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در شرايطي كه ترامپ در اظهاراتي مضحك اعالم 
كرده كه امريكا آماده حمله به مراكز فرهنگي ايران 
در صورت اقدام ايران اس��ت، ، الي��اس حضرتي، 
نماينده مردم ته��ران در مجلس، با اش��اره به رد 
اظهارات ترامپ مبني بر حمله به اماكن فرهنگي 
ايران توس��ط وزير دفاع امريكا و تاكي��د بر اينكه 
پنتاگون برخالف قواني��ن بين المللي در درگيري 
مس��لحانه عم��ل نخواهد ك��رد، گف��ت: ترامپ 
مشاعرش را از دست داده است. در جنگ ها مراكز 
نظامي، مراكز اقتصادي و بع��د راه هاي مواصالتي 
را مورد هدف قرار مي دهن��د، اين اظهارنظر باعث 

خنده دنيا مي شود.
الياس حضرتي، نماينده م��ردم تهران در مجلس، 
در گفت وگو با اعتمادآنالين، با اش��اره به اظهارات 
وزير دفاع امريكا مبن��ي بر رد تهدي��دات ترامپ 
درب��اره حمله به 52 م��كان فرهنگ��ي و تاريخي 
ايران، و اينك��ه پنتاگون قواني��ن بين المللي را در 
درگيري مس��لحانه نق��ض نمي كن��د و برخالف 
قوانين بين الملل��ي عمل نخواهد ك��رد، گفت: به 
نظر مي رس��د اختالف نظر بين مقامات امريكايي 
زياد اس��ت. پمپئو يك حرف مي زند، ترامپ يك 
حرف و وزير اقتصادش��ان هم يك حرف ديگر به 
زبان مي آورد. گويا مقام��ات امريكايي نمي توانند 
بر سر يك موضوع به اجماع نظري برسند. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار كرد: همين 
اظهارنظر ترامپ مبني بر مورد هدف قرار دادن 52 
اماكن فرهنگي و تاريخي اي��ران در صورت مقابله 
با اقدام تروريس��تي امريكا و ترور سردار سليماني 
خنده دار است و نشان مي دهد ترامپ مشاعرش را 
از دست داده. قائم مقام حزب اعتماد ملي ادامه داد: 
معمواًل در همه جنگ ها مراك��ز نظامي را در وهله 
اول مورد هدف قرار مي دهند، بعد مراكز اقتصادي، 
س��پس جاده هاي مواصالت��ي و در انته��ا اماكن 
فرهنگي؛ آن هم در صورتي كه موشكي به اشتباه 
با اماكن فرهنگي برخورد كند كه در افكار عمومي 

جهان زير سوال است.

  ترامپ به سي وسه پل و تخت جمشيد و 
مسجد جامع اصفهان حمله كند، دنيا به او 

مي خند د
نماينده مردم تهران در مجلس توضيح داد: مثال 
ترامپ بخواهد سي و س��ه پل، تخت جمش��يد يا 
مسجد جامع اصفهان و نقش جهان را بزند، دنيا 
به او مي خندد كه اين چه جنگي اس��ت كه يك 
مسجد يا اماكن تاريخي مورد حمله قرار گرفته 

است. حضرتي اين تهديد ترامپ را »خنده دار« 
توصيف كرد و گفت: اين اظهارنظرها از ش��دت 
اس��ترس كار خطايي اس��ت كه درباره س��ردار 
سلماني انجام داده اس��ت. ترامپ تصور مي كرد 
با ترور سردار سليماني مردم به خيابان مي ريزند 
و شيريني توزيع مي كنند و خوشحال مي شوند، 
در حالي كه تصوير و اطالع��ات غلطي به او داده 
بودند. عض��و فراكس��يون اميد مجل��س تاكيد 
ك��رد: امريكايي ها بع��د از انقالب ي��ك تحليل 
دقيق و واقع بينانه از ايران نداش��ته اند و همواره 
تصميمات غلطي در قبال ايران گرفته اند كه هم 
به ما و هم خودشان هزينه زيادي تحميل كرده 
است. اين خسارات واردش��ده به طرفين نتيجه 
تحليل ه��ا و اطالعات غلطي اس��ت ك��ه به آنها 

منتقل مي كنند.
اين فعال سياس��ي اصالح طلب خاطرنشان كرد: 
اگر كسي مش��ورت درس��تي به ترامپ مي داد، 
هيچ وقت نمي گفت 52 مرك��ز فرهنگي ايران را 

مورد هدف قرار مي دهيم.

  انتقام ما از امريكا 
انتقام سختي خواهد بود

حضرتي با تاكيد بر اينكه »اين اقدام امريكا و ترور 
سردار س��ليماني خطاي كوچكي نيست و انتقام 
سختي از آنها خواهيم گرفت« عنوان كرد: انتقام ما 
از امريكا سخت خواهد بود، اما چگونگي، نوع، روز 
و مكان اين انتقام س��خت چگونه باشد اساسًا نياز 
به برنامه ريزي هايي دارد كه در س��طح عالي نظام 

گرفته مي شود.
قائم مقام حزب اعتماد ملي همچنين درباره خروج 
نيروهاي امريكاي��ي از منطقه گف��ت: بايد هرچه 
زودتر نيروهاي امريكايي از منطقه خارج ش��وند، 
چراكه همه م��ردم منطق��ه و طرفداران س��ردار 
س��ليماني در منطقه به طور خودجوش خواستار 
گرفتن انتقام و دنبال خونخواهي از شهيد سردار 
سليماني هس��تند؛ يعني نه تنها در منطقه بلكه 
در كل دنيا هيچ كجا س��ربازان، نيروهاي نظامي 
و پايگاه ه��اي امريكايي از آتش خش��م طرفداران 

سردار سليماني در امان نيستند.
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س گفت: اين 
خونخواهي مح��دود به مرزه��اي اي��ران، عراق، 
س��وريه، لبنان، يمن و افغانس��تان نيست و حتي 
ممكن اس��ت فرصت به نيروهاي ايراني نرس��د و 
حاميان سردار در كل دنيا به طور خودجوش جان 

نيروهاي امريكايي را تهديد كنند.

الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم: 

 تهديدات ترامپ ناشي از شدت استرس
 كار خطايي است كه انجام داده است
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روزنامه نيويورك تايمز ديروز در يادداشتي از جرالدين بروكز 
به اين موضوع پرداخت كه آيا دست امريكا به خون ايراني ها 
آلوده نيست ؟ اين روزنامه نگار در يادداشت خود به خاطره 
روز رحلت امام خميني پرداخت و نوشت كه »آن روز، يك 
روز داغ در ماه ژوئن 30 س��ال پيش بود. من چادري بر سر 
كرده بودم و در ميان ازدحام عزاداراني در مراس��م تش��ييع 
آي��ت اهلل روح اهلل خميني ق��رار گرفته ب��ودم. همچنان كه 
جمعيت هيجان زده به س��مت محل دفن مي رفت من را از 
روي پاهايم بلند كردند و در انبوهي از انسان ها گم شدم.« 
بروكز در ادامه نوش��ت، »در آن زمان م��ن خبرنگار حوزه 
خاورميانه وال استريت ژورنال بودم. وظيفه من اين بود كه 
بفهمم و براي خوانندگانم توضيح دهم كه چرا بزرگ ترين 
جمعيت ع��زادار آنچنان ب��راي مردي گري��ه مي كنند كه 
براي امريكايي ها محبوب نبوده است. امروز،  سه دهه پس 
از شكس��ت هاي ديپلماتيك، من از راه دور همان جمعيت 
مش��ابه را در ايران مي بينم،  ك��ه اين بار براي ژنرال قاس��م 
س��ليماني عزاداري مي كنند. من ديگر روزنامه نگار نيستم 
به همين خاطر خودم را به ديدن تلويزيون تنزل داده ام كه 
مفسران آن به ما كمك نمي كنند كه چه اتفاقي درحال وقوع 
است اما در عوض ما را با اطالعات غلط گيج مي كنند.« بروكز 
با اشاره به تفسيرهاي غلط گزارشگران سي ان ان مي نويسد: 
» من در حالي كه س��ي ان ان را نگاه مي كنم، مات و مبهوت 
هستم كه گزارشگري مي گويد در ماه جوالي سال 1988، 
ناو وينسنز اياالت متحده به طور تصادفي پرواز 655 ايران اير 
را كه يك هواپيماي مسافربري بود را سرنگون كرده و اينكه 
9 ماه بعد ژنرال س��ليماني - در پي انتقام از فرمانده ناو- در 
خودرويي كه همسر فرمانده وينسنز،  كاپيتان ويليام راجرز، 
آن را مي راند بمب كار گذاش��ته بود. )اين زن از انفجار جان 
سالم بدر برد.(« بروكز در ادامه مي نويسد كه “»اما اف بي آي 
قادر نبود كه ثاب��ت كند بمب گذاري خ��ودروي راجرز كار 
تروريسم ايراني بوده اس��ت؛ پرونده هنوز باز است. و حمله 
به پرواز 655 ايران اير توسط وينسنز در هر شكل تصادفي 
نبود- اين حمل��ه 290 نفر را كه 66 نف��ر آنها كودك بودند 
كشت.« اين روزنامه نگار با اش��اره به اينكه در سال 1988 
براي تشييع اين 290 غيرنظامي به ايران سفر كرده اضافه 
مي كند كه، »  اجساد آنها از آب هاي خليج فارس گرفته شده 
بود از تهران كه خارج مي شدم سردبيرم به من تلفن كرد و 
از من خواست كه پرس وجو كنم كه آيا خود ايران هواپيما 
را سرنگون نكرده،  چون فكر مي كرد كه خيلي عجيب است 
كه اجساد به دست آمده لباس تنشان نبوده. او پرسيد كه، 
»آيا آنها اجس��اد برهنه ر ا پيش از آنكه هواپيما س��رنگون 
ش��ود در هواپيما جا نداده بودند؟ او را به خاطر اينكه روابط 
علم فيزيك را نمي دانست مي توان بخشيد: پوشش اجساد 
مسافران در زماني كه هواپيما منفجر مي شود و از آسمان به 
دريا سقوط مي كند پاره و از تن آنها جدا مي شود. همچنان كه 
به سختي مي شود او را به خاطر ناآگاهي فرهنگي بخشود.«  
به نوش��ته بروكز، “»جهل بر آن تراژدي حاكم ش��ده بود و 

هنوز هم حاكم اس��ت. در لحظه پس از سرنگوني ايران اير 
655، دروغگوي��ي ارتش اياالت متحده به س��رعت فراگير 
ش��د: هواپيما در داالن هوايي پرواز غيرنظام��ي نبود. )در 
حالي كه در داالن هوايي غيرنظامي بود.( ترانس��پوندر اين 
هواپيما روشن نبود. )در حالي كه روشن بود.( اين هواپيما 
داشت به س��مت وينسنز ش��يرجه مي رفت. )در حالي كه 
نمي رفت.( حقيقت به تدريج از پس تحقيق و تفحصي كه 
خود نيروي دريايي آغاز كرد،  بيرون آمد و تحقيقات بعدي 
روشن ساخت كه اين يك حركت پرخاشگرانه بي پروا توسط 
كاپيتان وينسنز بوده است. ديويد كارلسون،  افسر فرماندهي 
ناوچه سايدز كه در آن زمان در خلج فارس پهلو گرفته بود، 
سرنگوني هواپيماي ايراني را منتهاي وحشت يك حركت 
پرخاشگرانه دانست. كاپيتان راجرز درست پيش از شليك 
به آن هواپيما قايق ه��اي توپدار ايران��ي را تحريك كرده و 
سپس در تعقيب آنها وارد آب هاي ايران شده بود. با اين حال 
اياالت متحده بعدا به كاپيتان راجرز به عنوان فرمانده وقت 
وينسنز »به خاطر فرماندهي شايسته اش« مدال داد.هيچ 
اشاره اي به سرنگوني پرواز 655 هم نشد. اگر ايران يك مدال 
بر سينه مردي كه 290 غيرنظامي امريكايي را بكشد بزند، 
امريكايي ها چه احساسي خواهند داشت؟« اين روزنامه نگار 
به يك خاطره ديگر اشاره مي كند و مي نويسد كه من در سفر 
ديگري كه به ايران داشتم،  خرمشهر را ديدم، شهري كه به 
خاطر بمباران صدام حسين به يك شهر پر از چاله و چوله 
تبديل شده است. آن طور كه سفير وقت اياالت متحده در 
بغداد به من گفت در آن زمان آقاي صدام حسين، »فردي 
بود كه ما مي توانستيم با او كار كنيم.« ما و اسراييل به طور 
مخفي او را با اطالعاتي كه چگونه با موشك هايش هدف ها 
را بزند تامين مي كردي��م. در آنجا هم خون غيرنظامي هاي 
ايراني ها روي دست ما بود. من با ديدن آن تخريب ها مي توانم 
بفهمم چرا ايران به دنبال ساختن ظرفيت هاي موشكي خود 
اس��ت. اگر ما هم در آن موقعيت باشيم اين كار را مي كنيم. 
حاميان اسراييل غالبا خاطرنشان مي سازند كه خشونتگري 
نظامي اسراييل را مي توان بخشيد زيرا در كنار يك »همسايه 
بد« زندگي مي كند و درست هم است. اما ما ايران را به عنوان 
كشوري كه در عراق دخالت مي كند مي شناسيم و فراموش 
مي كنيم و به اين حقيقت بي توجه هستيم كه عراق هم نه در 
مدت زمان زيادي قبل يك تهديد براي ايران بود كه اياالت 

متحده به او كمك مي كرد.
به نوشته بروكز، » آن طور كه به ما گفته شده ژنرال سليماني، 
امريكايي ها را كش��ت و نقش��ه داش��ت كه امريكايي هاي 
بيشتري هم بكشد. او يك فرمانده نظامي بود. فرماندهان 
نظامي براي كشتن دشمنانشان نقشه دارند و اياالت متحده 
دش��من ايران اس��ت،  در خصوص توافقنامه هسته اي دبه 
مي كند و اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده و غيرنظامياني 

را به فقر كشانده است. 
چهل سال زمان زيادي براي اياالت متحده است كه در يك 
كش��ور حضور ديپلماتيك ندارد و ايران متهم به سخت تر 
كردن اين روابط است. اما ترور ناجوانمردانه ژنرال سليماني 

درهاي ديپلماتيك را براي چندين دهه بيشتر بست.« 

وقتي جهل حاكم مي شود 
تروري كه درهاي ديپلماتيك را بست

نگاه

رييس جمهور اقدام امريكايي ها در به ش��هادت رساندن 
س��ردار دالور اسالم سپهبد قاسم س��ليماني و همراهان 
ش��هيدش در عراق را برخ��الف همه موازي��ن و مقررات 
بين المللي و يك جنايت جنگي و تروريس��م بين المللي 
دانست و تاكيد كرد: امريكايي ها از دس��تيابي به اهداف 
خود در اين اقدام جنايتكارانه شكست خوردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني روز چهارشنبه 
در جلسه هيات دولت با بيان اينكه در هفته گذشته تا به 
امروز شاهد تحوالت بسيار مهمي در ايران، منطقه و جهان 
بوديم، گفت: امريكا ب��ا اقدام جنايتكاران��ه در بغداد يك 
فرمانده بزرگ و عظيم الشان ايران را كه ميهمان دولت و 
مردم عراق بود برخالف همه مقررات بين المللي در يك 

جنايت و تروريسم بين المللي به شهادت رساند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه بي ترديد امريكا از اين اقدام 
خود اهدافي را دنبال مي كرده اس��ت، افزود: آنها به دنبال 
ايجاد تفرقه در داخل ايران، ايجاد ترس و تفرقه در سطح 
منطقه، فاصله انداختن ميان دول��ت و ملت عراق با مردم 
ايران و تاثيرگذاري بر تحوالت منطقه و اقداماتي كه براي 
آزادسازي كامل منطقه از شر مداخله گران و تروريست ها 
انجام مي شود بودند كه خوش بختانه در تمامي اين اهداف 
شكست خوردند. روحاني ادامه داد: البته ممكن است اين 
اقدام به خاطر مسائل و پيچيدگي هاي شديد داخلي در 
امريكا و گرفتاري هاي كاخ سفيد بود كه مي خواست اين 
مشكالت از پيش روي او برداشته شود كه آن هم با آگاهي 
مردم امري��كا و افكار عمومي جه��ان نتيجه اي معكوس 
خواهد گرفت. رييس جمه��ور با تاكيد بر اينك��ه بايد در 
مقابل عظمت و روح ملت بزرگ ايران س��ر تعظيم فرود 
بياوريم، گفت: حضور مردم در مراسم تشييع شهيد سپهبد 
س��ليماني حضوري عادي نبود بلكه معجزه حضور ملت 
ايران در تاريخ كشور بود. دكتر روحاني با اشاره به برگزاري 
مراسم پرشكوه براي اين سردار شجاع كشور، اظهار داشت: 
در تاريخ به ياد ندارم كه اينچنين طوالني ترين تش��ييع 
جنازه را شاهد باشيم به گونه اي كه از بغداد، كربال، نجف 
تا خوزستان، مش��هد، تهران، قم و كرمان و همچنين در 
خرمشهر، آبادان و بصره شاهد حضور گسترده مردم بوديم. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه مردم در اقصي نقاط جهان 
از جمله در يمن، سوريه و كشمير نيز به ياد اين شهيدان 
در خيابان ها حضور يافتند گف��ت: اگر تمام اين صف ها را 
در كنار هم قرار بدهيم مي بينيم كه طوالني ترين تشييع 

جنازه تاريخ براي اين سردار بزرگ و ياران او انجام شد.
روحاني با طرح اين سوال كه چرا مردم در برابر اين حادثه 
اين همه هوش��ياري و بيداري نش��ان دادند، خاطرنشان 
ك��رد: در واقع اي��ن حضور بي س��ابقه، احترام م��ردم به 
س��جاياي اخالقي و آرمان هاي اين شهيد بلندمرتبه بود. 
رييس جمهور افزود: سردار س��ليماني تنها يك فرمانده 
نظامي نبود بلكه او يك سياستمدار، استراتژيست و يك 
فرد توانمند در مذاكرات سياسي با احزاب، گروه ها و حتي 

مقامات بلندپايه منطقه و خارج از منطق��ه بود. روحاني 
ادامه داد: شهيد سپهبد س��ليماني فردي بسيار باهوش 
و خوش فكر ب��ود و برنامه ريزي ها و پي��ش بيني هاي او 
معموال دقيق بود. رييس جمهور با بيان اينكه امريكايي ها 
با اقدام جنايتكارانه خود اشتباه بزرگ تاريخي را مرتكب 
ش��دند، گفت: صدها فرمانده امريكاي��ي در جايگاه هاي 
مختلف منطقه به گونه اي بودند كه اگر سردار سليماني 
اراده مي كرد آنها را از پاي درمي آورد اما س��ردار سليماني 
از معتدل تري��ن فرماندهان نظامي منطق��ه و جهان بود 
ضمن اينكه ش��جاع ترين نيز بود. دكت��ر روحاني با بيان 
اينكه سردار سليماني بسيار حس��اب شده عمل مي كرد 
و هيچگاه در مسير افراط و تفريط قرار نمي گرفت، اظهار 
داشت: من در طول سال هاي آشنايي نزديك به او شاهد 
بودم كه سليماني همواره يك فرمانده باهوش، شجاع و پا 
در ركاب بود و از روزي كه در ميدان جنگ براي مبارزه بر 
مركب جهاد سوار ش��د، نديدم كه لحظه اي از اين مركب 
پياده ش��ده باش��د.  رييس جمهور ادامه داد: اينكه امروز 
همه ملت ه��اي منطقه در كش��ورهاي مختلف از جمله 
هندوستان، كشمير، پاكستان و كش��ورهاي خاورميانه 
و شمال آفريقا و آس��ياي دور دلسوخته اين فاجعه بزرگ 
هستند نشان از عظمت اين مرد بزرگ دارد. رييس جمهور 
با بيان اينكه تا امروز كه بدن اين ش��هيد بزرگوار به خاك 
سپرده شد امريكا پاسخ هاي بسيار قاطعي را دريافت كرده 
است، گفت: اولين پاسخ امريكا حضور پرشور مردم عراق 
در بغداد، كربال، نجف و بصره و ديگر شهرهاي اين كشور 
بود؛ امريكا مي خواست با كشتن سردار سليماني ميان ملت 
ايران و عراق فاصله ايجاد كند اما نفهميد كه سردار بزرگ 
اسالم را با سرداري ديگر كه متعلق به ملت عراق بود با هم 
كشت و خون و حتي اعضاي بدن اين دو عزيز با هم ممزوج 
شد. روحاني افزود: اين نشان داد كه ملت ايران و عراق در 
يك مسير هستند و فرماندهان جهادي اين دو ملت يك 
مسير را طي مي كنند. رييس جمهور اقدام پارلمان عراق 
در تصويب خروج نيروهاي امريكايي از اين كشور را پاسخ 
ديگري به اين اقدام جنايتكارانه امريكا برش��مرد و گفت: 
پارلمان عراق با راي شجاعانه خود مس��ير را براي اخراج 
دايمي امريكا از عراق و ان شاءاهلل در آينده از منطقه فراهم 
كرد. رييس جمهور تاكيد ك��رد: امريكا تصور مي كرد 
كه با كشتن سردار سليماني در عراق اختالف ايجاد 
كرده و اين كشور را چند شقه خواهد كرد اما برعكس 
عراق متحد شد و زير يك پرچم و با يك فرياد به طور 
يكپارچه علي��ه امريكا قرار گرفت. روحان��ي افزود: اگر 
سردار سليماني عزيز ماه ها و سال ها تالش مي كرد تا اين 
منطقه يكپارچه عليه امريكا شود نمي توانست آن طور كه 
بايد به اين هدف برسد؛ هرچند كه ما از قدرت او مطلعيم 
اما خ��ون او و ش��هادت او امروز كاري كرد كه س��ليماني 
مي بايست ساليان دراز براي رسيدن به اين اهداف تالش 
مي كرد.  ادامه در صفحه 2

دكتر روحاني در جلسه هيات دولت: 
شهادت شهيد سليماني و يارانش موجب اتحاد 

منطقه عليه امريكا شد

دولت گزارش

 همين صفحه  

نگاه

تروري كه درهاي 
ديپلماتيك را بست

منبع:  نيويورك تايمز|
مترجم: منصور بيطرف|

روزنامه نيويورك تايمز ديروز در يادداشتي از جرالدين 
بروكز به اين موضوع پرداخت كه آيا دس��ت امريكا 
به خون ايراني ها آلوده نيس��ت ؟ اين روزنامه نگار در 
يادداش��ت خود به خاط��ره روز رحلت امام خميني 
پرداخت و نوش��ت كه »آن روز، ي��ك روز داغ در ماه 
ژوئن 30 س��ال پيش بود. من چادري بر س��ر كرده 
بودم و در ميان ازدحام عزاداراني در مراس��م تشييع 
آيت اهلل روح اهلل خميني قرار گرفته بودم. همچنان كه 
جمعيت هيجان زده به سمت محل دفن مي رفت من 
را از روي پاهايم بلند كردند و در انبوهي از انس��ان ها 
گم شدم.« بروكز در ادامه نوش��ت، »در آن زمان من 
خبرنگار حوزه خاورميانه وال استريت ژورنال بودم. 
وظيفه من اي��ن بود كه بفهمم و ب��راي خوانندگانم 
توضيح دهم كه چ��را بزرگ ترين جمعي��ت عزادار 

آنچنان براي مردي گريه مي كنند...

 صفحه 5  

بازار سرمايه

دامنه نوسان در بورس 
تهران 2  درصدي شد

محمد امين خدابخش|
روز گذشته روزي متفاوت در بازارهاي جهاني 
بود. در اي��ن روز باالخره انتظارها به س��رآمد و 
پاسخ نظامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به 
ترور سردار قاسم سليماني به تيتر اول بسياري 
از خبرگزاري ها در داخل و خارج كش��ور بدل 
شد. همين امر س��بب ش��د تا پس از اين خبر 
شاهد نوس��ان قيمت در بس��ياري از بازارهاي 

مطرح بين المللي در سراسر جهان باشيم. 

راه و شهرسازي

تكرار حادثه بويينگ 737 
اين  بار در ايران 

 زهره عالمي|
هش��تمين حادثه مرگب��ار س��قوط هواپيماي 
بويينگ 737 سري 800 صبح ديروز 18دي ماه 
حوالي تهران به وقوع پيوست و بر اثر آن تمامي 
176 مس��افر و خدمه پروازي آن در اين حادثه 
جان باختند، بيش��تر مس��افران هواپيما، اتباع 
جمهوري اس��المي ايران بودن��د و تنها 39 غير 
ايراني  در اين پرواز حضور داش��تند. اين هواپيما 
ك��ه متعلق ب��ه ش��ركت هواپيماي��ي اوكراين 
 )Ukraine International( اينترنشنال 
بود 6 دقيقه بعد از پ��رواز، در نزديكي فرودگاه 
امام خميني)ره( س��قوط كرد، پ��رواز 752 كه 
قرار ب��ود در س��اعت 5:15 به مقص��د كي يف 
پايتخ��ت اوكراي��ن انجام ش��ود ب��ا تاخير يك 
س��اعته 6:12 صبح پ��رواز كرد و هن��وز معلوم 
نيس��ت كه اين تاخير به علت نقص ايمني بوده 

يا دليل ديگري داشته است. 
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 صفحه 3 
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رهبر انقالب در ديدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به 
حمله موشكي سه شنبه شب به پايگاه هاي آمريكا: 

كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي شرايط خودرو  و  امالك الكچري مشمول ماليات را تعيين كرد

يك سيلي زده شد

كدام اموال لوكس ماليات مي  دهند

جهان

ترامپ خاورميانه را از 
دست خواهد داد

15 2

ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسليت مي گوييم



روي موج خبر

  تش�كر آيت اهلل نوري از س�پاه پاس�داران 
و مردم؛ حوزه نيوز |

يكي از مراجع تقليد ش��يعيان در واكنش به پاسخ 
موشكي ايران به پايگاه هاي نظامي امريكا در عراق 
گفت: از فرزندان سپاه تشكر مي كنيم كه نخستين 
ضربه را به تروريست هاي نظامي امريكا وارد كردند. 
آيت اهلل العظمي حس��ين نوري همداني ديروز در 
ابتداي درس خارج فقه خود كه در مسجد اعظم قم 
برگزار شد، تشييع با شكوه سردار شهيد سليماني 
در شهرهاي مختلف عراق و ايران را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: مردم در تشييع شهيد سردار سليماني 
نشان دادند كه مكتب فاطمي هنوز زنده است. وي در 
واكنش به پاسخ موشكي ايران به پايگاه هاي نظامي 
امريكا در عراق گفت: از فرزندان سپاه تشكر مي كنيم 
كه ديشب نخستين ضربه را به تروريست هاي نظامي 

امريكا وارد كردند.

  حمله موشكي سپاه سيلي سخت ديگري 
بر چهره سياه رژيم جنايتكار نشاند؛ ميزان |

رييس قوه قضاييه در پي حمله موش��كي س��پاه 
به عين االس��د، اين عمليات مهم را سيلي سخت 
ديگري بر چهره سياه رژيم جنايتكار امريكا دانست. 
متن پيام آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي رييس قوه 
قضاييه به شرح زير است: وعده صادق رهبر حكيم 
و مقتدر انقالب اسالمي محقق شد. فرزندان رشيد 
ملت ايران در سپاه، انتقام سخت از امريكايي هاي 
تروريس��ت را كوبنده آغاز كردند. پس از چند روز 
تشييع چندين ميليوني پيكر آن مجاهدان سرافراز، 
اين عمليات مهم سيلي س��خت ديگري بر چهره 
سياه رژيم جنايتكار امريكا نشاند. پايگاه هدف قرار 
گرفته، مهم ترين پايگاه اش��غالگران عراق و نقطه 
هدايت عمليات تروريستي عليه سردار فداكارمان 
سپهبد ش��هيد حاج قاسم س��ليماني بود. اصابت 
دقيق موش��ك هاي پر قدرت اي��ران به پايگاه هاي 
اش��غالي امريكا و ناتواني آنها در ردگيري و انهدام 
موشك ها، بار ديگر پوشالي بودن قدرت استكباري 
را ثابت ك��رد. يقينًا روح مطهر حاج قاس��م كبير و 
همرزمان مجاهدش در جنان ناظر و ياور اين عمليات 

ظفرمندانه بودند. انا من المجرمين منتقمون.

  دست ايران روي ماشه است؛  مهر|
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه 
دستمان روي ماشه اس��ت، گفت: اگر امريكايي ها 
خطاي��ي كنند فوران خش��م نيروه��اي انقالب را 
خواهند ديد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام، گفت: تا چند س��اعت آينده همه 
تلفات، حمله موش��كي ايران به عين االسد را اعالم 
خواهيم ك��رد. وي با بيان اينك��ه اقتدار و حيثيت 
امريكا موشك باران ش��د، گفت: به زودي آماري از 
تلفات تجهيزاتي و انساني وارده شده به امريكايي ها 
اعالم خواهد ش��د. ما ثبت كرديم كه امريكا با اين 
همه تجهيزات پيشرفته و آماده باش نتوانستند از 

سامانه هاي خود استفاده كنند.

