تعيين حداقل دس��تمزد با مش��كالت بسياري
رو به رو هس��تيم و دولت بايد ب��راي حمايت جدي از
كارگران خط فقر را تعريف كند .سازمانهاي زيادي در
كشور مانند بخش رفاهي وزارت كار ،مركز آمار ،بانك
مركزي و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
اين مسئوليت را بر عهده دارند.

رقم سبد معيشت كارگران هفته آينده مشخص خواهد شد

معاون روابط كار وزارت كار گفت :هزينه سبد معيشت
كارگران قرار اس��ت متناسب با اطالعات مركز آمار به
دس��ت آيد و اوايل هفته آينده در نشست كميته مزد
رقم سبد معيشت كارگران تعيين شود.
به گزارش «تعادل» حاتم ش��اكرمي معاون روابط كار
وزارت كار با اش��اره به تعيين دس��تمزد كارگران در
كميته دستمزد اظهار كرد :براس��اس ماده  41قانون
كار قرار است هزينه سبد معيشت كارگران در كميته
دستمزد تعيين و سپس در ش��وراي عالي كار عدد و
رقم دستمزد نهايي ش��ود .هزينه اين سبد قرار است
ت آيد و اوايل
متناس��ب با اطالعات مركز آمار به دس�� 
هفته آينده در نشست كميته مزد رقم سبد معيشت
كارگران تعيين شود.
وي با بيان اينكه يكي از موارد مهم در تعيين دستمزد
حفظ مشاغل موجود است ،گفت :بحثهاي كارگران و
كارفرمايان در كميته دستمزد حول و حوش ماده 41
قانون كار ميچرخد.
ش��اكرمي ضمن اش��اره به اينكه پس از تعيين سبد
معيشت در كميته دستمزد در ابتداي اسفندماه بحث
عددورقممزدبهصورتنهاييتعيينخواهدشد،افزود:
مبناي توافقي كه تاكنون با شركاي اجتماعي داشتهايم
استناد ماده  41قانون كار و آمار و ارقام مركز آمار براي
تعيين سبد هزينه كارگران است.
معاون روابط كار وزارت كار بيان كرد :بحث سبد هزينه
و ت��ورم دو مبنا در تعيين مزد كارگران اس��ت به نظر
ميرسد بحث دس��تمزد كارگر و كارفرما در راستاي
حفظ مشاغل موجود و پايداري مشاغل باشد يكي از
مباحثي كه به آن توجه داريم تعيين حداقل دستمزد

كارگران اس��ت كه هفته آين��ده در مجلس درباره آن
تصميمگيري ميكنند .اين موضوع نيز در تعيين روند
دستمزد حايز اهميت است.
شاكرمي با بيان اينكه براس��اس بررسيهايي كه در
كميته مزد انجام شده است اميدواريم بتوانيم به رقم
خوبي برسيم ،تأكيد كرد :با توجه به شرايط اقتصادي
بنگاهها و هزينه زندگي كارگران شرايط براي تعيين
دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است .عالوه
بر تداوم اش��تغال موجود تعيين هزينههاي زندگي
كارگران در تعيين رقم دستمزد مورد توجه قرار گيرد.
وي بيان كرد :با ش��رايطي كه در ح��ال حاضر داريم
از هفت��ه آينده به صورت جدي وارد بحث دس��تمزد
خواهيم شد تا بتوانيم تصميم خوبي را لحاظ كنيم.
وي در ادامه با اشاره به موضوع تصويب آييننامه تبصره
يك ماده  7قانون كاردر هفته گذش��ته كه به تصويب
هيات دولت رسيد ،گفت :از سال  69كه قانون كار به
تصويب مجمع تش��خيص مصلحت نظام رسيد ،در
تبصره يك ماده 7قانون كار تكليف شد تا دولت نسبت
به تهيه آييننامه اين تبصره اقدام كند كه بر اساس آن
بايد س��قف زماني انعقاد قرارداد موقت با كارگران در
مشاغل پروژهاي و غيرمستمر اقدام ميشد.
وي با بيان اينكه 28سال از تصويب قانون كار ميگذرد
گفت :متأسفانه به داليل متعددي طي حدود  30سال
گذشته از تصويب قانون كار اين آييننامه تدوين نشد.
در زمان آقاي ش��ريعتمداري مقرر شد بحث مشاغل
غيرمستمر كارگران تعيين تكليف شود به همين دليل
اين موضوع در دس��تور كار قرار گرفت و اين آييننامه
پس از بررسي در 6نشست كميسيون اجتماعي دولت،

طرح جديد در حوزه رفاهي -معيشتي بازنشستگان

مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري با اشاره به
تدوين چند طرح جديد در حوزه رفاهي -معيش��تي
بازنشستگان اين صندوق گفت :پس از نهايي و قطعي
شدن ،جزييات طرحهاي مورد نظر اعالم خواهد شد.
اكبر افتخاري گفت :يكي از دغدغههاي اصلي صندوق
بازنشستگي كش��وري بحث بيمه درمان بوده كه اين
روزهاازيكسوبهدليلافزايشهزينههادرمراكزدرماني
و از س��وي ديگر به دليل كاهش منابع و توان خانوار به

يك مساله و مطالبه جدي تبديل شده است .افتخاري
تاكيد كرد :در چنين ش��رايطي استفاده از روشهاي
خالقانه و ابتكاري و استفاده از مشاركت جمعي حايز
اهميت اس��ت تا بدون افزايش هزينهها و وارد آوردن
فشار بيشتر به جامعه مخاطب ،شاهد بهبود خدمات
در اين حوزه باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه در حوزه همسانس��ازي حقوق
بازنشستگاننيزپيگيريهايجديدرحالانجاماست

هفته گذش��ته به تصويب هيات وزيران رسيد .معاون
روابط كار وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در توضيحاتي
درباره اين آييننامه گفت :پيشنهاد آييننامه اين بود
كه در مشاغل غيرمستمر در صورتي كه كارگري بيش
از سه سال در مشاغل غيرمستمر از جمله راهسازي،
سدسازي و احداث كارخانجات مشغول به كار باشد،
كارفرما بايد تا پايان پروژه نسبت به انعقاد قرارداد دايم
با كارگران اقدام كند كه در نهايت بر اس��اس آنچه در
دولت تصويب شد سقف زماني قرارداد موقت از سه سال
به چهار سال افزايش يافت.
شاكرمي با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين ويژگيهاي
اين آييننامه اين اس��ت كه كارگران مشاغل پروژهاي
احساس امنيت شغلي داشته باشند ،درباره اينكه چه
تعداد از كارگران مشمول اين آييننامه ميشوند گفت:
اشتغال كش��ور در دو حوزه مشاغل مستمر و مشاغل
غيرمستمر تقسيم ميشود كه پيش بيني ما اين است
در مشاغل داراي ماهيت غيرمستمر حدود دو ميليون
كارگر مشغول به كار هستند كه مشمول اين آييننامه
ميشوند.
وي با اشاره به اينكه بخش عمدهاي از كارگران مشاغل
غيرمستمر در پروژههاي زيربنايي و عمراني مشغول
به كار هس��تند ،درباره الزام كارفرمايان به اجراي اين
آييننامه گفت :درصورتي كه فعاليت كارگاه يا پروژه
بيش از 4س��ال به طول انجامد در مدت 4سال به بعد
همه نيروهاي به كار گرفته شده اعم از قديمي يا جديد
تا پايان پروژه نيروي كار دايم تلقي ميشوند.
معاون وزيركار با بي��ان اينكه اگر كارفرمايان برخالف
آييننامه تبصره يك ماده  7قانون كار عمل كنند قطعاً

و گفتوگوهايي نيز با مس��ووالن مربوطه انجام شده،
گفت :با اينكه دولت عالقهمندي جدي نسبت به اين
موضوع دارد و اعتباري نيز براي سال آينده اختصاص
داده ،اما بايد با مشاركت جدي در اين زمينه قدمهاي
بيشتريبرداريم و همه بايد كمك كنند تا اتفاق خوبي
در اين بخش بيفتد .مديرعامل صندوق بازنشستگي
كش��وري با تاكيد بر اينكه اولويت اين صندوق اجراي
طرحهايي براي كاهش فشارهاي اقتصادي بر معيشت

با برخورد مراجع ذيصالح و هياتهاي تش��خيص و
حل اختالف مواجه ميشوند گفت :قطعا قراردادهاي
موقت در مشاغل غيرمستمر ثبت شدني نيست ،چرا
كه بخش قابل توجهي از پروژههاي كش��ور به صورت
موقت هستند و در اين شرايط ماهيت فعاليت كارگر
نيز «موقت» است.
ش��اكرمي افزود :بنا بر اين با تصويب اين آييننامه در
هياتدولتهيچكارفرمايينميتواندبعدازچهارسال،
كارگر خود را اخراج كند و كارگران اين مشاغل بعد از 4
سال ميتوانند از تمام مزاياي كارگران مشاغل دايم از
جمله دريافت مقرري بيمه بيكاري و طرح طبقهبندي
مشاغل بهره مند شوند.

بازنشستگان است ،گفت :طرحهايي تدوين شده كه
پس از قطعي شدن رسما اعالم خواهد شد .اما تالش ما
به خصوص در آستانه نوروز كمك به هزينههايي است
كه بازنشستگان در اين ايام خواهند داشت.
افتخاري تصريح كرد :طرحهاي رفاهي-معيشتي قابل
اجرا پيش از عيد اعالم ميشود و تالش ميكنيم اين
روند پس از اين نيز با جديت بيشتر ادامه يابد.
ويادامهداد:ظرفيتهاييدرخودصندوقبازنشستگي

شاكرمي درباره راهاندازي سامانه جامع روابط كار گفت:
در راستاي ارايه خدمات الكترونيك در دولت ،وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تصميم گرفت با راهاندازي
س��امانه جامع روابط كار در جهت الكترونيكي كردن
خدمات كارگران و كارفرمايان اقدام كند تا براي دريافت
برخي خدمات نيازي به مراجعه حضوري به ادارات كل
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نداشته باشند.
وي گفت :خوش��بختانه تا امروز ادارات كل اس��تاني
آمادگي پيدا كردهاند تا 22خدمت در حوزه روابط كار
را به صورت غيرحضوري به كارگران و كارفرمايان ارايه
دهند .البته تعداد خدماتي كه الكترونيكي ميشوند به
 49خدمت افزايش مييابد.

كشوري و زيرمجموعههاي آن وجود دارد كه بايد سود
آن به بازنشستگان به عنوان ذينفعان اصلي صندوق
بازگردد .ظرفيتهايي هم در بين بازنشستگان وجود
دارد كه بايد در قالب مش��اركت و مش��ورت از آنها به
خوبي استفاده شود .افتخاري تاكيد كرد :در كنار اقدام
براي كمك به بهبود معيش��ت بايد ساير فعاليتها و
طرحهاي اجتماعي و فرهنگي براي افزايش مشاركت
بازنشستگان دنبال شود.

اخبار پرونده كالن
راهاندازي مجتمع قضايي
دعاوي تجاري در كشور

رييس مركزمل��ي مطالع��ات و پايش بهبود
فض��اي محيط كس��ب و كار وزارت اقتصاد و
دارايي از راهاندازي مجتم��ع قضايي دعاوي
تجاري در كشور خبر داد.
به گزارش مهر ،عل��ي فيروزي در گفتوگو با
راديو اقتصاد اظهار ككرد :يكي از نماگرهايي
كه در شاخص جهاني سهولت انجام كسب و
كار وجود دارد نماگر اجراي قرارداده اس��ت.
رتب��ه ايران در اي��ن نماگر بين  ۱۹۰كش��ور
جهان  ۹۰است.
رييس مرك��ز ملي مطالع��ات و پايش بهبود
فض��اي محيط كس��ب و كار وزارت اقتصاد و
دارايي گف��ت :يكي از پيش ش��رطهايي كه
ميتواند رتب��ه ايران را در اي��ن زمينه بهبود
ببخش��د ايجاد يك مجتمع قضايي مربوط به
دعاوي تجاري است.
وي اف��زود :منظور از مجتم��ع قضايي يعني
ش��وراي حل اختالف ،دادگاه بدوي ،دادگاه
تجديد نظ��ر و بهطور كلي ه��ر آنچه در يك
مجتمع قضايي در ارتب��اط با دعاوي حقوقي
كسب و كاري و تجاري ميتواند مدنظر باشد.
فيروزي اظهار كرد :اگ��ر اين مجتمع قضايي
راهاندازي ش��ود و بانك جهاني ني��ز از ايران
بپذيرد در نماگ��ر مزبور  ۲۰رتب��ه ارتقا پيدا
خواهيم كرد.
وي ادام��ه داد :اين مجتمع ب��ا همكاري اتاق
بازرگاني و قوه قضاييه راهاندازي خواهد شد.
همچنين ابت��كار اصلي راهان��دازي مجتمع
قضايي مربوط به دع��اوي تجاري با خود قوه
قضاييه است.
به گفته فيروزي ،در شاخص كل كه رتبه ايران
 ۱۲۷است همين تك اقدام ميتواند پنج رتبه
كشور را بهينه كند و به رتبه  ۱۲۲برساند.

رفع موانع كسب و كار
الزمه رشد اقتصادي است

ي��ك اقتصاددان رش��د اقتص��ادي را در گرو
بهبود كيفي��ت و رفاه زندگي مردم دانس��ت
و گفت :با اينكه رش��د اقتص��ادي مثبت بوده
اما نه تنها نقش��ي در رفاه مردم نداشته ،بلكه
قدرت خري��د را هم كاهش داده اس��ت .بايد
گفت كه بهبود رشد اقتصادي در رفاه مردم،
اشتغال ،پسانداز و سرمايهگذاري چه تاثيري
گذاشته است.
حيدر مستخدمينحس��يني در گفتوگو با
ايسنا ،با بيان اينكه رشد اقتصادي نشاندهنده
كوچك يا بزرگ شدن اقتصاد كشور نسبت به
دوره قبل است ،اظهار كرد :اطالعات منتشر
شده از سوي مركز آمار درباره رشد اقتصادي
فقط كمي اس��ت و در آن رش��د اقتصادي از
منظر كيفي و بهبود رفاه مردم مورد بررس��ي
قرار نگرفته است.
اگر گفته ميشود كه رش��د اقتصادي امسال
نس��بت به گذش��ته بهبود پيدا ك��رده ،بايد
مس��ووالن مرك��ز آمار بي��ان كنن��د كه اين
بهب��ود در رفاه م��ردم ،اش��تغال ،پسانداز و
سرمايهگذاري چه تاثيري گذاشته است.
اين اقتص��اددان با تاكيد بر اينكه اين رش��د
اقتصادي نشان از بهبود كيفيت و رفاه زندگي
مردم ندارد ،ادامه داد :با اينكه رشد اقتصادي
مثبت بوده ،اما رف��اه جامعه كاهش يافته كه
دولت رقمي را تحت عنوان كمك معيشتي به
مردم پرداخت ميكند .اين رشد اقتصادي نه
تنها نقشي در رفاه مردم نداشته ،بلكه قدرت
خريد را هم كاهش داده و رشد اقتصادي بدون
در نظر گرفتن رفاه ،يك تحليل بياثر است.
وي درباره اينكه چه راهكارهايي براي بهبود
رش��د اقتصادي وج��ود دارد؟ گف��ت :اقدام
موثر در اين زمينه اين اس��ت ك��ه ابتدا بايد
نوع نظام اقتصادي كش��ور (كاپيتاليس��تي،
سوسياليستي و  )...تعيين شود كه هنوز اين
موضوع مشخص نشده است .دومين اقدام اين
است كه محدودياتي همچون فرايند طوالني
اخذ مجوز كه در فضاي كس��ب و كار اس��ت،
برداشته شود.
اين استاد دانش��گاه افزود :فضاي كسب و كار
بايد به گونهاي پيش برود كه آزادي عمل در
شغل وجود داشته باشد كه اين موضوع را در
حال حاضر نداريم و نبود آن بازدارنگي ايحاد
ميكند ت��ا توليد ناخالص داخل��ي در ميزان
پآييني قرار بگيرد.
معاون وزير اسبق اقتصاد گفت :سومين نكته
در اي��ن زمينه اين اس��ت كه سيس��تم نظام
بانكداري كش��ور بايد تغيير كن��د ،زيرا نظام
بانكداري كشور براي يك فضاي كسب و كار
باز ديده نشده و هر فردي كه قصد ايجاد كسب
و كار جدي��دي را دارد به راحتي نميتواند به
بانك مراجعه و در خواست تسهيالت كند.
مستخدمينحس��يني ادام��ه داد :اگ��ر اين
مجموع��ه عوامل را در كنار ه��م قرار دهيم و
نسبت به اصالح آنها اقدام كنيم ،كمك زيادي
به ارتقاي توليد ناخالص داخلي ميكند تا رشد
اقتصادي شكل بگيرد .در نتيجه اين امور ذكر
شده ،شغل و درآمدهاي جديد به وجود ميآيد
و امكاناتي در جهت آموزش و كيفيت زندگي
در كنار آن ش��كل ميگيرد تا در آخر رش��د
اقتصادي همراه با رفاه شكل بگيرد.
اين اقتص��اددان در پايان با بي��ان اينكه نرخ
رشد اقتصادي در سال آينده به تغيير و اصالح
عوامل ذكر ش��ده بس��تگي دارد ،خاطرنشان
كرد :اگر وضع اقتصادي موجود به سال آينده
انتقال پي��دا كند ،در نتيجه رش��د اقتصادي
منفي خواهد بود.

اخبار
تعيينتكليفخدمات
ارزشافزوده تا پايان سال

در حالي كه وزير ارتباط��ات از تصميمگيري درباره
خدمات ارزش افزوده با نظر مركز ملي فضاي مجازي
خبر داده ب��ود ،رييس رگوالتوري اع�لام كرد كه با
جمعبنديايننظراتدراينمركزوطرحايننظرات
درجلسهبعديكميسيونتنظيممقرراتارتباطات،
درباره اي��ن خدمات تصميمگيري خواهد ش��د ،به
گزارشايسنا،اگرچهاستفادهاز خدماتارزشافزوده
بايد اختياري و توسط كاربر انتخاب شود ،اما برخي
از شركتهاي ارزش افزوده ،كاربران را بدون آگاهي
خودشان،بهعضويتاينسرويسهادرآوردهاند.ازآنجا
كهاينخدماتمعموالهزينههايباالييدارند،براي
مثالارساليكپيامكارزشافزودهبهكاربرميتواند
حداقل  ۳۰۰تومان هزينه داشته باشد ،هزينههاي
زيادي كه در قبوض كاربران سيمكارتهاي دايمي
آمده يا س��رويسهايي كه موجب تمام شدن اعتبار
سيمكارتهاي اعتباري ش��ده ،اعتراض بسياري از
كاربران را در پي داشته اس��ت .در مواردي مشاهده
شده پيامكهاي تبليغاتي يا متن فريبنده از طريق
پيامرسانهاي اجتماعي يا سرشمارههاي شخصي
ارسال ميشود كه كاربران را تشويق ميكند با ارسال
كد ،شارژ يا سرويس رايگان دريافت كنند و برخي از
كاربران با اعتماد به اين پيامها ،موارد درخواستي در
پيامك را انجام ميدهند كه در برخي موارد به ثبت و
فعالشدنسرويسناخواستهومتضررشدنآنهامنجر
ضمشتركان
ميشود.باافزايشكالهبرداريهاواعترا 
نسبت به خدمات ارزش افزوده كه بدون آگاهي افراد،
موجب عضو ش��دن و دريافت هزينه از آنها ميشد،
محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات -اعالم كرد قصد ساماندهي اين موضوع را
دارد و درصورتي كه اقدام براي س��اماندهي منجربه
پايان كالهبرداريها نشود ،خدمات ارزش افزوده را
بهكليتعطيلخواهدكرد.اماآذريجهرميبهتازگي
اظهاركردهاستمادرحالجمعبنديپيشنهاداتمان
بامركزمليفضايمجازيهستيم.اگراينجمعبندي
بهنتيجهبرسد،درجلسهكميسيونتنظيممقررات
درروزيكشنبه،تعيينتكليفنهاييكالهبرداريهاي
ارزش افزوده انجام ميش��ود و در غير اين صورت در
جلسه دو هفته بعد بررسي شده و تا قبل از پايان سال
۱۳۹۸كالهبرداريهاي ارزش افزوده حتما تعيين
تكليفخواهدشد.دراينراستاحسينفالحجوشقاني
در گفتوگو با ايس��نا ،درباره تصميم براي مقابله با
كالهبرداريهاي خدمات ارزش افزوده گفت« :بعد
از جمعبنديهاي انجامشده و اطالعاتي كه به مردم
درباره خدمات ارزش افزوده داديم و ش��كايتي كه به
قوهقضاييهارايهكرديم،اقدامبعدياينبودكهدراين
حوزهمقرراتيبگذاريمتااينموضوعرازيربناييترحل
كنيم،ازمركزمليهمخواهشكرديمكهبهماكمك
كنند و نظراتشان را بگويند ».معاون وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات ادامه داد« :پس از اينكه موضوع را با
آنهادرميانگذاشتيم،استقبالكردند،زيرانفسكاررا
خيليقبولدارند،اينكهبتوانيمازكالهبرداريهاييكه
درحوزهارزشافزودهاتفاقافتادهيازمينهاشدرآينده
وجوددارد،جلوگيريكنيممركزمليفضايمجازي
استقبال و اعالم كردنظرات اصالحي و تكميلي دارد
و قول دادند در همين روزها نظرشان را به ما بدهند و
ماجمعبندياينهارابهكميسيونببريم.قراربوداين
موضوعدرجلسهامروز(يكشنبه)كميسيونبررسي
شوداماهنوزجمعبندياتفاقنيفتادهبنابراينبناست
درجلسهبعديكميسيونكهآخرينجلسهامسالهم
هست،دربارهآنتصميمگيريشود».

 ۷۰درصد مدارس كشور
به شبكه ملي متصل شدند

وزارت ارتباط��ات و وزارت آم��وزش و پ��رورش
تفاهمنامهاي براي هوشمندسازي مدارس امضا
كرده بودن��د و حاال به گفته وزير ارتباطات ،حدود
۷۰درصد مدارس به شبكه ملي اطالعات متصل
ش��دهاند و كار تجهيز مدارس برعه��ده آموزش
و پرورش اس��ت .به گ��زارش ايرن��ا ،اواخر تيرماه
وزي��ر ارتباطات و سرپرس��ت آم��وزش و پرورش
تفاهمنامهاي براي هوشمندس��ازي مدارس را به
امضا رساندند .در آن مراسم وزير ارتباطات با بيان
اينكه ملت بايد آموزش ببينند و ملت هوشمند در
مدارس هوشمند آموزش ميبينند ،گفت« :اين
موضوع بهدرستي در ماده  ۶۹برنامه ششم توسعه
مورد تاكيد قرار گرفته است .بر اين اساس ،وزارت
ارتباطات و آموزش و پرورش موظف ش��دهاند در
موضوع هوشمندس��ازي مدارس به خصوص در
مناطق مح��روم گامي اساس��ي بردارند ».اكنون
بعد از گذش��ت  7ماه از امضاي اي��ن تفاهمنامه،
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات اظهار كرد:
«آخرين وضعيت آماري اتصال مدارس به شبكه
مل��ي اطالعات را نميدانم اما بر اس��اس تفاهمي
كه با س��ازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش به
امضا رسانديم بخش اتصال مدارس به شبكه ملي
اطالعات كه گام اول در هوشمندس��ازي مدارس
اس��ت ،برعهده ماس��ت .دو هفته قبل كه آخرين
كنترل پ��روژه را انجام داديم ،آمار نش��ان ميداد
بيش از  ۷۰درصد مدارس كل كش��ور به ش��بكه
ملي اطالعات متصل شدهاند .البته بخش تجهيز
مدارس ب��راي گام دوم هوشمندس��ازي بر عهده
آموزش و پرورش اس��ت كه من آم��ار دقيقي در
خصوص فعاليت آنها ن��دارم .بخش ديگر تكميل
پروژه هوشمندس��ازي مدارس ايجاد سامانههاي
هوشمند است كه توسط سازمان فناوري اطالعات
و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است ».امير
ناظمي ،رييس سازمان فناوري اطالعات نيز پيش
ازايندرخصوصروندرشدهوشمندسازيمدارس
گفته بود براي هوشمندسازي مدارس و اتصال آنها
به شبكه ملي اطالعات به لوكيشن مدارس و گاهي
كد ملي دانشآموزان نياز داريم اما پاسخ آموزش
پرورش به ما كه يك نهاد دولتي هستيم ،اين است
كه اطالعات امنيتي و محرمانه هستند».
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دانش و فن

نتيجه بررسيهاي نتسنجپالس :سرعت اينترنت موبايل قابل قبول ،سرعت اينترنت ثابت غيرقابل قبول

متوسط سرعت اينترنت ايران 8/5:مگابيت برثانيه

گروه دانش و فن
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات متوس��ط
س��رعت اينترنت موبايل در كش��ور را  ۲۴مگابيت
و اينترن��ت ثابت را  ۸.۵مگابيت براس��اس تس��ت
سامانه نتسنجپالس عنوان كرد .سامانه «سنجش
شاخصهاي كيفيت شبكه ملي اطالعات» چندي
پيش راهاندازي و مقرر ش��د اطالعات اين س��امانه
در اختي��ار كارب��ران قرار گي��رد تا آنها ب��ا توجه به
ش��اخصهايي كه در اختيارش��ان ق��رار ميگيرد،
بتوانند بهترين و به صرفهترين اپراتور را براي دريافت
خدمات انتخاب كنند ،البته اين سامانه با تغييراتي
مواجه ش��د و در نهاي��ت وزير ارتباطات از س��امانه
«نتس��نجپالس» رونماي��ي كرد تا به واس��طه آن
امكان بررسي كيفيت و سرعت اپراتورها و مشاهده
ش��كاياتي كه در هر منطقه از هر اپراتور شده ،براي
تمامي كاربران فراهم شود .هرچند رونمايي از اين
س��امانه با انتقاداتي هم همراه ب��ود؛ اين اگرچه به
معناي شفافيت در ارايه خدمات توسط اپراتورهاست
و ميتواند منجر به رقابت بين آنها شود تا براي بهبود
كيفيت تالش كنند ،اما برخي كاربران به اين موضوع
واكنش نش��ان داده و مطرح كردن��د اينكه چنين
س��امانهاي براي اولينبار در دنيا راهاندازي ش��ود،
كار خارقالعاده و عجيبي نيس��ت؛ زيرا در بسياري
از كشورهاي ديگر كيفيت اينترنت بهصورتي است
كه نيازي به سنجش آن نباشد و اصال شكايتهايي
كه تا امروز از كيفيت اينترنت ش��ده به كجا رسيده
كه اينبار بخواهد تاثيري داشته باشد .با وجود اين،
شايد اينبار نظارت همگاني كه مطرح شده ،بتواند
منجربه افزايش كيفيت ارتباطات در كشور شود.
نتسنجپالس سامانهاي است كه وزارت ارتباطات
با راهاندازي آن به دنبال ايجاد شفافيت در خصوص
عملك��رد اپراتوره��اي مختلف اينترنت در كش��ور
اس��ت؛ س��امانهاي كه كاربران با بررسي آن بتوانند
سرويسدهندهاي كه خدمات بهتري ارايه ميدهد
را انتخاب كنند؛ هرچند شايد اين انتخاب بهشدت
محدود و در بس��ياري از نقاط صرف��اً در اختيار يك
بازيگر يعني شركت مخابرات ايران باشد كه در حوزه
ارتباط��ات ثابت بالغ بر  ۵۵درصد بازار را در دس��ت
دارد .همچنين به گفته وزير ارتباطات ،اين سامانه
طي چند روز اخي��ر كه از راهان��دازي آن ميگذرد
باع��ث جنبوجوش اپراتورها ب��راي بهبود كيفيت
خدماتدهي اينترنت شده است .تاكنون  ۱۴۵هزار

كاربر از تست سرعت اينترنت در اين سامانه استفاده
كردهاند و دادههاي آن به صورت ش��فاف در اختيار
مردم قرار دارد ».پيش از اين حسين فالح جوشقاني،
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
و معاون وزير ارتباطات ،گفته بود كه نتسنجپالس
باعث ميش��ود مردم بتوانند در كنار رگوالتوري بر
كار اپراتورها و ش��ركتهاي  FCPنظارت داش��ته
باش��ند و اين اتفاق اولينبار است كه در دنيا توسط
يك رگوالت��وري دولتي رخ ميده��د .معاون وزير
ارتباط��ات همچنين اعالم كرد ك��ه رگوالتوري به
دنبال راهحلهاي مختلفي است تا وضعيت اينترنت
ثابت را در كشور بهبود دهد .به گفته جوشقاني ،يكي
از همين راهحلها ميتواند ايجاد يك كنسرسيوم با
تركيب شركتهاي( FCPشركتهاي داراي پروانه
ارتباطات ثابت) و وزارت نيرو باش��د تا روي ش��بكه
فيبرنوري اين وزارتخانه سرويس پرسرعت اينترنت
به كاربر ارايه شود .به گزارش «تعادل» ،محمدجواد

آذري جهرمي در مراس��م رونمايي تاريخ ش��فاهي
وزارت ارتباطات كه روز گذشته در وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات برگزار ش��د ،گفت« :براس��اس
تس��ت  ۱۴۵هزار كاربر در س��امانه نتسنجپالس
مشخص شد كه س��رعت اينترنت موبايل در كشور
بهطور متوس��ط  ۲۴مگابيت اس��ت و اين در حالي
است كه سرعت متوسط اينترنت ثابت  ۸.۵مگابيت
ارزيابي ميش��ود كه مطابق اس��تانداردها و اسناد
توسعهاي ،س��رعت اينترنت ثابت مناسب نيست».
آذري جهرمي با بيان اينكه امكان توليد  ۷۰درصد
تجهيزات ارتباطات ثابت در كشور وجود دارد ،گفت:
«از اين ظرفيت ميتوان براي توسعه بخش اينترنت
ثابت كشور اس��تفاده كرد .وي با بيان اينكه دنيا به
سمت تحول ديجيتال در حال حركت است ،اظهار
كرد :با ورود اقتصاد ديجيتال و پيادهس��ازي هوش
مصنوعي در دنيا كش��ورهايي ك��ه از دانش هوش
مصنوعي برخوردارند در آينده اقتصادي روزبهروز

تاريخ شفاهي عالوه بر قصد بزرگداشت بزرگان حوزه
آيسيتي كشور ميتوانيم از تجربيات اين بزرگان
براي اجراي پروژههاي آينده استفاده كنيم».

