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مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

1- اطالع رساني ديرهنگام درباره اصابت موشك پدافند 
هوايي به هواپيماي مس��افربري اوكراين با 176 مسافر 
ايراني و غيرايراني و سقوط مرگبار آن در حوالي تهران، 
سئواالت بي ش��ماري را در ميان شهروندان ايجاد كرد و 
افكار عمومي را در بهت و حيرت فرو برد. شوك »اطالعيه 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح درباره س��قوط هواپيماي 
اوكرايني« نه تنه��ا داغ وداع نابهنگام جمعي از نخبگان 
ايراني و ساير مسافران غير ايراني پرواز بويينگ 737 در 
بامداد 18 دي را ت��ازه كرد كه افكار عمومي را در فضايي 
جديد و سرش��ار از بي اعتمادي ق��رار داد. فضايي كه در 
آن، اندك اعتبار رس��انه هاي داخلي به مسلخ رفت و بر 
اعتبار رسانه هاي خارجي افزوده شد. چه آنكه رسانه ها 
داخلي چشم به لب و دهان مس��ووالني داشتند و دارند 
كه يا مطلع نبوده و نيس��تند، يا خود را بي اطالع نش��ان 
داده و مي دهند. اما رس��انه هاي خارجي با اس��تمداد از 
كارشناسان خبره، اطالعات ماهواره اي كه در اختيارشان 
گذاشته ش��ده بود و همچنين ويدئوهاي كوتاه ارسالي 
توس��ط ش��هروندان ايراني را تجزيه و تحليل كرده و از 
واقعه اي خبر دادند كه نه تنها براي بسياري از شهروندان 
كه از منظر ذهن مجرب تعدادي زيادي از كارشناس��ان 

مستقل داخلي نيز قابل تصور نبود.
2- س��ال ها اس��ت كه از ويژگي هاي »عص��ر اطالعات و 
ارتباط��ات« مي گوييم و مي ش��نويم. از اينك��ه در عصر 
اينترنت، مرزهاي مكاني و زماني معناي خود را از دس��ت 
مي دهند و قدرت مراكز و نهادهاي هدايت كننده افكار و 
رسانه هاي وابسته به آنها، به واسطه ظهور و بروز شبكه هاي 
اجتماعي مجازي، مضمحل و تضعيف مي شوند. در اين 
روزها و ماه ها، اما بيش از هميشه اين ويژگي ها را زندگي 
كرده ايم و آثار آن را در ش��فافيت رويدادهاي مهم و مورد 
توجه قاطبه مردم ديده ايم و لمس كرده ايم. و البته بيش 
از هميشه ش��اهد تمركززدايي از جريان يكسويه اخبار و 
اطالعات در كشور بوده ايم. شايد آن معدود شهرونداني كه 

در آن بامداد تاريك ديماه، با موبايل خود بخشي از تاريخ 
معاصر را نگاشتند،  هرگز تصور نمي كردند كه ويدئوهاي 
آنان بتواند پيش از اعالم رس��مي خبر اصابت موشك به 
بويينگ 737 اوكراين، اين خبر را نه در ايران كه در جهان 

منتشر كند و روايت هاي رسمي را به چالش بكشد.
3- افكار عمومي در ساده ترين تعريف خود عبارت است 
از »قضاوت« گروه وس��يعي از مردم درباره يك مساله يا 
رويداد. در عين حال، چارلز كولي، عضو مكتب شيكاگو در 
اوايل قرن بيستم بر اين باور است كه »افكار عمومي حاصل 
جمع قضاوت هاي فردي اكثريت نيست، بلكه يك سازمان، 
و يك محصول همكاري مبتني بر ارتباط و تاثير متقابل 
است«. از آنجا كه در اينترنت و شبكه هاي مجازي سرعت 
انتقال پيام بسيار باالو 2۴ ساعته است، شكل گيري افكار 
عمومي پيرامون رويدادها نيز به سرعت اتفاق مي افتد. از 
سوي ديگر، در وسايل ارتباط جمعي يك پيام براي همه 
مخاطبان بالقوه توليد مي ش��ود. در واقع يك فرد يا گروه 
كوچك ب��راي گروه بزرگ��ي از افراد پيام توليد و ارس��ال 
مي كند به همين دليل افكار عمومي تحت تاثير رسانه هاي 
جمعي متعدد تقريبا بر سر مساله يي خاص يك دست و 
يكپارچه مي شوند، اما در رسانه هاي جديد و در شبكه هاي 
مجازي »همه با همه« تعامل دارند و پيام توليد مي كنند 
و همنوايي و همصدايي آنها تحت تاثير يك يا چند رسانه 
جمعي نيس��ت، بلكه برآمده از اف��كار و عواطف حاكم بر 

شبكه هاي اجتماعي مجازي است.
۴- بي گمان، همان طور كه ش��كل گيري افكار در عصر 
اطالعات و ارتباطات سرعت و شتاب چشمگيري يافته 
است، نظام تصميم گيري و اطالع رساني درباره رويدادها 
نيز بايد با س��رعت اين تحوالت همگام و همراه ش��ود تا 
زمينه هاي سيطره »ابهام و نااطميناني« بر جامعه ايجاد 
نش��ود. بي ترديد،  اعتم��اد مردم به حاكميت مس��تلزم 
شفافيت اس��ت. شفافيت نيز بدون داش��تن رسانه هاي 
مستقل، احزاب و نهادهاي مدني حرفه اي ميسر نيست. 
نهادهايي كه براي روزهاي س��خت، مديران راس��تگو، 

شجاع و باتدبير تربيت مي كند.

در جست وجوي اعتماد از دست رفته
سرمقاله

همينصفحه

سرمقاله

 در جست وجوي
 اعتماد از دست رفته

1-اط��الع رس����اني 
ديرهنگام درباره اصابت 
موش��ك پدافند هوايي 
به هواپيماي مسافربري 
اوكراين با 176 مس��افر 
ايران��ي و غيرايران��ي و 
س��قوط مرگب��ار آن در 
حوالي تهران، سئواالت 
بي شماري را در ميان شهروندان ايجاد كرد و افكار 
عمومي را در بهت و حيرت فرو برد. شوك »اطالعيه 
ستاد كل نيروهاي مسلح درباره سقوط هواپيماي 
اوكراين��ي« نه تنه��ا داغ وداع نابهن��گام جمعي از 
نخبگان ايراني و ساير مس��افران غير ايراني پرواز 
بويينگ 737 در بامداد 18 دي را تازه كرد كه افكار 
عمومي را در فضايي جديد و سرشار از بي اعتمادي 
قرار داد. فضايي كه در آن، اندك اعتبار رسانه هاي 
داخلي به مسلخ رفت و بر اعتبار رسانه هاي خارجي 

افزوده شد. 

مجيد اعزازي

صفحه3

كالن

 دولت  نا توان  در افزايش
 بيش از  15 درصدي حقوق

عضو هيات علمي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
مي گويد اگر بخواهيم حداقل به اندازه نرخ تورم 
به نحوي كه ارزش حق��وق دريافتي كارمند و 
قدرت خريد او حفظ شود افزايش حقوق داشته 
باشيم بايد به توان مالي دولت هم توجه كنيم 
و به نظر مي رس��د كه دولت از توان مالي كافي 
براي افزايش حقوق بيش از 15 درصد برخوردار 
نيست. چون منابعي در اختيار ندارد كه بخواهد 

اين افزايش را اعمال كند. 

انرژی

انتقال از دريا، محصول 
حکمرانی عرضه محور آب

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان 
»انتقال آب بين حوضه اي و انتق��ال آب از دريا: 
2.ايران« بررس��ي كرده اس��ت كه چطور اوضاع 
نابس��امان حاكميت آب منجر به ارايه طرح هاي 
متعدد انتقال آب از دريا شده است كه هزينه هاي 
س��نگيني را بر اقتصاد كشور متحمل مي كنند. 
حاكميت شيوه مديريتي عرضه محور در حوزه 
آب در كنار ابهام و عدم ش��فافيت در طرح هاي 
مطالعاتي پروژه هاي انتقال آب باعث ش��ده  كه 
هزينه هاي سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي اين 
طرح ها به شكل متناسبي لحاظ نشود و اجراي 
اين پروژه ها در ايران به راحتي در دستور كار قرار 
گيرد. در گزارش مرك��ز پروژهش هاي مجلس 
آمده است كه در ايران از دهه 1380 احساس نياز 
براي توجه به محدوديت منابع آب به طور جدي 
مط��رح و در ادبي��ات سياس��ت گذاري و قانوني 

كشور منعكس شد. 
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 صفحه 2 

با درگذشت سلطان قابوس، هيثم طارق پادشاه عمان شد

 فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران با پذيرش مسووليت سقوط هواپيماي اوكرايني:

مرگ ميانجي

مسووالناطالعداشتند

اخبار

وزير اطالعات گفت: ايران با هدف قرار دادن پايگاه 
نظامي امريكا در عراق بر قله ع��زت قرار گرفت. به 
گزارش مهر، س��يد محمود عل��وي وزير اطالعات 
ديروز در مراس��م يادبود سردار سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني گفت: در دنيايي كه هيچكس جرأت 
نمي كند به امريكا بگويد كه باالي چشمت ابروست، 
ما پايگاه نظامي اين كشور را هدف قرار مي دهيم. در 
دنيا اگر فقط اسم امريكا روي پايگاهي باشد، كسي 
جرأت نمي كند حت��ي با تير و كمان ب��ه طرف آن 
سنگ پرتاب كند، چه برسد كه به آن موشك شليك 
كند. وزير اطالعات با اشاره به هدايت داهيانه رهبر 
معظم انقالب در زدن سيلي سخت به امريكا، تاكيد 
كرد: هدايت هاي حكيمانه مقام معظم رهبري به 
نحوي است كه هم سيلي را مي زند و هم به نحوي 
مديريت مي كند كه »نايره« جنگ شعله ور نشود. 
علوي اظهار داش��ت: ايران با هدف قرار دادن پايگاه 
نظامي امريكا در عراق بر قله عزت قرار گرفت. شهيد 
حاج قاسم سليماني از معدود نظامياني بود كه هم 
داراي قدرت مديريت راهبردي در عرصه دفاعي بود 
و هم با اش��راف اطالعاتي و داده پردازي، چشم انداز 
ترسيم و بر اساس آن طرح عملياتي طراحي مي كرد 
و هم با حضور در ميدان با ش��جاعت، مس��ووليت 
فرماندهي را بر عهده داش��ت. وزير اطالعات گفت: 
آن شهيد گرانقدر در پاسخ به توصيه و تاكيد ما كه 
مراقب باشد او را هدف قرار ندهند مي گفت كه »به 
آرزويم مي رسم«، چنان كه اشتياق به شهادت در 

چهره و اظهاراتش مشهود بود.

حمله به  پايگاه »عين االسد« 
ايران را به قله عزت برد

يك نماين��ده مجلس گفت: بن��ده از روز اول و 
از زماني كه جعبه سياه را نش��ان دادند و اعالم 
كردند كه يكي از جعبه ها آس��يب ديده شك 
داش��تم كه ممكن اس��ت دروغي در كار باشد. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايلنا، 
در پاس��خ به اين س��وال كه چرا درب��اره علت 
سقوط هواپيماي اوكرايني زودتر اطالع رساني 
نشد؟ گفت: بنده معتقدم اين حادثه دو تاسف 
عميق دارد. يك تاس��ف براي كساني كه جان 
خ��ود را در اين حادثه از دس��ت دادند كه يكي 
از مظلومانه تري��ن مرگ ها به حس��اب مي آيد 
تاس��ف دوم به خاطر نوع اعالم اس��ت. در طول 
اين مدت به هر حال دروغ هايي گفته ش��د كه 
در عرصه بين المللي شايسته شأن ملت و دولت 
ايران نبود. نماينده مردم اسالم آباد غرب گفت: 
اوال اشتباه اصلي آن است كه اگر شرايط كشور 
جنگي اس��ت، چرا اجازه دادند هواپيماها پرواز 

كنند؟ نبايد اجازه پرواز به هواپيما مي دادند. 

 آفت پنهان كاري بيشتر از 
اصل فاجعه بود

دانش و فن

احياي كسب وكارهاي 
سنتي با اقتصاد ديجيتال
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نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد از سردار شهيد 
قاسم س��ليماني به عنوان »يك شخصيت مورد تقدير و 
احترام تمام منطقه و قهرمان آن در مبارزه با تروريسم« 
نام برد و تاكيد كرد كه امريكا بايد از منطقه خارج ش��ود. 
به گزارش تسنيم، »مجيد تخت روانچي« در مصاحبه با 
برنامه »لقاء اليوم« )ديدار امروز( الجزيره با اشاره به اينكه 
»سردار س��ليماني به شكس��ت داعش تحقق بخشيد« 
گفت: دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا مش��ورت 
بدي دريافت ك��رد و تصمي��م ماجراجويانه در خصوص 
ترور ژنرال قاسم سليماني اتخاذ كرد. واكنش ايران به اين 
اقدام تروريستي امريكا بر »قانون بين المللي حق دفاع از 
خويشتن« مبتني اس��ت. تخت روانچي تاكيد كرد كه 

اقدام بعدي ايران به عملكرد امريكا بستگي دارد زيرا اگر 
امريكا واكنش نشان دهد ايران تماشاچي نخواهد ماند و 
پاسخ متفاوتي خواهد داد. نماينده دايم ايران در سازمان 
ملل متحد در ارتباط با درخواست خروج امريكا از عراق 
هم گفت: عراق و منطقه از حضور امريكا ناخرسند است 
و امريكا مي بايست سرنوشت خود را مشخص كند و بايد 
به مصوبه پارلمان عراق دال ب��ر پايان حضور نظامي اش 
احترام بگذارد.  تخت روانچي در ارتباط با پرونده هسته اي 
ايران و لغ��و توافقنامه هس��ته اي توس��ط دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا هم تاكيد كرد: اين توافقنامه نمرده 
است و همچنان در قيد حيات اس��ت و تمامي اقدامات 

تهران در چارچوب تعيين شده اتخاذ شده است .

نماينده ايران در سازمان ملل: امريكا بايد از منطقه خارج شود

برجام



روي موج خبر

دستور رهبر انقالب اسالمي به 
ستادكل نيروهاي مسلح در پي سقوط 

هواپيماي مسافربري اوكرايني: 
لزوم پيگيري كوتاهي ها يا 

تقصيرهاي احتمالي و مراقبت 
از عدم تكرار

در پي نتايج تحقيقات ستاد كل نيروهاي مسلح 
درباره س��قوط هواپيماي مسافربري اوكرايني، 
رهبر معظم انقاب اس��امي در پيام��ي با ابراز 
همدردي عميق و مجدد با خانواده هاي داغدار، 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح را مام��ور پيگيري 
كوتاهي ها يا تقصيرهاي احتمالي در اين حادثه 
و مراقبت براي عدم امكان تكرار چنين سانحه اي 
كردند. متن پيام رهبر انقاب اسامي به اين شرح 

است: بسم اهلل الرحمن الرحيم
با اط��اع از نتاي��ج تحقيقات س��تاد كل درباره 
حادثه هواپيماي مس��افربري اوكرايني و اثبات 
دخالت خطاي انساني در آن، مصيبت درگذشت 
جان باختگان اين حادثه اندوهبار براي اينجانب 
بس��يار س��نگين تر ش��د. الزم مي دان��م اواًل به 
خانواده هاي معظم اين عزيزان بار ديگر همدردي 
عميق و تس��ليت صميمانه خود را ابراز كنم و از 
خداوند متعال براي آنان بردباري و آرامش روحي 
و قلبي تمنا نمايم. ثانياً به ستاد كل نيروهاي مسلح 
موكداً درباره پيگيري كوتاهي ها يا تقصيرهاي 
احتمالي در اين حادثه دردناك س��فارش كنم. 
ثالثًا مراقبت و پيگيري هاي الزم براي عدم امكان 
تكرار چنين س��انحه اي را از مدي��ران و مقامات 
ذي ربط مطالبه نمايم. پروردگار عزيز و كريم به 
درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و 

اجر عنايت فرمايد.
سيدعلي خامنه اي- ۲۱ دي ۱۳۹۸

  نيروه�اي ام�دادي در آماده باش كامل 
باشند؛ پاد|

مع��اون اول رييس جمه��ور در تماس ه��اي 
تلفن��ي جداگانه با اس��تانداران سيس��تان و 
بلوچس��تان و هرمزگان، بر ل��زوم آماده باش 
نيروهاي امدادي استان و تاش براي كاهش 
خس��ارات ناشي از س��يل و بارش باران تاكيد 
كرد. اس��حاق جهانگي��ري در اين تماس هاي 
تلفني گزارش��ي از آخرين وضعيت بارش هاي 
س��نگين و ميزان خسارات ناشي از سيل و نيز 
تمهيدات انديش��يده ش��ده براي پيشگيري 
از ب��روز خس��ارات احتمالي به زيرس��اخت ها 
دريافت كرد و از اس��تانداران اين دو اس��تان 
خواست، با بسيج همه امكانات، اقدامات الزم 
را براي كمك به سيل زدگان و پيشگيري از بروز 
خسارات به منازل و زندگي مردم انجام دهند 
استانداران هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
نيز در اين تماس هاي تلفني، گزارشي از آخرين 
وضعيت بارش ها و ميزان خس��ارات وارد شده 
ب��ه زيربناهاي اين دو اس��تان ارايه كردند و به 
تشريح اقدامات و تمهيدات صورت گرفته براي 
كمك به مردم، رفع آب گرفتگي معابر و كاهش 

خسارات ناشي از باران و سيل پرداختند.

  ظريف درگذشت سلطان قابوس پادشاه 
عمان را تسليت گفت؛ مهر|

محمدج��واد ظريف وزير خارجه كش��ورمان 
در پيام��ي توئيتري به زبان عربي درگذش��ت 
سلطان قابوس پادش��اه عمان را تسليت گفت 
و آن را خسارتي براي منطقه خواند. ظريف به 
جانشين وي هيثم بن طارق نيز تبريك گفت.

  »مهدي سنايي« مشاور ارشد وزير امور 
خارجه شد؛ پرتال وزارت خارجه|

وزير امور خارجه طي حكمي مهدي س��نايي 
را به عنوان مش��اور ارش��د خود منصوب كرد. 
محمدجواد ظريف طي حكمي مهدي سنايي 
سفير سابق ايران در روسيه را به عنوان مشاور 

ارشد خود منصوب كرد. 
س��نايي پيش از اين به عنوان س��فير ايران در 
روسيه، رايزن فرهنگي در روسيه و قزاقستان 
و نماينده مجلس به كشور خدمت كرده بود. او 
از اس��اتيد مطرح دانشگاه هاي كشور در حوزه 

آسياي ميانه و قفقاز است. 
س��يدعباس موسوي س��خنگوي وزارت امور 
خارجه در نشس��ت خبري خود، دوره سفارت 
مهدي سنايي در روسيه را بسيار موفق ارزيابي 
كرده بود. كاظم جالي س��فير جديد ايران در 
روسيه از سه شنبه س��وم دي وارد مسكو شد 
و يك روز بعد، رونوش��ت اس��توارنامه خود را 
تقديم »ايگور مورگولوف« معاون وزير خارجه 

روسيه كرد.

  وزير امور خارجه پاكستان يكشنبه به 
تهران مي آيد؛ خبرآنالين|

سخنگوي وزارت امور خارجه از سفر وزير امور 
خارجه پاكستان به تهران خبر داد. سيدعباس 
موسوي س��خنگوي وزارت امور خارجه اعام 
كرد: ش��اه محمود قريش��ي وزير امور خارجه 
پاكستان روز )يك شنبه( به تهران سفر مي كند. 
وي گف��ت: اهداف س��فر »قريش��ي« ديدار و 
گفت وگو با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 

و ساير مقامات كشورمان است.

  ش�وراي نگهب�ان ب�ا تش�كيل وزارت 
بازرگاني مخالفت كرد؛ خانه ملت|

شوراي نگهبان طرح تشكيل وزارت بازرگاني 
را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست. 
ش��وراي نگهبان در نامه اي به مجلس شوراي 
اس��امي نظر خود درباره چندي از طرح ها و 
لوايح را اعام كرد. بر اين اساس اين شورا طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني را مغاير با موازين شرع 

و قانون اساسي دانست.

ايران۲

 فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران با پذيرش مسووليت سقوط هواپيماي اوكرايني:

مسووالناطالعداشتند
گروه  ايران|

سرانجام با اعام رسمي مقامات مسوول در ستاد مشترك 
نيروهاي مس��لح و متعاقب آن اظهارات مقامات بلندپايه 
كشور، مشخص شد كه علت سقوط هواپيماي اوكرايني نه 
به دليل نقص فني هواپيماي بويينگ بلكه ناشي از خطاي 
انساني سيستم پدافند نيروهاي مسلح بوده است؛ موضوعي 
كه باعث شد تا دامنه وسيعي از اظهارنظرها و ديدگاه هاي 
مختل��ف در اين زمينه مطرح و در مع��رض قضاوت افكار 
عمومي قرار بگيرند؛ از يك طرف برخي از افراد و جريانات با 
طرح پرسش هايي از اين دست كه چرا در شرايط حساس 
روز چهارشنبه كه ايران قصد پاسخ به ترور شهيد سليماني 
را داشت و در ش��رايطي كه بسياري از كشورهاي منطقه 
پروازهاي هوايي خود را متوق��ف كرده بودند، يك چنين 
دس��تور العملي در فرودگاه هاي ايران براي توقف پروازها 
اجرا نش��ده؟ تاش مي كردن��د تا نوري به ابع��اد و زواياي 
پنهان موضوع بتابانند و از سوي ديگر نيز دامنه وسيعي از 
كارشناسان و تحليلگران با اشاره به اين واقعيت كه رسانه اي 
كردن ماجرا و بررسي حقوقي و قضايي ابعاد مختلف موضوع 
نشان دهنده سامت سيستم و ساختار اجرايي و مديريتي 
كشور است و نبايد با طرح موضوعات حاشيه اي از اهميت 
اين اطاع رساني شفاف كم كرد، سعي مي كردند تا مخاطبان 
را متوجه اين بعد قضيه كنند. در ميان اين اظهارنظرهاي 
متف��اوت و در برخي موارد ضد و نقي��ض افكار عمومي از 
طريق ش��بكه هاي اجتماعي با طرح اين پرسش كه چرا 
برخي از مس��ووالن رده باالي كشور قبل از بررسي دقيق 
ماجرا هر نوع اصابت موشك به هواپيما را از اساس تكذيب 
مي كردند؟ سعي مي كردند تا زواياي موضوع را مورد بررسي 
قرار دهند. اشاره اين دست از منتقدان متوجه توئيت هايي 
بود كه از س��وي چهره هايي چون علي ربيعي )سخنگوي 
دولت( و حسام الدين آشنا )مشاور رييس جمهوري( منتشر 
مي شد و در آنها از اس��اس احتمال بروز خطاب انساني در 
حادثه س��قوط هواپيماي اوكرايني را تكذيب مي كردند. 
بافاصله پس از روشن ش��دن موضوع معاون ارتباطات و 
اطاع رساني دفتر رييس جمهور نوشت: »تا عصر جمعه، 
آنچه براي رييس جمهور قطعيت داشت منحصر به اطاعات 
فني بود و گزارش ستاد كل نيروهاي مسلح، عصر ديروز به 
رييس جمهور ارايه شد.« عليرضا معزي در ادامه توييت خود 
نوشت: تا عصر جمعه، آنچه براي رييس جمهور قطعيت 
داش��ت منحصر به اطاعات فني بود و گزارش ستاد كل 
نيروهاي مس��لح، عصر روز جمعه به رييس جمهور ارايه 
شد. بافاصله جلسات مرتبط از جمله جلسه  شبانه  شوراي 
عالي امنيت ملي تشكيل و بيانيه  ايشان نيز درساعات پاياني 

 ديشب آماده بود و پس از اطاعيه ستاد كل منتشر شد.

   بروز خطاي انساني 
چند دقيقه از ساعت 7صبح ديروز گذشته بود كه ستاد كل 
نيروهاي مسلح در قالب اطاعيه اي اعام كرد: بر اثر بروز 
خطاي انساني و به صورت غير عمد، هواپيماي مسافربري 
اوكرايني مورد اصابت قرار گرفته كه متاس��فانه موجب به 
شهادت رس��يدن جمعي از هموطنان عزيز و جان باختن 
تعدادي از اتباع خارجي ش��د. در متن اطاعيه ستاد كل 
نيروهاي مس��لح آمده بود: ملت ش��ريف و انقابي ايران 
اس��امي؛ درپي وقوع حادثه دلخراش سقوط يك فروند 
هواپيماي مسافربري بويينگ 7۳7 خطوط هوايي كشور 
اوكراين در اولين س��اعات صبح چهارشنبه 98/۱۰/۱8 و 
در بحبوحه تهاجم موش��كي به پايگاه امريكاي جنايتكار 
و احتمال تاثير اقدامات نظامي در اين حادثه، س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح بافاصله به منظور بررسي اين احتمال 
اقدام به تشكيل هيات بازرسي متشكل از كارشناسان فني 
و عملياتي، مستقل از سازمان هواپيمايي كشوري نمود كه 
نتايج بررسي شبانه روزي و دقيق اين هيات به استحضار ملت 

شريف ايران مي رسد: 
۱- درپي تهديده��اي رييس جمهور و فرماندهان نظامي 
امريكاي جنايتكار مبني بر ه��دف قرار دادن تعداد زيادي 
از اهداف در خاك جمهوري اسامي ايران در صورت انجام 
عمليات متقابل و نظر به افزايش بي سابقه تحركات هوايي 
در منطقه، نيروهاي مس��لح جمهوري اس��امي ايران به 
منظور پاسخگويي به تهديدات احتمالي در باالترين سطح 

آماده باش قرار گرفتند.
۲-  در س��اعات پس از انجام عمليات موشكي، پرواز هاي 
جنگي نيروهاي تروريس��ت امريكايي در پيرامون كشور 
افزايش يافته و برخي اخبار نيز از مشاهده اهداف هوايي به 
سمت مراكز راهبردي در كشور به واحدهاي دفاعي واصل 
و اهداف متعددي در برخي صفحات رادار مشاهده شد كه 
موجب حساسيت بيشتر در مجموعه هاي پدافند هوايي 

گرديده است.

۳-  در چنين شرايط حساس و بحراني، پرواز شماره 7۵۲ 
خطوط هوايي اوكراين از فرودگاه امام خميني)ره( حركت 
نموده و درهنگام چرخش، كامًا در حالت نزديك شونده به 
يك مركز حساس نظامي سپاه و در ارتفاع و شكل پروازي 
يك هدف متخاصم قرار مي گيرد كه در اين شرايط بر اثر بروز 
خطاي انساني و به صورت غير عمد، هواپيماي مذكور مورد 
اصابت قرار گرفته كه متاسفانه موجب به شهادت رسيدن 
جمعي از هموطنان عزيز و جان باخت��ن تعدادي از اتباع 

خارجي مي گردد.
۴-  س��تاد كل نيروهاي مس��لح ضمن عرض تس��ليت و 
اظهار همدردي ب��ا خانواده هاي داغدار ه��م وطن و جان 
باختگان اتباع ساير كشورها و عذرخواهي به خاطر خطاي 
انس��اني پيش آمده، اطمينان كام��ل مي دهد با پيگيري 
انجام اصاحات اساسي در فرآيندهاي عملياتي در سطح 
نيروهاي مسلح امكان تكرار اينگونه خطاها را غير ممكن 
ساخته و بافاصله مقصر آن را به سازمان قضايي نيروهاي 
مس��لح معرفي نمايد تا با خطاهاي صورت گرفته برخورد 

قانوني صورت گيرد.
۵-  همچنين اباغ گرديد تا در اسرع وقت مسووالن مربوطه 
در سپاه با حضور در رسانه ملي توضيحات مشروحي را به 

مردم شريف ارايه نمايند..

   مسببين اين اشتباه نابخشودني 
مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند

دقائقي پس از اطاعيه رس��مي س��پاه رييس جمهور در 
بيانيه اي با اشاره به نتيجه تيم تحقيقاتي ستاد كل نيروهاي 
مس��لح مربوط به سانحه س��قوط هواپيماي مسافربري 
اوكرايني، گفت: در فضاي تهديد و ارعاب رژيم متجاوز امريكا 
عليه ملت ايران پس از شهادت سردار قاسم سليماني و به 
منظور دفاع در برابر حمات احتمالي ارتش امريكا، نيروهاي 
مسلح جمهوري اسامي ايران در آماده باش صددرصد قرار 
داشتند كه متأسفانه خطاي انساني و شليك اشتباه، به يك 

فاجعه بزرگ منجر شد و ده ها انسان بي گناه قرباني شدند.
رييس جمه��وري در اين بيانيه تاكيد كرد: ان��اهلل و انا اليه 
راجعون؛ ملت شريف ايران؛ با نهايت تأسف و تأثر، ساعاتي 
قبل از نتيجه تيم تحقيقاتي س��تاد كل نيروهاي مسلح 
مربوط به انحه س��قوط هواپيماي مس��افربري اوكرايني 
مطلع شدم. در فضاي تهديد و ارعاب رژيم متجاوز امريكا 
عليه ملت ايران پس از شهادت سردار قاسم سليماني و به 
منظور دفاع در برابر حمات احتمالي ارتش امريكا، نيروهاي 
مسلح جمهوري اسامي ايران در آماده باش صددرصد قرار 
داشتند كه متأسفانه خطاي انساني و شليك اشتباه، به يك 
فاجعه بزرگ منجر شد و ده ها انسان بي گناه قرباني شدند. 
ايران از اين اشتباه فاجعه بار بسيار متأسف است و اينجانب 
از سوي جمهوري اس��امي ايران به خانواده هاي قربانيان 
اين فاجعه دردناك، عميقا تسليت عرض مي كنم و به كليه 
دستگاه هاي ذيربط دس��تور مي دهم كه تمامي اقدامات 
الزم را براي جبران، همدردي و دلجويي از ايشان به عمل 
آورند. در ادامه اين بيانيه اش��اره شد: همچنين ضمن ابراز 
تأسف شديد، همدردي دولت ايران را به ملت ها، دولت ها 
و خانواده هاي قربانيان غيرايراني تقديم مي نمايم. وزارت 

امور خارجه، همكاري كامل كنس��ولي براي شناسايي و 
بازگرداندن پيكرهاي قربانيان به خانواده هايشان را به عمل 
مي آورد. اين حادثه دردناك موضوعي نيست كه به سادگي 
بتوان از كنار آن گذشت. مي بايست تحقيقات تكميلي براي 
شناسايي كليه علل و عوامل اين فاجعه ادامه يافته و مسببين 
اين اشتباه نابخشودني مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و نتايج 
به استحضار ملت شريف ايران و خانواده هاي قربانيان برسد. 
رييس جمهوري در پايان تاكيد كرد: همچنين ضرورت دارد 
براي رفع نقاط ضعف سامانه هاي پدافندي كشور، ترتيبات 
و تمهيدات الزم اتخاذ گردد تا هرگز چنين فاجعه اي تكرار 
نشود. مجددا ضمن اظهار همدردي با خانواده هاي قربانيان 
اين حادثه دردناك، براي درگذشتگان از درگاه الهي، غفران 

و رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

   دس�تور ريي�س قوه قضايي�ه براي تس�ريع در 
اقدامات قضايي حادثه سقوط هواپيما

بعد از درخواس��ت رييس جمهوري در خصوص ضرورت 
برخورد قاطع با متخلفان حادثه، رييس قوه قضاييه نيز طي 
دستوري به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ضمن 
اعام تسليت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپيماي 
اوكرايني، جمع آوري مستندات و اقدامات قضايي مربوط 
به اين حادثه دلخراش را مورد تاكيد قرار داد. به گزارش قوه 
قضاييه، در اين پيام آمده است: حجت االسام والمسلمين 
جن��اب آقاي بهرامي، رياس��ت محترم س��ازمان قضايي 
نيروهاي مسلح؛ س��ام عليكم؛ احترامًا با عنايت به بيانيه 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح در خصوص حادثه تأسف بار 
سقوط هواپيمايي اكرايني كه منجر به شهادت و جان باختن 
تعدادي از هموطنان و اتباع برخي كش��ورهاي ديگر شده 
است ضمن تسليت مجدد به خانواده  هاي داغدار، بدينوسيله 
مقرر ميدارد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اسرع وقت با 
دريافت و جمع آوري مستندات مربوط به ستاد كل نيروهاي 
مسلح، سپاه پاسداران انقاب اسامي و سازمان هواپيمايي 
كش��ور و اخذ توضيح از مقامات مسوول مطلع، نسبت به 
شناسايي واقعيت قضايي مقصرين بروز اين حادثه ناگوار 
اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانوني رسيدگي و نتيجه را به 

صورت مستمر به اينجانب منعكس كنند.

   نيروهاي مسلح و سپاه نمي خواستند اين ماجرا 
را پنهان كنند

با مشخص ش��دن ابعاد اصلي موضوع حدود ظهر بود كه 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در سخناني كه به صورت زنده 
از صداوسيما پخش شد با اشاره به سانحه سقوط هواپيماي 
مسافربري خطوط هوايي اوكراين گفت: ما گردنمان از مو 
باريك تر است همه مسووليت كار را مي پذيريم و هر گونه 
تصميمي مسووالن بگيرند ما مطيع اجراي آن هستيم. 
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده ديروز در تشريح 
جزييات حادثه س��قوط هواپيماي مس��افربري خطوط 
هوايي اوكراين افزود: حادثه دلخراش سرنگوني هواپيماي 
مسافربري خطوط هوايي اوكراين را در غرب كشور بعد از 
اجراي عمليات ضربات موش��كي عليه پايگاه هاي امريكا 
شنيدم. وي اضافه كرد: موقعي كه اطمينان پيدا كردم اين 

اتفاق افتاده آرزوي مرگ ك��ردم براي خودم كه  اي كاش 
مي مردم و اين حادثه را شاهد نبودم ما يك عمر خودمان 
را پيشمرگ مردم كرديم و امروز هم آبرويمان را با خداوند 
متعال معامله مي كنيم و در اين ش��رايط س��خت مقابل 
دوربين ها ظاهر شديم توضيح بدهيم. فرمانده هوافضاي 
سپاه پاسداران انقاب اسامي ادامه داد: بررسي هاي اين 
حادثه توسط ستادهاي باالتر و مجموعه قوه قضاييه بررسي 
و اطاعات كامل مي شود و همين ابتداي صحبت عرض 
كنم كه ما گردنمان از مو باريكتر است همه مسووليت كار 
را مي پذيريم و هر گونه تصميمي مسووالن بگيرند مطيع 
اجراي آن هستيم. وي ادامه داد: بيش از يك هفته شرايط 
و التهابات منطقه و احتمال درگيري نسبت به سال هاي 
گذشته ش��ايد از ابتداي انقاب بي س��ابقه بود و احتمال 
درگي��ري باال بود. نيروه��اي هر دو ط��رف در آماده باش 
صددرصد بودند به ويژه كه امريكايي ها اعام كرده بودند 
۵۲ نقطه در ايران را مي زنند. براي همين همه  يگان هاي 
آفندي و پدافندي در آماده باش صددرصد بودند. حاجي زاده 
گفت: آنچه در بررسي هاي ما انجام شد شب حادثه وضعيت 
آمادگي را در س��طح جنگي قرار دادند و باالترين س��طح 
آماده باش توسط شبكه يكپارچه پدافند به سامانه ها اباغ 
مي شود. در اين شرايط تعدادي از سامانه هاي پدافندي به 
رينگ پدافند تهران اضافه شد. يعني اولين سامانه هايي كه 
در محدوده  غرب تهران مستقر مي شود، اين حادثه توسط 
آن رقم خورده اس��ت. فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران 
انقاب اس��امي افزود: در چندين مرحله اين آماده باش 
سه - سه كه باالترين سطح آماده باش است به همه شبكه 
تاكيد مي شود و همه س��امانه هاي پدافندي در باالترين 

سطح آمادگي به سر مي بردند.

   گزارش ش�ده بود كروز به س�مت ما ش�ليك 
شده است

وي يادآورشد: در مراحل مختلف چندين بار به اين سامانه ها 
از جمله همين س��امانه كه درگير ش��ده توس��ط شبكه 
يك بارچه اعام مي ش��ود، موشك هاي كروزي به سمت 
كشور شليك شده است و در يكي دو مرحله تاكيد مي شود 
و گزارش هاي واصله مبني بر اين است كه اين كروزها در 
مسير هستند و آمادگي داشته باشيد. فرمانده هوافضاي 
سپاه خاطرنشان كرد: در واقع سامانه ها در باالترين سطح 
آمادگي قرار داشتند و كافي بود شاسي را فشار دهيد. به آنها 
گفته شده كروزها شليك شده و در مسير است. اين سامانه 
درگير شده و شليك موشك داشته است. اين مقام نظامي 
اضافه كرد: ما پيش بيني كرديم و مصاحبه اي با خود اپراتور 
شده است كه پخش خواهد شد. ايش��ان )اپراتور( اظهار 
مي كند ك��ه ما چندين بار درخواس��ت كرديم كه فضاي 
 )CLEAR( كشور از پروازها متوقف ش��ود و به اصطاح
شود كه در شرايط سه س��ه طبيعي است كه درخواست 
شود.  حاجي زاده با تشريح چگونگي نحوه اصابت موشك به 
هواپيماي مسافربري اوكرايني، محل استقرار سامانه پدافند 
يا سامانه اي كه ساعت ۱۲شب مستقر و آماده بوده را نشان 
داد و گفت: زماني كه هواپيما از فرودگاه امام بلند مي شود، 
)سامانه( به سمتي كه )با اشاره به نقطه اصابت( مي بيند 

مي رود؛ با توجه به اطاعاتي كه به اين اپراتور داده بودند كه 
وضعيت جنگي است و موشك كروز شليك شده است اين 

بنده خدا اين را كروز تشخيص مي دهد. 

   سازمان هواپيمايي كشوري 
بر اساس دانسته هاي خود عمل كرد

وي ادامه داد: او موظف بود در اين ش��رايط تماس و تاييديه 
بگيرد و خبط اين اپراتور هم از همين نقطه است. اما در اين 
شرايط ظاهرا سيس��تم ارتباطي اش با اختال مواجه بود. 
حاال يا سامانه جمينگ باعث شده يا شبكه شلوغ بوده، به هر 
ترتيب نمي تواند ارتباط بگيرد. در اين شرايط ۱۰ ثانيه فرصت 
داشت تصميم بگيرد مي توانست بزند و مي توانست نزند كه 
متاسفانه تصميم بد را مي گيرد و موشك شليك مي شود و 
هواپيما مورد اصابت قرار مي گيرد. فرمانده هوافضاي سپاه 
در خصوص عملكرد س��ازمان هواپيمايي كشوري اظهار 
داشت: عزيزان سازمان هواپيمايي كشوري از اين مساله دفاع 
مي كردند و مي گفتند كه اين حادثه به خاطر اصابت موشك 
نيست. آنها براساس دانسته هاي خود عمل مي كردند و از 
اين حادثه اطاعي نداشتند.  حاجي زاده ادامه داد: بنده صبح 
چهارشنبه نسبت به اين مساله مطلع شدم و به مسووالن 
اطاع دادم. من در غرب كش��ور بودم. من نسبت به تقارن 
اين دو حادثه مشكوك بودم بافاصله به تهران آمدم و گفتم 
احتماال هواپيماي خودي را زده ايم. وقتي به تهران رسيدم 
ديدم ستاد كل هياتي را براي بررسي اين حادثه تشكيل داده و 
اين تيم و كساني كه در اين قضيه دخيل هستند را در قرنطينه 
قرار داده است. يعني نمي شد چيزي را به ديگران بگوييم. 
وي يادآورشد: دليل آنكه اطاع رساني درباره اين حادثه چند 
روز طول كشيد، براي نگفتن و پنهان كردن ماجرا نبود بلكه 
روال اين است. صبح جمعه همه اطاعات جمع و مشخص 
شد، واقعه چه بوده است. بعد از اين حادثه، ستاد كل اقدام 
به رسانه اي كردن موضوع كرد. بنده بعد از اطاع به مقامات 
اطاع دادم. بعد از آن س��تاد كل براي بررسي و ارزيابي وارد 
ماجرا شد و رسيدگي كرد كه سريعا هم انجام شد. اين مقام 
ارشد سپاه پاسداران در خصوص اظهارات مسووالن سازمان 
هواپيمايي كشوري مبني بر رد اصابت موشك به هواپيما 
گفت: اين عزيزان بر اساس دانسته خود عمل مي كردند. آنها 
مقصر نيستند ما مقصر هستيم. هواپيما در مسير خود بوده 
است. اگر گناهي بوده، عناصر ما خبط و خطا كردند و ما بايد 
پاسخگو باشيم.  وي تصريح كرد: سازمان هواپيمايي كشور 
درباره اصابت موشك براساس اطاعات خود اظهارنظر كرده 
و بر اساس دانسته خود عمل كرده است.  حاجي زاده افزود: 
براساس دانسته هاي آنها اگر موشكي به هواپيما برخورد 
مي كرد، اين هواپيما بايد در همان آسمان منفجر و متاشي 
مي شد اما اين موشك چون كوچك بوده، هواپيما در آسمان 

منفجر نشده و در زمين متاشي شده است. 

   آمادگي حمله همه جانبه را داشتيم
وي عنوان كرد: نيروهاي مسلح و سپاه نمي خواستند اين 
ماجرا را پنهان كنند ولي روال اين بوده است. ما هم متاسف 
هستيم و مانند خانواده شهدا خود را شريك غم آنها مي دانيم. 
فرمانده هوافضاي س��پاه با بيان اينكه اين حوادث، هزينه 
شيطنت ها و اقدامات امريكا در منطقه است، يادآور شد: آن 
شب آمادگي حمله همه جانبه را داشتيم. من آن شب در غرب 
كشور بودم. احتمال شليك موشك كروز و ورود هواپيماي 
جنگنده را داش��ته و آماده درگيري همه جانبه بوديم ولي 
به خاطر تصميم گيري عجوالنه يك فرد، شاهد اين حادثه 
بوديم. سردار سرتيب حاجي زاده در پاسخ به سوالي درباره 
علت عدم اعام ممنوعيت پروازهاي مسافري و تجاري در 
هواي كشور گفت: نمي خواهم كسي را متهم كنم، ما اينجا 
اطاع رساني مي كنيم تا گروه هايي كه مسوول هستند، اين 
مساله را بررسي و رسيدگي كنند. بعد از بررسي توسط آنها 
مي توان متهم را مشخص كرد. وي افزود: از ديد من در شرايط 
جنگي، بايد از سوي مسووالن ذي ربط ممنوعيت پرواز اعام 
مي شد اما به هر ترتيب اتفاق نيفتاد. حاجي زاده با تاكيد بر 
نقش نهادهاي نظامي در وقوع اين فاجعه گفت: مشكل عدم 
اعام ممنوعيت پرواز به بخش هوانوردي برنمي گردد و هر 
خطا و مشكلي بوده در مجموعه نيروهاي مسلح است. بخش 
دولتي، كشوري و شركت فرودگاه ها هيچ تقصير و قصوري 
ندارند. فرمانده هوافضاي سپاه خاطرنشان كرد: اين كار وظيفه 
ما هم نبوده است. مسوول اين موضوع افراد ديگري بوده اند و 
آنها بايد مديريت مي كردند. همانطور كه در آن شب من در 
غرب كشور عمليات ضربات موشكي را فرماندهي مي كردم و 
شرايط را كنترل مي كردم، در اين بخش هم عزيزان ديگري 
مسوول بودند و آنها بايد اين اقدامات را انجام مي دادند. منتها 
اين زمينه فراهم ش��د تا اين فرد، اين خطاي بزرگ را انجام 

دهد و متاسفانه اين حادثه رخ بدهد.

الياس حضرتي، عضو فراكسيون اميد مجلس: 

مجلس به حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ورود مي كند
در ش��رايطي ك��ه اف��كار عموم��ي همچنان نس��بت به 
س��وءمديريت هاي رخ داده در ماجراي سقوط هواپيماي 
اوكرايني ملتهب است، يك نماينده تهران در مجلس شوراي 
اسامي مي گويد: مجلس بايد راجع به موضوع تاخير در اعام 
علت حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ورود كند. در تمام دنيا 
حرف هايي در خصوص علت سقوط اين هواپيما زده مي شد، 
اما سخنگوي دولت و رييس سازمان هواپيمايي كشور آن را 
تكذيب كرد. در همان روز اول هم مي شد علت اين حادثه را 
حدس زد يا علت را پيدا كرد. اما با تاخير در اعام علت اين 
حادثه و تكذيب ها، به آبرو و اعتبار كشور لطمه وارد شد و اين 
اتفاقات تمام فضاي مثبت شكل گرفته از آثار شهادت شهيد 
سليماني را مخدوش كرد. الياس حضرتي، در گفت وگو با 
اعتمادآناين، با اشاره به بيانيه نيروهاي مسلح مبني بر قصور 
سامانه پدافند هوايي در هدف قرار دادن هواپيمايي اوكرايني 
كه منجر به شهادت ۱76 نفر شد، گفت: ما در كشور مشكل 
سرعت كار و مديريت تبليغات رسانه ها را داريم. اين موضوع 

برمي گردد به اينكه هنوز خودمان را در فضاي جديد قرار 
نداده ايم؛ فضاي جديد، فضاي سرعت، پاسخگويي سريع، 
اهميت دادن به رس��انه ها و نهايتًا دقت در مديريت افكار 
عمومي است. او ادامه داد: حادثه اي مانند سقوط هواپيماي 
اوكرايني نياز به بررس��ي دارد. ممكن است يك نفر براي 
خودش چه در داخل و چه در خارج حرف بزند، اما آن فردي 
كه بايد پاسخگو باشد بايد بررسي كند كه چنين اتفاقي افتاده 
يا خير و براي پاسخگويي دقيق بايد جعبه سياه را نگاه كند. 
در سقوط پروازها گاهي ماه ها طول مي كشد تا نتيجه سقوط 
اعام شود. البته حادثه پيش آمده براي هواپيماي اوكرايني 
با سقوط ساير هواپيماها فرق مي كند، چون مسوول پدافند 
حضور داشته و مي توانسته در مورد اين حادثه توضيح دهد.

  تاخي�ر در اعالم عل�ت س�قوط هواپيماي 
اوكرايني، ضربه سنگيني به افكار عمومي زد

اين نماينده مجلس دهم با انتقاد از تاخير در اعام علت 

س��قوط هواپيماي اوكرايني تاكيد كرد: بررسي ابعاد 
قضيه احتمال داش��ت يك روز طول بكشد، اما تاخير 
سه روزه در اعام علت سقوط هواپيماي اوكرايني ضربه 
سنگيني به افكار عمومي زد. مخصوصا كه خارجي ها 
جلوتر از ما حركت كردند و در داخل كشور براي اعام 
نتيجه س��قوط هواپيم��اي اوكرايني عق��ب مانديم. 
البت��ه تبليغات جهان��ي هم اين موض��وع را همراهي 
مي كرد و مي خواست از اين داستان در راستاي تحت 
پوشش قرار دادن مقابله  به  مثل ايران و حمله به پايگاه 
عين االسد اس��تفاده كند. حضرتي ادامه داد: در حال 
حاضر روش هاي حكمراني بديل شكل است كه عاوه 
بر پاسخگو بودن بايد سرعت عمل هم داشته باشيم و 
به قدرت رسانه اي هم توجه كنيم. قدرت رسانه اي در 
سطح دنيا بسيار مهم شده است و در همين راستا ترامپ 
قبل از اينكه به مجلس پاسخ بدهد و با شوراي مشاوران 
امنيتي اش صحبت كند، ابتدا توييت مي زند. توييت 
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زدن در واقع بازي كردن با افكار عمومي و توجه كردن 
به موضوع و اهميت رسانه است.

  اطالعيه س�تاد كل كاش چند ساعت بعد از 
سقوط هواپيماي اوكرايني داده مي شد

 او به قصورهاي صورت گرفته در حادثه سقوط هواپيماي 
اوكرايني اشاره كرد و گفت: چند قصور در اين حادثه اتفاق 
افتاده اس��ت؛ قصور اول اينكه به افكار عمومي دير توجه 
ش��د. اطاعيه امروز س��تاد كل اطاعيه خوبي است، اما 
كاش چند ساعت بعد از سقوط هواپيماي اوكرايني داده 
مي شد. بايد موضوع بررسي شود و ببينيم كه مقصر چه 
كسي بوده. وقتي موشكي از بندرعباس شليك مي شود تا 
به فرودگاه امام برسد دقايقي طول مي كشد و در حد چند 
ثانيه نيست. بايد مشخص شود به چه شكل اين اتفاق افتاده 
و عامان اين داس��تان از ابتدا تا انتهاي آن بايد مشخص 
شوند. رييس كميسيون اقتصادي كشور تاكيد كرد: بايد 
چاره اي بينديش��يم كه اين حوادث تكرار نشود. حوادث 
مختلفي در كشور تكرار مي شود كه بخش زياد آن از ضعف 
و كارآمدي ما نشأت مي گيرد. بايد حتمًا يك گروه خبره 
كارشناس��ي مطالعه كنند كه علت حوادثي مانند حادثه 
هواپيماي اوكرايني، حادثه براي هموطنان مان در حاشيه 

تشييع پيكر سردار سليماني در كرمان، واژگوني اتوبوس، 
تصادفات جاده اي و تلفات ناشي از سيل و زلزله كه نسبت 
به بسياري از كشورها باالست، چيست و آن را رفع كنيم. به 
گفته حضرتي، حتما بايد در حادثه رخ داده براي هواپيماي 
اوكرايني مس��ووالن و مديران مربوطه استعفا دهند. او با 
اعام اينكه مجلس به حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني 
ورود مي كند اظهار كرد: فردا در جلس��ه مجلس شوراي 
اس��امي، نمايندگان در خصوص اين اتفاق اظهارنظر و 
صحبت خواهند ك��رد و وظايف نظارتي م��ان را به انجام 
مي رسانيم. اين عضو فراكسيون اميد معتقد است احتمال 
تشكيل كميته ويژه براي بررسي سقوط هواپيماي اوكرايني 
با شليك موشك پدافند هوايي سپاه وجود دارد. حضرتي 
در پايان توضيح داد: مجلس بايد به موضوع تاخير در اعام 
علت حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ورود كند. در تمام 
دنيا حرف هايي در خصوص علت سقوط اين هواپيما زده 
مي شد، اما سخنگوي دولت و رييس سازمان هواپيمايي 
كش��ور آن را تكذيب كردند. در همان روز اول هم مي شد 
علت اين حادثه را حدس زد يا علت را پيدا كرد. اما با تاخير 
در اعام علت اين حادثه و تكذيب ها، به آبرو و اعتبار كشور 
لطمه وارد شد و اين اتفاقات تمام فضاي مثبت شكل گرفته 

از آثار شهادت شهيد سليماني را مخدوش كرد.



اخبار كالن 3 كالن

دست دولت چقدر براي افزايش  حقوق هاي سال آينده باز است

دولت توان مالي افزايش بيش از 15 درصدي حقوق ها را ندارد
عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد 
اگر بخواهيم حداقل به اندازه ن��رخ تورم به نحوي كه 
ارزش حقوق دريافتي كارمند و قدرت خريد او حفظ 
شود افزايش حقوق داشته باشيم بايد به توان مالي دولت 
هم توجه كنيم و به نظر مي رسد كه دولت از توان مالي 
كافي براي افزايش حقوق بيش از 15 درصد برخوردار 
نيس��ت. چون منابعي در اختيار ندارد كه بخواهد اين 
افزاي��ش را اعمال كند. و دوم اينك��ه وقتي در رابطه با 
كارمندان دولت يك افزاي��ش قابل توجهي را در نظر 
بگيريم طبيعتا جامعه كارگري كش��ور هم اين انتظار 
را دارند كه حقوق آنها حداقل تابعي از حقوق كاركنان 
دولت باش��د يا اگر حداقل به اين مي��زان افزايش پيدا 
نمي كند نزديك به اين ميزان باشد و اين موضوع بازار كار 
را تحت الشعاع قرار مي دهد و اگر بخواهيم افزايش قابل 
توجهي را براي حقوق كارمندان دولت در نظر بگيريم 
و به تبع آن براي كارگران ني��ز همين ميزان را لحاظ 
كنيم ممكن است تعادل در بازار كار و عرضه و تقاضاي 
نيروي كار به هم بريزد و آث��ار منفي آن به مرور دامن 
جامعه را بگيرد. بنابراين اگر بخواهيم سياست گذاري 
در اين حوزه كنيم حتما بايد اين مولفه هاي زمينه اي 
و متغيرهايي كه وابسته به اين سياست هستند را در 

داشته باشيم.
به گزارش »تعادل«، به دنبال تورم افسارگسيخته اي 
كه در سال هاي گذشته دراقتصاد ايران رخ داد، قدرت 
خريد دهك هاي پايين درآمدي كاهش يافت. بنابراين 
اين انتظار به وجود آمد كه براي س��ال آينده دستمزد 
گروه هاي مختلف به نحوي ترميم ش��ود. اما اين همه 
ماجرا نيست. هم با به وجود آمدن محدوديت در فروش 
نفت، دولت براي پرداخت حقوق دچار مش��كل شده 
است و هم تورم باال منجر به  بروز برخي مشكالت براي 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي هم شده است به نحوي 
كه صاحبان صنايع و كارخانه ها هم مي گويند امكان 
افزايش حقوق ها را ندارن��د. در همين حال از دولت و 
مجلس خبر مي رسد كه قرار است حقوق هاي كاركنان 
دولت به صورت پلكاني افزايش يابد. تصميمي كه ممكن 
است روي وضعيت دستمزد كارگران هم تاثير بگذارد. 
روز گذش��ته محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بوجه در گفت وگوي��ي درباره افزايش پلكاني حقوق 
كارمندان، گفت: به صورت متوسط منابع افزايش 15 
درصدي حقوق كارمندان دولت در اليحه بودجه سال 
99 ديده شده است اما سناريوي براي عملكرد افزايش 

حقوق پلكاني كارمندان نيز در نظر گرفته ايم.
نوبخت در ادامه افزود: به صورت مثال در راه كار افزايش 
پلكاني حقوق كاركنان دولت كف حقوق 3 ميليون تا 
2 ميليون 700 هزار تومان در نظر گرفته مي شود كه 
بايد به صورت پلكاني نزولي افرادي كه كمتر از ميزان 
مشخص شده حقوق دريافت مي كنند به اين حداقل 
برسند. وي همچنين ادامه داد: حقوق افرادي كه بيش 
از سقف تعيين شده است 12 درصد افزايش پيدا كند و 
3 درصد ديگر به حقوق افرادي كه زير سقف مشخص 

شده است تخصيص داده شود.
نوبخت با بيان اينكه س��ناريو هاي متفاوتي را در نظر 
داريم كه در كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 
درنظر گرفته شده است، تصريح كرد: هر تصميمي كه 
در زمينه افزايش پلكاني حقوق كاركنان در كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه و صحن علني مجلس مورد تصويب 

قرار بگيرد اجرا مي كنيم. 
در همي��ن زمين��ه و درباره موضوع حق��وق پلكاني با 
محمدرضا مالكي، عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي 
مجلس گفت وگو كرديم در ادامه مشروح اين گفت وگو 

با »تعادل« را مي خوانيد:

   افزايش حقوق پلكاني نزولي را با توجه به تورم و 
شرايط اقتصادي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

سيستم پلكاني نزولي يكي از شيوه هاي افزايش حقوق 
اس��ت. زماني كه راجع به حقوق و دس��تمزد صحبت 
مي كنيم يكي از مباحثي كه مطرح اس��ت عدالت در 
پرداخت اس��ت. به اعتقاد برخي انديش��مندان حوزه 
علوم سياس��ي و جامعه شناس��ي، اگر توزيع ثروت يا 
منابع كشور در جامعه به نحوي باشد كه افراد ضعيف 
جامعه بيش از بقيه اقشار برخوردار باشند اين مصداق 
بي عدالتي نيست بلكه به اين معناست كه اگر در اتخاذ 
سياست ها به گروهي از جامعه كاركنان دولت كه جزو 
طبقه ضعيف جامعه هستند درصد افزايش بيشتري 
داشته باشيد طبيعتا نمي توان آن را مصداق بي عدالتي 
برشمرد و نكته اي كه وجود دارد اين است كه آيا مي توان 
در سال هاي متمادي اين سياست را دنبال كرد؟ قطعا 
پاسخ خير اس��ت. وقتي براي چند س��ال متمادي از 
سياست پلكاني نزولي استفاده كنيم به اين معناست 
كه تخصص، دانش، تحصيالت و تجربه در نظام جبران 
خدمت معنا و مفهومي ندارد و تنها چيزي كه اهميت 
دارد وقت فروش��ي به س��ازمان با هر مي��زان دانش و 
تخصص است و طبيعتا اگر اين سياست بخواهد تداوم 
داشته باشد بخش كثيري از كاركنان دولت از يك ميزان 
حقوق مساوي برخوردارند كه مي تواند پاشنه آشيل 
نظام اداري باش��د و قطعا آثار منفي و زيان باري براي 

نظام اداري كشور به بار خواهد آورد.
  ارزيابي شما از كف حقوق ها كه 3ميليون تا 2 

ميليون و 700 هزار تومان تعيين شده چيست؟
در رابط��ه با كف حق��وق ها نمي توانم نظري داش��ته 
باشم به اين جهت كه اساسا اطالعات دقيقي از ميزان 
حقوق كاركنان دولت نداريم به هر حال اين تصميمي 
است كه دولت براي س��ال آينده اتخاذ كرده ولي اگر 
فرض كنيم در حال حاضر حقوق كارمندان دولت با 2 
ميليون و 800 هزار توماني كه دولت لحاظ كرده فاصله 
دارد بخش كثيري از جامعه كاركنان دولت مي توانند 
از اين سياست در راس��تاي افزايش حقوق برخوردار 
ش��وند. ولي اگر تعداد افرادي كه حقوق زير 2 ميليون 

و 800 هزار تومان دارند كم باشد اين سياست خيلي 
اثري روي حقوق آنها نخواهد گذاشت و به نظر مي رسد 
نوعي شانتاژ رسانه اي است كه دولت دنبال مي كند. اگر 
دولت بخواه��د صادقانه بحث كند حتما بايد در قالب 
يك جدول گروه هاي مختلف حقوق بگير و فراواني آنها 
را مشخص كند و مثال بگويد در سال 99 ميزان حقوق 
كاركنان دولت فالن مقدار است و اثر سياست ما )دولت( 
مي تواند اين طيف از كاركنان دولت را برخوردار كند و 

منشأ اثر خوبي باشد.
  ب�ه نظ�ر ش�ما افزاي�ش 15 درص�دي حقوق 

كارمندان مكفي است؟
وقتي در رابطه با افزايش حقوق صحبت مي كنيم يكي 
از موضوعاتي كه مطرح مي شود توان مالي دولت است. 
درست اس��ت كه دولت در ماده 28و 29 قانون برنامه 
شش��م توسعه مكلف به اين ش��ده كه متناسب با نرخ 
تورم حقوق كارمندان دول��ت را افزايش دهد ولي در 
اينجا بايد دو مولفه را مد نظر قرار دهيم. اول توان مالي 
دولت مطرح است. بايد ديد آيا دولت توان مالي كافي 
براي تحقق سياست افزايش حقوق بيش از 15 درصد 

را دارد يا نه؟ 
در حال حاضر بخش اعظمي از اعتبارات هزينه اي كشور 
صرف پرداخت حقوق ش��اغلين و بخشي از آن صرف 

پرداخت حقوق بازنشستگان مي شود.
وقتي مي گويي��م صندوق هاي بازنشس��تگي يعني 
صندوق هاي��ي ك��ه دولت��ي هس��تند و كارفرم��اي 
بيمه شدگان آنها دولت است مثل صندوق بازنشستگي 
كشوري، صندوق تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و 
ديگر صندوق ها. وقتي دولت سياست افزايش حقوقي 
را مد نظر قرار مي دهد طبيعتا جامعه بازنشستگان را 
نيز در بر مي گيرد. اگ��ر بخواهيم حداقل به اندازه نرخ 
تورم به نحوي كه ارزش حقوق دريافتي كارمند و قدرت 
خريد او حفظ شود افزايش حقوق داشته باشيم بايد به 
توان مالي دولت هم توجه كنيم و به نظر مي رس��د كه 
دولت از توان مالي كافي براي افزايش حقوق بيش از 15 
درصد برخوردار نيست چون منابعي در اختيار ندارد كه 
بخواهد اين افزايش را اعمال كند. و دوم اينكه وقتي در 

رابطه با كارمندان دولت يك افزايش قابل توجهي را در 
نظر بگيريم طبيعتا جامعه كارگري كشور هم اين انتظار 
را دارند كه حقوق آنها حداقل تابعي از حقوق كاركنان 
دولت باش��د يا اگر حداقل به اين مي��زان افزايش پيدا 
نمي كند نزديك به اين ميزان باشد و اين موضوع بازار كار 
را تحت الشعاع قرار مي دهد و اگر بخواهيم افزايش قابل 
توجهي را براي حقوق كارمندان دولت در نظر بگيريم 
و به تبع آن براي كارگران ني��ز همين ميزان را لحاظ 
كنيم ممكن است تعادل در بازار كار و عرضه و تقاضاي 
نيروي كار به هم بريزد و آث��ار منفي آن به مرور دامن 
جامعه را بگيرد. بنابراين اگر بخواهيم سياست گذاري 
در اين حوزه كنيم حتما بايد اين مولفه هاي زمينه اي 
و متغيرهايي كه وابسته به اين سياست هستند را در 

داشته باشيم.
  عده اي مي گويند اگر حقوق بگيران باال به اندازه 
تخصص خود حقوق دريافت نكنند دولت را ترك 

مي كنند، نظر شما چيست؟
ما در رابطه با بخش��ي از حقوق فرد صحبت مي كنيم. 
بخشي كه تحت عنوان حقوق ثابت است يا بخشي كه 
طبق حكم كارگزيني فرد است. خيلي از پرداخت ها و 
دريافت هاي كاركنان دولت يا متخصصين به ويژه در 
دستگاه هايي كه تابع مقررات خاص پرداخت قرار دارند 
مانند شركت ها، بانك ها، موسسات انتفاعي وابسته به 
دولت يا دستگاه هايي كه از شمول قانون خارج هستند 
به صورت غير مستمري است و مي تواند به قوت خود 
باقي بمانند. پس به اعتقاد من حداقل درمورد بخش 
قابل توجهي از نيروهاي متخصص دولت اين موضوع 
خيلي ماهيت واقعي ندارد. در مورد اعضاي هيات علمي 
دانشگاه ها يا موسسات آموزشي و پژوهشي به جهت 
اينكه نظامات پرداخت در اين دانشگاه ها و موسسات 
متفاوت است و اين گروه مانند معلمين خيلي عالوه بر 
حقوق ثابت خود و آنچه كه كارگزيني به آنها پرداخت 
مي كند ديگر پرداخت آنچنان��ي ندارند به اين خاطر 
ممكن است كه آنها نيز متاثر از سياست ها شوند، البته 
من معتقدم كه اين سياست منجر به خروج آنها نخواهد 
شد چون وضعيت اشتغال و كار در ايران به نحوي است 

كه حتي اگر حقوق ها را در طول 2 الي 3 سال افزايش 
ندهيم، ريزش��ي اتفاق نمي افتد چون در حال حاضر 
بخش خصوص در كشور اين شرايط را ندارد كه بتواند 
نيروي كار بخش دولتي را به سمت خود جذب كند و 
نگران اين بخش باش��يم. اما آنچه در حقيقت ممكن 
اس��ت رخ دهد بي انگيزگي در ميان نيروي كار است، 
يعني نيروي متخصص حتي اگر سازمان را ترك نكند 
و زمينه كار براي او در بيرون از دولت هم فراهم نباشد 
نا خواسته كيفيت كارش نزول پيدا مي كند چون اين 
فرد احساس مي كند كه سازمان و دولت آنگونه كه بايد 
و شايد حق الزحمه و نتيجه تالش او را پرداخت نكرده و 
پاسخ نداده و اين مي تواند هزينه اي را به سيستم تحميل 
كند كه خيلي متفاوت از خروج فرد از دستگاه نيست. 