ايران2

رهبر معظم  انقالب در ديدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشكي سه شنبه شب به پايگاه هاي امريكا: 

يك سيلي زده شد
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به سيلي شب گذشته 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به  امريكايي ها گفتند: 
كارهاي نظامي به اين شكل كفايت اين كار را نمي كند. 
بايد حضور فس��ادبرانگيز امري��كا در اين منطقه تمام 
شود. آنها در منطقه جنگ، فتنه، ويراني و خراب شدن 

زيربناها آوردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار هزاران نفر از مردم قم، 
حمالت موشكي بامداد ديروز به دو پايگاه امريكا در عراق 
را يك سيلي خواندند و با تأكيد بر اينكه مقابله اصلي بايد 
در جهت پايان دادن به حضور فساد برانگيز و ويرانگر 
امريكا در منطقه باشد، گفتند: از بركات عظيم شهادت و 
معنويت حاج قاسم سليماني قيامتي بود كه در شهرهاي 
ايران و عراق در مراسم هاي تشييع به پا شد. اين بدرقه ها، 
زنده بودن انقالب اسالمي را به رخ جهانيان كشيد و من 
در مقابل آنچه روح بزرگ آن شهيد عزيز براي ايران و 

منطقه به ارمغان آورد، سر تعظيم فرود مي آورم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به شهادت سردار 
پرافتخار اسالم و ايران حاج قاسم سليماني، آن شهيد 
عزيز را رفيقي خوب، بزرگوار و ش��جاع خواندند كه با 

خوشبختي به ملكوت اعلي پيوست.
رهبر انقالب در تبيين خصايص سپهبد شهيد سليماني، 
»شجاعت« و »تدبير« را دو ويژگي برجسته او برشمردند 
و يادآوري كردند: برخي شجاعت دارند اما تدبير و عقل 
الزم را براي به كار بردن ش��جاعت ندارند و برخي اهل 
تدبيرند اما اهل اقدام و عمل نيستند و دل و جگر كار را 
ندارند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: حاج قاسم از 
دفاع مقدس تا پايان عمر با شجاعت به دل خطر مي رفت 
اما در عين حال با تدبير و فكر و منطق عمل مي كرد و 
نه تنها در ميدان نظامي بلكه در ميدان سياس��ت هم 
شجاعت و تدبير توأمان داشت و سخنانش قانع كننده، 
منطقي و تاثيرگذار بود كه بنده اين واقعيت را بارها به 

دوستان فعال در عرصه سياسي گفته ام.
ايشان اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم سليماني را 
باالتر از همه خصايص او خواندند و افزودند: او شجاعت 
و تدبيرش را براي خدا خرج مي كرد و اهل تظاهر و ريا 
نبود كه ما نيز بايد براي دستيابي به اين ويژگي بسيار 

مهم يعني اخالص، تالش و تمرين كنيم.
ايشان در زمينه اخالص مثال زدني حاج قاسم افزودند: 
در جلسه هاي رسمي با مسووالن مختلف، او به گونه اي 
در حاشيه و دور از چشم مي نشست كه بايد مي گشتيد تا 
او را پيدا مي كرديد و مي ديديد. رهبر انقالب »مراقبت از 
حدود شرعي« را در همه شرايط حتي در ميدان جنگ، 
از ديگر خصوصيات حاج قاسم برشمردند و افزودند: او 
فرماندهي جنگاور و مسلط بر عرصه نظامي بود اما در 
ميدان جنگ نيز حدود شرعي را كاماًل رعايت مي كرد 
تا به هيچ كس ظلم و تعدي نشود، آن هم درحالي كه 
خيلي ها در عرصه نظامي اهل احتياط و رعايت حدود 
شرعي نيستند. رهبر انقالب با اشاره به مراقبت سردار 
س��ليماني براي حفظ جان اطرافي��ان، رزمندگان و 
همكارانش افزودند: ويژگي مهم حاج قاس��م اين بود 
كه در مس��ائل داخلي اهل حزب و جن��اح و اين گونه 
تقسيم بندي ها نبود اما به شدت انقالبي و پايبند به خط 
نوراني و مب��ارك امام بود و انقالب و انقالبي گري خط 
قرمز قطعي او بود. حاج قاسم واقعًا ذوب در انقالب بود و 

برخي سعي نكنند كه اين واقعيت ها را كمرنگ كنند.
ايشان خنثي كردن همه نقشه هاي نامشروع امريكا در 
غرب آسيا را نمونه اي از تدبير و شجاعت شهيد سليماني 
برشمردند و گفتند: دشمنان حاج قاسم، اين واقعيت را 
به خوبي مي دانند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين 
زمينه افزودند: حاج قاسم در مقابل همه نقشه هايي كه 
با پول، توانايي و تأثيرگذاري سياسي و تشكيالت وسيع 
امريكايي ها شكل مي گرفت، قد علم كرد و آنها را خنثي 
و بي نتيجه كرد. ايشان در تبيين تأثيرگذاري بي بديل 
سردار سليماني در قضيه فلسطين افزودند: امريكايي ها 
سعي داشتند قضيه فلسطين را به فراموشي بسپارند و 
كاري كنند كه فلسطيني ها در حالت ضعف قرار گيرند 
تا جرأت مبارزه نداشته باشند اما اين مرد بزرگ، دست 
فلسطيني ها را ُپر كرد و به آنها جرأت و توان مبارزه داد. 

رهبر انقالب با اشاره به تصريح مكرر رهبران فلسطيني 
در اين زمينه افزودند: حاج قاسم كاري كرد كه منطقه 
كوچكي مانند غزه در مقابل صهيونيست هاي پر مدعا به 
گونه اي ايستاد كه رژيم صهيونيستي ۴۸ ساعته مجبور 
به درخواست آتش بس شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در بيان نقش تعيين كننده سپهبد سليماني در شكست 
نقش��ه هاي امريكا در عراق ني��ز افزودند: امريكايي ها 
مي خواستند عراق يا شبيه رژيم طاغوت باشد يا شبيه 
برخي رژيم ها مثل سعودي كه به تعبير آنها نقش گاو 
شيرده را دارند، اما حاج قاسم به كمك عناصر مومن و 
جوانان ش��جاع عراقي و مرجعيت در عراق رفت و در 

مقابل اين نقشه ايستاد و آن را خنثي كرد.
رهب��ر انق��الب افزودند: در لبن��ان ني��ز امريكايي ها 
مي خواس��تند لبنان را از مهم ترين عامل استقاللش 
يعني حزب اهلل محروم كنند تا صهيونيست ها، لبنان 
بي دفاع را همچون برخي مقاطع به راحتي اشغال كنند 
اما حزب اهلل روز به روز قوي تر شد به گونه اي كه امروز، 
هم دست لبنان است و هم چشم لبنان كه نقش شهيد 
شجاع و با تدبير ما در اين مساله ممتاز و برجسته بوده 
است. ايش��ان با تأكيد بر اينكه امروز ملت ها بيدارند، 
افزودند: ش��هيد س��ليماني به همراه رفقاي عزيزش 
همچون ش��هيد ابومهدي المهندس آن مرد مومن و 
شجاع و برخوردار از چهره نوراني و خدايي، توانستند 

كارهاي بزرگي را به ثمر برسانند.
رهبر انقالب اس��المي بخش ديگري از سخنانش��ان 
درباره ش��هيد س��ليماني را به بركات شهادت عظيم 
وي اختصاص دادند و گفتند: هر زماني كه اين شهيد 
عزيز گزارشي ارايه مي كرد من قلبًا و زبانًا او را تحسين 
مي كردم اما اكنون در برابر بركات ش��هادت او و آنچه 
اين ش��هادت براي كش��ور و منطقه ايجاد كرد، س��ر 
تعظيم فرود مي آورم. حضرت آيت اهلل خامنه اي، اين 
ب��ركات عظيم و قيامت��ي را كه در تش��ييع جنازه آن 
شهيد گرانقدر و همراهانش به پا شد نتيجه معنويت او 
برشمردند و افزودند: آن بدرقه هاي ايراني را و همچنين 
آن بدرقه هاي عراقي را در كاظمين، بغداد، نجف و كربال 
و آن تشييعي را كه نسبت به اين پيكر قطعه قطعه شد، 
ديديد. از روح مطهر آن ش��هيد بزرگ��وار از اعماق دل 
تشكر مي كنم. ايش��ان با تأكيد بر اينكه شهادت حاج 
قاسم سليماني و آن تشييع هاي بي نظير »زنده بودن 
انقالب« را به رخ دنيا كشيد، خاطرنشان كردند: عده اي 
مي خواستند وانمود كنند كه انقالب اسالمي در ايران 
تمام شده است و البته عده اي هم سعي مي كنند اين 
اتفاق بيفتد، اما شهادت حاج قاسم نشان داد كه انقالب 
زنده است و همه ديدند كه چه قيامتي در تهران و ديگر 
شهرها به پا شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 

اينكه شهيد سليماني با شهادت خود، چشم هاي غبار 
گرفته را باز و دش��منان را مجبور به خضوع در مقابل 
عظمت ملت ايران كرد، گفتن��د: ملت ايران با حضور 
بي نظير خود در مراس��م تش��ييع، به دهان دشمنان 
و امريكايي هاي بي انص��اف، دروغگو و هجوگو زد كه 
مي خواهند اين مجاهد عظيم القدر و سردار و فرمانده 

مبارزه با تروريسم را يك تروريست معرفي كنند.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با ابراز تأسف عميق از 
حادثه تلخ روز گذشته در مراسم تشييع شهيد سليماني 
در كرمان گفتند: به خانواده هاي اين هم ميهنان عزيز 
كرماني تسليت عرض مي كنم و اميدوارم ارواح مطهر 

اين جان باختگان با شهيد سليماني محشور شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با اشاره به حمالت 
موشكي بامداد ديروز به پايگاه هاي نظاميان تروريست 
امريكا در عراق گفتند: بحث انتقام بحث ديگري است، 
ديشب يك سيلي به آنها زده شد اما در مقام مقابله، اين 
اقدامات نظامي به اين شكل كفايت نمي كند بلكه بايد 

حضور فسادبرانگيز امريكا در منطقه تمام شود.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه ملت هاي منطقه 
و دولت هاي برخاس��ته از ملت ها ب��دون ترديد ادامه 
اين حضور فس��ادبرانگيز امري��كا را قبول نمي كنند، 
خاطرنش��ان كردند: حضور آنها در اي��ن منطقه و در 
هر جاي ديگ��ر دنيا، جز جنگ، اختالف، فتنه، ويراني 
و خراب ش��دن زيربناها هيچ نتيجه ديگري نداش��ته 
است و آنها همين فساد و ويرانگري را براي ايران عزيز و 
جمهوري اسالمي هم آرزو و اصرار دارند و مساله مذاكره 
و نشستن پشت ميز، مقدمه آن دخالت ها و حضورها 
اس��ت، بنابراين حضور امريكايي ها در منطقه بايد به 
پايان برسد. ايشان يكي از وظايف آحاد مردم در شرايط 
كنوني را »شناخت دشمن« دانستند و تأكيد كردند: 
نبايد در شناخت دشمن دچار اش��تباه شد و با اينكه 
همه مي دانند دشمن عبارت از »استكبار، صهيونيسم و 
امريكا« است اما تالش وسيعي با استفاده از شيوه هاي 
پيچيده تبليغاتي براي تغيي��ر نظر مردم درخصوص 
دشمن در دستور كار است. حضرت آيت اهلل خامنه اي از 
ديگر وظايف مهم آحاد مردم در شرايط كنوني را آگاهي 
از نقشه دشمن و ش��يوه هاي مقابله با آن برشمردند و 
گفتند: جمهوري اسالمي ايران بدون خواست، كمك 
و آراي مثبت و اراده هاي مردم معنايي ندارد، بنابراين 
مردم بايد نسبت به نقشه دشمن و راه هاي مقابله با آن 
شناخت داشته باشند. ايشان با اش��اره به وجود افراد 
شجاع و با تدبير در كشور در عرصه هاي نظامي، علمي، 
سياسي و اقتصادي افزودند: بايد سخن اين افراد شنيده، 
و به پيشنهادهاي آنها در سطح كشور توجه و عمل شود.

رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: همان گونه كه امام 

بزرگوار فتح الفتوح انقالب اس��المي را تربيت جوانان 
مومن، ش��جاع و كارآمد مي دانس��تند، امروز چنين 
انسان هاي تربيت ش��ده مكتب امام در كشور فراوان 
هستند و بايد از ظرفيت آنها براي مقابله با طراحي هاي 

دشمن استفاده شود.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه دش��من 
عبارت از امريكا، رژيم صهيونيس��تي و مجموعه اي از 
كمپاني ها و غارتگران و س��تمگران دنيا تحت عنوان 
دستگاه استكبار است، افزودند: برخي دولت هاي داخل 
يا خارج منطقه را تا زماني كه حركتي در خدمت دشمن 

انجام نداده باشند، نبايد جزو دشمن قلمداد كرد.
ايشان نقشه اساسي دشمن را ايجاد اخالل در عزم و اراده 
مردم و جوانان دانستند و افزودند: آنها تالش مي كنند 
با ترديدافكني در ايمان و غي��رت ديني مردم، قدرت 
تهاجمي و دفاعي جمهوري اسالمي را از بين ببرند. البته 
توطئه امريكايي ها فقط منحصر به اين ترفند نيست بلكه 
آنها به دنبال ضربه زدن به نظام اسالمي در ميدان هاي 
سياست، اقتصاد و مس��ائل امنيتي نيز هستند. رهبر 
انقالب اسالمي، برنامه ريزي دشمنان ملت ايران قبل از 
حوادث آبان را از جمله توطئه هاي امنيتي آنان دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: قبل از وقوع قضاياي آبان، يك 
عنصر امريكايي با عده اي ايراني مزدور و وطن فروش در 
يك كشور كوچك اما واقعًا شرير و خبيث اروپايي دور 
هم جمع شدند و نقشه هاي قبلي خود را براي حوادثي 
كه چند روز بعد اتفاق افتاد به روز كردند. ايشان افزودند: 
مردم از حادثه بنزين اوقاتشان تلخ بود و به محض آنكه 
برخي مردم كه تعداد آنها نيز زياد نبود به عنوان اعتراض 
بيرون آمدند، مغرضان، فريب خوردگان و عّمال دشمن 
كه از قبل آنها را آماده كرده و به عده اي از آن مزدوران 
پول داده بودند، شروع به اجراي آن نقشه يعني تخريب، 
آتش زدن و ويران كردن مراكز دولتي و مردمي كردند 

تا جنگ راه بيندازند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به خوش��حالي 
امريكايي ه��ا در روز اول آن ح��وادث ب��ه خيال اينكه 
كار ايران تمام شده است، گفتند: البته دو روز بعد كه 
معلوم شد كار خود آنها تمام شده است نه ايران، بسيار 

اندوهگين و غصه دار شدند.
رهبر انقالب اسالمي بار ديگر همگان را به تيزبيني در 
مقابل نقشه دشمن و در نظر داشتن نقاط اساسي يعني 
»مباني فكري اس��المي و انقالبي« و »وحدت ملي« 
توصيه كردند و افزودند: اين وحدتي كه خوشبختانه 
در زير تابوت پيكر مطهر ش��هيد سليماني و شهداي 
همراه ايشان در بين مردم ديده شد، بايد محفوظ بماند 
و جهت گيري مردم، انقالبي و در جهت تكريم مردان 
انقالب و ش��هيدان و عناصر يادآور ارزش هاي انقالب 

باشد. ايشان با تأكيد بر اين واقعيت كه دشمني جبهه 
دشمنان با ملت ايران دشمني ذاتي و هميشگي است 
نه يك دشمني فصلي و موسمي، گفتند: راه عالج اين 
اس��ت كه ما خود را از همه جهات سياسي، اقتصادي، 
نظامي و امنيتي قوي كنيم تا دشمن نتواند ضربه بزند، 
بنابراين اينكه برخي خيال كنند اگر ما يك قدم عقب 
برويم و قدري كوتاه بياييم، امريكايي ها دست از دشمني 

برمي دارند، خطايي فاحش است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچني��ن به يك خطاي 
تحليل��ي ديگر مبن��ي ب��ر اينك��ه »كاري نكنيد كه 
امريكايي ها عصباني ش��وند« نيز اش��اره كردند و در 
پاسخ به آن گفتند: اين حرف درست بر خالف فرمايش 
پ��روردگار در قرآن كريم اس��ت كه مي فرمايد رش��د 
نهال هاي برومند و عناصر و جوانان مومن، اساسًا براي 
اين اس��ت كه دشمنان عصباني ش��وند. البته آنها نيز 
بيش از هر چي��زي از همين جوانان عرصه هاي علم و 
جهاد و خدمت و نظامي عصباني هستند. رهبر انقالب 
اسالمي همچنين مصوبه ديروز مجلس شوراي اسالمي 
عليه رژيم تروريست امريكا را خوب خواندند و افزودند: 
مصوبه پارلمان عراق نيز كه مصوبه اخراج امريكا از اين 
كشور بود، بسيار خوب بود و اميدواريم خداوند توفيق 

دهد اين حركت را دنبال كنند.
رهبر انقالب اسالمي همچنين در ابتداي سخنانشان 
با اشاره به حادثه بسيار مهم و تاريخ ساز ۱۹ دي ۱۳۵۶ 
گفتند: بايد خاطره و عمق تأثيرگذاري اين حادثه عظيم 
را هميشه به ياد داشته باشيم و با درس گيري از اين گونه 

حوادث، گذشته را راهنما و چراغ آينده قرار دهيم.
ايشان حادثه ۱۹ دي ۱۳۵۶ قم را ايستادگي مردم قم 
در مقابل رژيم بي رحم طاغوت خواندند و خاطرنشان 
كردند: مردم قم آن  روز در دفاع از مقام مرجعيت رهبر 
عظيم الشأن ملت يعني امام خميني )ره( با دست خالي 
و فقط با تكيه بر »ايمان« و »غيرت ديني« سينه سپر 
كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: در آن روز، 
نه قيام كنندگان قمي و ن��ه رژيم طاغوت كه به خيال 
خود آنها را تار و مار ك��رده بود، هرگز فكر نمي كردند 
اين حركت منش��أ چه تحول عظيمي در ايران و حتي 
در تاريخ منطقه و جهان شود اما بركتي كه خدا به اين 
حركت مبتني بر ايمان و غيرت ديني داد موجب شد 
اربعين هاي پشت سرهم شكل بگيرد و سرانجام انقالب 

با رهبري امام بزرگوار به پيروزي برسد.
ايشان تأكيد كردند: بايد هميشه به ياد داشته باشيم كه 
سر آغاز انقالب عظيم اسالمي، همين حركت مخلصانه 
اما به ظاهر كوچك مردم قم بود كه با هدايت و دس��ت 
قدرت الهي به سرانجامي تاريخ ساز منجر شد كه اين 
هدايت و نصرت در همه حوادث و رويدادهاي متكي بر 

ايمان و غيرت ديني وجود خواهد داشت.
رهبر انقالب با اش��اره به دست ُپر ملت ايران در مقابل 
زورگويان عالم افزودند: البته ابزار نظامي نيز وقتي اثر 
حقيقي و كارگشا دارد كه متكي بر ايمان و غيرت ديني 
باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به وعده الهي 
مبني بر غلبه شماري قليل بر جبهه اي بسيار وسيع به 
اذن الهي افزودند: شرط تحقق اين وعده صادق، ايمان 
و غيرت ديني است. ايشان با توصيه موكد به مسووالن 
تبليغاتي، علماي معظم قم و ديگر مناطق و نيز آحاد 
مردم و جوانان فعال حوزه فرهنگي براي تالش درباره 
زنده ماندن درس هاي حوادثي همچون قيام ۱۹ دي 
۱۳۵۶ مردم ق��م افزودند: بايد همواره به ياد داش��ته 
باشيم كه شروع مظلومانه اما متكي بر ايمان و غيرت 
ديني مي تواند با ياري پ��روردگار حوادث عظيمي را 
در پي داشته باش��د. رهبر انقالب اسالمي با استناد به 
آيات مكرر قرآن كريم درب��اره فراموش نكردن ياري 
و نعمت هاي پروردگار افزودند: بني اسراييل در سايه 
قدرت معنوي و ياري پروردگار از زير فشار رژيم سفاك 
فرعون رهايي يافتند اما با گذشت زمان، توكل و اعتماد 
به خدا و صبر و استقامت را از دست دادند و در نتيجه به 
ذلت و مسكنت و غضب الهي دچار شدند. ايشان كميت 
و كيفيت جوانان مومن و پايبند به انقالب را از اول انقالب 
هم بيشتر خواندند اما تأكيد كردند: بايد مراقب بود راه را 
درست طي كنيم كه الزمه اين كار، فراموش نكردن اين 

درس بزرگ قرآني است.
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 زمان خروج امريكا از منطقه
 فرا رسيده است

»محمد كشاورززاده« سفير 
ايران در چين در گفت وگو با 
روزنامه گلوبال تايمز با اشاره 
به اينكه زمان خروج امريكا 
از منطقه فرا رس��يده است 
تاكيد ك��رد: حضور امريكا 
در منطق��ه عامل بدبختي 
است و با خروج اين كش��ور صلح و ثبات احيا خواهد 
ش��د. كش��اورز زاده در مصاحبه اي با روزنامه گلوبال 
تايمز از ارگان هاي حزب حاكم چين با اشاره به وقوع 
رويدادهاي اخير خاطرنشان كرد كه ايران قادر است از 
منافع چين در منطقه حراست به عمل آورد. اين روزنامه 
نوشته است با نظرداشت باال گرفتن تنش ها در منطقه، 
نگراني هايي باب��ت درگيري هاي فزاينده كه مي تواند 
منافع چين را به مخاطره بيندازد به وجود آمده است اما 
سفير ايران مي گويد كه از منافع پكن حراست خواهد 
ش��د. س��فير ايران در چين از كمك ها و حمايت هاي 
چين در س��ال هاي گذشته از ايران تقدير كرد و گفت 
كه ما داراي پيمان مشاركتي راهبردي با چين هستيم. 
او گفت: تاكنون تنش ها ميان ايران و امريكا تاثيري بر 
سرمايه گذاري هاي چين در ايران نداشته است و ايران 
از اين سرمايه گذاري ها حراست مي كند اما اگر درگيري 

رخ دهد همه كشورها تحت تاثير قرار خواهند گرفت.

 ايران انتقام نمي گرفت
 امريكا گستاخ تر مي شد

سفير اس��بق انگليس در 
س��وريه ترور سردار شهيد 
س��پهبد قاسم س��ليماني 
را يك اش��تباه محاسباتي 
ب��زرگ توس��ط »دول��ت 
تروريستي امريكا« توصيف 
و تصري��ح كرد:  اگ��ر ايران 
انتقام نمي گرفت، واش��نگتن گستاخ تر مي شد. پيتر 
فورد ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: جنايت امريكا در 
ترور يك فرمانده ارشد نظامي ايران اشتباه محاسباتي 
بزرگي است و ترور سردار سليماني تنها باعث وخيم تر 
شدن اوضاع مي شود. ترور سردار سليماني، گزينه اي 
جز انتقام گيري سخت براي ايران باقي نگذاشت. هر 
گزينه  ديگري توسط ايران، باعث تحريك و گستاخ تر 
شدن امريكا مي شود. وزير امور خارجه انگليس ديروز 
با صدور بيانيه اي خواستار كاهش تنش ها و عدم تكرار 
حمله موشكي از سوي ايران شد. وي افزود: جنگ در 
خاورميانه فقط به نفع داعش و گروه هاي تروريستي 
خواهد بود. با اين حال پيتر فورد معتقد است كشورهايي 
كه خواهان كاهش تنش ها هستند، دورو و منافق اند. 
وي افزود: آنها مايلند كه امريكا بدون مواجه ش��دن با 
عواقب اقدامات خود، از حق حمله نظامي و حكمراني 

بر جهان برخوردار باشد. 

 هيچ امريكايي از امروز
 در منطقه امنيت ندارد 

نماينده ولي فقيه در سپاه 
پاس��داران با بي��ان اينكه 
امروز جبهه دشمن در هم 
شكست و هيچ امريكايي 
در منطقه امني��ت ندارد 
گف��ت: امروز نقط��ه آغاز 
فروپاشي امريكا است. به 
گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حاجي صادقي ديروز در آيين يادبود س��ردار شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني و سردار شهيد سرتيپ 
پورجعفري كه با حضور خانواده هاي معظم اين دو 
شهيد بزرگوار در مصلي بزرگ امام علي)ع( كرمان 
برگزار شد خطاب به شهيد بزرگوار سردار حاج قاسم 
سليماني اظهار داشت: بعد از شهادتت متوجه شديم 
كه تو هدف بزرگ تري داشتي. وي با بيان اينكه نه تنها 
دلتنگ همرزمان شهيدت بودي كه مي دانستي با 
شهادتت وضعيت ديگري رقم خواهد خورد افزود: 
شهادت حاج قاسم باعث اتحاد مسلمانان جهان شد. 
امروز جبهه دشمن در هم شكست و هيچ امريكايي 
در منطقه امنيت ندارد. نماينده ولي فقيه در سپاه با 
بيان اينكه ترامپ بيشترين ظلم را به مردم خود كرده 
و به حيثيت امريكا ضربه زد عنوان كرد: امروز هيچ 

امريكايي در منطقه خاورميانه امنيت ندارد.

  عمليات ديشب سپاه
 اول بسم اهلل بود

دبي��ر ش��وراي نگهبان در 
جلس��ه ديروز اين ش��ورا 
گف��ت: عملي��ات انتقامي 
سپاه تازه اول كار و بسم اهلل 
اخراج نيرو هاي امريكايي 
از منطقه است. به گزارش 
رواب��ط عمومي ش��وراي 
نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي، طي سخناني با اشاره به 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني و يارانش 
گفت: شهادت سپهبد س��ليماني مصيبت سنگين و 
بزرگي براي جهان اسالم، شيعيان جهان و ملت بزرگ 
ايران ب��ود كه تاب تحمل را از همه گرفت.وي با تاكيد 
بر اينكه شهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم سليماني 
و مجاهد بزرگ ابومهدي المهندس و همرزمانش��ان 
بركات زيادي داش��ت، گفت: با ش��هادت اين عزيزان 
دل ه��اي متفرق زيادي در عراق به هم متصل ش��د و 
بسياري از درگيري هاي مردم و دولت و گروه ها برطرف 
و مردم متحد ش��دند.  دبير شوراي نگهبان در همين 
زمينه اضافه كرد: ش��هادت اين عزي��زان در ايران هم 
يكپارچگي به وجود آورد و دل ها را با هم همراه و عليه 
امريكا متحد كرد. آيت اهلل جنتي خاطرنشان كرد: اين 
مراسم تشييع همچون مراسم تش��ييع امام راحل با 

عظمت و پرشكوه بود.

 امريكايي ها چاره اي جز خروج 
از منطقه ندارند

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه »امريكايي ها 
بايد از منطقه خارج شوند«، 
گف��ت: همان ط��ور ك��ه 
گروه هاي حشد الشعبي بيان 
كردند اگر امريكايي ها از منطقه بيرون نروند پايگاه هاي 
آنها را به تلي از خاك تبديل مي كنيم به طوري كه حتي 
نمي توانند جنازه هاي سوخته آنها از عراق را خارج كنند.

حجت االسالم مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: امريكايي ها اگر عقل داش��ته باشند بايد از 
منطقه خارج ش��وند البته كه عقلي در بين دولتمردان 
امريكايي وجود ندارد ولي با موجي كه عليه آنها در منطقه 

راه افتاده امريكايي ها را بيرون مي كنند.
وي ادامه داد: امروز شاهديم كه خود امريكايي ها از منطقه 
بيرون نرفتند كه پارلمان عراق به نمايندگي از مردم آنها 
را ملزم كرد كه از اين كش��ور خارج شوند، موج تنفري 
در عراق عليه امريكايي ها به وج��ود آمده در حدي كه 
گردان هاي حشد الشعبي هم اعالم كردند اگر امريكايي ها 
از منطقه بيرون نروند پايگاه هاي آنها را به تلي از خاك 
تبديل مي كنيم و به طوري كه حتي جنازه هاي سوخته 

امريكايي هم نمي تواند از عراق خارج شود.

چهره ها

شهادت شهيد سليماني و يارانش 
موجب اتحاد منطقه عليه امريكا شد
روحاني افزود: اگر امريكا از اين به بعد بخواهد مرتكب 
جنايت ديگري شود بايد بداند كه پاسخ محكم تري 
را خواهد گرفت. امريكايي ها اگر آگاهي و هوشياري 
داش��ته باش��ند در اين مقطع اقدام ديگ��ري انجام 
نمي دهند اما اگر اين كار را انجام دادند هم مردم و هم 
نيروهاي مسلح كشور آماده اقدام متقابل در برابر آنها 
هستند. رييس جمهور اظهار داشت: معتقدم امريكا 
بايد پاسخ اصلي خود را از ملت هاي منطقه دريافت 
كند؛ آنها دس��ت سردار س��ليماني عزيز ما را در اين 
جنايت قطع كردند؛ انتقامش اين است كه پاي امريكا را 
از اين منطقه بريده و قطع كنيم. روحاني افزود: اگر پاي 
امريكا از اين منطقه قطع شود و دست تجاوزش براي 
هميشه بريده شود در حقيقت انتقام و پاسخ نهايي 
ملت هاي منطقه به امريكا خواهد بود. رييس جمهور 
با بيان اينكه امريكايي ها نبايد خطا ك��رده و اگر در 
ديگر كشورها اقداماتي عليه آنها انجام شد بگويند كه 
توسط نيروهاي نيابتي ايران به انجام رسيده است، 
گفت: ما ني��روي نيابتي نداريم چرا كه امروز ملت ها 
آزادند و هيچ نيرويي در هيچ كشوري تحت فرمان ما 
نيست به گونه اي كه حشدالشعبي جزو نيروي مسلح 
رس��مي عراق و تحت فرمان فرمانده��ي عراق قرار 
دارد. روحاني افزود: حزب اهلل لبنان بخشي از دولت، 
پارلمان و حاكميت در لبنان است و خودشان برنامه 
داش��ته و اهداف خود را دنبال مي كنند؛ همچنين 
مردم يمن تابع فرمان ما نيستند و براي كشور خود 
مبارزه مي كنند و ممكن است باز هم حوادثي همچون 
حادثه آرامكو را بيافرينند و اين هيچ ارتباطي به مردم، 
حكومت و نيروهاي مسلح ايران ندارد. رييس جمهور 
ادامه داد: امريكايي ها نبايد خطا كرده و اگر در آينده با 
مشكلي در سطح دنيا مواجه شدند آن را گردن ايران 
بيندازند. روحاني اظهار داشت: سليماني يك قهرمان 
ضد تروريست و افراطي گري در منطقه بود و مردم 
ايران، منطقه و جهان به خوبي او را شناخته و نسبت به 
او قدرداني كردند. رييس جمهور خطاب به مسووالن، 
نيروهاي مسلح و همه كارگزاران نظام گفت: ما بايد 
امروز قدردان اين ملت بزرگ باشيم و اين با تالش و 

خدمت بيشتر حاصل مي شود.
دكتر روحاني ادامه داد: كارآفرينان كشور در سايه خون 
شهيد سليماني بايد تالش و خدمت بيشتري داشته 
باشند؛ همچنين هر كسي در فن و جايگاه خود بايد 
با تالش مضاعف خود پاسخ لبيك به شهيد سليماني 
عزيز بدهد. رييس جمهور همچنين سقوط هواپيماي 
اوكرايني و كش��ته ش��دن عده اي از هموطنان مان 
در اين حادثه و ديگر مس��افران اين پرواز را تاسف بار 
دانست و اين حادثه را تسليت گفت و افزود: وزارت راه 
و شهرسازي و مسووالن مربوطه داليل اين حادثه را 

بررسي كرده و به اطالع مردم برسانند.

