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وزير بهداش��ت در توييتر خود از منفي بودن آزمايش 
كروناي مسافران خارجي در قرنطينه خبر داد. سعيد 
نمكي روز جمع��ه در توييتر خود نوش��ت: در روزهاي 
اخير چند مورد مشكوك از مس��افران خارجي تحت 
مراقبت در شرايط ايزوله قرار گرفتند. وي افزود: پس از 
انجام آزمايشات مختلف مشخص شد كه خوش بختانه 
هيچگونه ابتال و آلودگي نسبت به ويروس كرونا وجود 
ندارد. به گ��زارش ايرنا، ويروس كرونا كه ش��يوع آن از 
اواخر دسامبر سال گذشته ميالدي )دي ماه( در چين 
شروع شد، عالوه بر ۳۰ استان و منطقه چين، به شماري 
ديگر از كشورها از جمله امريكا، استراليا، تايلند، مالزي، 
كره جنوبي، ژاپن، كانادا، سوئد، اسپانيا، فرانسه و امارات 

متحده عربي نيز س��رايت كرده اس��ت. براساس اعالم 
رس��مي مقامات چيني تاكنون ۶۳۰ نفر در اين كشور 
جان خود را به دليل ابتال به اين بيماري از دست دادند. 
كانون اصلي اين بيماري، اس��تان »هوبي« و مركز آن 
»ووهان« اس��ت. طبق گزارش ها، تاكنون ۲مورد فوت 
بيمار مبتال ب��ه كرونا در هنگ كن��گ و فيليپين ثبت 
ش��ده اس��ت كه تنها موارد فوتي در خارج از چين به 
شمار مي آيد. دوره كمون يا نهفتگي نسبتًا طوالني اين 
بيماري تنفسي مرگبار بين چند روز تا دو هفته متغير 
است و همين امر موجب مي شود مبتاليان تا پيش از 
بروز عالئمي چون تب و تنگ��ي نفس به مراكز درماني 

مراجعه   نكنند.

نمكي وزير بهداشت خبر داد
منفي بودن آزمايش كروناي مسافران خارجي در قرنطينه منصور  بيطرف|

سردبير|
رابطه آزادي با توس��عه اقتصادي چيست؟ آيا هر روند 
آزادي به توسعه اقتصادي منجر مي شود؟ در واقع هر 
روند آزادي منجر به توس��عه اقتصادي نمي شود بلكه 
مي تواند در درون خود هرج و مرج را هم بيافريند. اين 
موضوعي است كه دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون 
در كتاب تازه خود به ن��ام Narrow Corridor يا 

»داالن باريك«  به آن مي پردازند. 
در واقع، اكثر كارشناس��ان اقتصادي و سياسي كشور 
دارون عجم اوغلو و جيمز رابينس��ون را مي شناسند. 
 اولي��ن كتابي ك��ه اي��ن دو ب��ا هم نوش��تند ب��ا نام

 Why Nations Fail ي��ا »چرا ملت ها شكس��ت 
مي خورند« ح��دود 5 س��ال پيش در اي��ران ترجمه 
ش��د، فكر كنم نزديك به س��ه ترجمه متفاوت از اين 
كتاب در ايران منتشر شده اس��ت. دارون عجم اوغلو، 
اقتصاددان امريكايي ترك تبار است كه از سال 199۳ 
در  دانشگاه » ام اي تي« درس مي دهد. جيمز رابينسون 
هم اقتصاددان بريتانيايي االصل اس��ت ك��ه عالوه بر 
اقتصاد دانشمند علوم سياسي هم اس��ت و اكنون در 
دانش��گاه ش��يكاگو تدريس مي كند. عالقه هر دوي 
 Narrow Corridor اينها كه اخيرا كتابي با ن��ام
يا »داالن باريك« منتشر كرده اند، تجربه امر سياسي 
در اقتصاد اس��ت. در كتاب اول »چرا ملت ها شكست 
مي خورند« آنها به اين موضوع پرداخته اند كه داليل 
توس��عه اقتصادي كش��ورهايي مانند اياالت متحده 
امريكا يا بريتانيا يا جالب تر از اين دو كش��ور آفريقايي 
بوتسوانا، چيس��ت؟ لّب كالم آن كتاب وجود يا خلق 
نهادهاي سياسي اس��ت كه باعث مي شود انديشه ها 
و خالقيت هاي مردم و نخب��گان در آن پرورده و پخته 
شود. بهتر است در اينجا اش��اره اي به تاريخچه اياالت 
متحده بكنم كه از اين كتاب برداش��ت شده است. در 
قرن پانزدهم كه اسپانيايي ها پا به قاره امريكا گذاشتند 
آنها به فتح امريكاي جنوب��ي پرداختند و جالب آنكه 
تمدن ه��اي بومي ه��اي امري��كا مانن��د »مايا«ها در 
امريكاي جنوبي بود نه شمالي؛ چرا؟ به اين خاطر كه 
در امريكاي ش��مالي به خاطر آب و هواي س��رد آن و 
نيز نامرغوب بودن خاك آن براي كشت و كشاورزي، 
تقريبا كس��ي توان زندگي در آنجا را نداش��ت. هنوز 
كه هنوز اس��ت خاك امريكاي جنوبي براي كش��ت 
مناسب تر از خاك امريكاي شمالي اس��ت، اما پس از 
چهار صد سال مي بينيم كه هنوز كشورهاي امريكاي 
جنوبي در گير توسعه يافتگي هستند و فساد سياسي 
و اقتصادي در آنجا مانع رشد و توسعه مي شود و جالب 
آنكه مواد غذايي مورد نياز آنها به رغم مناس��ب بودن 
خاك آنها از اياالت متحده به آنجا صادر مي شود. زيرا 
نهادهايي كه در امريكاي ش��مالي شكل گرفت باعث 
شد كه علوم و توسعه سياس��ي در آنجا رونق بگيرد و 
خالقيت هاي مردم ه��م پرورده ش��ود و از يك خاك 
نامرغ��وب براي كش��ت طبيعي بتوانن��د محصوالت 

كش��اورزي و دامي را توليد كنند كه نه تنها جمعيت 
خودشان را تغذيه كنند بلكه صادرات هم داشته باشند.  
اما آيا اين مي تواند تنها دليل توس��عه يافتگي، رفاه و 
رونق باشد؟ اين موضوعي اس��ت كه اين دو دانشمند 
در كتاب اخير خود كه »داالن باريك« نام دارد به آن 
پرداخته اند. در اين كتاب يك چالش بحث برانگيزي 
وجود دارد؟ چرا برخي كش��ورها توانسته اند در آزادي 
موفق ش��وند؟ چرا برخي نتوانس��ته اند؟ چ��را برخي 
كشورها كه براي آزادي قيام كرده بودند به دام استبداد 
اقتادند و برخي ديگر ب��ه دام هرج و مرج و چندپارگي 
مثل ليب��ي؟ عجم اوغلو و رابينس��ون در اين كتاب به 
همين موض��وع مي پردازند و با اس��تفاده از تجربيات 
تاريخي جهان بحث مي كنند كه ميان استبداد و هرج 
و مرج و آزادي، داالن باريكي وج��ود دارد كه انحراف 
از اين داالن مي تواند يا به استبداد منجر شود يا هرج 
و مرج. آنها با اس��تناد به لوياتان »توماس هابز« اظهار 
مي دارند كه در دو ط��رف داالن باريك دو چيز وجود 
دارد: يك طرف لوياتان استبدادي و طرف ديگر نبود 
لوياتان است. در درون اين داالن في الواقع لوياتان مهار 

شده وجود دارد كه آزادي و توسعه را به بار مي آورد. 
به اعتقاد آنها اگر يك حكومت توانايي اين را نداش��ته 
باش��د كه از ظرفيت هايش براي اعم��ال قانون و حل 
چالش ه��ا و تنظي��م مق��ررات اقتصادي و سياس��ي 
استفاده كند - كه اين هم به نوبه خود به خلق نهادها 
برمي گردد - كشور دچار هرج و مرج است و اگر همين 
حكومت از ظرفيت هايش ب��راي اعمال قانون بيش از 
اندازه استفاده كند به استبداد منجر مي شود. تعيين 
اين اندازه به نظارت مردم و نخبگان آن برمي گردد. در 
واقع استبداد از ناتواني مردم در اثر گذاري بر سياست ها 
و كنش ها برمي خيزد. كتاب داالن باريك، را مي توان 
كتابي در تش��ريح داليل شكست توس��عه يافتگي در 
بسياري از كشورهاي جهان س��وم و خاورميانه تلقي 
كرد. شكس��ت در توس��عه يافتگي تنها به خاطر يك 
حكومت اس��تبدادي نيست، اين شكس��ت مي تواند 
داليل بسياري داشته باشد كه استبداد فقط يك دليل 
آن اس��ت. هنجارهايي كه بر رفتار و تفكر مردم حاكم 
اس��ت يكي از اين داليل مي تواند باشد كه نمي گذارد 
قوانين خوب و خرق عادت ش��كل گي��رد كه اتفاقا در 
اين كتاب به برخي از تجربيات تاريخي در اين زمينه 

پرداخته شده است.
 يكي از روند هاي توسعه يافتگي كنار گذاشتن عادات و 
هنجارهاي ناپسند گذشته است. موضوعي كه بسياري 
از دانشمندان رفتارشناس بر آن تاكيد زيادي مي كنند. 
در اصل، در يك جامعه مردم همان رفتاري را در پيش 
مي گيرند كه باعث توسعه نشده است و باعث مي شود 
كه توسعه يافتگي در همه امور به تعويق بيفتد. كتاب 
تازه دارون عجم اوغلو و جيمز رابينس��ون اين موضوع 
را به خوبي تش��ريح مي كنند كه توسعه نيافتگي تنها 
نمي تواند از باب نبود نهادها باش��د بلك��ه مي تواند از 

رفتارهاي مردم هم باشد.

بر مدار آزادي و توسعه
اجتماعيسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

بر مدار آزادي و توسعه
رابطه آزادي با توس��عه 
اقتصادي چيس��ت؟ آيا 
هر روند آزادي به توسعه 
اقتصادي منجر مي شود؟ 
در واقع ه��ر روند آزادي 
توس��عه  ب��ه  منج��ر 
نمي ش��ود  اقتص��ادي 
در  مي توان��د  بلك��ه 
درون خود ه��رج و م��رج را ه��م بيافرين��د. اين 
موضوع��ي اس��ت ك��ه دارون عج��م اوغل��و و 
 جيم��ز رابينس��ون در كت��اب ت��ازه خود ب��ه نام
 Narrow Corridor يا »داالن باريك«  به آن 
مي پردازند.  در واقع، اكثر كارشناسان اقتصادي و 
سياسي كشور دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون 
را مي شناسند. اولين كتابي كه اين دو با هم نوشتند 
ب��ا ن��ام Why Nations Fail يا »چ��را ملت ها 
شكست مي خورند« حدود 5 سال پيش در ايران 
ترجمه شد، فكر كنم نزديك به سه ترجمه متفاوت 

از اين كتاب در ايران منتشر شده است. 

منصور  بيطرف

 صفحه 14  

صنعت ، معدن وتجارت

نقد سند مالي صادرات
 مرضيه  احقاقي |

بس��ته مالي ص��ادرات غيرنفت��ي زي��ر ذره بين 
صادركنندگان قرار گرفت. بسته اي ديرهنگام كه 
قرار بود در سال سخت 98، مشوقي براي صادرات 
و روانه ك��ردن كاالها به بازارهاي هدف باش��د. در 
همين راس��تا، »تعادل« با هدف بررسي و نقد اين 
سند مالي با فعاالن اقتصادي، گفت وگو كرده است. 
آنها بر اين باورند از آنجا كه جزييات بسته ياد شده 
تنها دو ماه مانده به پايان س��ال ابالغ شده است؛ 
كارايي الزم را براي توس��عه ص��ادرات ندارد؛ تنها 

شايد بتواند گرهي از مشكالت ...

اقتصاد اجتماعي

سيل نوروز 98  نهمين 
حادثه خسارت بار جهان

ن��وروز 98 يك��ي از خس��ارت بارترين و ش��ايد 
ناخوش��ايندترين تعطيالت ايرانيان در سال هاي 
گذشته بود. تنها ۲۴ ساعت مانده به تعطيالت نوروز 
شهرهاي آق قال و گميش��ان در استان گلستان به 
زير آب رفت تا ايران با چهره اي سيالبي به استقبال 
س��ال جديد برود و به دنبال آن با ادامه بارندگي ها 
استان فارس، لرس��تان، خوزس��تان و كردستان 
هم با سيل درگير شد تا اين حوادث سرآغاز ايجاد 
خساراتي جاني و مالي براي مردم و زيرساخت هاي 
كشور شود، تا جايي كه بر اساس آمارهاي منتشر 
شده از سوي مسووالن كشور، سيل نوروز امسال، 
به 5۰ هزار حانه آسيب جدي وارد كرد، 7۰۰ هزار 
هكتار از اراضي كش��اورزي را از بين ب��رد، 1۶۰۰ 
ميليارد به راه هاي كش��ور در استان هاي سيل زده 
خس��ارت وارد كرد وجان بيش از 7۰ نفر را گرفت 
و حاال با گذش��ت بيش از 1۰ ماه از اين اتفاق، يك 
شركت بين المللي بيمه، گزارشي جديد از حوادث 

طبيعي سال ۲۰19 منتشر كرده است كه...
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 صفحه 3 

رشد روز افزون بورس ايجاب مي كند

برنامه وزارت اقتصاد در واگذاري  دارايي هاي دولت

احتياط سهامداران 
همراه با تحليل

قصد، ثروت خواري نيست

تجارت

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خواس��تار 
آن ش��د تا وزارت ام��ور خارجه مش��كالت صدور 
رواديد تج��ار كش��ورهاي ديگر را ب��راي تعامل با 
صادركنندگان ايران��ي و حضور بازرگانان س��اير 
كشورها در كش��ورمان را هموار س��ازد. »حسين 
مدرس خيابان��ي« در دي��دار با مع��اون اقتصادي 
وزارت امورخارجه گف��ت: صادركنندگان باوجود 
محدوديت هاي بسيار تحريمي، توانسته اند ۳5.5 
ميليارد دالر صادرات داشته باشند كه اين رقم آن 
هم در شرايط س��ختي كه نقل و انتقاالت بانكي، 
سيس��تم بيمه اي و حم��ل و نقل كش��ور تحريم 
است، اتفاقي بسيار نادر و مهم به شمار مي رود. وي 
اف��زود: همراهي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
بانك مركزي، گم��رك و س��ازمان امورمالياتي با 
صادركنندگان سبب شده تا مسيرهاي بازگشت 
ارز صادراتي با مشكالت كمتري نسبت به گذشته 
روبرو شود و براين اس��اس 7۰ درصد از ارز حاصل 
از صادرات به كشور بازگشته است. مدرس خياباني 
از وزارت امور خارجه خواس��ت كه مشكالت پيش 
روي ص��دور رواديد براي تج��ار و بازرگانان برخي 
كش��ورهاي هدف صادراتي ايران را از ميان بردارد 
و گفت: با همكاري وزارت خارجه مسير تعامالت 
تجار ساير كشورها با صادركنندگان ايراني و حضور 
تجار و بازرگانان ساير كش��ورها را در كشور هموار 
كنيم. وي تاكيد كرد: معاونت اقتصادي وزارت امور 
خارجه مي تواند فضايي را به وجود آورد تا با صدور 
دس��تورالعمل هايي، زمينه اي را فراهم س��ازد كه 
سفراي جمهوري اسالمي ايران در ساير كشورهاي 
دنيا، بان��ك اطالعاتي از تجار ايراني س��اكن در آن 
كش��ور فراهم كنند. قائم مقام وزير صنعت گفت: 
كااله��اي وارداتي كش��ور محل اس��تقرار، ميزان 
پذيرش هيات هاي تجاري و مواردي از اين دست را 
تدوين كرده و بتوانند زمينه را براي افزايش فعاليت 
تجار ايراني در بازارهاي ه��دف صادراتي را فراهم 
آورند. مدرس خياباني گفت: با توجه به اينكه پروسه 
استقرار رايزنان بازرگاني ايران در سفارتخانه هاي 
كش��ورهاي دنيا كاري پيچيده و زمان بر است، از 
وزارت امور خارجه تقاضا مي ش��ود تا با نمايندگان 
تام االختيار تجاري ايران كه قرار اس��ت از س��وي 
سازمان هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق هاي بازرگاني مشترك تعيين و اعزام شوند، 
نهايت همكاري را به عم��ل آورد. همچنين در اين 
نشس��ت، معاون اقتص��ادي وزارت ام��ور خارجه 
نسبت به تامين مكان هايي خارج از سفارتخانه هاي 
جمهوري اسالمي ايران در كش��ورهاي دنيا براي 
استقرار نمايندگان تام االختيار تجاري ايران، اعالم 

آمادگي كرد.

درخواست بازرگانان از دستگاه ديپلماسي

وزارت خارجه مشكل صدور 
رواديد تجار خارجي را حل كند

اخبار

انتظار م��ي رود به خاطر تش��ديد تنش نظامي 
بين ايران و امريكا در كنار ش��يوع ويروس كرونا 
در چين ص��ادرات برنج هندي ب��ه خصوص به 
اي��ران كاهش يابد. ب��ه گزارش ف��ارس، به نقل 
از بيزينس اس��تاندارد، پيش بيني مي شود، به 
دليل تش��ديد تنش نظامي بين ايران و امريكا 
طي هفته هاي گذش��ته در كنار تبعات ش��يوع 
ويروس كرونا در چين، صادرات برنج هندي به 
بازارهاي جهاني و به خصوص ايران طي س��ال 
جاري تا ۲۰ درصد كاهش يابد. طي سال مالي 
۲۰19 � ۲۰18 صادرات برنج هن��دي به ايران 
1.5 ميليارد دالر برآورد مي شود كه معادل ۲5 
تا ۳۰ درصد كل صادرات برنج هند اس��ت.  بين 
س��ال هاي ۲۰1۰ تا ۲۰19 صادرات برنج هند 
به بازارهاي جهاني به طور متوس��ط ساالنه 1۴ 
درصد افزايش داشته اس��ت. آمارها حاكي از آن 
است كه در شرايط كنوني هند حدود ۲5 درصد 
برنج صادراتي به بازارهاي جهاني را تأمين كرده 
و ۲ درصد كل صادرات اين كشور را برنج تشكيل 
مي دهد. اخيراً موسسه ديريبل كاپيتال امريكا 
گزارش داده است كه به طور كلي صادرات برنج 
در جهان در س��ال جاري كاهش يافته و خواهد 
يافت كه دليل اصلي آن تشديد تنش ژئوپلتيك 
در جامعه بين الملل است. بخش قابل توجهي از 
اين كاهش صادرات برنج در بازارهاي آس��يايي 
اتفاق خواهد افتاد. پوشكار موكوار، مدير موسسه 
ديريبل كاپيتال مي گويد:  ايران بزرگ ترين بازار 
صادراتي برنج هند اس��ت و ش��اهد كاهش ۲۲ 
درصدي صادرات به اين كش��ور از هند هستيم. 
دوندرا وورا، تاجر برنج، مي گويد: از اكتبر س��ال 
۲۰19 و ب��اال گرفتن تنش بين اي��ران و امريكا 
ش��اهد كاهش صادرات برنج به ايران هستيم و 

اين روند هنوز بهبود پيدا نكرده است.

كاهش صادرات برنج هندي 
به ايران به خاطر كرونا

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت: 
جنگ هيبريدي امريكا علي��ه ايران محكوم به 
شكست است. به گزارش ايس��نا، دريابان علي 
ش��مخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در 
يادواره شهيد جاويد االثر امير سرلشكر خلبان 
محمدرضا آذرفر كه روز جمعه در فرهنگسراي 
هنر در تهران برگزار شد گفت: جنگ هيبريدي 
امريكا عليه اي��ران كه با هدف تسليم س��ازي 
و فروپاش��ي دنبال مي ش��ود با دان��ش، علم، 
مسووليت پذيري، هوشياري، آمادگي و انسجام 

ملي محكوم به شكست است.

دريابان علي شمخاني: 
جنگ هيبريدي امريكا عليه 
ايران محكوم به شكست است

ايرانشهر

ابزارهاي اقتصادي مقابله با 
فساد در شهرداري
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مش��اور فرماندهي كل قوا در حوزه صناي��ع دفاعي و 
پشتيباني از نيروهاي مس��لح گفت: اگر ترامپ نيز به 
تاري��خ مراجعه مي كرد اي��ن را مي فهميد ك��ه دوران 
قداره كشي تمام شده و معامله قرن فرآيند حذف رژيم 
صهيونيستي از منطقه را تسهيل مي كند. به گزارش 
تسنيم، سردار حس��ين دهقان در اجالسيه تجليل از 
خادمان كنگره شهداي اس��تان مركزي و بزرگداشت 
چهلمين روز شهادت حاج قاسم س��ليماني ادامه داد: 
قدرت يابي و ب��ه صحنه آوري قدرت ح��زب اهلل، ايجاد 
س��ازمان هاي جهادي مانن��د حشد الش��عبي در دل 
ملت ها، از بين بردن نقش��ه هاي دش��منان در سوريه 
و قدرت  گيري گروه هاي جهادي در مناطق اش��غالي 
فلسطين را محصول كار شبانه روزي شهيد سليماني 
بود به طوري كه عده اي كه خود داعش را ش��كل داده 
بودند، آمدند و با ايجاد ائتالف و هزينه هاي بسيار حرف 

از مبارزه ب��ا داعش زدند اما در اين مس��ير هيچ قدمي 
برنداش��تند بلكه در مواقع حس��اس به كمك داعش 
نيز آمدن��د. دهقان تصريح كرد: حمله به عين االس��د 
هيمنه سياس��ي، نظامي امريكا در نظام بين الملل را 
شكس��ت، چراكه بعد از جنگ جهان��ي دوم هيچگاه 
نداريم كه كسي قدرت نظامي امريكايي ها را مستقيما 
مورد حمله ق��رار دهد و مس��ووليت آن را بپذيرد و آن 
را به عن��وان نقطه آغاز يك مبارزه رس��مي اعالم كند. 
عمليات دقيق موشكي در پايگاه مهم امريكايي تصور 
شكست ناپذير بودن سيستم هاي امريكايي را به باد داد. 
وي افزود: پرتاب موشك به عين االسد شليك به طرز 
تفكر تثبيت شده امريكا دال بر شكست ناپذير بودنش 
بود و همچنين صداي انفجارهاي موشك ها بيدار باشي 
بود براي همه ملت ها كه بدانند امريكا آسيب پذير است 

و همگان مي توانند در مقابل آن ايستادگي كنند

حمله مو شكي ايران به عين االسد  دقيق  بود 

دفاعي

نماينده اصفهان در مجلس با اش��اره به اينكه افزايش 
15 درصدي حقوق كارمندان پاس��خگوي مشكالت 
معيش��تي آنان نيس��ت، گفت: در س��ه تا چهار هفته 
آينده، صحن علني راهكاره��اي حمايتي از كارمندان 
را بررس��ي خواهد كرد. حميدرض��ا فوالدگر نماينده 
اصفهان در مجلس در گفت وگو با فارس، گفت: درباره 
افزايش حقوق 15 درصدي كارمندان در س��ال 99 با 
وجود تورم ۴۰ درصدي گف��ت: معمواًل دولت ها بهانه 
محدوديت هاي اعتب��اري و مالي دارن��د  وي افزود: ما 
شاهد تورم ۴۰ درصدي يا در برخي اوقات ۳۰ درصدي 
هستيم كه همه اين مشكالت معيشتي و اقتصادي را 
نمي توان با افزاي��ش حقوق رفع كرد، ل��ذا نمي توانيم 

افزايش حقوق كارمندان را منطبق با ميزان درصد تورم 
يكسان بدانيم. نماينده مردم اصفهان در مجلس تصريح 
كرد: دولت بايد با كمك هاي نقدي، غيرنقدي، معيشتي 
و بس��ته هاي حمايت��ي و همچنين ارايه تس��هيالت 
مسكن، اختالف ميزان افزايش حقوق ها و ميزان تورم را 
رفع كرد. فوالدگر خاطرنشان كرد: معتقدم كه افزايش 
15 درصدي حقوق كارمندان پاس��خگوي مشكالت 
معيشتي و اقتصادي آنان نيست و به نظرم كميسيون 
تلفيق حداقل كار ممكن را انجام داد و احتماال در سه 
تا چهار هفته آينده، صحن علني مجلس نس��بت به 
راهكارهاي مختلف حمايتي و پشتيباني از كارمندان 

پيشنهادات ديگري را هم به تصويب برساند. 

افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان پاسخگوي مشكالت  نيست

پارلمان



روي موج خبر

  محمدعلي افشاني تاييد صالحيت شد؛ 
فارس|

س��خنگوي حزب اعتماد مل��ي از تاييد صالحيت 
محمدعلي افشاني عضو ارش��د اين حزب و تشكل 
سياسي خبر داد. اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي 
حزب اعتماد ملي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب 
خبرگزاري فارس از تاييد صالحيت محمدعلي افشاني 
عضو ارشد اين حزب و تشكل سياسي خبر داد. وي 
گفت: ديروز به آقاي محمدعلي افشاني اعالم شده 
است كه صالحيتشان تاييد شده است. گرامي مقدم 
درباره احتمال تغيير حوزه انتخابيه محمدرضا خبار 
از تهران به كاشمر نيز گفت: دقيقا اطالع ندارم اما آقاي 
خباز قاعدتا بايد تغيير حوزه بدهد چرا كه طبق مصوبه 
شوراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان امكان 
ليست دهي در تهران وجود ندارد. برخي خبرها نيز 
حكايت از تاييد صالحيت محمدحس��ين مقيمي 

استاندار سابق تهران دارد.

  به برجام و اينستكس متعهديم؛ ايسنا|
سفير انگليس در تهران گفت كه به تازگي به تهران 
بازگشته و سفري كه اخيرا به لندن داشته است از 
قبل برنامه ريزي ش��ده بود. راب مك اير كه بعد از 
بازداشت مقابل دانشگاه اميركبير به خاطر برخي 
اقدامات تحريك اميز مورد اعتراض وزارت خارجه 
ايران و مردم قرار گرفت با انتشار ويديويي در صفحه 
اينس��تاگرام اعالم كرد كه اخيرا به تهران بازگشته 
است و سفرش به لندن را سفر مهمي دانست كه از 
مدت ها قبل برنامه ريزي شده است. وي گفت كه در 
سفر اخيرش به لندن با وزير خارجه انگليس و ديگر 
مقامات ارشد ديدار داش��ته است و درباره پيشبرد 
موضوعات مهم ميان ايران و بريتانيا صحبت كرده 
است. مك اير در ادامه گفت: ما مي خواهيم درباره 
برجام با آلمان، فرانسه، روسيه و چين همكاري كنيم 
تا بتوانيم نگراني بين المللي درباره برنامه هسته اي 
ايران و نگراني هاي اي��ران درباره مزاياي اقتصادي 
حاصل از آن را برطرف كنيم. وي همچنين از سفر 
هفته گذشته مقامات اينستكس به ايران خبر داد و 
درباره همكاري انگليس در برجام و اينستكس بعد 
از خروج از اتحاديه اروپا گفت: ما كامال نسبت به اين 

دو موضوع متعهد مي مانيم.

  پيش�رفت هاي مدافعان آس�مان كشور 
موجب مباهات است؛ سپاه نيوز|

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح تاكيد كرد: پيشرفت ها 
و دستاوردهاي ش��گرف مدافعان آسمان كشور در 
عرصه هاي مختلف موجب مباهات نيروهاي مسلح و 
آحاد ايرانيان غيرتمند است. در بخشي از پيام سردار 
سرلشگر پاسدار محمد باقري به مناسبت ۱۹ بهمن 
روز نيروي هوايي ارتش آمده است : اين بيعت تاريخي 
و ظفرمند پس از پيروزي انقالب، شكل گيري نيروي 
هوايي ارتش ايران را پ��س از رهايي از حقارت هاي 
بزرگ ناشي از سياست هاي غرب و حضور مستشاران 
امريكايي در عرصه هاي مختلف راهبردي اين نيرو، در 
مسيري افتخار آفرين به يكي از اركان اقتدار دفاعي و 
بازدارندگي كشور رهنمون ساخت به گونه اي كه امروز 
پيشرفت ها و دستاوردهاي شگرف مدافعان آسمان 
كشور در عرصه هاي مختلف مديريتي، ساختاري، 
سامانه ها، تجهيزات و فناوري هاي متناسب با الزامات 
اطمينان بخش دفاع��ي، موجب مباهات نيروهاي 

مسلح و آحاد ايرانيان غيرتمند است.

  احتمال تمديد معافيت هاي انرژي عراق 
براي واردات از ايران؛ ايسنا|

برخي منابع به يك نشريه امريكايي اطالع داده اند كه 
واش��نگتن به احتمال قوي معافيت هاي عراق براي 
واردات انرژي از ايران را تمديد خواهد كرد. خبرگزاري 
اسپوتنيك به نقل از »وال استريت ژورنال« مدعي شد 
كه امريكا قصد دارد معافيت تحريمي واردات انرژي 
عراق از ايران را دوباره تمديد كند. يك منبع به نشريه 
وال استريت ژورنال اطالع داده است: ما مي خواهيم 
فشار حداكثري بر ايران حفظ شود، اما اينكار نبايد به 
ضرر ثبات اقتصادي همسايگان آن كشور انجام شود. 
تعدادي از كارمندان كاخ سفيد امريكا پيشنهاد كردند 
معافيت تحريمي واردات انرژي دوباره تمديد شود كه 

هفته آينده تاريخ آن به پايان مي رسد.

  هيچ نيازي به حضور بيگانگان در منطقه 
نيست؛ مهر|

فرمانده ني��روي هوايي ارتش گف��ت: انقالب ايران 
تأثيرات زيادي بر مناسبات بين المللي گذاشته و در اين 
چهل و يك سال با رهبري امام راحل و رهبري معظم 
انقالب، اميد را در دل مستضعفان جهان ايجاد كرده 
است.و امير نصيرزاده همچنين تاكيد كرد كه براي 
تامين امنيت منطقه نيازي به حضور نيروهاي بيگانه 
وجود ندارد. امير عزيز نصيرزاده در پيش خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران اضافه كرد: نيروي هوايي 
هميشه كنار مردم اس��ت. وقتي در زمان عيد نوروز 
برخي مناطق كشور با س��يل مواجه شد، كاركنان 
نيروي هوايي تعطيالت عيد را رها كردند و به كمك 
مردم شتافتند. در عمليات مردم ياري حدود دو هزار 

تن بار را كاركنان نيروي هوايي جابه جا كردند.

  بايد هميشه مراقب ايران باشيم ؛ايسنا|
وزير دفاع اياالت متحده در جريان س��خنراني و 
پرسش و پاسخ در واش��نگتن عنوان داشت كه 
امريكا بايد هميشه در قبال كشورهايي همچون 
ايران و كره شمالي هوشيار باشد. به گزارش سايت 
وزارت دفاع امريكا، »مارك اسپر« وزير دفاع اياالت 
متحده در جريان سخنراني و پرسش و پاسخ در 
واشنگتن گفته »ما با تهديدهاي مستمر از سوي 
كشورهاي ياغي مانند ايران و كره شمالي روبرو 
هستيم و بايد دايمًا در قبال اين كشورها هوشيار 
باش��يم.« مارك اسپر در جريان نشست خود در 
موسس��ه جان هاپكينز در عين حال با اشاره به 
حضور روسيه و چين در خاورميانه مي گويد نهاد 
تحت رهبري او بايد در قبال اين كشورها و اقدامات 

آنها نيز هوشيار باشد.

ايران2

اميرعبدالهيان در گفت وگو با العالم مطرح كرد

ارتباط مستقيم ترور سردار سليماني و رونمايي از معامله قرن
دس��تيار ويژه رييس مجلس ش��وراي اس��المي در امور 
بين الملل خاطرنشان كرد كه پس از ترور سپهبد سليماني، 
ترامپ پيام هاي زيادي از طريق واس��طه ها و همچنين 
سفارت سوييس منتقل كرد كه محتواي آن پيام ها اين بود 
كه امريكايي ها ادعاهاي زيادي مي كنند اما در مرحله عمل 

جرات تحقق بخشيدن به تهديدات خودشان را ندارند.
به گزارش ايس��نا به نق��ل از العال��م، اميرعبدالهيان در 
گفت وگ��وي اختصاصي با اين ش��بكه درخصوص زمان 
انتخاب شده براي ترور سپهبد سليماني گفت: براساس 
مقطع زماني كه براي ترور شهيد سليماني انتخاب شد، 
امريكايي ها و رژيم صهيونيس��تي چند ه��دف را دنبال 
مي كردند، بخش��ي از اين هدف باز مي گ��ردد به بحران 
سياسي كه آقاي ترامپ در امريكا با آن روبرو است، مساله 
استيضاح با همه تالشي كه جمهوري خواه ها انجام دادند، 
يك افتضاح سياس��ي براي تيم آقاي ترامپ محس��وب 
مي ش��ود، در حوزه سياس��ت خارجي نيز آقاي ترامپ با 
مشكالت عديده دست و پنجه نرم مي كند، هم در سطح 
منطق��ه اي، هم در موضوع پرونده هس��ته اي ايران و هم 
ساير پرونده ها در مناطق ديگر مثال ونزوئال؛ از سوي ديگر 
دوست آقاي ترامپ، نتانياهو هم وضعيت مناسبي ندارد، دو 
انتخابات در رژيم جعلي صهيونيستي انجام شده است ولي 
آنها نتوانستند دولت را تشكيل دهند و از سوي ديگر خود 
شخص نتانياهو نيز با پرونده هايي در درون اين رژيم گرفتار 
است، لذا وضعيت در درون رژيم جعلي صهيونيستي هم 
مناسب نبود. وي افزود: امريكايي ها تحليل غلطي را در كنار 
رژيم صهيونيستي و همپيمانان منطقه اي خود مشابه رژيم 
آل سعود و آل خليفه در خصوص جمهوري اسالمي ايران 
داشتند، آنها تصور مي كردند در صورتي كه سردار سليماني 
را هدف بگيرند ايران هيچ واكنش��ي را نش��ان نمي دهد، 
از س��وي ديگر ارزيابي در درون جامعه امنيتي امريكا در 
كاخ سفيد به نحوي بود كه روي افكار عمومي مردم ايران 
اينگونه القا كنند كه پول هايي كه از توافق هسته اي و برجام 
نصيب ايران ش��ده است به جاي استفاده در راستاي رفاه 
ملت، صرف منطقه و سياست هاي منطقه اي ايران شده 
است و بر همين اساس تالش كردند كه يكي از سردار هاي 
مبارزه با تروريست در منطقه يعني سردار سليماني را يك 

تروريست معرفي كنند.
وي خاطرنشان كرد كه امريكا، حماس، حزب اهلل و ساير 
گروه هاي مقاومت را در ليس��ت گروه هاي تروريس��تي 
قرار داده اس��ت و با همين استدالل، سردار سليماني نيز 
از گروه هاي تروريس��تي حمايت مي كند و براساس اين 
س��ناريو، تصور كردند كه اگر سردار س��ليماني را هدف 
بگيرند موقعيت برتري را براي امريكا و متحدانشان خلق 
كردن��د و خبر مربوط به اس��تيضاح ترامپ و مش��كالت 

نتانياهو را در درون رژيم صهيونيس��تي به س��ايه رانده 
مي شود و همچنين موضوع عادي سازي روابط بين رژيم 
صهيونيس��تي و كش��ورهاي عربي را مي توانند سرعت 
ببخشد. دستيار ويژه رييس مجلس شوراي اسالمي در امور 
بين الملل تاكيد كرد كه امريكايي ها نه تنها به آن هدفي 
كه مي خواستند نرس��يدند؛ بلكه توازن معكوسي عليه 
امريكا و رژيم صهيونيستي پس از ترور شهيد سليماني 

شكل گرفته است.

   ريشه هاي ترور
اميرعبدالهيان با طرح اين سوال كه »آيا اين اقدام، تصميم 
نظام سياسي امريكا بود يا تصميم يك حلقه كوچك در 
درون كاخ س��فيد؟!« گفت: اين تصميم ترامپ، پمپئو و 
يك حلقه كوچك در نيروهاي امنيتي و سياسي در هيات 
حاكمه امريكا بود و در كل تصميم نظام سياس��ي امريكا 
نبود، اين موضوع را اطالعات پشت پرده ما تاييد مي كند 
كه تصميم به ترور سردار سليماني توسط ترامپ بي عقل 

و يك حلقه تندرو صورت گرفت.
وي در خصوص نامه هاي ارس��ال ش��ده از سوي امريكا و 
نحوه پاسخ ايران به آنها خاطرنشان كرد: پس از ترور سردار 
سليماني ما در سطح سياسي دو يادداشت از دفتر حفاظت 
منافع امريكا در تهران دريافت كرديم در اين يادداشت ها 
وزير خارجه امريكا در ادبيات هايي غيرمتعارف تهديداتي 
را مطرح كردند، تصميم گرفته شد در سطحي بسيار پايين 
در وزارت خارجه به اين يادداش��ت ها و ادبيات س��خيف 
آقاي پمپئو پاس��خ داده ش��ود وزارت خارجه پاسخ هاي 
ديپلماتيك روش��ن، صريح و مقتدرانه اي به يادداشت ها 
و پيام هاي رس��مي دريافت شده از طريق دفتر حفاظت 
منافع امريكا در تهران ارايه كرد. وي يادآور شد كه همزمان 
با ارسال پيام ها از دفتر حفاظت از منافع امريكا در تهران، 
چندين واسطه از سوي امريكايي ها پيام هايي به جمهوري 
اس��المي ايران منتقل كردند كه روح كلي حاكم بر اين 
پيام ها، درخواست از ايران براي عدم مقابله به مثل بود و 

پاسخي به ترور سردار سليماني ندهيد.
دس��تيار ويژه رييس مجلس ش��وراي اس��المي در امور 
بين الملل اف��زود: آنها اعالم كردند كه در مقابل اين اقدام 
ايران ]عدم پاسخ به ترور سردار سليماني[ حاضرند با ايران 
توافق كنند و امتيازاتي بدهند، محتواي يكي از پيام هاي 
واسطه هاي امريكايي اين بود كه بياييد توافق كنيم شما 
كجا را بزنيد، بعضا به طور مس��تقيم يا غير مستقيم اين 
پيام ها از كاخ سفيد به جمهوري اسالمي ايران مي رسيد، 
امريكايي ها حتي حاضر بودند اه��داف نظامي مهمي از 
كشورش��ان را در داخل اقيانوس هند معرفي بكنند تا با 
اطالع قبلي ايران به آنها حمله كنند كه هم احساسات در 

ايران كاهش پيدا بكند و هم امريكايي ها بتوانند خسارات 
ناشي از حمله را مديريت كنند.

وي يادآور ش��د كه در هم��ان مقطع وزي��ر امور خارجه 
كشورمان كه با بخشي از اين پيام ها مواجهه بود اعالم كرد 
كه جمهوري اسالمي ايران به امريكايي ها اجازه نخواهد داد 
كه زمان و مكان و چگونگي مقابله به مثل را تعيين كنند، در 
نتيجه امريكايي ها مي دانستند كه پاسخ ايران قطعي است 
اما نمي دانستند كه ايران در كجا پاسخ خواهد داد در چه 
حوزه اي آيا پاسخ مستقيم مي دهد آيا پاسخ غير مستقيم 
خواهد داد. وي خاطرنشان كرد كه امريكايي ها نسبت به 
توان موش��كي ايران و آمادگي ايران اشراف داشتند و به 
همين خاطر در آماده باش ص��د درصدي قرار گرفتند و 
در آن شرايط كامل جمهوري اس��المي ايران با موشك 

بالستيك، ۱3 نقطه را در پايگاه عين االسد هدف گرفت.
اميرعبدالهيان با يادآوري صحبت هاي سردار حاجي زاده 
گفت: هدف ايران كشتن سربازان در پايگاه عين االسد نبود 
براي ما قابل فهم است كه اين سربازان امريكايي فرزندان 
مردم امريكا هستند كه ورود به سياست هاي كثيف كاخ 
سفيد ندارند و ما نمي خواستيم به مردم امريكا اين پيام 

را بدهيم كه ما فرزندان شما را كشتيم اما خواستيم اين 
پيام را به دولتمردان امريكايي بدهيم كه پاس��خ قوي به 
شما مي دهيم. وي گفت: امريكا در ترور سردار سليماني 
دو حادثه خلق كرد حادثه اول اين بود كه از طريق موشك 
هوا به زمين، خودرو حامل سردار سليماني و همراهانش را 
هدف گرفت و منهدم كرد، ايران پاسخ خودرو منهدم شده 
سردار سليماني را در پايگاه عين االسد داد دوم اينكه امريكا 
سردار سليماني، قهرمان ملي مبارزه با تروريسم و كسي كه 
نقش مهمي در نابودي داعش را داشت، به شهادت رساند

وي يادآور شد كه سردار سليماني داعشي را نابود كرد كه 
با وجود اينكه هنوز نتوانسته بود يك حكومت يا خالفت 
ادعاي اس��المي خودش را مس��تقر كند اما ناامني را در 
منطقه و جهان پخش كرده بود تا به متروها، كنسرت هاي 
موس��يقي حمله كند و در فرودگاه هاي بروكسل، لندن، 

پاريس و آلمان ايجاد ناامني كند.
دس��تيار ويژه رييس مجلس ش��وراي اس��المي در امور 
بين الملل تاكي��د كرد كه امنيت ام��روز در جهان بعد از 
داعش و تروريست نشات گرفته از آن در منطقه، مديون 
جان فشاني هاي مدافعين حرم و مبارزان در سوريه و عراق، 

جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي ديگري كه در كنار 
مردم سوريه و عراق ولبنان كمك كردند هست.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه »ايران هنوز انتقام به شهادت 
رساندن سردار سليماني را از امريكايي ها نگرفته است«، 
گفت: انتقام سردار سليماني بيرون راندن امريكايي ها از 
منطقه است كه بخش��ي از آن بر مي گردد به جمهوري 
اسالمي ايران و بخشي ديگر به دوستداران سردار سليماني 
در منطقه؛ آيا اين محقق خواهد شد؟ ترديد نكنيد؛ چگونه؟ 
در آينده جهانيان خواهند ديد كه براي امريكايي ها اين 
منطقه ديگر منطقه خوش آب هوايي نخواهد بود اينكه 
آنها چگونه و با چه كيفيتي از منطقه خارج خواهند شد 
بسته به واقعيت هاي ميداني و سياسي منطقه و مطالبات 

مردم، در آينده نزديك روشن خواهد شد.
وي تاكيد كرد كه امريكايي ها براي جلوگيري از مقابله به 
مثل ايران پيشنهاد هايي براي لغو تحريم ها مطرح كردند، 
وي در اين خصوص گفت: پيامي به طور غير مس��تقيم از 
امريكايي ها دريافت كرديم كه آقاي ترامپ آماده است همه 
تحريم هايي كه در اختيار رييس جمهور امريكاست به طور 

يكجا لغو بكند ولي ايران پاسخي به اقدام امريكا ندهد.

رييس قوه قضاييه :

با كوچك ترين خطايي جاي دشمنان در قعر خليج فارس خواهد بود
 همزمان با افزايش دامنه فشارهاي امريكا و در شرايطي كه 
ايران اعالم كرده هر نوع تحرك حاشيه ساز در منطقه را پاسخ 
خواهد داد، رييس قوه قضاييه خطاب به دش��منان كشور 
مي گويد: حضور مقتدرانه نيرو هاي مسلح اجازه نخواهد 
داد كه امريكايي ها در منطقه هرگز خواب راحت داش��ته 
باشند و همچنان كه نشان داده شد. به گزارش قوه قضاييه، 
حجت االسالم سيدابراهيم رييس��ي  در مراسم صبحگاه 
مشترك نيرو هاي مسلح اس��تان بوشهر  با تبريك ايام اهلل 
دهه فجر و فرارسيدن نوزدهم بهمن روز نيروي هوايي، از 
اين روز ها به عنوان ايامي پرخاطره براي ملت ما ياد كرد و 
اظهار داشت: نوزدهم بهمن، نيروي هوايي ارتش، جريان ساز 
و هويت ساز شد. وي افزود: حركت نمادين بيعت و ميثاق 
با امام خميني)ره(، در كسوت سربازي و اميري براي ملت 
بزرگ ايران بسيار غرور آفرين بود. وي افزود: جوانان برومند 
اين كشور ولو به ظاهر در جرگه نيرو هاي مسلح حكومت 
ستمشاهي بودند؛ اما انسان هايي با بصيرت بودند كه راه و 
راهبر و مردم را مي شناختند و شعار و شعور و شور در حضور 
آنها همواره حركت آفرين و جريان ساز بود. رييس قوه قضاييه 
خاطرنشان كرد: نيرو هاي مسلح در اين مدت نشان داده اند 
كه همواره با هوشياري و بصيرت، از مرز هاي آبي، خاكي، 
زميني و آسمان اين كشور با حضور مقتدرانه و عزت آفرين 
خود، نگهباني مي كنند.  نيرو هاي مسلح نشان دادند كه اين 
كشور، كشوري است كه مستكبران و سلطه گران نمي توانند 
در آن راه پيدا كنند.  رييسي با بيان اينكه خليج فارس بايد 
هميشه براي ملت بزرگ ايران امن بماند، افزود: امريكايي ها 
اگر بخواهند در اين كشور و در خليج فارس دست به اعمالي 

بزنند كه نشان از تهديد، حمله و اقدامات ناامن كننده براي 
منطقه داشته باشد، به دست تواناي نيرو هاي مسلح ما، سپاه 
ما و ارتش دالور ما و نيروي دريايي و هوايي و بسيج ما، يا جاي 
آنها در قعر آب هاي خليج فارس خواهد بود يا دست بر سر و 
سر به زير افكنده تسليم نيرو هاي ما خواهند شد. رييس قوه 
قضاييه ادامه داد: نيرو هاي ما نه در شعار بلكه در عمل نشان 
دادند كه هوشياري، بصيرت، آگاهي و اقتدار آنها مثال زدني 
است. امروز نيرو هاي ما از استقالل برخوردارند و هيچكس 
نمي گويد ارتش و نيرو هاي مسلح ما، وابسته به كدام نيروي 
مسلح قدرت جهاني است. همه در دنيا معتقدند نيرو هاي 

مسلح ما نيروي مستقل و مستحكمي است و حتي كار هاي 
تخصصي و پيچيده در داخل كش��ور ما و به دست جوانان 

ايراني انجام مي گيرد.

  پيشرفت مستمر كشور
رييس دس��تگاه قضا گفت: امروز در ح��وزه علم و فناوري 
نيرو هاي مسلح ما دست به اقدامات خيره كننده اي زده اند. 
امروز كار هايي كه در حوزه دفاعي و امنيتي در كشور انجام 
مي شود، كار هاي ويژه و اقتدار آفرين است و جلوه هايي از 
آن هم سرنگوني پهپاد امريكايي و اقداماتي بود كه نسبت به 

حكومت خبيث انگليس در منطقه انجام دادند؛ به گونه اي 
كه نيرو هاي مسلح ما با اقدامات خوبي كه كردند، آنها را سر 

جاي خود نشاندند.
حجت االسالم رييس��ي گفت: امروز نيرو هاي مسلح ما 
نيرويي خداباور و مردمي هستند؛ نيرويي هستند كه در 
رأس آن فرماندهي معظم كل قوا و جانشين امام زمان )عج( 
است. حجت االسالم رييسي ادامه داد: شهيد ياسيني ها، 
شهيد دوران ها، شهيد خلعتبري ها و شهداي عزيز و عظيم 
ما همچون سپهبد شهيد قاسم سليماني رضوان اهلل تعالي 
عليه افرادي بودند كه براي خود آنها مالقات با خدا مبارك 
بود، اما ما چهره هاي نوراني و بزرگي را از دست داديم. رييس 
دستگاه قضا تاكيد كرد: از اين جهت دلمان خوش است 
كه رويش هاي انقالبي در نيرو هاي مسلح و در ميان نيروها، 
امرا و سرداران عزيزي كه امروز نيرو هاي مسلح را مديريت 
مي كنند، ادامه دارد و حقيقتاً روحيه و نگاه انقالبي، مردمي 
بودن و همچنين مجاهدت آنها براي كشور افتخارآفرين 
است. حجت االسالم رييسي گفت: نيرو هاي مسلحي كه 
آموزش ديده و به آنچه كه از فنون نظامي و امنيتي هست، 
آگاهند و از همه مهم تر مسلح به سالح ايمان، دلدادگي به 
خدا و اهل بيت)ع(، انقالبي بودن، ايستادگي در راه هدف 
و مقاومت هس��تند، روحيه آنها براي كشور اقتدار آفرين 
است.  امروز نيرو هاي مسلح ما از استقالل در مقابل همه 
ارتش ها و از اس��تحكام و اقتدار در سطح منطقه و جهان 
بهره مندند. رييس قوه قضاييه در ادامه عنوان كرد: ما بايد 
سر به آستان ربوبي بساييم و خداوند متعال را شاكر باشيم 
كه جوانان برومندي به عنوان سرمايه هاي عظيم در اين 

كشورند كه پشتوانه امنيت اين نظام هستند. شما دژ هاي 
محكمي در مقابل دش��منان براي حفظ امنيت و عزت و 
ارزش هاي الهي و زينت كش��ور و نظام مقتدر ما هستيد. 
وي افزود: مردم عزيز ما امروز امنيت را از ش��ما نيرو هاي 
مسلح و همه كساني كه امروز در كسوت سربازي، سرداري 
و اميري براي اين نظام تالش مي كنن��د، دارند و همواره 
قدردان زحمات شبانه روزي عزيزان هستند كه دريا و هوا 
و زمين و همه مرز هاي جغرافياي كشور را شما پاسداري 
مي كنيد. رييس دستگاه قضا اضافه كرد: امروز نه تنها مردم 
ايران بلكه مردم منطقه نيز به پشتيباني و با حضور شما 
در مقابل تهاجم امريكايي ها و قدرت هاي از خدا بي خبر 
احساس امنيت مي كنند. نقش نيرو هاي مسلح چه نقش 
مستشاري و چه نقش حضوري كه عزيزانمان دارند، براي 
منطقه نيز امنيت آفرين است، نيرو هاي مسلح ما اجازه 
نخواهند داد امريكايي ها، اروپايي ها و انگليسي ها از آن سر 
عالم بيايند در اين جا دست اندازي كنند و امنيت مردم و 
منطقه را به خطر بيندازند. حجت االسالم رييسي تصريح 
كرد: حضور مقتدرانه نيرو هاي مسلح اجازه نخواهد داد كه 
امريكايي ها در منطقه هرگز خواب راحت داشته باشند و 
همچنان كه نشان داده شد، هم در پشتوانه مردم نسبت به 
نيرو هاي مسلح در تشييع باشكوه حاج قاسم سليماني و 
هم از زدن پايگاه دشمن در عراق. اين دو جلوه، جلوه اقتدار 
و قله اي بود كه هم پشتوانه مردم از نيرو هاي مسلح و هم 
اقتدار نيرو هاي مسلح ما را نش��ان داد و آنچنان كه شما 
شاهد هستيد اقدامات بسياري براي حفظ اين اقتدار در 

حوزه هاي مختلف انجام شده است. 
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چهره ها

شوراي نگهبان موافق اخذ رأي الكترونيكي است
رييس مركز توسعه دولت الكترونيك فناوري اطالعات وزارت كشور، 
معتقد است: شوراي نگهبان با كليت موضوع اخذ رأي الكترونيكي 
موافق است و مشكلي با آن ندارد. امير شجاعان در گفت وگو با مهر 
در رابطه با آخرين وضعيت برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي 
اظهار داشت: بعد از توافق با شوراي نگهبان دستگاه هاي خاص براي 
احراز هويت را تهيه كرديم و در اين دوره ان ش��اء اهلل تمامي شعب 
سراسر كشور به اين تجهيزات مجهز مي شوند بنابراين عماًل در اين 
دوره براي نخستين بار مالك رأي دادن فرد، مهر شناسنامه نيست بلكه پاسخ سامانه است. رييس 
مركز توسعه دولت الكترونيك وزارت كشور افزود: اگر سامانه پاسخ دهد فردي رأي داده است 
ولو شناسنامه اش مهر نداشته باشد ما رأي فرد را اخذ نخواهيم كرد و اين مهم ترين دستاوردي 
بود كه حاصل ش��د. شجاعان تصريح كرد: اميدوار هستيم در ادوار آتي بتوانيم براي اخذ رأي 
الكترونيكي نيز به صورت مكانيزه با شوراي نگهبان به توافق برسيم. وي در پاسخ به اين سوال 
كه بر اساس گفته هاي اخير رييس جمهور و انتقاد وي از برگزاري انتخابات غيرالكترونيكي، 
تأمين منابع برگزاري انتخابات الكترونيكي بر عهده كدام نهاد است؟ گفت: بخشي از اين منابع 
توسط دولت تأمين شده است و ما نيز دستگاه هاي احراز هويت را تهيه كرديم اما در ارتباط با 
صندوق هاي الكترونيكي در ابتدا بايد به توافق برسيم بعد تأمين منابع را درخواست كنيم. رييس 
مركز توسعه دولت الكترونيك وزارت كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا تا اين لحظه هنوز به اين 
مرحله يعني توافق براي اخذ رأي الكترونيكي ورود نكرده ايد؟ تاكيد كرد: به اين انتخابات حتمًا 

نمي رسد و ان شاءاهلل براي انتخابات بعدي به اين موضوع ورود مي كنيم.

ايران آماده حل اختالف درباره اِدلب است
در شرايطي كه مشكالت برآمده از تقابل دولت با نيروهاي تركيه 
در ادلب باعث بروز مشكالتي در منطقه شده، سفير و نماينده 
دايم ايران در سازمان ملل متحد مي گويد: ايران به عنوان يكي 
از كشورهاي ضامن روند آستانه، آماده است از تالش هاي خود 
براي رفع اختالفات كنوني سوريه و تركيه در مورد وضعيت ادلب 
استفاده كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مجيد تخت روانچي 
در سخنراني خود در نشست شوراي امنيت سازمان ملل درباره 
وضعيت در ادلب سوريه، گفت كه وضعيت اين منطقه وخيم بوده و بايد تالش كرد بحران 
از كنترل خارج نشود. نماينده ايران اضافه كرد: در حالي كه مبارزه با تروريست ها بايد ادامه 
يابد، اين اقدام بايد با بيشترين حفاظت از زندگي غيرنظاميان انجام شود، اين چيزي است 
كه همواره بر آن تاكيد كرده ايم و در تمام اسناد نهايي روند آستانه نيز بر آنها تاكيد شده 
است. تخت روانچي افزود: ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه اين بحران از طريق سياسي حل 
و فصل خواهد شد و در عين حال نبايد اجازه داد تروريست ها از اين وضعيت استفاده كرده 
و موقعيتشان را تحكيم و ادلب را به پناهگاهي امن براي خود تبديل كنند. او تاكيد كرد: ما 
بايد كامال هوشيار باشيم تا جاي حفاظت از غيرنظاميان با حفاظت از تروريست ها عوض 
نشود. نماينده ايران در سازمان ملل با اشاره با آمادگي تهران براي استفاده از تالش هاي خود 
براي كمك به حل و فصل سياسي اختالفات كنوني بين تركيه و سوريه در مورد وضعيت 
در ادلب گفت: اجالس س��ران روند آستانه كه در آينده نزديك در تهران برگزار مي شود، 

فرصت حياتي براي بررسي جامع اوضاع در سوريه است.

اطالعات جديد از حمله به عين االسد منتشر مي شود 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با بيان اينكه تمامي كدها و فركانس هاي 
گلوبال هاوك امريكايي رمزگش��ايي و براي ايران كامال بي اثر شده 
است از انتشار اطالعات جديد از حمله موشكي سپاه به پايگاه نظامي 
امريكايي عين االسد در آينده نزديك خبر داد. سردار سرتيپ پاسدار 
امير علي حاجي زاده در محل رونمايي از بهپاد امريكايي با اش��اره به 
جزيياتي از ساقط كردن اين پهپاد فوق پيشرفته گفت: بزرگ ترين 
كلكسين دار پهپادها در جهان هستيم. ترايتون را كم داشتيم كه آن 
هم به پهپادهاي قبلي اضافه شد و از اين پس نيز اگر تجاوزي به خاك ايران داشته باشند قطعا آنها 
را هدف قرار ميدهيم. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه خاطرنشان كرد: اين پهپاد بسيار با ارزش است 
ولي بايد امريكايي ها خط قرمزي براي اين پهپاد در رابطه با ايران بكشند. چرا كه ما امروز با تمامي 
كدها و فركانس هاي آن آشنايي پيدا كرده ايم. يعني نه اينكه در فاصله صد كيلومتري بتوانيم آن 
را رهگيري كنيم بلكه از همين تهران قادر هستيم تا فاصله چند هزار كيلومتري اين پهپاد را بي اثر 
كنيم. وي ادامه داد: امريكايي ها در جريان حمله به عين االسد يك سيلي كوچك در حوزه جنگ 
الكترونيك از ما خوردند. سردار حاجي زاده تاكيد كرد: تمامي تجهيزات از الشه به دست آمده گنجي 
است كه اطالعات ارزشمندي را در اختيار ما قرار داده است و از آن استفاده خواهيم كرد. فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران همچنين با اشاره به خبرهاي جديدي از حمله به پايگاه عين االسد 
گفت: ناگفته ها زياد است و يك جلسه مستقل مي خواهد تا مردم عزيز از اين حمله بيشتر مطلع 
مي شوند. سردار حاجي زاده تصريح كرد: احتمال دارد تا مدتي ديگر در رسانه ها بگويند كه چند 

تن از نظامي هاي امريكايي دچار مرگ خفيف مغزي شده اند.



3 كالن

برنامه وزارت اقتصاد براي مديريت دارايي هاي دولت

قصد ثروت خواري نداريم 
با توجه به پيش بين��ي عدم تحقق درآمدهاي دولت در 
سال جاري، موضوع فروش بخشي از اموال و دارايي هاي 
دولت فراتر از ارقام مصوب بودجه ۱۳۹۸، به منظور جبران 
كسري منابع درآمدي دولت مورد توجه قرار گرفته است. 
نكته كليدي اين جاست كه منابع حاصل از فروش اموال 
و دارايي ها را نبايد به عنوان در آمد تلقي كرد بلكه نوعي 
تبديل دارايي و فروش ثروت است. بر اين اساس اگر چه 
ممكن است اين طرح در كوتاه مدت براي جبران بخشي 
از كسري درآمدهاي دولت موثر واقع شود اما مي تواند 
در س��ال هاي آينده تداوم روش تامين كسري منابع از 
طريق فروش دارايي و ث��روت )ثروت خواري( به عنوان 
روشي ناكارا پايه گذاري شود. كما اينكه تجربه سال هاي 
گذشته فروش دارايي هاي دولت و نحوه هزينه كرد آن و 

آثار كالن اقتصادي آن مويد اين نكته است.
به گزارش »تعادل«، 7000 هزار ميليارد تومان عددي 
بود ك��ه از مدت ها پيش ب��ه عنوان ع��دد دارايي هاي 
دولت از سوي وزير اقتصاد اعالم شد. عددي كه شامل 
مجموعه اي از دارايي هاي دولت مي شود كه بخشي از 
آنها مورد استفاده قرار نمي گيرد و نوعي منابع راكد به 

حساب مي آيد. 
مدتي بعد دولت اعالم كرد كه تصميم دارد اين دارايي ها 
را به جريان بيندازد. يا از طريق فروش يا استفاده از آن ها. 
به اين ترتيب كه مثال آنها را اهرم كرده و مورد بهره برداري 
قرار دهد. اخيرا وزارت اقتصاد اقدام به ارايه توضيحاتي 

درباره برنامه اش براي اين دارايي ها كرده است.
در برنامه اي كه وزارت اقتصاد تهيه كرده و س��ند آن در 
اختيار »تعادل« قرار داده شده است، آمده است كه دولت 
برنامه مديريت حرفه اي دارايي ها را به عهده دارد. دولت با 
هدف استفاده بهينه و مطلوب از دارايي، انجمادزدايي از 
دارايي هاي راكد و كم بازده و ارزش افزايي دارايي موجود 
و توسعه آن توام با كاهش هزينه هاي نگهداري و تامين 
مالي پايدار و بلندمدت مي خواهد به مديريت دارايي هاي 

دولت اقدام كند.
همچنين درباره ضرورت مولدسازي دارايي هاي دولت 
نيز آمده اس��ت: ايجاد درآمد پايدار از منبعي مطمئن و 
كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي و تامين بخشي 
از بودجه با اس��تفاده از ظرفيت موجود، استفاده بهينه 
و مطلوب از دارايي محدود و مولد ساختن دارايي هايي 
كه به ص��ورت بالق��وه ثروت آفرين هس��تند و كاهش 
هزينه هاي تعمير و نگه��داري دارايي ها، انجمادزدايي 
و ايجاد مولفه هاي مثبت اقتصادي با كاس��تن از حجم 
دارايي هاي راكد جامعه )س��رمايه گذاري بدون بازده(، 
جذب مشاركت خصوصي و ايجاد نگرش ريسك محور 

به دارايي ها و محاسبه هزينه و فايده آنها براي رشد اقتصاد 
مولد از جمله مواردي است كه مولدسازي دارايي هاي 

دولت را ضروري كرده است.
همچنين وزارت اقتصاد در اين برنامه تالش كرده توضيح 
دهد كه نسبت به تبعات فروش اموال و دارايي هاي دولت 
و هزينه ك��رد آن به صورت ثروت خواري آگاه اس��ت و 

چنين برنامه اي هم ندارد.
در ادامه توضيح داده شده است كه برنامه وزارت اقتصاد 
بر ساماندهي، شناسايي، استانداردسازي، استفاده بهينه، 
مستندسازي اموال و امالك، فروش دارايي هاي راكد و 

غيرمولد و همچني��ن توقف ثروت خواري )عدم تبديل 
دارايي هاي س��رمايه اي دولت ب��ه هزينه هاي جاري( 
و همچنين افزايش توان ثروت آفريني و مولدس��ازي 
دارايي هاي دولت تبدي��ل دارايي هاي راكد، غيرمولد و 

كم بازده دولت به دارايي هاي مولد( است.
همچنين استفاده اهرمي از منابع حاصله و جديد صرفا 
براي س��رمايه گذاري هاي جديد و اج��راي طرح هاي 
توس��عه اي و رونق توليد و حمايت از كس��ب و كارهاي 
كوچك و اعتمادسازي براي جذب سرمايه گذاران داخلي 

و خارجي هم در دستور قرار دارد.