  مجلس آن را تصويب خواهد كرد ؟
من فكر مي كنم اين طرح راي خواهد آورد چون تقريبا 
قاطبه مجلس نيز قائل به سياست نزولي پلكاني است 
و در اين فضا قطعا شانس راي آوردن اين طرح بيشتر 
از راي نياوردن آن است. البته در نظام هاي پرداخت در 
كشورهاي ديگر يكي از مكانيزم هايي كه براي كنترل 
پرداخت ها وجود دارد استفاده از سازوكار مالياتي است و 
در ايران هم اين سياست وجود دارد و تا سقف 3 ميليون 
تومان از پرداخت ماليات معاف هس��تند و افرادي كه 
دريافتي ه��اي بااليي دارند. نظام مالياتي بخش��ي از 
دريافتي هاي آنها را باز مي ستاند و اين سياست باعث 
مي ش��ود كه تعادل و تناس��ب در پرداخت ها را شاهد 
باشيم و اگر بخواهيم سياستي اتخاذ كنيم بايد اين دو 
را در كنار يكديگر داشته باشيم يعني سياست مالياتي 
در كنار سياست افزايش حقوق. اين دو اگر در كنار هم 
باشند اثر سو ندارند ما طي دو سال اخير نرخ مالياتي را 
به صورت تساعدي افزايش داديم از طرفي هم به دنبال 
سياست پلكاني نزولي بوديم. اين بي تناسبي مي تواند 
افراد ناراض��ي را در نظام اداري افزايش دهد و منجر به 
اين ش��ود كه بخشي از نيروهاي متخصص از سيستم 
دولتي خارج شده يا در نهايت نيروي كار بي انگيزه شود.
  ماليات دو پله اي را پيش�نهاد مي دهيد يا پنج 

پله اي؟
م��ا در مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي 
محاس��باتي را انجام داديم و مطابق با اين محاسبات 
معتقديم كه وقتي از ماليات صحبت مي كنيم گروهي 
ديگر وج��ود دارند كه متاثر از سياس��ت هاي مالياتي 
هس��تند و آن جامععه پزشكان اس��ت و بحث كارانه 
پزشكي مطرح است. در بخش خصوصي سقف مالياتي 
كه پزش��كان پرداخت مي كنند 25 درصد است ولي 
بخش دولتي بر اساس بند الف تبصره 6 قانون بودجه تا 
سقف 35 درصد ماليات پرداخت مي كنند، اين موضوع 
باعث شده روي كيفيت خدمات پزشكي در بخش دولت 
يا كميت آن اثر بگذارد و به نوعي پزشكان خدمات خود 
را به سمت بخش خصوصي هدايت كنند يا اينكه اساسا 
خدمتي را آنگونه كه بايد و ش��ايد به شهروندان ارايه 
نكنند، لذا يكي از بحث هايي كه داشتيم و در سياست 
مالياتي بايد لحاظ شود بحث اتخاذ يك سياست واحد 
اس��ت كه بتواند تعادل را در بخش خصوصي و دولتي 
حداقل در مورد كارانه پزشكان فراهم كند. آنچه مركز 
پيشنهاد كرد اين است كه سياست مالياتي بايد پنج 
پله اي و تا س��قف 30 درصد باشد كه در كنار سياست 
پلكاني نزولي كه مورد نظر دولت است مي تواند سياست 
مناسبي براي سال 99 باش��د اما ماليات دو پله اي كه 
كميس��يون تلفيق بودجه براي اخذ ماليات از درآمد 
كارمندان دولت��ي و غيردولتي مد نظر قرار داده عالوه 
بر كاهش درآمده��اي دولت، عدال��ت مالياتي را زير 

سوال مي برد.

توازن جديد امنيتي در منطقه و گشايش هاي مالي
يك تحليلگر اقتصادي گفت: ايجاد توازن جديد امنيتي 
در منطقه موجب مي شود تحريم هاي ناشي از اعمال 
فشار امنيتي بر بازارهاي مالي كشورهاي حوزه خليج 

فارس از دور خارج شود.
مجيد شاكري اظهار كرد: عقب نشيني ترامپ و ورود 
منطقه به يك فاز توازن امنيتي جديد يك وجه بسيار 
مهم تحريمي در موضوع تحريم هاي مالي اس��ت كه 
بايد به دقت رصد ش��ود؛ واقعيت اين است كه فارغ از 
دس��ته بندي هاي حقوقي يك گروهي از تحريم هاي 
مالي كه نحوه اجرايشان به صورت اعمال فشار امنيتي در 
كشورهاي حاشيه خليج فارس روي ساختار دسترسي 
ايران به فضاي مالي آنها بود جزو آزاردهنده ترين شكل 
تحريم هاي مالي بود كه به صورت مستقيم و بي واسطه 
بر قيمت بازار آزاد ارز اثر مي گذاش��ت. اين كارشناس 
اقتصاد افزود: تقريبًا كل موضوع زمس��تان سال 95 و 
96 و فروردين سال 97 و وقايع فروردين سال 98، روي 
اين جنس تحريم مالي سوار بود؛ البته بهانه ها متفاوت 
بود ولي با وجود اين همه اين مسائل اشكال متفاوت از 

يك امر ثابت بودند كه ناشي از يك فشار امنيتي بود.
وي ادامه داد: بعد از ماجراي پهباد امريكايي، آرامكو و 

آن دسته از وقايع مرتبط كه در اين زمينه با آنها مواجه 
بوديم، شاهد تغيير فضا بوديم و در فضاي جديد با توجه 
به توازن امنيتي جديد، گش��ايش جدي در بازارهاي 
مالي براي كشورمان ايجاد شد و حتي اين خبر رسمي 
منتشر شد كه 6 كارگزار از صرافي هاي بانكي توانسته اند 
در دبي كار كنند و ما وارد دوره آرامش��ي شديم كه از 

تابستان كمابيش با آن مواجه بوديم.
شاكري گفت: نكته اي كه وجود دارد اين است كه اين 
جنس تحريم زماني كار نمي كند كه شما بتوانيد نشان 
دهيد زورتان زياد است؛ بعد از اينكه با فاصله از موضوع 
پهباد امريكايي، به دليل تصميمات اقتصادي عحيبي 
همچ��ون افزايش نرخ بنزين و وقايع بع��د از بنزين، با 
احساس لرزشي كه در ايران ايجاد شده بود ديديم آن 
طرف به سرعت به سمت محدود كردن گشودگي ايجاد 

شده حركت كرد.
وي افزود: زماني كه اين مشكالت پيش نيامده بود هم 
6 كشور حاشيه خليج فارس با هم، گروه ها و افرادي كه 
تحت تحريم امريكا بودند را مجدد تحريم كردند كه اسم 
قطر و امارات هم بين اين كشورها بود؛ اين مساله نشان 
مي دهد كه ما با وضعيتي مواجه بوديم كه اگر ناگهان به 

لحاظ امنيتي دچار مشكل مي شديم اين كشورها دست 
از همكاري برمي داشتند.

 جنس خاص تحريم از روي ميز برداشته مي شود
اين تحليلگر اقتصادي اظهار داشت: اتفاقي كه اكنون 
افتاده و توازن جديد امنيتي در منطقه ايجاد كرده است، 
موجب شده كه تقريبا ديگر اين جنس خاص از تحريم 
از روي ميز برداشته شود و اساسًا امكاني براي ايجاد آن 

نوع فشارها وجود نداشته باشد.
 البته نمي دانيم آينده چگونه رقم خواهد خورد و شايد 
در داخل كش��ور، باز هم تصميماتي ش��بيه تصميم 
افزايش نرخ بنزين گرفته شود اما واقعيت اين است كه 
حداقل مي توانيم در افق موجود بگوييم كه اين جنس 
تحريم مدفون شده است؛ البته نه به اين معنا كه تمام 
تحريم هاي مالي مدفون ش��ده، بلكه منظورمان اين 

جنس از تحريم است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: تصور من اين است به 
جاي اينكه خوش��حال باشيم كه به وضعيت تابستان 
برمي گرديم و اين مساله يك وضعيت تثبيت شده براي 
بلندمدت است، س��راغ اين موضوع برويم كه يك كار 

ايجابي كنيم و قبل از اينكه صداي اين سيلي بخوابد، 
شروع كنيم و شبكه ارزي را نه تنها در جنوب ايران بلكه 
در جاهاي ديگر، يك سطح باال ببريم و به صورت ايجابي 
وارد يك دسته فعاليت هاي مرتبط جديد شويم كه در 
نهايت ما را به يك نقش��ه ارزي جديد به لحاظ جنس 

مفاصل نه به لحاظ كشورها برساند.
وي اف��زود: به هر حال اين مس��اله مه��م و يك فصل 

جديدي است و فارغ از اين مساله است كه اين گشايش 
ايجاد شده، هم تراز با فقدان سپهد شهيد قاسم سليماني 

هست يا خير.
ش��اكري ادامه داد: ما مي توانيم انتظار گشايش هاي 
ويژه اي داشته باشيم و حتي با يك احتمالي، شاهد يك 
دوره اي از باز شدن ذخاير ارزي بلوكه شده در جاهاي 

ديگر باشيم كه همراه مسير ما خواهند بود.
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اخذ ماليات از خريداران بيش 
از يك خودرو طي يك سال 

عضو هيات رييسه كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس معتقد است اگر از خريد و فروش خودرو 
ماليات اخذ ش��ود، بس��اط دالالن جمع شده و 

سوداگري در بازار چارچرخ ها از بين مي رود.
س��يدجواد حس��يني كيا عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس ش��وراي 
اس��المي در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به 
راهكارهاي الزم ب��راي كاهش قيمت خودرو در 
بازار، گفت: دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي بايد 
به موضوع افزايش افسارگسيخته قيمت خودرو 
در ب��ازار ورود كنند زيرا س��وداگران و مافياها با 
قيمت س��ازي، تمام تالش خ��ود را براي گراني 

چارچرخ ها به كار مي برند.
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: خودروس��ازان بايد ب��راي افزايش توليد 
و عرضه خ��ودرو به بازار، ش��يفت هاي جديدي 
راه اندازي كنند چراكه برخ��ي از واحدهاي اين 
شركت ها در استان هايي مانند كرمانشاه، شيراز، 

مشهد و... غيرفعال هستند.
وي با بيان اينكه خودروسازان بايد با اطالع رساني 
دقيق زمينه پيش فروش بيشتر خودرو را فراهم 
كنن��د، اظهار كرد: اگر م��ردم از تحويل به موقع 
خودرو مطمئن باشند در طرح هاي پيش فروش 
خودروس��ازان شركت مي كنند كه با تحقق اين 
مهم از يك سو كمبود نقدينگي خودروسازي ها 
جبران مي شود و از سوي ديگر اشتهاي كاذب بازار 

از بين خواهد رود.
عضو هيات رييسه كميس��يون صنايع و معادن 
مجل��س اضافه كرد: ب��ا اخذ مالي��ات از خريد و 
فروش خودرو، سوداگران نمي توانند به راحتي 
فعاليت كنند، بايد از هر فردي كه طي يك سال 
بيش از يك بار خودرو خريداري مي كند، ماليات 

اخذ شود.

شرح افزايش حقوق كاركنان 
به صورت پلكاني معكوس

رييس س��ازمان برنامه و بودجه، گفت: عالوه بر 
افزايش 15 درصدي با اس��تفاده از روش پلكاني 
نزولي حقوق كاركنان به كف حقوق در نظر گرفته 

شده افزايش پيدا مي كند.
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خانه ملت، در 
خصوص افزايش پلكاني حقوق كارمندان، گفت: 
به صورت متوس��ط منابع افزايش 15 درصدي 
حقوق كارمندان دولت در اليحه بودجه سال 99 
ديده شده است اما سناريوي براي عملكرد افزايش 

حقوق پلكاني كارمندان نيز در نظر گرفته ايم.
نوبخ��ت در ادامه گفت وگو با خانه ملت افزود: به 
ص��ورت مث��ال در راه كار افزايش پلكاني حقوق 
كاركنان دولت كف حقوق 3 ميليون تا 2 ميليون 
700 هزار تومان در نظر گرفته مي شود كه بايد 
به صورت پلكاني نزولي افرادي كه كمتر از ميزان 
مشخص ش��ده حقوق دريافت مي كنند به اين 
حداقل برس��ند. وي ادامه داد: حقوق افرادي كه 
بيش از سقف تعيين شده است 12 درصد افزايش 
پيدا كند و 3 درصد ديگر به حقوق افرادي كه زير 

سقف مشخص شده است تخصيص داده شود.
اين عض��و كابينه دولت دوازده��م با بيان اينكه 
س��ناريو هاي متفاوت��ي را در نظ��ر داريم كه در 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت، تصريح كرد: هر تصميمي 
كه در زمينه افزايش پلكاني حقوق كاركنان در 
كميس��يون تلفيق اليحه بودجه و صحن علني 

مجلس مورد تصويب قرار بگيرد اجرا مي كنيم.

پنج پله اي عادالنه تر است
عضو كميسيون تلفيق مجلس با تاكيد بر اينكه مدل 
پنج پله اي محاسبه ماليات بر درآمد كارمندان تبعات 
بازتوزيعي بهتري دارد و عادالنه تر است، گفت: طبق 
اين مدل كساني كه حقوق پايين تري دارند، ماليات 
كمتري خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق باال 
مشمول ماليات باالتري خواهند بود. محسن كوهكن 
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس درباره مصوبه اين كميسيون درباره 
شيوه محاس��به ماليات پلكاني بر درآمد كارمندان 
گفت: درسال هاي قبل ضريب افزايش حقوق ها به 
صورت 8، 10 و 12 درصد بود كه باعث ايجاد تفاوت 
فاحشي ميان حداقل و حداكثر حقوق ها مي شد. در 
اي��ن روش حقوق 10 ميليون تومان��ي با 10 درصد 
افزايش، به 11 ميليون رسيد و حقوق يك ميليوني، 
يك ميليون و صدهزار تومان شد. وي ادامه داد: سال 
بعد افزايش 10 درصدي، به حقوق يازده ميليوني، 
يك ميليون و صد هزار تومان اضافه مي كرد در حالي 
كه حداقل حقوق را فقط يكصد و ده هزار تومان بيشتر 
مي شد. اين مساله اختالف زيادي بين دو سر طيف 
به وجود آورد. عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان 
اينكه در قانون بودجه سال 98 اين اختالف درآمدي 
را با سياست هاي مالياتي تعديل كرديم، گفت: سال 
گذشته كميسيون تلفيق درصدد تعديل برآمد. براي 
ايجاد تعديل، تصميم گرفتند نرخ ثابت افزايش حقوق 
را كنار بگذارند. عالوه بر اي��ن در بند »الف« تبصره 
6 اليحه بودجه 98، با تالش نمايندگان مجلس به 
خصوص اعضاي كميس��يون تلفيق، مدل پله هاي 
ماليات بر درآمد كارمندان به صورت پنج پله اي )از 10 
درصد تا 35 درصد( تعيين شد. وي در ادامه افزود: به 
اعتقاد بنده مدل پنج پله اي ماليات تبعات بازتوزيعي 
بهتري دارد و عادالنه تر است. طبق اين مدل كساني 
كه حقوق پايين تري دارند، ماليات كمتري خواهند 
پرداخت و در مقابل افراد با حقوق باال مشمول ماليات 
باالتري خواهند بود. كوهكن در پايان تصريح كرد: 
براي جبران اختالف زياد بين حداكثر و حداقل حقوق 
راهكار ديگري بايد برگزيد. بايد سرعت افزايش حداقل 
حقوق را بيشتر كرد، همزمان نرخ افزايش حداكثر 

حقوق را كاهش داد.

نجومي بگيران و كم درآمدها در يك پله قرار نگيرنداولويت پرداخت يارانه غير نقدي به اقشار آسيب پذير است
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره ميزان اجراي قانون 
مربوط به تامين كاالي اساس��ي براي اقشار آسيب پذير، 
گفت: تاكنون به جز پرداخت هاي نقدي يعني سبد حمايت 
معيشتي كه به حدود 18 ميليون خانوار پرداخت شده، 
پرداخت غيرنقدي در دستور كار قرار نگرفته است. محمد 
شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو 
با خانه ملت، درباره اجراي قانون تامين كاالي اساسي براي 
اقشار آسيب پذير، گفت: اگر در ادامه سال 98 تحولي در 
توسعه فعاليت هاي تعاوني  كارگري، كارمندي و توسعه 
فعاليت تعاوني كه داراي دريافت هاي ثابت هستند، ايجاد 

شود، مي توان با نرخ كنوني ارز نيز نيازهاي مردم به ويژه 
كاالهاي اساسي را با قيمت هاي مناسب و ارزان تر در بازار 
آزاد فراهم كرد. وي با بيان اينكه بايد از ارز 4200 توماني 
كه براي تامين كاالي اساسي در نظر گرفته شده به درستي 
استفاده ش��ود، افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به عنوان نماينده جامعه كارگري و بازنشس��تگان كشور 
ضرورت تامين كاالي اساسي براي اقشار آسيب پذير را در 

جلسات ستاد تنظيم بازار مطرح كرده است.
عضو كابينه دوازدهم اظهار كرد: در صورتي كه ستاد تنظيم 
بازار در تصميمات خود به اين مسائل توجه كند مي توان 

با روش هاي معقول تري كاالهاي اساسي موردنياز مردم 
را تامين كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما قانون تامين 
كاالي اساسي براي اقشار آسيب پذير چه ميزان اجرا 
شده اس��ت؟ توضيح داد: تاكنون به جز پرداخت هاي 
نقدي يعني سبد حمايت معيش��تي كه به حدود 18 
ميليون خانوار پرداخت ش��ده، پرداخت غيرنقدي در 
دستور كار قرار نگرفته زيرا زيرساخت هاي الكترونيكي 
موردنياز براي آن فراهم نش��ده اما تحقق اين مهم در 

دستور كار قرار مي گيرد.

عضو كميس��يون تلفيق مجلس گف��ت: نبايد درصد 
ماليات افرادي كه 3 ميليون حقوق مي گيرند با افرادي 
كه 21 ميليون حقوق مي گيرند، يكس��ان باشد. قرار 
دادن اين طيف از حقوق ها در يك پله مالياتي درست 

نيست و بايد اصالح شود.
حميدرضا فوالدگر عضو كميس��يون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس با موضوع مصوبه 
اين كميسيون درباره شيوه محاسبه ماليات پلكاني بر 
درآمد كارمندان گفت: مصوبه كميسيون تلفيق قطعا 
بايد اصالح شود. تبصره 6 و 12 اليحه بودجه 99 كه به 

ترتيب مربوط به ماليات و حقوق ها هستند بايد در كنار 
يكديگر مورد بررسي و راي گيري قرار گيرند.

وي ادامه داد: دولت به دنبال تصويب بند »الف« تبصره 6 
اليحه بودجه 99 كه در آن به دريافت ماليات به صورت 
پلكاني از 10 تا 35 درصد تاكيد شده بود. كليت مدل 
مذكور خوب و در راستاي عدالت است. البته نقدهايي 
هم به مدل ماليات پلكاني وارد مي شد. منتقدين مدل 
مذكور معتقد بودند كه در مدل پلكاني، نتيجه طوري 
رقم مي خورد كه بعضي از صنوف ماليات 35 درصدي 

مي دهند بدون آنكه حقوق آنها افزايش يابد.



گزارش

تمام انرژي بانك مركزي به بازار ارز معطوف شده و سياست پولي در دستور كار نيست

آغاز اجراي عمليات بازار باز با تاخير چهارماهه

تمركز افراطي بر بازار ارز و بي توجهي بانك مركزي به سياست پولي 

گروه بانك و بيمه |
بانك مرك��زي در خبري با عنوان آغ��از به كار اجراي 
عمليات بازار باز در بانك مركزي، بدون اشاره به جزييات 
آن و همچنين روشن كردن اين موضوع كه اين برنامه 
از چه تاريخي و توس��ط چه نهاد و سازمان هايي اجرا 
خواهد شد و برآورد رقم فروش اوراق چه ميزان خواهد 
بود، تنها به سوابق مصوبه شوراي پول واعتبار و انتشار 
اوراق بهادار اسالمي توسط خزانه داري كل وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اكتفا كرده است. در حالي كه انتظار 
مي رود به ارقام برآوردي انتشار اوراق و هدف از آن، محل 
عرضه اوراق و همچنين نهادها و سازمان هايي كه در آن 

مشاركت خواهند داشت، اشاره شود. 
به گزارش »تعادل«، مهم ترين نكته در اين بيانيه، اشاره 
به اين موضوع اس��ت كه بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نسبت به اختصاص بخشي از دارايي هاي خود 

به اوراق مزبور اقدام نمايند.
در خب��ر بان��ك مرك��زي آم��ده اس��ت: ب��ا توجه به 
هماهنگي هاي صورت گرفته و جلس��ات كارشناسي 
برگزار ش��ده با فعاالن مرتبط، بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي مي توانند حسب اعالن قريب الوقوع 
بانك مرك��زي در خص��وص انجام عمليات ب��ازار باز 
نسبت به مديريت نقدينگي )كمبود يا مازاد( خود در 
بازار بين بانكي اقدام نماين��د. از آنجا كه بانك مركزي 
در چارچوب جديد سياس��ت گذاري پولي، مديريت 
نقدينگي بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي را 
برمبناي اوراق بهادار اس��المي منتش��ر شده توسط 
خزانه داري كل وزارت امور اقتص��ادي و دارايي انجام 
مي دهد، ضروري اس��ت بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نسبت به اختصاص بخشي از دارايي هاي خود 

به اوراق مزبور اقدام نمايند.
در راستاي اجراي چارچوب جديد سياست گذاري پولي 
با هدف مديريت نرخ س��ود در بازار بين بانكي و نهايتًا 
كنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم كردن بستر الزم 
براي سياست پولي مبتني بر هدف گذاري تورم با استفاه 
از ابزارهاي كوتاه مدت غيرمستقيم سياست پولي و به 
استناد بندهاي )الف( و )ب( ماده )۱۰( و بندهاي )۵( و 
)۶( ماده )۱۳( قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱، 
بند )9( مصوبه ۱۰ مهر 97 ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي و بند )م( تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۳9۸، 
در تاريخ 2۸ فروردين 9۸ دستورالعمل »انجام عمليات 
بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك 
مركزي« )به همراه اصالحات آن در مورخ ۳ دي 9۸( 

توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
متعاقب اي��ن امر كميته اجرايي عمليات ب��ازار باز در 
تاريخ ۳۱ شهريور 9۸ به دستور بانك مركزي با هدف 
فراهم سازي بسترها و الزامات مورد نياز تشكيل شد. در 
همين راستا، طي ماه هاي اخير با همكاري دستگاه هاي 
مربوطه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز 
اجراي عمليات به همراه ت��دارك ابزارهاي مورد نياز 
فراهم شد. لذا در حال حاضر زمينه براي اجراي تدريجي 
عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بين  
بانكي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد 

سياست گذاري پولي فراهم شده است.
 اس��تفاده از »عمليات بازار ب��از« و همچنين برقراري 
دامنه نرخ سود )كريدور نرخ سود( از جمله مهم ترين 
مولفه هاي چارچ��وب جديد سياس��ت گذاري پولي 
محسوب مي شوند. ابزارهاي عملياتي پيش بيني شده 
جهت جذب يا تزريق نقدينگي ب��ه بازار بين بانكي با 
هدف پيگيري موضع سياست پولي بانك مركزي در 
چارچوب جديد سياست گذاري پولي، شامل خريد و 
فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق 
با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، 
اعطاي اعتبار در قبال وثيقه )اوراق بهادار دولتي، طال و 
ارز( و همچنين سپرده پذيري بانك مركزي از بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي )منطبق با شريعت( است. 

  كم توجهي به سياست پولي
برخي كارشناسان معتقدند كه سياست پولي مقهور 
ساماندهي بازار ارز و تمام انرژي بانك مركزي معطوف 
به بازار ارز شده اس��ت در حالي كه بايد سياست هاي 
ديگر از جمله عمليات بازار باز و تجهيز منابع از طريق 
اوراق مالي، كاهش نرخ سود بانكي و هزينه 2۰۰ هزار 
ميليارد توماني پرداخت س��ود بانكي توسط بانك ها، 
اصالح رابطه بانك مركزي با بانك ها، كاهش دارايي هاي 
مازاد بانك ها، كاهش مطالبات معوق و بدهي بدهكاران 
بزرگ به بانك ها، كنترل خلق پول و رش��د نقدينگي، 
اجراي ifrs و اصالح س��اختار بانك ها، كاهش بدهي 
دولت به بانك ها و... بايد در دستور كار قرار گيرد و بانك 
مركزي و رييس كل بانك مركزي بايد توجه بيشتري 
به موضوعات بانكي و بازار پول و گردش مالي در اقتصاد، 
وضعيت سپرده ها و تسهيالت، درآمدهاي غيرمشاع و 
هزينه هاي بانك ها و... داشته باشد و تنها روي نرخ ارز و 

بازار ارز تمركز نداشته باشد. 
به گزارش »تعادل«، برخي كارشناسان نيز اعتقاد دارند 
كه اجراي عمليات بازار باز در شرايط كنوني، عمال به 
تأمين كسري بودجه دولت منجر خواهد شد، درحالي 
كه هدف اصلي آن موضوع ديگري است و نبايد در اين 
مقطع از اين ابزار براي كس��ري بودجه دولت استفاده 

شود بلكه اين ابزار بايد در خدمت توليد باشد. 
اقتصاد هر كشوري با اعمال سياست هاي پولي و مالي، 
س��امان مي يابد و مسير آن مش��خص مي شود. بانك 
مركزي به عنوان متولي سياست هاي پولي، از طريق 
اين سياس��ت ها مي تواند با كنترل ن��رخ تورم، ثبات و 
آرامش را در اقتصاد حاكم كند. درواقع مهم ترين اهداف 
سياست هاي كالن اقتصادي به طور اعم و سياست هاي 
پولي، ثبات قيمت ها، رشد اقتصادي و سطح مطلوب 

اشتغال است. درهمين زمينه يكي از برنامه هايي كه 
در راستاي ساماندهي بازار پول از سوي بانك مركزي 
رونمايي شد، »عمليات بازار باز« است كه تجربه طوالني 

در ساير كشورها دارد.
عمليات بازار باز به عن��وان يكي از مهم ترين ابزارهاي 
غيرمستقيم اجراي سياس��ت پولي، بيانگر چارچوب 
نهادي خري��د و ف��روش اوراق بهادار پذيرفته ش��ده 
توسط بانك مركزي با هدف تأثيرگذاري بر نرخ سود 
كوتاه مدت در بازار بين بانكي و از اين طريق تأثيرگذاري 
بر نرخ  هاي سود در بازار پول و نهايتاً عالمت دهي به ساير 

فعاليت هاي اقتصادي است.
درهمين راس��تا، ابتداي مهر ماه سال جاري به عنوان 
نقطه شروع عمليات بازار باز در كشور اعالم شده بود. 
اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند هنوز 
نشانه اي از اجراي اين عمليات در بازارپول كشور ديده 
نمي ش��ود و بانك مركزي اخيرا روز 2۱ دي ماه اعالم 
كرده كه عمليات بازار باز آغاز خواهد شد و البته مشخص 
نيس��ت كه با چه كيفيتي اجرا خواهد شد و تا چه حد 
مي تواند به حل چالش هاي موجود بازار پول و اقتصاد 

كشور كمك كند؟
كامران ندري كارشناس بانكي در اين زمينه مي گويد: 
عمليات بازار ب��از براي تأمين كس��ري بودجه دولت 
نيست كه بانك مركزي اوراق دولت را خريداري كند، 
برعكس، اين عمليات استعاره اي است از وظيفه بانك 
مركزي دركنترل و مهار نرخ تورم. به اين معنا كه بانك 
مركزي به شكل كاراتري سياست پولي خود را اعمال و 

نرخ تورم را مهار كند.
اولين نكته  در مورد عمليات بازار باز اين اس��ت كه اين 
عمليات ابزار است و هدف نهايي آن كنترل تورم از مسير 
مديريت نرخ بهره در بازار بين بانكي است. بنابراين در 
اجراي عمليات بازار باز، نفس خريد اوراق خزانه دولتي 
يا كنترل قيمت آنها توسط بانك مركزي هدف نيست؛ 
بلكه هدف مديريت غير مستقيم پايه پول و به تبع آن 
نقدينگي از كانال نرخ بهره در بازار بين بانكي، با هدف 

كنترل سطح عمومي قيمت هاست.
بحث عمليات بازار باز را نبايد به بودجه و كس��ري آن 
وصل كرد چرا كه خطرناك است. اگر قرار باشد به اين 
بهانه كه عمليات بازار باز اجرا مي ش��ود، بانك مركزي 
اوراق منتش��ر ش��ده دولت را خري��داري و نقدينگي 
جديدي به اقتصاد تزريق كند، نقض غرض اين سياست 
اس��ت. بدين ترتيب نه تنها اهداف پيش بيني شده آن 
محقق نمي شود، بلكه آثار و تبعات منفي و نامطلوبي 

نيز به همراه خواهد داشت.
براي اجراي موثر سياست پولي، در كنار عمليات بازار 
باز بانك مركزي بايد يك نرخ سياستي اعالم كند كه 
در طول سال چند بار بازبيني مي شود. عالوه براين بايد 
به گونه اي رفتار كند كه برداشت بازار از واكنش بانك 
مركزي اين باشد كه انحراف نرخ از هدف، به سرعت با 
اقدامات مناسب تعديل مي شود.ايجاد كريدور نرخ بهره 
كه سقف و كف نرخ بهره را تعيين مي كند نيز به بانك 
مركزي كمك مي كند نوسانات نرخ بهره در بازار بين 

بانكي را به يك دامنه معين محدود كند.
ندري افزود: هنوزآث��اري از اجراي عمليات بازار باز در 
اقتصاد كشور، ساماندهي بازار پول و بهره گيري از اين 
سياست جديد دراقتصاد ديده نمي شود. به اعتقاد من 
اينكه اجراي عمليات بازار باز و ساماندهي سياست هاي 
پولي چندان مورد توجه رييس كل بانك مركزي نبوده 
به اين دليل اس��ت كه تمركز اصل��ي رييس كل روي 
بازار ارز و جلوگيري از افزايش نرخ ارز اس��ت. برهمين 
اساس به نظر مي رس��د كه بانك مركزي تمام انرژي 
خود را صرف ساماندهي بازار ارز كرده و فرصتي براي 
سياست هاي پولي نمانده اس��ت. براين اساس اصالح 
سياست هاي پولي و عمليات بازار باز در اولويت دوم و 

سوم اين بانك قرار گرفته است.
بزرگ ترين و مهم ترين مشكلي كه در اجراي عمليات 
بازار باز وجود دارد، اين اس��ت كه رابطه بانك ها ميان 
خودش��ان و همچني��ن در رابط��ه با بان��ك مركزي 
ضابطه مند شود. به اين معنا كه بانك ها براي استفاده از 
خطوط اعتباري و برداشت از منابع بانك مركزي بايد 
وثايق قابل قب��ول ارايه كنند. اصلي ترين وثيقه اي كه 
بانك ها مي توانند در ازاي برداشت و استفاده از منابع 

بانك مركزي ارايه دهند، اوراق دولتي اس��ت. درواقع 
فرض براين اس��ت كه اوراق دولتي نكول نمي ش��ود و 
ش��بكه بانكي مي تواند پس از خريداري اوراق آن را به 

عنوان وثيقه و ضمانت به بانك مركزي ارايه دهد.
مشكل اصلي فعلي اقتصاد ايران اين است كه پولي كه 
خلق مي شود، محو نمي شود. اما از طريق خريد اوراق 
دولتي درصورتي كه بانك ها به تعهدات خود عمل كنند، 
پول خلق شده محو مي شود.به طور معمول پولي كه از 
منابع بانك مركزي دراختي��ار بانك ها قرار مي گيرد، 
پرقدرت اس��ت و آثار تورمي دارد، اما اگر بانك ها رابه 
گذاشتن اوراق دولتي خريداري شده به عنوان وثيقه نزد 
بانك مركزي مكلف كنيم، پول از چرخه خارج و محو 
مي شود. اين درحالي است كه اگر اين پول محو نشود، 

نتيجه تورمي خواهد داشت.
به نظر مي رسد كه بانك مركزي هنوز نتوانسته است 
بانك ها را مجاب كند كه روابط خود را با بانك مركزي 
تغيير دهن��د. روابط بانك ها باي��د از طريق »ريپو« يا 
بازخريد اوراق دولتي تغيير كند. اين درحالي است كه 
جا انداختن اين روش جديد براي شبكه بانكي مشكل و 
دشوار است. دراليحه بودجه سال آينده فروش ۸۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي پيشنهاد شده است، درصورتي 
كه بسترهاي قانوني فراهم شود و بانك ها مكلف شوند 
كه براي اس��تفاده از منابع بانك مركزي اوراق دولتي 
خريداري و به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي قرار دهند 
و ناچار به انج��ام قراردادهاي »ريپو« )بازخريد اوراق( 
شوند، تقاضاي زيادي براي اوراق ايجاد مي شود. ولي 
هدف اصلي اين نيست كه از اين طريق كسري بودجه 
تأمين شود؛ چرا كه هدف ساماندهي بازار پول است. بايد 
به سمتي حركت كنيم كه دربازار پول، سياست هاي 

كارآمدتري داشته باشيم.
اگر بانك مركزي اجراي اين سياس��ت را جدي بگيرد 
و براي ساماندهي بازارپول از آن بهره بگيرد دو نتيجه 
مثبت خواهد داشت. در ابتدا عمليات بازار باز و مشاركت 
بانك ها درآن اعمال سياست هاي پولي كاراتري را براي 
بانك مركزي ممكن مي كند. از سوي ديگر اين سياست 
يك هدف جانبي هم دارد و آن كمك به تأمين كسري 

بودجه دولت به صورت غيرمستقيم است.
درواقع بس��تر اصلي اجراي اين سياست اين است كه 
بانك ها منابع مورد نياز را دراختيار داشته باشند، اين 
درحالي اس��ت كه بانك ها پول خود را به دارايي هايي 
تبديل كرده اند كه نقدشوندگي پاييني دارد و برهمين 
اساس نمي توانند اوراق دولتي خريداري كنند. يكي از 
بخش هايي كه بانك ها در آن سرمايه گذاري كرده اند، 
امالك و مستغالت اس��ت كه هم اكنون به دليل ركود 
بازارمسكن، امكان فروش آن راحت نيست. اين درحالي 
است كه تعهدات و بدهي بانك ها به سپرده گذاران در 
قالب نقدينگي محاسبه مي شود به اين معنا كه بانك ها 
بايد پول خود را در بخش هايي س��رمايه گذاري كنند 
كه ضمن بازده مناسب، نقدشوندگي بااليي هم داشته 
باشد، خصوصيتي كه براي سرمايه گذاري بانك ها در 

بازارمسكن مصداق ندارد.
برنامه جدي��د وزارت امور اقتص��ادي و دارايي فروش 
۱7 هزار ميليارد تومان از امالك مازاد ۱۸ بانك است. 
فشاري كه وزارت اقتصاد براي فروش امالك مازاد خود 
به بانك ها وارد مي كند، در جهت سالم س��ازي دارايي 
بانك هاست كه اقدام مناسبي محسوب مي شود. اگر 
بانك ها موفق ش��وند تا امالك و اموال مازاد خود را به 
فروش برسانند، منابع كالني براي آنها آزاد مي شود كه 
مي توانند آن را صرف خريد اوراق دولتي كنند كه از هر 
جهت دارايي بهتري براي بانك ها به شمار مي رود چرا 
كه هم نقدش��وندگي بااليي دارد و هم سود آن نكول 
ندارد. البته هم اكن��ون وزارت اقتصاد تنها بانك هاي 
دولتي و اصل 44 را مكلف به فروش امالك مازاد كرده 
است كه بايد اين برنامه براي ساير بانك ها و خصوصي ها 
هم اجرا شود. واگذاري اموال مازاد بانك هاي خصوصي 
هم��ت بانك مركزي را مي طلب��د. دراين زمينه بانك 
مركزي بايد انرژي بيش��تري بگ��ذارد، چرا كه فروش 
اموال و امالك مازاد ش��بكه بانكي به بهبود ترازنامه و 

صورت هاي مالي آنها منجر مي شود.
مشكل اصلي اين است كه در بانك مركزي يك فضاي 
بس��ته اطالعاتي ايجاد شده اس��ت و چرخه اطالعات 

به ش��دت محدود شده و اطالع رس��اني دقيقي انجام 
نمي شود. اين نقد وارد است كه در دوره جديد چرخه 
اطالعاتي در شبكه بانكي بس��ته شده است. بنابراين 
اظهارنظر درباره بس��ياري از بخش ها به صورت دقيق 

ممكن نيست.
اگر به تجربه كش��ورهاي ديگر مانند امريكا در بحران 
سال 2۰۰۸ ميالدي مراجعه كنيم، بانك مركزي اين 
كشور كمك خود به بانك ها را با شروطي انجام مي دهد. 
بنابراين بانك ها در ابتدا بايد از دارايي هاي مازاد خود 
استفاده كنند. برهمين اساس بانك هاي امريكايي در 
اين سال در ابتدا رهن خانه هايي كه در اختيار آنها بود 
را در بازار واگذار كردند. به همين دليل در اين بحران به 
يك باره عرضه خانه هاي رهني به بازار افزايش يافت و 
قيمت مسكن تحت تأثير آن افت زيادي پيدا كرد. اما 

اين اراده در كشور ما وجود ندارد.
اگر بانك ها بخواهند ترازنامه خود را سالم سازي كنند و 
استفاده از منابع بانك مركزي به واگذاري دارايي هاي 
مازاد آنها منوط شود، هرچند ممكن است كه تبعاتي 
داش��ته باش��د، ولي فوايد زيادي براي اقتصاد ملي به 
همراه دارد.واگذاري خانه هاي رهني توسط بانك هاي 
امريكايي به افت ۵۰ درصدي قيمت مسكن در بازار اين 
كشور منجر شد، ولي براي اقتصاد اين كشور مثبت بود، 
گرچه ممكن است براي بانك ها مثبت نباشد.با اين اقدام 
ضمن سالم سازي ترازنامه بانك ها، دارايي هاي آنها نيز 

كم ريسك و نقد شونده مي شود.
درمجموع درصورتي كه بانك مركزي روي اين بخش 
متمركز ش��ود مي تواند گش��ايش هايي ايجاد كند. با 
خروج دارايي هاي سمي و منجمد از ترازنامه بانك ها، 
مسير جديدي در نظام بانكي كشور ايجاد خواهد شد 
كه اقتصاد ملي از منافع آن بهره مند مي ش��ود.اجراي 
استانداردهاي جديد صورت هاي مالي بانك ها از جمله 
IFIRS از دوره قب��ل در بانك مركزي در دس��تور كار 
قرارگرفت تا از اين طريق دارايي هاي سمي از ترازنامه 
بانك ها خارج شود، اما ظاهراً بانك مركزي براي اجراي 

مراحل بعدي اين استانداردها برنامه اي ندارد.

  بانك مركزي برنامه اي براي اطالع رساني 
ندارد 

در دوره جديد، بانك مركزي برنامه اي براي اطالع رساني 
ندارد، برهمين اساس مشخص نيست كه اجراي ادامه 
اين اس��تانداردها در دستور كار قرار دارد يا خير؟ و اگر 
هم برنامه اي دارد اطالعات آن را افش��ا نمي كند.با اين 
حال به نظر مي رسد توجه بانك مركزي دراين زمينه ها 
كاهش يافته و حتي ممكن است كه متوقف شده باشد. 
اين درحالي است كه اجراي اين برنامه ها اهميت زيادي 
دارد. يكي از نگراني هايي كه هم اكنون وجود دارد اين 
اس��ت كه تمركز زياد بانك مركزي روي بازار ارز، اين 
نهاد را از ساير مسائل و وظايفي كه برعهده دارد، غافل 
كند كه دراين صورت به زيان شبكه بانكي و اقتصاد ملي 
تمام خواهد شد. درهرصورت اميدواريم كه اين برنامه ها 

رها نشده باشد.

  عمليات بازار باز بانكي 
عمليات بازار باز بانكي قرار بوداز ابتداي مهرماه س��ال 
جاري كليد زده ش��ود تا در صورت اجراي دقيق، نرخ 
تورم، نرخ س��ود، اضافه برداش��ت هاي بانك ها و ... را 

كنترل كند.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از اجرايي 
شدن عمليات بازار باز بانكي از پايان شهريور ماه سال 
جاري خبر داد و در همين راستا، اعضاي كميته اجرايي 
اين عمليات در نخستين روز از ابتداي مهرماه معرفي 
شدند و عمال عمليات بازار باز بانكي كار خود را آغاز كرد.

بر اساس اين حكمي كه رييس كل بانك مركزي براي 
اعضاي كميته اجرايي عمليات بازار باز بانكي صادر كرده 
اس��ت، تدوين و پيگيري سياست پولي، رصد و پايش 
انتقال پولي، تدوين و پيگيري برنامه هاي اعالم موضع، 
برنامه ريزي و نظ��ارت بر بازار بين بانكي، برنامه ريزي، 
نظارت و اجراي عمليات بازار باز و پيش��نهاد مقررات 
سياس��ت پولي و الگوي نظارت آن از جمله مهم ترين 
وظايف اين كميته محسوب مي شود.  به گفته رييس كل 
بانك مركزي سياس��ت هاي پولي چيزي جز اجراي 

عمليات بازار باز بانكي نيس��ت، در گذشته براي بانك 
مركزي كل هاي پولي مهم بود كه البته هم اكنون هم 
اين مس��اله مهم اس��ت، اما بانك مركزي به دنبال آن 
اس��ت كه كل هاي پولي را از طريق عملي��ات بازار باز 

كنترل كند.
بانك مركزي پيش از اين گفته بود كه اجراي اين طرح 
موجب كنترل نرخ تورم، س��اماندهي اضافه برداشت 
بانك ها، تنظيم چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار 
به بانك ها و موسسات اعتباري، اجراي سياست پولي و 

مديريت نرخ هاي سود مي شود.
اما عمليات ب��ازار باز بانكي در واقع ب��ه بانك مركزي 
كشورها اين اجازه را مي دهد تا با خريد و فروش اوراق 
قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گس��ترش يا انقباض 
ميزان پول در سيستم بانكي اقدام كنند، به طوري كه 
خريد اوراق به سيستم بانكي پول تزريق مي كند و رشد 
اقتصادي را افزايش مي ده��د، در حالي كه فروش  آن 
عكس اين كار را انجام مي دهد و در واقع با كاهش تزريق 

پول سبب كنترل نرخ تورم مي شود.
عمليات بازار باز مي تواند اهداف متفاوتي را دنبال كند. 
در بسياري از كشورها مهم ترين وظيفه بانك مركزي 
كنترل نرخ تورم است كه اين كنترل از طريق عمليات 
بازار باز صورت مي گيرد و در كشورهايي كه نرخ برابري 
ارز را كنترل مي كنند، عمليات بازار باز با هدف كنترل 
نرخ ارز ص��ورت مي گيرد. با توجه ب��ه تاثيرات مثبت 
عمليات بازار باز بانكي بر اقتصاد كشورها و در شرايطي 
كه اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم هاي امريكا زير فشار 
زيادي قرار دارد، اجراي اين عمليات مي تواند تا حدود 
وضعيت اقتصادي كشور را بهبود بخشد و اين امر بايد 
مورد توجه قرار گيرد ك��ه در صورتي اين طرح جواب 
مي دهد كه با حساس��يت و دقت فراوان انجام ش��ود. 
هرچن��د كه اين عمليات زمانبر اس��ت و در درازمدت 
پايه هاي اقتصاد ايران را تقوي��ت مي كند و نمي توان 
انتظار تحوالت ناگهاني و كوتاه مدت از آن داشت، با اين 
حال اين مسيري است كه دير يا زود اقتصاد ايران بايد 

آن را مي پيمود.
رييس كل جديد بانك مركزي در نخس��تين حضور 
رس��انه اي خود، اعالم كرد كه بانك مركزي قصد دارد 
از يكي از كاراترين ابزارها در زمينه تثبيت پولي يعني 
»عمليات بازارباز« استفاده كند. حال باگذشت دو ماه از 
اين وعده، شوراي هماهنگي اقتصادي در جلسه اخير 
خود براي نخستين بار به بانك مركزي اجازه داده  است 
تا در »قالب عمليات بازارباز« نسبت به خريد و فروش 
اوراق قرضه دولت��ي اقدام كند. ه��دف از اين مصوبه 
تبديل بدهي دولت به بانك ها به اوراق قابل معامله و در 
نتيجه پركردن اين حفره تورم زا است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه عمليات بازارباز در قالب انتظار اوراق قرضه 
دولتي ي��ا اوراق بهادار بانك مركزي در كنار ابزارهايي 
چون »ذخيره قانوني« و »پنجره تنزيل« به عنوان يكي 
از مهم ترين ابزارهاي تورم زدا مورد استفاده بانك هاي 

مركزي قرار مي گيرد
عمليات بازار باز، خريد و فروش اوراق دولتي از س��وي 
بانك مركزي باهدف اعمال سياست هاي انقباضي يا 
انبساطي است. هرگاه بانك مركزي بخواهد حجم پول 
جاري در اقتصاد را كاهش دهد اقدام به فروش اين اوراق 
و در نتيجه افزايش پايه پولي مي كند. در مقابل نيز هر 
گاه سياس��ت گذار پولي بخواهد حجم پول در اقتصاد 
را منبس��ط كند، به عنوان خريدار وارد عمل مي شود. 
هدف اصلي بانك مركزي در عمليات بازار باز، مديريت 
نرخ بهره كوتاه مدت در بازار بين بانكي براي دستيابي 
به هدف نهايي يعني هدايت نرخ تورم به سمت نقطه 

هدف گذاري شده  است
بررس��ي ها نش��ان مي ده��د ك��ه در كش��ورهاي 
توسعه يافته اي چون امريكا كه طي سال هاي اخير به 
موفقيت هاي چشمگيري در كنترل تورم دست پيدا 
كرده اند، سياست گذار از س��ه ابزار »پنجره تنزيل«، 
»ذخيره قانوني« )ذخي��ره مازاد نزد بانك مركزي( و 
عمليات بازار باز به صورت توامان استفاده مي كند. در 
چنين مكانيسمي نرخ بهره ذخيره قانوني و نرخ بهره 
استقراض ش��بانه به ترتيب كف و سقف كريدور نرخ 
بهره را تعيين مي كند. در نظام سياست گذاري پولي 
امريكا، »كميته ب��ازار باز فدرال« به عنوان مهم ترين 
بخش نظام فدرال رزرو، وظيفه راهبري عمليات بازار 
باز را بر عهده دارد. اين نهاد در واقع تعيين كننده نرخ 
بهره سياستي در بازار بين بانكي امريكا است و فدرال 
رزرو وظيفه دارد تا بر مبناي اين نرخ نسبت به خريد 

و فروش اوراق قرضه اقدام كند.
اقتصادهاي نه چندان توس��عه يافته اي چون تركيه و 
مالزي به واس��طه بهره مند نب��ودن از بازارهاي ثانويه 
عميق معموال از امكان��ات كمتري براي بهره مندي از 
اثرات جانبي بازار باز در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته 
برخوردار هس��تند. به همين واسطه يكي از نخستين 
گام ها در زمينه پياده س��ازي عمليات بازار باز در اين 
كشورها بر تعميق بازارهاي ثانويه متمركز شده  است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه در چنين اقتصادهايي بانك 
مركزي مستقيما اقدام به انتشار اوراق قرضه براي عرضه 
در بازار باز مي كند. بر مبناي آمارهاي »بانك جهاني« در 
حال حاضر در بيش از ۳۰ كشور از اوراق بهادار منتشر 
شده از سوي بانك مركزي در عمليات بازار باز استفاده 
مي ش��ود. نكته جالب توجه در آمارهاي بانك جهاني 
اين است كه كشورهاي استفاده كننده از عمليات بازار 
باز، طي دهه هاي اخير رفته رفته از سياست »كنترل 
حجم پول« فاصله گرفته و »هدف گذاري تورمي« را 
در دس��تور كار قرار داده اند. تايلند يكي از كشورهاي 
در حال توسعه اي است كه با وجود نداشتن بازارهاي 
ثانويه عميق چنين چرخشي در سياست گذاري خود 

داشته  است.
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 افزايش نرخ اونس طال 
به 1562 دالر

گروه بانك و بيمه| روز ش��نبه 2۱ دي ماه 9۸ 
در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال به ۱۵۶2 دالر 
رسيد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت دالر 
در روز شنبه بين ۱۳۳۰۰ تا ۱۳4۳۰ تومان اعالم 
شد. همچنين در صرافي هاي بانكي بهاي خريد هر 
دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۳ هزار تومان 
و فروش ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، نرخ خريد هر 
يورو نيز ۱4 هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱4 
هزار و 7۰۰ تومان درج شد. به گزارش »تعادل«، 
در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر ۱۳ 
ه��زار تومان و قيمت ف��روش آن ۱۳ هزار و ۱۰۰ 
تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو 
۱4 ه��زار و ۶۰۰ تومان خريداري و به قيمت ۱4 
هزار و 7۰۰ تومان به فروش رسيده است. سامانه 
سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز پنجشنبه ۱9 
دي 9۸ را ب��راي دالر ۱۳ هزار و 294 تومان، يورو 
۱4 هزار و ۸۵۱ توم��ان، پوند انگليس ۱7 هزار و 
7۳۵ تومان، درهم امارات ۳ هزار و ۶۸9 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و ۳۶7 تومان و يوآن چين 2 هزار و 
۱۰ تومان اعالم كرد. بازار طالي ايران و جهان روز 
شنبه شاهد افزايش نسبي قيمت ها نسبت به روز 
پنجشنبه بودند، روز شنبه با اعالم اونس طالي 
جهاني ۱۵۶۳ دالر و دالر آزاد به قيمت ۱۳ هزار 
و 4۳۰ تومان در بازار آزاد، طال و س��كه با افزايش 
قيمت نسبت به روز پنجشنبه مواجه شدند و بر 
اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱7 
عيار 2 ميليون و 97 هزار تومان، هر گرم طال ۱۸ 
عيار 4۸4 هزار و ۱۰۰ تومان، سكه طرح جديد 4 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون 
و 7۶۰ هزار تومان معامله شد. بانك مركزي نرخ 
47 ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۱7 ارز 
مانند يورو و پوند كاهش و قيمت 2۱ واحد پولي 
ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و ۸ ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي روز »ش��نبه 2۱ دي ماه 9۸« 42 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس ۵4 هزار 
و ۸۶۸ ري��ال و هر يورو نيز 4۶ ه��زار و ۶۸7 ريال 

ارزش گذاري شد.

  واكنش منفي دالر به تحريم هاي جديد
به گزارش سي ان بي سي، تصميم امريكا به اعمال 
تحريم هاي جديد بر ضد بخش فلزات ايران و برخي 
از مقامات ايراني باعث ش��د تا نگران��ي از افزايش 
مجدد تنش هاي بي��ن ايران و امريكا، مجددا باعث 
شكل گيري صف فروش دالر ش��ود. دفتر كنترل 
دارايي وزارت خزانه داري امريكا روز گذشته اعالم 
كرد چندين شركت مرتبط با بخش فلزات از جمله 
گل گهر و همچنين برخي مقامات ايراني از جمله 
علي ش��مخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي، 
معاون رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح و رييس 
سازمان بس��يج را تحريم كرده است. كارل شاموتا، 
استراتژيست بازار در موسس��ه »كمبريج گلوبال 
پيمنتس« گف��ت: اين حقيقت ك��ه امريكا هنوز 
رويكردي خصمانه در برابر ايران دارد باعث افزايش 

تقاضا براي دارايي هاي امن شده است.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، با كاهش ۰.۱ 
درصدي نس��بت به روز قبل و در س��طح 97.۰7۵ 
واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
معادل ۱.۰۳۱7 دالر اعالم شد. در عراق نيز با وجود 
درخواست دولت مركزي از امريكا براي بيرون بردن 
نيروهاي نظامي خود از اين كشور، وزارت دفاع امريكا 
با درخواست مذاكره با مقامات بغداد مخالفت كرده 
است. روابط امريكا با اروپا نيز بر سر مسائل تجاري 
كماكان متشنج است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز 
روسيه به آلمان توسط امريكا، تنش ها بين متحدان 
دو سوي اقيانوس اطلس ش��دت گرفته و آلمان از 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته است با هم 
يك سپر دفاعي در برابر تحريم ها تشكيل دهند. از 
سوي ديگر نيز فرانسه امريكا را تهديد كرده است كه 
در صورت عملي شدن افزايش تعرفه ها، پرونده را به 
سازمان تجارت جهاني خواهد برد. برونو لو مر، وزير 
دارايي فرانسه با غيرمنطقي خواندن مواضع امريكا 

خواهان بازگشت به ميز مذاكره شده است.
يوكيو ايش��يزوكي، استراتژيست ارش��د ارزي در 
موسسه »دايوا سكيوريتيز« گفت: معامله گران بسيار 
ريسك گريز شده اند و اين مساله تقاضا براي خريد ين 
و فرانك را افزايش داده است. در واكنش به تحوالت 
خاورميانه، دالر ضعيف شده است و بايد ببينيم در 

ادامه اوضاع چه طور پيش خواهد رفت.
در ح��ال حاض��ر تنها خب��ر اميدواركنن��ده براي 
معامله گ��ران، احتمال امضاي فاز نخس��ت توافق 
تجاري بين امريكا و چي��ن خواهد بود كه به گفته 
ترامپ براي روز پانزدهم ژانويه برنامه ريزي ش��ده 
اس��ت. با اين حال آن طور كه رويترز گزارش داده 
است، چين برخالف اظهارات ترامپ مبني بر امضاي 
فاز نخست توافق توسط روساي جمهور دو كشور، 
نخس��ت وزير خود را راهي واشنگتن خواهد كرد. 
سين مك لين، استراتژيست ارزي در موسسه »پپر 
اس��تون« گفت: نمي دانيم چه خواهد شد اما بايد 

صبر كنيم. شرايط خيلي حساس و شكننده است.

  باال رفتن تقاضا 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 
۰.۶۵ درصد افزايش به ۱۵۶2 دالر و ۳4 سنت رسيد. 
بر اس��اس گزارش رويترز، در حالي كه تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران موجب افزايش احساس عدم 
قطعيت و باال رفتن تقاضا براي خريد طال شده است، 
روز جمعه قيمت طال شاهد افزايش بود و پنجمين 
افزايش هفتگي متوالي بود. قيمت هر اونس طال در 
پايان معامالت روز جمعه با ۰.۶۵ درصد افزايش به 
۱۵۶2 دالر و ۳4 س��نت رسيد. قيمت طال در بازار 
امريكا نيز در پاي��ان معامالت ديروز با ۰.۳7 درصد 

افزايش به ۱۵۶۰ دالر و ۱۰ سنت رسيد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از يك حمايت جديد

پاي اعتبار بانكي به بازار سرمايه باز خواهد شد
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

توجه به مقوله ريس��ك و انحراف نتايج كس��ب شده از 
ماحصل تحليل ها همواره يكي از مهم ترين مس��ائل در 
فعاليت هاي اقتصادي است. اهميت اين مساله به حدي 
زياد اس��ت كه امروزه ريسك س��نجي و برآورد خطرات 
موجود يكي از مهم ترين جوانب در بررس��ي طرح هاي 
اقتصادي است. ريسك هاي مشرف بر عملكرد اقتصادي 
بنگاه ه��ا و اش��خاص در واقع به حدي متنوع اس��ت كه 
تاكنون ريسك هاي بسياري از سوي محققان شناسايي و 
تعريف شده است. در اين ميان يكي از مهم ترين مسائلي 
كه اهميت شناس��ايي و پوش��ش ريس��ك در آن بسيار 
حائز اهميت اس��ت، بحث انجام معام��ات در بازارهاي 
مالي اس��ت. از آنجايي كه اين ب��ازار زمينه هاي فعاليت 
گوناگوني از بدهي تا داد و س��تد ارز را در بر مي گيرند، از 
اين رو مخاطرات پيش روي آنها نيز از گستردگي بسياري 
برخوردار است. با اين حال تاثيرپذيري بازار سهام از ريسك 
به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با ساير بازارها دارد مسلما 
بسيار بيشتر است. قيمت هاي اين بازار از يك سو بر توان 
ش��ركت ها در تامين مالي اثر مي گذارند و از سويي ديگر 
به دليل همبستگي بسياري كه با قيمت هاي بازار كاال و 
ارز دارند، به نوعي بازتاب دهنده تغييرات به وجود آمده 
در اين بازارها هستند. به همين دليل است كه بسياري 
از صاحب نظران در كش��ورهاي مختلف بورس را نماگر 
وضعيت كلي اقتصاد دانسته اند و از شاخص هاي عمده آن 
با عنوان دماسنج اقتصادي ياد مي كنند. چنين ديدگاهي 
سبب شده تا نه تنها در نگاه مفسران بازارهاي مالي، بازار 
سهام از اهميت ويژه اي برخوردار باشد، بلكه بسياري از 
فعاالن ساير بازارها و به خصوص مردم عادي نيز به دنبال 
كسب سود از فراز و فرود قيمت ها در اين بازارها باشند؛ 
عاملي كه به لزوم شفافيت و كنترل هرچه بيشتر ريسك 

در بستر ياد شده مي افزايد.

   افزايش سواد مالي راهي براي كاهش ريسك
همانطور كه گفته شد در بازارهاي مالي به خصوص 
بازار سهام، مش��اركت در بازار ممكن است مستلزم 
پذيرش ريس��ك هاي متنوعي باش��د. يك��ي از اين 
ريس��ك ها، مخاطراتي است كه س��هامداران خرد 
حقيق��ي به دليل آش��نايي اندك با س��از و كارهاي 
موجود متحمل شوند. در اين راس��تا هر چه بازار از 
لحاظ وجود تن��وع نهادهاي مالي و ابزارهاي موجود 
متنوع تر باش��د مي توان انتظار داشت كه مخاطرات 

پيش روي سهامداران كاهش يابد. 
با اي��ن حال يك��ي از مع��دود ريس��ك هايي كه در 
تمامي بازاره��ا وجود دارد و ناش��ي از آزادي فردي 
سرمايه گذاران اس��ت، ريسك استفاده از وام يا اهرم 
است كه مي تواند به طور جدي دارايي سرمايه گذاران 
را به خطر بيندازد. از اين رو ارتقاي سواد مالي فعاالن 
بازار و تعميق ديد آنها نسبت به ريسك هاي پيش رو 
يكي از مهم ترين راهكارها براي حفظ سرمايه فعاالن 

و اعتماد بلندمدت نسبت به بازار سرمايه است.

   ناآگاهي؛ پاشنه آشيل بازار سهام
در ايران نيز طي سال هاي گذشته شاهد آن بوده ايم كه 
ابزارهاي موجود در بازار س��هام از افزايش چشمگيري 
برخوردار بوده است و توجه تصميم گيران حوزه مربوطه 
به رشد چش��مگير نهادهاي فعال در بازار منتهي شده 
اس��ت. با اين حال آنچه به نظر مي رسد در بهره برداري 
از اين فرصت ها مانع ايجاد كرده، نبود آش��نايي الزم با 
ظرفيت هاي بازار سرمايه است. با اينكه در سال هاي اخير 
ش��اهد به روز شدن بازار از لحاظ ظرفيت هاي عملياتي 
بوده ايم با اين حال عواملي همچون رش��د چش��مگير 
كدهاي فعال كه در معامات مستقيما اقدام به خريد و 
فروش سهام مي كنند نشان از آن دارد كه ظرفيت باالي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و سبدگرداني ها از سوي 
مخاطبان اصلي بازار ناديده گرفته ش��ده است. همين 
ناديده گرفتن ها باعث شده تا در نبود سواد مالي مناسب 
و هجوم نقدينگي به بازار از س��وي نوحقيقي ها شاهد 
بروز رفتارهاي هيجاني بس��يار در يك سال و نيم اخير 
باشيم. با نگاهي به حركات شاخص كل مي توان دريافت 
كه در طول مدت ياد شده غلبه سرمايه گذاران خرد بر 
حقوقي هاي بازار تاكنون س��ه افت هيجاني را به نماگر 
اصلي بورس تحميل كرده است. اگرچه هر كدام از اين 
ريزش هاي تند و تيز از عوامل دروني و بيروني متعددي 
سرچشمه  مي گرفته است، با اين حال آنچه در هر سه 
مورد آن از سوي تحليلگران مشترك ارزيابي شده، بروز 
هيجان فروش در مواجهه با قرمزپوشي قيمت ها است 
كه خود از فقدان آموزش و س��واد مالي ناشي مي شود.  
اگر فرض را بر اي��ن بگذاريم كه دليل بي توجهي عموم 
مردم به بسترهاي س��رمايه گذاري مانند صندوق هاي 
سرمايه گذاري و سبدگردان ها نبود اعتماد است، بايد 
به خاطر داش��ت كه وظيفه اصلي ايجاد اعتماد در اين 
سال ها بر دوش متولي بازار سرمايه يعني سازمان بورس 

بوده است. 

   حمايت از بازار به چه قيمتي؟
در روزهاي گذش��ته و با غلبه هيج��ان فروش و ميل 
به خروج س��رمايه از بورس تهران شاهد آن بوديم كه 
مديران اين س��ازمان به منظور حمايت از بازار دامنه 
نوسان قيمت ها را كاهش دادند. به منظور تداوم حمايت 
نيز روز جمعه جلسه شوراي عالي بورس تشكيل شد 
كه خروجي آن ضمن تمجي��د از اقدامات اينچنيني 
يك مساله ديگر نيز بود. در اين جلسه فرهاد حنيفي، 
معاونت نظارت بانك مركزي خبر از وام دهي بانك ها به 
سرمايه گذاران در آينده نزديك داد. بنا بر آنچه محسن 
خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس 
نيز مطرح كرد هدف از اين كار تداوم رونق بازار سرمايه 
است. اما در اين جا سوالي كه پيش مي آيد اين است كه 
حمايت به چه قيمتي بايد انجام شود؟ در حالي كه در 
يك سال و نيم گذشته بازار رشد قابل توجهي را شاهد 
بوده آيا تزريق ريسك اهرمي آن هم به سرمايه گذاراني 
كه بهره اندكي از سواد مالي دارند كار درستي است؟به 

همين منظور »تعادل« به گفت وگو با كارشناسان بازار 
سرمايه پرداخت و نظر آنها را در اين زمينه جويا شد. در 
اين راستا حميد ميرمعيني از موضع حمايت از اين كار 
برآمد و كليت آن را مثبت ارزيابي كرد.اين كارشناس 
بازار سرمايه گفت: من با اين كار بسيار موافقم چراكه 
به تقويت س��رمايه گذاري منتهي مي ش��ود. بانك ها 
منابع بسياري دارند كه قانونا نمي توانند آن را در جهت 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه به مصرف برسانند. اين 
در حالي است كه اعطاي اين منابع در غالب تسهيات 
مي توان��د به رونق بازار س��رمايه بينجامد. آنچه بدون 
ش��ك در اين ميان مهم خواهد بود تقويت بازار اوليه و 
نقش موثر تسهيات اعطايي براي شركت در افزايش 

سرمايه ها خواهد بود. 

    هر كسي مسوول انتخاب خود است
وي با اش��اره به نقش مهم ديدگاه س��رمايه گذاران در 
به كارگيري اين پول گفت: مس��لما اين منابع توسط 
س��رمايه گذاران و با صاحديد آنها ب��ه مصرف خواهد 
رس��يد. از اين رو اين خود س��رمايه گذاران هستند كه 
مسووليت سرمايه گذاري و عواقب آن را به عهده خواهند 
داشت. اين مساله مي تواند به ارتقاي سطح تحليل در بازار 

سرمايه بينجامد.
ميرمعيني ادامه داد: به نظر من نمي توان سرمايه گذاران 
را به اين بهانه كه وجود ريسك  ناشي از اهرم مي تواند به 
از دست رفتن سرمايه منتهي شود، از وجود منابع مازاد 

بانك ها محروم كرد. به نظر نمي آيد كه حذف شيوه هاي 
تامين نقدينگي براي سرمايه گذاران به اين دليل كه 
بخشي از بازار از س��واد مالي الزم برخوردار نيست كار 

درستي باشد. 