ادامه از صفحه اول



اخبار كالن 3 كالن

كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي شرايط خودرو  و  امالك الكچري مشمول ماليات را تعيين كرد

كداماموالالكچريمشمولمالياتميشوند

خامفروشانوسفتهبازانبهاسمتوليديارانهميگيرند

اصالح قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار  افزايش بهره وري عامل پرداخت پاداش ساالنه به مديران شركت هاي دولتي

سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه سال 99 ضمن 
اشاره به مصوبه اخذ ماليات از ثروت هاي لوكس در سال 
آينده، ادامه داد: بر اين اساس واحدهاي مسكوني كه 
باالي 10 ميليارد تومان ارزش داشته باشند مشمول 
ماليات مي شوند. همچنين انواع خودروهاي سواري و 
وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي با ارزش 
يك ميليارد تومان و بيشتر براساس ارزش روز خودرو 

مشمول ماليات مي شوند. 
به گزارش تع��ادل، هادي قوامي در نشس��ت خبري 
روز گذش��ته كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
99 گفت: در تبصره 5 از آنجايي كه س��ازمان تامين 
اجتماعي داراي طلب 50هزار ميليارد توماني از دولت 
است، مقرر شد در قالب راه هاي مختلف از جمله سهام 
و حقوق مالكان، تامين خ��وراك با قيمت ترجيحي 
براي شركت هاي تحت پوشش و واگذاري خانه هاي 

سازماني دولتي، اين بدهي پرداخت شود.
وي با اش��اره ب��ه اينكه اختي��ار افزايش به��اي آب و 
برق براي ش��ركت هاي دولتي ب��ه منظور جلوگيري 
از ناهماهنگي ه��ا ب��ه هيات وزي��ران داده ش��د تا از 
تصميم��ات جزيره اي جلوگي��ري ش��ود، ادامه داد: 
مصوب شد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي 
در دستگاه هاي اجرايي كامال شفاف و به صورت جمعي 
خرجي ثبت شده تا ميزان تخفيفات مالياتي و گمركي 

مشخص شود.
قوامي با بيان اينكه به سازمان انتقال خون اجازه داده 
شد درآمدهاي وصولي را به عنوان درآمد اختصاصي 
تلقي و مي��زان وصولي عينًا به س��ازمان انتقال خون 
بازگردانده ش��ود، تصريح كرد: تعرفه آب بهاي شرب 
عشايري همانند آب بهاي شهري محاسبه مي شد كه 
مقرر شد بهاي آب عشايري همانند بهاي آب روستايي 

محاسبه شود.
س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه س��ال 
99 ب��ا تاكيد بر اينكه ب��راي مددجويان كميته امداد 
امام خميني)ره( و بهزيس��تي مصوب شد از پرداخت 
هزينه هاي پروانه ساخت، عوارض شهرداري، دهياري 
و هزينه انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب براساس الگوي 
مصرف براي يك بار معاف شوند، عنوان كرد: مقرر شد 
واردات خودروهاي سبك و سنگين با اولويت هيبريدي 
و ماشين آالت معدني با منشأ ارز خارجي طبق قوانين و 
مقررات انجام شود و اين فرصت به شركت هاي معدني 

داده شود تا فعاليت سازندگي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه مصوب شد در سال 99 درآمدهاي 
دانشگاه ها از شمول استفاده متوازن مستثني شوند، با 
اين تفسير 3 درصد كسري هر ساله از درآمد اختصاصي 
دانشگاه ها و س��اير مراكز كسر نمي ش��ود، ادامه داد: 
در سال گذش��ته براي مش��موالن غيبت از سربازي 
تس��هيالتي در نظر گرفته شده بود، اين امكان فراهم 
شد تا اقساط عقب افتاده آنها در سال 99 پرداخت شود. 
در صورت عدم تس��ويه بدهي تا پايان سال فرد غايب 

محسوب مي شود و از تسهيالت برخوردار نمي شود.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
ب��ر اينكه درآمد ش��وراهاي حل اخت��الف نيز درآمد 
اختصاصي تلقي مي شود، عنوان كرد: براي ورزشكاران 
تيم ملي كه با مج��وز وزارت ورزش و جوانان در طول 
سال چند بار سفر خارجي مي روند مصوب شد عوارض 

خروجي آنها با نرخ مرتبه اول محاسبه شود.
قوامي ادامه داد: براي حمايت از فعاليت هاي صلح آميز 
در حوزه چرخه سوخت هس��ته اي و در راستاي گام 
پنجم كاهش تعهدات، ش��ركت هاي مادرتخصصي 
سوخت هسته اي مكلف به توسعه و تسريع در اجراي 
مواد معدني، محصوالت جانب��ي به ويژه كيك زرد با 
منشأ خارجي ش��دند و درآمدهاي حاصل شركت از 
تقسيم سود سهم دولت معاف و ماليات آن با نرخ سود 

صفر محاسبه مي شود.
وي با بيان اينكه وزارت نيرو درخصوص انتقال اموال 
مربوط به تاسيسات آبرساني داراي مشكالتي بود، به 
اين وزارتخانه اجازه داده ش��د كه انتقال اموال مربوط 
به احداث تاسيسات آبرساني را صورت دهد تا بتواند 
هزينه هاي خود را در بهاي تمام شده خدمات محاسبه 
كند، گفت: نيم درصد به درآمد حق ثبت طرح كاداستر 
اضافه ش��د و درآمد حاصل به صورت اختصاصي در 
اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار مي گيرد 

تا بتواند طرح را به صورت اجرايي عملياتي كند.
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 99 
افزود: براي ايجاد ش��فافيت در تراكنش هاي بانكي، 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظف شدند 
حداكثر تا پايان خرداد س��ال 99 همه حس��اب هاي 
بانكي فاقد شناسنامه هويت الكترونيك بانكي )شهاب( 
مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي، ايراني و خارجي 
را مسدود و از ارايه خدمت و پرداخت سود خودداري 

كنند.
وي ادامه داد: بانك مركزي موظف شد ضمن نظارت 
بر عملكرد بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي 
تا تاريخ مش��خص ش��ده ارايه هرگونه خدمات را در 
سامانه هاي تسويه و پرداخت كه اشكال مختلف دارد، 
اين حساب ها را متوقف كند. بانك مركزي همچنين 
موظف شد بس��ترهاي الزم را براي تكميل اطالعات 
هويتي مشتريان بانكي و اخذ تاييديه صحت اطالعات 
از مراجع ذي ربط و اختصاص شناس��نامه اطالعات 

هويت الكترونيك را فراهم كند.
نماينده مردم اس��فراين در مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: ش��ركت هاي خدمات پرداخت، بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي مكلف شدند تا پايان 
مرداد س��ال 99 از ادامه فعالي��ت پرخطر و غيرمجاز 
حساب هاي بانكي و پايانه هاي فروش خودداري و آنها 

را ساماندهي كنند.
 اين اقدام در راستاي كمك به شفافيت است. همچنين 
از ابتداي تيرماه سال 99 كارسازي همه تراكنش هاي 

بين بانكي و درون بانكي به اس��تثناي تراكنش هاي 
مبتني ب��ر كارت و پرداخت وج��ه چك هاي عادي و 
رمزدار صادر ش��ده در سال 99 مستلزم اظهار توسط 
پرداخت كننده و دريافت كننده است تا مشخص شود 
چك تسويه را چه كسي بابت چه موضوعي صادر و به 

حساب چه كسي مي رود.
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه سال 99 ضمن 
اش��اره به مصوبه اخذ ماليات از ثروت هاي لوكس در 
سال آينده  ادامه داد: بر اين اساس واحدهاي مسكوني 
و انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين كه داراي 
ارزش هاي زير باش��ند در سال آينده مشمول ماليات 

هستند: 
الف- هر واحد مسكوني با ارزش روز معادل 10 ميليارد 

تومان و بيشتر به نرخ زير مشمول ماليات مي شود: 
1- نسبت به مازاد 10 تا 15 ميليارد تومان، يك در هزار
۲- نسبت به مازاد 15 تا ۲5 ميليارد تومان، دو در هزار
3- نسبت به مازاد ۲5 تا ۴0 ميليارد تومان، سه در هزار

۴- نس��بت به مازاد ۴0 تا ۶0 ميلي��ارد تومان، چهار 
در هزار

5- نسبت به مازاد ۶0 ميليارد تومان به باال، پنج در هزار
به انواع خودروهاي س��واري و وان��ت دوكابين داراي 
شماره انتظامي شخصي با ارزش يك ميليارد تومان و 
بيشتر براساس ارزش روز خودرو به نرخ زير مشمول 

ماليات بر دارايي مي شود: 

1- نس��بت به مازاد يك تا يك و ني��م ميليارد تومان، 
نيم درصد

۲- نس��بت به مازاد يك و نيم تا س��ه ميليارد تومان، 
سه درصد

3- نس��بت به مازاد س��ه ميليارد تومان به باال، يك و 
نيم درصد

وي اضافه كرد: بر اس��اس اين مصوب��ه اگر خانه اي 15 
ميليارد تومان ارزش داش��ته باش��د صاحب اين واحد 
مسكوني بايد ساالنه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت 
كند، اگر خانه اي ۲5 ميليارد تومان ارزش داشته باشد 
صاحب آن بايد ساالنه 15 ميليون تومان ماليات بپردازد، 
اگر خانه اي ۶0 ميليارد تومان ارزش داشته باشد صاحب 
آن بايد 1۴0 ميليون تومان ماليات بر دارايي پرداخت 
نمايد و اگر خانه اي ۷0 ميليارد تومان ارزش داشته باشد 
ماليات ساالنه آن براي صاحب اش 190 ميليون تومان 
است. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
خودروي سه ميليارد توماني ماليات ساالنه 15 ميليون 
تومان و خودروي 5 ميليارد توماني نيز ماليات س��االنه 
30 ميلي��ون تومان را بايد پرداخت نمايد. س��خنگوي 
كميسيون تلفيق با اش��اره به اينكه ۶۲ هزار خودروي 
باالي يك ميليارد تومان در كش��ور وجود دارد، تصريح 
كرد: خانه هاي در حال ساخت، خودرو و ملك در سال 
تملك، امالك و خودروهاي دولتي، خودروهاي مونتاژ 
شده يا به فروش نرسيده در نمايندگي هاي مجاز از اين 

قاعده مستثني ش��ده اند. وي با اشاره به اينكه براساس 
مصوبه كميسيون تلفيق اليحه بودجه 99 بانك ايران 
و ونزوئال مثل بانك صادرات از س��ود ناشي از تسعير ارز 
معاف است، ادامه داد: شركت ملي نفت ايران مكلف شد 
چهار ميليون تن مواد اوليه قير رايگان از محل خوراك 
تحميلي به پاالشگاه ها تأمين و به صورت ماهانه در اختيار 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط و در سقف سهميه هاي 
زير براي تأمين قير مصرفي مورد تأييد س��ازمان ملي 
استاندارد و تأمين ساير هزينه هاي تبديل مواد اوليه و قير 

و اجراي اسفالت طرح هاي مربوط قرار دهد: 
1- ۴۸ درصد آسفالت راه هاي فرعي و روستايي

۲- 1۷ درصد آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير 
50 هزار نفر

3- 11 درصد انجام عمليات خاكپوش
۴- 19 درصد آسفالت معابر و بهسازي روستاها

5- پنج درصد نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان
وي با تاكيد بر اينكه يك هزار و 300 ميليارد تومان براي 
استانداردسازي سيستم گرمايشي 100 هزار كالس 
درس در اختيار سازمان نوسازي مدارس قرار مي گيرد، 
خاطرنشان كرد: كميسيون تلفيق وارد بخش هزينه اي 
اليحه بودجه شده و تبصره چهار مربوط به برداشت از 
صندوق توسعه و تبصره 1۴ مربوط به هدفمندي نيز 
مراعا مانده كه قرار است در اين باره جمع بندي نهايي 

صورت بگيرد.

يك اقتصاددان ضمن تش��ريح نظام يارانه اي كش��ور و 
ملزومات اصالح ريش��ه اي آن، به طوري كه واقعًا به نفع 
كم درآمدها و فقرا باشد، اظهار كرد: نظام يارانه اي ايران 
نظام��ي با عملكرد معكوس اس��ت. در هم��ه جاي دنيا 
سوبسيد يا يارانه براي حمايت از دهك هاي كم درآمد و 
براي حمايت از توليد تعريف مي شود. در نظام اقتصادي 
اي��ران نظام ياران��ه اي معكوس عمل مي كن��د و به نفع 
پردرآمدها است. يعني يارانه عماًل به دهك هاي پردرآمد 
مي رسد؛ در درجه اول به اين خاطر كه نظام توليدي ما يك 
نظام كارآمد نيست. از اين رو بيشترين يارانه را دهك هاي 
پردرآمد و بخش هاي غيرمولد گرفته اند. وحيد شقاقي با 
تشريح مفهوم يارانه پنهان گفت: مفهوم يارانه پنهان اين 
است كه طبق فلسفه يارانه به توليد و دهك هاي پايين 
تخصيص نمي گيرد. حامل هاي انرژي بسيار ارزان است 
و اي��ن حامل هاي انرژي نحوه مص��رف را در دهك هاي 
پردرآمد به دليل وسعت و متراژ خانه هايشان و خودروهاي 
متعدد و بخش هاي غيرمولد كه از اين يارانه ها استفاده 
مي كنن��د زياد مي كند، ولي به تولي��د هم چيزي اضافه 
نمي شود. درحالي كه حدود 50 درصد از مردم در ايران 
خ��ودرو ندارند. اين افراد به طور مس��تقيم از حامل هاي 
انرژي استفاده نمي كنند. وي افزود: از گذشته نيز بحث 
اصالح نظام يارانه اي كشور با تمركز بر يارانه هاي پنهان 

كشور مطرح بوده است. برخي فكر مي كنند، اصالح نظام 
يارانه اي معادل افزايش قيمت حامل هاي انرژي اس��ت. 
شناسايي جامعه هدف و بعد توزيع منابع اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي و بهبود تكنول��وژي در توليد و جامعه 
باي��د در بحث اصالح نظام ياران��ه اي مدنظر قرار بگيرد. 
وحيد شقاقي ادامه داد: خودروهايي را در ايران داريم كه 

پرمصرف هستند و خانه هايي هستند كه مصرف انرژي 
بااليي دارند. از طرفي تكنولوژي توليد بسيار پايين است. 
اين امر موجب مي شود كه منابع انرژي اتالف شود. اتالف 

منابع فقط لزومًا اصالح قيمتي نيست.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اما آنچه مورد نظر اقتصاددانان 
است اين اس��ت كه بدون زيرساخت ها و در نظر گرفتن 

شرايط و نحوه اجراي آن و اولويت ها نمي توان به يك نظام 
عادالنه در خصوص يارانه  انرژي رسيد. مساله اينجاست 
كه اگر دولت واقعًا دغدغه عدالت دارد، اين نوع سياست ها 

را با تقويت زيرساخت ها اجرايي كند.
شقاقي افزود: ما مي توانستيم اصالحات ساختاري ديگري 
مثل اصالح نظام ماليات��ي را در اولويت بگذاريم. چرا ما 
اصالحات ساختاري را اول از اصالح نظام قيمتي شروع 
كرديم؟ بدون بانك اطالعاتي نبايد س��راغ اصالح نظام 
بازتوزيع يارانه ها مي رفتيم. بازتوزيع درآمدهاي حاصله از 
افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيازمند يك جامعه 
آماري دقيق است كه درآمد حاصله به جامعه هدف برسد. 
وي بيان كرد: اخيرا متوجه شدم كه جامعه هدف هنوز به 
صورت كامل شناسايي نشده و وجود ندارد. اينكه زمان 
آن بايد به درستي بررسي مي شد. در طول سال گذشته 
و امسال بيش از ۶0 درصد تورم تجمعي دو سال را شاهد 
بوديم. در س��ال گذشته بيش از ۲۷ درصد تورم داشتيم 
و امس��ال نيز ۴0 درصد تورم داريم كه در مجموع بيش 
از ۶0 درصد تورم طي دو س��ال را نشان مي دهد. شقاقي 
يادآوري كرد: يارانه يا بايد به نيازمندان داده شود يا بايد به 
توليد تخصيص داده شود. طبق آمارهاي سازمان برنامه و 
بودجه؛ درحالي كه از يك طرف يارانه را بيشتر دهك هاي 
پردرآمد مصرف مي كنن��د، دهك دهم بيش از ۲0 برابر 

دهك اول درآمدي از يارانه پنهان بهره مي برد. وي ادامه 
داد:  اي كاش الاقل يارانه را به بخش مولد توليد مي داديم. 
اين بخش ها بيشتر با مونتاژكاري و واردات پيوند خورده 
است. ما شركت هايي داريم كه اسما توليدكننده هستند 
اما بخش عمده اي از فعاليت ش��ان واردات و مونتاژكاري 
اس��ت. بيش��تر يارانه حامل هاي انرژي ب��ه اين بخش 
اختصاص مي يابد و توليدكننده واقعي از اين امر بهره مند 
نمي شود. او اضافه كرد: بخش غيرمولد كشور كه ارزش 
افزوده اي براي كشور ندارد؛ خام فروشان و سفته  بازان به 
اسم توليد يارانه مي گيرند. اينها است كه يارانه پنهان است. 
منتفع شدن اين گروه ها از يارانه خالف فلسفه حاكم بر 
يارانه پردازي است. شقاقي ادامه داد: سوال اينجاست كه 
اصالح نظام مالياتي چرا در اولويت قرار نگرفت. باالخره 
اصالح نظام مالياتي در كشور فقط دهك هاي پردرآمد 
را تحت الشعاع قرار مي دهد و بايد مورد توجه قرار گيرد. 
آنهايي كه بايد بخ��ش عمده اي از مالي��ات را پرداخت 
كنن��د، به دليل ضعف عمده نظام ماليات��ي اين مبالغ را 
پرداخت نمي كنن��د. در صورتي كه اصالح نظام مالياتي 
اتفاق مي افتاد، بر اثربخشي و درآمد پايدار دولت هم تاثير 
بهتري مي گذاشت. افزايش قيمت بنزين درآمد چنداني 
براي دولت ندارد اما اصالحات نظام مالياتي دهك هاي 

پردرآمد مبالغ زيادي به خزانه وارد مي كند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد: در مرحله 
نخست اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق روستايي و عش��ايري با استفاده از 
منابع صندوق توس��عه ملي 1۸ هزار و 300 ميليارد 
تومان از 1.5 ميليارد دالر پيش بيني شده تخصيص 

يافت.
محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگو با خانه ملت، درباره اجراي قانون حمايت 
از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عشايري با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
گفت: اصالحيه اي درباره اين قانون با همراهي مجلس 
شوراي اسالمي تهيه شده كه در حال حاضر مراحل 
انتهايي خ��ود را طي مي كند، اميدوارم اين اصالحيه 
در مجلس دهم در صحن بررسي و برخي از مشكالت 

قانون موجود رفع شود.
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اف��زود: در مرحله 
نخست اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق روستايي و عش��ايري با استفاده از 
منابع صندوق توس��عه ملي 1۸ هزار و 300 ميليارد 

تومان از 1.5 ميليارد دالر پيش بيني شده تخصيص 
يافت. وي اظهار كرد: باقي اعتبار پيش بيني شده براي 
اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روس��تايي و عش��ايري با استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي نيز با نرخ ه��اي جديد به ريال 
تبديل و در اختيار كارآفرينان شهرهاي كمتر از 10 

هزار نفر و روستاها قرار مي گيرد.
عضو كابينه دوازدهم اضافه كرد: بايد اعتبار پيش بيني 
شده براي اجراي قانون مذكور را به صورت چرخشي 
براي ايجاد اشتغال پايدار استفاده كرد به اين معنا كه 
از محل بازپرداخت آن مي توان تسهيالت جديدي را 

در اختيار متقاضيان قرار داد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از آنجايي كه 
با موافقت مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان، قانون 
حمايت از توسعه و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق 
روستايي و عش��ايري، تصويب شد، رشد مناسبي در 
اشتغالزايي كشور ايجاد كرده، اميدواريم با ادامه مسير 

وضعيت بهتر نيز شود.

نايب رييس كميس��يون تلفيق بودجه 99 گفت كه 
براس��اس مصوبه اين كميس��يون پرداخت هر گونه 
پاداش س��االنه به اعضاي هيات مدي��ره و مديرعامل 
ش��ركت هاي دولتي در س��ال آينده صرفا براساس 
افزايش بهره وري خواهد بود. علي اصغر يوس��ف نژاد 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: طبق مصوبه ديروز 
كميس��يون تلفيق تمام��ي ش��ركت هاي دولتي و 
موسس��ات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي 
كشور و س��اير ش��ركت هايي كه بيش از 50 درصد 
سرمايه و سهام آنها منفردا يا مشتركا به وزارتخانه ها، 
موسسات دولتي و ش��ركت هاي دولتي تعلق داشته 
باش��د و همچنين شركت ها و موسس��ات دولتي كه 
شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر 
يا تصريح نام اس��ت از جمله شركت ملي نفت ايران و 
شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت هاي 
تابعه آنها، بانك مركزي، سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني و شركت هاي تابعه مكلف اند: 
1- صورت جلس��ات تصوي��ب بودجه س��ال 99 خود را 

حداكثر تا 15 خرداد 99 براي اخذ تاييديه از سازمان برنامه 
و بودجه براساس ارقام مندرج در اين قانون ارايه كنند.

۲- مجامع عمومي خود را ب��راي تصويب صورت هاي 
مالي 9۸ حداكثر تا 31 شهريور 99 برگزار كنند و صورت 
جلسات مربوط را حداكثر تا 30 مهر 99 به تاييد وزارت 

اقتصاد برسانند.
3- پرداخت هر گونه پاداش ساالنه به اعضاي هيات مديره 
و مديرعامل ش��ركت هاي دولتي در سال 99 با رعايت 
ماده ۸۴ قانون الحاق دو، صرفا براساس افزايش بهره وري 
خواهد بود. در غير اين صورت پرداخت پاداش به اعضاي 
هيات مديره و مديرعامل در حكم تصرف غيرقانوني در 
وجه و اموال دولتي محسوب مي شود. در موارد استثنا كه 
هر گونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات 
هيات مديره و مديرعامل باش��د بعد از تاييد س��ازمان 
برنامه و بودجه، پرداخت پ��اداش در چارچوب قوانين 
مربوط امكان پذير است. به گفته وي طبق اين مصوبه 
هر گونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و 
اهداف تعيين شده براي شركت هاي دولتي ممنوع است. 
وي يادآوري كرد: براساس اين مصوبه مجامع عمومي 

شركت هاي دولتي مكلف اند ضمن رعايت كامل ماده ۷5 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 
دولت. در خصوص اصالح بودجه تفصيلي ش��ركت، از 
هرگونه تغيير در هزينه هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا 
و ساير پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش 

هزينه هاي سرمايه گذاري اجتناب كنند.
نايب رييس كميس��يون تلفي��ق بودج��ه 99 يادآور 
شد: طبق مصوبه كميس��يون تلفيق براساس مصوبه 
كميسيون تلفيق بودجه 99 پرداخت هر گونه پاداش 
س��االنه به اعضاي هيات مديره و مديران شركت هاي 
مشمول اين جزء با رعايت ماده ۸۴ قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دول��ت و نيز پرداخت هر گونه مزايا به 
روس��ا و مديران اين شركت ها از شهريور 99 منوط به 
انجام تكاليف اين جزء خواهد بود و در غير اين صورت 
پرداخت وجه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجه 
اموال دولتي محسوب مي شود. وزارت اقتصاد مكلف 
اس��ت هر ۶ ماه يك بار گزارش عملكرد ش��ركت هاي 
موضوع اين جزء را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و 

اقتصادي مجلس ارايه كند.
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رايگيريدربارهماليات
بردرآمدبايدتكرارشود

عضو كميسيون تلفيق مجلس با تاكيد بر اينكه 
دو پله اي ش��دن ماليات بر درآم��د كارمندان 
خالف عدالت است، گفت: بند »الف« تبصره ۶ 
اليحه بودجه 99 بايد مجددا راي گيري شود.

علي اديان��ي عضو كميس��يون تلفيق مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس درباره 
مصوبه اين كميس��يون درباره شيوه محاسبه 
مالي��ات پلكاني ب��ر درآمد كارمن��دان گفت: 
حدود ۴ ماه قبل مصوبه اي در مجلس داشتيم 
مبن��ي  بر اينكه اگ��ر مواد و تبص��ره طرح ها و 
لوايح مورد بررس��ي در مجلس، ناقض قوانين 
گذشته يا اسناد باالدستي باشند براي تصويب 
در كميس��يون و صحن مجل��س، نيازمند دو 
س��وم آراي نمايندگان حاضر هستند. برخي 
نمايندگان با برداشت اشتباه از آيين نامه داخلي 
مجلس، فكر مي كردند اين مصوبه قانون شده 
است. اما در حقيقت اينچنين نيست و هنوز اين 

مصوبه تبديل به قانون نشده است.
وي افزود: البته شوراي نگهبان قانون اساسي در 
طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه داخلي 
مجلس به ماده 1۸1 )دو سوم آراي نمايندگان( 
ايراد نگرفته اس��ت. اما ش��وراي نگهبان هنوز 
نظر نهايي خود را ابالغ نكرده اس��ت و تا زماني 
كه نظر نهايي اين ش��ورا ابالغ نشود، اين طرح 
ش��كل قانون را پيدا نمي كند. ضمن آنكه پس 
از اين مرحله باي��د رييس مجلس، اين مصوبه 
را ب��ه رييس جمهور اب��الغ كن��د، در روزنامه 
رسمي انتشار يابد و س��پس شكل قانون پيدا 
كند. بنابراين به احتمال زياد دوستان مان در 

كميسيون تلفيق اشتباه كرده اند.
ادياني درباره آثار محاس��به ماليات بر درآمد 
كارمن��دان به ص��ورت دو پله اي گف��ت: اين 
موضوع خالف عدالت است و شكاف طبقاتي را 
زياد مي كند زيرا طبيعي است كسي كه درآمد 
بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري بدهد. عدم 
تصويب پيشنهاد دولت براي پنج پله اي شدن 
ماليات بر درآمد كارمندان در كميسيون تلفيق 
مجلس ب��ه معناي كاهش چش��مگير ماليات 
افرادي است كه حقوق هاي نجومي مي گيرند.

اين عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه 
مصوبه مذكور بايد مورد راي گيري قرار گيرد، 
گفت: بند »الف« تبصره ۶ اليحه بودجه 99 بايد 
مجددا راي گيري شود. اميدواريم هيات رييسه 

كميسيون تلفيق اين موضوع را قبول كند.

مالياتدوپلهاي
تبعيضآميزاست

عضو كميسيون تلفيق مجلس با تاكيد بر اينكه 
اخذ ماليات ب��ر درآمد كارمن��دان به صورت 
دوپله اي بسيار تبعيض آميز است، گفت: روش 
پنج پله اي كه دولت در اليحه بودجه 99 مطرح 

كرده است، مدل بهتري محسوب مي شود.
جب��ار كوچكي ن��ژاد عضو كميس��يون تلفيق 
مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با فارس 
درباره مصوبه اين كميس��يون درباره ش��يوه 
محاس��به ماليات پلكاني بر درآمد كارمندان 
گفت: فعال در كميس��يون تلفيق اين موضوع 
كه حقوق س��ه ميليون توماني ماليات ندارد، 
تصويب ش��ده اس��ت و بخش دوم كه مربوط 
به وضعي��ت حقوق��ي برخي اقش��ار از جمله 
هيات هاي علمي دانشگاه ها است براي بررسي 
بيشتر، در دستور كار كميسيون قرار دارد. وي 
تصريح كرد: پيش��نهاد دولت در اليحه بودجه 
99 كه مالي��ات به صورت پلكاني اخذ ش��ود، 
خوب بود ولي بايد در برخ��ي موارد تغييراتي 

داده مي شد.
اما اگر بنا باش��د ماليات به ص��ورت دو پله اي 
اخذ شود، بس��يار تبعيض آميز خواهد بود زيرا 
نمي توان حقوق ۲0 ميليون��ي و ۴ ميليوني را 
با هم مقايس��ه ك��رد و با يك درصد مش��ابه از 
آنها ماليات گرفت. نماينده مردم رشت اظهار 
كرد: من با روش دوپله اي محاس��به ماليات بر 
درآمد كارمندان مخالف هستم و مايل نيستم 
ش��يوه پلكاني پيشنهاد ش��ده از سوي دولت، 

حذف شود.

عدالت،اخذمالياتازحقوق
3ميليونينيست

عضو كميس��يون تلفي��ق مجل��س گفت: در 
م��دل دو پله اي محاس��به ماليات ب��ر درآمد 
كارمندان اف��رادي كه 3 ميليون تومان حقوق 
مي گيرند و افرادي كه ۲1 ميليون تومان حقوق 
مي گيرند به يك ميزان يعني 10 درصد ماليات 
مي پردازند كه اين خالف عدالت اس��ت و من 

مخالف اين روش هستم.
ش��ادمهر كاظم زاده عضو كميس��يون تلفيق 
مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با فارس 
درباره مصوبه اين كميس��يون درباره ش��يوه 
محاس��به ماليات پلكاني بر درآمد كارمندان 
گفت: در ش��يوه پن��ج پله اي وص��ول ماليات 
بر درآمد، حق��وق برخي اقش��ار مانند قضات 
و اعضاي هيات علمي دانش��گاه ها نس��بت به 
سنوات گذشته كمتر هم مي شد و همين باعث 
شد تا مخالفان اين شيوه استدالل كنند كه اين 

روش كارا نيست.
وي افزود: در مدل دو پله اي محاسبه ماليات بر 
درآمد كارمندان نيز افرادي كه 3 ميليون تومان 
حقوق مي گيرند و افرادي كه ۲1 ميليون تومان 
حقوق مي گيرند به يك ميزان يعني 10 درصد 
ماليات مي پردازند كه اين خالف عدالت است 
و من مخالف اين روش هستم زيرا تناسبي بين 

حقوق 3 ميليوني و ۲1 ميليوني وجود ندارد.



اخبار 

پس از حمله موشكي سپاه پاسداران به دو پايگاه امريكا در بغداد و اربيل

اونس جهاني طال در ساعات عصر ديروز بار ديگر كاهش يافت و به 1584 دالر رسيد

قيمت اونس جهاني طال به باالي 1600 دالر رسيد

مشكالت سامانه هريم بانك مركزي و مشكالت زيرساختي آن

گروه بانك و بيمه|
روز چهارشنبه 18 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال به دنبال حمله موشكي س��پاه پاسداران به دو پايگاه 
نظامي امريكا در عراق به شدت افزايش يافت و در ساعاتي 
از روز چهارشنبه به باالي 1600 دالر رسيد اما در ادامه روز 
اندكي كاهش يافت و به 1584 دالر رسيد. دالر در بازار آزاد 
نيز به 14200 تومان رسيد. در صرافي ها نيز قيمت ها نسبت 
به روز سه شنبه تغييري نداشت و قيمت خريد هر دالر در 
تابلوي صرافي هاي بانكي 1۳ هزار و 280 تومان و فروش 1۳ 
هزار و ۳80 تومان درج شد. نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار 
و 880 تومان و نرخ فروش آن 14 هزار و 980 تومان شد. 