مسووليتدولتدربرابرداراييها
در اين برنامه مكتوب، مس��ووليت هايي كه براي دولت 
تعريف ش��ده اس��ت، عبارت اند از تغيير نحوه مديريت 
ام��الك در دولت و رويكرد جديد تج��اري محور براي 
مديريت زمي��ن و امالك دولت به عن��وان يك دارايي 
اس��تراتژيك.همچنين ب��ه وج��ود آوردن ن��وآوري و 
راه حل هاي��ي كه موقعي��ت امالك و مس��تغالت را به 
عنوان واسطه اي در زمينه تحويل تجارت معرفي كند 
و همچنين حداكثر استفاده و كاهش هزينه ها، تدوين 
و ارايه راهكارها، رويكرد سهامي استراتژيك نسبت به 

دارايي هاي غير تخصصي و به كارگيري حرفه اي امالك 
تجاري براي افزايش ارزش دارايي و در آمد دولت، ارايه 
خدمات مطلوب امالك و مستغالت، توسعه مديريت 
تخصصي و حرفه اي دارايي و بهبود كيفيت و شفافيت 
داده ها در س��بد دارايي ها كه يكپارچه اداره مي ش��ود 
ب��راي مديريت دارايي و تصميم گي��ري تجاري بهتر و 

تمركزادارات در وظايف اصلي خود.
اولويت ها همچنين عنوان ش��ده اند: بهب��ود كارآيي و 
اثربخشي امالك دولتي، مديريت سبد امالك با اهداف 
عمومي دولت به صورت استراتژيك براي تحقق مزايايي 
كه ادارات به تنهايي نمي توانند به آنها دست پيدا كنند. 
همچنين افزايش تخصص تج��اري در امالك دولتي 
براي به حداكثر رس��اندن درآمدهاي سرمايه از خروج 
دارايي هاي مازاد و رهاسازي زمين براي مصارف مولد، 
بهبود محيط ه��اي كاري در امالك دولتي و حمايت از 

روش هاي جديد كار و بهره وري و تعامل.
همچنين در ادامه اين گزارش پيشنهاداتي براي برنامه 
كوتاه و ميان مدت دولت در شرايط فعلي ارايه شده است. 

اين برنامه ها عبارت اند از: 
   اس��تانداردهايي تدوين شود كه نياز دستگاه ها با آن 
تطبيق داده شود و به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي 
پايش امالك و شناسايي اموال مازاد مجوز الزم داده شود 
  كليه امالكي كه توسط دستگاه ها اجاره داده شده اند 
و در راس��تاي وظايف دستگاه استفاده نمي شوند يا بال 
اس��تفاده مانده اگر فاقد سند است مستند سازي و اگر 
داراي سند اس��ت به نام دولت - وزارت امور اقتصادي و 

دارايي به عنوان امين اموال دولت اصالح شود. 
   وزارت امور اقتصادي و دارايي براي باز سازي و نوسازي 
امالك شناسايي ش��ده و براي آماده سازي براي اجاره 
يا فروش با مش��اركت بخش خصوصي، توسط بخش 
خصوصي ش��ركت پروژه ايج��اد ش��ود و وزارت بدون 
سرمايه گذاري مالي و پذيرش ريسك مالي پروژه انجام 
ش��ود يا از ظرفيت صندوق هاي تامي��ن مالي موجود 
اس��تفاده يا چنين صندوق هايي را ايج��اد كند در اين 

خصوص بانك مسكن داراي تجارب مناسبي است. 
   وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز باشد كه اداره امور 
اجاره امالك را به ش��ركتهاي خصوصي واگذار كند و يا 

صندوق هاي اجاره تاسيس كند.
     وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي مجاز باش��د منابع 
مالي حاصل��ه از فروش و اج��اره را در ان��واع صندوق هاي 
سرمايه گذاري موجود انواع با درآمد ثابت )اوراق( - در سهام 
-مختلط- قابل معامله، سرمايه گذاري كند و بخشي از سود 
حاصله در بودجه منظور و مابقي مجدد سرمايه گذاري شود.

استقراض 3,4 ميليارد يورويي دولت از صندوق توسعه ملي منتفي شد

ترخيص كاغذ به روال عادي خود بازگشته است

طبق آخرين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه ۹۹، پيشنهاد 
دولت مبني بر استقراض )تس��هيالت ارزي( ۳.4 ميليارد 

يوريي از صندوق توسعه ملي حذف شده است.
به گزارش »تعادل« طي يكي از مصوبات كميسيون تلفيق 
بودجه ۹۹، بعد از پايان جلسات كميسيون، پيشنهاد دولت 
مبني بر استقراض )تسهيالت ارزي( ۳.4 ميليارد يوريي از 
صندوق توسعه ملي حذف شده است. جزييات اين پيشنهاد 
كه در تبصره 4 اليحه بوده مطرح شده در مقطع ارايه اليحه 
بودجه به مجلس حواشي مختلفي ايجاد كرده بود.همچنين 
بررسي مصوبه ديگري از كميسيون تلفيق حاكي از آن است 
كه پيشنهاد معاوضه 40 هزار ميلياردي بدهي دولت با نفت 
خام از اليحه بودجه حذف شده است.در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۹ كه از س��وي دولت به مجلس ارايه شده بود در بند و 
تبصره ۱ پيشنهاد شده بود كه به دولت اجازه داده شود پس 
از كسر سهم صندوق توسعه و شركت نفت، تا مبلغ 40 هزار 
ميليارد تومان از بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، 

حقوقي و... كه تا پايان س��ال ۹۸ ايجاد شده است را از محل 
تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي 
يا قيمت منطقه اي تسويه كند.بر اين اساس بعد از بررسيهاي 
صورت گرفته در كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۹۹ در 
نهايت اين بند مهم از اليحه بودجه دولت حذف شده است.

اين درحالي است كه كميسيون تلفيق بودجه   بند جديدي 
را به اليحه اضافه كرده اس��ت كه بر اين اساس دولت مجاز 
است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي 
انواع اوراق مالي با سررس��يد زودتر از خرداد ۱400تا سقف 
۱5 هزار ميليارد تومان از طري��ق تحويل نفت خام به اين 
اشخاص به قيمت بورس انرژي تسويه انجام دهد.همچنين 
در يكي ديگر از مصوبات اخير كميسيون تلفيق آمده است كه 
امكان بخشودگي ديون كارفرمايان خوش حساب واحدهاي 
توليدي نيز فراهم شد.بر اساس بررسيهاي بند الحاقي تبصره 
2 اليحه بودجه سازمان تامين اجتماعي مجاز شد با هدف 
تسهيل وصول مطالبات خود تمام يا قسمتي از جريمه هاي 

قطعي شده تا پايان سال ۹7مقرر در قانون تامين اجتماعي 
را بنا به درخواست كارفرما و با توجه به داليل ابرازي مبني بر 
خارج از اختيار بودن عدم انجام تكليف مقرر و با در نظر گرفتن 
سوابق گذشته و خوش حسابي واحدهاي توليد، صنعتي و... به 
تشخيص و موافقت اين سازمان بر اساس بندهاي ذيل ماده 
2 قانون اصالح قانون تامين اجتماعي و برخي قوانين مربوط 
به منظور تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي 
بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان، مورد بخشودگي 
قرار دهد.همچنين در مصوبه ديگري پيشنهاد دولت مبني 
بر برداش��ت ۳.4 ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي در 
كميسيون تلفيق حذف شد.اين مصوبه بعد از پايان جلسات 
كميسيون، پيشنهاد دولت مبني بر استقراض )تسهيالت 
ارزي( ۳.4 ميليارد يوريي از صندوق توسعه ملي حذف شده 
است.گفتني است، جزييات اين پيشنهاد كه در تبصره 4 
اليحه بوده مطرح شده در مقطع ارايه اليحه بودجه به مجلس 

حواشي مختلفي ايجاد كرده بود.

رييس كل گم��رك ايران با بيان اينكه در س��ال جاري 
۸۸7 هزار تن كاغذ وارد كشور شده است، گفت: ترخيص 
كاغذ به روال عادي بازگشته است.مهدي ميراشرفي در 
گفت وگو با مهر، درباره آخرين وضعيت ترخيص كاغذ 
اظهار كرد: در برهه اي از زمان به دليل ناهماهنگي هاي 
ايجاد شده بين بعضي از سازمان ها به ويژه سازمان ملي 

استاندارد وضعيت ترخيص كاغذ، با مشكل مواجه شده 
بود، به گونه اي كه شاهد دپو شدن محموله هاي كاغذ به 
ميزان حدود 2۳ هزار تن در گمرك بوديم. وي افزود: پس 
از حل مباحث پيش آمده طي ماه پيش، ديگر مشكلي در 
ترخيص كاغذ نيست و فرايند ترخيص اين كاال به روال 
عادي بازگشته است.وي درباره ميزان واردات كاغذ طي 

س��ال جاري، گفت: طي ۱0 ماه سال جاري ۸۸7 هزار و 
52۱ تن كاغذ به ارزش يك ميليارد و 57 ميليون و ۳04 
هزار دالر به كشور وارد شده است.مرتبه دوم نيز مربوط 
به پاييز بود كه به دليل عدم هماهنگي ميان دستگاه ها و 
مسائلي همچون تعرفه، ماليات و عوارض، محموله هاي 

كاغذ در گمركات دپو شدند.
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شركت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد احداث مدول سوم تصفيه خانه آب شماره 2 كرج از محل اعتبارات طرح هاي عمراني 
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نمايد.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات اكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 2098005186000019 انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
برآورد پروژه، مدت اجراي پروژه و مبلغ شركت در فرآيند ارجاع كار: برآورد براساس فهارس بهاء ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي، 
خطوط انتقال آب، شبكه توزيع آب و شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب سال 1398، مبلغ 79.479.449.371 ريال و مدت اجراي 
كار 12 )دوازده( ماه شمسي و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 3.557.588.987 ريال به صورت واريز نقدي به حساب 

شركت ، ضمانتنامه بانكي يا اوراق مشاركت مي باشد. 
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل PDF تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و اسناد ارزيابي كيفي، موظف به ارائه آن در پاكت 

الك و مهر شده تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 98/12/12 به دفتر قراردادهاي شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند. 
تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 98/12/13 خواهد بود. 

نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 98/11/19 تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 
مورخ 98/11/24 از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس: 026-32117150 

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نماييد.
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فصل يازدهم 
بازپسگيريامريكا

تنشميانتغييراتپذيرفتني
ومحافظهكاريعميق

يك افسانه و داستان سرايي ملي ديگر اين است كه ما 
كشوري هستيم كه تغييرات را در آغوش مي گيريم. 
به درستي به نظر مي آيد كه برخي تغيير را به خاطر 
نفس تغيير مي پذيرند. اما با نگاهي نزديك به امريكا 
نشان مي دهد كه يك تقابل قوي، يك محافظه كاري 
عميق در برخي از بخش هاي كشور وجود دارد برخي 
به طور دايم به آيينه عقب نگاه مي كنند و فكر مي كنند 
كه آنچه در گذشته بوده بهتر از آنچه كه آينده براي 

ما نگه داشته، است.
در خصوص سياست اقتصادي و اجتماعي، برگشت به 
گذشته نه يك گزينه ماندني است و نه چيزي است كه 
اگر هم بتوانيم بخواهيم آن را داشته باشيم. آيا ما طول 
عمر كمتري مي خواهيم؟ سالمت ناچيز؟ درآمد سرانه 
كمتري؟ بديهي است اگر ترامپ در هدايت كشور به 
گذشته آن طور كه دوست دارد موفق شود پيامدهاي 
آن همين خواهد بود، اقتصادي توليد صنعتي ما را 
مثال به آن بزرگي كه در اواسط قرن بيستم بود احيا 
مي كند: برگشت به گذشته بهاي خودش را دارد – يك 
استاندارد كمتر در زندگي براي اكثريت مردم حتي اگر 

شغل هاي معدنكاران ذغال سنگ احيا شود.
از لحاظ بين المللي، ريسك هاي نگاه به گذشته بسيار 
بزرگ هستند. ما نمي توانيم تظاهر كنيم كه موقعيت 
ما به همان اندازه اي است كه سه چهارم قرن گذشته 
بوده است. واقعيت آن است كه امريكا ديگر به همان 
اندازه كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم حاكم 
بوده است، نيست. بدون شك تالش براي تاييد مجدد 
آن سلطه به شكست منجر خواهد شد و موقعيت ما در 
اقتصاد جهاني و وسيع تر از آن نفوذ جهاني ما كمتر از 
هميشه خواهد شد. مشكل با تغييرات اقتصادي چهار 
دهه گذشته و موضوع محوري اين كتاب اين است كه ما 
در عين حال كه به عنوان يك كشور امروزه بيشتر از هر 
زمان ديگري ثروتمندتر هستيم )حداقل بگوييم مثال 
از لحاظ جي دي پي( بسياري از مردم در اين رفاه و رونق 
سهيم نيستند . برخي از آنها مي بينند كه دورنماي 
آينده شان نه به طور نسبي بلكه به طور مطلق در حال 
محو شدن اس��ت . بسياري از آنها احساس مي كنند 
كه زندگي طبقه متوسط به تدريج از درك شان دور 
مي شود.  پاسخ درست به تغيير اين است كه هر تغيير 
ممكني ارزيابي شود، آن چيزهايي را كه واقعا نمي توان 
تغيير داد قبول كرد و سياستي طراحي شود به طوري 
كه تا حد ممكن، تغيير بازتاب ارزش هاي ما باشد و افراد 

به ويژه آسيب پذيران صدمه نبينند.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

    با توجه به پيش بيني عدم تحقق درآمدهاي 
دولت در سال جاري، موضوع فروش بخشي از 
اموال و دارايي هاي دولت فراتر از ارقام مصوب 
بودجه 1398، به منظور جبران كس�ري منابع 
درآمدي دولت مورد توجه قرار گرفته اس�ت. 
نكته كليدي اين جاس�ت ك�ه منابع حاصل از 

 ف�روش ام�وال و دارايي ها را نباي�د به عنوان 
درآمد تلقي كرد بلك�ه نوعي تبديل دارايي و 
فروش ثروت است. بر اين اساس اگر چه ممكن 
اس�ت اين ط�رح در كوتاه مدت ب�راي جبران 
بخشي از كسري درآمدهاي دولت موثر واقع 
شود اما مي تواند در سال هاي آينده تداوم روش 

تامين كس�ري منابع از طريق فروش دارايي و 
ثروت )ثروت خواري( به عنوان روش�ي ناكارا 
پايه گذاري ش�ود. كما اينكه تجربه سال هاي 
گذشته فروش دارايي هاي دولت و نحوه هزينه 
ك�رد آن و آث�ار كالن اقتص�ادي آن مويد اين 

نكته است.

برش



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

سکه و طال کاهشی شد
گروه بانك و بيمه|

روز جمعه 18 بهمن ماه 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس 
طال 1568 دالر معامله شد  و در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز قيمت دالر به 13670 تومان رس��يده و براين اساس، 
بازار س��كه و طال نيز در وضعيت با ثبات نسبي و با كاهش 
قيمت همراه اس��ت و در يك هفته اخير به دنبال كاهش 
اونس جهاني، قيمت طال و سكه روند كاهشي داشته است.  
به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامله 
 شده ارز براي روز چهارش��نبه 16 بهمن 98  را براي دالر
13 هزار و 366 تومان، ي��ورو 14 هزار و 906 تومان، پوند 
انگليس 17 ه��زار و 294 تومان، درهم ام��ارات 3 هزار و 
658 تومان و لير تركيه 2 هزار و 334 تومان و يوآن چين 
را يك هزار و 953 تومان اعالم  كرد.در بازار طال و سكه نيز، 
روز پنجش��نبه مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
2 ميليون و 200 ه��زار تومان، هر گرم طال 18 عيار 507 
هزار و 800 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 980 هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميليون و 960 هزار تومان، نيم سكه 2 
ميليون 540 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 53 هزار 
تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.در بازار 
ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ 47 ارز را براي روز پنجشنبه 
اعالم کرد که بر اس��اس آن ن��رخ 17 ارز مانند يورو و پوند 
کاهش و قيمت 16 واحد پولی ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر 
و 13 ارز ديگر نيز ثابت ماند بر اس��اس اعالم بانک مرکزی 
هر دالر آمريکا برای روز »پنجشنبه هفدهم بهمن ماه 98« 
42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس 54 هزار و 538 

ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 188 ريال ارزش گذاری شد.

   سکه و طال کاهشی شد
همچنين طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، 
به دنبال افزاي��ش ارزش دالر، قيمت اونس جهانی کاهش 
يافته است. از سوی ديگر افزايش قيمت ارز در بازار داخلی بعد 
از چند روز ثبات سبب پوشش کاهش اونس جهانی شد اما 
در مجموع روند سکه و طال کاهشی بوده است.محمد کشتی 
آرای در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت بازار سکه و طال 
در هفته  اخير اظهار کرد: با باال رفتن ارزش دالر به ويژه در برابر 
يوآن چين )که به دليل ويروس کرونا در  اين مدت به شدت 
کاهش يافته است( سبب کاهش قيمت اونس جهانی شده 
است. به طوری که که طبق آخرين معامالت صورت گرفته 
در روز گذشته )پنجشنبه(، مشخص شده حدود ٢٧ دالر 
قيمت اونس جهانی در طول يک هفته اخير کاهش داشته 
است. اين درحالی است که در بازار داخلی بعد از چند روز ثابت 
بودن قيمت ارز، در روزهای پايانی هفته قيمت آن افزايش 
پيدا کرد. بنابراين کاهش ٢٧ دالری اونس جهانی از يک سو 
و افزايش قيمت ارز از سوی ديگر، سبب همپوشانی اين دو 
شد. اما در مجموع در طول يک هفته گذشته، روند قيمت 

سکه و طال در بازار داخلی کاهشی بوده است.
نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران ادامه داد: در 
اوايل هفته سکه در محدوده پنج ميليون تومان بوده و 
اواخر هفته به چهار ميليون و ٩6٠ هزار تومان رس��يد. 
می توان گفت که در طول اين هفته به طور متوس��ط 
حدود 6٠ هزار تومان  کاهشی قيمت سکه را داشته ايم. 
اگر همپوش��انی ياد شده وجود نداشت و قيمت ارز نيز 
کاهشی بود، مسلما کاهش بيشتری در قيمت سکه و 
طال را ش��اهد بوديم اما در مجموع روند کاهشی بوده 
و برخالف هفته پيش از آن که به س��بب ايام فاطميه 
کاهش دادوستدها را داشتيم؛ در اين هفته دادوستدها 
در س��طح عادی خود بوده و تقاضای کاذبی هم ايجاد 
نشده و تقاضا متناسب با عرضه صورت گرفته است.وی 
در رابطه با تغييرات طال نيز گفت: در اوايل هفته هر گرم 
طالی ١٨ عيار تا 5١4 هزار تومان افزايش داشت اما در 
پايان هفته باتوجه به همان روند کاهش قيمت اونس 

جهانی، با حدود ١٠ هزار توم��ان کاهش در محدوده 
5٠4 هزار تومان قيمت آن قرار گرفت. نکته قابل توجه 
اين قيمت ها اين اس��ت که به هيچ عنوان حبابی روی 
سکه و طال درحال حاضر وجود ندارد و قيمت ها کامال 
ش��فاف و متناسب با اونس جهانی و شاخص اقتصادی 
هستند. کشتی آرای در پايان اعالم کرد: قيمت اونس 
جهانی در حال حاضر ١555 دالر است و همانطور که 
اشاره شد به نسبت ابتدای هفته که ١5٨٢ دالر بوده، 

٢٧ دالر کاهش داشته است.

    بالتکلیفی خریداران سکه  پیش فروش شده
از س��وي ديگر، برخ��ی از ثبت نام کنندگان س��که های 
پيش فروش شده، پس از گذشت بيش از يک سال همچنان 
بالتکليف هستند و بين دستگاه های ذی ربط پاس کاری 
می ش��وند؛ آنها می گويند در حالی از تحويل س��که های 
ثبت نام شده به افراد زير18سال خودداری می شود که در 

مرحله اول پيش فروش، خبری از اين محدوديت ها نبود.
 به گزارش ايرنا، اگرچه در زمان ثبت نام مرحله نخس��ت 
پيش فروش س��که محدوديت هايی مانن��د محدوديت 
سنی اعالم نشده بود، اما در زمان تحويل سکه، به يکباره 
خريداران با موانع و محدوديت هايی مواجه شدند که پيش 
از اين خبری از آنها نبود.بر اين اس��اس، در موعد تحويل 
سکه های پيش فروش شده، بانک ملی از تحويل سکه ها 
به برخی افراد خودداری کرد که علت آن، بخشنامه بانک 
مرکزی اعالم شد.بر اين اساس، شماری از افرادی که برای 
فرزندان خردس��ال و يا زير 18 س��ال خود در طرح پيش 
فروش س��که ثبت نام کرده بودند، با پاس��خ منفی مواجه 
شدند. اين در حالی بود که پول آن را نيز واريز کرده بودند.

پس از تالطم شديد بازار ارز که رشد شديد قيمت سکه و 
طال را به دنبال داشت، طرح هايی برای مديريت نقدينگی 
و تنظيم بازار ارز همچنين ايجاد تعادل در عرضه و تقاضای 
س��که بهار آزادی، به اجرا گذاشته ش��د که از جمله آنها 
می توان به حراج س��که طال از طريق بانک کارگش��ايی و 
اجرای طرح پيش فروش س��که بهار آزادی اش��اره کرد. 
بر اين اس��اس، طرح پيش فروش س��که بانک مرکزی با 
عامليت بانک ملی از 17 بهمن 96 با اخذ 10 ميليون ريال 
برای هر قطعه سکه از مشتريان آغاز شد که تا بهار 97 نيز 
 تداوم يافت.سررسيد تحويل سکه ها با اختيار خريداران در

6 ماهه و يک س��اله در نظر گرفته ش��ده و بهای س��که ها 
ني��ز در روز تحويل ب��ه نرخ روز با تخفي��ف 9 درصد برای 
پي��ش خريدهای يکس��اله و چه��ار درصد ب��رای پيش 
خريده��ای 6 ماهه تعيين ش��د. در نهايت پ��س از پايان 
مراح��ل مختل��ف ثبت ن��ام، در مجموع ح��دود هفت 
ميليون و 600 هزار نام نويس��ی برای خريد سکه ها انجام 
ش��د.»مهدی زاده« درباره ثبت نام کنندگان س��که های 
 پيش ف��روش گف��ت: در زم��ان ثبت ن��ام ب��رای فرزند

10 ساله خود اعالم نکردند که سکه به آنها تحويل نخواهد 
شد ما نيز برای چند س��که، ثبت نام کرده و پول آن را نيز 
پرداخت کرديم. اما زمانی که در موعد اعالم ش��ده برای 
دريافت سکه ها مراجعه کرديم به ما گفتند که به دستور 
بانک مرک��زی به افراد زير 18 س��ال س��که تحويل داده 
نمی شود اين خريدار سکه اضافه کرد: حتی مسووالن شعبه 
بانک به ما گفتند که پول شما را هم نمی توانيم پس بدهيم. 
تکليف ما مشخص نيست، پيگيری ها به نتيجه نرسيده و به 
نظر می رسد، دستگاه ها و نهادهای مرتبط، اين موضوع را 
به يکديگر پاس کاری می کنند و پاسخگو نيستند.هم اکنون 
بانوان زير 18 س��ال می تواند ده ها و صدها سکه را به اسم 
»مهريه« دريافت کنند، اما همين افراد به دليل محدوديت 
سنی نمی توانند سکه های خود را از بانک تحويل بگيرند. 
پيگيری ها نشان می دهد، اين ممنوعيت همچنان ادامه 
دارد و بان��ک ملی به علت ابالغ بان��ک مرکزی، از تحويل 

سکه های ثبت نامی به افراد زير 18 سال منع شده  است و 
اين دسته از ثبت نام کنندگان همچنان بالتکليف هستند.

   افزایش بهای طال در بازار های جهانی
از سوي ديگر شيوع گسترده ويروس مرگبار کرونا همچنين 
بر بهای طال تأثير گذاشته است. بر اين اساس، بهای طال با 0.1 
درصد افزايش به 1568.76 دالر رسيد.روزنامه نيويورک 
تايمز اواخر روز پنجشنبه اعالم کرد که دست کم 636 نفر 
بر اثر ابتال به ويروس کرونا در چين جان خود را از دست داده 
اند و تعداد افراد مبتال شده به اين ويروس هم از مرز 31100 
نفر گذشته است. قيمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار 
جهانی تحت تاثير آمار اقتصادی مثبت آمريکا که ارزش دالر 
را تقويت کرد، با کاهش روبه رو شد.به گزارش ايسنا، هر اونس 
طال برای تحويل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 
0.2 درصد کاهش يافت و به 1553 دالر و 12 سنت رسيد. 
در بازار معامالت آتی آمريکا، ه��ر اونس طال با 0.4 درصد 

کاهش، در 1556 دالر و 80 سنت ايستاد.

   شاخص دالر در کانال جدید
در خبري ديگر، شاخص دالر در معامالت روز پنجشنبه از 98 
واحد نيز عبور کرد. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ، رئيس 
جمهور آمريکا از استيضاح در مجلس سنا به لطف اکثريت 
نمايندگان جمهوری خواه در اين مجلس نجات يافت و اکنون 
می تواند با آسودگی خاطر بيشتری به کارزار انتخابات رياست 
جمهوری بپردازد که قرار اس��ت در ماه نوامبر برگزار شود.

هم چنين نگرانی ها از شيوع بيشتر ويروس کرونا در سطح 
جهان به دنبال انتشار اخباری از ابداع واکسن مقابله با اين 
ويروس در چين، ژاپن و انگليس؛ تا حد زيادی کاهش يافته 
است. بانک مرکزی چين نيز برای جلوگيری از ريزش بيش تر 
بازارها به تزريق بيش از 240 ميليارد دالر نقدينگی اقدام 
کرده که اين اق��دام اندکی در تقويت ارزش يوآن موثر بوده 
است. پيش تر شکست محدوده مقاومتی مهم هفت يوآنی 
در برابر هر دالر موجب نگرانی از ريزش شديد بازارهای مالی 
در چين شده بود. از سوی ديگر پس از سه سال بحث و جدال، 
انگليس سرانجام در آخرين روز از ماه ژانويه 2020 اتحاديه 
اروپا را ترک گفت تا بدين سان به نخستين کشور در تاريخ 

 اين اتحاديه تبديل شود که از آن خارج می شود. انتظار می رود
پيامده��ای برگزيت به تدري��ج روی اقتص��اد انگليس و 
کشورهای اروپايی آشکار شود، هر چند که انتظار نمی رود 
بانک مرکزی اروپا دست کم در کوتاه مدت تغيير زيادی در 
سياست های پولی خود ايجاد کند. هنوز مشخص نيست که 
با توجه به روند خروج شرکت های بزرگ بين المللی از انگليس 
به دنبال برگزيت، رشد اقتصادی اين کشور چگونه خواهد 
بود. پيش تر مدير بانک آمريکايی "جی پی مورگان" از انتقال 
مقر اروپايی اين بانک از لندن به پاريس خبر داده بود. تاکنون 
صدها شرکت، بانک، صندوق سرمايه گذاری و موسسات 
بيمه ای برای ادامه فعاليت خود در انگليس طبق ش��رايط 
جديد از دولت درخواست مجوز فعاليت کرده اند.در معامالت 
بازارهای ارزی جهانی، همچنين ه��ر دالر با 0.45 درصد 
افزايش به 109.8651  ين رسيد. در برابر همتای استراليايی، 
هر دالر آمريکا به ازای 1.4813 دالر مبادله شد. هم چنين 

نرخ برابری دالر معادل 6.9734 يوآن چين اعالم شد.

   استخراج طال با امكانات ناچیز در پي رشد قیمت 
رشد س��ريع قيمت طال از س��ال 2000 باعث شده است 
ميليون ها نف��ر در آفريقا، آمريکای جنوبی و نقاط ديگر با 
استفاده از امکانات ابتدايی به حفاری برای استخراج طال 
بپردازند.به گزارش ايسنا، حفاری دستی طال قرن هاست 
که انجام شده و طال برای جوامع پولی فراهم کرده است که 
به طريق ديگر قادر به دسترسی به آن نبودند. اکنون حدود 
15 تا 20 ميليون نفر به معدنکاری دستی مشغول هستند و 
ميليون ها نفر از اين طريق امرار معاش می کنند. افراد زيادی 
تالش می کنند اين تجارت رو به رشد را به اقتصاد رسمی 
وارد کنند اما طبق اعالم گروه هايی مانند س��ازمان ملل 
 ،)OECD( متحد و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
معدنکاری دستی زباله های سمی توليد کرده و باعث سوء 
اس��تفاده از کارگران، جنايات سازمان يافته و فحشا شده 
اس��ت. معدنکاری دستی اغلب به ش��کل مستقل انجام 
می ش��ود و افراد گاهی به صاحبان زمين برای دسترسی 
به محل مورد نظ��ر پول پرداخت می کنند يا بخش��ی از 

سنگ هايی که استخراج می کنند را به آنها می دهند.
بسياری با بيل و کلنگ کار کرده و هر چه حفر می کنند را بر 

پشتشان حمل می کنند. سايرين از دستگاه های حفاری و 
سنگ شکن استفاده می کنند. اغلب اين معدنکاران از جيوه 
برای استخراج طال اس��تفاده کرده و آن را به تکه های نيم 
خالص تبديل می کنند تا به معامله گران بفروشند. مصرف 
طال همسو با رشد اقتصادی سريع در چين که ميليون ها 
خريدار جديد را وارد بازار کرده و بحران اقتصادی 2008 
که سرمايه گذاران را متقاضی طال به عنوان دارايی مطمئن 
کرد، افزايش پيدا کرده است. اين امر قيمت هر اونس طال را 
از کمتر از 300 دالر در سال 2000 به بيش از 1500 دالر 
در حال حاضر باال برده و معدنکاری طال را برای بسياری از 
افراد در کشورهايی که جمعيتشان به سرعت رو به رشد 
است بس��يار جذاب تر از زراعت کرده است. ارزيابی توليد 
حاصل از معدنکاری دستی دشوار است اما شرکت مشاوره 
متالز فوکوس برآورد کرده که ساالنه حدود 560 تن طال به 
ارزش 27 ميليون دالر از اين طريق توليد می شود. معادن 
مکانيزه در سراسر جهان حدود 2900 تن طال در سال توليد 
می کنند. معدنکاری دستی باعث انتشار مواد سمی و آلوده 
شدن سيستم های آبی می شود. معادن غيررسمی اغلب 
دچار ريزش می شوند و کودکان اغلب در اين محل ها برای 

رفتن به تونل های باريک مورد بهره کشی قرار می گيرند.
چنين فعاليت غيرقانونی اقتصاد س��ايه را تغذيه کرده و 
باعث می شود دولت از دريافت درآمدهای مالياتی محروم 
 شود. ساالنه طاليی به ارزش ميلياردها دالر از آفريقا قاچاق 
می ش��ود.قاچاقچيان مواد مخدر و گروه های مس��لح از 
طال برای پولش��ويی يا خريد سالح اس��تفاده می کنند. 
مصرف کنندگان در غرب خواهان استفاده از محصوالتی 
هستند که منبع توليد آنها مشخص باشد بنابراين بسياری 
از بانک ها، جواهرفروشی ها و ش��رکت های پااليش طال 
مراقب عدم استفاده از طالی حاصل از معدنکاری دستی 
هستند و معموال از کس��انی طال خريداری می کنند که 
تضمين کنند با معدنکاران به خوبی رفتار شده و منبع طال 
هم قابل رهگيری اس��ت اما ميزانی که به اين شکل توليد 
می شود اندک است.بر اس��اس گزارش رويترز، مشتری 
طاليی که با معدنکاری دستی استخراج می شود خريداراني 
در نقاطی مانند خاورميانه و هند هستند که به منبع توليد 

اهميت چندانی نمی دهند.

استقبال امریكا و انگلیس از رمزارز دیجیتالي
گروه بانك و بيمه |

عضو هيات مديره بانك مركزي امريكا مي گويد كه اين نهاد 
پيرامون پرداخت ديجيتال و رم��زارز، موضوعات زيادي 
را شامل سياست، طراحي و مالحظات حقوقي در زمينه 

احتمال ايجاد رمزارز ملي مورد بررسي قرار داده است.
به گزارش رويترز، اظهارات »الئل برين��ارد« حاكي از آن 
است كه بانك مركزي امريكا در زمينه انتشار رمزارز نسبت 
به گذشته با محدوديت هاي كمتري روبه رو است و از اين 
ايده بيشتر استقبال مي كند. برينارد در جريان كنفراونسي 
با موضوع پرداخت در مدرسه عالي كسب و كار استنفورد 
بدون پرداخت به موضوع نرخ بهره و دورنماي كنوني اقتصاد، 
گفت: در مسير تحول نظام پرداخت، پرداخت ديجيتال اين 
پتاونسيل را دارد تا براي مشتريان امكان انتقال مقادير بيشتر 
پول را با سهولت بيشتر و هزينه كمتر فراهم كند. وي ادامه 
داد: اما ريسك هايي نيز وجود دارد. نگراني هايي بابت ظهور 
نظام هاي پرداخت ديجيتال و رمزارزهاي خصوصي كه از 

جمله آنها مي توان به پروژه رمزارز شركت فيس بوك موسوم 
به »ليبرا« اشاره كرد. برخي از ايفاگران تازه وارد بازار، خارج 
از چارچوب هاي نظام مالي فعاليت مي كنند و رمزارزهاي 
ارايه شده توسط آنان مي تواند چالش هايي را در زمينه هايي 
همچون جابه جايي هاي مالي غيرقانوني و خصوصي، ثبات 
مالي و سياست هاي انتقال پول ايجاد كند. بانك هاي مركزي 
سرتاس��ر جهان در حال بحث و تب��ادل نظر در خصوص 
مديريت فين ت��ك )فناوري مال��ي( و نظام هاي دفتر كل 
توزيع مورد استفاده بيت كوين هستند كه نويدبخش نظام 
پرداختي آني با هزينه بالقوه بسيار پايين است.بنا به گفته 
برينارد، فدرال رزرو در حال توسعه نظام پرداختي و خدمات 
تسويه حساب 24 ساعته و آني خود بوده و در حال حاضر 
مشغول بازنگري 200 نامه پيشنهادي است كه سال گذشته 
در خصوص طراحي و محدوده تحت پوش��ش خدماتش 
دريافت كرده است. برينارد تاكيد كرد: اما فدرال رزرو عالوه بر 
اين، در حال انجام تحقيقات و آزمايش هايي مرتبط با فناوري 

دفتر كل توزيع و كاربرد احتمالي آن در حوزه رمزارز بوده كه 
از جمله آنها مي توان به احتمال استفاده از رمزارز ملي اشاره 
كرد. براساس يافته هاي يك تحقيق جديد، در حال حاضر 
بانك هاي مركزي زيادي در سرتاسر جهان فرآيند مشابهي 
را در دستور كار قرار داده و چين پيشتاز معرفي رمزارز ملي 
است. برينارد كمتر از دو سال پيش در جريان نشستي در 
سان فراونسيسكو گفته بود كه »هيچ ضرورتي براي استفاده 
از چنين رمزارزي وجود ندارد.« اما اين اظهارنظر پيش از 
آن بود كه بلندپروازي هاي فيس بوك در مورد رمزارز تا اين 
اندازه برجسته شده و به چشم  آيد. مقامات بانك مركزي 
امريكا از جمله برينارد نگراني هاي خود را بابت حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان و همچنين تهديدهايي كه در حوزه 
داده ها و حريم خصوصي متوجه آنان )مصرف كنندگان( 
است، مطرح كرده اند؛ تهديدي كه مي تواند از سوي رمزارز 
انحصاري فيس بوك ايجاد شود زيرا يك سوم جمعيت جهان 
در اين شبكه مجازي حساب كاربري دارند.همچنين بانك 

مركزي انگليس در حال ارزيابي معرفي يك ارز ديجيتالي 
به س��بك بيت كوين اس��ت. به گزارش گاردين، رويكرد 
انگليس در خصوص ارزهاي ديجيتال در ماه هاي اخير به 
طرز محسوسي تغيير كرده و اكنون بانك مركزي اين كشور 
به دنبال توسعه يك ارز ديجيتالي است. اين بانك پيش تر 
در حاشيه مجمع جهاني اقتصاد به همراه بانك هاي مركزي 
اروپا، س��وئد، سوييس، كانادا و ژاپن در بيانيه اي اعالم كرد 
كه به دنبال توسعه يك چارچوب مشترك جهاني در حوره 
رمزارزها اس��ت.به دنبال افزايش اقبال جهاني به ارزهاي 
ديجيتالي و پافشاري فيس بوك بر معرفي ارز ديجيتالي 
خود موسم به »ليبرا«، بانك مركزي انگليس اعالم كرده 
است كه تا پيش از اطمينان از نظارت پذير بودن ليبرا، نبايد 
اجازه عرضه و فعاليت اين ارز به فيس بوك داده شود. طبق 
گفته منابع آگاه، كميته ثبات مالي و كميته پرداخت ها و 
زيرساخت هاي بانك مركزي انگليس از جمله اصلي ترين 
اجزايي هس��تند كه ماموريت دارند ارز ديجيتالي رسمي 

بانك مركزي انگليس را توسعه دهند. بدين ترتيب انگليس 
به همراه سوئد به ديگر كشور اروپايي تبديل مي شود كه كار 
روي ارز ديجيتالي را به شكل جدي پيش مي برند. فراونس 
بوئه، مديرعامل موسسه »پازتيو ماني« گفت: سياست گذاران 
خيلي دير فهميدند كه چه قدر اشتياق در خصوص پول هاي 
ديجيتالي در بين مردم وجود دارد. آنها تا مدت ها اين ارزها 
را ناديده گرفتند اما كاهش سريع تمايل مردم به استفاده از 
ارزهاي ديجيتالي و ورود شركت هاي خصوصي نظير فيس 
بوك به پروژه ليبرا باعث شده است تا آنها به خود بيايند.بوئه 
افزود: نياز است تا بانك هاي مركزي به برنامه هاي خود براي 
عرضه ارز ديجيتالي شدت ببخشند تا از وجود گزينه هاي 
مطمئن و در دسترس مردم در سيستم هاي پولي مطمئن 
شوند. غيبت بانك هاي مركزي در عرصه ارزهاي ديجيتالي 
تنها فضا را براي حضور پر رنگ شركت هاي خصوصي باز 
مي كند كه تنها به فكر سود خود هستند و امنيت كاربران و 

جلوگيري از جرايم مالي برايشان اهميتي ندارد.

بانك و بيمه4   Sat. Feb 8.  شنبه  19  بهمن 1398   13 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1593  2020 

افزایش سرمایه بانك ها با فروش 
اموال مازاد و پرداخت بدهي

به دنبال راه اندازي س��امانه اموال مازاد بانك ها و 
ثب��ت 2000 ميليارد تومان اموال م��ازاد در آن، 
دولت نيز موظف ش��ده بدهي خود را به بانك ها 
پرداخت كند تا سرمايه بانك ها را افزايش دهد. 
كارشناسان معتقدند كه سرمايه بانك ها بايد از 
طريق پرداخت بدهي دولت به بانك ها و همچنين 
فروش اموال مازاد بانك ها پيگيري شود تا اموال 
م��ازاد و بدهي دولت به نقدينگي در دس��ترس 
بانك ها تبديل شده و توان تسهيالت دهي بانك ها 

و حمايت از توليد را افزايش دهد..
به گزارش »تع��ادل«، وزير اقتصاد درباره اصالح 
سيستم بانكي و راه اندازي س��امانه اموال مازاد 
بانك ها گفت: س��امانه اموال م��ازاد بانك ها هم 
فعال اس��ت و در حال حاضر 2000 ميليارد در 
اين سامانه ثبت ش��ده كه 1000 ميليارد تومان 
موثر شده اس��ت. يكي از موضوعات اصالح نظام 
بانكي واگذاري دارايي ها و اموال مازاد اس��ت كه 
در بانك هاي دولتي پيگيري مي ش��ود به دنبال 
اين هس��تيم تا نات��رازي بانك ه��ا را رفع كنيم، 
خوش��بختانه در اين راس��تا برنامه هاي خوبي 
تدوين كرديم كه برخي بايد با همكاري مراجع 
ديگر تصويب ش��ود و برخي را نيز با اختيار خود 

پيگيري مي كنيم.
دژپس��ند با اش��اره ب��ه مدرن س��ازي بانك ها 
خاطرنشان كرد: خوشبختانه بخشنامه بانكداري 
ديجيتالي توسط معاونت بانكداري ابالغ شده و 
بانك ها درحال انجام آن هستند.بحث ديگر در 
زمينه ماجراي معوقات اس��ت كه دولت موظف 
ش��ده بدهي خود را به بانك ه��ا پرداخت كند و 
سرمايه بانك ها را افزايش دهد كه به طور موازي 

در حال پيگيري است.
وي ماليات، گمرك، بيم��ه، بانكداري و افزايش 
س��رمايه گذاري خارجي را از جمله عوامل موثر 
در افزايش سرمايه گذاري و بهبود معيشت مردم 
دانس��ت و گفت: مدل بانكداري با يك واس��طه 
مي تواند باعث بهبود توليد شود و بر معيشت مردم 

تاثيرگذار باشد.

 ضریب نفوذ بیمه در كشور 
3 برابر كمتر از میانگین جهاني

 يك كارشناس بيمه گفت: فرهنگ بيمه و ضريب 
نفوذ آن در كشور بسيار پايين بوده و سه برابر كمتر 
از ميانگين جهاني است.يكي از شاخص هاي توسعه 
يافتگي در جهان ميزان نفوذ بيمه است كه اين ضريب 
 در اي��ران 2.3 درصد و در جه��ان به طور ميانگين

7.6 درصد است.
به گزارش ايرنا، محمد رضايي بيان كرد: ميران 
حق بيمه دريافتي ب��راي بيمه زندگي در جهان 
54 درص��د و در ايران 14.5 درصد اس��ت يعني 
ضريب نفود بيمه زندگي در ايران س��ه دهم و در 
جهان 3.33 درصد است.با وجود اينكه ايران جزو 
10 كش��ور حادثه  خيز جهان است اما در بخش 
منازل مسكوني تنها هفت درصد ساختمان ها زير 
پوشش اين بيمه قرار گرفتند و حتي در حوزه بيمه 
شخص ثالث كه يك بيمه اجباري است بيش از 

20 درصد بيمه نامه ندارند.
رضايي با بيان اينكه سرمايه گذاري مهم ترين شاخص 
بيمه اس��ت، ادامه داد: بر اين مبنا در كشور ژاپن از 
بخش سرمايه گذاري در اقتصاد 37 درصد متعلق به 
بيمه است اما در ايران اين رقم حدود 2 دهم درصد 
اس��ت.وي بيان كرد: كل فروش حق بيمه در سال 
گذشته 45 هزار ميليارد تومان بود كه از اين ميزان 
22 هزار ميليارد تومان در بخش س��رمايه گذاري 
مصرف و سه هزار ميليارد تومان از آن در بخش بورس 
استفاده شده است.علت كاهش نفوذ بيمه در كشور 
پايين بودن فرهنگ بيمه گري در كشور است يعني 
فعاالن در صنعت بيمه نتواونستند اعتماد الزم را ايجاد 
كنند تا مردم نسبت به بيمه، روي خوش نشان دهند.
 بايد بر اساس نياز بيمه گذاران بيمه نامه طراحي يا 
بيمه نامه با كيفي��ت و ارزان طراح��ي كرد تا همه 

دهك هاي كشور بتوانند از آن استفاده كنند.

رصد تراكنش هاي بانكي 
شفافیت مالي را محقق مي كند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با مثبت ارزيابي 
كردن اقدام بانك مرك��زي در ايجاد محدوديت در 
تراكنش هاي سامانه هاي بين بانكي، گفت: كنترل 

دالر و ريال به شفافيت هاي مالي مي انجامد.
محمود شكري در گفت وگو با ايِبنا با مثبت ارزيابي 
كردن اقدام بانك مرك��زي در ايجاد محدوديت در 
تراكنش هاي سامانه هاي بين بانكي، گفت: اين اقدام 
ضمن كاهش مفاسد احتمالي مي تواند شفافيت هاي 

مالي را افزايش دهد.
نماين��ده مردم طالش در مجلس، ب��ا بيان اينكه با 
دستورالعمل جديد بانك مركزي همه تراكنش هاي 
 س��امانه هاي بين بانكي ب��ه ازاي هر ش��خص در

24 ساعت از درگاه هاي غيرحضوري به يك ميليارد 
ريال محدود ش��ده اس��ت، افزود: اين اقدام ضمن 
كنترل وضعيت پولي كش��ور مي تواند به افزايش 

شفافيت هاي مالي نيز بينجامد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه 
يكي از عوامل عدم كنترل نرخ ارز انتقال وجه بدون 
حضور بوده اس��ت، تصريح كرد: خوشبختانه بانك 
مركزي با انجام كار كارشناسي عوامل بسياري در 
حوزه چرايي عدم كنترل نرخ ارز استخراج كرده كه 
يكي از آنها همين تبادالت مالي بدون حضور فرد در 
بانك بوده است.شكري با بيان اينكه خوشبختانه با 
ممانعت از انتقال وجه بيش از 100 ميليون تومان 
بدون حضور در بانك بسياري از مسيرهاي منتهي 
به برخي مفاسد گرفته شده است، ادامه داد: در حال 
حاضر يكي از علل موفقيت بانك مركزي در بحث 

نرخ ارز جلوگيري از انتقال وجه بدون حضور بود.

هزينه نگهداري شركت هاي پرداخت را تشويق به كاهش دستگاه هاي كم تراكنش كرد

۱‚۳ ميليون كارتخوان كم تراكنش در شبكه پرداخت
بيش از يك ميليون و 300 هزار دستگاه كارتخوان كم تراكنش 

و فاقد تراكنش در شبكه پرداخت وجود دارد.
به گزارش »تعادل«، تعداد كارتخوان ها در ايران در دي ماه 
از مرز 8 ميليون دستگاه فعال گذش��ت و امروزه شاهد آن 
هستيم كه با توسعه ضريب نفوذ كارت هاي بانكي و شبكه 
پرداخت الكترونيك، بسياري از فروشگاه به منظور تسهيل و 
افزايش سرعت عمليات پرداخت دستگاه كارتخوان از بانك ها 
و شركت هاي پرداخت الكترونيك دريافت مي كنند اما در 
اين ميان تعداد زيادي فروشگاه به عنوان پذيرنده دستگاه 
كارتخوان وجود دارد كه يك دستگاه كارتخوان نيازهاي آنها را 
رفع مي كند اما از چند شركت پرداخت الكترونيك درخواست 
كارتخوان مي كنند و با توجه به نبود ساز و كار مناسب و عدم 

ساماندهي ريش��ه اي بازار كارتخوان در كش��ور، شاهد آن 
هستيم كه تعداد زيادي كارتخوان روي ميز فروشگاه ها قرار 
گرفته كه تعدادي از آنها صرفا نمايشي بوده و از آنها استفاده 
نمي شود و همين موضوع سبب شده تا تعداد كارتخوان هاي 
كم تراكنش و فاقد تراكنش افزايش يابد. در همين راس��تا 
شركت هاي پرداخت الكترونيك برنامه ريزي جدي داشته اند 
تا دستگاه هاي كارتخوان بدون تراكنش و كم تراكنش خود را 
كاهش دهند و با بازدريافت دستگاه از پذيرندگان كم تراكنش 
و بدون تراكنش، كارتخوان ها را در اختيار پذيرندگاني با تعداد 
تراكنش باال قرار دهند تا سودآوري آنها رشد كند و بتوانند از 
ظرفيت ناوگان خود بيشتر استفاده كنند؛ يكي از موضوعات 
مهم اين است كه با توسعه شبكه پرداخت و افزايش كيفيت 

خدمات پرداخت با ايجاد زيرساخت ها توسط شركت هاي
PSP، احتمال تراكنش ناموفق كاهش يافته و ديگر مانند 
گذشته الزم نيست چند دستگاه كارتخوان داشته باشيد و يك 
دستگاه كارتخوان يا نهايتا دو دستگاه كافي خواهد بود. شركت 
شبكه الكترونيكي پرداخت كارت درباره وضعيت دستگاه هاي 
كارتخوان نتيجه گيري كرده كه در ساير كشورها پذيرندگان 
)فروشگاه ها( براي استفاده از ابزار كارتخوان فروشگاهي به 
منظور تسهيل و افزايش سرعت فرآيند عمليات پرداخت 
براي مشتريان بايد دستگاه كارتخوان را از طريق شركت هاي 
پرداخ��ت و بانكي خريداري يا اجاره كنن��د و در عين حال 
بر اس��اس قوانين و كارمزها الزم است تا هزينه هاي نصب، 
نگه��داري و پرداخت بهاي كاغذ رول دس��تگاه را پرداخت 

كنند، اما اين در حالي اس��ت كه در ايران به واسطه مداخله 
بانك ها در ارايه دستگاه پايانه فروش شاهد آن هستيم كه در 
بسياري از موارد دستگاه كارتخوان بدون اجاره بها به صورت 
رايگان در اختيار پذيرندگان قرار مي گيرد و بر همين اساس 
نيز در فروشگاه ها شاهد تعدد دستگاه كارتخوان هستيم كه 
با بي توجهي و بي تفاوتي پذيرندگان در زمينه استفاده از اين 
ابزارها، تعداد كارتخوان ه��اي فاقد تراكنش و كم تراكنش 
به رغم تالش شركت هاي پرداخت الكترونيك در چند ماه 
اخير براي كنترل و كاهش روندي افزايشي داشته كه الزم 
اس��ت تا اين موضوع در راستاي س��اماندهي در دستور كار 
قرار بگيرد.بر اس��اس اعالم شاپرك، بي تفاوتي پذيرندگان 
و استقبال از افزايش دس��تگاه پايانه فروش به دليل ارزش 

نمايشي آن و الزام شركت هاي پرداخت الكترونيك به نصب 
دستگاه كارتخوان باعث تشديد پديده تعدد كارتخوان نصب 
شده در فروشگاه ها شده تا جايي كه امروزه در هر فروشگاه 
دو يا چند دستگاه كارتخوان وجود دارد و برخي صرفا بدون 
استفاده رها شده اند كه اين مساله دامنه كارتخوان كم تراكنش 
و فاقد تركنش را افزايش داد است. گفتني است، تعريف جديد 
شاپرك از دس��تگاه كارتخوان كم تراكنش بدين معناست 
 كه پايانه ف��روش در يك بازه زماني دو ماهه متوالي كمتر از

60 تراكنش مالي در هر ماه از جمله خريد، پرداخت قبوض، 
خريد شارژ يا مانده گيري داشته باشد و مجموع مبالغ تراكنش 
آن كمتر از 20 ميليون ريال در هر ماه اعالم شده باشد تا در 

دسته كارتخوان كم تراكنش قرار بگيرد.



اخبار 5 بازار سرمايه

رشدروزافزونبورسايجابميكند

لزوم به كارگيري مكانيسم الگوريتم ها در بازار سرمايه
گروه بورس|

يكي از مديران سرمايه گذاري به كارگيري مكانيسم 
الگوريتم ها در بازار سرمايه را اقدامي موثر در افزايش 

كارايي و رشد بازار سرمايه ارزيابي مي كند.
مجيد عليزاده در حاشيه مسابقات معامالت الگوريتمي 
بازار سرمايه در خصوص نقش اين مسابقه و رويدادهاي 
مشابه در افزايش س��طح حرفه اي معامالت به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: اين نوع معامالت باعث 
افزايش سطح كارايي بازار سرمايه مي شود؛ به نحوي 
كه با كاهش هزينه و افزايش سرعت معامالت، كارايي 
بازار افزايش يافته و از تاثيرگذاري شايعات و هيجانات 

جلوگيري مي كند.
وي افزود: در دنيا تقريبا ۸۵ درصد از معامالت در سطح 
معامالت الگوريتمي و معامالت آنالين اس��ت كه در 
صورت پياده سازي در كش��ور ما نيز كمك بزرگي به 

رشد بازار خواهد كرد.
علي��زاده در خصوص مزاياي به كارگيري مكانيس��م 
الگوريتم ها در بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: اولين 
مزيت، افزايش حجم معامالت است كه سبب ماندگاري 

پول در بازار شده و رونق بازار نيز حفظ مي شود.
وي افزود: م��ورد دوم كاهش اثرگذاري ش��ايعات به 
دليل حذف احساس��ات و عواطف و مورد سوم امكان 
جذب تيم هاي جديد به بازار اس��ت؛ به طوري كه پس 
از ج��ذب موفق تحصيلكردگان مالي و حس��ابداري، 
اكنون به واس��طه حضور الگوريتم ها در بازار سرمايه، 
فارغ التحصيالن مهندسي نيز به بازار ورود كرده اند و اين 
اتفاق عالوه بر اشتغال زايي باعث افزايش ضريب نفوذ 
بازار سرمايه شده است. همچنين ديد فني و مهندسي 
به بازار اضافه شده كه مي تواند به شكوفايي هر چه بيشتر 

بازار كمك كند.

   رشد بازار به دالر و تورم بستگي دارد
عليزاده با تاكيد بر متغير وابسته بودن بازار سرمايه در 
برابر دو متغير مستقل تورم و نرخ دالر يعني توانايي بانك 
مركزي براي مديريت نرخ ارز گفت: چنانچه بخواهيم 
ادامه رشد يا تعديل شاخص بورس را در ماه ها يا حتي 
سال آينده پيش بيني كنيم، ابتدا بايد به بررسي روند 
تغييرات فاكتورهاي اثرگذار بر آنها يعني نرخ دالر و تورم 
در آينده بپردازيم. به نظر مي رسد سياست بانك مركزي 
در مدت زمان مورد بررسي ما اين است كه حتي االمكان 
دالر را در همي��ن قيمت ها مديريت و از نوس��ان هاي 

شارپي آن جلوگيري كند.
وي با پيش بين��ي افزايش تدريجي نرخ ارز در س��ال 
آينده افزود: با فرض ثبات شرايط سياسي فعلي به دليل 
كاهش عرضه، نرخ دالر در سال آينده بيشتر از نرخ هاي 

 فعلي خواهد بود و بر اين اساس بازار مي تواند حداقل
 ۲۰ تا ۳۰ درصد ديگر رش��د داش��ته باشد، چراكه در 
سهامي با بنياد مناسب چنانچه نرخ ارز نيما از ۱۲ هزار 
تومان فعلي فقط به مبلغ ۱۳ هزار تومان افزايش يابد، در 
سودآوري آنها تاثير مثبتي خواهد گذاشت و در نتيجه 

روند رشد بازار حفظ خواهد شد.
عليزاده در تشريح مدل اثرگذاري فاكتور دوم يعني نرخ 
تورم بر بورس توضيح داد: نرخ تورم ساالنه منتهي به 
دي ماه ۹۸، حدود ۳۶.۸ درصد بوده و با توجه به اينكه 
تورم پديده اي پولي اس��ت و آمار ه��اي بانك مركزي 
گوياي رشد نقدينگي حداقلي ۲۶ و ۲۷ درصدي است، 
انتظار تورم در اين حد براي س��ال آتي نيز قابل انتظار 

است كه اثر خود را بر بورس نيز خواهد گذاشت.
عليزاده ادامه داد: البت��ه از دو جنبه بر بورس اثر گذار 
است: جنبه اول افزايش نرخ فروش محصوالت است كه 
باعث افزايش سودآوري شركت ها خواهد شد.همچنين 
در ُبعد ديگر به دليل اينكه سهام، خود نيز يك دارايي 
سرمايه اي محسوب مي شود، با افزايش تورم ارزش آن 
نيز افزايش مي يابد. هر چند ممكن است در كوتاه مدت 

اصالح نيز داشته باشيم.

  دولت به بورس تكيه كرده است
اين فعال حوزه مالي با تاكيد بر نگاه ويژه دولت به بازار 
سرمايه به عنوان منبع تامين مالي در شرايط تحريم و 
كاهش درآمدهاي نفتي گفت: دولت برنامه هاي زيادي 
دارد و در بودجه نزديك به ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي جديد جهت انتشار در بازار سرمايه لحاظ كرده 
كه اين اوراق در انواع مختلف و در فواصل مختلف قابل 

انتشار در بورس است.

  لزوم تعيين تكليف معامله گران گروهي
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد برضرورت افشاي 
تخلفات در بازار سرمايه همچون افشاي اطالعات گفت: 
ابتدا بايد به تقويت زيرساخت ها در بازار سرمايه توجه 

جدي شود.
عليزاده افزود: همچنين در حوزه قوانين بايد گام هاي 
تازه اي برداشته و در اجرا نيز سخت گيري هاي الزم به 
كار گرفته شود. ضمن اينكه اگر انجام معامالت گروهي 
واقعا جرم اس��ت پيگير باشند و اگر جرم نيست، با اين 

مساله سليقه اي برخورد نشود.
وي در پايان با اشاره به لزوم برخورد با سيگنال فروشان 

و اطالع رساني مناسب صورت گرفته در زمينه تصميم 
بورس يادآور شد: اگر كسي محكوم مي شود بازار بايد 
بداند كه جزييات محكوميت او چيست. ضمن اينكه با 
شناساندن شخص متخلف و نوع تخلفي كه انجام داده 
اس��ت، راه براي تكرار اين تخلف و متضرر شدن ساير 

سهامداران بسته خواهد شد .

  مستقيم وارد بازار سرمايه نشويد!
در همين حال روند رو به رشد بازار سرمايه در ماه هاي 
اخير و ركورد ش��كني اين بازار از يك طرف و كاهش 
بازدهي بازارهاي م��وازي باعث افزايش جذابيت بازار 
سرمايه نزد مردم و انتخاب اين بازار براي سرمايه گذاري 
شده است، اين درحالي اس��ت كه كارشناسان بر اين 
باورند كه بهتر اس��ت عموم مردم ب��راي ورود به بازار 

سرمايه به صورت غيرمستقيم وارد شوند.
به گزارش ايسنا، در نيمه نخست سال جاري، شاخص 
كل بورس رشدي بيش از ۶۰ درصد را ثبت كرده است 
كه در مقايس��ه با بازارهاي موازي، بهترين بازدهي را 
نشان مي دهد؛ از سوي ديگر شاخص كل هم وزن نيز 
رشد بي سابقه حدودا ۱۳۲ درصدي را طي مدت مذكور 

به ثبت رساند كه حاكي از بازدهي باالتر شركت هاي 
فعال در صنايع كوچك تر بازار است.