   ابزاري مناسب در شرايط ركودي
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: البته بايد به خاطر 
داشت كه در شرايط فعلي بازار نيازي به نقدينگي مضاعف 
ندارد و هم اكنون با سرريز نقدينگي مواجه هستيم. اما به 
نظر مي آي��د كه در مواقعي كه بازار با ركود ناش��ي از نبود 
نقدينگي مواجه است، اعتباردهي به سرمايه گذاران بتواند 
بهبود وضعيت بازار را به دنبال داشته باشد. ميرمعيني افزود: 
بهتر است در شرايط فعلي كه بازار در مسير رونق قرار دارد، 
ميزان عرضه هاي اوليه افزايش يابد و آن شركت هايي كه 
نيازمند افزايش س��رمايه از محل آورده نقدي هستند، به 
اين مهم مبادرت كنند. با اين حال ديگر كارش��ناس بازار 
س��رمايه يعني ميثم رادپور نظر ديگري داشت و با انجام 
اعتباردهي بانك ها براي خريد سهام چندان موافق نبود. 
وي در مورد افزايش ريسك سرمايه گذاران گفت: به نظر 
نمي آيد كه در شرايط فعلي وام دهي به سرمايه گذاران براي 
خريد سهام كاري مناسب باش��د. اين كارشناس بازار در 
خصوص زمان بندي رونمايي از چنين حمايتي گفت: براي 
من مشخص نيست كه اين نوع تصميمات چرا در شرايط 
فعلي اتخاذ مي شود. چرا بايد در زماني پاي بانك مركزي 
و شبكه بانكي به حمايت از بازار سهام باز شود كه طي دو 

سال گذشته بازار با رشد چشمگيري روبه رو بوده است و 
ش��اخص از محدوده 100 هزار واحدي به محدوده 380 
هزار واحد رس��يده است. چرا در چنين شرايطي بايد بازار 
را در جهت رشد قيمت ها تحريك كرد؟وي ادامه داد: اين 
امر ممكن است ضمن افزايش ريسك بازار به از بين رفتن 
اعتماد عمومي به بازار سرمايه منجر شود. بايد توجه داشت 
كه در شرايطي مانند وضعيت كنوني تزريق نقدينگي بيشتر 
به بازار نه تنها به رونق خريد منجر مي شود بلكه ممكن است 
صف هاي فروش را نيز بيش از پيش سنگين كند. بنا بر اين 
نه تنها ريسك اهرم به بازار سرمايه تحميل مي شود بلكه با 
قفل شدن سهام در صف هاي خريد يا فروش مي تواند به 
افزايش ريسك نقدشوندگي منتهي شود.وي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا در شرايط فعلي كه كارگزاري ها نيز اقدام به 
تخصيص اعتبار به متقاضيان مي كنند وجود فعاليت موازي 
از سوي بانك ها ضروري اس��ت يا خير گفت: اعتباردهي 
تاكنون از سوي كارگزاري  ها نيز انجام مي شده است. حتي 
اگر نياز به افزايش اعتبار در بازار سرمايه باشد، به نظر مي آيد 
كارگزاري ها بهتر از سايرين از انجام آن برخواهند آمد. چرا 
كه آنها به خوبي از وضعيت مشتري آگاه هستند و مي توانند 
در صورت افزايش ريس��ك اعتبارگيرنده آن را با محدود 
كردن جريان اعتبار كاهش دهند. وي در پايان گفت: اگر 
تدابير الزم براي كنترل ريسك انجام نشود، ممكن است 
متقاضيان اعتبار كه اشخاص حقيقي و اغلب ناآگاه نيز در 
ميان آنها كم نيستند وارد معامات پر ريسك سهم هاي 
حبابي شوند و از اين طريق ريسك نكول را نيز افزايش دهند.

شاخص در مدار صعود
احتمال بازگشت رشد به ش��اخص بورس بسيار زياد 
است زيرا مهم ترين زمينه هاي نگراني در بازار كه جزو 
عوامل سياسي بودند برطرف ش��ده است.به گزارش 
ايرنا، همايون دارابي، كارش��ناس بازار سرمايه گفت: 
هفته گذش��ته بازار نفت، بازار سهام در ايران و حاشيه 
خليج فارس تحت تاثير حوادث س��نگين خاورميانه 
قرار گرفتند.دارابي با بيان اينكه كاهش شاخص در بازار 
هفته گذشته به صورت پيوسته ادامه دار بود، افزود: به 

دنبال چنين موضوعي سازمان مجبور شد براي كاهش 
هيجان ايجاد شده، دامنه نوسان را به دو درصد كاهش 
دهد و سعي كند تا از هيجان معامات بكاهد.به گفته 
اين كارشناس بازار سرمايه، خوشبختانه در پايان هفته 
گذشته آرامش به كشور بازگردانده شد. اميدواريم هفته 
جاري شرايط بازار سرمايه تحت تاثير بازگشت آرامش 
به حوزه سياسي، آغاز انتشار گزارش عملكرد شركت 
در فصل پاييز و وضعيت حمايتي كه در هفته گذشته 

از بازار ش��د قرار گيرد و يك حمايت قابل ماحظه اي 
از بازار صورت پذيرد.دارابي گفت: احتمال بازگش��ت 
رشد به شاخص بورس بسيار زياد است زيرا مهم ترين 
زمينه هاي نگراني در بازار كه جزو عوامل سياسي بودند 
برطرف شده است.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه تقريبا همه صنايع حاضر در بازار با افت يكساني 
در معامات هفته گذشته همراه بودند، افزود: مسائل 
سياسي به عنوان يك ريسك سيستماتيك محسوب 

مي شوند كه تمامي نمادها را تحت تاثير قرار مي دهد و 
به طور يكسان با افت همراه مي شوند حال ممكن است 
برخي از نمادهاي بنيادي كمتر و يك سري نمادهاي 
شركت كوچك بيشتر افت كنند.وي با تاكيد بر اينكه 
بازار روز يكشنبه به روال عادي باز مي گردد و با دامنه 
نوسان ۵ درصدي آغاز به معامله مي كند، افزود: دامنه 
نوس��ان پايين در بازار هيجاني ت��ا حدودي به كاهش 
ضرر و زيان ها كمك مي كند اما اين موضوع در شرايط 

عادي بسيار كند است و سرعت معامات بازار را كاهش 
مي دهد.دارابي افزود: بازار سرمايه به لحاظ مقتضيات 
اقتصادي شرايط رش��د را دارد اما بايد به اين موضوع 
توجه كرد كه آيا مس��ائل سياسي، تحريم ها و برخورد 
نظامي مي تواند شرايط رشد بازار را فراهم كند يا خير.

اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: اگر 
مسائل بيروني بر بازار تاثيرگذار نباشد بازار همچنان از 

پتانسيل رشد برخوردار است.
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 پرتف�وي بورس�ي »پارس�ان« ۳۱۷هزار 
ميليارد ريال بزرگ تر ش�د:  ش��ركت گروه 
گس��ترش نفت و گاز پارس��يان در گزارشي كه 
از عملكرد 1۲ماهه خود منتش��ر كرده اس��ت از 
بزرگ تر ش��دن پرتفوي بورسي خود خبر داد.به 
گزارش سنا، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 
در اطاعات و صورت هاي مالي حسابرسي شده 
1۲ماهه منتهي به 31ش��هريور13۹8، س��ود 
هرس��هم را يك هزار و۴0ريال اعام كرد كه در 
مقايسه با مدت مش��ابه سال مالي گذشته رشد 
۹۲درصدي را تجربه كرده اس��ت.اين ش��ركت 
در گزارش منتش��ر ش��ده س��ود عملياتي خود 
را ۴3ه��زار و ۷8ميليارد ريال، س��ود خالص را 
۴۲هزار و 11۶ميليارد ريال و سود انباشته پايان 
دوره را ۵۷ه��زار و ۶1۹ميليارد ريال اعام كرده 
است.»پارسان« در صورت وضعيت پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس اعام كرد 
كه پرتفوي بورسي با رشد 31۷هزار و 8۴ميليارد 
ريالي همراه شده است. همچنين بهاي تمام شده 
شركت با افزايش ۴1۷ميليارد و ۴۵ميليون ريالي 
به ۶۷هزار و ۵۹۴ميليارد ريال رسيد و ارزش بازار 
آن با افزايش 13۵ه��زار و ۲۵۵ميليارد ريالي به 
مبلغ 38۴هزار و ۶۷8ميليارد ريال بالغ ش��د.در 
دوره مالي مورد گزارش، كل مبلغ س��هام واگذار 
ش��ده به ۲هزار و ۵۹0ميليارد ريال رسيد كه در 
پايان دوره سودي براي شركت نداشت. همچنين 
كل مبلغ سهام بورس��ي خريداري شده شركت 
به ۴1۷ميليارد و ۴۵ميليون ريال رس��يد.گروه 
گس��ترش نفت و گاز پارسيان در تشريح اهداف 
و برنامه هاي راهبردي خود در خصوص تركيب 
پرتفوي اعام كرد كه با توجه به شرايط فعلي بازار 
س��رمايه، هيچگونه تغييري در پرتفوي شركت 
نخواهد داشت، بنابراين با توجه به شرايط احتمالي 
آينده و عرضه هاي عمده سازمان خصوصي سازي 
كه مرتبط با صنعت پااليشي و پتروشيمي باشد، 
در صورت مناس��ب بودن شرايط، اقدام به خريد 

سرمايه گذاري جديد خواهد كرد.

  پوش�ش س�ود ۹۰۰ريالي »فس�پا« براي 
هر سهم:  ش��ركت گروه صنعتي س��پاهان در 
صورت ه��اي مالي ۶ماهه از پوش��ش ۹00ريالي 
سود به ازاي هرسهم خبر داد.شركت گروه صنعتي 
سپاهان، سود عملياتي ۶ماهه خود را ۵۵۵ ميليارد 
و ۷۴۶ميليون ريال اعام كرد كه نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال مالي گذش��ته 18 درصد افزايش 
يافته اس��ت. همچنين س��ود خالص اين دوره به 
۵8۴ميليارد ريال و سود انباشته نيز به ۹۲۴ميليارد 
ريال رسيد.اين ش��ركت فروش داخلي خود را در 
دوره ۶ماهه منتهي به 31شهريور13۹8 به ميزان 
۷0هزار و ۹8۶تن و به مبلغ ۴هزار و 3۶1ميليارد 
ري��ال اعام ك��رد. فروش صادراتي اين ش��ركت 
نيز با توليد ۵ ه��زار و ۷۲۲تن انواع محصوالت به 
مبلغ 3۴1ميليارد ريال رسيد. در پايان اين دوره 
سودناخالص شركت از اين محل ۵۷۵ميليارد و 
8۵3ميليون ريال برآورد شده است.»فسپا« براي 
۶ماهه دوم سال مالي خود پيش بيني كرد فروش 
خود را به 10۵هزار و۴۵3ت��ن و به مبلغ ۵هزار و 
۹03ميليارد ريال مي رساند.در تشريح اهداف و 
برنامه هاي راهبردي اين شركت در خصوص توليد 
و فروش محصوالت به مديريت هزينه ها اشاره كرده 
است. همچنين »فسپا« قصد دارد بهره وري شركت 
را افزاي��ش داده و گامي جدي در جهت توس��عه 
سطحي و عمقي بازار بردارد.»فسپا« با تنوع سبد 
محصوالت خود، سودآوري و ارزش افزوده بيشتري 
را براي ش��ركت به ارمغان مي آورد و با جديت به 
دنبال اهداف استراتژيك خود است تا براساس آن 
برنامه ريزي ها و پروژه هاي توس��عه اي را طراحي 
كرده و به مرحله اجرا درآورد.اين شركت توسعه 
نمايندگي ها و كانال هاي فروش ش��ركت در كل 
كشور را يكي از برنامه هاي با اهميت شركت براي 
دوره ۶ماهه منتهي به ۲۹ اسفند 13۹8 اعام كرد.

  رش�د پرتفوي بورس�ي »وتوص�ا«: گروه 
س��رمايه گذاري توس��عه صنعت��ي اي��ران در 
صورت هاي مالي 1۲ماهه اعام كرد كه پرتفوي 
بورس��ي اين ش��ركت ۵ه��زار و ۲10ميليارد و 
۲۵0ميليون ريا افزايش يافت.گروه سرمايه گذاري 
توسعه صنعتي ايران صورت هاي مالي حسابرسي 
ش��ده 1۲ماهه منته��ي به 31ش��هريور13۹8 
را اع��ام كرد. اين ش��ركت در گزارش منتش��ر 
ش��ده با س��رمايه ۲هزار و ۶۵0ميلي��ارد ريالي 
سود هرس��هم را ۶۴۲ريال اعام كرد كه نسبت 
به س��ال مالي گذش��ته ۲۲درصد كاهش يافته 
است.»وتوصا« سود عملياتي سال مالي منتهي 
به ش��هريور13۹8 را ۲هزار و 3۲ميليارد ريال، 
س��ود خالص را يك ه��زار و ۷01ميليارد ريال و 
سود انباشته پايان دوره را يك هزار و ۲۷۲ميليارد 
ريال اع��ام كرده اس��ت.اين ش��ركت صورت 
وضعيت پرتفوي س��هام ش��ركت هاي پذيرفته 
شده در بورس را با افزايش ۵هزار و ۲10ميليارد 
و ۲۵0ميليون ريال اعام كرد. همچنين در اين 
دوره بهاي تمام شده پرتفوي بورسي را با كاهش 
۴1ميليارد و ۷۶۹ميلي��ون ريالي مبلغ ۴هزار و 
۹۶۲ميليارد ريال منتشر كرد. عاوه بر اين ارزش 
بازار آن نيز با رش��د ۵ه��زار و 1۵ميليارد ريالي 
به 10هزار و 1۷۲ميليارد ريال بالغ ش��ده است.

گروه سرمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران كل 
مبلغ سهام واگذار ش��ده در اين دوره را ۲هزار و 
3۹1ميليارد ريال اعام و س��ود اين واگذاري را 
۴۶۲ميلي��ارد و1۲0ميليون ريال ذك��ر كرد. از 
سوي ديگر كل مبلغ بهاي تمام شده شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس را يك هزار و ۶۷۶ميليارد 
ريال منتش��ر كرده اس��ت.»وتوصا« از اهداف و 
راهبردهاي آتي مديري��ت در خصوص تركيب 
پرتفوي به بخش اماك اشاره كرد كه قصد دارد 
آن را به فروش برساند . همچنين به غير از افزايش 
سرمايه، برنامه با اهميتي در سال مالي آتي ندارد.

 معامات نخس��تين روز هفته در بورس تهران با رشد ۵ 
هزار و ۹۹۹ واحدي شاخص كل اين بازار خاتمه يافت. داد 
و ستدهاي اين روز در حالي آغاز شد كه تنش هاي رخ داده 
در هفته پيش سبب افت قيمت در بسياري از نمادها شد 
و آنها را براي بسياري از سرمايه گذاران ارزنده كرد. همين 
امر سبب شد تا در روز شنبه شاهد حجم زيادي از تقاضاي 
خريد در بازار باش��يم كه در نهايت به رشد 1.۷ درصدي 
شاخص كل و رسيدن آن به 3۵۹ هزار و 80۷ واحد انجاميد. 
بر اساس آمارهاي معاماتي به ثبت رسيده طي روز گذشته 

اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه 
شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 1۴۹۴ واحد افزايش 
معادل 1.۵8 درصد به ۹۶ هزار و 1۵8 واحد، شاخص كل 
»هم وزن« با 1۶۶۲ واحد رشد معادل 1.۵۴ درصد به 10۹ 
هزار و 83۵ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 1110 
واحد افزايش، معادل 1.۵۴ درصد به ۷3 هزار و 3۵۲ واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با ۶۴1۵ واحد كاهش، معادل 1.۵۵ 
درصد به ۴1۹ هزار و 30۵ واحد، شاخص بازار اول با 3880 
واحد افزايش معادل 1.۵3 درصد به ۲۵۷ هزار ۵8۲ واحد و 

شاخص بازار دوم با 1۲1۵۵ واحد رشد معادل 1.۶۵ درصد، 
به ۷۴۷ هزار و 1۷۴ واحد رسيد.

از س��ويي ديگر در اين روز ۷ نماد » ف��ارس با ۴۴۹ واحد، 
فملي با ۲88 واحد، كگل با 1۹0 واحد، پارس با 18۹ واحد، 
بترانس با 188 واحد، تاپيكو با 1۶۵ واحد، پارسان با 1۶۲ 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، ديروز ش��اخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز با رش��د مواجه شدند به طوري كه شاخص 

صنايع »دس��تگاه هاي برقي ب��ا 13۷۷۶8 واحد صعود 
معادل ۶.8۹ درصد به ۲ هزار و 13۵ واحد، انبوه س��ازي 
با ۵0 واحد افزايش مع��ادل ۲.13 درصد به ۲ هزار ۴1۷ 
واحد، محصوالت كاغذ 18۵۵ واحد رشد معادل ۲ درصد 
به ۹۴ ه��زا رو ۶۵3 واحد، زراع��ت 1۷۴۷ واحد افزايش 
معادل ۲ درصد به 8۹ هزار و ۲۲۲ واحد، ذغالسنگ با ۲۲0 
واحد رشد، معادل ۲ درصد به 11 هزار و ۲۵۵ واحد، فني 
مهندسي با ۵۷ واحد افزايش معادل ۲ درصد به ۲ هزار و 
۹3۴ واحد، انتش��ار و چاپ با ۲۴18۵ واحد رشد معادل 

1.۹۹ درصد به يك هزار و ۲3۷ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معاماتي ثبت ش��ده در 
روز ش��نبه حكايت از آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي 
»بترانس، ثنوسا، وساخت، فسرب، دكوثر، ثامان و غدام« 

بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »فپنتا« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 
به ثبت رس��يدند. به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي 
نخستين روز هفته جاري در بورس تهران، در ۹۶ هزار نوبت 
معاماتي، يك ميليارد و 381 ميليون برگه اوراق بهادار به 

ارزش 10 هزار و 3۶ ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فرابورس نيز روند معامات مشابهت بسياري با بورس 
داشت. در اين روز شاخص كل بازار ياد شده به ميزان 8۶ 
واحد رشد كرده و به ۴ هزار و ۶۴۵ واحد رسيد. ارزش روز 
ب��ازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۲۶۷ تريليون تومان 
بالغ شد. معامله گران فرابورس بيش از ۶۲0 ميليون سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۷۵ هزار نوبت معامله و به 

ارزش 10۴0 ميليارد تومان داد و ستد كردند.

شاخص كل به مدار رشد بازگشت
مروري بر معامالت بورس و فرابورس

افزايش سودآوري در گروه پتروشيميتحريم هاي جديد تكراري و بي اثر است
كارشناس بازار سرمايه درباره تأثير تحريم  فوالدي ها بر 
وضعيت سهام اين شركت ها گفت: معتقدم هيچ تأثيري 
نخواهد داشت چراكه در مباحث مالي رفتاري، موضوعي 
وجود دارد كه به آن »كاهش حساسيت عكس العمل« 
گفته مي شود؛ در اين مواقع گفته مي  شود كه حساسيت 
مردم نسبت به تحريم ها كم شده است.به گزارش ايكنا، 
امري��كا، ۲0 دي ماه، تحريم هاي اقتصادي و سياس��ي 
جديدي عليه اي��ران اعمال كرد. تحريم هاي اقتصادي 
جديد به صورت مستقيم بخش هاي فوالدي و فلزي ايران 
را مورد توجه قرار داده و تقريباً تمام صنايع فوالدي ايران 
كه از بخش هاي پردرآمد و ارزآور كشور هم هستند مورد 
تحريم قرار گرفته اند.براي بررسي بيشتر آثار اين تحريم ها 
بر اقتصاد ايران با مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه 
به گفت وگو نشستيم كه وي در ابتدا درباره تحريم هاي 
اقتصادي جديد علي��ه ايران و قراردادن ش��ركت هاي 
فوالدي و فلزي در اين ليست گفت: معتقدم در مجموع 
اتفاق خاصي با اين تحريم هاي جديد عليه ايران رخ نداده، 
چراكه اين تحريم ها اساسا تحريم هاي جديدي نيست. 

اين در واقع يك عكس العمل از سوي امريكايي ها بود و 
اقدام آنها هم مشابه تحريم هاي قبلي عليه بخش است.

وي با اش��اره به داليل امريكا براي تحريم هاي فلزات و 
فوالدي ها ادام��ه داد: اگر از منظر اقتصادي به اين اقدام 
نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اتفاق خاصي رخ نداده 
بلكه بيشتر ُبعد سياسي دارد كه دولت امريكا نشان دهد 
در برخورد كردن با ايران مصمم است. سوري در پاسخ 
به پرسشي درباره تأثيرات اين تحريم ها بر وضعيت سهام 
اين شركت ها يادآور شد: معتقدم در اين مورد هم تأثيري 
نخواهد داشت چراكه در مباحث مالي رفتاري، موضوعي 
وجود دارد كه به آن »كاهش حساسيت عكس العمل« 
گفته مي شود. در اين مواقع گفته مي  شود كه حساسيت 

مردم نسبت به تحريم ها كم شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: در واقع وقتي مردم 
خبري را زياد مي شنوند ديگر آن حساسيت اوليه نسبت 
به آن موضوع را نخواهند داشت بلكه اگر مساله اي جديد 
باشد مي تواند در ميان مردم منجر به واكنش شود؛ مگر 
اينكه اين تحريم هاي جديد بر سودسازي اين شركت ها 

تأثير بگذارد و در نهايت اين سودسازي باعث عكس العمل 
منفي بازار و كاهش ارزش سهام اين شركت ها شود.

وي درب��اره س��وابق تحريم فوالدي ها ني��ز بيان: البته 
فوالدي ها قبًا هم تحريم بوده اند و تجربه نش��ان داده 
كه تحريم اين بخش تاكنون باعث كاهش فروش آنها 
نشده، چراكه فوالد، كااليي است كه همه جا مي توان آن 
را فروخت. نهايتاًٌ آن محصول را با اندكي قيمت پايين تر 
به فروش برسانند.اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار 
كرد: هدف از اين تحريم هاي جديد، خوراك رسانه اي 
است. دولت امريكا مي خواهد نشان دهد كه براي تحريم 
كردن مصمم اس��ت اما در اص��ِل تحريم ها هيچ نكته 
جديدي نيست كه قرار باشد منجر به اتفاق خاصي در 
اقتصاد كشور و وضعيت اين صنايع شود.سوري در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا فوالدي ها با وجود تحريم هاي جديد 
همچنان توان فروش محصوالت خود را خواهند داشت؟ 
گفت: در اين مدت كه آنها تحريم شده اند صادرات فوالد 
ما بيشتر شده اما كمتر نشده است و تاكنون اين بخش 

حساسيت خاصي هم به تحريم نداشته است.

عضو هيات مدي��ره كانون كارگ��زاران، بازار س��رمايه را 
علي رغم ريسك هاي سيستماتيكي كه اخيرا با آن مواجه 
شد، همچنان بهترين گزينه براي سرمايه گذاري دانست.

به گزارش س��نا، عليرضا تاج بر گفت: ب��ا وجود اتفاقات و 
تنش هاي غيراقتصادي، تنها گزينه اي كه ريسك مالياتي، 
ريسك نگهداري و ديگر مشكات متعارف بقيه بازارها را 
ندارد و مي توان به بازدهي باالي آن فكر كرد، همين بازار 
سرمايه است.به گفته عضو هيات مديره كانون كارگزاران، 
بازار سرمايه كش��ور در مورد شركت هاي توليدكننده و 
كاموديتي محور و صادر كننده، هنوز پارامترهاي بنيادي 
خود را دارد و فروش اين ش��ركت ها بس��يار افزايش پيدا 

كرده است .
تاج بر با بيان اينكه رفتار هيجاني همواره بخشي از بازارهاي 
ما بوده و هست، خاطرنشان كرد: غالبا رفتار هيجاني را در 
صندوق ها يا افراد حرفه اي نمي بيني��م اما به دليل آنكه 
برخي س��هامداران به سرمايه گذاري مس��تقيم در بازار 
س��رمايه روي آورده اند، طبيعتا با رفتارهاي هيجاني هم 
مواجه بوده ايم.وي افزود: مشكل ديگري كه بازار سرمايه 

با آن دس��ت و پنجه ن��رم مي كند، اين اس��ت كه برخي 
س��هامداران غيرحرفه اي، خريد س��هام خود را براساس 
ش��ايعات و اخبار منتش��ره از مراجع غيررس��مي انجام 
مي دهند؛ همين باعث مي شود در زمان برگشت بازار يا 
اصاح هاي موقت، هيجاني رفتار ش��ود .اين كارشناس 
بازار سرمايه با اشاره به ناآرامي ها و باالگرفتن تنش هاي 
منطقه اي اظهار داشت: در هر صورت در شرايط فعلي، ما 
با يك ريسك سيستماتيك جديد در بازار مواجه هستيم؛ 
البته اين ريسك در آن حدي نيست كه اصاح هاي سنگين 
داشته باشيم.تاج بر گفت: مسلما بخشي از صف فروش ها 
هيجاني اس��ت و بدون توجه به پارامترهاي بنيادي بازار 
 P/E سرمايه شكل مي گيرد؛ چرا كه بسياري از شركت ها با
بسيار پاييني در بازار معامله مي شوند و در آينده شرايط 
بهتري هم مي توانند داشته باشند.عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران همچنين با اش��اره ب��ه افزايش قيمت جهاني 
نفت اظهار داشت: به تازگي شاهد افزايش قيمت نفت در 
بازارهاي جهاني بوديم، بنابراين مطمئنا در آينده در گروه 

پتروشيمي افزايش سودآوري را خواهيم داشت.



تشكلها6اخبار

در نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

برگزاري نمايشگاه به بخش خصوصي محول شود 
نمايندگان بخش خصوصي در نشست كميسيون تسهيل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران كه با حضور 
حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت ايران، برگزار 
شد با برشمردن چالش ها و مش��كالتي كه در برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي وجود دارد، بار ديگر تاكيد كردند 
كه مسووليت برگزاري نمايشگاه بايد به بخش خصوصي 
محول ش��ود تا هم هدفمند تر و با برنامه ريزي بهتر انجام 
شود و هم از فس��اد پنهان در روند برگزاري نمايشگاه ها 
كاسته ش��ود. در ابتداي اين نشس��ت و پيش از ورود به 
دستورجلسه، برخي از اعضاي كميسيون اخباري را از حوزه 
تجارت نقل كردند. مهدي شريفي نيك نفس، نايب رييس 
اين كميسيون با اشاره به اينكه از ابتداي ژانويه بر اساس 
اس��تاندارد IMO2020 سوخت كشتي ها بايد مطابق 
با س��ولفور 500PPM باشد افزود: تعيين اين استاندارد 
منجر به افزايش هزينه حمل و كمبود سوخت براي انتقال 
محصوالت پتروشيمي شده است. چند كشتي زمين گير 
شده اند و س��وختي براي آنها موجود نيست. در واقع اگر 
پااليشگاه هاي ايران بخواهند در اين زمينه سرمايه گذاري 

كنند به 10 ميليارد دالر سرمايه نياز است.
 سيدمهدي طباطبايي، مشاور عالي كنفدراسيون صادرات 
ايران هم با اشاره به اينكه اليحه ماليات در وزارت اقتصاد 
در دست بررسي است، پيش��نهاد كرد جلسه اي با وزير 
امور اقتصاد و دارايي براي تبيين مواضع بخش خصوصي 
در م��ورد ماليات ها برگزار ش��ود. علي اكبر خدايي، دبير 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان آبزيان، با بيان 
اينكه صادركنندگان ايراني با تهديد خروج از فهرس��ت 
صادركنندگان مجاز به اتحاديه اروپا مواجه شدند، ادامه 
داد: سازمان دامپزشكي بايد آزمايشگاه هاي خود را تجهيز 
مي كرد ك��ه نكرد. اكنون صادركنن��دگان آبزيان ناگزير 
هس��تند كه نمونه محصوالت خود را براي آزمايشگاهي 
در فرانس��ه ارس��ال كنند كه اين، هزينه هاي بااليي را به 
صادركنندگان تحمي��ل مي كند. به طوري كه ارس��ال 
نمونه ها به اين آزمايشگاه در سال گذشته 195 هزار يورو 
و در سال جاري 234 هزار يورو هزينه در برداشته است. با 
توجه به اينكه بخش خصوصي خود اين هزينه را متقبل 
مي شود، انتظار اين است كه س��ازمان توسعه تجارت از 

صادركنندگان در اين بخش حمايت كند.
 

    مشكالت رفع تعهد ارزي در بخش واردات
علي ميرعبداهلل، رييس هيات مديره اتحاديه كارگزاران 
گمركي، هم در اين نشست از مشكالت رفع تعهد ارزي به 
ويژه در بخش واردات سخن گفت و افزود: براي رفع تعهد 
ارزي به ويژه در بخش واردات بعض��ًا براي 5 كيلو اضافه 
وزن، سيستم قفل مي شود و بانك ها سوءاستفاده كرده 
و س��پرده هاي 35 درصدي را نگه مي دارند. رايزني هاي 
بسياري ميان گمرك و بانك مركزي براي حل اين مساله 
صورت گرفته اما نتيجه اي حاصل نشده است. با وجود اين 
مشكالت، ترخيص كااليي كه بايد 2 تا 3 روز زمان ببرد گاه 
تا 6 ماه به طول مي انجامد.  فرحناز رافعي، رييس جديد 
سازمان ملي فرش، نيز به نتايج مطالعات تطبيقي كه نهاد 
متبوع او در خصوص مشوق هاي صادراتي در كشورهاي 
منطقه به انجام رسانده اس��ت، اشاره كرد و گفت كه اين 
مقايسه نشان مي دهد كه صادرات در ايران به طور شايسته 
مورد تشويق قرار نمي گيرد. او همچنين از ضرورت كاهش 
نرخ ماليات در بخش صادرات به عنوان يك مشوق صادراتي 
سخن گفت. محمدرضا فياض، عضو كميسيون تسهيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران، پيشنهاد كرد كه 

اتاق تهران از نمايندگان مجلس براي پيشبرد ديدگاه هاي 
مالياتي خود بهره بگيرد؛ به ويژه نمايندگان استان هاي 
صادركننده فرش. رييس كميس��يون تسهيل تجارت 
و توس��عه صادرات اتاق تهران نيز از معاون بررس��ي هاي 
اقتصادي اتاق تهران درخواس��ت كرد ك��ه اين معاونت 
مطالعه اي در مورد ماليات حوزه صادرات به انجام برساند 

و نتايج اين مطالعه به عنوان نظر رسمي اتاق اعالم شود.

    مشوقي كه آب رفت
در ادامه اين جلسه، رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
به محدوديت هاي بودجه اي در تخصيص مش��وق هاي 
صادراتي اشاره كرد و گفت: سال گذشته 1300 ميليارد 
تومان براي مشوق هاي صادراتي تعيين شد كه اين رقم در 
سال جاري به 780 ميليارد تومان كاهش يافت و در مراحل 
بعد به 680 ميليارد تومان تعديل شد. در نهايت چنين به 
نظر مي رسد كه از اين رقم، مقدار جزيي قابل جذب است 
و اين پول كم، شايد تنها در بخش برگزاري نمايشگاه ها اثر 
گذار باشد. حميد زادبوم افزود: سازمان توسعه تجارت براي 
برگزاري نمايشگاه هاي خارج از كشور براي شركت هايي 
كه داراي مجوز از اين سازمان هستند، مي تواند منابعي را 
اختصاص دهد. همچنين اگر در اين نمايشگاه ها، ايرانيان 
پاويون اختصاصي داش��ته باشند، مشمول اين كمك ها 
خواهد بود. از سوي ديگر قرار است، 2 هزار ميليارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملي به بانك ها تخصيص مي يابد كه 

در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.

    تمايل تشكل ها به برگزاري نمايشگاه ها
رييس كميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات اتاق 
بازرگاني تهران در آغاز س��خنان خود در اين نشس��ت با 
استقبال از پيشنهاد محمدرضا فياض، مبني بر همكاري 
اتاق براي حضور موثر ايران در اكس��پو، اعالم كرد كه اين 
فرصت كوتاه بايد ب��راي اعتالي نام ايران مورد توجه قرار 

گيرد. محمد الهوتي با ابراز تسليت به مناسبت شهادت 
سردار قاسم سليماني طي سخناني به مشكالت فعاالن 
اقتصادي در حوزه برگزاري نمايشگاه ها پرداخت و گفت: 
پس از اجرايي شدن برجام، هيجان ورود به بازار جديدي 
به نام ايران فراگير ش��د و يكي از نش��انه هاي آن حضور 
هيات هاي تجاري متعدد در ايران بود. به طوري كه تنها اتاق 

تهران، طي اين مدت از 180 هيات تجاري ميزباني كرد.
 الهوتي افزود: در همين زمان بود كه به پيشنهاد رييس 
اتاق بازرگاني تهران س��تادي تحت عنوان پساتحريم 
شكل گرفت و همه موضوعات مربوط به دوران اجرايي 
ش��دن برجام در اين ستاد مورد بررس��ي قرار گرفت. 
يكي از موضوعات مورد بررسي در اين ستاد، برگزاري 
نمايشگاه ها بود كه مسائل مختلف از انحصار در برگزاري 
نمايش��گاه ها تا باال بودن تعرفه نمايشگاهي با حضور 
مسووالن وقت از جمله آقاي خسروتاج بررسي شد.  او 
با بيان اينكه اتاق تهران پيشنهادات متعددي در مورد 
برگزاري و مديريت نمايش��گاه ها ارايه كرد، حتي اتاق 
تهران پذيرفت كه س��ود متعارف شركت نمايشگاه ها 
در يك س��ال مالي به عالوه 50 درص��د آن را پرداخت 
كند و مديريت نمايشگاه ها را برعهده گيرد. همچنين 
واگذاري قطعه زميني در س��ايت نمايشگاهي به اتاق 
بازرگاني تهران، به منظور احداث فضاي نمايشگاهي 
با رعايت اس��تاندارهاي مدرن ساخت و بهره برداري به 
صورت BOT و همچنين واگذاري مسووليت ارزيابي و 
نمره دهي به كيفيت برگزاري نمايشگاه هاي استان تهران 
به اتاق از ديگر پيشنهادات اتاق تهران بود. اما رييس وقت 
شركت نمايشگاه هاي بين المللي در دقيقه 90 از امضاي 

اين تفاهم نامه امتناع ورزيد.
او با بيان اينكه اتاق تهران همچنان نس��بت به انعقاد اين 
تفاهم نام��ه آمادگي دارد، گفت: بس��ياري از تش��كل ها 
عالقه مند به برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي خود هستند 
و در شرايطي كه تجارت خارجي در اختيار شركت هاي 

واردكننده و صادركننده است، نقش آفريني تشكل هاي 
صنفي در برگزاري نمايشگاه ها جاي سئوال دارد. در واقع 
برگزاري نمايشگاه ها بايد بر عهده تشكل هاي ملي ثبت 
شده در اتاق تهران و ايران باشد و محل نمايشگاه بين المللي 
نبايد براي برگزاري نمايشگاه هاي فصلي مورد استفاده 
قرار گيرد؛ چرا كه هدف، رشد تجارت خارجي است.  مريم 
خزاعي، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، در ادامه 
اطالعاتي درباره صنعت برگزاري نمايش��گاه ارايه كرد و 
گفت: انجمن جهاني نمايشگاه )UFI( هر ساله گزارشي 
از صنعت نمايشگاهي جهان منتش��ر مي كند و گزارش 
2018 آن از برگزاري 32 هزار نمايشگاه در سطح جهان 
حكايت مي كند. شايد مهم ترين موضوع در اين حوزه، آثار 
اقتصادي اين صنعت است كه گفته مي شود 3.2 ميليون 
شغل مس��تقيم و غيرمس��تقيم ايجاد مي كند و گردش 
اقتصادي آن 325 ميليارد دالر است. او با بيان اينكه صنعت 
نمايشگاهي از نظر توليد ارزش افزوده، صنعت مهمي تلقي 
مي شود، عنوان كرد كه حتي در صنايع ساخت محور نيز 
چنين ارزش افزوده اي را نمي توان سراغ گرفت. خزاعي در 
ادامه از اينكه در مورد عملكرد صنعت نمايشگاهي ايران 
آمار عملكردي در دسترس نيس��ت، انتقاد كرد. خزاعي 
س��پس با اش��اره به اينكه آمار كل بازديدكنندگان سال 
2018 نمايشگاه ها در خاورميانه حدود 6.2 ميليون نفر 
بوده است، گفت: بر اساس تخمين هاي ارايه شده، به نظر 
مي رسد اكسپوي 2020 رقم بازديد در خاورميانه را تكان 
دهد. بنابراين اين نمايشگاه فرصت بسيار بزرگي براي ايران 
خواهد بود. او همچنين به اينكه شركت نمايشگاه ها در 
فهرست گروه 2 شركت هاي قابل واگذاري قرار دارد و هنوز 
واگذار نشده است، اشاره كرد و گفت: وقت آن فرا رسيده كه 
وظايف تصدي گري از حاكميتي در اين شركت جدا شده و 

بهره برداري آن به بخش خصوصي واگذار شود.
در ادامه اين نشست، غالمرضا ملكي، مدير امور تشكل هاي 
اتاق تهران با اش��اره به اينكه درخواس��ت اتاق، واگذاري 

برگزاري نمايش��گاه ها به تشكل هاست، ادامه داد: بخش 
خصوصي مي تواند در بخشي از اراضي شركت نمايشگاه ها 
كه بالاستفاده مانده، نمايشگاه بسازد. تشكل ها از توانايي 
و ظرفيت هاي خوبي در برگزاري نمايشگاه ها برخوردارند. 
در حالي كه براي دريافت مجوز برگزاري نمايشگاه شرايط 

سختي را مي گذرانند و گاه ماه ها در انتظار مي مانند.
 بابك عابدين، از اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ نيز 
براين باور بود كه نمايشگاه بين المللي تهران مي تواند به 
 هاب نمايش��گاهي خاورميانه، كش��ورهاي حوزه CIS و 
شمال آفريقا تبديل شود. او افزود: اين نمايشگاه به جاي 
اينكه به درآمدزايي براي كشور بپردازد، به بنگاه درآمدزايي 
براي عده اي تبديل شده است. پيشنهاد ما اين است كه تا 
زمان دستيابي به يك نقطه نظر مشترك، بهره برداري از 
نمايشگاه بين المللي به مدت 3 يا 6 ماه به طور آزمايشي 
به اتاق تهران واگذار ش��ود. س��عيد جاللي قديري كه به 
نمايندگي از اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
در اين نشست حضور يافته بود، با اشاره به اينكه واگذاري 
برگزاري نمايشگاه ها به صورت ظاهري به بخش خصوصي 
واگذار شده است، ادامه داد: دوران طاليي صادرات را نبايد 
با تداوم رويكردهاي فعلي از دست بدهيم. در واقع با حاكم 
كردن يك نگاه حرفه اي بايد از فرصت پديد آمده استفاده 
كنيم. برگزاري نمايشگاه هاي صادراتي بايد به تشكل هاي 

تخصصي واگذار شود.
فرهاد نوري كه از سازمان توسعه تجارت در اين نشست 
حضور يافته بود با بيان اينكه صرف تغيير بازيگران صنعت 
نمايش��گاهي مس��ائل اين حوزه را حل نمي كند، گفت: 
مجريان فعلي نمايشگاه ها رجيس��تر شده اند و چنانچه 
ش��كايت رسمي در مورد آنها به دس��ت ما برسد، نام آنها 
از فهرست ش��ركت هاي مجاز حذف مي شود. اما به نظر 
مي رس��د، برخي ارتباطات پنهان مانع از اعالم شكايت 
رسمي مي ش��ود. او افزود: دس��تورالعملي تدوين شده 
كه طي آن قرار است تش��كل ها به عنوان رييس شوراي 
سياست گذاري هر نمايش��گاه نقش ايفا كنند. در مورد 
غرفه بندي نيز كسب و كاري ش��كل گرفته كه آمادگي 
سپردن نظارت بر آنها به تشكل ها وجود دارد.  نوري با اشاره 
به اينكه برگزاري نمايشگاه يك حلقه از زنجيره بازاريابي 
اس��ت، ادامه داد: حضور در نمايشگاه داخلي و خارجي و 
تبادل هيات هاي تجاري يك بسته است كه تشكل ها بايد 
اجراي هم��ه بخش هاي آن را بر عهده بگيرند. همچنين 
مرتضي ديلمان از شركت نمايشگاه هاي بين المللي نيز 
با بيان اينكه ميزان دريافتي شركت نمايشگاه ها بر اساس 
مصوبات موجود تعيين مي شود، افزود: بايد در مورد اين 
دريافتي ها شفاف سازي صورت گيرد. ضمن آنكه ما تالش 
كرده ايم تدوين تقويم نمايشگاهي را از انحصار خارج كنيم 
و تشكل هاي بخش خصوصي در زمان تدوين اين تقويم 

در كميته مربوطه حضور مي يابند. 

    مخالفت با خصوصي سازي شركت نمايشگاه ها
در ادامه رييس سازمان توسعه تجارت ايران به اين نكته 
اش��اره كرد كه استراتژي اين س��ازمان اين است كه اگر 
اتحاديه اي در برگزاري نمايشگاهي به طور شايسته ظاهر 
شده، برگزاري نمايشگاه ها به آن واگذار شده است. ضمن 
آنكه گاه ميان تشكل هاي موازي براي برگزاري نمايشگاه 
اخت��الف به وجود مي آي��د. حميد زادبوم ب��ا بيان اينكه 
تصميم گيري براي واگذاري برگزاري نمايشگاه به اتحاديه 
يا مجريان برايمان دشوار است، از اتاق تهران خواست كه 

در اين زمينه به سازمان كمك كند.

خط توليد واحدها مناسب توليد چادر مشكي نيست
تنها توليدكننده چادر مشكي در ايران معتقد است 
كه راه حمايت از توليد چادر مشكي كنترل كيفيت 
كاالي وارداتي است. به گفته وي در چنين شرايطي، 
صفر بودن تعرفه واردات نيز نمي تواند مشكلي براي 

توليد ايجاد كند.
ميرمحمدتقي دانايي هوش��يار، مديرعامل و عضو 
هيات مديره ش��ركت نس��اجي حجاب ش��هركرد، 
تنها ش��ركت توليد چادر مش��كي در اي��ران و عضو 
هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران است. 
وي يك��ي از داليل عقب ماندن ايران در توليد چادر 
مشكي را نبود متولي سياستگذاري و اكتفا به شعار 

دادن مي داند.
او معتقد است كه عمر پارچه چادر مشكي در ايران 
حدود 100 سال اس��ت، اما هيچ وقت توليد نشده، 
بلكه هميشه از طريق كانال هاي خاصي وارد كشور 

شده و با سود بزرگي فروخته شده است.
وي با بيان اينكه شركت هايي كه در زمينه توليد چادر 
مشكي رشد كردند قرباني سود بزرگ واردات شدند، 
تصريح كرد: نمي دانم مي ت��وان اين اتفاقات را تحت 
عنوان مافيا يا هر چيز ديگ��ري نام گذاري كرد، ولي 

آنچه مشهود اس��ت وجود جرياني براي جلوگيري از 
توفيق توليد داخلي است. دانايي هوشيار همچنين با 
بيان اينكه اطالعات دقيقي درباره اينكه واردات چادر 
مشكي توس��ط چند نفر انجام مي شود وجود ندارد، 
گفت: راه اندازي خط توليد جديد چادر مشكي نيازمند 
ساخت تاسيسات، ايجاد زيرساخت ها، انتقال دانش 
فني و در نهايت توليد آزمايش��ي اس��ت كه مجموعا 

پروسه زمانبري است.
وي يكي ديگر از داليل عدم موفقيت ش��ركت هاي 
توليدكننده چادر مش��كي را نامناس��ب بودن خط 
توليد واحدهاي تولي��دي براي اين محصول خاص 
اعالم كرد و گفت: در مواردي هم ش��ركت ها موفق 

عمل مي كردند، ام��ا بعد از مدتي ب��ه طريقي جلو 
حركت آنها گرفته مي ش��د. براي مثال در گذش��ته 
پارچه هاي��ي معروف به »چادر كيفي« كه ارزان بود 
و بدون چروك ش��دن در كيف جا مي شد دريكي از 
كارخانجات توليد شد ولي روند بازار به گونه اي پيش 
رفت كه مجبور به توقف توليد اين محصول و تغيير 

خط توليد خود شدند.
دانايي هوش��يار با بيان اينكه تعرف��ه واردات چادر 
مشكي در مقاطع مختلف بين 4 تا 67 درصد تغيير 
كرده اس��ت، تصريح كرد: مش��كل اصلي اين است 
كه در م��واردي واردكنندگان كاالي مش��ابه توليد 
داخل ب��ا كيفيت پايين تر و ارزان ت��ر وارد مي كنند 
كه باعث مي شود توليدكننده نيز مجبور به كاهش 
قيمت خود شود؛ تا جايي كه توليد صرفه اقتصادي 
نداشته باشد و به كلي تعطيل شود. وي راه حل اين 
مش��كل را كنترل كيفيت كاالي وارداتي دانس��ت 
وگفت: در چنين شرايطي، صفر بودن تعرفه واردات 
نيز نمي تواند مش��كلي براي تولي��د ايجاد كند و در 
عوض توليدكننده بايد ب��ا كاالي باكيفيت خارجي 

رقابت كند.

جذب ۴۰ هزار نفر در قطعه سازي
ايسنا |

دبي��ر انجمن قطعه س��ازان ايران از ج��ذب مجدد 
40 ه��زار نفر ني��روي كار تعديل ش��ده در صنعت 
قطعه سازي كش��ور در كنار بازگشت به كار بيش از 
100 هزار نفر نيروي تعليق ش��ده با ايجاد رونق در 

خطوط توليد خودروسازان خبر داد. 
مازي��ار بيگلو با بي��ان اينكه در ص��ورت تداوم روند 
فعلي توليد در سال آينده شاهد افزايش تيراژ توليد 
در خودروس��ازي خواهيم بود، اظهار كرد: با اجراي 
مصوبه بانك مركزي و ش��وراي پ��ول و اعتبار قطعا 
شرايط توليد بهبود خواهد يافت. وي با تاكيد بر بي اثر 
شدن تحريم ها در روند داخلي سازي خودروها گفت: 
با حفظ سياست هاي فعلي، در سال هاي آينده شاهد 
عرضه چند محصول جديد از س��وي خودروسازان 

داخلي خواهيم بود.
زنجيره عظيم تأمين كنندگان قطعات قادر اس��ت 
عالوه بر ايفاي نقش اصلي خود به عنوان حلقه هاي 
واس��ط صنايع خ��ودرو، در ايج��اد رون��ق توليد و 
اش��تغال زايي صنعت كشور تاثير بس��زايي داشته 
باش��د.  وي با بيان تاكيد مديرعام��ل ايران خودرو 

در برنامه ريزي ب��راي داخلي س��ازي قطعات و نيز 
برگزاري جلس��ات منظم و هماهنگ ب��ا مديران و 
دست اندركاران صنعت قطعه سازي كشور در زمينه 
داخلي سازي قطعات، خاطرنشان كرد: نتايج بسيار 
اميدواركننده اي در س��ال جاري كسب شده است. 
اعمال تحريم هاي بي رحمانه بر صنعت خودرو سبب 
كاهش 40 درصدي توليد خودروسازي شد، اما پس 
از آن داخلي سازي قطعات سبب شد وضعيت توليد 
نس��بت به شرايط گذش��ته بهبود قابل مالحظه اي 

پيدا كند.
 بيگلو عام��ل كاهش تولي��د در دو خودروس��ازي 
بزرگ كشور را وابس��تگي به منابع خارجي و تامين 
قطعات خارجي دانست و اظهار كرد: با سياست هاي 
اتخاذ شده، در صورت تامين منابع مالي در صنعت 
قطعه سازي، به طور قطع شاهد توليد خودروهاي با 
كيفي��ت و به روز با تكيه بر توان داخلي خواهيم بود. 
دبير انجمن قطعه سازان ايران تصريح كرد: براساس 
سند چشم انداز بايد در كشور خودروهاي جديد بر 
پايه پلت فرم داخلي طراحي ش��ود كه در اين زمينه 

قطعه سازان داراي نقش مهم و موثري هستند.

روند صادرات كاال به عراق صعودي شد
تسنيم|

دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق گفت: 
روند صادرات كاال به عراق در دي ماه سال جاري نشان 
از بهبود وضعيت صادرات كاال به اين كشور دارد. سيد 
حميد حسيني افزود: طي 9 ماهه امسال بيش از شش 
ميليارد و 300 ميليون دالر كاال به عراق صادر شده و 
روند صادرات كاال به كشور مزبور مشابه سال گذشته 
ادامه دارد. وي با بيان اينكه طي شش6 ماهه نخست 
سال جاري روند صادرات كاال به كشور عراق وضعيت 
بهتري داشت، اظهارداشت: ميزان صادرات كاال به اين 
كشور در ماه هاي مهر و آبان امسال به دليل فرا رسيدن 
اربعين حسيني و تظاهرات و ناآرامي هاي عراق به 500 
ميليون دالر كاهش يافته اما در آذرماه امس��ال روند 

صادرات كاال به كش��ور مزبور دوباره روندي صعودي 
به خود گرفت. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق از انجام اقدام هايي در اتاق مشترك ايران و عراق 
خبر داد و گف��ت: از جمله اين اقدام ها تمركز بر اقليم 
كردس��تان عراق بوده است.  وي ضمن اشاره به اينكه 
اقليم كردستان عراق با داشتن چهار استان جمعيت 
پنج ميليون نفري را در دل خود جاي داده است، ادامه 
داد: اقليم مدنظر داراي درآمد سرانه 7 هزار دالري بوده 

كه بيشتر از درآمد سرانه كشور عراق است.
حسيني با تاكيد بر اينكه با تمركز در بازارهاي اقليم 
كردستان روند صادرات كاال وضعيت بسيار مطلوبي 
دارد، افزود: روند صادرات كاال به اس��تان هاي جنوبي 
عراق نيز روز به روز بهتر مي شود.  دبيركل اتاق مشترك 

بازرگاني ايران وعراق ادامه داد: اميد اس��ت كه دولت 
فعلي به كار خود ادامه دهد يا نخس��ت وزير جديدي 

بر سر كار آيد تا اوضاع عراق از بالتكليفي خارج شود.
وي با بيان اينكه اعتراض ها و آشوب ها در عراق به ميزان 
بسياري كاهش يافته و اوضاع اين كشور در حال عادي 
شدن است، افزود: در مجموع واردات عراق با كاهش 
روبرو شده و اين مس��اله به صادرات ايران لطمه وارد 
كرده؛ به طوري كه ميزان صادرات كاال به استان هاي 

جنوبي اين كشور كاهش يافته است.
حسيني با اظهار اميدواري از ايجاد فضاي مساعدتري 
براي همكاري ميان دو كشور گفت: با آغاز بازسازي ها 
به ويژه در مناطقي كه در كنترل داعش قرار داش��ت 
يكي از بزرگ ترين بازارها براي ايران به وجود مي آيد.
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پلمب ۴ شهربازي 
غيراستاندارد در تهران

تسنيم |بازرسان استاندارد در جريان بازرسي از 
شهربازي هاي شهر تهران، 4 شهربازي غيراستاندارد 
را در مناط��ق جنوبي ش��هر، شناس��ايي و پلمب 
كردند. به گزارش اداره كل استاندارد استان تهران، 
محمودرضا طاه��ري مديركل اس��تاندارد تهران 
با اش��اره بر اينك��ه ح��دود 3100 تجهيزبازي در 
اس��تان تهران داراي مجوز از اين اداره كل هستند، 
در خصوص نام 4 ش��هربازي غيراستاندارد گفت: 
بازرسان اس��تاندارد، ش��هربازي فجر در محدوده 
15متري افسريه، شهربازي گلگشت در بلوار ابوذر 
منطقه 15، شهربازي بازينو در خيابان نبرد شمالي 
و شهربازي بوستان شهداي گمنام در خيابان خاوران 
را به دليل نداشتن مجوز استاندارد، پلمب كردند. اين 
مقام مسوول افزود: بيش از 20 واحد توليدي سازنده 
تجهيزات بازي و ش��هربازي در استان داراي پروانه 
كاربرد عالمت استانداردند. وي هشدار داد: از آنجا كه 
استاندارد تجهيزات بازي اجباري است، بهره برداران 
بدون مجوز استاندارد، حق بهره برداري از اين وسايل 
را ندارند و شهروندان نيز بايد مجوز تجهيزات بازي 

را، حين استفاده، از اپراتور دستگاه مطالبه كنند. 

تحريم هاي امريكا عليه فوالد 
جنگ رواني است

تس�نيم|يك عضو انجمن فوالد اي��ران با اعالم 
اينكه مش��كل اصلي توليدكنندگان كشور اعمال 
سياس��ت هاي غير ش��فاف دولت و وزارت صنعت 
اس��ت، افزود: دخالت در قيمت گ��ذاري به همراه 
ممنوعيت هاي صادارتي ش��رايط فعاليت را براي 
توليدكنن��دگان فوالد س��خت كرده اس��ت. رضا 
شهرس��تاني با اش��اره به اينكه تحريم هاي جديد 
امريكا بر عليه صنعت فوالد كشور بيشتر جنبه رواني 
دارد و تأثير خاصي بر عملكرد توليدكنندگان اين 
بخش نخواهد گذاشت، اظهارداشت: اين تحريم ها 
تاحدودي مي توان��د قدرت چانه زن��ي خريداران 
را در س��طح بين المللي بيش��تر كند.  وي با اعالم 
اينكه مش��كل اصلي توليدكنندگان كشور اعمال 
سياس��ت هاي غير ش��فاف دولت و وزارت صنعت 
اس��ت، افزود: دخالت در قيمت گ��ذاري به همراه 
ممنوعيت هاي صادراتي ش��رايط فعاليت را براي 
توليدكنندگان فوالد سخت كرده است. اين عضو 
انجمن فوالد ايران با بيان اينكه ما فقط مي خواهيم 
موانع داخلي پي��ش پاي توليدكنندگان كش��ور 
برداشته شود، گفت: در حال حاضر تأمين مواد اوليه 
واحدهاي فوالدي از سنگ آهن تا كنسانتره مختل 
شده است به نحوي كه ما قرار بود امسال 28 ميليون 
تن فوالد توليد كنيم اما به نظر مي رسد در نهايت به 

رقم 26 ميليون و 500 هزارتن برسيم. 

راه اندازي كارخانه طالي 
هيرد در مهر ۹۹

مهر| مع��اون وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت از 
راه اندازي كارخانه طالي هيرد در مهرماه سال 99 
خبر داد. خداداد غريب پور گفت: طبق برنامه ريزي 
انجام شده، با سرعت عمل سرمايه گذار، روند احداث 
كارخانه، طي 15 م��اه و زودتر از برنامه پيش بيني 
شده به اتمام مي رسد. وي يادآور شد: پيش تر قرار 
بود كارخانه فرآوري اين معدن 2 س��اله و در سال 
1400 به بهره برداري برسد. خداداد غريب پور ادامه 
داد: تجهيزات كارخانه تا اسفند امسال وارد و نصب 
تجهيزات در خرداد 99 انجام مي شود. رييس هيات 
عامل ايميدرو گفت: معدن هيرد 4 آنومالي دارد كه 
در حال حاضر در آنومالي 3 كارخانه فرآوري احداث 
مي شود. وي افزود: اكتشافات تكميلي اين معدن 
در حال انجام اس��ت و پيش بيني مي ش��ود ذخاير 
قابل توجهي در اين معدن به دست ايد. غريب پور با 
بيان اينكه مسائل زيرساختي اين منطقه با همكاري 
ايمي��درو، نهادهاي اس��تاني و س��رمايه گذار حل 
مي شود، تصريح كرد: مساله گاز با پيگيري استاندار 
خراسان جنوبي تا اسفند انجام مي شود. بخشي از 
زيرساخت ها همچون آب و برق نيز از منابع داخلي 
ايميدرو قابل حل است. رييس هيات عامل ايميدرو 
با بيان اينكه استان خراسان جنوبي چهارمين استان 
معدني اس��ت، تصريح كرد: 70 درصد زغال سنگ 
كشور در اين اس��تان است. همچنين معادن قابل 
توجه ديگري در حوزه مس، منيزيت، سنگ و غيره 
در اين اس��تان وجود دارد. وي ادامه داد: اس��تاندار 
خراسان جنوبي در زمينه محروميت زدايي و توسعه 

اين منطقه، اقدامات مطلوبي داشته است. 

صادرات ۱.۶ ميليارد دالري 
بنگاه ها در ۹ ماه

ايرنا|مع��اون صنايع كوچك س��ازمان صنايع 
كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران گفت: 
ص��ادرات بنگاه هاي كوچك و متوس��ط تا پايان 
آذرماه از م��رز 1.6 ميليارد دالر گذش��ت. اصغر 
مصاحب در گفت وگو افزود:  م��واد غذايي، لوازم 
خانگي، مواد پليمري و پالستيكي، مواد شيميايي، 
فرش، چرم و كيف دستي، عمده كاالهاي صادراتي 
را تش��كيل مي دهند.  وي بيان  داشت:  كمك به 
راه اندازي شركت هاي مديريت صادرات و تشكيل 
كنسرس��يوم هاي صادراتي )تجميع واحدهاي 
توليدكننده و صادراتي براي عرضه كاالهايشان 
با برند مش��ترك يا به صورت متحدالشكل(، دو 
فعاليت عمده اي است كه از سوي اين سازمان براي 
توسعه صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط انجام 
مي شود. اين مسوول خاطرنش��ان كرد: تا امروز 
72 كنسرسيوم صادراتي و 65 شركت مديريت 
صادرات شكل گرفته و فعاليت دارند. وي در ادامه، 
حضور در نمايشگاه هاي بين المللي را در راستاي 
تقويت صنايع كوچك و حضور در بازار آن كشورها 

براي اين صنايع مثبت ارزيابي كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مرکز پژوهش های مجلس ابعاد پیدا و پنهان پروژه های انتقال آب در ایران را بررسی کرد

انتقال از دریا، محصول حکمرانی عرضه محور آب
گروه انرژی|

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »انتقال 
آب بين حوضه اي و انتقال آب از دريا: 2.ايران« بررسي 
كرده اس��ت كه چطور اوضاع نابسامان حاكميت آب 
منجر به ارايه طرح هاي متعدد انتقال آب از دريا شده 
است كه هزينه هاي سنگيني را بر اقتصاد كشور متحمل 
مي كنند. حاكميت شيوه مديريتي عرضه محور در حوزه 
آب در كنار ابهام و عدم شفافيت در طرح هاي مطالعاتي 
پروژه هاي انتقال آب باعث شده  كه هزينه هاي سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي اين طرح ها به ش��كل متناسبي 
لحاظ نشود و اجراي اين پروژه ها در ايران به راحتي در 

دستور كار قرار گيرد.
در گزارش مركز پروژهش هاي مجلس آمده است كه در 
ايران از دهه 1380 احساس نياز براي توجه به محدوديت 
منابع آب به طور جدي مطرح و در ادبيات سياست گذاري 
و قانوني كشور منعكس ش��د. اما در عمل، الگوي ادامه 
توس��عه بهره برداري و افزايش مصرف در روند توسعه 
بهره ب��رداري از منابع، حاكي از ع��دم پذيرش و رعايت 
مالحظات و قواعدي است كه براي توسعه بهره برداري 
از منابع آب وضع ش��ده اند. وضعيت تاالب هاي كشور 
كامال بيانگر رش��د مصرف بيش از حد پايدار اس��ت به 
نحوي كه معيش��ت و نيازهاي جوامع حاشيه تاالب ها 
مورد تعرض واقع شده است. افزايش مداوم مصرف آب 
ش��رايط را به حدي رسانده كه اكنون عموم دشت هاي 
كشور به دشت هاي ممنوعه و بحراني مبدل شده اند و 
اختالفات بين باالدست و پايين دست حوضه ها در حال 
افزايش است. بر اساس اين گزارش اكنون 405 دشت از 
609 دشت كشور به عنوان دشت هاي ممنوعه شناخته 

مي شوند و دچار اضافه برداشت هستند.

    نقص و ابهام در داده هاي طرح هاي انتقال آب
با توجه به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، در ايران 
حجم انتق��ال آب بين حوضه اي )مطالعاتي، اجرايي و 
بهره برداري( حدود پنج ميليارد مترمكعب در س��ال 
است كه از اين ميزان حدود 2070 ميليون مترمكعب 
در دست بهره برداري، حدود 2160 ميليون مترمكعب 
درحال اجرا و حدود 823 ميليون مترمكعب در دست 
مطالعه است.  نكته بسيار مهم ضعف اطالعات موجود 
نسبت به وضعيت طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي 
اس��ت. براي مثال با وجود اينكه 42 مورد از 45 مورد 
پروژه ه��اي انتق��ال آب بين حوض��ه اي داراي مجوز 
تخصيص از سوي وزارت نيرو هستند، اطالعات موجود 
از وضعيت مصارف انتقال آب بين حوضه اي به صورت 
تلفيقي است و نمي توان به تفكيك گفت كه چقدر از 
اين انتقال ها براي كشاورزي، شرب و صنعت طراحي 
و اجرا شده اند. حتي در طرح هاي درحال بهره برداري 
نيز تفكيك بين مصارف مشخص نيست به نحوي كه 

از 17 طرح درحال بهره ب��رداري، نوع مصارف 7 طرح 
به صورت تفكيك ش��ده موجود است. مصداق ديگر 
وضعيت نامطل��وب اطالعات، نبود مي��زان اعتبارات 
طرح هاست. براي مثال از 17 طرح درحال بهره برداري 
فقط ميزان اعتبارات سه طرح موجود است و ارقام ذكر 
شده نيز مشخص نيست كه مربوط به كدام مرحله از 

پروژه )مطالعه يا اجرا( است.

    محكي براي ارزيابي پروژه ها نيست
عالوه بر موضوع اطالعات اوليه در رابطه با طرح ها، يكي 
از نواقص جدي در پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي را 
مي توان در مشخص نبودن توجيه انجام طرح ها دانست. 
به عبارت ديگر، گزارش هايي كه طبيعتا براي توجيه 
چنين طرح هايي تهيه شده اند در دسترس عموم قرار 
نمي گيرد تا به عنوان مبنايي براي پاسخگويي نهادهاي 
تصميم گيرنده واقع ش��وند. براي مث��ال، با نگاهي بر 
طرح ه��اي انتقال آب بين حوضه اي مي توان ش��اهد 
مواردي بود كه اساسا انتقال آب از يك منطقه كم آب 
به عنوان مبدا صورت مي گي��رد؛ مناطقي كه خود در 
پايين دس��ت حوضه با چالش هاي عميق اقتصادي و 
اجتماعي ناشي از كمبود آب دست و پنجه نرم مي كنند. 
اين در حالي است كه اساس��ا موضوع انتقال آب بين 

حوضه اي عموما با هدف توزيع منابع آب از مناطق پرآب 
به مناطق كم آب مطرح مي شود.

    انتقال آب از دريا  بدون مقاومت محلي
در كنار طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي كه مجموع 
پروژه هاي بهره برداري و اجرايي آن قرار است حجمي 
نزديك به 4230 ميليون مترمكعب در سال را منتقل 
كنند، پروژه هاي انتقال آب از دريا نيز رقم قابل توجهي 
دارند. براس��اس آمار وزارت ني��رو درمجموع حجمي 
حدود 1700 ميليون مترمكعب در دست مطالعه است 
)به غير از يك مورد كه درحال اجراست( و همگي آنها از 

وزارت نيرو مجوز تخصيص دريافت كرده اند.
در گزارش مركز پژوهش ها آمده اس��ت كه با توجه به 
موضع گيري هاي دولت در رابطه با طرح هاي انتقال آب 
از دريا و همينطور حمايت جدي مسووالن و نمايندگان 
مناطق بهره مند از پروژه هاي انتق��ال آب دريا به نظر 
مي رسد كه در آينده نزديك اين احجام افزايش قابل 
توجهي يابند. هم اكنون ط��رح ملقب به طرح »فالت 
مركزي« به عنوان يك��ي از ابرپروژه هاي انتقال آب از 
درياي عمان به 17 استان در دست مطالعه وزارت نيرو 
است. )به دليل عدم اتمام مطالعات و همينطور انجام 
فرآيند مجوز تخصيص، وزارت نيرو هنوز اطالعاتي را 

در اين رابطه منتشر نكرده است( . آنچه بيش از هر چيز 
تمايز پروژه هاي انتقال آب از دريا با پروژه هاي انتقال 
آب بين حوضه اي را پررنگ مي كند عدم شكل گيري 
مخالفت ازسوي جامعه حوضه مبدا )يا به عبارت ديگر 
ساحل نشينان دريا( است. البته تاكنون موضوع انتقال 
آب از دري��اي خزر مورد انتق��اد و بازخوردهاي جدي 
ازس��وي اس��تان مازندران قرار گرفته است اما به نظر 
مي رسد انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس با انتقاد 
جدي و به خصوصي ازسوي جوامع ساحل نشين روبه رو 
نيست.  به نظر مي رس��د، برداشت هاي عظيم توسط 
كشورهاي حاشيه خليج فارس، توجيه سياسي الزم 
براي اجراي پروژه هاي برداش��ت از دريا را فراهم كرده 
اس��ت، اما آنچه در رابطه با اجراي اين پروژه ها اهميت 
دارد، موضوع پايش و رعايت مالحظات زيست محيطي 
است كه عمال تاكنون حساسيت به خصوصي ازسوي 
سياست مداران نسبت به مالحظات زيست محيطي اين 

پروژه ها مشاهده نشده است.