به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي 
روز سه شنبه 17 دي 98 را براي دالر 1۳ هزار و 460 تومان، 
يورو 15 هزار و 8۳ توم��ان، پوند انگليس 17 هزار و 692 
تومان، درهم امارات ۳ هزار و 718 تومان، لير تركيه 2 هزار 

و ۳77 تومان و يوآن چين 2 هزار و 45 تومان اعالم كرد.
روز چهارشنبه با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 1584 
دالر و دالر آزاد به قيمت 14 هزار و 200 تومان در بازار آزاد، 
طال و سكه با افزايش قيمت نسبت به روز سه شنبه مواجه 
شدند و بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 
عيار 2 ميليون و 229 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 514 
هزار و 500 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 160 هزار 
تومان، طرح قديم 5 ميليون و 80 هزار تومان، نيم سكه 2 
ميليون و 600 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 600 

هزار تومان و سكه گرمي نيز 950 هزار تومان معامله شد.

    باالترين و پايين ترين قيمت سكه در سال 98
از سوي ديگر، باالترين قيمت سكه امامي از ابتداي سال 
98 تاكنون مربوط به اواس��ط فروردين و برخي روزهاي 
ارديبهشت است؛ قيمت س��كه امامي در مدت مذكور به 
پنج ميليون و 200هزار تومان نيز رسيده بود. همچنين 
پايين ترين قيمت سكه امامي مربوط به اواسط مهرماه است. 
قيمت سكه طرح جديد در برخي روزهاي مهر، به حدود سه 

ميليون و 700هزار تومان رسيد.

    قيمت سكه در سال 97
همچنين، قيمت سكه امامي در سال97 رشد غيرقابل 
تصوري را تحت تاثير نوس��انات ن��رخ دالر تجربه كرد 
به طوري كه سكه امامي در اين سال حدود 191درصد 
گران شد. قيمت سكه امامي در اول فروردين سال97 
يك ميليون و 614هزار تومان بود و سكه امامي با قيمت 
چهار ميليون و 700هزار تومان سال گذشته را به پايان 
رساند. همچنين سكه طرح امامي در چهارم مهر ماه 
سال97 با قيمت پنج ميليون و 5۳0هزار تومان ركورد 
باالترين قيمت را ثبت كرده است. كمترين قيمت سكه 
طرح جديد مربوط به اوايل فروردين97 است. در ماه 
مذكور قيمت سكه حدود يك ميليون و 600هزار تومان 
بوده است. همچنين در بازار ارز رسمي بانك مركزي 
نرخ 47 ارز اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 27 ارز مانند 
يورو و پوند كاهش و قيمت 8 واحد پولي ديگر افزايش 
يافت؛ نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »چهارشنبه 
18 دي ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
در روز جاري هر پوند انگليس 55 هزار و 119 ريال و هر 

يورو 46 هزار و 819 ريال ارزش گذاري شد.

    بهاي جهاني طال ۳7 دالر افزايش يافت
از س��وي ديگر، بهاي هر اونس طال در بازارهاي جهاني در 
پي حمالت موش��كي ايران به پايگاه هاي امريكا در عراق 
با ۳7 دالر افزايش به 1605 دالر و 65 س��نت درهراونس 
افزايش يافت. قيمت جهاني اونس طال كه در روزهاي اخير 
به ركورد80 ماهه خود نزديك شده بود، دو روز پيش اونس 
فلز گرانبها به سقف 158۳ دالري نيز دست يافته هر چند 
اين قيمت پابرجا نماند و با توجه به نوسانات طال باال و پايين 
رفت. طال در روز دوشنبه تا قيمت 1567 دالري پايين رفت 

اما نهايتا كار خود را در قيمت 1575 دالر به پايان رساند.با 
اعالم خبر حمله موشكي سپاه قيمت طال 2 درصد افزايش 
يافته است. در نتيجه بهاي هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
در پي حمالت موشكي ايران به پايگاه هاي امريكا در عراق 
با ۳7 دالر افزايش به 1605 دالر و 65 س��نت درهراونس 
افزايش يافت. به گزارش اف ايكس استريت، ساعاتي پيش 
ايران طي حمالت موشكي چندين نقطه در عراق از جمله 
پايگاه هوايي االسد كه ميزبان نيروهاي امريكايي در اين 
كشور است را هدف قرار داد. بازار جهاني طال در واكنش به 
اين موضوع با افزايش قابل توجه قيمت مواجه شد و قيمت 
اين فلز گرانبها به باالترين قيمت از آوريل 201۳ تاكنون 
رسيد. بازار جهاني طال معامالت خود را با قيمت 1571 دالر 
و 8 سنت شروع كرده بود. بر اساس گزارش رويترز، قيمت 
هر اونس طال اوايل ديروز و پس از انتش��ار خبر حمله برق 
آساي ايران به باالترين رقم از مارس 201۳ يعني 1610 
دالر و 90 سنت رسيد. قيمت فلز زرد سپس اندكي تعديل 
شد و با 0.8 درصد رشد به 1585 دالر و 80 سنت رسيد. 
قيمت طال در بازار امريكا نيز يك درصد رش��د داشت و به 
1589 دالر و ۳0 سنت رسيد. مارگارت يانگ يان، تحليلگر 
بازار طال در موسسه سي ام سي ماركتس گفت: »نگراني ها 
از عدم قطعيت و باال گرفتن بيشتر رويارويي نظامي موجب 
افزايش قيمت طال شده است... اين )حمالت ايران( قطعا 
موجب افزايش تقاضا براي س��رمايه گذاري در بازارهاي 
امن نظير طال و ين ژاپن مي ش��ود. در عين حال به ارزش 
سهام در بازارهاي بورس لطمه مي زند.« بازار طال  هنگام 
بروز وضعيت هاي آشفته سياسي و ژئوپليتيك محلي امن 
براي سرمايه گذاري تلقي مي شود. به گفته يان، از نظر فني 
قيمت طال بيش از حد باال رفته است و اگر ترامپ به جنگ 
با ايران روي نياورد، قيمت ها طي روزهاي آينده شروع به 

ريزش خواهد كرد.

    ريزش دالر 
همچنين، در پي حمله موشكي بامداد چهارشنبه سپاه 
پاس��داران به پايگاه هاي نظامي امريكا در عراق، شاخص 
دالر ريزش كرد. به گزارش رويترز، هر چند هنوز بازارهاي 
مالي در سراسر جهان به طور كامل آغاز به كار نكرده اند اما 
در نخستين واكنش به حمله موشكي سپاه پاسداران به 
مواضع نيروهاي امريكايي در پايگاه هوايي عين االس��د، 

شاخص دالر ريزش كرد. 
پيش تر مجلس ع��راق با تصويب اليح��ه اي از نظاميان 
امريكايي خواس��ته بود تا خاك اين كشور را ترك كنند 
ام��ا پس از راي پارلمان عراق ب��ه اخراج نيروهاي نظامي 
امريكا از اين كش��ور، امريكا تهدي��د به وضع تحريم هاي 
بي سابقه عليه اين كشور كرده بود كه اين موضع بالفاصله 
با مخالفت برخي متحدان واشنگتن از جمله آلمان مواجه 
شد. همچنين برخي از گروه هاي عراقي از دولت اين كشور 
خواسته اند سفارت امريكا در اين كشور را ببندد. هر چند 
برخي كشورها نظير آلمان و ايتاليا گفته اند كه از تصميم 
دولت مرك��زي عراق تبعيت خواهند كرد اما وزارت دفاع 
امريكا با صدور بيانيه اي اعالم كرد برنامه اي براي خروج 
از عراق ندارد. آلم��ان و ايتاليا كار خروج نيروهاي خود از 

عراق را آغاز كرده اند.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت امروز 
با كاهش 0.47 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 
96.655 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
معادل 1.0۳06 دالر اعالم ش��د. يوكيو ايش��يزوكي، 
استراتژيست ارشد ارزي در موسسه »دايوا سكيوريتيز« 
گفت: معامله گران بس��يار ريسك گريز شده اند و اين 
مس��اله تقاضا براي خريد ين و فرانك را افزايش داده 
اس��ت. در واكنش به تحوالت خاورميانه، دالر ضعيف 
شده است و بايد ببينيم در ادامه اوضاع چه طور پيش 

خواهد رفت.
در معامالت بازاره��اي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.1درصد كاهش به 108.۳207 ين رسيد كه پايين ترين 

ن��رخ براب��ري دالر در مقابل ارز ژاپني طي س��ه ماه اخير 
محسوب مي ش��ود. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
امريكا به ازاي 1.4557 دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ 
براب��ري دالر مع��ادل 6.9442 يوان چين اعالم ش��د. در 
آخرين دور از معامالت، پوند با ريزش 0.1 درصدي نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي 1.۳12۳ دالر مبادله شد. يورو نيز 
پس از دو صعود متوالي در برابر دالر نزولي شد و به 1.115 
دالر رسيد. همچنين هر دالر امريكا به 1.2986 دالر كانادا 
كاهش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 

1.۳51۳ دالر سنگاپور مبادله شد.

     رشد قيمت بيت كوين 
در خبري ديگر، قيمت بيت كوين در پي حمله موشكي سپاه 
پاسداران به پايگاه هاي امريكا در عراق با 6 درصد رشد از 8 
هزار و ۳00 دالر عبور كرد. حمله موشكي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، به پايگاه نيروهاي امريكايي در كشور عراق 
باعث شد تا بازارهاي مالي در آسيا و امريكا دچار تالطم هايي 
بزرگ شوند؛ در حالي كه بازار بورس در ايران و امريكا دچار 
روندي نزولي شده، طال و نفت صعودي شدند و بيت كوين 
نيز به عنوان رايج ترين و صاحب بيشترين سهم از بازار رمز 
ارزها از ساعت ابتدايي تحوالت منطقه رشدي سريع را آغاز 
كرده و هم اكنون با بيش از 6 درصد رشد قيمت نسبت به 
24 ساعت گذشته به حدود 8 هزار و ۳40 دالر رسيده است.

كارشناس��ان حوزه رمز ارز پيش بيني ك��رده بودند كه با 
افزايش تنش ها در منطقه خاورميانه، قيمت بيت كوين به 
عنوان يكي از دارايي هاي با محوريت پناهگاه امن به بيش 
از 8 هزار دالر خواهد رسيد كه اين موضوع محقق شده و 
كارشناسان تاكيد دارند كه روند افزايش قيمت بيت كوين 
تحت تاثير تحوالت منطقه غرب آسيا همچنان ادامه خواهد 
داشت. الزم به ذكر است كه قيمت ساير ارزهاي رمزنگاري 
ش��ده كه س��هم بازار بزرگي را به خود اختصاص داده اند 
نيز با افزايش روبه رو بوده اما در اين ميان تتر به عنوان ارز 
رمزنگاري بر پايه دالر امريكا با توجه به ضريب كاهش ارز 

دالر، بالغ بر 0.07 كاهش قيمت پيدا كرده است.

    آينده دومين ارز مهم جهان 
21 سال پيش بود كه اروپايي ها بر سر استفاده از پولي به 
توافق رسيدند تا عبارت كشورهاي حوزه يورو وارد ادبيات 
سياسي جهان شود.حاال 18 سال است بخش عمده اي از 
كشورهاي اروپايي يورو را با اقالم مورد نياز خود معاوضه 

مي كنند. از زمان توافق بر سر استفاده از پول واحد تا استفاده 
از اين ارز س��ه سال فاصله بود، اولين روز ژانويه يورو شمع 
18 سالگي تولدش را فوت كرد، دومين ارز قدرتمند جهان 
حاال روزهاي متفاوتي را در پيش دارد، روزهايي كه با خروج 
انگلستان از اتحاديه اروپا و تضعيف اين اتحاديه مي تواند 
متفاوت از امروز باش��د. يورو حاال عمده ترين رقيب دالر و 
دمين ارز مهم در جهان تلقي مي شود، پولي كه به عنوان 
واحد اصلي پول در 19 كش��ور از 28 كشور عضو اتحاديه 

اروپا كاربرد دارد. 
استفاده از يورو در اول ژانويه سال 2002 به صورت رسمي 
در فراونسه، آلمان، بلژيك، اسپانيا، پرتغال، اتريش، ايتاليا، 
ايرلند، لوكزامبورگ، يونان، هلند و فنالند آغاز شد و سپس 
به مرور زمان كش��ورهاي استوني، اس��لواكي، اسلووني، 
قبرس، لتوني، ليتواني و مالت نيز به اين كشورها پيوستند 
و آن را به عنوان واحد پول رس��مي خ��ود معرفي كردند. 
البت��ه در اين ميان مونته نگرو، واتيكان و موناكو علي رغم 
اينكه عضو اتحاديه اروپا نيز محسوب نمي شوند اما واحد 
پولي اصلي كش��ور خود را يورو برگزيده اند.  بر اساس اين 
گزارش 9 كشور از مجموع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 
در حوزه پولي و مالي يورو عضو نيس��تند و هنوز پول ملي 
خود را به كار مي برند. دليل اصلي اين مساله اينجاست كه 
اقتصادهاي شان آماده به كارگيري يورو نيست يا اختالفات 
جدي با بانك مركزي اروپا دارند يا سياست هاي متضادي 
را پيش مي برند. بلغارستان، چك، مجارستان، لهستان، 
روماني، سوئد و كرواسي كشورهايي هستند كه واحد پول 
ملي خود را نگه داشته اند و عضو حوزه مالي يورو نيستند. 
دانمارك و بريتانيا نيز تصميم گرفته اند در كنار يورو پول 
ملي خود را به عنوان ارز رسمي و اصلي كشور حفظ كنند 
كه با مساله برگزيت به نظر مي رسد بريتانيا سياست خود 
را ديگ��ر تغيير نخواهد داد و كما اينكه رس��ميت يورو در 
كشورش را نيز زير سوال ببرد كه اين خود چالشي بزرگ 
براي اتحاديه اروپا و حوزه پولي يورو است. يورو كه با هدف 
بهبود اقتصادي كشورهاي اروپايي متولد شد اكنون پس 

از دالر دومين ارز معتبر و بزرگ جهان محسوب مي شود.

    آينده يورو چه مي شود؟
يورو حاال بر سر دوراهي يك تصميم است . خروج با توافق 
انگلستان يا خروج بدون توافق . تحقيقات صورت گرفته از 
سوي موسسه ملي اقتصاد و جامعه انگليس نشان مي دهد 
كه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا طبق توافق جديد دولت 

»بوريس جاونسون«، 70 ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور 
خسارت مي زند.چگونگي خروج اما بر سرنوشت يورو در 
آينده تاثير مي گذارد، همان گونه كه پوند را تحت تاثير قرار 
مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد خروج بي توافق مي تواند 
زمينه ريزش ارزش هر دو ارز يعني يورو و پوند را فراهم كند 
اما خروج با توافق ريزش را از آن پوند و تقويت را از آن يورو 
مي كند . اين پنين است كه در 18 سالگي چشم يورو خيره 

به تصميم انگلستان مانده است. 
يورو تنه��ا واحد پولي رايج در تمام كش��ورهاي منطقه و 
حوزه پولي و مالي اين منطقه اس��ت. حدود ۳۳0 ميليون 
ش��هروند اروپايي در اين حوزه زندگي مي كنند. استفاده 
از پول مشترك براي اروپا با هدف هويت بخشي و نزديكي 
اين كشورها و مردمانش در دستور كار قرار گرفت . به اين 
ترتيب جمعيت حوزه يورو نيازي به تبديل واحد پولي شان 
براي سفر به كشورهاي يكديگر ندارند. اعتبار يورو در تمام 

اين كشورها يكسان و برابر است.
انحصار چاپ و صدور اسكناس هاي يورو در اختيار بانك 
مركزي اروپا ]ECB[ است كه مقر دايمي آن در فرانكفورت 
آلمان اس��ت و همچنين تعيين كننده و مسوول تبيين 
و ابالغ تمامي سياس��ت هاي پولي منطقه يورو محسوب 
مي شود و تمامي كش��ور هاي اين حوزه پولي موظف به 
پذيرش دستورات سياس��ت هاي پولي و اقتصادي بانك 
مركزي اروپا هستند. نماد واحد پولي يورو ]€[ است كه از 
حرف اپسيلون در الفباي التين يوناني الهام گرفته است و 
به يكاي كوچك تري به نام سنت ]c[ تقسيم مي شود كه هر 
واحد آن يك صدم يك يورو ارزش دارد و تنها به شكل سكه 
ضرب مي شود. هر 100 سنت يورو معادل يك يورو است 
و سنت يورو در سكه هاي يك سنتي، 2 سنتي، 5 سنتي، 
10 س��نتي، 20 سنتي و 50 سنتي توسط بانك مركزي 
اروپا ضرب و عرضه مي شود. يورو هم به شكل سكه و هم 
در شكل اسكناس هاي متفاوت ريز و درشت در دسترس 
است. س��كه هاي يك يورويي و 2 يورويي تنها سكه هاي 
ضرب شده و موجود در بازار هستند. اسكناس هاي يورو 
ش��امل 5يورويي، 10 يورويي، 20 يورويي، 50 يورويي، 
100 يورويي، 200 يورويي و 500 يورويي هستند. وزن 
اس��كناس هاي يورو نيز از 0.6 گرم )براي اسكناس هاي 
5 يوروي��ي( ت��ا 1.1 گرم )ب��راي اس��كناس هاي 200 و 
500 يورويي( متغير و متفاوت هس��تند. روي هر يك از 
اسكناس هاي يورو تصويري از يك شاهكار معماري مربوط 

به دوره هاي خاص در محدوده اروپا چاپ شده است.

بر اساس ابالغيه بانك مركزي، طرح رمز دوم يك بار مصرف 
از 15 دي ماه اجباري مي شود. از اين تاريخ ديگر رمزهاي 
ايستا اعتباري نخواهند داشت و انجام تمامي تراكنش هاي 
بدون حضور كارت با رم��ز دوم يك بار مصرف قابل انجام 
اس��ت. در طرح اوليه اجراي رمز دوم پويا، قرار بود بانك ها 
زيرساخت الزم براي توليد رمز دوم يك بارمصرف را در قالب 
اپليكيشن فراهم كنند و بهره گيري از رمز دوم يك بارمصرف 
از اول خردادماه سال 1۳98 اجباري شود، اما به دليل اينكه 
تمام كاربران به گوشي هاي هوشمند دسترسي نداشته يا 
عالقه مند به نصب برنامك رمزساز روي گوشي خود نبوده و 
همچنين تعدادي از بانك ها زيرساخت الزم براي راه اندازي 
اين طرح را در اختيار نداشتند، الزامي شدن آن به تعويق 
افتاد. بانك مركزي هم با اين هدف كه در ارايه رمز دوم يك بار 
مصرف، تسهيل تجربه كاربري فراهم شود، سامانه هدايت 
رمز يك بار مصرف را پياده س��ازي كرده كه تحت عنوان 
»هريم« براي دريافت پيامكي رمز دوم پويا فعال مي شود.

طبق گفته يك كارشناس انفورماتيك، سيد ابوطالب نجفي 
تغييرات الزم در سيستم هاي فني براي اجراي پروژه رمز 
دوم يك بار مصرف انجام شده و بانك ها بستر ارايه رمز دوم 
پويا به مشتريان را ايجاد كرده اند؛ در همين راستا شركت 
خدمات انفورماتيك براي ارايه رمز دوم پويا سامانه هدايت 
رمز دوم يك بار مصرف بانكي تحت عنوان »هريم« را ايجاد 
كرده كه طبق دستورالعمل بانك مركزي، تمامي بانك ها 

بايد به آن متصل شوند.
فعاليت اين سامانه بدين صورت است كه تمام بانك هاي 
كشور بعد از اتصال به سامانه هريم بانك مركزي مي توانند 
درخواست رمز دوم يك بارمصرف مشتريان خود را دريافت 

و پاسخ را در قالب پيامك به مشتريان خود ارايه دهند كه 
از اين مس��ير افرادي كه فاقد گوشي هوشمند هستند و 
همچنين افرادي كه ميلي به نصب چندين اپليكيشن براي 
پرداخت هاي غيرحضوري خود ندارند، مي توانند از رمز دوم 

يك بار مصرف استفاده كنند.
اما اين س��وال پيش مي آيد كه چرا نه��ادي غير از بانك 
مي خواهد اين س��امانه را راه اندازي كند و آيا با راه اندازي 

سيستم پيامكي، امنيت بيشتري ايجاد مي شود يا خير؟
محمدرضا جمالي، مديرعامل نبض افزار معتقد است عالوه 
بر مش��كالت كيفي و امنيتي پيامك، هزينه دوباره اي به 
صنعت بانكداري تحميل مي ش��ود، سرعت پرداخت نيز 

كاهش مي يابد و اين كار، ايجاد صف مي كند.
جمالي توضيح داد: »طرح رمز دوم پويا در هر مرحله اي كه 
هست بايد متوقف شود و بانك مركزي دخالت اجرايي در 
آن نداشته باشد. هر بانك براي تأمين امنيت مشتريان خود 
از روش هاي عرف و استاندارد استفاده مي كند و نبايد اين 
مساله را اجباري كرد. با آزاد گذاشتن اين موضوع نيز ريسك 
و هزينه به نقطه تعادل خود مي رسند. زيرساخت امنيتي 
بانك ها مشكلي ندارد و حتي مشتري كه امنيت بيشتري 
مي خواهد مي تواند هزينه بيشتري صرف و از نرم افزارها و 

خدمات مدرن هر بانك استفاده كند.«
او تاكيد كرد: »مشكل اصلي ما در قوانين است نه بانك ها 
و بايد اصالح قوانين هم در قوانين جزايي مربوط به جرايم 
سايبري و هم در قوانين نظام هاي پرداخت صورت گيرد.«

جمالي با بيان اينكه با اجراي اين كار امنيت بيشتر نمي شود، 
توضيح داد: »مثل اين است كه بگوييم براي دزدي ارتفاع 
ديوار خانه ها را به جاي سه متر شش متر كنيم و بقيه آثار 

آن را در نظر نگيريم. همين االن مغايرت هايي كه به دليل 
مشكالت عملكردي و ساختار فوق متمركز و غيرپاسخگوي 
شتاب و شاپرك وجود دارد صدها برابر كل گردش فيشينگ 
است. او با اشاره به اينكه با اجراي اين كار يك سامانه متمركز 
به سامانه هاي قبلي اضافه مي شود، گفت: »هزينه رفع يك 
خطا در پرداخت هاي خرد باالست. به طور مثال اگر به ازاي 
هر 100 تراكنش يك مغايرت وجود داشته باشد، حداقل 
50 هزار تومان هزينه صرف مغايرت مي ش��ود، با اين كار 
به ش��دت مغايرت هاي مالي باال مي رود. هيچ مدل سازي 
و ارزيابي هم در اين حوزه صورت نگرفته است. باتوجه به 
اينكه كارمزد را بانك ها مي دهند، اين هزينه روي قيمت 
تمام ش��ده پول اثر مي گذارد. با اجراي س��امانه هريم هم 
هزينه اضافه تري ايجاد مي شود.« طبق گفته جمالي در 
پرداخت هاي خرد بايد هم سرعت و هم امنيت باال باشد و 
هيچ ابزاري حتي كيف پول تاكنون نتواونسته با ابزارهايي 
مانند سكه و اس��كناس رقابت كند. از نظر سيستمي در 
پرداخت هاي خرد نياز به ابزارهايي با دقت 5000 تراكنش 
يك خطا داريم، در حالي كه همين االن در بهترين حالت 
ش��بكه برخط كنوني 150 تراكنش، يك خطا دارد و در 
روز واريز يارانه ها يا روزهاي پر ترافيك سطح كيفي تا 50 

تراكنش، يك خطا كاهش مي يابد.
مديرعامل نبض افزار معتقد است: »در هر كاري بايد ريسك 
و هزينه در نظر گرفته ش��ود. وقتي مجموع فيشينگ ها 
حدود 600 ميليون در سال و قابل پيگيري است، لزومي 
ندارد روزانه حداقل 500 ميلي��ون تا يك ميليارد تومان 
هزينه را به شبكه اضافه كنيم. دادن خسارت به مشتريان 
توسط بانك ها و نبود قانون درست باعث مي شود كه يك 

بازي ناپايدار شكل بگيرد و به علت نبود قانون درست در يك 
بازه كوتاه منابع زيادي از بانك ها به بهانه مقصر بودن آنها بر 
طبق شكايت هاي صورت گرفته از بانك ها پرداخت شود.«

سيستم متمركز بر پيامك براي رمز دوم پويا عالوه بر اينكه 
هزينه دوب��اره اي را به صنعت بانكداري تحميل مي كند، 
سرعت پرداخت را نيز كاهش مي دهد و ايجاد صف مي كند. 
اين صف هم در كس��ب وكارها و هم در زيرس��اخت هاي 
بانكي ايجاد مي ش��ود. ما اكنون در شرايطي هستيم كه 
تراكنش ها در برخي بانك ها كمتر از صد تا 500 ميلي ثانيه 
صورت مي گيرد و اگر موضوع رمز يك بار مصرف با سيستم 
متمركز يا جداگانه بانك ها مبتني بر پيامك اجرا شود، تمام 
تراكنش ها بايد منتظر بمانند و زيرساخت كنوني شتاب، 
شاپرك و بانك ها به هيچ وجه نمي توانند چنين حجمي از 
تراكنش ها را نگه دارند. مشكالت كيفي و امنيتي پيامك 
هم بايد در نظر گرفته شود و به هيج وجه پيامك قابليت 
اعتماد الزم را براي قرار گرفتن در اين زنجيره خدمت ندارد.
باتوجه به گفته هاي جمالي اين طرح اگر اكنون جمع آوري 
شود ضرر كمتري را تحميل مي كنيم و اگر ريسك را با 
هزينه بس��نجيم متوجه مي شويم ريسك اين مساله از 
هزينه آن بسيار كمتر است. بنابراين توجيهي براي اجراي 
اين طرح وجود ندارد. از سوي ديگر با چك كردن حساب 
افراد بايد جلوي تقلب را گرفت، چراكه همه حس��اب ها 
مشخص و داراي ش��ماره ملي افراد اس��ت و اگر قانون 
مناسبي را براي تقلب هاي بانكي در نظر بگيريم مساله 
فيش��ينگ اتفاق نمي افتد. تراكنش بايد بين حساب ها 
جابه جا شود و پيدا كردن و شناسايي شخص خالفكار 
از طريق حساب كم هزينه تر از اين فعاليت هاست. قانون 

براي جرم صورت گرفته هم مي تواند جزاي مناسب تعيين 
كند كه ريسك كنترل شود و شاهد افزايش سوءاستفاده ها 

از اطالعات كارت ها نباشيم.
برخي از كارشناسان معتقد هستند كه ارايه OTP بايد با 
اپليكيشن صورت گيرد و ارايه اين خدمت با پيامك منطقي 
نيست. جمالي در اين باره گفت: دريافت رمز پويا با پيامك و 
در اين مقياس مناسب نيست. عالوه بر ناامن بودن، اين روش 
تأخير هم دارد. همچنين هزينه بااليي دارد و اگر به بانك ها 
تحميل ش��ود به هزينه عملياتي بانك ها اضافه مي شود، 
در حالي كه هزينه اينترنت كاربران برعهده خودشان است.

جمالي به معضالتي كه اكنون گريبانگير نظام پرداخت است 
اشاره كرد و توضيح داد: سامانه هريم از نظر هزينه، ريسك 
تمركز، امنيت، س��رعت پرداخت و سطح پايين قابليت 
اعتماد مشكل دارد. اكنون مشكالتي كه در قوانين قبلي 
نظام پرداخت وجود دارد حل نشده و با اجباري كردن رمز 
دوم پويا معضل جديدي به معضل هاي قبلي اضافه مي شود. 
در حالي كه اگر اين طرح در جايگاه درستش انجام شود، 
باعث بهبود امنيت مي شود. او ادامه داد: انجام دادن آن در 
سطح ملي هم ريس��ك امنيتي بااليي را ايجاد مي كند و 
كاربران هم حاضر نمي شوند هزينه اضافه را پرداخت كنند 
در حالي كه اگر هر بانك به صورت مناسب عمل كند هم 
از نظر كسب وكار، هزينه و ريسك در تعادل قرار مي گيرد 
و هم ريسك عملياتي و امنيتي متوجه كشور نخواهد شد. 
متاسفانه علي رغم صحبت هاي رييس كل و تاكيد بر توسعه 
سيستم هاي نظارتي در معاونت فناوري نوين بانك مركزي 
شاهد همان رويه هاي قبلي در معاونت فناوري هاي نوين 

بانك مركزي و نظام هاي پرداخت كشور هستيم.

بانك و بيمه4   Thu. Jan 9.  پنجشنبه 19  دي 1398   13جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1570  2020 

دارندگان كارت خوان غيرمجاز 
خارج از كشور در ليست سياه

افرادي ك��ه كارت خوان ايراني فع��ال در خارج از 
كشور داشته باشند، شناسايي مي شوند و تمامي 
درگاه ه��اي پرداخت الكترونيكي ب��ه نام آنها نيز 
غيرفعال خواهد ش��د. به گزارش ايس��نا، پس از 
التهابات ارزي در سال گذشته بانك مركزي تاكيد 
كرد كه تمامي كارت خوان هاي فعال در خارج از 
كشور بايد از دسترس خارج شود، چراكه فعاليت 
اي��ن كارت خوان ها را مخل مديريت ب��ازار ارز در 
تهران مي داونست. بر همين اساس، شاپرك از سال 
گذشته تاكنون نظارت بر فعاليت  كارت خوان هاي 
خارج از كش��ور و خارج كردن آنها از سيس��تم را 
در دس��تور كار خود قرار داده است. حدود دو ماه 
پيش نيز شركت شبكه الكترونيك پرداخت كارت 
)شاپرك(، تاكيد كرد كه تراكنش هاي انجام شده 
در ش��بكه پرداخت الكترونيكي كشور دايمًا و به 
روش ه��اي مختلف تحت پايش اس��ت تا در حد 
ممكن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراكنش 
ب��ا كارت خوان ه��اي خارج از كش��ور جلوگيري 
ش��ود. ش��بكه پرداخت الكترونيكي كشور، اعم 
از ش��ركت هاي ارايه دهنده خدم��ات پرداخت و 
ش��اپرك، تراكنش هاي انجام شده در اين شبكه 
را دايمًا زيرنظ��ر دارند و ب��ا روش هاي مختلف و 
متنوعي به دنبال كاهش فعاليت هايي مانند ارايه 
خدمات به كارت خوان هاي خارج كشور هستند. 
اين ش��ركت مدعي ش��د كه اين نظارت از جمله 
الزامات هميش��گي ش��اپرك براي شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي بوده و 
هست و درصورتي كه كوتاهي در اعمال آن توسط 
شركت هاي پي اس پي صورت گيرد، جريمه هاي 
بازدارن��ده اي در مورد آنها اعمال خواهد ش��د. بر 
اساس آمار ارايه شده در آن زمان، بيش از 1500 
پايانه فعال در ديگر كشورها توسط شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پرداخت شناسايي و محدود 
ش��ده اند. اما بر اس��اس آخرين تصميمي كه اين 
شركت براي كاهش استفاده از كارت خوان هاي 
ايراني در خارج از كش��ور گرفته، اقدامي تنبيهي 
است كه دارندگان اين كارت خوان ها را با مشكل 
بيشتري مواجه مي كند. بر اساس تازه ترين اطالعيه 
اين شركت، تمام درگاه هاي پرداخت الكترونيكي 
كه به نام پذيرن��دگان داراي كارت خوان فعال در 

خارج از كشور باشد، مسدود خواهد شد. 