بر اين اساس آمارها مي گويند طي ۲۱ روز كاري آذر ماه 
سال ۱۳۹۸ ارزش معامالت در بازار بورس در مقايسه 
با آبان ۹۸ معادل ۷۶ درصد افزايش يافت و از ۲۴۶ هزار 
و ۱۴۶ ميليارد ريال به ۴۳۲ هزار و ۱۵۱ ميليارد ريال 
رسيد. همچنين حجم سهام معامله شده از ۵۱۰ هزار 
و ۷۲ ميليون سهم به ۸۲۲ و ۱۵ميليون سهم رسيد كه 

معادل ۶۱ درصد افزايش يافت.
از ابتداي سال تا پايان آذر حجم و ارزش معامالت بازار 
سهام )اول و دوم( به ترتيب برابر با ۷۱۳ و ۲۸۴ ميليون 
سهم و دو ميليون و ۴۴۹ هزار و ۶۱۰ ميليارد ريال بوده 
است. در آذر امسال دفعات معامالت بازار سهام برابر با 
۷۱ درصد بوده در مقايسه با آبان ماه افزايش يافت و از 
پنج ميليون و ۹۳۶ هزار و ۲۵۰ هزار دفعه به ۱۰ ميليون 

و ۱۵۳ هزار و ۱۱۱ هزار دفعه رسيد.
عالوه بر آن و بعد از ش��ش ماهه نخست سال، اين بازار 
چندين و چند بار ركورد خود را شكست و در روزهايي 
شاهد جهش ۱۶ هزار واحدي شاخص هم بوديم بر اين 

اساس شاخص كل مرز ۴۴۵ هزار واحد را هم رد كرد.
حال خوب بازار سرمايه در كنار حال نه چندان خوش 
بازاره��اي موازي از جمله طال و ارز باعث ش��ده مردم 
بيش از گذشته به سمت بازار سرمايه گرايش پيدا كنند 
اين درحالي است كه بسياري از افرادي كه تصميم به 
سرمايه گذاري در اين بازار را دارند، به حد كافي از زير 
و بم اين بازار آگاهي ندارند و اين موضوع ممكن است 

باعث شود ضرر هنگفتي را متحمل شوند.

  بازار هم صعود دارد هم نزول
در اي��ن راس��تا، روح اهلل ميرصانع-دبي��ركل كان��ون 
كارگزاران بورس- با تاكيد بر اينكه مردم حرفه اي بازار 
سرمايه نيستند، اظهار كرد: توصيه اكيد به مردم اين 
است كه مستقيم وارد بازار سرمايه نشوند. اينكه اگرچه 
يكي از دوستان يا اقوام فردي وارد بازار شده و به دليل 
صعود بازار سود كرده است دليل نمي شود آنها هم وقتي 

وارد بازار شوند شرنوشت مشابهي داشته باشند.
وي با بيان اينكه مردم فرصت كافي براي تحليل بازار 
را ندارند، گفت: اين بازار هم هميش��ه سودي نيست. 
بازار سرمايه س��ود دارد نزول هم دارد. اين را تاريخ ۴۰ 
ساله بازار نشان داده است. سود و نزول ها باعث مي شود 
ريسك براي اين دسته از سهامداران افزايش پيدا كند.

دبيركل كانون كارگزاران بورس ادامه داد: سرمايه گذاران 
حتما براي ورود به بازار سرمايه به صورت غيرمستقيم 
و از طرق صندوق هاي سرمايه گذاري، سبدگردان ها 

و... اقدام كنند.
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شروط پذيرش شستا در بورس
مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
شروط پذيرش سهام شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شس��تا( در بورس را تشريح كرد. علي 
صحرايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه جلسات 
هيات پذيرش شستا مكررا برگزار مي شود، اظهار 
كرد: عرضه زماني صورت مي گيرد كه اميدنامه نهايي 
شود و به شفافيت كافي برسد. همچنين شستا بايد 
شرايطي كه اعضاي هيات پذيرش گذاشتند را مهيا 
كنند. شرايط درمورد شفاف سازي است همچنين 
بندهاي حس��ابرس بايد رفع ابهام شود. وي به اين 
سوال كه سهام شستا امسال عرضه مي شود يا خير و 
اينكه چند درصد اين شركت در بورس عرضه خواهد 
شد، پاسخ داد: مشخص نيست سهام شستا امسال 
عرضه شود يا خير. همچنين شستا جزو شركت هاي 
بزرگي اس��ت كه پنج درص��د آن در بورس عرضه 
خواهد شد. بر اساس اين گزارش، يكي از تاكيدات 
رييس جمهور خروج دستگاه هاي دولتي، نهادها و 
س��ازمان هاي عمومي از بنگاه داري بوده است و در 
اين راس��تا قرار شد سهام ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا( در بورس عرضه شود تا به 
گفته محمد شريعتمداري - وزير كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي - اين وزارتخانه از بنگاه داري به س��مت 
سهامداري حركت كند. گرچه طبق گفته هاي وزير 
تعاون ق��رار بود اين اتفاق در مهرماه صورت بگيرد، 
اما در نهايت در ۲۳ آذرماه پس از چندين ماه جلسه 
پذيرش شستا در محل سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران برگزار شد و مديرعامل اين مجموعه پيش از 
جلسه مذكور، در اين مورد توضيح داد كه با توجه به 
تاكيدات ويژه رياست جمهوري و پيگيري هاي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و البته همكاري مجدانه 
سازمان بورس و بورس تهران، به زودي بازار سرمايه 
شاهد عرضه س��هام اين مجموعه بزرگ اقتصادي 
خواهد بود. همچنين مستندات الزم براي طرح در 
جلسه پذيرش و ارايه به اعضاي هيات پذيرش آماده 
شده اس��ت. پس از پذيرش، وارد مراحل عملياتي 
عرضه در بازار س��هام مي ش��ويم. با اين حال طبق 
گفته هاي صحرايي به نظر نمي رس��د پاي شس��تا 

امسال به بازار سرمايه باز شود.

شركت اخراجي بورس ركورد 
افزايش سرمايه را شكست

ش��ركت اخراجي   بورس و بالتكلي��ف از برنامه 
افزايش سرمايه ۳۲۳۳ درصدي از دو محل خبر 
داد تا در صورت موافقت س��ازمان بورس، ركورد 
جديدي را در بازار س��رمايه اي��ران ثبت كند. به 
گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت پيچك 
در حالي ۶ خرداد ۸۰ وارد بورس تهران ش��د كه 
آخرين معامله داد و ستد سهام آن ۳۰ بهمن ۸۴ 
بوده و در سال ۸۷ در زمره شركت هاي اخراجي از 
بورس قرار گرفت و تاكنون وضعيت استقرار آن در 
فرابورس تعيين تكليف نشده است. با اين حال با 
اعالم برنامه افزايش سرمايه ۳۲۳۳ درصدي از دو 
محل، ركورد درخواست افزايش سرمايه را شكست. 
براين اساس، »غپيچك« ۱.۵ ميليارد توماني در 
نظر دارد س��رمايه فعل��ي را از دو محل مطالبات 
س��هامداران و آورده نقدي و مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به ۵۰ ميليارد تومان برساند. تامين مالي 
اين شركت كوچك به منظور اصالح ساختار مالي 
و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعمال 
خواهد ش��د. بنابراين گزارش، درصورت موافقت 
س��ازمان بورس با افزايش س��رمايه اين شركت 
اخراجي و بال تكليف، ركورد افزايش سرمايه كه با 
۲۹۵۳ درصد متعلق به شركت گلوكوزان از محل 
تجديد ارزيابي دارايي است، تغيير كرده و ركورد 

جديدي در بازار سرمايه ايران ثبت خواهد شد .

 مديران از فرصت  براي
 افزايش سرمايه استفاده كنند

مديرعامل فرابورس ايران با اش��اره به اس��تقبال 
بي نظير مردم از بازار سرمايه و ورود نقدينگي جديد 
عنوان كرد: مديران شركت هاي بورسي و فرابورسي 
از ظرفيت به وجود آمده در جهت طرح هاي توسعه 
و اصالح س��اختار مالي شركت با افزايش سرمايه 
بهره ببرند. امير هاموني در گفت وگو با فارس اعالم 
كرد: افزايش سرمايه از دو روش سلب حق تقدم و 
آورده نقدي از آنجا كه منابع مالي جديد به شركت 
مي آورد، نسبت به افزايش سرمايه از روش تجديد 
ارزيابي دارايي ها، ارجح  و به نفع ش��ركت اس��ت.  
مديرعامل فرابورس ب��ا تاكيد بر اينكه مهم ترين 
مزيت افزايش س��رمايه از روش سلب حق تقدم، 
تامين مالي شركت است تا بتواند طرح هاي توسعه 
خود را پيگيري كند، عنوان كرد: اين روش افزايش 
سرمايه نه تنها براي شركت هايي كه ساختار مالي 
مناسبي دارند و خطوط توليد آنها در حال توليد و 
فعاليت است، كاربرد دارد، بلكه براي شركت هاي 
زيانده و با زيان انباشته نظير شركت هاي بازار پايه 
نيز قابل استفاده است. به گفته هاموني ضروري 
است مس��ووالن امر براي صدور افزايش سرمايه 
از محل سلب حق تقدم براي شركت هاي زيانده 
كمك كنند تا اين ش��ركت ها بتوانند با اين روش 
مشكل نقدينگي خود را حل كنند و ساختار مالي 
خود را از زيان انباش��ته بهبود ببخش��ند و حتي 
در س��ال هاي آتي مثبت كنند.  او عنوان كرد كه 
ناشران در افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم 
گاها اين نگراني را دارند كه كرسي هيات مديره را 
از دست بدهند، اما براي رفع اين دغدغه در حال 
رايزني هايي با سازمان بورس و اوراق بهادار هستيم 
كه »سهام ممتاز« تعريف كنيم. به گفته مديرعامل 
فراب��ورس ارايه س��هام ممتاز كم��ك مي كند تا 
هيات مديره نگران از دست دادن كرسي هاي خود 
نباشند و با افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم، 
سهام شناور آزاد شركت را افزايش دهند و به كشف 

قيمت بهتر سهم كمك كنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس گفت: 
توسعه ابزارهاي مالي متنوع در دستور كار بورس كاال قرار دارد 
تا با ارايه خدمات بهتر و برآورده شدن نياز فعاالن صنعت در 
حوزه پوشش ريسك هاي قيمتي در آينده و امكان برنامه ريزي 
براي توليد به شيوه اي مطلوب از توليد و كاالي ايراني حمايت 
شود. معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در 
گفت وگو با كاال خبر عنوان كرد: همواره يكي از مش��كالت 
فعاالن بازار سنتي كاالهاي مختلف، بحث قيمت گذاري هاي 
دس��توري و تضمين كيفيت و حقوق خريدار و فروش��نده 
در يك معامله اس��ت. بازار سنتي در حالي با اين مشكالت 
درگير بوده كه در بورس كاال قيمت ها به صورت رقابتي و در 
فضايي شفاف تعيين مي شود و بورس به عنوان بستر معامله 
و بي طرف، تضامي��ن الزم را از عرضه كنندگان كاال دريافت 
مي كند تا در صورت بروز اختالف كمي و كيفي محصول با 
نمونه اعالم  شده، حقوق خريداران استيفا شود. حسن اميري 
در خصوص تضمين در معامالت بورس كاال اظهار داشت: 
تضامين ريالي، بانكي و دامنه گس��ترده اي از انواع تضامين 
وجود دارد كه به كمك آن و در صورت طرح شكايت و بررسي 
در كميته هاي موردنظر در بورس، حقوق خريدار به طور كامل 
استيفا مي شود. اميري در خصوص فرآيند كشف قيمت ها 
در بورس اظهار كرد: به طوركلي بورس وظيفه تعيين قيمت 
ندارد و در عمل وظيفه ايجاد زيرساخت هاي الزم براي كشف 
قيمت بر عهده بورس اس��ت و خود ب��ورس هيچ وقت براي 
محصوالت قيمت گذاري نمي كند و قيمت هاي پايه بورس با 
سازوكارهاي مختلفي تعيين مي شود. البته اگر ستاد تنظيم 
بازار روي يك كاال حساسيت داشته باشد، قيمت پايه را تعيين 
مي كند و براساس آن مبناي تعيين شده كاالي موردنظر در 
بورس عرضه مي شود. وي در بيان مثالي اظهار كرد: همانند 
آنچه در خصوص برخي محصوالت فلزي و پتروشيمي انجام 
مي شود و قيمت هاي پايه براساس فرمول هاي مشخص يا با 
اعالم نظر انجمن هاي مربوط به همان صنعت تعيين مي شود 
كه خريداران براساس همان مبناي قيمتي پايه با يكديگر 
به رقابت مي پردازند تا درنهايت قيمت ها در بورس براساس 
عرضه و تقاضا تعيين شود. به بيان بهتر، مي توان گفت بورس 
هيچ گاه قيمت گذاري نمي كند و تنها بسترهاي الزم براي 

كشف قيمت واقعي كاالها را فراهم مي كند. 

  كشف قيمت و ارتقاي كيفيت محصوالت، 
دو مزيت بزرگ

 امي��ري در خصوص مزاياي عرض��ه كاالهاي مختلف در 
بورس گفت: مهم ترين مزيت بورس كاال در كشف قيمت 
كاالهاي مختلف اين است كه تعداد زيادي عرضه كننده 
و متقاضي خريد كاال در مقابل هم قرار مي گيرند كه هرچه 
اين تعداد بيشتر باشد كشف نرخ بهتري صورت مي گيرد؛ 
اصال كاركرد اصلي بورس هم كشف نرخ واقعي است. وي 
در بيان مزيت دوم اين بازار اظهار كرد: دومين مزيت مهم 
بورس كاال هم شفافيت و استانداردسازي است. كاالهايي 
كه پذيرش مي شوند؛ الزم است از استانداردهاي تعيين شده 
برخوردار باشند. چون كاالهايي مي توانند در تابلوي بورس 
نمايش داده شده و قابل معامله هستند كه از قبل در بورس 

پذيرش شده باشند. براي دريافت پذيرش هم فرآيندي بايد 
طي شود كه مهم ترين نكته آن داشتن استانداردهاي الزم و 
رعايت شرايط و ويژگي هاي تعيين شده از سوي بورس است. 
بنابراين كسي كه از بورس خريداري مي كند اين اطمينان را 
دارد كه كااليي نمايش داده شده در تابلو تأييديه هاي مربوط 
به استاندارد و كيفيت را دارد. اميري افزود: درعين حال بحث 
شفافيت هم در معامالت اين بازار وجود دارد. به اين مفهوم كه 
هم خريدار و هم فروشنده و اطالعات آنها مشخص هستند 
و تاريخچه اين معامالت همواره در دسترس است. يعني 
همين  االن اگر بخواهيد اطالعاتي را به دس��ت بياوريد كه 
در دو سال گذشته يك محصول خاص توسط چه كساني 
عرضه شده و چه كس��اني متقاضي خريد آن بوده و رقابت 
در چه محدوده اي انجام ش��ده و نهايتًا چه كسي آن كاال را 
خريداري كرده، بخش اعظم آن براي عموم در سامانه هاي 

اطالعاتي بورس قابل رويت بوده و در دسترس است.

  عملكرد قوي بورس 
در زمينه نظارت بر استاندارد محصوالت

امي��ري در خصوص ام��كان يا عدم ام��كان مرجوع كردن 
محصوالت با درجه كيفيت نامناسب نسبت به استانداردهاي 
تعيين شده در بورس گفت: اتفاقًا يكي از ويژگي هاي مهم 
بورس اين اس��ت كه اگر خطايي از ط��رف عرضه كننده در 
كيفيت محصول عرضه شده روي تابلو با استانداردهاي مورد 
تاييد بورس وجود داشته باش��د، خريدار مي تواند از طريق 
تضاميني كه در بورس از فروش��نده دريافت ش��ده، ادعاي 
خسارت كند. وي افزود: بورس در زمينه نظارت بر استاندارد 
كاالهاي عرضه شده بسيار قوي عمل كرده است و اگر كااليي 
كه تحويل مي شود با موارد مندرج در اطالعيه عرضه مغايرت 
داشته و تطابق نداشته باشد، خريدار مي تواند طرح شكايت 
كند. همچنين كميته هايي وجود دارد كه پس از بررسي هاي 
الزم حقوق خريدار را استيفا مي كند و مغايرت هاي مقداري 
تا حدود ۵ درصد با توافق ريالي بين خريدار و فروشنده قابل 
حل وفصل است. معاون سازمان بورس افزود: مغايرت هاي 
كيفي نيز ابتدا در كميته اي در بورس كاال با حضور متخصصان 
فني همان صنعت بررسي مي شود و اگر توافق بين طرفين 
حاصل نشد موضوع از طريق كميته سازش كانون كارگزاران 
و در صورت عدم سازش از طريق هيات داوري سازمان بورس 
قابل پيگيري خواهد بود؛ رأي صادره با استفاده از تضامين 

فروشندگان قابليت اجرايي و عملياتي شدن دارد.
اميري در پاس��خ به اينكه چه تضاميني در بورس دريافت 
مي شود، گفت: عرضه كنندگان موظف به ارايه تضاميني به 
بورس هستند كه اگر كاالي آگهي شده متناسب با محموله 
عرضه شده نباشد و منجر به شكايت شود، از طريق آن تضامين 
مي تواند جبران خسارت صورت گيرد كه اين تضامين هم 
مختلف است. به طوري كه اين تضامين هم مي تواند ريالي 
باشد و هم مي تواند ضمانت بانكي گرفته شود. در واقع، وثايق 
مختلف با توجه به اعتبار تامين كننده متفاوت است و دامنه 
بسيار وسيعي از اين تضامين وجود دارد؛ بايد توجه كرد اين 
موارد هيچ يك در مبادالت بازار غيررسمي به اين شكل نظام 

مند وجود ندارد.

حمايتازتوليدمليبهكمكابزارهايماليبورس
از ابتداي امسال تاكنون هفده عرضه اوليه در بورس 

اوراق بهادار و فرابورس ايران انجام شده است.
به گزارش ايِبنا، بررس��ي وضعيت بازار س��رمايه از 
ابتداي امسال تاكنون در حالي حكايت از دادوستد 
بيش از ۹۳۲ميليارد سهم و حق تقدم به ارزشي بالغ 
ب��ر ۳۷۸۹هزار ميليارد ري��ال دارد كه در اين مدت 
ش��اخص بورس نيز با ۲۶۷هزار و ۲۳۵واحد رشد، 
معادل ۱۴۹ درصد بازدهي را به ثبت رسانده است.

اين گزارش مي افزايد: تاريخي ترين سال بازار سهام 
در كشور در حالي به هفته هاي پاياني خود نزديك 
مي ش��ود كه ورود نقدينگي باال به اين بازار حكايت 
از تداوم روزهاي رو به رشد شاخص بورس و افزيش 

قيمت سهام شركت ها دارد.
 اين در شرايطي است كه به باور كارشناسان يكي از 
راهكارهاي جذب اين نقدينگي افزايش عرضه هاي 
اوليه اس��ت كه به تامين مالي بنگاه ها و صنايع نيز 

كمك شاياني مي كند.
بر اين اساس از ابتداي امسال تاكنون ۱۷ عرضه اوليه 
در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران انجام شده كه 

جزييات آنها به اين شرح است: 
۱- تعداد دو ميليارد سهم ش��ركت سرمايه گذاري 
صدر تأمين با نماد معامالتي »تاصيكو« در روز نهم 

ارديبهشت با كشف قيمت ۲۲۰تومان در بورس، 
۲- تعداد ۵۲ميليون س��هم شركت كشت و صنعت 

ش��ريف آباد با نماد معامالتي »زشريف« در روز ۳۱ 
ارديبهشت  با كشف قيمت ۴۲۰تومان در فرابورس، 
۳- تعداد ۴۰ميليون س��هم ش��ركت توليد ژالتين 
كپسول ايران با نماد معامالتي »دكپسول« در روز 

۵ خرداد با كشف قيمت ۵۷۰تومان در فرابورس، 
۴- تعداد ۲۰۰ميليون سهم ش��ركت پلي پروپيلن 
جم با نماد معامالتي »جم پيلن« در روز ۲۷خرداد 

با كشف قيمت ۲۲۵۰تومان در بورس، 
۵- تعداد ۱۳۰ميليون سهم شركت سيمرغ با نماد 
معامالتي »سيمرغ« در روز ۲ تيرماه با كشف قيمت 

۵۱۰تومان در بورس، 
۶- تعداد ۴۰ميليون سهم ش��ركت دارويي ره آورد 
تامين با نماد معامالتي »دره آور« در روز ۱۲ تيرماه 

با كشف قيمت ۳۱۵تومان در بورس، 
۷- تعداد ۳۰۰ميليون س��هم ش��ركت پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« در روز ۲۲ تير با كشف قيمت 

۳۱۲۵توماني در بورس، 
۸- تعداد ۷۵ميليون سهم شركت پخش هجرت با 
نماد معامالتي »هجرت« در روز ۱۸ مرداد با كشف 

قيمت ۱۸۵۰ توماني در بورس، 
۹- تعداد ۷۵ميليون س��هم ش��ركت غلتك سازان 
سپاهان با نماد معامالتي »فسازان« در روز ۲۸ مرداد 

با كشف قيمت ۸۴۰ توماني در بورس، 
۱۰- تع��داد ۱۰۰ ميليون س��هم ش��ركت جنرال 

مكانيك ب��ا نم��اد معامالتي »رني��ك« در روز ۱۳ 
شهريور با كشف قيمت ۷۹۰ توماني در فرابورس، 

۱۱- تعداد ۱۰ ميليون س��هم شركت نيلي صنعت 
كرم��ان با نم��اد معامالت��ي »غنيل��ي« در روز ۱۶ 
شهوريور با كشف قيمت ۷۰۰ توماني در فرابورس،

۱۲- تعداد يك ميليارد و ۲۰۷ ميليون سهم شركت 
توس��عه مولد نيروگاه��ي جهرم با نم��اد معامالتي 
»بجهرم« در روز سوم مهرماه با كشف قيمت ۱۹۹ 

توماني در فرابورس، 
۱۳- تعداد ۲۴۰ ميليون س��هم شركت فوالد سپيد 
ف��راب كوير با نم��اد معامالتي »كوي��ر« در روز ۱۷ 

مهرماه با كشف قيمت ۶۲۵ توماني در بورس، 
۱۴- تعداد ۶۰ميليون سهم ش��ركت داروپخش با 
نماد معامالتي »دتوزيع« در روز ۲۱ مهرماه با كشف 

قيمت ۲۳۰۰ توماني در فرابورس، 
۱۵- تعداد ۱۵۰ميليون سهم شركت سرمايه گذاري 
آوا نوين با نماد معامالتي »وآوا« در روز يكم آبان ماه 

با كشف قيمت ۲۱۶ توماني در فرابورس، 
۱۶- تع��داد ۶۰ميليون س��هم ش��ركت ذوب روي 
اصفه��ان با نماد معامالتي »فروي« در روز هش��تم 

بهمن با كشف قيمت ۲۹۵۰ توماني در فرابورس، 
۱۷- تعداد ۴۹ميليون و ۱۲۵سهم شركت كلر پارس 
با نماد معامالتي »كلر« در روز ۱۶ بهمن با كش��ف 

قيمت ۲۹۵۰ توماني در فرابورس.
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گروه بورس|
يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه پيش بيني 
دقيق براي احتمال ادامه رش��د ب��ازار غيرممكن 
اس��ت، گفت: هنوز سهام بس��ياري از شركت ها و 
بنگاه هايي كه در ب��ورس حضور دارند به خصوص 
سهام شركت هاي بزرگ و بانك هاي بزرگ با ارزش 
ذاتي خود فاصله دارند و همچنان از ظرفيت رش��د 

برخوردارند.
مصطفي اميد قائمي دي��روز در گفت وگو با ايرنا به 
علت رشد چش��مگير شاخص بورس در بازار اشاره 
كرد و گفت: بيشتر تمهيدات اتخاذ شده در خصوص 
نظام بانكي و سيس��تم بانكي در رشد بازار سرمايه 
تاثيرگ��ذار بود و تا حدودي تثبي��ت نرخ ارز باعث 
رشد سودآوري شركت و جذب سرمايه گذاران به 

اين بازار شد.
وي با تاكيد ب��ر اينكه اكنون ب��ازار اوراق بهادار به 
عن��وان بهترين گزينه براي س��رمايه گذاري تلقي 
مي شود، افزود: بس��ياري از منابع و نقدينگي هاي 
موجود در اختيار سرمايه گذاران به سمت اين بازار 
سوق پيدا كرده كه اين موضوع باعث شد تا قيمت 
يك سري از سهام كه بخش عمده اي از ارزش بازار 
را تشكيل مي دهند تغيير چنداني نكند و در مقابل 

نرخ شركت هاي پرريسك و كوچك با روند صعودي 
همراه شوند. قائمي خاطرنشان كرد: همه بازارها با 
دوره رونق و ركود و افزايش و كاهش قيمت ها همراه 
هستند، به همين دليل كسي نمي تواند به صورت 
دقيق پيش بيني كند كه رونق يا ركود بازار تا كجا 
ادامه دارد اما هميشه پشت سر هر رونقي ركودي 

وجود دارد و بالعكس.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اينكه بتوان دوره 
ركود در بازار را كوتاه و تاثير آنها را در بازار كم كرد 

به نحوه مديريت بازار و اقتصاد كشور بر مي گردد.
وي با تاكيد بر اينكه پيش بيني دقيق براي احتمال 
ادامه رشد بازار غيرممكن است، گفت: هنوز سهام 
بس��ياري از ش��ركت ها و بنگاه هايي كه در بورس 
حضور دارند به خصوص سهم شركت هاي بزرگ و 
بانك هاي ب��زرگ با ارزش ذاتي خود فاصله دارند و 

همچنان جا براي رشد دارند.
قائمي خاطرنش��ان ك��رد: بورس باي��د روش هاي 
مختلف��ي را ب��ه كار گيرد ت��ا بتواند از س��رمايه و 
نقدينگي هايي كه وارد بازار شده به خوبي استفاده 

كند.
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ب��ا بي��ان اينكه 
نقدينگي هاي وارد شده به بازار نبايد فقط منجر به 

افزايش قيمت سهام و صرف برخي از سفته بازي ها 
شود، افزود: بورس بايد توجه بيشتري را به جايگاه 
خود و بحث تامين مالي براي بنگاه ها داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير تعداد دفعات 
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي كاهش و پروسه 
آن طوالني و پرهزينه ش��ده است، به طور معمول 
از اين روش از س��وي بنگاه ها كمتر مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
قائم��ي گفت: مس��ووالن حاض��ر در ب��ورس بايد 
روش هايي را اتخاذ كنند تا منابع مالي جذب شده 
در بازار سرمايه به سمت بنگاه ها سوق پيدا كنند تا 
اين بنگاه ها بتوانند از اين طريق طرح هاي توسعه را 

اجرا و زمينه رونق طرح ها را فراهم كنند.
وي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه كه آيا اقبال 
سرمايه گذاران در س��ال ۹۹ به سمت بازار سرمايه 
ادامه دار خواهد بود يا خير، گفت: در س��ال جديد 
وقايع سياسي و متفاوتي ايجاد مي شود و نمي توان 
به طور دقيق پيش بيني كرد كه ش��اهد چه اتفاقي 

در اين سال خواهيم بود.
 اما در س��ال ۹۹ باز هم بازار س��رمايه از پتانسيل 
رشد برخوردار اس��ت و مي تواند براي بورس سال 

اميدواركننده اي باشد.

پيشبينيرشدبازاربورسغيرممكناست
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تداوم انتقادها درباره سوءاستفاده از كارت بازرگاني 

رتبه بندي كارت ها در اختيار اتاق بازرگاني باشد؟
پس از شوك ارزي، انتقاد از سوءاستفاده از كارت هاي 
بازرگاني شدت گرفت. كارت هاي يك بار مصرف كه تا 
به آن روز صرفا در بحث هاي وارداتي كارايي داشتند، 
اين بار در موضوع صادرات به كار گرفته ش��دند. حال 
بحث رتبه بندي كارت ها قرار است سهميه واردات هر 
شركت را روشن كند ولي قانون رتبه بندي را در اختيار 
اتاق بازرگاني قرار داده است، يعني خود تجار قرار است 
سهميه خودشان را تعيين كنند. در اين رابطه بعضي 
مي گويند عمال رانت مجددي به روساي اتاق ها و هيات 
رييسه در اين ميان داده مي شود. اين در حالي است كه 
پيش از اين بنا به همين استدالل مركز ملي رتبه بندي 
اتاق ايران منحل ش��ده بود. پس از انحالل مركز ملي 
رتبه بندي اتاق ايران، كميس��يون تلفي��ق در اقدامي 
عجيب رتبه بندي كارت هاي بازرگاني را به اتاق بازرگاني 
واگذار و اختيار صدور مجوز براي موسس��ات فعال در 

زمينه رتبه بندي را داد. 

  البي اتاق در كميسيون تلفيق
پس از مباحث و اخبار مختلف مبني بر مفاسد و تخلفات 
كارت بازرگاني به ويژه در حوزه واردات و ثبت سفارش 
و بعد از اينكه از دي  ماه  س��ال گذشته بر اساس مصوبه 
هيات وزيران بررس��ي درخواست هاي ثبت سفارش 
براس��اس س��قف واردات مبتني بر رتبه بندي سامانه 
يكپارچه اعتبارس��نجي و رتبه بندي اعتباري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام پذيرفت كه تاكنون نيز 
ادامه داشته است، در اتفاقي عجيب كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس شوراي اسالمي در خالل بررسي اليحه 
بودجه 1399 در قاب بند الحاقي به تبصره 19 اقدام به 
واگذاري رتبه بندي كارت هاي بازرگاني به اتاق بازرگاني 

كرده است.
در بند الحاقي تبصره 19 گزارش نهايي كميس��يون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 1399 كل كش��ور آمده 
است، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشاورزي ايران 
موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء 
)4( بند )الف( ماده )4( قانون حداكثر استفاده از توان 
توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالهاي ايراني 
مص��وب 1398/2/15 و آيين نامه اجرايي ماده )10( 
قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه بندي 
توليدكنن��دگان كاال و عرضه كنندگان و پيمانكاران 
طراحي � ساخت و رتبه بندي كارت هاي بازرگاني را 
كه اساسًا يا از طريق موسسات مورد تأييد خود انجام 
مي دهد، بر اس��اس ضوابط مورد عمل خود هر 6 ماه 
يك بار به كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات و 

اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد.
جداي از ارتباط اين موضوع به قانون بودجه كه كاماًل 

مغاير با سياس��ت هاي كلي نظام قانونگذاري است، 
ابع��اد اين موض��وع از جهت تأثير ب��االي رتبه بندي 
در تصميم گيري نهاده��اي حاكميتي مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و... اس��ت كه 
به ويژه در ثبت س��فارش و تخصيص ارز بسيار حائز 
اهميت ب��وده و نيازمن��د رعايت كام��ل مالحظات 

حاكميتي است.
همچنين تخلف��ات مركز رتبه بندي ات��اق ايران در 
ماه هاي اخير به حدي رسيد كه پس از شكايت سازمان 
بورس و اوراق بهادار از مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران، 
هيات رييس��ه اتاق ايران اقدام به انحالل مركز مزبور 
نم��ود ولي ظاهراً اتاق بازرگاني قص��د كوتاه آمدن از 

اقدامات قبلي خود را ندارد.
همچنين در بند الحاقي به موسسات رتبه بندي ذيل 
اتاق نيز اشاره شده كه به صورت تلويحي به معني دادن 
اختيار صدور مجوز براي موسسات رتبه بندي به عنوان 
يكي از نهادهاي مالي كشور به يك نهاد خصوصي ديگر 
بدون هيچ گونه ضوابط، چارچوب و سازوكار نظارتي 
موازي با سازمان بورس و اوراق بهادار است كه اين نيز 

در جاي خود بسيار جالب توجه است.

  رتبه بندي وظيفه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است

گفتني است در جزء 4 بند »الف« ماده 4 قانون حداكثر 
اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از 
كاالي ايران��ي نيز آمده اس��ت: ]وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف اس��ت[ نس��بت ب��ه درج رتبه بندي 
توليدكنن��دگان كاالها، عرضه كنن��دگان خدمات و 
پيمانكاران طراحي � ساخت در سامانه موضوع جزء )1( 
اين بند كه توسط مراجع ذي صالح قانوني غيرقانوني، 
سازمان هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي شود 
اقدام كند. نحوه رتبه بندي و تعيين فهرس��ت مراجع 
ذي صالح قانوني غيردولتي براي رتبه بندي در هر حوزه 
تخصصي اعم از طرح هاي دولتي و غيردولتي موضوع 
اين قانون بر س��اس ضوابط ش��امل سطح تحصيالت، 
اعضاي هيات مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، 
توان مالي و فني و امكانات نرم افزاري و نيروي انس��اني 

متخصص تعيين مي شود.
به گزارش فارس ،در حالي كميس��يون تلفيق بودجه 
مجلس رتبه بن��دي كارت ه��اي بازرگان��ي را به اتاق 
بازرگاني واگ��ذار كرده اس��ت كه در م��ورخ 29 آبان 

1398 سازمان بورس و اوراق بهادار طي اطالعيه اي از 
»ممنوعيت هر گونه فعاليت رتبه بندي توسط موسسات 
بدون اخذ مجوز از اين سازمان« به كليه اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه به هر نحو در حال انجام فعاليت رتبه بندي 
هستند يا قصد انجام فعاليت رتبه بندي را دارند خبر داد.

در اطالعيه مذكور آمده اس��ت: به استناد بند 21 ماده 
يك قان��ون بازار اوراق بهادار، موسس��ات رتبه بندي از 
مصاديق نهادهاي مالي هستند و طبق ماده 28 همين 
قانون، تأسيس آنها منوط به ثبت و فعاليت تحت نظارت 

سازمان بورس و اوراق بهادار است.
گفتني است در مورخ 98/7/13 نيز سازمان بازرسي كل 
كشور طي نامه اي به فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و 
دارايي اعالم كرده بود اقدامات اتاق بازرگاني در تشكيل 
»مركز ملي رتبه بن��دي اتاق ايران« كه منجر به صدور 
مجوز تحت عنوان موسس��ه رتبه بندي به 16 شركت 
ش��ده را غيرقانوني به اس��تناد ماده يك قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتش��اء، اخت��الس و كالهبرداري، 
مصداق كالهبرداري ذيل عنوان مجرمانه »تس��هيل 
مال از طريق فريب مردم به اختيارات واهي و اميدواري 
به امور غيرواقع« دانس��ته و از تك��رار تجربه فاجعه بار 

موسس��ات اعتباري غيرمجاز در حوزه نهادهاي پولي 
ابراز نگراني كرده بود.

همچنين در مورخ 1398/9/14 نيز س��ازمان بازرسي 
كل كشور به غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني 
ايران نامه اي نوش��ت و براساس آن اعالم كرد كه مركز 
رتبه بندي اتاق ايران به عنوان يك موسسه غيرتجاري، 
داراي شخصيت حقوقي مستقل از اتاق بازرگاني ايران 
اس��ت و اين مركز طبق قانون بازار اوراق بهادار از ابتدا 
نيازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده 
اس��ت، ضمن اينكه تاكنون اختياري به اتاق بازرگاني 
براي صدور مج��وز تحت عنوان موسس��ه رتبه بندي 
داده نشده اس��ت. لذا با توجه به طرح شكايت سازمان 
بورس از مركز رتبه بندي اتاق ايران در دادس��راي ويژه 
اقتصادي از اتاق بازرگاني ايران خواسته شده تا صدور 
حكم نهايي از فعاليت مرك��ز رتبه بندي اتاق بازرگاني 

ايران جلوگيري شود.
اين گزارش مي  افزايد: دليل حساسيت مراجع نظارتي 
روي مركز رتبه بندي اتاق بازرگاني بيش��تر به تجربه 
صدور كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف توسط اتاق 
بازرگاني و فرار مالياتي كالن از طريق استفاده از اين نوع 

كارت ها باز مي گشت. 
پيرو اين اتفاقات و نامه نگاري ها در نهايت هيات رييسه 
ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و كش��اوري ايران در 
مصوبه اي، انحالل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران را اعالم 
كرد.  در اين نامه قيد شد كه با عنايت به مصوبه مورخه 
1398/10/8 هيات رييسه محترم اتاق ايران در خصوص 
انحالل آن مركز، الزم اس��ت ضم��ن برگزاري مجمع 
عمومي فوق العاده و اعالم رسمي تصميم  انحالل و تعيين 
مدير تصفيه و ناظر تصفيه از هرگونه اقدام تعهدآور از 
قبيل انعقاد قراداد با نيروهاي انس��اني، خريد و فروش 
اموال و دارايي ها اجتناب شده و هرگونه عمليات مالي يا 
اداري با هماهنگي امور مالي اتاق ايران صورت پذيرد. 

  احياي زير پوستي مركز رتبه بندي
باوجود اين اقدامات كه در نهايت منجر به انحالل مركز 
ملي رتبه بندي اتاق ايران شد، كميسيون تلفيق بودجه 
مجلس شوراي اسالمي با تصويب بند الحاقي به تبصره 
19 اليحه بودجه 1399 رتبه بندي كارت هاي بازرگاني 
را به اتاق بازرگاني واگذار و به آن اختيار صدور مجوز براي 
موسسات فعال در زمينه رتبه بندي را داده است. البته 
اين مصوبه براي تبديل ش��دن به قانون، نيازمند طرح 
و تصويب نهايي در صحن علني مجلس و نهايتا تاييد 
شوراي نگهبان اس��ت. با اين وجود اگر اين رتبه بندي 
مجددا به اتاق بازرگاني واگذار شود عمال مجددا شاهد 

احياي مركز رتبه بندي اتاق بازرگاني خواهيم بود.

اما و اگرهاي كانال مالي بشر دوستانه

راه اندازي كانال مالي ايران و سوييس منتظر تخصيص ارز
هفته گذش��ته اولين معامله آزمايش��ي كانال مالي 
س��وييس براي مبادله كاالهاي بشردوستانه با ايران 
انجام ش��د؛ اما در حال حاضر آنچه نهايي شده، فقط 
ساختار اين كانال مالي است و هنوز ظرفيت مبادالت 
اين كانال مالي و رويه پرداخت و تخصيص ارز به آن 
مشخص نيس��ت و به تصميم بانك مركزي مبني بر 

تخصيص ارز به اين كانال مالي بستگي دارد.
بهمن ماه س��ال گذش��ته بود كه سوييسي ها چراغ 
س��بز خود را براي تعامل ب��ا اي��ران از طريق كانال 
مالي مش��ترك با اولوي��ت دارو و محصوالت غذايي 
ميان دو كش��ور اعالم كردند. همان زم��ان روزنامه 
فايننش��ال تايمز در گزارش��ي به نقل از يك نماينده 
وزارت دارايي س��وييس گ��زارش داد: »س��وييس 
ازآن جه��ت كه عض��و اتحاديه اروپا نيس��ت، بخش 
گسترده اي در داروس��ازي دارد و به سنت بي طرفي 
در مناقشات سياسي پايبند اس��ت. به همين دليل 
از امتياز هاي ويژه اي براي ميزباني چنين ساختاري 

برخوردار است.«
از طرف��ي، حدود 60 درصد از صادرات س��وييس به 
اي��ران مربوط به صادرات دارو و تجهيزات پزش��كي 
اس��ت و راه اندازي كان��ال مالي جديد ب��راي تأمين 
داروي داخل��ي از اهمي��ت بااليي برخوردار اس��ت. 
عالوه بر اي��ن، همانطور هم كه ش��ريف نظام مافي 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس تأكيد 
داش��ته، اين اولين تجربه همكاري ايران و سوييس 
در دوران تحريم ه��ا و در قالب راه اندازي كانال مالي 
مشترك نيست. دولت سوييس در تحريم هاي قبلي 

از طريق اين كانال مالي اقالم بشردوستانه، غذا، دارو و 
تجهيزات پزشكي را در اختيار ايران قرار مي داد و قصد 
دارد تا بار ديگر اين كانال را احيا كند. با اين حال شدت 
تحريم هاي يكجانبه گرايانه امريكا از سال گذشته و 
اداره اين كانال مالي توس��ط دولت س��وييس جدا از 
سازوكار اينستكس، باعث شد تا راه اندازي اين كانال 

مالي به تعويق بيفتد.
سرانجام، دولت س��وييس روز پنجشنبه 10 بهمن 
در اطالعيه اي اعالم كرد كه اولين پرداخت از طريق 
كانال تجاري اين كش��ور با ايران براي ارس��ال دارو، 
به طور آزمايشي انجام شده است و به زودي به شكل 

كامل به جريان خواهد افتاد.
س��فارت س��وييس در تهران در توييتي با اعالم راه 
افت��ادن اين كانال نوش��ت: »روز نقط��ه عطف مهم 
پس از اولين پرداخ��ت موفق براي محموله دارويي، 
به طور آزمايشي و آماده ش��دن بسترساز و كار مالي 
جهت تحويل كاالهاي انسان دوس��تانه، تأمين اقالم 
كش��اورزي، غذايي، دارويي و تجهيزات پزشكي. با 
تشكر از تمامي مقامات ايراني، سوييسي و امريكايي.«

  اعتماد؛شرط پايداري كانال مالي ايران 
و سوييس

هفته گذش��ته، ماركوس اليتنر س��فير سوييس در 
نشستي خبري كه در محل سفارت سوييس برگزار 
شد، درباره راه اندازي اين كانال اظهار داشت: »برنامه 
ما اين است كه سازوكاري را شروع كنيم كه در طول 
زمان پايدار بماند. ل��ذا بايد اطمينان يابيم كه منابع 

مالي ايران را به حس��اب هاي موردنظر در سوييس 
منتقل تا اين حركت پايدار را تضمين كنيم. در اين 
راس��تا ما با همه طرف ها در حال مذاكره هستيم اما 
اطمينان داريم كه اين سازوكار مي تواند در درازمدت 

پايدار باشد.«
او با تأكيد بر اينكه مكانيس��م سوييس��ي فقط براي 
ش��ركت هاي سوييسي اس��ت و كش��ورهاي ديگر 
مي توانند از س��ازوكارهاي ديگري اس��تفاده كنند، 
تأكيد داش��ت كه پايدار ماندن اي��ن كانال در گروي 

اعتماد طرفين است.
از طرفي سفير سوييس بر اين باور است كه در شرايط 
فعلي مي توان اين همكاري را به عنوان يك سيگنال 
سياسي از سوي امريكا دانست كه فرستاده شد تا اين 

كانال بتواند كار خود را آغاز كند.

  واردات دارو از كانال مالي سوييس تبليغاتي 
است

دو روز بعد از نشست خبري سفير سوييس، اسحاق 
جهانگيري مع��اون اول رييس جمه��ور در اجالس 
سراسر روساي دانشكده ها و آموزشكده هاي دانشگاه 
فني و حرف��ه اي كش��ور، واردات دارو از كانال مالي 
س��وييس را موضوع��ي تبليغات��ي توصي��ف كرد و 
گف��ت: »اينكه ب��راي واردات دو ميلي��ون دالر دارو 
از طريق كانال مالي س��وييس اجازه داده مي ش��ود 
اين يعن��ي اقتصاد بزرگ و كش��ور ما را به درس��تي 
نش��ناخته اند. ميزان واردات دارو ب��ه ايران فقط در 
س��ال جاري بيش از 3 ميليارد دالر ب��وده كه براي 

 آن پول پرداخت ك��رده و واردات انج��ام داده ايم.«
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي هم ِصرف 
انجام مكانيزم فني مبادله بدون امكان انتقال منابع 
را كافي ندانست و فراهم سازي مكانيزم انتقال منابع 
و تأمين مالي آن را معيار مهمي براي ارزيابي صحت 

ادعاي امريكايي ها اعالم كرد.

  واردات از كانال مالي سوييس 
مشروط به تخصيص ارز از سوي بانك مركزي

پس از اظهارنظرهاي مس��ووالن دولتي در رابطه با 
راه اندازي اين كانال مالي، شريف نظام مافي رييس 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در گفت وگو با 
»پايگاه خبري اتاق ايران« ميزان عملكرد اين كانال و 
چشم انداز آن را منوط به تصميم بانك مركزي مبني 

بر شارژ كردن آن دانست.
به گفته مافي، ساختار كانال مالي سوييس با زحمات 
بانك مركزي و دولت سوييس نهايي شده است، اما 
اينكه بانك مركزي بخواهد چه تصميمي در رابطه با 
به اصطالح تغذيه اين كانال بگيرد، موضوعي است كه 

او از آن اظهار بي اطالعي كرد.
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و س��وييس در 
پاسخ به اين سوال چه تضميني وجود دارد كه امريكا 
در روند فعاليت اين كانال اختالل ايجاد نكند و اصاًل 
خزان��ه داري امريكا اجازه تزريق پ��ول ايران را به آن 
كانال بدهد، خاطرنش��ان كرد: »قراردادهاي مربوط 
به خريد دارو در اين كان��ال دولتي و بين دولت هاي 
ايران و س��وييس اس��ت. من فكر مي كنم نهايتًا اين 

موضوع برمي گردد به نيازهاي ما و اينكه اصاًل ما تا چه 
اندازه مي خواهيم از اين كانال درزمينه دارو، غالت و 

تجهيزات پزشكي استفاده كنيم.«
نظام مافي بار ديگر تأكيد كرد: »در حال حاضر آنچه 
نهايي ش��ده اس��ت، س��اختار اين كانال مالي است؛ 
اينكه رويه پرداخت به چه صورت باشد تا نهايتا پول 
به دس��ت فروشنده برسد؛ اينكه قرار باشد چه مقدار 
خريد و فروش صورت گيرد، بستگي دارد به تصميم 
بانك مركزي مبني بر تخصيص ارز به اين كانال مالي. 
چون از آن طرف فروشنده، به عنوان مثال شركت هاي 
صاحب نام حوزه دارو مانند »رش«، » نوارتيس« و ... 
مشخص هستند، اما از اين طرف خريداران ايراني بايد 

ارز داشته باشند تا بتوانند از اين كانال خريد كنند.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس با اشاره 
به اظهارنظرهاي سياسي در رابطه با اين كانال، افزود: 
»بعيد مي دانم كشور سوييس كه رابطه خوبي با ايران 
دارد و در زمينه ه��اي متفاوتي هم با ايران همكاري 
داشته است، با راه اندازي اين كانال مالي صرفا هدف 
تبليغاتي باشد. چون فكر نمي كنم دولت اين كشور 

نيازي به تبليغات اينچنيني داشته باشد.«
نظام مافي با تاكيد بر اينكه سوييسي ها اين كانال را 
به واقعيت راه انداخته اند، خاطرنشان كرد: »در نهايت 
اين ما هستيم كه بايد تصميم بگيريم مي خواهيم از 
آن استفاده كنيم يا خير. كمااينكه بايد در نظر داشته 
باشيم اگرچه اين كانال مالي جوابگوي همه نيازهاي 
 ما نيس��ت، اما يك نقطه مثبت در رواب��ط بانكي ما 

به شمار مي رود.«

تسهيالت ۵ هزار ميلياردي به خودروسازان بالتكليف استصادرات ۱۰ ماهه فوالد ۲۵ درصد رشد يافت
آمار صادرات واحدهاي بزرگ فوالدس��ازي در 10 ماهه امس��ال رقم 
پنج ميليون و 884 هزار و 130 تن را نش��ان مي دهد كه در مقايس��ه 
با دوره مشابه پارسال رش��د 25 درصدي دارد. جداول آماري انجمن 
توليد كنندگان فوالد ايران گوياي آن است كه در دوره 9 ماهه امسال 
)منتهي به آذر( شمش فوالدي در اين مدت به ميزان پنج ميليون و 69 
هزار تن راهي بازارهاي صادراتي شد كه در مقايسه با رقم سه ميليون 
و 675 هزار تن عملكرد دوره مشابه پارسال رشد 38 درصدي يافت. 
ميزان صدور شمش بيلت و بلوم به ميزان سه ميليون و 529 هزار تن با 
رشد 54 درصدي نسبت به 9 ماهه سال گذشته كه دو ميليون و 298 
هزار تن بود، ثبت ش��دو در عين حال شمش اسلب نيز با افزايش 12 
درصدي نسبت به دوره اين گذشته در سال 97 به يك ميليون و 540 
هزارتن رسيد.  برابر آمار مورد بررسي كل صادرات توليدات فوالدي در 
مدت 9 ماهه امسال به دو ميليون و 728 هزارتن رسيد و در مقايسه با 
دو ميليون و 148 هزار تن عملكرد دوره مشابه سال گذشته افزايش 
27 درصدي دارد. مجموع مقاطع طويل فوالدي )تيرآهن، ميلگرد، 
نبشي، ناوداني و ساير مقاطع( صادراتي رقم دو ميليون و 74 هزارتن 
را در دوره اين گزارش نش��ان مي دهد، كه در مقايسه با يك ميليون و 

468 هزارتن مدت مشابه در سال 97 رشد 41 درصدي را ثبت كرد. 
همچنين صدور مقاطع تخت فوالدي )ورق گرم، سرد، پوششدار( در 
9 ماهه 98 برابر با 654 هزار تن كه نسبت به صادرات 680 هزار تني 

دوره مشابه سال گذشته، افت چهار درصدي دارد.
آمارهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه در 9 ماهه امسال بالغ بر 823 
هزارتن آهن اسفنجي صادر شد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
كه 432 هزار تن بود، رشد 91 درصدي را نشان مي دهد. ميزان آهن 
اس��فنجي توليدي دوره مورد بررسي هم 21 ميليون و 433 هزار تن 
بود كه در مقايس��ه با 9 ماهه 97 افزايش هشت درصدي را ثبت كرد. 
همچنين آمارهاي واردات نيز در دوره مورد بررسي حاكي از تداوم سير 
نزولي اقالم فوالدي است كه اين امرمربوط به شمش و توليدات فوالدي 
مي شود و در دامنه 16 تا 92 درصد كاهش نشان مي دهد. واردات در 
زمينه شمش فوالدي رقم سه هزار تن ثبت شده و در مقايسه با 9 ماهه 
97 كه 27 هزارتن بود، 89 درصد افت كرد. همچنين واردات توليدات 
فوالدي )مقاطع طويل و تخت( هم 392 هزار تن در 9 ماهه امس��ال 
بودكه در مقايسه با 730 هزار تن در دوره مشابه سال گذشته كاهش 

46 درصدي دارد.

قطعه س��ازان با ارس��ال نامه اي به رييس جمهور خواستار پيگيري 
اجرايي ش��دن پرداخت 5 ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت نقدي از 
تسهيالت 7 هزار و 300 ميلياردي مصوب شوراي پول و اعتبار شدند. 
به گزارش تسنيم، اعضاي انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه 
و قطعه سازان خودرو كشور با ارسال نامه اي به رييس جمهور خواستار 
پيگيري اجرايي شدن پرداخت 5 هزار ميليارد تومان تسهيالت نقدي 

از 7 هزار و 300 ميليارد مصوب شوراي پول و اعتبار شدند.
در متن اين نامه آمده است: پيرو مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص 
اعطاي تسهيالت نقدي 5 هزار ميليارد توماني به صنعت خودرو كشور 
در اوايل دي ماه س��ال جاري كه پس از جلس��ه مورخ 23 آذرماه 98 
در محل كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و ارايه 
گ��زارش تفصيلي مركز پژوهش هاي مجل��س در خصوص ضرورت 
تامين نقدينگي مورد نياز زنجيره تامين خودروسازان كشور و تشريح 
شرايط وخيم فعلي و تحليل بحران پيش رو در صورت عدم حل مشكل 
نقدينگي اين صنعت كه با حضور وزير صنعت، معاونين ايشان، معاونين 
بانك مركزي به همراه مديران عامل ايران خودرو و س��ايپا و اعضاي 
هيات مديره بانك ه��اي عامل و مديران مركز پژوهش هاي مجلس و 

دبيران انجمن هاي قطعه س��ازي كشور مقرر گرديد باوجود تصويب 
شوراي پول و اعتبار درخصوص اعطاي اين تسهيالت، متاسفانه تاكنون 
هيچ اقدام اجرايي در راستاي پرداخت به قطعه سازان از طريق بانك هاي 
عامل صورت نپذيرفته اس��ت و اين امر موجبات نگراني قطعه سازان 
سراس��ر كش��ور را فراهم آورده به نحوي كه در نامه هاي دريافتي از 

انجمن هاي قطعه سازان اين موضوع مشهود است.
شايان ذكر است افزايش چش��مگير تيراژ توليد كه اكنون شاهد آن 
هس��تيم گواه بر اهتمام كل زنجي��ره تامين و با اميد ب��ه تزريق اين 
تس��هيالت بوده اس��ت و چنانچه با عدم تزريق فوري و بي وقفه اين 
اميد به ياس تبديل شود قبل از پايان سال شاهد كاهش تيراژ مجدد 
و بي س��ابقه خواهيم بود. لذا تقاضا داريم با توجه به نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال و تبعات عميق غيرقابل جبران با هر روز تاخير در 
پرداخت تسهيالت مصوب ياد شده و تاثير منفي بر رونق توليد سال 
98 و همچنين جهت جلوگيري از بيكاري ش��اغلين زنجيره تامين 
خودروسازي و تعطيلي واحدهاي قطعه ساز، دستور عاجل درخصوص 
اجرايي شدن اختصاص تسهيالت به ميزان 5 هزار ميليارد تومان به 

خودروسازان جهت پرداخت به زنجيره تامين داخلي را صادر كنند.
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خبرها از زيان اقتصادي 
حاصل از كرونا مستند نيست

رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است براي 
ارايه ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصاد چين و تاثير كرونا 
بر اين اقتصاد، بايد صبر كرد و اخبار و اطالعاتي كه در 
اين زمينه منتشر مي شوند، مستند نيستند. مجيدرضا 
حريري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: چين در تمام 
سال هاي گذشته خود را به عنوان يك قدرت اقتصادي 
جهان نشان داده و قطعا در مديريت اين ويروس نيز 
نياز به كمك هاي مالي وجود ندارد، اما اينكه ما نشان 
دهيم در كنار مردم و دولت چين هستيم، قطعا مهم 
خواهد بود. به گفته وي، در دوره هاي اخيري كه اقتصاد 
ايران با تحريم هاي سخت مواجه شده، دولت چين 
تالش كرده ارتباطات دو كشور حفظ شود و در ماه هاي 
گذشته نيز چين همواره شريك اصلي تجاري ايران 
بوده و از اين رو مهم است كه ايران نيز نشان دهد كه در 
شرايط سخت، همراهي خود را اثبات مي كند. رييس 
اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به اوج گيري ويروس 
كرونا در سال نوي چيني، گفت: با توجه به قرار گرفتن 
در تعطيالت سال نوي چيني، اقتصاد اين كشور نيز 
خود را آماده چند روز تعطيلي كرده بود. بايد ديد دولت 
چين براي روزهاي آينده چه برنامه ريزي خواهد كرد 
و آيا تعطيالت تمديد خواهد شد يا شيوه اي ديگر را 
در پيش مي گيرند. به اعتقاد حريري بايد پس از پايان 
يافتن تعطيالت و ارزيابي دقيق از ش��رايط، نسبت 
به تاثير كرونا بر اقتصاد چي��ن نظر داد و آنچه كه در 
روزهاي گذشته مطرح شده صرفا گمانه زني است و 
منشأ علمي و آماري ندارد. به گزارش ايسنا، چين به 
عنوان يكي از بزرگ ترين غول هاي اقتصادي جهان از 
چند هفته قبل با شيوع ويروس كرونا مواجه شده و در 
تالش است سرعت شيوع آن را كاهش دهد. برخي 
تحليل گران مي گويند در صورت طوالني شدن فرايند 
كنترل شيوع اين ويروس، كرونا بر اقتصاد چين اثر 

منفي خواهد گذاشت.

درخواست براي جمع آوري 
تابلو ي فروشندگان قاچاق

مرتضي مي��ري، ريي��س اتحاديه فروش��ندگان 
لوازم خانگي ب��ا بيان اينكه اتحادي��ه لوازم خانگي 
طي نامه اي از نيروي انتظامي خواستار جمع آوري 
تابلو هاي برند هاي كره اي از سطح بازار شده است، 
گفت: اين اتحاديه با توجه ب��ه بدعهدي كره اي ها 
و قطع ارتباط آنها با ايران و همچنين عدم ارس��ال 
هرگونه كاال و مواد اوليه دو )برند( يا نشان تجاري كه 
سرمايه گذاري قابل توجهي در ايران انجام داده اند، 
طرح��ي را براي جمع آوري تابلو ه��اي اين دو برند 
به نيروي انتظامي پيشنهاد داد. اين مقام مسوول 
در اتحادي��ه فروش��ندگان لوازم خانگي همچنين 
در واكنش به تبليغات ش��هر به شهر فروشندگان 
كاالي قاچاق لوازم خانگي اظهار كرد: اين اشخاص 
همان قاچاقچياني هس��تند كه از طريق مرز هاي 
بانه و جنوب كش��ور كاالي قاچاق وارد مي كنند و 
با سوءاستفاده از نام اين دو برند )نشان تجاري( در 
حال فروش كاالي خود هس��تند. ميري در ادامه با 
بيان اينكه در حال حاضر ال جي، واردات رس��مي 
هرگونه محصول به ايران را تكذيب كرده و صرفًا يك 
ش��ركت معروف، تعدادي پنل تلويزيون در داخل 
دارد، گف��ت: بنابراين كاال هاي��ي از قبيل يخچال، 
لباسش��ويي و ظرف ش��ويي كه به نام اين دو برند 
در بازار عرضه مي ش��وند، تقلبي يا قاچاق هستند. 
گفتني است، با توجه به ممنوعيت يك سال و نيمه 
واردات لوازم خانگي از تيرماه 97 تاكنون، مشاهدات 
در س��طح بازار حاكي از آن است كه دو برند كره اي 
مشهور كه در سال هاي پيش از ممنوعيت بازار داخل 
را در اختيار داشتند، هنوز در اين بازار يكه تاز هستند. 
پيش تر نيز مسووالن يكي از اين دو برند معروف طي 
نامه اي به نمايندگان خود اعالم كرده بودند، تابلو هاي 
خود را از س��طح بازار جمع آوري نكرده و حتي طي 
همان نامه متقبل هزينه ها و عوارض شهرداري آن 

نيز شده بودند.

صادرات دام؛تنها راه حل 
مناسب حمايت از توليد داخل

سعيد سلطاني سربس��تاني مديرعامل اتحاديه 
دامداران كش��ور از كاهش چش��مگير قيمت 
دام طي ماه هاي اخير در ب��ازار خبر داد و گفت: 
هم اكنون قيمت هر كيلو گوساله زنده با كاهش 
40 درصدي نس��بت به ابتداي س��ال 25 هزار 
تومان و گوس��فند زنده با اف��ت 25 درصدي 36 
هزار تومان به فروش مي رسد. وي قيمت منطقي 
هر كيلو گوشت گوساله را براي مصرف كننده را 
60 هزار تومان و گوشت گوسفندي را 72 تا 80 
هزار تومان اعالم كرد و گفت: اين در حالي است 
كه به سبب سودجويي واس��طه و دالل گوشت 
در مناطق شمال شهر تا جنوب شهر با نرخ هاي 
حدود 90 تا 120 هزار تومان عرضه مي شود كه 
اين امر اجحاف در حق مصرف كنندگان اس��ت. 
س��لطاني ادامه داد: در حال حاضر تعدادي قابل 
توجهي دام از مرز هاي كشور قاچاق مي شود كه 
در صورت جلوگيري از اين پديده شوم ديگر نيازي 
به واردات گوشت براي تنظيم بازار داخل نيست. 
مديرعامل اتحاديه دامداران كش��ور از انباشت 
چش��مگير دام در واحد هاي دامداري خبر داد و 
گفت: با توجه به زايش مناسب در بخش دام سبك 
و ازدياد دام در واحد هاي دامداري از مس��ووالن 
ذي ربط انتظار مي رود ك��ه مجوز صادرات دام را 
به ط��ور معمول صادر كنند، چرا كه با اس��تمرار 
اين روند دامداران ق��ادر به ادامه توليد نخواهند 
بود. سلطاني با اشاره به اينكه صادرات دام سوپاپ 
اطميناني براي دامداران به شمار مي رود، با وجود 
تعدد دام در واحد هاي دامداري و زيان چشمگير 
توليدكنندگان طي ماه ه��اي اخير تنها راه حل 
حمايت از توليد داخل صادرات به شمار مي رود 
در غير اين صورت بي توجهي به اين موضوع بنا به 

داليل مختلف مي تواند مشكل ساز شود.
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هفته گذشته اعالم ش��د كه امارات متحده عربي موفق 
به كش��ف بزرگ ترين ميدان گازي جهان از سال 2005 
تاكنون شده است كه تخمين زده مي شود حدود 2 هزار 
و 265 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي را در دل خود جاي 
داده باشد. پيش بيني مي ش��ود كه كشف ميدان گازي 
»جبل علي« مي تواند امارات متحده عربي را به استقالل 
گازي برساند، اما براي تبديل شدن به صادركننده خالص 
گاز طبيعي، اين كشور نياز به كش��فيات بيشتري دارد. 
همزماني اين اكتش��اف عظيم با سپري شدن سال هاي 
پايان قرارداد موسوم به كرسنت )البته اگر اين قرارداد بر 
هم نمي خورد( جالب توجه است. به عبارت ديگر، چنانچه 
قرارداد كرس��نت پابرجاي باقي مي مان��د، اكنون پس از 
گذشت حدود 19 عمر قرارداد به مرحله هاي پاياني خود 
مي رس��يد و ايران در اين مدت بخش مهمي از نياز گازي 
همسايه جنوبي خود را تأمين مي كرد. معلوم نيست كه 
اگر اين قرارداد اجرا مي شد، اكنون اكتشاف جديد گازي 
امارات چه تأثيري بر تمديد آن مي گذاش��ت، اما احتماأل 
كش��ف ميدان گازي »جبل علي« به معناي سوختن هر 

گونه فرصتي براي صادرات گاز ايران به آن كشور است.
امارات متحد عربي در حال حاضر نزديك به 60 ميليارد 
متر مكعب در سال گاز طبيعي استخراج مي كند، در حالي 
كه تقاضاي گاز اين كشور حدود 75 ميليارد مترمكعب در 
سال يا حدود 205 ميليون متر مكعب در روز است؛ يعني 
يك سوم توليد ايران از ميدان مش��ترك پارس جنوبي. 
بنابراين امارات در سال 2019 حدود 15 ميليارد ميليارد 
متر مكعب يا 41 ميليون مت��ر مكعب در روز كه كمتر از 
توليد يك فاز از ميدان مشترك پارس جنوبي است، گاز 
طبيعي وارد كرده اس��ت. عمده اين گاز را قطر به امارات 

صادر مي كند.
هفته گذشته براي چش��م انداز تأمين گاز امارات متحد 
عربي نقطه عطفي بود. اين كشور بزرگ ترين كشف گازي 
جهان از سال 2005 تاكنون را تجربه كرد. ميدان گازي 
تازه كشف شده، »جبل علي« نام گذاري شد و تخمين زده 
شد كه اين ميدان 80 هزار ميليارد فوت مكعب يا 2 هزار 
و 265 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي درجا داشته باشد. 
براي مقايسه مي توان به آخرين ميدان گازي كشف شده 
در ايران، يعني ميدان گازي ارم، واقع در استان فارس اشاره 
كرد كه بر اس��اس برآوردها 19 هزار ميليارد فوت مكعب 

ي��ا 540 ميليارد متر مكعب گاز درجا، يعني كمتر از يك 
چهام ميدان گازي تازه كشف شده در امارات در خود جاي 
داده است. خبر بد براي كشور قطر به عنوان صادركننده 
گاز طبيعي به امارات متحد عربي اين اس��ت كه موسسه 
»ريس��تاد انرژي« پيش بيني كرده است كه كشف تازه 
امارات مي تواند وابستگي گازي اين كشور تا سال 2030 
را از بين ببرد، اما اين اكتشاف درس هاي آموزنده اي هم 

براي ايران دارد.
س��وخت اصلي براي توليد برق در ام��ارات متحد عربي 
همانند ايران گاز طبيعي است و اين امر به همراه استفاده 
اين كش��ور از گاز طبيعي براي تزري��ق به چاه هاي نفتي 
و افزاي��ش ضريب بازيافت نفت از ده��ه 1980 ميالدي، 
سبب ش��ده كه مصرف گاز اين كشور باال و چيزي حدود 
يك چهارم مص��رف گازي ايران باش��د. تقاضاي برق در 

امارات همچنان رو به رشد است و موسسه ريستاد انرژي 
پيش بيني كرده كه مصرف برق اين كشور تا پايان امسال 

به 157 تراوات ساعت برسد.