قويتر ميشوند و ما بايد بدانيم كه آينده اقتصادي
ايران نيز وابسته به اين حوزه است ».وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات با بيان اينكه با وجود اختالفات در
شيوه اجرا ،اما همه ميدانيم حاكميت آينده كشور
وابسته به حوزه اقتصاد ديجيتال است ،تصريح كرد:
«بايد با نگاه به آينده و اتكا به تجربيات و پش��توانه
بزرگان س��ابق اين حوزه بتوانيم در حوزه اقتصاد و
تحول ديجيتال موثر واقع شويم .يك سال و نيم وقت
داريم و با وجود اينك��ه در نقطه عطف تاريخ تحول
ديجيتال در دنيا هس��تيم بايد در اين حوزه تمركز
ويژه داشته باشيم .از اين رو دو پروژه را براي  ۱.۵سال
آينده بر اين اساس تعريف كردهايم ».آذري جهرمي
با اشاره به وجود دانش فضايي در كشور خاطرنشان
كرد« :مس��ير علمي م��ا در حوزه فن��اوري فضايي
ارزشمند است و ما هماكنون توانايي ساخت ماهواره
و پرتابگر را داريم و پنج ماهواره هماكنون در كشور
آماده پرتاب هستند .وزير ارتباطات گفت« :با تدوين

تكميل شبكه ملي اطالعات
لونيم آينده
تا يك سا 
آذري جهرمي همچنين از تكميل اقدامات باقيمانده
از سند شبكه ملي اطالعات كه در شوراي عالي فضاي
مجازي به تصويب رسيد ،طي يك و نيم سال آينده
خب��ر داد و گفت« :دو پروژه را طي يك و نيم س��ال
آينده با جديت دنبال ميكنيم كه يكي از آنها تكميل
اقدامات باقيمانده از س��ند ش��بكه ملي اطالعات
است كه در ش��وراي عالي فضاي مجازي به تصويب
رسيده و بخش زيرس��اختي آن بر عهده ما گذاشته
شده است .بخش مهمي از اين اقدامات پيش رفته و
بخش مهمتري باقي مانده است و ميزان باقيمانده
از اي��ن اقدام را در م��دت يك و نيم س��ال آينده به
سرانجام ميرس��انيم ».وزير ارتباطات تصريح كرد:
«در اين صورت ظرفيت الزم براي توس��عه اقتصاد
فضاي مجازي و اقتصاد اس��تارت آپي ايجاد خواهد
شد و شاهد رشد و جهش كشور در فضاي اقتصادي
خواهيم بود ».وي گف��ت« :برنامه بعدي ما تكميل
پروژههاي فضايي است كه آن را با جديت پيگيري
ميكنيم و هماكنون پنج ماهواره آماده براي پرتاب
داريم تا ش��اهد تثبي��ت فناوري فضايي در كش��ور
باش��يم ».آذري جهرمي در پاس��خ به اين سوال كه
مش��كل ماهواره ظفر  ۱آيا در پروژه ماهواره ظفر ۲
حل خواهد شد ،گفت« :ماهواره ظفر مشكلي نداشت
و اشكاالتي در ماهواره بر سيمرغ بود كه اميدواريم
براي پرتابهاي بعدي برطرف شود».
همچنين يك��ي از م��واردي كه در هفته گذش��ته
در حوزه فناوري اطالعات خبرس��از ش��د ،حمله به
زيرساختهاي ارتباطي كشور بود .آذري جهرمي در
مورد آخرين اطالعات از حمله سايبري هفته گذشته
به زيرساختهاي ارتباطي كشور اظهاركرد« :سامانه
دژفا به عنوان سپر امنيتي شبكه ملي اطالعات موفق
به دفع اين حمالت شد و با توجه به اينكه دولتهاي
متخاصم در حمله س��ايبري به كش��ور براي ما كم
نگذاش��ته و نمونههايي از ويروسهاي استاكسنت
و فليم نيز از نشانههاي بارز اين خصومتهاست ،ما
آمادگي حداكثري در اي��ن حوزه داريم و براي دفع
حمالت طراحيشده تالش ميكنيم».

احتمال افزايش قيمت دامنههاي داتكام پس از  ۸سال

بدافزاري كه با ريست فكتوري هم حذف نميشود

ورج| در پي توافق ش��ركت ناظر بر دامنههاي داتكام با وزارت
بازرگاني امريكا ،احتماال قيمت اين دامنهها براي نخستينبار در
 8س��ال گذش��ته ،افزايش خواهد يافت .به گزارش زوميت ،اخيرا
زمزمههايي از افزايش قيمت دامنههاي داتكام ( ).comبهگوش
ميرس��د .س��ازمان  ICANNكه وظيفه نظارت ب��ر دامنههاي
��رف تأييد نهايي مجوز
اينترنتي س��طح باال را برعهده دارد ،در ُش ُ
افزاي��ش قيمت براي اين دامنه محبوب اس��ت .قيمت دامنههاي
داتكام از س��ال  ۲۰۱۲تاكنون ،روي رقم  ۷.۸۵دالر ثابت مانده
اس��ت؛ البته مش��تريان براي ثبت دامنه خود الزاما چنين مبلغي
پرداخت نميكنند .ش��ركتهاي مختلف ثبت دامنه ممكن است
مبلغي كمتر يا بيش��تر از اين مقدار از مشتريان خود طلب كنند؛
اما اين مبلغي اس��ت كه خود شركتهاي ثبت دامنه در ازاي ثبت
هر دامنه داتكام هزينه ميپردازند .طبق روال پيش��نهادي ،قرار
اس��ت قيمت اين دامنهها در  ۱۰س��ال آينده بهط��ور تدريجي تا
 ۱۳.۵دالر افزايش پيدا كند .اين توافقنامه به ش��ركت وريساين
( )Verisignاجازه ميدهد قيمت اين دامنه پرطرفدار را در دهه
آتي هرس��ال  7درصد افزايش دهد .ناگفته نماند شركت يادشده
ب��ا قراردادي حق نظارت بر دامنههاي داتكام را به دس��ت آورده
است .البته وريساين موظف ش��ده در سالهاي  ۲۰۲۴و ۲۰۲۵
قيمت را افزايش ندهد؛ اما مجوز افزايش تدريجي قيمت تا س��ال
 ۲۰۲۹را خواهد داشت.
اين افزايش قيمت نتيجه تصميمگيري  ICANNنيست؛ بلكه از
توافق شركت وريساين با وزارت بازرگاني اياالت متحده حاصل
شده كه بر دامنههاي داتكام بهطور محدود نظارت ميكند .گوران
ماربي ،مديرعامل  ،ICANNديروز در بالگ خود نوشت سازمان
وي مس��وول تنظيم قيمتها نيس��ت و در قيمتگذاري خدمات
ثبت دامنههاي داتكام تابع وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري
اياالت متحده است .در سال  ،۲۰۱۸وريساين با دولت امريكا بر

سيس��تم عامل اندرويد از آلوده شدن به بدافزارها در امان نيست.
بدافزار  xHelperيك��ي از مداومترين تهديدات براي گوش��ي
اندرويدي شما به حساب ميآيد.
اين بدافزار اندرويدي حتي با ريس��ت فكتوري دستگاه هم حذف
نميشود .به گزارش گجتنيوز ،امنيت سايبري يكي از حوزههاي
مهم فناوري همچنين صحنه نبرد نوآوري بين هكرها و متخصصان
امنيت س��ايبري اس��ت .اين روزها ،هكره��ا ميتوانند روشهاي
فوقالعاده زيركانهاي را براي دس��تيابي به سيستم عامل دستگاه
شما پيدا كنند.
اندرويد از آلودگي به بدافزارها در امان نيس��ت و اكنون وبسايت
 BGRاطالعاتي را در مورد جديدترين تهديد اين حوزه منتش��ر
كرده اس��ت كه يك��ي از مداومترين تهديدات ح��ال حاضر براي
گوشيهاي اندرويدي محسوب ميشود .ظاهرا تعدادي برنامههاي
مخرب وجود دارند كه ممكن است آنها را از گوگل پلياستور نصب
كنيد ،گرچه گوگل تالش ميكند كه به محض پيدا كردن چنين
اپليكيشنهايي آنها را حذف كند.
با اين حال ،برخي از آنها قادر هستند كه وارد حسابهاي كاربري
گوگل و فيسبوك شما ش��وند ،بدافزار پخش كنند يا پيكربندي
دستگاه شما را تغيير دهند.
ش��ركت مالوربايتس ( )Malwarebytesيك ش��ركت فعال
در حوزه امنيت سايبري اس��ت كه براي محدود كردن تهديدات
س��ايبري و يافتن راههاي��ي براي رفع آلودگي دس��تگاهها تالش
ميكن��د .اين ش��ركت اعالم كرده ك��ه متخصصان آنه��ا متوجه
مقاومتري��ن بداف��زار اندرويدي ش��دهاند كه تا به حال مش��اهده
كردهاند.
اين ويروس ك��ه  xHelperدارد ،يك تروجان اس��ت كه بهطور
نامريي روي دس��تگاههاي اندرويدي نصب ميشود ،بدافزارهاي
اضافي را بارگيري ميكند و تا حدي تبليغات نمايش ميدهد كه

س��ر افزايش قيمت دامنههاي داتكام بهتوافق رسيده بود .دليل
اينكه اين موضوع بهتازگي در كانون توجهات قرار گرفته اس��ت،
لحاظش��دن افزايش قيمت در قرارداد جديد  ICANNبا شركت
وريساين است .بهگفته ماربي ICANN ،اختياري براي لغو اين
افزايش قيمت ن��دارد و درحالحاضر ،تنها ق��رارداد خود را براي
لحاظكردن اين تغيير قيمت ازپيشتعيينشده بهروزرساني كرده
است .اخيرا مركز ثبت دامنهاي بهنام  Namecheapبراي مقابله
با اين افزايش قيمت ،واپسين تالشهايش را بهكار گرفته است .اين
شركت هفته پيش با ارسال ايميلي به مشتريان خود ،از آنها براي
مقابله با اين افزايش قيمت درخواس��ت كرد اعتراض خود درباره
روند صعودي قيمت را به گوش مسووالن برسانند .درنهايت ،بايد
گفت اين مراكز ثبت دامنه هستند كه بيشترين آسيب را متحمل
ميشوند .مراكز يادش��ده تمايل دارند با پايين نگهداشتن قيمت
دامنههاي داتكام ،مش��تريان بيش��تري جذب كنن��د تا بتوانند
خدمات بيش��تري به آنها بفروش��ند و درنتيجه ،درآمد بيشتري
كس��ب كنند .حال درصورت افزايش قيمت اين دامنهها ،احتماال
اين مراكز نيز در كسبوكارشان با مشكالتي مواجه خواهند شد.

رويداد

گوشي ديگر تقريبا غير قابل استفاده ميشود .شايد وقتي با مشكل
وحشتناكي در فضاي س��ايبري مواجه ميشويد ،احتماال آخرين
راهحل شما ريست فكتوري يا بازگشت به تنظيمات كارخانه باشد.
با اين حال ،حتي پس از انجام اين كار ،اين بدافزار اندرويدي قادر
است كه مجددا خود را نصب كند.
مالويربايتس در واقع متوجه ش��ده است كه اين بدافزار به واسطه
فروشگاه گوگل وارد دس��تگاه ميشود .گوگل پلي استور به نوعي
باعث ميشود كه اين بدافزار بتواند مجددا خود را نصب كند.
الزم نيست نگران اين موضوع باشيد كه خود پلي استور نيز آلوده
باش��د .مالوربايتس اطمينان داده اس��ت كه خود فروشگاه گوگل
آلوده نيس��ت ،بلكه اين بدافزار احتماال از پلي اس��تور به عنوان به
اصطالح يك پرده دود براي مخفي كردن منبع واقعي خود استفاده
ميكند .شركت سيمنتك ( )Symantecنيز در مورد اين تروجان
مخرب هشدار داده اس��ت .اين برنامه كاربران امريكايي و روس را
هدف قرار داده و بيش از  45هزار دس��تگاه را آلوده كرده اس��ت.
ويروس  xHelperتقريبا از اواس��ط س��ال گذشته ميالدي وارد
صحنه بدافزارها شده است.

دستبندي كه تمام ميكروفونها را از كار مياندازد

يكي از مشهورترين شبكههاي ارز رمز هك شد

آينده در دستان هوش مصنوعي و ژن درماني است

نيويوركتايمز| اسپيكرهاي هوشمند و ديگر دستگاههاي مجهز به ميكروفن گاهي اوقات
تبديل به دس��تگاههاي جاسوسي ميشوند اما محققان ترفند جالبي براي جلوگيري از اين
مساله پيدا كردهاند .به گزارش ديجياتو ،محققان دانشگاه شيكاگو دستبندي عجيب طراحي
كردهاند كه با استفاده از امواج فراصوتي  ۲۴اسپيكر قادر به مختل كردن عملكرد ميكروفنها
در جهات مختلف است .اين گجت براي انتشار نويز فراصوتي در محدوده شنيداري و تخريب
اصوات ضبطش��ده از خواص غيرخطي در آمپلي فاير داخلي بهره ميبرد .طراحي دستبند
چندان دلچس��ب نيست و در صورت به دست داش��تن آن نگاهها به سمت شما برميگردد.
هدف محققان از طراحي گجت به صورت دستبند اين بوده كه با هر حركت فرد نقاط كور هم
پوشش داده شده و سيگنالها در تمامي جهات تخريب شوند .در نتيجه كارايي اين دستبند
از ايستگاههاي ثابت بهتر بوده و حتي ميكروفنهاي مخفي شده را هم بال استفاده ميكند.
لوپز ،طراح دستبند هدف خود از توليد اين دستگاهها را كمك به شهروندان در حفظ حريم
خصوصي عنوان كرده است« :اين روزها ضبط صدا آسان است اما اين دستبند راهكاري دفاعي
مفيدي در مقابل آنهاس��ت .هر وقت چيز محرمانهاي براي گفتن داشتيد ،كافي است آن را
روشن كنيد .طراحان دستبند مدعي شدهاند كه سرمايهگذاران به توليد انبوه و تجاريسازي
محصول تمايل نشان دادهاند .به گفته آنها هزينه توليد هر دستبند تخريب سيگنال حدود
 ۲۰دالر تمام خواهد شد كه به نظر براي كساني كه از جاسوسي هراس دارند چندان زياد به
نظر نميرسد .هرچند دستبند تخريب سيگنال به عدم افشاي دادههاي محرمانه در جلسات
تجاري كمك ميكند اما اس��تفاده از آن چالشهاي اخالقي را ه��م در پي دارد؛ براي مثال
پوشيدن آن در مكانهاي عمومي ميتواند روي كارايي موبايل و ديگر دستگاههاي مجهز به
ميكروفن تاثير منفي داشته باشد.

زددينت| بنياد IOTAيك سازمان غيرانتفاعي بوده كه ارز ديجيتال IOTAرا توسعه داده
است .اين سازمان به تازگي اعالم كرده به دليل سوءاستفاده هكرها از اكسپلويت كيف پول ارز
ديجيتال  ،IOTAمجبور ش��ده كل شبكه خود را خاموش كند .به گزارش ديجياتو ،براساس
گزارش��يهايي كه به بنياد  IOTAداده ش��د ،در مدت  ۲۵دقيقه ،هكرها توانستند برخي از
حسابهاي كاربران را خالي كنند و ارز ديجيتال IOTAذخيرهشده در آنها را به سرقت ببرند از
همين رو اين بنياد مجبور شد نود هماهنگكننده كه به عنوان آخرين مرحله تصديق تراكنش
ي هكرها به كيف پولترينيتي ()Trinity
به حساب ميآيد را خاموش كند .با اين كار دسترس 
نيز قطع ش��د .البته الزم به ذكر است با خاموش كردن اين نود كه براي اولينبار در تاريخ بنياد
 IOTAاتفاق ميافتد ،تمامي تراكنشها نيز غيرفعال ش��ده و عمال ارز ديجيتال  IOTAبين
كاربران رد و بدل نميشود .اعضاي تيم امنيتي بنياد IOTAاعالم كردهاند در حال كار روي اين
موضوع هستند تا اكسپلويت كيف پولترينيتي را از بين ببرند و دوباره شرايط شبكه را به حالت
نرمال برگردانند .تاكنون مشخص شده به دليل تعبيه يك ابزار شخص ثالث در اين كيف پول،
هكرهاتوانستهاندبهحسابهايكاربراندسترسيداشتهباشند.بنياد IOTAاماهنوزمشخص
نكرده كه چه ميزان ارز ديجيتال  IOTAبه سرقت رفته است .از طرفي گفته ميشود هكرها با
هدف قرار دادن  ۱۰حساب باارزش ،ارز ديجيتال  IOTAبه ارزش  ۱.۶ميليون دالر دزديدهاند.
بنياد IOTAاعالم كرده كه با مراجع دولتي و قانوني همكاريهاي الزم را انجام داده تا هكرهاي
خاطيراشناساييودستگيركنند.بخشامنيتيبنياد IOTAنيزدرحالبرطرفكردنمشكل
كيف پولترينيتي بوده و در آيندهاي نزديك پچ امنيتي را براي برطرف كردن اكسپلويت ارايه
ل خود
خواهند داد .همچنين آنها به كاربران خود پيشنهاد ميكنند از باز كردن كيفهاي پو 
خودداري كنند تا پچ امنيتي ،منتشر شود.

سينت|بيلگيتسدرسخنرانيخوددرانجمنعلومپيشرفتهامريكاازفوايدهوشمصنوعي
و ژن تراپي گفت .به عقيده او ،اين دو تكنولوژي بيش��ترين پتانسيل و قدرت را براي تغيير در
زندگي مردم دارند .به گزارش ديجياتو ،بيل گيتس اعتقاد دارد كه هوش مصنوعي ميتواند
درك كاملي از سيستمهاي بيولوژيكي داشته باشد در حالي كه ژنتراپي اين پتانسيل را دارد
تا روزي به درمان ايدز كمك كند .از نظر وي ،پتانسيل هوش مصنوعي بهتازگي كشف شده
و به همين دليل عقيده دارد قدرت پردازشي كامپيوترها ،هر  ۳.۵ماه يك بار ،بيش از دو برابر
ميشوند .گيتس ميگويد مديريت دادهها و قابليت توليد ،بررسي ،پيدا كردن الگوها و ديدن
افقهايديگرتوسطهوشمصنوعيبهماكمكميكندكهتخمينهاييبسياربهترازحداكثر
درك انسانها بزنيم .از نظر او ،هيجانانگيزترين بخش هوش مصنوعي ،كمك به درك بهتر
سيستمهاي پيچيده بيولوژيكي و كشف درمان براي بهبود سالمت جوامع فقير است تا آنها را
با شتاب بيشتري پيش ببريم .موسس مايكروسافت ميگويد« :در طرف ديگر ،تكنولوژيهاي
ژنتراپي به ما كمك ميكنند تا واكسن توليد كرده و بيماريها را راحتتر تشخيص دهيم و
راهيبرايدرمانآنهاپيداكنيم».ازنظراوتكنولوژيژندرمانيپتانسيلاينراداردكهسالمتي
را نه تنها براي بيماريهاي خاص ،بلكه براي كل بيماريهايي كه گريبان كشورهاي فقير را
ميگيرد ،بهبود دهد .بيل گيتس اخيرا نيز ب��راي درمان ويروس كرونا بيش از  ۱۰۰ميليون
دالر كمك كرده و باور دارد كه اين دو تكنولوژي (هوش مصنوعي و ژندرماني) ميتوانند در
توسعه تشخيص ،توليد واكسن و درمان ،نقش بسزايي داشته باشند .او ميگويد« :اين ويروس
براي سالمت جامعه جهاني خطرآفرين است .اين پول تالشهاي مبني بر شناسايي ،قرنطينه
و درمان ويروس كرونا را پش��تيباني و به كش��ورهاي جنوب آسيا و آفريقا كمك ميكند تا از
آسيبپذيرترين شهروندانشان محافظت كنند».
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«تعادل» كارنامه دوساله تسهيالت اشتغال روستايي را بررسي ميكند

بهرهمندي۱۲۶هزار كسب و كار در طرح اشتغال روستايي
كسب و كار از سوي متقاضيان به سامانه كارا (سامانه ثبت
تقاضايتسهيالتاشتغال)ارايهشدهاستكهازاينميزان
پس از بررسي طرحها توسط كارگروههاي ملي ،استاني و
همچنينبانكهادرنهايتتاكنونحدود ۱۲۹هزارو۵۰۰
طرح به ارزش حدود  ۱۱هزار و  ۹۳۷ميليارد تومان تأييد
و مصوب شده است .از بين طرحهاي تأييد شده ،تاكنون
تس��هيالت حدود  ۱۲۶هزار طرح طي دو سال گذشته از
سوي ۴بانكعاملپرداختشدهاست.
رشددامنههايكسبوكار
براساسآنچهصاحبانمشاغلدرزمانارايهطرحتوجيهي
خود ابرازكردنددر مجموع اين ۱۲۶هزارواحدكسبوكار
مشمول دريافت تسهيالت بايد براي ۲۴۱هزار و ۸۰۰نفر
اش��تغالزايي كنند كه البته اخيراًعيسي منصوري معاون
توسعهكارآفرينيواشتغالوزيركارازايجاد ۱۹۷هزارشغل
در قالب اجراي برنامه اشتغال روستايي طي حدود ۲سال
گذشته خبر داد .وي در پاسخ به سوال مهر مبني بر اينكه
چرا اشتغال تعهد شده ايجاد نشده است ،گفت :بسياري از
اين كسب و كارها در مرحله رشد و توسعه قرار دارند و پس
ازتكميلظرفيتوفعاليتباظرفيتكاملبهاشتغالتعهد
شدهخواهندرسيد .براساساينگزارش،درمجموع۱۲۶
هزاركسبوكارروستاييدريافتكنندهتسهيالتاشتغال
روستايي حدود  ۱۰هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان تسهيالت
دريافت كرده اند؛ همچنين از مجموع اعتبارات ابالغ شده
به بانكهاي عامل تاكنون  ۸۱درص��د از اين اعتبارات در
قالببرنامهاشتغالروستاييوعشايريبهصاحبانمشاغل
و كسب و كارهاي داراي طرحهاي توجيهي پرداخت شده
است.برنامهتسهيالتاشتغالروستاييوعشايريبااولويت
پرداخت تسهيالت و تأمين س��رمايه در گردش كسب و
كارهاي موجود در مناطق مرزي ،عش��ايري و روستايي و
همچنين ايجاد مش��اغل جديد در اين مناطق در دستور
كارقرارگرفت.
معادلهكارودرآمدبرايجوانروستايي
با عبور از اين اعداد و ارقام بايد ديد كارشناسان در خصوص
برنامههاياجراييوطرحهاياشتغالزاييچهديدگاههايي
رامطرحميكنند.يككارشناسمسائلاقتصادينوسانات
نرخارز،قاچاقكاالوبخشهاييازموادقانونكارراازجمله
موانعتوسعهاشتغالروستاييدانستوگفت:متاسفانهبه
دليلآنكهمشكلاشتغالدرروستاهابهخوبيبرطرفنشده
است،نسلجوانو تحصيلكرده،درآمدواشتغالخودرادر
شهرهاجستوجوميكند.زهراممتازقمشهايكهباايسنا

بسته اينترنت تا  ١٠٠گيگ
با «دوشنبهسوري» بهمنماه

گفتوگوميكرد،باتاكيدبرلزومتوجهبهاشتغالوكسبو
كارروستايي،اظهاركرد:رفعمعضلبيكاريوايجاداشتغال
در كش��ور ،همواره از اصليترين دغدغههاي مسووالن و
دولتهاي مختلف بوده است .براي داشتن كشوري مولد،
بايد به اش��تغال روس��تايي توجه كرد؛ چرا كه روستا پايه
استقالل كشور بوده و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري،
روستاپشتوانهتوليد،حيات،غذاوموجوديتكشوراست.
وي ادام��ه داد :از منظ��ر ديگر ،بيكاري عامل بس��ياري از
مش��كالت اس��ت و براي مبارزه با آن بايد از كليه امكانات
و نيروها اس��تفاده ش��ود؛ همچنين باتوجه ب��ه نهادينه
ش��دن بسياري از موانع اش��تغال ،الزم است مسائل آن به
تفكيك بررسي ش��ود تا در مورد اصالح هر يك بهدرستي
تصميمگيريشود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي با بيان اينكه
صنايعروستايينقشبسزاييدرافزايشدرآمدروستاييان
وايجاداشتغالدارند،افزود:اينصنايعميتوانندتأثيربسيار
زياديدرتوسعهاقتصاديكشورداشتهباشندبهنحويكه

ضمنداشتنتواناشتغالزاييباال،درحلمسائلمربوطبه
توزيععادالنهدرآمدوامكانات،تبعيضونابرابري،مهاجرت،
امنيت ملي ،آمايش سرزمين ،رشد بيش از اندازه جمعيت
شهرها و آلودگي آن و ديگر موارد نقش تاثيرگذاري داشته
باشند .اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي افزود:
براي صنايع روس��تايي به علت م��واردي همچون نياز به
سرمايهگذارياندكدرمقايسهباصنايعبزرگ،هزينهتوليد
بهنسبتمناسب،نيازكمتربهارزخارجي،توانارزآفرينيو
افزايشصادرات،امكاناستفادهازصنايعوامكاناتموجود
در نواحي روستايي ،افزايش بهرهوري و ارزشافزايي توليد
بخشكشاورزي،ميتوانندنقشبسيارمهميرادرتوسعه
اقتصاديروستاهاوكشورايفاكند.
ويتوسعهروستاهارانيازمندحمايتازتوليدوكارآفريني
دانستوگفت:ايجادظرفيتهايشغليدرمناطقروستايي
ازبهترينراهكارهايتوسعهاشتغالدركشوربهشمارميرود
وظرفيتهايزياديبهلحاظاقتصاديدرروستاوجوددارد
كهبايدبهنحوشايستهازآنهابهرهبرداريشود.ممتازبابيان

اينكهدربحثتوسعهروستا،متوليمشخصيوجودندارد،
اظهار كرد :استفاده از ظرفيت نخبگان روستايي در توسعه
و تقويت بخش خصوصي ،مقوله رشد در روستا را سرعت
ميبخشدوتوسعهصنايعكوچكمتناسبباظرفيتهاي
هر منطقه از راهكارهاي توسعه روستاها به شمار ميرود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي در عين حال
برخيازموانعتوسعهاشتغالدرصنايعكوچكوروستايي
را عدم اجراي قانون بهويژه بخشي از مواد قانون كار ،اعمال
تحريمهايظالمانه،نوساناتنرخارزوقاچاقكاالعنوانكرد
و گفت :روانسازي ايجاد صنايع كوچك در روستا موجب
رونق اقتصادي روستا ،افزايش دستمزد كارگران شهري،
افزايش درآمد دولت و حركت به س��مت اجراي اقتصادي
مقاومتيميشود.
بهگفتوي،تصويبمادهقانونيمستقلبراياشتغالروستا
وعدمتسريتماميقوانينكاردرروستاهاگاميموثربراي
تسريعدرتحققشعارحمايتازكااليايرانياستوروستا
ميتواندسرمنشأاصليتوليدكااليايرانيباشد.

يادداشت

تحقيق و توسعه در خدمت كيفيت توليد است
مقوله Productionqualityيا
كيفيتتوليدامريجدانشدني
از موفقي��ت يك كس��ب و كار
است .خواه اين كسب و كار در
حديكبنگاهاقتصايكوچكو
متوسط يادراندازههاوابعاد يك
خودروسازباشد .امروزدرجهان
حسن وفادار
نايبرييسهياتمديره كيفيت توليد در كنار خدمات
وقائممقامكيفيتگروه پس از فروش مناس��ب ،همراه
صنعتيايرانخودرو با نوآوري در محصول نهايي 3
حلقهبههمپيوستهوناگسستنيازموفقيتيكبيزينس
بهشمارميروند.اهميتكيفيتدرتوليدنهاييراميتوان

بهعنوانيكيازمهمترينفاكتورهايبازاريابينيزبهشمار
آورد.اگرنگاهيبهشعاربنگاههايبزرگصنعتيدرجهان
بيندازيم ،بسياري از آنها كيفيت محصول خود را در قالب
شعار تبليغاتي نيز براي بازاريابي به كارگيري ميكنند .اما
مقوله كيفيت در صنعتي مثل خودرو پيچيدهتر و مهمتر
از بسياري ديگر از صنايع است .زيرا يك خودرو به صورت
ميانگين دست كم از  5هزار قطعه با  120متريال و 800
فرايندساختتشكيلشدهاست.درنتيجههمسانسازي
كيفياينقطعاتبايكديگرميتواندبهخوديخوديكياز
پيچيدهترين فرآيندهاي طي شده براي كيفيسازي يك
خودرو باشد .در سالهاي اخير مقوله كيفيت در صنعت
خودروايرانبيشازدهههايقبلموردتوجهخودروسازان

شرکتبهرهبرداریمترويتهران
وحومهتنديسزرينگرفت
شرکت بهرهبرداری متروي تهران وحومه به عنوان
تنها واحد خدماتی برگزیده س��بز استان تهران در
بيست و يكمين همایش ملی واحدهای صنعتی و
خدماتیسبزبراياولينبارموفقبهدريافتتنديس
زرينوبرايچهارمينبارتنديسسيمينرادريافت
كرد .به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه ،اين
همايش صبح يكش��نبه ۲۷بهمن ماه ۹۸با حضور
مهندس عيس��ي كالنتري معاون رييسجمهور و
رييس سازمان محيطزيست و مهندس زنگه وزير
نفت در س��الن مركز همايشهاي ملي س��ازمان
حفاظت محيطزيست ،پارك پرديسان برگزار شد.
ش��رکت بهرهبرداری متروي تهران تنها ش��رکتی
اس��ت که برای اولین بار در بين مناطق ،سازمانها
و ش��ركتهاي تاب��ع ش��هرداري تهران توانس��ته
تنديس زرين را براي فعاليتهاي زيستمحيطي
پايانه مهرش��هر و ب��راي چهارمي��ن دوره تنديس
س��يمین را براي كارك��رد پايانه فتحآب��اد دريافت
و به عنوان واحد برگزیده خدماتی س��بز از س��وی
س��ازمان محیطزيس��ت کش��ور معرفي ش��ود.
بر پایه این گزارش دربيست و يكمين همایش ملی
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از  ٧٧واحد سبز
 ۵۶واحد صنعتی و ٢١واحد خدماتی هستند که از
اینمیان ۴واحدصنعتیبرگزیدهو ۵١واحدصنعت
سبز ٣ ،واحد خدمات برگزیده و  ١٨واحد خدمات
سبزراشاملمیشوند.