پيام تسليت رييس كل بيمه مركزي:
كنون صبر بايد بر اين داغ ها

 كه پرگل شود كوچه ها باغ ها
هجرت غمبار اما سرافرازانه سردار دل ها، سپهبد 
حاج قاسم س��ليماني، نه يك سرزمين كه جهان 
اسالم و تمامي آزادگان و آزادانديشان دنيا را داغدار 
كرد. بار ديگر هجران آسماني شيفتگان فرهنگ 
ش��هادت و ره��روان راه پايم��ردي و حق طلبي، 
همان ها را به سوگ و ماتم نشاند كه پيش از اين در 
سوگ سردار شهيد به ماتم نشسته اند. ضايعه جان 
باختن جمعي از مش��ايعت كنندگان آن اسطوره 
مقاومت و مردانگي را به پيش��گاه ولي عصر )عج(، 
نايب بر حق ايشان مقام معظم رهبري، مسووالن 
نظام مقدس جمهوري اسالمي و تمامي آحاد ملت 
خداجوي ايران، تس��ليت و تعزيت عرض مي كنم 
و ضمن آرزوي س��المتي عاجل براي مصدومان 
مخلص اين حادثه تاسف بار، صبوري بازماندگان 
را از درگاه باريتعالي مسالت دارم. تاديه خون بهاي 
جانباختگان اين حادثه جز ب��ا وصال حق تعالي 
و محش��ور شدن با سيد و س��االر شهيدان و قرب 
سردار سرافراز اسالم، حاج قاسم سليماني ممكن 
نيست. در كنار اين درد و داغ عظيم، سانحه سقوط 
هواپيم��اي بويينگ 7۳7 نيز ب��ار ديگر دل مردم 
شريف ايران را به درد آورد و خانواده هاي بسياري 
را به سوگ عزيزان خود نشاند. بي ترديد هيچ يك 
از اين مصيبت ها قابل جبران نيست اما در راستاي 
تسكين آالم و التيام زخم بازماندگان، صنعت بيمه 
به سهم ناچيز خود، آمادگي پرداخت خسارات تعهد 
ش��ده جانباختگان و غرامت مصدومان حوادث و 

سوانح اخير را اعالم مي دارد.
غالمرضا   سليماني
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

دريافت رمز پويا در 
بانک پاسارگاد از طريق پيامک

 بانک پاس��ارگاد، جهت ايجاد س��هولت بيشتر 
در درياف��ت رم��ز پوي��ا و افزاي��ش امنيت در 
پرداخت های غيرحضوری، امکان دريافت رمز 
دوم پويا از طريق پيام��ک را نيز فراهم کرد.  به 
گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، از اين 
پس دارندگان کارت های نقدی بانک پاسارگاد، 
در هن��گام انجام تراکنش ه��ای غيرحضوری، 
با فش��ردن دکمه »درخواس��ت رم��ز پويا« در 
درگاه های پرداخت، رم��ز دوم پويا را به صورت 
پيامک دريافت خواهند کرد.  بر اساس اين خبر، 
در اين روش رمز دوم پويا به شماره  تلفن همراه 
ثبت شده در سيستم بانکی ارسال خواهد شد. 
بنابراين مشتريانی که به هر دليلی پيامک های 
ارس��الی از سوی بانک پاس��ارگاد )پيامک های 
واريز وجه، برداشت وجه و ورود به سامانه های 
بانکداری الکترونيک( را دريافت نمی کنند و يا 
اقدام به تعويض سيم کارت خود کرده اند، بايد 
جهت اصالح و ثبت صحيح شماره تلفن همراه 
خود به ش��عبه های اين بان��ک مراجعه کنند.  
گفتنی اس��ت دريافت رمز پويا از طريق برنامه 
همراه بانک  پاسارگاد و کد دستوری 6#*720* 
همانند گذشته فعال است.  برای کسب اطالعات 
بيش��تر  به س��ايت بانک پاس��ارگاد به نش��انی 
https://www.bpi.ir/otp مراجع��ه و يا با 
مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره 82890 

تماس حاصل کنيد. 



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي واكنش بازارهاي جهاني در پي حمله به پايگاه امريكا در عراق

بن سلمان بازنده اصلي تنش ها
دامنه نوسان در بورس تهران 2 درصدي شد

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
روز گذشته روزي متفاوت در بازارهاي جهاني بود. در 
اين روز باالخره انتظارها به سرآمد و پاسخ نظامي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي به ترور سردار قاسم سليماني 
به تيتر اول بسياري از خبرگزاري ها در داخل و خارج 
كشور بدل شد. همين امر سبب شد تا پس از اين خبر 
شاهد نوس��ان قيمت در بس��ياري از بازارهاي مطرح 
بين المللي در سراسر جهان باشيم. داستان از اين قرار 
بود كه بامداد روز گذشته پايگاه امريكايي عين االسد در 
خاك عراق هدف حمله موشكي نيروي هوا فضاي سپاه 
قرار گرفت. اين خبر كوتاه از حمله به مواضع نيروهاي 
امريكايي سبب ش��د تا موجي از هيجان به بازارهاي 
سهام، بدهي و كاال هجوم بياورد و به دگرگوني جريان 

معامالت منتهي شود. 
 جايگزيني ريسك هاي سياسي با ترس هاي اقتصادي

 در حالي كه سال گذشته ميالدي سال غلبه نگراني هاي 
اقتصادي بر تنش هاي سياسي بود و بسياري از بازارهاي 
جهاني به خصوص بازارهاي اياالت متحده و آس��يا از 
پس لرزه هاي جنگ تجاري ميان چي��ن و امريكا اثر 
مي پذيرفتند، به نظر مي رسد كه سال 2020 حداقل 
تا اينجاي كار سال بازتاب خبرهاي سياسي باشد. در 
ش��رايطي كه تنها 8 روز از ش��روع اين سال گذشته تا 
به حال شاهد نوسانات قيمتي بس��ياري در بازارهاي 
طال، ارز، سهام و كاالهاي اساسي بوده ايم. چنين امري 
موجب شده تا افزايش ريسك هاي سيستماتيك در 
حال حاضر به مهم ترين عام��ل پيش روي معامالت، 
به خصوص در بازه زماني كوتاه مدت بدل شود. اين در 
حالي است كه تا چندي قبل گمان مي رفت با حصول 
ف��از اول توافق تعرفه اي ميان قدرت هاي اقتصادي دو 
سوي اقيانوس آرام، سال ميالدي جاري سالي پر از رونق 
و اميد براي تمامي بازارها به خصوص بازار سهام باشد. 
 بامداد روز گذش��ته انتش��ار خب��ر حمله ب��ه پايگاه 
عين االس��د در عراق، خود را در قالب نوس��ان يك باره 
قيمت اوراق خزانه داري اياالت متحده نشان داد و بازده 
اين اوراق را حدود 4.8 درصد كمتر كرد. به موجب اين 
رويداد، افزايش تقاضا براي اوراق ياد شده كه خود حاكي 
از بيشتر شدن ريسك هاي مورد انتظار در اقتصاد اياالت 
متحده اس��ت، به افزايش ناگهاني قيمت آن انجاميد 
و بازده آن را به 1.7درص��د كاهش داد. افت نرخ بازده 
اوراق در حالي رخ مي دهد كه در ابتداي س��ال جاري 
همين نرخ از 1.9 درصد بيشتر بوده است. اگرچه اين 
نرخ در ادامه معامالت بازار بدهي در نيويورك به ميزان 
اندكي صعود كرد، اما واكنش هيجاني سرمايه گذاران 
به اين معناس��ت كه بخش مهمي از فعاالن اقتصادي 
در اياالت متحده نس��بت به افزايش تنش ها به شدت 

نگران هستند. 

  سايه سنگين حمله بر بازارهاي سهام
 ام��ا از تبيين ش��رايط كلي حاكم بر بازاره��ا و بازتاب 
ريسك هاي سياسي بر نرخ وام دهي در اياالت متحده كه 
بگذريم، شايد بتوان يكي از مهم ترين قربانيان تحوالت 

اخير را بازارهاي عمده س��هام دانست. از آنجايي كه با 
جهاني شدن فعاليت اقتصادي و ارتباط تنگاتنگ بازارها 
با يكديگر امروز تمامي معامالت سهام در جاي جاي 
جهان از هم تاثير مي پذيرند، افزايش ريسك درگيري 
نظامي تاثيري مهم بر شاخص هاي سهام آسيايي داشته 
اس��ت. اهميت اين تاثير از آن جهت است كه ساعت 
كار اين بازارها و منطقه زماني  فعاليت آنها سبب شد تا 
بورس هايي نظير توكيو، سئول و شانگهاي بيش از ساير 

بازارها با واكنش هيجاني كاربران مواجه شوند. 
بر اين اساس حمله موشكي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي و انتش��ار خبر آن موجب شد تا شاخص هاي 
»نيكي«، »كاسپي« و » شانگهاي« در پايان معامالت 
خود 1.57، 1.22 و 1.11 درصد به ترتيب درصد افت 
كنند. به نظر مي رسد كه پيشتازي زماني اين بازارها 
نسبت به بازارهاي اروپايي سبب ش��ده تا اين بازارها 
نتوانند همزمان با روش��ن شدن زواياي حمله و اثرات 
بعدي آن خود را از لحاظ رفتاري با واقعيات موجود وفق 
دهند. از اين رو انتظار مي رود كه به فرض ثبات شرايط 
همزمان با از سرگيري معامالت در دوشنبه هفته آتي 

شاهد رفتاري اصالحي در اين بازارها باشيم.
در بازارهاي اروپايي اما ش��رايط به نس��بت بازارهاي 
آسيايي بهتر بوده است. اگرچه اين بازارها نيز متناسب 
با انتشار اخبار و پس لرزه هاي هيجاني آن دچارنوسان 
بوده اند اما جدايي آنها از منطقه شرق آسيا به تخفيف 
هيجانات معامالتي در اين بازارها منجر شد. به دنبال 
چنين امري نوسان روزانه بازارهاي آلمان و فرانسه به 

محدوده مثبت بازگشت. با اين حال شاخص »فوتسي« 
كه نماگر بازار س��هام لندن اس��ت در محدوده منفي 
معامالت روزانه را ادامه داد. به نظر مي رس��د كه دليل 
اين امر واكنش هاي نا مناسبي است كه وزرات خارجه 
بريتانيا در روزهاي گذشته به ترور سردار سليماني داده 
اس��ت. آن طور كه در خبرگزاري ها به آن اش��اره شده 
بسياري از مردم اين كش��ور نگران آنند كه در شرايط 
شكننده برگزيت، امريكا بريتانيا را مجبور به همنوايي 
با سياست هاي خود در خاورميانه كند و از اين طريق 
هزينه اي مضاعف را به اقتصاد در معرض خطر جزيره 

تحميل كنند. 
 به موجب حمله به مواضع نيروهاي امريكايي توسط 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي بيشترين تاثير اما به 
نماگرهاي امريكايي وارد ش��د. وق��وع اين اتفاق كه با 
ساعات پاياني فعاليت بورس نيويورك همراه بود به كلي 
جو معامالتي حاكم بر بازار سهام امريكا را تغيير داد و 
تمامي نماگرهاي اين بازار شامل »داوجونز«، »نزدك« 

و »اس اند پي« با افت مواجه شدند.

  بورس تهران و اقدامات پيش دستانه
افزايش نسبي ريسك  سياسي بر بازار تهران نيز بي تاثير 
نبود. در ش��رايطي كه ش��اخص كل ب��ورس در پايان 
معامالت هفته گذشته به كانال 384 هزار واحدي صعود 
كرده بود، افت اين نماگر طي هفته جاري آن را تا سطح 
353 هزار واحدي تقليل داد. در حالي كه ممكن است 
در نگاه اول اين ريزش 8.5 درصدي به س��بب اتفاقات 

اخير روي داده باشد اما آنچه كه قابل توجه است، وجود 
شرايط اشباع خريد در بازار سهام بوده كه نزول سنگين 

آن طي روزهاي قبل را تقريبا حتمي مي كرد. 
اي��ن ريزش در حالي رخ داده كه در روزهاي گذش��ته 
صندوق توسعه بازار به همراه تعداد زيادي از حقوقي هاي 
فعال در زمينه خريد و فروش سهام، اقدام به حمايت 
از بازار سرمايه و تداوم نقد شوندگي آن كردند. همين 
امر موجب شده تا از شدت تقاضاهاي فروش در بازار تا 
حد زيادي كاسته ش��ود. روز گذشته نيز اعالم شد كه 
به طور موقتي و به منظور دفع هيجانات كاذب در بازار 
سرمايه دامنه نوسان قيمت در تمامي نمادها از 5 درصد 
به 2 درصد كاهش يافته است. همين امر باعث شد تا 
در پايان معامالت روز گذشته ميزان افت نماگر اصلي 
بورس تهران از 5 هزار و 35 واحد فراترنرود. در اين روز 
غلبه عرضه هاي هيجاني بر تقاضا در بسياري از نمادها 
به افت 1.4 درصدي نماگر اصلي بورس تهران انجاميد. 
گفتني است در حال حاضر بسياري از تحليلگران بر اين 
باور هستند كه اصالح قيمت در بسياري از نمادها آنها 
را از لحاظ بنيادي ارزنده كرده و اگر فشار فروش كاهش 
يابد فرصت خوبي براي سرمايه گذاري در كليت بازار 

سرمايه وجود خواهد داشت.

  بن سلمان بازنده اصلي
 اما در حالي كه فراز و فرود قيمت ها در سراس��ر جهان 
بس��ياري را خوشحال و بسياري ديگر را ناراحت كرده 
است، اخبار رس��يده از تداول )بورس رياض( حكايت 

از آن دارد كه بازنده اصلي و قطعي افزايش تنش ميان 
ايران و امريكا وليعهد سعودي محمد بن سلمان بوده 
است. در حالي كه طي س��ال گذشته ميالدي وي در 
نظر داش��ت تا هر طور شده شركت ملي نفت سعودي 
 )آرامكو( را با ارزش��ي بال��غ بر 2 تريلي��ون دالر روانه 
وال استريت كند و از اين طريق هم وجه نقد حاصله را 
به زخم سرمايه گذاري در طرح هاي بلند پروازانه بزند 
و هم به تامين مالي سنگين خارجي بپردازد، با افزايش 
تنش ها در خاورميانه از نيل به اين هدف بازمانده است. 
در ميانه سال گذشته خبرها حكايت از آن داشت كه 
پادشاهي س��عودي در نظر دارد تا يكي از مهم ترين 
دارايي ه��اي خود را به بورس نيوي��ورك عرضه كند 
با اين حال حمله به تاسيس��ات نفتي اين ش��ركت از 
سوي نيروهاي مقاومت آنها را از اين هدف بازداشت و 
ارزش كارشناسي »آرامكو« را به حدود 1.7 تريليون 
دالر تقليل داد. به دنبال اين امر مقامات عربس��تان 
ناگزير به بازار داخلي روي آوردند و قيمت هر س��هم 
اي��ن ش��ركت را در حالي كه ارزش كارشناس��ي آن 
32 ريال س��عودي مع��ادل 8.5 دالر امري��كا بود به 
مبلغ 35.2 ريال و بر اس��اس عرضه و تقاضا به فروش 
رساندند. از ان زمان رشد قيمت سهام ياد شده ادامه 
داش��ت تا اينكه با افزايش تن��ش در خاورميانه افت 
بهاي س��هام »آرامكو« آغاز ش��د و آنقدر ادامه يافت 
كه بهاي هر سهم اين شركت روز گذشته از 35 ريال 
زمان عرضه نيز كمتر شد و به 34 ريال بالغ شد. بنا بر 
آنچه كه CNBC نقل كرده كاهش قيمت هر س��هم 
آرامكو سبب شده تا ارزش شركت از نقطه اوج آن در 
روزهاي پاياني سال 2019 به ميزان 200 ميليارد دالر 
افت كند كه شكستي بزرگ براي وليعهد سعودي به 

حساب مي آيد. 
 

  نگاهي كوتاه به بازارهاي طال و نفت
روز گذشته فقط روز متضرر ش��دن سهامداران نبود. 
آن روي سكه افزايش ريسك در اقتصاد جهاني طبق 
معمول به نفع آنهايي تمام شد كه در پرتفوي خود طال 
نگهداري مي كردن��د. در حالي كه تا همين چند وقت 
پيش قيمت طال به لطف جنگ تجاري تا هزار و 450 
دالر سقوط كرده بود، حاال روند پر قدرت صعودي بهاي 
جهاني هر اونس را از هزار و 600 دالر فراتر برده است. 
روز گذشته پس از انتشار خبر حمله موشكي به پايگاه 
نيروهاي امريكايي در عراق قيم��ت هر اونس طال به 
هزار و 611 دالر رسيد كه رشدي چشمگير نسبت به 
روز گذشته را نشان مي داد با اين حال در ادامه معامالت 
اين روز قيمت اين فلز افت كرد و به حدود هزار و 570 

دالر در مقياس ياد شده رسيد. 
در بازار جهاني نفت نيز آنچه كه به رشد قيمت طالي 
س��ياه تا ميانه كانال 71 دالر انجاميد، ترس از كمبود 
عرضه در صورت بروز جنگ بود كه در نهايت با آرامش 
نس��بي فضاي سياس��ي كاهش يافت. معامالت روز 
گذشته در حالي خاتمه يافت كه بهاي هر بشكه نفت 

برنت درياي شمال در محدوده 68 دالر قرار داشت.

تازه واردها مهم ترين عامل شكل گيري صف هاي فروش
يك كارشناس بازار س��رمايه درباره احتمال خروج 
سرمايه مردم از بورس و ورود آن به بازارهاي موازي 
گفت: به طور قطع امكان انجام چنين اقدامي از سوي 
س��هامداران وجود دارد؛ در صورت تشديد تنش ها، 
تنها دارايي كه مورد اس��تقبال سرمايه گذاران قرار 

مي گيرد طال و ارز است.
ب��ه گزارش ايرنا، نويد قدوس��ي با اش��اره ب��ه تاثير 
اتفاق شب گذش��ته و حمله هش��دار آميز ايران به 
پايگاه دولت تروريس��تي امريكا در معامالت امروز 
بازار س��رمايه، افزود: تا اين لحظه تمامي نمادها در 
صف فروش قرار گرفته اند اما به دليل ابالغيه صبح 
امروز)چهارشنبه( س��ازمان بورس مبني بر كاهش 
دامنه نوسان به 2 درصد، شاهد كاهش ضرر و زيان ها 

نسبت به معامالت روز شنبه خواهيم بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه به افت شاخص بورس 

در بازار روز گذشته اشاره كرد و گفت: افت معامالت 
در بازار روز گذشته ناش��ي از هيجان بود زيرا اخبار 
سياس��ي در نخس��تين دقايق بازار تفاوتي با زماني 
كه فش��ار فروش آغاز شد نداش��ت بدين منظور كه 
خبر جديد و تاثيرگ��ذاري در آن زمان از معامالت 

به بازار نرسيد.
وي ادامه داد: آخر بازار خبري منتش��ر شد مبني بر 
اينكه ظريف اعالم ك��رده، واكنش ايران تابع قانون 
خواهد ب��ود، حتي نقل قولي ص��ورت گرفت با اين 
عنوان كه به هيچ وجه جنگي صورت نخواهد گرفت با 
توجه به انتشار چنين اخباري باز هم فشار فروش در 
بازار حاكم بود و حقوقي ها دست از حمايت كشيدند 
به همين دليل شاهد ايجاد صف فروش سنگين در 

بازار بوديم.
قدوسي اظهار داشت: با توجه به عدم ابالغ خبر مثبت 

معامالت روز گذش��ته، معامالت بازار در نخستين 
دقايق مثبت آغاز شد و تجربه ثابت كرده در شرايطي 
كه فضا منفي است و پتانسيل فشار فروش وجود دارد 
اما بازار مثبت آغاز به كار كند  و فروشندگان بيشتري 

براي فروش تشويق خواهند شد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: شرايط بازار 
در اين ماه ها به صورتي بوده كه س��هامدار تازه وارد 
به وفور در بازار به چشم مي خورد، اين افراد به شدت 
تحت تاثير موج هيجاني بازار قرار مي گيرند و زماني 
كه اقدام به فروش سهام خود مي كنند شاهد ايجاد 
صف فروش سنگين از طرف اين سهامداران هستيم.

وي اظهار داشت: در بازار روز گذشته با دو سيگنال 
مهم مانند كاهش قيمت نفت از ٧١ دالر به ٦٨ دالر و 
ثبات قيمت دالر همراه بوديم كه اين موضوع نشانگر 
كاهش تنش در منطقه بود، زماني كه اين دو سيگنال 

را كنار يكديگر قرار مي دهيم فرضيه هيجاني بودن 
بازار مورد تقويت قرار مي گيرد.

قدوس��ي با اعتقاد بر اينكه در موقعيت كنوني پيش 
بيني روند معامالت ش��اخص بورس سخت به نظر 
مي رسد، گفت: در وضعيت كنوني عوامل تاثيرگذار 
بر بورس اقتصادي نيست بلكه عوامل و اخبار سياسي 
و امنيتي هدايت مس��ير بازار را در اختيار گرفته به 
همي��ن دليل به ط��ور طبيعي ب��ازار غيرقابل پيش 
بيني اس��ت ما بايد به طور مرتب بازار را مورد رصد 
قرار دهيم تا براس��اس يك برآوردي دقيق اقدام به 

سرمايه گذاري در اين بازار كنيم.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه 
آيا احتمال خروج سرمايه مردم از بورس و ورود آن 
به ديگر بازارهاي موازي با بازار سرمايه وجود دارد يا 
خير گفت: به طور قطع امكان انجام چنين اقدامي از 

سوي سهامداران وجود دارد، اگر يك تقابل نظامي 
بي��ن ايران و امريكا پيش  آيد تنه��ا دارايي كه مورد 
استقبال سرمايه گذاران قرار مي گيرد طال و ارز است 
اما اگ��ر چنين اتفاقي رخ نده��د و آرامش به فضاي 
كش��ور بازگردد در كوتاه مدت بازار س��رمايه، برنده 

بازارهاي سرمايه گذاري خواهد بود.
وي توصيه خود به س��رمايه گذاران را اينگونه بيان 
كرد: س��رمايه گذاران بايد ضمن رصد دقيق اخبار، 
ارزيابي درستي از ميزان ريسك پذيري خود داشته 
باشند و اگر از توان ريسك پذيري برخوردار نيستند 
هر چه زودتر از بازار خارج ش��وند اما در صورت دارا 
بودن روحيه ريس��ك پذيري و ن��گاه ميان مدت به 
بازار، گزينه فروش، گزينه مناس��بي نيست و بهتر 
اس��ت در بازار بمانند و س��هم ها را با قيمت جذاب 

خريداري كنند.

هيات مديره بورس تهران مطرح كرد

فرصت هاي رويايي در سهم هاي بنيادي
بازار سهام طي هفته گذشته دچار تالطم زيادي بود كه 
شايد در ديد بس��ياري از تحليلگران، بازار سرمايه دچار 
نوسان شده است؛ اما نكته اي كه در اين ميان وجود دارد و 
تجربه نشان مي دهد اين است اين تالطم، با اوضاعي كه به 

نام »بحران« از آن ياد مي شود متفاوت است.
به گزارش سنا، محمودرضا خواجه نصيري، در اين خصوص 
اظهار داش��ت: حجم حمايت ها در بازار چه از نظر تعداد 
اش��خاص حقوقي كه در بازار حمايت كردند و چه از نظر 
ارزش معامالت، نش��ان دهنده، حجم و ارزش بااليي در 
حمايت از بازار س��رمايه بود كه به نظر مي رسد، موضوع 
حمايت از ب��ازار اگر در دفعات قبل��ي، تنها يك حمايت 
صرف در مقطع خاص بود، اما اين بار حمايت فراتر از اين 

ديده مي شود.
وي در اين خصوص ادامه داد: خود اين موضوع نشان دهنده 
اين است كه جريان حمايت از سهام داران تداوم دارد و اين 
موضوعي اس��ت كه به هر ترتيب در سطح كالن در حال 

پيگيري است.
خواجه نصيري افزود: اي��ن را بايد در نظر بگيريد كه بازار 
سرمايه از ابتداي سال، رش��د قابل توجهي داشته و اين 
موضوع در حقيقت منجر به اين ش��ده است كه با توجه 
به روند افزايش قيمت در بازار، بسياري از سرمايه گذاران 

جديد كه وارد بازار سرمايه ش��ده اند، تجربه اي از نوسان 
نداشته اند و با فروش هاي هيجاني، بازار را متالطم كرده اند.

اين عضو هيات مديره بورس تهران گفت: اينجانب به عنوان 
ش��خصي كه س��ال هاي متمادي در بازار سرمايه تجربه 
دارم نوس��انات متعددي را در بازار سهام شاهد بوده ام كه 
روندهاي افزايشي متعدد يا افت هاي ريزشي قابل توجه 
بازار، دوباره به روند اصلي خود بازگش��ته و فرصت هايي 
براي سودآوري بوده است. نكته اساسي كه وجود دارد اين 
است كه ما هم اكنون ممكن است سرمايه گذاراني را داشته 
باشيم كه چنين تجربه اي را نداشتند و از زمان ورودشان 
به بازار س��رمايه تا به امروز صرفا شاهد رشد مستمر بازار 
سرمايه بوده اند كه اين طبيعتا با ذات بازار سرمايه در تضاد 
است زيرا بازار سرمايه در حقيقت بازاري است كه متاثر از 

شرايط شركت ها، صنايع و كليت بازار است.
وي در ادامه با اشاره به تجربه هاي گذشته در بازار سرمايه 
عنوان داش��ت: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه 
تجربه نش��ان داده كه ب��ازار در ميان م��دت و بلندمدت 
فرصت هايي را ايجاد مي كند كه منجر به بازدهي مي شود و 
طبيعتا سرمايه گذاراني در اين بازار برنده بوده اند كه تمايلي 

به ماندن، صبر و تحليل بيشتري را داشتند .
وي گفت: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه به نظر 

مي رسد ما بعد از پشت س��ر گذاشتن فشار هفته اخير و 
ريسك هاي سيستماتيك موجود، از هفته آينده به سمت 
تعادل و كاهش هيجان پيش مي رويم. طبيعتا اراده بخش 
زيادي از فعاالن اقتصادي اعم از اشخاص حقوقي يا حقيقي 
بر اين بوده است . بر همين اساس سياست هاي ديگري در 
جهت حمايت از بازار عالوه بر خريد سهام اعمال مي شود و 
به نوعي بر اساس اين سياست ها سرمايه گذاري هايي براي 

بلندمدت مورد حمايت قرار مي گيرند.
خواجه نصي��ري در ادام��ه با اش��اره ب��ه نكته هاي مهم 
س��رمايه گذاري بيان كرد: اساس��ا تمام فاكتورهايي كه 
امروز در بازار س��رمايه ممكن اس��ت نگران كننده باشد 
مي تواند منجر به اين شود كه بازار ارز يا كاالها در كشور با 
رشد مواجه شوند و چنين اتفاقاتي در ميان مدت موجب 
مي ش��ود دارايي ش��ركت ها افزايش يابد و اساسا ارزش 
ش��ركت ها باال برود. لذا، اين يك تجربه تكرار شده است 
و بعد از اينكه فضاي حاكم بر هيجان بازار فروكش كند، 
مجددا بسياري از س��رمايه گذاران به دنبال فرصت هاي 
سرمايه گذاري خواهند بود چرا كه تجربه ثابت كرده در 
چنين ش��رايطي فرصت س��رمايه گذاري در ميان مدت 
بازدهي نخواهد داشت و بازخورد تمام اين مسائل منجر به 

بازدهي در طوالني مدت مي شود.

محمودرضا خواجه نصيري در ادامه با ارايه توصيه هايي 
به سهامداران اشاره داشت: توصيه به سرمايه گذاران اين 
است كه نگاه و برنامه خود را ميان مدت تر و بلندمدت تر 
كنند، تاريخچه بازار سرمايه را با دقت مطالعه كنند و 
بازدهي سرمايه گذاران را پس از بهبود نسبي شرايط 
كشور بسنجند . پيش��نهاد مي كنم سهامداران امروز 
با يك تحليل قوي فرصت هايي كه در بازار بر اس��اس 
شرايط هيجاني پيش آمده را بازنگري كنند و مطمئن 
باش��ند كه فرصت هاي سيستماتيك كه موجب وارد 
كردن ريس��ك عمومي بر بازار مي شود قطع به يقين 

موجب به به وجود آمدن سهم هاي زيادي شده است 
كه به لحاظ بنيادي در چند هفته گذشته خريدشان با 

قيمت هاي امروز رويا بوده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تمام اين شرايط را مد نظر 
قرار بدهيد و با انتخاب درس��ت، بهبود پورتفوي و اصالح 
سبد ها، يك سبد خوب را ايجاد كنيد . موقعيت فعلي بازار 
اين اجازه را مي دهد تا بتوانيد سبد هاي نامطلوب خود را با 
سبد هاي بهتر چينش كنيد و در ميان مدت منتظر باشيد 
تا ريسك هاي عمومي بازار از بين برود و انتخاب بهينه و 

تحليل هاي به موقع موجب پاداش در آتيه خواهد شد.
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تصويب آيين نامه مالياتي مهم 
در جلسه هيات وزيران

مدير بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان 
كرد: اصالحيه آيين نام��ه تبصره يك ماده 149 
قانون ماليات هاي مس��تقيم در راستاي اجرايي 
كردن ماده 14 قانون حداكثر استفاده از كاالي 
ايراني در خصوص ايجاد امكان تجديد ارزيابي به 

تصويب هيات محترم وزيران رسيده است.
 به گزارش س��نا، علي بيگ زاده، مدير بازار اوليه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزايش سرمايه از 
محل مازاد تجديد ارزياب��ي دارايي ها را موضوع 
مهمي در بحث اصالح س��اختار مالي شركت ها 
خواند و درباره ش��ركت هايي مش��مول اين نوع 
افزايش سرمايه گفت: در قانون حداكثر استفاده 
از توان توليدي براي همه شركت ها اين پتانسيل 
فراهم ش��ده است كه افزايش س��رمايه از محل 
افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي 
اش��خاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره 
)1( ماده )149( قانون ماليات هاي مستقيم عملي 
نمايند مشروط بر اينكه ظرف مدت يك سال پس 
از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده 
و اين امر فقط يك بار در هر پنج سال امكان پذير 

است.
وي ادامه داد: در اصالحيه آيين نامه، چارچوب كار 
براي اين ماده قانوني مشخص شده و محدوده پنج 
سال از زمان ابالغ قانون لحاظ شده است. بر همين 
اساس شركت هاي زيادي امكان استفاده از اين 

ظرفيت قانوني را خواهند داشت.