  خطر تغيير كارب�ري پروژه هاي انتقال آب 
زيست محيطي

يكي از چالش هاي پنه��ان در پروژه هاي انتقال آب  
پروژه هايي اس��ت كه هم اكنون تحت عنوان محيط 

زيس��ت درحال اجرا و مطالعه هس��تند. براي مثال 
پروژه هايي كه براي درياچه اروميه يا احياي آبخوان 
دشت رفسنجان )ونك سولكان( كليد خورده اند، هرگز 
اين ابهام را براي عموم برطرف نكرده اند كه چه داليل 
استراتژيكي باعث ش��ده  كه اين هزينه هاي سنگين 
براي احياي تاالب ها يا آبخوان هاي به خصوص توجيه 
يابند، درحالي كه تاالب ها و آبخوان هاي ديگري نيز 
وجود دارند كه وضعيت ب��ه مراتب نامطلوب تري به 

لحاظ خشك شدگي و آثار جانبي دارند. 
ازس��وي ديگر در اين پروژه ها، هيچ تضمين اجرايي 
مش��خصي وجود ندارد ك��ه در آين��ده، اين طرح ها 

كاربري يا منظور خود را حفظ كنند. 
اولوي��ت ب��االي مص��رف آب ش��رب همچني��ن 
مصلحت انديش��ي هاي سياسي از نقاطي هستند كه 
امكان تغيير هدف از اج��راي پروژه هاي انتقال آب با 
توجه به وضعيت ام��روز تصميم گيري ها را محتمل 

مي كند. 
لذا مساله توجه و دقت بر پروژه هاي انتقال آب صرفا 
به زمان طراحي و اجراي آنها بازنمي گردد و در زمان 
بهره ب��رداري نيز بايد نظارت جدي حاكم باش��د. به 
همين دليل، الزم است تا ساختار و فرآيندهاي تعريف 

شده در رابطه با پروژه هاي مزبور بررسي شوند.

    هزينه هاي سنگين مديريت عرضه محور آب
موضوع تامين آب از خارج از حوضه امروزه به عنوان 
يك اكسير براي حل چالش هاي اجتماعي و اقتصادي 
نقاط مركزي كشور مطرح مي شود. شهرهاي ساحلي 
نيز براي تامين آب ش��رب و صنعتي خود برنامه هاي 
متعددي براي شيرين س��ازي و انتق��ال آب تعريف 
كرده اند و به نظر مي رسد كه اجماع جدي نسبت به 

تامين آب شرب كشور از دريا وجود دارد.
بر اساس اين گزارش، بررسي ها درباره ابعاد آشكار و 
پنهان پروژه هاي انتق��ال آب بين حوضه اي و انتقال 
آب از دريا نش��ان داد كه در نظام حاضر براي تدوين 
پروژه هاي انتقال آب، الگوي تبيين كمبود و مازاد آب 
بيشتر مبتني بر الگوي مديريت عرضه محور است و 
نظام حكمراني از منظر فرآيندهاي پايش و ارزيابي، 
ح��ل تعارضات، پاس��خگويي و مش��اركت وضعيت 
نامطلوبي دارد. همينطور از منظر پايداري، نشان داده 
شد كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اين 
پروژه ها با ريس��ك ها و محدوديت هاي جدي مواجه 
است. عالوه بر اين موارد، وضعيت حقوق بهره برداران 

از منظر مساله توزيع داراي نواقص جدي است. 
در نتيجه مي توان گفت، ساختار و فرآيند تدوين شده 
براي تصميم گيري پيرامون اجراي چنين پروژه هايي 
بايد اصالح شود و تدوين قانون براي اين امر مي تواند 

نقطه اتكايي براي اصالحات الزم باشد.

پیش بیني ریستاد انرژي از قیمت نفت باوجود تداوم تنش ها در خاورمیانه

كاهش قيمت نفت به 60 دالر در 2020
گروه انرژي|

 تبع��ات مرب��وط به تنش ه��اي ش��كل گرفته در 
خاورميان��ه، تنها براي يك بره��ه زماني چند روزه 
بازار جهاني نفت را تحت الش��عاع خ��ود قرار داد و 
موجب افزايش قيمت ها شد، با اين حال پيش بيني 
مي ش��ود، نفت در سال 2020 حتي بيشتر از آنچه 
كه امروز در بازارها معامله مي شود، با كاهش قيمت 

مواجه شود.
سايت ريستاد انرژي در گزارشي به بررسي نفت در 
س��ال 2019 و پيش بيني ها از وضعيت آن در سال 
جاري ميالدي پرداخته اس��ت. اي��ن گزارش كه با 
نگاهي به تحوالت سياسي اخير در خاورميانه آغاز 
مي شود، به تاثير قيمت نفت در بازارهاي جهاني به 
تبع تنش ها ميان ايران و اياالت متحده پرداخته و 
 تبعات اين تنش ها را بر بازار موقتي عنوان كرده است.

اين گزارش با اشاره به ترور سردار سليماني توسط 
امريكا كه به حمله موش��كي ايران به مواضع اياالت 
متحده در عراق منتهي شد، عنوان مي كند كه بازار 
نفت با يك خطر مواجه ش��د اما اين روند درازمدت 

نبود. 
در عي��ن حال اين مجموعه به رغم برخي برآوردها 
نسبت به عدم نزول قيمت جهاني نفت پيش بيني 
متفاوتي داشته و معتقد است، قيمت  نفت در خطر 

كاهش نزولي قرار خواهد گرفت.
براين اس��اس مط��رح مي ش��ود ك��ه پيش بيني 
مي ش��ود در س��ال ج��اري مي��الدي، ب��ا فش��ار 
بيش��تر اوپك ب��راي اج��راي تعهد خ��ود و حتي 
كاهش بيش��تر توليد نفت توس��ط اعض��ا، قيمت 
 نف��ت ب��ه ح��دود 60 دالر در هر بش��كه برس��د. 
ريي��س تحقيق��ات بازار نفت ريس��تاد ان��رژي در 

اي��ن خصوص مطرح مي كند ك��ه؛ بايد پيش از هر 
برآوردي به اصول بازار توجه داش��ت از جمله آنكه 
امروز آنچه در بازار جهاني مهم است افزايش عرضه 
نفت توس��ط غيراوپكي ها به رهبري شركت شيل 
امريكاس��ت. براين اس��اس باتوجه به ع��دم تغيير 
محس��وس در بازار تقاضا احتماال ب��ا مازاد عرضه 
روبه رو خواهيم بود نه كس��ري ك��ه اين موضوع بر 

قيمت ها اثرگذار خواهد بود.
براين اساس ريس��تاد انرژي مطرح مي كند كه به 
واسطه مازاد عرضه نفت در س��ال جاري ميالدي 
قيمت نف��ت برنت در ب��ازار مي تواند ب��ه كمتر از 
60دالر هم برسد؛ حتي اگر تنش ها در خاورميانه 
باز ه��م ايجاد ش��ود. اين در حالي اس��ت كه نفت 
هنوز به طرز چشمگيري نسبت به اخبار مربوط به 
تنش ها واكنش نشان مي دهد. امروز اهميت منطقه 

خاورميانه براي بازارهاي نفتي جهان مشهود است؛ 
هفت كشور خليج فارس شامل عربستان سعودي، 
عراق، امارات، كويت، ايران، عمان و قطر حدود 24 
ميليون بش��كه نفت در روز در ماه دسامبر 2019 

توليد كرده اند.
اما س��ايت ريستاد انرژي با اش��اره به اينكه اكنون 
اي��ران به واس��طه تحريم ه��اي نفت��ي ديگر جزو 
توليدكنندگان و عرضه كنندگان بزرگ نفت نيست، 
توضيح مي دهد كه امروز خطر واقعي درگيري ميان 
ايران و اياالت متحده به برخي كش��ورهاي منطقه 
از جمله عراق س��وق پيدا كرده است، كشوري كه 
ح��دود پنج هزار س��رباز امريكايي در آن مس��تقر 
هس��تند و ايران هم به لحاظ سياسي در آن قدرت 
دارد. براين اس��اس هرگونه جنگ در عراق تقريبا 
 4.7 ميليون بشكه در روز را به خطر خواهد انداخت.

با اين حال يكي از داليل اصلي كه نوسانات قيمت 
نفت با محوري��ت ژئوپليتيكي را تح��ت تاثير قرار 
مي دهد، اثر تثبيت كننده توليد نفت ش��يل امريكا 
خواهد بود. رشد نفت ش��يل، نفت قابل توجهي را 
وارد بازار مي كند كه اين موض��وع تاثير بازار نفت 

از مسائل سياسي و نظامي را كاهش خواهد داد.
اما ريس��تاد ان��رژي پيش بيني مي كن��د كه طبق 
برآوردها و بررسي ها، تقاضاي بازار براي نفت اوپك 
در 9 ماه پاياني سال 2020 به طور متوسط حدود 
28.3 ميليون بش��كه در روز باش��د. اين در حالي 
اس��ت كه توليد واقعي اوپك در ماه دس��امبر سال 
گذش��ته ميالدي معادل 29.6 ميليون بش��كه در 
روز بوده است و هدف توليد اين كارتل بزرگ نفتي 
براي س��ه ماهه نخست سال جاري ميالدي حدود 

29.2ميليون بشكه در روز است. 

صادرات گاز، راه حل اساسي كسري بودجه كشور در دوران تحریم
ساختار منطقه اي بازار گاز به نحوي است كه صادرات 
گاز طبيعي و به تب��ع آن درآمدهاي حاصل از آن از 
تحريم هاي ظالمانه مصون مي ماند. بنابراين مي توان 
با افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات گاز، فشارهاي 

تحريم بر بودجه كشور را به طور اساسي بي اثر كرد.
كش��ور ما در طول س��اليان پس از انقالب همواره با 
انواع تحريم ها مواجه بوده است. به طوري كه سياست 
كشور همواره در پي كاهش وابستگي يا دور زدن آنها 
بوده است. به دليل وابستگي اقتصادي باالي كشور 
به درآمد حاصل از صادارت نفت خام، تحريم صادرات 
نفت خام هميشه مورد توجه ويژه  دشمنان جمهوري 
اس��المي بوده و همواره درپي آن بوده و هس��تند تا 
بتوانن��د با كاهش حج��م صادرات نفت خ��ام ايران 
فشارها را بر ايران افزايش دهند. بنابراين بايد تالش 
كرد با جايگزين كردن منابع درآمدي تحريم ناپذير 
به جاي صادرات نفت خام اين فشارها را خنثي كرد.

به گزارش تس��نيم؛ از طرف ديگر بايد توجه داشت 
كه ايران پس از روسيه بيش ترين ذخاير گازي جهان 
را در اختيار دارد و با توجه ب��ه ذات پاك و ارزان گاز 
طبيعي، مصرف اين منبع انرژي در جهان به ش��دت 
رو به افزايش است. اين امر فرصت بسيار مناسبي را 
براي كش��ورهاي دارنده  ذخاير گاز طبيعي از جمله 
ايران به وجود مي  آورد تا با ص��ادرات گاز طبيعي به 

كشورهاي مختلف از اين محل كسب درآمد كنند.
نكته قابل توج��ه در بازار گاز آن اس��ت كه به دليل 
قابليت ك��م انتقال گاز طبيعي ب��ر خالف نفت خام 
كشورهاي وارد كننده به دنبال آن هستند تا بتوانند 

گاز م��ورد نياز خ��ود را از يك منب��ع نزديك و براي 
بلندم��دت تامين كنن��د، به همين دلي��ل عمدتا با 
انعق��اد قراردادهاي بلندمدت و ب��ا احداث يك خط 
لوله مشترك اقدام به واردات گاز طبيعي مي كنند. 
اين موضوع موجب مي ش��ود تا صادرات گاز طبيعي 
برخالف نفت خام از تحريم ها مصون بماند، چرا كه 
در اين صورت جايگزي��ن كردن واردات گاز طبيعي 
از يك كش��ور هزينه و زمان بس��يار زياد نياز خواهد 
داش��ت. يعني صادرات گاز طبيع��ي مي تواند براي 
مدت طوالني درآمد كشور را به صورت تحريم ناپذير 

تضمين كند.
اين س��اختار بازار گاز موجب ش��ده تا طرفين براي 
اطمينان از خس��ارت هاي احتمال��ي قطع صادرات 
گاز، بندي را در قراردادهاي گازي در نظر بگيرند. بر 
اس��اس اين بند كشور وارد كننده متعهد مي شود در 
صورت آماده به تحويل ب��ودن گاز صادراتي در مرز، 
چه گاز را درياف��ت كند يا دريافت نكند، بخش قابل 
توجهي از مبلغ ماهيانه قرارداد را به كشور صادركننده 

بپردازد. اين بن��د عمال درآمد حاصل از صادرات گاز 
طبيعي را تضمين مي كند و موجب مي ش��ود تا اين 
درآمدها در منابع بودجه كشور مصون از تحريم باشد. 
عالوه بر اينها به دليل آنكه گاز طبيعي عمدتا به عنوان 
س��وخت در نيروگاه ها و مناطق مسكوني و تجاري 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد عمال امنيت سياسي و 
اجتماعي كش��ور واردكننده با واردات گاز به كشور 
صادركننده گره مي خورد كه خود بازدارندگي بااليي 

براي تحريم واردات گاز طبيعي دارد.
بدين منظور كش��ور ما با داشتن حجم قابل توجهي 
از ذخاي��ر گازي )18 درص��د( جه��ان همچنين در 
همسايگي كش��ورهاي رو به رشد كه تقاضاي باالي 
واردات گاز ط��ي س��ال هاي آتي دارن��د؛ مي تواند با 
ص��ادرات گاز طبيعي درآمد تحري��م ناپذير و پايدار 
براي بلندمدت كشور كسب كرده و درآمدهاي كشور 
را از تحريم ها مصون كند. تجربه روسيه در صادرات 
گاز به اروپا در دو دهه گذشته همچنين تجربه عدم 
تحريم صادرات گاز ايران به تركيه و عراق در دو دور 

تحريم هاي كشور، همه مويد اين موضوع است.
اي��ن موضوع ب��ه خوب��ي در سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي به عنوان يك ابزار مقاوم كننده درآمدهاي 
كشور درنظر گرفته شده و افزايش صادرات گاز مورد 
تاكيد قرار گرفته است. بنابراين مسووالن كشور بايد 
تالش كنند با س��رلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتي 
و جذب بازارهاي گاز طبيع��ي در منطقه و افزايش 
حجم تجارت گاز كشور آينده اقتصادي ايران را براي 

بلندمدت تضمين كنند.

امریكا در بلندمدت نیازمند نفت خاورمیانه است
مدير سابق امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت: 
امريكا در بلندمدت به دلي��ل اتمام ذخاير نفت خام در 
مراكز توليد خود به نفت خام منطقه خاورميانه نيازمند 
خواهد ش��د. به گزارش تسنيم، سيد محسن قمصري 
افزود: با توجه به ميزان مصرف كنوني در كوتاه مدت و 
ميان مدت نياز امريكا به نفت خام غرب آسيا تا حدودي 
نسبت به سال هاي گذشته كمتر شده اما روند مصرف 
و توليد نفت خام بيانگر اين است كه نياز به نفت خام در 
آينده با افزايش روبه رو خواهد ش��د. وي ضمن اشاره به 
اينكه امريكايي ها با داشتن تكنولوژي توانسته اند نفت 
خام توليد كرده و بخش��ي از نياز خ��ود را تامين كنند، 
اظهارداشت: ميزان توليد نفت خام در كشور مزبور مداوم 
نخواهد بود و با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته در 
آينده به نفت منطقه نيازمند خواهد شد. مدير سابق امور 
بين الملل شركت ملي نفت ايران ادامه داد: پيش بيني 
مي شود طي دو دهه آينده ذخاير مخازن نفت خام موجود 
در دنيا روندي نزولي داشته باشد يا اينكه در برخي مراكز 
توليد متوقف شود. وي افزود: بنابراين منطقه غرب آسيا 
در آينده نفت خام مورد ني��از دنيا را تامين خواهد كرد 
مگر اينكه روند مصرف و تقاضا براي طالي سياه با وجود 
تكنولوژي عوض شود. قمصري با تاكيد بر اينكه امريكا 
در بلندمدت نيازمند نفت منطقه است، گفت: كشور مورد 
نظر در كوتاه مدت براي تراز كردن توليد و مصرف خود با 
اعمال تحريم عليه ايران و ونزوئال به عنوان دو توليد كننده 
بزرگ نفت خام قصد دارد اين كشورها را از چرخه توليد 
خ��ارج كند تا از مازاد عرضه جلوگي��ري كرده و خود را 
به عنوان صادركننده در دنيا معرفي و بازار را حفظ كند. 

وي با بيان اينكه در بلندمدت وضعيت مزبور تغيير خواهد 
كرد، اظهارداشت: با پايان يافتن نفت خام مراكز توليد در 
امريكا اين كشور به نفت خام منطقه نيازمند خواهد شد. 
مدير سابق امور بين الملل شركت ملي نفت ايران ادامه 
داد: با وجود اين، امريكا با لشگر كشي به منطقه و ماندن 
در آن طي بلندمدت هزينه مي كند و براي 20 تا 25 سال 

آينده برنامه ريزي كرده است.
وي همچنين گفت: خارج كردن ايران و ونزوئال از چرخه 
توليد براي حضور در ب��ازار طي كوتاه مدت و حضور در 
منطقه جهت دست اندازي به مراكز توليد براي تامين 
نياز آينده دو سياس��ت متضاد امريكاس��ت. قمصري 
اظهارداش��ت: روس��يه به عنوان يك��ي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان نفت خام براي 25 سال آينده نفت مورد 
نياز امريكا را تامين نخواهد كرد همين وضعيت مي تواند 
در م��ورد چين كه مصرف بااليي ه��م دارد صدق كند. 
وي در پايان يادآور ش��د: چين نمي تواند تامين كننده 
نفت امريكا باشد بنابراين بهترين مركز براي تامين نياز 
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آغاز تبديل رايگان خودروها 
به گازسوز تا دو هفته ديگر

ش�انا | معاون مديرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي گفت: حداكث��ر تا دو هفته 
آينده آماده پاس��خ به تمام تقاضاها براي تبديل 
سوخت هستيم. حميد قاسمي ده چشمه با اشاره 
به ليس��ت كارخانه هاي مورد تاييد براي تبديل 
خودرو بنزيني به گازسوز گفت: با هفت شركت 
در حال مذاكره و بررسي هستيم و قراردهاي آن 
نيز آماده است و قرار شده تا 250 مركز مشخص 
ش��ده طي هماهنگي تجهي��زات الزم را از اين 
هفت شركت تامين كنند. به گفته وي، اين 250 
مركز همان مراكزي هستند كه نام و آدرس آنها 
در شركت پخش آورده شده اما ممكن است كه 
تعداد آنها نيز افزايش يابد. قاسمي در پاسخ به اين 
س��وال كه كارهاي نهايي تاييد مراكز چه زماني 
انجام مي شود، گفت: درنهايت تا دو هفته ديگر، 
اين مراكز مورد تاييد ق��رار مي گيرند و اقدامات 
الزم در اين راستا انجام مي شود و مردم مي توانند 
به اين مراك��ز مراجعه كنند. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر نيز مردم مي توانند با هزينه خودشان 
به اين مراكز مراجعه كنند، اظهار كرد: مشكلي در 
اين بخش وجود ندارد اما باتوجه به اينكه تجهيز 
صورت گرفته است، احتماال دو هفته ديگر قرارداد 
منعقد مي ش��ود و ما مي توانيم به صورت رايگان 
مخازن را براي مراكز مشخص شده، ارسال كنيم 
تا فرآيند كار پيش برود. معاون مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي درباره ظرفيت 
انجام اين كار گفت: اين مساله به ميزان ظرفيت 
كارگاه ها بستگي دارد اما مي توان گفت كه تقريبا 
در هر ش��ركت كارخانه مخزن ح��دود 15 هزار 

تبديل در هر ماه صورت مي گيرد.

تحول در سبد پتروشيمي با 
راه اندازي 2۳ طرح در عسلويه

ايرنا | ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي ايران 
با راه اندازي 23 طرح در فاز1و2 عسلويه افزايش 
چش��مگيري مي يابد و تنوع قاب��ل توجهي در 
س��بد توليدمحصوالت رقم خواهد خورد. مدير 
طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با تاكيد 
بر لزوم ش��تاب در ساخت طرح هاي توسعه اي با 
بهره گيري ازظرفيت هاي موجود در كشور گفت: 
در حال حاضر طرح هاي مختلفي در سراسر كشور 
در حال س��اخت اس��ت و منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس با دارا بودن 23 طرح پتروش��يمي 
از جايگاه وي��ژه اي برخوردار اس��ت. به گزارش 
ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي، »علي محمد 
بساق زاده« افزود: اين طرح ها از 5 درصد تا 99.7 
درصد پيشرفت اجرايي برخوردار هستند كه 21 
طرح در فاز 2 و نيز 2 ط��رح در فاز 1 قرار دارند و 
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه منطقه عسلويه در 
آينده نزديك مي تواند در مسير تكميل زنجيره 
 ارزش صنعت پتروشيمي ايران بيش از گذشته 
نقش آفرين باش��د. عضو هيات مديره ش��ركت 
ملي صنايع پتروش��يمي تصريح ك��رد: رويكرد 
شركت ملي صنايع پتروشيمي تكميل زنجيره 
توليد، ايجاد تنوع بيش��تر در محصوالت و ارتقاء 
ارزش س��بد محصوالت پتروشيمي با مشاركت 
هلدينگ ها و ش��ركت هاي فعال در اين صنعت 
ارزش آفرين اس��ت و بايد ب��ا بهره گيري از تمام 
ظرفيت هاي موجود تالش كرد عمليات اجرايي 

طرح هاي پتروشيمي شتاب بيشتري بگيرند.

سقوط ۸ درصدي طالي سياه 
در هفته گذشته

ايرنا | قيمت نفت كه هفته گذشته تحت تاثير 
تنش هاي خاورميانه رشد كرده بود  در روزهاي 
پاياني هفته و با كاهش تنش بين ايران و امريكا 
با افتي 8 درصدي به كار خود پايان داد. هفته پر 
فراز و فرود نفت سرانجام با كاهش خطر جنگ در 
خاورميانه با افت قيمت به پايان رسيد تا باز هم 
روياي نفت 100 دالري حداقل براي كوتاه مدت 
فراموش ش��ود. بعد از اقدام ايران براي مقابله با 
ترور سپهبد قاسم سليماني و حمله موشكي به 
پايگاه هوايي عين االس��د، عقب نشيني امريكا 
از ادامه ماجراجويي در خاورميانه باعث ش��د تا 
بازار نفت از ريس��ك هاي سياسي فاصله گرفته 
و دوباره بر موضوع��ات اقتصادي مانند افزايش 
ذخيره سازي نفت امريكا همچنين خطر افزايش 
عرضه متمركز ش��ود كه اي��ن موضوع كاهش 
قيمت را در بازار طالي س��ياه به دنبال داشت. 
تا آنج��ا كه نفت ش��اخص امريكا با س��قوطي 
8درصدي نسبت به ابتداي هفته، معامالت روز 
جمعه را به پايان رساند. نفت شاخص امريكا كه 
هفته را با قيمت 63 دالر و 78 سنت آغاز كرده 
ب��ود، با افتي بي��ش از 4.5 دالري، به 59 دالر و 

4سنت در روز جمعه رسيد.

اوپك متعهد به ايجاد ثبات 
در بازار نفت است

تسنيم | وزير انرژي امارات گفت، تمام اعضاي 
گروه اوپك پالس متعهد به ايجاد ثبات در بازار 
نفت هستند. سهيل المزروعي در يك نشست 
انرژي در ابوظبي گفت: تمام كشورهاي اوپك 
پالس... متعهد به عدم افزايش قيمت ها... و ايجاد 
توازن و اطمينان از اين مساله هستند كه عرضه 
نفت به مقدار كافي در بازار جهاني وجود دارد. 
اوپك و متحدانش اع��الم كرده اند كه از ابتداي 
س��ال 2020 ميالدي مجموع��ا 1.7 ميليون 
بشكه در روز از توليد نفت خود خواهند كاست. 
وي افزود، روسيه به طور كامل متعهد به توافق 
اوپك پالس براي كاهش توليد اس��ت. وي ابراز 
اميدواري كرد كه همكاري اوپك با روس��يه در 

آينده نيز ادامه پيدا كند.



دريچه8نگاه

 چگونه انقالب انرژي هاي نو و ارتباطات، طليعه فرا رسيدن عصر سرمايه داري توزيعي را مي دهند 

نگاهي به پيامدهاي انقالب سوم صنعتي 
جرمي ريفكين | مترجم: عبدالصمد محمودي |

منبع:  مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري
تم��دن صنعتي ما در ي��ك تقاطع قرار دارد. نفت و س��اير 
انرژي هاي سوخت فسيلي كه مسير صنعتي زندگي ما را 
مي سازند رو به اتمام هستند و فناوري هايي كه از آنها ساخته 
شده و با اين سوخت ها به حركت در مي آيند قديمي شده اند. 
تمامي زيرس��اخت هايي كه از سوختهاي فسيلي ساخته 
شده اند قديمي شده و قابل تعمير نيستند. نتيجه اين است 
كه بيكاري به سطح باال و خطرناكي در تمام دنيا رسيده است.  
كامال مشخص است كه دومين انقالب صنعتي در حال از 
بين رفتن است و انتش��ار دي اكسيدكربن در حال تهديد 
زندگي انسان بر روي كره زمين است. آنچه اما اكنون به آن 
نياز داريم يك روايت اقتصادي است كه مي تواند ما را وارد 
آينده پساكربن كند. يافتن اين نسخه هاي جديد مستلزم 
فهم نيروهاي فناورانه اي است كه مي تواند اصالحات عميق 

را در جامعه ايجاد كند. 

  يك روايت اقتصادي جديد 
انقالب هاي بزرگ اقتصادي در تاريخ، زماني روي مي دهند كه 
فناوري هاي ارتباطي با سيستم هاي انرژي تركيب مي شوند. 
انقالب هاي جديد در حوزه انرژي امكان تجارت منس��جم 
و گس��ترده را فراهم مي كنند و انقالب هاي ارتباطي باعث 
مديريت فعاليت هاي تجاري پيچيده جديد مي شوند كه با 
جريان هاي جديد انرژي امكان پذير شده اند. در قرن نوزدهم 
فناوري  چاپ ارزان و تاسيس مدارس دولتي منجر به رشد 
نيروي كار باسوادي ش��د كه مهارت هايي را براي مديريت 
جريان گسترده فعاليت تجاري با استفاده از زغال سنگ و 
نيروي بخار را داشت و همه اينها منجر به پديد آمدن اولين 
انقالب صنعتي شد. در قرن بيستم ارتباطات با استفاده از 
نيروي برق مثل تلفن و بعده��ا راديو و تلويزيون تبديل به 
ابزارهاي ارتباطي براي مديريت دوران نفت و اتومبيل و نيز 

فرهنگ مصرف توده اي و انقالب صنعتي دوم داشت. 
امروزه فناوري اينترنت و انرژي هاي تجديدپذير درحال ايجاد 
زيرساخت هايي براي انقالب صنعتي سوم )TIR( هستند؛ 
انقالبي كه شيوه توزيع قدرت را در قرن بيست و يكم تغيير 
خواهد داد. در عصر آينده، صدها ميليون نفر از افراد انرژي 
تجديدپذير خود را در خانه، محل كار، كارخانه هايشان توليد 
خواهند كرد و برق سبز را در يك »اينترنت انرژي« سهيم 
خواهند شد همانطور كه االن اطالعات را توليد مي كنيم و 
در آن هم س��هيم مي شويم.  ايجاد زيرساخت براي انقالب 
سوم صنعتي منجر به ايجاد هزاران كس��ب و كار جديد و 
ميليون ها شغل شده و مبنايي را براي اقتصاد جهاني پايدار 
در قرن بيستم و يكم فراهم مي كند. البته بگذاريد يك نكته 
احتياطي را اينجا اضافه كنم. همانند هر زيرساخت انرژي و 
ارتباطي در تاريخ، پايه هاي گوناگون انقالب صنعتي سوم 
نيز بايد همزمان گذاشته ش��ود. زيرا هر پايه اي در رابطه با 
اركان ديگر عمل مي كند. پنج پايه مهم انقالب صنعتي سوم 
عبارتند از: 1( تغيير به سمت انرژي تجديدپذير 2( عمده 
خانه ها در دنيا از طريق نصب نيروگاه هاي كوچك از جمله 
پنل هاي خورشيدي بر سقف ها تبديل به توليدكننده انرژي 
مي شوند 3( از هيدروژن و ساير فناوري هاي ذخيره ساز در 
ساختمان ها و س��اير زيرساخت ها براي ذخيره انرژ ي هاي 
متناوب استفاده مي شود 4( از فناوري اينترنت براي انتقال 
نيروي برق از هر اقليم در يك اينترنت انرژي كه دقيقا مانند 
اينترنت عمل مي كند )وقتي ميليون ها ساختمان مقدار كمي 
از انرژي تجديدپذير را در سطح محلي توليد كند مي توانند 
برق سبز اضافي را به شبكه بفروشند و آن را با همسايگان شان 
شريك شوند( استفاده مي ش��ود و 5( مجهز كردن ناوگان 
حمل و نقل به وس��ايل قابل حمل و نقل برقي كه مي تواند 
برق س��بز را در لحظه به شبكه ارتباطي قاره اي و هوشمند 
بخرند يا به فروش برسانند.  ايجاد نظام انرژي تجديدپذير 
كه در آن ساختمان هايي هستند كه هيدروژن آنجا ذخيره 
مي شود و از طريق شبكه اينترنت برق سبز توزيع مي شوند 
و به حمل و نقل پاك متصل مي شوند، در را به سوي انقالب 
صنعتي سوم باز مي كند. تمامي سيستم  يك سيستم تعاملي، 
منسجم و يكپارچه است. وقتي اين پنج ستون با هم جمع 
شدند مي توانيم جايگاه فناوري هاي غيرقابل ديد را بسازيم 
كه سيستمي اضطراري است كه ويژگي ها و كاركردهايش 
به صورت كيفي متفاوت از مجموع بخش هايش است. به 
عبارت ديگر، تركيب بين ستون ها منجر به ايجاد پارادايم 
اقتصادي جديدي مي شود كه مي تواند دنيا را تغيير دهد. 
سرمايه گذاري خصوصي/ دولتي براي انقالب صنعتي سوم 
در تمام دنيا در راس تمامي برنامه ها براي بانكداري بين المللي 

و اجتماع مالي درنيمه اول قرن بيستم و يكم بود. 

  تغيير به قدرت جانبي 
انقالب صنعتي سوم آخرين انقالب صنعتي بزرگ است و 
زيرساخت هايش را براي عصر ارتباطي در حال پديدار شدن، 
وضع كرده است. كامل شدن آن نشان دهنده پايان دويست 
سال تجاري بودن است كه با تفكر صنعتي مشخص، بازارهاي 
كارآفريني و نيروهاي انبوه كار مشخص مي شد. شروع اين 
دوره با رفتار ارتباطي، شبكه هاي اجتماعي و نيروهاي كار فني 
و حرفه اي مشخص مي شود. در قرن پيش رو، عمليات تجاري 
متمركز و سنتي از انقالب هاي صنعتي اول و دوم به صورت 
فزاينده اي با كاربس��ت هاي تجاري توزيع ش��ده از انقالب 
صنعتي سوم ادغام خواهند شد و قدرت سلسله مراتبي سنتي 
اقتصادي و سياسي راه را براي قدرت هاي جانبي باز مي كند 

كه در جامعه سازمان يافته اند.
قدرت جانبي نيروي جديدي در دنيا اس��ت. استيو جابز و 
ساير مخترعان در نسل او كامپيوترهاي متمركز گسترده 
را از ما گرفته اند كه شركت هاي بزرگ آنها را اداره مي كردند 
و به ما كامپيوتره��اي ارزان و تلفن هاي��ي را داده  كه مردم 
را در ش��بكه هاي اجتماعي مجازي ب��ه هم وصل مي كند. 
دموكراسي سازي ارتباطات تقريبا باعث شده است كه يك 
سوم از جمعيت انساني در روي كره زمين در دانش، موسيقي 
و زندگي هاي اجتماعي جديد در يك فضاي باز سهيم شوند 
و يكي از مهم ترين پيشرفت ها را در تاريخ كره زمين بسازند. 
ولي با اينكه اين پيشرفت تاثيرگذار است اما اين فقط نصف 
داس��تان است. صنايع انرژي جديد و س��بز در حال بهبود 

عملكردشان هستند و هزينه ها را كاهش مي دهند و همانطور 
كه توليد و توزيع اطالعات آسان انجام مي شود براي انرژي ها 
هم همين طور خواهد بود. خورش��يد، باد، زيست، توده و 
گرماي زمين و قدرت آب همانند منبع اطالعات براي همه 

افراد موجود هستند و هرگز تمام نمي شوند. 
وقتي ارتباطات اينترنتي، انرژي س��بز را مديريت كند هر 
انس��اني در كره زمين تبديل به يك منبع انرژي مي شود. 
ميلياردها نفر از انسان ها در انرژي هاي تجديدپذير سهيم 
هستند و اين مبنا را براي اقتصاد جهاني دموكراتيزه و جامعه 

برابراتر را ايجاد مي كند. 

  سرمايه داري توزيع شده 
نظام هاي انرژي بر ماهيت تمدن ها تاثير مي گذارند اينكه 
تمدن ها چطور شكل مي گيرند، چطور ثمره هاي تجاري 
و كسب و كار توزيع مي شوند، قدرت سياسي چطور اعمال 
مي ش��ود و روابط اجتماعي چطور هدايت مي شوند. براي 
اينكه بفهميم انقالب صنعتي س��وم چطور ايجاد مي شود 
بايد توزيع قدرت اقتصادي در قرن بيست و يكم تغيير يابد 
و خوب است كه به عقب برگرديم و بررسي كنيم كه چطور 

انقالب هاي صنعتي اول و دوم كه بر مبناي س��وخت هاي 
فسيلي بودند منجر به تغيير روابط قدرت در قرن هاي نوزدهم 
و بيستم شدند.  سوخت هاي فسيلي- زغا ل سنگ، نفت و 
گاز- به نوعي انرژي هاي برتري بخش )براي عده اي نسبت به 
ديگران( هستند زيرا فقط در مكان هاي خاصي وجود دارند. 
اين سوخت ها مستلزم سرمايه گذاري جمعي براي تضمين 
دسترسي به آنها و مديريت ژئوپولتيكي مستمري هستند 
تا موجوديت شان تضمين شود. همچنين اين سوخت ها 
نيازمند فرمان از باال به پايين و سيستم هاي كنترل و تمركز 
خيلي زياد سرمايه براي انتقال آنها از زيرزمين به كاربران 
نهايي هس��تند. توانايي توليد متمركز و توزي��ع- در واقع 
ماهيت سرمايه داري مدرن همين است- براي عملكرد موثر 
اين سيستم به طور كلي بسيار اهميت دارد. زيرساخت هاي 
متمركز انرژي به نوبه خود شرايط را براي بقيه اقتصاد فراهم 
كرده و مدل هاي كسب و كار تشويق كننده اي را در هر بخش 

ايجاد مي كند.  
تقريب��ا تمامي صنايع مهم ديگر ك��ه از صنعت نفت پديد 
آمده اند مانند س��رمايه گذاري، ارتباطات از راه دور، صنايع 
اتمي، قدرت و امكانات و س��ازه هاي تجاري و حتي تمامي 
آنهايي كه سوخت هاي فسيلي را تغذيه مي كنند همگي به 
اقتصادهاي خود دست يافته اند و مانند صنعت نفت، آنها نيز 
مستلزم مقادير زيادي از سرمايه هستند تا عمل كنند و جالب 
اينكه بيشتر آنها نيز به شيوه متمركزي سازماندهي شده اند.

سه مورد از چهار شركت بزرگ در دنيا امروزه شركت هاي 
نفتي هستند كه عبارتند از رويال داچ شل، اكسون موبيل، 
و بريتيش پتروليوم )BP( در زير مجموعه اين شركت هاي 
بزرگ انرژي، شركت هايي هستند كه شامل پانصد شركت 
جهاني بوده و نماينده بخش هاي گوناگون صنعتي اند و سود 
بازده آنها 22،5 تريليون دالر اس��ت كه برابر با يك سوم از 
GDP دنيا يعني ۶2 تريليون دالر است كه با يكديگر ارتباط 

داشته و به سوخت هاي فسيلي براي بقاي خود نياز دارند.
انقالب صنعتي سوم كه در حال پديدار شدن است پيرامون 
انرژي هاي تجديدپذير سازماندهي شده است و در همه جا 
وجود دارد ولي بيشتر شامل خورش��يد، باد، آب و گرماي 
زمين و توده زيستي و امواج اقيانوس و موج ها مي شود. اين 
انرژي هاي پراكنده در ميليون ها سايت جمع آوري خواهند 
شد و سپس با ديگران به اشتراك گذاشته مي شوند و اينگونه 

برق سبز در اختيار همه قرار مي گيرد تا به سطوح بهينه انرژي 
دست يابيم كه عملكرد اقتصاد پايدار را امكان پذير مي كند. 
ماهيت توزيع پذير اين انرژي ه��اي تجديدپذير ماهيتي 

همكارانه است و سلسله مراتبي و كنترلي نيست .
اين نظام انرژي جانبي منجر به وضع مدلي سازماني براي 
فعاليت هاي اقتصادي بي ش��ماري مي شود كه برگرفته از 
آن هستند. يك انقالب صنعتي همكارانه و توزيع شده نيز 
به اشتراك توزيع ش��ده ثروت مي انجامد. هزينه هاي زياد 
عملكرد و مالكيت تلفن متمركز، راديو و ارتباطات تلويزيوني 
و سوخت هاي فس��يلي و نيروگاه هاي انرژي هسته اي در 
بازارها، راه را براي سرمايه داري توزيع شده باز مي كند كه در 
آن هزينه هاي پايين در شبكه هاي جانبي اين امكان را براي 
همه فراهم مي كنند تا يك همكار و كارآفرين بالقوه باشند و 
اطالعات را ايجاد كرده و انرژي را به اشتراك بگذارد. بيست 
مرد جوان، گوگل، فيس بوك و س��اير شبكه هاي جهاني 
اطالعاتي را پديد آوردند كه پيش تر و بيش��تر در اتاق هاي 
دانش��گاه بودند، هم اكنون بواسطه آنها هزاران كسب و كار 
كوچك از اين طريق ساختمان هايش��ان را به نيروگاه هاي 
كوچك مجهز كرده اند و با اتصال اين ساختمان ها از طريق 
شبكه اينترنت، ش��بكه محلي توليد برق را ايجاد كرده اند. 
آنچه من در حال توصيفش هس��تم يك تغيير بنيادين در 
شيوه عملكرد سرمايه داري است كه در اقتصاد ايجاد شده 
و ش��يوه عملكرد س��رمايه داري را تغيير مي دهد. كاهش 
هزينه هاي مبادالتي در حوزه نشر و موسيقي با پديدار شدن 
به اشتراك گذاري موسيقي،  اي بوك ها و ساير بالگ ها در 
حال سلطه بر اين صنايع سنتي هستند. مي توانيم تاثير مشابه 
ديگري را نيز انتظار داشته باشيم زيرا هزينه هاي مبادله در 
حال كاهش هستند و انرژي سبز براي كارخانه داران، صنايع 
خدماتي و خرده فروشان اين امكان را فراهم كرده است تا 
كاالها را توليد كرده و خدمات را در ش��بكه هاي اقتصادي 
گسترده و تنها با هزينه سرمايه اي اوليه به اشتراك بگذارند.

  دموكراسي سازي توليد
براي مثال توليد را در نظر بگيريد؛ هيچ چيز آشكارتر از شيوه 
صنعتي زندگي كه سرمايه داري بر آن حكمفرماست، نيست؛ 
كارخانه هاي متمركز كه با ماشين هاي سنگين مجهز شده اند 
و نيروهاي كار يقه آبي در آنها كار مي كنند، و توليدات انبوه را 
در خطوط توليد خود دارند. ولي سوال اين است كه چه اتفاقي 
مي افتد اگر ميليون ها نفر از مردم بتوانند اقالمي ارزانتر را در 
خانه يا كسب و كار خود توليد كنند كه هم آسانتر باشد و هم 

همان كيفيت عالي مثل كارخانه ها را داشته باشد؟
در حالي كه اقتصاد انقالب صنعتي سوم )TIR( به ميليون ها 
نفر از مردم اين امكان را مي دهد تا خود اطالعات مجازي و 
انرژيشان را توليد كنند، انقالب توليد ديجيتالي در ذيل آن 
)انقالب صنعتي سوم( اكنون امكان جست وجو در محصوالت 
را از بين كاالها فراهم كرده است. در عصر جديد هر فردي 
مي تواند به صورت بالقوه خود توليد كننده باشد همانطور كه 
صاحب يك س��ايت اينترنتي است و در آن توليد اطالعات 
مي كند. اين فرايند »پرينت سه بعدي« نام دارد. گرچه مثل 
يك افسانه علمي به نظر مي رسد اما اين امر در حال حاضر 
به صورت آنالين به وجود آمده و در حال تغيير شيوه تفكر 
ما درباره توليد صنعتي است. همانطور كه با فشار دادن يك 
دكمه در كامپيوترتان مي توانيد بالفاصله يك فايل را از يك 
جابه جاي ديگر ارسال  كنيد، با فشار دادن همان دكمه و با 
استفاده از پرينتر سه بعدي مي توانيد يك شيء سه بعدي 
توليد كنيد. در واقع، با طراحي از طريق كامپيوتر، پرينتر سه 
بعدي هدايت مي شود تا اليه هايي از محصول را با استفاده از 
پودر، پالستيك طرح دار يا فلزات بسازد تا در نهايت كاالي 
مورد نظر توليد شود. پرينتر سه بعدي مي تواند كپي هاي 
چندبعدي را مانند يك ماشين فتوكپي توليد كند. تمامي 
ان��واع كاالها از طال و جواهر گرفت��ه تا موبايل و بخش هاي 
صنايع هوايي، كاالهاي پزشكي و باتري ها پرينت مي شوند 
و به آنها »چاپ به روش افزايشي« مي گويند و آن را از »چاپ 
به روش كاهشي« متمايز مي كنند كه شامل برش دادن مواد 
و سپس سرهم كردن آنها مي شود. كارآفرينان سه بعدي به 
ويژه نسبت به »چاپ به روش افزايشي« سرسخت هستند؛ 
زيرا اين فراين��د 1۰ درصد از مواد خام در توليد س��نتي را 
استفاده مي كند، و همچنين انرژي كمتري را نسبت به توليد 
كارخانه سنتي استفاده مي كند و بنابراين هزينه هاي توليد 
را به طور كلي كاهش مي دهد. همانطور كه اينترنت هم اساسا 
هزينه هاي ورودي در توليد و نشر اطالعات را كاهش داده و 
منجر به ايجاد كسب و كارهاي جديدي مانند گوگل و فيس 
بوك شده است. »چاپ به روش افزايشي« هم اين توان بالقوه 
را دارد كه تا حد زيادي هزينه هاي توليد كاالها و هزينه هاي 

ورودي را كاهش داده و صدها توليد كننده خرد و متوسط 
را ترغيب كند تا ش��ركت هاي بزرگ را كه در مركز اقتصاد 
انقالب صنعتي اول و دوم قرار دارند، به چالش بكش��ند. در 
حال حاضر شركت هاي استارت آپي با نام هايي چون؛ »ويدين 
تكنولوژي«، »ديجيتال فورمينگ«، »شيپ ويز«، »رپيد 
كواليتي منيوفكتورينگ«، »استراتاسيس«، »بيسپوك 
اينتويشن«، »تري.دي.سيس��تم«، »ال. جي.ام« و...، وارد 
بازار پرينت سه بعدي شده اند كه انتظار مي رود ايده توليد را 
در عصر صنعتي سوم تحقق بخشند.  به عبارت ديگر، در اين 
عصر، انرژي اي كه در هر گام از فرآيند توليد ديجيتال؛ ناشي 
از كاهش مواد اوليه مورد استفاده در توليد و كاهش مصرف 
انرژي مورد اس��تفاده براي توليد آن )با به عبارتي افزايش 
كارايي انرژي ذخيره مي شود، در ابعاد اقتصاد جهاني بسيار 
فراتر از انرژي اي است كه در هر دو انقالب صنعتي اول و دوم 
مورد استفاده قرار گرفته است. اگر انرژي اي كه براي فرايند 
توليد به كار مي رود، تجديدپذير باشد و در همان محل توليد 
شود، تا حد زيادي تاثير كامل انقالب صنعتي سوم آشكار 
مي شود. تقريبا ۸4 درصد از بهره توليد در صنايع خدماتي 
و توليدي را مي توان به افزايش در كارآمدي ترموديناميكي 

نس��بت داد - اين در حالي است كه فقط 14 درصد از بهره 
توليد نتيجه افزايش سرمايه براي هر كارگر است. ما اكنون 
به اهميت زياد در بهره وري پي مي بريم كه انقالب صنعتي 

سوم را همراهي كرده و براي جامعه نيز معنا دار خواهد بود.

  به صفر رساندن هزينه بازاريابي و لجستيك
دموكراسي سازي توليد با هزينه هاي جانبي بازاريابي 
همراه اس��ت. به دليل ماهيت فناوري ه��اي ارتباطي 
انقالب ه��اي صنعت��ي اول و دوم - مانن��د روزنامه ها، 
مجالت، راديو و تلويزيون - هزينه هاي بازاريابي باال است 
و شركت هاي بزرگ از اين ابزارها استفاده مي كنند زيرا 
فقط آنها هستند كه مي توانند هزينه هاي زيادي را براي 
بازاريابي كاالها و خدمات خود بپردازند. اينترنت؛ بازاريابي 
را از هزينه چشمگير به هزينه اي قابل چشم پوشي تقليل 
داده است و استارت آپ ها و شركت هاي كوچك و متوسط 
را قادر مي سازد تا كاالها و خدمات شان را در سايت هاي 
اينترنتي ارايه كنند كه در فضاهاي مجازي وجود دارند و 
آنها را قادر مي سازند تا با شركت هاي تجاري بزرگ قرن 

بيست و يك رقابت كنند.
اتس��ي را به عنوان يك شركت اس��تارت آپ در وب در نظر 
بگيريد كه در هفت س��ال اخير شكل گرفته است. اتسي را 
يك فارغ التحصيل جوان از دانشگاه نيويورك به نام راب كالين 
بنيان نهاد كه در آپارتمان خانه اش صنايع دستي مي ساخت. 
او ناكام بود كه چطور مي تواند با خريداراني كه به صنايع دستي 
عالقه مندند، ارتباط برقرار كند، به همين دليل با چند نفر از 
دوستانش تيمي را تشكيل داد و وب سايتي را طراحي كرد تا 
افراد توليد كننده از تمامي رشته ها را از سراسر جهان گردآورد، 
و همه با مشتريان در ارتباط قرار گيرند. اين سايت تبديل به 
فضاي جهاني مجازي براي نمايش شده است كه ميليون ها 
نفر از خريداران و هزاران نفر از فروش��نده ها از پنجاه كشور 
جهان در آن حضور دارند و زندگي جديدي به توليد مي دهند، 
توليدي كه در س��رمايه داري صنعتي و م��درن به نابودي 
كشانيده شده است. ارتباط دادن فروشندگان و خريداران 
در يك فضاي مجازي رايگان انجام مي ش��ود. اين سايت با 
جايگزيني تمامي انواع فروشندگان بزرگ با خرده فروشان 
و شبكه اي توزيع شده از فروشندگان و كاهش هزينه هاي 
مبادله كه در هر مرحله از بازاريابي وجود دارند، توانست مدل 

جهاني براي صنايع دس��تي ايجاد كند كه سلسله مراتبي 
نيست و به صورت همكارانه و نه از باال به پايين عمل مي كند. 
اتسي بعد ديگري را هم به بازار آورده است و آن هم »فردي 
كردن روابط بين خريدار و فروشنده است. در اين وب سايت 
چت روم هايي وجود دارد كه نمايشگاه هاي صنايع دستي 
آنالين را تنظيم مي كند و سمينارها را اطالع رساني مي كند، 
به فروشندگان و خريداران امكان تعامل را مي دهد، ايده ها 
تبادل مي شوند، محصوالت معرفي مي شوند و پيوندهاي 
اجتماعي ايجاد مي ش��ود كه ممكن است يك عمر طول 
بكشند. شركت هاي بزرگ كه محصوالتي با استانداردهاي 
باال در خطوط توليد دارند با كمك نيروهاي كاري گمنامي 
اداره مي ش��وند كه نمي توانند در اين روابط صميمانه بين 
فرد كارگر و حمايتگر رقابت كنند. گرچه سايت اتسي در 
دوران كودكي اش و ابتداي كارش اس��ت اما شركتي است 
كه به سرعت رشد مي كند. در سال 2۰11 فروش اتسي به 
باالي 5۰۰ ميليون دالر رسيد. كالين اخيرا در يك گفت وگو 
به من گفت كه او مي خواهد ب��ه ايجاد آگاهي همدالنه در 
اقتصاد جهاني كمك كند و مبنايي را براي جامعه فراگيرتر 
طرح ريزي نمايد. چشم انداز وي براي ارتباط دادن ميليون ها 
اقتصاد محلي كه مي توانند »حس اجتماع« را در اقتصاد ايجاد 
كنند ماهيت مدل انقالب صنعتي سوم است. اتسي يكي از 
صدها شركت اينترنتي جهاني است كه توليد كنندگان و 
مشتريان را در فضاهاي مجازي بازاريابي گردهم مي آورد و در 
اين فرايند هزينه هاي بازاريابي در اقتصاد جهاني دموكراتيزه 
مي شوند. هر چه فناوري سه بعدي گسترده تر مي شود، توليد 
كاالها نيز منجر به كاهش هزينه هاي ذخاير انرژي مي شود. 
هزينه توليدات حمل و نق��ل نيز در دهه هاي پيش رو افت 
مي كند زيرا كاالها در سطح محلي و در نيروگاه هاي توليدي 
خرد توليد شده و به صورت منطقه اي توسط كاميون هاي برق 
سبز و هيدروژن توليدي در محل حمل مي شوند. سنجش 
جانبي انقالب صنعتي سوم امكان شكوفايي شركت هاي 
كوچك و متوسط را فراهم مي كند. شركت هاي جهاني هم از 
بين نخواهند رفت. بلكه به صورت فزاينده اي از توليد كنندگان 
اوليه تغيير شكل داده و به انباشت كنندگان تبديل مي شوند. 
در دوره اقتصادي جدي��د نقش آنها هماهنگي و مديريت 
شبكه هاي چندگانه اي خواهد بود كه تجارت را در راستاي 

زنجيره ارزش حركت مي دهند.  

  مدل هاي كسب و كار و مشاغل جديد
 در قرن بيست و يكم 

آلمان در دوره اقتصادي جديد پيش��رو است. دولت فدرال 
داراي شش منطقه در آلمان است تا معرفي اينترنت انرژي 
را انج��ام دهد كه ام��كان ده ها هزار كس��ب و كار آلماني و 
ميليون ها مالك خانه را فراهم كرده تا انرژي هاي تجديدپذير 
را گردآوري كنند و آنها را به شكل هيدروژن ذخيره كرده و در 
برق سبز در آلمان در اينترنت انرژي هوشمند سهيم شوند. 
كل اجتماعات در حال تبديل س��اختمان هاي سكونتي و 
تجاري شان به نيروگاه هاي خرد هستند. تا به امروز بيش 
از 1 ميليون س��اختمان در آلمان به نيروگاه هاي سبز خرد 
تغيير كرده اند. شركت هايي مانند زيمنس، بوش و دايملر 
نرم افزاره��اي فناوري جديد، و س��خت افزارها و ابزارهاي 
پيچيده اي را توليد مي كنند كه ارتباطات اينترنتي توزيع شده 
را با انرژي توزيع شده تركيب كرده تا ساختمان هاي هوشمند 
و زيرساخت ها و تحرك سبز را براي شهرهاي آينده ايجاد 
كنند. انتقال به انقالب صنعتي سوم مستلزم باز شكل گيري 
زيرساختهاي كلي اقتصادي از هر كشور است كه ميليون ها 
ش��غل و خدمات و كاالهاي بي ش��مار را ايجاد كرده است. 
ملت ها نياز دارند تا فناوري انرژي تجديدپذير در مقياس كالن 
سرمايه گذاري كنند و ميليون ها ساختمان را به نيروگاه هاي 
خرد س��بز تبديل كنند. هي��دروژن و س��اير فناوري هاي 
ذخيره اي را در زيرساخت هاي ملي جاي دهند و اينترنتي 
را براي انرژي سبز وضع كنند و اتومبيل را از موتور احتراق 
داخلي به ماشين هايي با سوخت برقي تبديل كنند. ساخت 
دوبارهي زيرس��اختهاي هر ملت و بازيابي صنايع مستلزم 
بازآموزي كارگران در مقياس آموزش حرفه اي و شغلي در 
ش��روع انقالب هاي صنعتي اول و دوم است. نيروي كاري 
فناوري پيشرفته از انقالب صنعتي سوم بايد در فناوري هاي 
انرژي تجديدپذير، حسابرسي اي تي، فناوري نانو، شيمي 
پايدار، توسعه س��وخت س��لولي، مديريت شبكه نيروي 
ديجيتالي، برق هيبريد و حمل و نقل هيدروژني و صدها حوزه 
فني ديگر مهارت يابند. كارآفرينان و مديران بايد در خصوص 
مدل هاي كسب و كار نوين كه شامل راهبردهاي توسعه اي و 
پژوهش هاي همكارانه و غيرمتمركز، تجارت شبكه اي و منبع 
باز، قراردادهاي اجرايي، توافقات كاهش هزينه هاي مشترك 
و لجس��تيك كربن پايين پايدار و مديريت زنجيره تامين 
آموزش ببينند. سطوح مهارتي و سبك هاي مديريتي نيروي 
كار در انقالب صنعتي سوم به شيوه كيفي متفاوت از نيروي 
كار در انقالب صنعتي دوم است. سنجش جانبي تغييرات 
انقالب صنعتي سوم منجر به تغيير پايه قدرت از شركت هاي 
متمركز جهاني به شبكه هاي شركتي متوسط و كوچك 
مي شود. كاهش س��ريع در هزينه هاي مبادله كه انقالب 
صنعتي سوم آنها را ايجاد كرده است منجر به دموكراتيزه 
شدن اطالعات، انرژي، توليد، بازاريابي و لجستيك شده و 
دوره جديدي از سرمايه داري توزيع شده را معرفي مي كند كه 
احتماال شيوه تفكر ما درباره زندگي تجاري را تغيير مي دهد. 
انقالب صنعتي سوم اين اميد را به ما مي دهد كه در اواسط 
قرن به دوره ما بعد كربن برسيم. ما علم، فناوري و برنامه بازي 
را داريم و مي توانيم آن را امكان پذير كنيم. اكنون اين موضوع 
مطرح مي شود كه آيا مي توانيم امكانات اقتصادي را شناسايي 
كنيم كه پيش روي ما قرار دارند و به ما اراده رسيدن به آن 

نقطه را مي دهند.
پانوشت

۱- جرمي رينكين نويسنده بهترين كتاب نيويورك 
تايمز به نام » انقالب صنعتي سوم، چطور نيروي جانبي 
انرژي، اقتصاد و دنيا« را تغيير مي دهد. آقاي ريفكين 
مش�اور اتحاديه اروپا و روس�اي جمهور در سراسر 
جهان اس�ت. او مربي برجس�ته در برنامه آموزش 
اجرايي دانشكده در دانشگاه پنسيلوانيا و رييس بنياد 

روندهاي اقتصادي در واشنگتن است.

  كاهش س�ريع در هزينه هاي مبادله كه 
انق�الب صنعتي س�وم آنها را ايج�اد كرده 
است منجر به دموكراتيزه شدن اطالعات، 
انرژي، توليد، بازاريابي و لجستيك شده و 
دوره جديدي از س�رمايه داري توزيع شده 
را معرف�ي مي كند كه احتماال ش�يوه تفكر 
ما درباره زندگي تج�اري را تغيير مي دهد. 
انقالب صنعتي سوم اين اميد را به ما مي دهد 
ك�ه در اواس�ط قرن ب�ه دوره ما بع�د كربن 
برسيم. ما علم، فناوري و برنامه بازي را داريم 
و مي تواني�م آن را امكان پذير كنيم. اكنون 
اين موضوع مطرح مي شود كه آيا مي توانيم 
امكانات اقتصادي را شناسايي كنيم كه پيش 
روي ما قرار دارند و به ما اراده رسيدن به آن 

نقطه را مي دهند.

برش
  تمدن صنعتي م�ا در يك تقاطع قرار دارد. 
نفت و س�اير انرژي هاي س�وخت فسيلي كه 
مس�ير صنعتي زندگي ما را مي س�ازند رو به 
اتمام هستند و فناوري هايي كه از آنها ساخته 
شده و با اين سوخت ها به حركت در مي آيند 
قديمي ش�ده اند. تمامي زيرساخت هايي كه 
از سوختهاي فسيلي ساخته شده اند قديمي 
شده و قابل تعمير نيستند. نتيجه اين است كه 
بيكاري به سطح باال و خطرناكي در تمام دنيا 
رسيده است.  كامال مشخص است كه دومين 
انق�الب صنعتي در حال از بين رفتن اس�ت و 
انتشار دي اكسيدكربن در حال تهديد زندگي 
انسان بر روي كره زمين است. آنچه اما اكنون 
به آن نياز داريم يك روايت اقتصادي است كه 

مي تواند ما را وارد آينده پساكربن كند.

برش
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كانال استانبول
 ازموانع تا اهداف

مريم خالقي نژاد|
 مركز بين المللي مطالعات صلح| 

تالش تركيه ب��راي افزايش قدرت جهاني خود 
در س��ال هاي آتي بر هيچ كس پوشيده نيست. 
بي ترديد اين ه��دف تاكيد بر افزايش قدرت در 
محورهاي مختلف زميني، دريايي، هوايي دارد 
و برنامه هاي خاص��ي را در اين محورها خواهد 
داش��ت. دولت اردوغان پس از انج��ام اقدامات 
مختلف اكنون در خصوص اقدامات آبي و دريايي 
به خصوص تنگ راهه ها، ب��ه طرح جديدي در 
جهت ساخت و ساز كانال استانبول روي آورده 
است. اين در حالي است كه دولت تركيه از اين امر 
آگاه است كه اين طرح بزرگ ترين طرح اقتصادي 
و پر هزينه ترين طرح براي آن است و چه بسا در 
صورت آغاز و عملي شدن آن، در طول تاريخ نيز 
يكي از بزرگ ترين طرح هاي جهان ثبت گردد. 
كانال استانبول به گفته دولتمردان تركيه با طول 
45 كيلومتر و عم��ق 25 متر با صرف هزينه اي 
بيش از ده ميليارد يورو برنامه ريزي شده است. 
طرح كانال استانبول كه اولين بار در سال 2۰11 
در اين كشور و سيس��تم حاكمه آن مطرح شد 
اكنون با جديت بيشتري توسط دولت اردوغان 
پيگيري مي شود. برخي مقامات دولتي تركيه 
اعالم داش��ته اند كه اين طرح را به موازي تنگه 

بسفربه ثمر خواهند رساند.
اگر بخواهيم در خصوص اهداف و علت اين طرح 
بگوييم بهتر اس��ت ابتدا از تنگه بسفر نام ببريم 
كه دولت تركيه طرح كانال س��وئز را به موازات 
آن بيان كرده اس��ت. تنگه بسفرآبراه باريكه اي 
هست كه دو قاره اروپا و آسيا را از هم جدا مي كند 
و شهر استانبول را به دو قسمت يكي در آسيا و 
ديگري در اروپا نيز تقسيم كرده است. بسفر شاه 
راه اقتصادي و وصل شدن درياي سياه و مرمر ه 
 است كه اكنون تحت حاكميت قوانين بين المللي 
اداره مي گردد. اگرچه اين تنگه در كشور تركيه 
واقع اس��ت اما تركيه مطابق قرار داد مونرو تنها 
اجازه كنترل ترانزي��ت در اين تنگه را دارد. اين 
پيمان كه در 2۰ ژوئيه 1۹3۶، در خالل دو جنگ 
جهاني اول و دوم بين تركيه و قدرت هاي جهاني 
و منطقه  اي به امضا رسيد، مطابق آن تركيه اجازه 
يافت تنها ح��ق پرداختن به امور كنترل رفت و 
آمد شناورها در اين تنگه ها را داشته باشد. علي 
رغم اينكه بس��فر بزرگ ترين مركز فرهنگي و 
اقتصادي براي كش��ور تركيه است اما قوانين و 
مقررات بين المللي دست تركيه را از حاكميت 
تمام و كمال بر آن بس��ته و محدود كرده است. 
بنابراين از مهم ترين اهداف و اولين اهداف تركيه 
در عرصه سياسي و اقتصادي در خصوص تنگه 
بسفر از جهت كم شدن رفت و آمدهاي دريايي و 
تزانزيتي و سپس مالكيت آن مي باشد تا با ايجاد 
كانالي مشابه تمركز و توجهات بين المللي را به 
نقطه ديگر روانه كند و بيشتر بتواند به حاكميت 
و اس��تفاده از تنگه بس��فر بپردازد و لذا كاستن 
ترافيك دريايي و استقرار در مالكيت مرز اوراسيا 
نيز از پي اين هدف نايل مي آيد. دومين هدف و 
نيت تركيه حاكميتي است كه مي تواند در اين 
كانال )يعني كانال اس��تانبول( داش��ته باشد با 
توجه به عدم حاكميت رژيم حقوقي درياي آزاد 
در كانال استانبول، حاكميت اين كانال تنها به 
تركيه اختصاص دارد. بنابراين در صورت عملي 
شدن آن عالوه بر كاستن از مشكالت بسفر لذا 
دولت تركيه به تنهايي حاكميت اتصال تنگه اي 
كه آسيا و اروپا را به هم وصل مي كند را خواهد 
داش��ت كه به مثابه اهرمي براي جهش قدرت 
تركيه در ابعاد مختلف مي باش��د. يكي ديگر از 
نتايج نهفته در اين امر تاثيرگذاري در انتخابات 
آتي اين كشور است كه موفقيت و عملي شدن 
آن تاثير زيادي را در حزب حاكم و احزاب موافق 
آن خواهد داشت.  از ديگر عواقب و اهداف دولت 
اردوغان ب��راي اين كار از نظر اقتصادي نتايجي 
است كه براي آن س��رزمين به بار خواهد آورد. 
چرا ك��ه باعث افزايش قيمت زمين و تش��ويق 
سرمايه گذاران به اين كشور نيز مي شود كه خود 
يكي از محركان اصلي افزايش قدرت اقتصادي 
و افزايش ميزان تجارت و تبادالت تجاري تركيه 
مي شود چرا كه طبق بيانات مقامات تركيه اي از 
ديگر اهداف آنها شهرك س��ازي و شهر سازي و 
ايجاد واحدهاي مسكوني و تجاري در آن منطقه 
اس��ت. اما پس از بررسي اهداف كلي و مهم اين 
طرح بايد كمي واقع بينانه تر با اين مساله برخورد 
كرد و مواد و مشكالت و عواقب اين كار را هم در 
نظر گرفت. در حال حاضر مخالفت هاي بسياري 
با اين طرح و تصويب آن صورت گرفته است. از 
جمله مخالفت: احمد داووداوغلو نخست وزير و 
وزير امور خارجه قبلي، اكرم امام اوغلو شهردار 
تركي��ه وكمال قليچ��دار اوغل��و رييس حزب 
جمهوري خلق اس��ت. عالوه بر اينها بس��ياري 
ديگر از دولتمردان تركيه اين طرح را رد نموده 
و مانع ايجاد آن هستند. از اين جهت كه يكي از 
مهم ترين داليل آنه��ا هزينه هنگفت اين طرح 
است و احتمال دارد در حين انجام آن هزينه هاي 
هنگفت ديگري را ب��ه بار آورد و نتايج اين طرح 
هنوز قابل پيش بيني نيست كه آيا پيش بيني ها 
و برنامه ريزي هاي دولت تركيه به همين منوال 
به ثمر خواهد نشست يا اتفاقات و وقايع بين الملل 
آن را برهم خواهند زد و تغيير خواهند داد. در يك 
جمع بندي به ثمر نشستن اين طرح تا حدودي 
موانع زياد و غير قابل انكاري را در مس��ير خود 
دارد كه به آساني قابل حل نيست. اما روي ديگر 
سكه آن است كه طرح كانال استانبول عليرغم 
مخالفت برخي ها توس��ط دولت تركيه مطرح و 
در حال اقدامات اوليه است كه در صورت به ثمر 
نشستن، منجر مي شود عمال تركيه وزنه قدرت 

و استراتژي خود را باال ببرد.