   فرصتي كه از دست رفت
حدود 20 س��ال پيش ايران و ش��ارجه امارات قراردادي 
را به امضا رساندند كه بر اس��اس آن مقرر شد كه از سال 
2005، به مدت 25 س��ال روزانه 14 ميليون مترمكعب 
گاز ترش ميدان مشترك سلماس به اين اميرنشين صادر 
ش��ود. قراردادي بدون حضور دالالن ك��ه پاي ايران را به 
بازار انرژي كش��ورهاي جنوبي باز مي ك��رد و از نظرهاي 
سياس��ي و امنيتي هم منافع فراواني داش��ت. قراردادي 
كه ابوظبي، قطر، امريكا و عربس��تان را نسبت به افزايش 
نفوذ منطقه اي ايران نگران كرده بود و اگر اجرا مي ش��د، 

ايران تا سال 2030 به امارات گاز مي فروخت. اما در كمال 
ناباوري، س��نگ اندازي هاي داخلي ها موجبات شكايت 
شركت كرسنت پتروليوم از ايران در مجامع بين المللي را 
فراهم كرد. به گزارش ايسنا، در سال 1388، شركت نفتي 
كرسنت امارات با صدور بيانيه اي رسمي اعالم كرد در پي 
اختالف با ايران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوري 
بين المللي مراجعه خواهد كرد. كرسنت دليل اين مراجعه 
به مراجع بين المللي را تأخير ايران در صدور گاز بر اساس 
قرارداد مورد توافق بين دو كشور اعالم كرد. دادگاه الهه 
در س��ال 2013 اعالم كرد كه اين قرارداد از لحاظ قانوني 
الزم االجرا است و طرف ايراني بايد تعهدات خود را عملي 
كن��د. بعدها، در زمان صدارت زنگنه ب��ر وزارت نفت، هر 
چند وقت يك بار موضوع كرس��نت در رسانه هاي ايران 
داغ شد و اعداد و ارقامي به عنوان مبلغ جريمه  اي كه ايران 

بايد به شركت كرسنت امارات بپردازد، مطرح شد. بيژن 
زنگنه، وزير نفت طي سال هاي گذشته بارها اعالم كرده 
كه در ايران عده اي به دنبال به سرانجام نرساندن پرونده 
كرسنت هس��تند. او حتي گفته كه هر بار »تا نزديك به 
موفقيت مي شويم، عدد )درباره مبلغ ادعايي جريمه اي 
كه ايران بايد بابت لغو قرارداد به شركت كرسنت بپردازد( 
يا بحثي مطرح مي شود كه به ضرر ما است. اگر رأي صادر 
شود، مي توانيم حرف هايمان را بگوييم تا عليه مان استفاده 
نشود.« اكنون پرونده همچنان مفتوح است و وزارت نفت 
ايران هنوز هم با مشكالت پيرامون آن دست و پنجه نرم 
مي كند. س��يدمحمد ميرزامحمدزاده، كارشناس حوزه 
انرژي پيشتر در يادداشتي بيان كرده بود كه »اين روزها 
كه اخبار تلخ تحريم هاي نفت ايران لرزه بر اندام هر ايراني 
مي اندازد، بيشتر از هميشه ياد تصاوير مشعل هاي گازي 
مي افتيم كه در ميدان سلمان در خليج فارس، ثروت ملت 
ايران را به باد مي دهند. مشعل هايي كه گازهاي همراه نفت 

ميدان نفتي سلمان را در هوا دود مي كنند.«
قرارداد كرس��نت در س��ال 1381 بين ش��ركت اماراتي 
كرسنت و ش��ركت ملي نفت ايران پس از 4 سال مذاكره 
به امضا رسيد. قرار بود گازهاي همراه ميدان سلمان را از 
مخزن مش��ترك با ابوظبي به ميزان روزانه 500 ميليون 
ف��وت مكعب )حدود 14 ميليون متر مكع��ب( در روز به 
كشور امارات صادر كند. گفته مي شود كه شركت كرسنت 
خواس��تار 600 ميليون فوت مكعب )معادل 17 ميليون 
متر مكعب( در روز گاز ايران بود، اما ايران آن را نپذيرفت.

پس از آنكه اين قرارداد با چالش ها و حواشي اي روبرو شد، 
كشور قطر به دور از حواشي، با تعيين بهاي كمتري از مبلغ 
توافق شده براي قرارداد كرسنت از همان سال ها شروع به 
صادرات گاز خود به امارات كرد. جالب است كه با وجود لغو 
تمامي توافقات تجاري با امارات بر سر محاصره قطر از سوي 
ائتالف سعودي، اين قرارداد همچنان ساري و جاري است.

نكته قابل توجه اينجاس��ت كه چنانچه قرارداد كرسنت 
به اجرا در مي آمد، اكنون اي��ران به جاي قطر نياز امارات 
به واردات گاز را با خط لوله تأمين مي كرد و فارغ از منافع 
چندين ميليارد دالري ايران از اين پروژه، موقعيت امارات 
به عنوان مشتري گاز ايران به واسطه خط لوله اي كه احداث 
مي شد تثبيت مي شد و چه بسا كشف ميدان گازي جديد 
و حتي بي نياز ش��دن امارات از واردات گاز هم مانع تداوم 

مبادالت گازي ميان ايران و شارجه نمي شد.

زمزمه كاهش عرضه نفت، تبعات منفي »كرونا« را متوقف كرد
گروه انرژي| 

نفت پس از چند هفته، اندك اندك در حال بازيابي خود 
در بازارهاي جهاني است. انتشار اخباري از كنترل روند 
ش��يوع ويروس كرونا از يك سو و قوت گرفتن تصميم 
اوپك براي كاهش توليد خود، موجب شد تا قيمت نفت 
كه تا آستانه 53 دالر هم پيش رفته بود، اندكي افزايش 

يافته و شيب نزولي آن طي چند روز متوقف شود. 
نفت در آخرين معامالت بازار جهاني با تداوم شيب مثبت 
به 55 دالر و 25 سنت رسيد؛ رشد قيمتي كه كارشناسان 
به نوعي آن را مديون اعالم همراهي روسيه با اوپك براي 
كاهش سقف توليد نفت عنوان مي كنند. اين در حالي 
است كه از زمان شيوع ويروس كرونا در چين تاكنون، 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از 20 درصد كاهش 

را تجربه كرده است. 
به دنبال كاهش تقاضاي نفت چين به عنوان بزرگ ترين 

واردكننده اين محصول، قيمت نفت رو به كاهش گذاشت 
كه همين موضوع موجي از نگراني  توليدكنندگان نفت 
از جمله اوپكي ها را به همراه داشت. در همين راستا بود 
كه به دنبال گسترش شيوع كرونا، زمزمه هاي اوپك براي 
كاهش عرضه نفت به منظور جلوگيري از ريزش مداوم 
قيمت جدي تر شد و مقامات عربستان از عزم خود براي 

كاهش مجدد عرضه نفت خبر دادند.
اين سياست كه در ابتدا با مواضع متفاوت مسكو همراه 
بود به مرور توانست روسيه را نيز با خود همراه سازد. به 
همين ترتيب بود كه با اعالم حمايت روس��يه از توصيه 
كميته فني اوپك پالس براي كاهش توليد بيش��تر به 
دليل افت تقاضا براي نفت، قيمت ها رش��د بيشتري را 
تجربه كردن��د. در روزهاي اخير گمانه زني هايي مبني 
بر احتمال توافق اوپك براي كاهش 500 هزار بشكه اي 
نفت در روز مطرح شده بود اما در تازه ترين گزارشي كه 

رويترز اعالم كرده؛ كميته فني مشترك توليدكنندگان 
اوپك و غيراوپك پس از مذاكرات مفصلي كه به سومين 
روز كش��يد، به اين گروه توصيه كرده كه توليدش را به 
ميزان 600 هزار بشكه در روز كاهش دهد. پيشنهادي 
كه س��رگي الوروف، وزير خارجه روسيه اعالم كرده از 
آن حمايت مي كنند. اين اعالم حمايت زماني از سوي 
روس ها اعالم ش��د ك��ه پي��ش از آن والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روسيه با ملك سلمان، پادشاه سعودي 
درباره آثار منفي كرونا بر بازار و لزوم جلوگيري از كاهش 
بيشتر قيمت نفت در بازارهاي جهاني، گفت وگو كرده 

بودند.
اما اين تصميم در حالي آثار خود را بر قيمت نفت به همراه 
داشت كه هر گونه توافق نهايي در اين خصوص بايد در 
نشست اوپك و با حضور وزراي نفت و انرژي كشورهاي 

عضو گرفته شود. 

از سوي ديگر طي روزهاي اخير اخباري مبني بر كنترل 
روند شيوع اين ويروس منتشر شده كه اين اخبار توانسته 
تا حدودي تبعات اقتصادي خود در بازارهاي نفتي را نيز 

به همراه داشته باشد. اين موضوع كه به گمانه برخي تا 
روزهاي آينده مشخص  خواهد ش��د، مي تواند تبعات 

گسترده اي بر بازار داشته باشد.

روسيهبرندهبزرگتحريمنفتيامريكاعليهونزوئال

دولتنقدينگيرابهسويپتروپااليشگاههاهدايتكند

مقامات امريكا و تحليلگران صنعت نفت اين كشور تخمين مي زنند كه 
روس��يه از طريق انتقال و فروش نفت ونزوئال به ساير بازارها ماهانه 120 
ميليون دالر درآمد داش��ته باش��د. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل 
از واشنگتن پس��ت، از زمان تحريم شركت نفت ونزوئال توسط امريكا كه 
ارتباط آن را با بزرگ ترين خريدارش قطع كرد، بازنده هاي بسياري وجود 
داشته اند، از جمله سرمايه گذاران امريكا كه از اين بازار بيرون رفته اند. ولي 
تحريم هاي امريكا يك برنده واضح داشته است و آن هم والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه است.  مقامات امريكا و تحليلگران صنعت نفت اين 
كشور مي گويند قراردادهاي مخفيانه اي بين مسكو و كاراكاس براي انتقال 
و فروش نفت به ساير بازارها بسته مي شود كه درآمد بااليي براي روسيه 
دارند. تخمين مي زنند كه روسيه از اين طريق ماهانه 120 ميليون دالر 
درآمد داشته باشد.  روسيه ارتباط خود با اين كشور امريكاي جنوبي كه 
دارنده بزرگ ترين ذخاير اثبات شده نفتي است را يكي از همكاري هاي دو 
جانبه توصيف مي كند. از زمان تاسيس دولت سوسياليست هوگو چاوز در 
1999، روسيه اصلي ترين تامين كننده تجهيزات نظامي و مشاوران براي 
اين كشور بوده است. اين كشور همچنين از ونزوئال در نهادهاي بين المللي 

دفاع مي كند و منبع اصلي وام هاي دولتي و سرمايه گذاري است.
 ولي حاال برخي ناظران مي گويند روسيه در حال اخاذي از مادورو است. 
واشنگتن كشتي هايي را كه نفت خام ونزوئال را حمل كنند در ليست سياه 

قرار مي دهد و تهديد كرده هر نهاد يا بانك بين المللي را كه به دولت مادورو 
كمك كند، تحريم خواهد كرد . به اين ترتيب، نفت، بزرگ ترين سرمايه 

ونزوئال يك برند خطرناك در سراسر جهان است.
 روس��يه خطر تحريم ها را از بين مي برد. اين كشور كشتي هايي را از يك 
كشور سوم اجاره مي كنند و منبع نفت خامي را كه در سراسر جهان منتقل 
مي كند، مخفي نگه مي��دارد. مقامات امريكا و تحليل گران صنعت نفت 
مي گويند شركت هاي دولتي روسيه مخصوصًا شركت رزنفت70 تا 80 
درصد كل صادرات نفت ونزوئال را برعهده دارند.  مادرورو ماه گذشته در 
مصاحبه اي با واشنگتن پست اظهار داشت رزنفت مسوول 15 تا 20 درصد 
توليد نفت ونزوئال است و سرمايه گذاري هاي مهمي براي افزايش توليد آن 
انجام مي دهد ولي اشاره اي به بازاريابي و انتقال نفت نكرد.  مقامات امريكا 
و منابع صنعتي اين كشور مي گويند روسيه همچنين مواد شيميايي مورد 
نياز ونزوئ��ال را براي حفظ فعاليت بخش نفت آن تامين مي كند و بنزين 
پااليش شده در اختيار آن قرار مي دهد. اين كار قباًل توسط شركت هاي 
امريكايي صورت مي گرفت.  مقامات امريكا تخمين مي زنند رزنفت روزانه 
400 هزار بش��كه نفت خام ونزوئال را كنترل مي كند كه بيش از نيمي از 
توليد اين كشور است و از اين طريق ماهانه 120 ميليون دالر درآمد دارد. 
توليد نف��ت ونزوئال از زمان وضع تحريم ها در ژانويه 2019، س��ي و پنج 

درصد كاهش يافته است.

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: دولت بايد با تشكيل 
صندوق هاي س��رمايه گذاري، نقدينگي را به س��مت 
پترو پااليشگاه ها هدايت كند. به گزارش خبرگزاري 
مهر، هادي سليمي زاده، كارشناس اقتصادي در برنامه 
پايش با تأكيد بر لزوم مقاوم شدن اقتصاد كشور، اظهار 
داشت: اقتصاد كشور ما همچنان وابسته به نفت است. 
اما به دليل تحريم، صادرات نفت از دو ميليون و 500 
هزار بشكه، به تنها 500 هزار بشكه رسيده است. وي 
ادامه داد: درگذشته بنزين كشور هم تحريم شد، اما ما 
توانستيم در توليد بنزين خودكفا شويم و االن تحريم 
بنزين ديگر مطرح نيس��ت. بنابراين در خصوص نفت 
نيز بايد همين مس��ير دنبال ش��ود. ما بايد از صادرات 
نفت بي نياز شويم. بايد كاري ش��ود كه كشور نه تنها 

صادركننده نفت نباش��د بلكه آن را وارد كند؛ چراكه 
سودهاي سرشاري دارد. س��ليمي زاده گفت: احداث 
پااليشگاه ها و پتروشيمي ها، س��ودهاي بسيار عالي 
دارد. دنيا به سمت احداث پتروپااليشگاه ها رفته است. 
روند كار در پتروپااليشگاه ها بدين صورت است كه نفت 
خام در پااليشگاه تصفيه مي ش��ود و موادي كه از آن 
حاصل مي شود در پتروشيمي كاربرد دارد. بدين ترتيب 

محصول نفت خام تحريم پذير نيست.

    تاسيس پتروپااليشگاه ها ۳۰۰ هزار 
فرصت شغلي ايجاد  مي كند

وي ادامه داد: اگر پتروش��يمي و پااليش��گاه، كنار هم 
احداث شوند، صرفه جويي هايي دارند. در اين خصوص 

بايد گف��ت كه ارزش اف��زوده نفت خام، ب��ا پااليش 3 
برابر و با حضور در پتروش��يمي ها 10 برابر خواهد شد. 
به عبارت ديگر ارزش افزوده نفت با حضور در پااليشگاه ها 
و پتروشيمي ها 15 برابر مي شود. به همين دليل است كه 
كشوري مانند امريكا، چاه هاي نفت خود را بسته است تا 
با واردات نفت، از ارزش افزوده آن استفاده كند. تأسيس 
پتروپااليشگاه ها بيش از 300 هزار فرصت شغلي ايجاد 
مي كند و به همين زيست نيز كمتر آسيب مي رساند. 
سليمي زاده افزود: ما در زمينه احداث پتروپااليشگاه ها، 
هيچ مش��كلي نداريم ضمن اينكه م��واد اوليه و دانش 
فن��ي آن را داريم. س��تاره خليج ف��ارس نمونه همين 
پتروپااليشگاه ها اس��ت كه به يكي از صادركنندگان 
بزرگ بنزين اس��ت و از اين صادرات بيش از يك و نيم 

شبكهبرقدرمسيرخاموشي
با توجه به افزايش مصرف گاز در ش��بكه امكان قطعي برق در كشور 
وجود دارد.  مصرف گاز با توجه به برودت هوا طي روز هاي گذشته به 
رقم بي سابقه 600 ميليون مترمكعب رسيده است كه ركورد تازه اي از 
مصرف گاز را ثبت كرده است، اين افزايش مصرف باعث كمبود گاز در 
بخش هاي نيروگاهي كشور شده است. به گزارش خبرگزاري ميزان، 
توليد گاز در كشور روزانه به 850 ميليون متر مكعب است كه با توجه 
به مصرف 600 ميليون مترمكعبي تنها 250 ميليون مترمكعب آن 
براي س��اير بخش هاي ديگر از جمله نيروگاه هاي برق، كشاورزي و 

صنعت مانده است.
در اين ميان براي تامين كامل سوخت نيروگاه هاي به 170 ميليون متر 
مكعب گاز نياز است و به گفته مديران برق حرارتي تنها نزديك به 35 
درصد آن يعني 70 ميليون ميليون متر مكعب در روز تامين مي شود.

ب��ا توجه به اولويت تامين گاز خانگي نس��بت به س��اير بخش هاي و 
امكان اس��تفاده نيروگاه هاي توليد برق از سوخت هاي مايع، مصرف 
سوخت هاي با آاليندگي باال افزايش يافته است امري كه مي تواند اثر 

منفي بر محيط زيست داشته باشد.
در همين خصوص وزارت نفت اعالم كرد: در صورت مصرف بي رويه 
در بخش اداري برق اين بخش قطع خواهد شد، اما در بخش خانگي به 

دنبال پايداري شبكه هستيم.

    صرفه جويي ۱۰ درصدي براي عبور از خاموشي 
مصطفي رجبي مشهدي س��خنگوي صنعت برق كشور، با اشاره به 
افزايش مصرف گاز در كش��ور اظهار كرد: ب��ا توجه به افزايش برودت 
هوا، ميزان مصرف گاز در بخش خانگي به رقم بي سابقه 600 ميليون 
مترمكعب رسيده است، كه اين موضوع مي تواند باعث محدوديت در 
تامين گاز براي نيروگاه ها شود. سخنگوي صنعت برق كشور تصريح 
كرد: نيروگاه هاي برق براي تامين سوخت مجبور به استفاده از سوخت 
مايع مي شوند امري كه مي تواند آلودگي هاي محيط زيست را به دنبال 
داش��ته باش��د. وي افزود: صرفه جويي 10 درصدي در مصرف برق و 
گاز مي تواند به پايداري شبكه توزيع برق و گاز منجر شود و شرايط را 
براي دسترسي هموطنان به گاز و برق در روز هاي پاياني فصل سرما را 
تسهيل كند. رجبي مشهدي عنوان كرد: همكاري مناسب هموطنان 
در گذر از پيك مصرف برق تابستان تجربه خوبي را ايجاد كرده است و 
خوشبختانه رشد مصرف برق در شرايط متعارف قرار دارد و صرفه جويي 

با هدف جلوگيري از قطعي برق در مناطق سردسير است.
سخنگوي صنعت برق كشور ابراز كرد: كاهش يك درجه دماي واحد 
مسكوني 6 درصد صرفه جويي در انرژي را به همراه دارد كه اين مهم 
مي تواند با خاموش كردن يك المپ روشنايي، پوشيدن لباس گرم در 

منزل محقق شود.
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تحريم ها ظرفيت توليد نفت 
ايران را كاهش نداد

ايرنا| مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت 
ايران گفت: تحريم ها نتوانسته ظرفيت توليد نفت 
ايران را كاهش دهد. كريم زبيدي با اشاره به اينكه 
تحريم توليد نفت مورد نياز داخل كشور را نتوانسته 
تحت تاثير قرار دهد، ادامه داد: همچنين تحريم ها 
نتوانسته ظرفيت توليد نفت ايران را كاهش دهد. 
وي همچنين با اش��اره به افزايش مصرف گاز در 
بخش خانگي، مشكل در تزريق گاز به ميادين نفتي 
را رد كرد. زبيدي تاكيد كرد: در حال حاضر مشكلي 
براي تزريق گاز به ميادين نفتي طبق برنامه وجود 
ندارد. وي افزود: اما اگر مصرف گاز خانگي بيشتر 
شود، مجبور خواهيم بود تا تزريق گاز به ميادين 
نفتي كه يكي از راه هاي افزايش ضريب برداشت 
است را محدود كنيم زيرا اولويت گازرساني، بخش 
خانگي است. افزايش مصرف گاز در بخش خانگي و 
تجاري باعث محدوديت در گازرساني به نيروگاه ها 
و برخي صنايع ش��ده است. با اين حال تزريق گاز 
به ميادين نفتي طبق برنامه در جريان است اما اگر 
صرفه جويي در بخش خانگي اتفاق نيافتد، ممكن 

است مشكالتي در اين بخش نيز ايجاد كند.

وجود 5 ميليون كولرگازي 
فرسوده در كشور 

باشگاه خبرنگاران| رجبي مشهدي با اشاره به 
وجود 5 ميليون كولرگازي فرسوده در كشور گفت: 
اجراي طرح جايگزيني كولرهاي گازي پربازده به 
جاي كولر هاي فرس��وده قديمي، صرفه جويي در 
مص��رف گاز را به همراه خواهد داش��ت. مصطفي 
رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق، در تشريح 
جزيي��ات طرح جايگزيني يك ميليون دس��تگاه 
كول��رگازي پربازده ب��ه جاي كولر هاي فرس��وده 
قديمي، گفت: در حال حاضر 65 درصد از بار پيك 
مناطق گرمسيري به كولر ها و وسايل سرمايشي 
اختصاص دارد. دوره گرما در مناطق گرمس��يري، 
9 ماه از سال است كه در اين نواحي ساكنان به طور 
متوسط 18 ساعت در شبانه روز را از كولر استفاده 
مي كنند. او با اشاره به وجود پنج ميليون دستگاه 
كولر گازي فرسوده در كشور، افزود: اين تجهيزات، 
دو برابر كولر هاي پربازده برق مصرف مي كنند كه در 
مرحله اول اجراي اين طرح تنها يك ميليون دستگاه 
كولر گازي فرس��وده اس��قاط و كولر هاي پربازده 
جايگزين آنها مي ش��ود. سخنگوي صنعت برق با 
تأكيد بر اينكه اجراي اين طرح منافع اقتصادي قابل 
توجهي براي مش��تركان خواهد داشت، ادامه داد: 
براس��اس ارزيابي صورت گرفته اجراي اين طرح، 
كاهش 30 درصدي مبلغ قبوض برق مشتركان را 
به همراه خواهد داشت و مشترك تنها 35 درصد از 
قيمت كل ي��ك كولر را در حدود 24 ماه به صورت 
اقساط پرداخت خواهد كرد. رجبي مشهدي با اشاره 
به اينكه اين طرح به لحاظ ملي نيز منافع اقتصادي 
فراوان��ي را به همراه دارد، عن��وان كرد: اجراي اين 
برنامه موجب كاهش يك ه��زار و 600 مگاواتي از 
پيك بار شبكه در تابس��تان مي شود كه اين مهم 

معادل يك نيروگاه دو هزار مگاواتي است.

تمديد معافيت گازي عراق
از تحريم هاي ايران

مهر| روزنامه »وال استريت ژورنال« در گزارشي 
اعالم كرد ك��ه وزارت خزانه داري امريكا به زودي 
معافيت عراق از تحريم واردات گاز از ايران را تمديد 
مي كند. نش��ريه »وال استريت ژورنال« به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد كه دولت امريكا قصد دارد 
مجوز معافيت عراق از تحريم واردات گاز و برق از 
ايران را تمديد كند. وال استريت ژورنال نوشت كه 
پيش از اين برخي مقام هاي امريكايي پيش��نهاد 
كرده بودند كه با توجه به درگيري هاي اخير ميان 
واش��نگتن- بغداد بهتر اس��ت كه معافيت عراق 
تمديد نشود؛ اما در پي معرفي نخست وزير جديد 
عراق پيروزي در نهايت نصيب مقام هايي شد كه 
از تمديد اين معافيت ها حمايت مي كردند. گفتني 
است كه با توجه به وابستگي شديد عراق به واردات 
گاز از ايران براي توليد برق موردنياز، عدم صدور 
مجوز معافيت تحريمي و بروز اختالل در واردات 
گاز از ايران، اقتصاد عراق را به شدت تحت تأثير قرار 
مي دهد. روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از يك 
مقام عراقي نوشت كه مقام هاي امريكايي بغداد را 
تهديد كرده اند كه در صورت آسيب ديدن نيروهاي 
امريكايي در حمالت احتمالي در عراق، اين احتمال 
وجود دارد كه امريكا در تصميم خود براي تمديد 

معافيت تحريمي عراق تجديدنظر كند.

افزايش حمالت سايبري
به »آرامكو «

تس�نيم| مس��وول امنيت اطالعات شركت 
آرامكو گفت، اين ش��ركت از س��ه ماهه پاياني 
سال 2019 شاهد افزايش حمالت سايبري بوده 
است. مس��وول امنيت اطالعات شركت آرامكو 
گفت، اين شركت از سه ماهه پاياني سال 2019 
ش��اهد افزايش حمالت س��ايبري بوده است. 
خالد الحربي گفت: به طور كلي ش��اهد افزايش 
تالش ها براي انجام حمالت سايبري بوده ايم و 
در جلوگي��ري از انجام اين حمالت موفق عمل 
كرده ايم. وي بدون ارايه جزييات بيشتري اظهار 
داشت: الگوي حمالت سايبري چرخشي است 
و ما ش��اهد اين هستيم كه وسعت اين حمالت 
در حال افزايش است. من احتمال مي دهم كه 
اين روند ادامه داشته باشد. عربستان در ماه هاي 
اخير هدف مجموعه اي از حمالت سايبري قرار 
گرفته كه از جمله مي توان به ويروس »شمعون« 
اش��اره كرد كه با پاك كردن ديسك ها رايانه ها 

را فلج مي كند.

ميليارد دالر درآمد داش��ته است. وي با تأكيد بر اينكه 
تحريم بنزين به ي��ك فرصت براي تولي��د و صادرات 
بنزين تبديل شد، گفت: براي احداث پتروپااليشگاه ها 
ما مش��كل تأمين منابع مال��ي آن را داري��م. در دنيا يا 
ش��ركت هاي چندمليتي يا كنسرسيومي متشكل از 
بانك ها براي احداث پتروپااليشگاه ها سرمايه گذاري 
مي كنند. البته تركيبي از ش��ركت هاي چندمليتي و 
بانك ها و سرمايه هاي مردمي نيز مي تواند براي احداث 
پتروپااليشگاه ها مورداستفاده قرار گيرد. سليمي زاده 
افزود: حاشيه سود يك مجتمع پااليشگاهي 7 درصد، 
مجتمع پتروش��يمي 87 درصد و يك پتروپااليشگاه 
187 درصد اس��ت كه نش��ان دهنده صرفه اقتصادي 
پتروپااليشگاه ها است. 80 ميليارد دالر منابع مالي براي 
احداث پتروپااليشگاه ها نياز است كه تقريبًا برابر 500 
هزار ميليارد تومان است. اين كارشناس اقتصادي بابيان 
اينكه نقدينگي كشور 2 هزار هزار ميليارد تومان است، 

گفت: عمده اين نقدينگي در سپرده هاي بانكي است 
كه ساالنه 300 هزار ميليارد تومان خلق پول مي كند 
و خود عامل مهمي در تورم است. حال اگر يك چهارم 
اين پول به سرمايه گذاري براي احداث پتروپااليشگاه ها 
اختصاص يابد، بيش از سود بانك، به مردم سود تعلق 
مي گيرد. به گونه اي كه كل مبلغ سرمايه گذاري در سال 
اول بهره برداري پتروپااليش��گاه، بازمي گردد و از سال 
دوم بهره برداري به بعد حداقل 40 درصد سود به مردم 

تعلق مي گيرد.
وي اف��زود: دول��ت باي��د در اي��ن زمينه با تش��كيل 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، نقدينگ��ي را به اين 
سمت سوق دهند. به گونه اي كه مردم با مقايسه سود 
بانك ها و سود پتروپااليشگاه ها، تصميم بگيرند در كجا 
سرمايه گذاري كنند. با پول هاي داخل كشور مي توان 
پترو پااليشگاه ها را احداث و مشكالت تحريم نفتي را 

نيز حل كرد.
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جاه طلبي هاي اردوغان

ليبي؛ حمايت مهلك تركيه

اهداف و چشم اندار حضور تركيه در ليبي

ترجمه:  بابك دهقان|
درحالي كه كنفران�س ١٩ ژانويه برلن بدون نتيجه 
ملموسي به پايان رسيد، ش�رايط درخود ليبي به 
مرحله انفجاري نزديك ش�ده است. بخش جديد 
اين نمايش، دخالت مستقيم تركيه با توجيه مقابله با 
مداخله دايمي امارات ومصراست كه دركنار مارشال 
خليفه حفتر ايستاده اند. با وجود اين، جاه طلبي هاي 
تركيه حتي كساني را كه ظاهرا آنكارا قصد كمك به 

آنان را دارد نيز نگران كرده است. 
علي بن سعد، استاد دانشگاه، انستيتوي فرانسوي 

جغرافياي سياسي، دانشگاه پاريس:
 

حضور ترك ها درليبي منتظر تصويب قطعنامه ٢ ژانويه 
٢٠٢٠ مجلس آنكارا نمانده بود. درواقع حتي پيش ازاين 
راي گيري هم چند صد رزمنده ك��ه نه نظامي و نه ترك 
بودند در ليبي حضور داشتند. آنها جزئي ازنيروهاي عرب 
ارتش آزاد سوريه )ASL( هستند كه هم اكنون به ارتش 
ملي سوريه )ANS( تغيير نام داده شده وازمنطقه عفرين 
تحت اشغال تركيه به آنجا اعزام شده اند. ديده بان سوريه اي 
حقوق بشراز گشايش دفاتر متعددي براي استخدام نيرو 
براي اعزام به ليبي در اين منطق��ه خبرمي دهد. درپس 
 ،Sedat پرده اين عمليات، شركت نظامي خصوصي ترك
معادل ش��ركت روس��ي Wagner ديده مي ش��ود كه 
ازنقطه نظر نزديكي به حكومت ش��بيه يكديگرند. بنيان 
گذارشركت ترك Sedat، عدنان تانريوردي، يك ژنرال 
سابق كه اكنون مشاور نظامي اردوغان است درحالي كه 
شركت روس Wagner متعلق به اوگني پريگوجين، فرد 
بانفوذ با گذشته اي پرابهام است. اردوغان درسخنراني هاي 
 Wagner خ��ود، با ي��ادآوري چند باره نقش ش��ركت
دردرگيري هاي ليبي، نه تنها مداخله تركيه درآنجا بلكه 
استفاده از مزدوران خارجي را هم توجيه مي كرد. استفاده از 
اين مزدوران احتماال مانع از آن خواهد شد كه افكارعمومي 
به خاطرمرگ سربازان ترك دراين درگيري ها تغيير جهت 
دهد. ودرح��ال حاضر، مداخله آنكارا در ليبي اساس��ا بر 

استفاده از اين مزدوران بنا شده است.
مبارزان مس��تقردر طرابلس، كه با دخالت هاي وس��يع 
خارجي براي حمايت ازحفتر مواجه هس��تند، با دريافت 
كمك از تركيه نفس تازه اي كشيده اند. اما در واقع طرابلس 
چندان نيازمند نيروي انساني نيست بلكه از نبود پوشش 
هوايي در برابرسلطه نيروهاي حفتر درآسمان، كه توسط 
امارات متحده عربي تامين مي ش��ود، وفقدان لوازم فني 
الزم براي مقابله با روش هاي پيچي��ده جنگي مزدوران 

رنج مي برد.
استقبال از رزمندگان عرب بسيج شده توسط تركيه در 
جبهه ه��اي مختلف جنگ، علي رغم اراده وسرس��ختي 
بيشتر آنان در مقايسه با نيروهاي مارشال حفتر، همواره 
خوب نبوده است چرا كه حضور آنان به هرج ومرج وعدم 
هماهنگي موجود درميان واحدهاي مدافع طرابلس شدت 
مي بخشد. اين رزمندگان خارجي وابسته به جنبش هاي 
مختلف ملي گراي سوريه هستند. اما ارتباط آنان با تركيه 
وحكومت اسالمگراي آن به همراه تخيالت ناشي ازجنگ 
داخلي سوريه ونقش اغراق ش��ده جهادگرايان درآن، به 
مخالف��ان دولت وحدت ملي زيرنظر فائز الس��راج امكان 
مي دهد كه اين افراد را جهاد گرا وانمود كنند. درحالي كه 
السراج بيش از دوسال پيش موفق شد طرابلس را از وجود 
اسالم گرايان افراطي پاك سازي كند، سوء ظن هايي كه 
رسيدن اين رزمندگان به ليبي دامن زده است ادامه لفاظي 

حفتر درباره جنگ او عليه تروريسم را ممكن مي سازد.
تركيه، متح��د دولت وحدت ملي ليب��ي تصوير مثبتي 

درطرابلس داش��ت، اما اينك با دخالت مس��تقيم دراين 
كشمكش وبه ويژه با توجه به اهميتي كه درزندگي سياسي 
ليبي به دست آورده، باعث نگراني مي شود. چنين اهميتي 
دس��ت اندر كاران محلي را به كن��ار رانده وخطرمحدود 
شدن فعاليت سياس��ي داخلي را افزايش مي دهد. بسيج 
استثنايي برعليه مارش��ال حفتر پس از آغاز تهاجم او به 
طرابلس در۴ آوريل ٢٠١٩ و به ويژه ائتالف وسرازير شدن 
گروه هاي شبه نظامي خارج از پايتخت )از جمله آمازيغ ها، 
طوارق ها، زنات ها وتعداد زيادي از گروه هاي كوچك شبه 
نظامي ديگر( به سوي اين شهر، فضاي سياسي – نظامي 
را بازتر كرده وظهور فعاالن سياس��ي متفاوت از الس��راج 
ونيز گسترش پايگاه اجتماعي دولت وحدت ملي را ميسر 
ساخته بود. مداخله نظامي تركيه اما چنين تحركي را به 

مخاطره مي اندازد.

   استفاده از گذشته عثماني
اظهارنظرهاي اردوغان درحين س��خنراني هايش براي 
توجيه دخالت تركيه اطمينان بخش نيس��تند. اشاره به 
تاريخ گذشته ليبي همچون بخشي از امپراتوري عثماني 
وترك تبار بودن تعداد قابل توجهي ازمردمان آن نگراني 
ايجاد كرده وبه مثابه ادعاي توليت اين كشورتلقي شده اند. 
اين اظهارنظرها واكنش ملي گرايانه را دامن زده وآنرا تشديد 
كرده اند. اين بي اعتمادي منجربه سقوط شهر»سرت« به 
دس��ت نيروهاي مارشال حفتر شد حتي اگر چه مبارزان 
عرب در آنجا حضور نداشتند. پيوستن يك واحد نظامي با 
اهميت، واحد ٦٠۴، به مارشال حفتر را نيزمي توان به اين 

بي اعتمادي نسبت داد.
واحد مذكور، متشكل از سلفي هاي المدخلي، دردسامبر 
سال ٢٠١٦ دركنار طوارق ها درآزادي »سرت« مشاركت 
داش��ت. علي رغم فشاراماراتي ها وس��عودي ها، متوليان 
جنبش المدخلي، آنها همچون بخش عمده اي ازساكنان 
س��لفي المدخلي طرابلس درجنبش محلي ضد حفتر 
باقي مانده بودند. اما لفاظي ه��اي عثماني مابانه وجنگ 
جويانه اردوغان، كه تمايل به توس��عه طلبي تلقي شده 
وباعث نارضايتي آنان شده است، منجربه جدايي آنها ازاين 
جنبش شد. گروگان تركيه، دست اندر كاران سياسي در 
طرابلس مداخله نظامي اين كشور را همچون داروي تلخي 
به حساب مي آورند كه تاكنون، بدون اثبات فوايدش، چند 
دستگي ودرد سر ايجاد كرده است. اما خسارات مداخله 
تركيه براي دولت وحدت ملي ليبي در عرصه بين المللي به 
مراتب سنگين تر است. طرابلسي ها، دربرابر حمايت وسيع 
كشورهاي پشتيبان حفتر، به ويژه امارات، مصروعربستان 
سعودي، ونيزسكوت اروپا كه مفهوم ديگري جزتاييد اين 
حمايت ندارد، درعين حال شاهد پا پس كشيدن نسبي قطر 
بوده وچاره ديگري جزتكيه بركمك تركيه ندارند. تركيه هم 
به سهم خويش از اين اوضاع مساعد در جهت منافع خويش 
وبه زيان كمك طلبان به خوبي بهره برداري مي كند. دولت 
وحدت ملي ليبي ازپايان سال ٢٠١٨ كوشش مي كرد كه 
بدون برانگيختن خشم تركيه تقاضاهاي مكرراين كشور را 
ناديده بگيرد. پيمان دفاعي بحث برانگيز دسامبر٢٠١٩ كه 
اعزام نيروهاي ترك به ليبي را مجازساخت، اضافه بر مفاد 
دست وپاگيرآن براي دولت وحدت ملي، شامل ماده بسيار 
مهم تر و مقيدساز ديگري نيز مي شد: بازتعريف محدوده 
دريايي ميان دوكش��ور. آنكارا با اتكاء براين سند مي تواند 
برحوزه دريايي وسيعي، كه قصد اس��تخراج منابع آن را 
دارد، ادعاي مالكيت كند. كش��ف ذخايرمتعدد نفتي وبه 
ويژه گازي در مديترانه شرقي داده هاي درارتباط با انرژي 
وجغرافياي سياسي را دگرگون كرده است. اين اكتشافات 
اشتهاي گروهي از دولت هايي را كه مي توانند بالقوه از آن 

سود برند تيزتر كرده وجاه طلبي هاي جغراسياسي آنان 
را قوت بخش��يده اس��ت. اما اين گروه دولت ها كه شامل 
يونان، مصر، اس��راييل وقبرس مي شود همگي با تركيه 

دركشمكش هستند.

   بازي بزرگ بر سر منابع گازي مديترانه
اين كش��ورها درماه ژانويه ٢٠١٩ اج��الس گازمديترانه 
شرقي را درقاهره ايجاد كرده وسپس ايتاليا، اردن ومناطق 
فلسطيني را نيزدرآن جاي دادند اما تركيه پذيرفته نشد. 
براي پايان دادن به اين انزواس��ت كه تركيه به ليبي روي 
آورده ومي خواهد دو محدوده دريايي را به هم متصل كند. 
براي دست يافتن به اين هدف، تركيه ازابهام نظام قضايي 
دريا ها، كه درآن مشخص نيست چگونه كشورها مي توانند 
» منطقه اقتصادي انحصاري« خود را تعيين كنند، استفاده 
مي كند. اين منطقه مي تواند تا ٣٦٠ كيلومتر از س��واحل 
كشورفاصله داشته باش��د. تركيه به تكرار اصل عمومي 
تعيين محدوده ها بر اس��اس » فاصله يكسان« وضرورت 
توافق هاي »منصفانه« بسنده مي كند. چنين ابهامي در 
مورد تعيين »منطقه اقتصادي انحصاري« يك جزيره نيز 
به چشم مي خورد وآن هم در حالي كه در مديترانه تعداد 
بسيار زيادي جزيره با مساحت هاي گوناگون وجود دارد. 
آنكارا با اتكاء براين فقدان تعاريف روشن است كه كوشيد 
تا مرزهاي دريايي خود ب��ا ليبي را بازنگري كرده وادعاي 
سهيم بودن دراستخراج مواد نفتي وگازي درحوزه دريايي 

وسيعي را پيش كشد.
ليبي، توليد كننده بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز، 
درمقايس��ه با تركيه، كه تنها ٦٠ هزار بشكه در روز توليد 
مي كند، هيچ سودي ازاين قرارداد نمي برد. علت ديگرعدم 
تمايل دول��ت وحدت مل��ي ليبي ب��راي امضاي چنين 
معاهده اي آن بود كه آنكارا مس��ير رودرروئي با اروپا را در 
پيش گرفته است و ليبي نمي خواهد وارد اين معركه شود. 
اما دولت وحدت ملي، كه زير فشار روزافزون قدرت هاي 
منطقه اي حامي مارشال حفتر با خط مشي تشديد جنگ 
و سكوت ناگوار اروپاييان قرارگرفته بود، ناچار به امضاي 

اين قرار داد شد. بسياري از فرماندهان واحد هاي مبارز در 
طرابلس از دريافت كمك نااميد شده وتاخير در آن را درك 
نمي كردند آنهم درحالي كه مزدوران روسي مجهز به ابزار 
وتوانايي ها پيشرفته )همان طور كه كنترل شبكه ارتباطات 
مبارزان آن را به نمايش گذاش��ت( پايتخت را درمعرض 
خطري جدي قرارداده بودند. نارضايتي مدافعان طرابلس 
از تاخير در ارس��ال تجهيزات به ويژه از اين رو قابل درك 
است كه تركيه با تحويل چند پهپاد درماه ژوئن ٢٠١٩ به 
آنان اجازه داده بود تا شرايط را عوض كرده و شهر غريان، 
مركز فرماندهي مارش��ال حفتر، را بازپ��س گيرند. ازآن 
پس، بي رمقي تركيه براي حمايت، حداقل درحد دخالت 
قدرت هاي حامي حفتر، اميدي براي مبارزان طرابلسي 
باقي نگذاشته بود. براي برخي ازآنان ترديدي نيست كه 
اردوغان آگاهانه وبراساس يك حسابگري وقيحانه كمكش 
را محدود كرده است تا بهتر بتواند السراج را ناچار به قبول 

توافق هايي كند كه او از امضاي شان اكراه داشت.

   دورويي اروپا
نگراني الس��راج بي مورد نبود، چرا ك��ه به محض امضاي 
توافق نامه، اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي اروپايي آن 
را محكوم كردند وهمزمان با س��رزنش مداخله تركيه در 
ليبي، ازدولت وحدت ملي ليبي به خاطر تاييد اين معاهده 
انتقاد نمودند. به دش��مني بعضي از كش��ورهاي اروپايي 
نس��بت به دولت وحدت ملي ازآغاز، خصومت نسبت به 
تركيه، وسيع تر و آتشين تر، نيز افزوده شد. اين انتقادات 
وخصومت ها به كش��ورهايي چون فرانسه، كه تا آن زمان 
حمايت خود از حفتر را در پرده ابهام نگاه داش��ته بودند، 
اجازه داد كه چنين حمايتي را علني كنند. دولت وحدت 
ملي، ناچار به امضاي اين معاهدات، خود را در بن بس��تي 
ديپلماتيك گرفتاركرد وبخشي ازاعتبار-حداقل ظاهري- 
خود به عنوان حكومت قانوني مورد تاييد س��ازمان ملل 
را از دس��ت داد. يكي از فعاالن طرابلسي خالصه مي كند 
كه » جنگ افزارهاي تركي��ه، حتي قبل از اينكه تحويل 
داده شوند، پيش از اس��تفاده بر عليه حفتر، دروحله اول 

برعليه ما به كار برده ش��دند«. و بايس��تي موضع تركيه 
در س��ال ٢٠١١ را نيز ب��ه خاطر آورد. تركيه كه ازس��اير 
ش��ورش هاي » بهارعربي« حمايت مي ك��رد، تا آخرين 
روزهاي قيام درليب��ي ازكمك كردن به آن امتناع ورزيد. 
تركيه س��عي كرد ميان قداف��ي و غربي ها ميانجي گري 
 كرده وبا اس��تفاده از موقعيت خود در ناتو مانع ازعمليات 

تالفي جويانه برعليه او شود.
در آن زمان، منافع تركيه درليبي سرشار بودند. ليبي، پس 
از رفع تحريم كشورهاي غربي در سال ١٩٩٩، درهايش را 
كامال به روي شركت هاي ترك، كه تقريبا تمام قراردادهاي 
بزرگ بازسازي زيربنايي را در اختيار داشتند، گشود. ليبي 
در آن زمان سومين بازار بين المللي در اين عرصه بود. پس 
از سقوط قذافي، ش��ركت هاي ترك بيش از ١٨ ميليارد 
يورو قرارداد را از دست دادند و٢۵ هزار كارگر ترك ناچار 
شدند آن كشور را ترك كنند. شايعاتي تكذيب نشده درباره 
پرداخت يك ميليارد يورو غرامت به تركيه از سوي دولت 
وحدت ملي نشان مي دهند كه تركيه قصد دارد كه مداخله 
خود در ليبي را به سود اقتصادي بدل كند. تركيه احتماال 
مي تواند با بازيافتن نقش اقتصادي بزرگ در ليبي با ثبات 
شده به واسطه مداخله اين كشور، محدوده نفوذ اقتصادي 

وجغرافياي سياسي خود را گسترش دهد.
اعتراض ها به دخالت تركيه در ليبي نبايد سكوت اروپايي ها 
درمورد مداخله اماراتي ها، مصري ها وفرانسويان دركنار 
مارشال حفتر را به دست فراموشي بسپارد. حتي درميان 
ساكنان ميانه روي طرابلس، احساسات ضد اروپايي و ضد 
فرانس��وي هنوز در اوج است. آنها از دوروئي اين كشورها، 
كه مي تواند مداخله »كمتر زيان آور« تركيه را توجيه كند، 
انتقاد مي كنند. حتي آنهايي كه دل خوشي از مداخله تركيه 
ندارند، اميدوارند كه اين قضيه مارشال حفتر را به مذاكره 
واداركند. كس��ي ديگربه اروپا وبه ويژه به فرانس��ه اعتناء 
نمي كند. بلوار وسيعي، حداقل در ميان افكارعمومي، به 
روي ترك ها گش��وده شده است كه قضيه را بدين ترتيب 

خالصه مي كند »حداقل آنها موضع روشني دارند«.
منبع: لوموند ديپلماتيك

فاطمه خادم شيرازي| 
پژوهش�گر و مدرس دانش�گاه، مركز بين المللي 

مطالعات صلح| 
تش��كيل حكومت دو دولت موازي، وفاق ملي مستقر در 
طرابلس با رياست »فايز الس��راج« ومورد حمايت جامعه 
بين الملل وديگر دولت مستقر در شرق اين كشور و مورد 
حمايت مجلس نمايندگان، با رياست ژنرال حفتر فرمانده 
ارتش ليبي و مخالف سر سخت اسالم گرايان، باعث شده 
ش��رايط تازه اي در س��طح بين الملل، و تحوالت جديدي 
در ليبي به وجود آيد، و سبب حضور بازيگران منطقه اي و 
خارجي شود. بازيگران در ليبي در دو جبهه قرار گرفته اند، 
كشورهاي تركيه، قطر، سودان، تونس و..دريك جبهه وبا 
حماي��ت از دولت طرابلس كه طرفداراس��الم گرا و حامي 
اخواني ها اس��ت، و عربس��تان، مصر، ام��ارات و اردن و..در 
جبهه ديگر باحمايت از حفتر كه س��كوالرتر است، توازن 
قوا در منطقه را به هم ريخته اند. گرچه در ظاهر دولت هاي 
فرامنطقه اي درليبي به طور مستقيم ديده نمي شوند، لكن 
تعدادي از اين كشورها در واقع با جنگ هاي نيابتي در منطقه 
حضور دارند. مثال كشور عربستان باحمايت از نيرو هاي حفتر 
در قالب رويكرد دولت امريكا براي چندپارگي ليبي تالش 
مي كند تا دسترسي آسان تري به منابع نفتي ليبي را براي 
امريكا فراهم  كند. از طرفي ديگر تركيه س��عي دارد بايك 
معامله پاياپا، با روسيه به اين نتيجه دست يابدكه روسيه با 
فشار به حفتر جلوي حمله به طرابلس گرفته شود و در مقابل 
تركيه از ادلب سوريه، خارج شود. ليبي باذخاير اثبات شده 
۴۷ ميلياردبشكه نفت يكي از 10 كشور بزرگ نفت خيز 
جهان و بزرگ ترين كشور نفت خيز آفريقاست؛ بنابراين 
پيوند مس��ائل ژئواكونوميك با عالئق سياسي قدرت هاي 
خارجي ليبي را در معرض جنگ هاي نيابتي قرار داده است 
كه ممكن است ليبي به سوريه ديگري در افريقا تبديل شود.

تركيه از جمله بازيگران خارجي است كه تالش گسترده اي 
براي اثرگذاري بر تحوالت ليبي كرده، تا جايي كه منجر به 
واكنش بسياري از كشور ها از جمله مصر، امارات، عربستان 
و يونان شده است. تركيه و ليبي گرچه همسايه نيستند و 
مسافت دريايي بين اين دو كشور بيش از دو هزار كيلومتر، 
و سفر هوايي بين پايتخت هاي اين دو كشور، چهار ساعت 

به طول مي انجامد.اما ترك ها، بر اساس منطق همسايگي بر 
اساس سواحل متقابل، ليبي را همسايه دريايي مي دانند.

اگرچه هدف تركيه از حضور نظامي در ليبي، حمايت از دولت 
مركزي اين كشور اعالم شده، اما رويكرد تركيه در تحوالت 
ليبي از داليل متعددي ناشي مي شود كه از عمده ترين آنها 
مي توان به دو دليل اقتصادي و سياسي اشاره كرد. در بعد 
سياسي تركيه درصدد تثبيت جايگاه خود در ليبي و تعميق 
نفوذ در اين كشوراست چون ازاين راه مي تواند الف: از امكانات 
مناسب تري براي مقابله با مصر و تقويت اخواني هاي اين 
كشور برخوردارشود.ب: توان مقابله با يونان و تاثيرگذاري 
بيشتربر پرونده قبرس را به دست خواهد آورد . ج: از تونس 
به عنوان يك پايگاهي آفريقايي مي تواند براي تقويت متفقين 

تركيه در تونس و الجزاير استفاده كند.
هدف اصلي رويكرد سياس��ي تركيه به ليبي، يك رويكرد 
تركيبي است، در اين رويكرد ايجاد نظم جديد منطقه اي 
مبتني برارتقاء تركيه از يك بازيگ��ر منطقه اي به بازيگر 
برتراست تا بتواند هم حمايت اسالم گرايان ميانه رو درمنطقه 
را به دست آورد، و با اين كارتبديل به يك الگوي حكومتي 
جديد در خاورميانه شود، وهم با فاصله گرفتن از امريكا به 
جهان اسالم و كشور هاي همسايه نزديك شود تا ازاين راه 
نفوذ ايران را نيز محدود كند.بر همين اساس تركيه در كنار 
ايفاي نقش فعال در تمامي بحران هاي خاورميانه و شمال 
آفريقا، تحوالت ليبي را با حساسيت خاصي دنبال مي كند، 
وسفارتخانه هاي خود را در مجموعه كشورهاي آفريقايي از 

1۹ به ۳۹ سفارتخانه افزايش داده است.
از بعد اقتص��ادي تركيه به  دنبال كنترل آب هاي مديترانه 
است، تا با تس��لط برمنابع عظيم گازي مديترانه دست به 
تغيير ژئوپليتيك انرژي بزند. ليبي شريك تجاري بزرگي 
براي تركيه محسوب مي ش��ود. و تا قبل از تحوالت سال 
۲011 تركيه بزرگ ترين واردكننده كاال به ليبي بود، پس 
از آن تركيه دچار زيان هاي تجاري متعددي شد از جمله؛ 
پروژه هاي ناتمام به ارزش 1۹ ميليارد دالر از دس��ت دادن 
10.۶ بازار به ارزش 1.۹ ميليارد دالر بازگشت۲۵ هزار كارگر 
ترك و عالوه بر اين 1.۷ ميليارد دالر ارزش اسناد اعتباري 
و 1.۳ ميليارد دالر ميزان خسارت هاي تجهيزات و سهام 
و پرداخت ساالنه ۵0 ميليون دالر براي نامه هاي اعتباري 

پيمانكاران تركيه اي و سفر ساالنه بين 1۵0 تا ۲00 هزار 
ليبيايي گردشگر به تركيه است. به همين دليل تركيه به 
دنبال بازگرداندن دارايي هاي خود است؛ حتي اگر اين كار به 
قيمت از دست رفتن امنيت و ثبات ليبي تمام شود. تركيه در 
سال ۲01۸ حدود ۸۷0  ميليون دالر كاال به ليبي صادر كرده 
و از اين لحاظ بعد از ايتاليا و چين در رتبه سوم قرار دارد. در 
حال حاضر پيمانكاران تركيه پروژه هاي بزرگي در ليبي دارند 
كه ارزش آن بالغ بر ۲۸.۹ ميليارد دالر است و اقامت ده ها هزار 
نفر از كارگران تركيه اي در تاسيسات نفتي ليبي كه سبب 
كاهش بيكاري در تركيه شده است. و شايد اين هدف واقعي 
حمايت گسترده تركيه از دولت سراج باشد، كه در دو نوبت 
مبلغ ۳00 ميليون دالر در اختيار شوراي ملي انتقالي ليبي 
قرار داده است تا ترك ها پروژه هاي نيمه تمام را كامل كنند.

   بازتاب حضور تركيه در ليبي
به نظر مي رس��د توافق نامه هاي ميان تركيه و ليبي چه به 
صورت ايجاد يك كريدور اقتصادي دريايي و چه به صورت 
اعزام نيروي نظامي تركيه به ليب��ي مي تواند آغازي براي 
مهندسي معادالت ژئوپليتيك در مديترانه توسط تركيه 
باشد، واز طرفي واكنش بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي را 

به دنبال خواهد داشت.
 مصر توافق ليبي با آنكارا بر سر حريم دريايي را »غيرقانوني 
و غيرالزام آور« مي داند. چرا كه مصر در منطقه شرق درياي 
مديترانه داراي حوزه هاي گازي مش��ترك با ليبي است، 
اسراييل نيز اين توافق رابه خطر انداختن »صلح و ثبات در 

منطقه« مي داند.
لذا عربستان، امارات، مصر وبرخي از كشورهاي حوزه خليج 
فارس چون مايل نيس��تند كه گروه اخوان المسلمين به 
قدرت برس��د، لذا از نيروهاي ژنرال حفتر به عنوان بازيگر 
نيابتي درليبي استفاده كرده اند. حمايت عربستان از حفتر 
از سويي ريش��ه در سابقه ايدئولوژيك ضداخواني وي دارد 
و از س��وي ديگر نيز دولت سعودي خواستار تسلط هر چه 
بيشتر حفتر بر مناطق نفت خيز ليبي است تا بدين وسيله 
حكومتي همگرا در اين مناطق شكل بگيرد. عربستان براي 
ادامه حمايت از شورش��يان ليبي به رهبري حفتر، 1۷۵0 
رواديد براي حمايت از خانواده شورشيان صادر كرده است. 

الجزاير هم از ماجراجويي تركيه استفاده كرده ونقش خود 
را درليبي به دليل قاچاق تسليحاتي تركيه، براي حمايت و 

تقويت گروه هاي تروريستي در الجزايررا توجيه مي كند.
نيجريه نيز از قاچاق تسليحات تركيه به گروه هايي نظير 
بوكوحرام، نگران اس��ت.يونان و قبرس كه مدت هاست با 
تركيه اختالفات دريايي و ارضي دارند، توافق نامه ميان تركيه 
و ليبي را به علت نقض قوانين بين المللي دريا باطل مي دانند. 
در واقع اين همه رويكردهاي متفاوت به تحوالت داخلي در 
ليبي بيشتر به سبب كشف مقادير عظيم گاز طبيعي در 
آب هاي فراساحلي مديترانه است كه طبق تخمين سازمان 
زمين شناسي امريكا رقمي بين 1۲۲ تا ۲۲۳ تريليون فوت 

مكعب يا معادل 1.۷ ميليارد بشكه نفت مي شود.
همزماني تشكيل مثلث انرژي يونان، اسراييل و قبرس در 
توافق نامه اي براي ايجاد يك خط لوله ۶ ميليارد يورويي شرق 
مديترانه در آتن با جلسه قانونگذاران تركيه در پارلمان براي 
تاييد اليحه اي جهت استقرار نيروهاي تركيه در ليبي، بازي 
رقابت قدرت ژئواستراتژيك در منطقه را آشكار مي سازد.

از س��وي ديگر كش��ورهاي اروپايي در تالشند تا با اعمال 
فشارهايي بر تركيه مانع از اجرايي شدن توافق هاي امنيتي 

و قراردادهاي فروش اسلحه به ليبي شوند.
روسيه نيز نفوذ خود در ليبي را افزايش داده است؛ و از خليفه 
حفتر كه رهبري ارتش ملي ليبي را بر عهده دارد، پشتيباني 
كرده و سربازان و تجهيزات سنگين آن را تامين مي كند. 
روسيه پس از كنترل س��وريه اين پتانسيل را دارد كه وارد 
صحنه سياسي ليبي شود تا دومين نظام مديترانه اي حامي 
خود را ايجاد كند. اما موقعيت جغرافيايي ليبي در همجواري 
با تركيه و نيروهاي دريايي و هوايي مصر باعث بازدارندگي 

دراستراتژي نظامي روسيه شده اند. 
ترامپ، با تغيير موضع عدم حمايت از ژنرال حفتر، تصميم 
گرفته كار را با پوشش نيابتي متحدان خود در منطقه دنبال 
كند . امريكا و روسيه تاپيش از اين حضور نامحسوسي در 
ليبي داشتند. اما به اين دليل كه اگر درياي مديترانه بتواند 
منابع انرژي اروپا را تأمين كند هردو نيروي روسيه و امريكا 
درآمد انرژي در اروپا را از دست خواهند داد و از اين روموافق 

قدرت گرفتن تركيه در ليبي نيستند.