منشا توليد كاالي ايراني در روستاها

گروهبنگاهها|
كارنامه كلي دولت در حوزه اش��تغال روستايي واجد چه
ويژگيهايياست؟اينپرسشياستكهاينروزهاباتوجه
به قرار گرفتن موضوع اش��تغال روس��تايي به عنوان يكي
از مهمترين برنامههاي اقتصادي كش��ور به نظر ضروري
ميرسد؛باتوجهبهاهميتموضوعاشتغالزاييدرروستاهاو
نقشيكهاينپروژهدركاهشآسيبهاياجتماعي،كاهش
مهاجرت به شهرها و كالنش��هرها ،بهبود شاخصهاي
معيشتي،رشدتوليد،افزايشدامنههايگردشگريوبهبود
صادرات و ...كارشناس��ان در جستوجوي دستاوردهايي
هس��تند كه اقتصاد ايران از تزريق1.5ميليارد دالر اعتبار
از صندوق توسعه ملي كسب كرده است .بايد توجه داشت
كه توسعه روستايي تنها از طريق توسعه زيرساختهاي
عمراني و ارايه خدمات اجتماعي محقق نميش��ود بلكه
نيازمنداشتغا لزاييدرآمدزابرايروستاييانوتسريعتوسعه
فرهنگي آنان (در مقابل جذابيتهاي فرهنگي اجتماعي
شهرها)است.بسياريازكشورهاتجاربموفقيدرراهاندازي
مسابقات روستايي براي برداشت محصول توليد دامهاي
برتر،جشنوارههايغذا،مسابقاتورزشيوغيرهداشتهاند.
اما آمار دوساله طرح اشتغال روستايي و عشايري از محل
تسهيالت صندوق توسعه ملي حاكي از آن است كه طي
دو سال گذش��ته حدود ۱۲۶هزار واحد كسب و كار از اين
تسهيالتبهرهمندشدند.برنامهاشتغالروستاييوعشايري
از سال ۹۶با مجوز از رهبري براي دريافت ۱.۵ميليارد دالر
ازمحلمنابعصندوقتوسعهمليدردستوركارقرارگرفت
و اين برنامه پس از ارايه اليحه از س��وي دولت و تصويب در
مجلسشوراياسالميازاواخرسال ۹۶رسماًعملياتيشد.
در قالب برنامه اشتغال روستايي عالوه بر اختصاص معادل
ريالي ۱.۵ميليارددالرازمنابعصندوقتوسعهملي ۴،بانك
عاملبهعنوانبانكهايعاملمجرياينطرحمكلفشدند
به تناسب منابع تخصيصي از محل صندوق توسعه ملي،
نسبتبهتأمينمنابعبراياجراياينبرنامهاقدامكنند.بر
ايناساسبهتناسبافزايشقيمتارز،معادلرياليمنابع
اشتغالروستاييوعشايرينيزافزايشيافتبهطوريكهدر
مجموعحدود ۱۸هزارميلياردتومانباتلفيقمنابعداخلي
بانكها براي اجراي اين طرح اشتغالي اختصاص مييابد.
براس��اس اين گزارش ،از مجموع حدود  ۱۸هزار ميليارد
تومان اعتبارات اين طرح ،تاكنون  ۱۳هزار و  ۳۸۰ميليارد
تومان اعتبارات به  ۴بانك عام��ل اين طرح براي پرداخت
تسهيالتابالغشدهاست.
كارنامه دو ساله اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري
نشان ميدهد كه تاكنون بيش از ۱۶۸هزار طرح توجيهي

ويژه

قرار گرفت و اين امر س��بب ايجاد رقابتي تنگاتنگ ميان
خودروس��ازان ايراني ش��د .با حضور پررنگتر برندهاي
خارجي در ايران كه با س��رعت بااليي به س��مت قلههاي
خودروسازي در حال حركت بودند ،رقابت براي داخليها
سختتر هم شد .اما همزمان با اعمال تحريمها در ابتداي
سال  97بر صنعت خودرو كشور و در ادامه بر كل اقتصاد
ايران و عدم همكاري ش��ريكان خارجي با خودروسازان
ايراني ،توليد خودرو در ايران با چالشهايي رو به رو ش��د.
البتهبخشزياديازمشكالتتوليدباخالقيتهايوزارت
صنعت،معدنو تجارتدربرگزاريميزهايداخليسازي
در صناي��ع مختلف مرتفع ش��ده اس��ت و ب��ه خصوص
خودروسازان كشور در حال عبور از دستاندازهاي تحريم

به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات
سيارايران،بهمنظورتكريموافزايشرضايتمندي
مش��تركان ،همراه اول در آخرين دوشنبه هر ماه با
ارايه هدايايي در قالب طرح «دوشنبهس��وري» ،به
استقبال آنها ميرود كه اين استقبال در بهمن ماه از
مشتركانيوسيميگرمترخواهدبود.همراهاوليها
ميتوانندجهتشركتدراينطرحفراگيرواستفاده
از بس��تههاي اينترنت رايگان يك روزه ،در دوشنبه
پايان هر ماه با شمارهگيري «ستاره  ١٠٠ستاره ۶۴
مربع»ازپيشنهادهاي«دوشنبهسوري»ايناپراتور
بهره مند شوند .در همين راستا دوشنبهسوري ماه
جاريروزيكشنبه ٢٧بهمنودوشنبه ٢٨بهمنماه
برگزار ميشود .هداياي در نظر گرفته شده براي اين
دوشنبه سوري بستههاي اينترنت ۵۰۰مگابايت تا
 ۱۰۰گيگابايت يك روزه ( ۵صبح تا ۵عصر) اس��ت
كهبهتماميمشتركاندايمي،اعتباريوانارستانبا
شمارهگيريكددستوريمذكور،بهصورتتصادفي
تعلقميگيرد.الزمبهذكراستتماميمشتركانتا
ساعت  23:59دوش��نبه  ٢٨بهمن فرصت دارند با
شمارهگيري كد دستوري «ستاره  ۱۰۰ستاره ۶۴
مربع»بستهخودرافعالكنند.

اخبارشهرستانها
هس��تند .اما در اين گيرو دار ،نبايد فراموش كنيم مقوله
كيفيت در توليد موضوعي نيست كه به راحتي از كنار آن
عبور كنيم .هر چند با آغاز نهضت داخليسازي قطعات در
ايران ،خوني دوباره در رگهاي واحدهاي( R&Dتحقيق
و توسعه) جاري شد تا داخليس��ازي بسياري از قطعات
مورد نياز خودروسازان تا پايان سال انجام شود .در مسير
داخليسازي خوشبختانه با استفاده از شركتهاي دانش
بنيانوبهكارگيريتواناييهايقطعهسازان،پتانسيلهاي
بااليي ايجاد شده است كه يكي از دستاوردهاي آن بهبود
كيفيت توليد قطعات ايراني در صنعت خودرو است .زيرا
فرآيند طراحي ،توليد و تس��ت قطعات اغلب در كش��ور
انجام شد و همين موضوع باعث شد بستر تست و آزمايش

قطعات نيز در كش��ور بيش از دوران قبل از تحريم ايجاد
شود كه بايد آن را دس��تاورد خوداتكايي به حساب آورد.
اگر نگاهي به نتايج تستهاي كيفي اخير شركت بازرسي
و استانداردهاي ايران ( )ISQIنيز بيندازيم ،خواهيم ديد
خودروسازان ايراني توانستهاند نوسانهاي محدود كيفي
در دوران ابتدايي تحريم را كنترل كنند و به سمت افزايش
كيفيت حركت كنند .به اي��ن ترتيب بايد گفت در آينده
حتي در صورت همكاري مجدد شريكان مختلف صنعت
خودرو ايران با برندهاي داخلي ،اينبار تجاربي به خصوص
در مقوله كيفيت در مشت صنعت خودرو ايران است كه
ميتوان��د از آن به عنوان يك برگ برنده در همكاريهاي
آيندهاستفادهكنند.

چهرههاياستاني
تسهيالت براي مستمريبگيران
صندوق بيمه كشاورزان

 1.5تخت بيمارستاني به ازاي
هر  ۷هزار نفر در قم

كرمان در محاصره ريزگردها
قرار دارد

شركتهاي دانشبنيان
راهبرونرفت از شرايط كنوني

ت تبليغاتي كانديداها در
فعالي 
فضاي مجازي رصد ميشود

همدان|مدي��ر صندوق
بيمه اجتماعي كشاورزان،
روس��تاييان و عش��اير
اس��تان هم��دان با اش��اره
ب��ه پرداخ��ت تس��هيالت
ب��ه مس��تمر يبگيران
اي��ن صن��دوق ،ميگويد:
براساس تفاهمنامهاي كه ميان صندوق و بانك صادرات
ايران منعقد ش��ده ،تسهيالت س��ه ميليون توماني به
مستمريبگيرانواجدشرايطپرداختميشود.مهدي
سماواتي در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه اين صندوق
براي نخس��تينبار نس��بت به پرداخت تس��هيالت به
مستمريبگيرانخوداقدامكردهاست،افزود:بازپرداخت
اينوام ۳۶ماههاستوازمحلاعتباراتصندوقنزدبانك
صادرات،بهمستمريبگيرانصندوقاختصاصمييابد،
اولويت پرداخت تسهيالت در اين مرحله با افرادي است
كهسنواتمستمريبگيريبيشتريدارند.ويباتأكيدبر
اينكهويژگياينتسهيالت،پرداختراحتوبدونضامن
است،خاطرنشانكرد:روستاييانوعشايردراغلبموارد
بهعلتنداشتنضامنامكاندسترسيبهتسهيالتبانكي
راندارندبنابراينفرآينداعطاياينتسهيالتبهگونهاي
طراحيشدهكهپرداختآنبهراحتيوبدونضامنباشد.
سماواتيپرداختتسهيالتسهميليونتومانيبهبيش
از ۷۰۵نفر از مستمري بگيران صندوق بيمه اجتماعي
كشاورزان،روستاييانوعشايربراينخستينبارراازجمله
خدماتكوتاهمدتدانستوادامهداد:ازآنجاكهدسترسي
بهتسهيالتكمبهرهبرايجامعهروستاييوعشايراغلببا
دشواريهاوچالشهاياداريروبرواست،برآنشديمتا
باارايهاينخدمت،كمكيهرچندكوچكبهخانوارهاي
روستاييعضوصندوقداشتهباشيم.

قم|رييس دانشگاه علوم
پزشكيقمگفت:بهازايهر
 ۷هزار نفر در قم يك و نيم
تختبيمارستانيوجوددارد
كه با راهان��دازي طرحهاي
درماني تا سال  ۱۴۰۴به ۲
و نيم تخت افزايش مييابد.
به گ��زارش مهر ،محمدرضا قديردر جلس��ه ش��وراي
برنامهريزي و توس��عه استان قم ضمن ارايه گزارشي از
پروژههاي نيمه تمام بخش سالمت و راهبرد سالمت
استانتاسال ۱۴۰۰بيانكرد:سرانهتختبيمارستاني
قم در حال حاضر يك و نيم تخت به ازاي هر  ۷هزار نفر
است كه با راهاندازي از طرحهاي درماني جديد تا سال
 ۱۴۰۴س��رانه تختهاي بيمارس��تاني  ۲و نيم تخت
بهازاي ه��ر ۷هزار تن افزايش مييابد.وي ادامه داد :اگر
بخش وياي پي بيمارستانهاي استان را مجهز كنيم
در زمينه زيرساخت گردشگري س�لامت تأمين و به
درآمدزاييخواهيمرسيد.رييسدانشگاهعلومپزشكي
قم با بيان اينكه ۱۶۱پايگاه و خانه بهداشت روستايي و
مركز بهداش��ت براي ارايه خدمات بهداشت سالمت با
اين دانشگاه همكاري دارند ،گفت ۳۰:درصد نيروهاي
دانشگاه علوم پزش��كي دولتي و  ۷۰درصد خصوصي
هستند كه اين امر براي دانشگاه تهديدي جدي است.
قدير با اشاره به اينكه  ۴۲پايگاه اورژانس جادهاي و ۲۱
پايگاهشهريو ۳پايگاههواييدراستانقمخدماتارايه
ميدهند ،افزود :دانشگاه علوم پزشكي قم  ۷۳ميليارد
تومان كسري حقوق دارد همچنين ۵۵ميليارد تومان
همدانشگاهبهبيمهسالمتبدهيدارد.وياظهارداشت:
بابرنامهريزيهايانجامشدهتالشميشودسالآينده
يكدانشكدهپزشكيجديددراستاناحداثشود.

كرمان|مديركل حفاظت
محيطزيستاستانكرمان
بااشارهبهخيزشگردوغبار
طي هفته گذشته در برخي
نقاط در شرق و جنوب اين
استانگفت:شهرستانهاي
انار و رفسنجان نيز در حوزه
غرب و قلعه گنج در جنوب اين استان امروز درگير گرد
و غبار شد .مرجان ش��اكري روز شنبه در گفتوگو با
ايرنا افزود :بروز پديده ريزگردها در شهرستان و مناطق
استان كرمان طبق اعالم اداره كل هواشناسي موجب
كاهش ديد افقي شده است .وي با اشاره به خيزش گرد
وغباردربيشترمناطقاستانكرماناظهارداشت:وقوع
اين پديده موجب تعطيلي مدارس و ادارات شهرستان
فهرج ش��د .مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان
كرمان تاكيد كرد :امروز شدت گرد و غبار در شهرستان
ريگان بس��يار زياد بود اما به دليل متغير بودن شدت
ريزگردهاامكاناظهارنظر سريعبراي تعطيلي مدارس
وجود نداش��ت .ش��اكري تاكيد كرد :كرمان در حوزه
گرد و غبار توجه جدي مس��ووالن را ميطلبد كه بايد
به اين موضوع رس��يدگي كرد و در غير اين صورت اين
مشكل پيشرفت ميكند و بعدها ممكن است درمانش
دشوارترشود.ويبابياناينكهسازمانمحيطزيستدو
ايستگاه پايش ريزگردها را در شهرستانهاي كهنوج و
بم راهاندازي كرده است تصريح كرد :نصب اين دستگاه
در شهرس��تانهاي انار و راور نيز امسال در دستور كار
قرار دارد و براي شهرستانهاي شهربابك و رفسنجان
نيز درصدديم به زودي انجام شود .فقدان ايستگاههاي
پايشگردوغباردرمناطقمختلفميتواندمشكالتيرا
به وجود بياورد كه يكي از اين موارد سالمت مردم است.

ايلام|در ش��رايطي كه
اقتص��اد ايران ب��راي عبور
از چالشه��اي پي��ش رو
نيازمندطرحهايوالگوهاي
اقتصاديموثراست؛استاندار
ايالم معتقد است :حمايت
از شركتهاي دانشبنيان
و فعاليتهاي آنان در شرايط كنوني براي كشور بسيار
تأثيرگذاراستودراينراستامديراننبايدازهيچكمك
و حمايتي از شركتهاي دانش بنيان دريغ كنند.قاسم
سليماني دشتكي در ديدار با نمايندگان شركتهاي
دانش بنيان استان ايالم و مديران دستگاههاي اجرايي
مرتبط اظهار داشت :فعاليت شركتهاي دانش بنيان
راهبرونرفتكشورازشرايطفعلياستوبايدجلساتي
ويژهستاداقتصادمقاومتيبامحوريتشركتهايدانش
بنيان برگزار شود .وي با اشاره به واگذاري پنج هزار متر
زمينبهپاركعلموفناورييادآورشد:درشرايطيكهدر
شهرايالممشكلزمينبهشدتاحساسميشوداستان
حمايتخوبيازپاركعلموفناوريداشتهاستودراين
زمينههماهنگيهاوهمكاريهايخوبيصورتگرفته
است.سليمانيدشتكيسپسدرتماستلفنيبامعاون
س��ازمان برنامه و بودجه كشور خواستار همكاري اين
سازمان در آزادسازي بودجه پارك علم و فناوري استان
شدويادآورشد:دستگاههايمربوطهازجملهشهرداري،
سازماناقتصادوداراييوهمچنينكميتهامداداستان
نهايت همكاري را براي پيشبرد اهداف پارك در استان
داشته باش��ند .وي گفت :بايد در نشست ستاد اقتصاد
مقاومتياستانبامحوريتبررسيمسائلشركتهاي
دانشبنياننسبتبهرفعمشكالتاينشركتهااقدام
الزمصورتگيرد.

كرمانش�اه|با توج��ه
ب��ه اهمي��ت نظ��ارت بر
فعاليته��اي انتخابات��ي
نامزده��ا در فضاي مجازي
دادس��تان كرمانش��اه از
تشكيلكارگروهرصدفضاي
مجازيوپيشگيريازجرايم
انتخاباتيدردادسرايكرمانشاهخبرداد.بهگزارشايلنا،
محمدحس��ين صادقي به بيانات مقام معظم رهبري
درخصوص اهميت انتخابات پرداخ��ت و اظهار كرد:
برگزاري پرشور ،مشاركت حداكثري و حضور همگاني
مردم در پاي صندوقهاي رأي ،تضمينكننده امنيت
واقتداركشورخواهدبودزيرادشمنانازپشتوانهمردمي
وسرمايهاجتماعينظامبيشازبازدارندگيتواندفاعي
آن هراس دارند .صادقي در ادامه با اش��اره به تشكيل
كارگروه رصد فضاي مج��ازي در زمينه انتخابات ،از
پايش لحظه به لحظه فعاليتهاي كانديداها در اين
حوزه خب��ر داد و گفت :رص��د فعاليتهاي مرتبط با
انتخابات در فضاي مجازي از اولويتهاي اين كارگروه
است .وي اعالم كرد :مردم و هواداران نامزدها در كنار
دس��تگاههاي نظارتي در صورت مش��اهده مصاديق
تخلف��ات انتخابات��ي و تبليغاتي مرات��ب را همراه با
مستنداتبههياتاجرايي،هياتنظارتياباپيغامگير
صوتي دادس��را اعالم نمايند و قطعا بدون مسامحه و
برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.دادستان
كرمانش��اه يكي از آس��يبهاي فضاي مج��ازي در
ايام تبليغات را هتك حرمت ،تخريب رقبا و بازنش��ر
موضوعات بيپايه و اس��اس عليه اشخاص برشمرد و
توصيهكرد:مشيدينيوآموزههايتربيتيمااقتضايي
جز رعايت اخالق اسالمي و تقواي سياسي ندارد.

بهرهمندي  ۵گروه بيماران
خاص از خدمات بيمه سالمت
گرگان| مديركل بيمه سالمت استان گلستان
گفت :پنج گروه بيماران خاص ش��امل بيماران
پيوند كليه ،هموفيلي ،اماس ،تاالسمي و دياليزي
تحت پوشش بيمه س�لامت قرار دارند .مهرداد
كمانگري در جمع خبرن��گاران اظهار كرد :يك
ميليون و  ۱۲۴هزار نفر در استان گلستان تحت
پوشش بيمه س�لامت قرار دارند كه  ۸۳۳هزار و
 ۵۶۳نفر بيمه روستايي و شهرهاي زير  ۲۰هزار
نفر ۱۱۵ ،ه��زار و  ۸۶۴نفر بيمه كاركنان دولت،
 ۱۰۴هزار و  ۷۹۷نفر بيم��ه همگاني ۵۶ ،هزار و
 ۹۰۷نفر بيمه ساير اقش��ار و  ۱۳هزار و  ۱۰۵نفر
بيمه ايرانيان هس��تند .وي افزود :در حال حاضر
 ۱۰۷بيمار هموفيل��ي ۲۹۹ ،بيمار پيوند كليه،
 ۳۸۴بيمار اماس ۳۰۴ ،بيمار تاالس��مي و ۵۸۶
بيمار دياليزي از خدمات بيمه سالمت استفاده
ميكنند.مديركلبيمهسالمتگلستاندرادامه
بيان كرد :از ابتداي امسال تاكنون ۱۷۸ ،ميليارد
تومان به موسسات خصوصي و دولتي پرداخت
كرديم.كمانگريخاطرنشانكرد:براساسقانون
ششم،دولتافرادساكنشهرهاراكهفاقدهرگونه
پوششبيمههستندرابراساسآزمونوسعتحت
پوشش بيمه سالمت قرار ميدهد.

 ۴۵درصد مخزن سد اكباتان
پر است
همدان|مديرعاملشركتآبمنطقهاياستان
همدان از بارش  ۱۷۳ميليمتري در همدان خبر
داد و گفت ۴۵ :درصد مخزن سداكباتان همدان
پر است .منصور ستوده به آخرين وضعيت سدها
اشاره و اظهار كرد :باتوجه به بارندگي سد اكباتان
هماكنون  ۱۵ميليون مترمكعب آب دارد يعني
 ۴۵درصد مخزن پر است .وي خاطرنشان كرد:
سد كالن واقع در مالير  ۴۱.۵ميليون مترمكعب
آب دارد كه معادل  ۹۳درصد حجم اين سد بوده
است .ستوده با بيان اينكه سد شيرينسو داراي
 ۷.۳ميليون مترمكعب آب ب��وده كه  ۸۵درصد
مخزن پر است ،يادآور شد :سد سرابي تويسركان
نيز  ۸.۳ميليون مترمكعب آب دارد .وي با با بيان
اينكه ميزان بارش در سال آبي جاري در استان
همدان نسبت به ميانگين بلندمدت افزايش دو
درصدي داشته است ،تصريح كرد :از ابتداي سال
آبيجاريتاكنون ۱۷۳ميليمتربارشثبتشده
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳
درصد كاهش داشته است.

اخبار
افزايش پروندههاي قصور
پزشكي

رييس س��ازمان پزش��كي قانوني كش��ور از رش��د
پروندههاي قصور پزشكي خبر داد .عباس مسجدي
آرانيدرمراسمافتتاحساختمانادارهكميسيونهاي
پزشكي قانوني استان تهرانكه صبحديروزدر محل
اين ساختمان برگزار شد ،گفت :ما هر قدر مسلح به
سالحعلمباشيمميتوانيمرضايتبيشتريراازمردم
به دست بياوريم .در بخش كميسيونها نيز به دليل
نوع پرونده و كمكي كه به نظام قضايي كش��ور براي
احقاق حقوق مردم ميشود سازمان پزشكي قانوني
نقش بسيار مهمي را برعهده دارد .او با اشاره به نقش
پزشكي قانوني در دفاع از حقوق مردم تصريح كرد:
اينحقوقميتواندشاملابعادمتفاوتيباشد.پزشكي
قانونيميتوانددرتسريعروندرسيدگيبهپروندهها
اقداماتبسيارمناسبيانجامدهدهمچنينميتواند
در پيشگيري هم موثر باشد .اگر ما در نظام پزشكي
قانونيقصوريكهاتفاقافتادهرااحصاومنتقلكنيم
قطعا مردم كمتر آسيب ميبينند .مسجدي آراني
با بيان اينكه ما شاهد رش��د ناخوشايندي در بحث
پروندههاي قصور پزش��كي هستيم ،گفت :اينها به
علتهايي از جمله عدم ارتباط صحيح با بيمار ،عدم
رعايتاخالقپزشكي،بيدقتي،افزايشبيشازاندازه
حجم كار و ...بوده اس��ت .در اين راستا صحبتهايي
را با وزارت بهداشت داش��تيم و تفاهمنامهاي هم با
دانش��گاهها داريم چرا كه هر ك��دام از اين پروندهها
ميتوانند يك درس باشند .رييس سازمان پزشكي
قانوني كشور افزود :اما خواهش��ي از همكاران خود
دارم و اين است كه احترام به مردم جزئي از واجبات
كار سازماني ما است؛ حاال ممكن است اين فرد براي
دادخواهي آمده باش��د يا متهم پرونده باش��د .همه
اقداماتي كه ما انجام ميدهيم براي افزايش كيفيت
استومابايدبهعدلوانصافاظهارنظرداشتهباشيم.
اوبابياناينكهسازمانپزشكيقانونينسبتبهبرخي
از سازمانها ،سازمان نوپايي است و اساسا ما از دردها
و مشكالت مضموني رنج ميبريم گفت :از اين٣٧۵
مركز كه ما در سراس��ر كشور داريم حدود ٨٠مركز
اماني است و بخشي از آن به صورت استيجاري است
وبراييكباربايداينمشكلسازمانپزشكيقانوني
حل ش��ود .ما در سال ٩٨نتوانس��تيم از ٢٠٠مجوز
استخداميبرنامهششمتوسعهاستفادهكنيمكهاين
تبعاتشمشكالتيرابرايمردمايجادميكند.