گزارش 9 پرونده

ارزش طال در برابر دالر در 66 سال اخير 1500 برابر شده است 

پيش بيني فعاالن بازار از نوسان و رشد قيمت طال در 2020

افزايش استقراض دولت از محل اوراق مالي 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
تحوالت سياسي، اقتصادي، تجاري و بازارهاي سرمايه 
در جهان موجب شده كه كارشناسان اقتصادي و فعاالن 
بازار طال و ارز، سال 2020 را سال نوسانات قيمت طال 
و ارز و تمايل ب��ازار به افزايش قيمت ها ارزيابي كنند و 
تحوالت ماه هاي اخير نيز نشان مي دهد كه قيمت هر 
اونس طال از حدود 1300 دالر در سال 1397 به باالي 
1562 دالر در روز شنبه 21 دي 98 رسيده و حتي در 
روز حمله سپاه پاسداران به پايگاه هاي امريكا در عراق، 

قيمت هر اونس طال تا 1610 دالر نيز افزايش يافت. 
 به گزارش »تع��ادل«، روند نوس��انات قيمت طال در 
 100 سال اخير كه يك دالر روزگاري معادل يك سكه
 9 گرمي طال بوده و يك تومان ايران معادل يك سكه

7 گرمي طال بوده، موجب شده كه اكنون قيمت دالر به 
حدود 20 ميلي گرم طال كاهش يابد و هر اونس طالي 
31 گرم��ي 24 عيار به قيمت 1562 دالر در بازار داد و 
ستد شود. قيمت تومان ايران نيز در اين 100 سال در 
برابر طال كاهش ارزش داشته و روزگاري يك سكه بيش 
از 7 گرمي طال معادل يك تومان ارزش داشت و ارزش 
تومان و دالر تقريبا برابر بوده و حتي در مقطعي ارزش 
تومان باالتر از ليره استرلينگ نيز بريتانيا بوده است. اما 
امروز در س��ال 2020 ارزش يك سكه طالي 8 گرمي 
طالي 21 عيار به 4 ميليون و 800 هزار تومان رسيده 
است. دليل اين وضعيت كاهش ارزش تومان و دالر در 
برابر طال و كاهش ارزش توم��ان در برابر دالر ارزيابي 
مي شود و نشان مي دهد كه ارزش يك تومان در 100 
س��ال پيش حدود 5 ميليون برابر تومان امروز ارزش 
داشته و يك دالر 66 س��ال پيش نيز 1562 برابر دالر 
امروز ارزش داشته و همين موضوع دليل عمده نوسان 

قيمت طال در اين 100 سال بوده است. 
براين اساس، كارشناسان با توجه به چالش هاي اقتصاد 
و محيط زيست جهان، رشد مصرف انواع كاالها مانند 
نفت، مواد معدني، مش��كالت محيط زيستي و رشد 
جمعيت وفشار بر منابع طبيعي، رقابت تجاري و جنگ 
تجاري بين امريكا، چين و ساير قدرت هاي نوظهور چند 
دهه اخير از جمله روسيه، هند، ژاپن، برزيل، اتحاديه 
اروپا و... كه عامل عمده ركود نسبي در بازارهاي سرمايه 
و تجارت است و همچنين تحوالت سياسي در جهان، 
معتقدند كه سال 2020 مي تواند پر نوسان براي طال 
باشد زيرا بازارهاي مختلف بورس و سهام، نفت، تجارت 
كاال و... تحت تاثير اين تحوالت تجاري، سياسي و محيط 
زيستي قرار دارد لذا صاحبان سرمايه سعي مي كنند كه 
بخشي از سرمايه و پول خود را تبديل به طال كنند تا از 
نوسانات و ريسك هاي بازار سهام و تجارت دور باشند. 
روند قيمت طال در 100 سال اخير نيز نشان مي دهد 
كه تحت تاثير كاه��ش ارزش پول به خصوص قيمت 
دالر، قيمت طال افزايش داش��ته و نرخ برابري قيمت 
دالر در برابر طال افزايش داش��ته و قدرت خريد دالر و 
ساير ارزهاي جهان ارزش خود را از دست داده است در 
100 سال گذشته نيز ارزش دالر در برابر طال معادل 95 
درصد كاهش داشته و ارزش دالر 100 سال در برابر طال 
معادل 45 برابر ارزش دالر در برابر طال در سال 2020 
بوده اس��ت. ارزش دالر در برابر طال از 900 ميلي گرم 
طال يا 9 گرم طال در س��ال 1954 ميالدي كه معادل 
يك سكه كامل 9 گرمي طال بوده، به 20 ميلي گرم در 
سال 2020 رسيده و در حال حاضر نرخ هر اونس طال 
به وزن 31.1 گرم 24 عيار معادل 1553 دالر است. به 
عبارت ديگر، در اين دوره 66 ساله ارزش دالر كاهش 
قابل توجهي داشته و ارزش دالر 66 سال پيش 45 برابر 
ارزش امروز دالر در برابر طال بوده است. به عبارت ديگر 
هر 1.5 سال به طور متوسط به اندازه نرخ فعلي كاهش 
ارزش تدريجي داشته و 1.5 سال معادل 20 ميلي گرم 

از ارزش دالر در برابر طال كاسته شده است. 
اين روند موجب شده كه ارزش هر اونس طال نوسان هاي 
مختلفي داشته باشد، سال هاي افول يا كاهش قيمت 

ط��ال را مي توان ش��امل 495 دالر در س��ال 1945 و 
238 دالر در س��ال 1920 همچني��ن 241 دالر در 
سال 1970 و 394 دالر در 2001 و 243 دالر در سال 

1970 نام برد. 
همچنين نقاط اوج قيمت طال ني��ز مربوط به 2241 
دالر در 1980 و 2071 دالر در 2011 و 824 دالر در 
سال 1974، 676 دالر در سال 1934 بوده است كه هر 
كدام به داليل جنگ، يا بحران مالي و اقتصادي، انقالب 
اي��ران، افزايش قيمت نفت يا كاهش آن، ركود و رونق 

اقتصادي، شوك نيكسون در 1971 رخ داده است. 
براساس سيس��تم برتن وودز كه پس از جنگ جهاني 
دوم اجرايي ش��د، نظام پولي و ذخاير ارزي براس��اس 
طال و دالر تعريف ش��د و ارزش دالر در برابر طال ثابت 
بود. اما موضوع مخارج جنگ، مخارج امريكا، بازسازي 
اقتصاد، ركود و رونق و در مجموع افزايش حجم پول و 
دالر در جهان موجب شد كه امريكا نتواند در برابر دالر 
و س��اير ارزها اقدام به تامين طال كن��د و در نتيجه در 
1971 نيكسون رييس جمهور امريكا در يك سخنراني 
پر ش��ور اعالم كرد كه امريكا قيم ارزي و پولي و مالي 
جهان نيس��ت و نمي تواند از ارزش دالر در برابر نظام 
ثابت پايه طال حمايت كند لذا ارزش دالر بايد ش��ناور 
شود. نيكسون قابليت تبديل دالر به طال را قطع كرد و 
نظام پولي بين المللي را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از 
آن زمان تاكنون جهان از اين »مشكل«- يعني اينكه 
امريكا اين امتياز را به دس��ت آورد تا واحد پولي براي 
تجارت جهاني و ذخيره را براساس توافقات برتون وودز 

ارايه بدهد- عذاب كشيده است.
اين موضوع باعث شد كه عمال سبدي از ارزهاي معتبر 
جهان به عنوان ذخيره ارزي و مبناي ارزش پول هاي 
مختلف مورد توجه قرار گيرد اما به تدريج باز هم دالر 
مبناي اصل��ي ذخاير ارزي و ارزياب��ي ارزش پول هاي 
مختلف قرار گرفت و قيمت نفت و طال و ارزش پول هاي 
مختلف هر روز براس��اس دالر س��نجيده مي ش��ود و 
پول هاي مختلف از طريق نرخ مبادله دالر باهم مبادله 
مي شوند. اين موضوع باعث شده كه 66 درصد ذخاير 
ارزي جهان به دالر نگهداري ش��ود و 20 درصد يورو و 
بقيه به ين، يوآن و پوند، فرانك و... نگهداري مي شود. 

اگر چه ارزش دالر را بايد با قدرت خريد آن در برابر سبد 
كاالهاي مورد نياز ي��ك خانواده و همچنين با در نظر 
گرفتن رونق اقتصاد و صنعت و بورس، قيمت نفت و... 
بررسي كرد و نتيجه گرفت كه آيا ارزش دالر در 100 
سال اخير به خصوص بعد از جنگ دوم جهاني كه نرخ 
دالر شناور شده و از سيستم تثبيت دالر در برابر دالر 
خارج شده است، كاهش داشته يا افزايش داشته است. 

   روند ارزش دالر در برابر طال 
در 100 سال اخير 

اما يك مقايس��ه س��نتي كه ارزش پول را در برابر طال 
مي سنجند، نشان مي دهد كه قيمت هر اونس جهاني 
طال كه معادل 31 گرم طالي 24 عيار اس��ت در 103 
س��ال اخير از 475 دالر در سال 1915 به 1553 دالر 
در 2020 ميالدي رسيده و تقريبا سه برابر شده است 
يعني ارزش دالر در 105 سال پيش سه برابر امروز بوده 
و ارزش دالر دوسوم قدرت خود در برابر طال را از دست 
داده است. همچنين از س��ال 1945 كه پايان جنگ 
جهاني دوم بوده است قيمت طال از 480 دالر در سال 
1945 به 1553 دالر در 2020 رس��يده و در 75 سال 
اخي��ر دالر معادل 65 درصد ارزش خود در برابر طال را 
از دست داده است. در ابتداي 2020 نيز قيمت اونس 
طال تا 1660 دالر و در روز گذشته به 1550 دالر رسيده 
كه نشان مي دهد ارزش دالر در برابر طال كاهش داشته 
يا قيمت يك دارايي سنتي مانند طال به دليل نوسانات 
اقتصاد جهاني، و تحوالت سياسي افزايش داشته و از 
جذابيت بازارهاي سهام و نفت كاسته شده و جذابيت 
طال بيشتر شده اس��ت. در اين نوع بررسي حتما بايد 

توجه داشت كه در برخي دوره ها به خاطر تقويت بورس 
و نفت و رونق اقتصادي، اساسا مردم توجهي به نگهداري 
طال ندارند و ثبات اقتصادي باعث مي ش��ود كه اساسا 
طال خريداري نكنند و س��هام و دارايي هاي ديگر مثل 
نفت بخرند... از اين رو نمي توان به اين روش به عنوان 
روش مناسب براي قدرت خريد دالر و نرخ برابري ارزها 
تكيه كرد. اما چون روش مناسب ديگري مطرح نيست 
پس به اي��ن روند با فرض ثابت ماندن بقيه متغيرهاي 
اقتصادي نگه مي شود و قدرت خريد پول مانند روش 
س��نتي و قديمي يعني پايه طال ارزيابي مي شود و تا 
حدودي مي تواند قدرت برابري دالر يا پول هاي ديگر 

را نشان دهد.

   اونس 230 دالري و باالترين قدرت برابري 
دالر در سال 1970

نگاهي به نمودار برابري نرخ طال در برابر دالر نش��ان 
مي دهد كه در س��ال 1915 ارزش اونس طال معادل 
475 دالر بوده و تا سال 1920 ارزش دالر در برابر طال 
تقويت شده است. اما از 1920 تا 1934 ارزش دالر در 
برابر طال تضعيف شده و قيمت اونس طال به 656 دالر 
در سال 1934 دالر رسيد. از سوي ديگر قيمت طال از 
1934 روبه كاهش گذاشته وارزش دالر تقويت شده 
و نرخ اونس طال تا 1970 به 230 دالر كاهش مي يابد 
و ارزش دالر در 1970 قوي ترين ارزش و قدرت خريد 

را در برابر طال داشته است. 

 50 سال نرخ شناور دالر در برابر طال
1970 همان سالي است كه براي آخرين سال نرخ دالر 
در برابر سيستم پايه طال تثبيت شده بود يعني امريكا در 
برابر دالر، طال تامين مي كرد. اما پس از آن با سخنراني 
نيكسون و خروج از سيستم پايه طال، نرخ دالر شناور شد 
و در نتيجه قيمت طال افزايش يافت و ارزش طال در برابر 
دالر ثابت فرض نشده لذا نوسانات مختلف قيمت دالر 

از 1970 تاكنون و در 50 سال اخير را شاهد بوده ايم. 

 3.5 برابر شدن نرخ اونس 
در 4 سال 74- 1970

اما از سال 1970 دوباره روند كاهش ارزش دالر در برابر 
طال ش��روع و تا 1974 يافت و قيمت اونس طال معادل 

894 دالر اعالم شد و در اين چهار سال 3.5 برابر شد 

  اونس 2175 دالري در 1980
از 1974 تا 1976 بار ديگر قيمت دالر در برابر طال تقويت شد 
و اونس جهاني طال به 495 دالر كاهش يافت. اما از 1976 تا 
1980 بار ديگر تضعيف ارزش دالر در برابر دالر شروع شد و 

اونس جهاني به 2175 دالر در سال 1980 رسيد. 

 تقويت دالر در دو دهه 2001 – 1980 
از آن پ��س از 1980 تا 2001 روند كاهش ارزش طال و 
تقويت ارزش دالر ش��روع شد و اونس طال به 367 دالر 

در 2001 رسيد.

 اونس 2011 دالري در سال 2011
بار ديگر روند افزايش نرخ طال و كاهش ارزش دالر در دهه 
اول قرن 21 و تا سال 2011 ادامه يافت و به بيش از 2011 
دالر در س��ال 2011 رسيد و در آگوست 2011 قيمت 
اونس طال معادل عدد همان س��ال يعني 2011 دالر را 
ثبت كرد از آن پس روند نوسان و عمدتا نزولي ارزش طال 

شروع شد و به 1274 دالر در 2013 رسيد.

 روند نزولي ارزش دالر 
در برابر طال در 6 سال اخير

امااز س��ال 2013 تا 2018 روند ن��رخ اونس جهاني 
طال هم��راه با نوس��ان و عمدت��ا صعودي ب��وده و به 
1350 دالر در چه��ار ماه اول 2018 رس��يده اس��ت. 
همچنين پيش بيني مي شود كه نرخ طال در برابر دالر 
افزايش يابد و تا 2019 به باالي 1550 دالر برسد كه 
نشان دهنده كاهش ارزش دالر در برابر طال در سال هاي 
اخير است.بر اين اساس روشن است كه دالر ارزش خود 
در برابر طال را در 50 سال گذشته حدود 65 درصد از 
دست داده است و به خصوص در 6 سال اخير 2018- 
2013 ارزش دالر روند نزولي به خود گرفته است. اما 
با اين وجود همچنان بي��ش از 63 درصد ذخاير ارزي 
جهان به صورت دالر است و تمام پول ها و طال و ... هر 
روز به نرخ دالر محاسبه و اعالم مي شود و قدرت خريد 
هر پول در برابر ارزهاي ديگر با مش��خص شدن ارزش 

آن در برابر دالر سنجيده مي شود. 
به عبارت ديگر، با وجود آنكه نيكسون رييس جمهور 
امريكا بعد از جن��گ دوم جهاني اع��الم كرد كه نرخ 
دالر شناور اس��ت و در برابر دالر تثبيت شده نيست و 
كشورهاي جهان تالش كردند كه با تشكيل صندوق 
بين الملل��ي پول وبان��ك جهاني س��بدي از پول هاي 
معتبر جهان بان��ام اس دي آر SDR را جايگزين دالر 
كنند اما همچنان مش��كل دالر هم برابر امريكا و هم 
براي جه��ان باقي مانده و همچنان پ��ول اول تجارت 
جهاني براي ارزيابي س��اير پول ه��ا و دارايي و طال و.. 
است. از اين رو اگر چه تالش ها براي حذف دالر ادامه 
دارد اما روند 100 س��ال اخير نشان مي دهد كه ايجاد 
 پول ه��اي منطق��ه اي و قراردادها براس��اس ارزهاي 
غير دالري و گزارش دهي مالي براساس پول هاي ديگر 
به تالش هاي بيشتر و عزم و اراده جدي دولت و كشورها 

نياز دارد تا سايه دالر از تجارت جهاني را كمتر كند.

حسين سلطان آبادي|
اليحه بودجه را مي ت��وان در يك عب��ارت خالصه كرد: 
افزايش اس��تقراض دولت از محل اوراق مالي اس��المي و 
صندوق توسعه و فروش اموال دولتي براي جبران كاهش 
درآمده��اي نفتي بدون توجه جدي ب��ه كاهش مخارج 
جاري.از اين عبارت خالصه مي توان دريافت كه خبري 
از اصالح ساختار بودجه ريزي نيست. دولت تالش كرده 
است كه عمده كاهش درآمدهاي نفتي را از محل استقراض 
و واگ��ذاري دارايي هاي دولتي جب��ران كند و اصالحات 
ساختاري به ويژه در س��مت مصارف بودجه عمومي به 
چشم نمي خورد. براي مثال مواردي از قبيل اصالح رابطه 
مالي دولت با ش��ركت نفت و بانك مركزي، حذف رانت 
ارزي، پرداخت هاي مس��تقيم خزانه به ذي نفع نهايي در 
راستاي كنترل اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و شناسايي 
برنامه هاي موازي و حذف برنامه هاي زائد در اين اليحه در 
نظر گرفته نشده  است.به عبارت ديگر مي توان گفت كه 
اليحه بودجه سال 1399 با اندكي تغييرات، ادامه مسير 
اصالحيه قانون بودجه سال 1398 اس��ت. با وجود آغاز 
تحريم هاي نفتي امريكا از آبان ماه سال 1397، هنوز دولت 
براي مقابله با كاهش درآمدهاي نفتي جاري، تدبيري به 
جز استفاده از صندوق توسعه ملي )استفاده از درآمدهاي 
نفتي گذشته( و انتشار اوراق بدهي دولتي )اميد بستن به 

درآمدهاي احتمالي نفتي آينده( نينديشيده است.

   بيش برآورد نفتي
منابع و مصارف عمومي اين اليحه بودجه اگرچه نسبت به 
قانون بودجه سال 1398 تنها 8/0 درصد و بسيار كمتر از 
تورم انتظاري رشد يافته است، اما در مقايسه با اصالحيه 
قانون بودجه سال 1398 شاهد رشد 25/5 درصدي منابع 
و مصارف عمومي در اليحه بودجه سال 1399 هستيم. 

صادرات نفت در اصالحيه قانون بودجه سال 1398 مصوب 
 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متش��كل از سران قوا
حدود 300 هزار بش��كه در روز در نظر گرفته ش��ده بود، 
در حالي ك��ه اين رقم در اليحه بودجه اين س��ال به رقم 

غيرواقعي يك ميليون بشكه در روز افزايش يافته است.
بنابراين آنچه موجب كاهش درآمدهاي نفتي از 556 هزار 
ميليارد ريال در اصالحيه قان��ون بودجه 1398 به 483 
 هزار ميليارد ريال در اليحه بودجه 1399 ش��ده اس��ت

نه فرض كاهش صادرات نفت، بلكه تفاوت در اس��تفاده 
از س��هم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و حذف 
منابع حاصل از فروش ميعانات گازي به پتروشيمي هاي 
داخلي از ردي��ف درآمدهاي نفتي و انتقال آن به ترازنامه 
هدفمندي يارانه ها بوده است. سهم صندوق توسعه ملي 
از منابع حاصل از صادرات نفتي در اصالحيه قانون بودجه 
سال 1398 و اليحه بودجه سال 1399 معادل 20 درصد 
در نظر گرفته شده كه در اولي 14 واحد درصد كمتر از رقم 
تعيين ش��ده در قانون برنامه ششم توسعه و در دومي 16 

واحد درصد كمتر از آن بوده است.
با اين ح��ال در اصالحيه قانون بودجه س��ال 1398 اين 
مابه التفاوت 14 درصدي ب��ه درآمدهاي نفتي دولت در 
زيرمجموعه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اضافه شده بود 
در حالي كه در اليحه بودجه سال 1399 اين مابه التفاوت 
16 واحد درصدي تحت عنوان استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملي در زيرمجموعه واگذاري دارايي هاي مالي 
اضافه ش��ده و در درآمدهاي نفتي دولت نيامده است.در 
عين ح��ال، درآمد نفتي دول��ت از محل فروش ميعانات 
گازي به پتروش��يمي هاي داخلي در قانون بودجه سال 
1398 معادل 2.2 ميليارد دالر در نظر گرفته ش��ده بود. 
درآمد نفتي محقق شده دولت از اين محل در سال 1397 
معادل 95 هزار ميليارد ريال بوده است. اما در اليحه بودجه 

س��ال 1399 اين بخش از درآمدهاي نفتي حذف شده و 
معادل 260 هزار ميليارد ريال بابت فروش ميعانات گازي 
به پتروشيمي هاي داخلي به منابع هدفمندي يارانه هاي 
اضافه شده اس��ت.اگر صادرات نفت ايران در سال 1399 
معادل 300 هزار بشكه در نظر گرفته شود و ساير فروض 
منطبق با فروض ضمني همين اليحه باشد، درآمد نفتي 
دولت به 6.4 ميليارد دالر كاه��ش خواهد يافت. اين در 
حالي است كه 10/5 ميليارد دالر فقط براي تخصيص ارز 
با نرخ رسمي براي واردات كاالهاي اساسي در اين اليحه 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در قانون بودجه سال 1398 
تخصيص ارز با نرخ رسمي براي واردات كاالهاي اساسي 

معادل 14 ميليارد دالر بود.

   برآورد كسري بودجه سال 1399
براي كسري بودجه تعاريف متفاوتي وجود دارد. در حالت 
كلي بودجه تراز اس��ت، چرا كه كس��ري بودجه از طرق 
مختلفي از قبيل انواع اس��تقراض و واگذاري دارايي هاي 
دولتي تأمين مالي مي ش��ود. در يكي از اين تعاريف، كل 
واگذاري دارايي هاي مالي به عنوان تأمين مالي كس��ري 
بودجه در نظر گرفته مي شود. واگذاري دارايي هاي مالي 
در اين اليحه معادل 125 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده است.استقراض از طريق اوراق بدهي دولتي 80 هزار 
ميليارد تومان از اين رقم را تشكيل مي دهد. البته بايد توجه 
داشت كه عالوه بر اين 80 هزار ميليارد تومان، حدود 8 هزار 
ميليارد تومان از واگذاري هاي در نظر گرفته شده در بخش 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي نيز ماهيت اوراق مالي 
داشته و طبق قاعده بودجه ريزي بايد در در زيرمجموعه 
واگذاري دارايي هاي مالي لحاظ مي شد. در واقع در راستاي 
مولدس��ازي دارايي هاي دولت، به دولت اجازه داده شده 
است كه به پشتوانه دارايي هاي خود معادل 8 هزار ميليارد 

تومان صكوك اجاره منتشر كند. اين روش اگرچه به معني 
فروش دارايي دولت و مجدداً اجاره به شرط تمليك آن از 
سوي دولت است، اما عماًل اسقراض به پشتوانه يك دارايي 
فيزيكي محسوب مي شود.استفاده از صندوق توسعه ملي 
30 هزار ميليارد تومان از كل واگذاري دارايي هاي مالي در 
اليحه بودجه سال 1399 را به خود اختصاص داده است 
كه نمايانگر همان تفاوت 16 واحد درصدي سهم صندوق 
توس��عه ملي از صادرات نفتي در مقايسه اليحه بودجه و 
قانون برنامه ششم توسعه اس��ت. نكته قابل توجه ديگر 
اين است كه استفاده دولت از صندوق توسعه ملي به اين 
30 هزار ميليارد تومان محدود نمي شود. در همين اليحه 
تكاليف ديگري براي صندوق توسعه ملي مشخص شده 

كه مغاير با سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه است.
 تخصي��ص تس��هيالت ارزي با تضمين دول��ت به مبلغ

3 ميليارد و 425 ميليون ي��ورو )حدود 32 هزار ميليارد 
تومان با لحاظ فرض خوشبينانه دالر 8 هزار و 500 توماني 
در سامانه نيما( به بخش هايي از قبيل تقويت بنيه دفاعي، 
آبخيزداري و آبخوانداري و صدا و سيما همچنين تامين 
سهم 15 درصد تس��هيالت مالي خارجي )فاينانس( از 
محل منابع صندوق توسعه ملي، دو تكليف ديگر براي اين 
صندوق در اليحه بودجه سال 1399 محسوب مي شود. 
بنابراين با اضافه ش��دن حدود 32 ه��زار ميليارد تومان 
 اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي، كسري بودجه 
)در تعريف واگذاري دارايي هاي مالي( اليحه بودجه سال 

1399 به 157 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد.
همچنين در اليحه بودجه س��ال 1399 حدود 50 هزار 
ميليارد توم��ان منابع از محل واگ��ذاري اموال منقول و 
غيرمنقول دولت در نظر گرفته شده است. همان گونه كه 
ذكر شد، معادل 8 هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل 
انتش��ار صكوك اجاره است كه ماهيت استقراضي دارد و 

براي تامين مالي كسري بودجه استفاده مي شود. مابقي 
آن را نيز مي توان فروش اموال دولتي براي جبران كسري 
بودجه در نظر گرفت. البته فروش اموال دولتي در راستاي 
كوچك سازي دولت مي تواند اقدامي مثبت باشد، اگر با 
لحاظ تمام تشريفات قانوني و از مجرايي صورت پذيرد كه 

منشأ توزيع رانت بين نزديكان دولت نباشد.
به هر حال با اضافه ش��دن اين رقم به كس��ري بودجه، به 
رقم 207 ه��زار ميليارد تومان كس��ري بودجه خواهيم 
رسيد. واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولتي در هشت 
ماهه نخست سال 1398 تنها 264 ميليارد تومان )حدود 
يك هزارم رقم در نظر گرفته ش��ده در اليحه بودجه سال 
1399( بوده است. بنابراين تحقق اين حجم از واگذاري 
اموال دولتي غيرواقعي به نظر مي رس��د و كسري بودجه 
متناظر آن احتمااًل از طرق ديگري تامين مالي خواهد شد.
جداي آنچه آمد، موارد آشكار و پنهان ديگري وجود دارد 
كه تخمين كسري بودجه را تغيير مي دهد. حتي فروش 
نفت و استفاده از اين سرمايه بين نسلي براي مخارج دولتي 
را مي توان به عنوان تأمين مالي كس��ري بودجه در نظر 
گرفت. در عين حال اشتباهاتي در نحوه بودجه ريزي سال 
1399 وجود دارد كه مي تواند در عمل به كسري بودجه 
بيشتر دولت منجر شود. براي مثال در اين اليحه انتشار 
10 هزار ميليارد توم��ان اوراق جديد جهت بازپرداخت 
اصل و سود اوراق سررسيدش��ده در سال 1399 در نظر 

گرفته شده است.
براي اين منظور در واگذاري دارايي هاي مالي رقم مربوطه 
)100 هزار ميليارد ريال( در نظر گرفته شده، در حالي كه 
براي رديف متناظر آن در سمت مصارف )بازپرداخت اصل 
و سود اوراق سررسيدشده( عدد 1 )به معناي نامشخص( 
درج شده اس��ت. به اين ترتيب 10 هزار ميليارد تومان از 

كسري بودجه دولت به اين شيوه پنهان شده است.
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 كاهش نسبت تسهيالت
به سپرده ها متناسب است

گروه بانك و بيمه|برخي كارشناسان بانكي با اشاره 
به كاهش نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
ذخيره قانوني كه در شهريورماه 1398 برابر با 79.8 
درصد بوده و به زير 80 درصد رسيده، معتقدند كه از 
جمله داليل كاهش نسبت تسهيالت به سپرده طي 
مدت مذكور عملكرد محتاطان��ه بانك ها در اعطاي 
تسهيالت به دليل باال بودن نسبت مطالبات غيرجاري 

بانك ها و نرخ بهره واقعي منفي عنوان شده است.
به گزارش »تعادل«، اين كارشناسان مي گويند كه 
اگر نسبت تسهيالت به سپرده ها تا سطح 65 درصد 
هم كاهش يابد، با توجه به شرايط فعلي بانكي كشور 
همچنان اين رقم، قابل قبول محسوب مي شود. زيرا 
در شرايط رش��د مطالبات معوق، خلق پول و رشد 
نقدينگي و افزايش سپرده ها به بيش از 2100 هزار 
ميليارد تومان و همچنين كاهش رش��د اقتصادي 
و ركود نس��بي در اقتصاد، و تورم ب��االي 40 درصد، 
بهتر است كه در تسهيالت دهي دقت شود تا عامل 
رشد مطالبات معوق و مش��كالت تورمي حاصل از 
آن و بدتر كردن ش��اخص هاي بانكي و پولي نشود. 
در حال حاضر نسبت تسهيالت به سپرده ها در يكي 
از بانك هاي خصوصي برتر كش��ور كه نسبت هاي 
 اس��تاندارد بين المللي را نيز رعايت مي كند، حدود

67 درصد است و ساير بانك ها نيز مي توانند براي بهبود 
شاخص هاي بانكي، اين شاخص ها را رعايت كنند.روند 
نزولي نسبت تسهيالت به سپرده ها از ابتداي سال 
1396 تا شهريورماه 1398 نشان مي دهد كه نسبت 
تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر ذخيره قانوني در 
شهريورماه 1398 برابر با 79.8 درصد بوده كه نسبت 
به مردادماه همين سال با افزايش 0.6 واحد درصدي 
بوده است.با اين حال نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر ذخيره قانوني در شهريورماه در مقايسه با 
مدت زمان مشابه سال قبل، با كاهش حدود 6 واحد 
درصدي همراه بوده اس��ت. براس��اس اين گزارش 
در ش��هريورماه 1398 در ميان اس��تان هاي كشور 
اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و خراسان 
شمالي به ترتيب با حدود 106.6 درصد، 99.4 درصد 
و 99.3 درصد باالترين نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر ذخيره قانوني را به خود اختصاص داده اند. 
در مقابل اس��تان هاي خوزس��تان، البرز و بوشهر به 
ترتيب با 49.5 درص��د، 47.9 درصد و 46.3 درصد 
پايين ترين نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بعد از 
كسر ذخيره قانوني را داشته اند.نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر ذخيره قانوني استان تهران نيز 
در شهريورماه 1398 حدود 94 درصد بوده است. اين 
گزارش تاكيد مي كند كه روند نزولي نسبت تسهيالت 
به سپرده ها از ابتداي سال 1396 آغاز شده و با وجود 
نوسانات جزئي، روند كلي آن تا پايان شهريورماه ادامه 
يافته است.براين اساس در فروردين ماه 1396، نسبت 
تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني، 85.7 
درصد و در شهريورماه 1397 اين رقم به 84.3 درصد 
رسيده است. اين درصد در تيرماه 79.3 درصد بوده كه 
در شهريورماه به 79.8 درصد رسيده است.با توجه به 
ميانگين 79.8 درصدي نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر قانوني در كل كشور، آمارها نشان مي دهد 
10 استان در كشور بيش از مجموع ميانگين كشوري 
از ميزان تسهيالت نسبت سپرده ها بعد از كسر قانوني 
استفاده كرده اند. بر اين اساس استان كهگيلويه و بوير 
احمد با 104.6 درصد استفاده از تسهيالت نسبت به 
سپرده ها بعد از كسر قانوني در صدر استان هاي كشور 
قرار دارد. همچنين ايالم با 99.4 درصد، خراس��ان 
شمالي 99.3 درصد، تهران 94 درصد، سمنان88.8 
درصد، لرستان87.3 درصد، گلستان87.3 درصد، 
چهارمحال و بختياري86.5 درصد، كرمانشاه80.9 
درصد و زنجان80 درصد ديگر استان هايي هستند كه 
بيش از مجموع ميانگين كشوري از ميزان تسهيالت 
نسبت سپرده ها سپرده ها پس از كسر قانوني استفاده 
كرده اند.همچنين بر اس��اس اين آمار 21 استان به 
همراه مناطق آزاد تجاري در كشور كمتر از ميانگين 
كشوري از تسهيالت نسبت به سپرده ها بعد از كسر 
قانوني استفاده كرده اند، كه بر اين اساس استان بوشهر 
با 46.3 درصد كمترين و استان هاي خوزستان، البرز، 
خوزس��تان، قم و فارس زير 50 درصد از تسهيالت 
استفاده كرده اند.نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد 
از كسر س��پرده قانوني 79.8 درصد است كه نسبت 
 به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب
 4.5 و 1.5 درصد كاهش نش��ان مي دهد. نس��بت 
 مذكور در استان تهران 94 درصد و استان كهگيلويه 
و بوير احمد 10.6.6 درصد مي باشد.اين شاخص ها 
نشان مي دهد كه تمايل سيستم بانك به رشد پرداخت 
تسهيالت كمتر از رشد جذب سپرده ها بوده و بانك ها 
به دنبال سياس��ت انضباط مالي، كاهش مطالبات 
معوق، كنترل طلب ها و بدهي ها بوده اند تا مشكالت 
سال هاي اخير حاصل از رشد مطالبات معوق و بدهي 
بخش خصوصي و دولت به بانك ها را كنترل كنند.اما 
در عين حال، نسبت تسهيالت در تهران همچنان 
باالست و بخش عمده اي از رشد سپرده ها عمال تبديل 
به تسهيالتي شده كه در استان تهران جذب شده است 
و اين موضوع نشان دهنده تمركز باالي خدمات بانكي 
و بنگاه ها و همچنين امكانات اقتصادي در تهران است 
كه به دنبال آن، معضالت بس��ياري مانند ترافيك، 
جمعيت متراكم، افزايش قيمت مس��كن و س��اير 
خدمات و مشكالت عديده ديگر مانند آلودگي هوا و 
همچنين رشد هزينه هاي تجاري كل كشور، ورود و 
خروج كاال و... را در شهر تهران و اطراف آن موجب شده 
است.بر اساس آمار بانك مركزي، مجموع سپرده ها 
2349 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم سپرده قانوني 
240 هزار ميليارد تومان معادل 10.2 درصد مانده 
س��پرده هاي بانكي است. در نتيجه س��پرده بعد از 
كسر سپرده قانوني معادل 2109 هزار ميليارد تومان 
است. كه از اين رقم معادل 1682 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت پرداخت شده و 427 هزار ميليارد تومان از 
سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به عنوان نقدينگي 
مورد نياز بانك ها در ش��عب باقي مانده كه با عنوان 

سياست سقف اعتباري نيز از آن ياد مي شود. 



دانش و فن10اخبار

كسب و كارهاي آنالين چگونه بازار را در ايران تغيير دادند

احياي كسب وكارهاي سنتي با اقتصاد ديجيتال
گروه دانش و فن   

اينترنت و ديجيتالي شدن باعث تغييرات زيادي در دنياي 
امروز ش��ده كه بعضا در جهات مثبت يا منفي بوده است. 
كشور ما نيز از اين تغييرات جدا نبوده و نخواهد بود. با بهبود 
بستر اينترنت در كشور اين امكان براي كسب وكارها فراهم 
آمده كه بتوانند در اين بستر فعاليت كنند. افراد و شركت ها 
و حتي كش��ورهاي جهان س��االنه ميلياردها دالر هزينه 
مي كنند تا بتوانند اطالعات بيشتري كسب و از اين اطالعات 
براي سودآوري بيشتر اس��تفاده كنند. يكي از مهم ترين 
تغييراتي كه اينترنت در دنياي اقتصاد ايجاد كرده، افزايش 
حجم و سرعت انتقال اطالعات است. بدون دراختيارداشتن 
اي��ن حجم از اطالعات و س��رعت انتقال آن، بس��ياري از 
مشاغل به شكل امروزي شان وجود نداشتند. بااين حال، كار 
به همين جا ختم نمي شود. اينترنت، تنها بستري براي انتقال 
اطالعات را ايجاد كرده است و كسب وكارهاي اينترنتي بايد 
از اين بستر براي بهبود جامعه استفاده كنند. پيشرفت هاي 
تكنولوژي اگر قاعده مند و متناس��ب با شرايط اجتماعي 
انجام شود، مي تواند بهبود زيادي در زندگي اقتصادي مردم 
داشته باشد. خروج تدريجي اقتصاد دستوري و متمركز 
از چرخه  اقتصادي كش��ور و تمركز دولت بر قانون گذاري 
به جاي دخالت مستقيم در بازار، مي تواند زمينه ساز پويايي 
هرچه بيشتر اقتصاد شود. همچنين، دولت موظف است با 
ايجاد بسترهاي مناسب، راه را براي ورود كسب وكارهاي 
نوظهور بازكند. ناگفته نماند كسب وكارهاي اينترنتي نيز 
مي توانند باتوجه بيشتر به مسووليت هاي اجتماعي شان، 
باعث پويايي بيشتر بازار شوند. خوشبختانه در ايران توجه 
كسب وكارهاي اينترنت به جامعه در سطح مطلوبي است؛ 
اما مي تواند و بايد افزايش يابد. كسب وكارهاي آنالين در 
۱۰ سال گذش��ته تغييرات زيادي در اقتصاد ايران ايجاد 
كرده اند. بررسي اين تغييرات مي تواند به پيشرفت اقتصادي 
كشور كمك و از مش��كالتي جلوگيري كند كه در آينده 
پي��ش خواهد آمد. زوميت در گزارش��ي، به چند نمونه از 
مزايا و معايبي كه كسب وكارهاي اينترنتي به همراه دارند 

پرداخته است.

 ثبات و يكسان سازي قيمت ها 
و كاهش واسطه گري

تا پيش از ايجاد خرده فروش��ي هاي آنالين، مجبور بوديد 
براي خريد گوش��ي تلفن همراه چندين و چند فروشگاه 
را بازدي��د كنيد ت��ا از قيمت ها مطلع ش��ويد. هيچ كس 
اطالع دقيقي از قيمت گوشي هاي تلفن همراه نداشت و 
تنها روش براي مطمئن شدن از قيمت واقعي تلفن هاي 
همراه بازديد از چندين فروش��گاه  ب��ود. از طرفي با ايجاد 
كوچك ترين مشكل اقتصادي در كشور، قيمت ها شديدا 
نوس��ان مي كرد؛ اما امروزه اگرچه همچنان اين نوسان ها 
وجود دارد، فروشگاه هاي آنالين به عنوان مرجع قيمتي 
پذيرفته شده اند و هيچ خرده فروش غيرآناليني نمي تواند 
از قيمتي فراتر رود كه فروشگاه هاي اينترنتي و سرويس هاي 
ارايه قيمت روي كااليي خاص وضع كرده اس��ت؛ چراكه 
مشتريان با اس��تناد به قيمت درج شده در فروشگاه هاي 
آنالين، در پي خريد با قيمت ارزان تر خواهند بود. البته بايد 
به اين نكته اشاره كرد كه وجود اينترنت و رقابت براي جذب 
مشتري باعث شده فروشگاه هاي اينترنتي نيز در رقابت با 
يكديگر تا حد امكان ارزان ترين قيمت را ارايه كنند؛ چراكه 
به اقبال عمومي دست نخواهند يافت يا درصورت تفاوت 
قيمت ها، پذيراي آماج حمالت كاربران خواهند بود. اين 
ثبات و يكسان سازي قيمت از توزيع يكنواخت اطالعات 
نش��ات مي گيرد. امروزه فردي در سنندج، تبريز، شيراز، 

زاهدان، مشهد و تهران مي تواند تلفن همراه دلخواهش را با 
قيمت مشخص بخرد؛ اتفاقي كه در گذشته امكان پذير نبود. 
در گذشته، به دليل توزيع نابرابر اطالعات خرده فروشان 
به راحتي مي توانستند قيمت ها را تغيير دهند. هنگامي 
كه براي خري��د تلفن همراه از چندين فروش��گاه بازديد 
مي كرديد، در واقع مشغول افزايش اطالعات خود بوديد؛ 
اما محدوديت هاي فيزيكي به شما اجازه نمي داد قيمت ها 
را با تهران يا ساير شهرهاي بزرگ مقايسه كنيد؛ قابليتي كه 
خرده فروشي هاي آنالين و به طوركلي اينترنت دراختيار 

شما قرار مي دهد.
از طرفي مديري��ت ارتباط با مش��تري )CRM( يكي از 
مهم ترين عوامل دنياي تجارت مدرن است. مديريت ارتباط 
با مشتري ش��امل اطالعاتي از مشتري است كه عاليق و 
ديدگاه هاي او را ثبت و به او در خريدهاي آتي كمك مي كند. 
همچنين، مشتري مي تواند با ثبت انتقادات خود، در بهبود 
محصول و راهنمايي س��اير كاربران براي داشتن تجريه 
خريدي بهتر همكاري كند. تا پيش از به وجود آمدن فضاي 
ديجيتالي در كسب وكار، ايجاد بانك اطالعات مشتري و 
دريافت بازخورد از خريدار به سختي و با هزينه بسيار زياد 
انجام مي گرفت؛ اما اي��ن  كار در دنياي ديجيتال با صرف 
هزينه بسيار كم و سرعتي بسيار زياد شدني است. مشتريان 
با ثبت بازخورد خود از خريد در قالب ديدگاه ها و رتبه دهي به 
محصول، در بهبود آن نقش موثري ايفا مي كنند و فروشنده 
نيز با ردگيري تراكنش هاي مشتريان مي تواند پايگاه داده 
مطمئني براي ارتب��اط موثر با آنها ايجاد كند. همچنين، 
فروشندگان مي توانند با تحليل كالن داده ها، ترند و روند 
بازار را ردگيري كنند و به موقع به نياز مشتريان پي ببرند و 

در مسير ارايه خدمات متناسب با آن نيازها تالش كنند.
يكي از مش��كالت عمده در كش��ورهاي غيرپيش��رفته 
واسطه گري است؛ البته واسطه گري لزوما پديده  مذمومي 
نيست. واسطه ها كارش��ان انتقال اطالعات و استفاده از 
اطالعات اس��ت. تصور كنيد در نقط��ه اي از ايران كمبود 
گندم وجود دارد و فردي از اين موضوع مطلع است؛ پس، 
به س��رعت مقداري گندم مي خرد و با ف��روش گندم در 
منطقه  دچار كمبود گندم سود مي كند و البته افرادي را 
نيز از گرسنگي نجات مي دهد. هيچ برنامه ريزي متمركزي 
نمي تواند قدرت واسطه ها را داشته باشد؛ چراكه واسطه ها 
اطالعات را از سراس��ر كشور جمع و با نيرو محركه سود از 
اين اطالعات استفاده مي كنند و دركنار آن به جامعه نيز 
سود مي رسانند. امروزه به كمك اينترنت مي توان اين نقص 
را جبران كرد. درحالي كه واسطه گري همواره به اين دليل 
شكل مي گيرد كه فردي اطالعاتي دارد كه ساير افراد از آن 
اطالعات بي بهره اند، اينترنت و كسب وكارهاي اينترنتي 
مي توانند اين اطالعات را از سراس��ر كشور جمع كنند و 
در بستري منس��جم به مردم ارايه دهند. بازار سهام يكي 
از بهترين نمونه ها براي اين توزيع نابرابر اطالعات است. تا 
پيش از شكل گيري اينترنت، خريدوفروش سهام به صورت 
دستي انجام مي شد. در اين بستر كمتر كسي توانايي حضور 
در بازار را داش��ت؛ اگرچه سفته بازي و خريدوفروش هاي 
صوري به صورت محدود وجود داشت. دالالن و واسطه گران 
با اطالعاتش��ان به سرعت رش��د مي كردند و مردم عادي 
عموما در اين ميان متضرر مي شدند؛ اما امروزه و با پيشرفت 
اينترنت، بازار سهام نه تنها رونق بيشتري گرفته، بلكه از 
انحصار دالالن و واسطه گران نيز خارج شده است. امروزه، 
هركس در خانه اش نه تنها مي تواند س��هام خريد و فروش 
كند؛ بلكه به ص��ورت لحظه اي از تغييرات ش��ركت ها و 
سهام آگاه مي ش��ود؛ اتفاقي كه احتماال بدون استفاده از 
اينترنت امكان پذير نبود.كاهش واسطه گري، تنها ازطريق 

توزيع اطالعات ميسر نشده، بلكه افزايش ارتباطات نيز در 
اين موضوع دخيل بوده است. به عنوان مثال، تاكسي هاي 
اينترنتي را در نظر بگيريد. راننده  تاكسي در گذشته مجبور 
بود به آژانس تاكسيراني رجوع يا از اداره  تاكسيراني مجوز 
كسب كند، اما امروزه تمام اين واسطه ها حذف شده و راننده 
مستقيما با مسافر در ارتباط است. رشد انواع فروشگاه هاي 
اينترنتي با حوزه هاي كاري متفاوت باعث شده واسطه گري 
كاهش يابد، در نتيجه قيمت ها بيش از پيش كمتر شود. حتي 
پاي فروشگاه هاي اينترنتي به كارگاه هاي كوچك و خانگي 
نيز باز شده است؛ از اين رو، دسترسي به محصوالت افزايش و 
با كاهش واسطه گري، تجربه  خريد بهبود يافته است.يكي از 
مشكالت كشورهايي با زيرساخت اطالعاتي ضعيف، نبود آمار 
مطمئن در حوزه هاي مختلف است. اين مشكل در كشور ما 
نيز بسيار بروز مي كند. اينترنت به كشورها اجازه داده بتوانند 
به  راحتي اين اطالعات و آمار را از سراسر كشور جمع آوري 
و استفاده كنند. به عنوان مثال، خرده فروشي هاي آنالين 
توانسته اند بستري ايجاد كنند كه ميزان مصرف بعضي كاالها 
و همين طور ميزان تقاضا براي آنها به راحتي قابل اندازه گيري 
باشد. همچنين با استفاده از اينترنت، مي توان بسياري از 
مشكالت ديگر را نيز در كشور حل كرد. به عنوان مثال، در 
بحث سياست گذاري كالن كشور به دليل نبود اطالعات كافي 
از ميزان مصرف و توليد محصوالت كشاورزي، در يك سال 
بعضي محصوالت بيش از حد توليد و در سال بعد، كشور به 
كمبود آنها دچار مي شد. اينترنت و كسب وكارهاي اينترنتي 
مي توانند با استفاده از بستر اينترنت به كمك سياست گذاران 
بيايند و به پيشرفت كشور كمك كنند. مبحث آمارگيري 
آنالين در كشور آنقدر جديد و نوين است كه مي تواند محل 
مناس��بي براي درآمدزايي و ايجاد كسب وكارهاي آنالين 
باشد؛ چراكه بس��ياري از شركت هاي آمارگيري و تحليل 
بازار همچنان از روش هاي سنتي براي آمارگيري استفاده 
مي كنند. افراد خالق مي توانند با استفاده از كالن داده هاي 
موجود در سطح اينترنت به كمك تحليلگران بازار بيايند و از 

اين راه كسب درآمد كنند.

   افزايش بهره وري و رقابت
يكي ديگر از بهبودهايي كه اينترنت و كسب وكارهاي 
اينترنتي به دنياي ما داده اند، افزايش بهره وري اس��ت. 
زماني براي ارايه  محصولي كه توليد كرده ايد، بايد آن را در 
فروشگاه هاي خاصي قرار مي داديد و انتظار مي كشيديد 
مردم آن را ببينند و بخرند. بيشتر توليدكنندگان در اين 
راه شكست مي خوردند و نمي توانستند محصوالت خود 
را بفروشند؛ اما امروزه اينترنت و شبكه هاي اجتماعي و 
ماركت پِليس ها آمده اند تا افراد بتوانند به راحتي و بدون 
هزينه  زياد محصوالت خود را به تعداد زيادي از مشتريان 
ارايه كنند. اين افزايش بهره وري بدون استفاده از اينترنت 
ناممكن بود. مثال ديگر، تاكسي هاي اينترنتي هستند. 
بدون تاكسي هاي اينترنتي راننده  تاكسي مجبور بود 
مدت ها منتظر بماند تا مس��افر س��وار كند؛ اما امروزه 
آنان هرجا باش��ند، مي توانند به راحتي مسافران خود 
را داشته باش��ند تا هم در وقت و هم در هزينه هايشان 

صرفه جويي كنند.
اينترنت همچنين فضايي بسيار ايده آل براي رقابتي شدن 
بازار است. هيچ يك از كاالها و محصوالت داخلي نمي تواند با 
قيمت هاي غيرواقعي در خرده فروشي آنالين حضور داشته 
باشد؛ چراكه افراد به دليل گزينه هاي زيادشان مي توانند 
از خريد اين محصول صرف نظر كنند. همچنين، افرادي 
كه مي توانند همان محصول را با همان كيفيت، اما قيمت 
ارزان تر توليد كنند، دس��ت به كار مي شوند و رقابت با آن 
محصول را آغاز مي كنند. اگرچه در گذشته نيز در سطح 
كالن چنين رقابتي وجود داشت، امروزه كسب وكارهاي 
محلي نيز مي توانند با يكديگ��ر رقابت كنند و اين رقابت 

درنهايت به نفع مصرف كننده و به طوركلي صنعت است.

   خطرات و معايب
همچون هر پديده ديگ��ري، پديده هاي نوظهوري كه در 
اقتصاد ديجيتال و فضاي كسب وكار آنالين ايران و حتي 
جهان شاهدشان هس��تيم، خطرها و معايبي دارند كه با 

قانون گذاري صحيح مي توان از آنها جلوگيري كرد. يكي 
از اين معايب، ايجاد انحصار اس��ت. هرن��وع انحصاري در 
اقتصاد موجب استثمار و ركود بازار مي شود. براي مثال، 
خودروسازي نمونه  بازاري راكد و استثماري و انحصاري 
در ايران است. هر شركتي كه به بازاري بكر دست مي يابد، 
به دنب��ال انحصاري كردن آن بازار براي خودش اس��ت تا 
بتواند حاشيه س��ودش را به بيشترين حد ممكن برساند 
و در اي��ن راه از هيچ كاري دريغ نمي كند. به عنوان مثال، 
يكي از تاكس��ي هاي اينترنتي زماني ب��ه رانندگان خود 
اجازه نمي داد اپليكيش��ن هاي ساير تاكسي اينترنتي ها 
را روي تلفن همراهش��ان نصب كنند. اي��ن نوعي تالش 
براي انحصاري كردن ب��ازار بود. قانون گذاران بايد همواره 
هوشيار باشند و اجازه ندهند شركت ها بازار را انحصاري  
كنند. از طرفي تاكسي هاي اينترنتي برخالف شركت هاي 
تاكسيراني، مسووليتي درقبال رانندگان خود ندارند. براي 
مثال، آنها رانندگان را بيمه نمي كنند و رانندگان حتي اگر 
براي مدتي خودرويي نداش��ته باشند، نمي توانند هزينه 
زندگي خود را تأمين كنند. قانون گ��ذاران بايد درمقابل 
اين تغييرات هوشيار باشند و قوانيني متناسب با شرايط 

جديد وضع كنند.
همچنين ممكن است به نظر برسد پيشرفت سريع همواره 
به نفع جامعه است، اما واقعيت اين است كه گاهي پيشرفت 
سريع تكنولوژي باعث بروز مشكالت اجتماعي و اقتصادي 
مي شود. يكي از مهم ترين اين مشكالت بيكاري است. در 
اوايل شروع به كار تاكسي هاي اينترنتي، رانندگان سنتي كه 
موجوديت خود را در خطر مي ديدند، به اعتراض و اعتصاب 
گسترده اي دست زدند. همچنين، به دفاتر تاكسي هاي 
اينترنتي چندين بار حمله شد و افرادي نيز آسيب ديدند. 
هنگام ورود تكنولوژي اي كه باعث ايجاد تغييرات اجتماعي 
مي شود، همواره بايد مواظب بود اين تغييرات، به صورت 
تدريجي رخ دهند تا جامعه فرصت داش��ته باشد خود را 
با شرايط جديد وفق دهد؛ چراكه هرگونه تغييرات سريع 

عموما با مقاومت جامعه همراه خواهد شد.
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 نقش پررنگ اينترنت
در خواب آلودگي روزانه

اينترنت را مي توان معجزه اي بي بديل در دنياي علم 
و فناوري دانست كه توانسته پيشرفت هاي شگرفي 
را براي انس��ان ب��ه ارمغان آورد ام��ا  مانند هر پديده 
ديگري، استفاده نادرس��ت از اينترنت نيز مي تواند 
تبعات نامطلوبي به همراه داشته باشد. محققان كشور 
تأثيرگذاري اين موضوع را در وضعيت هوشياري روزانه 
دانشجويان بررسي كرده اند. به گزارش ايسنا، در جهان 
امروزي، اينترنت توانسته است اثرات گسترده اي در 
جنبه هاي مختلف زندگي انسان ها بگذارد. اينترنت 
وسيله اي است كه بيشتر افراد از آن براي فعاليت هاي 
خود در كسب دانش، آموزش، كسب وكار و سرگرمي 
استفاده مي كنند. طبق آمار، باالي ۷۰ درصد نوجوانان 
و جوانان از اينترنت، ش��امل شبكه هاي اجتماعي و 
ارتباطي، س��ايت ها و نرم افزارهاي آنالين استفاده 
مي كنند و در كل، ميزان اس��تفاده اين گروه سني از 
اينترنت بيشتر از بزرگساالن است. همچنين اطالعات 
آماري نش��ان از آن دارند كه ح��دود نصف كاربران 
اينترنت جهان در مناطق آسيايي زندگي مي كنند و در 
بين كشورهاي خاورميانه نيز كاربران اينترنت در ايران 

به طور چشمگيري بيشتر از ساير كشورها هستند.
آن گونه كه متخصصان امر مي گويند، از سال ۲۰۰۰ تا 
۲۰۱۶ تعداد كاربران اينترنت در ايران از چهار درصد 
به ۶۸ درصد افزايش يافته، اما اين افزايش، با تبعاتي 
نيز همراه بوده اس��ت. طبق تحقيقات انجام ش��ده، 
اس��تفاده بي رويه از اينترنت باعث ايجاد افسردگي، 
اضط��راب، تنهايي، بيش فعال��ي و همچنين اتخاذ 
تصميمات هيجاني مي شود. مطالعات نشان مي دهد 
استفاده آسيب زا و اعتيادآور از اينترنت با مشكالت 
رواني- اجتماع��ي، افت تحصيلي، كاهش عملكرد 
شغلي، كاهش اعتمادبه نفس، كاهش رابطه والدين 
و فرزندان و كمبود خواب در بين دانشجويان همراه 
است. به همين دليل بايد ضمن انجام پژوهش هاي 
داخلي دقيق در اين رابطه، به ايجاد راهكارهايي براي 
كنترل مش��كالت موجود پرداخت. در اين راس��تا، 
پژوهشگراني از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به انجام 
پژوهش��ي پرداخته اند كه در آن به ارتباط استفاده 
آسيب زا از اينترنت با خواب آلودگي روزانه دانشجويان 
پرداخته ش��ده است. اين مطالعه توصيفي مقطعي 
روي ۲۸۰ نفر از دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم 
پزشكي اردبيل اجرا شده است و اين افراد، با استفاده 
از پرسشنامه هاي استفاده آسيب زا از اينترنت، مورد 

مصاحبه قرار گرفته اند.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهند كه خواب آلودگي 
روزانه ارتباط شديدي با استفاده از اينترنت دارد و 
دانش��جويان بايد تحت آموزش ها و آگاهي الزم در 
مورد اس��تفاده مفيد از اينترنت قرار گيرند. مالك 
اباذري، محقق گروه بهداش��ت عمومي دانشكده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و همكارش در 
اين باره مي گويند: »ميانگين سني شركت كنندگان 
در اين مطالعه حدود ۲۴ سال بود و بر اساس نتايج، 
نمره استفاده آسيب زا از اينترنت براي ۳۴ درصد آنها 
طبيعي، ۴۵ درصد خفيف، ۱۸ درصد متوسط و سه 
درصد شديد بود. ميزان شيوع خواب آلودگي روزانه 
نيز حدود ۱۲ درصد بود. ضمناً بر اساس يافته ها، بين 
استفاده آسيب زا از اينترنت و خواب آلودگي روزانه 
ارتب��اط مثبت و قابل توجهي به دس��ت آمد.« اين 
محققان در تش��ريح نتايج اظهار كردند: »براساس 
يافته ه��ا، ح��دود ۶۶ درصد از دانش��جويان مورد 
بررسي، به نحوي اختالل در اس��تفاده از اينترنت 
را نش��ان دادن��د و ۱۲ درصد آنها ني��ز در طول روز 
احساس خواب آلودگي مي كردند.« طبق تعريف اين 
محققان، استفاده آسيب زا از اينترنت عبارتي است 
كه براي استفاده غيرقابل كنترل، بيش ازحد و مضر 
از اينترنت به كار برده مي شود. اباذري و همكارش، با 
توجه به عوارض خواب آلودگي در فعاليت هاي روزانه 
و افزايش روزافزون كاربران اينترنت و بروز اعتياد و 
آسيب هاي حاصل از آن، اعتقاد دارند كه »ضروري 
اس��ت آموزش ها و راهكارهاي الزم براي استفاده 
مفيد از اينترنت در اختيار دانشجويان و ساير آحاد 

جامعه قرار گيرد.«

جبران خسارت مشتريان شبكه 
ديتاي مخابرات 

مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران گفت: »به دنبال 
بروز اختالالت فني در شبكه ديتاي تلفن ثابت برخي 
مناطق تهران ط��ي روزهاي اخير، خس��ارت وارده 
به مشتركان جبران مي ش��ود.« به گزارش شركت 
مخابرات ايران، سيدمجيد صدري گفت: »به  دنبال 
بروز اختالالت فني در شبكه ديتاي تلفن ثابت برخي 
مناطق ته��ران در روزهاي اخير، اين موارد س��ريعا 
بررسي شده و ضمن جبران اختالالت فني پيش آمده، 
خسارت وارده به مشتركين هم به نحو مقتضي جبران 
مي شود.« وي اظهار كرد: »بروز هرگونه اختالل در 
مسير خدمت رساني به مشتريان مخابرات به هيچ وجه 
پذيرفته نيست و عالوه بر جبران سريع اختالالت فني 
پيش آمده و دلجويي از مشتركان، با مقصرين بروز اين 
اتفاق ناخوشايند به صورت جدي برخورد مي شود.«

صدري با تاكيد بر لزوم استمرار ارتباطات و عدم قطعي 
و پايداري شبكه ديتا در سراسر كشور گفت: باوجود 
گستردگي مجموعه خدمات ارايه شده به مشتريان 
در بخش هاي مختلف صوت و ديتا به انواع مشتريان 
خانگي، تجاري و عمده توسط شركت مخابرات ايران، 
با توجه به اهميت پايداري ارتباطات، هيچ گونه قطعي 
قابل پذيرش نيست. عالوه بر تذكر به زيرمجموعه هاي 
مرتبط فني و شبكه در مورد لزوم برقراري هميشگي 
ارتباطات در بخش هاي مختلف، با مسووالن خاطي 
و كم توجه كه در اين اختالل چندروزه نقش داشتند، 
برخورد الزم صورت مي پذي��رد.« وي گفت: »تمام 
مش��تركان مخابرات در سراسر كش��ور مي توانند 
شكايات و انتقادات خود را براي ارايه بهتر خدمات با 
سامانه ارتباط مردمي ۲۰۲۱ و همچنين درگاه ارتباط 
مستقيم با مديرعامل در وب سايت شركت مخابرات 

در ميان بگذارند.«

 جريمه ۱۰۰۰ دالري 
براي استفاده از گوشي

سي ان ان| سناي امريكا ماه گذشته سن مجاز خريد 
سيگار را به ۲۱ سال افزايش داد و حاال اليحه مشابهي 
براي اس��تفاده از موبايل ارايه ش��ده اس��ت. به گزارش 
ديجياتو، سناتور جان راجرز، از حزب دموكرات اليحه اي 
را در س��ناي ايالتي ورمونت مطرح ك��رده كه خريد يا 
استفاده از گوشي هوش��مند را براي افراد زير ۲۱ سال 
ممنوع مي كند. راج��رز داليل مطرح كردن اين اليحه 
عجيب را سوءاستفاده از گوشي براي زورگويي و تصادف 
مكرر به خاطر كار با گوشي حين رانندگي اعالم كرده: 
»يكي از اصلي ترين داليل مرگ و مير نوجوانان در امريكا 
استفاده از گوشي حين رانندگي است. همچنين جوانان 
به صورت مكرر از موبايل براي تهديد ديگران و زورگويي 
اس��تفاده مي كنند؛ اعمالي كه در م��وارد متعددي از 
خودكشي ها نقش داشته اند.« بر اساس اين اليحه اگر 
حداقل سن براي اعمالي مانند استعمال دخانيات، حمل 
سالح و خريد مشروبات الكلي ۲۱ سال است، بايد قوانين 
مشابهي را هم در مورد به كارگيري موبايل در نظر گرفت. 
اليحه مذكور پيشنهاد كرده كه در صورت تخطي افراد 
زير ۲۱ سال از اين قانون تا يك سال زندان و جريمه اي 
۱۰۰۰ دالري براي آنها در نظر گرفته شود. راجرز در حالي 
خواستار ممنوعيت استفاده از موبايل توسط جوانان شده 
كه يكي از حاميان سرسخت آزادي سالح است. هدف او از 
مطرح كردن اين اليحه اثبات اين تفكر است كه سالح و 
موبايل هردو خطرات و مزايايي دارند و نبايد به خاطر چند 
مورد تيراندازي حق حمل سالح از شهروندان سلب شود. 
اين اليحه هنوز به راي گيري گذاشته شده اما نمايندگان 

چندين منطقه با آن مخالفت كرده اند.

 اخراج كارمندان آمازون 
به دليل افشاي اطالعات

گيزمودو| آمازون تع��دادي از كارمندانش را به دليل 
فاش ك��ردن اطالعات مش��تريان براي ش��ركت هاي 
پيمانكار اخراج كرد. به گزارش مهر، شركت آمازون در 
هفته گذشته چند نفر از كارمندان خود را به جرم فاش 
كردن اطالعات مشتريان به شركت هاي پيمانكار )طرف 
سوم( اخراج كرد. اين در حالي است كه كمتر از شش ماه 
قبل نيز آمازون به همين دليل تعدادي از كارمندانش را 
اخراج كرده بود. از سوي ديگر نشريات خبري مختلف نيز 
گزارش كرده اند برخي مشتريان آمازون پيام هشداري 
از شركت دريافت كرده اند. در اين پيام به كاربران هشدار 
داده شده بود آدرس ايميل و شماره تماس آنها برخالف 
سياست هاي آمازون به يك شركت طرف سوم فاش شده 
است. در ادامه ايميل هشدار، آمازون به مشتريانش اطالع 
داده كارمند مس��وول اين موضوع را شناسايي و اخراج 
كرده اس��ت.  بيانيه اي كه اين شركت بعدا منتشر كرد، 
نشان مي دهد چند كارمند اين شركت در فرآيند افشاي 
اطالعات مشتريان نقش داشته اند. آمازون نوشته است: 
»افراد مسوول اين موضوع شناسايي و اخراج شده اند. ما 
از نيروهاي مجري قانون در فرآيند پيگرد قانوني افراد 
خاطي پش��تيباني مي كنيم.« اما مانند گذشته، هنوز 
به طور دقيق شمار كارمندان متخلف يا مشترياني كه 
اطالعاتشان فاش شده، اعالم نشده است. اين تنها مورد 
افشاي اطالعات كاربران آمازون توسط كارمندان اين 
شركت نيست. در يك مورد روزنامه وال استريت ژورنال 
افشا كرد شواهدي در اختيار دارد كه نشان مي دهد چند 
كارمند آمازون اطالعات مشتريان را در قبال رشوه در 

اختيار فروشندگان قرار مي دهند.