   چشم انداز
ماجراجوي��ي تركيه در ليبي براي تس��لط برمنابع انرژي 
مديترانه مش��كالتي را در آينده براي حفاري در مديترانه 

ايجاد خواهد كرد.از جمله: 
1- مشكالت بين قبرس جنوبي و شمالي

۲- روابط تركيه و يونان
۳- روابط تركيه و مصر

۴- روابط تركيه و اتحاديه اروپا
همچنين توافق همكاري هاي نظامي � امنيتي تركيه و 
ليبي بيم تشديد رقابت هاي تسليحاتي در منطقه مديترانه 
را تشديد مي كند. امريكا براي سركوبي جاه طلبي تركيه، 
ممكن است به رفع تحريم تسليحاتي قبرس جنوبي اقدام 
كند البته تا زماني كه تسلط روسيه بربنادر قبرس براي 
س��وخت گيري و تعمير رزم ناو هايش وجود دارد امريكا 
پيشرفتي نخواهد داشت. اصلي ترين نياز نيروهاي دولت 
وفاق ليبي، پوش��ش هوايي براي جلوگي��ري از بمباران 
 F1۶ شهر طرابلس است. حضور ناوگاني از جنگنده هاي
ارتش تركيه فقط تاكنون توانسته در نبردهاي زميني برتر 
ازسالح حاميان ژنرال حفتر عمل كنند. اما مصر و امارات از 
لحاظ تجهيزات هوايي داراي برتري تكنولوژيك نسبت به 
همتاي ترك خود هستند. ارتش مصر به عنوان بزرگ ترين 
ارتش عرب��ي داراي ناوگان بزرگي از جنگنده هاي رافائل 
فرانسوي، ميگ ۲۹ ام ۲ روسي و F1۶ امريكايي در پوشش 
سيستم هاي پدافندي پر تعداد و پيشرفته S۳00 و پاتريوت 
اس��ت. همچنين ارتش امارات نيز با استقرار سامانه هاي 
 Mirage۲000 و جنگنده هاي Pantsir-S پدافندي
و F1۶E در ش��مال آفريقا از توان مناسبي براي رويارويي 
با ارتش تركيه برخوردارند. كشور مصربه دليل همسايگي 
ليبي، و امارات براي داشتن پايگاه نظامي در خاك آفريقا و 
كشورهاي اريتره، جيبوتي و ليبي، توان لجستيكي بهتري 
نسبت به تركيه براي دخالت نظامي در نبرد ليبي دارند. با 
توجه به عدم مرز زميني ميان تركيه و ليبي و ُبعد مسافتي، 
اعزام نيروهاي ارتش با تجهيزات نظامي و لجستيكي زياد 
و گش��ودن خط ترابري هوايي و دريايي بدون حمايت و 
پشتيباني نه تنها با اصول نظامي همخواني ندارد، ممكن 
است تركيه را در باتالق ليبي زمين گير كند. اين هشدار 
وجود دارد كه اگر درگيري ها به جنگ داخلي تبديل شود، 
منافع تركيه را در جهت منفي تحت تاثير قرار خواهد داد. 
اين جنگ اگر به ميدان منازعات بازيگران خارجي موجود 
در بحران ليبي تبديل شود، ممكن است برنده نهايي وجود 
نداشته باشد و به تجزيه ليبي بينجامد، كه اين تجزيه همسو 

با منافع امريكا خواهد بود. 
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توجه امريكا به آسياي مركزي با 
هدف كاهش نفوذ روسيه و چين

امري��كا با توس��عه روابط با كش��ورهاي آس��ياي 
مركزي به دنبال تقويت نفوذ خود براي دخالت در 
تصميم گيري هاي مهم داخلي اين كشورها و كاهش 

نفوذ روسيه و چين است.
»مايك پمپئو« وزي��ر خارجه امريكا، طي روزهاي 
گذش��ته به چهار كش��ور اتحاد جماهير شوروي 
سابق در ش��رق اروپا و آسياي ميانه سفر كرد. يكي 
از پيام هاي اصلي او در اين سفر به خصوص در سفر 
به قزاقستان و ازبكستان، هشدار درباره روابط اين 
كشورها با چين و روسيه بود. اين در حالي است كه 
چين و روس��يه روابط اقتصادي و نظامي و امنيتي 

گسترده اي با كشورهاي آسياي مركزي دارند.
وزي��ر خارجه امريكا در پي نشس��ت هاي دوجانبه 
 با مقامات قزاقس��تان و ازبكس��تان، عصر دوشنبه 
1۴ بهمن ماه، در نشست مشترك با وزيران خارجه 
پنج كش��ور آس��ياي مركزي ش��امل قزاقستان، 
ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و تركمنستان 
در قالب گروه C۵+1 ش��ركت كرد. وزارت خارجه 
امريكا در بيانيه اي اعالم كرد كه شش كشور در اين 
نشست، تعهد خود را به اين چارچوب ديپلماتيك 
مورد تأكيد ق��رار داده و برنامه هاي اين گروه براي 
سال ۲0۲0 ازجمله كمك هاي آسياي مركزي به 
فرآيند صلح در افغانس��تان و همچنين تالش هاي 
منطقه اي براي بهبود ارتباطات اقتصادي و انرژي را 

مورد بحث قراردادند.
پمپئو اين را هم گفت كه وزيران خارجه كشورهاي 
آسياي مركزي در ديدار با او بر استقالل اين كشورها 
در روابط خارجي، توسعه همكاري هاي منطقه اي و 
دور ماندن از رقابت هاي سياسي و اقتصادي امريكا 

با چين و روسيه تأكيد كردند. 
پژوهشگر ايرنا با »محس��ن جليلوند« كارشناس 
مسائل بين الملل در مورد س��فر وزير امور خارجه 
امريكا به آسياي مركزي به گفت وگو پرداخت كه 

مهم ترين فرازهاي آن به شرح زير است: 

  امريكا به دنبال تقويت نفوذ 
در آسياي مركزي 

كش��ورهاي آسياي مركزي بيش��تر در حوزه نفوذ 
روس��يه و چين هس��تند، اما نظام حكمراني اين 
كشورها تاثيرپذيرفته از اياالت متحده امريكا است. 
وج��ود پايگاه هاي نظامي امريكا در اين كش��ورها 
نشان دهنده حوزه نفوذ واش��نگتن دركشورهاي 
آس��ياي مركزي اس��ت. امريكا تالش مي كند تا با 
سياست نفوذ در اين كشورها، حوزه نفوذ كشورهاي 

چين، روسيه و ايران را در اين منطقه محدود كند.
چين و روسيه از نظر توان لجس��تيك در اندازه اي 
نيس��تند كه بخواهند در اين حوزه با امريكا مقابله 
كنند. دولت واشنگتن همچنان سياست هاي خود 

را در اين منطقه دنبال مي كند.
قزاقس��تان و كش��ورهاي اين منطقه گرايش هاي 
غرب گرايانه زيادي دارند. »نور س��لطان آبيشولي 
نظربايف« رييس جمهوري قزاقس��تان مي خواهد 
بين روسيه، چين و امريكا نقشي مانند »رجب طيب 
اردوغ��ان« رييس جمهوري تركيه را بازي كند، اما 
توان انجام اين كار را ندارد. اين كش��ورها خواهان 
توسعه روابط با كشورهاي منطقه و جهان هستند. 
اگرچه قزاقس��تان مرز زميني با چين دارد، هم مرز 
بودن دليل نفوذ چين در اين كش��ور نيست.براي 
مثال، ايران قب��ل از انقالب، مرزي طوالني با اتحاد 
جماهير شوروي داشت، اما در حوزه نفوذ امريكا بود.
هر وقت قدرت هاي بزرگ بخواهند تغييراتي را در 
اين كشورها به وجود آورند، برايشان مشكل نيست. 
از اين رو، مقامات اين كشورها خواهان داشتن روابط 

مسالمت آميز با قدرت هاي جهاني هستند.
چين و روسيه در حوزه آسياي مركزي در مواردي با 
هم تضاد منافع دارند. هر دو كشور داراي نفوذ و برخي 
منافع مشترك در اين منطقه هستند، اما متحدين 
جدي در اين حوزه باهم نيس��تند. مس��كو و پكن 
درك مي كنند كه ممكن است منافع آنها در آسياي 
مركزي باهم در تضاد باشد، با اين حال به دنبال ايجاد 
روابطي هستند كه مشكل حل ناشدني ميانشان به 
وجود نيايد. روس��يه و چين اميدوار هستند كه از 
طريق ايده هايي اقتصادي ، همكاري با كشورهاي 

آسياي مركزي را گسترش دهند.

  پيشگيري از جذب افراد 
به گروه هاي تروريستي

داعش در مناطق مختلف جهان به ويژه آسياي ميانه 
يارگيري مي كند. يكي از اين مناطق آسياي مركزي 
است. شواهد نشان مي دهد افراد مختلفي از اتباع 
اين كشورها در گروه داعش حضور دارند و در عمل 
اين كشورها به كانون تكاپوي فعاليت هاي داعش 
تبديل شده اند. آسياي مركزي ازجمله مناطقي است 
كه به دليل وجود بسترهاي مناسب، مستعد جذب 
و حضور جريان هاي افراط گرايانه و تروريستي مانند 
داعش است. بسياري از افراد جذب شده در گروه هاي 
افراطي در حال جنگ از كش��ورهاي آسياي ميانه 
هستند. معاون عمليات هاي داعش رييس پليس 
سابق تاجيكستان بود و براي آموزش به امريكا رفته 
بودكه بعداز بازگشت از امريكا معاون عمليات گروه 
تروريستي داعش شد.جانشين »ابوبكر البغدادي« 
رهبر گروه تروريستي داعش بنا برمستنداتي اصالت 
چچني دارد. شمار قابل توجهي از نيروهاي داعش از 

كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان هستند.
اين موضوع ب��راي دول��ت امريكا مهم اس��ت كه 
بتواند فعاليت اين افراد را در منطقه رصد كند و در 
تصميم گيري هاي كشورهاي منطقه به نفع خود 
نفوذ داشته باشد. واشنگتن به دنبال اين سياست 
است كه از يارگيري ها و جذب افراد براي گروه هاي 
تروريستي جلوگيري كند و اين قضيه را براي اهداف 

موردنظر خود مديريت كند.
واشنگتن همچنين به دنبال اين است تا با حضور در 
كشورهاي آسياي مركزي از اهرم فشار خود عليه 

سياست هاي ايران در منطقه استفاده كند.
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هشدار به توسعه غيرقانوني 
دانشگاه عالمه طباطبايي

زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران نس��بت به خريد امالك پيرامون دانش��گاه 
عالمه طباطبايي و تغيير كاربري مسكوني به اداري 
هشدار داد و آن را غيرقانوني خواند. به گزارش ايسنا 
زهرا نژادبهرام با اش��اره به اقدامات اخير دانش��گاه 
عالمه طباطبايي در منطقه 22 و جلسه اخيرش با 
رييس اين دانشگاه، گفت: دانشگاه عالمه طباطبايي 
مدتي اس��ت كه اقدام به خريد ام��الك مربوط به 
دهكده المپيك مي كند و تاكنون نيز موفق ش��ده 
است كه سه بلوك مسكوني را خريداري و با تغيير 
كاربري آنها را به اداري تبديل كند. او با بيان اينكه 
دانش��گاه در برخي بلوك هاي ديگر، واحدهايي را 
خريداري كرده اس��ت و حتي با فنس كشي معابر 
اط��راف بلوك ها را در اختيار دانش��گاه قرار گرفته 
است، گفت: در ش��رق دانشگاه عالمه طباطبايي، 
حدود 40 بلوك مس��كوني وج��ود دارد كه قبل از 
انقالب، براي بازي هاي آسيايي ساخته شده بودند و 
در اين مدت نيز به كاركنان تربيت بدني واگذار شده 
بود و حاال دانش��گاه اقدام به خريد اين واحدهاي 
مسكوني كرده است. وي با اشاره به بازديد اخيرش 
از منطقه 22گفت: به شهردار منطقه در مورد تغيير 
كاربري دانشگاه عالمه هشدار دادم و آنها نيز در پي 
اين تذكر، ديگر اجازه فنس كشي و تغيير كاربري  
جديد را به دانشگاه ندادند. نژادم بهرام گفت: چندي 
پيش جلسه مشتركي في مابين مسووالن شهري 
و دانشگاه برگزار شد و به آنها اعالم كرديم اين اقدام 
دانش��گاه عالمه طباطبايي كه در راستاي توسعه 
دانشگاه است، نه مصوبه ماده 5 و نه مصوبه شوراي 
عالي شهرس��ازي را دارند و اي��ن اقدام يك تخلف 
آشكار است و به همين دليل اجازه تغيير كاربري 
به آنها داده نمي ش��وند اما مي توانند بلوك هايي را 
كه خري��داري كردند به جاي اس��تقرار واحدهاي 
اداري به خانه سازماني يا حتي خوابگاه تبديل كنند 
چراكه قانونا نمي توانند واحدهاي مس��كوني را به 
اداري و حتي به بخشي از دانشگاه تبديل كنند. عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به تشكيل 
كميته اي براي حل اين مشكالت گفت: سال هاي 
قبل شهرداري تهران براي ساخت اتوبان همت و 
تعريض معابر شهري، از بخشي از زمين هاي دانشگاه 
عالمه استفاده كرد و قرار شد در اين كميته با رعايت 
قانون، راهكار مناس��بي براي برگردان زمين هاي 
دانشگاه اتخاذ شود. وي ضمن هشدار به مسووالن 
ش��هرداري تهران و دانشگاه عالمه طباطبايي اين 
توسعه را بي س��ر و صدا و غيرقانوني خواند و گفت: 
ما مي دانيم كه دانشگاه عالمه طباطبايي به مانند 
دانشگاه ش��ريف و تهران با خريد امالك پيراموني 
درصدد توسعه محيط دانشگاه است، اما بايد اعالم 
كنم كه شهر مجموعه اي از فعاليت هاي اجتماعي، 
اقتصادي و.... است و قرار نيست كه همه شهر تهران 

تبديل به دانشگاه شود.

دستفروشان اجازه بساط گستري 
در معابر پرتردد را ندارند

با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني س��ال و افزايش 
خريدهاي شب عيد، شمار دستفروشان در خيابان ها 
و پياده روها نيز بيش��تر مي شود، دستفروشاني كه 
گرچه برخي از مسووالن معتقدند نبايد مورد برخورد 
سلبي واقع شوند، اما حضورشان در برخي از معابر و 
نقاط موجب نارضايتي برخي از شهروندان شده است. 
در همين راستا نيز رييس پليس پايتخت از طرحي 
ويژه براي اين افراد خبر داده است. به گزارش ايسنا 
سردار حسين رحيمي درباره اينكه آيا پليس با فعاليت 
دستفروشان در روزهاي پاياني سال برخورد خواهد 
كرد، گفت: با احترام به دستفروشان بايد اعالم كنم كه 
خيابان متعلق به همه مردم است و ما نمي توانيم اجازه 
دهيم كه عده اي در محل تردد عابران پياده، خودروها 
و مردم بساط پهن كنند، چرا كه اين موضوع سبب 
ايجاد گره هاي ترافيكي و همچنين ايجاد ناامني در 
اين مناطق مي شود و موجبات نارضايتي مردم را نيز 
به دنبال دارد. او در عين حال برضرورت رعايت حقوق 
دستفروشان نيز تاكيد كرد و گفت: ما به شهرداري 
گفتيم بياييد در هماهنگي با يكديگر طرح ساماندهي 
دستفروشان را آغاز كنيم و اتفاقا همين چند روز پيش 
هم آخرين جلسه آن را با مسووالن شهرداري برگزار 
كرديم و تدابير الزم در اين خصوص اتخاذ شده است.  
رحيمي گفت: ما بحث ساماندهي دستفروشان را 
داريم بايد براي اين افرادي كه به شكل رسمي و قانوني 
و از سوي شهرداري معرفي مي شوند، محل هايي به 
غير معابر عمومي و محل رف��ت و آمد عابران پياده 
و خودروها، پيش بيني شود تعبيه شود تا اين افراد 

بتوانند در آنجا فعاليت كنند.

 شركت شهردار تهران 
در مجمع جهاني شهري

شهردار تهران و جمعي از مديران شهري و اعضاي 
شوراي شهر به منظور ش��ركت در مجمع جهاني 
شهري صبح ديروز تهران را به مقصد ابوظبي ترك 
كردند.  به گزارش ايلنا، پيروز حناچي شهردار تهران 
به منظور شركت در دهمين مجمع جهاني شهري 
صبح امروز عازم امارات شد. در اين سفر سيدمحمد 
ميرلوحي، محمد عليخان��ي، الهام فخاري اعضاي 
شوراي شهر، محمدحس��ين بوچاني رييس مركز 
مطالعات ش��هرداري، صدرالدي��ن عليپور رييس 
سازمان مديريت پس��ماند، محمد محمددوست 
شهردار منطقه 4، محمود كلهري شهردار منطقه ۱۷ 
و چند تن از كارشناسان مراكز ارتباطات و مطالعات، 
شهردار تهران را همراهي مي كنند. مجمع جهاني 
شهري كه توسط برنامه سازمان ملل متحد از سال 
200۱ فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت، از ۸ تا ۱۳ 
فوريه )۱۹ تا 24 بهمن ماه( ادامه خواهد داش��ت و 
ش��هردار تهران و هيات همراه تا 2۱ بهمن در اين 

مجمع حضور خواهند داشت.

»تعادل«راهكارهايپيشگيرانهازتخلفهايماليوغيرماليرابررسيميكند

ابزارهاي اقتصادي مقابله با فساد در شهرداري
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

وجود و رايج ش�دن فس�اد در دولت، عالوه بر 
اينكه موجب ناكارآمدي و كاهش كيفيت ارايه 
خدمات مي شود، به واسطه از بين بردن اعتماد 
مردم ب�ه نهادهاي دولتي تأثي�رات نامطلوب 
پايداري بر سرمايه اجتماعي، اعتماد و به تبع 

آن مشاركت مردم دارد. 
ش�هرداري ها، ه�م از لحاظ ارتب�اط نزديك و 
رودررو با مسائل روزمره مردم و هم از نظر حجم 
ب�االي فعاليت و ورود به طرح هاي كالن مالي و 
اقتصادي، به طور بالقوه ج�زو نهادهاي داراي 
ريسك باالي فس�اد و بس�تر بروز فسادهاي 
بزرگ اقتصادي هس�تند.يكي از كارآمدترين 
روش ه�ا ب�راي مقابله ب�ا فس�اد در مديريت 
ش�هري و احيا و ارتقاي س�طح اعتماد متقابل 
مردم و ش�هرداري ق�رار دادن ش�هرداري در 
اتاق شيش�ه اي از طريق ابزارهاي ش�فافيت 
است. به همين دليل شوراي شهر پنجم تهران 
بع�د از روي كار آمدن موضع شفاف س�ازي را 
در دس�تور كار خود ق�رار داد و اولين گام نيز 
راه اندازي س�امانه ش�فافيت بود ك�ه به گفته 
كارشناسان مي تواند نقش پر رنگي در مبارزه 
با فساد و شفاف س�ازي داشته باشد.همانطور 
كه عنوان ش�د اعضاي ش�وراي اسالمي شهر 
تهران مصوبات گوناگوني در راستاي شفافيت 
و مبارزه با فساد داش�ته اند كه راي به تحقيق 
و تفحص از امالك ش�هرداري در قالب خريد، 

فروش، تهاتر و واگذاري،  يكي از آنها است.

به گ��زارش »تع��ادل«، ط��رح تحقي��ق و تفحص از 
شهرداري موضوع جديدي نيست و اولين بار در زمان 
مديريت قاليباف بر شهرداري تهران از سوي نمايندگان 
مجلس مطرح شد اما با البي گري مديران وقت طرح 
اين موضوع در مجلس راي نياورد. اين موضوع فراموش 
نشد و با آغاز به كار شوراي پنجم مجددا بحث تحقيق و 
تفحص از شهرداري مطرح شد اما باز هم با اما و اگرهايي 
همراه بود تا اينكه حدود دو ماه پيش محمدرضا رضايي 
رييس كميس��يون عمران مجل��س از آغاز تحقيق و 

تفحص از شهرداري تهران خبر داد.
محمدرض��ا رضايي در اين باره گف��ت: »اين تفحص 
مربوط به مديريت جديد شهردار تهران هم مي شود و 
عملكرد مالي و همچنين نحوه واگذاري زمين ها مورد 
بررس��ي و ارزيابي قرار مي گيرد. اين تفحص معطوف 
به زمان خاصي نيس��ت و عملكرد ۱0 س��ال گذشته 
شهرداري تهران تاكنون مورد ارزيابي و بررسي مجلس 

قرار خواهد گرفت.«
بس��ياري از ش��هروندان و حتي اعضاي شوراي شهر 
خواهان تحقيق و تفحص از شهرداري هستند تا ميزان 
فساد حكومت ۱2 ساله قاليباف بر شهرداري بيش از 
پيش عيان شود. موافقان معتقدند ورود مجلس به اين 
حوزه به  دليل اهميت ش��هرداري پايتخت است، زيرا 
اقداماتي كه در شهرداري تهران انجام مي شود، جنبه 
ملي پيدا مي كند. ش��هرداري هم با بخشي از مجلس 
شوراي اسالمي ارتباط دارد و مجلس طبق وظايفش 
مي تواند به همه مس��ائل ورود كند و به مردم پاس��خ 
بدهد. از طرف ديگر شوراي شهر مي تواند درباره دوره 
خودش تحقيق كند ولي درباره دوره هاي قبل دستش 
زياد باز نيس��ت. برخي نيز معتقدن��د مجلس با طرح 
تحقيق و تفحص از شهرداري تهران و بررسي عملكرد 
شهردار پيشين قصد دارد كه به صورت مستقل وارد 
مباحث مطرح شده در مورد شهردار پيشين شود، اما 
اين اختيار شوراي شهر است كه وارد اين مساله شود.

با وجود اين، اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران به اس��تناد ماده ۸۱ قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 
مصوب سال ۷5 و اصالحات بعدي آن، در دو ماهه اخير 
سه طرح تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران 

را تصويب كردند.
اين س��ه طرح تحقيق و تفحص، ب��ا توجه به رويكرد 
مبتني بر شفافيت در شوراي پنجم در جلسات علني 
به تصويب ش��ورا رسيده اس��ت. اولين طرح تحقيق 
و تفحص، »تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري تهران 
پيرامون بدهي ها« بود كه با امضاي ۱5 نفر از اعضاي 
ش��ورا در بهمن ماه سال گذشته تقديم هيات رييسه 
شد و پس از ارجاع به كميسيون هاي تخصصي شورا 
در تاريخ ۱0 دي ماه سال ۱۳۹۸ در صحن علني شورا 
به تصويب رسيد كه اين طرح تحقيق و تفحص شامل 
چهار محور اس��ت كه محور اول، بررس��ي و مقايسه 
تطبيقي گزارش هاي مديريت كنوني ش��هرداري و 
مديريت سال هاي ۹۳ الي ۹۶ در موضوع بدهي هاي 

شهرداري است.
محور دوم اين طرح؛ بررس��ي بدهي هاي ش��هرداري 
تهران و مناطق و س��ازمان ها و شركت هاي وابسته به 
اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك هاي داخلي و خارجي، 
پيمانكاران، بيمه، ماليات، احكام قضايي، امالك واقع 
شده در طرح هاي عمراني اجرا شده و نيمه تمام و ساير 
بدهي ها تا ش��هريورماه ۱۳۹۶ است و  سومين محور 
طرح تحقيق و تفحص از شهرداري پيرامون بدهي ها 
عبارتست از بررسي ميزان انطباق بدهي ها با مصوبات 
و مجوزهاي صادره از طرف ش��وراي اس��المي شهر 
تهران در برنامه دوم و بودجه هاي سنواتي در دريافت 
وام و انجام هزينه و تعيين موارد احتمالي تخلفات از 
مصوبات است. در نهايت، چهارمين و آخرين محور اين 
تحقيق و تفحص پيرامون بدهي ها شهرداري تهران، 
بررسي مطالبات شهرداري تهران از اشخاص حقيقي 
و حقوقي و دستگاه هاي دولتي و ميزان طلب ها از محل 
تبصره هاي قانوني است كه اين مهم در صحن علني 

شورا به تصويب اعضاي شورا رسيده است.
 چندي پيش علي اعطا سخنگوي ش��ورا در اين باره 

توضي��ح داد: در اين خصوص هيات س��ه نفره اي به 
عنوان هيات تحقيق و تفحص تش��كيل ش��ده است 
و رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران، اول بهمن ماه 
س��ال جاري طي حكمي بهاره آروين، سيد محمود 
ميرلوحي و مجي��د فراهاني را به عنوان اعضاي هيات 
تحقيق و تفحص از شهرداري تهران پيرامون بدهي ها 

منصوب كرد.
 هر چند شوراي ش��هر به عنوان نهاد قانونگذار حوزه 
شهري راهكارهايي را براي مقابله با فساد در شهرداري 
در نظر گرفته اس��ت اما با توجه به حجم فسادها، رفع 
اين موضوع نياز به كارهاي عميق تري دارد. كارشناسان 
معتقدند براي حل مشكل فس��اد در شهرداري ابتدا 
بايد گلوگاه هاي فساد شناسايي ش��وند و براي تمام 
اين گلوگاه ها برنامه هاي مجزايي تدوين شود كه البته 

سال ها زمان مي برد اما بايد انجام شود.
 اما داوود حس��يني، مدرس دانش��گاه در گفت وگو با 
»تعادل« درخصوص گلوگاه هاي فساد در شهرداري 
تهران و نيز راهكارهاي كه مي توان با اس��تفاده از آن 

ميزان فساد را كاهش داد، توضيحاتي ارايه كرد.
 او با بيان اينكه در هر سازماني كه ارباب رجوع، پيمانكار 
و پول در ميان باشد فساد هم به وجود مي آيد، گفت: 
اين موضوع به ويژه در ش��هرداري ها مي تواند به يك 
گلوگاه فساد تبديل شود.جايي كه ارباب رجوع مدت 
زمان طوالني با شهرداري كار كرده و به عنوان ذي نفع 
خارجي با عوامل داخلي شهرداري مدام در تعامل اند، 
مي تواند به يك نقطه فسادزا تبديل شود. از سوي ديگر 
پيمانكاران نيز كه با افزايش برونسپاري به شهرداري 
راه پيدا كرده اند، با قراردادهايي كه منعقد مي كنند، 
ش��يوه انعقاد قرارداد و نوع نظارت بر آنها ممكن است 

گلوگاه هاي ديگري از فساد را به وجود بياورند.

   مراكز اصلي فساد در شهرداري ها
او افزود: مي توان بخش هايي از شهرداري را كه در آنها 
مبادالت مالي بااليي انجام مي شود و ميزان جابه جايي 
نقدينگي در آنها باال است را به عنوان مراكز اصلي فساد 
تعريف كرد. معاونت فني و عمراني و  معاونت شهرسازي 
كه هم پول و ه��م پيمانكار و ارباب رجوع بيش��تري 
دارند، طبيعتا مي توانند به عنوان گلوگاه هاي فس��اد 
در شهرداري ها محسوب ش��وند. سال ۹۱ پژوهشي 
براي ش��هرداري انجام دادم، در اي��ن پژوهش از ۱2 
معاونت و س��ازمان شهرداري پرس��يده شد كه كدام 
بخش شهرداري بيشتر به فساد آلوده است كه معاونت 
شهرسازي و معماري بيش��ترين امتياز را گرفت و به 
مثابه معاونت پرفساد شناخته شد. حسيني ادامه داد: 
رتبه دوم به معاونت فني و عمراني اختصاص داشت، 
 رتبه هاي بعدي به ترتيب، معاونت خدمات ش��هري، 
معاونت مالي و اداري، س��تاد ش��وراياري هاي ش��هر 
تهران، معاونت حمل ونقل ترافيك، معاونت حقوقي 
شورا و امور مجالس كه االن اين معاونت در شهرداري 
وجود ندارد، معاونت اجتماع��ي و فرهنگي، معاونت 
برنامه ريزي و امور مناطق و در مرحله آخر هم حراست 
كل ش��هرداري تهران بود. حراس��تي كه بايد يكي از 
واحدهاي مبارزه با فساد در شهرداري باشد خود يكي 

از منابع فساد در شهرداري بود.
او ادامه داد: اينها را مي توان معاونت ها و سازمان هايي 
دانست كه فساد در آن بيشتر از ساير نقاط شهرداري 
است.هر كدام از اين معاونت ها و سازمان ها را مي توان 
رصد كرد و به ش��كل جزئي تر موارد فس��اد در آنها را 

برآورد كرد.

   راهكارهاي مبارزه با فساد
به گفته حسيني، راهكارهاي گوناگوني در حوزه هاي 
مختلف براي مبارزه با فساد وجود دارد كه شهرداري 
برخي از اي��ن راهكارها را مد نظر قرار داده اس��ت. او 
در اين باره عنوان كرد: راهكارهاي مبارزه با فس��اد به 
صورت كلي و حتي خاص در شهرداري بسيار گسترده 
و متنوع اس��ت كه هر كدام تاثيرات خاص خودشان 
را دارن��د. راهكارهاي اقتص��ادي،  اداري – مديريتي، 
فرهنگي، قانون قضايي، مديري��ت اخالق حرفه اي، 
اجتماعي، اطالع رساني سياسي، شفاف سازي و ديگر 
راهكارهايي كه هر كدام مي تواند در ذيل خود راهكارها 

و راهبردهايي براي ارتقا سالمت اداري و مبارزه با فساد 
در شهرداري داشته باشند.

   راهكار اقتصادي مبارزه با فساد
او با اش��اره به راهبردهاي اقتص��ادي گفت: در حوزه 
راهبردهاي اقتصادي مي توان بخش��ي از فسادهاي 
خرد كه در سطح كاركنان شهرداري اتفاق مي افتد را 
تا حدودي با افزايش پرداخت ها، حقوق و مزايا و ايجاد 
امكانات رفاهي بيش��تر براي كاركنان كاهش داد. در 
حوزه راهبردهاي اداري - مديريتي نيز برونس��پاري، 
خصوصي سازي، استقرار نظام پاداش و تنبيه، امكان 
ارتباط مديران رده مياني و پاييني با مديران ارش��د، 
تبادل نظر و بهره گيري از نخبگان در اداره شهرداري و 
برخورد شديد با متخلفان اداري و رفع تبعيض اداري 
و رابطه گرايي از جمله اقدام هايي اس��ت كه مي توان 

انجام داد.

   راهبردهاي مديريت منابع انساني
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه در حوزه مديريت 
منابع انس��اني نيز مي توان با ب��ه كارگيري و انتخاب 
نيروهاي مناسب ميزان فسادزايي را كاهش داد، تصريح 
كرد: متغيرهايي مانند شايسته ساالري و گزينش افراد 
بر اساس شايستگي، توانايي، مهارت، تجربه و تخصص، 
 به كارگيري نيروهاي مجرب در سمت هاي مديريتي، 
به كارگيري نيروهاي جوان و خالق در كنار افرادي كه 
تجربه و توان كاري بااليي داش��ته و از سالمت اداري 
برخوردارند، طراحي سيس��تم ارتقاي شغلي مبتني 
بر شايس��تگي و سالمت فعاليت ها مي تواند به تحقق 

كاهش فساد در شهرداري كند.

در اين زمينه يكي از مهم ترين مش��كالت شهرداري 
تعداد باالي نيروهاي استخدامي است. 

بر اساس آخرين آمار حدود ۶5 هزار نفر در شهرداري 
ش��اغل هس��تند. در برخي حوزه ها تعداد نيروهاي 
مازاد آنقدر زياد است كه اين نيروهاي مازاد تبديل به 
پتانسيلي براي ايجاد شبكه هاي فاسد شده و به دنبال 
ايجاد راه هايي براي كشف درآمدهاي نامشروع هستند.

   موازي كاري در نهادهاي نظارتي 
به گفته حسيني، در بحث نظارت هم كه مي تواند زير 
مجموعه اداره مديريتي باش��د، مي توان راهبردهاي 

مختلفي را به كار گرفت. 
او ادام��ه داد: در اين زمينه مي ت��وان تقويت مراجع 
نظارتي و نظ��ارت نامحس��وس را راه ان��دازي كرد. 
همچنين اس��تقرار نظارت سيستماتيك بسيار مهم 
است زيرا در شهرداري ضمن اينكه نهادهاي ناظر به 
فساد آلوده شده اند، به شكل پراكنده فعاليت مي كنند 
و موازي كاري اجازه رس��يدن به نتيجه مش��ترك و 

مناسب را نمي دهد.

   اصالح ساختار شهرداري 
براساس س��ند راهبردي مقابله با فس��اد شهرداري 
تهران، قوانين قديمي، فرهنگ س��ازماني معيوب و 
ساختار س��ازماني از مهم ترين گلوگاه هاي فساد در 
شهرداري تهران هستند. او درپاسخ به اينكه ساختار 
شهرداري تا چه اندازه در بروز فساد تاثير دارد، توضيح 
داد: واقعيت اين اس��ت كه اصالح ساختار شهرداري 
رامي توان به عنوان يكي از راهكارهاي مبازه با فس��اد 
در نظر گرفت .بايد جايگاه شوراي شهر را تقويت كرد 
و مهندسي ساختار مبتني بر الگوي حكمروايي خوب 
را به عنوان يكي از استراتژي هاي مبارزه با فساد براي 
بهبود ساختاري شهرداري در نظر گرفت. چابكسازي 
ش��هرداري، اص��الح فرايندها و بهس��ازي روش ها و 
سيس��تماتيك كردن آنها، ايجاد وحدت رويه در امور 
و مديريت واحد ش��هري مي توانند ب��ه عنوان اصالح 
ساختار كالن اداري و مديريتي مورد توجه قرار بگيرند. 

   راهبردهاي فرهنگي
به گفته حس��يني، راهبرده��اي فرهنگي يكي ديگر 
از مواردي اس��ت كه مي توان از طري��ق آن و با تبيين 
راهكارهايي مبارزه با فساد در شهرداري را كاهش داد. 
او در اين باره توضيح داد: آموزش پرسنل و مديران از 
مهم ترين فعاليت ها در اين زمينه به شمار مي رود. البته 
ش��هرداري تهران فعاليت هايي در اين زمينه داشته 
است و شخصا چند دوره آموزشي مبارزه با فساد براي 
كاركنان شهرداري برگزار كردم. آشنايي شهروندان 
با حقوق خودشان،  آشنايي با فساد و مصاديق فساد و 
آشنايي با روش هاي گزارش دهي فساد همه مي توانند 
منجربه فرهنگسازي ش��ده و به كاهش فساد و ارتقا 

سالمت در حوزه شهرداري ها كمك كنند.

   شفاف سازي
يكي از مواردي كه شهرداري و نيز شوراي شهر پنجم بر 
آن تاكيد بسيار دارند شفاف سازي است. در اين راستا 
شهرداري اقدام به راه اندازي سامانه شفافيت كرده است 
و اطالعات گوناگ��ون مربوط به قراردادها، مزايده ها و 
مناقصه ها و همچنين حقوق مديران شهرداري را بر 
روي اين سامانه بارگذاري مي كند. حسيني در پاسخ به 
اينكه آيا ايجاد سامانه شفافيت راه مناسبي براي مباره 
با فساد در شهرداري به ش��مار مي رود يا خير، گفت: 
طيبعتا اين گام ارزشمند و مهمي است كه شهرداري 
برداشته است اما كافي نيست. يكي از كارهاي مهم در 
اين خصوص بارگذاري اطالعات دقيق در تمام حوزه ها، 
تمام قراردادها، پرداخت ها، قوانين و مقررات، مزايده ها 
و مناقصه ها به شكل شفاف و به شكل فايل هاي ورد نه 
پي دي اف كه امكان آناليز آن وجود نداشته باشد، است 
و شهرداري در اين مسير راه طوالني براي طي كردن 
دارد. او با بيان اينكه در حوزه شفافيت بايد شهروندان 
را توانمند كنيم، افزود: توانمند كردن ش��هروندان و 
مقام هاي عمومي جامعه براي كسب اطالعات بسيار 
مهم است.شفافيت صرفا بارگذاري اطالعات نيست.

شهروندان بايد آگاهي داش��ته تا بتوانند اين موارد را 
از مس��ووالن مطالبه كنند.در واقع ش��هروندان آگاه 
مي توانند با استفاده از اين اطالعات شهرداري را براي 
اتخاذ تصميم هاي آگاهانه كم��ك كنند. اينها پيش 

نيازهاي الزم براي ايجاد شفافيت است.

   هوشمند سازي و مبارزه با فساد
او در پاسخ به اينكه هوشمندسازي تا چه اندازه مي تواند 
در كاهش فساد تاثيرگذار باش��د، تصريح كرد: يكي 
از اس��تراتژي هايي كه در دنيا تجربه شده و پاسخ هم 
گرفته اند، دولت الكترونيك اس��ت.طبيعتا هر چقدر 
به سمت الكترونيكي كردن امور،  مبادالت و مباحث 
مال��ي پيش برويم و بتوانيم به ج��اي ارتباطات رو در 
روي كاركنان شهرداري با ارباب رجوع و پيمانكاران 
به سمتي پيش برويم كه تمام اينها الكترونيك شوند، 
قطعا كاهش فس��اد را در پي خواهد داش��ت. برخي 
كارشناس��ان نيز اعتقاد دارند كه قوانين ش��هرداري 
شرايط را براي ايجاد فساد تسهيل كرده اند. اين مدرس 
دانشگاه در اين باره توضيح داد: براي اينكه مشخص 
ش��ود كدام بخش از قوانين ايراد دارن��د بايد قوانين 

شهرداري به ش��كل دقيق مورد بررسي قرار بگيرند.
شهرداري از زماني كه بلديه بود تا االن قوانين زيادي 
را در حوزه هاي مختلف دارد و الزم اس��ت اين قوانين 

پايش شوند. 

   ابهام زدايي از قوانين 
او با اشاره به اينكه يكي از يافته هاي من در زمينه فساد 
بحث قوانين و مقررات است،  گفت: برخي كارشناسان 
معتقدند قوانين و مقررات شهرداري بسياري مواقع 
ابهام دارند و اين ابهامات بايد رفع شوند. نكته ديگر اين 
است كه قوانين پيچيدگي هاي زيادي دارد و ناسخ و 
منسوخ بسياري دارد. انبوهي از قوانين وجود دارد و هر 
شخصي مي تواند در هرجايي كه دچار مشكل مي شود 
با توسل به اين قوانين كار خود را پيش ببرد. در واقع در 
شهرداري مشكل تعدد قوانين و مقررات داريم كه نياز 
به كار كارشناسي جدي و دقيق دارد تا قوانين يكپارچه 
و منظم ش��وند.قوانين زايد، ابهام��ات و پيچيدگي ها 
حذف ش��ود و مجموعه قوانين شسته و رفته شفاف و 

دقيق براي شهرداري تدوين شود.

   تشويق شهروندان به گزارش فساد
چندي پيش اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت 
»الزام ش��هرداري تهران به تكمي��ل و اصالح فرآيند 
دريافت و رسيدگي به گزارش شهروندان درباره فساد 
و تشويق گزارشگران تخلفات در شهرداري تهران« را 
تصويب كردند. حسيني معتقد است اين طرح كمك 
شاياني به كاهش فساد در شهرداري مي كند. او در اين 
باره توضيح داد: بي ترديد اين كار درست و تاثيرگذاري 
است. يكي از مشكالتي كه ما در كشور داريم اين است 
كه فرهنگ گزارشگري فساد بسيار بسيار ضعيف است 
در يكي از مطالعاتم از كاركنان سازمان ها پرسيديم در 
صورت مشاهده تخلف و رشوه گرفتن همكارانتان چه 
خواهيد كرد، فقط ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته 
بودندكه تخلف همكارشان را گزارش مي كنند و حدود 
۸2 درصد تخلفات را گزارش نمي كنند. اين امر داليل 
متعددي دارد. از جمله اينكه به گزارش هاي فس��اد 
رسيدگي نمي شود يا گزارشگر فساد مورد تهديد قرار 

مي گيرد و امنيت ندارد. 

   تامين امنيت گزارش دهندگان فساد
او ادام��ه داد: بنابراي��ن مه��م اس��ت ك��ه امني��ت 
گزارش دهندگان تامين ش��ود و اج��ازه ندهيم نام و 
نشان گزارش دهنده فساد آشكار شود و مورد تهديد 
قرار گيرد. همچنين بايد سيس��تمي طراحي ش��ود 
كه ضمن ايجاد ح��س امنيت ب��راي گزارش دهنده 
فساد، پاداش��ي براي آنها در نظر گرفته شود. در دنيا 
مكانيزم هاي متعددي براي اين كار وجود دارد براي 
مثال در امريكا براي »سوت زنان« مبلغي بين 20 تا 25 
سودي كه از ارايه گزارش عايد آن سيستم مي شود را به 
گزارش دهنده پرداخت مي كنند كه اين مي تواند انگيزه 
خوبي براي گزارش فساد باشد. او افزود: ستاد ارتقاي 
سالمت شهرداري تهران چند وقت پيش به دنبال اين 
بودند كه آيا مي توان از طريق هسته پژوهشي مبارزه 
با فساد و ارتقا سالمت اداري دانشگاه مكانيزم هايي را 
طراحي كنيم تا گزارش دهندگان فساد از طريق اين 
سيستم مورد حمايت قرار گيرندكه البته پيگير اين 
موضوع نشدند. اين كار بسيار خوبي است و مي توانيم 
شهروندان را فعال كرده و انگيزه گزارش فساد را در آنها 
ايجاد كنيم تا جامعه مدني براي مبارزه با فساد آماده 

شود و به اين موضوع ورود پيدا كند.

   كشف فساد از سوي شهروندان در دنيا
اين مدرس دانش��گاه با بيان اينكه در دنيا بسياري از 
فس��ادهاي مالي از طريق شهروندان كشف مي شود، 
تصريح كرد: فسادها از طريق كاركنان و خودسازمان 
كشف مي ش��وند. عالوه بر اين افرادي در درون خود 
سازمان وقتي مي بينند با گزارش فساد هم جرمشان 
كاهش پيدا كند و هم پاداش خواهند گرفت به شبكه 
فساد خودشان خيانت كرده و فساد را گزارش مي كنند. 
اينها راهكارهاي خوبي اس��ت و اميدوارم شهرداري 
بتوان��د در اين زمينه راهكارهاي عمل��ي بردارد. زيرا 

تاكنون راهكارهاي عملي نداشته است.
او تاكيد كرد: براي مبارزه با فساد اولين و مهم ترين كار 
اين است كه مصاديق فساد در يك سازمان شناسايي 
شود. شهرداري با توجه ساختار گسترده اي و خدمات 
گسترده اي كه ارايه مي كند و نيز ذي نفعان بسياري كه 
دارد در هر حوزه بايد اين كار را به شكل تخصصي انجام 
دهد.گام دوم سنجش فس��اد در هر حوزه شهرداري 
است. گام سوم اولويت بندي سرشاخه هاي فساد است 
تا با توجه به شناخت علل فساد، تجويز راهبردها براي 
كاهش آن انجام شود. متاسفانه در سازمان هاي ما اين 
اتفاق نيفتاده اس��ت.البته شهرداري سنجش هايي را 
انجام داده اما اين سنجش ها ريز مصاديق فساد نبوده 
اس��ت.در حالي كه مي توان ه��زاران مصداق را در هر 
بخش شهرداري مشخص كرد تا گام هايي براي ارتقا 

سالمت اداري برداشته شود.

   منع شهرداري از ورود به سياست
او با بياين اينكه شهرداري بايد بتواند خود را از ورود به 
مسائل سياسي دور نگه دارد، گفت: بايد تالش شود از 
ورود سياستمداراني كه به دنبال منافع حزبي سياسي 
خود هستند و منافع شهر و ش��هروندان براي آنها در 
اولويت قرار ندارد جلوگيري شود. شهرداري در زماني 
تبديل به نهادي سياسي ش��د و نه نهادي براي ارايه 
خدمات ش��هري. هر چه بتوانيم حضور شهروندان و 
جامعه مدني را در مقابل حضور سياسيون داشته باشيم 
شهر پيشرفت خواهد كرد.زيرا سياسيون براي منافع 
خودشان در پي ارايه قوانين و لواحي هستند تا منافع 
حزبي خودشان را دنبال كنند و همه اينها فسادزاست.

  داوود حس�يني، مدرس دانشگاه: يكي 
از مش�كالتي كه م�ا در كش�ور داريم اين 
است كه فرهنگ گزارشگري فساد بسيار 
بس�يار ضعيف اس�ت در يكي از مطالعاتم 
از كاركن�ان س�ازمان ها پرس�يديم در 
صورت مش�اهده تخلف و رش�وه گرفتن 
همكارانتان چه خواهيد كرد، فقط 18 درصد 
از پاس�خ دهندگان گفت�ه بودندكه تخلف 
همكارشان را گزارش مي كنند و حدود 82 
درصد تخلفات را گ�زارش نمي كنند. اين 
امر داليل متع�ددي دارد. از جمله اينكه به 
گزارش هاي فساد رس�يدگي نمي شود يا 
گزارشگر فساد مورد تهديد قرار مي گيرد و 
امنيت ندارد. بنابراين مهم است كه امنيت 
گزارش دهندگان تامين شود و اجازه ندهيم 
نام و نشان گزارش دهنده فساد آشكار شود 
و مورد تهدي�د قرار گي�رد. همچنين بايد 
سيستمي طراحي شود كه ضمن ايجاد حس 
امنيت براي گزارش دهنده فساد، پاداشي 

براي آنها در نظر گرفته شود.

برش
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استفاده از فضاي س��ايبري براي ايجاد شغل، آن هم 
در شرايطي كه كس��ب وكارهاي سنتي هم رفته رفته 
جاي خود را به كسب وكارهاي مدرن و آنالين مي دهد، 
مي تواند از آمال هر فردي كه در جست وجوي شغلي 
با درآمد مناسب است، محسوب شود. همين موضوع 
كالهبرداران را مش��تاق مي كند از فرصت اس��تفاده 
و به اس��م درآمدزايي، كاربران ش��بكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان هاي پرمخاط��ب را تش��ويق ك��رده تا 
مخاطبانشان را به اين رسانه ها اضافه كنند، رسانه هايي 
كه مي توان با رسيدن به اعضاي چندصدنفري، از آنها 
جهت تبليغات اس��تفاده كرد و البته اين گروه ها براي 
درآمدزايي صاحبانشان ايجاد شده و بعيد است پولي 

به جيب كاربران برود.
ش��غل هاي امروز تحت تاثير پيشرفت سريع فناوري 
و اضافه ش��دن قابليت هايي از ش��بكه هاي اجتماعي 
تا پيام رسان ها هس��تند. شبكه اجتماعي اينستاگرام 
كه در ايران هم مخاطبان زي��ادي دارد و تلگرام كه با 
وجود فيلتر ش��دن، هنوز هم پركاربرترين پيام رسان 
در كشور محسوب مي شود، يكي از مهم ترين روش ها 
براي تبليغات كسب وكارها محس��وب مي شوند و به 
همين دليل اس��ت كه در ابت��داي فيلترينگ تلگرام، 
كسب وكارهاي خرد خود را در آستانه نابودي ديدند و 
زماني كه صحبت از فيلتر اينستاگرام مي شود هم آنها 
خود را در معرض خطر مي بينند؛ اتفاقي كه در روزهاي 
قطعي اينترنت هم رخ داده و كسب وكارهاي كوچك 
و بزرگ، از اينكه به دليل عدم تعامل با مخاطبانشان از 
طريق اين شبكه هاي اجتماعي قادر به كاسبي نبودند، 
گله داش��تند. حتي در مواردي آمار شغل هايي كه در 
فضاي سايبري شكل گرفته نيز ارايه شده است. برخي 
مانند محمدجواد آذري جهرم��ي -وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات- پيش از اين از س��هم 17 درصدي 
تلگرام در اشتغال فضاي مجازي سخن مي گفتند و در 
مقابل، منتقدان هم به اين آمار اعتراض داشته و معتقد 
بودند فعاليت هايي مانند مديريت اين پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي كه اين روزها هم بسيار باب شده، 

شغل محسوب نمي شوند.

   كاربر بيشتر، درآمد بهتر
اما در حالي كه بس��ياري از كس��ب وكارها اين روزها 
از فضاي سنتي به سمت اس��تفاده از فناوري حركت 
مي كنند، بازار شغل هاي كاذب و روش هاي نه چندان 

معمول براي كس��ب درآمد هم گرم ش��ده است. اگر 
بخواهيم به يكي از روش هايي كه اين روزها باب شده 
اش��اره كنيم، اضافه كردن مخاطب��ان از 100 نفر به 
باال به گروه هاي تلگرامي اس��ت كه البته بنابه  ادعاي 
گردانندگان اين گروه ها، هرچه تعداد بيشتري را عضو 
كنيد، درآمدتان از يك ميليون تا چندده ميليون هم 
مي تواند افزايش يابد؛ هرچند عضو ش��دن ناخواسته 
به گروه هايي كه ابتدا معلوم نيس��ت چه هدفي دارند 
و البته به احتم��ال زياد به قصد تبليغ��ات راه اندازي 
شده اند، چندان هم براي كساني كه عضو اين گروه ها 
مي شوند خوشايند نيست، مخصوصا از اين جهت كه 
وقتي تلگرام خود را باز كنند، مي ببينند عضو گروهي 
شده اند كه به صورت مستمر اعضاي گروه را به اضافه 
كردن ديگران تشويق مي كند و اين در حالي است كه 
مشخص نيست چه كسي آنها را به اين بازي درآمدي 
دعوت كرده ، اتفاقي كه به واسطه قابليت هاي تلگرام 
روي مي دهد. هرچند با نگاهي به كساني كه در گروه 
هس��تند، مخاطبان مش��تركي پيدا مي شوند. برخي 
ممكن است از اينكه مخاطبان خود را در گروه كذايي 
مي بينند، شوكه ش��وند، اين در حالي است كه اضافه 
كردن افراد به گروه ها و كانال هاي تلگرامي، با در اختيار 
داشتن شماره يا آي دي افراد امكان پذير است. بنابراين 
اينكه ش��ما به گروهي اضافه شده ايد، مي تواند توسط 
يكي از مخاطبانتان كه شماره شما را دارد صورت گرفته 
باشد يا فردي از هر گروه ديگري كه عضو آن هستيد، 
با آگاهي از آي دي ش��ما اقدام به اين كار كرده باش��د؛ 
بنابراين اينكه افراد آشنايي را در گروهي كه به آن اضافه 

شديد ببينيد، چندان هم عجيب نيست.
نمي توان انكار كرد كه امروزه مردم به راحتي در فضاي 
مجازي فري��ب مي خورند، به خصوص اگر بحث مالي 
و پولي در كار باش��د. درباره اين سودجويي ها، ميالد 
داوري، كارش��ناس امنيت در گفت وگ��و با ديجياتو 
اظهار ك��رد: »با وضعيت اقتصادي ك��ه پيش آمده و 
صحبت هايي كه گاه در برخي محافل مطرح مي شود 
مبني بر اينكه مي توان از اينترنت پول در آورد، باعث 
شده كه همگي به دنبال كسب درآمد از فضاي مجازي 
باشند. آنها با اطالعات ناقصي كه دريافت مي كنند و 
خوش باوري كه پيدا مي كنند، كسب درآمد از اينترنت 
را كاري بس آسان مي دانند كه با اد كردن دوستانشان 
در يك گروه تلگرامي نيز به وجود مي آيد؛ در حالي كه 
كس��ب درآمد از فضاي مجازي راه و روش خودش را 
دارد و مانند هر بيزينس ديگري، نيازمند اس��تراتژي 

است؛ حتي مي توان گفت استراتژي و نقشه دقيق تري 
را نسبت به ساير تجارت ها مي طلبد.« البته صرف نظر 
از اينكه اين واريزي ها واقعيت دارد يا تنها با هدف فريب 
كاربران براي وارد شدن به اين بازي طراحي شده است، 
اين روزها و با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي 
اس��المي و تالش براي تبليغات در اين حوزه هم تنور 
گروه هاي »مخاطب دعوت كن حقوق بگير« و »اد بزن 
پول بگير« را داغ تر كرده اس��ت. بدين ترتيب كاربران 
اينترنتي و كساني كه پيام رسان تلگرام را روي گوشي 
خود نصب دارند، گاه و بيگاه و بدون اينكه خودش��ان 
بخواهند، عض��و گروه هايي مي ش��وند كه مضامين 
انتخاباتي دارد و به نظر مي رسد با هدف تبليغات براي 
كانديداهاي مجلس ايجاد شده؛ هرچند داوري با اشاره 
به چنين گروه هايي كه نام انتخابات را يدك مي كشند، 
مي گويد كه اين گروه ها ب��راي درآمدزايي صاحبان 
آنها به وجود آمده و قرار نيست ريالي از اين پول هاي 

وعده داده شده به جيب هيچ يك از كاربران برود.

   ظهور اپليكيشن رسيد ساز جعلي
همچنين چندي پيش اپليكيش��ني به ماركت هاي 
آنالين راه يافته بود كه با استفاده از آن، امكان ساختن 
رسيد هاي جعلي پرداخت بانكي فراهم مي شد. هرچند 
اين ماركت آنالين، پس از 48 ساعت اين اپليكيشن را 
كه به اشتباه ناظر در فروشگاه قرار گرفته بود، از خروجي 
خود حذف كرد، اما اين موضوع نش��ان مي دهد حتي 
درصورتي كه فردي اقدام به عضو كردن تعداد مورد نظر 
كاربر به گروهي كند، احتمال 100 درصدي به پرداخت 
پول وجود ندارد و اگرچه اين گروه ها ممكن است پر از 
اين رسيد ها باشند كه نشان مي دهند پرداختي هاي 
مختلفي به افراد صورت گرفته، اما همين رسيدها هم 
مي توانند جعلي باشند. داوري مي گويد عضو شدن در 
گروه هاي چند ده هزار نفري و انتشار تصاوير فيش هاي 
واريزي و برخي پيام هاي تش��كر دروغين )فيك( در 
داخ��ل اين گروه ه��ا، باعث جلب اعتم��اد مخاطبين 
مي ش��ود در حالي كه تمامي اينها س��اختگي و براي 

اهداف ازپيش تعيين ش��ده به كار م��ي رود. او توضيح 
مي دهد: »برنامه هاي مختلفي براي ساخت رسيد جعلي 
وجود دارد كه هرچند ماركت هاي اندرويدي سعي در 
حذف آنها دارند ولي اين برنامه ها دست به دست بين 
سودجويان مي چرخد و ورژن هاي مختلفي هم دارد. 
متاسفانه ويديوهاي آموزشي دقيقي هم پيرامون برخي 
از اين برنامه ها در اينترنت وجود دارد كه باعث مي شود 
هركس بتواند از اين مساله به نفع اهداف خود استفاده 
كند.« هرچند كه ساخت رسيد جعلي بر اساس قانون، 
با جعل اسناد هويتي و بانكي هيچ تفاوتي ندارد و انتشار 
و استفاده از آن فعاليتي مجرمانه به شمار مي رود، زيرا 
انجام كالهبرداري با استفاده از اين دسته از اپليكيشن ها 
امكان پذير اس��ت. به گفته داوري، »اين همان اتفاقي 
است كه در گروه هاي به اصطالح انتخاباتي تلگرامي به 
چشم مي خورد. كالهبرداري از طريق انتشار رسيدها 
و پيام هاي جعلي حاصل از واريز كه مردم را ترغيب به 
فعاليت و عضو كردن دوستان و آشنايان خود مي كند.«

آر اس تكنيكا| باگي در اپليكيشن واتس آپ دسكتاپ 
برطرف ش��ده كه به هكرها اجازه م��ي داد از راه دور به 
فايل هاي رايانه كاربر دسترسي يابند. كاربران بايد اپ 
دس��ك تاپ واتس اپ را آپديت كنند. به گزارش مهر، 
واتس اپ ماه گذش��ته باگي را در اپليكيشن دسكتاپ 
خود ترميم كرد. اين باگ به مهاجمان سايبري اجازه 
مي داد به فايل ه��اي موجود در رايانه كاربر را از راه دور 
دسترسي داشته باشند. گال وايزمن، يكي از كارشناسان 
شركت امنيت سايبري »پريمتر ايكس« ادعا مي كند 
برخي كاربراني كه از اپليكيشن واتس اپ روي رايانه مك 
استفاده مي كنند يا آيفون آنها با اپليكيشن واتس اپ 
روي رايانه داراي ويندوز يكپارچه شده، قرباني اين باگ 
امنيتي شده اند. اين كارشناس امنيتي شركت پريمتر 
ايكس شكاف هايي در واتس اپ كشف كرد كه هكرها 
مي توانند از آن سوءاستفاده كنند تا با ارسال پيام ها و 
لينك هاي دستكاري شده براي كاربر به رايانه او نفوذ 
كنند. وايزمن توانسته بود با استفاده از اين شكاف هاي 
امنيت��ي پيام هايي ح��اوي كد بدافزار ارس��ال كند يا 
فايل هاي روي رايانه ديگر را بررسي كند. به گفته اين 
كارشناس امنيت س��ايبري اگر كاربران واتس اپ در 
آيفون، نسخه دسك تاپ و موبايل خود را آپديت نكنند 
احتمال دارد تحت تاثير اين باگ امنيتي از اطالعاتشان 
سوءاستفاده شود. همچنين كاربران بايد از نسخه جديد 
مرورگر كروم نيز استفاده كنند. نسخه هاي اپليكيشن 
واتس اپ دسكتاپ پيش از v0.3.9309 و همچنين 
نسخه هاي پيش از 2.20.10 براي آيفون داراي باگ 
امنيتي مذكور هس��تند. پلتفرم دسك تاپ واتس اپ 

بيش از 1.۵ ميليارد كاربر فعال در ماه دارد.

تك كرانچ| اينس��تاگرام قابليت تازه اي را ارايه كرده كه 
به كاربران اج��ازه مي دهد اكانت هايي كه دنبال مي كنند 
را بر اس��اس »بيش��ترين مقدار نمايش محتوا در فيد« و 
»كمترين ميزان تعامل با آنها« مرتب سازي كنند. به لطف 
اين امكان تازه كاربران همچنين مي توانند وضعيت دنبال 
كردن و اعالن هاي خود را نيز مديريت كرده و اكانت هاي 
مدنظرشان را بر حس��ب انتخاب بي صدا كنند. به گزارش 
ديجياتو، اينس��تاگرام در بيانيه خبري خود پيرامون اين 
امكان تازه آورده است: »اينستاگرام واقعا تالش دارد شما 
را به م��ردم و چيزهايي كه برايتان اهميت دارند نزديك تر 
كند اما ما مي دانيم كه بر اثر گذشت زمان ساليق و روابط 
شما ممكن است دستخوش تغيير ش��وند. ممكن است 
تحصيالت دانشگاهي تان تمام شود، به شهر جديدي نقل 
مكان كنيد يا درگير عالقه مندي هاي تازه اي شويد. بنابراين 
ما مي خواهيم مديريت اكانت هايي كه در اينستاگرام فالو 
مي كنيد را برايتان ساده تر كنيم تا بهتر معرف ارتباطات و 
عاليق شما باشند.« اين قابليت اگر قصد داشته باشيد تعداد 
دنبال كنندگان خود را كم كنيد و تجربه اسكرول كردن فيد 
خود را كمي بهبود ببخشيد بسيار سودمند واقع مي شود. 
اينستاگرام همچنين به تازگي امكان مرتب سازي ليست 
دنبال شوندگان را براي كاربرانش فراهم كرده كه به لطف 
آن مي توان افراد را بر اس��اس تاريخي كه ش��روع به دنبال 
كردنشان كرده ايد، در فهرست مرتب كرد؛ قابليتي جالب و 
شايد هم ترسناك كه باعث مي شود نگاهي به روابط خود در 
گذشته بيندازيد و ببينيد مثال ديگر با چه اشخاصي صحبت 
نمي كنيد. آپديت جديد از همين حاال در حال ارايه است و 
اگر هنوز آن را دريافت نكرده ايد بهتر است يك بار اپليكيشن 

را ببنديد و از نو باز كنيد. 

بيزينس اينسايدر| اپل در س��ال گذشته موفق شد با 
فروش اپل واچ، رقباي ساعت س��از سوييسي را به حاشيه 
براند. به گزارش زوميت، طبق تخمين موسسه  استراتژي 
آناليتيكس، اپل واچ در س��ال گذش��ته  مي��الدي نه تنها 
پرفروش ترين ساعت هوشمند جهان بود، بلكه توانست كل 
صنعت ساعت سازي سوييس را نيز پشت سر بگذارد. در اين 
گزارش، تخمين زده مي شود اپل در سال 2019 با افزايشي 
3۶ درصدي درمقايسه با سال قبل، حدود 31 ميليون واحد 
ساعت هوشمند فروخته باشد. صنعت ساعت سازي سويس 
شامل برندهايي ازجمله س��واچ )Swatch( و تگ هوير 
)TAG Heuer( در بازه  زماني مشابه، مجموعا تنها 1/21 
ميليون واحد فروخته اند و با افت 13 درصدي درمقايسه با 
سال قبل روبه رو بوده اند. اپل در گزارش هاي مالي سه ماهه 
خود به تعداد ساعت هاي هوشمند فروخته شده اشاره اي 
نمي كند؛ اما موسسه استراتژي آناليتيكس با جمع آوري 
داده از شركاي خرده فروش اپل و ساير فروشندگان توانسته 
است به تخميني از تعداد كل اپل واچ هاي فروخته شده در 
سال گذشته برسد. نيل ماستون، مدير اجرايي اين موسسه 
آماري مي گويد: »س��اعت هاي مچي آنالوگ در بين افراد 
مسن تر هنوز بس��يار پرطرفدارند، اما قشر جوان به خريد 
س��اعت هاي ديجيتالي و هوشمند تمايل بيشتري نشان 
مي دهند.« به گفته  تحليلگران اين موسس��ه، سازندگان 
قديمي ساعت هاي سويسي مثل سواچ و تيسوت در جدال 
با ساعت هاي هوشمند در حال مغلوب شدن هستند. فرصت 
ساعت سازهاي سويسي براي تأثيرگذاري بر بازار ساعت هاي 
هوشمند روز به روز محدودتر مي شود. چند سالي مي شود 
كه اپل واچ به محصولي پيشرو در بازار ساعت هاي هوشمند 

تبديل شده است. 