آموزش و پرورش
در راس امور نيست

عضو شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش با
بياناينكهبرنامهاولقوايكشوربايداصالحآموزش
و پرورش باشد ،گفت :متاسفانه آموزش و پرورش در
راس امور نيس��ت .عبدالحسين نفيسي در نشست
آسيبشناسيونقدحركتهاياصالحگرانهآموزش
و پرورش در دهههاي گذشته كه با موضوع «تبيين
تالشهاي اصالحگرانه پس از انقالب اس�لامي در
آموزشوپرورشايران:نقدگذشته،چشماندازآينده»
در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد،
درپاسخ به پرسشي درباره شرايط مديريت آموزش
و پرورش گفت :بنده قطعا هيچگاه توفيق نمييابم
وزير آموزش و پرورش بشوم زيرا وجهه كارشناسي
دارم،ولياگرامكانشوجودداشت،درموقعيتيوزير
ميشدمكهكشوربپذيردازطريقآموزشميتوانبه
توسعهرسيد.ويافزود:اينپذيرفتنبايدنمودعملي
پيداكند.مگرشعاريبزرگترازاينكه«معلميشغل
انبياست» داريم؟اماكداممعلماستكهشغلخودش
را شغل انبيا بداند؟ كسي كه اينقدر درگير معيشت
است چگونه ميتواند به فرزندان مردم بپردازد .او با
بياناينكهبرنامهاولقوايكشوربايداصالحآموزشو
پرورشباشدگفت:آنوقتخواهيدديدكهآموزشو
پرورشازهمهجنبههاميتواندموردتوجهقراربگيرد.
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اقتصاداجتماعي

يك كارشناس محيطزيست در گفتوگو با «تعادل» ميگويد ،آلودگي هوا منبع درآمد سازمانمحيطزيست است

سازمان حفاظت محيطزيست ،ازشعارتا شعار

ريحانهجاويدي|
«آلودگي هوا ساالنه حدود  ۳۰هزار نفر كشته
و فوتي بر جا ميگ�ذارد در حالي كه تصادفات
جادهاي م�ا حدود  ۱۶ه�زار نفر تلف�ات دارد.
يعني آاليندگي هوا بهخصوص در كالنشهرها
در كش�ور ما دو برابر حوادث ج�ادهاي تلفات
دارد ».اين آخرين اظهارنظر عيسي كالنتري،
رييس س�ازمان حفاظتمحيطزيست كشور
است؛ سازماني كه متولي محيطزيست كشور
بوده و بر اساس متن قانون ،به عنوان نهاد ناظر
بر عملكرد س�اير س�ازمانهاي مرتبط با اين
حوزه تعيين شده است ،همچنين اين سازمان
براساسوظيفهقانونيخودميتواندبهتخلفات
محيطزيس�تي ورود ك�رده و اق�دام حقوقي
هم انجام دهد .اما كارشناس�ان محيطزيست
معتقدند در س�الهاي اخير تنه�ا اقدامي كه
مسووالن اين سازمان حداقل پيرامون معضل
آلودگي ه�وا انجام دادند ،ارايه آم�ار بوده و به
نظر آنها با توجه به كمبود بودجه اين سازمان،
مس�الهاي مانن�د آلودگي ه�وا و بس�ياري از
معضلات محيطزيس�تي ديگر در كش�ور به
منبعي براي كس�ب درآمد اين سازمان تبديل
شده اس�ت .در واقع س�ازمان حفاظت محيط
زيس�ت اقدام عملياي نداش�ته ك�ه بگوييم
از ش�عار تا عمل فاصله بوده اس�ت؛ بلكه تنها
مس�اله ،زماني بوده كه از يك ش�عار تا ش�عار
بعدي ،هدر رفته است .اگرچه رييس سازمان
حفاظت محيطزيس�ت معتقد است تحريمها
س�بب نيمهكاره ماندن بس�ياري از طرحهاي
محيطزيس�تي از جمله برنامهه�اي مرتبط با
آلودگي هوا مانند نوس�ازي ناوگان حمل و نقل
عمومي ش�ده ،اما فعاالن محيطزيست بر اين
موضوعتاكيددارندكهمحيطزيستايرانبيش
از آنكه از تحريم لطمه بخورد ،گرفتار مديريت
ناصحيح و نبود آيندهپژوهي شده است چرا كه
فرسودگيوسايلنقليهعموميياتجهيزنبودن
نيروگاهها به سيستم كاهش آالينده مسائلي
نيستند كه يكشبه ايجاد شده يا در سالهاي
تحريم رخ داده باشند.
محيطزيست؛ انتخاب اجباري
عيس��ي كالنتري روز گذش��ته ،در بيست و يكمين
هماي��ش ملي واحده��اي صنعتي و خدمات س��بز
محيطزيس��ت را يك انتخاب اجباري دانست و بيان
كرد :ما س��الهاي طوالن��ي به طبيعت فش��ار وارد
كردهايم همچنين افزايش جمعي��ت و افزايش نياز
س��بب وارد شدن آسيبهايي به طبيعت شده است.
امروزه هيچ صنعت و فعاليتي وجود ندارد كه دوستدار
محيط زيس��ت باش��د .در حال حاضر ما ب��ا دو نوع
آاليندگي مواجهيم كه يكي از آنها سبب تغيير اقليم
و گرم شدن زمين ميشود و ديگري اثرات مستقيمي
بر س�لامت م��ردم دارد .دولت دوم آق��اي روحاني
هزينههاي بسياري را براي حفظ محيط زيست كرده
است .متاسفانه در حال حاضر برخي برنامههاي زيست
محيطي ما به دليل تحريم نيمه تمام مانده است قرار
بود ما هر س��ال  ۷۰هزار كاميون نوسازي كنيم و كل
ميني بوسها و اتوبوسها تا پايان دولت نوسازي شوند
همچنين قرار بود كه موتور سيكلتهاي كاربراتوري
ظرف  ۱۰سال حذف شوند .تمامي اين موارد به ۱۲۰
ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز دارد اين در حالي است
كه كل درآمد دولت صرف واردات كاالهاي اساس��ي

ميشود و اولويت اول واردات كاالهاي اساسي است.
كشور ما بعد از روسيه بيشترين شدت مصرف انرژي
را دارد ،ما روزانه  ۸۵تا  ۹۰ميليون ليتر بنزين مصرف
ميكنيم .كش��ور تركيه كه درآمد س��رانه بيشتري
نس��بت به ما دارد و جمعيتي تقريبا معادل جمعيت
ما دارد مصرف روزانه بنزينش��ان كمتر از يكپنجم
مصرف ماست.
او افزود :در حال حاضر ۸۱درصد موتورسيكلتهاي ما
اسقاطي هستند و  ۶۰درصد كاميونها از زمان جنگ
جهاني دوم هس��تند ما با اي��ن وضعيت انتظار هواي
پاك را هم داريم .باي��د گفت كه ذرات معلق كمتر از
 ۲.۵ميكرون به صورت مستقيم وارد خون بچههاي
زير شش ماه ميشوند و مقصر  ۶۱درصد ذرات معلق
كمتراز  ۲.۵ميكرون خودروهاي ديزلي هستند.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در پايان با
انتقاد از اينكه عوارض آاليندگي محيط زيس��ت به
ش��هرداريها و دهياريها پرداخت ميش��ود و آنها
صرف فعاليته��اي عمراني و حقوق و مزايا ميكند،
اظهار ك��رد :در حال حاضر براس��اس مصوبه بودجه
س��ال  ۹۹قرار است يك سوم اين مبلغ صرف محيط
زيست ش��ود كه اميدواريم اين موضوع در مجلس به
تصويب برسد.
در بخ��ش ديگري از اين همايش بي��ژن زنگنه ،وزير
نفت به س��خنراني پرداخت و ب��ا بيان اينكه طبيعت
خودش را به ما تحميل كرده اس��ت ،بي��ان كرد :در
منطقه پارس جنوبي گازهايي سوزانده ميشوند كه
در محدوده مجاز محيط زيستي نيستند .اين مورد از
جمله مواردي است كه بايد جزو جنايتهاي امريكا
تلقي كنيم چراكه ما براي اين واحدها تجهيزات رفع
آاليندگ��ي گرفته بوديم اما ش��ركتهايي كه از آنها
خريداري كرديم ،در زمان تحريم نسبت به تعمير و
اصالح آنها اقدام نميكنند.
او افزود :در درجه اول بايد گفت كه شركتهاي درجه
يك كش��ور ما را تحريم كرده بودند و مجبور ش��ديم
كه سراغ ش��ركتهاي درجه دو و سه برويم .در حال
حاضر اين كمپرسورها با مش��كل مواجه شده است

و ش��ركتهايي كه از آنها خريداري كرده بوديم ،به
دليل تحريمهاي امريكا نسبت به اصالح و تعمير آنها
اقدام نميكنند .اينكه امريكا ميگويد با مردم ايران
كاري نداريم ،اشتباه است .در واقع تمام ابعاد اينگونه
تحريمها بهطور مستقيم بر مردم تاثير ميگذارد.
او افزود :وزير نفت با بيان اينكه ش��دت انرژي در ايران
بسيار باالست و اين موضوع هم جنبههاي اقتصادي و
محيط زيستي فراواني دارد تصريح كرد :تنها راه براي
تعادل عرضه و تقاضا اين است كه تقاضا معقول شود.
طي روزه��اي اخير  ۶۰۰ميليون مت��ر مكعب روزانه
انرژي مصرف شده است كه نزديك به كل مصرف يك
قاره بزرگ است و ما متاس��فانه در اين زمينه مراعات
نميكنيم.ماجزوبزرگترينتوليدكنندگانكربندي
اكسيد هستيم و در مواقعي كه ما صادرات برق انجام
ميدهيم ،مس��ووليت كاهش كربن دي اكسيد هم بر
عهده خودمان است .اين يعني برق را ما توليد و صادر
ميكنيم و از سوي ديگر بايد كربن دياكسيد آن را هم
كاهش دهيم .كه بايد براي مديريت آن فكري كرد .وي
در پايان ضمن انتقاد از اينكه عوارض آاليندگي صنايع
به محيط زيس��ت پرداخت نميشود گفت :متاسفانه
عوارض آاليندگ��ي منبع مالي براي ش��هرداريها و
دهياريها شده است ،در حال حاضر در عسلويه ۳۰۰تا
 ۴۰۰ميليون تومان عوارض آاليندگي دريافت ميشود
كه متاسفانه در زمينه رفع آن خرج نميشود.
فرار رو به جلوي كالنتري
اظهاراتكالنتريوزنگنهدرحالياستكهكارشناسان
محيطزيستمعتقدندبسياريازاظهارنظرهايرييس
سازمان حفاظت محيطزيس��ت كشور ،بيش از آنكه
نشاندهنده اقدامات اين سازمان باشد ،قصور و تعلل
در س��ازمان حفاظت محيطزيست را نشان ميدهد.
محمدرضا محبوبفر ،كارشناس محيطزيست ،عضو
انجمن مخاطرات محيطي و توسعه پايدار ايران و عضو
انجمن آمايش س��رزمين ايران درباره اين موضوع به
«تعادل» گفت :در فصل پاييز و زمس��تان امسال 20
هزار نفر شهروند تهراني با آلودگي هوا درگير شدند و

سبب شده تا سازمان محيط زيست در برابر تخلفات
محيطزيستي صنايع سكوت كند ،چه بسا اگر صنايع
پاك بودند و اين جرايم محيطزيستي وجود نداشت،
سازمان محيطزيست بخشي از درآمد خود را از دست
ميداد .در واقع آلودگي هوا ب��ه منبع درآمدي براي
سازمان حفاظتمحيطزيست ،صنايع و شهرداريها
تبديل شده است.

به مراكز درماني مراجعه كردند ،تعدادي جان خود را از
دست دادند و برخي ديگر به بيماريهاي جدي تنفسي
مبتالشدنداماسازمانحفاظتمحيطزيستبهعنوان
متولي و مسوول حفظ محيطزيست متاسفانه به جاي
آنكه به وظايف خود عمل كند فقط به ارايه آمار اكتفا
كرده است .اتفاقا آماري كه ارايه ميدهند هم درست و
دقيق بوده و بايد گفت همين آمار نشاندهنده قصور،
كوتاهي و بيكفايتي آنهاس��ت .در بحث آلودگي هوا
كه آقاي كالنتري هم در س��خنان روز گذش��ته خود
بر آن تاكيد داش��ت متاس��فانه گرفتار اختالف نظر و
اختالف عملكردمي��ان نهادهاي مرتبط هس��تيم و
اين موضوع سبب شده مديريت واحد شهري محقق
نشود،محيطزيست ش��هري به حال خود رها شود و
هر روز شاهد افزايش آاليندهها در كالنشهرها باشيم
اما بايد توجه كرد كه سازمان حفاظت محيطزيست
كشور نه تنها نهاد ناظر بر عملكرد ساير سازمانها در
حوزه محيطزيست است ،بلكه اين سازمان بايد نقش
هماهنگكننده را هم ايفا ميكرد.
او افزود :از زماني كه برنامه س��وم توس��عه تصويب و
ابالغ شده است تا امروز نزديك به  70مصوبه و قانون
درخصوص آلودگي هوا تهيه شده و يازده نهاد و سازمان
هم درباره اين موضوع بهطور موازي اعالم نظر كردهاند
اما نه تنها آلودگي هوا كم نشد بلكه افزايش هم داشته
است .برخالف آنكه قانون به محيطزيست اين اجازه
را داده است كه در بحث صنايع آالينده ورود كند و با
حكم اين سازمان واحدهاي آالينده بايد پلمب شوند
اما همكاري دولت و صنعت ايجاب ميكند كه نظارت
سازمان محيطزيست بر زمين بماند و نكتهاي كه در
دوره مديريت آقاي كالنتري به چشم ميخورد افزايش
غرامتها و جرايم محيطزيستي واحدهاي آالينده از
جمله نيروگاههاست .در واقع به گمان من اين سازمان
خود در اين موضوع ذينفع اس��ت ،در ش��رايطي كه
سازمان حفاظت محيطزيست كشور با كمبود بودجه
مواجه بوده تاحدي كه براي پرداخت حقوق پرسنل
خود دچار مشكل است،اين غرامتها و جريمههاي
محيطزيس��تي به كمك سازمان ميآيد و اين مساله
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چينيها ب��راي مقابله با كرونا ويروس جدي��د ۱۰ ،روزه
بيمارستاني  ۱۰۰۰تختخوابي ساختند ،حال سوال اين
است؛بيمارستانهايايرانچندروزهياچندسالهساخته
ميشوند؟چينيها ۱۰روزهبيمارستاني ۱۰۰۰تختخوابي
رابرايبستريونگهداريازبيمارانمبتالبهكروناويروس
جديد ساختند .البته اين اولينبار نيست كه چين در يك
بازه زماني كوتاه اقدام به ساخت بيمارستان ميكند و در
سال  ۲۰۰۳و در بحبوحه شيوع بيماري سارس نيز يك
بيمارستان  ۱۰۰۰تختخوابي در مدت شش روز و هفت
ش��ب در پكن ساخته شد .با شنيدن اين خبر بود كه اين
سوال در ذهن بسياري شكل گرفت كه در كشور ما چقدر
امكانساختفوريبيمارستانهايبزرگدرمواقعبحران
وجود دارد و آيا چنين پتانسيلي در ايران داريم؟ با وجود
همه برنامهريزيها براي س��اخت پروژههاي بهداشتي
و درماني در كش��ور ،اما در عمل ميبينيم كه س��اختو
ساز مراكز بهداش��تي و درماني ،بهويژه بيمارستانها در
كشورمان بسيار زمانبر است و سالهاست كه پروژههاي
بر زمين ماندهاي در اين حوزه وجود دارد.

بيمارستانيكه ۳۴سالاستنيمهتماماست
پيگيريهاي ايسنا از وزارت بهداشت حاكي از آن است كه
پروژههاي نيمه تمام زيادي هستند كه حتي برخي از آنها
قدمتچندينسالهدارندوهنوزبهداليليازجملهكمبود
منابع مالي ،به سرانجام نرسيدهاند؛ از جمله اين پروژههاي
بيمارستاني ميتوان به بيمارستان وليعصر بهبهان اشاره
كرد كه كلنگزني آن به س��ال  ۱۳۶۴بازميگردد و البته
گفته ميشود دو بلوك از اين پروژه بيمارستاني باالخره به
مرحله نهايي و بهرهبرداري نزديك شده است .همچنين
يكي ديگر از اين پروژههاي بيمارستاني در قلب پايتخت
حدود هفت سال اس��ت كه نيمه تمام مانده است و اخيرا
وزير بهداشت در بازديد از اين پروژه بر لزوم تسريع ساخت
و س��از آن تاكيد كرد .نمكي در بازديد از روند ساخت اين
بيمارس��تان (مهدي كلينيك) در مجموعه بيمارستاني

امامخميني(ره)تهرانكهكلنگآندرسال ۱۳۹۱بهزمين
زده شده ،بر لزوم كمك گرفتن از بانكها و سازما ن برنامه
و بودجه جهت تكميل پروژههاي نيمه تمام تاكيد كرد .او
همچنينبرلزومجذبسرمايهازبانكهاتاكيدكردوگفت:
بدون ترديد ميخواهيم سال آينده اينپروژه افتتاح شودو
آماده خدمت رساني به مردم باشد .در اين راستا بنده نيز با
آقاينوبختدردولتصحبتخواهمكردتاازطريقمنابع
اوراق نيز منابع مالي را تزريق كنيم.
وزير بهداش��ت براي پيش��برد بهتر اهداف براي ساخت
اين بيمارس��تان مقرر كرد ماهانه يك جلس��ه با حضور
دستاندركاران فعلي برگزار شود و گفت :هر دو ماه يكبار
نيز ش��خصا به اين جلسه آمده تا در جريان كار قرار گيرم.
نمكيبااشارهبهكمبودشديدتختبيمارستانيدربرخي
استانهامانندتهران،تاكيدكرد:برايرفعاينگونهمشكالت
دو اقدام در دس��تور كار داريم؛ اول آنكه اس��تانها بايد به
گونهاي فعال شوند كه س��رزير بيمار به بيمارستانهاي
شهرهاي بزرگ كمتر شود و اقدام دوم اين است كه مراحل
ساختپروژههاينيمه تمام را سريعترپيشبريم تابتوانم
از خدمات آنها استفاده كنيم كه در اين راستا نياز به كمك
بانكها و سازمان برنامه و بودجه داريم.
شايد در ايران جديترين تجربه ساخت بيمارستانهاي
فوري براي امدادرس��اني در بحران به زمان جنگ هشت
ساله عراق عليه كشورمان و طي دفاع مقدس برميگردد؛
بهطوري كه طي جنگ براي امدادرس��اني به مجروحان
بيمارس��تانهايي ايجاد ش��د كه از مجروحان مراقبت و
آنها را درمان ميكردند .حتي در اين بيمارس��تانها و زير
گلولهباراندشمن،جراحيهايسنگيننيزانجامميشد.
به گفته بسياري از پزشكاني كه در جنگ تحميلي حضور
داشتند ،گاهي بيمارستاني زير خاكريز و در يك منطقه
جنگي ،با چند صد تخت و در شرايط جنگي خدمت ارايه
ميكرد ،اما متاسفانه اين بيمارستانها به شكل مناسبي
نگهدارينشدندياازسويدشمنانبمبارانشدهوقسمت
قابل توجهي از آنها تخريب ش��د .هرچند كه برخي از اين

بيمارستانها طي سالهاي اخير بازس��ازي شدهاند ،اما
شايد اگر اين تجربيات مستند ميش��د ،ميتوانست در
سوانح طبيعي مانند سيل ،زلزله و ...و حتي براي مقابله با
بيماريهايواگيرنوپديدوبازپديدبهدادايرانيانوبيماران
نيازمند برس��د .در عين حال هرچند كه كامل تقوينژاد
معاونتوسعهمديريت،منابعوبرنامهريزيوزارتبهداشت،
چندي پيش اعالم كرد كه در صورت بروز ش��رايط ويژه،
نيروهاينظاميوسايردستگاههاقادرخواهندبودبهكمك
وزارتبهداشتآمدهوامكانتجهيزبيمارستانيصحرايي
در مدت زماني كوتاه را فراهم كنند ،اما بايد پرسيد كه آيا
اين بيمارستانهاي صحرايي در صورت بروز بحران بزرگ
يابروزهمهگيريهاييچونكروناميتوانندبيمارانرابراي
بلندمدت بستري كرده و امكان خدمتدهي و قرنطينه را
فراهم كنند و چقدر براي خدمترساني در بازههاي زماني
بلندمدت كارايي دارند؟ .به نظر ميرسد در دنيايي كه هر
چندساليكباريكويروسناشناختهجديدسربرميآورد
و در كشوري مانند ايران كه حادثهخيز بوده و در هر فصل
با بالياي طبيعي چون سيل ،زلزله و ...مواجه ميشويم كه
زيرس��اختي هم براي مقابله با آنها فراهم نيست ،وزارت
بهداشتيهابايدفكرياساسيكنندتاهمانطوركهدرقالب
شبكهبهداشتتوانستيمبهخوبياپيدميهاراكنترلكنيم،
در حوزه درمان و بيمارستانسازي هم به نقطهاي برسيم
كه در صورت بروز اين حوادث ناگهاني با مس��ائلي چون
كمبودتختوفضابرايبيمارانمواجهنشويم.درعينحال
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت اعالم كرد
كه حدود  ۴۴هزار تخت بيمارستاني نيز در حال ساخت
است كه بخشي در حال توسعه و بخش ديگري تختهاي
جديد هستند كه در اختيار بيمارستانها قرار ميگيرند.
از اين تعداد  ۸هزار تخت تا پايان امسال و  ۶هزار تخت نيز
ظرف سال آينده به بهرهبرداري ميرسند تا در مجموع۱۴
هزارتختبيمارستانيبهبهرهبرداريبرسد.
اجراي اين پروژهها در حالي اس��ت كه همچنان مشكل
كمبود تخت بيمارستاني در كش��ور وجود دارد و در عين

تاثير تحريم امريكا بر محيطزيست
 20درصد است
محبوبف��ر درب��اره تاثي��ر تحريمه��اي امري��كا بر
محيطزيس��ت و اين اظهارنظر كه تحريمها س��بب
شده بس��ياري از طرحهاي محيطزيستي نيمهكاره
باقي بماند ،بيان كرد :اين اظهارنظر كه بگوييم تحريم
امريكا ش��بكه حمل و نقل عمومي را زمينگير كرده
است تاحدي ميتواند درست باش��د ،چراكه امروزه
بخشي از ناوگان حمل و نقل عمومي با خرابي مواجه
شده و تجهيزات و قطعات براي تعمير آنها كافي نيست
از س��وي ديگر از نظر كمي هم نياز به تعداد بيشتري
اتوبوس و واگن قطارشهري داريم كه به دليل تحريمها
وارد نميشود .از سوي ديگر بعد از اعمال تحريمهاي
جديد بخش��ي از واحدهي صنعتي س��وخت پاك را
به دليل نداش��تن صرفه اقتص��ادي ،از چرخه خارج
كرده و به سمت استفاده از مازوت حركت كردند كه
سوختي غيراس��تاندارد بوده و آاليندگي بااليي دارد
اما با وجود آنكه تحريمها بيتاثير نبوده اما مديريت
نادرست و عمل نكردن سازمان حفاظت محيطزيست
ب��ه وظايف قانوني خود نق��ش مهمترين در آلودگي
محيطزيستي دارد.
او افزود :بخش بزرگي از مش��كالت اقتصادي كشور
كه ب��ه دنبال خود معضالت محيطزيس��تي را هم به
وجود ميآورد آنطور كه ادعا ميشود به دليل تحريم
نيست بلكه ناشي از ضعف نهادهاي مديريتي از جمله
مديريت سازمان حفاظت محيطزيست كشور دارد.
در واقع مسبب بيش��تر تخريبهاي محيطزيستي،
خود س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت كشور است.
اگر تحريمها تاثي��ر  20درص��دي در بروز معضالت
محيطزيستي داشته باش��د ،آنچه نقشپررنگتري
دارد ،قصور و كمكاري ،اختالفنظر ميانس��ازماني و
جناحبنديهاي سياسي دارد كه سبب شده وظايف
سازمان حفاظت محيطزيست معطل بماند.
عضو انجمن مخاطرات محيطي و توسعه پايدار ايران
به نقش آيندهپژوهي در بروز مشكالت محيطزيستي
اش��اره كرده و گفت :موضوع ديگري كه در كشور ما
س��بب بروز معضالت محيطزيس��تي ميشود نبود
آيندهنگري در مسووالن است ،روز گذشته آقاي زنگنه،
آلودگي محيطزيستي پارسجنوبي را به تحريمهاي
امريكا نسبت داد اما بايد پرسيد آيا فيلترهاي صنايع
آالينده يك ش��به از كار افتادهاند ؟ آيا ما پيش از اين
نميدانستيمكهصنايعآاليندهبهسيستمدفعآلودگي
مجهز نيس��ت يا اگر مجهز است اين سيستم نيازمند
بازسازي اس��ت؟ چرا بايد در زمان تحريم تازه به اين
موضوعپيببريم؟درحاليكهاگرآيندهپژوهيداشتيم
بايد ش��رايط امروز كش��ور را در حوزه محيطزيست
پيشبيني ميكرديم نه اينكه فقط روبنا را بس��ازيم .
با اين حال صحبت آقاي��ان درباره ممنوعيت واردات
قطعات مورد نياز به سبب تحريمها و نبود مواد اوليه
و ابزارهاي��ي كه از آلودگي جلوگي��ري ميكند تاييد
ميكنم .كسي منكر شرايط سخت تحريمي نيست اما
با مديريت صحيح ميتوان كاري كرد كشور در زمينه
محيطزيست به وضعيت فعلي دچار نشود.

حال برخي بيمارس��تانها بهويژه در ش��هرهاي بزرگي
چون تهران فرس��وده بوده يا در مناطقي قرار دارند كه در
زمان وقوع بحران امكان دسترس��ي به آنها وجود نخواهد
داشت يا دسترسي به آنها بس��يار زمانبر و دشوار خواهد
بود .از طرفي اتمام پروژههاي عمراني در كشورمان بسيار
زمانبر بوده كه اين موضوع هم در ايجاد چالش براي ارايه
خدمت به مردم در زمان بحران ،دخيل است .البته معاون
توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت چندي پيش در
نشستي خبري با اشاره به پويش ۲۰.۵۰كه قرار است طي
آن پروژههاي بهداشتي و درماني تا سال ۹۹افتتاح شوند،
گفت :تا پايان سال ۶۰ ،پروژه بيمارستاني با  ۶هزار و ۹۶۲
تخت بيمارستاني در قالب توسعه و احداث به بهرهبرداري
ميرس��انيم .همچنين  ۶۲پروژه بيمارستاني با ظرفيت
 ۷هزار و  ۶۲۴تخت تا س��ال  ۹۹تكميل خواهند شد و در
عين حال از امروز تا پايان سال ۱۲۲،۹۹پروژه با ۱۴هزار و
 ۷۰۰تخت به بهرهبرداري خواهيم رساند .تقوينژاد افزود:
همچنين  ۳۹پروژه كلينيك ويژه ب��ا زيربناي  ۹۰هزار و
 ۷۰۰مترمربع تا اسفند سال جاري تكميل ميشود و ۳۴
پروژه كلينيك ويژه با زيربناي  ۸۶هزار و  ۶۰۰مترمربع تا
پايان سال  ۹۹بهرهبرداري ميش��ود .افزون بر اين هفت
پروژه بلوك زايمان با ظرفيت  ۷۳تخت تا اس��فند  ۹۸به
بهرهبرداريميرسدو ۹پروژهبلوكزايمانباظرفيت۱۷۳
تخت در س��ال ۹۹تكميل ميكنيم .همچنين ۱۷پروژه
مركز بيماري خاص با ظرفيت  ۱۱۸تخت تا پايان اسفند
 ۹۷بهرهبرداري ميشود و ۱۱پروژه مركز بيماري خاص با
ظرفيت ۶۰تختدرسال ۹۹تكميلخواهدشد.تقوينژاد
تاكيدكرد:مجموعاپروژههاييكهتاپايانسالجاريوطي
اينپويشبهبهرهبرداريميرسندتاكنون ۴۰۰۰ميليارد
تومان هزينه ساختشان بوده و همچنان  ۱۷۰۰ميليارد
تومان اعتبار مورد نيازش��ان است .همچنين حدود ۲۳۸
پروژهدربخشبيمارستانيداريمكه ۴۳هزارو ۶۰۰تخترا
دربرميگيردواعتبارموردنيازبرايساختبيمارستانهاي
در حال احداث ۳۲هزار ميليارد تومان است.

راهوشهرسازي
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پارلمان شهري پايتخت به صدور «برات كارت»  2هزار ميليارد توماني راي داد

مديريت بدهيهاي شهرداري با ابزار مالي جديد

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
بررسي دس��تورالعمل حصار كارگاهي در پروژههاي
ساختماني ،يك فوريت مجوز صدور برات كارت براي
تامين منابع مالي ش��هرداري ،يك فوريت استفاده از
نتايجمطالعاتترافيكيدرصدورپروانهساختمانهاي
بزرگ مقياس و يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران
ب��ه ارايه اليحه حفاظت از مي��راث معماري معاصر از
مصوباتجلسهديروزشورايشهرتهرانبود.همچنين
بررسي نامگذاري ده معبر و خيابان نيز در اين جلسه
انجام شد.
به گ��زارش «تعادل» ،يك��ي از معض�لات كليدي
ش��هرداري تهران رق��م باالي بدهيه��اي اين نهاد
است كه ميراث مديريت  12س��اله قاليباف بر شهر
تهران محسوب ميش��ود و عمال دست شهرداري را
براي انجام پروژههاي مهم و تاثيرگذار بس��ته است.
يعني ش��هرداري چ��ارهاي ندارد ج��ز اينكه بخش
زي��ادي از درآمدهاي خود را ب��راي پرداخت ديون
كنار بگذارد .به خصوص ديون مربوط به بانكها كه
به دليل س��ود تعيين شده هر روز بر ميزان آن اضافه
ميشود .اعضاي شوراي پنجم شهر تهران از شهريور
 ۱۳۹۶كه س��كان اداره پايتخت را بر عهده گرفتند،
اعالم كردند كه گذش��تگان  ۵۲هزار ميليارد بدهي
روي دست شهرداري گذاشتهاند ،البته محمد علي
نجفي ،شهردار اول اصالحطلبان؛ محمد علي افشاني،
شهردار دوم و پيروز حناچي ش��هردار سوم شوراي
پنجم هر بار رقم متفاوتي براي بدهيها اعالم كردند
و در ح��ال حاضر به گفته محم��ود ميرلوحي ،عضو
شوراي شهر تهران بدهيهاي شهرداري  ۶۹هزار و
 ۹۴۵ميليارد تومان است.
به گفته اعضاي شوراي ش��هر بخش عمدهاي از اين
ي به بانكها اس��ت و تقريبا شهرداري تهران به
بده 
همه بانكها بدهكار است .بخش ديگري از بدهيها
نيز مربوط به بدهي ش��هرداري تهران به اش��خاص
حقيقي و حقوقي اس��ت .محمود ميرلوحي قبال در
اين باره به «تعادل» گفته بود« :بنا داريم ش��رايطي
را فراهمكنيم تا س��االنه  ۶هزار ميليارد تومان براي
بدهيها تامين كنيم تا رقم بدهي روي اين عدد بماند
وگرنه بدهيها مرتبا زايش دارد و اين بدهيها روزانه
يك ميليارد و  ۷۰۰هزار تومان رشد ميكند .در تالش
هستيم اين بدهيها تثبيت شود و با شناسايي منابع
درآمدي موثر آنها را پرداخت كنيم».
سال گذشته ش��هرداري براي پرداخت اين بدهيها
كه عمدتا مربوط به گذشته است ،مرحلهبندي كرد
و بر اس��اس ميزان بدهي از كمترين مبلغ شروع به
پرداخت كرد .از سوي ديگر ،دوباره كارگزاريها نيز
فعاليت خود را از سر گرفتند و پيمانكاراني كه بيش
از  500ميليون تومان طلب دارن��د به كارگزاريها
معرفي ميش��وند .روز گذش��ته نيز اعضاي شوراي
ش��هر راه جديدي براي پرداخت دي��ون پيش پاي
ش��هرداري تهران قرار دادند و ب��ا يك فوريت اليحه

مجوز صدور برات كارت تا س��قف  2ه��زار ميليارد
تومان به منظور تامين منابع مالي مورد نياز شهرداري
تهران براي مديريت بدهيهاي شهرداري موافقت
كردند.عبدالحمي��د امامي ،معاون مال��ي و اقتصاد
ش��هري ش��هرداري تهران در تش��ريح اي��ن اليحه
گفت :در راس��تاي ماده  31مصوبه برنامه  5س��اله
توسعه ش��هر تهران و بند ب تبصره  4مصوبه بودجه
س��ال  98به ش��هرداري تهران اجازه داده ميشود،
براي مديري��ت بدهيها با ارايه مس��تندات ،رعايت
آيين نامه مالي و معامالتي ش��هرداريها با طرفيت
بانكها و موسس��ات عامل به عنوان براتگير ،طبق
قوانين و مقررات ،نسبت به صدور برات كارت ،حداكثر
تا س��قف مبلغ  2هزار ميليارد تومان ،مطابق ضوابط
شهرداري و ساير قوانين و مقررات باالدستي ،اقدام و
پس از تحقق در جداول بودجه منعكس كند.
او اف��زود :در تبص��ره اي��ن اليحه همچني��ن آمده،
شهرداري مجاز اس��ت به منظور استفاده از خدمات
بانكها و موسس��ات عام��ل ،به عنوان ب��رات گير،
حداكثر ت��ا  4درصد كارمزد از مح��ل رديف بودجه
بازپرداخت وامها نزد معاونت مالي و اقتصاد شهري
هزينه كند .در نهايت ي��ك فوريت اين اليحه بدون
مخالف به تصويب رسيد.
حصار كارگاهي در پروژههاي ساختماني
در ادام��ه «ي��ك فوريت طرح دس��تورالعمل حصار

كارگاهي در پروژههاي ساختماني» روي ميز شوراي
ش��هر قرار گرفت .بهاره آروين در دفاع از يك فوريت
اين طرح با اشاره به اينكه متاسفانه حصار كارگاهي
برخي س��اختمانهاي در حال س��اخت در شهر به
گونهاي است كه بخشي از خيابان و كوچه را مسدود
ميكند ،گفت :اين در حالي است كه اشغال معبر به
هر دليلي بر اساس اس��ناد باالدستي ممنوع است و
بايد اين اشغال توسط ماموران شهرداري رفع شود.
او با بيان اينكه متاس��فانه اين حصارهاي كارگاهي
به اقتصادهاي خرد دامن زدهاند و عمال ش��رايط بده
و بس��تاني را با ماموران شهرداري ايجاد كرده است،
افزود :م��ا بايد خيل��ي زودتر به اي��ن موضوع توجه
ميكردي��م اما اگ��ر بتوانيم در اين روزه��اي پاياني
س��ال دس��تورالعمل حصارهاي كارگاهي را تدوين
كنيم ميتوانيم از سال  ۹۹اين مهم را اجرايي كنيم
و جريمههايي را براي آنه��ا در نظر بگيريم .اعضاي
شوراي شهر تهران به دليل وجود برخي ابهامات ،به
يك فوريت اين طرح راي ندادند و طرح دستورالعمل
حصار كارگاهي در پروژههاي ساختماني براي بررسي
بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه برگشت داده شد.
صدور پروانه ساختمانهاي بزرگ مقياس
در ادامه جلس��ه ي��ك فوريت طرح الزام ش��هرداري
تهران به اس��تفاده از نتايج مطالع��ات ترافيك قبل
از صدور پروانه براي س��اختمانهاي بزرگ مقياس

گروه «ج» و «د» روي ميز بررس��ي ش��وراي ش��هر
ق��رار گرف��ت .محمد س��االري رييس كميس��يون
معماري و شهرس��ازي شوراي ش��هر در دفاع از يك
فوري��ت اين طرح گفت :متاس��فانه طي س��الهاي
اخي��ر س��اخت برخ��ي از س��اختمانهاي تجاري
پ��ر ت��ردد ،عارضهه��اي ترافيكي براي ش��هر ايجاد
كرده اس��ت .در حالي ك��ه اگر قبل از ص��دور پروانه
عارضهسنجي ترافيكي انجام شود و در مطالعات اين
گرههاي ترافيكي مشخص شود ميتوانيم پروانه براي
ساخت يك ساختمان بزرگ تجاري ندهيم.
او با اش��اره به قوانين باالدس��تي كه در اس��تفاده از
پيوس��تهاي ترافيكي در هنگام صدور پروانه تاكيد
شده است ،گفت :پيش از اين نيز قبل از صدور پروانه
از معاونت مربوطه استعالم ميشد و اگر پاسخ مثبت
نبود پروانه صادر نميشد و بر همين اساس ميخواهيم
با اس��تناد به اين طرح براي س��اختمانهاي بزرگ و
پر مراجعه حتما استعالم ترافيكي بگيريم.
س��االري افزود :البته برخيها نگران طوالني ش��دن
فرآيند صدور پروانه هستند كه معاونت حمل و نقل
ميتواند اين مساله را به بخش خصوصي واگذار كند
تا زمان آن كمتر ش��ود و البته دقت داشته باشيد كه
اين دس��تورالعمل تنها براي س��اختمانهاي گروه
«ب» (هزار تا 5هزار) متر و گروه «ج» (5هزار متر به
باال) اس��ت .اين طرح با موافقت اعضاي شوراي شهر
به تصويب رسيد.