 مقابله مايكروسافت
با كودك آزاري آنالين

انگجت| ش��ركت مايكروسافت با همكاري چند 
ش��ركت ديگر تكنيك جديدي را براي شناسايي و 
ريپورت شكارچياني كه در فضاي آنالين سعي در 
اغواي كودكان دارند، ابداع كرده اس��ت. به گزارش 
 Project( ايرنا، اي��ن فناوري كه پروژه آرتمي��س
Artemis( نام دارد، به ص��ورت رايگان در اختيار 
ش��ركت هاي خدمات آناليني قرار خواهد گرفت 
كه امكان چ��ت را براي كارب��ران فراهم مي كنند. 
آرتمي��س با م��رور مكالمات متن مح��ور، ارزيابي 
مي كند كه آيا مي توان آنها را نمونه اي از كودك آزاري 
تلق��ي كرد يا نه. ش��ركت ها در ادامه با اس��تفاده از 
رتبه بندي هاي صورت گرفته توس��ط اين فناوري، 
برخي از مكالمات را براي بررس��ي توس��ط ناظران 
انساني پرچم گذاري مي كنند. اين پروژه در نوامبر 
سال ۲۰۱۸ آغاز شد و از آن زمان تاكنون شركت هاي 
 Meet( ميت گروپ ،)Microsoft( مايكروسافت
 ،)Kik( كيك ،)Roblox( روبالكس ،)Group
تورن )Thorn( در كنار طرف هاي ديگر در ساخت 
اين ابزار همكاري كرده اند. مايكروسافت تنها غول 
فناوري نيست كه عليه سوءاس��تفاده از كودكان و 

كودك آزاري مبارزه مي كند. 
يوتيوب سال گذشته در پي گزارش هايي در خصوص 
كودك آزاري گسترده در اين پلتفرم فعاليت صدها 
كانال را متوقف و گزينه ثبت نظر روي ده ها ميليون 
ويديو را غيرفعال كرد. فيس بوك نيز مدعي است كه 
از يادگيري ماش��يني براي مبارزه با سوءاستفاده از 

كودكان استفاده مي كند.

پركاربردترين موتورهاي 
جست وجو در اروپا

جي اس ام آرن�ا| ب��ه تازگ��ي فهرس��تي از اس��امي 
پركاربردترين و محبوب ترين موتورهاي جس��ت وجو 
در اروپا جز گوگل منتشر شده است كه نشان مي دهد 
كاربران اروپايي تمايل زيادي به جايگزيني گوگل با ساير 
موتورهاي جست وجو دارند. به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا 
چندي پيش اعالم كرد گوگل در اقداماتي انحصارگرايانه 
تاكنون جلوي پيشرفت ساير موتورهاي جست وجو و 
استفاده گسترده كاربران اروپايي از آنها را گرفته و بايد 
از اين پس با ارايه حق انتخاب در گوشي هاي اندرويدي، 
به كاربران اجازه داد موتور جست وجو موردعالقه خود را 
انتخاب كنند. اكنون به نظر مي رسد موتور جست وجو 
داك داك گو )DuckDuckGo( بعد از جريمه گوگل 
و تصويب قانون مربوط به موتورهاي جست وجو موفق 
شده نظر و توجه خيل عظيمي از كاربران گوشي هاي 
اندرويدي در كشورهاي اروپايي را به سمت و سوي خود 
جلب كند و جايگاه نخس��تين فهرست محبوب ترين 
و پركاربردترين موتور جس��ت وجو را در اين قاره سبز 
به خود اختصاص دهد. طبق اطالعات منتشرش��ده، 
به وضوح مي توان دريافت كه رتبه نخس��ت بيشترين 
اس��تفاده كاربران اروپايي از موتورهاي جست وجو به 
شركت DuckDuckGo تعلق گرفته است. همچنين 
 از ديگر موتورهاي جست وجو محبوب در اروپا مي توان به
 PrivacyWall، ،ياندك��س، بين��گ ،Info.com 
Qwant، GMX و Seznam اشاره كرد. البته نكته 
جالب توجه آن اس��ت كه موتور جست وجو بينگ كه 
توسط شركت مايكروسافت توسعه داده شده است، در 

هيچ كشور اروپايي  جز انگلستان طرفداري ندارد.

 نقص فني 
در كيس هوشمند آيفون

انگجت| اپل اعالم كرد باتري كيس هوشمند خود كه 
از ژانويه تا اكتبر سال گذشته ميالدي به فروش رفته را 
به صورت رايگان تعويض مي كن��د. اين برنامه تعويض 
 XS، XS شامل كيس هاي هوشمند گوشي هاي آيفون
MAX و آيفون XR مي شود. علت اين كار درست شارژ 
نش��دن باتري كيس هاي هوشمند اعالم شده است. به 
 Smart( گزارش ديجياتو، هر كاربري كه كيس هوشمند
Case( مخصوص پرچمداران س��ال گذشته كمپاني 
كوپرتينويي را خريداري كرده است، مي تواند با مراجعه 
به يكي از فروشگاه هاي اپل استور يا هر فروشنده مجاز 
ديگر، كيس خود را به رايگان تعويض كند. ممكن است 
برخي از باتري ها زماني كه به منبع تغذيه متصل شده اند 
شارژ نشوند، يا اينكه اگر آيفون را به آن متصل كنيد نتواند 
گوشي را شارژ كند. اما تفاوت كيس هوشمند اپل با ديگر 
كيس ها در چيست؟اين كيس به سادگي به آيفون متصل 
شده و توسط سيستم عامل اپل شناسايي مي شود. پس 
از متصل كردن كيس به آيفون، باتري داخل آن به عنوان 
باتري دوم براي آيفون شناخته مي شود و در نتيجه درصد 
آن را نيز به كاربران نشان مي دهد. اين كمپاني همچنين 
برچسب امنيتي به برنامه تعويض نزده و صرفا مشكل آن 
را در شارژ نكردن گوشي اعالم كرده است. اپل به كاربران 
اعالم كرده كه از تاريخ خريد اين كيس هوشمند، به مدت 
دو سال وقت دارند تا آن را تعويض كنند. در اين صورت از 
آن جايي كه مشكل كيس هوشمند اپل محدود به شارژ 
نكردن گوشي مي شود، فروشگاه هاي ديگر نيز مي توانند 
كيس را براي كاربران تعويض كنند و نيازي نيست حتما 

به فروشگاه هاي رسمي اپل مراجع كنيد. 

دنياي  فناوري



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت خبر داد

»تعادل« چالش هاي پيش روي رونق توليد را بررسي مي كند

2400شغلبنيادبركتبراييزديها

هزار توي بروكراسي در توليد

7 مجري و تس��هيل گر بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( تا پايان سال، 2400 شغل را 
در استان يزد عملياتي خواهند كرد. به گفته  معاون 
توس��عه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، بنابر 
تأكيدات رييس ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص 
تالش جدي براي اشتغال زايي، مردمي كردن اقتصاد 
و رونق توليد در كشور، تا پايان سال جاري يك هزار 
طرح اش��تغال زايي بركت در قال��ب مدل اقتصادي 
»سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( 
در اس��تان يزد به بهره برداري خواهد رسيد. آغاز به 
كار اين تعداد طرح اشتغال زايي، ايجاد 2400 شغل 

را به دنبال خواهد داشت.
رضا راضي زاده با بيان اين مطلب افزود: 5 شهرستان 
خاتم، بهاباد، مهريز، بافق و ابركوه و 300 روس��تاي 
توابع اين شهرها به عنوان نقاط هدف اشتغال زايي 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام مشخص شده اند 
و فرآيند كار در اين مناطق توسط تسهيل گران بنياد 

آغاز شده است.
وي اعتبار پيش بيني شده براي ايجاد اين تعداد طرح 
اشتغال زايي را بالغ بر 900 ميليارد ريال اعالم كرد و 
افزود: 7 مجري و تسهيل گر بنياد بركت در اين زمينه 

مشغول به فعاليت هستند.
معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام ادامه داد: 2400 ش��غل 
مورد نظر تا پايان س��ال جاري با توجه به ظرفيت ها 
و پتانس��يل هاي هر منطقه در رس��ته هاي ش��غلي 
پ��رورش م��رغ بوم��ي و بوقلمون، صنايع دس��تي، 

پرورش دام س��بك، كيك و شيريني پزي و ... ايجاد 
خواهد شد. راضي زاده در خصوص فرآيند و مراحل 
اشتغال  زايي در قالب مدل اجتماع محور »سحاب« 

)سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( نيز توضيح 
داد: در ابت��دا و در ب��دو ورود بني��اد برك��ت به يك 
استان، جلس��ه اي با حضور اس��تاندار و فرمانداران 

آن اس��تان برگزار مي شود. س��پس كميته اشتغال 
در شهرس��تان هاي هدف با حضور فرماندار و تمام 
دس��تگاه هاي اجرايي برگ��زار و طرح ها و مدل هاي 

اش��تغال زايي بنياد بركت در آن تش��ريح مي شود. 
وي اظه��ار داش��ت: در ادامه و با حض��ور دهياران، 
روستاهاي هدف طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام مشخص و كارگروه توسعه 
اش��تغال در هر روستا تشكيل مي ش��ود. با تشكيل 
اين كارگ��روه، مجري و تس��هيل گران بنياد بركت 
در روستاها مستقر ش��ده و فرآيند اهليت سنجي از 

متقاضيان اشتغال آغاز مي شود.
معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرم��ان ام��ام تصريح ك��رد: پس از 
پايان فرآيند اهليت س��نجي فن��ي، متقاضياني كه 
 داراي ش��رايط الزم هس��تند به بانك عامل معرفي

مي شوند.
بانك نيز بعد از اهليت س��نجي اعتباري، تسهيالت 
مورد نياز را به آنها پرداخ��ت كرده و به اين ترتيب، 
فرآيند ايجاد و استقرار مشاغل با حضور تسهيل گران 

و مجريان بنياد بركت آغاز مي شود.
گفتني اس��ت، بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان 
ام��ام با ه��دف ايج��اد فرصت ه��اي كس��ب وكار، 
محروميت زداي��ي، توانمندس��ازي اقتص��ادي و 
اجتماعي، ارتقاي س��طح زندگ��ي و توزيع عادالنه 
امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را از سوي 
اين ستاد در مناطق محروم و كم تر برخوردار كشور 
راه اندازي كرده اس��ت. اين بني��اد در حال حاضر با 
حضور و فعاليت در 175 شهرستان و 8 هزار روستا، 
ايجاد يك صد هزار فرصت شغلي را تا پايان سال 98 

در دستور كار دارد.

گروهبنگاهها|
اقتصاد ايران در حالي س��ال 98 را تحويل كرد كه موضوع 
رونق توليد و حمايت از كسب و كار داخلي همچنان يكي از 
مهم ترين ضرورت هاي اقتصادي و معيشتي كشور محسوب 
مي شد؛ موضوعي كه طي دهه گذشته از تاکيدات موكد رهبر 
معظم انقالب بوده و رهنمودهاي متعددي براي تحقق ابعاد 
مختلف آن مطرح شده بودند؛ در يك چنين شرايطي بود 
كه قواي سه گانه كشورمان با ريل گذاري قانوني مسير رونق 
توليد تالش كردند تا بستر مناسب براي پويايي و رشد بنگاه 
هاي توليدي را فراهم كنند.  كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم در دوره جديد فعاليت هايش در سال98 و در حالي كه 
تركيب تازه اي را براي بهبود شاخص هاي اجرايي اش تدارك 
ديده بود تحت رياست الياس حضرتي نگاه جديدي را براي 
بهبود شاخص هاي توليد در كشور طراحي و در مسير اجرايي 
شدن قرار داد؛ راهبرد تازه اي كه در 3 حوزه اصلي ، وضعيت 
نظام مالياتی در كشور، وضعيت نظام بيمه ای در کشور و نهايتا 
وضعيت نظام بانکی در کشور تالش كرد تا بستر الزم براي 
پويايي بيش از پيش توليد را فراهم كند. 3ركني كه در صورت 
اصالح آنها مي شد اميدوار بود كه وضعيت پايه اي توليد در 
كشور به سمت بهبود حركت كند.  در اين الگوي قانوني كه 
كميسيون اقتصادي مجلس دهم دنبال مي كرد جايگاه ويژه 
اي براي مشوق هاي صادراتي و كاستن از هزار توي پيچيده 
كسب مجوزهاي الزم براي بهبود شاخص هاي توليد در نظر 
گرفته شده بود تا اهالي توليد و صادرات به دور از بروكراسي 
حاكم ب��ر اين بخش بتوانن��د از طريق يك پنج��ره واحد 
نيازمندي هاي خود را تامين كنند.  علي رغم تمام اين تالش 
ها، اما واقعيات ميداني نشان مي دهد كه هنوز مشكالتي در 
مرحله پيش توليد و برخي كاغذبازي هاي اداري وجود دارد 
كه مسئوالن تقنيني، قضايي و اجرايي از طريق بهبود آن مي 
توانند به توليدگران براي برپا كردن خيمه هاي توليد ياري 
رسانند. به گفته بسياری از توليدکنندگان، مراحل سخت 
پيش توليد برای اخذ مجوزها و دريافت تسهيالت بانکی، 
توان کارآفرينان را گرفت��ه و در عمل هنگام ورود به عرصه 
توليد رمقی برای حل مشکالت اين مرحله باقی نمی گذارد.

    باور فعاالن اقتصادی به عدم حمایت توليد
مديرعامل يكي از ش��رکت هاي دانش بنيان در اس��تان 
لرستان كه در زمينه گياهان دارويی فعاليت مي كند در 
خصوص مشكالت پيش روي توليد مي گويد:  بر خالف 
وجود قانون مناسب، دستورالعمل ها، کميسيون و شوراها 
و مکان هايی که داعيه حمايت از توليد دارند اما حمايتی 
که بايد، رخ نداده و همين امر به لرستان کشيده شده است.

زهرا طهماسبی: در دنيای کنونی که رقابت بازار سرعت 
بااليی دارد چنانچه نتوان ايده ها را در مدت زمان کوتاه و 
مفيد به نتيجه رس��اند، بی ارزش يا کم ارزش می شوند و 
هدف مورد نظر به طور کامل حاصل نخواهد شد. بسياری 
از کارآفرين ها اگرچه ديدگاه بين المللی دارند اما مجبور 
هستند منطقه ای عمل کنند چراکه در غيراينصورت به 
بن بست می رسند و بازار آنها اشياع می شود. وی با اشاره 
به نياز کش��ور برای ورود ارز ادامه داد:  نياز کشور به ورود 
مناب��ع ارزی قابل قبول از طريق توليد بيش از گذش��ته 
اس��ت که بايد بررسی ش��ود در رابطه با اين موضوع چه 
اقداماتی موثری انجام داده ايم. اين فعال اقتصادی با بيان 
اينکه اقتصاد دنيا بر پايه فعاليت کسب و کارهای کوچک 
و متوسط اس��ت اظهار داش��ت:  با توجه به اينکه کسب 
و کاره��ای کوچک مختص گروه های خاصی هس��تند 
بنابراين حجم سرمايه گذاری واحدهای کوچک و متوسط 
و بازدهی ب��االی آنها منجر به ايجاد ثروت و گردش مالی 
خوبی می شود که بايد حمايت های الزم در اين راستا به 

خوبی صورت گيرد.

    بان�ک ها معلول سيس�تم بيم�ار و از کار افتاده 
هستند

طهماس��بی گفت: با توجه به ش��رايط کنون��ی، بانک 
ه��ا تنهامناب��ع تامين کنن��ده هس��تند در حاليکه در 
دني��ا روش هايی همچون تجميع س��رمايه های خرد، 
فرشتگان س��رمايه گذاری و صندوق های ريسک پذير 
از توليدکنندگان حمايت می کنن��د. وی منابع بانکی 
را معلول يک سيس��تم بيم��ار و ازکارافتاده دانس��ت و 

افزود:  بانک ها تابع قوانين از پيش تعيين شده هستند 
و نمی توانند اعتبار مورد نياز توليد را در زمان مناسب و 
به سهولت در اختيار سرمايه گذار قرار دهند در حاليکه 
موضوع زمان در س��رمايه گذاری تعريف خاص و بسيار 
اهميت دارد و حتی يک روز در س��ود يا ضرر آنان موثر 
است. اين فعال اقتصادی با اشاره به مراحل بسيار سخت 
صدور مجوزها و پيش توليد در اس��تان ها گفت: يکی از 
همکاران من پس از 23 س��ال موفق به اخذ يک مجوز 
شده که اين به نوعی رکورد در صدور مجوزها محسوب 
می شود. طهماسبی با اشاره به شروع کار خود در سال 90 
گفت: هنوز يکی از مجوزهای مورد نياز من صادر نشده در 
حاليکه در يک استان همجوار يک فعال اقتصادی، مجوز 
مورد نياز را بدون کارخانه دريافت کرده و محصولی که 
من می توانستم توليد کنم با گردش مالی 500 ميليون 
تومان توسط وی توليد می ش��ود در حاليکه سرمايه و 
زحمتی که من متحمل شدم نداشته اما به دليل همکاری 

مسووالن در صدور مجوز، پيش افتاده است.
وی تصريح کرد: پس از طی مراحل طوالنی و استهالکی 
ص��دور مجوزه��ا و درياف��ت تس��هيالت، توان��ی برای 
توليدکنندگان باقی نمی ماند چراکه نيرويی که قرار بود 
در توليد و رقابت با رقبا ص��رف کنند در دور باطل پيش 
توليد تمام شده است. اين توليد کننده گياهان دارويی در 
خصوص مشکالت توليد نيز اظهار داشت:پس از کش و 
قوس و خستگی های بسيار در مراحل پيش توليد، يکی 
از اصلی ترين مشکالت در زمان توليد، نبود نيروی ماهر 
شغلی و اجتماعی است. طهماس��بی ادامه داد: عليرغم 
خروجی دانشگاهها با دانش آموختگان مختلف اما تعداد 
بسيار اندکی از آنها در اختيار کارآفرين است و با توجه به 
اينکه خود کارآفرين بايد متقاضيان اش��تغال را آموزش 
دهد بنابراين نيروی گرانی محسوب می شود. وی تصريح 
کرد: در برخی موارد سرمايه گذار در حاليکه خودش بيمه 
نيست بايد نيروهای کاری خود را بيمه کند و چنانچه موارد 
ناتوانی شغلی و يا در برخی موارد اعتياد کارگران احرازشود 
اما اجازه اخراج ندارد چراکه با شکايت کارگران و جريمه 

های تامين اجتماعی مواجه می شود. طهماسبی افزود: 
با توجه به اينکه تمام تمرکز و حمايت مسووالن استان به 
واحدهای نيمه موفق و مشکل دار، تا حدودی از واحدهای 
موفق غفلت شده که در صورت ادامه اين روند، خطر از بين 

رفتن واحدهای موفق وجود دارد.

    اخ�ذ مج�وز توليد، ش�نا در مس�ير مخالف 
رودخانه قوانين

محمد س��ياهپوش مديرعامل يكي ديگ��ر از واحدهاي 
توليدي اخذ مجوزهای توليد را همانند ش��نا در مس��ير 
مخالف جريان رودخانه دانست و گفت:  يک توليد کننده 
برای اين مهم بايد دخالف مس��ير رودخانه ای از امضاها، 
نامه ها و قوانين کهنه شنا کند. وی با بيان اينکه اقداماتی 
همچون پنجره واحد و امضای الکترونيکی کار را پيچيده 
کرده ادامه داد: برای اي��ن مهم،افراد بايد کاربری فضای 
الکترونيکی و اينترنتی را بلد باش��ند و س��رعت و پهنای 
باند نيز هميشگی و مناسب باش��د که در بسياری موارد 
اين عناصر در کنار هم موجود نيستند. وی گفت: صدور 
مجوز برای بزرگترين و رابطه دارترين افراد دست کم 1.5 
س��ال به طول می انجامد و به ادارات مختلفی برای اخذ 
امضا و مجوزهای مربوطه مراجعه کند و در برخی موارد 
به دليل مسايلی همچون طايفه گرايی و خط بازی های 
سياسی اين روند بسيار طوالنی می شود. وی افزود: قوانين 
غيرکارشناسی اداری همچنان معضل اول در مسير توليد 

است که بايد به صورت ويژه و اساسی بررسی شود.

    مشکالت پيش روي توليد
اين فعال اقتصادی پس از اش��اره به مشکالت اخذ مجوز، 
موانع مرحله اجرای طرح را از ديگر مسايل پيش روی رونق 
توليد عنوان کرد و گفت:  نوعی تورم بی منطق بدون تعريف 
داريم که به نظر می رس��د اجباری است. وی توضيح داد: 
مفهوم اين س��خن اين است که زمانی يک سرمايه گذار 2 
ميليارد تومان درخواست وام دارد آنچنان مراحل پرداخت 
اين مبلغ طوالنی است که وقتی به دست متقاضی می رسد 
عمال کارايی 800 ميليون توم��ان دارد که اين يعنی تورم 
بی تعريف. سياهپوش ادامه داد: همچنين نبود قاعده و تعرفه 
در خصوص حمل و نقل و دس��تمزد در حين اجرای طرح 
مشکالتی برای توليدکنندگان به وجود می آورد که با توجه 
به اينکه توليدکننده انريی خود را در مراحل قبل از اجرای 
طرح صرف کرده رمقی برای توليد و حل اين مشکالت ندارد.

اين فعال اقتصادی که دعوتنامه از ميالن ايتاليا را رد کرده 
و در ايران فعاليت می کند تصريح کرد: بازاريابی و فروش از 
چالش های اصلی حوزه توليد است. سياهپوش ادامه داد: 
نوس��انات بازار و نبود بازار دائمی برای عرضه توليدات يک 
مساله فراگير است و در برخی موارد عليرغم توليد کيفی 
و کمی مناس��ب اما چالش فروش و دپوی محصوالت در 
انبار موجب ورشکستگی توليد کننده می شود. وی گفت:  
برخی موارد قوانين خوبی برای توليد مصوب شده اما ضمانت 
اجرايی ندارند اما در مقابل قوانين خش��ک و بی رحمی در 
مقابل توليد قد علم کرده و ضوابط بانک، بيمه و ماليات به 

سدی برای توليدکننده تبديل می شود.

صادرات كاال از مرز سومار
از سرگرفته شد

ر  ندا ما كرمانش�اه|فر
گيالنغرب گفت: صادرات 
كاال از م��رز س��ومار پس از 
ح��دود پن��ج م��اه وقفه به 
دلي��ل تعطيلي از س��وي 
ط��رف عراقي، روز ش��نبه 
21 آذرماه از سرگرفته شد. 
كوروش محموديان ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: از 
شنبه صادرات كاال از مرز سومار در زمينه هاي مصالح 
ساختماني، پتروشيمي و مواد شوينده به كشور عراق 
آغاز شده اس��ت. وي اظهار داشت: با توجه به تعطيلي 
بازارچه سومار به دليل برخي مشكالت طرف عراقي، پس 
از جلسات متعدد و پيگيري هاي الزم از طرف استاندار 
كرمانشاه و دولت جمهوري اسالمي ايران اين مرز با ابالغ 
طرف عراقي بازگشايي شد. فرماندار گيالنغرب گفت: 
تفاهم نامه الزم با طرف عراقي به منظور تامين و تجهيز 
زيرساخت هاي الزم در راستاي تحقق مصوبه دولت در 
رسمي شدن مرز سومار منعقد شده و اميد است به زودي 
فعاليت هاي متناسب با مرز رسمي در مرز سومار محقق 
شودبا ايجاد سيستم هاي جديد روشنايي در محوطه 
بازارچه عمليات بيس ريزي و س��امان دهي محوطه و 
احداث سالن مالقات هاي مرزي و ايجاد زيرساخت ها در 
مرز سومار سرعت گرفته است. در ۶ ماه اول سال جاري 
340 هزار تن كاال در 90 قلم ب��ه ارزش 400 هزار دالر 

از مرز سومار توسط 18 هزار كاميون صادر شده است.

دستگيري هكر سرقت 
اطالعات حساب بانكي

قم|فرمانده انتظامي استان 
قم با اشاره به دستگيري يك 
هكر حرفه اي در قم گفت: 
متهم از طريق فيشينگ از 
حساب بانكي ۶۶15 نفر از 
مردم برداشت كرده بود. به 
گزارش پايگاه خبري پليس، 
سردار عبدالرضا آقاخاني اظهار داشت: پليس فتا استان قم 
در پي رصد و پايش فضاي مجازي و در راستاي مبارزه با 
پول شويي، يك هكر حرفه اي را شناسايي كردند. نامبرده 
از طريق شماره هاي مجازي در زمينه پول شويي و خريد 
ارزهاي ديجيتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وي 
نيز پرونده هاي زيادي در سراس��ر كشور تشكيل شده 
بود. متهم با اس��تفاده از پيان هاي خارجي و حتي وي 
پي اس هاي داخلي اقدامات مجرمانه خ��ود را انجام و 
جهت احراز هويت در حين انجام برخي تراكنش هاي 
مالي اقدام به سوءاس��تفاده مدارك هويتي افراد ديگر 
كرده تا امكان شناس��ايي مقدور نباشد. وي همچنين 
به صورت س��ازمان يافته با اس��تخدام افراد مختلف در 
زمينه برنامه نويسي، تهيه كارت اجاره، سيم كارت هاي 
افراد غير، شناس��ايي صرافي هاي افراد متخلف، تهيه 
مدارك هويتي جعلي و... با راه اندازي ربات هاي مختلف 
و ارسال پيامك هاي انبوه متناسب با مسائل روز جامعه 
اقدام به سرقت اطالعات كارت بانكي افراد كرده و اقدام به 

پول شويي در سطح كالن مي كرد.

تالش براي رفع تعرض 
مالياتي از صادركنندگان

خوزس�تان|رييس اتاق 
بازرگاني صناي��ع، معادن 
و كش��اورزي اه��واز از 
تالش هاي اي��ن نهاد براي 
رفع تعرض مالياتي به مبلغ 
700 ميليارد ريال ويژه تجار 
و صادركنندگان اس��تان 
خوزس��تان طي س��ال هاي 90 تا 95 خبر داد. شهال 
عموري در گفت وگو با ايس��نا در اين خصوص اظهار 
كرد: اتاق بازرگاني اه��واز براي رفع تعرض مالياتي به 
مبلغ 700 ميليارد ريال وي��ژه تجار و صادركنندگان 
استان خوزستان طي س��ال هاي 90 تا 95 در تالش 
است و پيگيري اين موضوع از طريق اتاق و هيات 251 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در حال انجام است. 
وي ادامه داد: بر اساس پيگيري هايي كه در جريان است، 
سعي داريم تا مشكالت مالياتي صادركنندگاني كه طي 
سال هاي 1390 تا 1395 به دليل نبود آگاهي، موفق 
به تسليم اظهارنامه نشده اند را برطرف كنيم. او با بيان 
اينكه به استناد قانون ماليات هاي مستقيم، 100 درصد 
نرخ ماليات درآمد حاصل از صادرات صفر است، افزود: از 
سوي ديگر به استناد ماده 95 و 101 قانون ماليات هاي 
مستقيم، شرايط مشموليت براي استفاده از معافيت 
مالياتي موضوع ماده 141 قانون ماليات مستقيم براي 
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، تسليم اظهارنامه 

مالياتي اعالم شده است. 

واكنش مدعي العموم به قطع 
درختان الموت قزوين

قزوين|دادستان عمومي 
و انق��الب قزوي��ن از ورود 
مدعي العموم ب��ه موضوع 
قطع بي رويه و بدون مجوز 
درختان در منطقه الموت 
قزوين و بررسي اين موضوع 
در نشست فوق العاده شوراي 
حفظ حقوق بيت المال خبر داد. محمد قاسمي در تشريح 
اين خبر گفت: يك��ي از معضالتي كه در بازديد دو روزه 
رييس كل دادگستري استان از دو بخش الموت شرقي و 
غربي قزوين از سوي مسووالن و اهالي اين منطقه مطرح 
ش��د، قطع بي رويه درختان مثمر، غير مثمر و جنگلي 
بود كه اين موضوع براي منطقه گردشگري و توريستي 
الموت بسيار نگران كننده است. وي افزود: بر اساس اعالم 
مسووالن منطقه و مشاهدات محلي، روزانه حدود 100 
تن چوب از باغات منطقه الموت قطع و به چند خريدار 
چوب در الموت و قزوين فروخته مي شود كه به محض 
اطالع، دستور پلمب مراكز خريد چوب را تا اطالع ثانوي 
و توقيف خودروهاي حامل چوب قطع شده صادر شد. 
بنا بر اعالم روابط عمومي دادگستري استان، دادستان 
قزوين با بيان اينكه انتظار مي رود دستگاه هاي متولي 
از جمله سازمان جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، محيط 
زيست در اين خصوص به وظايف قانوني خود عمل كنند، 
هش��دار داد: قطع هرگونه درخت بايد با توجه به داليل 

قانوني صورت گيرد.

رشد ۳۳ درصدي صادرات
از پايانه هاي مرزي شرق

سيستانوبلوچستان|
مدي��ركل راهداري و حمل 
و نق��ل جاده اي سيس��تان 
و بلوچس��تان از افزاي��ش 
33 درصدي ص��ادرات در 
9 ماه س��ال جاري از طريق 
پايانه هاي مرزي »ميرجاوه« 
و »ميلك« اين استان خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
اداره كل راه��داري و حمل و نقل جاده اي سيس��تان و 
بلوچستان، ايوب كرد اظهار داشت: يك ميليون و ۶18 
هزار و 303 تن كاال توس��ط ۶۶ هزار و 397 دس��تگاه 
كاميون در 9 ماهه سال جاري از طريق پايانه هاي مرزي 
»ميرجاوه« و »ميلك« اين استان صادر شد كه افزايش 
33 درصدي هم در تناژ و هم در تعداد دستگاه را نشان 
مي دهد. وي با بيان اينكه سيستان و بلوچستان به دليل 
برخورداري از ظرفيت هاي بي نظير همانند همجواري 
با دو كشور افغانس��تان، پاكستان و همچنين استقرار 
در كن��ار آب هاي آزاد بين المللي خ��ارج از تنگه هرمز 
موقعيت ممتازي را در توسعه تجارت خارجي، ترانزيت 
و حمل و نقل داراست، افزود: با توجه به اينكه استفاده از 
ظرفيت هاي اين استان در حوزه صادرات و تجارت نتايج 
ارزشمندي نظير كسب درآمد ارزي، ايجاد فرصت هاي 
شغلي جديد و افزايش نفوذ منطقه اي را به همراه دارد، 
رويكرد اين اداره كل در حوزه پايانه هاي مرزي نيز بر پايه 

گسترش صادرات برنامه ريزي شده است. 
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وزیر كشور وضعيت هرمزگان 
پس از بارندگي را بررسي كرد

بندرعباس|عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
در گفت وگوي تلفني با فريدون همتي اس��تاندار 
هرمزگان، به بررس��ي وضعيت استان هرمزگان با 
توجه به بارندگي هاي گسترده روز جمعه پرداخت. 
عبدالرض��ا رحماني فضل��ي در گفت وگوي تلفني 
با فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان، به بررس��ي 
وضعيت استان هرمزگان با توجه به بارندگي هاي 
گسترده روز جمعه پرداخت. استاندار هرمزگان در 
اين گفت وگوي تلفني با اشاره به آماده باش كامل 
دستگاه هاي اجرايي و اتخاذ تمامي تمهيدات الزم 
براي ارايه خدم��ات، گزارش��ي از اقدامات صورت 
گرفته در استان هرمزگان همزمان با بارندگي هاي 
گس��ترده را به وزير كشور ارايه كرد. وزير كشور نيز 
ضمن قدرداني از تالش دستگاه هاي اجرايي استان و 
همكاري خوب مردم هرمزگان، جهت هرگونه كمك 
و صدور دستور اس��تفاده از ظرفيت ديگر استان ها 
براي كنترل سيالب در هرمزگان در صورت نياز و 

ضرورت، اعالم آمادگي كرد.

مشكل ضامن؛ صف دریافت وام 
ازدواج را طوالني كرده است

بجنورد| خراسان شمالي دبير هماهنگي شعب 
بانك هاي خراسان ش��مالي گفت: مشكل در ارايه 
ضامن سبب شده تا صف هاي طوالني براي دريافت 
وام ازدواج در بانك هاي اين اس��تان ايجاد ش��ود. 
هدايتي اظهارك��رد: در حال حاضر تعدادي از افراد 
هستند كه به اندازه انگشتان هر دو دست ضمانت 
ساير افراد را قبول كرده اند و بانك ها نمي تواند اين 
افراد را به عن��وان ضامن قبول كند. اگر متقاضيان 
وام ازدواج بتوانند ضامن هاي معتبر را به بانك ارايه 
دهند هيچ كدام از بانك هاي استان مشكلي در ارايه 
تسهيالت ندارند و تس��هيالت به سرعت پرداخت 
مي ش��ود. در حال حاضر بيش از س��ه ه��زار نفر از 
متقاضيان وام ازدواج در اين اس��تان در نوبت قرار 
دارند كه تعداد زيادي است. وي تاكيد كرد: در سال 
جاري 9 ه��زار و 333 فقره وام ازدواج به متقاضيان 
ارايه شده است. به گفته اين مقام مسوول دو هزار و 
9۶7 ميليارد ريال وام ازدواج به متقاضيان ارايه شده 
است. با باال رفتن رقم وام ازدواج تعداد افراد متقاضي 

در اين استان نيز افزايش يافته است.

ميانكاله با انرژي خورشيدي 
برقدار مي شود

ساري|مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق 
مازندران از برقرس��اني به منطقه حفاظت شده 
ميانكاله ب��ا اعتبار 27 ميلي��ارد و 9۶0 ميليون 
ريال با انرژي خورش��يدي خبر داد. رضا غفاري 
گفت: فاصل��ه اولين آبادي با آخري��ن آبادي در 
اين منطقه 35 كيلومتر است و محدوديت هاي 
زيست محيطي سبب شده تاكنون براي حفاظت 
از منطقه شبكه برق احداث نشود. وي خاطرنشان 
كرد: هزينه برقراري انش��عاب براي هر خانوار در 
اين منطقه 40 تا 50 ميليون تومان خواهد بود و 
هزينه هاي تعميرات و نگهداري هم بسيار دشوار 
است. مديرعامل ش��ركت توزيع برق مازندران 
تصريح كرد: اين منطقه در حقيقت يك دهستان 
است و اكثريت آنها در طول سال به طور مدام در 

منطقه زندگي مي كنند.

تقدیر از واحدهاي برتر حامي 
حقوق مصرف كنندگان

ساري|مسوول روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري گفت: در اجراي 
سياس��ت هاي دولت و تاكيدات سران قوا مبني بر 
نظارت و حفظ آرامش و تنظيم بازار، به پاس تالش 
و اقدامات ارزنده از منطقه ساري تقدير شد. عباس 
خليل پور از برگزاري همايش تجليل از واحدهاي 
برتر حامي حقوق مصرف كنندگان استان با اشاره 
به اينكه ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري توانس��ت در بين شركت كنندگان 
در همايش حايز رتبه شود، افزود: ارزيابي گزارش 
اجرايي و پيشرفت آيين نامه اجرايي ماده شش قانون 
حمايت از مصرف كنندگان با ضرورت رصد دقيق 
ميزان رضايت مندي شهروندان استان از عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي انجام شد كه اين شركت با ارايه 
گزارشي دقيق از نوع خدمت رساني ها توانست لوح 
تقدير اين همايش را از آن خود كند . عباس خليل پور 
تاكيد كرد: با تالش همه جانبه پرسنل و رهنمودهاي 
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري اين شركت توانس��ت در امر نظارت و حفظ 
آرامش و تنظيم بازار موفق عم��ل كرده و رضايت 
مردم را در ارزيابي دستگاه هاي ناظر به دست آورد.

ساخت كامل یك ایستگاه 
ریخته گري 

اصفهان|ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد كشور، در شرايط تحريم نيز پيشتازي خود را 
در بومي سازي حفظ كرده است. يكي از بخش هاي 
ذوب آهن كه با همت تالشگران خود در اين راستا 
كارنامه درخش��اني دارد، بخش فوالد سازي است.  
مهن��دس س��ياووش خواجوي قائم مق��ام بخش 
فوالد سازي با بيان اينكه ذوب آهن قادر است براي 
اولين بار در كشور ساخت صفر تا صد يك ايستگاه 
ريخته گ��ري را به عهده بگيرد، گف��ت: بيش از 70 
درصد از قطعات بخش فوالدسازي بومي سازي شده 
است. به نحوي كه در حوزه مكانيك و انرژي باالي 
80 درصد، در حوزه برق و اتوماس��يون نزديك به 
40 درصد، در حوزه مواد مصرفي تكنولوژي و نسوز 
نزديك به 85 درصد بومي سازي انجام شده است.  

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از وضعيت تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي سال 99

مراكز درماني در مضيقه؛ مردم گرفتار گراني
ابالغ تعرفه هاي پزش��كي هم��واره يك��ي از موضوعات 
بحث برانگيز حوزه بهداش��ت و درمان كشور بوده است. 
در يك سو پزش��كاني قرار دارند كه همواره به تعرفه هاي 
تعيين ش��ده اعتراض داشته و معتقدند رقم تعيين شده 
با تورم همخواني ندارد و مبلغي كه آنها به عنوان ويزيت 
دريافت مي كنند بس��يار كمتر از خدماتي است كه ارايه 
مي دهند و در س��وي ديگر مردمي قرار دارند كه افزايش 
تعرفه ها، شرايط ادامه درمان را برايشان سخت مي كند. 
در ساده ترين حالت هزينه تمام شده براي بيمار از ويزيت 
ش��روع و به نسخه و تهيه دارو ختم مي شود. اين درحالي 
است كه بس��ياري از بيماران براي دس��تيابي مجدد به 
س��المتي ناگزير به دريافت برخي خدمات تش��خيصي 
مانند آزمايشگاه و همچنين خدمات مداخله اي هستند، 
از اين رو هزينه تمام ش��ده براي بيمار با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور، بسيار زياد و پرداخت آن دشوارمي شود 
كه در چنين وضعيتي بيمار به مرور از چرخه درمان حذف 
مي شود چون توان پرداخت هزينه آن را ندارد. روز گذشته 
رييس دبيرخانه بيمه سالمت اعالم كرد تعرفه هاي پزشكي 
سال آينده، با توجه به ميزان رشد بودجه بيمه ها و ميزان 
افزايش حقوق و دستمزد در بودجه سال آينده بررسي و 
تعيين مي شوند اما هيچ پيش بيني در زمينه نرخ تعرفه هاي 
سال آينده انجام نشده است، اين اظهارنظر در حالي است 
كه مهرماه امسال رييس سازمان نظام پزشكي اعالم كرد 
اين بار تعرفه ها بايد واقعي تعيين شده تا مردم بدانند كه 
پزشكان براي س��المت آنها يارانه مي دهند. با اين وجود 
كارشناسان اقتصاد سالمت معتقدند افزايش تعرفه هاي 
پزش��كي منطبق با نرخ تورم، نه در توان مردم است و نه 
بيمه ها قادر به پرداخت آن هستند بنابراين يا تعرفه ها بايد 
كمتر افزايش يافته يا دولت چاره اي براي حمايت از مردم 

و بيمه ها بينديشد.

    تعرفه 99 تاكنون پيش بيني نشده
چهارم مهرماه ۹۸، جلسه اي با حضور معاون فني و نظارت 
سازمان نظام پزش��كي و جمعي از فعاالن صنفي جامعه 
پزشكي براي تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي سال آينده 
برگزار شد كه بر اساس آن در س��ال جاري نرخ خدمات 
تش��خيصي درماني بخش دولتي و خصوصي به ترتيب 
داراي افزاي��ش ۱۰ و ۱۳ درص��دي بود. اما م��ورد انتقاد 
سازمان نظام پزشكي قرار گرفت و محمدرضا ظفرقندي، 
رييس كل سازمان نظام پزشكي در نامه اي به معاون اول 
رييس جمهور خواستار اصالح تعرفه هاي ابالغي دولت 
و افزايش ۴۰ درصدي آن به دلي��ل عدم تطابق با تورم و 
رشد هزينه ها شد. تكاپوي پزشكان براي بررسي و افزايش 
تعرفه هاي خدمات درماني سال ۱۳۹۹ درحالي است كه 
به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان در جريان اجراي طرح 
تحول س��المت، تعرفه خدمات درمان��ي افزايش زيادي 
داش��ته و همين امر س��بب افزاي��ش هزينه هاي بخش 

درمان شده است.با اين حال هنوز هم ماجراي تعرفه ها به 
سرانجام نرسيده است. روز گذشته دبير و رييس دبيرخانه 
ش��وراي عالي بيمه س��المت، درب��اره آخرين وضعيت 
تعيين تعرفه هاي پزشكي سال ۱۳۹۹، گفت: تعرفه هاي 
پزشكي، با توجه به ميزان رش��د بودجه بيمه ها و ميزان 
افزايش حقوق و دس��تمزد در بودجه سال آينده بررسي 

و تعيين مي شوند.
سجاد رضوي با اشاره به آخرين جزييات بررسي تعرفه هاي 
پزشكي سال ۱۳۹۹ در شوراي عالي بيمه، گفت: تاكنون 
هيچ پيش بيني در زمينه تعرفه هاي پزشكي سال آينده 
انجام نشده است. البته سازمان نظام پزشكي پيشنهادات 
خ��ود را در اين زمينه ارايه داده اس��ت، ام��ا هنوز در اين 

حوزه پيش بيني يا تصميم گيري انجام نشده است.
وي با بيان اينكه وضعيت تعيين تعرفه هاي پزش��كي به 
ميزان رش��د بودجه س��ازمان هاي بيمه گر و ميزان رشد 
حقوق و دستمزد در بودجه بستگي دارد، افزود: در عين 
حال براي بررسي تعرفه ها ابتدا بايد ببينيم دولت چقدر 
پول در اختيار اين حوزه قرار مي دهد. بر اساس بودجه اي 
كه دولت و مجلس براي سال آينده در اين حوزه مشخص 
مي كنند مي توان درباره تعرفه هاي پزش��كي سال آينده 
تصميم گيري كرد. بنابراين ابتدا بايد ميزان رشد بودجه 
س��ازمان هاي بيمه گر و ميزان رشد حقوق و دستمزد در 
بودجه س��ال ۱۳۹۹ در دولت و مجلس مشخص شود و 
سپس ما سعي مي كنيم تعرفه هاي س��ال آينده را قبل 
از پايان س��ال جاري بررس��ي و اعالم كنيم. البته ما فعال 

پيشنهادي به دولت در اين حوزه نداده ايم.
البته اظهارات رضوي در حالي است كه ديروز معاون فني 
و نظارت سازمان نظام پزشكي، از اعالم تعرفه هاي پزشكي 
سال ۹۹، به وزير بهداش��ت خبر داد. محمد جهانگيري 
درباره اين موضوع بيان كرد: مصوبات شوراي عالي مبني 
بر افزايش جزو فني تعرفه بر اساس تورم و جزو حرفه اي 
آن بر اساس حقوق و دس��تمز به وزير بهداشت و رييس 
شوراي عالي بيمه اعالم شده است. براساس قوانين رشد 
تعرفه ها بايد متناسب با قيمت تمام شده خدمات و نيز اصل 
تعادل منابع و مصارف براي رفتار سازي مناسب در جهت 

ارايه خدمات باشد.
جهانگيري افزود: براس��اس قوانين رش��د تعرفه ها بايد 
متناسب با قيمت تمام ش��ده خدمات و نيز اصل تعادل 
منابع و مصارف براي رفتار س��ازي مناسب در جهت ارايه 
خدمات باش��د. در اين مدت توجه به تحوالت چند سال 
اخير كه همراه با دگرگوني هاي اقتصادي كشور بوده، بسيار 
ضروري به نظر مي رسد زيرا در دو سال گذشته مجموع 
رشد تعرفه ها ۱۳ درصد بوده است. افزايش تورم و حتي 
حقوق و دس��تمزد غيرقابل مقايسه با رشد غيرمنطقي 
تعرفه ها بوده اس��ت و در صورت تكرار سناريوهاي قبلي 
امكان پاس��خگويي به كنترل هزينه ها و حفظ كيفيت 

خدمات وجود نخواهد داشت.

    بايد تحمل كرد
درخواست پزشكان براي واقعي شدن تعرفه هاي درمان 
در حالي اس��ت كه نمايندگان مجلس معتقدند مردم 
توان پرداخت هزينه بيش��تر را ندارند. حسن لطفي، 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
درباره اين موضوع بيان كرد: پزشكان توقع تعرفه هاي 
دالري را نداشته باشند و با دالر زندگي نكنند، بايد توجه 
داشته باشند كه در كشور ما فعاًل چنين زيرساخت هاي 
افزاي��ش تعرفه ها فراهم نيس��ت. مي��زان تعرفه هاي 
خدمات درماني ب��ا درآمدهاي مردم همخواني ندارد، 
ميزان تعرفه هاي خدمات درماني بايد كنترل ش��ود 
و افزايش تعرفه ها بايد متناس��ب با وضعيت اقتصادي 
كشور و مردم باشد. در حال حاضر شاهد يك ناهمخواني 
شديدي بين درآمد و هزينه هاي مردم هستيم. از سوي 
ديگر محمدحسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: هر سال در اين مقطع 
زماني اين بحث ها مطرح مي شود اما هيچگاه عملياتي 
نشده است. اگر قرار باشد تعرفه ها به نرخ تورم افزايش 
يابد ش��اهد اعتراض هاي مردمي هستيم اما از سوي 
ديگر هزينه اداره مطب هم باال رفته و پزشكان هم حق 
دارند بنابراين بايد افزايش تعرفه به اندازه اي باشد كه 
به دو طرف آسيبي نرسد. او افزود: اگر تعرفه ها افزايش 

نداشته باشد پزشكان بخش خصوصي عمال توان ادامه 
فعاليت ندارند اما ش��رايط اقتصادي ب��راي مردم هم 
سخت شده در نتيجه همه بايد تحمل كنيم وضعيت 
به گونه اي نيست كه مردن قادر به پرداخت ۳۰ درصد 
افزايش نرخ تعرفه ها را داشته باشند. بيمه ها بايد با وجود 
تمام مشكالت اقتصادي حمايت خود را افزايش دهند. 

نمي شود همه چيز را به گردن مردم انداخت.

    بيمه ها توان افزايش تعرفه را ندارند
افزايش تعرفه هاي پزشكي در حالي است كه بيش از ۷۵ 
درصد بار مالي افزايش تعرفه هاي خدمات درماني متوجه 
دو بيمه گذار بزرگ، يعني سازمان تأمين اجتماعي و سازمان 
بيمه س��المت مي ش��ود؛ بيمه گذاراني كه درگير اوضاع 
نابسامان اقتصادي هستند. به طوري كه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در گزارشي ورشكستگي سازمان 
تأمين اجتماعي را در دهه آينده محتمل دانس��ته است. 
درحال حاضر هم س��ازمان تأمي��ن اجتماعي ميلياردها 
تومان بابت صورت حس��اب ها به دانشگاه علوم پزشكي، 
داروخانه ها و پاراكلينيك ها بدهكار است. با توجه به موارد 
گفته شده، بديهي اس��ت كه افزايش تعرفه هاي درماني 
سال ۱۳۹۹ بحران مالي اين سازمان را تشديد مي كند. از 
سوي ديگر مطابق گزارش هاي مركز آمار، سهم سالمت از 

سبد هزينه هاي خانوار بعد از اجراي طرح تحول سالمت و 
افزايش تعرفه ها رشد چند درصدي داشته است. در همين 
راستا به اعتقاد بسياري از كارشناسان ميزان تعرفه هاي 
خدمات درماني بايد كنترل ش��ود و افزايش آن متناسب 
با وضعيت اقتصادي كش��ور و مردم باشد. در حال حاضر 
با توجه به ش��رايط اقتصادي مي��زان تعرفه هاي خدمات 
درماني با درآمدهاي مردم همخواني ندارد و زيرساخت هاي 
افزايش آن تا چند س��ال آينده امكان پذير نيست. با اين 
حال كارشناس��ان اقتصاد س��المت از يك سو بر مداخله 
بيمه ها به عنوان راه ح��ل برون رفت از اين وضعيت تاكيد 
مي كنند و برخي ديگر معتقدند تس��ريع در روند اجراي 
پرونده الكترونيك مي تواند اين وضعيت را س��ر و سامان 
دهد. رييس جامعه جراحان ايران معتقد اس��ت شرايط 
فعلي ناشي از ناكارآمدي بيمه هاست. او درباره اين موضوع 
گفت: در نس��بت بين خدمات پزشكي و تعرفه ها، عدالت 
بايد رعايت شود. طبق قانون، تعرفه ها بايد عادالنه باشد اما 
نبوده است. چون مكانيسم تعريف تعرفه ها درست نيست، 
ضمن اينكه ناتواني بيمه ها در اين موضوع تاثيرگذار است. 
ايرج فاضل افزود: يكي از راه هاي حل اين مشكل، اصالح 
تركيب شوراي عالي بيمه اس��ت. يكي از مشكالت نظام 
سالمت كشور، بيمه ها هستند كه نتوانسته اند رضايت بيمار 

و پزشك را جلب كنند.

اعمال رتبه بندي فرهنگيان با حقوق دي ماه
معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش اعالم كرد كه اص��الح احكام و نگارش حقوق 
انجام ش��ده و همكاران ما شبانه روزي كار مي كنند تا 

رتبه بندي در حقوق دي ماه معلمان اعمال شود.
علي الهيار تركمن با اشاره به اينكه رتبه بندي يكي از 
اصلي ترين فرايندها در نظام مديريت منابع انس��اني 
است، گفت: نظام هاي شغلي يا شغل محورند يا شاغل 
محور. وزارت آموزش و پرورش شغل محوراست و طبق 
آن كس��اني به اين حيطه ورود مي كنند كه مجهز به 
صالحيت هاي تعيين شده باشند و خود را ارتقا دهند تا 

بتوانند كيفيت را رقم بزنند.
او اف��زود: دو دس��ته صالحي��ت بدو ورود ب��ه حرفه و 
حين خدمت و ارتقاي مس��تمر فرايندها داريم كه يا 
برنامه ريزي شده يا خودانگيخته يا از طريق تركيبي از 
اين دو اتفاق مي افتد. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه آموزش و پرورش، 
دستگاهي گس��ترده است و برنامه ريزي به تنهايي در 
جايگاه خود كافي نيست و بايد انگيزه هاي دروني نيز 
ايجاد كنيم، به هفت كاربرد رتبه بندي حرفه اي اشاره 
كرد و گفت: نقطه آغاز رتبه بندي مجهز ش��دن به اين 

توانايي ها و نقطه پاياني آن ارتقاي كيفيت است.
الهي��ار تركمن ادامه داد: نبايد به اين قائل باش��يم كه 
رتبه بندي مي كنيم تا حقوق افزايش يابد و پول توزيع 
مي كنيم. مگرمجازهستيم به توزيع پول؟ هرچيزي 

سازوكارهاي قانوني خود را دارد. الهيار تركمن درباره 
تقس��يم بندي هاي رتبه بن��دي در دوره هاي قبلي به 
اس��تاد معلم، مربي معلم و... گفت: اينها واژه هستند و 
به نگاه هاي قبلي ب��ه رتبه بندي برمي گردد كه تمايل 
داشتند خود را شبيه سيستم آموزش عالي و دانشگاه 
كنند. متاس��فانه آموزش عالي زدگ��ي در آموزش و 
پرورش هم ديده مي شود. ما بر اساس صالحيت هاي 
موجود و پايه هاي اصلي دنبال اين هس��تيم بگوييم 

هرفرد بر اس��اس ش��روع خدمت در يك جايگاه قرار 
مي گيرد. از رتبه يك تا ۵ درنظر گرفته شده و مشخص 
است و هركدام از معلمان با كسب صالحيت ها در اين 

رتبه ها حركت مي كنند.
وي به ابالغ رتبه بندي در ۱۷ آذر ماه امسال اشاره كرد 
و گف��ت: رتبه بندي مبتني بر س��ه صالحيت معلمي 
است كه شامل صالحيت عمومي، تخصصي و حرفه اي 
مي شود. به گفته وي، فرايند سنجش صالحيت ها در 

آيين نامه كامال مشخص است. نتيجه سنجش ها منجر 
به صدور گواهينامه حرفه معلمي مي شود. صالحيت 
عمومي كه براي ورود به حرفه معلمي نياز است، حين 
استخدام بررسي شده و همه كساني كه استخدام اند 
واجد اين صالحيت اند. الهيار افزود: صالحيت تخصصي 
نيز صالحيت هايي هستند كه تخصص حرفه معلمي 
را ايجاد كرده و به رشته دانشگاهي و مرتبط بودن آن 
با حوزه تدريس معلم برمي گ��ردد. البته وزن مرتبط 
بودن رشته با حوزه تدريس، بيشتر از وزن مدرك است.

او با بيان اينكه در ۱۰ س��ال گذشته حدود ۳۰ درصد 
نيروهاي جذب ش��ده در وزارت آم��وزش و پرورش با 
روش غيرعلمي و غيررقابتي وارد شده اند گفت: در دوره 
ابتدايي معلمان با ۷۰۰ عنوان رشته در ابتدايي تدريس 
مي كنند ولي ۴ تا ۵ رشته تخصصي دوره ابتدايي است.
معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش ادامه داد: صالحيت حرفه اي نيز فرد را در نحوه 
تدريس موثر و مفيد مورد سنجش قرار مي دهد. مانند 
آش��نايي و به كارگيري روش و فنون تدريس، نمرات 

ارزيابي عملكرد، دوره هاي ضمن خدمت و... 
الهي��ار تركمن با اش��اره ب��ه اينكه مش��مولين طرح 
طبقه بندي مشاغل يعني هفت گروه معروف، مشمول 
رتبه بندي مي شوند، گفت: در سال ۹۴ يك بار معلمان 
را در طبقاتي ق��رار داده بوديم براي آنكه به هم نخورد 
فراين��د تطبيق و ارتق��ا را در زمان تدوي��ن آيين نامه 

پيش بيني كردي��م. براي رتبه ه��اي مقدماتي كاري 
انجام نداده بوديم و بايد براي سنجش صالحيت هاي 
حرف��ه اي آنها آزمون هاي آناليني برگ��زار كنيم. اين 
آزمون ها اصال كنكور و امتحان سنتي و كالسيك نيست. 
جواب به س��واالت آنالين حتي از طرق مختلف چون 
اپليكيشن هاي موبايل مدنظر است كه بتواند صالحيت 

حرفه اي شان را بسنجد.
معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش افزود: رتبه بندي روي س��اعت حق التدريس 
موظف و غيرموظف، پاداش پايان خدمت و ساير موارد 
حقوقي اثرگذار اس��ت. يكي از مطالبات مهم ما خارج 
شدن از قانون مديريت خدمات كشوري است. معتقدم 
۱۰ سال آينده ديگر نمي توانيم با قانون عمومي، آموزش 
و پرورش را اداره كنيم. مبناي كار ما فعال بر اساس قانون 
مديريت خدمات كشوري است و تا زماني كه تحت اين 

قانونيم شكل رتبه بندي قابل تغيير نيست.
وي درباره بودجه م��ورد نياز براي رتبه بندي معلمان 
گفت: مرحله اول رتبه بندي در سال ۹۴ و ۹۵ با ۵۰۰۰ 
ميليارد تومان به اجرا درآمد. رتبه بندي س��االنه ۵ تا 
6 هزار ميليارد تومان نياز دارد. آماده س��ازي احكام و 
نگارش حقوق انجام شده و همكاران ما شبانه روزي كار 
مي كنند تا رتبه بندي در حقوق دي ماه اعمال شود. به 
گفته او در قانون به صراحت آمده است كه رتبه بندي به 

بازنشسته ها و دانشجومعلمان تعلق نمي گيرد.

  Sun. Jan 12. 2020  1572   يكشنبه 22  دي 1398   16جمادي االول 1441  سال ششم    شماره 

انتقاد وزارت بهداشت
از نرخ اعالمي ماليات دخانيات

با اعالم ميزان ماليات بر دخانيات توس��ط سازمان 
امور مالياتي، رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل 
دخانيات وزارت بهداش��ت به نرخ هاي اعالم ش��ده 
واكنش نشان داد و گفت: س��هم وزارت بهداشت از 
محل درآمد ماليات بر دخانيات ۵۰ درصد اعالم شده؛ 
در حالي كه وزارت بهداشت در سال ۹۷ و ۹۸ حتي 
يك ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمد نداشته 
است.بهزاد ولي زاده با تاكيد بر اينكه عدد ماليات بر 
دخانيات بايد بر اس��اس قيمت خرده فروشي اعالم 
شود و نه بر اساس قيمت كارخانه، اظهار كرد: طبق 
ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مبناي محاسبه 
نرخ ماليات دخانيات نرخ خرده فروش��ي آن است؛ 
بنابراين اعدادي كه براي ماليات بر دخانيات عنوان 
مي شود بايد بر اس��اس نرخ خرده فروشي باشد كه 
اگر قرار باشد اكنون با اين رويه محاسبه انجام شود، 
نرخ ماليات بر دخانيات كمتر از ۱۵درصد مي شود.

او با اشاره به اينكه واردات سيگار خارجي به كشور بر 
اساس تبصره سه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه 
تقريبا صفر است، به ايسنا گفت: به اين علت از سال 
۹6 به بعد بايد واردت سيگار متوقف شده باشد كه بنابر 
اطالعات ما اين قانون در سال ۹۷ و ۹۸ اجرايي شد و 
جز در موارد محدودي واردات سيگار برگ، در توليد 
سيگار به خودكفايي رسيده و با اجراي قانون ديگر 
نيازي به واردات س��يگار نداشتيم.  رييس دبيرخانه 
ستاد كشوري كنترل دخانيات كشور به اعالم عدد ۹۲ 
درصد براي ماليات بر سيگار وارداتي انتقاد كرد و افزود: 
با وجود اينكه رقم اعالم شده بر اساس قوانين است اما، 
اعالم اين ارقام باعث گمراهي مي شود. نكته قابل توجه 
آن است كه علي رغم باال بودن درصد اين نوع از ماليات 
اما به دليل آنكه واردات س��يگار تقريبا صفر است، از 
محل واردات سيگار درآمدي نداريم. او با بيان اينكه 
از نظر سازمان بهداشت جهاني ماليات كمتر از ۷۰ يا 
۷۵ درصد قيمت خرده فروشي، نمي تواند تاثيري بر 
كاهش مصرف دخانيات داشته باشد، اظهار كرد: اين 
در حالي است كه با محاسبه موارد ذكر شده در اعداد 
اعالمي از سوي سازمان امور مالياتي متوجه مي شويم 
نرخ ماليات بر دخانيات بر مبناي قيمت خرده فروشي، 
۱۵ درصد اس��ت كه تنها مي توان��د جنبه درآمدي 
داشته باشد و نه جنبه بازدارندگي از مصرف اين دست 
كاالهاي آسيب رسان س��المت؛ از اين رو با توجه به 
اينكه نرخ هاي مالياتي ما بس��يار پايين است، ايران 
جزو ضعيف ترين كش��ورها در اجراي سياست هاي 
ماليات بر دخانيات است.او افزود: اعداد اعالم شده از 
سوي سازمان امور مالياتي به ترتيب براي سيگارهاي 
توليد داخل ۲۷ درصد، سيگارهاي توليد مشترك 
۳۷ درصد و براي س��يگارهاي توليد داخل با نشان 
بين المللي ۴۲ درصد عنوان ش��ده است. همچنين 
سازمان امور مالياتي، ماليات و عوارض سيگار را در دو 
بخش سيگارهاي داخلي و وارداتي در نظر گرفته است 
كه بر اين اساس براي سيگارهاي وارداتي ۱۲ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداري، 
۲6 درصد حقوق ورودي، يك درصد عوارض هالل 
احمر، ۴۰ درصد ماليات مستقيم و ۱۰ درصد مجوز 
حق انحصار اخذ مي شود؛ بنابراين در مجموع براي 
سيگارهاي وارداتي ۹۲ درصد ماليات و عوارض اخذ 
مي شود.ولي زاده با اشاره به اينكه جمع كردن اعداد 
اعالم شده درست نيست، ادامه داد: مبناي محاسبه 
هركدام با ديگري متفاوت است؛ در صورتي كه مبناي 
محاس��به نرخ ماليات براي انواع س��يگارها از درب 
كارخانه تا سطح بازار و خرده فروشي آن تفاوت هاي 
زيادي دارد. با سياست فعلي بر مبناي محاسبه ماليات 
بر ارزش افزوده، كس��ي كه بايد تمام ماليات در نظر 
گرفته شده را بپردازد، مصرف كننده است كه به هيچ 

عنوان اصل و مبناي درستي نيست. 

هزينه ۱9 ميليارد توماني پيوند 
عضو در 9۷ 

مديركل طرح و برنامه  هيات  امناي صرفه جويي 
ارزي در معالجه بيماران وزارت بهداشت با اشاره 
ب��ه اقدامات هيات امنا در ح��وزه پيوند، گفت: در 
س��ال ۹۷ به طور كلي ۱۹.۸ ميليارد تومان براي 
انجام چهار نوع پيوند از سوي هيات امنا هزينه شده 
است.هومن نريماني با اشاره به اقدامات هيات امناي 
صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران در حوزه پيوند 
عض��و، گفت: هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي در 
معالجه بيماران در حوزه پيوند منشأ اثرات خوبي 
بوده است؛ به طوري كه ما در حوزه هاي پيوند كبد، 
پيوند مغز استخوان، پيوند كليه و... اقداماتي انجام 
مي دهيم.او افزود: در حال حاضر در ۱۵ مركز در 
سراسر كشور پيوند مغز استخوان انجام مي شود؛ 
اين درحالي است كه در گذشته تعداد مراكزي كه 
اين پيوند را انجام مي دادند، بسيار محدود و در حد 
دو تا سه مركز بود، اما طي سال هاي گذشته مراكز 
مادر پيوند مغز استخوان، نيروهايي را تربيت كردند 
كه در سراسر كشور توزيع شدند. بعد از هر پيوند 
مغز استخوان، بيمار بايد در حداقل زمان ممكن به 
مراكز پيوندي دسترسي داشته باشد، زيرا مساله اي 
به نام رد پيوند وجود دارد كه اگر در چند ساعت اول 
مورد بررسي و درمان قرار گيرد، قابل حل است؛ اما 
اگر بيمار با تاخير به مركز برسد، باعث مي شود كه 

حتي جان بيمار هم به خطر افتد.
نريماني با بيان اينكه طبق استانداردهاي جهاني 
بيماري كه پيوند مغز استخوان شده است، بايد 
نهايتا ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ كيلومتر با مركز پيوند مغز 
استخوان فاصله داشته باشد تا اگر اتفاقي برايش 
افتاد، بتوان س��ريعا او را مورد رسيدگي قرار داد، 
افزود: در س��ال ۱۳۹۷، ۱۱۴۳ مورد پيوند مغز 
اس��تخوان در مراكز پيوند مغز استخوان كشور 
انجام ش��ده كه هيات امنا در سه سرفصل تامين 
هزينه هاي هتلينگ بيمارستاني، كمك به تامين 
بخشي از هزينه داروهاي حين بستري و تامين 
ملزومات مصرفي اعم از س��ت ها و محلول هاي 

پيوند كمك  كرده است.