نيوزوي�ك| محققان اعالم كرده ان��د برخي اپ هاي 
اندرويدي كه قرار بوده عملكرد گوشي كاربران را بهبود 
بدهند داراي قابليتي هس��تند ك��ه مي توانند هزاران 
نس��خه از بدافزارهاي مختلف را بدون دخالت كاربران 
دانلود كنند. به گزارش ديجياتو، طبق گزارش موسسه 
Trend Micro اين اپليكيش��ن ها كه از سال 2017 
ميالدي در گوگل پلي استور حضور داشته اند و مجموعا 
470 هزار مرتبه دانلود شده اند با ادعاي بهبود عملكرد 
گوش��ي هاي اندروي��دي از طريق پاكس��ازي يا حذف 

فايل هاي بالاستفاده سعي در جذب مخاطب داشتند اما 
در واقعيت به صورت پنهاني گوشي ها را آلوده مي كردند 
و كالهبرداري هاي تبليغاتي را از طريق آنها رقم مي زدند. 
محققان اين شركت امنيتي اعالم كرده اند كه اپ هاي 
آلوده حتي مي توانستند به جزييات الگين حساب هاي 
كاربري فيس بوك و گوگل كاربر نيز دسترسي پيدا كنند. 
تيم محققان Trend Micro با دنبال كردن س��طح 
آلودگي اين اپ ها طي ماه هاي اخير دريافته كه نزديك 
به 2۵00 كاربر در امريكا به واس��طه اين نرم افزارها كه 

حاال از گوگل پلي استور حذف شده اند، تحت تاثير قرار 
گرفته اند. مجموعا 48۵۵7 دستگاه نيز طي همين بازه در 
ژاپن آلوده شده اند. از جمله اپ هاي آلوده شناسايي شده 
مي توان به Shoot Clean )با بيش از 10 هزار دانلود(، 
Super Clean Lite )ب��ا بيش از ۵0 ه��زار دانلود(، 
Super Clean-Phone )با بيش از صد هزار دانلود( 
و Rocket Cleaner )با بي��ش از 100 هزار دانلود( 
اش��اره كرد. طبق بيانيه Trend Micro، براي نمونه 
در صورت اس��تفاده از Speed Clean نوعي ارتباط 

مخفي براي دانلود نس��خه هاي مختلف يك بدافزار در 
گوشي كاربر ايجاد مي ش��ود تا در نهايت كالهبرداري 
تبليغاتي اتفاق بيفتد. به اين ترتيب كليك كردن كاربر 
روي تبليغاتي شبيه سازي مي شود كه در يكي از اپ هاي 
آل��وده به نمايش در خواهد آمد و مجرمان از اين طريق 
مي توانند درآمدزايي كنند. عملكرد اين بدافزار هم بدين 
شكل است كه كاربر را فريب مي دهد تا مجوزهاي كامل 
دسترس��ي را در اختيارش قرار دهد و در ادامه با ارسال 
هش��داري با اين مضمون »گوشي شما در خطر است، 
لطفا براي استفاده ايمن اين دسترسي را باز كنيد« كاربر 
را مجاب مي كند كه قابليت هاي امنيتي گوگل پلي را 
خاموش كند. درصورتي كه كاربر اين هشدار را تاييد كند 
هكرها امكان مي يابند كه بدافزار مورد نظرش��ان را به 

دستگاه ارسال كنند و از آن گوشي براي انتشار نقدهاي 
مثبت ساختگي در مورد نرم افزار روي پلي استور بهره 
بگيرن��د و حتي درصورتي كه اطالع��ات الگين كاربر 
به اكانت هاي فيس بوك و گوگل روي گوشي ذخيره 
شده باش��ند به آن اطالعات نيز دسترسي پيدا كنند. 
هنوز مشخص نيست كه چه كسي اين كالهبرداري 
تبليغاتي را به راه انداخته هرچند بررس��ي هاي اوليه 
نشان مي دهد كه تيم دست اندركار آن در چين فعاليت 
 Trend مي كنند. نكته جالب اينكه طبق بررسي هاي
Micro در مواردي ك��ه كاربر هدف در چين حضور 
داشته باشد بدافزار به گوشي او ارسال نخواهد شد و اين 
نشان مي دهد كه توسعه دهندگان بدافزار مورد بحث 
مي خواهند از نظر مقامات داخلي اين كشور دور بمانند.

اليف واي�ر| خالي شدن س��ريع باتري، هنگ كردن 
مداوم گوشي، ريست شدن ناگهاني واي فاي و داغ كردن، 
مي تواند نش��ان دهنده ويروسي شدن گوشي باشد. به 
گزارش ايسنا، ويروس��ي شدن گوشي ممكن است به 
دليل استفاده از اينترنت ناامن يا دانلود يك اپليكيشن 
و نصب آن روي گوش��ي اتفاق افتاده باشد. كاربران در 
چنين مواقعي بايد سريعا براي مقابله با ويروس اقدام 
كرد و اين كار مي تواند با اس��تفاده از آنتي ويروس هاي 
معتبر صورت گيرد، با وجود اين پيش از مقابله با ويروس 
الزم اس��ت از اينكه دستگاه ويروسي چه ويژگي هايي 
دارد، اطالع پيدا كرد. وب س��ايت ب��ه ويژگي هايي كه 
مي تواند نشان دهنده گوشي هاي ويروسي باشد اشاره 
كرده است. خالي شدن سريع باتري يكي از نشانه هاي 
ويروسي شدن گوشي است. اگر گوشي به يك باره شارژ 
خالي مي كند، بايد حدس بزنيد كه گوشي ويروسي شده 
اس��ت، زيرا وجود ويروس ها موجب مي شود كه حجم 
پشتيباني باتري گوشي كم شود و هنگامي كه نرم افزار 
مخربي وارد گوشي شما مي شود، حافظه گوشي شما 
به صورت متداوم در حال كار است كه در نهايت سبب 
مي ش��ود باتري گوشيتان زودتر از گذشته خالي شود. 
داغ شدن گوشي نيز از ديگر نش��انه هاي گوشي هاي 
ويروسي اس��ت. امروزه داغ شدن گوشي در زمان هاي 
طوالني، طبيعي به نظر مي رسد، اما بايد توجه داشته 
باشيد كه اگر در وضعيت عادي و زماني كه زياد با گوشي 
كار نمي كنيد، متوجه داغ ش��دن بيش از حد گوشي 
شديد، احتمال ويروسي شدن گوشي شما وجود داشته 
است، زيرا برخي از ويروس ها سبب مي شوند كه بيش 
از اندازه طبيعي از CUP گوشي استفاده شود، درنهايت 
با داغ شدن غيرطبيعي گوشي روبه رو مي شويد. روزانه 
برنامه هاي مخرب زيادي وجود دارند كه هرچه در گوشي 
به دنبال آنها بگرديم، نمي توانيم به آنها دسترسي پيدا 
كنيم. اگر براي حذف آنها با مشكل روبه رو شديد، حتما 
گوشي خود را در وضعيت Safe mode قرار بدهيد و 
بعد از آن گوشيتان را يك بار خاموش و روشن كنيد و 
دكمه كم و زياد كردن گوشي را فشار دهيد تا لوگو براي 
 Safe شما نشان داده ش��ود و در نهايت شما در حالت

mode قادر هس��تيد برنامه مخرب را پيدا  سپس آن 
را حذف كنيد. ريست شدن ناگهاني واي فاي مي تواند 
دليل ديگري مبني بر ويروسي شدن گوشي باشد. در 
گوشي هاي اندرويدي ممكن است به يك باره با روشن 
شدن ناخواسته جي پي اس روبه رو شويم اما نمي توان اين 
مورد را دليل ويروسي شدن گوشي دانست، درصورتي كه 
اگر به شكل ناگهاني متوجه شديد كه واي فاي گوشي از 
كار افتاده مي توانيد به ويروسي شدن شك كنيد و براي 
اينكه از شر اين موضوع رها شويد بايد گوشي را ريست 
كنيد. طوالني ش��دن زمان بوت اندروي��د )باال آمدن 
دستگاه اندرويدي( نيز ممكن است به دليل ويروسي 
شدن گوشي باشد. اين امكان وجود دارد كه بعد از مدتي 
استفاده از گوشي متوجه شويد سرعت آن كم شده است 
يا مثال براي بوت شدن گوشي اندرويدي زمان زيادي 
صرف شود. در اين صورت مي توانيد به ويروسي شدن 
گوشي خود شك كنيد البته پيش از آن حتما از ميزان 
حافظه و مموري خود اطالع پيدا كنيد. وجود برنامه هاي 
ناشناس نيز مي تواند زنگ هشداري براي ويروسي شدن 
گوشي باشد. اگر در حال كار با گوشي هستيد و متوجه 
شديد بدون اينكه برنامه را دانلود كنيد در قسمت منوي 
شما وجود دارد سريعا آن را پاك كنيد، زيرا ممكن است 
اين برنامه نشاني از ويروسي شدن گوشي شما داشته 
باشد. همچنين هنگ كردن مداوم گوشي از معمول ترين 
نش��انه هاي ويروسي شدن گوشي اس��ت. بنابراين در 
صورتي كه گوش��ي مداوم هنگ مي كند و سرعت اش 
به شدت پايين آمده و شما از اين وضعيت كالفه شده ايد، 
بايد به ويروسي شدن گوشي شك كنيد، زيرا ويروس ها 

سبب مي شوند كه ميزان سرعت گوشي پايين بيايد.

گوشي هاي ويروسي را
 شناسايي كنيد

آلودگي اپليكيشن هاي اندرويدي به بدافزار تبليغاتي

  Sat. Feb 8.  شنبه  19  بهمن 1398   13 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1593  2020 

دنياي فناوري

بايد تمهيدات الزم را براي 
توسعه صادرات بينديشيم

مع��اون ن��وآوري و فن��اوري وزارت ارتباطات 
اظهار كرد بايد به نمايش��گاه هاي صادراتي و 
توسعه صادرات توجه خاصي شود. به گزارش 
ايلنا، س��يد س��تار هاش��مي گفت: »با توجه 
ب��ه ظرفيتي كه دركش��ور داري��م و توانايي و 
تخص��ص جوانان ما بايد نگاه وي��ژه اي به بازار 
منطقه ش��ود و محصوالت كيفي خ��ود را در 
اليه خدمات و زيرس��اخت به بازارهاي منطقه 
و پس از آن  به بازارهاي ديگر كش��ورها عرضه 
كنيم.« هاشمي با اشاره به حضور موفق ايران 
در كشور افغانستان گفت: »برنامه ريزي هايي 
براي حضور در بازار عمان و قطر داريم و البته 
براي بازار عراق نيز اقداماتي انجام داده بوديم، 
اما با توج��ه به ناامني هايي كه در اين كش��ور 
وجود داش��ت اين موضوع به تعويق افتاد ولي 
در آذربايج��ان و تركي��ه ني��ز ظرفيت حضور 
داريم. با توجه به نوسانات ارزي، ديدگاه ما اين 
اس��ت كه به لحاظ كمي و كيفي امكان رقابت 
داريم و باي��د تمهيدات الزم را براي توس��عه 
تعامالت و صادرات بينديش��يم.« معاون وزير 
ارتباطات تاكيد ك��رد: »بايد تعامالت تجاري 
با ش��ركت هاي توانمند منطقه ايجاد شود؛ در 
كشورهاي بازارهاي هدف حضور يابيم آنها را 
نيز دعوت كنيم كه به كشور ما سفر كنند و اين 
يكي از اولويت ها محس��وب مي شود. با وجود 
اينكه دركشور به واسطه تحريم ها، شرايط رشد 
اقتصادي مناس��ب نبود ولي در همين شرايط 
در بخش فناوري اطالعات تقريبا شش درصد 
و در ح��وزه ارتباطات حدود دو درصد رش��د 
داشتيم اما در بحث ارزش افزوده ها نيز شرايط 
مناس��بي را تجربه نكرديم.« هاشمي با تاكيد 
بر ضرورت توجه به ح��وزهICT افزود: »براي 
افزايش بهره وري ضرورت دارد كه به اين بخش 
توجه خاصي داشته باشيم و نكته مهم اين است 
بس��ياري از محصوالتي كه در اين حوزه داريم 
از جنس فكرافزار اس��ت بنابراي��ن با توجه به 
پتانس��يلي كه در كشور داريم بايد بتوانيم اين 
ظرفيت ها را در بازارهاي منطقه ارايه دهيم.«

مشاركت ۳۰ شركت دانش بنيان 
در پروژه هاي فضايي

سرپرست معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه 
فضايي اي��ران از مش��اركت اي��ران در پروژه 
ماهواره اي »اپسكو« خبر داد و گفت: »برخي 
از بخش هاي اين پروژه به دانش��گاه ها واگذار 
ش��ده اس��ت.« هادي رضاي��ي در گفت وگو با 
ايسنا، س��ازمان فضايي و پژوهش��گاه فضايي 
اي��ران را دو مجموعه  فعال در ح��وزه فضايي 
دانس��ت ك��ه تح��ت نظ��ر وزارت ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات فعاليت مي كنن��د و افزود: 
»در پژوهشگاه س��ه ماموريت اصلي »طراحي 
و ساخت ماهواره هاي سنجشي« براي كاربرد 
در حوزه هاي كشاورزي و هواشناسي، »طراحي 
و س��اخت ماهواره هاي مخابرات��ي« در مدار 
سنكرون با زمين و قرارگيري در مدار 3۶ هزار 
كيلومتري و »حوزه كاربردي« در دستور كار 
است.« وي با اشاره به برنامه هاي اين پژوهشگاه 
براي كاربرده��اي داده هاي ماهواره اي، اظهار 
ك��رد: »پايش و مديريت س��طوح زير كش��ت 
كشاورزي از جمله اين كاربردهاست. با استفاده 
از اين كاربرد مي توان ميزان كشت محصوالت 
كشاورزي را پايش كرد، ضمن آنكه در برخي 
از مناطق كش��ت برخي از محصوالت به دليل 
بحران آب ممنوعيت كشت دارند و با استفاده 
از داده ه��اي ماهواره ها مي ت��وان اين مناطق 
را پايش كرد. هدف اين پ��روژه، فراهم كردن 
اطالعات موردنياز بخش كشاورزي از تصاوير 
ماه��واره اي از طريق ايجاد س��امانه اي در اين 
زمينه اس��ت. اين س��امانه مي تواند اطالعات 
سطح اراضي زيركشت را در سطح منطقه مورد 
نظر، ارايه دهد و از طرفي ميزان توليد محصول 

را برآورد كند.«
رضايي ب��ا تاكيد ب��ر بهره مندي از پتانس��يل  
دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها، ش��ركت هاي 
دانش بنيان و بخش هاي صنعتي كشور، اظهار 
ك��رد: »در ح��ال حاضر با حدود 30 ش��ركت 
دانش بني��ان همكاري داري��م و همكاري ما با 
دانشگاه ها در قالب واگذاري توسعه فناوري ها 
و تعريف رس��اله دكتري كارشناس��ي ارشد و 
دكتري اس��ت.« وي با بيان اينكه بس��ياري از 
كش��ورها برخي از قطعات و زير سيستم هاي 
ماهواره ها را خودشان نمي سازند، اظهار كرد: 
اين قطعات و زير سيس��تم ها در جاي ديگري 
ساخته مي شود يا برخي از المان هاي ماهواره  
را خري��داري مي كنند؛ ولي در كش��ور ما اين 
امكان به دليل تصميمات ظالمانه اي كه عليه 
ايران گرفته مي ش��ود، وجود ن��دارد؛ از اين رو 
مجبوريم المان ها و زير س��اخت ها را در كشور 
ايجاد كنيم. بر اين اساس آزمايشگاه هاي خوبي 
در پژوهشگاه فضايي ايران راه اندازي شده كه 
در كشور منحصربه فرد هستند، به گونه اي كه 
اكثر دانشگاه هايي كه در حوزه ساخت ماهواره 
فعال هس��تند، از م��ا خدمات آزمايش��گاهي 
دريافت مي كنند. با زير ساخت هاي انجام شده 
تقريبا نيازي به انجام تستي در خارج از كشور 
نداريم.« سرپرست معاونت پژوهش و فناوري 
پژوهشگاه فضايي از مشاركت اين پژوهشگاه 
در پروژه ه��اي بين المللي خب��ر داد و يادآور 
شد: پروژه ماهواره اي »تري پلس« در سازمان 
 )APSCO( همكاري فضايي آسيا-اقيانوسيه
در حال اجراست و سه زيرسيستم از اين پروژه 
ماهواره اي به ايران واگذار شده و ما نيز بخشي 

از اين پروژه را به دانشگاه ها سپرده ايم.«
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گزارشيازفعاليتهايسازمانايميدروطييكسال

توليد  با روش جديد تامين مالي

از افتتاح 3.5 ميليارد دالر طرح و اشتغال 7600 نفري تا 2برابري اكتشاف و پيوند صنعت و دانشگاه

گروهبنگاهها|
استفاده از »روش هاي نوين براي تامين مالي« آن دسته 
از بنگاه هايي كه با هدف توس��عه كس��ب و كار خرد و 
خانگي فعاليت مي كنند، يكي از راهبردهايي است كه 
فعاالن اقتصادي معتقدند دولت از طريق آن مي تواند 
به بس��ياري از اهدافش در حوزه اشتغالزايي و... دست 
پيدا كند. در مسير دستيابي به اين روش، نوع خاصي 
قراردادهاي اقتصادي ميان فعاالن كس��ب و كار خرد 
در بخش ه��اي كش��اورزي، تولي��د و... از يك طرف و 
شركت هاي تعاوني ترسيم شد تا تامين مالي و تامين 
مواد اوليه، توليد، بازاريابي و صادرات بر اساس الگوهاي 
جديد مالي پيش رود.بر اين اساس طرح توليد مبتني بر 
قرارداد از تابستان سال گذشته و در گام نخست با انعقاد 
قرارداد بين روستاييان و يك شركت زعفراني در استان 
خراسان جنوبي منعقد ش��د تا محصوالت كشاورزان 
بدون واسطه توسط شركت با قيمتي بيش از نرخ روز 
بازار خريداري شود. با اين روش ضمن حذف واسطه ها 
و دالالن، كش��اورزان در قبال فروش محصول خود با 
قيمت مناسب به شركت توليدكننده، هزينه فروش 
محصول را به صورت نقدي از بانك دريافت مي كنند. 
بر اساس اين دستور كار مشخص است كه مدير ملي 
طرح تكاپوي وزارت كار با اشاره به اتصال محصوالت 
۱۰ هزار كش��اورز به بازار با روش تأمين مالي »توليد 
مبتني بر قرارداد« گفت: »بانك ها با روش هاي سنتي 
تسهيالت اشتغال، ناپايدار مي مانند.« رضا تازيكي در 
جريان بازديد خبرنگاران از يك كارخانه توليدكننده 
زعفران در مشهد به عنوان يكي از شركت هاي مجري 
طرح توليد مبتني بر قرارداد اظهار داش��ت: با توجه به 
اينكه در گذشته در پرداخت تسهيالت بانكي انحراف 
زيادي ايجاد مي شد، طرح توليد مبتني بر قرارداد در 
دستور كار قرار گرفت كه در قالب اين طرح تسهيالت 
به شركت توليدكننده يا كشاورز پرداخت نمي شود، 
بلكه اين تسهيالت نزد بانك است و وقتي كشاورز در 
قبال قرارداد با توليدكننده، محصول خود را به شركت 
تحويل داد، با مراجعه به بانك نقدا پول خود را دريافت 
مي كند. مدير طرح ملي توسعه كسب و كار و اشتغال 
پاي��دار با بيان اينكه در طرح تولي��د مبتني بر قرارداد 
قيمت محصوالت خريداري شده از كشاورز حتي باالتر 
از نرخ روز بازار است، گفت: طي يك سال گذشته، اين 
طرح در سه بنگاه اقتصادي توليدكننده زعفران و رب 

گوجه فرنگي اجرا شده است. تازيكي با اشاره به اينكه 
طرح توليد مبتني بر قرارداد تاكنون ۱۰ هزار كشاورز را 
تحت پوشش قرار داده است، گفت: در اين طرح عالوه 
بر ارتقاي بهره وري محصول، از نظر فروش محصول نيز 
تضمين شده است و درآمد كشاورزان نيز از محل بهره 
وري افزايش مي ياب��د.وي ادامه داد: طبق طرح توليد 
مبتني بر قرارداد اين قراردادها پيش از فصل كش��ت 
بين خريدار و توليدكننده منعقد مي ش��ود و شركت 
نيز تضمين مي دهد اگر قيمت روز محصول پايين تر از 
نرخ معمول باشد، توليدكننده آن را با قيمت تضمين 
ش��ده خريداري مي كند و اين موضوع انگيزه اي براي 
كشاورزان اس��ت تا محصوالت آنها توسط دالالن و با 

قيمت هاي پايين خريداري نشود.

    خريد محصول مستقيما از كشاورز 
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه اين تسهيالت فقط 
در زمان برداشت محصول بابت توليد پرداخت مي شود، 
گفت: كش��اورزاني كه محصول خود را در قالب طرح 
توليد مبتني بر قرارداد به فروش رسانند عالوه بر اينكه 
ميزان تولي��د و بهره وري ارتقا يافته اس��ت، محصول 
زعفران در هر كيلو بين ۸۰۰ هزار تومان تا يك ميليون 
تومان بيش از نرخ روز بازار از كش��اورز خريداري شده 
است. بنابراين يكي از مهم ترين اهداف اين طرح اين بود 
كه درآمد كشاورز افزايش مي يابد. ضمن اينكه سودي 
كه در گذشته در اختيار دالالن قرار مي گرفت، نصيب 
توليدكننده و كشاورز مي شود. مدير ملي طرح توسعه 
كسب و كار و اشتغال پايدار گفت: به ازاي هر ۲۵ ميليون 
تومان تسهيالتي كه براي توليدكننده در بانك ذخيره 
مي شود، شركت بايد با يك كشاورز قرارداد منعقد كند. 
اين بدان معناست كه براي يك ميليارد تومان تسهيالت 
بايد با ۴ هزار كشاورز قرار داد منعقد كند. تازيكي با بيان 
اينكه بر اس��اس طرح توليد مبتني بر قرارداد انحراف 
در تس��هيالت اعطايي صفر بوده است، تاكيد كرد: در 
امريكا ۴۵ درصد از كش��اورزان به روش قرارداد توليد 
مبتني قرارداد و در برزيل نيز ۷۰ درصد از كش��اورزان 
از اين روش محصول خود را به بازار عرضه مي كنند. در 
ايران از يك س��ال و نيم گذشته اين طرح آغاز شده 
و در حال حاضر ۸ درصد كشاورزان استان خراسان 
از اين طري��ق محصول خ��ود را عرض��ه مي كنند.

كشاورزان گوجه به طور ميانگين از هر هكتار ۴۰ تا 

۵۰ تن گوجه فرنگي برداشت مي كنند در حالي كه 
كشاورزان طرف قرارداد با يك شركت توليدكننده 

رب گوجه فرنگي ۷۵ تن گوجه توليد مي كنند.

   هدف گذاري خريد 
محصوالت ۱00 هزار كشاورز

اما هدف گذاري اين طرح چه گستره اي را شامل مي شود 
و چه ميزان بنگاه توليدي و كشاورزي زمينه پيوستن به 
يك چنين ساختاري را پيدا مي كنند؟ تازيكي با تاكيد 
بر اينكه هدف ما اين است كه در قالب طرح توليد مبتني 
بر قرارداد ۱۰۰ هزار كشاورز را تحت پوشش قرار دهيم 
و محصوالت آنها را با اي��ن روش تأمين مالي به صورت 
تضميني خري��داري كنيم گفت: از اي��ن محل ۱۵۰۰ 
فارغ التحصيل كش��اورزي هم وارد بازار كار مي شوند. با 
روش طرح توليد مبتني بر قرارداد مي توانيم كشاورز را 

در رشد اقتصادي و ارزش افزوده محصول سهيم كنيم.
مدير ملي طرح تكاپو با اشاره به مقاصد صادراتي زعفران 
ايران گفت: در حال حاض��ر ۸۰ درصد صادرات ايران به 
كش��ورهاي چين، امارات و اسپانيا صادر مي شود. نكته 
ديگر اينكه در حالي كه اسپانيا فقط يك تن توليد زعفران 
دارد، اما زعفران وارداتي خود را به ۴۰ كش��ور دنيا صادر 
مي كند. تازيكي همچنين با انتقاد از سياست صادراتي 
سازمان توس��عه تجارت كشور گفت: س��ازمان توسعه 
تجارت يارانه ش��ركت در نمايشگاه هاي جهاني را براي 
مقاص��د صادراتي اختصاص مي ده��د در حالي كه اين 
يارانه نبايد به »مقاصد صادراتي« داده شود بلكه بايد به 
»كاالهاي صادراتي« داده شود. به عنوان مثال سازمان 
توسعه تجارت يارانه صادراتي براي را صادرات به كشوري 
مانند عراق مي دهد در صورتي كه زعفران ما در عراق هيچ 
بازاري ندارد و در مقابل در ژاپن بازار دارد، بنابراين يارانه 

صادراتي بايد به كاال داده شود. مدير ملي طرح تكاپو افزود: 
بانك ها با روش هاي سنتي پرداخت تسهيالت اشتغال 
»ناپايدار« مي مانند اما اگر بتوانيم زنجيره هاي ارزش را به 
هم متصل كنيم موفق خواهيم بود. روش هاي متنوع در 
تأمين مالي را بايد به كار گرفت كه روش توليد مبتني بر 
قرارداد يكي از اين روش ها است. تازيكي در پاسخ به سوال 
مهر مبني بر اينكه طرح توليد مبتني بر قرارداد در چه 
محصوالتي اجرايي شده است، گفت: شركت هاي بخش 
خصوصي و صاحب برند مورد تاكيد اين طرح هستند و در 
حال حاضر ۱۰ شركت در نوبت قرار دارند تا از اين روش 
تأمين مالي شوند و مستقيم از دامدار و كشاورز خريداري 
كنند. وي گفت: ما تمام محصوالت كشاورزي را مي توانيم 
پوش��ش دهيم و تاكنون زعفران، گوجه فرنگي، صيد و 
صيادي، دام، عسل و گياهان دارويي در اين طرح تحت 

پوشش قرار گرفتند. 

سازمان ايميدرو از نيمه دوم سال گذشته به اين سو توسعه بخش 
معدن و صنايع معدني را به معناي وسيع تري طراحي و پياده سازي 
مي كند به طوري كه تمركز اين س��ازمان تنها بر زنجيره فوالد 
نيست، بلكه عملياتي كردن نقش��ه راه معدن و صنايع معدني، 
توسعه پژوهش، فناوري و آموزش، رشد فعاليت هاي اكتشافي، 
احياي معادن كوچك، توجه به عناصر نادرخاكي، توسعه برنامه 
گوهر سنگ ها و همچنين مديريت سود بنگاه ها در راستاي توسعه 
و در كنار آن، افزايش فعاليت هاي مرتبط با مسووليت اجتماعي، 
انجام گفت وگوي مستمر با تشكل هاي مختلف  و همكاري نزديك 
با مراكز علمي و پژوهشي در جهت رفع نيازهاي مجموعه هاي 

فوق، در شمار راهبري اين سازمان قرار گرفته اند.

  عملياتي شدن نقشه راه 
نقشه راه معدن و صنايع معدني مشتمل بر ۷۲راهبرد است كه 
سازمان ايميدرو مسووليت اجراي 33 راهبرد را در اختيار دارد. 
اين سازمان براي اجرايي كردن اين مهم ۱۴۵ هدف تعريف 
كرده است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران تا پايان دي ماه توانسته ۵۸درصد از اهداف را محقق كند.

   راه اندازي طرح ها
 از ابتداي س��ال تاكنون برنامه راه ان��دازي 3.۵ ميليارد دالر 
پروژه معدني و صنايع معدني اجرايي شده و تا نيمه زمستان 
امس��ال نزديك به ۱.۲ ميليارد دالر طرح افتتاح شده است. 
تعداد قابل توجهي از ديگر پروژه ها به مرحله راه اندازي، توليد 
آزمايشي يا تست مراحل مختلف رسيده اند. آلومينيوم جنوب 
)س��الكو( اكنون بزرگ ترين و )با تكنولوژي ۴3۰ كيلوآمپر( 
مدرن ترين كارخانه آلومينيوم ايران است كه از ابتداي زمستان 
جاري به توليد آزمايشي دست يافته است، از سرمايه گذاري 
۱.۲ ميلي��ارد دالري برخوردار اس��ت. همچنين طرح هاي 
گندله سازي توسعه ملي )واقع در سنگان( با سرمايه گذاري 
۱9۰ ميليون دالري به همراه ۴ ميليون دالر پروژه زيربنايي 
در مجموع )سه طرح( با رقم نزديك به ۱.۴ ميليارد دالر آماده 
افتتاح ش��ده اند. عالوه بر اين تا پايان سال جاري نيز بيش از 
يك ميليارد دالر طرح در مدار توليد قرار مي گيرد كه شامل 
حوزه هاي كنسانتره س��نگ آهن، چهار طرح صنعت مس، 
خردايش س��نگ آهن گل گهر، فاز نخست بندر پارسيان و 
تعدادي طرح زيربنايي است. كل سرمايه گذاري هايي كه تا 
پايان سال به ثمر مي نشيند بيش از ۷6۰۰ شغل مستقيم و 

نزديك به ۲9هزار شغل به طور غيرمستقيم ايجاد مي كند.

   عملكرد توليد صادرات واحدهاي بزرگ
عملكرد توليد ش��ركت هاي بزرگ بخش مع��دن و صنايع 
معدني در مدت ۱۰ ماهه سال 9۸ نشان دهنده رشد در اكثر 

بخش ها اس��ت به طوري كه توليد كنس��انتره سنگ آهن با 
افزايش 3درصدي، آهن اسفنجي افزايش ۸درصدي، شمش 
فوالد رش��د ۵ و محصول فوالد رش��د ۸درصدي، كاتد مس 
افزايش 3درصدي و توليد پودر آلومينا تقريبا به اندازه توليد 
سال گذشته بوده است. از سوي ديگر  آمار عملكرد صادرات 
واحدهاي بزرگ معدن و صنايع معدني كشورمان نيز نشان 
مي دهد در مدت ۱۰ ماهه سال 9۸ صدور انواع محصول اين 

شركت ها رشد ۲۵درصدي را به ثبت رسانده است. 

   اكتشاف 650 هزار كيلومترمربع
از ابتداي تاس��يس ايميدرو تا نيمه نخست سال 9۷ برنامه 
اكتشاف اين سازمان در مس��احت ۲۵۰ هزار كيلومترمربع 
اجرايي ش��د. اما از نيمه دوم س��ال گذش��ته برنامه توسعه 
 اكتش��افات با جهش ۴۰۰ هزار كيلومتر مربعي همراه شد 
به گونه اي كه با هدف افزايش ذخاير مواد استراتژيك معدني 
در 6۵۰ هزار كيلومتر مربع به اج��را در آمد. ايميدرو اكنون 
۸۰درصد مساحت اكتشافي كش��ور را در اختيار دارد. اين 
برنامه در واقع گامي در جهت ايجاد توازن در زنجيره صنايع 
معدني محسوب مي شود كه خوراك آتي صنايع را تامين كند. 
تاكنون در ايران مركزي ذخاير قابل توجهي كشف شده است. 
با توجه به اينكه بخش خصوصي با حمايت ايميدرو موفق به 
اجراي قسمتي از فعاليت هاي اكتشافي مذكور شده است، 
همكاري بخش خصوصي در تكميل فعاليت هاي اكتشافي 

نيز از سياست هاي جديد ايميدرو است.

   فعال سازي معادن كوچك
طرح احياي معادن كوچك و متوس��ط كه با هدف توس��عه 
اشتغال و همچنين تامين بخشي از خوراك شركت هاي بزرگ 
از سوي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران )از شركت هاي 
تابعه ايميدرو( به اجرا درآمده تا نيمه دي ماه جاري بيش از 
۱3۰ معدن را احيا كرده است. اين طرح با مشاركت تشكل ها 
از جمله خانه معدن ايران اجرايي شده است. در همين حال 
تفاهمنامه اي در راستاي كمك به فعال سازي معادن كوچك 
با توليدكنندگان كنسانتره و گندله امضا شده است كه به نقش 

آفريني اين معادن كمك خواهد كرد. 

   افزاي�ش س�رمايه صندوق بيمه معدن؛ پش�توانه 
بخش خصوصي

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني طي ۱۴ سال 
از فعاليت خود ۱۷۴۲ فقره بيمه نامه سرمايه گذاري و اعتباري 
به مبلغ ۱۰۲۸ ميلي��ارد تومان صادر كرده كه ۵9۲ ميليارد 
تومان آن مربوط به دو سال گذشته است. يكي از پشتوانه هاي 
اين صندوق افزايش سرمايه است كه در سال جاري از ۱۴۰ 

ميليارد به 3۵۰ ميليارد تومان رسيده است. طبق برنامه هاي 
ايميدرو، اين نهاد پش��تيبان معادن بخش خصوصي، سال 
99 برنامه افزايش س��رمايه تا ۵۰۰ ميلي��ارد تومان را پيش 
رو دارد. صندوق بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني، 
همچنين حمايت از طرح فعال سازي معادن كوچك را نيز 

جزو فعاليت هاي خود دارد.

    چشم انداز توسعه مناطق ويژه صنايع انرژي بر
طي س��ال هاي اخير ايميدرو عالوه ب��ر منطقه ويژه صنايع 
انرژي بر خليج فارس، توس��عه مناطق وي��ژه الِمرد )جنوب 
استان فارس( و پارسيان )غرب استان هرمزگان( و همچنين 
كاشان را پيش رو داشته است. منطقه المرد اكنون ميزبان 
بزرگ ترين و مدرنترين طرح توليد آلومينيوم ايران )سالكو( 
است و منطقه پارس��يان نيز در حال جذب سرمايه گذاران 
حوزه صنايع معدني و پتروشيمي است. وزارت نفت منطقه 
پارسيان را به عنوان هاب سوم اجراي طرح هاي پتروشيمي 
قرار داده اس��ت. در حال حاضر س��اخت فاز نخست اسكله 
اختصاصي منطقه پارسيان در مراحل پاياني است و تا اسفند 
ماه به بهره برداري خواهد رسيد. منطقه ويژه صنايع معدني 
و فلزي خليج فارس نيز ۱۸ طرح توس��عه اي در حال اجرا و 
برنامه واگذاري زمين به ۱۱ متقاضي سرمايه گذاري در دستور 
كار دارد. اين منطقه در عين حال برنامه دستيابي به ظرفيت 
توليد ۱۰ ميليون تن فوالد را در برنامه دارد. در همين حال به 
دليل اينكه اسكله منطقه ويژه خليج فارس يكي از مزيت هاي 
اين منطقه به شمار مي آيد، توسعه آن از محورهايي است كه 
توسط ايميدرو پيگيري مي شود و در اين راستا فراخوان جذب 

سرمايه گذار در دست اقدام است.

    جشنواره اينوماين2
ايميدرو جش��نواره ايده هاي ارزش آفرين با نام اينوماين۲ 
)INNOMINE( را ب��ا هم��كاري معاون��ت فن��اوري 
رياست جمهوري )و صندوق نوآوري و شكوفايي( و دانشگاه 
ته��ران در بهمن ماه برگزار ك��رد. در اين جش��نواره تعداد 
شركت هاي ثبت نام كننده و ايده هاي ارسال شده، با جهش 
نسبت به سال قبل به 3۸۰ مورد رسيد. ۱۵ ايده برتر اين حوزه 
نيز در پايان اين رويداد معرفي شدند. ايميدرو، »هم آفريني 
ارزش«، را در همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي پيگيري 

مي كند.

    راه اندازي پايلوت عناصر نادرخاكي
پايلوت تولي��د عناصر نادر خاكي در دهه نخس��ت بهمن 
م��اه 9۸ با حض��ور »مع��اون علمي رييس جمه��وري« و 
»وزير صنعت معدن و تجارت« افتتاح ش��د. اين پايلوت با 

اس��تفاده از دانش متخصصان داخلي راه اندازي ش��ده كه 
انعطاف پذيري بااليي در استحصال عناصر استراتژيك با 
عيارهاي بسيار پايين يا بسيار باال را دارد و با توجه به اينكه 
از روش هاي مختلف ف��راوري از جمله روش هاي فيزيكي 
و هيدرومتالورژي در آن استفاده شده، امكان حذف همه 

ناخالصي ها را دارد.
مطالعات نش��ان مي دهد عناصر نادر خاكي كش��ور، با غني 
شدگي ضعيف، اغلب همراه ساير عناصر از جمله آهن، تيتان، 
فسفات و مواد پرتوزا هستند كه راه اندازي اين پايلوت، به كامل 
شدن زنجيره دانش اس��تحصال مواد معدني و استراتژيك 

كمك شاياني مي كند. 

   تفاهمنامه با دانشگاه ها و مراكز علمي
ايميدرو در راستاي برطرف سازي نياز معدن و صنايع معدني، 
از سال گذشته اقدام به »نيازمحور كردن« پروژه هاي پژوهشي 
كرده و از آنها حمايت مي كند تا به رفع نيازهاي موجود در اين 
بخش بپردازند. اين سازمان طبق تفاهمنامه هاي امضا شده، با 
۱۱ دانشگاه و مراكز علمي در حال همكاري است و ۲۰ پروژه 
نيازمحور )عمدتا در حوزه محيط زيست( در حال اجرا دارد. 
سازمان ايميدرو همچنين از ۱9۴ پايان نامه بخش معدن و 
صنايع معدني حمايت كرده است. در همين حال بودجه حوزه 
پژوهش رشد ۵۰درصدي و بودجه بخش آموزش رشد صد 

درصدي در مقايسه با سال 9۷ داشته است.

    حمايت از صنعت گوهر سنگ ها 
و سنگ هاي تزئيني 

ايميدرو در كنار حماي��ت از صنايع بزرگ، برنامه بازبيني 
و تدوين طرح جامع گوهر س��نگ ها )سنگ هاي قيمتي 
و نيمه قيمتي( و همچنين سنگ هاي تزئيني را با حضور 
تش��كل هاي تخصصي در دس��ت اج��را دارد. هم اكنون 
كميته هاي مختلفي در اين بخش مشغول به كار هستند. 
اين برنامه با هدف رفع موانع اين صنايع به اجرا در مي آيد. 
مقرر ش��ده به زودي ب��ازار گوهر س��نگ ها در اصفهان با 
همكاري مقامات استاني و بخش خصوصي ايجاد شود. از 
سوي ديگر عارضه يابي بخش سنگ هاي تزئيني نيز آغاز 
شده تا شرايط رش��د و به روز آوري صنعت سنگ تزئيني 
مهيا ش��ود. ايميدرو به عنوان متولي توسعه بخش معدن 
و صنايع معدني در كنار فع��االن اين حوزه قرار دارد. اين 
س��ازمان نقش سياستگذاري و تسهيل ش��رايط فعاليت 
در معدن و صنايع معدن��ي را برعهده دارد و زمينه الزم را 
براي بخش خصوصي به منظور تقويت و توس��عه صنعت 
س��نگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي فراهم مي كند. در اين 
ميان صندوق بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني 

)از زيرمجموعه هاي ايميدرو(، از اين حوزه ارزش آفرين و 
اشتغال زا حمايت مي كند.

   تامين زيرساخت
تامين و توس��عه زيرس��اخت س��بب تس��هيل در انتقال و 
جابه جايي مواد خام و توليد شده مي شود. ايميدرو با همكاري 
شركت هاي بخش خصوصي، توسعه زيرساخت ها را در اولويت 
برنامه ها و اقدامات خود قرار داده كه برجسته ترين آنها شامل 
حمل جاده اي، ريلي، انتقال آب از دريا اس��ت. اين سازمان 
تاكنون 66۰ كيلومتر مسير جاده اي براي معادن و 3۷3 خط 
انتقال برق ايجاد كرده است. عالوه بر اين احداث نيروگاه هرمز 
در منطقه ويژه خليج فارس در راستاي توسعه زيرساخت ها 
انجام ش��ده اس��ت. همچنين خط دوم جاده سنگان تربت 
حيدريه با مشاركت بخش خصوصي اجرايي شده است. ارزش 
كل سرمايه گذاري اين طرح به ۸۰۰ ميليارد تومان مي رسد. 

    طرح خط انتقال آب از درياي عمان 
ايمي��درو با اس��تفاده از تجربه اج��راي پروژه انتق��ال آب از 
خلي��ج فارس ب��ه مناطق مرك��زي، پروژه جدي��د و بزرگ 
انتقال آب از درياي عمان به س��ه استان شرقي )سيستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي( را با استفاده از 
سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرايي مي كند.  در اين طرح 
۱۵۰۰ كيلومتري قرار است پس از شيرين سازي آب درياي 
عمان، از مسير خط لوله وارد سه استان سيستان و بلوچستان، 
خراس��ان جنوبي و خراسان رضوي شود كه در نهايت آينده 
تامين آب در مجتمع معدني س��نگان براي سرمايه گذاران، 

روشن و اطمينان بخش خواهد شد.

     منطقه ويژه خليج فارس  و طرح ۱0 ميليون تني فوالد
چش��م انداز منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس 
)از زيرمجموعه هاي سازمان ايميدرو(، دستيابي به ظرفيت 
توليد ۱۰ ميليون تن فوالد است. اين برنامه طبق راهبري هاي 
ايميدرو و با س��رمايه گذاران فعلي اين منطقه در دست اجرا 

است و كنسرسيوم آن تشكيل شده است. 

    ايجاد ظرفيت توليد ۱0 ميليون تن فوالد 
در سواحل مكران

ايميدرو در راستاي سياست هاي كالن در افزايش ظرفيت 
توليد فوالد و به س��بب دسترسي س��واحل جنوبي به آب و 
تاسيسات بندري، طرح ايجاد ۱۰ ميليون تن ظرفيت توليد 
فوالد در س��واحل مكران واقع در چابهار )استان سيستان و 
بلوچس��تان( را به اجرا گذاشته است. اين برنامه با مشاركت 

بخش خصوصي انجام خواهد شد.
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 ارتفاع موج در خليج فارس 
به 3 متر مي رسد

بوشهر|هواشناسي بوش��هر در اطالعيه هاي 
ويژه هواشناسي كش��اورزي و دريايي وضعيت 
جوي و دريايي مورد انتظار را به صورت افزايش 
نسبي و كاهش ناگهاني و شديد دما توصيف كرده 
اس��ت. طبق اعالم هواشناسي از روز چهارشنبه 
۱6 بهمن ماه تا روز شنبه ۱9 بهمن به سبب نفوذ 
يك توده هواي گرم دماي هوا ۴ تا ۷ درجه گرم تر 
مي شود و روزهاي پنجش��نبه و جمعه افزايش 
دماي هوا نمود بيش��تري دارد. همچنين از روز 
يكشنبه ۲۰ بهمن ماه تا پايان هفته آينده با نفوذ 
يك توده هواي بسيار سرد دماي هوا ۸ تا ۱۵ درجه 
كاهش مي يابد. پيش بيني مي شود كاهش دما در 
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه شدت بيشتري يابد 
و در برخي نقاط مرتفع استان دماي هوا به آستانه 

صفر درجه سلسيوس يا دماي منفي برسد.

شناسايي عامل انتشار خبر 
كذب ورود ويروس كرونا 

بندرعباس|رييس پليس فتا استان هرمزگان 
از شناسايي عامل انتشار خبر كذب ورود ويروس 
كرونا به بندرعباس خب��ر داد و گفت: هيچ گونه 
مورد بيماري از اين ويروس در استان هرمزگان 
مشاهده نشده است. علي اصغر افتخاري رييس 
پليس فتا استان هرمزگان عنوان كرد: طي انتشار 
يك خبر در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
مبني بر انتش��ار ويروس كرونا در بندرعباس و 
بستري اين فرد در بيمارستان موضوع به صورت 
ويژه در دس��تور كار اين پليس قرار گرفت. اين 
مقام مسوول بيان كرد: به محض رويت اين خبر 
در فضاي مجازي بالفاصله با دانشگاه علوم پزشكي 
تماس گرفته شد و در خصوص اين خبر گفت وگو 
شد كه اين شايعه را تكذيب كردند. او اضافه كرد: با 
توجه به حساسيت موضوع و جهت جلوگيري از 
تشويش اذهان عمومي و همچنين سوءاستفاده 
برخي افراد، كارشناس��ان اين پلي��س كمتر از 
يك ساعت موفق به شناسايي انتشار دهندگان 
اين خبر كذب در فضاي مجازي ش��دند و بعد از 
دستگيري پرونده با تكميل مستندات جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي ارسال شد.

مشعل گاز 4 روستاي 
سوادكوه روشن شد

مازندران| به مناسبت ايام اهلل دهه فجر، چهار 
روس��تاي كوهستاني منطقه س��وادكوه با هفت 
ميليارد تومان اعتبار گازرساني شد. جعفر احمدپور 
مديرعامل شركت گاز مازندران درآيين افتتاحيه 
گازرساني به چهار روستاي منطقه سوادكوه، ميزان 
هزينه اين پروژه ها را هفت ميليارد تومان برشمرد و 
افزود: اين پروژه داراي ۲6 كيلومتر مسير انتقال، دو 
ايستگاه و قابليت نصب 6۰۰ علمك است و با اين 
اقدام بيش از 9۰۰ خانوار تحت پوشش گازرساني 
قرار گرفتند. وي با اذعان بر كمبود نقدينگي كشور 
بر عدم توقف پروژه هاي گازرساني اشاره و از جمله 
افتتاحيه هاي پروژه گازرساني در اين ايام را افتتاح 
گازرساني به ۱33 روس��تا و يك شهر در منطقه 
ساري، ده روستا در بهشهر، گازرساني به صنعت 
پيش��رو همچون نساجي و يك روس��تا در غرب 

استان عنوان كرد. 

برگزار ي صبحگاه مشترك يگان 
حفاظت و پايگاه بسيج مقاومت

بندراميرآباد|همزمان با فرارسيدن چهل و 
يكمين طليعه پيروزي انقالب صبحگاه مشترك 
نيروهاي يگان حفاظت و بسيجيان بندراميرآباد 
با حضور مدير و جمعي از مسووالن اين بندر در 
مي��دان صبحگاه يگان حفاظ��ت بندراميرآباد 

برگزار شد. 
مدير منطق��ه ويژه اقتص��ادي بندراميرآباد در 
صبحگاه مش��ترك ي��گان حفاظ��ت همزمان 
ب��ا پنجمي��ن روز از ده��ه مبارك فج��ر كه در 
بندراميرآباد برگزار ش��د، گفت: ايران در زماني 
قدرت اول منطقه و خاورميانه شد كه دشمنان 
اين مرزوبوم، در كشورهاي مرزي حضور خباثت 

و خسارت باري دارند. 
سياوش رضواني ابراز اميدواري كرد:در گام دوم 
انقالب اسالمي به خواست خداي متعال، شاهد 
پيش��رفت روز افزون كشور در تمام عرصه هاي 
علمي، فرهنگي و اقتصادي به پشتوانه جوانان 
نسل سوم و چهارم و ان شاء اهلل نسل هاي بعدي 

انقالب باشيم.

700 اتوبوس شهر اصفهان طي 
تفاهم با دولت بازسازي مي شود

اصفهان|شهردار اصفهان از امضاي تفاهم نامه اي 
با دولت براي بازسازي اتوبوس ها خبر داد و گفت: 
اين تفاهم نامه طي دو بخش امضا ش��ده و يك 
بخش باقي مانده كه قرار است با شيوه جديد از 
نظر تامين مالي ۷۰۰ اتوبوس در شهر اصفهان 
بازس��ازي ش��ود. قدرت اهلل ن��وروزي در برنامه 
راديويي »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با 
تبريك دهه فجر به ش��هروندان و به همه ملت 
ايران، اظهار كرد: چهل و يكمين سال پيروزي 
انقالب اس��المي را آغاز كرديم و همزمان با اين 
ايام ش��هرداري اصفهان فعاليت هاي خوبي را 
ش��روع كرد. در حال حاضر ۲۰۰ عنوان برنامه 
با ۴۰۰ اجرا در سطح ش��هر داريم و در مناطق 
افتتاحيه هاي مختلفي خواهيم داشت كه روز 
گذش��ته در منطقه ۱۰ خدم��ات جديدي در 
خدمت مردم قرار گرفت. همچنين روز دوشنبه 
 هفته آين��ده هم در منطق��ه ۱۲ پروژه هايي را 

در اختيار مردم قرار خواهيم داد. 

ويژه

رييسبنيادمستضعفانپاسخداد

گمانه زني ها در مورد تاثير مزايده هاي بنياد بر قيمت امالك
سيد پرويز فتاح رييس بنياد مستضعفان در حاشيه 
سفر به اس��تان خراس��ان جنوبي و حضور در جلسه 
شوراي اداري شهرستان درميان، به برخي پرسش ها 
در خصوص چرايي گراني مسكن پاسخ داد. او با اشاره 
به ظلم خان��دان پهلوي و وابستگانش��ان و تصاحب 
زمين هاي بسياري با زور اظهار كرد: خراسان جنوبي 
در زمان رژيم گذشته منتسب بود به اسداهلل علم وزير 

دربار كه بس��ياري از زمين ها را تصرف كردند و به نام 
زدند. بعضي از مشكالت درباره اين زمين ها حل شده و 
خيلي از موارد هم هنوز حل نشده است. اين مشكل را ما 
بايد حل كنيم و واقعا بناي ما اين است كه از اين زمين ها 
و منافع آن براي نفع مردم و توسعه استان استفاده شود. 
به گفته او فلسفه بنياد همانطور كه روي اسم آن است، 
براي مستضعفان و محرومان و مردم است.رييس بنياد 

مستضعفان با بيان بخشي از خدمات اين بنياد در استان 
خراس��ان جنوبي گفت: بنياد مستضعفان به صورت 
سنتي در اين اس��تان خدماتي داشته و فعاليت هايي 
انجام داده كه خدماتش در حوزه هاي مختلف اعم از 
بهداشتي، ورزشي، آموزشي و ... ادامه پيدا مي كند. او 
در پاسخ به سوالي درباره بنا هاي ميراث فرهنگي كه 
در زمين هاي بنياد مس��تضعفان قرار دارد، گفت: اگر 

اين امالك و اماكن تاريخي در اختيار ميراث فرهنگي 
است، حتما وظيفه آنهاس��ت كه اقدام به مرمت اين 
بنا هاي تاريخي كنند. البته اگر ملكي در اختيار بنياد 
است و ميراث فرهنگي آن را ثبت تاريخي كرده باشد، 
ما موظفيم اين امالك را حفظ كنيم تا تعيين تكليف 
شود و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. رييس بنياد 
مستضعفان در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش قيمت 

زمين و ام��الك در اثر مزايده هاي اي��ن بنياد، اظهار 
داش��ت: در همه ايران قيمت ملك باال رفته است. آيا 
در آنجا ها هم مزايده بنياد باعث شده؟ متوسط گيري 
كنند كه قيمت ملك در بيرجند نسبت به 3 سال قبل 
چقدر گران شده، در نقاط ديگر ايران هم ارزيابي كنند. 
حتما اينطور نيست كه افزايش قيمت ملك در بيرجند 

بيشتر از ساير نقاط كشور باشد.
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سيل نوروز 98  نهمين حادثه خسارت بار جهان
نوروز ۹۸ يكي از خسارت بارترين و شايد ناخوشايندترين 
تعطيالت ايرانيان در سال هاي گذشته بود. تنها ۲۴ ساعت 
مانده به تعطيالت نوروز ش��هرهاي آق قال و گميشان در 
استان گلستان به زير آب رفت تا ايران با چهره اي سيالبي 
به استقبال سال جديد برود و به دنبال آن با ادامه بارندگي ها 
استان فارس، لرستان، خوزستان و كردستان هم با سيل 
درگير شد تا اين حوادث سرآغاز ايجاد خساراتي جاني و 
مالي براي مردم و زيرساخت هاي كشور شود، تا جايي كه 
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مسووالن كشور، 
سيل نوروز امسال، به 50 هزار حانه آسيب جدي وارد كرد، 
700 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را از بين برد، 1600 
ميليارد به راه هاي كشور در استان هاي سيل زده خسارت 
وارد كرد وجان بيش از 70 نفر را گرفت و حاال با گذش��ت 
بيش از 10 ماه از اين اتفاق، يك شركت بين المللي بيمه، 
گزارشي جديد از حوادث طبيعي سال ۲01۹ منتشر كرده 
است كه در آن سيل هاي فروردين ماه امسال ايران جزو 10 

حادثه خسارت بار آن قرار دارد. 
 ۴0۹ ،AON براس��اس اطالعات گزارش ش��ركت بيمه
حادثه طبيعي در يك س��ال گذش��ته در دنيا رخ داده اند 
ك��ه ۲۳۲ ميلي��ارد دالر به اقتص��اد دنيا خس��ارت وارد 
كرده اند، توفان هاگيبيس در ژاپن، س��يل ها در رودخانه 
مي سي س��ي پي در اي��االت متحده امريكا و س��يل هاي 
فروردين ماه اي��ران جزو زيان بارترين ح��وادث رخ داده 
قرار دارند كه بر اساس داده هاي اين شركت در سيل هاي 
فروردين ماه امسال در كل كشور، 77 كشته و ۸.۳ ميليارد 
دالر خسارت به همراه داشته است، يعني بيش از ۳ درصد 
خس��ارات همه حوادث طبيعي در سرتاسر دنيا در سال 

۲01۹ به اقتصاد ايران وارد شده است.

      سيل ايران در جدول 10 حادثه خسارت بار دنيا
بر اساس گزارش شركت بيمه »اي اُ ان« خسارت بارترين 
حادثه س��ال گذشته در تمام دنيا س��يل بوده است. اين 
ش��ركت در بخش��ي از گزارش خود درباره اين موضوع 
نوشته است: »پرخسارت ترين حادثه سال ۲01۹ سيل 
بود كه به تنهايي ۸۲ميليارد دالر به اقتصاد ضرر وارد كرد، 
به طوري كه 5 مورد از 10 حادثه زيان بار به سيل مربوط 
بود؛ سيل در اياالت متحده امريكا، چين، هند و ايران جزو 
اين حوادث بودند. اين 5 اتفاق 5۳ميليارد دالر خسارت به 

همراه داشته است.«
از سوي ديگر نه تنها سيل نوروز ۹۸ در جايگاه نهمين 
حادثه خسارت بار جهان قرار دارد بلكه در اين گزارش 
مشخص شده اس��ت كه سيل هاي فروردين ماه ايران 
بيشترين خس��ارت را در خاورميانه، آفريقا و اروپا هم 
به همراه داشته است. به اين ترتيب بر اساس داده هاي 
آماري ش��ركت بيمه AON در جايگاه نخس��ت اين 
فهرست توفان آفريقاي جنوبي با هزار و ۳0۳ كشته و 
ضرر اقتصادي ۲.7 ميليارد دالري، توفان غرب و مركز 
اروپا با دو كش��ته و خسارت 1.6 ميليارد دالري، سيل 
نوروز ۹۸ ايران با 77 كشته و ضرر اقتصادي ۸.۳ ميليارد 
دالري، سيل اسپانيا با هفت كشته و ۲.5 ميليارد دالر 
ضرر مالي و گرماي ش��ديد در اروپاي مركزي با ضرر 
اقتصادي 1.1 ميليارد توماني به عنوان پنج حادثه پر 
خسارت در اين مناطق شناس��ايي شده است. اين در 
حالي است كه كل خس��ارت حوادث طبيعي در اين 
مناطق ۳۹ميليارد دالر بوده است كه بيش از ۲0درصد 
آن از ايران اس��ت. در بخشي از اين گزارش آمده است: 

»جالب است كه بيشترين خسارت ها از حوادث طبيعي 
در خاورميانه، اروپا و آفريقا مربوط به كشورهاي اروپايي 
نيس��ت، بلكه مهم ترين حادثه طبيعي در اين منطقه 
در خاورميانه مربوط به يك سيل چند هفته اي در ۲5 
استان و ۴۴00 روستاي ايران است. نزديك به ۸0نفر در 
اين اتفاق كشته شدند و بيش از ۸ميليارد دالر خسارت 

به اين كشور وارد شد.«

    تغييراقليم و حوادث طبيعي
به گفته برخي محققان بخشي از دليل وقوع اين حوادث 
طبيعي به گرمايش زمين و تغييراقليم برمي گردد. بخش 
زمين شناسي ناسا در اين رابطه در سال ۲005 نوشته بود: 

»تغييراقليم شايد عامل حوادث طبيعي امروز نباشد اما 
به احتمال زياد روي فجايع آينده تاثير مي گذارد، افزايش 
دماي زمين باعث افزايش خطر خشكسالي و توفان ها در 

مناطق مختلف مي شود.«
اين اتفاقي است كه در يك سال اخير در مناطق مختلف 
ايران نمونه هاي آن مشاهده شد و حتي به گفته رييس 
كارگروه هواشناسي و اقليم شناسي هيات ويژه گزارش 
ملي سيالب ها بارش هاي فروردين ماه ارتباط مستقيم 
با تغييراقليم دارد. بهلول عليجاني، درباره اين موضوع 
بيان كرد: »يك��ي از ويژگي ه��اي تغييراقليم پديدار 
ش��دن پديده هاي حدي اس��ت، بارش هاي فروردين 
رگباري بود به همين دليل آن را به تغييراقليم مرتبط 

مي دانيم. بررسي هاي ما نشان مي دهد از نظر شدت در 
گذشته از اين بارش ها در ايران رخ داده اند اما باران هاي 
فروردين امسال چند روزي تداوم داشتند، اتفاقي كه 
در گذش��ته رخ نداده بود. بارش هاي چن��د روز اخير 
سيستان وبلوچس��تان هم به همين شكل است. اينها 
بي نظمي اقليمي هستند كه به خاطر تغييراقليم تشديد 

پيدا كردند.«

    خسارت ۸.۳ ميليارد دالري ارتباطي به 
تغييراقليم ندارد

البته به گفته محقق��ان، تغييراقليم هرچند در بارش 
اين باران هاي سيل آسا نقش داشته اند، نمي توان آن را 

دليل خسارت ۸.۳ ميليارد دالري سيل هاي فروردين 
دانست. عليجاني درباره اين موضوع افزود: »خسارت ها 
ناشي از عدم آمادگي انسان نسبت شرايط طبيعي است، 
زيرس��اخت هاي ما براي اين حوادث آماده نيس��تند، 
مطالعه اي داشتم كه نشان مي داد ما بايد در همه نقاط 
كشور ۴0درصد آمادگي مواجهه با بارش شديد را داشته 
باش��يم اما اصال اينگونه نيس��ت. اگر آمادگي كافي را 
داشتيم، سيل فروردين ماه خسارتي نداشت يا حداقل 
خسارت آن كمتر بود.« اين موضوعي است كه نمونه 
آن در همين سيل در شيراز مشاهده شد و يك اشتباه 
مهندسي در ساخت وساز جاده اي منجر به يك سيل 

انسان ساخت در دروازه قرآن شيراز شد.