فروش اموال شهرداري مستلزم اخذ مجوز
حجت نظري ،عضو كميس��يون فرهنگي -اجتماعي
ش��وراي ش��هر تهران نيز در تذكري تاكي��د كرد كه
ش��هرداري تهران بايد براي فروش بناها و اموال خود
از ش��ورا مجوز بگيرد.او در اين باره گفت :مطابق بند
 ۳جزء ب ماده واحده سياستهاي اجرايي و الزامات
تدوين اليحه بودجه س��ال  ،۱۳۹۸شهرداري تهران
مكلف است امالك قابل واگذاري را به شوراي اسالمي
شهر تهران ارايه كند .متاس��فانه اين ليست هنوز به
شورا ارايه نشده اس��ت و در اين شرايط آگهي فروش
خانه اقدسيه نيز منتشر شده اس��ت .بنابراين تاكيد
ميكنم كه ن ه فقط عمارت اقدس��يه ،بلكه هيچكدام
از امالكي كه به فروش ميرسد ،مطبق اراده شورا در
ليست مورد اشاره لحاظ نشده است .او ادامه داد :طبق
بند  ۹ماده  ۵۵قانون شهرداريها و نيز بند  ۱۴ماده ۸۰
قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
كشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵
و اصالحات بعدي آن ،شهرداري بايد براي فروش اين
بنا از شوراي اسالمي شهر مجوز بگيرد .درحالي كه تا
اين لحظه چنين مجوزي اخذ نشده و فرآيند مزايده
آغاز شده است ،مزايده اين بنا كه روز چهارشنبه ۲۳
بهمنماه آغاز شده ،خالف قانون بوده و هرچه سريعتر
بايد ملغي شود.
گزارشهاي غيرشفاف
درباره كتابخانههاي عمومي
زه��را صدراعظم نوري ،عضو كميس��يون س�لامت،
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر نيز درباره
اختالف در نحوه محاس��به و هزينهكرد نيم درصدي
كتابخانههاي عموم��ي و پرداخت مبالغ��ي بيش از
درآمدهاي س��رمايههاي نقدي ش��هرداري تهران از
حساب متمركز شهرداري تذكر داد.
نوري در اين باره توضيح داد :بر اس��اس ماده  6قانون
تأسيسكتابخانههايعموميكشورازمحلنيمدرصد
از درآمدهاي مس��تمر نقدي محقق شده شهرداري
(بدون احتس��اب منابع غيرنق��دي و منابع حاصل از
واگذاري داراييهاي سرمايهاي و داراييهاي مالي)،
بايد براي نگهداري كتابخانههاي عمومي شهر هزينه
شود.نوري با اشاره به اعتبار ساالنهاي كه براي توسعه
و نگهداري كتابخانهها در نظر گرفته ميشود ،گفت:
ساالنه اعتبار قابل مالحظهاي عالوه بر سهم نيم درصد
صرف توسعه و نگهداري آنها ميشود اما متاسفانه در
سالهاي گذشته نهاد كتابخانههاي عمومي به دليل
اختالف در نحوه محاسبه و هزينه كرد نيم درصد و عدم
پيگيري جدي شهرداري مبالغي بيش از درآمدهاي
سرمايههاي نقدي شهرداري تهران از حساب متمركز
ش��هرداري برداش��ت كرد و اين موارد طي سالهاي
مختل��ف در مجم��وع بالغ ب��ر  200ميلي��ارد تومان
پيشبيني ميش��ود كه متاسفانه عمدتا صرف موارد
ديگر يا شهرهايي غير از تهران نيز ميشود.

قيمت خانههاي كلنگي  86درصد افزايش يافت

 3چالش جديد سازندگان مسكن

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه براس��اس تازهترين گ��زارش مركز آمار،
متوسطقيمتفروشهرمترمربعزمينياخانهكلنگي
در فصل پاييز نس��بت به مدت مشابه سال قبل ٨٦.٣
درصد رشد داش��ته است؛ به گفته سازندگان ،مالكان
زمين هم به دنبال افزايش س��هم خود در مش��اركت
هستند .در اين ميان ،رش��د  30درصدي هزينههاي
مربوط به صدور پروانههاي ساختماني و سختگيريها
براي فروش تراكم ،بار روي دوش سازندگان مسكن را
بيش از پيش سنگين كرده است.
ش��رايط ساخت و س��از براي س��ازندگان به اندازهاي
سخت شده است كه دبيركانون سراسري انبوهسازان
از احتمال ورشكستگي صنعت ساخت و ساز ميگويد
و سرمايهگذاران ساختماني نسبت به آينده كوتاهمدت
فعاليت در اين حوزه نااميد هستند.
نتايج يك نظرسنجي نشان ميدهد ،مراجعه مالكان
امالك كلنگي به س��ازندهها براي تخريب و مشاركت
كاهش چشمگيري پيدا كرده و از طرف ديگر ،فروش
واحدهاي نوس��از هم با افت قابل توجهي مواجه شده
اس��ت و برهمين اساس س��ازندهها مجبور به كاهش
سرعت ساخت و تكميل شدهاند.
افزايش قيمت زمين
براس��اس گزارش مركز آمار ايران ،متوسط قيمت هر
متر زمين يا خانه كلنگي در تهران در فصل پاييز امسال
 ۱۸ميليون و  ۷۳۳هزار تومان شده كه نسبت به مدت
مشابه پارسال بيش از ۸۶.3درصد افزايش يافته است.
متوس��ط قيمت فروش هر مترمربع زمي��ن يا زمين

ساختمان مس��كوني كلنگي معامله ش��ده از طريق
بنگاههاي معامالت ملكي در شهر تهران  ۱۸ميليون
و  ۷۳۳هزار تومان با ميانگين مساحت  ٢٤٥مترمربع
بوده كه نس��بت به فصل قبل  ٠,٤درصد و نس��بت به
مدت مشابه سال قبل  86درصد رشد كرده است.اين
رقمدرحالياستكهمتوسطقيمتفروشهرمترمربع
زيربناي مس��كوني معامله ش��ده از طريق بنگاههاي
معامالت ملكي در شهر تهران  ۱۳ميليون و  ۶۰۴هزار
تومان با ميانگين مساحت ۸۶متر مربع و متوسط عمر
بناي  ۱۱سال بوده كه نسبت به فصل قبل  ۰.۶درصد
و نسبت به مدت مش��ابه پارسال  ۴۴.۸درصد افزايش
يافته است.
درخواست براي تغيير فرمول مشاركت
فرمول محاس��به مشاركت در س��اخت در هر منطقه
بر مبناي «قيمت هر مترمربع آپارتمان نوس��از در آن
منطقه» قرار دارد .با توج��ه به اين اصل ،اگر ميانگين
قيمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقهاي كه قرار
است ،مشاركت در ساخت آنجا انجام شود تا 4ميليون
و 500هزار تومان باشد ،معموال تقسيم سود به صورت
برابر ( )۵۰-۵۰انجام ميشود.
در غير اين صورت ،اگر متوس��ط قيمت هر مترمربع
آپارتم��ان نوس��از در آن منطقه بي��ن  ۴٫۵ميليون تا
 ۵٫۵ميليون تومان باش��د ،ميزان سود تغيير كرده و
سهم مالك زمين  ۵۵درصد و سهم سازنده  ۴۵درصد
محاسبه ميش��ود ،در حال حاضر و با افزايش قيمت
زمين زمزمههايي از درخواس��ت مالكان براي افزايش
سهم در ساخت و ساز به گوش ميرسد ،عبدالهي عضو

ورطه نابودي كش��اندهاند و همهچيز را رها كردهاند.او
ادامه ميدهد :عالوه بر قيمت آهنآالت ،س��يمان هم
روندوحشتناكافزايشقيمتراسپريميكندوكسي
همپاسخگويمردمنيست.پورحاجتتاكيدميكند:با
وضعيتي كه به وجود آمده سازندگان مسكن به سمت
ورشكس��تگي و تعطيلي كارگاهها پيش ميروند.دبير
كانونسراسريانبوهسازانباانتقادازعدمنظارتبرروند
توزيع مصالح ساختماني در بازار اظهار ميكند :كساني
كه مسكن ساختهاند در معرض ورشكستگي قرار دارند
و مسكني را كه فروختهاند نميتوانند جايگزين كنند.
رشد 30درصدي هزينههاي صدور پروانه
جدا از نابساماني بازار مصالح و افزايش قيمت زمين و
درخواست مالكان براي رشد سهمشان در ساختمان
ساخته شده،ايرجرهبر ،نايبرييسانجمنانبوهسازان
از سختگيري شهرداريها براي فروش تراكم انتقاد
ميكند و ميگويد :از هفته گذشته هزينههاي صدور

پروانه س��اختماني  30درصد رشد داشته است.رهبر
ادامهميدهد:البتهبايدجديتشورايشهررادرمجبور
كردنشهرداريبهرعايتقانونورعايتطرحتفصيلي
ستود ،به هر حال براس��اس تصميم جديد مسووالن
شهري قرار است تا طرح تفصيلي به خوبي رعايت شود
و سازندهها هم خالف نكنند.
به گفته او ،شهرداريها متاسفانه در گذشته به نوعي
براي خود خودمختاري تش��كيل داده بودند و هر جا
كه دوست داشتند ،اقدام به صدور پروانه و به هر تعداد
طبقات ميكردند ،اما سختگيري شوراي شهر موجب
ش��ده تا شهرداريها و به خصوص ش��هرداري تهران
ضوابط شهرسازي را رعايت كنند.
رهبر ميگويد :قطعا اين س��ختگيري بسيار خوب
خواهد بود ،اما برخي س��ازندهها قيمت آن واحدهاي
مسكوني كاهش يافته در دستور نقشه را روي قيمت
مسكن سرش��كن خواهند كرد و از سوي ديگر توليد
مسكن كاهش بيشتري خواهد داشت.

 ۴۰۰ليتر بنزين نوروزي تاكسيهاي بينشهري
مديركل مسافري سازمان راهداري از اختصاص ۴۰۰
ليتر بنزين يارانهاي در اسفند امسال و فروردين ۹۸
به تاكسيهاي بينشهري خبر داد.
داريوش باقرجوان در گفتوگو با مهر درباره اختصاص
سهميه سوخت به تاكسيهاي بين شهري بر اساس
پيماي��ش اظهار كرد :اي��ن اتفاق از ماه اس��فند رخ
ميدهد و در بهمن ماه  ۷۵۰ليتر س��وخت يارانهاي
به كارت هوش��مند تاكس��يهاي بينشهري پالك
«ع» واريز شد.
او افزود :از ماه آينده  ۴۰۰ليتر به عنوان كف سهميه
به كارت س��وخت تاكس��يهاي بين ش��هري واريز

ميش��ود كه به عنوان تنخواه آنها منظور ميش��ود،
م��ازاد بر اين  ۴۰۰ليتر نيز ه��ر چه قدر كه پيمايش
و صدور صورت وضعيت داش��ته باش��ند ،به صورت
مابهالتفاوت نرخ س��وخت يارانهاي با سوخت آزاد به
شماره شباي رانندگان كه در سامانه كارت هوشمند
آنها ثبت ش��ده ،به ص��ورت اعتب��اري و صرفاً قابل
استفاده در جايگاههاي سوخت ،شارژ ميشود و قابل
سوختگيري است.
مديركل حمل و نقل مسافري سازمان راهداري حمل
و نقل جادهاي ادامه داد :اين  ۴۰۰ليتر در ماههاي آتي
به تدريج حذف ميشود ولي فعال امكان صفر كردن

آن به يك باره وجود ندارد چون هنوز برخي شركتها
براي تاكسيهاي بين شهري كه در مسافت شهرهاي
نزديك يا روستاها فعاليت ميكنند ،صورت وضعيت
صادر نميكنند ولي به تدريج كه سامانههاي صدور
صورت وضعيتها يكپارچه شد ،اين  ۴۰۰ليتر بنزين
يارانهاي و تنخواه ،حذف ميشود.
اين مقام مس��وول تصريح كرد :وزارت نفت و وزارت
كش��ور قرار اس��ت براي فروردين ماه و س��فرهاي
ن��وروزي نيز اي��ن  ۴۰۰ليت��ر را به كارت س��وخت
رانندگان تاكسيهاي بين شهري واريز كنند ولي هر
چه قدر كه در ايام نوروز كار كنند و پيمايش داشته

تاالر گفتوگوي شهري
راهاندازي شد

با توجه به اهميت مش��اركت ش��هروندان تهراني
در فرآين��د تهي��ه و تصويب طرحه��ا و پروژههاي
شهرس��ازي« ،تاالر گفتوگو ش��هري» معاونت
شهرسازي و معماري راهاندازي شد كه بر اين اساس
طرحهاي موضوعي و موضعي در نقش��ه مكان نما
براي عموم ش��هروندان قابل دسترس��ي است.به
گزارشايلنا،عبدالرضاگلپايگانيمعاونشهرسازي
ومعماريدراينبارهگفت:عالوهبرتاالرگفتوگوي
شهري،سامانهاينيزبهمنظورپاسخبهپرسشهاي
شهروندان طراحي شده است.گلپايگاني گفت :در
اين سامانه كارشناس��ان فني معاونت شهرسازي
و معماري پس از دريافت س��واالت ش��هروندان و
طبقهبندي س��واالت ،آنها را به دست كارشناسان
مرتبطباموضوعميسپارندتاراهحلهايكارشناسي
به ش��هروندان ارايه شود و موضوعات طرح شده در
كمترين زمان ممكن مورد رسيدگي و بررسي قرار
گيرند.الزمبهذكراستشهروندانتهرانيبامراجعه
به سايت معاونت شهرس��ازي و معماري به آدرس
 shahrsazi.tehran.irميتوانن��د ب��ه
تاالر گفتوگو ش��هري و س��امانه پرسش و پاسخ
دسترسيپيداكنند.

 15درصد مديران شهرداري
تهران زن هستند

حامد مظاهريان ،معاون شهردار تهران با بيان اينكه
زنان15درصدپستهايمديريتيشهرداريتهران
را در اختي��ار دارند ،گفت :م�لاك انتخاب مديران
شهري صالحيت است نه جنسيت.
به گزارش ايلنا ،مظاهريان درباره كنفرانس س��ال
 ۱۹۹۵يونس��كو با عنوان «تحصيالت زنان راهي
به س��وي توانايي» اظهار كرد :مديريت شهري نيز
در دوره كنوني همواره ضم��ن باور عميق به اصل
ضرورت استيفاي سهم شايسته بانوان در اداره شهر،
به دنبال فراهمسازي فرصتهاي واقعي و عملياتي
براي مشاركت آنان بوده است.
او افزود :ماده  74برنامه سوم توسعه شهر تهران بر
افزايش ميزان حضور و ارتقاي زنان در پس��تهاي
مديريتيشهرداريتاكيددارد.آمارهانشانميدهد
كه در طول بيش از۱۰سال گذشته و به ويژه در دوره
پنجممديريتشهري،سهمبانواندربدنهشهرداري
تهران همواره و به آرامي روبه افزايش بوده و اكنون
حدود  20درصد كاركنان را شامل ميشود.
او با تاكيد بر جهش قابل مالحظه س��هم بانوان در
پستهاي مديريتي در طول دو سال گذشته گفت:
هماكنون در دوره مديريت شهري جديد حدود۱۵
درصدپستهايمديريتيشهرداريتهران(،معادل
 ۷۰۳پست) به بانوان اختصاص يافته است.
مظاهري��ان ،تدوي��ن م��دل شايس��تگي مديران
اختصاصي بانوان ،تربيت ارزيابان حرفهاي ،تدوين
الگويبرنامهتوسعهفرديويژهبانوانراازبرنامههاي
درنظرگرفته شده در حوزه تقويت و توانمندسازي
بانوان شاغل در ش��هرداري تهران برشمرد و افزود:
همچنين برنامههاي كانون ارزيابي و توسعه امسال
براي 10نفر از بانوان انجام شد و پيش بيني ميشود
كه در سال  99براي  100نفر از بانوان اجرايي شود.
بهگفتهمعاونشهردارتهران،مبنايانتخابمديران
بايدفارغازجنسيتوبراساسصالحيتافرادباشد.
مديريت شهري تالش دارد زمينهاي را فراهم كند تا
بانوان بتوانند تواناييهاي خود را ارتقاء داده و نقش
خود را در اداره شهر به درستي ايفا كنند.

كمك 10ميلياردتوماني
شهرداريبرايانتخاباتمجلس

انجمن انبوهسازان در گفتوگو با فارس بيان ميكند:
اينروزهاتوليدكنندگانمسكنگاليهجديديدارندو
آنهمايناستكهدرماههاياخيربهدليلرشدقيمت
زميننسبتبهسال 97مالكانزميندرپياينافزايش
قيمت دنبال افزايش سهم خود از مشاركت در ساخت
هس��تند و در مقابل توليدكنندگان مسكن با مشكل
فروش آپارتمان نوساز به متقاضيان روبرو هستند.
نابساماني در قيمت مصالح ساختماني
عالوه ب��ر افزايش قيمت زمين ،نابس��اماني در قيمت
مصالح و بيتوجهي دولت به اين موضوع به رشد قيمت
س��اخت پروژههاي مسكن منجر ش��ده است و با اين
شرايط ديگر توجيه اقتصادي براي ساخت مسكن در
كشوروجودنداردوركودبرساختوسازحاكمميشود.
فرش��يد پورحاجت ،دبير كانون سراسري انبوهسازان
درگفتوگو با تس��نيم با انتقاد از عملك��رد وزارتخانه
صمت و راه و شهرسازي در عدم نظارت بر توزيع مصالح
س��اختماني ميافزايد :گراني نهادههاي ساختماني،
ساخت و ساز مسكن را به ورطه نابودي و ورشكستگي
كشانده اس��ت.طي  10روز گذشته قيمت آهنآالت
حدود  20درصد افزايش يافته اس��ت ،مس��الهاي كه
ساختوسازها و برنامه سازندگان مسكن را تحت تاثير
مستقيم قرار داده است ،درواقع نبود مواد اوليه و عدم
كنترل در سيس��تم توزيع مواد اوليه براي كارخانهها
موجب به هم خوردن قيمتها در اين بخش شده است.
فرش��يد پورحاجت با انتق��اد از دول��ت در اين زمينه
ميگوي��د :وزارت صم��ت ،وزارت راه و شهرس��ازي و
دس��تگاههاي نظارتي صنعت س��اختمان كشور را به

ايرانشهر

باش��ند ،از س��وي اين دو وزارتخانه ميزان پيمايش
آنها محاسبه ش��ده و مابه التفاوت نرخ سوخت آزاد
و ياران��هاي به كارت هوش��مند آنها واري��ز اعتباري
ميشود .س��قف آن نيز ،ميزان پيمايش آنها خواهد
ب��ود و رقم خاصي ب��ه عنوان س��قف در نظر گرفته
نشده است.
او در خصوص تاكسيهاي پالك «ع» فرودگاه امام
خميني (ره) هم يادآور ش��د :تاكسيهاي فرودگاه
حضرت امام هم مانند ساير تاكسيهاي پالك «ع»،
در سه ماه اخير  ۷۵۰ليتر سوخت دريافت كردهاند؛
اما قرار شده از اين پس شركتهاي تاكسيراني فعال

در فرودگاه امام صورت وضعيت براي اين تاكسيها
صادر كنند تا تخصيص س��هميه سوخت آنها نيز بر
اساس پيمايش باشد.
باقرج��وان ادامه داد :ب��راي تاكس��يهاي فرودگاه
امام قرار اس��ت ضراي��ب خاصي به عنوان س��هميه
سوخت پيمايشي در نظر گرفته شود از جمله اينكه
تاكسيهاي فرودگاه امام عمدتاً پس از انتقال مسافر
به ته��ران ،يك س��ر خالي برميگردن��د؛ همچنين
ترافيك درون شهري براي تاكسيهاي فرودگاه امام
نيز در نظر گرفته ميش��ود تا در ح��ق آنها اجحافي
صورت نگيرد.

علياعطا،سخنگويشورايشهرتهرانازكمك10
ميليارد توماني شهرداري براي برگزاري يازدهمين
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي خبر داد.
به گزارش فارس ،سخنگوي ش��وراي شهر تهران
درباره كمك شهرداري به انتخابات مجلس اظهار
كرد :ش��هرداري رديف ثابت بودجهاي براي كمك
به برگزاري انتخابات دارد و بر همين اساس حدود
 10ميليارد تومان براي برگزاري يازدهمين دوره از
انتخاباتمجلسشوراياسالميكمكخواهدكرد.
او اف��زود :ش��هرداري در اين زمينه همراه با س��اير
نهادهاي عمومي و دستگاههاي اجرايي به وظايف
خود عمل ميكند و كمك 10ميلياردي شهرداري
هيچ ارتباطي با تبليغات مجلس ندارد.

برف و باران تا جمعه در كشور

مدير پيشبيني و هشدار س��ازمان هواشناسي
با بي��ان اينكه از بعدازظهر ديروز (يكش��نبه) در
شمالغرب و به تدريج غرب كشور ،شاهد بارش
برف و باران و وزش باد خواهيم بود ،گفت :كوالك
ب��رف ،لغزندگي جادهها ،كاه��ش ديد و اختالل
در تردد جادهاي از پيامدهاي س��امانه بارش��ي
جديد است.
صادق ضيايي��ان در گفتوگو با ف��ارس ،افزود:
امروز (دوشنبه) اين سامانه عالوه بر غرب درياي
خ��زر ،ش��مالغرب و غ��رب كش��ور در دامنه و
ارتفاعات زاگرس مركزي ،ارتفاعات و دامنه البرز،
شمالشرقكشوروسواحلخزرفعالخواهدبودو
اواسطوقتروزسهشنبهاينسامانهازشمالشرق
كشور خارج ميشود.
ضياييان اظهار كرد :روز دوشنبه در ايالم و جنوب
غرب كش��ور وزش باد ش��ديد خواهيم داشت،
همچنينروزسهشنبهدرسيستانوبلوچستانو
شرق كرمان وزش باد شديد پيشبيني ميشود.
او ادامه داد :روز چهارشنبه سامانه بارشي ديگري
به تدريج وارد كش��ور ميشود و موجب بارش در
استانهايواقعدرشمالغرب،غربوجنوبغرب
كشورميشودوبهتدريجدراوايلشب،دامنههاي
جنوبي الب��رز واقع در اس��تانهاي البرز ،تهران،
زنجان و قزوين را دربرخواهد گرفت.
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اخبار
ممنوعيت فروش
محصوالت دخاني

شاتا|معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تان بوش��هر گفت :از
تاريخ اول ارديبهش��ت م��اه ،1399هرگونه فروش
محصوالت دخاني به اش��خاص فاقد پروانه كسب
صنفي خردهفروش��ي ممنوع خواهد بود .ابوالقاسم
محمدزاده افزود :به استناد دستورالعمل تبصره ()4
الحاقي ماده ( )18قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،و
همچنينتبصرهماده()7قانونجامعكنترلومبارزه
ملي با دخانيات ،توزيع و فروش محصوالت دخاني
فقط به واحدهاي صنفي داراي پروانه خردهفروشي
محصوالت دخاني مجاز ميباشد .محمدزاده عنوان
كرد :به منظور جلوگيري از هرگونه توزيع غيرمجاز
عرضهكنندگان محصوالت دخاني ،متقاضيان بايد
اقدامات اولي��ه صدور مجوز توزيع اس��تاني كاالي
دخاني را از طريق مراجعه به سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و تسليم درخواست عامليت و تهيه مدارك
موردنيازاقدامكنند.معاونسازمانصنعت،معدنو
تجارتاستانتصريحكرد:طبقبند()4سايرشرايطو
تعهداتمجوزتوزيعكااليدخانيوبند()9تعهدنامه
دريافتمجوزتوزيعكااليدخاني،درصورتمشاهده
يادريافتاولينگزارشازتخلفاتاحتماليوفروش
كاالهايدخانيبهافرادفاقدپروانهمربوطه،براساس
ضواب��ط و مق��ررات قانوني برخورد و مج��وز توزيع
محصوالتدخانيافرادخاطيابطالخواهدگرديد.