تقليل دامنه نوسان به 2 درصد
روز گذشته دامنه نوسان بازار هاي بورس و فرابوس 

به دو درصد محدود شد.
محسن خدابخش مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با اعالم اعمال 
دامنه نوس��ان محدود دو درصدي در تمامي 
بازار هاي بورس و فرابورس عنوان كرد: اعمال 
محدودي��ت دامنه نوس��ان در بازار ها با هدف 
كنت��رل رفتار هيجاني س��رمايه گذاران انجام 

مي شود.
وي ادامه داد: محدوديت دامنه نوسان اين امكان 
را براي س��رمايه گذاران ايجاد مي كند تا ضمن 
داد و ستد مبتني بر تحليل تا روشن شدن ابعاد 
اقتصادي خريد و فروش را بر اساس تحليل انجام 
دهند. ياسر فالح، مشاور رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار نيز در اين رابطه عنوان كرد: سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با ه��دف صيانت از حقوق 
سرمايه گذاران و سهامداران خرد تصميم به اعمال 
محدوديت دو درصدي دامنه نوس��ان بازار هاي 

بورس و فرابورس گرفت.
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس با 
اشاره به اينكه اين تصميم مسبوق به سابقه است و 
پيشتر نيز چنين تصميمي گرفته شده، افزود: همه 
اركان بازار سرمايه در كنار سرمايه داران هستند 
و از آنها به شكل جدي حمايت مي كنند. دغدغه 
سازمان بورس و اوراق بهادار و اركان بازار سرمايه 

حمايت از جامعه سهامداري است.
مشاور رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه 
بازيگران حقوقي نيز به حماي��ت خود از بازار 
ادامه مي دهند، به سرمايه گذاران توصيه كرد 
از رفتار هيجاني در بازار سرمايه پرهيز كنند و 
افزود نگاه بلندمدت كليد س��ود آوري در بازار 

سرمايه است.

نگاهي به ريزش بازارها
علي سعيدي، پژوهش��گر بازار سرمايه و معاون 
پيش��ين س��ازمان بورس و اوراق بهادار به ابعاد 
تاريخي رخدادهايي خاص ايران و جهان پرداخت 
و گفت: اولين بررس��ي اي ك��ه در اين خصوص 
صورت دادي��م مربوط به س��ال 2001 و پس از 
حادثه 11 سپتامبر بود كه تحت تاثير آن اتفاق 

بورس ايران هم بي نصيب نماند.
به گزارش سنا، وي ادامه داد: اصوال پس از اتفاقات 
راديكال يا ش��ديد از نظر سياس��ي، اجتماعي و 
اقتصادي، تاثيرات قابل توجه��ي در بورس ها را 
شاهد هستيم. بررسي ها از اين رخدادها حكايت 
از آن دارد كه بيشترين ريزش در اولين روز پس 

از اعالم رخدادها روي مي دهد.
او گفت: تمام بررسي هاي صورت گرفته پيرامون 
اين موض��وع حكاي��ت از آن دارد كه پس از يك 
دوره حداكثر سه ماهه شرايط به حالت روز قبل از 
حادثه بازمي گردد. حال اين دوره گذار از يك روز 
تا حداكثر سه ماه مي تواند باشد و عمدتا سه ماه 

اتفاقات اقتصادي شديد رخ مي دهد.
س��عيدي گفت: حادثه تروريس��تي ك��ه اخيرا 
اتفاق افتاد ابع��اد ناراحت كننده اي داش��ته اما 
پديده اي اقتصادي را شامل نمي شده و تاثيري 
بر عملكرد ش��ركت ها نداش��ته اس��ت و بيشتر 
انتظارات س��رمايه گذاران از وضعيت سياسي و 
اجتماعي پيش رو منجر ب��ه افزايش هيجان در 

بورس شده است.
وي ادامه داد: اتفاقي كه افت��اد با توجه به اينكه 
منجر به بي ثابتي در منطقه شده است، نمود آن 
در بورس ظهور مي كند و ريزش هاي اخير اتفاق 
عجيب و دور از انتظاري نيست و به زودي شاهد 
بازگش��ت آرامش به بازار خواهيم بوديم. انتظار 
داريم با فروكش كردن هيجانات و التهابات هفته 
آتي شاهد بازگش��ت آرامش به بازار مالي كشور 
باشيم. س��عيدي گفت: اكنون ش��اهد افزايش 
عرضه در بازار هستيم، در صورتي كه بازار سرمايه 
همواره بين تمام بازارها بر اس��اس آمار موجود 
بهترين بازدهي را داشته و اكنون بايد پرسيد كه 
سرمايه گذاراني كه اقدام به خروج نقدينگي از بازار 
مي كنند در كدام بازار مي خواهند سرمايه گذاري 
كنند، آن هم با وجود ريسك هايي كه در بازار ارز و 

سكه و امالك وجود دارد.



تشكلها6اخبار

نايب رييس كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران در تحليلي مطرح كرد

در كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران مطرح شد

معطلي 12 قانون كسب وكار براي اجرا

ايجاد درگاهي براي ورود نوآوري به صنايع 

تعادل|
پس از گذش�ت حدود هشت س�ال از تصويب 
قان�ون بهبود مس�تمر محي�ط كس�ب و كار، 
انتقادهاي بس�ياري به عدم اجراي اين قانون 
وجود دارد. ارزيابي ها در خصوص ميزان اجرايي 
ش�دن اين قانون  نشان مي دهد كه از 53 حكم 
من�درج در 29 ماده قانون مذكور تا آبان 1396 
صرف�ا 10 حكم به طور كام�ل و 18 حكم به طور 
ناقص اجرا شده و 25 حكم نيز اجرا نشده است. 
به عبارت ديگر تنها يك پنجم از احكام قانون، 

اجرايي شده است. 
مهراد عباد، نايب رييس كميس�يون »حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران، در تحليلي 
به بررسي بندهاي بر زمين مانده وانجام نشده 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار پرداخته 
و تاكيد مي كند اج�راي همين قانون، مي تواند 
بخش قابل توجهي از مشكالت كنوني فعاالن 

اقتصادي را برطرف كند. 

   قانوني كه ناقص اجرا شد
نزديك به 8 سال از تصويب قانون بهبود مستمر محيط 
كس��ب وكار مي گذرد، اما هنوز اين قانون اجرا نشده 
است، همين امر، صداي اعتراض فعاالن اقتصادي را 
درآورده است. در همين رابطه، در نشست اخير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي نيز اجراي اين 
قانون به طور جد در دس��تور كار قرارگرفت و به نظر 
مي رسد، بخش خصوصي و دولت به يك اجماعي براي 

اجراي اين قانون بعد از اين همه معطلي رسيده اند. 
در همين رابطه، نايب رييس كميس��يون »حمايت 
قضايي و مبارزه با فس��اد« اتاق تهران، در تحليلي به 
روند اجراي قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار 
پرداخته است. بنابه اظهارات مهراد عباد، در اين قانون 
برخي از موارد به بخش خصوصي و تشكل ها مربوط 
بوده و بخش زيادي متوجه دولت است. با يك مقايسه 
كلي كه جزييات آن را به ش��رح زير تقديم مي كنم به 
اين نتيجه مي رسيم كه آنچه بر عهده بخش خصوصي 
يا تش��كل هاي خصوصي بوده و انجام ش��ده ش��امل 
مواردي چون ايجاد مركز مل��ي مطالعات راهبردي 
كش��اورزي و آب، تدوين ش��اخص هاي ملي محيط 
كسب و كار جلوگيري از موازي كاري تشكل ها، عدم 
ممانعت از عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط در 
تشكل ها، شركت در شوراي گفت وگو، تهيه فهرست 
ملي تشكل ها و فعال سازي آنهاست.  اما دولت يا ساير 
نهاد ها بخش اندكي از وظايف خود در اين قانون را به 

انجام رسانده كه در ادامه به آن اشاره مي شود.
براساس ماده 2و3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب 
وكار، دولت و دس��تگاه هاي اجرايي مكلف بوده نظر 
بخ��ش خصوص��ي و اتاق ها را در خص��وص اصالح و 
تدوين مقررات و آيين نامه ها جويا شود كه از نظر بخش 
خصوصي، دولت توجه چنداني به اين قانون نش��ان 
نداده  و مي توان گفت كه اين مشورت ها انجام نمي شود. 
چنانكه، طي س��ال گذشته بدون مش��اوره با بخش 
خصوصي به صورت روزان��ه مقررات و آيين نامه هاي 

مخل كسب و كار صادر شد. 
همچنين براساس ماده6 اين قانون، مركز آمار ايران 
موظف اس��ت برنامه ملي آماري كشور را تهيه كند و 

اطالع��ات آماري مورد نياز براي فع��االن اقتصادي و 
س��رمايه گذاري در ايران ارايه كند. طي ساليان اخير 
آمارهاي ارايه شده فقط آمارهاي مثبت بوده و آمارهاي 
منفي انتش��ار داده نمي شود )در نظر بگيريد كه اكثر 

آمارهاي اخير منفي بوده اند( . 
در حوزه فعاليت هاي بخش خصوصي، اطالعات و آمار 
دقيق و مشخصي وجود ندارد.  براساس اظهارات اين 
فعال اقتصادي، براي مثال، ما نمي دانيم چند كارخانه و 
شركت در يك حوزه خاص فعاليت مي كنند؛ نمي دانيم 
ميزان واردات طي امس��ال براي هر كاال چقدر بوده و 
در عين ح��ال، آمار توليد از يك محصول مش��خص 

وجود ندارد. 
در كل، اطالعات آماري كه مورد نياز فعاالن كس��ب 
و كار و س��رمايه گذاران اس��ت، به ميزان الزم و كافي 
در  دس��ترس نيس��ت و در بعضي حوزه ها اساسا اين 
اطالعات وجود ن��دارد و در حوزه هايي هم كه وجود 
دارد، اطالعات صحيح نيس��ت. به عن��وان مثال آمار 
توليدكننده هايي كه وزرات صمت انتش��ار مي دهد 
ش��امل پروانه هاي توليدي است كه ممكن است اين 

واحد ها فعاليت واقعي نداشته باشند. 
از س��وي ديگر، ماده، به منظور ساماندهي و كاهش 
مراجعات نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي 
توليدي، دولت موظف به )تشكيل كميته ساماندهي 
مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي 
توليدي( بوده است. اين در شرايطي است كه به گفته 
مهرداد عباد، اين كميته تاكنون تشكيل نشده. فقط 

ظاهرا سامانه آن در حال راه اندازي است. 
همچنين براس��اس ماده 8 اين قانون، وزارت صمت 
موظف اس��ت فرايند تجارت خارجي را  الكترونيكي 
كند؛ به صورتي كه نيازي به مراجعه حضوري نباشد. 
اين سامانه تشكيل شده، اما در بسياري از موارد نياز به 
مراجعه حضوري  است. فرايندهايي نظير اخذ گواهي 
مبدا، ثبت سفارش و انجام امور مربوط به بانك و اعتبار 

اسنادي و... نياز به مراجعه حضوري دارد. 
اما در ماده 9 اين قانون كه وزارت امور خارجه موظف 
اس��ت ظرفيت هاي رواب��ط خارج��ي را در خدمت 
توليدكنندگان داخلي و س��رمايه گذاران در ايران به 
وي��ژه صادركنندگان كاال قرار دهد و در اين خصوص 
با همكاري دس��تگاه هاي مرتبط و اتاق ها آيين نامه 
اجرايي تدوين كند. اين در شرايطي است كه براساس 
اظهارات عباد، در سال هاي اخير با توجه به تحريم ها 
سطح روابط خارجي به پآيين ترين سطح خود رسيده 
و عمال سرمايه گذاري توسط خارجي ها در ايران انجام 
نمي ش��ود؛ حتي كار به جايي رسيده است كه آنها به 
سختي به ايران كاال مي فروشند. لذا در اين حوزه نيز 

عمال كاري صورت نگرفته است.
همچنين در ماده 11 قانون مستمر بهبود كسب وكار، 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي موظف 
به ارايه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخالق 
كسب و كار و مهارت هاي شغلي و كارآفريني در كشور 
ش��ده اند اما در اين حوزه ه��ا فعاليتي صورت نگرفته 
است. متاسفانه بايد گفت در حال حاضر اخالق كسب 
و كار  در حالت احتضار قرار گرفته و فرهنگ اقتصادي 

مناسبي بين مردم وجود ندارد. 
نايب رييس كميس��يون »حمايت قضاي��ي و مبارزه 
با فس��اد« اتاق تهران در اين رابطه ني��ز در اظهاراتي 

گفته است: همچنين اين شورا موظف به زمينه سازي 
براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت 
ماليات با همكاري تش��كل هاي اقتصادي به منظور 
دريافت ماليات از همه فعاالن اقتصادي و گس��ترش 
پايه مالياتي ش��ده كه اين امر نيز انجام نش��ده است. 
عالوه بر واحد ه��اي توليدي كه ف��رار مالياتي دارند 
ش��ركت هاي فعال بازرگاني را كه ماليات نمي دهند  
نيز بايد شناس��ايي كرد و از كس��به و اصناف ماليات 
واقعي تري دريافت كرد. با توجه به افزايش ماليات در 
اليحه بودجه 99 دولت، اين ش��ورا با كمك تشكل ها 

بايد اين قانون را اجرايي كنند. 
در ماده 17 اين قانون، به منظور توانمندسازي، ارزيابي 
و ارتقاء شايس��تگي مديريت بخش ها و بنگاه ها مقرر 
شده بود كه س��ازمان مشاوره مديريت تشكيل شود. 
اما به گفته اين فعال اقتصادي، اين موضوع نيز انجام 
نشده و در حال بررسي در كميسيون امور اجتماعي 
و دولت الكترونيك اس��ت. اجراي اين قانون مي تواند 
كمك بزرگي به ارتقاي سطح دانش مديريتي كشور 
كند، موضوعي كه به شدت خأل آن مخصوصا در بخش 

دولتي ديده مي شود. 
قانون ديگري از بهبود مس��تمر كسب وكار كه هنوز 
معطل بر روي زمين مانده اس��ت، مربوط به ماده 19 
اس��ت كه طبق آن دولت موظف شده، كه  پايگاه ملي 
اطالع رساني مناقصات را به پايگاه ملي اطالع رساني 
جامع معامالت بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد؛ به 
نح��وي كه پس از انعقاد قرارداد، ن��ام طرف قرارداد و 
مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله، مدت و مبلغ 
قرارداد  مشخص باش��د كه عباد، بر اين باور است كه 
چنين امري محقق نشده و اين پايگاه )سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت( باعث كاهش فساد نشده و خارج از 

سامانه زد و بندها انجام مي شود. مناقصاتي را مشاهده 
بوده ايم كه زمان مجاز براي ارايه پيش��نهاد تنها يك 
ساعت بوده و پس از توافق خريدار با فروشنده قيمت ها 
در سامانه ثبت مي ش��ود. همچنين تمام خريدهاي 
شركت هاي دولتي از طريق اين سامانه انجام نمي شود. 
اين فعال اقتصادي در بخش ديگري از تحليل خود به 
معطلي اجراي ماده 23 قانون بهبود مستمر كسب وكار 
پرداخته است كه به موجب آن مقرر بود دستگاه ها با 
هماهنگي اتاق هاي بازرگان��ي، فرم هاي يكنواختي 
را براي عقد قراردادها اس��تفاده كنند. اما اين امر نيز 
صورت نمي گيرد و هر سازمان فرمت قرارداد يكطرفه 
)ب��ه نفع خريدار( مخصوص به خ��ود را دارد و بعضي 
حتي بديهي��ات قراردادها را ح��ذف مي كنند؛ مانند 
شرايط فورس ماژور و شرايط تعديل قيمت كه بعضي 

شركت ها حاضر به گنجاندن در قرارداد نمي شوند. 
بند ديگري از اين قانون كه اجرا نشده، مربوط به ماده 
24 است كه دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به 
منظور شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي 
و امنيت اقتصادي و س��رمايه گذاري، هرگونه تغيير 
سياست ها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان 
مقتضي قبل از اجرا از طريق رس��انه هاي گروهي به 
اطالع عموم برس��اند. البته براساس گفته هاي عباد، 
اين امر نيز محقق نشده و دولت و دستگاه هاي اجرايي 
بدون هماهنگي كارهاي خود را انجام مي دهند. مثال 
مشخص و جديد آن مساله افزايش قيمت بنزين است 
كه بدون اطالع رساني از قبل آن را اجرايي كردند. يكي 
ديگر از مصاديق مهم، ممنوعيت يك شبه صادرات يك 
كاالست. فرض كنيد شخص يا شركتي  با برنامه ريزي و 
صرف هزينه، ساليان دراز براي بازارگشايي تالش كرده 
اس��ت  اما  با ممنوعيت صادرات، يك شبه كسب و كار 

شخص )حقيقي/حقوقي( در مخاطره قرار مي گيرد. 
يكي از  اركان رونق كسب و كار، ثبات است. حال آنكه با 
تزلزل اين ركن، امكان برنامه ريزي بلندمدت از كارفرما 

سلب مي شود. 
يك ماده قانوني ديگر كه همچنان بر روي زمين مانده 
است، ماده 25 اس��ت. اين ماده  به موضوع برق و گاز 
و خدمات مخابراتي مورد ني��از واحدهاي توليدي و 
صنعتي اشاره كرده، كه در زمان كمبود، ارايه خدمات 
به اين واحدها نبايد قطع ش��ود يا اگر شد بايد جبران 
خسارات شود. براس��اس توضيحاتي كه نايب رييس 
كميس��يون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق 
تهران ارايه كرده، اين الزام قانوني چندان مورد توجه 
قرار نمي گيرد و مخصوصا كه خسارتي هم پرداخت 
نمي شود. همچنين الزم است موضوع قطع اينترنت 
هم بر اين ماده اضافه شود تا ديگر شاهد قطع اينترنت  
و خس��ارت ناش��ي از آن در بخش خصوصي نباشيم. 
البته مي توان اينترنت را ج��زو خدمات مخابراتي در 

نظر گرفت.
از ديگر ماده قانوني كه به گفت��ه اين فعال اقتصادي 
تاكنون به اجرا درنيامده است، ماده 29 است كه قوه 
قضاييه و دولت موظفند اقدامات قانوني الزم را براي 
تنظيم آيين دادرس��ي تجاري تش��كيل دادگاه هاي 
تجاري به عمل آورند. اين امر نيز محقق نشده و بخش 
خصوصي به جد خواستار اين موضوع است. به تازگي 
نيز رييس اتاق تهران طي نامه نگاري با رييس محترم 
قوه قضاييه، اين درخواس��ت را مطرح كرده است كه 
اميدواريم ترتيب اثر دهند. در نهايت الزم است تاكيد 
شود كه اگر همين قوانين موجود اجرايي شود، بخش 
قابل توجهي از مشكالت كنوني بخش خصوصي حل 

خواهد شد. 

تعادل| 
نمايندگان بخش خصوصي در نشست دوازدهم 
كميس�يون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق بازرگاني ته�ران ضرورت راه اندازي مركز 
نوآوري در اتاق تهران و اس�تراتژي و رويكرد 
آن را مورد بررسي قرار دادند و از تبعات مثبت 
آن مانند س�رريز ك�ردن نوآوري ب�ه بنگاه ها 
و صنعت گفتن�د. در اين نشس�ت، »پيگيري 
موضوع راه اندازي مركز نوآوري اتاق تهران« و 
»الزامات تامين مالي حوزه نوآوري« در دستور 

كار قرار گرفت. 

   ايجاد رونق اقتصاد از طريق نوآوري
در ابت��داي اين نشس��ت فرزين فرديس با اش��اره به 
مباحث مطرح شده در نشس��ت هاي قبلي پيرامون 
ايجاد مركز نوآوري اتاق تهران و تهيه طرح پيشنهادي 
گفت: ب��ه دنبال پيگيري هاي ص��ورت گرفته و بنابر 
پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني تهران مقرر شده است 
مركز نوآوري طي يك دوره 6 ماهه به صورت آزمايشي 
كار خود را آغاز كند و در ط��ول اين زمان ايده مركز 
نوآوري مورد آزمايش قرار گرفته و س��پس در مورد 
ميزان بودجه مورد نياز، ساختار اجرايي و جايگاه دقيق 
اين مركز تصميم گيري شود. نايب رييس كميسيون 
اقتصاد نوآوري وتحول ديجيتال در ادامه صحبت هاي 
خود به س��ند اقتصاد دانش بنيان اشاره كرد وافزود: 
جلسات متوالي با حضور ابراهيم سوزنچي كاشاني، 
استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
شريف و معاون خط مش��ي گذاري و راهبري اجراي 
ستاد علم و فناوري ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، 
برگزار شده اما اين سند هنوز به صورت رسمي شروع 
نشده؛ مساله مش��خص اين است كه شوراي انقالب 
فرهنگي معتقد است كه اين سند بايد به دست بخش 

خصوصي نوشته شود.
 وي به جلس��ات برگزار شده س��وزنچي با نهادهاي 
نظارتي  اش��اره كرد وگفت: پرس��ش اصلي تمام اين 
نهاد ها اين است كه منظور از شركت هاي بزرگ بخش 

خصوصي تا چه ميزان گردش مالي است؟ و الزم است 
جواب اين پرسش مشخص شود كه بخش خصوصي تا 
چه ميزان و اندازه اي بزرگ شود. فرديس از برگزاري 
جلسه اي پيرامون اين مبحث در هفته آتي خبر داد. 
همچنين مبحث ديگر بحث پيوس��تن به نظام هاي 
مالكيت فكري بود كه در اين زمينه اين سوال مطرح 
شد كه آيا اين س��ند بر پيوستن كش��ور به سازمان 

جهاني تاكيد داشته باشد يا خير؟
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، شهاب جوانمردي، 
نايب رييس دوم اين كميسيون در ادامه ضمن اشاره 
به يكي از اهداف نشست هاي قبلي در خصوص نحوه 
ارتق��اي ضريب نفوذ ن��وآوري در صنايع ديگر گفت: 
براي رس��يدن به اين هدف الزم است به عواملي كه 
به توسعه كمك مي كند توجه كافي داشته باشيم. در 
صورتي كه در اكثر اوقات با تمركز بر نتيجه، موارد ديگر 
نظير الزامات كار، اولويت ها و مسير پيش رو كمتر مورد 
توجه و بررسي قرار مي گيرند. جوانمردي همچنين 
در خصوص تامين مالي در حوزه نوآوري تصريح كرد: 
مساله تامين مالي بايد در اولويت و توجه قرار گيرد چرا 
كه شركت هاي مختلف براي ادامه كار خود به امكانات 

مورد نياز براي تامين مالي احتياج دارند كه تا به امروز 
نهادهاي مختلف صندوق هاي سهام خصوصي، برخي 

از تسهيلگر ها وارد شده اند و حمايت مي كنند.
او ادام��ه داد: در وضعي��ت فعلي اقتص��اد ايران، كه 
وابس��ته به نفت است جايگزين كردن ماليات با نفت 
در دوره ركود در واقع چيزي شبيه به يك خودكشي 
اس��ت و با ش��عار ماليات به جاي نفت در قدم اول به 
اشخاص حقيقي شناسنامه دار و بعد كسب و كارهاي 

شناسنامه دار آسيب جدي وارد خواهد شد.
جوانمردي همچنين به ارايه گزارش��ي در خصوص 
تامين مالي در حوزه نوآوري پرداخت وگفت: اقتصاد 
نوآوري راهكار ايجاد رونق اقتصادي اس��ت و در حال 
حاضر 4 برند از 5 برند برتر دنيا از ميان ش��ركت هاي 
دانش بنيان هستند و رابطه درازمدتي بين نوآوري و 
سرانه رش��د اقتصادي بين 19 كشور اروپايي در بازه 
25 ساله وجود دارد. از طرفي ارتباط مثبت بين رشد 
اقتصادي و نوآوري در كش��ورهاي اروپاي ش��رقي، 
رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و نوآوري و متغيرهاي 
كالن اقتصادي و تاييد رابطه علي بين نوآوري و رشد 
اقتصادي در سريالنكا و غيره گوياي اين مساله است.

اي��ن عض��و هي��ات نماين��دگان ات��اق ته��ران از 
محدوديت ه��اي قانوني و اجرايي بس��يار زياد كه بر 
س��ر راه تامين مالي ش��ركت هاي دانش بنيان وجود 
دارد س��خن گف��ت و اضافه ك��رد: من��ع بانك ها از 
س��رمايه گذاري روي صندوق هاي س��رمايه گذاري 
خطرپذير و سرمايه گذاري مستقيم در شركت هاي 
دانش بنيان و عدم پذيرش يا تناس��ب بازار س��رمايه 
براي شركت هاي دانش بنيان از جمله محدوديت هاي 
موجود بر سر راه تامين مالي اين شركت هاست و عالوه 
بر اين صندوق نوآوري و شكوفايي تنها نهاد فعال در 

تامين مالي شركت هاي دانش بنيان است.
نايب ريي��س كميس��يون اقتصاد ن��وآوري و تحول 
ديجيتال افزود: حمايت از ورود نوآوري به صنايع ديگر 
به صورت سطحي در همه جا وجود دارد اما الزم است 
بر اين مساله بيشتر تاكيد شود تا نهايتا تبديل به باوري 
عميق شود. ش��ركت هاي دانش بنيان فراتر از آنچه 
امروز تامين مي شوند به تامين مالي نياز دارند و راه حل 
برون رفت از شرايط فعلي رهيافت دقيق و همه جانبه به 

اقتصاد نوآوري با هدف رونق اقتصادي است. 
وي در پاي��ان اين گزارش راهكار پيش��نهادي خود 
را مط��رح و بي��ان كرد: اعط��اي مجوز ب��ه بانك ها و 
موسس��ات اعتباري براي سرمايه گذاري مستقيم تا 
سقف 10 درصد از سرمايه پايه خود و سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير 
مورد تاييد صندوق توسعه نوآوري تا سقف 5 درصد 
راهكار پيشنهادي در اين زمينه است. جوانمردي به 
نتايج پيش بيني ش��ده حاصل از عملياتي شدن اين 
پيشنهاد اش��اره كرد و گفت: حدود 78 هزار ميليارد 
تومان ظرفيت سرمايه گذاري مستقيم، 5 هزار شغل 
مستقيم، ظرفيت ايجاد شغل خدماتي رده باال، يك 
ميليون و 200 هزار شغل غيرمستقيم و 2.5 درصد 
ظرفيت تاثيرگ��ذاري در توليد ناخال��ص داخلي از 
نتايج قابل دس��تيابي حاصل از عملياتي ش��دن اين 

راهكار است.
 او همچنين تاكيد كرد: صندوق توس��عه نوآوري به 
جاي اينكه نهاد پخش كننده باش��د  مي تواند هويت 

رگوالتور داشته باشد و به كاهش ريسك كمك كند. 
در ادامه نشس��ت، مسعود ش��نتيايي ضمن اشاره به 
مس��ائل مورد انتقاد تش��كل ها گفت: انتظار مي رود 
مناب��ع اتاق كه از مح��ل درآمد فع��االن اقتصادي و 
شركت هاس��ت در راس��تاي دفاع از مس��ائل بخش 
خصوصي در رونق كس��ب و كار هزينه ش��ود و ديگر 
حوزه ها نظير آم��وزش متوليان خ��ود را دارد و بايد 
اين سرمايه گذاري از سوي آنها صورت پذيرد و جزو 
وظايف اتاق در اساس��نامه نيس��ت. او همچنين در 
خصوص مركز نوآوري پيشنهاد داد: الزم است مركز 
نوآوري اهداف مشخص و آينده پژوهي داشته باشند و 
سپس نقشه راه ارايه دهد و ساختاري كه اين مركز را به 

اهدافش  مي رساند معلوم و مشخص شود.
همچنين، رض��ا كالنتري نژاد، مديرعام��ل هم آوا بر 
اهميت نقش نوآوري در رونق كس��ب وكارها تاكيد 
كرد و گفت: به رغم اينكه دركشور برخي از اين حوزه ها 
متوليان��ي دارد اما اي��ن حوزه ه��ا در كار خود موفق 
نبوده ان��د و ناكارآمدي در ن��وآوري مربوط به اتصال 
نوآوري به وزارت علوم مي شود، از همين رو الزم است 
بخش خصوصي وارد اين حوزه ش��ده و مسووليت را 
برعهده گيرد. او مركز نوآوري را درگاهي براي بازكردن 
نوآوري به سازمان ها و صنايع دانست و افزود: انتظار 
 مي رود اتاق با ايجاد مركز ن��وآوري و مديريت آن به 
كمرنگ شدن مشكالت موجود كمك كند و اين مركز 

دريچه اي باشد براي ورود نوآوري به صنايع ديگر. 
كالنتري ن��ژاد ادامه داد: تامين مالي موضوع بس��يار 
مهم و حائز اهميتي اس��ت و بانك ها نيز انگيزه هاي 
زيادي براي س��رمايه گذاري در اين ح��وزه دارند اما 
متاسفانه بستر و ابزار مناس��ب براي ورود آنها به اين 
حوزه فراهم نيست. چنانچه راه براي حضور بانك ها 
فراهم ش��ود قطعا استقبال خواهند كرد. او در بخش 
پاياني صحبت هاي خود با در نظر گرفتن ريسك پذير 
بودن فضاي كسب و كار تصريح كرد: انتخاب طبيعي 
واقعيت حوزه كسب و كار در دنياي امروز است و الزم 
است اين مس��اله در فضاي كسب و كار مورد توجه و 

تمركز قرار گيرد.
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نصب نرخ نامه در واحد صنفي 
ضروري است

پايگاه خبري اتاق ته�ران| رييس اتحاديه 
صنف خشكشويي و لباسش��ويي تهران با بيان 
اينكه نصب اصل نرخ نامه در واحد صنفي امري 
ضروري اس��ت، اظهار داش��ت: داشتن نرخ نامه 
در تمامي صنوف تحت پوش��ش از اولويت هاي 
قيمت گذاري در صنف مي باشد، نرخنامه ها بايد 
و الزم اس��ت به جهت حساس��يتي كه به اعضاء 
اعالم داشته ايم كامال در ديد و منظر مشتري قرار 
بگيرد. ابوالفضل رجب زاده رييس اتحاديه صنف 
خشكشويي و لباسشويي تهران در ادامه افزود: 
با توج��ه به درجه بندي صنوف تحت پوش��ش، 
نرخ نامه ها متفاوت مي باش��د، ه��ر عضو تحت 
پوشش فراخور خدماتي كه عرضه مي دارد از يك 
درجه اي نيز برخوردار و محرز است كه قيمت ها 
متفاوت خواهد بود، اين تفاوت ها به جهت نوع مواد  
شستشو، خشكشويي و اتوكشي و نوع بسته بندي 
و ماشين آالت است، هر كدام نرخ نامه هايشان بايد 

مورد تاييد و نظارت اتحاديه باشد.
او افزود: تعيين نرخ نامه هر ساله توسط اتحاديه 
به اتاق ارسال و در كميسيون نرخ گذاري مطرح و 
طبق قانون مراحل طي مي شود و اين كار هر سال 
انجام مي ش��ود. رجب زاده اضافه ك��رد: در زمان 
مراجعه بازرسان به واحد هاي صنفي بايستي اصل 
نرخ نامه در معرض ديد مشتري قرار داشته باشد 
و اينكه كپي يا كپي رنگي نصب گردد مورد قبول 
نخواهد بود، خوشبختانه 95 درصد از اعضاي اين 
صنف قانون مذك��ور را رعايت مي كنند و پايبند 
هس��تند كه در غير اين صورت تخلف محسوب 

مي شود و مورد جريمه قرار مي گيرند.