    خسارت پنهان سيل
اگرچه در اين گزارش به خس��ارت هاي آشكار ناشي از 
وقوع سيل مانند خرابي زيرساخت ها و منازل مسكوني 
پرداخته شده اما آنچه در نظر گرفته نشد، خسارت هاي 
پنهان اس��ت كه در بلندمدت حضور خود را نشان داد. 
ازجمله آن مي توان به بيكاري روستانش��ينان اش��اره 
كرد كه عمدتا در مشاغل كش��اورزي و دامداري فعال 
بودند و با وقوع س��يل زمين هاي كشاورزي آنها از بين 
رفته و دام هايشان هم تلف شدند. محمدرضا گودرزي، 
كارشناس اشتغال روستايي درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: وقوع سيل مناطق مسكوني و غيرمسكوني را تحت 
تاثير قرار مي دهد و بنگاه هاي كوچك و بزرگ اقتصادي 
در شهرها و روستاها را ويران و فعاليت اقتصادي را مختل 
مي كند، بنابراين چرخه اقتصاد ُكند و متوقف مي شود و 
بيكاري موقت را به دنبال خواهد داشت كه به طور طبيعي 
در كوتاه مدت با بيكاري هاي مقطعي روبه مي شويم كه 
ابعاد و تعداد آن قابل تخمين نيست.  او افزود: در اقتصاد، 
تهديدها به صورت شوك و آني؛ اما فرصت ها به تدريج 
خود را نشان مي دهند. بنابراين اينكه فكر كنيم با هدايت 
آب ذخيره شده در پشت سدها بتوانيم از ظرفيت آن در 
بهبود اشتغال استفاده كنيم، بسيار خوشبينانه است. 
س��يل در حوزه هاي مختلف هزينه ه��اي متعددي را 
براي كشور ايجاد كرده اس��ت و در شرايط خاص سال 
۹۸ اين هزينه ها بخشي از منابع بودجه كشور را حتي 
تا سال هاي بعد هم مي بلعد.  گودرزي بيان كرد: اينكه 
چگونه از تهديدها به عنوان فرصت اس��تفاده كنيم به 
روش مديريت ما مربوط مي شود؛ مشكل بزرگ ما اين 
اس��ت كه نمي دانيم، نمي توانيم و تاكنون نيز مديريت 
بح��ران نكرديم؛ اگر مديريت بحران به ش��كل صحيح 
انجام مي شد، مي توانستيم اميدوار باشيم كه در آينده 
امكان استفاده از تهديدها به نفع فرصت ها وجود دارد 
اما اكنون آنچه شاهدش هستيم اين است كه كشاورزها 
و دامدارها خانه نشين شدند، خسارت زمين و دامشان 
روي دست دولت باقي مانده و از سوي ديگر براي جبران 
كمبود محصوالت آنها باي��د واردات انجام دهيم كه در 
شرايط اقتصادي فعلي هزينه تامين نيازهاي اوليه كشور 
را افزايش مي دهد. در حالي كه اگر به س��رعت جبران 
خسارت ها افزوده مي ش��د اكنون بعد از آن بارندگي با 
حاصلخيزي زمين ها مي ش��د از فرصت طاليي پيش 
آمده به نفع بخش كشاورزي استفاده كرد براي مثال با 
پاكسازي فوري زمين و ارايه تسهيالت خريد بذر و نهاده 
به كشاورزان هم آنها را زودتر وارد چرخه اقتصاد كرد هم 

از هزينه واردات محصول كاست.

نخستين تست كرونا از دانشجويان ايراني بازگشته از چين
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت 
گفت: 57 دانشجوي ايراني بازگشته از ووهان چين سالم 
هستند و روزانه معاينه مي شوند، امروز نيز اولين آزمايش 
كرونا از اين دانشجويان گرفته مي شود. كيانوش جهانپور 
درباره اين موضوع افزود: دانش��جويان ايراني بازگش��ته از 
چين در هتلي تحت قرنطينه ساده هستند در اين حد كه 
با خانواده خود و ديگران فعال مراوده ندارند و دليلي وجود 
ندارد كه محل قرنطينه اين دانشجويان اعالم شود اما موضوع 
محرمانه اي نيس��ت. وي وضعيت و حال عمومي همه اين 
دانشجويان را خوب اعالم كرد و يادآور شد: امكانات رفاهي 
الزم براي آنها فراهم ش��ده اس��ت. روز پنج شنبه هم وزير 
بهداشت از محل اسكان آنها بازديد و با دانشجويان گفت وگو 
كرد. يك پزش��ك خانم و يك پزش��ك آقا و تيم بهداشت 
محيط و اورژانس نيز در اين محل مستقر هستند. رييس 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تصريح 
كرد: آنها به هر حال بايد اي��ن دوره قرنطيه 1۴ روز را طي 
كنند اما مشكل خاصي ندارند و هيچ كدام نيازي به خدمات 
درماني يا بيمارستاني ندارند و احتماال فردا تست اول كرونا 

از دانشجويان گرفته مي شود. جهانپور درباره بازگشت ساير 
ايرانيان مقيم چين يا ووهان به كش��ور نيز گفت: در شهر 
ووهان حدود ۸0 ايراني مقيم بودند، هواپيما براي بازگشت 
همه آنها فراهم بود اما به جز اين 57 نفر بقيه ايرانيان مقيم 
اين شهر تمايلي براي بازگشت به ايران نداشتند و خودشان 
نيامدند و گرنه امكانات الزم و پرواز اختصاصي براي بازگشت 
آنها فراهم بود. وي ادامه داد: در مورد ايرانيان مقيم س��اير 
شهرها و استان هاي چين هم پروازهاي غيرمستقيم به كشور 
برقرار است و اگر بخواهند مي توانند با پروازهاي شركت هاي 
خارجي به صورت غيرمستقيم به كشور بازگردند چون به جز 
ووهان بقيه مناطق چين كانون انتشار بيماري كرونا نيست و 

بازگشت آنها به كشور ضرورت ندارد.

    هيچ موردي از ويروس كرونا در ايران نيست
رييس مركز اطالع رساني وزارت بهداشت ادامه داد: موارد 
مشكوك به كرونا و بيماري هاي تنفسي هر روز وجود دارد. 
تاكنون جواب آزمايش همه افراد مشكوك منفي بوده و هيچ 
موردي از ابتال به ويروس كرونا تا امروز )جمعه( در كش��ور 

نداشته ايم. تعداد موارد مشكوك مهم نيست هر فرد مبتال 
به بيمار تنفسي مشكوك تلقي مي شود. مهم اين است كه 
جواب آزمايش ويروس كروناي جديد هيچ فردي تاكنون 

در كشور مثبت نبوده است.
جهانپور ادامه داد: افرادي كه عاليم بيماري تنفسي شديد 
داشته باشند يا در 1۴ روز گذشته به چين سفر داشته يا با 
چيني ها مراده داشته اند، مشكوك تلقي مي شوند و از آنها 
آزمايش گرفته مي شود، موضوع خاص و نگران كننده اي 
نيست كه الزم باش��د هر روز تعداد افراد مشكوك را اعالم 
كنيم. وي گفت: در همه فرودگاه ه��ا و پايانه هاي ورودي 
كش��ور تيم هاي مراقبت مرزي مس��تقر هس��تند و افراد 
ورودي به كش��ور را كنترل مي كنند. تا اين لحظه موردي 
از ابتال به ويروس كرونا در كشور شناسايي نشده اما اگر در 
روزهاي آينده موردي باش��د امكانات الزم هم در اورژانس 
و هم بيمارستان ها براي رس��يدگي به بيماران احتمالي 
آماده شده اس��ت. به گزارش ايرنا، ويروس كرونا كه شيوع 
آن از اواخر دس��امبر س��ال گذش��ته مي��الدي )دي ماه( 
در چين ش��روع ش��د، عالوه بر ۳0 استان و منطقه چين، 

به ش��ماري ديگر از كش��ورها از جمله امريكا، اس��تراليا، 
تايلند، مالزي، كره جنوبي، ژاپن، كانادا، س��وئد، اس��پانيا، 
 فرانس��ه و امارات متحده عربي نيز س��رايت كرده اس��ت.

كان��ون اصلي اين بيماري، اس��تان »هوب��ي« و مركز آن 
»ووهان« است. براساس اعالم رسمي مقامات چيني تاكنون 
6۳0 نفر در اين كشور جان خود را به دليل ابتال به اين بيماري 
از دست دادند. كانون اصلي اين بيماري، استان »هوبي« و 

مركز آن »ووهان« است. طبق گزارش ها، تاكنون ۲ مورد 
فوت بيمار مبتال به كرونا در هنگ كنگ و فيليپين ثبت شده 
 است كه تنها موارد فوتي در خارج از چين به شمار مي آيد.

دوره كمون يا نهفتگي نسبتا طوالني اين بيماري تنفسي 
مرگبار بين چند روز تا دو هفته متغير اس��ت و همين امر 
موجب مي شود مبتاليان تا پيش از بروز عالئمي چون تب و 

تنگي نفس به مراكز درماني مراجعه نكنند.
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رهاسازي بيش از ۴ ميليارد 
مترمكعب آب به درياچه اروميه 

مديركل دفتر مديريت به هم پيوسته منابع آب 
حوضه هاي آبريز درياي خ��زر و درياچه اروميه 
ش��ركت مديريت منابع آب ايران گفت: از سال 
1۳۹۴ تاكن��ون ۴ ميلي��ارد و 760 ميليون متر 
مكعب آب از مخزن س��دها به س��مت درياچه 
اروميه رهاسازي شده است. كياست اميريان در 
نشست تخصصي تاثير سيالب بر احياي تاالب ها 
در دانشگاه تهران افزود: ايران داراي 6 حوضه آبريز 
درياي خزر، خليج فارس، درياي عمان، اروميه، 
فالت مركزي، مرزي شرقي و قره قوم است . وي با 
اشاره به اهميت حوضه آبريز اروميه اظهارداشت: 
طي چند س��ال گذش��ته به عل��ت بهره برداري 
بي رويه از منابع آبي در اين حوضه آبريز، درياچه 
اروميه با كمبود آب مواجه شد؛ مثال كشاورزان 
اروميه در زمستان ها آب را به سمت مزارع خود 
رها مي كردند كه به آن »يخ آب« مي گفتند زيرا 
معتقد بودند كه يخ زدن آب در زمستان در مزارع 
موجب آفت زدگي آنها مي ش��ود كه اين روند با 
هدف احياي درياچه اروميه متوقف شده است. 
وي به اقدامات صورت گرفته در راستاي احياي 
درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: نزديك به 11۳ 
كيلومتر رودخانه منتهي به درياچه اروميه و ۲۹0 
كيلومتر انهاري كه ب��ه صورت مويرگي آب را به 
درياچه مي رسانند اليروبي شده كه كمك بزرگي 
در رسيدن آب و احياي درياچه بوده است. اميريان 
ادامه داد: يكي از مصوبات س��تاد احياي درياچه 
اروميه كاهش ۴0 درصدي مصرف آب در حوضه 
آبريز درياچه اروميه به ويژه در بخش كشاورزي 
بوده است كه طي چند سال اخير شاهد كاهش 
۳۲.۸ درصدي مصرف آب در اين بخش بوده ايم 
كه دستاورد بسيار بزرگي در اين عرصه است. وي 
اظهار داشت: معموال تا سه برابر آب مورد نياز سال 
را پشت سدها ذخيره مي كنيم تا ريسك كمبود 
آب كاهش يابد مثال اگر سه سال خشكسالي بود 
با مش��كل كم آبي مواجه نشويم كه در اين ميان 
اولويت ابتدا آب ش��رب و سپس محيط زيست 
است و تالش بر اين است كه حق محيط زيست 
ادا ش��ود. مديركل حوضه آبريز خ��زر و درياچه 
اروميه ش��ركت مديريت منابع آب ايران افزود: 
ي��ك ميليارد و 660 ميلي��ون متر مكعب حجم 
مخزن سدها در حوضه آبريز درياچه اروميه است؛ 
همچنين 10 س��د نيز در اين حوضه در دس��ت 
بهره برداري است . وي گفت: امسال 6۸ ميليون 
متر مكعب آب از س��د بوكان به س��مت درياچه 
اروميه رهاسازي شد، همچنين ۴5 ميليون متر 
مكعب از »ش��هرچاي« و ۳ ميليون متر مكعب 

از»دريك« نيز در حال انجام است. 

 خطر حذف داروسازان
از داروخانه ها

نايب رييس انجمن داروسازان ايران ضمن انتقاد 
از راي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف تعرفه 
خدمات داروي��ي در داروخانه ها، گفت: خبري 
كه در تاريخ هش��تم بهمن ماه از س��ايت ديوان 
عدالت اداري نقل ش��د، اعمال م��اده ۹۲ قانون 
آيين دادرسي ديوان و تاكيد بر راي قبلي هيات 
عمومي در تاريخ ۲0 ش��هريور ۹7 است كه طي 
آن سه كد خدمات داروسازان در داروخانه شامل 
خدمات دارويي سرپايي، ساخت داروهاي تركيبي 
و داروهاي OTC و همچنين س��ه كد خدمات 
داروسازان در بيمارستان شامل خدمات دارويي 
بستري، مشاوره به پزش��ك و تلفيق دارويي، در 
كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت، ابطال شده 
اس��ت. س��يدعلي فاطمي با بيان اينكه اين راي 
به نوعي حكم اخراج داروس��ازان از بيمارستان و 
داروخانه است، افزود: چراكه متاسفانه اين حكم 
ارزشي براي خدمات داروسازان در جامعه قائل 
نيست. بر اس��اس راي ديوان عدالت حتي تعرفه 
س��اخت داروهاي تركيبي كه فقط در تخصص 
داروساز اس��ت هم نبايد گرفته شود. فاطمي با 
بيان اينكه بايد پرسيد كه با كدام حرفه در جامعه 
اينگونه برخورد مي شود و آيا اين عدالت است؟ 
افزود: امروزه داروس��ازان باليني و بيمارستاني، 
دوش��ادوش پزش��كان و س��اير كادر درماني در 
بخش ها مش��غول خدمت رس��اني ب��ه بيماران 
هس��تند، اما فقط تعرفه خدمات داروسازان لغو 
مي شود. چنين اقدامي در هيچ كجاي دنيا سابقه 
ندارد. نايب رييس انجمن داروسازان ايران به ايسنا 
گفت: در عي��ن حال بايد توجه كرد كه داروخانه 
تنها محل عرضه كاال در جامعه است كه به دليل 
حس��اس بودن نوع كاال كه دارو اس��ت، ملزم به 
داشتن مسوول فني است كه مسووليت هايي بر 
عهده او گذاشته شده، حال بخشي از هزينه اي كه 
از اين بابت به داروخانه تحميل مي شود، از محل 
تعرفه حق فني جبران مي شود. بنابراين در صورت 
حذف اين تعرفه، الزام حضور داروساز در داروخانه 
و بيمارستان و قبول مسووليت توسط او ساقط 
مي شود و اين عمال به معني خروج آنها از اين مراكز 
است. بر اين اساس بايد پرسيد آيا هيچ بيماري 
حاضر است نسخه اي را از داروخانه دريافت كند كه 
مهر تاييد مسوول فني روي آن نباشد؟. فاطمي 
ادامه داد: تعرفه خدمات داروس��ازان از ۳1 سال 
قبل بر اس��اس قانون تشكيالت و وظايف وزارت 
بهداشت در سال67 كه در آن صراحتا بر تعيين 
مباني محاس��به تعرفه خدمات دارويي توسط 
وزارت بهداشت تاكيد شده است، اخذ مي شود. 
وزارت بهداشت هم تا امروز از خدمات داروسازان و 
تعرفه آنها دفاع كرده است. زيرا در غير اين صورت 
نمي تواند پاسخگوي تبعات خروج داروسازان از 
داروخانه و بيمارستان باشد. وي تاكيد كرد: بدون 
شك بزرگ ترين زيان ناشي از حذف داروسازان 
از داروخانه ها و مراكز درمان��ي متوجه بيماران 

مي شود و اين اقدام عمال امكان پذير نيست.

خودتحريمي با قفل شدن فهرست دارويي كشور
مديرعامل كانون هموفيلي ايران، نسبت به قفل شدن فهرست دارويي 
كش��ور انتقاد كرد و گفت: مسووالن سازمان غدا و دارو بدانند با اين قفل، 
بيماران را از دسترسي به داروهاي جديد محروم كرده اند. احمد قويدل، با 
بيان اينكه قفل كردن فهرست دارويي كشور، محروم كردن بيماران است، 
بيان كرد: سازمان غذا و دارو بيش از يكسال است كه چراغ خاموش قفل 
بزرگي بر فهرست داروهاي مجاز كشور زده و از ورود نام داروهاي جديد 
به آن خودداري مي كند. وي ادامه داد: اين خود تحريمي با چه استداللي 
انجام شده است، نمي دانيم. به نظر مي رسد سازمان غذا و دارو به سكوت 
بيشتر از گردش آزاد اطالعات عالقه مند است. عاقالنه نيست در شرايطي 
كه تمام تالش امريكا متوجه قفل كردن اقتصاد كش��ورمان شده است، 
مديران هم همان سياست را اجرايي كنند. مديرعامل كانون هموفيلي ايران 
افزود: مسووالن سازمان غذا و دارو بدانند با اين قفل، بيماران را از دسترسي 
به داروه��اي جديد محروم نموده اند و علم و تكنولوژي در جهان به ثانيه 
در حال تحول است. قويدل گفت: كدام مديري كه موافق توسعه اقتصاد 
كشور است بر درهاي توسعه قفل مي زند. مثال ساده آن در حوزه بيماري 
هموفيلي است. يك شركت سوييسي در شرايط تحريم هاي غير انساني 

امريكا، دو سال است مي خواهد داروي جديدي را در فهرست دارويي كشور 
براي بيماران هموفيلي به ثبت برساند. اما قفلي كه بر اين فهرست زده شده 
بيماران هموفيلي را از يكي از پيشرفته ترين داروهاي هموفيلي كه نه تنها 
به رگ تزريق نمي شود بلكه با طول عمر يك هفته اي، يك دنيا آرامش و 
بهبود كيفيت زندگي براي بيماران به ارمغان مي آورد محروم نموده است. 
مديرعامل كانون هموفيلي ايران در پاسخ به اين سوال مهر مبني بر اينكه 
آيا مطالعه اقتصاد دارويي براي اين دارو در كشور انجام شده است يا خير، 
به مهر گفت: بله، شما سوال دقيقي را مطرح كرديد. مطالعه اقتصاد دارويي 
آن هم با نتيجه مثبت در كشور انجام شده و اثبات شده است كه دارو با ظاهر 
گران چگونه در يك پروسه دو الي سه ساله به نفع اقتصاد كشور و بيماران 
است. همين االن چند بيمار داريم كه در حجم هاي باال با گزاف ترين هزينه 
ادامه زندگي مي دهند اما هم زندگي آنها كيفيت ندارد و هم هزينه گزافي بر 
روش دولت است. در صورتي كه اگر از داروهاي جديد استفاده كنند تحول 
بزرگي در سالمت آنها به وجود خواهد آمد. برخي خانواده ها حاضرند هست 
و نيست خودشان را براي بهبود زندگي فرزندشان خرج كنند، اما سازمان 

غذا و دارو آنها را هم از اين حق عماًل محروم مي كند.

كمبود دامپزشك حيات وحش بالي جان حيوانات باغ  وحش ها
در دو ماه اخير يك قالده ببر در باغ وحش صفادشت مالرد به دليل آنچه مشكل 
كليوي گفته مي شد، تلف شد. يك دلفين در مركز دلفيناريوم برج ميالد جان 
خود را از دس��ت داد و يك گوزن نر »مرال« در مركز نگهداري حيات وحش 
پارك ملت به علت آن چه مبارزه براي جفت گيري اعالم شد، تلف شدند اما 
كارشناسان حيات وحش معتقدند آنچه بيش از هر چيز سبب مرگ حيوانات 
در باغ وحش ها مي شود، كمبود دامپزشك متخصص است. ايمان معماريان، 
دامپزشك درباره اين موضوع بيان كرد: اين مساله كه مجموعه هاي نگهداري 
حيات وحش كشور بالاستثنا غير استاندارد هستند و وضعيت نامناسبي 
دارند را كسي نمي تواند انكار كند. اين دامپزشك با اشاره به اينكه حيوانات 
مانند ساير موجودات طول عمري دارند و مي ميرند، گفت: بايد ديد كه علت 
مرگ اين حيوانات شرايط بد نگهداري و وضعيت بد آنها در مجموعه هاي 
نگهداري حيات وحش مانند باغ وحش ها بوده است يا خير؟ اين دامپزشك با 
اشاره به اينكه كمبود متخصصان علم دامپزشكي حيات وحش يكي ديگر از 
مشكالتي است كه در زمينه نگهداري حيات وحش داريم، اظهار كرد: اين علم 
مي تواند به شكل دقيق وكامل علت مرگ حيوان را مشخص و معلوم كند كه 
آيا اين مرگ حيوان اجتناب ناپذير بوده يا به علت اشتباهات مراكز نگهداري 

تلف شده است يا دليل آن شرايط بد نگهداري بوده است. معماريان با بيان 
اينكه مش��كل كلي باغ وحش هاي ايران فقدان هدف گذاري درست است، 
گفت: هدفگذاري درست،  اصولي و علمي باغ وحش، فرهنگسازي، آموزش، 
 حفظ گونه هاي با ارزش حيات وحش، آش��نا كردن عموم با حيات وحش 
و  نش��ان دادن ارزش حيات وحش به مردم است.متاسفانه هدف گذاري باغ 
وحش هاي ايران تفريح، بازي، درآمدزايي و در برخي موارد قاچاق حيات وحش 
و خريد و فروش آن هااست. وي افزود: شايد به غير از باغ وحش اصلي تهران 
كه به سمت بهبود شرايط پيش مي رود وضعيت ساير مجموعه ها اگر روز 
به روز بدترنشود، بهتر نمي شود چراكه چشم انداز و ديدگاه درستي ندارند. 
اين دامپزشك حيات وحش با اشاره به اينكه باغ وحش ها بايد مسوول فني 
دامپزشكي داشته باشند تا پس از مرگ يك حيوان علت آن را بررسي كنند، 
گفت: تقريبا تعداد بسيار زيادي از باغ وحش هاي كشور فاقد يك مسوول فني 
دامپزشكي هستند. دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست و در 
كنار آن سازمان دامپزشكي كشور كه بر بيماري ها نظارت مي كند بخش هاي 
اصلي نظارتي هستند.علم دامپزشكي حيات وحش در دامپزشكي كشور گم 

شده است يعني اصال در دامپزشكي وجود ندارد.

فهرست حوادث طبيعي جهان به ترتيب   بيشترين  خسارت هاي   اقتصادي 
ميزان ضرر اقتصادي )ميليارد دالر( تعداد قرباني هامحل حادثهحادثهرديف
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

طي 2 ماه  اخير صورت گرفت

افزايش 11 درصدي مسافرت با اتوبوس 
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمار منتش��ر شده از سوي سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، حكايت از آن دارد كه تقاضای 
سفر با اتوبوس از زمان افزايش قیمت بنزين تاکنون، 
۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
داشته اين درحالي است كه آمار روزهاي نخست گران 
شدن بنزين، نشان از رشد ۱۶ درصدي سفر با حمل و 
نقل عمومی داشت. همگام با رشد قیمت بنزين از 24 
آبان ماه س��الجاري، مسووالن و فعاالن حوزه جاده اي 
پیش بیني كردند كه رشد قیمت سوخت بر استفاده از 
حمل و نقل عمومي اثرگذار است و در اين میان ، اتوبوس 
شانس بیشتري در جذب مسافران جاده اي داشت چون 
سوخت مصرفي آن گازوئیل است و قیمت گازوئیل هم 
گران نشده است، بنابراين به گفته عبدالهاشم حسن  نیا،  
ريیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي منطقی 

نیست که کرايه اتوبوس ها افزايش يابد. 
احمدرضا عامری،  ريیس اتحاديه شرکت های تعاونی 
مس��افربری دراين باره گفت: قطعا مردم را با افزايش 
قیمت ناگهانی شوکه نمی کنیم و هنوز هیچ برنامه ای 

برای مشخص شدن تغییر قیمت ها نداريم.
با رشد قیمت بنزين، ضريب اشغال صندلی اتوبوس ها 
افزايش يافت و اين ضريب كه پیش از اين بین ۵۰ تا ۶۰ 
درصد بود رشد كرد و هم اكنون استقبال مسافران از 
سفر با وسايل حمل و نقل عمومی افزايش يافته و سفر 

با خودروهای شخصی کاهش يافته است. 
درحوزه جاده اي جدا از اتوبوس، 3۰ هزار تاكسي بین 
شهري هم فعالیت مي كند كه بنابر بخشنامه سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، اجازه افزايش قیمت 
ندارند اگرچه تاكسي هاي شخصي كه زير نظر سازمان 

راهداري نیستند اقدام به افزايش قیمت كرده اند.

    رشد 1.5 درصدي تصادفات جاده اي 
در ش��رايطي كه اس��تفاده از حمل و نقل عمومي بین 
شهري طي دو ماه گذشته ۱۱درصد رشد داشته است 
و اين آمار مي تواند خبر امیدوار كننده اي براي حمل و 
نقل جاده اي باشد اما بررسي حجم تصادفات رانندگي 
طي 9 ماهه گذش��ته حاكي از آن اس��ت كه حدود ۱3 
هزار و 7۱۱ نفر از شهروندان بر اثر تصادفات جان خود 
را از دس��ت داده اند و آمار نشان می دهد که ۱.۵ درصد 
 نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزايش داشته است.

يعني با وجود آنكه اس��تفاده از حمل و نقل عمومي در 
راس��تاي برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي است و از 
زمان داوود كشاورزيان، ريیس سابق سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي افزايش قیمت سوخت براي رشد 
تقاضاي حمل و نقل عمومي در كشور، به صورت طرح 
از سوي س��ازمان راهداري پیگیري مي شد اما با توجه 
به آنكه طي سال گذشته و سالجاري، حجم تصادفات 
رانندگي رشد داشته است، بايد برنامه اي براي كاهش 
تعداد س��وانح جاده اي تدوين و اجرايي شود. در واقع 

اگرچه افزايش تقاضا ب��راي بهره گیري از حمل و نقل 
عمومي،  اتفاقي مثبت تلقي مي شود اما بايد ايمني راه 
ها و س��فرهاي جاده اي هم ارتقا يابد تا شاهد كاهش 
مس��افران جاده اي كه از حمل و نقل عمومي استفاده 

مي كنند، نباشیم.

    دليل افزايش سوانح جاده اي
آماري كه طي ماه هاي گذشته از سوي سازمان راهداري 
و پلیس راهور ناجا از آمار تصادفات جاده اي منتشركرده 
نشان مي دهد كه حجم تصادفات جاده اي كه طي يك 
دهه گذش��ته روندي كاهش��ي را طي مي كرد در سال 
97، روند كاهش��ي آن متوقف شده و درسال 98 حجم 
سوانح رشد كرده است،  تعداد قربانیان سوانح رانندگي از 
24 هزار نفر در اواسط دهه 8۰ به حدود ۱7 هزار نفر در 
سال 9۶ رسید اما در سال 97 روند نزولي كشته شدگان 
حوادث جاده اي متوقف شد و امسال رشد كرد، ريیس 
پلیس راهور ناجا معتقد است، زمانی که تصادفات دغدغه 
دولت ها بوده و به عنوان جدی ترين مس��اله به آن نگاه 
کرده اند ما شاهد کاهش آن در کشور بوده ايم، به عبارت 
ديگر براساس اظهارات سردار هاديان فر، روند افزايشي 
حجم جان باختگان سوانح رانندگي، نشان دهنده اين 
است كه حوادث جاده اي دغدغه كنوني دولت نیست، 
اما داريوش باقرج��وان، مديرکل حمل و نقل مس��افر 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معتقد است كه 

اين س��ازمان، تمام تالش خود را براي كنترل تصادفات 
جاده اي انجام داده است و به صورت تلويحي توپ را به 
زمین رانندگان متخلف انداخت و گفت: انتش��ار اخبار 
تصادفات اخیر اتوبوس ها در رسانه ها سبب نگرانی مردم 
شده بنابراين اگر تعداد تصادفات منجر به فوت از سوی 
رانندگان اتوبوس افزايش يابد، س��ازمان راهداری اين 
موض��وع را برنمی تابد و قطعًا برخوردهای جدی تری با 
رانندگان متخلف خواهد ک��رد.  باقرجوان اظهار كرد: از 
نظر ما حتی يک نفر کشته در سوانح جاده ای هم رقمی 
بزرگ و ناراحت کننده است و ما آن را نمی پذيريم. اما اگر 
آمار کشته های سوانح جاده ای در تصادفات خودروهای 
عمومی و شخصی مقايس��ه کنیم، می بینیم که تعداد 
کش��ته های س��وانح جاده ای که با خودروهای عمومی 
بوده، به مراتب بس��یار کمتر از کشته های خودروهای 
شخصی اس��ت.  باقرجوان با بیان اينکه ممکن است در 
مقاطعی تعداد سوانح جاده ای به داليلی افزايش يافته 
باشد، تصريح کرد: سیاست جديد سازمان راهداری اين 
است که با توجه به اينکه مسئولیت حمل مسافر بر اساس 
قانون با شرکت های حمل و نقل مسافری است، بنابراين 
اين شرکت ها را موظف کرده ايم تا پايش لحظه ای برای 

ناوگان فعال در جاده ها را راه اندازی کنند.
به گفته مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، به اين صورت که وس��یله نقلیه از 
ابتدای سفر که صورت وضعیت صادر می شود تا انتهای 

مس��یر اعم از آزادس��واری مس��افران در اطراف پايانه 
اتوبوس��رانی، حمل بار غیر مجاز در جعبه بغل اتوبوس، 
مصرف دخانیات و خوردن و آشامیدن در حین رانندگی 
و همه اقدامات ديگری که اتوبوس رانان مرتکب می شوند، 

به صورت لحظه ای تحت نظر است.
او ادامه داد: اين شرکت ها قباًل وقتی آنها را در خصوص 
علت تخلف��ات رانندگان بازخواس��ت می کرديم، بهانه 
می آوردند که ما همراه راننده نیس��تیم اما با ساماندهی 
اطالعات��ی که داري��م و ايجاد س��امانه پايش لحظه ای 
رانن��دگان، ديگ��ر نمی توانند چنی��ن بهانه هايی برای 
تخلف��ات رانندگان اعالم کنند. اگر ش��رکت ها نتوانند 
اي��ن فعالیت ه��ا را کنترل کنن��د، بايد تع��داد صورت 
وضعیت هايشان را کم کنند؛ چون ايمنی سفر برای ما در 

سازمان راهداری از افزايش سفرها مهم تر است.
باقرجوان تأکید کرد: اتاق مانیتورينگ سفر در سازمان 
راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای راه اندازی ش��ده در 
استان ها هم به تدريج اين اتاق های مانیتورينگ ايجاد 
می ش��ود که در ادامه نتايج عملی اين پايش لحظه ای 
سفرهای برون ش��هری را مردم به شکل کاهش سوانح 
جاده ای خواهند ديد. اين مقام مس��وول تاكید كرد: بر 
اساس آمارهای پزشکی قانونی و تصادفاتی که در اختیار 
پلیس راه قرار دارد، 3۶ درصد جابه جايی مس��افران در 
مسافت های بین استانی توسط اتوبوس ها انجام می شود؛ 
اين در حالی اس��ت که تنها ۱.2 درصد تلفات س��وانح 

جاده ای مربوط به اين بخش است و 98.8 درصد تلفات 
جاده ای به خودروهای شخصی اختصاص دارد. مديرکل 
مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
س��ازمان راهداری و پلیس راه هماهنگ کرده اند که در 
ساعات شب که بیشترين درصد تصادفات است از 22 تا 7 
صبح است، نظارت ها تشديد و اسناد و مدارک رانندگان 
اتوبوس مرتبًا کنترل ش��ود. مديرکل مسافری سازمان 
راهداری گفت: بع��د از افزايش قیمت بنزين از 24 آبان 
شاهد رشد ۱۱ درصدی مسافران حمل ونقل عمومی و 
اتوبوس ها در اين بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته بوده ايم. 

    عدم صدور كارت سوخت
براي خودروي باالي 25سال

اگرچه افزايش قیمت بنزين  اس��تفاده از حمل و نقل 
عمومي را افزايش داد مش��كالتي را هم براي رانندگان 
به همراه داشت، يكي از اين مشكالت دريافت سهمیه 
سوخت بود، جوان درباره احتمال ابطال کارت سوخت 
خودروهای حمل بار و مسافر عمومی جاده ای، اظهار 
كرد: اگر وسیله نقلیه ای در خدمت حمل و نقل عمومی 
نباشد، مطمئنًا سوختی هم دريافت نخواهد کرد ولی 
بحث ابطال نداريم. او ادامه داد: ابطال يا عدم ابطال کارت 
سوخت در محدوده وظايف سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای نیست وس��ازمان صرفًا به دستگاه های 
مربوطه در خصوص فعال بودن يا نبودن وسايل نقلیه 
در هر ماه به وزارت کش��ور گزارش می دهد تا بر اساس 
پیمايش، به آنها س��وخت تعل��ق گی��رد. او ادامه داد: 
آنچه سازمان راهداری صادر می کند، کارت هوشمند 
رانندگان است اخیراً دستورالعملی در خصوص تخلفات 
جاده ای رانندگان خودروهای حمل بار و مسافر عمومی 
جاده ای و ارتقای ايمنی س��فرهای برون شهری صادر 
کرده ايم؛  ضمن اينکه در اين دستورالعمل، بین رانندگان 
خودمالک و رانندگان اپراتور برای مالکان خودروهای 

عمومی جاده ای تفکیک قائل شده ايم.
مديرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نق��ل جاده ای اظهاركرد: در اي��ن مقررات جديد برای 
خودروهای باالی 2۵ س��ال به دلیل فرسودگی کارت 
هوشمند صادر نمی شود در کنار آن ضوابطی هم تعیین 
کرده اي��م که اگر رانندگان در بروز س��وانح راننده ای به 
تش��خیص مراجع ذی صالح، نقش داش��ته باشند، از 
ادامه فعالیت آنه��ا در جاده ها به صورت موقت ممانعت 
شده و کارت هوشمند صادر نمی شود. جوان يادآورشد: 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، به ناوگانی که 
از ضوابط تمکین می کند، توجه می کند و برای ناوگان 
باری و مسافری هر دو اين مقررات اجرا می شود. حتی اگر 
پايانه های حمل بار يا ادارات بندری به سازمان راهداری 
گزارش هايی مبنی بر انجام تخلف در اين محدوده ها از 
س��وی رانندگان کامیون ها ارائه دهند، از صدور »کارت 
هوشمند راننده« برای اين افراد صرف نظر خواهیم کرد.

اشغال فضاي پارك »مقابل« غيرقانوني استبازار مسكن راكد نيست، داراي رونق كاذب است
ابوالحسن میرعمادي، كارشناس مسكن با بیان اينكه چشم انداز ركود 
مطلق را براي بازار مس��كن متصور نیستم گفت: رونق از نوع كاذب، 
هم اكنون در بخش مس��كن وجود دارد و در اين شرايط شكاف بین 

متقاضیان واقعي و متقاضیان مصرفي بیشتر مي شود.
میرعمادي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به لحاظ ركود اقتصادي، 
قدرت خريد طبقه اي كه نیازمند مس��كن است افزايش پیدا نكرده 
اما معامالت از سوي سرمايه گذاران انجام مي شود. معتقدم در سال 
آينده نیز بخش مس��كن وارد ركود مطلق نمي ش��ود بلكه خريد و 
فروش سفته بازانه ادامه مي يابد و شكاف بین توان متقاضیان واقعي 

و سفته بازان افزايش پیدا مي كند.
وي افزود: بس��یاري از افراد، بخش مس��كن را براي سرمايه گذاري 
مناس��ب مي بینند؛ چرا كه بازار ارز دچار ثبات شده و ريسك خريد 
مسكن، كمتر از خريد دالر است. از سوي ديگر به دلیل كنار ماندن 

تقاضاي مصرفي از بازار مسكن، رونق فعلي كاذب است.
اين كارشناس بازار مسكن با بیان اينكه طي دهه هاي گذشته، تورم 
بخش مسكن، فراتر از رشد دستمزدها بوده است، گفت: طبیعي است 
كه سال به س��ال اين فاصله عمیق تر مي شود و در مقطعي به اعداد 

عجیب و غريب مي رسد.
میرعمادي با بی��ان اينكه عرضه در بخش بزرگ متراژ و تقاضا براي 
واحدهاي كوچك متراژ اس��ت، تصريح كرد: با توجه به سود پايین 
امالك كوچك، طرف عرضه تمايلي به تولید اين واحدها ندارد. از اين 
رو، طبقه متوسط و پايین از مسكن مورد نیاز خود محروم مي شود. 
در اين وضعیت عمده جوانان اگر از طرف خانواده ها حمايت نشوند 
نمي توانند مسكن مناسب تهیه كنند. اين در حالي است كه مكانیزم 
بازار مسكن بايد در دست دولت ها باشد و دولت بايد از طبقات ضعیف 
و متوس��ط حمايت كند. وي تاكید كرد: با توجه به میانگین قیمت 

مسكن شهر تهران در دي ماه يعني ۱3 میلیون و 8۱۰ هزار تومان در 
هر متر مربع، يك واحد ۱۰۰ متري يك میلیارد و 38۰ میلیون تومان 
قیمت دارد. حتي گروه هاي پردرآمد نیز در میان مدت قادر به تامین 
چنین مبالغي نیستند. بنابراين در سال آينده و حتي سال هاي بعد از 

آن بازار مسكن در دست عده اي معدود قرار مي گیرد.
اين استاد دانشگاه با بیان اينكه معتقدم قیمت مسكن كاهش پیدا 
نخواهد كرد، افزود: در اين شرايط نوع معامالت و رفع نیازها در بازار 
مس��كن تغییر مي كند. يك گروه مصرفي وجود دارد كه به س��مت 
بازار اجاره مي رود و گروه سرمايه اي به سمت خريد و فروش مي رود. 
به تدريج ش��كاف ايجاد ش��ده بین اين دو گروه عمیق تر مي شود و 
مس��كن بخش اعظم درآمد اقش��ار ضعیف را مي بلعد. میرعمادي 
درباره راهكار كنترل قیمت ها در بازار مس��كن گفت: دنیا به سمت 
مالیات از خانه هاي خالي و مالیات بر عايدي امالك رفته و ما هم بايد 
از اين مدل اس��تفاده كنیم. مالیات بر عايدي سرمايه در كوتاه مدت 
ممكن است باعث ركود بخش مسكن شود ولي نهايتا كمك مي كند 
تا طبقات ضعیف توان خ��ود را بازيابي كنند. عدالت و منطق حكم 
مي كند كه مالیات از عايدي امالك و مالیات بر خانه هاي خالي وضع 
ش��ود. در سوي ديگر، مشوق ها به سمت تولید برود. در طرف تقاضا 

نیز حمايت ها از خانه اولي ها باشد.
به گزارش ايس��نا، در دي م��اه ۱398 مطابق اع��الم بانك مركزي، 
متوسط قیمت مسكن در شهر تهران ۱3 میلیون و 8۱۰ هزار تومان 
در هر متر مربع بود كه نس��بت به ماه قبل 2.۱ درصد و نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل 4۰.9 درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه 
همچنین تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به ۱۰ 
هزار و 7۰۰ واحد مسكوني رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب ۱2 و ۵9 درصد افزايش داشت.

محمد علي كروني، كارش��ناس حوزه ترافیك گفت: به رسمیت شناختن 
پارك مقابل، تأيید تصرف غیرقانوني فضاي پارك حاشیه معابر توسط نهادها 
و اشخاص است. كروني در گفت وگو با مهر با اشاره به مصوبات شوراي اسالمي 
شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض پارك حاشیه اي و پاركینگ هاي 
عمومي گفت: با توجه به ارسال دير هنگام اليحه ارسالي از جانب شهرداري 
در خصوص تعیین نرخ عوارض پارك، اين اليحه در كمیسیون هاي تخصصي 
مربوطه مورد بررسي و نهايتاً در روز يكشنبه تصويب شد. اين در حالي است 
كه در اليحه ارسالي، پیش��نهاد افزايش ۶2 درصدي براي محدوده كنترل 
آلودگي هوا در نظر گرفته شده بود كه اين امر مورد تأيید شوراي شهر قرار 
نگرفت. وي ادامه داد: با بازنگري عملكرد معاونت ترافیك در دو سال گذشته، 
مشخص مي شود كه رويه غالب در تصمیمات اخذ شده در آن معاونت، متمركز 
بر افزايش عوارض بوده و در عین حال توجهي به افزايش تسهیالت حمل و 
نقل همگاني در شهر تهران نشده و همان گونه كه شاهد هستیم، به روزرساني 
سیستم ها و توسعه خطوط انبوه بر در سیاست هاي كالن حمل و نقلي شهر 
تهران جايگاهي نداشته است. كروني با بیان اينكه اليحه نرخ پارك سال 99 
در زمینه نرخ گذاري پاركینگ هاي عمومي افزايش قابل توجهي داشته كه در 
كنار آن اقدام به رده بندي كیفي پاركینگ ها و اعالم نرخ بر اساس رده مربوطه، 
شده اس��ت كه مي تواند منجر به بهبود خدمات ارايه شده به شهروندان در 
پاركینگ هاي تحت نظارت شهرداري شود، گفت: يقیناً تحقق اين امر مستلزم 
نظارت دايم توسط معاونت ترافیك بر پاركینگ ها است. وي اضافه كرد: در 
بخشي از اين مصوبه به سازوكار رده بندي توقفگاه ها اشاره شده است كه در 
آن معاونت ترافیك ملزم به ارايه دستورالعمل رده بندي كیفي و منطقه اي 
پاركینگ ها ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ مصوبه و بر اس��اس معیارهاي 
ترافیكي شده است كه با توجه به تجربیات نه چندان موفق معاونت ترافیك 
در حوزه اجرايي سازي سیاس��ت هاي جديد، امید است دقت عمل الزم بر 
اساس تقاضاي جذب سفر انجام پذيرد كه منجر به ايجاد مناقشه نرخ گذاري 

در سطوح بهره برداران نشود. كروني با بیان اينكه يكي از قسمت هاي مورد 
مناقشه و سوال برانگیز اين مصوبه، وجودِ بندي مبني بر ساماندهي فضاهاي 
پارك “مقابل “ برخي از مكان هاي خاص است گفت: »پارك مقابل« در واقع به 
فضاهاي “عمومي “ در حاشیه معابر گفته مي شود كه صاحبان آن مراكز آنجا را 
به طور غیرقانوني به نفع خود تصاحب كرده و در ازاي آن نیز هیچ گونه عوارضي 
به شهرداري نمي پرداخته و به صورت آشكار و بر خالف قانون به حقوق ساير 
شهروندان تعدي مي كنند. اما شاهد هستیم كه به ندرت شهروندان در اينگونه 
تعارضات وارد شوند يا آنكه به شهرداري شكايت كند. منتهي اغلب شهروندان 
از اِشغال قلدرمآبانه فضاي ويژه جلوي مراكز خريد و… گاليه داشته، و حتي 
عنوان مي دارند در برخي كسب و كارهاي مشخص يا صاحب نام يا سازمان ها 
و مراكزي كه از آنها در اين مصوبه نام برده شده است، اِشغال اين فضا به يك 
روند عادي تبديل ش��ده است. اين كارش��ناس حوزه ترافیك يادآور شد: با 
گنجانده شدن چنین بندي در اين مصوبه، عماًل اين اقدام خالف قانون، به 
رسمیت شناخته شده و با توجه به اين امر كه شهرداري تهران تاكنون “تأكید 
داشته است “ همان گونه كه نمي تواند با پاركبان هاي غیرمجاز مقابله كند، 
نمي تواند جلوي تعدي اين سازمان ها و مراكز را نیز بگیرد. كروني يادآوري شد: 
پیدايش موضوعي به عنوان پاركبان، بدعتي بود كه در سال هاي گذشته توسط 
ش��هرداري تهران به رسمیت شناخته شد و پس از آشكار شدن آسیب ها و 
مفاسد گسترده اي كه در اثر آن به وجود آمد، شهرداري خود را از آن كنار كشید 
ولي همچنان فضاهاي اِشغال شده در سیطره افرادي مشخص يا نامشخص 
قرار داشته و هیچ سازمان يا نهادي مسولیت آزادسازي حاشیه معابر پر تقاضا 
براي توقف خودروها از دست اين افراد متعدي را بر عهده نمي گیرد. ابعاد اين 
مساله در حالي بغرنج تر مي شود كه سرپرست معاونت ترافیك شهرداري 
تهران، به مواردي همچون فضاي مقابل س��اختمان وزارت بهداشت اشاره 
داشته است كه جهت اجراي طرح پارك حاشیه اي در منطقه دو با آن مواجه 

بوده و با وجود نامه نگاري ها، موفق به آزاد سازي تصرف خیابان نشده است. 
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 نفوذ سامانه بارشي به كشور
از امروز

سازمان هواشناسي كشور با صدور اطالعیه اي، از 
كاهش محسوس دما در مناطقي از كشور خبر داد.

ب��ه گ��زارش ايلن��ا، س��امانه بارش��ي و كاهش 
محس��وس دم��ا از روز ش��نبه ۱9 بهمن ماه در 
برخي مناطق كش��ور نفوذ ك��رده و بارش برف و 
باران از اين روز در اس��تان هاي، آذربايجان غربي، 
آذربايجان شرقي، اردبیل، كردستان، كرمانشاه، 
هم��دان، مركزي، ايالم، لرس��تان، چهارمحال و 
بختیاري، نوار غربي اصفه��ان، كهگیلويه  و بوير 
احمد، شمال و ش��رق خوزستان، زنجان، قزوين، 
البرز، تهران، ارتفاعات شمال غرب سمنان، گیالن، 
مازندران، گلستان آغاز مي شود. روز يكشنبه 2۰ 
بهمن ماه، استان هاي، اردبیل، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، كردس��تان، كرمانشاه، همدان، 
ايالم، لرس��تان، چهارمحال و بختیاري، گیالن، 
مازندران گلستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي 
و ارتفاعات البرز در استان هاي زنجان، قزوين، البرز، 
تهران و سمنان را دربر مي گیرد.  روز دوشنبه، 2۱ 
بهمن ماه هم فعالیت سامانه بارشي و كاهش دما 
در اس��تان هاي، لرس��تان، همدان، اصفهان، قم، 
چهارمحال و بختیاري، گیالن، مازندران، گلستان، 
خراسان شمالي و خراسان رضوي رخ خواهد داد. 
روز دوش��نبه، 2۱ بهمن ماه، رگب��ار، رعدوبرق و 
وزش باد موقتي در استان هاي هرمزگان، جنوب 
كرمان و جنوب سیستان و بلوچستان رخ خواهد. 
همچنین در بخش ديگري از اطالعیه س��ازمان 
هواشناسي با اشاره به كاهش ناگهاني دما به میزان 
۱۰ تا ۱۵ درجه در استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، اردبیل، زنجان، همدان، كرمانشاه، 
كردس��تان، لرس��تان، قزوين، البرز، تهران، قم، 
سمنان، مركزي، اصفهان، يزد، گیالن، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي، 
ايالم، خوزس��تان، بوش��هر، فارس، كهگیلويه و 
بويراحمد و چهارمحال و بختیاري اش��اره شده و 
س��رمازدگي و يخ زدگي از پیامدهاي اين كاهش 

دما برشمرده شده است.

دست باز تاكسي هاي اينترنتي 
براي اخذ عوارض شهرداري

مديرعامل سازمان تاكسیراني شهر تهران گفت: 
تاكسي هاي اينترنتي دست شان باز است عوارض 
ش��هرداري را با در نظر گرفتن ش��رايط رقابتي از 
كل مبلغ كرايه مسافر كسر كنند. علیرضا قنادان 
مديرعامل س��ازمان تاكسیراني ش��هر تهران در 
گفت وگو با خبرنگار ش��هري خبرگ��زاري فارس، 
درباره اخذ عوارض از مسافران تاكسي هاي اينترنتي 
تحت عنوان بهاي خدمات زيرساخت شهري، اظهار 
داشت: منطق شركت هاي تاكسي اينترنتي از ابتدا بر 
اساس رقابت بوده و اين شركت ها بر اساس ماهیت 
رقابتي كه دارند به صورت مداوم موضوعات مختلفي 
را مدنظر قرار مي دهند كه موضوع نرخ كرايه نیز از 
اين موضوعات اس��ت. وي افزود: بر اساس ابالغیه 
وزارت كشور تاكسي هاي اينترنتي موظف هستند 
يك و نیم درصد از درآمدشان را تحت عنوان بهاي 
خدمات زيرساخت شهري به شهرداري ها پرداخت 
كنند البته تا وقتي كه هنوز از مالیات بر ارزش افزوده 
معاف نشده باشند و زمان معاف شدنشان اين میزان 
به 2 درصد مي رس��د. قنادان گفت: تاكس��ي هاي 
اينترنتي دست ش��ان باز اس��ت كه بهاي خدمات 
زيرساخت شهري را با در نظر گرفتن شرايط رقابتي 
از كل مبلغ كرايه كس��ر كنند.  مديرعامل سازمان 
تاكسیراني شهر تهران با اشاره به اينكه هنوز مبلغي 
از بابت بهاي خدمات زيرس��اخت شهري از سوي 
تاكسي هاي اينترنتي به شهرداري پرداخت نشده 
است، گفت: بر اساس پیام هايي كه در اپلیكیشن 
تاكسي هاي اينترنتي منتشر مي شود اطالع رساني 
اين موضوع را به مس��افران خود ش��روع كرده اند. 
قنادان در پاسخ به اين پرسش كه شهروندان چگونه 
مي توانند تخلفات تاكسي هاي اينترنتي در مورد 
افزايش مبلغ كرايه را گزارش دهند، گفت: تخلفات 
تاكسي هاي اينترنتي به دو بخش تقسیم مي شود كه 
بخشي از آن را اتحاديه صنفي تاكسي هاي اينترنتي 
كه همان اتحاديه كسب و كارهاي مجازي است بايد 
رسیدگي كند و بخش ديگري تخلفات كه مربوط به 
موضوعات حمل ونقلي نظیر رعايت استانداردهاي 
ايمني خودرو، معاينه فني، كنترل سوابق راننده و 
نظاير آن است را شهرداري پیگیري مي كند.  وي 
با اشاره به اينكه گرانفروشي  احتمالي تاكسي هاي 
اينترنتي بايد از اتحاديه كس��ب و كارهاي مجازي 
پیگیري  شود، خاطرنشان كرد: نظارت شهرداري ها 
بر موضوعات حمل ونقلي از طريق سامانه اي تحت 
عنوان سماس انجام مي ش��ود كه از سوي وزارت 
كشور بايد تا ارديبهشت راه اندازي شده و در اختیار 

شهرداري ها قرار گیرد.

جمع آوري ۳۴۰ معتاد 
متجاهر در نيمه نخست بهمن

جانش��ین پلیس پیش��گیري ته��ران ب��زرگ از 
جمع آوري 34۰ معتاد متجاهر در نیمه نخس��ت 
بهمن ماه خب��ر داد. به گزارش فارس، س��رهنگ 
جلیل موقوفه اي با اشاره به استمرار طرح جمع آوري 
معتادان متجاهر در پايتخت، گفت: با اجراي طرح 
جمع آوري معتادان متجاهر پايتخت تا س��اعت ۶ 
صبح پانزدهم بهمن م��اه، 34۰ معتاد متجاهر در 
سطح شهر تهران جمع آوري شدند. جانشین پلیس 
پیشگیري تهران بزرگ افزود: با توجه به برودت هوا 
اين ط��رح به صورت ويژه در دس��تور كار ماموران 
پلیس پايتخت قرار دارد و معتادان متجاهر پس از 
جمع آوري به مراكز مربوط منتقل مي شوند تا ضمن 
ساماندهي به وضعیت آنها، براي بازگشت به جامعه 
آماده ش��وند. وي متذكر ش��د: اين طرح كه باعث 

رضايتمندي شهروندان شده همچنان ادامه دارد.

تذكر دوباره الويري به سازمان برنامه و بودجه
مرتضي الويري، ريیس ش��وراي عالي استان ها گفت: بر 
اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف بود اليحه 
بودجه را در جهت تحقق عدالت منطقه اي به ش��وراي 
عالي استان ها ارايه كند كه چنین نشد. به گزارش مهر، 
الويري در اجالس شوراي عالي استان ها كه در ساختمان 
مجلس قديم برگزار شد، با تذكر دوباره نسبت به بي توجهي 
س��ازمان برنامه و بودجه به قانون گفت: همانطور كه در 
اجالسیه هاي قبلي نیز متذكر شدم، س��ازمان برنامه و 
بودجه طبق بند ۵ ماده 88 قانون تش��كیالت، وظايف و 
اختیارات شوراهاي اسالمي كشور، موظف است نسخه اي 
از پیش نويس اليحه بودجه را در اختیار ش��وراي عالي 
استان ها قرار دهد كه متأسفانه به اين وظیفه قانوني خود 
عمل نكرده است. مهم ترين وظیفه شوراي عالي استان ها، 
كمك به رفع تبعیض و ايجاد عدالت منطقه اي در كشور 
است و اين الزام قانوني نیز به همین دلیل در متن قانون 
قید شده است. با اين وجود انتظار دارم كه در روند بررسي 

و تصويب بودجه در مجلس شوراي اسالمي اين دو مساله 
مهم مورد توجه نمايندگان قرار بگیرد. ريیس ش��وراي 
عالي اس��تان ها با اشاره به س��رانجام مصوبه درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها گفت: بر خود الزم مي دانم كه از تالش 
و همراهي نمايندگان مجلس نیز بابت سرعت و دقت در 
اصالح موارد قید شده از سوي شوراي نگهبان درباره اليحه 
درآمدهاي پايدار، تشكر و قدرداني كنم. درآمدهاي پايدار 
مهم ترين دغدغه مديريت ش��هري محسوب مي شود. 
تصويب اين اليحه نقطه عطفي براي مديريت شهري و 
دولت است، زيرا اين اليحه اقدام مهمي در راستاي اداره 
خودگردان شهرها بدون اتكا به تراكم فروشي است. اين 
اليحه عالوه بر افزايش س��هم درآمده��اي پايدار، نقش 
مهمي در ارتقاي شفافیت مالي و درآمدي شهرداري ها 
خواهد داشت كه خود عاملي مهم در تحقق حكمروايي 
شايسته در شهرها است. امیدوارم كه تالش هاي 3۶ ساله 
در راستاي تأمین درآمدهاي پايدار براي مديريت شهري 

به تحقق بپیوندد و با تبديل اين اليحه به قانون شاهد فصلي 
نوين در اين حوزه باشیم. وي افزود: در حال حاضر تعداد 
زيادي از هموطنان ما گرفتار سیل و خسارات آن هستند. 
هموطنان صبور ما در استان سیستان و بلوچستان براي 
مقابله با خسارت هاي هنگفتي كه سیل اخیر بر خانه و 
كسب و كار آنها وارد كرد، نیاز به همراهي و كمك ساير 
ش��هرها و دولت دارند. ابراز همدردي كافي نیست و بايد 
همراهي جدي براي كاهش آالم آنها صورت پذيرد. از اين 
رو از مديران شهري در تمام كشور درخواست مي كنم كه 
به هر شیوه اي كه برايشان مقدور است، همكاري كنند و 
اقدامي عملي براي سامان گرفتن زندگي و معیشت در 
مناطق سیل زده انجام بدهند. الويري با اشاره به حضور 
وزير آموزش و پرورش به عنوان میهمان ش��وراي عالي 
استان ها گفت: در اجالسیه امروز، میزبان وزير آموزش و 
پرورش جناب آقاي حاجي میرزايي هستیم. ضمن تشكر 
از ايشان براي حضور در اين نشست، امیدوارم با توجه ويژه 

به فصل مشترك وظايف مديريت شهري و وزارت آموزش 
و پرورش و بسط همكاري ها در اين زمینه، بتوانیم قدم هاي 
موثري برداريم. تربیت ش��هروند آگاه و موثر از خانواده و 
مدرسه آغاز مي شود. دانش آموزان مي توانند با بهره مندي 
از آموزش هاي به روز در زمینه حقوق و تكالیف شهروندي، 
سفیران آموزشي ما در خانواده ها باشند. مسوولیت پذيري 
در زندگي شهري بايد از سنین دانش آموزي و از بدو ورود 
كودكان به جامعه تمرين ش��ود. از اين رو مدرسه كانون 
مهمي براي پرورش ش��هروندان مس��وول و مشاركت 
جو اس��ت. وي ادامه داد: قانون م��داري نیز يكي ديگر از 
مولفه هايي است كه بايد به كودكان و نوجوانان آموزش 
داده شود. ما نیز به عنوان اركان مديريت شهري موظفیم 
نهايت همكاري را براي ارتقاي آموزش هاي شهروندي در 
مدارس داشته باشیم. شهرداري ها بايد بستر بهره گیري 
از ايده هاي خالقانه، نوآورانه و مش��اركتي دانش آموزان 
براي حل مسائل شهري را ايجاد كنند. شهرهاي ما بايد 

دوس��تدار كودكان و پذيراي ش��ادي و نشاط آنها باشد. 
همانطور كه مي دانیم ش��هرداري ها در سراس��ر كشور، 
همكاري هاي بسیاري را در راستاي بهسازي و نوسازي 
مدارس، كتابخانه هاي آنها و اماكن ورزشي دانش آموزان 
انجام داده و خواهند داد. مس��وولیت تربیت نسل آينده، 
وظیفه اي خطیر است كه همه در هر موقعیت و جايگاهي 

بايد در تحقق آن، اهتمام بورزيم.

    تخصيص بودجه براي مناسب سازي معابر
ريیس شوراي عالي اس��تان ها از اختصاص يك هزارم از 
بودجه شهر داري ها براي مناسب سازي معابر براي افراد 
داراي معلولیت خبر داد. الويري  گفت: طرح دو فوريتي را 
مورد بررسي قرار مي دهیم كه بر اساس آن از شهرداري و 
شوراها مي خواهیم در فصل بودجه دست كم يك، هزارم 
بودجه را براي معل��والن اختصاص دهند تا به كمك آن 
بتوانیم معابر را براي اقشار آسیب پذير جامعه مناسب كنیم.
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صادركنندگان در گفت وگو با »تعادل«:

نقد سند مالي صادرات
تعادل | مرضيه احقاقي |

بسته مالي صادرات غيرنفتي زير ذره بين صادركنندگان 
قرار گرفت. بسته اي ديرهنگام كه قرار بود در سال سخت 
98، مشوقي براي صادرات و روانه كردن كاالها به بازارهاي 
هدف باش��د. در همين راس��تا، »تعادل« با هدف بررسي 
و نقد اين س��ند مالي با فعاالن اقتصادي، گفت وگو كرده 
است. آنها بر اين باورند از آنجا كه جزييات بسته ياد شده 
تنها دو ماه مانده به پايان سال ابالغ شده است؛ كارايي الزم 
را براي توس��عه صادرات ندارد؛ تنها شايد بتواند گرهي از 
مشكالت صادركنندگان بگشايد. در همين حال جاي خالي 
مشوق هاي صادراتي براي خدمات فني و مهندسي نيز در 
اين بسته، به چشم مي خورد. توجه به اين نكته ضرروري 
به نظر مي رسد كه مبلغ مش��وق هاي صادراتي براي اين 
بخش باال نيس��ت و از اين رو، فعاالن اقتصادي اين حوزه 
اعتقاد دارند كه قابليت گنجاندن در بودجه ساالنه كشور را 
در صورت موافقت دولت دارد. صادركنندگان همچنين با 
اشاره به تجربه بسته حمايتي سال گذشته و بازگشت سهم 
قابل مالحظه اي از اين بسته به خزانه از روند اين تكرار در 
سال جاري نيز ابراز نگراني كردند. بر همين اساس پيشنهاد 
تشكل هاي صادراتي اين است كه هر ساله درصدي از سهم 
واردات دريافت و به توس��عه ص��ادرات اختصاص يابد. در 
چنين شرايطي حتي اگر اين مبلغ تا پايان سال هم مصرف 
نشود، لزومي براي بازگشت آن به خزانه وجود ندارد و پس 
از پايان سال نيز مي توان براي توسعه صادرات، مصرف شود. 

   بسته اي پر ابهام
به گزارش »تعادل« جزييات بسته حمايتي توسعه صادرات 
غيرنفتي كشور براي س��ال 98، اوايل بهمن ماه و در حالي 
كه كمتر از 2 ماه به پايان س��ال جاري مانده بود، منتش��ر 
شد. اين بسته توسط سازمان توسعه تجارت ايران تدوين 
و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه 
و بودجه و صندوق توسعه ملي به تاييد كارگروه منتخب 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شامل وزراي صمت، امور 
اقتصادي و دارايي و همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه 
رسيده و در نهايت توس��ط معاون اول رييس جمهوري و 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و ابالغ شد. 
بسته حمايتي ياد شده در راستاي تحقق سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي و حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات 
كاالها و خدمات و همچنين حمايت از زيرس��اخت هاي 
صادراتي و توسعه فعاليت هاي ترويجي و بازاريابي خارجي در 
حوزه صادرات، تدوين شده است. با وجودي كه مدت زمان 
بسيار كوتاهي تا پايان سال براي تخصيص اين بسته باقي 
مانده؛ اما انتظار مي رود كه اگر منابع مالي براي اجراي آن، 
تامين شود، از برخي مشكالت و چالش هاي صادركنندگان، 
گره گشايي كند. در اين ميان، آنچه زمينه نگراني فعاالن 
اقتصادي را فراهم مي كند تجربه بسته حمايت از صادرات 
غيرنفتي كشور در سال گذش��ته است. اين بسته در سال 
97 نيز در ماه هاي پاياني س��ال ابالغ شد و درنتيجه تنها 
رقم محدودي از آن تخصيص يافت و مابقي به خزانه وارد 
شد. رقم بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي كشور 
براي س��ال 97 برابر يك هزار و 200 ميليارد تومان بود؛ اما 
در اجرا تنها 20 ميليارد تومان منابع به آن تخصيص يافت. 