واردات ۱۲ميليونتننهادههاي
داميبهكشوردر ۱۰ماه

در ۱۰ماههنخستسالجاري ۱۱ميليونو ۸۱۰هزار
و ۵۴۰تن نهادهه��اي دام و طيور به ارزش ۳ميليارد
و ۲۷۴ميليون و ۷۲۰دالر وارد كشور شد .به گزارش
روابطعمومياتحاديهواردكننندگاننهادههايدامو
طيورايران(آوندا)،ميزانوارداتنهادههايداموطيور
در  ۱۰ماهه سال  ۹۷بيش از  ۱۰ميليون و  ۱۷۵هزار
تنوبهارزش ۲ميلياردو ۵۹۰ميليونو ۴۸۰هزاردالر
بود .مقايسه آمار واردات نهادههاي دام و طيور در ۱۰
ماههامسالنسبتبهدورهمشابهسالقبلازرشد۱۶
درصدي به لحاظ وزني و رشد  ۲۶درصدي به لحاظ
ارزشيحكايتدارد.در ۱۰ماههامسالميزانواردات
ذرت بيش از  ۶ميليون و  ۹۵۹هزار تن به ارزش يك
ميليارد و ۷۰۹ميليون و ۴۰هزار دالر بوده كه نسبت
بهدورهمشابهبهلحاظوزنيتغييرينداشتهاماازلحاظ
ارزشي رشد  ۶درصدي داشته اس��ت .در بازه زماني
يادشده در اين گزارش ،بيش از سه ميليون و ۳۸هزار
تن جو به ارزش بيش از ۷۷۲ميليون و ۵۸۰هزار دالر
واردكشورشدهكهدرمقايسهبادورهمشابهسالقبل
رشد ۴۲درصديبهلحاظوزنيورشد ۶۱درصديبه
لحاظارزشيرانشانميدهد.
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صنعت،معدنوتجارت

فعاالن اقتصادي در حضور وزير كار مطرح كردند

طلسم اصالح قانون كار چه زماني  شكسته ميشود؟

تعادل| گروهبازرگاني|
«اصالح قانون جاري كار و تامين اجتماعي» به عنوان يك
مطالبهجديازسويصاحبانكسبوكاردرنشستهيات
نمايندگان اتاق ايران مطرح شد .در همين رابطه ،حسين
سالحورزينايبرييساتاقبازرگاني،بابياناينكه 80درصد
گاليهفعاالناقتصاديوپروندههايموجوددرديوانعدالت
اداري در سه حوزه «ماليات ،تامين اجتماعي و روابط كار»
است ،در اظهاراتي بيان كرد :هرچند كه اصالح اين روند به
نفع توليد است ،اما گويا اصالح قانون كار وتامين اجتماعي
طلسمشدهوبهنتيجهنميرسد.البتهوزيرتعاون،كارورفاه
اجتماعي كه در جمع فع��االن اقتصادي حضور يافته بود،
اصالحقانونكاروتاميناجتماعيراباتوجهبهشرايطجديد
بازار كار در جهان و تح��والت در نوع فعاليتهاي توليدي
ضروريعنوانكرد.براساساظهاراتمحمدشريعتمداري،
اصالحاتدردوسطحدرحالانجاماستكهبخشنخست
شامل اصالحات اساسي وكالن است كه براي آن كارگروه
پژوهشيتشكيلشده،امادرسطحديگريكهقوانينحاضر
نياز به اصالحات فوريتري دارد ،در كميته دايمي سازمان
تامين اجتماعي و وزارتخانه كار در دست اقدام است .در اين
ميانرييساتاقايرانيكپيشنهادديگرهمبهوزيركارارايه
كردكهآناحياي«شورايعاليتاميناجتماعي»بهمنظور
رفع مش��كالت بخش خصوصي بود .غالمحسين شافعي
همچنينبراينموضوعتاكيدكردكهمديريتسازمانتامين
اجتماعيبايددراختيارذينفعانباشدنهدولت.
نشستهياتنمايندگاناتاقايرانباحضوروزيرتعاون،كار
ورفاهاجتماعيوتعداديازمعاوناناينوزارتخانهبرگزارشد.
رييساتاقايراندرابتدايايننشست،گفت:سازمانتامين
اجتماعيدرسالهاياخيربهداليلمختلفدچارمشكالت
فراوانيشدهاست.يكيازمشكالتبزرگاينسازمانبحث
مديريتي و هيات اعضاي آن است بهطوري كه مديرعامل
آنازسويدولتانتخابميشود.اينموضوعباعثدخالت
مستقيم دولت در اين سازمان است .غالمحسين شافعي
بيانكرد:فشارهاييازسويدولتوغيردولتبرايانتصاب
افراددرپستهايمختلفبهواسطهشركتهايمتعدددر
اينسازمانشكلميگيرد.تركيبهياتامناياينسازمان
بهگونهاياستكهسهمنمايندگاندولتدراينسازماندو
برابر مجموع سهم نمايندگان كارگري و كارفرمايي است،
موضوعيكهدرهيچكجايدنياسابقهندارد.درصورتيكه
بايدبيمهشدگاننقشاصليرادراينتركيبداشتهباشند
و دولت نيز مكلف به حمايت ش��ود .شافعي گفت :بهطور
كلي ميتوان بيان داش��ت كه در بحث تصميمگيريهاي
اقتصادي ،نمايندگان دولت بر نمايندگان واقعي هر حوزه
س��يطره پيدا كردهاند كه اين موضوع به عنوان يك چالش

ساختاري در اقتصاد كشور مطرح است .به گفته شافعي،
امروزبيشازهرزمانديگريضرورتداردبازگرداندناصل
سهجانبهگرايي به اركان اصلي تصميمگيري و نظارتي اين
سازمانبهعنوانيكيازمطالباتبرحقتشكلهايكارگري،
كارفرماييومستمريبگيرانكهبخشاعظمتأمينماليو
تجهيز منابع اين سازمان را به عهده دارند ،از طريق احياي
شورايعاليتأميناجتماعيدنبالشود.رييساتاقايران،
با ارايه آماري عنوان كرد :نسبت اشتغال به جمعيت آماده
كار ايران در مقايسه با 187كشور جهان در آمار ارايه شده از
سوي بانك جهاني در سال  2019نشان ميدهد كه ايران
در رتبه 178دنيا قرار دارد و اين نسبت برابر 38.5است در
حالي كه در بسياري از كشورهاي موفق و توسعهيافته اين
نسبت  60درصد يا بيشتر از آن است .شافعي همچنين به
بحرانسازمانتأميناجتماعيبهعنوانبزرگترينصندوق
بيمهاي كشور و صندوق بازنشستگي كشوري اشاره كرد
كهبهواسطهپيشيگرفتنمصارفبرمنابع،انباشتبدهي
دولت،نداشتننگاهبلندمدتوجامعنگر،باآيندهايناپايدار
روبرو شدهاند .در پايان فعاالن اقتصادي از وزير تعاون ،كار و

رفاه اجتماعي ،اين سوال را مطرح ميكنند كه براي بهبود
وضعيتصندوقهايتأميناجتماعيوبازنشستگيكشوري
وجلوگيريازبحرانهايجديتردرآنهاچهاقداماتيانجام
دادهاندوچهراهكارهاييدرنظردارند؟
طلسم اصالحات يك قانون كهنه
در ادامه اين نشست حسين س�لاحورزي نايبرييس اول
اتاقبازرگانيايرانبااشارهبهمشكالتكارفرماهاوكارگران
با قانون كار گفت :شرايطي در  40سال اخير به وجود آمده
كه انگار قانون كار و تامين اجتماعي طلس��م شده و حتي
اصالح قواني��ن آن ،نتيجه نخواهد داد .از س��وي ديگر 80
درصد گاليههاي فعاالن اقتصادي در س��ه حوزه ماليات،
تاميناجتماعيوروابطكاراست.نگاهيبهآمارپروندههاي
موجود در ديوان نشان ميدهد كه عمده آنها نيز در رابطه با
همين موضوعات است .اين يعني هيچ يك از كاركردهايي
كهبرايقوانينكاروتاميناجتماعيمتصوربوديم،محقق
نشده است .از دولت تدبير و اميد انتظار داريم اصالح قانون
كاروتاميناجتماعيهرچهزودتردردستوركارقراربگيرد.

ويژه

واكنشوزيربهصحبتهايفعاالناقتصادي؟
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در جمع فعاالن اقتصادي
گفت :ام��روزه بايد به واحدهاي توليدي واقعي براي ادامه
حركتكمككنيم.حقوقمسلمسازمانتاميناجتماعي
كهبامشكالتيبرايپرداخت ۳ميليونو ۳۰۰هزارحقوق
بازنشستهدرهرماهبامشكلمواجهاست،ايجابنميكند
چرخ واحد توليدي را از كار بيندازيم .با اين وجود در برخي
بخشهاتخطيهمصورتميگيرد.محمدشريعتمداري
افزود :بهطور مثال گفتهايم حسابرسي  ۱۰ساله واحدها
بايد تعطيل باشد اما همچنان شاهد حسابرسي در برخي
بخشهاهستيم.وقتيعلتآنراجوياميشويم،ميگويند:
زمانابالغبخشنامهدرحالبررسيواحدبوديموآنراادامه
داديم.بنابرايناعالمكرديماگرحسابرسيواحدتوليديرا
تمامكرديدومتوجهمقداريبدهكاريشديد؛آنرادريافت
نكنيد.البتهايناقدامبدانمعنانيستكهمطالبهاينداريم،
اين مطالبه وجود دارد و در زمان رونق توليد وصول خواهد
شد.شريعتمداريهمچنينبااشارهبهاصالحقوانينجاري
بهنفعتوليدگفت:حتمابايدبهسمتاصالحقوانينازجمله

قانونسختوزيانآوربرويم؛دراينجادنبالباالبردنسطح
ايمنيكارهستيمتامشاغلكمترسختوزيانآورباشند.او
بابياناينكهدروضعيتخوبيازنظرپرداختهايكارگري
نيستيم،گفت:صندوقبيمهبيكاري 2هزارميلياردتومان
كس��ري بودجه دارد و با افزايش روزافزون بيكاران مواجه
هستيم .نسبت بيكاران به بيمهشدگان در حال افزايش
است .رفع اين چالش نياز به همكاري كارفرمايان دارد تا
در حد ممكن دس��ت به اخراج نزنند .او با اشاره به حذف
خانواره��ا براي درياف��ت يارانه گفت :در مرحل��ه اول۱۲
درصد حذفشدگان نس��بت به اين اقدام اعتراض كردند
كه در مرحله دوم به  ۴.۵درصد رسيد.او درباره اصالحات
ساختاريسازمانتاميناجتماعينيزبهارايهتوضيحاتي
پرداختوگفت:ايناصالحاتدر 2سطحاجراييميشود.
برايبخشاولشاملاصالحاتاساسيوكالن،كارگروهي
پژوهشي تشكيل شده اس��ت .در بخش ديگر كه نياز به
اصالحات فوريتري دارد كميته دايمي در سازمان تامين
اجتماعي و وزارت كار تشكيل شده است .او درباره حداقل
و حداكثر دستمزد كارگران در سال آينده گفت :شاخص
توليدكننده نشانه تورم آتي است و از آنجا كه اين شاخص
همداراي ثباتنسبياستوروند مطلوبيراطيميكند،
بنابراينروندتورمانتظاريرابرايسالآيندهباالپيشبيني
نميكنيم.اميدواريمتورمانتظاريدررقمهايقابلقبولي
كنترلشود.درهمينچارچوبكميتهدستمزدبابررسي،
حداقلسبدمعيشتيوحداقلدستمزدرابهشورايعالي
كارارايهخواهدداد.ازسويديگر،مديرعاملسازمانتامين
اجتماعينيزدراينجلسهگفت:پيشبينيمنابعومصارف
مادرسالجاري 126هزارميلياردتومانبوداماتاپايانسال
به حدود 130هزار ميليارد تومان ميرس��د؛ زيرا درصدد
پرداختبدهيهايمعوقخودهستيم.مصطفيساالري
افزود:درپاياناسفندسالگذشتهبا 43هزارميلياردتومان
و خرداد امس��ال با  46هزار ميليارد تومان بدهي انباشت
مواجهشديمودرمجموع 30هزارميلياردتومانبدهيبه
بانكهاو 16هزارميلياردبدهيبهمراكزدرمانيداشتيماما
توانستيمبخشيازاينبدهيهاراپرداختكنيم 10.هزار
ميليارد تومان از بدهي به مراكز درماني را در خرداد و تير
امسال پرداخت كرديم و مابقي را در هفته آينده پرداخت
ميكنيم.اوهمچنيناعالمكرد 5:هزارميلياردتومانبابت
پرداختبدهيمراكزدرمانيازدولتتسهيالتگرفتيمو
از منابع ديگر نقدينگي دريافت كرديم تا بدهي اين بخش
رابهصفربرسانيم.مطالباتبخشخصوصيراهمتاپايان
شهريور پرداخت ميكنيم و مطالبات آنها براي مهر و آبان
براي امسال را تعيين تكليف ميكنيم .بدهي بانكي را هم
حتماكاهشخواهيمداد.

نشست خبري مهندس عظيميان ،مديرعامل فوالد مباركه ،روز چهارشنبه 23بهمنماه
با حضور 56رسانه استاني و كشوري در محل برگزاري همايشهاي كميته مديريت شركت فوالد مباركه برگزار شد

بهگزارشخبرنگارفوالد،دربخشنخستايننشست،
مديرعام��ل فوالد مباركه ضم��ن قدرداني از زحمات
خبرنگاران و رسانههاي استاني و كشوري توضيحات
مبسوطي ارايه كرد.
مهندس عظيميان گفت :ف��والد مباركه بزرگترين
توليدكنن��ده ورقهاي فوالدي تخ��ت در خاورميانه
و ش��مال آفريقا با س��هم بيش از  50درصدي در بين
ش��ركتهاي بزرگ فوالدس��ازي كش��ور و سهم 22
درص��دي در ( MENAخاورميانه و ش��مال آفريقا)
ميباشد .گروه فوالد مباركه با بيش از  11ميليون تن
آهن اسفنجي در س��ال بزرگترين توليدكننده آهن
اسفنجيدرجهاناست.ارزشفعليگروهفوالدمباركه
معادل  840.000ميليارد ريال اس��ت .اين شركت در
توليد ناخالص داخلي( )GDPسهم يك درصدي و در
توليدناخالصداخليبخشصنعتسهمپنجدرصدي
دارد .در زنجيره تأمين گسترده فوالد مباركه نيز2800
تأمين كننده خدمات و كاال با حدود 80درصد ساخت
داخل حضور دارند.
شبكهگستردهمشتريانشركتشامل 1000كارخانه
و كارگاه ب ه طور مستقيم و  3000كارخانه و كارگاه به
طورغيرمستقيماست.
مديرعامل فوالد مباركه با بيان اينكه اين شركت تنها
دارنده چرخه كامل توليد فوالد در كشور است ،گفت:
معادن سنگآهن ،فرآوري سنگآهن ،گندلهسازي با
ظرفيت 12.5ميليونتن،احيايمستقيمباظرفيت12
ميليون تن ،فوالدسازي و ريختهگري مداوم با ظرفيت
 10.3ميليون تن ،خط نورد گرم با ظرفيت 6.5ميليون
تن و خطوط نورد سرد با ظرفيت  2ميليون تن ،واحد
گالوانيزه به ظرفيت 200هزار تن و خطوط توليد رنگي
و قلعاندود هر يك به ظرفيت 100هزار تن از مهمترين
حلقههاياينزنجيرههستند.
وي از مجتمع فـوالد هرمزگـان جنوب ،صنايع معدني
فوالد سنگان ،شركتهاي ورق خودرو و سفيددشت
چهارمحالبختياري،فـوالداميركبيركـاشان،شركت
تأمين و توسعه زيرساختهاي ش��رق ايران ،شركت
فني مهندس��ي فوالد مباركـه ،ش��ركت بينالمللي
اتوماسيونوسيستمهاايريسـا،شركـتفلـزتـدارك،
تـارااستيـل،شركتتـامكو،باشگاهفرهنگي-ورزشي
فوالد مباركه سپاهان ،هلدينگ فوالد متيل ،هلدينگ
س��رمايهگذاري توكافوالد و هلدينگ سرمايهگذاري
توسعه معادن و فلزات به عنوان شركتهاي گروه فوالد
مباركه نام برد.
او در ادامه با اش��اره به عملكرد فوالد مباركه و مجتمع
فوالد سبا در 10ماه نخست سال 98گفت :بهرغم همه
مشكالت موجود و همكاري با سازمانهاي برق و گاز در
فصل سرد سال همچنين با توجه به كمبودهايي كه در
حوزهسنگآهنداشتهايم،خوشبختانهباتالشجمعي
كاركناننتايجارزشمنديبهدستآمدهاستكهبرخي

ازآنهادرحوزههايمختلفعبارتانداز:درتوليدگندله
و آهن اسفنجي به ترتيب 89درصد و 95درصد برنامه
شركت تحقق يافته است .در توليد تختال با رشد يك
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل  112درصد
برنامه و در توليد كالف گرم با رش��د  3درصدي 101
درصدبرنامهتحققيافتهاست.همچنيندرتوليدكالف
سرد سخت با 3درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
قبل  100درصد برنامه ،در توليد محصول قلعاندود با
 9درصد رش��د  105درصد برنامه ،در توليد محصول
گالوانيزه و رنگي به ترتيب  98و  96درصد برنامه و در
نهايت در حمل محصول به مقصد مشتريان با رشد17
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل  109درصد
برنامه ساالنه شركت در اين حوزه تحقق يافته است.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به آثار
اشتغالزايي گروه فوالد مباركه تصريح كرد :جمع كل
اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در گروه فوالد مباركه
 350هزار فرصت شغلي است.
مديرعاملگروهفوالدمباركهبااشارهبهنقشهراهتوسعه
ظرفيت گروه فوالد مباركه گفت :فوالد مباركه در سال
 1372كار خ��ود را با توليد  2.4ميليون تن آغاز كرد و
در ادامه اين راه موفقيتآميز با ايجاد واحدهاي جديد
در جنوب كش��ور ،حفظ س��هم  50درصدي خود در
توليد فوالد كشور و دستيابي به 25ميليون تن فوالد را
هدفگذاري كرده است.
مهندس عظيميان با اش��اره به حجم فروش داخلي و
صادرات��ي فوالد مباركـه در س��الهاي اخير گفت :از
ابتدا تاكنون حدود  105ميليون تن محصوالت فوالد
مباركه در بازارهاي داخلي و صادراتي به فروش رسيده
اس��ت .اين درحالي است كه از ابتدا تاكنون حدود 20
ميليون تن محصوالت فوالدي تخت به مقاصد مورد
نظر صادر ش��ده و بيش از  8ميليارد دالر براي كشور
ارزآوري داشته است.
وي با اشاره به بازار مصرف محصوالت فوالد مباركه در
سال  1398افزود 33 :درصد محصوالت فوالد مباركه
به صنعت لوله و پروفيل 9 ،درصد به خردهفروشي5 ،
لونقل 7 ،درصد به شركتهاي
درصد به صنعت حم 
تجاري 4 ،درصد به صنايع لولههاي اتصال سياالت3 ،
درصد به صنايع لوازم خانگي و  2و  10درصد به صنايع
بستهبندي و ساير صنايع اختصاص يافته است.
او با اشاره به ميزان برداشت آب فوالد مباركه از رودخانه
زايندهرود گفت :فوالد مباركه از ابتداي بهرهبرداري،
مصرف بهين��ه آب را در تمامي خطوط توليد خود در
دستور كار قرار داده است ،تا جايي كه توانسته مصرف
ويژه آب را از  4.2مترمكعب بر تن توليد سال  1391به
 2.7در سال جاري كاهش دهد.
درنتيجهاينتالشهاوسرمايهگذاريهادرسال2018
فوالد مباركه به عنوان قهرمان كاهش مصرف آب در
بين فوالدسازان جهان معرفي شد.

مديرعامل گروه فوالد مباركه در ادامه ،اهم فعاليتهاي
معاون��ت بهرهب��رداري ش��ركت در  10ماه نخس��ت
س��ال  1398را به اين ش��رح برش��مرد :تولي��د انبوه
تخت��ال (APS X60گريد جديد ورق گرم مخصوص
گازت��رش)؛ طراحي و توليد  6محصول جديد(تختال
گازترش،كالفگرم(18HMN5كالچخودرو)،كالف
س��رد(كورتن) مخصوص كانتينرهاي حمل دريايي،
فولهارد تس��مههاي بس��تهبندي ،كالف اسيدشويي
(SPFH590رينگ خ��ودرو) ،كالف گرم(لوله آب)؛
توليد دو تيپ ورق مخصوص بدنه لوازم خانگي با تأييد
مصرفكننده؛ رشد 25درصدي توليد ورق با ضخامت
 2ميليمتر در فوالد سبا.
اهمفعاليتهايمعاونتفروشوبازاريابيفوالدمباركه
در  10ماه نخس��ت اول س��ال  1398بخش ديگري
از س��خنان مديرعامل فوالد مباركه در اين نشس��ت
خبري بود.
وي در اين خص��وص افزود :تحوي��ل  6454هزار تن
محصوالت فوالدي از ابتداي سال با رشد  15درصدي
نسبتبهمدتمشابهسالقبل،تحويل 1.2ميليونتن
محصوالت فوالدي در بازارهاي صادراتي از اول سال با
رشد 59درصدينسبتبهمدتمشابهسالقبلوثبت
 1500هزارتنسفارشمحصوالتويژهوباارزشافزوده
باالتر در انواع محصوالت توليدي شركت( 52درصد
رشد نسبت به س��ال قبل) از عمدهترين فعاليتها در
اين حوزه بوده است.
مهندس عظيميان از راهان��دازي پروژههاي بازيافت
ح��رارت از ني��روگاه گازي ب��ا اف��زودن ري��كاوري
بويل��ر( ،)HRSGاحداث دو دس��تگاه غبارگير واحد
احيا مستقيم در ناحيه آهنسازي ،احداث پستهاي
 63 kvو  400 kvسايت شهيد خرازي ،افزايش مسير
ريلي در سالنهاي  D2و  D3خطوط نهايي نورد سرد
و مسير ريلي نقطه بارگيري سالن Eنورد گرم به عنوان
عمدهترين اقدامات معاون��ت اجراي پروژههاي فوالد
مباركه نام برد.
وي اهم فعاليتهاي معاونت تكنولوژي فوالد مباركه
در  10ماه نخست سال  1398فوالد مباركه را اينگونه
برش��مرد :بوميس��ازي حدود  80درص��د قطعات و
تجهيزات مورد نياز خطوط توليد؛ بوميس��ازي 997
قطعه و تجهي��زات اس��تراتژيك(جلوگيري از خروج
حدود 10ميليون يورو)؛ ساخت دستگاه پيچش گرم
با ن��رخ كرنش باال جهت طراح��ي محصوالت جديد؛
تأس��يس مركز نوآوري گروه فوالد مباركه مبتني بر
تحول ديجيتال؛ اتمام  31پروژه تحقيقاتي با اعتباري
معادل 57ميليارد ريال؛ مشاركت 42درصدي در نظام
پيشنهادات(عملكرد مدت مشابه سال قبل38درصد)
و راهاندازي سيستم توليد تختال براي محيط گازترش.
مهندس عظيميان در ادامه اهم فعاليتهاي معاونت
خريد فوالد مباركه در  10ماه نخس��ت سال  1398را

به اين شرح برش��مرد :تأمين كاالهاي اساسي و اوليه
فوالد مباركه شامل سنگآهن ،گندله ،آهن اسفنجي،
الكترود ،فروآلياژها و...؛ شناسايي منابع تأمين جديد
اقالم استراتژيك و گلوگاهي وارداتي با رويكرد پرداخت
ريالي؛ امكانسنجي و طراحي سامانه ارتباط با معادن؛
مديريت اقالم م��ازاد و راكد(مصرفي ،يدكي و اموالي)
موجود در انبارها و اس��تفاده از سيستمهاي مكانيزه
نگهداري صحيح كاال در انبار.
وي اهم فعاليتهاي معاونت اقتصادي و مالي در10ماه
نخست س��ال  1398را به اين شرح برشمرد :افزايش
س��رمايه از مبلغ  130هزار ميليارد ريال به  210هزار
ميليارد ريال؛
كاهش مالياتهاي تش��خيصي س��الهاي گذشته و
مطالبهش��ده حدود  1300ميليارد تومان؛ پرداخت
 1600ميليارد تومان از مطالبات سود سهامداران در
موعد قانوني؛ وصول وجوه حاصل از فروشهاي داخلي
به ميزان  27هزار و  500ميليارد تومان و صادراتي به
ميزان 485ميليون يورو؛ پرداخت مبلغ 1000ميليارد
تومان و  10ميلي��ون يورو بابت طرحهاي توس��عه و
سرمايهگذاريها.
مديرعامل گروه فوالد مباركه اهم فعاليتهاي معاونت
س��رمايهگذاري و امور ش��ركتهاي فوالد مباركه در
10ماه نخست سال  1398را به اين شرح برشمرد:
افزايش س��ودآوري سرمايهگذاريها به ميزان حداقل
 2هزار ميليارد تومان؛ حضور در افزايش سرمايههاي
شركتهاي س��رمايهپذير(فوالد هرمزگان ،گلگهر،
چادرملو ،مع��دن و فل��زات و)...؛ س��رمايهگذاري در
شركتهايفوالدزاگرسانديمشك،اروندككايرانيان
و)...؛ انجام ارزيابي مالي و عملياتي شركتهاي گروه و
پيادهسازي نظام بودجهريزي در شركتهاي گروه.
وي گف��ت :فوالد مبارك��ه در حوزه مس��ووليتهاي
اجتماعي در  10ماه نخست سال  1398نيز اقدامات
موثري انجام داده است كه اهم آنها عبارتاند از :انجام
مس��اعدتهاي مختلف مالي در حوزههاي آموزشي،
فرهنگي،عمراني،ورزشي،بهداشتي،درمانيومذهبي
به مبلغ بيش از  170ميليارد ريال؛ مشاركت در جشن
گلريزان(آزادي زندانيان ديه) با مساعدت مالي حدود
 25ميلياردريال؛تشكيل 92جلسهتعامليبامسووالن
منطقه ،استاني و كش��وري؛ خريد تجهيزات و آناليز،
دستگاههاي بيوش��يمي و هورموني براي بيمارستان
محمدرسولاهلل(ص)شهرمباركه؛مشاركتدرتكميل
مركزآموزشيوفرهنگيخانهمعلممباركهومساعدت
مالي به سيلزدگان شمال ،جنوب و شرق كشور.
ارتقاي دستاوردهاي ايمني شركت در سالهاي  97و
 98بخش بعدي سخنان مهندس عظيميان بود .وي
در اين خصوص تصريح كرد :با تالش جمعي كاركنان
و در س��ايه رعايت دس��تورالعملهاي ايمني در همه
خطوط به شكرانه خداوند ،ضريبهاي شدت و تكرار

حوادث شركت در ماههاي اخير به بهترين شرايط خود
در سالهاي آينده رسيده است .وي با اشاره به اقدامات
شركتبرايبوميسازيقطعاتموردنيازصنعتفوالد
خاطرنشان كرد :براساس رويكرد مديريت شركت و با
همت و تالش كارشناسان فوالد مباركه ،شركتهاي
س��ازنده و دانشبنيان و دانش��گاههاي كشور تاكنون
 80درصد قطعات مورد نياز اين صنعت بوميس��ازي
شده اس��ت .ضمن اينكه فوالد مباركه در حال حاضر
ماشينساز شدن را در دس��تور كار خود قرار داده و با
قوت هر چه بيشتر در اين مسير در حال حركت است.
وي در ادامه به لزوم احداث نورد گرم ش��ماره  2فوالد
مباركه اشاره و تصريح كرد :با توجه به افزايش نياز بازار
داخلي و خارج��ي به ورقهاي فوالدي ،خط نورد گرم
فعلي فوالد مباركه جوابگوي نياز صنايع پاييندستي
نيست ،چراكه ظرفيت توليد كورهها در فوالد مباركه
 7ميليون تن و ظرفيت نورد گرم با تمام ظرفيتهاي
بهبوديافته در سالهاي اخير حداكثر  5ميليون تن در
سال اس��ت كه نسبت به ظرفيت نهايي فوالدسازي 2
ميليون تن كسري دارد و براي نورد اين  2ميليون تن
ش��مش فوالدي اضافه بايد فكري ميشد .بدون شك
احداث اين خ��ط مزاياي زيادي براي كش��ور خواهد
داشت كه برخي از آنها عبارتاند از :خودكفايي كشور
از واردات ورق مورد نياز و امكان توليد رول ورق جهت
ساختلولههايبااقطار بزرگ و ضخامت زياد به منظور
انتقال ذخاير نفت و گاز (API X70ضخامت توليدي
نوردفعلياز1.5تا 16ميليمتراستكهپاسخگوينياز
كشور به كالف ورق ،جهت استفاده در حوزه نفت ،گاز
و آب نيست .خط جديد ،كالف فوالدي با ضخامت1.5
تا  25.4ميليمتر و عرض تا  2000ميليمتر را توليد
ميكند و اين نياز را پوشش خواهد داد)؛ توليد ورقهاي
خاص استحكام باالي س��بك (DP1180فوالدهاي

دوفازي) جهت اس��تفاده در بدنه خودروها كه باعث
سبكس��ازي و استحكام بخش��يدن به بدنه خودرو و
در نتيجه كاهش آلودگي ،ايمن��ي باال و صرفهجويي
هزينههاي سوخت آن ميشود؛ توليد ورقهاي عريض
مورد نياز براي بدنه خودروهاي (SUVشاسيبلند)؛
توليدگريدپراستحكام QSD700جهتتوليدشاسي
خودروهايسنگين؛امكانتوليدفوالدباكربنمتوسط
براي ماشينكاري در ايران وجود ندارد و خط نورد گرم
 2اين نياز را برطرف خواهد كرد.
در حال حاض��ر ح��دود  2ميليون تن تخت��ال مازاد
بر مص��رف نورد گرم فعلي در س��ال موجود اس��ت و
ارزش اف��زودهاي كه پس از راهان��دازي خط نورد گرم
 2حاصل خواهد ش��د ،نقش مهمي در اقتصاد كشور
و توليد ناخالص ملي ايفا خواه��د كرد .همچنين كه
از خامفروش��ي تختال نيز جلوگيري خواهد ش��د .در
خط جديد با عنايت به تكنولوژي پيشرفته آن نياز به
قطعات يدكي ،تعميرات و توقف توليد بسيار كمتر از
خط موجود است.
مديرعامل فوالد مباركه مهمترين چالشهاي پيش
روي ف��والد مباركه را به اين ش��رح برش��مرد :تأمين
سنگآهن ،كنس��انتره و گندله با كيفيت مورد نياز؛
توازن در چرخه توليد فوالد و پيگيري اجراي نورد گرم
شماره 2؛ كمبود زيرس��اختهاي حمل و نقل ريلي،
ج��ادهاي و دريايي؛ توليد محصوالت ب��ا ارزشافزوده
باالتر و مديريت بازار.
مهندسعظيمياندربخشپايانيسخنانخودگفت:
درراستايتعهدبهمسووليتهاياجتماعيشركتوبا
مجوزهايي كه از هياتمديره شركت دريافت كردهايم،
انش��اءاهلل بهزودي با س��رمايهگذاري فوالد مباركه،
اصفهان صاحب خط هوايي خواهد شد و توسعه بيش
از پيش استان را رقم خواهد زد.
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تحوالت پرتنش سوريه متحدان را در برابر يكديگر قرار داد

تركيه و روسيه درآستانه جنگ سرد

گروهجهان|آيتوكيليان|
تنش بين سوريه و تركيه وارد مرحله جديدي شده است؛
هشدارهايشديداللحنمقاماتسياسيـنظاميدوطرف
چنينادعاييراثابتميكند.تركيهدرموضوعگيريهاي
رسميخود،سعيبرآنداردتاكمكهايخودبهنيروهاي
مورد حمايت خود را كه شامل خدمات لجستيكي ،ادوات
پيش��رفته نظامي و باز كردن مسير براي پيشروي بيشتر
آنان در خاك سوريه (ادلب) است كتمان كند .اما دولت و
ارتشسوريه،تركيهرامسوولمستقيمپيشرويوتعرض
تروريستها به سوريه و تبعات ناشي از اين وقايع ميداند.
پيشترنيزمنابعروس،تركيهرابهتحويلسالحوتجهيزات
نظامي به گروه تروريس��تي «هيات تحرير الشام» متهم
كردهبودند.
بهگزارش الميادي��ن ،درحالي كه ارتش س��وريه كنترل
روستايي را در حومه ادلب در دست گرفته ،تروريستهاي
تحريرالشام(النصرهسابق)باپشتيبانيتركيهبهپايگاههاي
ارتش س��وريه در غرب حلب حمله كردند .ارتش سوريه
كنترلروستايركايادرشمالغربخانشيخوندرحومه
ادلبرادردستگرفت.نيروهايدولتيسوريهبهپيشروي
سريعخوددرحومهحلبوادلبادامهدادهوپسازسيطره
بردانشكدهپليسدرجنوبغربحلبكنترلمسيرحلبـ
ادلبرادردستگرفتند.رجبطيباردوغانرييسجمهور
تركيه ،ش��نبه اعالم كرد كه آنكارا امكان ن��دارد در قبال
پيشروي ارتش سوريه ساكت بنشيند .او تأكيد كرده اگر
ارتشسوريهتاپيشازپايانفوريهازادلبعقبنشينينكند
باآنهابرخوردجديخواهدكرد.
تنش پنهاني بين روسيه و تركيه نيز در اين اتفاقات علني
شده اس��ت .بهدنبال تهديد سفير روسيه در تركيه ،آنكارا
تدابير امنيتي در اطراف س��فارت مس��كو را تشديد كرد.
بهگزارشنووستي،الكسييرخوفسفيرروسيهدرتركيه،
گفته بود« ،وضعيت ادلب سوريه در شبكههاي اجتماعي
تركيه تنشي را عليه روس��يه ايجاد كرده است ».از سوي
ديگر،تركيه،روسيهرابهناكاميدرپايبنديبهتوافقسوچي
متهم كرده و مدعي است ،آنكارا مسووليتهاي خود را در
ادلب؛آخرينپايگاهاصلينظاميانمخالفدرسوريهانجام
داده است.