لوازم آسانسور توليد  داخل 
استاندارد است

ايرنا| رييس س��نديكاي آسانس��ور، پله برقي و 
خدمات وابسته ايران گفت: خوشبختانه بين 80 
تا 90 درصد لوازم آسانس��ور در اي��ران به صورت 
استاندارد توليد مي ش��ود. فريد كوروس در آيين 
افتتاح يازدهمين نمايشگاه بين المللي آسانسور، 
پله برقي، صناي��ع و تجهيزات وابس��ته اصفهان، 
شرايط و وضعيت صنعت آسانسور را خوب توصيف 
كرد و افزود: نس��بت به صناي��ع ديگر، اين صنعت 
متكي به بخش خصوصي و به روز است. وي با بيان 
اينكه صنعت آسانس��ور ايران در منطقه شاخص 
است، تش��ريح كرد: نزديك به سه هزار شركت در 
اين زمينه در كش��ور فعاليت مي كنند و در آينده 
نزديك شاهد صادرات برخي از شركت ها به منطقه 
خواهيم بود. رييس اتحاديه كش��وري آسانسور، 
پله برقي و خدمات وابسته نيز يادآور شد: اين اتحاديه 
كشوري از آبان سال گذشته تشكيل شد و به صورت 
سراسري وظيفه ساماندهي نزديك به 750 هزار 
دستگاه آسانس��ور در حال كار در كش��ور را دارد. 
عباس ابريش��مي اضافه كرد: 2 هزار واحد صنفي 
و يك هزار و 400 واحد صنعتي در زمينه آسانسور 
فعاليت مي كنند كه اميدواريم از ابتداي سال آينده 
تنها افراد داراي كارت صالحيت تنها مجاز به ورود 
به س��اختمان ها براي سرويس آسانسورها باشند. 
وي تاكيد كرد: كارت صالحيت فردي بر اس��اس 
تبصره يك ماده 17 قانون نظام صنفي بايد دريافت 
ش��ود و افراد در كنار دارا بودن دان��ش فني الزم، 
صالحيتشان از سوي پليس تاييد شود تا حوادثي 
را شاهد نباشيم. رييس اتحاديه كشوري آسانسور، 
پله برقي و خدمات وابسته در مورد دغدغه سازمان 
آتش نش��اني در اين زمينه گفت: س��امانه شناسا 
مراحل نهايي طراحي را طي مي كند و نرم افزاري 
بر روي گوشي س��رويس كاران نصب مي شود كه 
در شعاع 2 كيلومتري هر آسانسوري كه مشكلي 
داشت، شناسايي ش��ود. وي ابراز اميدواري كرد، 
ايمني آسانسورها به 100 درصد برسد تا در منطقه، 

آسانسور ايران حرف اول را بزند.
نايب رييس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
اصفهان نيز ب��ا بيان اينكه 32 ه��زار نفر مهندس 
صنعت س��اختمان در اين اس��تان فعاليت دارند، 
گف��ت: تاكنون در اي��ن برهه به دلي��ل تحريم ها، 
واردات آسانسور به حداقل رسيده و بهترين فرصت 
است كه شركت هاي داخلي توليدكننده آسانسور، 
توانمندي هاي خود را به نمايش بگذارند. محجوب 
افزود: بيش از 80 درصد آسانس��ورهاي طرح هاي 
فعلي توسط شركت هاي داخلي تامين مي شود و 
اميدواريم روز به روز ش��اهد ارتقاي كيفي و كمي 
آسانسورهاي توليدشده از سوي متخصصان داخلي 
باش��يم. وي ادامه داد: از باب مهندسي ساختمان، 
آسانسور و پله برقي داراي مباحث متعددي است از 
اين رو مبحث 15 مقررات ملي ساختمان به موضوع 
آسانسور و پله برقي اختصاص داده شده است و ما به 
عنوان متولي صنعت ساخت در كشور به اين موضوع 

اهميت مي دهيم. 
رييس سنديكاي آسانس��ور و پله برقي و خدمات 
وابس��ته ش��عبه اس��تان اصفهان اضافه كرد: اين 
نخس��تين دوره نمايشگاه اس��ت كه با مشاركت 
سنديكاي صنايع آسانس��ور و پله برقي راه اندازي 
ش��ده كه در نتيجه آن همه مشاركت كنندگان به 
صورت دقيق و با مميزي و مجوزهاي الزم حضور 
يافتند. حسن عبادت افزود: اين نمايشگاه در فضاي 
سه هزار مترمربع و 65 غرفه در قالب شركت هاي 
خدماتي توليدي، طراحي و مونتاژ اين نمايشگاه آغاز 
به كار كرده تا آخرين فناوري هاي اين صنعت را كه 
در بسياري قسمت ها به خودكفايي رسيده است و 
محدود به برندهاي وارداتي نيس��ت، عرضه كنيم. 
وي از برگزاري سمينارها و همايش هاي تخصصي 
در طول برگزاري اين نمايش��گاه خبر داد و اظهار 
ك��رد: اميدواريم اين صنعت با حمايت هاي بخش 
دولتي و هم انديش��ي كه در كارگروه هاي مختلف 
انجام مي ش��ود كيفيت و ارايه خدمات بهتري به 

شهروندان داشته باشد.



7 انرژي

دیروز طالی سیاه رکورد زد و سپس به پایین تر از قیمت های روز سه شنبه سقوط کرد

نوسان شدید نفت در واکنش به تالفی ایران
گروه انرژی|

بامداد چهارشنبه آسمان خاورمیانه با شعله های 
موشک های ایرانی روشن شد. موشک هایی که 
در واكنش به ترور سردار شهید  قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس ایران توسط نیروهای نظامی 
امریکایی از مبدأ کرمانشاه در خاک ایران بلند 
شدند و پس از طی مسافت 450 کیلومتری، در 
پایگاه نظامی عین االسد در استان االنبار عراق 
فرود آمدند. نفت که مدت زمانی اس�ت قافیه را 
به سیاست باخته، بالفاصله به این پاسخ نظامی 
ایران واکنش نشان داد و ظرف 2 ساعت، حدود 
5.5 درصد بر ارزشش افزوده شد. بدین ترتیب 
با گذر برن�ت از مرز 72 دالر در هر بش�که، این 
ش�اخص نفتی اوج قیمتی یک سال اخیر که در 
پی حمل�ه پهپادی به آرامکو عربس�تان در ماه 
س�پتامبر س�ال 2019  اتفاق افتاد را پشت سر 
گذاشت و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. 
این واکنش دفعی نفت نشان داد که معامله گران 
نفتی با دریافتن خبر حمله ایران به پایگاه های 
نظامی امریکا در عراق، انتظار داش�تند جنگی 
آغاز ش�ود و تبعأ تولید نف�ت در خاورمیانه که 
60 درص�د از ذخایر نفتی جه�ان را در دل خود 
گنجان�ده و باالخص در عراق که ب�ا تولید نفت 
نزدی�ک به 5 میلی�ون بش�که در روز به کانون 
تنش ها میان ایران و امریکا مبدل ش�ده است، 
تحت تأثی�ر درگیری های نظامی گس�ترده تر 
کاهش بیابد. اما زمانی که جلسه شورای امنیت 
ملی امریکا به ریاس�ت دونال�د ترامپ، رئیس 
جمهور این کشور درباره بررسی جوانب حمله 
ایران ب�ه پایگاه های نظامی ای�االت متحده در 
عراق بدون برگ�زاری نط�ق تلویزیونی رئیس 
جمهور امریکا )که به طور غیررسمی به معنای 
اعالم آغاز جنگ اس�ت( پس از نشس�ت پایان 
یافت و بیانیه ای هم صادر نشد، معامله گران نفس 
راحتی کشیدند و قیمت نفت مسیر کاهشی را در 
پیش گرفت. بازار نفت در شرایطی که هم ایران 
انتقام خود را آن طور که انتظار می رفت به صورت 
نظامی گرفت و هم نوع واکنش سیاست مداران 
امریکایی، این احتمال را قوت بخشید که ایاالت 
متحده قرار نیست برای پاسخ به ایران اقدامی 
نظامی انجام دهد، مسیر کاهشی خود را تا آنجا 

ادامه داد که قیمت ها به پایین تر از سطح قیمتی، 
پیش از حمله موشکی ایران بازگشت و در میانه 
روز، برنت تنها 33 سنت کاهش را نشان می داد.

چهاردهم ماه سپتامبر س��ال 2019 که حوثی های 
یمن حمله پهپادی موفقیت آمیزی را به تاسیس��ات 
نفتی عربستان س��عودی ترتیب دادند و تولید نفت 
این کش��ور 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز یعنی 
حدود 6 درصد تولید نفت جهان کاهش یافت، برنت 
یک قله قیمتی را تجربه کرد و به 71 دالر و 95 سنت 
در هر بشکه رسید. این س��طح قیمتی باالترین نرخ 
برای بهای نفت برنت طی یک سال پیش از آن بود و 
پس از آنکه عربستان توانست تولید نفت خود را جبران 

کند، قیمت ها باز هم کاهش یافتند.
نفت دی��روز هم نوس��انات ش��دیدی را تجربه کرد. 
معامالت آتی ش��اخص جهانی نف��ت، برنت ابتدا در 

واکنش به حمله موشکی ایران به پایگاه های نظامی 
امریکا در عراق در نیمه ش��ب چهارشنبه حدود 5.5 
درصد رشد داشت و به 72 دالر و 4 سنت در هر بشکه 
هم رسید. بدین ترتیب، اتفاقی که بامداد چهارشنبه 
رخ داد باعث ش��د که نفت یک ب��ار دیگر تحت تأثیر 
تنش های فزاینده در خاورمیانه قرار گرفته و به شدت 
ب��اال برود؛ تا جایی که رکورد قیمتی ناش��ی از حمله 

پهپادی به آرامکو را نیز بشکند.
در ادامه، پس از افزایش احتمال اینکه امریکا قصدی 
برای ورود به جنگ با ایران یا افزایش تنش های نظامی 
در خاورمیانه ندارد، نفت برنت روند کاهشی به خود 
گرفت و به سطح کمتر از زمان حمالت موشکی ایران 
قدم گذاشت. برنت در میانه های روز گذشته 33 سنت 
یا 0.48 درصد کاهش به نسبت آخرین معامالت روز 
سه شنبه را به ثبت رساند و به 67 دالر و 97 سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص نفت امریکا، دبلیوتی آی نیز 

مسیر برنت را پیمود و پس از یک فراز بزرگ اولیه، در 
نهایت نزولی شد و با 39 سنت یا 0.62 درصد کاهش 

به 62 دالر و 31 سنت در هر بشکه رسید.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت ای��ران در واکنش به افزایش 
ناگهانی قیمت نفت و ثب��ت رکورد قیمتی تازه برای 
بیش از یک سال گذشته، بی ثباتی و عوامل روانی بازار 
را سبب افزایش قیمت نفت و به نفع ایران دانست. به 
گزارش ایرنا، زنگنه دیروز در حاش��یه جلسه هیئت 
دول��ت در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه قیمت 
نفت در بی ثباتی باال می رود و در شرایط ثبات پایین 
می آید، بیان کرد: »از نظر روانی اکنون قیمت نفت تا 
حدی روند صعودی داشته است و به نفع ایران است 

قیمت کمی باال رود«.
زنگنه مشخص نکرد که در صورت توقف فروش نفت 
ایران که می تواند نتیجه ای قابل انتظار در پی افزایش 
تنش ها در خاورمیانه باش��د، قیمت های باالتر نفت 

به چه نحوی به س��ود ایران خواهد بود. گزارش های 
بین المللی از آمارهای رسمی گمرکی کشورها و رصد 
نفتکش ها برآورد کرده اند که صادرات نفت ایران در 
ماه های اخیر بر اثر تحریم ها کاهش زیادی یافته و به 

200 الی 300 هزار بشکه در روز رسیده است.

 زیان آرامکو از تنش های خاورمیانه
به گ��زارش »تعادل«، همانطور ک��ه وزیر نفت ایران 
گف��ت، قیمت های باالت��ر نفت به نفع کش��ورهای 
تولیدکننده آن است، اما رویدادهای دیروز نشان داد 
که عربستان س��عودی که بخشی از سهام غول نفتی 
خود، یعنی آرامکو را در ب��ازار بورس عرضه کرده، به 
عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت خام در موقعیت 
متناقضی قرار گرفته است. افزایش تنش در خاورمیانه 
باعث بی ثباتی می شود و این بی ثباتی قیمت های نفت 
را باال می برد، اما همزمان، س��هام شرکت آرامکو در 

بورس را پایین  می آورد. 
دیروز رویترز گزارش داد که در پی حمالت موشکی 
ایران به پایگاه های نظامی امریکا در عراق، ارزش سهام 
غول نفتی آرامکو عربستان به کمترین سطح خود از 

زمان عرضه در بورس رسید. 
ارزش سهام ش��رکت نفتی آرامکو عربس��تان که با 
ارزش ترین ش��رکت در جهان نیز هست به 34 ریال 
س��عودی )9.06 دالر آمریکا( کاه��ش پیدا کرد که 
کمترین س��طح ثبت شده برای س��هام این کشور از 
زمان عرضه سهام آن در بازار بورس از یازدهم دسامبر 
سال قبل محسوب می شود. بدین ترتیب، عربستان 
سعودی تنها زمانی از نفت بیشترین منفعت را خواهد 
برد که قیمت های این حامل ان��رژی در وجود ثبات 

سیاسی در خاورمیانه افزایش یابند.
کریستوفر اس��تنتون، مدیر ارشد سرمایه گذاری در 
موسسه »س��انرایز کپتال ال ال سی« به رویترز گفت 
که با توجه به رشد تولید نفت در ایاالت متحده که در 
حال حاضر بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان است، 
احتماال قیمت برنت در حدود زیر 75 دالر در هر بشکه 
نگه داشته خواهد شد، مگر آنکه درگیری ها بین ایران 
و امریکا به جایی برسد که ایران تالش کند تنگه هرمز، 

شریان حیاتی نفت جهان را ببندد.
در صورت بسته شدن تنگه هرمز، با وجود آنکه قیمت 
نفت رشد زیادی خواهد کرد، اما ضربه سنگینی را به 

سهام آرامکو سعودی نیز می زند.

نوسان قیمتي به بازار نفت باز مي گردد؟
گروه انرژي | نفت در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه همزمان با حمله موشكي ایران به پایگاه عین االسد با روند رو به رشد همراه شد و تا حدود پنج 
درصد افزایش قیمت یافت و از مرز 72 دالر عبور كرد اما پس از گذشت چند ساعت و برگزاري جلسه شوراي امنیت ملي امریكا، روند صعودي افزایش قیمت 
نفت متوقف شد و از اوایل صبح روز گذشته به مرور قیمت نفت در بازارهاي جهاني رو به كاهش گذاشت. این روند كاهشي تا آنجا پیش رفت تا جاییكه قیمت 
این محصول به كمتر از نرخ 68 دالري روز سه شنبه رسید. در اینجا این سوال مطرح است كه چه عواملي موجب بازگشت سریع نفت به كانال هاي قبلي شد؛ 
آیا بازار به دنبال رویكرد امریكا به اقدام ایران، نسبت به كاهش تنش ها در منطقه خوشبین شده است؟ در اینجا روزنامه »تعادل« دیدگاه دو تن از كارشناسان 

و فعاالن حوزه انرژي را در این خصوص مورد بررسي قرار داده است.

تداوم تنش ها قیمت نفت را تا 100 دالر افزایش مي دهد
وضعیت قیمت نفت در بازار جهاني، به میزان زیادي به سطح 

محسن چگیني
تحلیلگر بازار انرژي

تنش ها میان طرفین مخاصمه بستگي. در حال حاضر عمدتا 
تالش كش��ورهاي منطقه در راس��تاي تالش براي كاهش 
تنش ها میان طرفین است كه این اظهارات و عدم پاسخگویي 
ایاالت متحده امریكا به حمله موشكي ایران، موجب شده كه 
فعال بازار تاحدودي به سمت آرامش حركت كند. باید توجه 
داش��ت كه در حال حاضر موضوع تامین تقاضا در بازار نفت 
مطرح نیست و عمدتا مسائل بر رویكرد و برآورد بازار از آینده 
اس��ت، این برآورد اس��ت كه در قیمت نفت در بازار جهاني 
تعیین كننده است. مي توان پیش بیني كرد كه با رخدادهاي اخیر، اگر تنش ها در منطقه 
افزایش پیدا كند قیمت نفت جهش قابل مالحظ��ه اي را تجربه خواهد كرد و حتي 
مي تواند تا بیش از 100 دالر در هر بشكه هم پیش برود، در مقابل كاهش تنش ها نیز 
اثر عكس داشته و به كاهش قیمت و آرامش در بازار نفت منتهي خواهد شد. از سوي 
دیگر باید به این نكته نیز توجه داشت كه در صورت خروج نیروهاي امریكا از عراق كه 
مي تواند به نوعي نمایانگر عقب نشیني امریكا باشد، بر بازار نفت تاثیر گذاشته و مي تواند 

به تعادل بیشتر بازار بي انجامد.

ناپایداري بازار نفت جنبه رواني و موقتي دارد
 نفت بخشي از اقتصاد جامعه جهاني است و این ساختار نیز 

رضا پدیدار
رییس كمیسیون انرژي 

اتاق بازرگاني

دو جنبه دارد؛ یكي مكانیزم عرضه و تقاضا یا رفتار موزون بازار 
است و بخش دیگر نیز رفتارهاي هیجاني یا رواني بازار. در حال 
حاضر تغییرات قیمت نفت در بازار جهاني ناشي از بخش دوم 
یعني رفتارهاي هیجاني دارد و این ش��رایط رواني حاكم بر 
منطقه اس��ت كه بر بازار حاكم شده است. گروهي از فعاالن 
تاثیرگذار بازار نفت كه رویكرد محافظه كارانه دارند، زماني كه 
فضاي سیاسي با بحران روبرو مي شود به تبع نگراني از ایجاد 
خلل در تامین نفت، تقاضاهاي جدیدي را وارد بازار مي كنند 
كه این موقتي اس��ت یعني این تقاضا ب��ه صورت مقطعي و 
كوتاه مدت وارد بازار مي شود و به دنبال برآوردها از تغییر فضاي سیاسي، تقاضا منطقي 
شده و كاهش مي یابد. در حال حاضر قیمت نفت با توجه به كنترل عرضه اوپك و اوپك 
پالس، روي مدار 60 دالر پایدار خواهد ماند و همانطور كه گفته شد این ناپایداري فعلي 
صرفا جنبه رواني و موقتي دارد. از سوي دیگر باید این را هم در نظر گرفت كه به دلیل 
فصل س��رما تقاضا براي نفت تاحدودي افزایش یافته و همین موضوع دامنه نوسانات 

افزایشي قیمت را تاحدودي باالتر برده است.

تامین سوخت تمام نفتكش هاي ایراني در داخل
طبق برآورد هاي انجام ش��ده در طول 6 س��ال گذشته 
مسووالن وزارت نفت طرحي را به نام بومي سازي 10 قلم 
كاالي استراتژیك در صنعت نفت كه اساس این طرح بر 
بومي سازي كاال هاي پرمصرف و استراتژیك صنعت نفت 
در داخل كشور بود در دس��تور كار خود قرار داد در آذر 
سال 93 بود كه اولین بار معاون پژوهش و فناوري وزارت 
نفت از اجراي مناقصه انتخاب شركت ها براي ساخت ١٠ 
قلم كاالي راهبردي صنعت نفت تا پایان آذر همان سال 
خبر داد به طوري كه ساخت و بومي سازي نفتكش ها در 

دستور كار قرار گرفت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مجید كالنتري 
كارشناس صنعت نفت و انرژي با اشاره به اینكه كشور 
در حوزه و فعالیت س��اخت نفتكش توانسته به خوبي 
عمل كند، گفت: خوشبختانه متخصصان وزارت نفت 
در حوزه هاي ساخت و تعمیرات مشاركت فعالي دارند 
به گونه اي كه س��اخت بسیاري از تجهیزات نفتكش ها 
بومي سازي شده است.او ادامه داد: ظرفیت هاي توسعه 
تجهیزات و بومي سازي نفتكش و با توجه به سیاست هاي 

اقتصادي مقاومتي توانسته مطلوب عمل كند.
كالنتري اضافه كرد: خوش��بختانه ارتق��اي بهره وري 
مطابق با اصول اقتصاد مقاومتي امسال در اولویت شركت 

پایانه هاي نفتي ایران قرار گرفته است.
این كارش��ناس مس��ائل اقتصاد و انرژي تصریح كرد: 
خوشبختانه شركت ملي نفتكش تجربه خوبي دارد و 

هم اكنون ناوگان ما با مجموعه الینر هاي متفاوت فعالیت 
مي كنند.كالنتري افزود: در بخش تامین سوخت بیش از 
90 درصد از نیاز ناوگان خود را از داخل تامین مي كنیم، 
ضم��ن آنكه در حوزه تعمیر و نگهداري كش��تي ها نیز 

ملزومات عمومي از داخل تامین مي شود.
بر اس��اس این گزارش تردد در دریا هم مانند خطوط 
هوایي داراي اسم و رسم خاص خودش است به طوري 
كه محدوده گسترده و دور از دسترس و زیبایي است 
كه كش��تي ها با انواع مقصد ها و دالیل مختلف در آن 
تردد دارند. اگرچه بسیاري از بیرون این چرخه ممكن 
است فكر كنند آنچه از قایق و كشتي كوچك و بزرگ 
باري و نفتكش ها در این عرصه ت��ردد دارد، قاعده اي 
خاص ندارد، اما كشتي ها هم همانند هواپیما ها خطوط 
مشخص دارند و در غیر این مسیر ها قرار نمي گیرند و 
مهم تر از همه كش��تي ها و مالكیت و تردد آنها قوانین 

خاص خود را دارند.
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كوتاه از دنياي انرژي

 تمام پاالیشگاه هاي كشور 
در شرایط عادي هستند

ایلنا| تمامي پاالیشگاه هاي كشور در شرایط 
عادي به سر مي برند و به فعالیت خود طبق روال 
ادامه مي دهند.طبق آخرین پیگیري هاي ایلنا، 
تمامي پاالیش��گاه هاي كشور در شرایط عادي 
بس��ر مي برد و به فعالیت خود طبق روال ادامه 
مي دهند.خاطرنشان مي ش��ود، در تمام نقاط 
كشور هیچ پاالیشگاهي شات داون نداده است.

از بامداد روز چهارشنبه در حمالت موشك هاي 
بالستیك نیروي هوافضاي سپاه پاسداران، چند 
 پایگاه نیروهاي امریكایي در عراق مورد اصابت 

قرار گرفت.
پیش تر مقامات امریكایي اعالم كرده بودند كه 
اگر ایران همچنان به امریكا و متحدان ما حمله 
كند، باید س��نگین ترین قیمت ه��ا را بپردازد 
 كه ش��امل نابودي پاالیش��گاه هاي نفتي آنها 

نیز مي شود.

تصویب آیین نامه حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستي نفتي

شانا| آیین نامه اجرایي قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستي نفت خام و میعانات گازي 
با استفاده از سرمایه گذاري مردمي، در نشست 
امروز )چهارش��نبه، 18 دي ماه( هیات دولت 

تصویب شد.
ای��ن آیین نامه كه همس��و ب��ا جلوگی��ري از 
خام فروش��ي، افزای��ش ص��ادرات غیرنفتي و 
ایجاد ارزش افزوده باال در صنعت نفت مصوب 
ش��د، به نحوي تنظیم ش��ده كه وزارت نفت از 
طری��ق اعطاي تنفس خ��وراك )عدم دریافت 
بهاي خ��وراك در س��ال هاي اول و تعویق آن 
به س��ال هاي دورت��ر( اوراق به��ادار جذابي را 
منتش��ر كند كه مال��كان نقدینگ��ي ترجیح 
دهند ب��ه ج��اي س��پرده گذاري در بانك، در 
ای��ن اوراق س��رمایه گذاري كنند.مطابق این 
آیین نامه، وزارت نفت به منظور اطالع رس��اني 
صحیح ب��ه عموم مردم براي جلب مش��اركت 
در سرمایه گذاري در طرح هاي موضوع قانون، 
مكلف اس��ت نس��بت به انتش��ار متن قانون و 
آیین نام��ه ب��ه هم��راه فرآیند اجراي ارس��ال 
درخواست سرمایه گذاري، نمونه گزارش هاي 
امكان س��نجي فن��ي و اقتصادي ط��رح و... در 

تارنماي خود اقدام كند.

عرضه مكمل هاي بنزین مورد 
تأیید شركت ملي پخش نیست

ایرن�ا| ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي ایران اعالم كرد: عرض��ه مواد افزودني و 
مكمل هاي بنزین در جایگاه هاي سوخت مورد 

تأیید این شركت نیست.
این روزه��ا رانن��دگان در هن��گام مراجعه به 
پمپ بنزین ها با پدیده اي رو به رو مي شوید كه 
كارگران حاضر در جایگاه هاي سوخت در هنگام 
س��وخت گیري اصرار دارند ك��ه از مكمل هاي 
بنزیني براي احتراق بهتر و همچنین حفاظت 

از موتور ماشین استفاده كنید.
اكنون شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با 
صدور اطالعیه اي تاكید كرده كه این مكمل ها 
مورد تایید این ش��ركت نیس��ت، زی��را بنزین 
عرضه شده براساس استاندارد تولید و در تمام 

جایگاه ها توزیع مي شود.
بر پایه ای��ن اطالعیه، فرآورده هاي نفتي توزیع 
ش��ده به مواد افزودني یا مكمل یا اكتان افزا از 
قبیل محلول، قرص و... نیازي ندارد و عرضه این 
مواد در جایگاه هاي سوخت كشور مورد تأیید 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نیست.

اروپا همچنان نیازمند انرژي خلیج فارس
پروفسور »نادر انتصار« رییس دانشكده علوم سیاسي 
دانشگاه آالباماي جنوبي امریكا مي گوید گرچه منابع 
انرژي مدیترانه ش��رقي قابل توجه اس��ت ولي قابل 
مقایس��ه با منابع كنوني انرژي خلیج فارس نیست 
و خلیج ف��ارس همچنان از حیث ان��رژي براي اروپا 

مهم خواهد بود.
به گزارش فارس، دولت وفاق ملي لیبي روز 27 نوامبر 
)چهارشنبه ششم آذر( از امضاي دو یادداشت تفاهم 
طبق قوانین بین المللي در زمینه همكاري امنیتي و 
مناطق دریایي به تركیه خبر داد كه با واكنش شدید 
مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از 

اخراج سفیر این دولت از خبر داد.
دولت وفاق ملي لیبي بر اس��اس توافق »صخیرات« 
در مغرب سال 2015 تش��كیل شد و مورد حمایت 
جامعه بین الملل و س��ازمان ملل است. با این حال، 
گرایش اسالمي این دولت، باعث شده است كه برخي 
كشورهاي منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودي 
و امارات، از نیروهاي مخالف این دولت حمایت كنند 
كه ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده نیروهاي مسوم به 

ارتش ملي لیبي یكي از آنهاست.
حفتر از 15 فروردین ماه كه دس��تور حمله به ش��هر 
طرابلس، پایتخت لیبي و محل استقرار دولت وفاق 
این كش��ور را صادر كرده اس��ت، ت��الش مي كند با 
حمایت هاي منطق��ه و بین المللي به عمر این دولت 
پایان دهد. او طي این مدت بارها دستورهاي مشابهي 
براي نیروهاي خود صادر كرده است كه آخرین آن، 

پنجشنبه هفته گذشته بود.درگیري هاي نظامي بین 
دولت فایز س��راج و نیروهاي حفتر، پاي قدرت هاي 
منطقه اي و بازیگران فرامنطقه اي را به لیبي باز كرده و 
منجر به صف كشي در درگیري هاي داخلي این كشور 
شده است.عربستان سعودي، امارات متحده عربي، 
مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسي 
و تسلیحاتي كرده اند. در مقابل نیز تركیه و قطر نیز 
از دولت وفاق ملي حمایت تس��لیحاتي، سیاس��ي و 

رسانه اي كرده اند.
پروفسور نادر انتصار، رییس دانشكده علوم سیاسي 
دانش��گاه آالباماي جنوبي امریكا توافقنامه تركیه و 
لیبي و اهمیت اس��تراتژیك دریاي مدیترانه را مورد 

بررسي قرار داده است.
  اهمیت منابع انرژي مدیترانه شرقي چیست؟

از نظر جغرافیایي منطقه مدیترانه ش��رقي مرزهاي 
آبي با كشورهاي تركیه، قبرس، مصر، لبنان، سوریه، 
لیبي، یونان و اسراییل دارد و تمام این كشورها براي 
دس��تیابي به منابع انرژي ای��ن منطقه با یكدیگر در 

حال رقابت هستند.
 در حال حاض��ر تعدادي از ش��ركت هاي نفتي دنیا 
در این منطقه فعال هس��تند كه این خود نش��انه اي 
از اهمیت مدیترانه ش��رقي براي این شركت ها دارد. 
كش��ورهاي منطق��ه مدیترانه ش��رقي و همچنین 
ش��ركتهاي ان��رژي مهم امی��د دارند ك��ه در آینده 
نه چندان دور این منطقه اهمیت زیادي براي تولید 

نفت و گاز به خصوص براي اروپا داشته باشد. 