اين بودجه محدود نيز تنها به سفرهاي برخي هيات هاي 
بازرگاني و برگزاري نمايشگاه ها اختصاص يافت. درنتيجه 
مي توان گفت كه در مس��ير اهداف تعيين شده براي آن، 
يعني حمايت همه جانبه از صادرات و توسعه زيرساخت هاي 
صادراتي، به كار گرفته نشد. حال از آنجا كه بسته حمايت 
از صادرات در سال جاري، در مدت زمان ديرتري نسبت به 
سال 97، ارايه شده و با توجه به محدوديت هاي اقتصادي 
دولت ناشي از تحريم هاي بين المللي و كاهش فروش نفت، 
اين س��وال مطرح مي ش��ود كه، منابع الزم براي طرح ياد 
شده، چگونه تامين مي شود؟در همين حال سيد حميد 
حسيني عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل« و 
درخصوص بسته حمايت توسعه صادرات غيرنفتي كشور 
گفت: سازمان توسعه تجارت هر ساله اقداماتي را با هدف 
توسعه و ترويج صادرات برنامه ريزي مي كند؛ كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي نيز منابعي را به اين موضوع 
اختصاص مي دهند. اما متاسفانه هر ساله شاهد آن هستيم 
كه درآمدهاي دولت مطابق پيش بيني تحقق نمي يابد و 
درنتيجه تامين منابع براي بسته حمايت توسعه صادرات 
جزو اوليت ها قرار نمي گيرد. به گفته او، هر ساله بودجه اي 
براي ترويج و تش��ويق صادرات درنظر گرفته مي شود، اما 
خبري از تخصيص نيست. كما اينكه در سال گذشته نيز 
شاهد آن بوديم كه از 1200 ميليارد تومان ياد شده، تنها 
20 ميليارد آن، اختصاص پيدا كرد و مابقي به خزانه وارد 
شد.اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به بسته حمايتي 
توس��عه صادرات غيرنفتي كش��ور براي س��ال جاري كه 
برابر 780 ميليارد تومان اس��ت، گفت: اكنون نيز با توجه 
به زمان تخصيص اي��ن بودجه )در بهمن ماه( و همچنين 

كاهش درآمدهاي نفتي در كش��ور، به تامين منابع براي 
آن، خوشبين نيستيم. حس��يني افزود: بر همين اساس 
نيز تشكل ها پيشنهاد داده اند كه هر ساله درصدي از سهم 
واردات )حدودا يك درصد آن(، دريافت و به توسعه صادرات 
اختصاص يابد. در چنين شرايطي اين مبلغ حتي اگر تا پايان 
سال مصرف نشود، لزومي براي بازگشت آن به خزانه وجود 
ندارد و حتي مي تواند پس از پايان س��ال نيز براي توسعه 

صادرات، مصرف شود.
او در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خ��ود، عنوان كرد: با 
وجود فشار تحريم هاي بين المللي كه در دو سال اخير به 
مرور افزايش يافته، فعاليت براي فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي و صادركنندگان، روز به روز دشوارتر شده است. 
در چنين شرايطي بخش خصوصي حتي نمي تواند براي 
حضور در نمايش��گاه ها و ... انتظار حمايت از سوي دولت 
داشته باش��د. بنابراين باز هم بار همه مشكالت به دوش 
بخش خصوصي خواهد افتاد. حسيني همچنين در مورد 
اعالم جزييات بس��ته حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي 
س��ال جاري كه به تازگي منتشر شد، گفت: پس از تغيير 
مديريت سازمان توسعه تجارت، اين سازمان تا چند ماه 
با بالتكليفي اداره مي شد. درنتيجه يكي از داليل تاخير در 
اعالم اين جزييات را مي توان به تغييرات مديريتي در بدنه 
آن سازمان نسبت داد. او در مورد زمان محدود باقي مانده 
تا پايان س��ال براي اختصاص كل مبلغ ياد ش��ده، گفت: 
بسياري از صادركنندگان از سال هاي گذشته، از سازمان 
توسعه تجارت و بابت بسته حمايتي توسعه صادرات بدهي 
دارند. بنابراين اگر منابع اين بسته تامين شود و همت الزم 
براي اجرايي شدن آن وجود داشته باشد؛ مي توان، همه اين 

مبلغ را براي حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات كاالها 
و خدمات، زيرساخت هاي صادراتي و توسعه فعاليت هاي 
ترويجي و بازاريابي خارجي در حوزه صادرات هزينه كرد.از 
سوي ديگر، محمدرضا انصاري نائب رييس اتاق ايران، نيز 
در گفت وگو با »تعادل« با اشاره به چالش هايي كه در مسير 
صادركنندگان وجود دارد، گفت: صادركنندگان كشور ما 
با همتاياني از ديگر كشورها رقابت مي كنند كه از حمايت 

همه جانبه دولت خود برخوردار هستند.
 وي افزود: در ش��رايط اقتصادي كنوني كش��ور و با وجود 
چالش هاي متعددي كه در مسير توليد و صادرات وجود 
دارد، از تصميم گيران انتظار مي رود با حمايت، پشتيباني 
و بسترس��ازي داخلي، صادركننده اي توانا براي حضور در 
بازارهاي بين المللي بس��ازند؛ اما نه تنها اين هدف محقق 
نمي ش��ود بلكه با عدم حماي��ت و انواع س��نگ اندازي ها 
توان رقابتي صادركنندگان، كاه��ش مي يابد. انصاري با 
اشاره پتانسيل هاي صادراتي كشور گفت: در سايه تحريم 
عميق و همچنين فقدان پش��تيباني هاي الزم در داخل 
كشور، بسياري از صنايع روزگار خوبي را سپري نمي كنند.

نائب رييس اتاق ايران افزود: قطع شدن مشوق هاي صادراتي 
از سال 90 تاكنون، فعاالن حوزه خدمات فني و مهندسي 
را درگير خود كرده است. از سال 81 مشوق هاي صادراتي 
به خدمات فني و مهندسي تعلق مي گرفت كه نقش بسيار 
مثبتي در افزايش و بهبود روند ص��ادرات خدمات فني و 
مهندس��ي داش��ت، اما در اين ميان پرداخت مشوق هاي 
صادراتي از سال 90 ملغي شد و زمينه ساز كاهش انگيزه 
صادركنندگان و مشكالتي از اين دست شد. اين در حالي 
است كه مبلغ مشوق هاي صادراتي اين بخش باال نيست و 

قابليت گنجاندن در بودجه ساالنه كشور را در صورت موافقت 
دولت داشت، اما با نگاهي به بودجه سال 99 مي توان جاي 
خالي مشوق هاي صادراتي اين بخش را احساس كرد. به طور 
كلي با توجه به ش��رايط فعلي مي توان با دادن مشوق هاي 
صادراتي به بخش فني و مهندسي حتي به صورت ملك و... 
ضمن كاهش مشكالت و ترغيب صادركننده به صادرات، 
زمينه را نيز براي تحقق ميزان صادرات 6 تا 7 ميليارد دالري 
كاال و خدمات اين بخش فراهم كرد.در همين حال، محمد 
الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز چندي پيش 
در مورد بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در سال 
جاري به »ايسنا« گفته بود: متاسفانه در شرايطي كه اين 
بس��ته در بودجه سال 1۳98 در نظر گرفته شده بود اما در 
نهايت در روزهاي ابتدايي بهمن ماه و در شرايطي كه كمتر 
از دو ماه تا پايان سال باقي مانده، ابالغ شد و به همين دليل 
احتماال اجراي آن با ابهاماتي روبرو خواهد بود. به گفته او، يكي 
از اصلي ترين ابهام ها در اجراي اين بسته نحوه تامين منابع 
مالي الزم  جهت آن است. براساس اعالم دولت مبلغ كل اين 
بسته 780 ميليارد تومان خواهد بود كه چگونگي تامين و 
تخصيص آن با س��واالتي مواجه است. اين فعال اقتصادي 
همچنين با اشاره به يك بخش مثبت و مهم در بسته حمايت 
از صادرات سال جاري تصريح كرد: يكي از بندهاي اين بسته 
به سپرده گذاري 2 هزار ميلياردي تومان صندوق توسعه كه 
با 2 هزار ميليارد تومان بانكي تركيب خواهد شد، اختصاص 
دارد. براين اس��اس در يك برنامه 2 س��اله صادركنندگان 
مي توانند از اين منابع وام با سود 1۴.۵ درصد دريافت كنند 
كه اين مساله شايد بخشي از مشكالت تامين مالي واحدهاي 
توليدي را برطرف كند.ابهامات و سواالت مورد بحث در حالي 
مطرح مي شوند كه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي 
اصلي اجراي اين بس��ته اعالم كرده كه مقدمات ابتدايي 
اجراي بسته حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي كشور براي 
سال 98 را آغاز كرده و در انتظار چراغ سبز سازمان برنامه 
و بودجه براي تامين منابع اعتب��اري الزم براي اجراي اين 
بسته است. حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت در 
مورد تامين منابع اعتباري الزم براي اجراي اين بسته بيان 
كرد كه هماهنگي هاي الزم با سازمان برنامه و بودجه درباره 
اعالم اولويت هاي برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران 
جهت پرداخت مشوق هاي صادراتي صورت پذيرفته است. 
همچنين شيوه نامه هاي پرداخت مشوق هاي صادراتي نيز 
تهيه و تدوين شده است؛ بنابراين به محض تخصيص بودجه 
مشوق هاي صادراتي نسبت به پرداخت آن به صادركنندگان 
واجد شرايط اقدام مي شود. با توجه به ابالغ بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي توسط معاون اول رييس جمهور و رييس 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، انتظار مي رود سازمان 
برنامه و بودجه نسبت به ابالغ و تخصيص بودجه مشوق هاي 
صادراتي اقدام كند. اين مقام مسوول، اجرايي شدن ماده 1 
بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در مورد سپرده گذاري 2 
هزار ميليارد توماني صندوق توسعه ملي در بانك هاي عامل 
جهت اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به صادركنندگان 
را درخواست جامعه صادركنندگان كشور دانست و افزود: 
انتظار داريم شيوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت 
امور اقتصادي و دارايي با هدف تسريع در پرداخت تسهيالت، 

هرچه سريع تر تهيه شود.
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جراحی در بورس کاال
الزامی برای قطع داللی است

وزير صمت گفت: در س��ال جاری يکی از محورهای 
هفتگانه برنامه وزارت صمت توجه به توسعه صادرات 
غيرنفتی بوده و خوشبختانه با توافقات انجام شده از 
محل منابع صندوق توسعه ملی 2 هزار ميليارد تومان 
و همچنين از محل منابع خود بانک ها 2 هزار ميليارد 
تومان ديگر نيز با نرخ سود 1۴.۵ درصد به شرکت های 
صادراتی اختصاص داده ش��ده است.  رضا رحمانی 
افزود: در اين م��ورد بازار مصرف قابل توجهی چه در 
داخل کشور و چه در کش��ورهای اطراف و همسايه 
در حوزه نساجی و پوشاک داريم؛ بنابراين، اين حوزه 
جزو برنامه های ويژه و اولويت های وزارت صمت در 
سالجاری است که در سال پيش روی نيز اين برنامه 
حمايتی تداوم خواهد داشت.وی همچنين با اشاره به 
برخی مشکالت مطرح شده از سوی مديران برخي 
واحد هاي صنعتی ب��ه خصوص در حوزه تامين مواد 
اوليه از طريق بورس کاال، تامين نقدينگی مورد نياز 
واحدها و نرخ بهره باالی سود بانکی و مواردی از اين 
دست، افزود: در برخی شاخص ها، برخی تکانه های 
اقتصادی در مقاطع مختلف سال روند سرمايه گذاری 
در بخش صنعت را دچار اختالل می کند که در اين 
راستا بايد راهی برای هدايت سرمايه های سرگردان 
و همچنين کاهش نرخ سود بانکی در راستای سوق 
دادن سرمايه های موجود به سوی توليد پيدا کنيم. 
رحمانی تصريح کرد: روند جاری عرضه کاال در بورس 
امروز با چالش های مختلفی مواجه شده و در موارد 
متعددی و بنا به درخواس��ت توليدکنندگان پيگير 
مسائل هستيم که اميدواريم اين روند چه در عرضه 
کاال و چه در عرضه مواد اوليه مورد بازبينی اساس��ی 
قرار گيرد. وی افزود: با توجه به اين مسائل پيشنهاد 
داديم، تامين برخی مواد اوليه از سيس��تم مچينگ 
برای مصرف کننده دائمی انجام ش��ود و مش��تريان 
غيردائمی نيز از طريق کش��ف قيمت تامين گردند. 
وزير صمت ادامه داد: با وجود تعريف ماموريت برای 
بررسی تمامی چالش های پيش روی حوزه صنعت در 
بخش بورس کاال، برای حل مشکالت حتی حاضريم 
پيشنهادات الزم را به جلسه سران قوا ارائه کنيم، چرا 
که در داللی و واسطه گری يکی از مشکالت ما در اين 
حوزه است. رحمانی اعالم کرد: برای بازبينی در شرايط 
موجود و در روند عرضه کاال در بورس کاال دادستانی 
و ساير دستگاه های نظارتی نيز اعالم آمادگی کردند و 
اميدواريم که به شرايط بهينه در اين خصوص دست 
يابيم.وی با اشاره به برخی نوسانات قيمتی بعد از اصالح 
نرخ بنزين اضافه کرد: ام��روز همزمان با يک جنگ 
اقتصادی تمام عيار با جنگ روانی نيز مواجه هستيم و 
عده ای با دو هدف عمده ايجاد کمبود کاال و تورم روانی 
به دنبال تنش در بازار بودند که خوشبختانه با تدابير 
الزم جلوی اين اقدامات گرفته شد. رحمانی تاکيد کرد: 
آمار دی ماه نش��ان دهنده سير نزولی تورم در کشور 
است و با توجه به اينکه از ارديبهشت ماه سال جاری 
عموم قيمت ها نزولی بوده اند، تا زمانی که طرح اصالح 
قيمت بنزين اجرايی شد؛ امروز شاهد آن هستيم که از 
ديماه مجدداً روند کاهش قيمت ها آغاز شده است. وی 
گفت: هم اکنون از 100 قلم کاالی مورد رصد روزانه، 
حدود 72 قلم کاال روند کاهشی قيمت دارند و صرفاً در 
۵ تا 6 قلم کاال شاهد افزايش بيش از ۵ درصد هستيم 
و البته نبايد فراموش کرد که برخی اقالم کااليی نيز 

تغييرات قيمتی آنها فصلی و پايدار نيست.

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : نگهداری و تعميرات شبکه کابل

نوع مناقصه : عمومی یک  مرحله ای
مدت زمان : 12 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 1398/11/29 )با ارسال ایميل به نشانی زیر(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج 

کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمایند .
 دریافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ایمنی اداره کار تائيد واحد ارزیابی تامين کنندگان( از تاریخ  1398/12/06 به 

مدت دو روزدر قبال ارائه اصل رسيد واریز مبلغ 500،000ریال ) غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاریخ تحویل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1398/12/19 

تاریخ گشایش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1398/12/20 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 500،000،000 ریال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

E.HEIBATI@KSC.IR  کارشناس : الهام هيبتی    تلفن:6413-3213-61-98+ ایميل  

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
شماره:  52413177

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان درنظر دارد پروژه هاي زیر  را  از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي واگذار نماید. بدینوسيله 
از شركت هاي واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با درنظر گرفتن اینكه »قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارایه گردد« براي 

شركت در فرآیند مناقصات زیر دعوت به عمل مي آید.
1- روكش آسفالت باند تعریضي ورودي شاپورآباد )شهرستان برخوار( )شماره تجدید مناقصه 8/9812422( 

2- بهسازي و آسفالت گرم جهت اصالح قوس كمربندي اردستان در محدوده پمپ بنزین )شماره تجدید مناقصه 3/9812469( 
3- احداث و توسعه راه هاي روستایي شهرستان اصفهان )شماره تجدید مناقصه 2/9812477( 

4- ساخت 34 عدد باكس 8*6 متري زیرگذر منظریه شهرستان شهرضا )شماره تجدید مناقصه 2/9812478( 
5- تكميل اجراي درزگيري لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور حنا-كمه- بيده )شماره تجدید مناقصه 2/9812479( 

6- روكش آسفالت گرم راه هاي فرعي و روستاهاي مهردشت شهرستان نجف آباد )شماره تجدید مناقصه 3/9812469( 
7- لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم راه هاي خميني شهر )شماره تجدید مناقصه 3/9812469( 

8- احداث و تعریز پل هاي كوچك شهرستان سميرم و شهرضا )شماره تجدید مناقصه 3/9812469( 
9- اجراي درزگيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور شهرضا- سميرم- یاسوج )باند رفت و برگشت( )شماره مناقصه 1/9812481( 

10- اجراي درزگيري لكه گيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور پليس راه مباركه- طالخونچه- شهرضا )شماره مناقصه 1/9812482( 
11- انجام عمليات راهداري استان اصفهان )شماره مناقصه 1/9812483( با ارزیابي كيفي 

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهي )یك روز بعد از چاپ اول( تا ساعت 13 تاریخ 98/11/23، از طریق سامانه ستاد ایران. 
مهلت ارسال فایل هاي كليه مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 98/12/07 و تحویل ضمانتنامه فرآیند ارجاع كار )شركت 
در مناقصه( تا ساعت 13 تاریخ 98/12/07 به اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست مي باشد. گشایش 
فایل هاي پاكات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت 8 صبح روز 98/12/08 در محل سالن جلسات اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان اصفهان انجام مي شود. 

»پيام ایمني: مكالمه با تلفن همراه یا خوردن و  آشاميدن در رانندگي، مي تواند منجر به كاهش تمركز حواس و بروز فاجعه شود.«

نشاني: بلوار ميرزاكوچك خان، بين پل وحيد و ترمينال زاینده رود، كدپستي: 33743-81766، تلفن گویا 031-35059 

شناسه آگهي: 762681آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان اصفهان



15 جهان

پايان سناريوي استيضاح: ترامپ تبرئه شد

بريتانيا قوانين تعرفه اي خود را تغيير مي دهد

عصر جديد جدال هاي سياسي-  حقوقي در امريكا

لندن به دنبال متحدان تجاري در پسا برگزيت

گروه جهان| آيت وكيليان| 
نمايش انتقادآمي��ز و هجمه عظي��م دموكرات ها براي 
استيضاح ترامپ ناكام ماند. با رأي مجلس سناي امريكا، 
دونالد ترامپ  همچنان در كاخ سفيد مستقر خواهد ماند. 
در اي��ن فرآيند در ارتباط با دو م��ورد اتهامي راي گيري 
نهايي انجام ش��د؛ در قضيه سوءاستفاده از قدرت بر پايه 
ماجراي اوكراين ۴۸ س��ناتور عليه او و ۵۲سناتور به نفع 
ترامپ رأي دادند. در قضيه كارش��كني در برابر كنگره، 
۴۷ نفر او را مقصر دانستند، ۵۳سناتور اتهام را رد كردند. 
سناتور چاك شومر، رهبر اقليت دموكرات سنا با انتقاد از 
روند طي شده در دادگاه سنا گفته: »اين آغازي براي پايان 
دموكراسي اس��ت و البته آغازي براي جدال هاي شديد 

سياسي - حقوقي در امريكا.« 
به گ��زارش س��ي ان ان، به دنب��ال ناديده گرفته ش��دن 
اتهامات ترامپ از س��وي س��ناتورهاي جمهوري خواه، 
رييس جمهوري امريكا شامگاه چهارشنبه درخصوص 
اتهام سوءاستفاده از قدرت تبرئه شد. دونالد ترامپ تنها در 
صورتي از سمت رييس جمهوري امريكا بركنار مي شد كه 
دو سوم سناتورها )6۷ نفر( رأي به عدم كفايت او مي دادند. 
از آنجايي كه اكثريت سنا )۵۳ كرسي از 100كرسي( را 
جمهوري خواهان به عنوان هم حزبي هاي ترامپ در اختيار 
دارند اين راي دور از انتظار نبود. مجلس نمايندگان امريكا 
چهارشنبه 1۵ ژانويه، طرح ارسال لوايح استيضاح ترامپ 

به مجلس سناي امريكا را تصويب كرده بود.
دونالد ترامپ اواخر جوالي در تماس تلفني با »ولوديمير 
زلنس��كي« همتاي اوكرايني خود از او خواس��ته بود 
اطالعاتي را در اختيارش قرار دهد كه مي تواند به وجهه 
»جو بايدن« نامزد دموكرات انتخابات ۲0۲0 امريكا و 
رقيب اصلي او صدمه وارد كند. گفته مي ش��ود ترامپ 
ارايه كمك نظامي امريكا به اوكراين را به تحقيق درباره 
فس��اد ادعايي بايدن و پسرش منوط كرده بود. پس از 
اين رسوايي، روند تحقيقات استيضاح ترامپ با دستور 
نانسي پلوس��ي رييس دموكرات مجلس نمايندگان 

امريكا، آغاز شد.

    برگزاري جشن و حمله به مخالفان 
دونالد ترامپ در س��خنان روز پنجشنبه كلمه تبرئه 

را واژه اي »خوش��گل« خواند و ي��ك روز بعد از تبرئه 
در سناي امريكا از اتهامات اس��تيضاح، در جمعي در 
كاخ سفيد به مخالفانش تاخت. ترامپ در اين مورد گفت: 
»اذعان مي كنم كه در زندگي ام اش��تباهاتي كرده ام، 
اما نتيجه نهايي اين اس��ت.« اين حرف او خبر اول روز 
پنج شنبه روزنامه واشنگتن شد: »ترامپ تبرئه شد.« 
ترامپ در اين مراسم گفت: »اين دوره براي ما جهنمي 
بود، منصفانه نبود. ما هيچ كار اشتباهي نكرديم. اين 
كار )آنها( ش��رورانه و آميخته به فساد بود.« او پيش تر 
از كساني كه در محاكمه استيضاح با استناد به ايمان 
مذهبي عليه او راي دادند انتق��اد كرد. ترامپ در اتاق 
شرقي كاخ سفيد كه پر از هوادارانش و مقام هاي كابينه 

بود، گفت: »حاال اين كلمه خوشگل را داريم. هرگز فكر 
نمي كردم اينقدر خوب به نظر برسد؛ به آن مي گويند: 
تبرئه كامل.« ترامپ همچنين به تحقيقات گذش��ته 
وزارت دادگستري درباره احتمال تباني كمپين ۲016 
او با كرملين حمله كرد: »تمامش مزخرف بود. اين اتفاق 

هرگز نبايد براي هيچ رييس جمهور ديگري بيفتد.« 
ب��ه اعتقاد ناظران، لح��ن رييس جمهور امري��كا در روز 
پنجشنبه نشان مي داد كه او نس��بت به وفاداري حزب 
جمهوري خ��واه به خود پي��ش از انتخابات م��اه نوامبر 
مطمئن است. اظهارات همين روز ترامپ تفاوت زيادي با 
سخنراني بيل كلينتون در سال 1۹۹۹ بعد از تبرئه در سنا 
داشت، زماني كه بعد از استيضاح در كنگره عميقا از مردم 

امريكا عذرخواهي كرد. كلينتون در آن سخنراني گفت: 
»مي خواهم دوباره به مردم امريكا بگويم كه چقدر از رفتار 
و گفتارم كه باعث اين رويدادها شد متاسفم و چقدر از بار 
سنگيني كه اين تحوالت بر دوش كنگره و مردم امريكا 
گذاشته متاسفم.« ترامپ در پايان سخنانش در كاخ سفيد 
از خانواده اش به خاطر آنكه مجبور شده اند اين »مخمصه 

ساختگي و زننده« را تحمل كنند پوزش خواست.

    حمله به سناتور ميت رامني
ترامپ پيش تر در جريان »صبحانه دعاي ملي« كه يك 
رويداد ساالنه است كه با حضور نمايندگان دو حزب در 
واشنگتن برگزار ش��د از مخمصه وحشتناك استيضاح 

حرف زد. او گفت: »از كساني كه از ايمان خود براي توجيه 
آنچه كه مي دانند اش��تباه است اس��تفاده مي كنند دل 
خوش��ي ندارم. همينطور از كساني كه مي گويند »براي 
ش��ما دعا مي كنم« در حالي كه مي دانند حقيقت ندارد 

خوشم نمي آيد.« 
آنچه دراين ميان توجه بسياري را به خود جلب كرد، 
راي مخالف ميت رامني س��ناتور جمهوري خواه عليه 
ترامپ بود. رامني كه پيرو دين »مورمون« است تنها 
جمهوري خواهي بود كه به گناهكار بودن ترامپ راي 
داد. رامني پيش از آن راي گفته بود: »آقاي ترامپ در 
سوءاستفاده هولناك از اعتماد عمومي گناهكار است. 
فاس��د كردن انتخابات براي ماندن در قدرت احتماال 
بدترين و ويرانگرترين نوع نقض س��وگندي است كه 

)صاحبان قدرت( ياد مي كنند.« 
نانسي پلوس��ي رييس مجلس نمايندگان، هم در ماه 
دس��امبر با ذكر آموزه هاي كاتوليك گفت��ه بود براي 
ترامپ دعا مي كند. پلوسي در واشنگتن در واكنش به 
اظهارات ترامپ گفته بود: »او براي هميشه استيضاح 
شده، صرف نظر از اينكه چه مي گويد و كدام تيترها را با 
خود حمل مي كند. استيضاح شما هميشگي است. اين 

زخمي نيست كه بتوانيد پاك كنيد.«

    راهي براي پيروزي جمهوري خواهان
با اين تفاس��ير، نگاه منفي نيم��ي از جامعه امريكا به 
رييس جمهور اين كش��ور موجب نشد تا سناتورهاي 
هم حزبي ترامپ او را تنها بگذارند. در تاريخ امريكا اين 
نخستين بار بود كه يك رييس جمهور در دور نخست 
رياست جمهوري و پيش از برگزاري انتخابات، استيضاح 
شد. دموكرات ها اميدوارهستند با افشاگري هاي انجام 
گرفته در روند استيضاح، افكار عمومي بيش از پيش 
از تخلفات و قانون شكني هاي دونالد ترامپ آشنا شده 
باش��ند و در روز انتخابات عليه او راي دهند. در مقابل، 
جمهوري خواهان نيز اميدوارهس��تندكه شكس��ت 
دموكرات ها در موضوع استيضاح و حكم برائت ترامپ، 
موجي از حمايت ها را به سمت رييس جمهور كنوني 
سوق دهد و پيروزي بزرگ تري را در مقايسه با انتخابات 

۲016 ميالدي براي ترامپ به ارمغان بياورد. 

گروه جهان|
 دولت بريتانيا در نظر دارد كه طرح هاي كاهش تعرفه 
واردات كااله��اي خارجي به بريتاني��ا را در چارچوب 

توافق هاي تجاري پسابرگزيت كامال تغيير دهد. 
به گ��زارش گاردين، وزارت تج��ارت خارجي بريتانيا 
تصميم گرفته ت��ا رژيم فعلي اعمال تعرفه بر كاالهاي 
واردات��ي را ب��ه جاي متوق��ف ك��ردن بخش هايي از 
آن، س��اده تر كند. اين رژي��م تعرف��ه اي را دولت ترزا 
مي نخست وزير س��ابق بريتانيا، به طور موقت و براي 
خروج احتمالي بدون توافق لن��دن از اتحاديه اروپا در 
نظر گرفته بود.  بنا بر اين گ��زارش، »ليز تراس« وزير 
تجارت بريتانيا، گفته با دست انداركاران تجارت خارجي 
و تجار درباره ساده سازي طرح هاي تعيين تعرفه روي 
كاالهاي وارداتي مش��ورت خواهد ك��رد. به گفته اين 
مقام بريتانيايي، طرحي كه دولت بوريس جانس��ون 
نخس��ت وزير بريتانيا، به دنبال آن اس��ت گزينه هاي 
قوي تر و كاهش هزينه ها براي مصرف كنندگان است.  
وزير تجارت بريتانيا گفته هدف از اين طرح بررس��ي 
ساده سازي قوانين و تنظيم تعرفه هاي مناسب براي 
مشاغل و سهامداران بريتانيايي است. به گفته ليز تراس، 
تعرفه هاي بريتانيا بر كاالهاي وارداتي كمتر از ۲.۵درصد 
احتماال حذف شده و تعرفه هاي باالتر نيز تا ۲.۵درصد، 
۵درصد و 10 درصد گرد خواهد شد. تعرفه كاالهايي 

همچون كپسول هاي آتش نشاني و يخچال هاي خانگي 
كه زير ۲.۵درصد هس��تند ممكن اس��ت از فهرست 

كاالهايي كه مشمول تعرفه مي شوند حذف شوند. 

    تفاهم اوليه تجارت آزاد با استراليا
در همين حال، دوميني��ك راب وزير خارجه بريتانيا، در 
جريان نخستين س��فر خارجي خود پس از آغاز اجراي 
برگزيت، با هدف تمهيد مقدمات عقد قرارداد تجارت آزاد 
با اس��تراليا، به كانبرا رفت.  به گزارش يورونيوز، راب پس 
از ديدار با مرايز ِپين، همتاي اس��تراليايي خود از عزم دو 
كشور براي امضاي فوري قرارداد بي سابقه تجارت آزاد خبر 
داد و گفت كه دو طرف متعهد شده اند تا براي شناسايي 
فرصت هاي اقتصادي و تجاري جديد، با يكديگر در شبه 

قاره هند نيز همكاري كنند. 
وزير خارجه بريتانيا همچنين به استراليا اطمينان داده 
كه تصميم هفته جاري لندن براي محدود سازي فعاليت 
شركت چيني هوآوي در شبكه ارتباطات سيار اين كشور، 
مانعي براي توس��عه روابط اقتصادي و امنيتي استراليا و 

بريتانيا نخواهد بود. 
كانبرا نيز پيشنهاد لندن براي همكاري آژانس هاي فضايي 
دو كشور را پذيرفت كه به موجب آن وضوح تصويربرداري 
ماهواره اي اس��تراليا افزايش مي ياب��د؛ امري كه موجب 

واكنش سريع تر به آتش سوزي ها مي شود.

در جريان آتش س��وزي هاي اخير در اس��تراليا كه از ماه 
سپتامبر گذشته به وقوع پيوسته، حداقل ۳۳ نفر كشته 
ش��ده اند و نزديك به ۳ هزار منزل مسكوني نيز در آتش 

سوخته است .
راب مقصدهاي بعدي دور تازه سفرهاي خارجي خود را 
ژاپن، مالزي و س��نگاپور اعالم و ابراز اميدواري كرده كه 
قراردادهاي تجاري جديد بريتانيا با قدرت هاي اقتصادي 
جهان هر چه سريع تر نهايي شود. پيش تر امريكا نيز براي 

امضاي قرارداد تجارت آزاد با بريتانيا پيشقدم شده بود. 
بريتانيا پس از آغاز اجراي برگزيت، تا ۳1 دس��امبر سال 
جاري ميالدي فرصت دارد تا بر سر جزييات دقيق روابط 
تجاري با اتحاديه اروپا به نتيجه برسد. طي اين دوره زماني 
كه از آن با عنوان دوره انتقالي ياد مي شود، بريتانيا همچنان 
عضو بازار مشترك تجاري اروپاست. اين كشور در تالش 
است تا طي همين دوره انتقالي، روابط تجاري خود با ساير 

كشورهاي جهان را نيز مورد بازبيني قرار دهد.
اقتص��اد بريتانيا از ابتداي فوريه كه خروج اين كش��ور از 
اتحاديه اروپا به طور رسمي كليد خورد، تحت تاثير نگراني 
از آينده روابط تجاري اين كشور با قدرت هاي اقتصادي 
جهان، ش��اهد افت ارزش پوند بوده اس��ت، به طوري كه 
ارزش برابري پوند در برابر دالر امريكا طي ۵ روز گذشته 
1.۵ درصد كاهش يافته اس��ت. دولت بوريس جانسون 
اميدوار است كه با عقد قراردادهاي جديد تجارت آزاد، مانع 

از بروز پس لرزه هاي اقتصادي برگزيت شوند. او گفته نيازي 
نيست كش��ورش از قوانين تجاري اتحاديه اروپا پيروي 
كند. جانسون خواس��تار روابط تجاري آزاد شبيه روابط 
تجاري اتحاديه اروپا با كانادا شد. بريتانيا ۳1 ژانويه ۲0۲0 
از اتحاديه اروپا خارج ش��د و اكنون در دوره انتقالي براي 
رسيدن به معاهده تجاري با اين اتحاديه است. در همين 
حال، ميشل بارنيه مذاكره كننده اروپا براي برگزيت، گفته 
توافق بلندپروازانه اي كه بريتانيا به دنبال آن است نيازمند 

شرايط برابر براي دو طرف است.
طبق توافقنامه تجاري اتحاديه اروپا و كانادا، تعرفه واردات 
بيشتر كاالها حذف شده گرچه هنوز بازرسي گمرگي و 
ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. عالوه بر اين، در خدماتي 

مانند بانكداري كه اهميت بيش��تري براي بريتانيا دارد، 
بين كانادا و اروپا محدوديت هايي وجود دارد. نخست وزير 
بريتانيا در س��خنان خود درباره آزاد كردن ظرفيت هاي 
بريتانيا، اي��ن احتمال را مطرح كرده كه اگر مس��ووالن 
اتحاديه اروپا توافق تجاري مانند آنچه با كانادا دارند را براي 
بريتانيا تأييد نكنند، اين كشور به قوانين سازمان تجارت 
جهاني بازمي گردد. جانسون گفته: »به ما اغلب مي گويند 
كه بايد يكي از اين دو گزينه را انتخاب كنيم، يا دسترسي 
كامل به بازار اروپا و در نتيجه پذيرش همه مقررات آن، يا 
يك موافقت تجاري بلندپروازانه كه دِر بازارها را به روي ما 
خواهد گش��ود و ما را منحصر به مقررات اروپايي نخواهد 

كرد، مثل نمونه كانادا.«

دريچه

كوتاه از منطقه

چين تعرفه واردات كاالهاي 
امريكايي را كاهش مي دهد

گ�روه جهان|دولت چين اعالم كرده اس��ت كه 
تعرف��ه واردات صده��ا كاالي امريكاي��ي به ارزش 
بيش از ۷۵ ميليارد دالر را نصف خواهد كرد. سهام 
چين در واكنش به اين اخبار ۳ درصد جهش كرده 
است. به گزارش راشاتودي، چين اعالم كرده تعرفه 
واردات صده��ا كاالي امريكايي ب��ه ارزش بيش از 
۷۵ميليارد دالر را نص��ف خواهد كرد. طبق بيانيه 
وزارت مالي چين، تعرفه هاي تالفي جويانه چين بر 
برخي از كاالهاي امريكايي از 10 درصد به ۵درصد 
و براي برخي ديگر از ۵ درصد به ۲.۵ درصد كاهش 
خواهد ياف��ت. در اين بيانيه آمده اس��ت كه قانون 
جديد ازس��اعت1 بعد از ظهر به وقت چين، در روز 
1۴ فوريه اجرا خواهد ش��د. در بيانيه وزارت چين 
علت اين اقدام كمك به پيش��رفت در توسعه سالم 
و پايدار رواب��ط تجاري امريكا و چين اعالم ش��ده 
اس��ت. چين اعالم كرده است كه اقدامات بعدي به 
نحوه پيشرفت روابط تجاري امريكا و چين بستگي 
خواهد داشت. چين همچنين اعالم كرد كه اميدوار 
است با همكاري واشنگتن تمامي تعرفه ها را حذف 
كنند. اقتصاد چين با ضعيف ترين نرخ در حدود ۳0 
سال اخير توسعه پيدا مي كند و سال ميالدي آينده 
ممكن اس��ت با فشارهاي نزولي بيش��تري روبه رو 
شود اما دولت اين كش��ور وعده داده است كه رشد 
اقتصادي را در س��ال ۲0۲0 مي��الدي در محدوده 
قابل قبولي و سياست هايش را موثر نگه دارد. پكن 
با گشودن بازارهايش به روي تجارت جهاني، اعالم 
كرده كه خريد بيشتر به منظور تامين تقاضاي رو به 

رشد مردم است.

دولت آلمان پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي را افزايش داد

گروه جهان|ب��ه گزارش رويت��رز، منابع آگاه در 
داخل دولت آلمان اط��الع داده اند كه برآورد دولت 
از رشد اقتصادي اين كشور در ۲0۲0 به 1.1درصد 
افزايش پيدا كرده كه اين رقم در مقايسه با گزارش 
قبلي 0.1درصد افزايش داشته است. وزارت اقتصاد 
آلمان كه مس��ووليت تاييد اين گزارش را بر عهده 
دارد، نس��بت به بهبود بيشتر رش��د اقتصادي در 
صورت خروج همراه با توافق انگليس از اتحاديه اروپا 
اميدوار است. به گفته منابع آگاه، اگر چه دولت آلمان 
معتقد است ش��رايط اقتصاد اين كشور در ۲0۲1 
بهتر از امس��ال خواهد بود اما هنوز براي رسيدن به 
يك برآورد دقيق نياز به زمان است. پيش تر روزنامه 
آلماني »هندلز ب��الت« گزارش كرده بود كه دولت 
مي خواهد نرخ رشد را تا س��ال  آينده به 1.۵درصد 
برساند. سال گذشته اقتصاد آلمان به سختي توانست 
از مهلكه ركود بگريزد و رشد 0.۳درصد را تجربه كرد 
كه به همراه انگليس، ضعيف ترين رشد اقتصادي در 
بين پنج اقتصاد بزرگ اروپايي محس��وب مي شود. 
كالوس وورالوب، كارش��ناس مسائل اقتصادي در 
مركز مطالعات مالي آلمان گفته است كه احتماال 
اقتصاد اين كش��ور در سه ماهه نخست امسال تنها 
0.۲درصد رش��د خواهد كرد. بخش صنعت آلمان 
كماكان اصلي ترين بخشي است كه نرخ رشد را در 
سطح پايين نگه مي دارد به گونه اي كه در سه ماهه 
پاياني سال پيش رشد اين بخش تنها 0.1درصد بود. 
آلمان يك سوم كل حجم توليدات ناخالص داخلي 
منطقه يورو را در اختيار دارد اما سال گذشته رشد 

اقتصادي بسيار ضعيفي را تجربه كرد. 

انتقاد مركل از اتحاد حزب ليبرال 
و راست گرايان آلماني 

گ�روه جهان| پس از انتقاد آن��گال مركل صدراعظم 
آلمان، از حمايت مش��ترك حزب دموكرات مسيحي 
و يك ح��زب راس��تگرا از انتخاب توم��اس كمريخ به 
نخس��ت وزيري اياالت تورينگيا، كمريخ اعالم كرد از 
س��مت خود كناره گيري كرده و خواس��تار برگزاري 
انتخابات جديد شده است. به گزارش بي بي سي، مركل 
عضو حزب دموكرات مسيحي است و حمايت شعبه اين 
حزب و حزب راستگراي افراطي آلترناتيو در تورينگيا از 
انتخاب كمريخ را محكوم كرده و خواستار پس گرفتن 
اين حمايت ش��ده بود. اين نخستين بار از زمان جنگ 
جهاني دوم و س��قوط حكومت نازي در آلمان است كه 
يك نخست وزير ايالتي با حمايت يك حزب راستگراي 
افراطي به اين سمت دست مي يابد. احزاب اصلي آلمان 
از هرنوع همكاري با حزب آلترناتيو براي آلمان خودداري 
كرده اند. حزب آلترناتيو براي آلمان ۸۹ كرسي از ۷0۹ 
كرسي بوندشتاگ - مجلس سفالي - آلمان را در دست 
دارد و از اح��زاب مخالف دولت ائتالفي به رهبري خانم 
مركل است. در جريان انتخابات اياالت تورينگيا، حزب 
دموكرات مسيحي، عضو اصلي دولت ائتالفي، همراه با 
آلترناتيو براي آلمان به نخست وزيري كمريخ راي داده 
بود. مركل در واكنش به اين همكاري حزبي گفته حزب 
دموكرات مسيحي تورينگيا بدون كسب اجازه از رهبري 
حزب به چنين اقدامي دست زده است و نبايد در دولت 
محلي به رهبري كمريخ عضويت داشته باشد. او گفته: 
»اين انتخاب واقعه اي بدون س��ابقه و برخالف اعتقاد 
بنيادي حزب دموكرات مس��يحي و خود من است كه 
نبايد در هيچ موقعيتي براي كسب اكثريت به همكاري با 

آلترناتيو براي آلمان گردن نهاد.« 

كوشنر: عباس عامل اصلي 
تشديد خشونت هاست 

گروه جهان|جرد كوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ، 
رييس تش��كيالت خودگردان فلسطين را عامل اصلي 
افزايش خش��ونت ها در سرزمين هاي اش��غالي پس از 
رونمايي از طرح صلح خاورميانه موسوم به »معامله قرن« 
خوانده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلمان، كوشنر كه 
طراح اصلي اين برنامه پيش��نهادي بحث برانگيز است، 
گفته: »عباس مسووليت تشديد ناآرامي ها پس از رونمايي 
از طرح صلح خاورميانه ۲۸ ژانويه را بر عهده دارد.« مشاور 
دونالد ترامپ پس از جلسه اعضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل پشت درهاي بسته در نيويورك به خبرنگاران گفته 
كه محمود عباس پيش از رويت اين طرح، آن را رد كرده 
بود. او با ابراز تعجب از واكنش رييس خودگردان فلسطين 
گفته: »فكر مي كردم محمود عباس از اينكه، اين طرح 
چقدر براي مردم فلس��طين خوب اس��ت شگفت زده 
مي شود.« رييس تشكيالت خودگردان فلسطين هفته 
پيش گفته بود فلس��طيني ها حق دارند كه براي پايان 
بخشيدن به اشغالگري به نبرد مش��روع خود از راه هاي 
صلح آميز ادامه دهند. تنش ها بين نيروهاي اسراييلي و 
معترضان فلسطيني پس از رونمايي از طرح دونالد ترامپ 
بار ديگر شدت گرفت به طوري كه در درگيري هاي چند 
روز اخير دو فلسطيني در كرانه باختري رود اردن و يك 
فلسطيني ديگر نيز در بيت المقدس شرقي به ضرب گلوله 
سربازان اسراييلي كشته شدند. از سوي ديگر پنجشنبه، 
راننده يك خودرو در بيت المقدس سربازان اسراييلي را 
زير گرفت و از محل گريخت. در اين حادثه 1۲ نفر زخمي 
شدند. سخنگوي محمود عباس در واكنش به سخنان 
جرد كوشنر، طرح پيشنهادي دونالد ترامپ را مسبب 

ناآرامي هاي اخير خوانده بود.

مرگ پزشك افشاگر كرونا و 
موج خشم چيني ها

گروه جهان|يك روز پس از مرگ يك پزش��ك 
چيني كه براي نخستين بار از وجود ويروس جديد 
كرونا خبر داد، موج بي پيشينه اي از خشم و اندوه 
جامعه چين را فرا گرفت. بنا بر آمار رس��مي تا اين 
زمان 6۳6 نفر بر اثر ابتال به ويروس كرونا در چين 
جان خود را از دست داده و ۳1 هزار و 161 شهروند 
چيني نيز به اين ويروس آلوده شده اند. به گزارش 
يورونيوز، دكتر لي ونليانگ، چشم پزش��ك جوان 
بيمارستان ووهان چين كه نسبت به خطر شيوع 
بيماري مرگبار ناشي از ويروس جديد كرونا هشدار 
داده بود، خود بر اثر ابتال به همين بيماري واگيردار 
درگذشت. با اين حال در آن زمان نه تنها به هشدار 
دكتر لي  ونلينگ توجه نشد، بلكه پليس به او هشدار 
داد كه دست از »اظهارنظرهاي دروغين« بردارد 
وگرنه يك پرونده تحقيقات عليه او به دليل نش��ر 
شايعات گشوده مي شود. مسووالن با احضار لي از 
او تعهد و امضا گرفتند كه از اخالل در نظم عمومي 
با انتشار اين گونه اخبار دست بردارد. چنين واكنش 
اعتراض آمي��زي در تاريخ معاص��ر چين به ندرت 
ديده شده است. كاربران پنج شنبه اعتراض خود با 
داغ كردن چند هشتگ در حمايت از آزادي بيان 
و درخواست عذرخواهي مس��ووالن نشان دادند. 
س��ازمان دولتي مبارزه با فساد چين در نخستين 
واكنش به اعتراض هاي عمومي در اينترنت گفته 
است كه تحقيق درباره ادعاها در مورد مرگ دكتر 
لي ونليانگ را آغاز مي كند. دولت چين پيش از اين 
هم وجود برخي كوتاهي ها و كمبودها در مبارزه با 

كرونا را پذيرفته بود.
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پيروزي بودجج با اختالف 
يك دهم درصد بر سندرز 

گ�روه جه�ان| پي��ت بودجج ش��هردار س��ابق 
»س��اوت بند« و نامزد رقابت هاي درون حزبي براي 
تعيين نماينده حزب دموك��رات در انتخابات آتي 
رياس��ت جمهوري امريكا در ايالت آيووا، با اختالف 
تنها يك دهم درصد بر رقيب اصلي خود برني سندرز 
پيروز شد. به گزارش يورونيوز، تا آخرين دقايق پيش 
از اعالم نتايج قطعي در پنج شنبه 6 فوريه برني سندرز 
و پيت بودجج هر دو مدعي پي��روزي در اين ايالت 
شده  بودند. بر اساس نتايج قطعي اعالم شده در اين 
انتخابات، هر يك از نامزدهاي دموكرات به ترتيب زير 
در جايگاه هاي اول تا پنجم قرار گرفتند: پيت بودجج: 
۲6.۲ درصد، برني سندرز: ۲6.1 درصد، اليزابت وارن: 
1۸ درصد، جو بايدن: 1۵.۸ درصد، ايمي كلوبشار: 
1۲.6 درص��د. ت��ام پرز رييس كميت��ه ملي حزب 
دموكرات، در حالي كه شاخه اين حزب در آيووا نتيجه 
۹۷ درصد آراء را اعالم كرده بود، خواستار بازشماري 
آراء در 1۷6۵ ش��عبه راي گيري شده است. پيش از 
اعالم نتايج قطعي، برني سندرز سناتور ايالت ورمونت، 
در جريان كارزار انتخاباتي خود در ايالت نيوهمپشاير 
تاكيد كرده بود كه در انتخابات مقدماتي آيووا پيروز 
ش��ده اس��ت. او اعالم كرده بود ك��ه از پيت بودجج 
راي بيش��تري در ايالت آيووا به دس��ت آورده است. 
دموكرات ها در نيوهمپشاير قرار است به عنوان دومين 
ايالتي كه انتخابات مقدماتي حزب دموكرات در آن 
برگزار مي شود سه شنبه آينده پاي صندوق هاي رأي 
بروند. گفته شده، دليل تاخير در اعالم نتايج انتخابات 
آيووا اخالل در اپليكيشن موبايلي بود كه حزب بنا 
داشت براي ش��مارش و تجميع آراء از آن استفاده 
كند.  نظرسنجي هاي اوليه در همين ايالت حاكي از 
صدرنشيني جو بايدن،  سپس اقبال به برني سندرز، 
اليزابت وارن و پيت بوتجج بود. حال  آنكه اكنون جاي 
بوتجج و بايدن عوض شده است. پيت بوتجج، نامزد 
كمتر شناخته شده دموكرات ها، شهردار سابق شهر 
يكصد هزار نفري ساوت بند در ايالت اينديانا، ۳۸ ساله 
است. بوتجج تحصيل كرده دانشگاه هاي هاروارد و 
آكسفورد است و به عنوان افسر اطالعاتي ارتش در 
افغانستان خدمت كرده است. سناتور سندرز، نفر دوم 
در راي گيري آيووا، از سياستمداران كهنه كاري است 
كه سال ها به عنوان چهره مستقل در صحنه سياسي 
حضور داشت. اين سناتور ۷۸ ساله در سال ۲016 در 
رقابت هاي درون حزبي دموكرات ها در مقابل هيالري 

كلينتون شكست خورد.

تاييد مرگ رهبر القاعده 
در شبه  جزيره عربستان 

رييس جمهوري امريكا اخبار منتش��ر شده درباره 
كشته شدن رهبر القاعده در شبه جزيره عربستان 
را تأييد كرده اس��ت. به گزارش اسپوتنيك، دونالد 
ترامپ تأييد كرده كه قاس��م الريمي رهبر القاعده 
در شبه جزيره عربستان، در جريان عمليات هوايي 
واشنگتن در يمن كشته شده است. ترامپ در اين 
باره گفت: شاخه القاعده در شبه جزيره عربستان به 
رهبري قاسم الريمي مرتكب خشونت هاي غيرقابل 
تصوري عليه شهروندان يمني شد و درصدد انجام 

عملياتي هايي عليه امريكا و نيروهاي ما بود.

استقرار موشك هاي 
ضدتانك هند در مرز پاكستان 

هند با استقرار موشك هاي ضدتانك اسپايك ساخت 
رژيم صهيونيستي و ساير سالح پيشرفته در امتداد 
مرزهاي مشترك خود با پاكستان، براي مقابله با نفوذ 
شبه نظاميان به خاك اين كش��ور آماده شده است. 
خبرگزاري »اي ان آي« گزارش داده، مانوج موكوند 
ناراوان فرمانده ارتش هند اعالم كرده دهلي نو تمهيدات 
نظامي در امتداد مرزهاي مش��ترك با پاكس��تان را 
افزايش داده است و موشك هاي ضد تانك اسپايك به 
همراه ساير سالح پيشرفته را در امتداد مرزهاي غربي 
خود مستقر كرده اس��ت. فرمانده ارتش هند ضمن 
اشاره به اينكه پاكستان به دنبال اعزام شبه نظاميان به 
خاك هند است مدعي شد كه اكثر تالش ها براي نفوذ 
به خاك هند در كشمير با شكست مواجه شده است.

احتمال ديدار بن سلمان و 
نتانياهو در قاهره 

يك رس��انه  عبري زب��ان از تماس ه��اي محرمانه 
ب��راي آماده س��ازي مقدمات ديدار نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي و وليعهد عربستان در قاهره پرده 
برداشته است. اس��راييل اليوم نوشته، تماس هاي 
محرمانه زيادي ميان مقامات واشنگتن، اسراييل، 
مصر و عربس��تان براي آماده سازي مقدمات ديدار 
بنيامين نتانياهو و محمد بن سلمان در چند هفته 
آينده در قاهره در حال انجام اس��ت. گفته ش��ده، 
نمايندگان امارات، سودان، بحرين، و عمان هم در 

اين نشست مشاركت خواهند كرد.

مرگ مرموز 2  عضو ارشد 
طالبان پاكستان

يك منبع از استخبارات پاكس��تان و گروه طالبان 
پاكستاني تاييد كرده اند كه دو عضو ارشد پيشين 
اين گروه در كابل پايتخت افغانستان كشته شدند. 
به گزارش بي بي سي، دو مردي كه هفته گذشته در 
كابل كشته شدند اعضاي طالبان پاكستاني بودند 
كه در صدها انفجار و انتحار نقش داشتند. اما هنوز 
مشخص نيست كه اين افراد چرا به كابل آمده بودند 
و چه كساني آنها را هدف شليك گلوله قرار دادند. 
طالبان پاكستاني نيز كشته شدن اين افراد و هويت 
آنها را تاييد كرده است. اين گروه مدعي شده كه اين 
افراد در درگيري با نيروهاي امريكايي كشته شدند.
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عكسروز

چهرهروز

نمايشگاهي از آثار صادق تبريزي دو سال بعد از مرگش
آثار كمتر ديده شده زنده ياد صادق تبريزي، نقاش سرشناس كشورمان در دومين سال درگذشتش، روي ديوار نمايشگاه گالري سهراب 
رفت. آثار اين نمايشگاه به سعي مهرداد فالح )نقاش و خواهرزاده صادق تبريزي( جمع آوري و با كمك او، نمايشگاه برگزار شده است. 
پس از نمايشگاه هفت سال پيش اين هنرمند درگالري ايت لندن، اين مهم ترين نمايشگاهي است كه در فقدان او در تهران برگزار 
مي ش��ود. آثار اين نمايشگاه از دوره هاي مختلف كاري زنده ياد تبريزي، حدفاصل سال هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۲ شامل نقاشي خط ها، 
كارهاي فيگوراتيو و فيگوراتيو مدرن و مينياتور مدرن انتخاب شده اند. پيش از اين در سال ۲۰۱۶ اثري از او به كريستيز دوبي راه يافت 

و سه دوره هم در حراج تهران خوش درخشيد. در آينده اي نزديك قرار است در حراج كريستيز نيز اثري از اين هنرمند ارايه شود.

ايستگاه

آكادمي اسكار براي »كرك داگالس« مراسم يادبود مي گيرد
كرك داگالس بازيگر مشهور سينماي هاليوود كه يكي 
از بازيگران دوران طاليي سينماي امريكا بود، در ۱۰۳ 
سالگي و در شهر لس آنجلس درگذشت به همين منظور 
آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار اعالم كرد در 
مراسم اعطاي اين جوايز و در بخش يادبودها به »كرك 
داگالس« ستاره عصر طاليي هاليوود اداي احترام خواهد 
كرد.  ورايتي نوشت: »كرك داگالس« اسطوره سينماي 
هاليوود و يكي از آخرين بازماندگان عصر طاليي هاليوود 
كه در سن ۱۰۳ سالگي درگذشت، به بخش يادبود نود 
و دومين دوره جوايز اس��كار اضافه ش��د.  برنامه يادبود 
جوايز اسكار كه براي مراسم نهايي بامداد دوشنبه كامال 
برنامه ريزي ش��ده بود با درگذش��ت »كرك داگالس« 
در دقايق پاياني مورد بازبيني قرار گرفت و شامل اداي 
احترام به اين چهره كهنه كار سينماي جهان نيز خواهد 

بود. ايفاي نقش »اسپارتاكوس« توسط كرك داگالس 
يكي از به يادماندني ترين بازي هاي در عرصه سينماست.

  آكادمي اس��كار در س��ال هاي گذش��ته براي لحاظ 
نكردن نام برخي چهره ها و سينماگران در كليپ ويژه 
درگذش��تگان مورد انتقاد قرار گرفته بود. »اس��تنلي 

دون��ان« كارگردان فيل��م مع��روف »آواز در باران« و 
س��ينماگران نامزد اسكاري چون »س��وندرا الك« و 
»كارول چانين��گ« از جمله چهره هاي��ي بوده اند كه 
نامشان در برنامه يادبود مراسم اسكار لحاظ نشده بود. 
كرك داگالس تا سال ۲۰۰۴ در ۸۰ فيلم سينمايي به 
ايفاي نقش پرداخته بود. »ك��رك داگالس« در طول 
شش دهه فعاليت سينمايي خود از دهه ۱۹۴۰ تا سال 
۲۰۰۰ ميالدي در بيش از ۷۵ فيلم مقابل دوربين رفت. 
او سه بار براي فيلم هاي »قهرمان« )۱۹۴۹(، »بد و زيبا« 
)۱۹۵۲( و »شور زندگي« )۱۹۵۶( نامزد جايزه اسكار 
شد اما نتوانس��ت موفق به كسب جايزه شود. آكادمي 
علوم و هنرهاي سينمايي اسكار سرانجام در سال ۱۹۹۶ 
جايزه افتخاري اش را به پاس نيم قرن فعاليت هنري به 

»كرك داگالس« اعطا كرد.

اسكوچيچ: ايران در فوتبال عالي است
سرمربي جديد تيم ملي فوتبال ايران انتخاب شد

پس از كش��مكش هاي بسيار سرانجام 
س��رمربي جديد تيم ملي فوتبال ايران 
انتخاب شد. دراگان اسكوچيچ در نهايت 
با كنار زدن تمام گزينه هاي مطرح شده ايراني و خارجي 
راهي ايران شده تا سكان تيم ملي را به دست بگيرد و 
ظاهرا اين سرمربي كروات كه از اين اتفاق خوشحال 
است. سرمربي جديد تيم ملي فوتبال ايران در اولين 
اظهارنظر خود گفت: بحرين و عراق حريفان اصلي ما 
هستند و اميدوارم بتوانيم از مرحله دوم انتخابي جام 
جهاني صعود كنيم. اس��كوچيچ كه پنجمين مربي 
كروات تيم ملي ايران اس��ت، درباره حضورش در اين 
تيم، گفت: مطمئنا باعث افتخار اس��ت كه در جمع 
مربيان بزرگ كروات باش��م. كروات ها در ايران مورد 
احترام هستند و خوشحالم كه اين فرصت را پيدا كردم 
كه سرمربي ايران بشوم؛ كشوري كه در فوتبال عالي 
است. وي كه پيش از اين هدايت تيم هاي ملوان، خونه 
به خونه، فوالد و صنعت نفت را در ايران بر عهده داشته 
است، ادامه داد: در سه تيم از چهار تيمي كه در ايران 
سرمربيگري كردم، بهترين نتايج تاريخ شان را به دست 
آوردم. اين در واقع بزرگ ترين چالش شغلي من است. 

س��رمربي تيم ملي ايران درباره ديدارهاي حساس با 
عراق و بحرين در مرحله دوم انتخابي جام جهاني تاكيد 
كرد: قطعًا يك جنگ خواهيم داشت. ديدارهاي اصلي 
ما با بحرين و عراق اس��ت. هر دو مسابقه در استاديوم 
آزادي با ۱۰۰ هزار تماشاگر برگزار مي شود. اميدوارم 

كه از اين گروه عبور كنيم. وي افزود: بازي كليدي من 
برابر دوست خوبم سركو كاتانچ سرمربي عراق است. 
انتظارات از تيم ايران زياد است و همه دوست دارند تيم 
ملي به جام جهاني برود به خصوص بعد از نمايش خوبي 

كه در جام جهاني روسيه داشت.

ورزشي

بازي شجاعانه پرسپوليس و استقالل
نود و يكمين دربي پايتخت در هفته نوزدهم ليگ برتر 
فوتبال با تساوي ۲ – ۲ به پايان رسيد. اين شهرآورد 
كه تا دقايق پاياني با نتيجه دو بر يك به نفع استقالل 
بود سرانجام با گل بشار رسن در دقيقه ۸۹ به تساوي 
كشيده شد تا دربي بدون برنده به پايان رسد با اين حال 
كارشناس��ان فوتبال اين بازي را يكي از جذاب ترين 
دربي هاي پايتخت مي دانند. مجيد زادمهر،  كارشناس 
فوتبال ايران با بيان اينكه مهدي قائدي و ارس��الن 
مطهري مدافعان پرسپوليس را به زحمت انداختند، 
گفت: بعد از سال ها دربي متفاوت و جذابي را شاهد 
بوديم كه نش��ان از ش��جاعت هر دو تيم داش��ت. او 
درباره تس��اوي ۲ - ۲ پرس��پوليس مقابل استقالل 
تهران در هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال گفت: يك 
از جذاب ترين دربي هاي پايتخت را شاهد بوديم كه 
هر دو تيم مي خواستند به سه امتياز برسند. بنابراين 
شجاعت هر دو تيم حرف اول را مي زد.  پيشكسوت 

پرسپوليس ادامه داد: با اين حال فكر مي كنم يحيي 
گل محمدي بعد از تعويض هايي كه در نيمه دوم انجام 
داد متوجه برخي ايرادات تيم ش��د تا پرسپوليس با 
حضور نادري و بشار رسن بتواند تهاجمي بازي كند و 
استقالل را زير فشار قرار دهد.  زادمهر درباره اشتباهات 
فردي مدافعان پرسپوليس تاكيد كرد: فكر مي كنم 
تعداد اشتباهات فردي مدافعان هر دو تيم كم بود. در 

چنين بازي هاي حساسي طبيعي است كه در دفع 
توپ اشتباه صورت بگيرد اما در مجموع بايد بگويم 
مهدي قائدي و ارس��الن مطهري كه در خط حمله 
استقالل حضور داش��تند مدافعان پرسپوليس را به 
زحمت انداختند. آنها در كنار وريا غفوري ستاره هاي 
استقالل بودند.  وي افزود: محمد نادري و بشار رسن 
نيز بعد از ورود به زمين خوب بازي كردند. علي عليپور 
هم دوندگي زيادي داشت و فكر مي كنم حضور اين 
بازيكنان باعث شد پرسپوليس شكست را با تساوي 
عوض كند.  پيشكسوت فوتبال ايران راجع به انتخاب 
دراگان اس��كوچيچ به عنوان نفر اول كادر فني تيم 
ملي فوتبال ايران خاطرنشان كرد: ديگر وقت پرسش 
راجع به انتخاب او نيست. به هر حال تصميم مسووالن 
فدراسيون بوده و بايد امكانات الزم را در اختيار اين 
مربي قرار داد تا بتواند مسير صعود تيم ملي به جام 

جهاني ۲۰۲۲ قطر را هموار كند. 
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