هر ايراني بابت »درمان« چقدر از جيب هزينه مي كندحفاظت از كودكان در برابر هجوم خبرهاي بد
در روزهاي گذشته خبرهاي نگران كننده و ناراحت كننده 
زيادي منتشر ش��ده كه بايد از كودكان در برابر اين اخبار 
محافظت كرد. رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران به 
دنبال تعدد اخبار حوادث و وقوع اتفاقات ناگوار در كشور، 
نس��بت به آس��يب روحي و رواني كودكان هش��دار داد و 

توصيه هايي را به والدين و مدارس ارايه كرد.
حسن موسوي چلك با بيان اينكه حوادث ناگهاني گاهي 
پشت سر هم اتفاق مي افتد و تاثيرات منفي زيادي را روي 
كودكان برجا مي گذارد، گف��ت: در مدت اخير با حوادث 
و وقايع ناگواري همچون شهادت سردار سليماني، فوت 
تعدادي از تش��يع كنندگان در كرمان، سقوط هواپيما و 
واژگوني اتوبوس روبه رو شديم. وقتي تعداد حوادث ناگوار 
زياد مي شود افراد به تناسب ش��رايط و سنشان تاثيرات 
متفاوتي را مي پذيرند.وي با اش��اره به اينك��ه كودكان و 
نوجوانان از شنيدن اخبار ناگوار مستمر در بازه زماني كوتاه 
تاثير بيشتري مي بينند، افزود: طي هفته گذشته عمده 
اخبار رسانه هاي مكتوب و تصويري، مكالمات روزمره مردم و 
به طور كلي فضاي اجتماعي معطوف به اين موضوعات است. 
به همين دليل يكي از كارهايي كه بايد انجام شود مراقبت 

از كودكاني است كه با سن كم نمي توانند همه بحران ها را 
تجزيه و تحليل كنند. رييس انجمن مددكاري اجتماعي 
ايران با اشاره به اينكه يكي از محيط هايي كه مي تواند فضا 
را مديريت كند، مدارس است، به ايسنا گفت: در حال حاضر 
ح��دود ۱۳ ميليون دانش آموز در م��دارس حضور دارند. 
مدارس اگر بتوانند در اين ش��رايط س��ازوكار الزم را براي 
كاستن از فشار روحي كودكان بردارند و به اصطالح تبديل 
به »مدارس دوستدار كودك« ش��وند، مي توانند فضاي 
بانشاط تري را براي كودكان فراهم كنند.موسوي چلك با 
بيان اينكه كودكان بايد از ترس، هراس، نگراني و... كه به 
دنبال تعدد اخبار مربوط به مرگ و حادثه ايجاد مي شود، 
محافظت شوند، تصريح كرد: مدرسه مي تواند چنين فضايي 
را با برنامه هاي مشاركتي، كارهاي گروهي، تغيير فضاي 
مدرسه و ...فراهم كند. چه بخواهيم و چه نخواهيم بحران ها 
موجب ايجاد اضطراب در كودكان مي شود، اما آيا كودكان 
نبايد در مورد اين حوادث اطالعات داشته باشند؟ پاسخ اين 
است كه كودكان به هرحال اطالعاتي را از طرق مختلف 
كس��ب مي كنند، اما بايد اين اطالعات به شكل مديريت 
شده بدون آنكه موجي از نگراني را به آنها منتقل كند، در 

اختيارشان قرار بگيرد. او ادامه داد: در صورت بي توجهي به 
اين موضوعات ممكن است كودكان دچار افسردگي شوند. 
افسردگي تنها به دنبال سيل و زلزله اتفاق نمي افتد بلكه 
تمام اخبار ناگوار و منفي مي تواند زمينه ساز اين شرايط 
باشد. در كنار مدرسه نقش خانواده ها نيز حائز اهميت است. 
حضور بيشتر كنار فرزندان، با هم بودن و... مي تواند ترس ها 
و نگراني هاي كودكان را كاهش دهد. همچنين والدين بايد 
دقت داشته باشند كه تمام زمان حضور در منزل و مجاورت 
با فرزندان را صرف گفت وگو درباره اخبار نكنند. خانواده ها 

بايد در اين شرايط خودمراقبتي ها را داشته باشند.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با تاكيد بر اهميت 
مديريت انتشار اخبار ناگوار نيز اظهار كرد: انتشار فيلم ها و 
اخبار ناگوار نيز روي اين مساله تاثيرگذار است. حضور در 
فضاهاي مجازي نيز بايد با نظارت والدين و كنترل ش��ده 
باشد. كودكان قدرت تجزيه و تحليل بزرگ ترها را ندارند 
و اگ��ر اين فضا را مديريت كنيم، آنها را از آس��يب ديدگي 
نيز حفظ خواهيم كرد. گس��ترش فضاي غم حتي روي 
بزرگساالن تاثيرگذار است و بايد نسبت به اين موضوع دقت 

داشته باشيم تا امنيت رواني افراد حفظ شود.

معاون كل وزارت بهداشت وضعيت پرداخت از جيب 
مردم به ازاي دريافت خدمات درماني را تشريح كرد و 
گفت: در سال ۱۳۹۷ هر ايراني براي دريافت خدمات 

درماني 6۷۴ هزار تومان از جيب پرداخت كرده است.
ايرج حريرچي با اش��اره به وضعيت پرداخت از جيب 
مردم به ازاي دريافت خدمات درماني، گفت: در سال 
۱۳۹۷ هر ايراني ب��راي دريافت خدمات درماني 6۷۴ 

هزار تومان از جيب پرداخت كرده است.
او با بيان اينكه بر اساس بررسي هاي انجام شده ۵.۴۵ 
درصد از هزينه هاي مصرفي هر خانوار ايراني مربوط 
به هزينه هاي بهداشتي- درماني در سال ۱۳۹۷ بوده 
است، به ايسنا گفت: هزينه هاي دارويي با ۲۸.۵ درصد 
و هزينه هاي دندانپزشكي با ۲۲.۷ درصد رتبه اول و 
دوم را در هزينه هاي درماني خانوار به خود اختصاص 
داده اند. همچنين هزينه هاي بس��تري و تشخيصي 
شامل آزمايشگاه، راديولوژي و... در رتبه هاي بعدي 
هزينه هاي درماني خانوارهاي ايراني در سال گذشته 
قرار دارند. معاون كل وزارت بهداشت همچنين گفت: 
پنجك پنجم )۲۰ درصد برخوردار جامعه( با س��رانه 

يك ميليون و ۹66 هزار تومان، ۱6.۷ برابر پنجك اول 
)۲۰ درصد فقير( با سرانه ۱۱۷ هزار تومان، از جيب 
براي دريافت خدمات درماني در س��ال ۹۷ پرداخت 

كرده اند.
او درباره علت اختالف زياد پرداختي از جيب در اقشار 
با درآمد باال به نسبت اقشار فقير و كم درآمد به ايسنا 
گفت: با توجه به بهره مندي تقريبا يكسان افراد جامعه 
از اكثر خدم��ات درماني، علت اين اخت��الف زياد در 
پرداختي از جيب، استفاده اقشار برخوردار از خدمات 

بخش خصوصي با تعرفه باالتر است.
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»تعادل« وضعيت بازار مسكن منطقه يك تهران را بررسي مي كند 

تداوم رشد قيمت واحدهاي مسكوني لوكس در پايتخت
گروه راه و شهر سازي| زهره عالمي|

ارزش ريالي معامالت بازار مس��كن طي آذرماه سالجاري 
نسبت به ماه قبل و آذرماه سال گذشته به ترتيب 165.9 
درصد و 82.4 درصد رش��د ك��رده و به 10 ه��زار و 440 
ميليارد تومان افزايش يافته است. در اين ميان، آمار رسمي 
منتشرش��ده حکايت از آن دارد که س��هم ريالي تنها 66 
فقره معامل��ه در منطقه يك پايتخت طی آذر ماه، يكهزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت، يعني ارزش حدود 4 درصد از 
قراردادهاي امضا ش��ده در ش��هر تهران، حدود يك دهم 
ارزش كل معامالت مناطق 22 گانه تهران در آخرين ماه 

پاييز بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، 376 قرارداد خريد و فروش در 
منطقه يك پايتخت امضا شده است كه با در نظر گرفتن 
ارزش ريالي يكهزارميليارد توماني 66 فقره مي توان به طور 
نسبي نتيجه گرفت كه ارزش ريالي تمام معامالت انجام 
شده در اين منطقه، حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده چون 
قيمت مسکن در منطقه يک بسيار باالتر از متوسط قيمت 
است.  در اين شرايط، اگر ارزش ريالي كل معامالت شهر 
تهران را با منطقه يك مقايسه كنيم به اين نتيجه مي رسيم 
كه سهم قراردادهاي خريد و فروش مسكن در اين منطقه،  
نزديك به نيمي از ارزش كل معامالت پايتخت را در آذر ماه 
به خود اختصاص داده كه اين رقم با توجه به اينكه 9 هزار 
و 537 معامله در شهر تهران انجام شده، بسيار عجيب به 
نظر می رس��د، در واقع بررسی اين ارقام اين ابهام را ايجاد 
می کند ک��ه يا در ارقام مربوط ب��ه ارزش ريالی معامالت 
منطقه يک اشتباهی رخ داده يا ارزش کل معامالت بايد 

رقم بزرگتری باشد.
بررسي قراردادهاي انجام شده در پايتخت حكايت از آن دارد 
كه قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق 5، 
4 و 2 كه باالترين معامالت را در آذرماه داشته اند هم باالي 
قيمت متوس��ط هر مترمربع آپارتمان در پايتخت است، 
بنابراين ارزش ريالي قراردادهاي خريد و فروش مسكن در 

اين مناطق هم بايد باال باشد.
در اين شرايط كه ارزش ريالي معامالت مسكن در منطقه 
يك تهران طي آذر ماه و براساس آمار رسمي، به طرز عجيبي 
باال است، گزارش منتشر شده درباره تحوالت بازار مسكن در 
آخرين ماه پاييز نشان مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت 
مسکن در اين ماه مربوط به منطقه يک تهران بوده است، 
به گونه اي كه متوسط قيمت هر مترمربع مسکن در اين 
منطقه با رشد 34 درصدی از 24 ميليون و 480 هزار تومان 

در آبان ماه به 31 ميليون تومان رسيده است. 
رشد 34 درصدي قيمت مسكن در منطقه يك پايتخت 
درحالي است كه متوسط رشد قيمت در ساير مناطق تهران 
حدود 7 درصد بوده است، در پنج منطقه  4، 5، 7، 14 و 15 
نرخ ها 500 هزار تومان تا يک ميليون تومان رشد کرد، به 
عبارت ديگر، در ساير مناطق به جز منطقه يك پايتخت، 
قيمت ها يا رشد اندکی داشته يا حتي كاهش هم داشته 

است و نوسانات در شهر تهران به جز منطقه  يک  در حالت 
طبيعی بازار ارزيابی می شود.

طي آذرماه رشد ماهيانه قيمت مسکن در منطقه چهار 8.8 
درصد، منطقه پنج 7.4 درصد، منطقه هفت 6.6 درصد، 
منطقه 14 معادل 5.1 درصد و منطقه 15 معادل 7.9 درصد 
بوده است و فقط منطقه يک تهران با افزايش چشمگير 34 
درصدی روبرو بوده است. البته افزايش بي حد و مرز قيمت 
آپارتمان در منطقه يك مورد انتقاد رييس اتحاديه مشاوران 
امالک تهران و همچنين برخی کارشناسان مسکن قرار 
گرفت. آنها آمار منتشر شده از تحوالت بازار مسكن تهران 
طي آ ذرماه را قبول ندارند و آن را دقيق نمی دانند، مصطفی 
قلی خسروی درباره رشد باالي قيمت مسكن در منطقه يك 

تهران گفته بود: مسکن کشش رشد قيمت ندارد، چراکه 
قدرت خريد متقاضيان پايين است.

مصطفي قلي خس��روي معتقد اس��ت كه هنوز يک آمار 
صحيح در خصوص مس��کن نداريم و اين موضوع موجب 

شده تمام اقدامات و تحليل ها بر پايه غلط بنا می شود.
در واقع براساس آمار تنها يک پنجم معامالت انجام شده در 
منطقه يک تهران که همواره گران ترين منطقه پايتخت هم 
بوده، سهم 10 درصدی در ارزش کل معامالت شهر تهران 
را داش��ته است. در اين ميان می توان پذيرفت که با توجه 
به باالبودن قيمت ها در منطقه يک تهران نسبت به ساير 
مناطق، ارزش ريالی معامالت دراين منطقه هم باال باشد 
اما اختصاص سهم حدود 50 درصدی در ارزش معامالت، 

حکايت از آن دارد که يا سوداگران و دالالن موجب افزايش 
چشمگير قيمت ها در اين منطقه شده اند که اين موضوعی 
هشداری برای مسووالن بخش های نظارتی است يا اينکه 
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره اين منطقه از 
دقت الزم برخوردار نيست. در اين ميان، ناگفته نماند که 
بررسي هاي ميداني روزنامه »تعادل« نشان مي دهد كه با 
وجود پيش بينی کارشناسان مبنی بر تداوم بهبود معامالت 
در بازار مسکن، حجم قراردادهای خريد و فروش مسکن 
در دي ماه نس��بت به آذر ماه كاهش داشته است و يكي از 
دالي��ل آن مي تواند افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا، 
نامشخص بودن وضعيت بازار مسكن، بي ثباتي در بازارهای 

موازی و ... باشد.

   نبض بازار مسکن منطقه یک  
بررسی های ميداني »تعادل« نشان می دهد که قيمت ها 
در منطق��ه يک پايتخت باز هم افزايش يافته و بيش از 
رقم اعالم شده براي آذر ماه است. به عنوان نمونه قيمت 
يك واحد آپارتمان 80 متري نوساز در محله قيطريه، 
2ميليارد و 560 ميليون تومان است و قيمت هر مترمربع 
از اين آپارتمان 32 ميليون تومان است. يك واحد 125 
متري نوساز در محله ولنجك باالتر از گلريزان، با قيمت 
6ميليارد تومان براي فروش گذاشته شده كه هر مترمربع 
از اين آپارتمان، 48 ميليون تومان است. اگر قصد خريد 
يك واحد مسكوني 120 متري نوساز در محله فرشته 
را داريد، بايد 4 ميليارد و 560 ميليون تومان در چنته 
داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع آپارتمان در اين 

محله 38 ميليون تومان است.
براي خري��د آپارتمان 100 متري تازه س��از در محله 
دربند پايتخت بايد براي هر مترمربع 24 ميليون تومان 
پرداخت كنيد، اين آپارتمان 2 ميليارد و 400 ميليون 
تومان مي ارزد. قيمت يك واحد آپارتمان 102 متري 
نوساز در محله ديباجي شمالي، 3 ميليارد و 774 ميليون 
تومان است و قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني 
37 ميليون تومان مي شود. درصورتي كه خواهان خريد 
يك واحد مس��كوني 135 متري تازه س��از در بزرگراه 
ارتش و شهرك ابوذر هستيد، بايد براي هرمترمربع از 
اين آپارتمان 30 ميليون تومان به صاحب ملك بدهيد، 
قيمت كل اين واحد 4 ميليارد و 50 ميليون تومان است. 
يك واحد آپارتماني 190 متري نوساز در محله كامرانيه 
جنوبي تقاطع اندرزگو، 6 ميليارد و 650 ميليون تومان 
به فروش مي رود و قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در 

اين منطقه 35 ميليون تومان است. 
اگر مي خواهيد صاحب يك ملك 330 متري نوساز در 
محله نياوران شويد بايد 14 ميليارد و 850 ميليون تومان 
داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در 
اين منطقه 45 ميليون تومان است. بايد براي هر مترمربع 
واحد مسكوني در محله دركه تهران 31 ميليون تومان 
هزينه كنيد، بر همين اس��اس يك واحد مسكوني 78 
متري تازه ساز در اين محله، 2ميليارد و 418 ميليون 
تومان قيم��ت دارد. درصورتي كه قصد داريد در محله 
س��وهانك صاحب خانه ش��ويد بايد ب��راي يك واحد 
مسكوني 145 متري نوساز در اين محله، 3 ميليارد و 

480 ميليون تومان هزينه كنيد.
قيمت كل يك واحد آپارتمان 425 متري نوساز در محله 
زعفرانيه تهران، 21 ميليارد و 250 ميليون تومان است 
و قيمت هرمترمربع از اين آپارتمان، 50 ميليون تومان 
است. هرمترمربع واحد مسكوني در اقدسيه تهران، 45 
ميليون تومان است و برهمين اساس قيمت خريد يك 
آپارتمان 170 متري در اين محله بايد 7 ميليارد  و 650 

ميليون تومان باشد. 

افتتاح ۳۸ پد بالگرد اورژانس در شهر تهران
گروه راه و شهرسازي| 

اسماعيل نجار، رييس سازمان مديريت بحران کشور در 
»آيين بهره برداری از طرح مش��ارکت شهرداری تهران 
و س��ازمان اورژانس کل کشور در س��اماندهی خدمات 
فوريت های پزش��کی در ش��هر تهران« گفت: اگر در اين 
شهر يک زلزله با ريشتر باال بيايد حتما 2 ميليون نفر تحت 
تاثير مستقيم اين حادثه قرار خواهند گرفت.اين در حالی 
است که 8 ميليون نفر باقی مانده قطعا و يقينا تحت تاثير 
غيرمستقيم قرار خواهند گرفت.  او تصريح کرد: رفتارهای 
ما در حوزه ترافيک هم رفتارهای خوبی نيست؛ برای مثال 
زلزله مالرد را نگاه کنيد که چه اتفاقی افتاد. همه با ماشين 

به خيابان ها آمديم. حاال تصور کنيد ريزش ناشی از زلزله 
داشته باشيم و ترافيک هم چاش��نی آن بشود که ديگر 
امداد رسانی حتما  امکان پذير نخواهد بود. مگر اينکه از 
امداد هوايی استفاده کنيم. رييس سازمان مديريت بحران 
کشور افزود: تالش می کنيم هر دو باند فرودگاهي دوشان 
تپه در خيابان دماوند و باند قلعه مرغی حفظ شوند و به پد 
بالگرد اورژانس هوايی اختص��اص پيدا کنند تا بتوان در 
زمان وقوع حادثه کار جدی انجام داد. اخيرا نيز با دستور 
رييس جمهور با هوانيروز ديداری داشتيم و درخصوص 
امدادرس��انی به مردم در زمان بروز حوادث و بحران ها به 

تفاهماتی در اين حوزه رسيديم.

نجار افزود: يکی ديگر از مش��کالت ما بحث امداد رسانی 
جاده ای اس��ت که ام��روز چندين س��ازمان در آن نقش 
آفرينی می کنند و يک ماموريت دارند. می بينيم همه سر 
صحنه حادثه می آيند اما آنجا ماشين آتش نشانی وجود 
ندارد، ماشين می سوزد و هموطنان هم در آن می سوزند.

يکی ديگر از مشکالت ما اين است که در اين گونه حوادث 
تعدادی جان باخته به جا می ماند در حالی که نه اورژانس 
و نه هالل احمر حاضر نيس��تند ب��ا آمبوالنس های خود 
جان باختگان را جا به جا کنند. بايد برای اين دو مش��کل 
يعنی حمل متوفيان در جاده ها و وجود ماشين آتش نشانی 

فکری کرد تا اين مشکالت هم برطرف شود.

   بلد باشیم با زلزله زندگی کنیم
پيروز حناچی ش��هردار تهران  نيز در اين مراسم گفت: 
عنوان می ش��ود هر يک دالری که برای پيش��گيری از 
بحران هزينه می ش��ود معادل چهل دالری اس��ت که 
بايد پس از بحران در آن محل هزينه ش��ود. ما بايد ياد 
بگيريم که از زلزله درس بگيريم و بايد بلد باشيم با زلزله 
زندگی کنيم و پيش از وقوع خودمان را برای رويارويی 

با آن آماده کنيم.
به گزارش ايسنا، شهردار تهران با تاکيد بر اين که تجربه 
نشان داده که هر چه از امکانات سازمان ها استفاده کنيم 
و هر چقدر هم افزايی کنيم هزينه ها کمتر شده و از سوی 
ديگر قدرت عملک��رد ما افزايش پيدا می کند، گفت: ما 
می دانيم که اورژانس و آتش نشانی در حال کمک رسانی 
به مردم هستند پس چه بهتر که با سهيم کردن امکانات 

ميان اين دو سازمان خدمات بهتری به مردم ارائه کنيم.
آلودگی و ترافيک از عارضه های کالن ش��هرها است و 
طبيعی اس��ت که در اين ش��رايط زمان های طاليی ما 
برای کمک به بيمار قلبی و ساير مصدومان حوادث اگر 
از دست برود ديگر پشيمانی فايده ندارد. شهردار تهران 
افزود: خوشحاليم که موتورالنس های اورژانس امروز در 
تهران بيش از پيش فعال شده اند که اين يکی از عوامل 
رسيدن زودتر امدادگران به سر صحنه حوادث خواهد 
بود. همه اين تالش ها برای آن اس��ت که خدمات ارائه 
شده کمی زودتر انجام ش��ود تا اتفاق بدی رقم نخورد. 
در ادامه پيروز حناچی شهردار تهران، با حضور در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: با توافقی که با اورژانس داشتيم 
38 پد بالگرد را در شهر تهران که در شرايط بحرانی به 
شهروندان کمک رسانی خواهند کرد، افتتاح می کنيم.

مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي: 

به ما اطمینان داده شد كه موشكي شلیك نشده است
حس��ن رضايي فر، مديركل بررس��ي س��وانح س��ازمان 
هواپيمايي مي گويد درپي استعالم از نهادهاي مسوول، به 
اين سازمان اطمينان داده شده بود كه موشكي به سمت 
هواپيماي خطوط هوايي اوكراين كه روز چهارشنبه در 
حوالي تهران سقوط كرد، شليك نشده بوده و خودش نيز 
ديروز صبح از طريق صداوسيما متوجه واقعيت شده است.

 رضايي فر در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا شما از ابتدا از اشتباه سيستم پدافندي و شليك 
به هواپيماي اوكرايني خبر داشتيد يا خير؟ اظهار كرد: از 
وقتي كه سانحه اتفاق افتاد، اولين اقدامي كه انجام دادم 
اين بود كه با مقامات ذيربط تماس گرفتم و همه مقامات 
ذيربط به من اين اطمينان را دادند كه در مركز كشور چنين 
عمليات نظامي انجام نشده است. مديركل بررسي سوانح 
سازمان هواپيمايي افزود: عملياتي كه سپاه پاسداران در 
پاسخ به امريكايي ها انجام داده بود از محدوده غرب كشور 
و در ساعت 1:30 صبح انجام شد و اين هواپيما در ساعت 
6:18 در حوالي فرودگاه امام خميني)ره( سقوط كرد و من 
چون اين اطمينان را از مقامات گرفته بودم كه عملياتي در 
داخل انجام نشده است، اين خبر را اعالم كردم. مديركل 
بررسي سوانح سازمان هواپيمايي درباره گزارشي كه اين 
سازمان در نخستين شب پس از وقوع سانحه منتشر كرده 
و دليل سانحه را بروز نقص فني اعالم كرد، گفت: در گزارش 
اوليه اين سانحه تمام اطالعاتي كه به دست ما رسيده بود 
را به صورت فني به دقت ذكر كرده و بر اين نكته هم تاكيد 
كرده بوديم كه در حال ادامه بررسي ها هستيم تا اطالعات 
ما تكميل ش��ود؛ حاال كه مس��ووليت اين اتفاق از طريق 
انتشار بيانيه پذيرفته شده است، جهت تحقيقات ما عوض 
مي ش��ود. رضايي فر در پاسخ به اينكه چرا پيشتر تصريح 
كرده بود كه »داليل متقن��ي داريم كه حاضريم آن را در 
حضور همه رسانه ها مطرح كرده و اين شايعه را رد كنيم«؟ 

ابراز ك��رد: اطالعات متقن من اين بوده كه زمان بروز اين 
سانحه با عمليات موشكي كه در عراق انجام داديم فاصله 
داشت و دليل ديگر من هماهنگي با سازمان هواپيمايي و 
شركت فرودگاه ها بوده كه عمليات موشكي در غرب كشور 

انجام شده، ولي اين سانحه در مركز كشور رخ داده است.
وي  گفت: در جلسه شب بروز سانحه اطالعاتي دريافت 
كرديم و من هم در گزارش��م به اين نكته اشاره كردم كه 
وجود آتش در هواپيما و همچنين قصد بازگشت خلبان به 
فرودگاه مورد تاييد ماست. البته روي سايت نيز گزارش ما 
وجود دارد و در گزارش انگليسي نيز در سطرهاي پاياني 
به اين مساله اشاره كرديم كه مقامات مساله راديواكتيو 
و حمله ليزري را رد كردند و نمون��ه  براي مواد ديگر را به 
آزمايشگاه بردند كه هنوز نتايج آن براي ما مشخص نشده 
اس��ت. در گزارش انگليسي هم به آن اش��اره كرديم كه 
اطالعاتي كه تاكنون )up to now( به دست ما رسيده 
اين را نشان مي دهد. ديروز هم بارها در مصاحبه هاي خود 
اعالم كردم كه به ما فرصت دهيد تا همه اطالعات را بررسي 
كنيم. هيج بررسي سانحه اي نيست كه يكي دو روزه نتيجه 

آن مشخص شود و در همه دنيا بررسي ها زمان بر است.

   از اقدام پدافندي خبر نداشتیم
مديركل بررسي سوانح س��ازمان هواپيمايي در واكنش 
به اينكه آيا اطالعات غلط مطرح ش��ده از سوي سازمان 
هواپيمايي باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومي به اين 
سازمان فني نمي ش��ود؟ گفت: سازمان هواپيمايي بايد 
از اين موضوع خبر مي داش��ت و با توجه به اينكه ما از اين 
اقدام پدافندي خبردار نبوديم،  ولي از حمله به پايگاه هاي 
امريكايي خبردار بوديم، جمع بن��دي ما اين چنين بود. 
پيشتر نيز در سال هاي گذشته هواپيماي مالزي هم كه در 
اوكراين مورد اصابت موشك قرار گرفت در آسمان منفجر 

شد، ولي مي توانم ثابت كنم وقتي هواپيماي خطوط هوايي 
اوكراين آتش گرفت، حدود سه دقيقه در آسمان پرواز كرده 
و منفجر نشده است و اينكه در موشك پدافندي شليك 
شده چه سيستمي استفاده شده كه اين اتفاق افتاده در 
حيطه وظايف من نيست. اين مقام سازمان هواپيمايي در 
ادامه با اشاره به اينكه كميسيون بررسي سوانح در ابتدا به 
صداقت اطالعات اوليه اي كه به دست مي آورد تكيه مي كند 
و بعد در اين گونه سوانح با استخراج و بازخواني جعبه سياه 
اطالعات و گزارش خود را تكميل يا اصالح مي كند، گفت: 
وقتي به ما اطالعاتي ندادند، نمي دانستيم چه اتفاقي افتاده 
است و من وقتي اين اطالعات را در اختيار ندارم چگونه بايد 
از آن خبر داشته باشم؟ مديركل بررسي سوانح سازمان 
هواپيمايي ادامه داد: اين يك خطاي انساني بوده كه يك 
نهاد نظامي اين موشك را شليك كرده است، اما براساس 
پروتكل هاي موجود حتي اگر بخواهيم اقدامات امنيتي 
هم انجام بدهيد بايد با مركز كنترل فضاي كشور هماهنگ 
شود و قانون مشخصي دارد كه اگر يك هواپيما از مسير 
خود خارج مي شود بايد در وهله نخست دوبار هشدار داده 
شود و اگر توجهي به آن نشد عمليات نظامي انجام شود، اما 
اين فرايندها هيچ كدام در اين عمليات رعايت نشده است.
رضايي فر تصريح كرد: در حال حاضر تاكيد مي كنم كه هيچ 
انحراف از پروازي تاكنون مورد تاييد ما نيست و بايد رادارها 
رصد ش��ده و اطالعات ما تكميل ش��ود و پس از خواندن 

اطالعات جعبه سياه، اين مساله را تاييد يا تكذيب كنيم.
وي درپاسخ به اين سئوال كه پس از مطرح شدن شائبه هايي 
درخصوص احتمال ش��ليك موشك به هواپيما، سازمان 
هواپيمايي باز هم اين احتمال را بررسي نكرد؟ گفت: شما 
از كج��ا مي دانيد كه ما چنين احتمال��ي را مورد نظر قرار 
نداديم؟ وقتي كه كارگروه امنيتي در كميسيون بررسي 
سوانح مخصوص اين سانحه تشكيل داديم نشان مي دهد 

كه ما احتمال شليك موشك را داده بوديم، اما بارها گفتم كه 
نبايد عجله كنيد و نبايد دنبال هجمه هاي ايجاد شده باشيد.

   از طریق صداوسیما متوجه واقعیت شدم
رضايي فر با اين حال ادامه داد: من هربار گفتم براس��اس 
شواهدي كه من دارم اين موضوع را تاييد نمي كنم. البته 
پس از طرح ادعاه��اي امريكايي ها و كانادايي ها مبني بر 
اصابت موش��ك به اين هواپيما، مجددا از مقامات ذيربط 
اس��تعالم گرفتم، اما تا س��اعت يازده جمعه شب هم از 
اطالعات جديد خبردار نشدم و شخصا به عنوان مديركل 
بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشور، اين موضوع را 
هفت صبح شنبه از طريق شبكه خبر صداوسيما متوجه 
شدم.مديركل بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشور در 
پايان با اشاره به اينكه »درحال حاضر به اين نتيجه رسيديم 
كه جعبه سياه قابل خواندن نيست«، گفت: قصد داريم 
جعبه سياه را براي بررسي به اوكراين بفرستيم و مقامات 
كشورهاي ديگر در اين موضوع به ما كمك خواهند كرد 
و اگ��ر در اوكراين هم نتوانيم آن را بازخواني كنيم مقصد 

بعدي ما فرانسه است.

   تردد پروازها هماهنگي شده بود
در همين حال، ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
اعالم كرد كه مركز كنترل فضاي كش��ور بخش��ي از 
عمليات هوانوردي در اين شركت است و مسووليت 
هدايت و كنترل پروازهاي عب��وري و داخلي )در فاز 
EN-ROUTE( را برعهده داش��ته اس��ت، اما نهاد 
تصميم گير براي انجام يا عدم انجام پروازها در شرايط 

خاص نيست. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، به 
دنبال انتشار خبري در يك خبرگزاري داخلي به نقل 
از مديرعامل ش��ركت فرودگاه هاي كشور با عنوان: 
»اختيار لغو يا تاخير در پروازها به دليل شرايط امنيتي 
را نداريم«، روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران در اين باره توضيح داد. شركت فرودگاه ها 
افزوده است: همچنين در ساعات انجام عمليات انتقام 
و بر اساس دستورالعمل هاي موجود فيما بين شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و مبادي ذيربط، كليه 
هماهنگي ها براي تمامي پروازهاي عبوري و داخلي 

انجام شده است.
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 یخبندان در 25 استان
و ضرورت مدیریت  انرژي

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
گفت: از امروز يكشنبه كاهش 8 تا 12 درجه اي 
دما در  نيمه شرقي كشور خواهيم داشت، در اين 
راستا افزايش ش��ديد مصرف شبانه حامل هاي 
انرژي و احتمال خسارت به محصوالت كشاورزي 
جنوب شرق پيش بيني مي شود. صادق ضياييان 
در گفت وگو با فارس، در تشريح آخرين وضعيت 
جوي كشور اظهار كرد: امروز بارش در استان هاي 
سيستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، خراسان 
رضوي و خراس��ان جنوب��ي و همچنين برخي 
مناطق خلي��ج فارس و درياي عمان، با ش��دت 
كمتر ادامه دارد. مدير پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي بيان كرد: روز دوشنبه در شمال غرب 
و همچنين استان هاي كرمانش��اه و كردستان 
بارش برف داريم و در س��واحل خزر بارش هاي 
پراكن��ده پيش بيني مي ش��ود. ضياييان اضافه 
كرد: روز سه ش��نبه در سواحل خزر و همچنين 
اس��تان هاي فارس، اصفهان و هرمزگان بارش 
باران خواهيم داشت. وي با اشاره به كاهش قابل 
مالحظه دما گفت: از بام��داد امروز،  كاهش 8 تا 
12 درجه اي دما در  نيمه شرقي كشور پيش بيني 
مي شود.  وي گفت: در اين راستا افزايش شديد 
مصرف شبانه حامل هاي انرژي و احتمال خسارت 
به محصوالت كشاورزي جنوب شرق پيش بيني 
مي ش��ود و ضرورت دارد  اقدامات پيش��گيرانه 
در خص��وص مديري��ت حامل هاي ان��رژي و به 
كارگيري تمهيدات الزم براي كاهش سرمازدگي 
محصوالت در دس��تور كار باشد. وي در تشريح 
وضعيت ج��وي پايتخت گفت: آس��مان تهران 
امروز صاف پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه 
دما در تهران 7 درجه و يك درجه زير صفر خواهد 
بود. مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اضافه كرد: امروز ش��هر كرد با كمينه دماي 15 
درجه زير صفر و بيرجند با كمينه دماي 11 درجه 
زير صفر سردترين مراكز استان و بندر عباس با 
بيشينه دماي 21 درجه باالي صفر گرم ترين مركز 
استان خواهد بود. ضياييان اضافه كرد: فردا در 25 

استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه است.

احتمال ایجاد گره ترافیكي 
جدید در مركز  پایتخت

محمد علي كروني، كارش��ناس حوزه حمل و نقل 
گفت: مشخص نيست مسووالن ترافيكي شهر برچه 
اساسي براي محدوده مركزي 30 هزار فضاي پارك 
حاشيه اي پيش بيني كرده اند، چرا كه احتمال ايجاد 
گره ترافيكي دراين محدوده وجود دارد. به گزارش 
مهر، كروني با اشاره به اينكه از ابتداي شروع به كار 
شوراي پنجم، بررس��ي پارك حاشيه اي در معابر 
اصلي تهران، مساله اي بوده كه همواره مورد تاكيد 
اعضاي شورا قرار گرفته و بارها نسبت به بهره برداري 
صحيح از آن به معاونت حمل و نقل و ترافيك تذكر 
داده شده اس��ت، گفت: با توجه به مصوبه شوراي 
ش��هر مبني بر بهره برداري مكانيزه و هوشمند از 
اين فضاهاي پارك، در اين مدت مش��اهده شد كه 
با وجود راهكارهاي نوين در عرصه مديريت پارك 
حاشيه اي، روش هاي س��نتي و غير مكانيزه مورد 
توجه معاونت حمل و نقل و ترافيك قرار داش��ته و 
عدم برخورداري معاونت مربوطه از برنامه مشخص 
موجب اتخاذ تصميمات غير كارشناسي و به صورت 
مجزا در مناطق شهرداري شده است. او ادامه داد: 
در آخرين نمونه از اين اقدامات غيركارشناس��ي، 
نسبت به برگزاري مزايده براي 30 هزار فضاي پارك 
حاشيه اي در مناطق مركزي پايتخت اقدام شده كه 
به اين امر اشكاالت متعددي وارد است. مشخص 
نيست محاسبه اين تعداد فضاي پارك بر چه اساس 
صورت گرفته و چنانچه سياست غلطي در اين زمينه 
اجرايي شود چه عوارضي از جمله سرريز شدن پارك 
خودروها در نواحي فرعي اطراف محدوده اجراي 
ط��رح و ايجاد گره ها و اخت��الالت جديد ترافيكي 
خواهد شد. همچنين با توجه به انواع كاربري هاي 
خاص اداري و تجاري در مناطق مركزي پايتخت، 
بدون انجام مطالعات كارشناسي، نمي توان وجود 
30 هزار فضاي پارك حاش��يه اي را در اين مناطق 
متصور بود. كروني اضافه ك��رد: با توجه به اجراي 
نسنجيده و ناموفق طرح مديريت پارك حاشيه اي 
در منطقه 2 ش��هر تهران و اس��تفاده از شيوه هاي 
س��نتي در مديريت آن و همچني��ن عدم وصول 
عوارض وضع شده با شيوه فعلي و ادعاي بهره بردار 
مبني بر عدم وجود صرف��ه اقتصادي، پيش بيني 
مي ش��ود به احتمال بس��يار زياد اين طرح نيز در 

مراحل اوليه اجرا با شكست مواجه شود.

استقرار گشت ویژه براي 
شناسایي تاكسي هاي  متخلف

امير هنجن، معاون نظارت س��ازمان تاكسيراني 
شهر تهران از استقرار گش��ت هاي سازمان براي 
شناس��ايي و برخورد با تاكس��ي هاي فاقد پروانه 
هوشمند تاكسيراني در پايتخت خبر داد. به گزارش 
ايسنا، هنجن با بيان اينكه داشتن پروانه فعاليت 
يكي از الزامات تاكسيرانان است، گفت: يك بانك 
اطالعاتي از تاكسيراناني كه فاقد پروانه تاكسيراني 
معتبر هستند، تشكيل شده است و طرح شناسايي 
و برخورد با آنها به منظور ساماندهي و قانونمندي 
ناوگان تاكسيراني شهر تهران به اجرا درآمده كه 
فاز عملياتي اين طرح آغاز ش��ده اس��ت. او با بيان 
اينكه تيم هاي نظارت ميداني در مسيرهاي پرتردد 
تاكسي هاي فاقد پروانه تاكسيراني مستقر مي شوند 
تا تاكسي هاي فاقد پروانه را شناسايي كنند افزود: 
در اين بررسي ميداني، براي تاكسيرانان فاقد پروانه 
تاكسيراني با راهنمايي تيم هاي نظارتي، فرآيند 
تمديد يا صدور پروانه تاكس��يراني آغاز مي شود و 
از تردد تاكس��يرانان فاقد مدارك مالكيت خودرو 

جلوگيري و به پاركينگ هدايت مي شوند.

قيمت مسكن در منطقه يك تهران)ميليون تومان(
قيمتمتراژمحله قيمتمتراژمحله قيمتمتراژمحله 
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دو مخاطره براي صنعت
تعادل| گروه صنعت |

در گزارش شامخ آذرماه ۱۳۹۸، شاخص مديران خريد 
)PMI( موسوم به ش��امخ را براي كل اقتصاد 4۸/22 
واحد و براي بخش صنعت 56/۹۳ واحد محاسبه كرده 
است كه هر دو نسبت به ماه قبل بهبود يافته است. در 
آذرماه امسال، در ميان 5 مولفه اصلي شامخ كل اقتصاد 
ايران، »ش��اخص س��رعت انجام و تحويل سفارش«، 
بيشترين ميزان و »شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم 
خريداري ش��ده« كمترين مقدار شاخص بوده است. 
همچنين در اين ماه، شاخص انتظارات فعاالن اقتصادي 
براي مي��زان فعاليت در ماه آينده به رقم 4۹.۹۸ واحد 
رسيده است كه از اميدواري آنها براي تثبيت وضعيت 
كل اقتصاد حكايت دارد. بررسي آمارها همچنين نشان 
مي دهد، باوجود بهبود وضعيت توليد در بخش صنعت، 
ركود موجود در س��اير بخش هاي اقتصادي از جمله 
خدمات، س��اختمان و خرده فروش��ي موجب شده تا 
وضعيت كل اقتصاد در آذرماه نيز در حالت ركودي قرار 
گيرد. در اين گزارش، »حركت پرشتاب افزايش قيمت 
مواد اولي��ه« و به تبع آن »افزايش قيمت محصوالت و 
خدمات توليدي« به عنوان عواملي معرفي شده اند كه 
مي تواند روند بهبود وضعيت كل اقتصاد و خروج از ركود 

را دچار مخاطره كند.

     تحليل شامخ صنعت
براساس داده هاي مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق 
ايران، ش��امخ كل آذرماه حكاي��ت از اندكي بهبود در 
وضعيت صنعت كشور دارد. به گزارش فعاالن اقتصادي، 
مقدار توليد در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش يافته 
است كه در كنار اين متغير، متغيرهاي ميزان سفارشات 
جديد و استخدام و به كارگيري نيروي انساني، منجر 
به مثبت شدن ش��اخص در اين ماه شده اند. تقريبًا در 
تمام صنايع مورد بررس��ي )به جز صنعت مواد غذايي 
كه نس��بت به ماه قبل كاهش جزئي نشان مي دهد( 
مقدار توليد نسبت به ماه قبل افزايشي بوده است. آنچه 
در گزارش شامخ اين ماه جلب توجه مي كند، افزايش 
قيمت خريد مواد اوليه در شامخ كل و همچنين تمامي 
صنايع مورد بررس��ي بوده، كه ش��ايد بتوان داليل آن 
را در افزايش قيمت بنزين و نرخ ارز جس��ت وجو كرد. 
ويژگي ديگر شاخص شامخ در اين ماه افزايش مصرف 
حامل هاي انرژي در كل صنعت و نيز در تمامي صنايع 
مورد بررسي بوده است. بررسي شامخ در متغير مصرف 
حامل ه��اي انرژي حاكي از ارتباط اين متغير با ميزان 
توليد بوده به نحوي كه با افزاي��ش )يا كاهش( توليد، 
مصرف حامل ها افزايش )كاهش( داشته است. با نگاهي 
به شامخ كل صنعت و همچنين شامخ صنايع مختلف، 
در يك جمع بندي كلي مي توان اظهار كرد كه هرچند 
وضعيت اغلب صنايع اندكي بهبود قابل مشاهده است 
اما نمي توان اين وضعيت را خروج از فاز ركودي تعبير 
كرد و بايد براي آمار ماه هاي آتي به منظور رصد تغييرات 

توليد و پايداري رشد منتظر ماند.

     الستيك و پالستيك
وضعيت صنايع الستيك و پالستيك در ماه آذر ۱۳۹۸ 
در مقايس��ه با ماه قبل با اندكي بهبود روبرو بوده است 
)57.۹(. ب��ه دنبال افزايش قيم��ت جهاني نفت خام 
در آذرم��اه ۱۳۹۸، قيمت خريد مواد اوليه اين گروه از 
صنعت در آذرماه ۱۳۹۸ به شدت افزايش يافته )۸2.۱( 
و موجودي مواد اوليه نيز با كاهش مواجه ش��ده است 
)42.۹(. بااين حال عدد ش��اخص توليد محصوالت و 
ميزان سفارش��ات جديد در آذر ۹۸ نسبت به ماه قبل 
نشان از افزايش داشته است )هردو شاخص 57.۱(. با 
توجه به آنكه در 4 ماه گذش��ته )مرداد تا آبان(، قيمت 
خريد مواد اوليه با كاهش يا عدم تغيير روبرو بوده است، 
افزايش سفارش��ات جديد علي رغم افزايش ناگهاني 
قيمت مواد اوليه، مي تواند متأثر از نگراني متقاضيان از 
افزايش قيمت هاي آتي محصوالت اين گروه صنعتي 
باش��د. پيش بيني هاي جهاني نيز حكايت از افزايش 

قيمت نفت در سال 2020 ميالدي دارند.
ميزان توليد محصوالت صنايع الستيك و پالستيك در 
ماه آذر ۹۸ نسبت به ماه قبل افزايش يافته است. فروش 

محصوالت اين گروه از صنعت نيز پس از 6 ماه متوالي 
بيشتر شده است. با توجه به آنكه از تيرماه ۹۸ قيمت اين 
محصوالت همواره با كاهش روبرو بوده است، مي توان 
انتظارات تورمي را عامل اصل��ي افزايش تقاضاي اين 
محصوالت و در نتيجه افزايش توليد )57.۱( و فروش 

آن دانست )60.7(. 

     فرآورده هاي نفت و گاز
شامخ كل اين صنعت از آذرماه ۱۳۹7 تا مهرماه ۱۳۹۸ 
همواره حاكي از بدتر ش��دن وضعيت اين صنعت در 
هرماه نس��بت به ماه گذش��ته خود بوده؛ اما با تثبيت 
وضعيت در مهرماه، بهبود شامخ كل در آبان و آذرماه 
به ترتيب 57.۸ و 57.۹ تجربه ش��ده است. نفت خام 
وگاز طبيعي مهم ترين مواد اوليه اين صنعت محسوب 
مي شود كه متأثر از بازار بين المللي نفت خام و وضعيت 
تحريم هاي اياالت متحده است. به دنبال افزايش قيمت 
جهاني نفت خام در آذرماه ۱۳۹۸ كه در پي اجالس ماه 
گذشته اوپك و تصميم به كاهش توليد صادركنندگان 
نفت رخ داد )افزايش قيمت نف��ت خام اوپك از 6۳.۳ 
دالر به ازاي هر بشكه در اول آذر تا 67.6 دالر در اواخر 
آن( شاهد افزايش قيمت خريد مواد اوليه اين صنايع 

هستيم )6۱.5( .
مقدار توليد از آذرماه سال گذشته )به استثناي اسفند 
۹7( همواره كاهش ماهانه نسبت به ماه قبل را نشان 
مي داده، اين روند در آبان ماه معكوس شده )5۹.6( و 
در آذرماه شاهد افزايش قابل توجه مقدار توليد نسبت 
به ماه گذشته هس��تيم )6۱.5(. نكته قابل توجه ديگر 
اين اس��ت كه صادرات محصوالت اين گروه از ابتداي 
دوره س��نجش شامخ در آذرماه ۹7 نشان از كاهش در 
هرماه نس��بت به ماه قبل داشته اما اين روند در آذرماه 
نش��ان از افزايش اندكي در صادرات نسبت به ماه قبل 
دارد )5۱.۹(. افزايش اندك در سفارشات جديد در آذر 
نسبت به آبان ماه )55.۸( باوجود افزايش ناگهاني قيمت 
مواد اوليه )6۱.5(، مي تواند متأثر از نگراني متقاضيان از 
افزايش قيمت محصوالت اين گروه صنعتي در ماه هاي 

آينده باشد. 

    نساجي
وضعيت صنعت نساجي در آذرماه با عدد شامخ 62.۸۸ 
نسبت به ماه قبل مس��اعد ارزيابي شده است. افزايش 
سرعت انجام و تحويل سفارش )با عدد شامخ 76.۹2(، 
افزايش مقدار توليد محصوالت )با عدد شامخ 65.۳۸(، 
افزايش ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)با عدد شامخ 6۱.54( به همراه بهبود اندك در ميزان 
سفارشات جديد، از عمده داليل ارزيابي مثبت فعاالن 
اقتصادي از اين صنعت بوده است؛ اما ازآنجاكه ميزان 
فروش محصوالت تنها اندكي بيشتر از ماه قبل گزارش 
شده و وضعيت صادرات نيز تفاوتي با ماه پيش نداشته، 
به نظر مي رسد بخشي از افزايش توليد محصوالت در 
آذرماه، صرف افزايش موج��ودي محصول در انبار )با 
عدد شامخ 6۱.54( شده اس��ت. اما آنچه در وضعيت 
آذرماه صنعت نس��اجي جلب توجه مي كند، افزايش 
نسبتًا چشمگير قيمت خريد مواد اوليه )با عدد شامخ 
76.۹2( و نامتناس��ب با قيمت محصوالت توليدشده 
)با عدد شامخ 46.۱5( است. ضمن آنكه تأثير افزايش 
قيمت بنزي��ن هزينه هاي توليد را نمي ت��وان ناديده 
گرفت، اين افزايش قيمت مواد اوليه ممكن اس��ت به 
دليل افزايش قيمت ارز و نيز عدم امكان خريد مدت دار 

توسط توليدكنندگان رخ داده باشد. 

     ماشين سازي و لوازم خانگي
وضعيت صنع��ت ماشين س��ازي و لوازم خانگي در 
آذرماه با عدد ش��امخ 65.74 مس��اعد توصيف شده 
است. افزايش مقدار توليد محصوالت )با عدد شامخ 
70.5۹(، افزايش ميزان سفارش��ات جديد )با عدد 
شامخ 70.5۹( و نيز افزايش سرعت انجام و تحويل 
سفارش )با عدد شامخ 66.۱۸( از عمده داليل بهبود 
وضعيت هس��تند. به نظر مي رس��د قرار گرفتن در 
آستانه فصل زمستان و افزايش تقاضاي لوازم خانگي 
موردنياز در فصل سرما )اعم از محصوالت گرمايشي، 

تصفيه هوا و غيره( توانس��ته روند كاهشي توليد در 
ماه هاي پاياني تابس��تان را كه به طور عمده ناشي از 
كاهش توليد خنك كننده ها بوده است، جبران نمايد.

     صنايع كاني غيرفلزي
شامخ كل به دست آمده براي گروه كاني هاي غيرفلزي 
در آذرماه )4۸.7( است كه حكايت از تضعيف خفيف 
وضعيت كلي اين صنعت نسبت به ماه قبل دارد. ميزان 
توليد محصوالت اين گروه در آذرماه نسبت به ماه قبل 
افزايش يافته اس��ت )56.5( .موجودي مواد اوليه اين 
صنعت در آذرماه نس��بت به ماه قبل، به شدت كاهش 
يافته اس��ت )۳۹.۱( كه كمترين عدد در بين صنايع 
مختلف در ش��امخ آذرماه است. اين در حالي است كه 
قيمت خريد مواد اوليه در اين ماه نسبت به ماه گذشته 
افزايش شديد نشان مي دهد )76.۱(. افزايش بهاي مواد 
اوليه در كنار افزايش توليد )56.5( و كاهش سفارشات 
جدي��د )4۳.5( در آذرماه منجر به كاهش ش��ديد در 
موجودي مواد اوليه شده است. نكته حائز اهميت آن 
است كه از ابتداي محاس��به شامخ در آذر ۹7 تاكنون 
موجودي مواد اوليه اين صنعت همواره كاهش نسبت 
به ماه قبل را نشان مي دهد. قيمت مواد اوليه در همين 

بازه زماني نيز همواره افزايشي بوده است. 

    صنايع فلزي
در گزارش آذرماه صنايع فلزي، ش��امخ كل در ادامه 
روند ماه هاي شهريور، مهر و آبان همچنان در شرايط 
بهب��ود گزارش ش��ده اس��ت. افزايش مق��دار توليد 
محصوالت، ميزان سفارش��ات جديد و ميزان فروش 
محصوالت مويد بهتر شدن شرايط كلي اين صنعت 
است. همچنين در اين ماه براي اولين بار در يك سال 
گذشته موجودي مواد اوليه بدون تغيير نسبت به ماه 
قبل بوده اس��ت درحالي كه در ساير ماه ها اين متغير 
نسبت به ماه قبل كاهشي گزارش شده بود. از نكات 
قابل توجه گزارش آذرماه صنايع فلزي قيمت خريد 
مواد اوليه اس��ت كه به ش��دت افزايش يافته اس��ت. 
به گونه اي كه باالترين ميزان مولفه شامخ قيمت خريد 
مواد اوليه را در بين صنايع )همانند آبان ماه( با ثبت 
رقم ۸7.5 به خود اختصاص داده است. به نظر مي رسد 
اس��تمرار اين امر در دو ماه پياپي آذر و آبان درنهايت 
توليدكنندگان اين صنايع را مجبور به افزايش قيمت 
محصوالت خود كرده است. قيمت محصوالت توليد 
شده اين صنعت طي 4 ماه منتهي به مهرماه كاهشي 
عنوان ش��ده بود ولي در ماه آبان روند كاهش��ي آن 
متوقف و در آذرماه با كس��ب رقم قابل توجه 6۹.۱7 

روند آن معكوس شده است.

    صنايع غذايي
ش��امخ همه گروه ه��اي صنعتي غي��ر از صنايع كاني 
غيرفلزي و صنايع غذايي در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه 
قبل نشان از بهبود وضعيت صنايع دارد. فعاالن اقتصادي 
در صنايع غذايي پايين ترين رقم را در بين صنايع مورد 
بررسي گزارش نموده اند )46.۳۳( كه با توجه به ضريب 
اهميت آن در شامخ كل، اثرگذاري بااليي دارد. شرايط 
كلي صنايع غذايي در آذرماه، مش��ابه ماه قبل، بدتر از 
ماه قبل ارزيابي شده است. كاهش مقدار توليد، كاهش 
سفارش��ات جديد و كاهش ميزان فروش محصوالت 
ترسيم كننده بدتر شدن فضاي كلي اين صنعت در دو ماه 
گذشته است. ميزان فروش محصوالت در ۱2 ماه گذشته 
به غيراز دو ماه اسفند و ارديبهشت )ماه هاي قبل و بعد 
از تعطيالت نوروزي( همواره كاهشي عنوان شده است. 
عدد شاخص فروش محصوالت غذايي در آذرماه امسال 
45.7 بوده اس��ت. در مورد قيمت خريد مواد اوليه، اين 
متغير در صنايع غذايي نيز همانند ساير صنايع افزايشي 
گزارش ش��ده اس��ت )75(. در مورد ميزان صادرات در 
اين صنعت اندكي كاهش گزارش شده )45.7( كه اين 

كاهش مي تواند متأثر از ناآرامي هاي عراق باشد. 

    صنايع شيميايي
ش��امخ كل گروه صنايع شيميايي نش��ان از بهبود در 
وضعيت عموم��ي اين صنعت در آذرماه ۹۸ نس��بت 
به ماه گذش��ته دارد )5۸(. عمده محصوالت توليدي 
اين صنايع ش��امل محصوالت پتروش��يمي، دارويي، 
بهداشتي، آرايشي، شوينده، مواد شيميايي و پليمري 
و .... است. با توجه به آنكه مواد اوليه توليد اين دسته از 
محصوالت از فرآورده هاي نفت و گاز است و قيمت خريد 
نفت در آذرماه ۹۸ افزايش يافته است، قيمت خريد مواد 
اوليه صنايع شيميايي نيز افزايش يافته است )67.۸(. 
موجودي مواد اوليه اين صنايع در مقايس��ه با ماه قبل 
تغيير محسوسي نداش��ته و نسبتا نسبت مانده است 
)52.5(. در اين صنع��ت، باوجود افزايش قيمت مواد 
اوليه، قيمت محصوالت توليدي گروه شيمايي كاهشي 

عنوان شده است )47.5(. 

     چوب كاغذ و مبلمان
وضعيت كلي صنايع چوب و مبلمان در آذرماه، با عدد 
شامخ 6۱.5۹ نسبت به ماه قبل مساعد ارزيابي شده 
است. افزايش مقدار توليد محصوالت )با عدد شامخ 
65.۹۱(، افزايش ميزان سفارش��ات جديد )با عدد 
شامخ 6۳.64( و نيز افزايش سرعت انجام و تحويل 
سفارش )با عدد شامخ 6۱.6۳( از عمده ترين داليل 
اين بهبود بوده اند. همچنين علي رغم افزايش قيمت 

خريد مواد اوليه، قيمت محصوالت توليد شده نسبت 
به ماه قبل افزايش��ي نداش��ته و لذا افزايش ميزان 
فروش محصوالت در اين ماه منطقي به نظر مي رسد.

    وسايل نقليه و قطعات وابسته
گزارش ماهانه ش��امخ صنعت وس��ايل نقليه و قطعات 
وابسته در آذرماه بسيار متفاوت از گزارش هايي اعالمي 
ش��امخ اين صنعت در يك سال گذش��ته و همچنين 
متفاوت از گزارش آذرماه ش��امخ س��اير صنايع است. 
چراكه گزارش ش��امخ آذرماه وس��ايل نقليه و قطعات 
وابسته بيانگر بهبود قابل توجه در شرايط كلي صنعت 
وسايل نقليه و قطعات وابسته است. به گونه اي كه رقم 
شامخ گزارش ش��ده براي اين ماه )عدد شامخ كل 67( 
باالترين ميزان شامخ در طول يك سال گذشته براي اين 
صنعت و باالترين ميزان اين شاخص در بين ساير صنايع 
گزارش شده در آذرماه است. بدين معني كه در اين ماه 
تعداد بيشتري از فعاالن اين حوزه )بيش از هرماه ديگر 
طي يك سال گذشته( به بهبود شرايط اذعان داشته اند. 
اين امر بيشتر به دليل بهبود در مولفه هاي مقدار توليد 
محصوالت )عدد شامخ 72.7( و ميزان سفارشات جديد 
)عدد ش��امخ 75.۸( رخ داده است. از ديگر نكات مثبت 
گزارش اين صنعت، ميزان فروش محصوالت در آذرماه 

است كه توانسته رقم قابل توجه 77.۳ را كسب كند. 

    پوشاك و چرم 
از نظر فعاالن صنعت پوش��اك، وضعي��ت در آذرماه با 
عدد شامخ 5۸.۸5 مساعد ارزيابي شده است. افزايش 
توليد محصوالت )با عدد شامخ 65.۳۸(، افزايش ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انس��اني )با عدد شامخ 
6۱.54( و افزايش ميزان سفارش��ات جدي��د )با عدد 
شامخ 5۸.6۹( بيشترين نقش را در اين ارزيابي مثبت 
داش��ته اند. افزايش موجودي محصول در انبار )با عدد 
شامخ 6۱.54( نش��ان دهنده آمادگي توليدكنندگان 
براي حضور در نمايشگاه و پاسخ گويي به تقاضاي بالقوه 
ناشي از آن است. از سوي ديگر بخشي از افزايش توليد 
نيز مي تواند ناشي از آغاز فصل زمستان و پاسخگويي به 
تقاضاي بازار باشد. اين افزايش توليد با انتظارات توليد در 
ماه آينده در آبان ماه نيز كه توسط فعاالن صنعت مثبت 
ارزيابي شده بود، منطبق است. همانند صنعت نساجي، 
فعاالن صنعت پوشاك نيز افزايش چشم گيري در قيمت 
خريد مواد اوليه )با عدد شامخ ۸0.77( گزارش نموده اند 
كه سبب افزايش قيمت محصوالت توليد شده )با عدد 
شامخ 57.6۹( ش��ده است. اين افزايش قيمت ناشي از 
افزايش قيمت بنزين، افزايش قيمت ارز و نيز عدم اجازه 

واردات مواد اوليه، به ويژه چرم خام رخ داده است. 

الزامواردكنندگان»كيفوكفش«بهنصبشناسهكاال
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اگر چه بارها به اش��كال 
مختلف، قوانين و دس��تورالعمل هاي مربوط به مقابله با 
كاالهاي قاچاق را اطالع رس��اني كرده است اما هم چنان 
تالش مي كند متن اخطار را به عرضه كنندگان كاالهاي 
فاقد شناسنامه ابالغ كند. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز طي ابالغيه اي، با تاكي��د بر الزام واردكنندگان 
كفش و اجزاء پوش��اك به اخذ و نصب شناسه كاال، اعالم 
كرد كه با پايان يافتن مهلت عرضه كفش و اجزاء پوشاك 
خارجي فاقد شناس��ه كاال طي مرداد ماه و آبان ماه سال 
گذشته، از اين پس عرضه اين محصوالت فاقد شناسه كاال 
در سطح خرده فروشي، قاچاق محسوب مي شود. در اين 

ابالغيه آمده است: »ارايه و داشتن اسناد گمركي مبني بر 
واردات قانوني كاال، تاثيري بر عدم احراز رفتار قاچاق عرضه 
كاالي فاقد شناسه ندارد و مالك صرفا داشتن شناسه كاال 
است«. همچنين در ابالغيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز آمده است: »نظر به اينكه واردكنندگان كفش و 
اجزاء پوشاك )از جمله كيف، كمربند و غيره( به ترتيب 
از ۳۱ تير ماه ۱۳۹6 و ۳0 مه��ر ماه ۱۳۹6 ملزم به اخذ و 
نصب شناسه كاال مطابق بند 2 و 5 جدول ذيل تبصره ۱ 
ماده ۳ دستورالعمل اجرايي ثبت شناسنامه، اخذ و نصب 
شناسه كاال براي گروه كااليي منسوجات و پوشاك مورخ 
4 خرداد ماه ۱۳۹6 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هستند.  همچنين مستند به بند 2 و 5 جدول ذيل ماده 2 
دستورالعمل ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز براي كاالهاي مش��مول گروه كااليي 
پوش��اك مورخ 2 تير ماه ۱۳۹7 مصوب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از تاريخ هاي ۳۱ مرداد ۱۳۹7 و ۳0 آبان 
ماه ۱۳۹7 به ترتيب مهلت عرضه كفش و اجزاء پوشاك 
خارجي فاقد شناس��ه كاال به تمام رسيده و از تاريخ هاي 
اخير، هرگونه عرضه كفش و اجزاء پوشاك )از جمله كيف، 
كمربند و غيره( فاقد شناسه در سطح خرده فروشي مستند 
به بند »ذ« ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، قاچاق 

محسوب مي شود.«  

حجمتجارتباعمانتا3سالآينده3برابرميشود
نخستين ميز تخصصي كاال - كش��وري با هدف افزايش 
كمي و كيف��ي صادرات بنگاه هاي تولي��دي- صادراتي و 
همچنين بررسي مسائل صادركنندگان و رفع مشكالت 
آنها و شناس��ايي بازاره��اي هدف صادراتي در س��ازمان 
توسعه تجارت تشكيل شد. به گزارش شاتا، فرزاد پيلتن، 
مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران 
درخصوص نخستين ميز كاال- كشوري كه متعلق به كشور 
عمان بود و با هدف بررسي راهكارهاي توسعه صادرات و 
حل مش��كالت حمل و نقل مصالح و لوازم ساختماني به 
عمان تشكيل شده بود، گفت: اين ميز با حضور نمايندگان 

دس��تگاه هاي دولتي و بخش خصوصي مربوطه از جمله 
ش��ركت هاي صادركننده و حمل و نق��ل دريايي برگزار 
شد. وي بيان كرد: در اين نشست راهكارها و موانع توسعه 
صادرات مصالح و لوازم ساختماني مانند سيمان، كلينكر، 
كاشي و سراميك، شيشه ساختماني، چيني آالت بهداشتي، 
سنگ هاي ساختماني و... مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و مقرر شد پيگيري هاي الزم جهت رفع مشكالت مطرح 
شده به عمل آيد. مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايران در ادامه اظهار داشت: انتظار داريم كه 
با شناسايي دقيق تر مش��كالت فرا روي صادرات حداقل 

ي��ك يا چند گروه كااليي مش��خص و پيگيري براي حل 
آنها بتوان به رشد صادرات گروه هاي كااليي مورد بحث و 
درنهايت افزايش كلي صادرات كمك كرد. وي اضافه كرد: 
حجم تجارت دو كشور در س��ال هاي گذشته رو به رشد 
بوده؛ هرچند متناسب با ظرفيت هاي دو طرف نيست. وي 
افزود: در جريان اجالس كميسيون مشترك همكاري هاي 
اقتصادي دو كشور كه ماه گذش��ته در تهران برگزار شد، 
دوطرف توافق كردند كه در سه سال آينده، حجم تجارت 
بين يكديگر را به حداقل ۳ برابر افزايش داده و براي رسيدن 

به اين هدف برنامه هاي مختلفي را پيگيري كنند.
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نقشه راه تنظيم بازار آماده ابالغ
قائم مقام وزير صمت از آماده شدن سند نقشه راه 
تنظيم بازار براي ابالغ خبر داد و گفت: بدون توجه به 
شاخص هاي كالن از جمله تورم و نرخ ارز، نمي توان 
آرامش بازار را كنترل كرد. حسين مدرس خياباني 
با اشاره به بررسي نقش��ه راه تنظيم بازار كشور در 
جمع خبرن��گاران گفت: امروز بع��د از 4 ماه انجام 
كار كارشناسي منسجم و مداوم، نقشه راه تنظيم 
بازار كشور آماده ابالغ از سوي وزير صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان رييس ستاد تنظيم بازار كشور 
است. به گزارش مهر، قائم مقام وزير صمت افزود: 
در اين 4ماه كه از آغاز تدوين نقشه راه تنظيم بازار 
به دستور عالي ترين مقام كشور يعني مقام معظم 
رهبري مي گذرد، نسخه و پيش نويس اوليه نقشه 
راه تنظيم بازار كشور براي نظرخواهي به دستگاه ها 
ارسال شده و همزمان با آن هم، موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگان��ي وزارت صمت، نظرات 
دستگاه هاي تابعه ستاد تنظيم بازار و نيز خبرگان 
اين حوزه را دريافت كرده اس��ت. وي تصريح كرد: 
امروز آخرين نتيجه اي كه از جلس��ه تدوين نقشه 
راه تنظيم بازار كشور حاصل ش��ده، اين است كه 
مي توان سند نقش��ه راه تنظيم بازار كشور را آماده 
ابالغ دانست و به زودي، آخرين حك و اصالح هاي 
الزم روي آن انجام خواهد ش��د تا بتوان با توجه به 
نظرات تمامي دس��تگاه هاي دخيل در امر تنظيم 
بازار، جهت گيري هاي الزم را براي بهبود عملكرد 

اين نقشه و نيز حمايت از توليد صورت داد.
مدرس خياباني با بيان اينكه آنچه در اين جلس��ه، 
فوق العاده برجسته به نظر مي رسيد، در نظر گرفتن 
اثرات محيط پيراموني و شرايط تحريم روي تدوين 
اين نقش��ه راه در حوزه تنظيم بازار كش��ور است، 
تصريح كرد: اين نقش��ه راه با توجه به اثرات محيط 
پيراموني، تنظيم شده و حتي اگر در شرايط عادي، 
ضرورت هاي اجراي نقش��ه راه بايد تغيير كند، اين 
تغييرات انجام خواهد ش��د؛ اما ب��ه هر حال، هدف 
اين بوده كه در ش��رايط سخت كنوني، بتوان درك 
مشتركي را ميان همه دست اندركاران تنظيم بازار 
كشور ايجاد كرد و از همراه كردن تمامي دستگاه ها 
نيز در اين رابطه براي هدف اصلي كه بهبود معيشت 
مردم اس��ت، اطمينان حاصل كرد. وي با اشاره به 
اينكه نقشه راه تنظيم بازار، برگرفته از نقطه نظرات 
دستگاه هاي اجرايي بوده و جهت گيري اصلي آن بر 
اساس اولويت هاي تنظيم بازار كشور تدوين شده 
اس��ت، گفت: در اين ميان، ب��راي حمايت از توليد 
ملي كش��ور نيز، با هدف مديريت و كنترل واردات 
و نيز حمايت و پشتيباني از اقشار ضعيف و متوسط 
به لحاظ تأمين معيشت آنها، تالش شده تا از همه 
ابزارهاي موجود استفاده شود، چراكه اگر توليد سر پا 
باشد و ادامه يابد، تأمين نيازهاي مصرف كنندگان نيز 
تضمين شده خواهد بود. مدرس خياباني گفت: عمده 
جهت گيري نقشه راه تنظيم بازار، حمايت از بازيگران 
اصلي اين حوزه در بخش توليد و مصرف است و بايد 
از تمامي ابزارهاي الزم در اين رابطه بهره گرفت؛ به 
نحوي كه تنظيم واردات، صادرات، ذخيره سازي و 
تأمين براي كاالهاي خاص و مورد اهميت در سبد 
مصرفي خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دايره محدود، 
در حوزه قيمت گذاري نيز، الزامات رعايت ش��ود؛ 
اين در شرايطي است كه در حوزه ساير كاالها نيز، 
حمايت از جنس نظارت است. وي ادامه داد: نكته اي 
كه در اين نقشه راه به آن پرداخته مي شود و در سال 
۹۹ نيز بايد به صورت ويژه ديده ش��ود، استفاده از 

تمامي ابزارهاي فناوري هاي نوين است. 
قائم مقام وزير صمت، تنظيم ب��ازار را يك موضوع 
فرابخش��ي دانس��ت و تاكيد كرد: الزام دستگاه ها 
اجرايي براي مش��راكت در پياده س��ازي اهداف و 
وظايف اين نقشه راه از دو جنبه، حائز اهميت است، 
همانطور كه تاكنون نيز تمامي دستگاه ها با توان خود 
وارد حمايت از تصميمات حوزه تنظيم بازار كشور 
شده اند و در مقابل، بخشي از مشكالت خود را نيز در 
قالب هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي اين ستاد 
و مصوبات آن، رفع و رجوع كرده اند. مدرس خياباني 
گفت: نكته حائز اهميت آن است كه بانك مركزي، 
وزارت جهاد كشاورزي، گمرك جمهوري اسالمي 
ايران، س��ازمان ملي اس��تاندارد، س��ازمان بنادر و 
تمامي دستگاه هاي عضو ستاد تنظيم بازار، تاكنون 
همراهي هاي الزم را با تصميمات اين ستاد به عمل 
آورده و آرامش نس��بي كه هم اكنون در بازار حاكم 

است، ناشي از همين هماهنگي ها است.