روي تركيه حساب باز كرديم!
درحاليكهتركيهسعيداردنقشهژمونيكخوددربحران
ادلب (به س��ود تروريس��تها) را انكار كند ،سركرده گروه
تروريستي«هياتتحريرالشام»درتوجيهمداخالتنظامي
آنكارادرسوريه،درگيريهايشمالسوريهرابهمردمودولت
تركيهمرتبطدانستهاست.بهگزارشروسيااليوم«،ابومحمد
الجوالني» با اشاره به عمليات ارتش سوريه براي آزادسازي
ادلب مداخله تركيه در امور اين استان را توجيه كرده است.
او در اين باره گفته« :نبرد ش��مال سوريه به ملت تركيه نيز
مربوط ميش��ود ،چراكه پيامده��اي آن از نظر اقتصادي،
امنيتيونظاميبراينكشورتأثيرخواهدگذاشت».الجوالني

همچنين تأكيد كرده جبهه النص��ره روي قدرت داخلي و
سرمايهگذاريتركيهبهسوداينگروهحساببازكردهاست.
مذاكره بر سر ادلب
داود چاوش اوغلو وزير خارجه تركيه ۱۰ ،فوريه اعالم كرد
كه تركيه و روس��يه درباره ادلب هنوز به توافق نرسيدهاند.
رسانههايتركيهنيزگزارشكردهاندكهگفتوگوهايتركيه
وروسيهازهشتمفوريهدرآنكاراآغازشدهونخستينجلسه،
سهساعتطولكشيدهاست.بهگفتهوزارتخارجهتركيه،
اينگفتوگوهابرايتضمينصلحوپيشبردروندسياسي
ادامه مييابد .روسيه و تركيه ۲۰۱۷قرارداد تنشزدايي در

نيروهايهياتتحريرالشاموديگرگروههاباپوششنظامي
تركيهدرجنگعليهنيروهايسوريهمشاركتدارند،گفته:
«درسطحميدانينيز،ارتشتركيهايستهايبازرسيخود
رادرمنطقهادلببانيروهايويژهكماندوتقويتميكند».
در همين راس��تا ،آناتولي گزارش داده اتوبوسهاي حامل
نيروهاي ويژه وارد جنوب تركيه ش��ده و بالفاصله توسط
نفربرهايزرهيبهايستهايبازرسيدرادلبمنتقلشدند.
از طرفي روسيه نيز گفته كه پيروزي اسد در ادلب حتمي
است.سرگئيالوروفوزيرخارجهروسيه،گفته«:ماباآنكارا
روابط خوبي داريم اما اين بدان معنا نيست كه در همهچيز
اتفاقنظرداريم».اينموضعگيريآشكاراازتنشپنهانبين
دوكشورپردهبرداريميكند.

ادلب را امضا كردند كه س��ال بعد به اجرا درآمد .توافق اين
بود كه دو كشور با تشكيل نيروي مشترك ،مانع درگيري
مخالفان و نيروهاي دولتي در اين استان شوند .بهگزارش
آناتولي،ارتشتركيهبهتازگيبهشمارنيروهايخوددرمرز
سوريهافزودهوبيشاز ۳۰۰خودرونيروهايويژهومهمات
به مرز سوريه منتقلكرده است.همچنين اردوغان تهديد
كرده در صورت نق��ض توافق ادلب ،به برنامه جايگزين رو
خواهدآورد .يكمنبعروسگزارشدادهكهتركيهبيشاز
۷۰تانك ،حدود ۲۰۰خودروي زرهي و ۸۰توپخانه را وارد
ادلب كرده و بخش زي��ادي از اين تجهيزات را به نيروهاي
مسلحجبههالنصرهتحويلدادهاست.اينمنبعبابياناينكه

اتهامزني متحدان عليه يكديگر
يكيازتحليلگرانيورونيوزاخيرادربارهوضعيتادلبگفته
بين تركيه و روسيه در عمل چيزي شبيه جنگ سرد آغاز
شده است .يكي از مهمترين مثالهاي او ،اشاره به سخنان
اردوغاناستكهمداوماًنظاميانوابستهبهروسيهوسوريه
رابهكشتارغيرنظاميانادلبمتهمميكند.اماروسيه،اتهام
قتلعاموكشتارغيرنظامياندرادلبراردكردهوميگويد:
بهتر است كه تركيه در ادلب به تعهدات خود عمل كرده و
نيروهاي افراطي را تحت كنترل و نظارت در بياورد و آنان را
بهحملهعليهروسيهوسوريهتشويقنكند .اشپيگلآنالين
در اين باره نوشته« :اردوغان چنين طرحي را در ارتباط با
ادلبدرسرداردتاازاينطريقبرنفوذخوددرجنگداخلي
سوريه بيفزايد .به نظر ميرسد دولت آنكارا منطقه كاهش
تنشدرادلبرابهعنوانمنطقهحفاظتيبرايتركيهتلقي
ميكند».فرانس 24همدرگزارشيبهايننكتهاشارهكرده
كه «تركيه و روسيه كه در جنگ سوريه طرفهاي مخالف
راپشتسرميگذارند،درسال 2018توافقكردندكهيك
منطقه دزدگير (حائل امنيتي) را در اس��تان شمال غربي
تأسيسكنند.اماهمكاريشكنندهآنهاباحملهدولتسوريه
در ادلب مختل شده است ،كه طي آن 13سرباز ترك در دو
هفتهگذشتهكشتهشدهاند.اردوغانهفتهگذشتهتلفني
با پوتين صحبت كرد اما هيچ چشماندازي از دستيابي به
موفقيتديپلماتيكديدهنشد.

نگاهي به سازش پشتپرده «زلمي خليلزاد» و «طالبان»

نيمه پنهان صلح افغانستان
گروهجهان|
نزديكبه13ماهازگفتوگوهايمستقيمصلحمياناياالت
متحدهوطالباندرقطرميگذرد.دراينمدتگفتوگوهاي
دوطرفدرموردصلحبدورازچشمرسانههاودرغيابمردم
ودولتافغانستانادامهداشتهوهيچحادثهاينتوانستهاست
اين گفتوگوها را به تعطيلي مطلق بكشاند .حتي در يك
مرحله حساس كه بنا بود توافقنامه قبلي در كمپ ديويد
توسط دونالد ترامپ به امضا برسد و بهگونه ناگهاني با چند
توييتاوتمامپروسهگفتوگوهاييكسالهمردهاعالنشد
بازهمگفتوگوهاتداومپيداكرد.اكنوننشريهتايمبهنقل
از منابع مطلع گزارش داده كه توافق صلح امريكا و طالبان
عالوهبربخشهاييكهقراراستمنتشرشودضميمههاي
پنهانينيزداردكهدوطرفبرفاشنشدنآنهااصراردارند.
افغانستانديلي به نقل از تايم نوش��ته :تمام اميدواريها
براي پايان دادن به جنگ 18س��اله در افغانستان ،در اتاق
پرهزينه مذاكره در دوحه قطر نهفته اس��ت .تنها يك نفر
است كه ميداند توافقنامه كاغذي صلح كه در موردش در
قطرگفتوگوجرياندارد،آيادرعملبهصلحپايدارخواهد
انجاميد يا خير :آن شخص زلمي خليلزاد است ،فرستاده
ويژهامريكابرايصلحافغانستان.
خليلزاد بيش از يكسال است كه تالش دارد تا به جنگ
امريكاوطالبانپاياندهد.اواكنوناطمينانداردكهامضاي
توافقنامهدستنيافتنيصلحميانامريكاوشبهنظاميانيكه
بهتروريستهايالقاعدهپناهدادهبودندتابرايحمالت11
بالوقوعاست.گفتهشده،اوچنان
سپتامبرنقشهبكشند،قري 

مطمئناستكهتيماشدرحالحاضربرايبرگزاريمراسم
امضايپيمانصلحدرحالانتخابمكانمناسباست.
اگر خليلزاد در اين تالشش موفق شود احتماال پيروزي
ترامپرادرانتخاباتسرنوشتسازامسالرقمميزند،كسي
كه از مدتها پيش س��وگند خورده بود به دخالت نظامي
امريكا در جنگهاي بيپايان نقط ه پايان ميگذارد .اما اگر
شكست بخورد ،اياالت متحده در منجالب طوالنيترين
جنگي كه امريكا تاكنون ب��ه خودش ديده گرفتار خواهد
ماند ،نبردي كه بيش از  3500نفر نيروي اياالت متحده و
ناتو را تلف كرد ،تقريباً 900ميليارد دالر براي امريكاييها
هزينه برداشت و سبب كشته ش��دن هزاران افغان و آواره
شدنميليونهانفرديگرشد.همهچيزبهجزيياتپيچيده
لزادبه
تالشهاييبستگيداردكهدرجريانرفتوآمدخلي 
دوحه،كابلوواشنگتنصورتگرفتهاست.
تالشهاي خليلزاد در اصل متمركز به يك هدف اس��ت:
طالبان به نيروهاي افغان و امريكايي حمله نكند و اياالت
متحدهاكثرنيروهايشراازافغانستانبيرونبكشد.طالبان
برسراعالمآتشبسهفتروزهتوافقكردهتانشاندهدكه
اين كارزار را جدي گرفت ه است .اما رهبران رده اول طالبان،
بادرخواستامريكامبنيبرفعاليتنيروهايضدتروريسم
امريكاييدرافغانستانآشكاراموافقتنكردهاست.
خليلزاد براي حل اين مش��كل راه ميانبر را انتخاب كرده
است.بهگفتهسهفردمطلعازجزيياتمتنفعليتوافقنامه،
اينتوافقنامهضميمههايمحرمانههمدارد.نخستينمورد
شاملتوافقبرسرباقيماندننيروهايضدتروريسماياالت

گانتس :دولتي بدون نتانياهو و
احزاب عربي تشكيل ميدهم

روسيه نميتواند
نورثاستريم 2را تكميل كند

گروه جهان|رهبر حزب آبي ـ سفيد اسراييل اعالم
كرده دولتي را تش��كيل خواهد داد كه نخس��توزير
كنوني و احزاب عربي در آن حضور نداش��ته باش��ند.
بهگزارش اس��كاينيوز ،بني گانتس رقيب انتخاباتي
بنياميننتانياهونخستوزيررژيمصهيونيستي،متعهد
به تشكيل دولتي شد كه نتانياهو و احزاب عرب در آن
حضورنداشتهباشند.گانتسدومسيراحتماليرابراي
خود تعيين كرده و گفته كه يا با گروه گس��تردهاي از
احزاب «يهودي و دموكرات» از جمله حزب مليگراي
افراطي «اسراييل خانه ما» (اسراييل بيتنا) به رهبري
آويگدورليبرمنوزيرجنگاسراييل،همكاريخواهد
كرد يا ممكن است كه در صورت رهايي حزب ليكود از
رياستنتانياهو،بااينحزبهمكاريكند.اوگفته«:از
نظر سياسي نتانياهو دورهاش را به پايان رسانده است و
ليكود نميتواند با بيبي (لقب نتانياهو) دولت تشكيل
دهد و ب��دون او نيز تنها خواهد بود ».آويگدور ليبرمن
نيز ش��نبه اعالم كرده بود كه دوران بنيامين نتانياهو
سپري ش��ده اس��ت و او بايد پس از انتخابات كنست
(پارلماناسراييل)صحنهسياسياسراييلراترككند.
ليبرمن گفته« :حزب ليكود به نتانياهو كمك خواهد
كرد تا محترمانه از زندگي سياسي كنارهگيري كند و
تمامياحزاببايدبرايدورانپسانتانياهوآمادهشوند».
انتخاباتپارلمانيدرسرزمينهاياشغاليقراراستكه
دوممارسبرگزارشود.طبقنظرسنجيها۴۰درصداز
شركتكنندگان در پاسخ به اين سوال كه آيا انتخابات
به دور چهارم كشيده ميشود يا خير جواب قطعا داده،
۳۴درصداحتماالو۱۶درصداحتمالآنراكمدانستند.

گروه جهان| وزي��ر انرژي امريكا گفته واش��نگتن
اطمينان دارد روسيه نميتواند نورد استريم دو (خط
لوله انتقال گاز طبيع��ي) را در درياي بالتيك تكميل
كند و امريكا نيز در مخالفت با اين پروژه تالش ميكند.
بهگ��زارش بلومب��رگ« ،دن بروئيلِت» در پاس��خ به
پرسشي مبنيبر تالشهاي مسكودر راستايدور زدن
تحريمهايامريكاوتكميلپروژهنورثاستريم،2گفته
«آنها نميتوانند» و ادعاها را مبني بر اينكه گازپروم كه
مالكيت اين پروژه را برعه��ده دارد ،تنها با يك تأخير
كوتاهمدت مواجه ش��ده اس��ت ،رد كرد .او در حاشيه
نشست امنيتي مونيخ در اين باره گفته« :برعكس ،اين
تأخير بس��يار طوالني خواهد بود زيرا روسيه فناوري
پيش��برد اين پروژه را ندارد ».اين خط لوله كه قابليت
انتقال مستقيم ساالنه  ۵۵ميليون مكعب گاز طبيعي
را از ميادين سيبري به آلمان دارد ،به كانون تنشهاي
ژئوپولتيك در سرتاس��ر اقيانوس اطلس تبديل شده
است .ترامپ آلمان را بهدليل پرداخت ميلياردها دالر
پول به روسيه در ازاي گاز بهشدت مورد انتقاد قرار داده
است .براساس اسناد ارايه شده توسط گازپروم ،مالكان
نورثاستريم دو تا ماه مه ۲۰۱۹مبلغ ۵.۸ميليارد يورو
دراينپروژهسرمايهگذاريكردهاند.تحريمهايدسامبر
امريكاشركتسويسي«آلسيز»راكهدرزمينهاحداث
خطوطلولهوتأسيساتزيرآبيفعاليتميكند،مجبوربه
قطعمشاركتخوددراينپروژهكردودرسرنوشتآنرا
درابهامقرارداد.امريكااعالمكردهاروپابايدوابستگيخود
را به گاز روسيه قطع كرده و در عوض محمولههاي مايع
اينسوختراازواشنگتنخريداريكند.

دريچه
تالش پاكستان براي خروج از
فهرست خاكستري FATF

گروه جهان| نشست  ۶روزه گروه ويژه اقدام مالي
( )FATFاز يكش��نبه با حضور ۸۰۰نماينده از ۲۰۵
كشورجهان،سازمانمللمتحد،بانكجهاني،صندوق
بينالملليپول،نهادهايقضاييجهاندرپاريسآغاز
بهكار كرد .بهگزارش يورونيوز ،دومين نشست گروه
ويژه اقدام مالي است كه به رياست شيانگمين ليو،
نماينده بانك مركزي چين و رييس جديد اين گروه
برگزار ميش��ود .در نشس��ت جاري گروه ويژه اقدام
مالي،اعضاءپسازبررسيعملكردمبارزهباپولشويي
و تامين مالي تروريسم در سطح جهان بهويژه براي
محدودسازي گروههاي القاعده و داعش ،اقدامهاي
كرهش��مالي و امارات عربي متحده را براي مبارزه با
پولشوييوتأمينماليتروريسمارزيابيخواهندكرد.
سپسروندپيشرفتبرخيكشورهاازجملهپاكستان
برايانطباقسيستمهايپوليوماليبااستانداردهاي
اعالم شده گروه ويژه اقدام مالي ،بررسي خواهد شد.
وبسايت رسمي اين گروه از پاكستان خواسته تا هر
چهسريعتراستانداردهايماليخودراارتقاءدهدواال
بهجمعكشورهايپرريسكملحقخواهدشد.ورود
پاكستان به فهرست خاكستري افايتياف افزون
بر اينكه نگرانيهاي گستردهاي را نسبت به دشوارتر
شدنتبادلهايماليبينالمللياينكشورايجادكرده
ودريافتواموكمكهايپوليازاروپا،امريكا،صندوق
بينالملليپولوبانكجهانيدشوارتركرده،بهابزاري
در دست منتقدان سياسي عمرانخان نخستوزير
پاكستان ،براي زير سوال بردن عملكرد دولت او بدل
شده است .در همين حال ،شاه محمد قريشي وزير
خارجه پاكستان ،اعالم كرده ادامه حضور كشورش
درفهرستخاكستريافايتيافساالنه۱۰ميليارد
دالر زيان به اين كش��ور وارد خواهد كرد .پاكس��تان
از  ۲۰۰۸تاكن��ون مدام در ش��رايط ورود و خروج به
فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي قرار داشته
و اينبار براي خروج از فهرست خاكستري به۱۵راي
از ۳۷كشور صاحب راي در گروه ويژه اقدام مالي نياز
داردوبرايجلوگيريازسقوطبهفهرستسياهتنهابه
۳رايمخالفاحتياجدارد .پاكستانكهاخيرابارديگر
واردفهرستخاكستريگروهويژهاقدامماليشده،در
ماههايگذشتهتالشهايديپلماتيكگستردهايرا
براي بازگشت به فهرست سفيد اين گروه آغاز كرده
اس��ت؛ بهطوري كه عمرانخان گذش��ته از چين و
كشورهاي عربي حاش��يه خليج فارس ،رايزنيهاي
ديپلماتيكگستردهايرابامالزي،تركيهوامريكاانجام
داده تا بتواند در نشست جاري گروه ويژه اقدام مالي،
پاكستانرابارديگرفهرستسفيداينگروهبازگرداند.

كوتاهازمنطقه
متحده در افغانستان است .دومين مورد ،بيانيه طالبان در
نكوهشتروريسموافراطگراييخشونتآميزاست.بهگفته
منابعمطلع،سومينضميمهدربارهمكانيسمياستكهبر
تحققآتشبسدرجريانگفتوگوهايبيناالفغانينظارت
ميكند.اماسومينمنبعبهچگونگيعملياتهايسازمان
سيادرمناطقتحتكنترلطالباندرآيندهاشارهميكند.
يكيازمنابعبهشرطپنهانماندنهويتاش،دريادداشتي
كهبهمجلهتايمفرستاده،جزيياتاينمتعلقاتمحرمانهرا
شرح داده است .يك قانونگذار امريكايي و دو مقام افغان
تأييد كردهاند كه كاهش تعداد نيروهاي ضدتروريسم در
درازمدت از 13000نفر به 8600نفر جزو توافقنامه است.
وزارتخارج هامريكا،دفترسياودفترخليلزاداينموضوع
لزاددراينارتباطحاضرنشدكهمصاحبه
راردكردهاند.خلي 
كند.يكمقامطالبانهمگفتهتوافقنامهشاملخروجكامل
نيروهايامريكاييميشودوضميمههايمحرمانهفقطيك
شايعهاست.بر اساسگفتههاي مقامات افغانو امريكايي،
اگراتفاقديگريرخندهد،توافقنامهتاآخرهمينماهبهامضا
ميرسد.امادرجريانايندوهفتهامكاندارداتفاقهايزياد
رخدهدمثالممكناستكهشبهنظاميانطالباندراعتراض
بهاينكهرهبرانشانباادامهحضورامريكاييهادرافغانستان
موافقت كردهاند جنگ ديگري راه بياندزاد و عملياتهاي
جديدراباهدفبيثباتكردنافغانستاناجراكنند؛ياترامپ
يكتوييتويرانگرديگرمنتشركندوفرستادهاشرادوباره
بهميزمذاكرهبفرستد.
افغانستانديلي نوشته :براي نسلي از افغانها كه در جنگ

بزرگشدهانداينمسالهزيادحياتينيست.برايخليلزاد
امااينتوافقنام هايسرنوشتسازاست.حتااگرصلحدايمي
برقرارنشود،خليلزادباادعاياينكهكارشرادرستانجام
داده،بهعنوانگفتوگوكنندهايكهتوافقنامهايرابهامضا
رس��اند كه ناممكن به نظر ميرسيد ،ميتواند جايگاهش
را در امريكا محكمتر كند .او پيشتر هم به هدفش نزديك
شده بود .ماه سپتامبر گذشته ،امضاي يك توافقنامه ميان
اياالتمتحدهوطالبانقريبالوقوعبهنظرميرسيدتااينكه
با حمل ه انتحاري طالبان در كابل كه منجر به كشته شدن
چندين غيرنظامي و يك سرباز امريكايي شد ،همه چه به
هم ريخت .ترامپ ،ناگهان در جريان توفان توييتري7ماه
سپتامبر گفتوگوهاي صلح را خاتمه يافته اعالن كرد .با
اين حال در دسامبر گفتوگوها از سر گرفته شد و اكنون
مقاماتميگويندكهتوافقنامهبهزوديامضاخواهدشد؛اگر
كهطالبانبتوانندبرايهفتروزكاملنفراتشراازراهاندازي
عمليات بر نيروهاي افغان و امريكايي باز دارد .اين «اگر»،

كميمتفاوتاست.بعضيازرهبرانطالبانممكناستبه
توافقنامهايكهخروجكاملنيروهايامريكاييازافغانستان
را تضمين كند باوري نداشته باشند .همچنين متعلقات
محرمانه ممكن است تحقق صلح دايمي در افغانستان را
دچارمشكلكند.طالبانانتظاردارندكهنيروهايامريكايي
كولهبارشانرابستهوافغانستانرتترككننداماباگذشت
زمان متوجه خواهند ش��د كه نيروهاي امريكايي كام ً
ال از
افغانستانخارجنخواهندشدواينامرياستكهميتواند
صلح را خطر بيندازد .راه ميانبر ،انتخاب نسخه كالسيك
لزاداست؛گرچهمنتقدانشدرواشنگتننگرانهستند
خلي 
كهاوبهخاطرپيشكشكردنتوافقنامهصلحبهترامپممكن
است هر وعدهاي را به طالبان بدهد .او در كابل نيز به همين
اندازه مخالف دارد .بسياري از غيرپشتونها بهخاطر اينكه
مذهبپشتونوهمكيشبسيارياز
خلي 
لزادازقبيلهسني ِ
اعضايطالباناست،بهاواعتمادندارند.اينهاهمگيمواردي
استكهميتواندبهابهاماتصلحيكهدرراهاستبيفزايد.

برگزاري نشست نظارت بر
آتشبس ليبي در مونيخ

شركتهاي آمريكايي در
معرض تبعات ويروس كرونا

پلوسي :نطق ساالنه ترامپ
مزخرف بود ،پارهاش كردم

گروه جهان|نشست كميته بينالمللي براي نظارت
برآتشبسدرليبيدرجريانكنفرانسامنيتيمونيخ
آلمان برگزار شد .بهگزارش القدسالعربي ،هايكو ماس
وزيرخارجهآلمان،مسووليتنشستكميتهبينالمللي
نظ��ارت بر آتشبس ليبي در اين نشس��ت تاكيد كرد:
«همهطرفهابايدبهاصولكنفرانسبرليندربارهليبي
پايبند باشند .تالش ميكنيم به توافقنامهاي الزامآور
براي برقراري آتشبس��ي دايمي در ليبي دست يابيم.
آنچهاهميتداردآغازمذاكراتسياسيدرليبي تا قبل
از پايان ماه جاري ميالدي است ».در اين نشست توقف
اجرايآتشبسدرليبيوممنوعيتصادراتاسلحهبه
اينكشوربررسيشد.برلين۱۹ژانويهميزبانكنفرانسي
با مش��اركت نمايندگان ۱۲كش��ور و چهار س��ازمان
بينالملليومنطقهايبودكهازمهمترينبندهايبيانيه
پاياني آن ميتوان به لزوم پايبندي به آتشبس مطابق
با طرح تركيه-روسيه از دوازدهم همان ماه و بازگشت
به روند سياسي براي حل اختالفات اشاره كرد .شوراي
امنيتسازمانمللهفتهگذشتهپيشنويسقطعنامه
پيشنهادي بريتانيا درباره لزوم پايبندي به آتشبس در
ليبيراتصويبكرد.اينپيشنويسبارايموافق۱۴عضو
از مجموع۱۵عضو شوراي امنيت به تصويب رسيد و در
اين ميان روسيه از راي دادن امتناع كرد .حدود  ۳۵تن
ازسرانكشورهاونزديكبه۱۰۰وزيرخارجهتاشامگاه
يكش��نبه درباره بحرانهاي موجود گفتوگو كردند.
ولفگانگايشينگركهاز ۲۰۰۹رياستكنفرانسمونيخ
را به عهده داشت ،گفته در تداوم بحران سوريه و جنگ
داخليليبيدرماندگيجامعهبينالملليراميبيند.

سفر دورهاي پمپئو به خاورميانه

گ�روه جه�ان| نزديك به يكپنجم ش��ركتهاي
بزرگ آمريكايي كه س��هام آنها تحت شاخص بورس
«اسانپي» قرار دارد اعالم كردهاند كه شيوع ويروس
كرونا در چين به درآمدها و س��ود آنها در سال جاري
آسيب خواهد زد .به گزارش سيانبيسي ،نزديك به
يك پنجم شركتهاي بزرگ آمريكايي كه سهام آنها
تحت شاخص بورس اسانپي قرار دارد اعالم كردهاند
كه شيوع ويروس كرونا در چين به درآمدها و سود آنها
درسالجاريآسيبخواهدزد.هرچندبسيارازمديران
شركتها پيشبيني كردهاند درآمد آنها آسيب ببيند،
اما گفتهاند انتظار ندارند اين تأثير يك سال كامل طول
بكشد و اكثراًپيشبيني كردهاند كه افت درآمد در سه
ماهه اول رخ دهد .مديرعامل استي الودر ،فابريتسيو
فردا،ميگويد:بخشبزرگيازمديرعامالنشركتهاي
تحت ش��اخص اساندپي هم در زمان اعالم گزارش و
پيشبيني درآمد خود گفته بودند كه هنوز براي اعالم
تأثيرمنفيويروسكروناخيليزوداست،اماقولدادند
كهسهامدارانراباخبرخواهندكرد.همزمانگزارشها
حاكي از آن اس��ت كه خودروس��ازي اروپا تحت تاثير
ويروس كرونا با مشكالتي دست و پنجه نرم ميكند؛
فيات كرايسلر اعالم كرد به علت كمبود قطعات مورد
نياز خود كه در كارخانه چين اين شركت توليد ميشد،
توليدخودرودركارخانهصربستانخودرامتوقفكرده
است.بهگزارشسيانبيسي،فياتكرايسلراعالمكرد
به علت كمبود قطعات مورد نياز خود كه در كارخانه
چيناينشركتتوليدميشد،توليدخودرودركارخانه
صربستان خود را متوقف كرده است.

گروه جهان| رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته
قصد نداشته نسخه سخنراني س��االنه دونالد ترامپ را
پارهكند،تااينكهآنراخواندومتوجهشدكهوحشتناك
و مزخرف است و به اين طريق خواست تا توجهها را به
بخشهاي ناخوش��ايند آن جلب كند .نانسي پلوسي
رييس در بحبوحه انتق��اد جمهوريخواهان بابت پاره
كردنمتنسخنرانيساالنهدونالدترامپدرمصاحبهاي
با ش��بكه س��يانان از خود دفاع كرده است .اين مقام
ارشد حزب دموكرات گفته« :زماني كه به نطق ساالنه
رفتيم،قصدانجامچنينكاريرانداشتم.پسازخواندن
حدوديكسوممتنسخنراني،باخودمفكركردم«اين
وحشتناكومزخرفاست»ومتوجهشدمكهتقريبادر
هرصفحهايمطلبيوجودداردكهناخوشايندونامطلوب
است .رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته ،از اينكه
ميديددرمتنسخنرانيترامپهيچاشارهايبهمصوبات
دموكراتهاياينمجلسنشدهاست،نااميدشدهاست.
اوگفته«:ماپوششمطبوعاتياندكيداشتيمواينطور
بهنظرميرسدكهاگرشمابخواهيدپوششدادهشويد،
بايدجلبتوجهكنيد؛بنابراينفكركردم،خبتوجهرابه
اين حقيقت جلب كنم كه آنچه او امروز در اينجا به زبان
آورد ،واقعيت ندارد ».اقدام پلوس��ي در روز نطق ساالنه
ترامپ و پاره كردن متن س��خنراني او با واكنش منفي
جمهوريخواهان و ترامپ روبرو شد .پلوسي همچنين
در پاس��خ به انتقادي مبني بر اينكه از سياست معمول
عدمانتقادآشكاراازرياستجمهوريفاصلهگرفته،گفته
است« :من درباره شخص او حرف نميزنم .فقط درباره
سخنرانياشصحبتميكنم».

وزيرخارجهامريكاپسازپايانتورآفريقاراهيسفري
س��ه روزه به منطقه خاورميانه ميشود .بهگزارش
تارنماي وزارت خارجه امريكا ،مايك پمپئو از  ۱۹تا
 ۲۱فوريه راهي خاورميانه شده و ابتدا در عربستان
سعوديباسراناينكشورگفتوگوخواهدكرد.سفر
بعدياينديپلماتامريكا،عماناعالمشدهتاضمن
تسليتدرگذشتسلطانقابوس،باهيثمبنطارق،
سلطان جديد اين كش��ور ديدار كند .پمپئو پس از
حضوردرپنجاهوهشتمينكنفرانسامنيتيمونيخ،
ازيكشنبهودرچهارچوبنخستينتورآفريقاييخود
عازمسنگال،آنگوالواتيوپيشد.

شليك راكت به سوي سفارت
امريكا در بغداد

چند راكت بامداد يكشنبه به سمت مقر فرماندهي
نيروهاي ائتالف به رهبري امريكا و س��فارت اياالت
متحده در منطقه سبز بغداد شليك شد .يك مقام
نظامي امريكايي حمله راكتي را تاييد كرده اس��ت.
بهگ��زارش آسوش��يتدپرس ،اين حمل��ه راكتي با
راكتهايكوچكغيرازخسارتهايجزيي،تلفاتي
بهدنبال نداشته است .اين نوزدهمين حمله از اكتبر
است كه هم س��فارت و هم مقر نيروهاي امريكايي
با حدود ۵هزار و ۲۰۰سرباز را هدف قرار ميدهد.

درخواست براي حضور
آلمان در خليجفارس

عربستانخواستارمشاركتآلماندرماموريتناوگان
درياييبينالملليبافرماندهيامريكايادرماموريت
نظاميدريايياروپادرخليجعمانبهرهبريفرانسه
شد .آلمان تاكنون در ماموريتهاي امريكا و فرانسه
شركت نكرده اس��ت .ش��اهزاده فيصل بن فرحان
بنعبداهللوزيرخارجهعربستانسعودي،درمصاحبه
با «ولتام زونتاگ» گفته« :همه كش��ورهايي كه از
تجارتكاالازطريقخليجفارسذينفعهستندبايد
درتأمينامنيتمسيردرياييآنمشاركتكنندواين
شاملآلماننيزميشود».

«اشغال قرن»كتاب اهدايي
اردوغان به عمرانخان

منابع آگاه اع�لام كردند رييسجمهوري تركيه در
جريانسفراخيرشبهاسالمآبادكتابيراتحتعنوان
«اش��غال قرن» به نخس��توزير و رييسجمهوري
پاكستان هديه داده است .بهگزارش آناتولي ،رجب
طيب اردوغان در س��فر به اسالمآباد كتاب «اشغال
فلسطين :فلسطين در سايه طرحهاي يكجانبه» را
بهعارفعلوي،همتايپاكستانيخودوعمرانخان
هديه داد .طبق اين گزارش ،كتاب به مبارزات ملت
فلسطين،مراحلاشغالگرياسراييلونقضقوانين
بينالمللي توس��ط آن ،حمايت تركي��ه از مبارزات
فلسطين و جزييات طرح اشغال و الحاق اعالم شده
توسطترامپتحتعنوانمعاملهقرنميپردازد.
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هادي حجازيفر :روياهاي بزرگي داريم

نخستين جشنواره تئاتر هامون با معرفي برگزيدگان و با حضور جمعي از چهرههاي تئاتري و سينمايي به كار خود پايان داد .در آغاز
اين برنامه ،هادي حجازيفر مدير تئاتر هامون و دبير جشنواره تئاتر هامون گفت :وقتي جشنوارهاي همزمان با جشنواره تئاتر فجر
اينگونه مورد استقبال قرار ميگيرد ،نشانه كمبودهاي سختافزاري است كه در تئاتر داريم.
حجازيفر ادامه داد :روياهاي بزرگي داريم و اميدواريم با كمك جواناني كه در اين جشنواره همراه ما بودند ،اين روياها را محقق كنيم.
اين جشنواره راهي است كه تازه آغاز شده و پايان آن نيست و برنامههاي مهمي در زمينه آموزش داريم .حجازيفر با ابراز خوشحالي
از حضور جواناني كه به صورت نيروهاي داوطلب با اين جشنواره همكاري داشتهاند ،گفت :به شفاف بودن هميشه اعتقاد دارم.

نامجومطلق :باانگيزه باال بهدنبال پيروزي مقابل االهلي هستيم

مرب��ي اس��تقالل ميگويد ب��ا توجه به
ورزشي انگيزهاي كه بازيكنانش دارند ،به دنبال
پيروزي مقابل االهلي عربستان هستند.
فرهاد مجيدي ،سرمربي اس��تقالل به دليل كسالت
در كنفرانس خبري پيش از بازي با االهلي عربس��تان
حضور پيدا نكرد و به ج��اي او ،مجيد نامجومطلق در
ايننشستشركتكرد.مجيدنامجومطلق،مربيتيم
فوتبالاستقاللدراينكنفرانسمطبوعاتيگفت:بازي
سختي با االهلي داريم اما تيم ما شرايط خيلي خوبي
دارد .دومين بازي ما در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا
است .بازيكنان ما كيفيت خوبي قرار دارند و ميتوانند
جايبازيكنانمصدومماراپركنند.باتوجهبهانگيزهاي
كه داريم ،به دنبال سه امتياز اين بازي هستم .ما دو بار
قهرمان آسيا شديم و دو بار به فينال صعود كرديم و از
يدانمكهبازي
تيمهايپرافتخاراينرقابتهاهستيموم 
زيبايي را به نمايش ميگذاريم .دو تيم فوتبال استقالل
ايران و االهلي عربستان از ساعت  19امروز دوشنبه در
ورزشگاه جابر االحمد كويت به مصاف هم ميروند.

يك طال ،يك نقره و  ۴برنز ايران در كاراته وان دوبي

سومینشبسیوپنجمینجشنوارهموسیقیفجر
ايستگاه

بردليكوپر در نقش
يكي از برادران بيجيز
بردليكوپردرحالمذاكره
اس��ت تا در نق��ش «بري
گيب»يكيازاعضايگروه
موسيقي «بي جيز» بازي
كند .به گزارش گاردين،
بردليكوپركهسال۲۰۱۸
بافيلمموزيكال«ستارهاي
متولدشدهاست»درنقش
جكسون مين خواننده كانتري و راك ظاهر شد ،قرار
اس��ت در نقش يك خواننده مش��هور جهاني ظاهر
ش��ود .اينبار او براي ايفاي نقش بري گيب در فيلم
زندگينامهايازگروهمشهور«بيجيز»انتخاب شده
است.نويسندگياينفيلمراآنتونيمككارتنبرعهده
دارد كه پيش��تر فيلمنامه فيلمهاي زندگينامهاي
ديگريچون«نظريههمهچيز»و«راپسوديبوهمي»
بر مبناي زندگينامه گروه كويين را نوش��ته اس��ت.
كارگردانفيلمبيوگرافيكال«بيجيز»هنوزمعرفي
نشدهاست.سربريگيبتنهابازماندهگروه«بيجيز»
اكنون ۷۳ساله است .وي سال ۱۹۵۸همراه دو برادر
دوقلوي��ش يعني رابين و موريس گ��روه «بي جيز»
را تش��كيل داد .آنها بيش از ۱۲۰ميلي��ون آلبوم در
سراس��ر جهان فروختند و از مشهورترين گروههاي
موسيقي جهان در دهه  ۷۰ميالدي بودند .موريس
و رابين در س��الهاي  ۲۰۰۳و  ۲۰۱۲از دنيا رفتند.
بردلي كوپر اكنون دارد آماده ميشود تا هم بازيگري
و هم كارگرداني فيلم زندگينامهاي زندگي آهنگساز
مشهورجهانلئوناردبرنشتاينراانجامدهد.كمپاني
اسپيلبرگازتهيهكنندگاناينفيلماوخواهدبود.كوپر
چنديننامزدياسكاربراياولينتجربهكارگردانياش
درفيلم«ستارهايمتولدشدهاست»كسبكردوترانه
اينفيلمموفقبهكسبجايزهاسكارشد.

سيلوستراستالونه
دوبارهبدترينبازيگرميشود
بازيگ��ر سرش��ناس
هالي��وودي كه امس��ال
نيز نامزد دريافت جايزه
تمش��ك طاليي شده،
ركورددار كس��ب جوايز
بدترينبازيگرسالاست.
به گ��زارش گل��د دربي،
سيلوس��تر استالونه يك
بار ديگر با فيلم «رمبو :آخرين خون» وارد ليست
جوايز تمش��ك طاليي يا بدترينهاي س��ال قرار
گرفته و ممكن است دوباره بتواند ركورد اين جوايز
كه متعلق به خودش اس��ت را جابهج��ا كند .او به
خاطراينفيلمنامزددريافتجايزهبدترينبازيگرو
بدترين فيلمنامه شده است .تا امروز استالونه چهار
بار برنده جايزه بدترين بازيگر شده كه بيش از هر
كسديگرياست.اواينجوايزرابهخاطرفيلمهاي
«رايناستون» محصول « ،۱۹۸۴رمبو :خون اول
قسمت دوم» و «راكي  »۴محصول « ،۱۹۸۵رمبو
»۳محصول ۱۹۸۸و«بايست!يامامانمبهتوشليك
ميكند» محصول سال ۱۹۹۲دريافت كرده است.
اينبازيگرهمچنينبهعنوانبدترينبازيگردههنود
ميالديوبدترينبازيگرقرنبيستمشناختهشدوتا
به حال ۱۵بار نامزد دريافت جايزه بدترين بازيگري
شده كه بيشترين تعداد نامزدي است .او توانست
راكي بالبوا را با فيلم «كري��د» كه نقدهاي خوبي
دريافت كرد نجات دهد اما نتوانست همين كار را
با «رمبو» انجام بدهد .اين فيلم س��پتامبر،۲۰۱۹
يعني  ۱۱س��ال بعد از فيلم قبلي و  ۳۷سال بعد از
آغاز فرنچايز در سال  ۱۹۸۲اكران شد اما نقدهاي
بهش��دت منفي گرفت و سر از تمشك طاليي هم
درآورد .مجموعه «رمبو» عمال ركورددار اين جوايز
اس��ت .از پنج فيلم اين مجموعه ،س��ه فيلم نامزد
دريافتجوايزتمشكطالييبودهاند.

عكس   :ايسنا

بازار هنر

«مجمع مرغان» عطار با دختران نوجوان كار
گروهي از دختران نوجوان كار در قالب
يك پروژه نمايشي ،راوي سيمرغ عطار
ميش��وند .اين دختران ك��ه در فاصله
س��ني  10تا  17سال هس��تند ،مدتي
استدرقالبگروهيتئاتريبهنام«پرتو
ستارگان» با مديريت مريم شاهبداغي
آموزش تئاتر ميبينند و به تازگي اولين
اجرايتمرينيخودراباحضورمخاطبان
در جش��نواره مونولوگ دانش��گاه تهران به صحنه
بردهاند.شاهبداغيكهبراساسيكدغدغهشخصي
اينگروهراتشكيلداده،دربارهشكلگيرياينپروژه
و مزايايي كه براي اين دختران دارد ،توضيحاتي ارايه
كرد .او در آغاز درباره اهداف خود از تشكيل اين گروه
گفت :هدفم اين ب��ود كه با آموزشها و تمرينهاي
تئات��ري ،مهارته��اي زندگي را به اي��ن دختران
آموزش بده��م؛ مهارتهايي نظي��ر رهايي ،عزت
نفس ،توانايي ابراز وجود ،باال بردن اعتماد به نفس،
پرورش خالقيت و  ...بنابراين با همراهي تعدادي از
دوستان تئاتري خود ،شروع به آموزش اين دختران
كرديم .شاهبداغي ادامه داد :براي انجام اين پروژه
فكر كرديم بر «سيمرغ» عطار كار كنيم چون هدف
ما اميدبخشي به اين نوجوانان است به همين دليل
داستان «مجمع مرغان» را انتخاب كرديم؛ داستاني
كه در آن مرغان به نور و خدايي كه ميتوانند به آن
وصل شوند ،اميد دارند و براي رسيدن به اين هدف
حركتميكنند.
اين دانشآموخته تئاتر اضافه كرد :ما اين داس��تان
را انتخاب كرديم اما از خود بچهها خواس��تيم تا هر
يك پرندهاي شوند و دغدغههاي خود را بنويسند.
به اين معنا ك��ه خود آنان در فرايند ش��كلگيري

داستانهايشاننقشمستقيميداشتند
و در قالب اين پرندگان ،به تخليه رواني
خود پرداختن��د .او كه اين پ��روژه را با
حض��ور  14دختر نوجوان آم��اده اجرا
ميكند ،اف��زود :ما بچههايي را انتخاب
كرديم كه اغلب كودك كار بودهاند و به
لحاظخانوادگيآسيبديدهاند،برخياز
آنانپدرانيمعتاددارندومشكالتينظير
اينها .به هر حال شرايط اين دختران به گونهاي است
كهخانوادههايشاننتوانستهاندازآنانمراقبتكنند.
ش��اهبداغي كه براي اجراي اين پروژه از همكاري
چند موسسه خيريه بهره برده است ،ادامه داد :ما با
موسسه رويش نهال كه زيرنظر بهزيستي است ،اين
كار را آغاز كرديم و از دوس��تاني كمك گرفتيم كه
هم دانشآموخته تئاتر بودند و در اين زمينه تجربه
داشتند و هم اطالعات روانشناسي خوبي دارند .من
نيز به عنوان سرپرس��ت و ناظر گروه در كنار پروژه
هستم تا از مسير خود منحرف نشويم.
او در عين حال تاكيد كرد :البته ما به گذشته بچهها
نپرداختيمو خيليوارد زندگي شخصي آناننشديم
چون س��ر باز ك��ردن زخمهاي گذش��ته ،نيازمند
درمانهاي اساسي است كه ما توانش را نداريم ولي
تالش ميكنيم آنان را از گذشته خالي و براي آينده
آماده كنيم .شاهبداغي درباره چشمانداز خود براي
ادامه كار با اين دختران نوجوان توضيح داد :دوستان
تئاتري من پاي كار هس��تند و با انرژي زيادي كه از
بچهها ميگيريم ،اطمين��ان داريم حتما افراد خير
ديگري با ما همراه خواهند شد تا در مراحل بعدي
بتوانيم خود اين دختران را براي آموزش گروههاي
بعدي به كار بگيريم.

فيلم پيمان قاسمخاني راهي اكران نوروزي شد
فيلم س��ينمايي «خوب ،بد ،جلف»۲
به عن��وان اولين فيلم اك��ران نوروزي
به س��ينماها ميآيد .غالمرضا فرجي،
س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش
درب��اره مصوبه جلس��ه يكش��نبه ۲۷
بهمنماه گفت :فيلم «خوب ،بد ،جلف
 »۲به كارگرداني پيمان قاس��مخاني
از چهارش��نبه ۳۰ ،بهمن در سرگروه
آزادي به عنوان اولين فيلم اكران نوروزي سال ۹۹
روي پرده ميآيد .او همچنين فيلم «عطر داغ» علي
ابراهيمي را ديگ��ر فيلمي معرفي كرد كه اكرانش
از  ۳۰بهمن آغاز ميشود .اولين فيلم اكران نوروز

در شرايطي معرفي شده كه آييننامه
جديد اكران در حال تدوين نهايي است
و به زودي ابالغ ميش��ود ،اما براساس
نظر اعضاي ش��وراي صنفي و با تاييد
آنها براي رونق سينماها در اسفندماه،
اكران فيلم نوروزي زودتر شروع شده
اما محاس��به تعداد هفتههاي اكرانش
همانند ديگ��ر فيلمهاي ن��وروزي از
 ۲۸اس��فندماه خواهد بود .طبق گفته سرتيپي،
سخنگوي شوراي عالي اكران ،انتخاب فيلمها براي
اكران نوروزي بيشتر با اولويت فيلمهاي جشنواره و
با هماهنگي سازمان سينمايي خواهد بود.

انتشار تازهترين اثر لوريس چكناواريان
تازهتري��ن اث��ر موس��يقايي لوري��س
چكناواري��ان آهنگس��از و رهب��ر
اركستر پيشكسوت كش��ورمان به نام
«مرثيهاي براي پرواز  »۷۵۲با موضوع
جانباختگان هواپيم��اي اوكرايني در
دسترس مخاطبان قرار گرفت .تازهترين
اث��ر موس��يقايي لوري��س چكناوريان
آهنگس��از و رهبر اركستر پيشكسوت
كش��ورمان به نام «مرثيهاي براي پ��رواز  »۷۵۲با
موضوع جانباخت��گان پرواز هواپيماي اوكرايني در
دسترس مخاطبان قرار گرفت .لوريس چكناوريان
درباره جزييات انتش��ار اين اثر موسيقايي توضيح
داد :همانطور كه در تيزر اين اثر هم توضيح دادهام،
اتفاق تلخ و غمانگيزي كه براي هواپيماي اوكرايني
افتاد ،من را بس��يار تحتتاثير ق��رار داد .به همين
جهت تصميم گرفتم اين حس و حال را به موزيك
تبديل كنم و تصور ميكنم يك معجزه اتفاق افتاد كه
اينچنين توانستم در مدت كوتاهي كار را به مرحله
اجرا برسانم .او ادامه داد :وقتي موضوع را با دوست و
همراه عزيزم يارتا ياران در ميان گذاشتم ،او نيز شعر

فوقالعادهاي از سعدي را پيشنهاد كرد
كه من نيز با استفاده صداي خوب اين
هنرمند ،تالش كردم روي موسيقي از
كالم هم استفاده كرده و كار را به مرحله
ضبط برسانيم .البته در اين راه دوستان
و همراهاني بودند كه در نتنويس��ي،
توليد ،نوازندگي ،اجرا و ضبط اثر بهترين
همكاري را با من داشتند كه جا دارد از
يكايك آنها تش��كر و قدرداني ويژه داشته باشم .به
هر حال اين اثر نوعي همراهي من و ساير همكارانم
در پ��روژه با هموطنان عزيزم در اي��ن حادثه تلخ و
خانوادههاي داغدار حادثهديده اس��ت كه اميدوارم
با عش��ق و دعا بتوانيم از طريق زبان موسيقي كمي
دردها را التيام دهيم .پروژه موس��يقايي «مرثيهاي
براي پرواز  »۷۵۲اثر لوريس چكناوريان با اخذ مجوز
دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسط
موسسه فرهنگي هنري «رادنوانديش» به مديريت
بردي��ا صدرن��وري در فضاي مجازي منتش��ر و به
جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني و خانوادههاي
داغدارشان تقديم شده است.

در پاي��ان رقابتهاي ليگ جهاني كارات��ه وان دوبي،
نمايندگان ايران در بخش م��ردان و زنان در مجموع
صاحب يك طال ،يك نقره و ۴برنز شدند.
درجريانرقابتهايروزپايانيليگجهانيكاراتهوان
دوبي در ام��ارات ،نمايندگان ايران صاحب يك مدال
طال ،يك نقره و ۴برنز شدند.
تيمهاي مردان و زنان ايران با كس��ب اين  6مدال در
مجموع در جايگاه پنجم اين رقابتها جاي گرفت و
تيمهاي اسپانيا ،ايتاليا ،تركيه و چين نيز در ردههاي
اول تا چهارم قرار گرفتند .در مبارزه فينال وزن -۸۴
كيلوگرم ،ذبيحاهلل پورش��يب با غلبه  ۸بر  ۵بر دانيار
يولداشف قزاقس��تاني به مدال طال رسيد .پورشيب
پيش از اين در اولين ديدار مقابل فردي والرا از ونزوئال
پس از كسب نتيجه صفر بر صفر در هانتي برنده شد.
ويدردومينمبارزه ۲بريكفرجالنشريازعربستان
را شكس��ت داد و در ادامه مقابل ايگور چيخمارف از
قزاقستان بعد از تساوي صفر بر صفر در هانتي پيروز
شد و به نيمه نهايي رفت .پورشيب در نيمه نهايي نيز
مقابل مهدي خدابخش��ي ديگر نماينده ايران در اين
وزن با نتيجه ۳بر ۲به برتري رسيد و راهي فينال شد.
در ديدار فينال وزن  -۶۱كيلوگرم بانوان ،ش��يما آل
س��عدي برابر يين ژيااويان از چين با نتيجه  ۳بر يك
شكستخوردوبهمدالنقرهرسيد.آلسعديتاپيش
ازرسيدنبهفينالابتدا ۲بريككريستينافررازاسپانيا
رابرد،سپسمقابلفيليپهوندولينهازفرانسهبانتيجه

 ۵بر  ۴به برتري رسيد .وي در سومين مبارزه نيز  ۳بر
 ۲اينگيريداسوچانكوآازاسلواكيرابردوسپسيكبر
صفرآنيتاسروگيناازاوكراينراباشكستبدرقهكردتا
گام به دور نيمه نهايي بگذارد .او در مبارزه نيمه نهايي
مقابلجيانالطفيازمصرقرارگرفتوپسازتساوي۲
بر ۲با قانون سنشو برنده تاتامي شد و به فينال رسيد.
در ديدار ردهبن��دي وزن  -۵۰كيلوگرم ليگ جهاني
امارات ،سارا بهمنيار ۳بر ۲مقابل آيچا سياح مراكشي
به برتري رسيد و به مدال برنز اين وزن رسيد.
اوپيشازايندراولينديدار ۵بر ۳نتيجهرابهنادياگومز
از اسپانيا واگذار كرد و با توجه به رسيدن اين حريف به
فينال،بهمنيارهمبهجدولشانسمجددرفت.
بهمنيار در اين گروه در اولين مبارزه يك بر صفر آسيا
آگوس از ايتاليا را برد و سپس با نتيجه  ۳بر يك از سد
سارا هوبريش آلماني گذش��ت و به ديدار ردهبندي
راه يافت.

در ديدار ردهبندي وزن  -۶۱كيلوگرم بانوان نيز رزيتا
عليپور با برتري  ۳بر يك مقابل نايال گاتالينا از روسيه
صاحبمدالبرنزشد.عليپورپيشازاينابتدا ۳بريك
آنا جوآنا نيلسون از س��وئد را برد .وي سپس  ۲بر يك
آنا رودينا از روسيه را مغلوب كرد اما در سومين ديدار
مقابل يين ژيااويان از چين  ۲بر صفر نتيجه را واگذار
كرد و به جدول شانس مجدد رفت .او در اين گروه برابر
ناتالي ويليام از انگليس به برتري يك بر صفر رسيد و
به ردهبندي راه يافت .اما بهمن عسگري نماينده وزن
 -۷۵كيلوگرم ايران كه پيش از اين با حضور در ديدار
ردهبندي موفق به كسب نخستين سهميه المپيك
براي كاراته ايران ش��ده بود ،در مب��ارزه ردهبندي با
برتري ۲بر صفر مقابل ارمان التيمور تركيه مدال برنز
را بر گردن آويخت.
عس��كري پيش از اين ابت��دا يك بر صفر روس�لان
سيماخانبت از قزاقستان را مغلوب كرد و در ادامه ۲بر
صفر خوزه والديويا از پرو را شكست داد .وي در مبارزه
س��وم نيز  ۲بر صفر جو كالور از انگليس را با شكست
بدرقهكردوبهنيمهنهاييصعودكردامادرنيمهنهايي
مقابلرافائلآقايفآذربايجاني ۳برصفرنتيجهراواگذار
كرد و از رسيدن به فينال بازماند.
در دي��دار ردهبن��دي وزن  -۸۴كيلوگ��رم ،مه��دي
خدابخشي با شكست يك بر صفر ايگور چيخمارف از
ن مدالبرنزكاراتهايراندر
قزاقستانچهارمينوآخري 
اين رقابتها را بر گردن آويخت.

ميراثنامه

آن ساختمان همه را از خنده رودهبر ميكرد!

تقاطع كوچه بخارا و خيابان صف ،ساختمان هيات تحريريه و چاپخانه مجلهاي
است كه زماني پاتوق كاريكاتوريستهاي مطرح بوده است؛ ساختمان نشريه
«توفيق» با يك دنيا خاطره كه اين روزها بيم خراب ش��دنش خاطر بسياري از
كاريكاتوريستهاي پيشكسوت يا حتي جوان را مكدر كرده است.
احمد عرباني ،كاريكاتوريست پيشكسوت كه زماني با مجله «توفيق» همكاري
داشته ،از جمله افرادي است كه از احتمال تخريب ساختمان چاپخانه «توفيق»
نگران اس��ت و ميگويد« :توفيق» نشريهاي اس��ت كه  ۵۰سال قدمت دارد و از
نويس��ندگان آن تعداد كمي زند ه ماندهاند .اين ساختمان فقط يك ساختمان
نيس��ت ،بلكه بخشي از تاريخ ماس��ت .او در ادامه پيشنهاد ميدهد كه به جاي
تخريب ساختمان چاپخانه رنگين ،ميتوان آن را تبديل به موز ه و پاتوقي براي
طنزنويسان كشور كرد.
اودراينزمينهاظهارميكند:اينساختمانقديميوزيباميتواندنهفقطموزهاي
براي «توفيق» ،بلكه موزهاي براي روزنامههاي طنز كش��ور باشد .من نميدانم
در حال حاضر وضعيت مالكيت س��اختمان به چه صورت است ،اما اگر بتوانند
آن را بازس��ازي ،حفظ و تبديل به موزه و پاتوقي براي طنزنويسها كنند ،اتفاق
بسيار خوبي خواهد بود .عرباني خاطرات خود را از نشريه «توفيق» در سالهاي
پيش از انقالب مرور ميكند و به ايسنا ميگويد :در ابتدا ساختمان «توفيق» در
چهارراه استانبول قرار داشت؛ ساختماني قديمي وسط ماهيفروشها .اما چون
فضا كوچك و تعداد افراد زياد شده بود ،نويسندهها به چاپ رنگين منتقل شدند
و حسين توفيق هم كه سردبير بود در آنجا اتاقي داشت .ما كاريكاتوريستها را
هم به كوچه برلن منتقل كردند .اين كاريكاتوريست پيشكسوت ادامه ميدهد:
چندبار به ساختمان قديمي چاپ رنگين رفته بودم .آقاي پروان ه متصدي آنجا بود
و بسيار هم بامزه بود .در «توفيق» همه اهل شوخي بودند و يادم است هر كسي كه

به آن ساختمان ميرفت از خنده رودهبر ميشد .با تخليه تدريجي فضاي داخلي
بناي چاپخانه «توفيق» در خيابان صف در روزهاي گذشته و صحبتهايي كه
ساختمان تاريخي اين نشريه داشت ،احتمال تخريب اين بناي تاريخي
سرايدار
ِ
ميرفت كه با انتشار آن برخي از اعضاي تحريريه نشريه «توفيق» ،نسبت به اين
خبرواكنشنشاندادند.همچنينمحمدعليسعادتي،شهردارمنطقه ۱۲تهران
نيز در توييتي تاكيد كرد كه «از س��وي شهرداري منطقه  ۱۲تهران ،هيچگونه
مجوزي براي تخريب و نوسازي ملك «هفتهنامه توفيق» واقع در خيابان صف
صادر نشده اس��ت و مالك آن بر اساس ارزشهاي تاريخي و اجتماعي بنا مجاز
به مرمت و بهسازي آن خواهد بود .در اين مسير ما حامي همه پاسداران واقعي
ارزشهاي شهر هستيم».

تاريخنگاري

كميته مجازات و قتل رییس انبار غله

بیست و هشتم بهمن  ،1295میرزا اسماعیلخان رییس انبار غله دولتی به جرم
خیانت و ایجاد قحطی مصنوعی در کشور به وسیله کمیته مجازات به قتل رسید.
کمیته مجازات به وس��یله ابراهیم منشیزاده و اس��داهلل ابوالفتحزاده که هر دو از
هواداران نهضت مشروطه بودند برای رویارویی با مخالفان پایهریزی شده بود.
قحطی بزرگ ایران که به روایتی 25درصد و به روایتی دیگر 40درصد از جمعیت
ایران بر اثر آن جانشان را از دست دادند و بعدها از آن به عنوان هولوکاست ایرانی
یاد شد ،بهدنبال خرید غالت ایران به دست نیروهای انگلیسی ،جلوگیری آنها از
خرید غالت از امریکا و ورود مواد غذایی از هندوستان به ایران صورت گرفت .این
قحطیحدودسهسالبهطولانجامید.بهگفتهبرخیمورخان،احتکارغالتتوسط
احمدشاه نیز بهاین قحطی دامنزد .یکیازمحتکران عمده غالتاحمدشاه بود که
تنبهپیشنهادخریدمنصفانهرییسالوزرایخودنیزنمیدادومقادیرزیادیگندم
و جو در انبارها ذخیره کرده بود .شاه قاجار در برابر پیشنهادهای خرید صدراعظم
خود اظهار میداشت «جز به قیمت روز به صورت دیگر حاضر برای فروش نیستم».
در این برهه میرزا حسنخان مستوفیالممالک با جدیت و تالش فراوان با وجود
درگیر شدن با عوامل آشکار و نهان انگلیس و روس با وضع برنامهیی درصدد نجات
هموطنان خود از این وضع آشفته ،مقابله با محتکران و اتخاذ تدابیری برای خرید
عادالنه ارزاق عمومی به ویژه گندم ،برنج ،جو و توزیع آن میان هموطنان بود .پت
والش در مورد اینکه گفته میشود احتکار باعث مرگ و میر شده است ،مینویسد:
«رفتار انگلیسیها نسبت به ایرانیان در حال گرسنگی بهطور غیرمعمولی شبیه

همانکاریاستکهپنجاهسالقبلترنسبتبهایرلندیهاانجامدادند.انگلیسیها
اینطورتبلیغکردندکهایرانیانومخصوصاگروههایمقاومتایرانیمقصرقحطی
هستند .همانها هس��تند که غذا را احتکار میکنند .وقتی انگلیسیها شروع به
راهس��ازی کردند اینطور وانمود کردند که امدادرس��انی بر اساس بخشندگی
انگلیسیها بنا شده و ایرانیها شکرگزار نیستند».