شركت نفت و گاز پارس 
روابط عمومي

شركت نفت و گاز پارس )كارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذي صالح واگذار نمايد: 
شرح پروژه:

ارائه خدمات نگهداري، ترميم و زيباسازي فضاي سبز مورد نياز مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر.
شرايط مناقصه گر: 

1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد. 
2- داراي گواهي نامه تاييد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد. 

3- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون و دويست و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و سي و يك )8.364.284.431( 
ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 1394 مي باشد.

4- ارائه اساسنامه شركت و صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذي صالح مربوط به حداكثر سه سال گذشته. 
5- برآورد كارفرما: مبلغ سيصد و نوزده ميليارد و هشتصد و چهارده ميليون و دويست و بيست و يك هزار و پانصد و چهل و هشت )319.814.221.548( ريال براي مدت 18 ماه مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعالم:
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و

 www.pogc.ir   قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. الزم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد 
شرايط توزيع خواهد شد.

بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
تاريخ تحويل پيشنهاد استعالم ارزيابي كيفي:

چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي. 
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: 

تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد. 
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: 

طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
الزم به ذكر است، پيشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر مي باشد. 

در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره هاي 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

نوبت اول
شماره مجوز:   1398-6358

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت و گاز پارس 

مناقصه عمومي يك مرحله اي  
شماره   1072-98-35

مربوط به انجام خدمات نگهداري و ترميم و زيباسازي فضاي سبز



15 جهان

با درگذشت سلطان قابوس، هيثم طارق پادشاه عمان شد

برخورد سرد آلمان با پيشنهاد ترامپ براي گسترش ناتو

مرگ   ميانجي

پيمان آتالنتيك - خاورميانه در محاق

گروه جهان|
 »بن س��عيد بن تيمور البوسعيدي« ملقب به سلطان 
قابوس پادشاه عمان در سن ۷۹ سالگي به علت بيماري 
س��رطان روده درگذش��ت. او حدود نيم قرن بر عمان 
حكومت كرد. هيثم طارق جانش��ين سلطان قابوس 
تاكيد ك��رده كه ادامه دهنده سياس��ت هاي داخلي و 

خارجي پادشاه پيشين عمان خواهد بود. 
س��لطان قابوس در ۲۳ ژوئي��ه ۱۹۷۰ ميالدي پس از 
يك كودتاي آرام و بدون خونريزي با بركناري و تبعيد 
پدرش قدرت را در عمان به دست گرفت. در آن زمان 
در اين كش��ور عقب  مانده فقط ۱۰كيلومتر آسفالت 
وجود داش��ت. خبرگزاري آلمان نوشته: »هرگاه يك 
حاكم مادام العمر مي ميرد وقتي مردم گريه مي كنند 
همه ترديد نش��ان مي دهند كه حتما آنها شستشوي 
مغزي شده اند و مجبورند گريه كنند اما در عمان گريه 
مردم واقعي است و آنها براي رهبري كه دوستش دارند 
و در دل آنها جاي گرفته اشك ريختند و او را پدر عمان 

توصيف كردند.« 
قانون اساسي عمان كه در سال ۱۹۹۶ ميالدي تدوين 
و تصويب شد، اختيارات سلطان قابوس را تاييد كرد و 
عمال به قدرت او مش��روعيت قانوني بخشيد. سلطان 
قابوس در سال هاي گذشته كمتر در مالءعام يا در ميان 
وزراي خود ظاهر ش��ده بود. او چند س��ال پيش براي 
درمان و معالجه به گارميش-پارتنكيرشن رفت و در 
يك منطقه كوهستاني در بايرن، جنوب آلمان، اقامت 
كرد. قابوس فرزندي نداشت. اسعد، هيثم و شهاب سه 
برادر و پسرعموي سلطان قابوس بودند كه بالقوه شانس 
جانشيني او را داشتند و هيثم بن طارق آل سعيد پس 
از درگذش��ت قابوس بالفاصله به عنوان پادشاه جديد 
عمان معرفي شد. هيثم طارق ۶۵ سال دارد و قبال وزير 
فرهنگ عمان بوده  است. او مدتي نيز رياست فدراسيون 

فوتبال عمان را برعهده داشت. 

  معمار عصر نوين عمان
س��لطان قابوس به عنوان معمار عمان نوين در جهان 
شناخته شده است. او از درايت و تدبير خوبي برخوردار 
بود و اين مس��اله را هم در تنظيم سياست داخلي اين 

كشور و هم در روابط خارجي عمان به خوبي نشان داد. 
قابوس كشور عمان را كه در آغاز زمامداري اش به شدت 
عقب  افتاده و منزوي از دنيا بود، به س��وي پيش��رفت 
اقتصادي هدايت كرد. سلطان قابوس در حوزه سياست 
داخلي به اكثر وعده هاي خود در زمينه بهبود وضعيت 
اقتصادي و ايجاد مش��اغل دولتي جامه عمل پوشاند. 
او با اس��تفاده از منابع ارزي ناشي از درآمدهاي نفتي 
و جهانگردي، زيرساخت هاي كشورش را توسعه داد؛ 
از اقدامات برجسته او در اين زمينه مي توان به ساخت 
مسكن، مدرسه و بندر اشاره كرد. اكنون مراقبت هاي 
پزش��كي و مدارس در عمان رايگان است. سالمندان، 
يتيمان و بيوه ها حقوق بازنشستگي ويژه مي گيرند. به 

اعتقاد ناظران، عمان هم مثل ساير كشورهاي منطقه 
نفت خيز است اما ثروت نفت را براي ثبات و رفاه اهالي 
صرف كرده و همين هم سبب شد كه قابوس نيم قرن بر 
عمان حكومت كند. يك راننده تاكسي درباره زمامداري 
پادشاه پيش��ين اين كشور به خبرگزاري آلمان گفته: 
»وقتي سلطان قابوس روي كارآمد نه باغي بود، نه برقي 
و نه جاده اي.« اين راننده احداث جاده ها را دس��تاورد 
دوران قابوس مي داند و مي گويد اين فقط مش��تي از 

خروار است.
گرچه رس��انه هاي جمعي اين سلطان نشين به شدت 
در كنترل دولت هس��تند و مردم مشاركتي در حيات 
سياسي ندارند اما سلطان قابوس در عرصه اجتماعي و 

سياسي نوعي ثبات توأم با اصالحات محافظه  كارانه را در 
پيش گرفت و همين رفتار باعث شد تا عمان در جريان 
تحوالت موسوم به بيداري اسالمي با تنش هاي بسيار 
محدود همراه ش��ده و اين بحران را پشت سر بگذارد. 
سلطان قابوس حتي موفق ش��د مخالفان سياسي را 
جذب حكومت خ��ود كند؛ به گون��ه اي كه هم اكنون 
ش��ماري از آنان متصدي پس��ت هاي ب��االي دولتي 
هستند از جمله يوس��ف بن علوي وزير خارجه عمان 
كه در گذشته س��خنگوي جبهه سياسي مخالف بود. 
يوسف بن علوي پس از مرگ سلطان قابوس با تاكيد بر 
ادامه سياست هاي گذشته گفته: »سلطان نشين عمان 
با همه كشورهاي جهان مناسبات بسيار خوبي برقرار 

كرده اس��ت و داشتن روابط حسنه با همه سنگ بناي 
سياست ماست.«

سياست هاي ويژه سلطان قابوس از دهه ۷۰ ميالدي 
تا به امروز اس��تراتژي منحصر به ف��ردي را براي اين 
كشور رقم زد كه در خاورميانه كم نظير است. سياست 
خارجي منحصر به فرد عمان، نام اين كشور كوچك 
و بي  حاش��يه خاورميانه را به درون مناقشه هاي مهم 
منطقه اي سوق داد. برهمين اساس عمان هيچگاه به 
مواضع منفعالنه كشيده نشد؛ سطان قابوس از جمله 
در مذاكرات توافق هس��ته اي ايران نقش مهمي ايفا 
كرد. اين كش��ور توانست با اتخاذ سياست بي طرفانه 
نقش ميانجي را بازي كند. همچنين اين كش��ور در 
زمان حكومت سلطان قابوس از مشاركت در ائتالف 
س��عودي در تجاوز عليه يمن س��رباز زد و همچنين 
به محلي ب��راي مذاكرات ميان عربس��تان و جنبش 
انصاراهلل يمن تبديل شد. مسقط همچنين در جريان 
تنش دو ساله پيش آمده در شوراي همكاري خليج 
فارس ميان امارات، بحرين و عربس��تان از يك سو و 
قطر از س��وي ديگر در اين اختالفات از هيچ كشوري 

جانبداري نكرد.

  ادامه روابط دوستانه با كشورها 
هيثم بن طارق پادشاه جديد عمان، شنبه در نخستين 
س��خنان بعد از انتصابش به عنوان جانشين سلطان 
قابوس با بيان اينكه عمان به همكاري خود با سازمان 
ملل متح��د براي برقراري صل��ح و امنيت بين المللي 
ادامه خواهد داد، تاكيد كرده است كه روابط دوستانه با 
تمامي كشورها ادامه خواهد يافت. او گفته كه سياست 
خارجي عمان مبتني بر ادامه سياست خارجي دوران 
سلطان قابوس خواهد بود و مبناي آن عدم دخالت در 

امور داخلي كشورها و رعايت حسن همجواري است.
پادشاه عمان با بيان اينكه مسقط همچنان با كشورهاي 
عضو ش��وراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب 
همكاري خواهد داشت، گفته به تمامي توافق نامه ها 
و ميثاق هايي كه با كشورها و سازمان هاي بين المللي 
امضا شده است احترام مي گذارد و براي توسعه و رشد 

اقتصادي كشور تالش خواهد كرد.

گروه جهان|
 آلمان پيشنهاد دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
براي گس��ترش پيم��ان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( با 
در بر گرفتن برخي كش��ورهاي خاورميانه را خالف 
توافق هاي تش��كيل اين پيمان عنوان كرده اس��ت. 
دونالد ترامپ گفته بود كه گسترش ناتو در خاورميانه 
مي تواند به كاهش حض��ور نظامي امريكا در منطقه 
منجر شود.  دويچه وله نوش��ته، آيا پيمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( مي تواند چنان گسترش يابد كه برخي 
كشورهاي خاورميانه را نيز در بر بگيرد؟ اين ايده اي 
اس��ت كه رييس جمهوري اي��االت متحده به تازگي 
مطرح، و از س��ر مزاح براي تشكيالت جديد نامي نيز 

پيشنهاد كرده است: پيمان آتالنتيك – خاورميانه.
دولت ائتالفي به رياست آنگال مركل صدراعظم آلمان، 
اما با پيش��نهاد دونالد ترامپ به سردي برخورد كرده 
و آن را مغاير توافق نامه اي مي داند كه در سال ۱۹۴۹ 
ميالدي براي تاسيس ناتو به امضاء رسيد. خبرگزاري 
آلمان ب��ه نقل از يكي از س��خنگويان وزارت خارجه 
اين كش��ور گزارش داده كه برلين از حضور فعال ناتو 
در خاورميانه و نزديك اس��تقبال مي كند و اين امر از 
زمان هاي دور و در گفت وگوهاي فش��رده با شريكان 
منطقه اي همين گونه بوده اس��ت. پيمان آتالنتيك 

شمالي هم اكنون بزرگ ترين پيمان نظامي جهان به 
شمار مي رود و با پيوس��تن مونته نگرو به آن در حال 
حاضر ۲۹ عضو دارد.  دونالد ترامپ هفته گذشته در 
جمع خبرنگاران در كاخ س��فيد گفته بود كه به نظر 
او پيمان ناتو بايد گس��ترش يابد و برخي كشورهاي 
خاورميانه را ني��ز در بر بگيرد. او گفته بود كه اعضاي 
گروه تروريستي داعش نمايانگر يك معضل بين المللي 
هس��تند و براي مقابله ب��ا آن كش��ورهاي ديگر نيز 
مي توانند ياري كنند.  دونالد ترامپ گفته كه به نظر 
او نام تشكيالت جديد مي تواند »پيمان آتالنتيك – 
خاورميانه« )NATO- ME( باشد. گفته شده، او اين 
نام پيشنهادي را با ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، 
نيز در ميان گذاشته است. سخنگوي وزارت خارجه 
آلمان مي گويد آينده ناتو و همكاري آن با كشورهاي 
ديگر موضوعي است كه بايد در ميان امضاءكنندگان 
اين پيمان به بحث گذاشته شود. دونالد ترامپ زماني 
نيز ايده تش��كيل »ناتوي عربي« را پيش كشيده بود 

كه هنوز به جايي نرسيده است. 

  درهاي باز ناتو براي كشورهاي اروپايي
سخنگوي وزارت خارجه آلمان تاكيد كرده كه نحوه 
پذيرش اعضاي جديد در پيمان آتالنتيك ش��مالي 

در ماده ۱۰ اين پيمان مشخص شده است. اين ماده 
مقرر مي كند كه اعضاي پيم��ان مي توانند به اتفاق 
آرا هر يك از كش��ورهاي ديگر اروپاي��ي را كه قادر 
به پش��تيباني از اهداف اين پيمان و ايفاي نقش در 
جهت تامين امنيت منطقه شمال آتالنتيك باشند 
براي عضوي��ت دعوت كنند. بر اي��ن پايه در پيمان 
آتالنتيك شمالي پذيرش اعضاي جديد به صراحت 
به كشورهاي اروپايي محدود شده و پيشنهاد دونالد 
ترامپ در چارچوب كنوني شانس��ي براي موفقيت 

ندارد.
در اين ميان كي بيلي هاچيسون نماينده امريكا در 
ناتو، س��خنان ترامپ را به معن��اي تقويت همكاري 
هم پيمانان ناتو در كش��ورهايي مانند عراق تفسير 
كرده است. نيروهاي ناتو بر اساس توافقي كه با دولت 
عراق صورت گرفته مس��ووليت آم��وزش نيروهاي 
نظامي عراق را برعهده دارند اما با توجه به اتفاق هاي 
اخير در عراق، آخر هفته گذشته ابتدا ماموريت هاي 
آموزشي خود در اين كشور را تعليق كردند و سپس 
اعالم شد كه ناتو بخش��ي از كاركنان خود را به طور 

موقت از عراق خارج خواهد كرد.
دونالد ترامپ در شرايطي پيشنهاد گسترش ناتو را 
مطرح كرده كه ۷۰سال پس از تشكيل اين پيمان، 

ترديدها درباره سرنوشت آن از هميشه جدي تر شده 
است. همين چند ماه پيش بود كه رييس جمهوري 
امريكا اهميت اين پبمان را زير س��وال برد و امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، هم گفت كه ناتو 
دچار مرگ مغزي شده است. رييس جمهوري فرانسه 
با اش��اره به عمليات نظامي تركيه در شمال سوريه 
گفته بود: »هيچ ن��وع هماهنگ��ي در تصميم هاي 
استراتژيك ميان امريكا و شركاي اروپايي ناتو وجود 
ندارد و ما در حال حاضر شاهد تجاوز بدون هماهنگي 
تركيه، يكي از شركاي ناتو به منطقه اي هستيم كه 

منافع ما را به خطر انداخته است.«
امانوئل ماكرون در بخش ديگري از اظهاراتش گفته 

بود: »اگ��ر اروپايي ها از خواب بيدار نش��وند و براي 
اص��الح وضعيت موجود در س��ازمان ناتو تصميمي 
درس��ت اتخاذ نكنند خطر بزرگي پي��ش روي آنها 
خواهد بود به نحوي ك��ه يا از نظر ژئوپوليتيك محو 
مي ش��وند يا ديگر بر سرنوشت خود حاكم نخواهند 

بود. “
فرانس��ه از ديرباز همواره بر همكاري بيشتر اروپا در 
زمينه هاي دفاعي تاكيد كرده است اما اين رويكرد 
با مقاومت برخي كش��ورها از جمله بريتانيا مواجه 
ش��ده كه معتقدند با توجه به وزن كنوني روسيه در 
مع��ادالت جهاني اياالت متحده بايس��ت به عنوان 

محور كليدي غرب در زمنيه دفاعي باقي بماند.

دريچه

ترامپ: توافق كار من بود، 
جايزه  نوبل را ديگري برد

گروه جهان| رييس جمه��وري امريكا گفته در 
انتخاب نامزد جايزه صلح نوبل س��ال گذشته كه 
به دليل پايان دادن به جنگ به نخست وزير اتيوپي 
اهدا ش��د، ناديده گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش 
ديلي مي��ل، دونال��د ترامپ در تجم��ع انتخاباتي 
بدون اشاره به نام اتيوپي گفته: »من توافق كردم 
و كش��وري را نجات دادم ولي شنيدم كه رهبر آن 
كشور جايزه صلح نوبل را به خاطر نجات كشورش 
دريافت ك��رد. تاجايي كه مي دانيم من يك جنگ 
ب��زرگ را پاي��ان دادم.« آبي احمد نخس��ت وزير 
اتيوپي، جايزه نوبل صلح را به دليل صلح با اريتره و 
اصالحات ديگر به دست آورد. ترامپ تقريبا هرگز 
چيزي درباره آفريق��ا نمي گويد و برخي منتقدان 
گفته ان��د ك��ه دولت او مس��ائل آفريق��ا را ناديده 
گرفته است. بس��ياري از مردم اتيوپي از اظهارات 
ترامپ متعجب ش��ده  و برخي از آنان گفته اند كه 
صحبت هاي او احتماال مربوط ب��ه صلح جديد با 
اريتره است اما يك مقام ارشد وزارت خارجه اتيوپي 
گفته گفته هاي او مربوط به جلوگيري از تنش هاي 
بيشتر ميان اتيوپي و مصر بر سر سدي بزرگ بوده 
كه اتيوپي در حال تكميل آن در مس��ير رود نيل 
است. مصر معتقد است كه اين سد تامين آب آن 
را تهديد مي كند اما اتيوپي آن را براي توسعه الزم 
مي داند. پيش بيني  مي شود كه وزراي اتيوپي، مصر 
و سودان دوشنبه )فردا( در واشنگتن ديدار كنند و 
درباره شكست تازه ترين دور مذاكراتشان گزارش 
دهند. اين مقام ارشد وزارت خارجه اتيوپي اعالم 
كرده عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهور مصر با 

البيگري ترامپ وارد اين گفت وگوها شده است. 

 كره شمالي: به مذاكرات 
هسته اي برنمي گرديم

گروه جهان| يك مقام ارشد كره شمالي گفته است 
كه واشنگتن و سئول چنانچه تصور مي كنند فرستادن 
پيام تبريك سال روز تولد »كيم جونگ اون« از سوي 
دونالد ترامپ بازگش��ت رهبر كره شمالي به پاي ميز 
مذاكره را رقم خواه��د زد صرفا خيال پردازي بيهوده 
مي كنند. به گزارش آسوشيتدپرس، در ماه هاي اخير 
كره شمالي بارها نارضايتي خود از بن بست در مذاكرات 
هسته اي با دولت ترامپ را اعالم و تاكيد كرده است كه 
هرگز قابليت هاي هسته اي خود را بر سر پايان دادن به 
تحريم هاي امريكا معامله نمي كند. در همين راستا، 
»كيم كي گوان« مشاور وزارت خارجه كره شمالي، به 
اظهارنظرهاي اخير مدير امنيت ملي دولت كره جنوبي 
مبني بر اينكه س��ئول پيام تبري��ك ترامپ به »كيم 
جون��گ اون« از باب��ت روز تولدش را منتق��ل كرده، 
واكنش نشان داد. روز تولد رهبر كره شمالي 8 ژانويه 
اس��ت. »چونگ اوي يونگ« مدير امنيت ملي دولت 
كره جنوبي، گفته ترامپ در ديدار با او در كاخ س��فيد 
از س��ئول خواس��ته پيامش براي تبريك تولد رهبر 
كره شمالي را به پيونگ يانگ تحويل دهد. در ماه هاي 
گذشته كره شمالي عمال تمامي همكاري هاي خود 
با كره جنوبي را قطع كرده و از سئول نيز خواسته تا از 
واشنگتن فاصله گرفته و پروژه هاي اقتصادي مشترك 
دو كره را مجددا از س��ر بگيرد. »كيم كي گوان« گفته 
است: »كره شمالي هرگز دوباره وارد مذاكراتي بر سر 
تاسيسات هسته اي مهم خود در ازاي برداشته شدن 
تحريم ها، مشابه با اتفاقي كه در ويتنام انجام داد نخواهد 
شد. ما توس��ط امريكا فريب خورديم و در مذاكرات با 
امريكا مدت يك سال و نيم گرفتار شديم و اين زمان 

براي ما زماني از دست رفته محسوب مي شود.« 

استراليا: حيات ميلياردها گياه و 
جانور در معرض انقراض است
گروه جهان|شعله هاي آتش در جنگل هاي استراليا 
همچنان زبانه مي كشد و حيات هزاران گونه گياهي و 
جانوري را با خطر انقراض روبرو كرده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، حيات ميلياردها گونه گياهي و 
جانوري در آتش سوزي جنگل هاي استراليا كه از سپتامبر 
آغاز ش��ده در معرض خطر نابودي قرار دارد. همزمان، 
دانشمندان نسبت به ميزان فزاينده توليد گازكربنيك 
به دلي��ل اين آتش س��وزي گس��ترده هش��دار دادند. 
آتش سوزي گسترده در جنگل هاي استراليا تاكنون ۲۷ 
كشته برجاي گذاشته است. هر چند كه به طور معمول 
برخي از جنگل هاي اس��تراليا در فصل تابستان دچار 
آتش سوزي مي شوند اما در مواجهه با اين آتش سوزي 
بي سابقه، شمار زيادي از شهروندان استراليا، براي نجات 
جان گونه هاي حيواني داوطلب شدند. يك استاد دانشگاه 
سيدني به خبرگزاري فرانسه گفته: »تعداد بسيار زياد و 
قابل توجهي از حيوانات در جريان اين آتش سوزي كشته 
شدند آن هم نه تنها به دليل زبانه هاي آتش، بلكه به دليل 
نيافتن مواد خوراكي و پناهگاه. “ دامپزشكان استراليايي 
در ايالت ويكتوريا، در جنوب ش��رقي اين كشور هم با 
گروهي از گونه هاي جانوري از جمله كوآال و پرندگاني 
برخورد كردند كه نه تنها از س��وختگي هاي ناش��ي از 
آتش س��وزي رنج مي بردند، بلكه با مشكالت تنفسي 
هم روبرو شدند. در حالي كه تالش هاي محيط زيستي 
براي توجه مقامات جهاني نسبت به موضوع گرمايش 
زمين ادامه دارد، دانشمندان با اشاره به آتش سوزي در 
استراليا تاكيد كردند: »اندازه گيري ها نشان مي دهد كه 
ميزان انتشار گازكربنيك بر اثر آتش سوزي گسترده در 
استراليا از گازكربنيك توليد شده در آتش سوزي آمازون 

بيشتر بوده است. “

پارلمان تونس به دولت جديد 
رأي اعتماد نداد

گروه جهان| پارلمان تونس به كابينه دولت جديد 
رأي اعتماد نداد. از زمان برگ��زاري اولين انتخابات 
تونس پس از ۲۰۱۱ ميالدي دولت پيشنهادي حبيب 
الجملي نخس��تين دولتي اس��ت كه از پارلمان راي 
نگرفته است. به گزارش ايسنا، از مجموع ۲۱۷نماينده 
پارلمان تونس، ۲۰۰ تن در جلسه حاضر بودند و از اين 
بين ۱۳۴ تن به كابينه حبيب الجملي، نخست وزير 
مكلف تونس رأي عدم اعتماد، ۷۲ تن رأي اعتماد و 
سه نماينده نيز رأي ندادند كه به معناي مخالفت با اين 
كابينه و بركناري آن است. نمايندگان پارلمان، دولت 
الجملي را از سال ۲۰۱۱ ميالدي تاكنون ضعيف ترين 
دولت خوان��ده و گفته اند، اكثر وزراي پيش��نهادي 
مس��تقل نبوده و برخي ديگر نيز صالحيت ندارند. 
نمايندگان معتقدند، دولت الجملي به خواسته ها و 
آرمان ها و شروط استقالل و صالحيت كه در جريان 
روند تشكيل دولت اعالم كرده بود، پاسخ نمي دهد. در 
اين نشست اتهامات متقابلي به ويژه ميان نمايندگان 
فراكسيون جنبش نهضت و نمايندگان فراكسيون 
دموكراتيك رد و بدل شد و نماينده نهضت، جنبش 
مردمي )متشكل از فراكسيون دموكراتيك و جريان 
دموكراسي( را با هماهنگي با طرف هاي خارجي به 
سرنگوني دولت الجملي متهم كرد و اين جنبش هم 
به شدت اين اتهامات را تكذيب كرد. همچنين راشد 
الغنوش��ي رييس جنبش نهضت و رييس پارلمان 
تونس گفته اند سقوط دولت الجملي شكست جنبش 
اسالمي؛ حزب پيروز در انتخابات پارلماني اخير است. 
او گفته، جنبش نهضت ماموريت تشكيل دولت را به 
الجملي س��پرد اما او به اين ماموريت وفادار نبود و با 

سياست حزب نهضت مخالفت كرد. 

غرامت 62 ميليون دالري 
مديرعامل اخراجي بويينگ 

گروه جهان| مديرعامل س��ابق بويينگ كه اخيرا از 
س��مت خود اخراج شده اس��ت براي خروج از بويينگ 
۶۲ ميليون دالر غرامت گرفته است. به گزارش رويترز، 
دنيس مولنبرگ مديرعامل سابق شركت هواپيماسازي 
بويينگ كه به دلي��ل ناتواني در خارج كردن ش��ركت 
امريكايي از بحران سقوط هواپيماهاي ۷۳۷ مكس از كار 
بركنار شده بود، حاال قرار است غرامتي معادل ۶۲ ميليون 
دالر به دليل اخراج شدن دريافت كند. چند هفته پيش 
بركناري مولنبرگ قطعي شده بود و اواخر هفته گذشته 
عمال از بويينگ رفت. مقرر شده كه ديديو كالهون جاي 
او را بگيرد. بحران زماني در بويينگ جدي تر ش��د كه 
مولنبرگ نتوانست سازمان هوانوردي فدرال امريكا را 
براي صدور مجوز پرواز و بازگرداندن مدل ۷۳۷مكس 
به خطوط پروازي قانع كند و در نتيجه در كنار سقوط 
فروش پرفروش ترين هواپيماي بويينگ، اعتبار آن نيز 
زير س��وال برود. در حالي قرار است كه ۶۲ميليون دالر 
به مولنبرگ پرداخت شود كه اين شركت اخيرا درگير 
افشاي پيام هاي كاركنان شركت و خلبانان هواپيماهاي 
بويينگ در مذمت طراحي بويينگ ۷۳۷ مكس ش��ده 
است. به عنوان مثال، يكي از خلبانان به يكي از همكاران 
خود پيام داده كه بويينگ ۷۳۷مكس توسط دلقك ها 
و زيرنظر ميمون هاي طراحي ش��ده است. همچنين 
گفته ش��ده، بويينگ براي كاستن از هزينه هاي توليد 
هواپيماه��اي۷۳۷ مكس تالش كرده ك��ه از برگزاري 
دوره هاي آموزش شبيه سازي شده براي خلبانان شانه 
خالي كند. پرواز تمام هواپيماهاي بويينگ ۷۳۷مكس 
از مارس ۲۰۱۹ در سراسر جهان به دليل دو مورد سقوط 
اين نوع هواپيماها در اندونزي و اتيوپي و كشته شدن ۳۴۶ 

نفر ممنوع شده است.
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ماكرون: با ناقضان معاهده 
پاريس، توافق امضا نمي كنيم

گروه جهان| رييس جمهوري فرانسه دو ماه پس 
از آغاز روند خروج اياالت متحده از توافق آب وهوايي 
پاريس گفته با كش��ورهايي كه اين توافق را رعايت 
نمي كنند ديگر هيچ توافق��ي را امضا نخواهد كرد. 
به گزارش بلومب��رگ، امانوئل ماكرون گفته: »ديگر 
تمايلي ندارم با قدرت هايي كه به توافق آب وهوايي 
پاريس احترام نمي گذارند توافقي امضا شود. تنها ما 
هستيم كه با از سرگيري گفت وگوهاي تجاري درباره 
موضوع هاي مش��خصي با امريكا مخالفت كرده ايم 
چرا ك��ه رييس جمهور ترامپ تصمي��م به خروج از 
توافق هاي پاريس گرفته اس��ت.« توافق پاريس كه 
با نام »پيمان پاريس« نيز ش��ناخته مي شود، ذيل 
چارچوب پيمان نامه س��ازمان ملل در تغيير اقليم 
)UNFCCC( در رابطه با كاس��تن انتشار گازهاي 
گلخانه اي، س��ازگاري و امور مالي است كه از ۲۰۲۰ 
شروع خواهد ش��د. متن توافق از سوي نمايندگان 
۱۹۷ كشور در كنفرانس تغيير اقليم ۲۰۱۵ سازمان 
ملل متحد در پاريس مذاكره و ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ با 
اجماع تصويب شد. اين توافق ۲۲ آوريل ۲۰۱۶ )روز 
زمين( در مراسمي در نيويورك براي امضا معرفي شد 
و در ۲۰۱۷ ميالدي، ۱۹۵ عضو پيمان  سازمان ملل 
در تغيير اقليم اين پيمان را امضا كردند. امريكا ۲۰۱۷ 
به سازمان ملل اعالم كرد ۲۰۱۹ به طور رسمي از اين 
پيمان بين المللي خارج مي شود. ماكرون همچنين 
اعالم كرده آماده اس��ت تا برخي از پيش��نهادهاي 
كنوانسيون شهروندي اقليم را به همه پرسي بگذارد. 
كنوانس��يون ش��هروندي اقليم كه اكتبر ۲۰۱۹ در 
فرانسه به وجود آمد، شورايي متشكل از ۱۵۰ شهروند 
فرانسوي است كه با يكديگر همفكري كرده و براي 
بهبود وضعيت اقليمي به دولت پيشنهاد مي دهند. 
اعضاي اصلي و علي البدل اين ش��ورا به قيد قرعه از 
ميان شهروندان انتخاب مي شوند. كار در اين گروه 
داوطلبانه محس��وب مي ش��ود اما با اين حال دولت 
مبلغي را براي ساعات كاري اعضا آن در نظر مي گيرد. 
ماكرون همچنين در پاسخ به انتقاد سياست هايش 
در زمينه عدالت اجتماعي و افزايش فقر، با دفاع شديد 
از عملكرد اجتماعي دولت خود گفته: »تنها در ژانويه 
سال جاري دولت در مجموع معادل ۵ ميليارد يورو از 
ماليات كاسته و هزينه هاي درماني را نيز كاهش داده 
است.« دفاع ماكرون از سياست اجتماعي و اقتصادي 
دولت در حالي صورت مي گيرد كه طرح او براي اصالح 

قانون بازنشستگي اعتراض هايي را برانگيخته است.

كوتاه از منطقه

اقتصاد تركيه احيا شد
بانك جهاني از رشد سه درصدي امسال تركيه خبر 
داده اس��ت. بانك جهاني در گزارش جديد خود از 
اقتصاد تركيه پيش بيني كرده رشد اقتصادي اين 
كشور در سال جاري معادل ۳درصد و در سال آينده 
معادل ۴درصد باش��د كه بيشتر از رقم پيش بيني 
شده در گزاش قبلي اين نهاد بين المللي بوده است. 
بانك جهاني همچنين اعالم كرده متوس��ط رشد 
اقتصادي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در 
س��ال جاري معادل ۲.۴درصد و در ۲۰۲۱ معادل 
۲.8درصد خواهد بود. بانك جهاني كاهش تنش هاي 
ژئوپليتيكي را از جمله عوامل تقويت رشد اقتصادي 

كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دانسته است.

داعش مسوول حمله در كويته 
گروه تروريس��تي داعش مس��ووليت بمب گذاري 
خونين در مس��جدي در جنوب غرب پاكستان كه 
بيش از ۱۵ كشته بر جاي گذاشت را برعهده گرفت. 
به گزارش آسوشيتدپرس، انفجاري مهيب مسجدي 
در كويته مركز استان بلوچستان پاكستان را هدف 
قرار داد. در اين انفجار يك مقام ارشد پليس پاكستان 

به همراه ۱۳تن ديگر كشته شدند.

عراق از روسيه اس۴۰۰  مي خرد 
دولت بغداد تصميم گرفت��ه مذاكرات براي خريد 
س��امانه هاي دفاع هوايي اس۴۰۰ روس��يه را در 
واكنش به نگراني هايش درباره تحركات امريكا پيش 
ببرد. به گزارش وال استريت ژورنال، سامانه اس۴۰۰ 
از همان نوعي است كه تركيه از روسيه خريداري 
كرده اس��ت. اين اقدامي اس��ت كه روابط با ناتو را 
دستخوش تحوالتي مي كند. اس۴۰۰ نسل جديد 
سامانه هاي پدافند هوايي روسيه است كه نوع بهبود 

يافته از خانواده پدافند اس۳۰۰ به  شمار مي رود.

تعيين زمان امضاي توافق 
طالبان و امريكا 

طالبان از تعيين تاريخي براي امضاي توافق صلح 
با امريكا در آينده نزديك خبر داده است. به گزارش 
خبرگزاري تاس، محمد سهيل شاهين سخنگوي 
طالبان در قطر، گفته اين گروه انتظار دارد تاريخ 
امضاي توافق صلح با امريكا در آينده نزديك تعيين 
شود. پيش��تر يك مقام روسي گفته بود امريكا و 
طالبان توافق كرده اند كه روس��يه و چند كشور 

ديگر شاهد امضاي اين توافق باشند.

استعفاي عالوي از عضويت 
در پارلمان عراق

رييس ائتالف الوطنيه در پارلمان عراق از عضويت 
در پارلمان عراق استعفا كرد. به گزارش رأي اليوم، 
دفتر اطالع رس��اني اياد عالوي اعالم كرده وي از 
عضويت پارلمان به دليل شكس��ت اين نهاد در 
انجام وظايف خ��ود و عدم تعامل جدي و مثبت 
با خواس��ته هاي مردمي اس��تعفا كرده است. از 
اواي��ل اكتبر عراق ش��اهد اعتراض هاي مردمي 
بي سابقه اي عليه وضعيت اقتصادي و فساد است. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sun. Jan 12. 2020  1572   يكشنبه 22 دي 1398   16 جمادي االول 1441  سال ششم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:12اذانمغرب:17:30اذانصبحفردا:5:45

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: مهر آبگرفتگیمعابردربندرعباس

عكسروز

چهرهروز

درگذشت يك نويسنده در حادثه سوادكوه
حسن ساالري - نويسنده و پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان - در حادثه سقوط اتوبوس به دره در منطقه سوادكوه از دنيا رفت. انجمن نويسندگان 
كودك و نوجوان با اعالم اين خبر، اين ضايعه را به خانواده ساالري و جامعه فرهنگي و ادبي كشورمان تسليت گفت. حسن ساالري متولد يكم خرداد 
1355 در جاجرم بود. او عمدتا در حوزه متون علمي با مخاطب كودك و نوجوان كتاب هايي را منتشر كرد. او همچنين جوايز علمي و فرهنگي 
بسياري را از جمله:  جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي در سال هاي 1386، 1388 و 1389، جايزه كتاب فصل در سال هاي 1387، 1388 و 
1389، برگزيده و تقدير شده در جشنواره كتاب هاي آموزشي رشد در سال هاي 1389 و 1390 و جشنواره نقد كتاب در 1394 در كارنامه خود 

دارد. از او به جز كتاب »100 دانشمند ايران و اسالم« بيش از 300 مقاله تاليفي يا ترجمه نيز در مطبوعات منتشر شده است. 

بازارهنر

»سوداي سيمرغ« براي چهره هاي فيلمسازي و بازيگري
در سي وهش��تمين جش��نواره فيلم فجر 
كه تنور رقابت بين فيلمسازان با سابقه و 
جوان داغ است، بازيگران هم از اين هيجان 
بي نصيب نيس��تند و حضور چند چهره 
شاخص و همچنين قديمي رقابت را گرم تر 
خواهد كرد؛ هرچند شايد ركورردار بازيگري 
امسال بيش از همه شانس كسب سيمرغ 
بلورين فجر را داشته باشد. جشنواره فيلم 

فجر امسال اگرچه چند غايب سرشناس فيلمساز دارد، 
اما همان هايي هم كه به بخش مسابقه سينماي ايران راه 
يافته اند دوره اي سخت را براي داوران رقم مي زنند؛ جايي 
كه مسعود كيميايي با فيلمي تازه به جشنواره فجر آمده 
و اگر داريوش مهرجويي هم آمده بود در كنار هم رقابتي 
جالب با نسل هاي بعدي خود داشتند. كيميايي چند سال 
پيش با فيلم قبلي اش »قاتل اهلي« حضوري حاشيه اي 
در جش��نواره فجر داشت و مي توان پيش بيني كرد كه 
حضور دوباره او در كنار برخي ديگر از فيلمسازان مثل 
حاتمي كيا پر خبر و حاشيه اي، به ويژه در نشست هاي 
خبري باشد. اما عالوه بر كارگردان ها، امسال رقابت ميان 

بازيگران هم قابل توجه خواهد بود چرا كه 
چهره هاي شاخصي مثل فرامرز قريبيان و 
مهران مديري پس از سال ها در جشنواره 
فجر، فيلم دارند در حالي كه بازيگر پول ساز 
و پرطرفدار اين روزهاي سينما يعني جواد 
عزتي با پنج فيلم ركوردار است. همچنين 
به اين اسامي شهاب حسيني، هوتن شكيبا 
برنده دوره قبل جايزه بهترين بازيگر نقش 
اول، محسن تنابنده، سعيد آقاخاني، بابك حميديان، 
امير جديدي را هم بايد اضافه كرد. در ميان بازيگران زن 
هم الناز شاكردوست كه سال قبل سيمرغ بهترين نقش 
اول را گرفت، امس��ال با فيلمي تازه در جشنواره حضور 
دارد و در كنار او فاطمه معتمدآريا )با سابقه ترين بازيگر 
دارنده سيمرغ جشنواره(، پريناز ايزديار )با دو فيلم(، پانته آ 
پناهي ها، باران كوثري، طناز طباطبايي، سحر دولتشاهي 
و مينا ساداتي از جمله بازيگران مطرحي هستند كه در 
 اين رويداد فيلم دارند. در اي��ن بين مريال زارعي كه در
 10 سال گذشته تقريبا هر سال فيلمي در جشنواره داشته 

يكي از چهره هاي غايب اين دوره است.

تاريخنگاري

صدور فرمان تشكيل عدالتخانه
فرمان تش��كيل عدالتخانه به وس��يله مظفرالدين شاه قاجار صادر ش��د. پافشاري و 
مبارزه هاي مردم براي تشكيل عدالتخانه و به دست آوردن حق تصميم گيري در امور 
خويش و برقراري حكومت مشروطه، سرانجام نتيجه داده بود و شاه قاجار درخواست 
آنها را قبول كرد. بست نشينان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني، با واسطه قرار دادن 
سفير عثماني، خواسته هاي خود ازجمله تشكيل عدالتخانه در همه كشور را به دولت 
اطالع دادند. مظفرالدين شاه نيز كه شور و هيجان مردم را در اين امر ديد، حكم تشكيل 
آن را صادر كرد. در اين حكم آمده است: »جناب اشرف اتابك اعظم ، چنانكه مكرر اين 
نيت خودمان را اظهار فرموده ايم ، تاسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع 
مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب تر است . اين است كه مي فرماييم براي 
اجراي اين نيت مقدس ، قانون معدلت اسالميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام 
شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجال دائر شود، بر وجهي كه 
ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات به طوري 
كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، مالحظه اشخاص و طرفداري هاي بي وجه 
قطعا و جدا ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه يي نوشته و مطابق قوانين شرع 
مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام واليات دائر و ترتيبات مجلس آن 
هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعالم كه باعث مزيد 
دعاگويي ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما را هم به عموم واليات 
ابالغ كنيد.« شاه 7 ماه پس از فرمان بي نتيجه تاسيس عدالتخانه ، فرمان مشروطيت 

را چهاردهم مرداد 1285، پنجم آگوست 1906، صادر كرد. در اين فرمان با صراحت 
بيش��تري به ضرورت تاسيس مجلس اشاره ش��ده بود. در اين فاصله ناصرالدين شاه، 
نصراهلل خان مشيرالدوله را به جاي عين الدوله به عنوان وزير اعظم و سپس صدراعظم 
منصوب كرده بود و فرمان مشروطه توسط مشيرالدوله نوشته شد و به امضاي شاه رسيد. 

درخواست كانون فيلم نامه نويسان براي يك تشييع باشكوه
كان��ون فيلم نامه نويس��ان س��ينماي 
ايران در بيانيه اي ضم��ن همدردي با 
م��ردم ايران در پي س��قوط هواپيماي 
اوكرايني، خواستار پاسخ مسووالن به 
پرسش گري ها و برپايي تشييع باشكوه 
مردمي قربانيان شد. به گزارش ايسنا، 
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 
»آرزو داشتيم سينما نيز چون قلم هاي 

ما كه مي توانند همين لحظ��ه بر كاغذ بچرخند تا 
روايتگر درد باشند، همين حاال مي توانست تصويرگر 
زندگي آدم هايي باش��د كه ب��راي آن هزاران قصه 
نوشته بودند اما داس��تان زندگي شان تنها در 300 
ثانيه به پايان رس��يد. آرزو داشتيم تماشاي آن چه 
مي نويسيم و روي پرده نقش مي بندد، بتواند روشنگر 
و التيام بخش زخم مردماني باش��د كه س��ال هايي 

سخت را پشت سر مي گذارند. افسوس؛ 
كه س��ينما، هنر لحظه نيست. آن چه 
ام��روز از ما به عنوان ي��ك نهاد صنفي 
در قبال فاجعه س��قوط پرواز ش��ماره 
752 هواپيمايي بين المللي اوكراين و 
كشته شدن 167 مسافر آن برمي آيد، 
تقاضاي رسيدگي فوري، پاسخگويي 
و محاكم��ه عامالن اتف��اق و مقصران 
اطالع رس��اني ديرهنگام ب��ه مردم ايران اس��ت؛ و 
هم زمان، ايستادن در كنار ملِت داِغ فرزند ديده اي 
كه مي خواهند عزاي مردمي خودشان را بر پا كنند 
و ما هم دوشادوش آنها سياه پوش غم شان هستيم. 
برپايي يك تشييع باشكوه و شايسته ياد مسافران 
جان باخته ايراني اين پرواز، كوچك ترين خواسته 

ما از حاكميت براي در كنار مردم ايستادن است.«

ترانه هاي منتخب سال معرفي مي شوند
ترانه هاي منتخب سال در سي و پنجمين 
جشنواره بين المللي موسيقي فجر معرفي 
مي شوند. »جايزه ترانه« با هدف تجليل 
از ترانه س��رايان برتر و ترويج مفاهيم نو و 
ارزش��مند در ترانه ها و معرفي ترانه هاي 
برگزيده در سي و پنجمين دوره جشنواره 
موس��يقي فجر برگزار مي ش��ود. در اين 
جايزه، متن ترانه هايي كه از اول مهر ماه 

1397 تا پايان مهر ماه 1398 به صورت تك آهنگ يا 
در قالب آلبوم موسيقي از سوي موسسات يا اشخاص 
حقيقي پس از دريافت مجوز از دفتر موس��يقي توليد 
و منتشر ش��ده اند، توس��ط هياتي از داوران بررسي و 

ترانه هاي برگزيده معرفي مي ش��وند. در 
فاصله اول مهر 1397 تا پايان مهر 1398 
بيش از شش هزار قطعه متن ترانه با مجوز 
دفتر موس��يقي به صورت تك آهنگ يا 
در قالب آلبوم منتشر شده اند كه مرحله 
نخست انتخاب اين ترانه ها در حال انجام 
است و در مرحله نهايي ترانه هاي برگزيده 
در سي و پنجمين جشنواره موسيقي فجر 
معرفي مي شوند. با توجه به تعداد بسيار ترانه هايي كه 
به صورت تك آهنگ و آلبوم توليد و منتشر مي شوند، 
جايزه ترانه مي تواند به كمك متخصصان و آراي مردمي، 

ترانه هاي شاخص و برگزيده را به جامعه معرفي كند.

نگاه صلح آميز »دراكوالي سفيد« 
كارگ��ردان نمايش »دراكوالي س��فيد« 
معتقد است وقتي قدرت بدون علم، هنر 
و عشق باشد به جاي آن ديكتاتوري ظهور 
مي كند. محسن ميرزاخاني درباره اجراي 
اين نماي��ش و انتخاب بازيگ��ران گفت: 
خوش��بختانه گروه نمايش بس��يار با من 
همراه هستند و همين مساله باعث شده از 
اجرا رضايت داشته باشم. با سميرا حسيني 

از قبل آشنايي داشتم و حتي از زماني كه در حال نگار ش 
متن بوديم به حضور وي در نمايش فكر مي كردم. او ادامه 
داد: معموال در زمان نگارش نمايشنامه به افرادي كه به 
صورت عيني مي شناسم، فكر مي كنم و از همان زمان آنها 
را به جاي كاراكترهاي نمايش مي گذارم و بعدا در صورت 
هماهنگ نشدن ش��رايط، بازيگر ديگري را جايگزين 

مي كنم. البته پيش از اين با متين ستوده 
همكاري نداشتم و از طريق سميرا حسيني 
كه با وي دوس��ت بود به گروه معرفي شد. 
از حضور خانم ستوده بسيار راضي هستم 
چون وي فردي بس��يار حرفه اي، صبور و 
همراه است و ايده هاي خالقانه اي در مورد 
كار پيش��نهاد مي دهد. ميرزاخاني درباره 
مضمون نمايش بيان كرد: نمايش قبلي من 
با نام »Rem« كه سال 94 به صحنه رفت اثري درباره 
صلح بود و اين نمايش نيز به نوعي درباره همين مساله 
است و نگاهي صلح آميز دارد البته با شيوه بياني متفاوت. 
در نمايش »دراكوالي سفيد« اين مساله مطرح مي شود 
كه وقتي قدرت بدون علم، هنر و عشق ظهور كند شاهد 

شكل گيري يك ديكتاتوري مي شويم.

میراثنامه

زخم »چرمنه« التيام مي يابد؟
بناي شيشه اي ساخته شده در چال خندق كه قرار بوده به عنوان مركز فرهنگي و 
گردشگري مورد استفاده قرار گيرد براي بيش از 10 سال است كه نيمه تمام رها 
شده و پيش از افتتاح نيز به دليل نشست خاك، بنا كامال آسيب ديده بود. بسياري 
از دوستداران ميراث فرهنگي بارها به ساخت اين سازه در يك محوطه باستاني 
اعتراض كرده و خواستار ساماندهي آن بودند. اين منطقه كه در بين مردم سمنان 
به دو نام چال خندق و »چرمنه« شناخته مي شود در بافت قديمي و تاريخي شهر 
سمنان واقع شده و برخي ها »چرمنه« را همان »دژ چرمنه« مي دانند كه فردوسي 
در ش��اهنامه خود نيز چند باري از آن نام برده است. شهردار منطقه يك سمنان 
از تغييرات اساسي در پروژه نيمه تمام برج شيشه اي كه احداث آن مورد اعتراض 
دوستداران ميراث فرهنگي است و سال ها نيمه كاره رها شده بود خبر داد. الياس 
افضلي اظهار كرد: يك طرح معماري بسيار شكيل براي اين برج طراحي و ظاهر 
بنا از آن ساختار نازيباي قبلي كامال خارج شده و در آينده نزديك به بهره برداري 
خواهد رس��يد. او با بيان اينكه در طراحي جديد تالش ش��ده كه سازه با فضاي 
پيراموني و پيشينه تاريخي آن تناسب بيشتري داشته باشد، به ايسنا گفت: در 
حال حاضر در مرحله گزينش پيمانكار هس��تيم تا بخش هاي باقي مانده پروژه 
تكميل شود. اين مدير شهري از برنامه ريزي براي توسعه فضاي سبز پيراموني 
اين محوطه باستاني خبر داد و گفت: در همه طرح ها درصدديم كه تناسب فضا با 
محوطه باستاني و تاريخي درنظر گرفته شود. او با بيان اينكه در معماري جديد، اين 
سازه نماي سنتي و بادگيري به خود مي گيرد تصريح كرد: برخالف سازه شيشه اي 
پيشين نماي بادگيري و آجري براي اين سازه درنظر گرفته شده و برج شيشه اي 
به لحاظ ش��كلي به طور كامل از حالت قبلي خارج مي ش��ود. افضلي از محوطه 
باستاني چرمنه به عنوان يك محوطه مهم نام برد و خاطرنشان كرد: در گذشته 

در اين محوطه كاوش هاي باستان شناسي هم انجام شده كه قدمت آن را به عصر 
پارينه سنگي نسبت مي دهد ادامه داد: عالوه بر عنوان دژ چرمنه مردم محلي به اين 
منطقه خندق هم مي گويند. البته در گذشته به محدوده هايي در محالت قديمي 
كوشمغان و شترخان هم خندق گفته مي شده و شايد يكي از وجوه تسميه آن به 
تجمع آب باران در همين مناطق برگردد.ضمن اينكه گفته مي شود كه به دليل 
حفر خندق در اين مناطق در دوره هاي اس��المي، از آن به عنوان »چال خندق « 
نام برده مي شود. شهردار منطقه يك سمنان با اشاره به بافت ارزشمند تاريخي و 
قديمي سمنان، گفت: بافت تاريخي و سنتي سمنان ارزش بااليي برخوردار است 

و مي تواند به رونق گردشگري در اين شهر تاريخي كمك شاياني كند.

ايستگاه

فروش جهاني ۲۰۱۹ سينما 
ركورد زد

»جوكر« دستگير شد

مجموعه فروش گيش��ه 
جهاني س��ينما در سال 
2019 در حالي به 42.5 
ميليارد دالر رس��يد كه 
سينماي امريكاي شمالي 
با نزول 4 در صدي فروش 
در گيش��ه همراه بود. به 
گزارش اسكرين، سينماي 

جهان در سال 2019 سال بسيار خوبي را پشت سر 
گذاشت و توانست مجموع فروش ساالنه خود را به 
ركورد جديد 42.5 ميليارد دالر برساند، اين در حالي 
است كه س��ينماي امريكا با فروش 11.4 ميليارد 
دالري در مقايسه با آمار 11.88 ميليارد دالري سال 
2018، رش��د منفي چهار درصدي را تجربه كرده 
اس��ت كه اين امر را مي توان به عدم موفقيت برخي 
از دنباله هاي سينمايي  پرهزينه هاليوودي مرتبط 
دانست. 31.1 ميليارد دالر از درآمد ساالنه سينماي 
جهان از محل گيشه بين الملل )كشورهايي به غيراز 
امريكا( حاصل شده و اين اولين باري است كه درآمد 
گيشه بين الملل با رشد 4 درصدي به رقمي باالتر از 
30 ميليارد دالر مي رسد. ميزان درآمد گيشه جهاني 
س��ينما نيز با 2 درصد افزايش نسبت به آمار 41.7 
ميليارد دالري سال 2018 همراه بوده است.  چين، 
ژاپن، كره جنوبي، فرانسه، آلمان، روسيه، مكزيك، 
اسپانيا، برزيل و ايتاليا از مهم ترين بازارهاي بين المللي 
سينما در سال گذشته ميالدي بودند.  امسال كمپاني 
ديزني با فيلم »انتقام جويان: آخر بازي« كه با فروش 
2.79 ميليارد دالري در گيش��ه جهاني همراه بود 
توانست ركورد پرفروش ترين فيلم تاريخ سينما را از 
فيلم »آواتار« )2.78 ميليارد دالر( بگيرد. »شيرشاه« 
)1.66 ميلي��ون دالر(، »منجمد2« )1.33 ميليارد 
دالر(، »كاپيت��ان م��ارول« )1.12 ميلي��ارد دالر(، 
»داس��تان اس��باب بازي 4« )1.07 ميليارد دالر( و 
»عالء الدين« )1.05 ميلي��ارد دالر( پرفروش ترين 

فيلم هاي ديزني در سال گذشته بودند. 

خواكين فينيكس بازيگر 
نقش »جوك��ر« كه به 
تازگي برنده گلدن گلوب 
شده اس��ت با حضور در 
هماي��ش اعت��راض به 
گرمايش زمين دستگير 
شد. به گزارش ورايتي، 
خواكي��ن فينيكس كه 

هفته پيش براي ب��ازي در فيلم »جوكر« جايزه 
گلدن گلوب بهترين بازيگر مرد را كس��ب كرد، 
ديروز 10 ژانويه )جمعه 20 دي ماه( در تظاهرات 
گرمايش زمين در واشنگتن بازداشت شد. مارتين 
ش��ين از ديگر بازيگران سرشناس بود كه همراه 
فينيكس بازداشت شد. آنها در تظاهراتي بازداشت 
ش��دند كه توس��ط جين فوندا براي اعتراض به 
گرمايش سازماندهي شده بود و حدود 300 نفر در 
آن شركت كرده بودند. بازيگران ديگري كه در اين 
راهپيمايي حضور داشتند شامل مگي جيلنهال 
و س��وزان س��اراندون بودند كه همگ��ي درباره 
گرمايش زمين، گوش��ت و صنعت مواد غذايي و 
تغييرات آب هوا صحبت كردند. به گفته پليس 
147 نفر از اين تظاهر كنندگان بازداشت شدند. 
از ماه اكتبر تاكنون فوندا با شركت در تظاهرات 
مشابه چند بار بازداشت شده بود. سم واتراستون، 
تد دانسون، روزانا آركت، سالي فيلد و كاترين از 
ديگر بازيگراني بودند كه در تظاهرات قبلي حضور 
داشتند. فينيكس در مراسم ديروز روي صحنه در 
كنار فوندا حاضر شد و سخنراني كوتاهي ادا كرد. 
فوندا از وي به عنوان »يكي از بزرگ ترين بازيگران 

زنده امروز« ياد كرد. 

فيفا استعفاي مهدي تاج را پذيرفت

جزييات درخواست كالدرون از پرسپوليس 

ن��ام حي��در بهاروند به عن��وان رييس 
فدراسيون فوتبال ايران در سايت فيفا 
درج شده اس��ت. موضوعي كه نشان از 
پذيرش اس��تعفاي مهدي تاج از سوي فيفا دارد. در 
صفحه تيم ملي فوتبال ايران در سايت رسمي فيفا 
كه مشخصات فدراسيون فوتبال ايران نيز وجود دارد 
نام حيدر بهاروند به عنوان رييس فدراسيون فوتبال 
ايران درج شده است و اين بدان معنا است كه استعفاي 
مهدي تاج از فدراسيون فوتبال ايران مورد تاييد اين 
نهاد قرار گرفته است و از نگاه فدراسيون جهاني فوتبال 

حيدر بهاروند رييس فدراسيون فوتبال ايران است.
البته نام مهدي تاج هم چنان به عنوان عضو كميته 
سازماندهي مسابقات فيفا در اين سايت موجود است.

هشتم دي ماه س��ال جاري بود كه مهدي تاج بعد از 
چند روز بستري شدن در بيمارستان به علت بيماري 
قلبي، به توصيه پزشكان از رياست فدراسيون فوتبال 
كناره گيري كرد تا بعد از س��ه سال و نيم مديريت بر 
اين فدراسيون، صندلي رياست را ترك كند و مطابق 

اساسنامه فدراسيون فوتبال حيدر بهاروند به عنوان 
نايب رييس فدراسيون جانش��ين او شد تا انتخابات 
فدراس��يون را برگزار كند. هرچند فيفا هم بهاروند 

را رييس فدراس��يون ايران مي داند اما هم چنان در 
مكاتب��ات فدراس��يون فوتبال و اخبار رس��مي اين 

فدراسيون از او به عنوان سرپرست ياد نمي شود. 

مدي��ر برنامه ه��اي ايراني س��رمربي تي��م فوتبال 
پرسپوليس توضيحاتي درباره روند ادامه همكاري 
كالدرون با باش��گاه پر طرفدار تهران��ي را ارايه كرد. 
مدير برنامه هاي ايراني گابريل كالدرون در گفت وگو 
با ايس��نا درباره رون��د حضور اين مربي در باش��گاه 
پرسپوليس و مشكالتي كه داشته است اظهار كرد: 
در خرداد م��اه و زماني كه برانك��و از ايران رفت من 
كالدرون را به عنوان س��رمربي س��ابق عربستان به 
باشگاه پرسپوليس پيش��نهاد دادم تا مربي بزرگي 
مثل او به ايران بيايد. االن هم اعتقاد دارم اگر به آن 
زمان برگرديم باز او را به باش��گاه پيشنهاد مي دهم. 
او ادامه داد: وقتي نيم فصل ش��د متاسفانه اختالف 
سليقه هايي به وجود آمد. كالدرون از طريق وكيل 
سوييسي خود نامه اي به باشگاه فرستاد و مسائلي را 
مطرح كرد كه من با برخي از اين مسائل مثل افزايش 
دستمزد موافق نبودم اما در راستاي انجام وظيفه و 
اصل صداقت در امانت، نامه كالدرون را به باش��گاه 
تحويل دادم. باشگاه هم نامه را بررسي كرد و پاسخي 
را ارايه كرده است و منتظر هستند تا كالدرون جواب 
بدهد. وي ادامه داد: متاسفانه در فضاي مجازي به من 
مسائلي را نسبت داده اند و گفته اند مدير برنامه هاي 
كالدرون اين مش��كالت را ايجاد كرده است اما من 
با قطعيت مي گويم هيچ مساله اي از طريق من رخ 
نداده است. اگر هم دوباره چنين مسائلي به من نسبت 
داده شود با اسنادي كه در اختيار دارم، اقدام قضايي 
مي كنم. از اين به بعد هم چه آقاي كالدرون برگردد 

و چه برنگردد من ديگر مدير برنامه هاي او نيستم. تا 
به حال هم به صورت افتخاري كار مي كردم و هيچ 
دريافتي  از كالدرون نداشتم. مدير برنامه هاي سابق 
كالدرون تصريح كرد: در نامه كالدرون به پرسپوليس 
مبحثي براي افزايش دستمزد قرارداد مطرح شده 
بود كه من به عن��وان يك ايراني با اين بخش موافق 
نبودم چون راضي نيستم بيت المال به سادگي هزينه 
شود. متاسفانه در باشگاه هاي ما وقتي مربي خارجي 
مي آورند به فكر پرداخت دس��تمزد او نيستند. اگر 
دستمزد اين مربيان به موقع پرداخت شود آنها هم از 
نظر قانوني اين فرصت را پيدا نمي كنند تا براي ادامه 
همكاري شرط و شروط بگذارند و مسائل جديدي 
مطرح كنند. وي همچنين گفت: كالدرون اول ژانويه 
طي نامه اي به باشگاه اعالم كرده است كه مي تواند 
قراردادش را فس��خ كند و حاال باشگاه به دنبال اين 
اس��ت كه قرارداد جديدي با او امضا كند. در همين 
حال سايت Perfil آرژانتين نيز در اين رابطه نوشت: 

گابريل كالدرون س��رمربي آرژانتيني پرسپوليس 
6 ماه پيش به عنوان سرمربي جديد اين تيم هدايت 
سرخ پوشان را بر عهده گرفت و اكنون تيم او در صدر 
جدول ليگ برتر ايران قرار دارد و پيروزي هاي پياپي 
تيم او در هفته هاي اخير باعث ش��ده ت��ا تيم او در 
شرايط خوبي قرار داشته باشد. با اين حال او به خاطر 
عدم رفتار احترام آميز از سوي مديريت باشگاه فعال 
تصميم به رفتن به كشورش گرفته است.  رسانه ها 
در ايران از احتمال زياد بازگشت او به اين تيم براي 
برعهده گرفتن هدايت سرخپوشان خبر مي دهند. 
اين مربي در زمان حضور در ايران توانس��ته اس��ت 
ارتباط خوبي با هواداران داشته باشد و اين هواداران 
در صفحه اجتماعي مربي خواستار بازگشت و ادامه 
كار در اين تيم شدند. هر چند قدمت فوتبال در ايران 
خيلي زياد نيست ولي هواداران فوتبالي زيادي در اين 
كشور وجود دارند. در حال حاضر تحريم هاي اياالت 
متحده عليه ايران و ضعف در انتقال هاي مالي سبب 
ش��ده كار كردن براي مربي هاي خارجي در فوتبال 
ايران بس��يار سخت ش��ود و همين امر باعث رفتن 
مربياني چون مارك ويلموتس و آندره آ استراماچوني 
از فوتبال ايران شده است. در روزهاي آينده مشخص 
خواهد ش��د تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران و 
اوضاع پيچيده باش��گاه باعث خواهد شد كالدرون 
آرزوي كار كردن خود را در اين تيم ادامه دهد يا رفتن 
او از اين تيم نيز به فهرست اتفاق هايي كه تحت تاثير 

تحريم هاي ايران است، اضافه شود.

ورزشي
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