  تركی�ه و دول�ت وف�اق مل�ي لیب�ي اخی�را 
قراردادهای�ي ب�راي تعیی�ن ح�دود دریایي 
مدیترانه شرقي امضا كردند. تأثیر این قرارداد 

بر مناسبات انرژي این حوزه چیست؟ 
تركیه نگراني در مورد تعیین حدود دریایي مدیترانه 
شرقي دارد. این به خصوص در مورد نقش قبرس در 
این مورد صداقت دارد چون آنكارا مي داند كه قبرس 
مي تواند مشكالت زیادي را براي تركیه در گسترش 
نفوذ خود در سیاست هاي انرژي منطقه ایجاد كند. 
لذا تركیه مایل اس��ت تا آنجایي كه مي تواند با سایر 
كشورهاي منطقه براي تعیین حدود دریایي مدیترانه 
شرقي به تفاهمي دست یابد. قراردادهایي را كه تركیه 
و دول��ت وفاق ملي لیب��ي اخیرا در ای��ن مورد امضا 

كرده اند را باید در این چارچوب بررسي كرد.
  فرانس�ه، آلمان و ایتالیا براي آنكه از صحنه 
بازي لیبي خارج نشوند باید با تركیه همكاري 
كنند. تعیین سرنوشت آینده لیبي براي تامین 
نیازهاي نفت و گاز طبیعي اروپا و پیشگیري از 
ادامه موج مهاجرت از لیبي از نظر اروپا اهمیت 
حیاتي دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟

اگر لیبي بتواند دوباره به عنوان كش��وري یك پارچه 
ساخته شود مي تواند نقش مهمي براي تامین نیازهاي 
نفت و گاز طبیعي اروپا بازي كند. همچنین اگر لیبي 
بتواند زیر بناي اقتصادي خود را بازسازي كند و بتواند 
براي ملت خود امید به آینده ایجاد كند، موج مهاجرت 
از لیبي به اروپا تا اندازه اي كاس��ته خواهد شد و این 

همان چیزي اس��ت كه اروپاییان دنبال آن هستند. 
ولي به نظر من دوباره ساختن لیبي به عنوان كشوري 
متحد و یكپارچه مدتي طول خواهد كشید و آرامش 

الزم در این كشور احتیاج به زمان دارد.
  با توجه به اكتشافات نفتي و گازي در مدیترانه 
ش�رقي این موضوع چه تأثیري بر بازار انرژي 

خواهد داشت؟
نوسانات در بازار انرژي دنیا تحت تأثیر موارد گوناگوني 
هستند و خواهند بود. با توجه به اینكه اكتشافات نفتي 
و گازي در مدیترانه شرقي مراحل اولیه خود را سپري 
مي كنند ما نمي توانیم بررس��ي قطعي در مورد تأثیر 
اكتش��افات نفتي و گازي در مدیترانه شرقي در بازار 
انرژي جهاني در كوتاه مدت ارایه كنیم. ولي اگر روزي 

مدیترانه شرقي به یك منطقه بزرگ تولید نفت و گاز 
طبیعي تبدیل شود آن وقت تأثیر آن روي محاسبات 

انرژي جهان زیاد خواهد بود.
  آیا منابع مدیترانه ش�رقي باعث خواهد شد 
اهمیت خلیج فارس از حیث انرژي براي اروپا 

كم شود؟
طبق آماري كه دولت امریكا منتشر كرده است، منابع 
نفتي مدیترانه شرقي 7.1 میلیارد بشكه و منابع گاز 
طبیعي این منطقه 5.3 تریلیون متر مكعب تخمین 
زده شده اند. اگرچه این به خودي خود منبعي قابل 
توجه اس��ت ولي قابل مقایسه با منابع كنوني انرژي 
خلیج فارس نیس��ت و خلیج فارس تا مدتي از حیث 

انرژي براي اروپا مهم خواهد بود.

اوپك

هشدار محمد باركیندو به امریكا

ایرنا| دبیركل سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( با اعالم اینكه تأسیسات نفتي عراق 
در امان هس��تند و تولید نفت این كشور ادامه 
دارد، خطاب به رییس جمهوري امریكا گفت: 
اوپك ب��ه تنهایي نمي تواند ثب��ات بازار نفت را 

حفظ كند.
به گزارش رویترز، »محمد باركیندو« اعالم كرد 
كه تاسیسات نفتي عراق در امان هستند و تولید 

این كشور ادامه دارد.
وي همچنین اب��راز امیدواري ك��رد: با وجود 
تنش هاي كنوني، عراق به موقع پایبندي خود را 
به توافق جهاني كاهش تولید نفت به صددرصد 
مي رس��اند.دبیركل اوپك همچنین در نامه اي 
خطاب به رییس جمه��وري امریكا اعالم كرد 
كه این س��ازمان به تنهایي نمي تواند همه بار 
مسوولیت حفظ ثبات در بازار نفت را به دوش 
بكش��د. قیمت نفت بعد از عملیات تروریستي 
امریكا و ترور سپهبد قاسم سلیماني در عراق، 
 با نوس��ان زیادي همراه ش��د و حتي تا نزدیك

72 دالر در هر بش��كه نیز صعود كرد.بیشترین 
نگران��ي در بازار نفت این اس��ت ك��ه تنش در 
خاورمیانه باال گرفت��ه و امنیت عرضه نفت این 
منطقه به خطر بیافتد كه همین امر زمینه را براي 

افزایش قیمت طالي سیاه فراهم آورده است.
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ظريف در گفت وگو با خبرنگاران:

حمله ايران به پايگاه عين االسد متعلق به امريكايي ها در عراق 

برنامه اي براي مذاكره با امريكا نداريم
انتقام اصلي، خروج امريكا از منطقه است

انتقام سخت آغاز شد

چند ساعت پس از حمله غرورآفرين سپاه به مقر نيروهاي 
امريكايي در ع��راق و پس از يك هفته پر از حادثه و ماجرا؛ 
اعضاي كابينه دوازدهم بعد از پايان نشست هيات وزيران 
راهي حياط دولت شدند تا درباره مهم ترين موضوعات كشور 
با خبرنگاران گفت وگو كنند؛ نشس��تي كه ابتدا اعالم شد 
قرار است با حضور رييس جمهوري و به صورت زنده برگزار 
شود، اما در نهايت رييس جمهوري ترجيح داد كه به جاي 
حضور در محل حياط دولت و در جمع خبرنگاران در محل 
نشست هيات وزيران و از طريق شبكه هاي تلويزيوني با مردم 
گفت وگو كند. نكته قابل توجه در نشست ديروز اما حضور 
چشمگير خبرنگاران رسانه هاي اروپايي و امريكايي بود كه 
با توجه به شرايط حساس منطقه اي امري قابل پيش بيني 
بود. خبرنگاران رسانه هايي چون سي بي اس، سي ان ان از 
امريكا، كوريره دالسراي ايتاليا و... از جمله رسانه هايي بودند 
كه با هدف پوشش مواضع رسمي دولت ايران راهي تهران 
و محل برگزاري نشست اعضاي كابينه با خبرنگاران شده 
بودند. اعضاي كابينه از جوان ترين عضو كه آذري جهرمي 
وزير ارتباطات است تا با تجربه ترين چهره كه زنگنه وزير 
نفت اس��ت؛ همگي در موضعي واح��د عمليات پرافتخار 
سپاهيان اسالم را باعث سربلندي كشور و پاسخ قاطعي به 
ماجراجويي هاي ترامپ ارزيابي كردند و اعالم كردند كه در 
صورت ارتكاب هر عملي از س��وي دشمنان ايران اقدامات 

شديدتري را در دستور كار قرار خواهند داد. 
 اولي��ن چه��ره اي ك��ه از س��اختمان شيش��ه اي نه��اد 
رياست جمهوري براي گفت وگو با خبرنگاران پايين آمد 
محمدجواد ظريف رييس ساختار ديپلماسي كشورمان 
بود كه با حضور در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه هيات 
دولت به حمله موشكي شب گذشته سپاه پاسداران به پايگاه 

هوايي امريكا در عراق واكنش نشان داد.
به گزارش »تع��ادل«، ظريف در جمع خبرنگاران ايراني و 
رس��انه هاي خارجي اظهار كرد: وقتي ناداني و غرور با هم 
ممزوج شود نتيجه خطرناكي دارد. ترامپ دورش افرادي 
اينچنين دارد نتيجه اش اين است كه اين حركت هاي خبط 
را نشان دادند. همه مردم يك بار ديگر ما را وامدار خود كردند. 
آمدند و نشان دادند شهيد سليماني ايجاد وحدت و قدرت 

مي كند. اين وحدت بايد به امريكا اشتباهش را نشان دهد.
ظريف گفت: جمهوري اسالمي پايگاهي كه از آن به سردار 
سليماني حمله شده بود را هدف قرار داد و ما اقدام مشروع 
انج��ام داديم. وي تاكيد كرد: تنها انتق��ام، خروج امريكا از 

منطقه است.
ظريف در پاس��خ به اين سوال كه برخي مقامات امريكايي 
در توييت هاي خود كار را به فحاش��ي كش��انده اند، گفت: 
همان طور كه پيش تر گفتم وقتي ناداني و غرور با هم ممزوج 
شود نتيجه بس��يار خطرناكي دارد. آقاي ترامپ در اطراف 
خود افرادي را دارد كه متاسفانه ناداني و غرور را با هم ممزوج 
كردند و نتيجه اين شده كه حركت هاي خبط را از خودشان 
بروز دادند. ما اميدوار هس��تيم اين درسي كه مردم ايران 
در چند روز گذش��ته دادند و دوباره همه م��ا را وامدار خود 
كردند و آمدند با حضور خودشان در صحنه نشان دادند كه 
شهيد سليماني ايجاد وحدت و قدرت بين مردم مي كند. 
اين قدرت بايد امروز اياالت متحده را به اين باور برساند كه 

اشتباه كرده است.
وي همچنين در خصوص آمار كشته ش��دگان امريكايي 
در حمالت ايران و اينكه خط خبري امريكا عدم آسيب به 
نيروهاي اين كشور است، گفت: من هنوز آماري ندارم؛ حتما 
آمار را مقامات نظامي اعالم مي كنند. آنچه مسلم است اين 
است كه جمهوري اسالمي يكي از پايگاه هاي نظامي امريكا 
كه از اين پايگاه ها عليه سردار سليماني اقدام شده بود و قبال 
هم عليه مقاومت اقدام شده را مورد حمله قرار داده كه يك 
هدف مشروع از ديدگاه حقوق بين الملل است. اقدام ما در 
راستاي حق دفاع مشروع ما در برابر يك اقدام تروريستي 

نظامي بوده كه ما اقدام دفاع مشروع خود را انجام داديم.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
پيامي در ساعات گذشته بين ايران و اياالت متحده رد و بدل 
ش��ده است، گفت: ما به محض انجام عمليات پيام خود به 

اياالت متحده را از طريق حافظ منافع آنها داديم.
ظريف با اشاره به پاسخ انتقام جويانه ايران به ترور شهيد 
سليماني گفت: به برادران عزيزمان در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي تبريك عرض مي كنم. همان طور كه 
در ش��أن نظام ايران است، پاسخ به يك پايگاه متجاوز 
در منطقه به عنوان اقدام نظامي عليه اقدام تروريستي 

امريكا در به ش��هادت رساندن س��ردار شهيد سپهبد 
سليماني و همراه شان را انجام دادند.

اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان ادامه داد: اگر امريكا عقل 
به خرج دهد و توجه كند كس��اني كه به او مشورت دادند، 
اين مش��ورت ها غلط و خطرناك ب��وده و جلوي اين خطر 
استراتژيك را براي خودش بگيرد، اقدام درستي انجام داده 
است. در غير اين صورت، اگر آنها اشتباهي مرتكب شوند، 
حتما اين اشتباه با اراده مردم كه حضور خودشان را در مراسم 

شهادت سردار سليماني نشان دادند، مواجه خواهد شد.
ظريف درباره حمايت آلمان و انگليس از ترور شهيد سليماني 
تصريح كرد: ديروز در تماسي كه وزير امور خارجه انگليس و 
آلمان با من داشتند، من غيرقابل قبول بودن اين اقدام را آن  
هم در برابر كسي كه غرب امنيت خود را به او مديون است، 
كسي كه با داعش جنگيده و كسي كه اگر او نبود، آنها بايد 
در خيابان هاي شهرهايشان با داعش مي جنگيدند، تذكر 

دادم و هر دو نفر گفتند در اقدام امريكا مشاركتي نداشتند.

  واكنش كشورهاي منطقه
ظريف اما در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار »تعادل« درباره 
واكنش كشورهاي منطقه نس��بت به اقدام امريكا در ترور 
شهيد س��ليماني هم گفت: كش��ورهاي منطقه به شدت 
نگران ماجراجويي به شدت خطرناك امريكا هستند. ديروز، 
وزير امور خارجه عمان براي شركت در مجمع گفت وگوي 
تهران را در ايران بود. ما ديروز در اجالس خود نشان داديم 
همان طور كه امريكا به دنبال جنگ و خشونت است، برعكس 
آن، ما به دنبال گفت وگو در اين منطقه هستيم. وزير امور 
خارجه در ادامه با تاكيد بر اينك��ه امريكا پايان خودش را 
در منطقه رقم زده است، ابراز داشت: با اين ميزان از نفرت 
عمومي كه عليه امريكا در منطقه شكل گرفته است، امريكا 
روزهاي آخر خود را در اين منطقه پش��ت سر مي گذارد و 
حتما آينده اي در اين منطقه نخواهند داشت. اين نتيجه 
واقعي خون پاك شهيد سليماني است كه پاي امريكا را از اين 
منطقه قطع خواهد كرد. جمهوري اسالمي بايد در برابر اقدام 
امريكا واكنش نظامي نشان مي داد كه داديم كه اين پايان كار 
نيست. پايان كار، خروج امريكا است كه نيازمند اقدام نظامي 
نيست بلكه نتيجه حركت خود امريكايي ها و حماقتي است 

كه در اين حركت مغرورانه و ابلهانه از خود نشان دادند. وي 
درباره پاسخ ايران به پاسخ احتمالي امريكا بيان كرد: تصميم 
اين مساله با بنده نيست ولي جمهوري اسالمي ايران اعالم 
كرده اگر امريكا دست از پا خطا كند، حتما پاسخ خواهد داد.

رييس دستگاه ديپلماسي اضافه كرد: اقدام نظامي ايران انجام 
شده است اما همان طور كه حضرت آقا فرمودند، اين يك 
سيلي به امريكا بود. انتقام، خروج امريكايي ها از منطقه است.

اين ديپلمات عالي درباره آمار كشته شدگان حمله موشكي 
ايران به پايگاه امريكايي عين االسد گفت: من هنوز آماري 
ندارم. حتما آمار را مقامات نظامي اعالم مي كنند. آنچه مسلم 
است اين است كه جمهوري اسالمي يك پايگاه نظامي امريكا 
در منطقه كه عليه سردار سليماني اقدام شده بود و قبال هم 
عليه مقاومت اقدام شده بود را مورد حمله قرار داده كه يك 

هدف مشروع از نظر حقوق بين المللي است.

  موشك هاي شليك شده ايراني بوده است
»موشك هاي شليك شده به پايگاه عين االسد ساخت ايران 
بوده است.« اين عباراتي است كه وزير دفاع ايران با استفاده 
از آنها تصويري از حمله اي��ران به مواضع امريكايي را ارايه 
مي كند. امير سرتيپ امير حاتمي در خصوص اقدام سپاه در 
هدف قرار دادن پايگاه نظامي امريكا اظهار كرد: امريكايي ها 
تصور مي كردند اگر ايشان به شهادت برسد، مي توانند در 
منطقه تفرقه ايجاد كنند و به مردم ايران و عراق بگويند كه ما 
كاري را كرديم تا مشكل شما حل شود اما مردم عراق و ايران 
يك حركت به يادماندني و بي نظير در مقابل اين سردار دالور 
و قهرمان بزرگ مبارزه با تروريسم انجام دادند و پيامي را براي 
امريكايي ها داشتند كه تا تاريخ، تاريخ است، ما رشادت هاي 

سردار قاسم سليماني را فراموش نخواهيم كرد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افزود: از همان ابتدا اين 
موضوع مطرح شد كه مي بايست ملت ايران و نيروهاي مسلح 
انتقام خون اين شهيد عزيز را بگيرند. در پيام رهبر معظم 

انقالب و فرماندهي معظم كل قوا نيز »انتقام سخت« آمد.
وي افزود: با توجه به توانايي هايي كه نيروهاي مسلح دارند 
و البته اراده محكم و قاطع��ي كه براي انتقام در جمهوري 
اسالمي ايران و نيروهاي مس��لح وجود داشت، بحمداهلل 
اين وعده صادق شب گذشته با شليك ده ها موشك تحقق 

يافت. امير حاتمي در همين راستا گفت: در اين عمليات از 
موشك هاي بومي و كوتاه برد ساخت ايران به دليل فاصله اي 
كه اين اهداف با ما داشتند، استفاده شد. همچنين يك پايگاه 
مهم امريكايي كه خود آنها گفتند براي اين پايگاه هزينه هاي 
زيادي انجام داده اند، براي اولين بار در تاريخ و پس از جنگ 
جهاني دوم پايگاه امريكا مورد اصابت قرار گرفت؛ من اين 
پيروزي بزرگ را به ملت عزيز و نيروهاي مس��لح تبريك 
عرض مي كنم. وي در بخش ديگري از س��خنانش اظهار 
كرد: اميدواريم اين اقدام سپاه، درسي به ياد ماندني براي 

امريكا باشد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پاسخ به پرسش 
»تعادل« در ارتباط با تلفات اين اقدام تالفي جويانه س��پاه 
پاس��داران نيز گفت: بايد فرصت داشته باشيم تا تلفات را 
بررسي كنيم. طبيعتاً آنها با توجه به خواست مستمر ملت 
ايران به خصوص در روز تشييع پيكر سپهبد شهيد سليماني 
مي دانستند كه اين انتقام اتفاق خواهد افتاد و آمادگي هايي 
را كسب كرده بودند البته آمادگي آنها منجر به اين نشد كه 
بتوانند جلوي اصابت موشك ها را بگيرند اما حتماً تمهيداتي 

را براي جلوگيري از تلفات انجام داده بودند.
در ادامه امير حاتمي تاكيد كرد: اقدام بعدي قاعدتاً متناسب 
با كاري خواهد بود كه امريكايي ه��ا انجام خواهند داد اما 
ملت ايران يك خواسته بزرگ تر دارد كه اين خواسته حتمًا 
اس��تمرار پيدا خواهد كرد و آن بيرون راندن وجود نحس 
امريكا از اين منطقه است. امريكايي ها همواره براي ملت ها جز 
جنگ و بدبختي، ترور و جنايت، چيزي به ارمغان نخواهند 
داشت. امير حاتمي با اش��اره به توصيه اش به كشورهاي 
منطقه گفت: مطمئن باشيد كه اين گونه اقدامات جنايتكارانه 

امريكا گسترش خواهد يافت.

  نرخ ارز تعديل مي شود
اما در شرايطي كه برخي افراد و جريانات بعد از حوادث اخير 
در منطقه از تغييرات بنيادين در بازار هاي مالي و اعتباري 
ادعاهايي را مطرح مي كنند، رييس بانك مركزي اعالم كرد 
ك��ه بانك مركزي در بازار حضور دارد و اجازه نوس��ان زياد 
در بازار را نمي دهد. از سوي ديگر تغييرات نرخ ارز ماندگار 
نيست و بازار تعديل مي شود. عبدالناصر همتي در ابتداي 

اظهاراتش با تشكر و قدرداني از اقدام اخير سپاه پاسداران در 
پاسخ موشكي به رفتارهاي خصمانه امريكا اظهار كرد: از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي تشكر مي كنيم كه به درخواست 
حماسه آفرينان كشور و مردم عزيزمان پاسخ مثبت دادند. 
ان ش��اءاهلل در آينده شاهد آثار مثبت اين اقتدار جمهوري 
اس��المي خواهيم بود. وي در ادامه با تاكيد بر حضور بانك 
مركزي در بازارهاي مالي خاطرنشان كرد: اوضاع در بازارهاي 
مالي خوب است و همان طور كه قبال قول داديم بانك مركزي 
در بازار حضور دارد و اجازه نوسان زياد در بازار را نمي دهد. وي 
افزود: اميدواريم با تدابيري كه در بانك مركزي اتخاذ كرديم و 
اقداماتي كه در حال انجام است، شاهد ثبات خوب و تعديل 
شده نرخ ارز در بازار باشيم. رييس كل بانك مركزي در ادامه، 
نوسان  اخير در بازار ارز را ناشي از شوك هاي سياسي دانست 
و گفت: تغييرات اخير نرخ ارز بر اثر شوك هاي سياسي بوده 
و ماندگار نيست، در صرافي هاي رسمي نرخ ارز از آنچه در 
فضاي مجازي نوشته مي شود بسيار پايين تر است و در حال 
تامين تقاضاي واقعي از طريق صرافي ها هس��تيم. همتي 
در پايان تصريح كرد: البته آثار ش��وك هاي رواني ناشي از 
تنش هاي سياس��ي در جاي خود باقي است اما به تدريج 
پايان خواهد يافت و تالش مي كنيم نرخ ارز به ارزش ذاتي 

خود نزديك شود.

  در صورت واكنش امريكا 
اقدام شديدتري خواهيم داشت

سخنگوي دولت نيز با تشكر از سپاه بابت انجام عمليات عليه 
نيروهاي امريكايي در عراق گفت: ما جنگ طلب نيستيم و 
اين اقدام ما حق مشروع ماست اگر امريكا واكنش نشان دهد 

اقدام متقابل و شديدتري خواهيم كرد.
ربيعي با بيان اينكه ترامپ و پمپئو احمقانه مي گفتند مردم 
با اين نظام نيستند و بر اثر چنين تحليل و تخيلي، امريكا 
جس��ارت چنين تروري را پيدا كرد، تصريح كرد: اين ترور 
ثابت كرد داعش و تروريسم بازي امريكا براي چپاول منطقه 
است. آنها برخالف ادعايشان براي مقابله با داعش در منطقه 
حضور نداشتند. در مقابل سردار سليماني مهم ترين نظامي 
بود كه بيشترين تاثير را در داعش زدايي داشت. اگر وي نبود 
امروز تروريسم منافع اروپا و امريكا را تهديد مي كرد. امريكا 

فراموش كرده كه چگونه در برابر القاعده ناتوان بود.
ربيعي همچنين در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا ايران در 
صورت پاس��خ امريكا به حيفا و دوب��ي حمله خواهد كرد، 
تصريح كرد: ترك منطقه توسط امريكا به امنيت منطقه 
كمك مي كند. اگر امريكا به عمليات نابخردانه ديگري دست 
نزند، ما مي توانيم صلح را در منطقه شاهد باشيم. ما عليه 
هيچ كشور ديگري به خصوص كشورهاي مسلمان منطقه 
عمليات نداريم. اين كشورها هم اعالم كرده اند هيچ پايگاهي 
در اختيار امريكا قرار نخواهن��د داد كه از آن براي عمليات 
عليه ايران استفاده شود. ما هم با كشورهاي مسلمان منطقه 

تعارضي نخواهيم داشت.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل درباره داليل برخي 
هجمه ها به دولت در شرايطي كه كشور به انسجام وحدت 
نياز دارد، گفت: به بركت خون شهيد در كشور ما انسجاد 
ايجاد شده است البته من هم ديده ام كه در چند روز گذشته 
متاسفانه عده اي توهين و تحليل غلط داشتند اما خوشبختانه 
استخوان بندي جريان اصولگرا از اين عده تبري جستند. 
اميدوارم مدعي العموم و قوه قضاييه در جهت حفظ آرامش 
كشور تصميم گيري كنند.سخنگوي دولت در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا آمار هشتاد نفر تلفات نظاميان امريكايي را 
تاييد مي كنيد، اظهار كرد: هنوز آماري دقيق نداريم ولي 

مطمئن هستيم هيچ عراقي كشته نشده است.
ربيعي درباره گام پنجم كاهش تعهدات هسته اي ايران 
نيز گفت: ما هميشه گفته ايم در برجام تعهدات طرفين 
مشخص شده است. جمهوري اسالمي حكيمانه مسائل 
مربوط به برجام را رصد كرده و تصميمات مناس��بي 
اتخاذ كرده است. ما نمي خواهيم برجام به هم بخورد اما 
طرفين بايد تعهدات خود را اجرا كنند. اقدامات ما در 
چارچوب و داخل برجام است. نظارت آژانس وجود دارد 
وهميشه اعالم كرده ايم كار پنهاني نداريم. امروز هرچه 
بخواهيم اورانيوم غني س��ازي مي كنيم، سانتريفيوژ 
اضافه مي كنيم و هر ميزان مصلحت است، انبار مي كنيم 
اما اگر طرف هاي اروپايي به تعهدات خود برگردند، ما 
برجام بدون امريكا را دنبال مي كنيم. اين مرحله اقدام 

نهايي ما بود.

گروه ايران|
»رزمندگان ش��جاع نيروي هوا فضاي سپاه در عملياتي 
موفقيت آميز به نام شهيد سليماني با شليك ده ها فروند 
موشك زمين به زمين پايگاه عين االسد را درهم كوبيدند.« 
اين خبري است كه بامداد روز گذشته و درست در همان 
زماني كه سردار سپهبد سليماني توسط نيروهاي تروريستي 
امريكا به شهادت رسيده بود، روي خروجي خبرگزاري ها قرار 
گرفت؛ خبري كه نشان مي داد سپاه پاسداران عمليات انتقام 
ترور شهيد قاسم سليماني را با شليك  موشك هاي بالستيك 
به پايگاه امريكايي عين االسد آغاز كرده است تا در مراحل 
بعدي بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقالب پاي امريكا 
را براي هميشه از منطقه غرب آسيا قطع كنند.. ابتدا برخي 
چهره هاي مسوول از طريق شبكه هاي مجازي به انتشار اين 
خبر پرداختند و بالفاصله پس از آن خبرگزاري هاي تسنيم 
و فارس و متعاقب آن رسانه هاي منطقه اي خبر اين حمله 
دامنه دار را روي خروجي خبرگزاري هاي خود قرار دادند. 
خبرگ��زاري فارس با اعالم اينكه »انتقام س��خت به وقوع 
پيوست«، نوشت: برخي منابع خبري از شليك موشك هاي 
بالستيك ايراني به سمت پايگاه عين االسد در عراق كه محل 
استقرار نيروهاي امريكايي است، مي دهند. پايگاه هوايي 

عين االسد يك فرودگاه نيروي نظامي است كه يك باند فرود 
آسفالت دارد و طول باند آن ۴۰۰۰ متر است. اين فرودگاه در 
كشور عراق قرار دارد ولي دراختيار امريكااست و در ارتفاع 

۱۸۸ متري از سطح دريا واقع شده است.

    عين االسد دومين پايگاه بزرگ هوايي عراق
 و مقر امريكايي هاست

دقايقي بعد از اعالم خبر حمله روابط عمومي سپاه پاسداران با 
انتشار اطالعيه اي ابعاد و زواياي گوناگون اين حمله را تشريح 
كرد. در اطالعيه سپاه در اين رابطه اشاره شده است: »امت 
اسالمي داغدار، ملت بزرگ و شهيدپرور ايران اسالمي. زمان 
تحقق وعده صادق فرارسيد و به اذن خداوند متعال بامداد روز 
)چهارشنبه( در پاسخ به عمليات جنايتكارانه و تروريستي 
نيروهاي متج��اوز امريكايي و انتقام ت��رور ناجوانمردانه و 
شهادت مظلومانه فرمانده قهرمان و فداكار نيروي قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي سردار پرافتخار سپهبد پاسدار 
شهيد حاج قاسم سليماني و يارانش، رزمندگان شجاع نيروي 
هوافضاي سپاه طي عملياتي موفق به نام عمليات شهيد 
سليماني، با رمز مقدس يا زهرا)س( با شليك ده ها موشك 
فروند زمين به زمين، پايگاه هوايي اشغالي ارتش تروريستي 

و متجاوز امريكا موسوم به عين االسد را در هم كوبيدند كه 
جزييات آن متعاقبا به استحضار ملت شريف ايران و آزادگان 
جهان اسالم خواهد رسيد.« در ادامه اين بيانيه آمده است: 
»سپاه پاسداران انقالب اسالم به تبريك اين پيروزي بزرگ 
به امت اسالمي و مردم فداكار و عظيم الشان ايران اسالمي 
اعالم مي دارد. اول؛ به شيطان بزرگ، رژيم سفاك و مستكبر 
امريكا هشدار مي دهيم هر شرارت مجدد يا تحرك و تجاوز 
ديگر با پاسخ هاي دردناك تر و كوبنده تري مواجه خواهد 
شد. دوم؛ به دولت هاي متحد امريكا كه پايگاه هاي خود را 
در اختيار ارتش تروريستي اين كشور قرار داده اند اخطار 
داده مي شود هر سرزميني، به هر ترتيب مبدأ اقدامات 
خصمانه و تجاوزگرانه عليه جمهوري اسالمي ايران قرار 
گيرد، هدف قرار خواهد گرفت.سوم؛ به هيچ وجه رژيم 
صهيونيستي را در اين جنايات جداي از رژيم جنايتكار 
امريكا نمي دانيم.چهارم؛ به مردم امريكا توصيه مي كنيم 
براي پيشگيري از خسارت هاي بيشتر، سربازان امريكايي 
را از منطق��ه فراخوانده و اجازه ندهن��د با نفرت افزايي 
روزافزون رژيم ضدمردمي حاكم بر اياالت متحده جان 
نظاميان آن كشور بيش از اين به خطر افتد. و من نصر اال 
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واكنش ها به حمله موشكي ايران 
به پايگاه عين االسد

بامداد ديروز نيروي هوافضاي سپاه در عملياتي 
موفق به نام عمليات شهيد سليماني با رمز »يا 
زهرا )س( « با شليك ده ها فروند موشك زمين 
به زمين، پايگاه هوايي اشغالي ارتش تروريستي 
و متجاوز امريكا موس��وم به »عين االسد« را در 
هم كوبيدند. گزارش هاي ايسنا، فارس و تسنيم 
حاكي از آن است كه به دنبال اين حمله بيش از 
3۰۰ نيروي امريكايي كشته و زخمي شده اند. 

در همين حال ساعتي بعد از حمله يك منبع 
آگاه اعالم كرد:  دست كم ۱۰۴ هدف از مواضع 
امريكايي ها و متحدانش، در منطقه شناسايي 
ش��ده اند كه اگر امريكايي ها مج��ددا مرتكب 
هرگونه خطايي شوند، اين مواضع هدف حمله 
ق��رار خواهند گرفت.  در اي��ن حمله همچنين 
تع��دادي هواپيماي بدون سرنش��ين و بالگرد 
و تجهي��زات فراوان نظامي آس��يب هاي جدي 
ديده اند. در حمله موشكي بامداد روز چهارشنبه، 
پانزده موش��ك ب��ه پايگاه عين االس��د اصابت 
كرده كه هيچ  كدام به وس��يله سيستم راداري 
ارتش تروريسم امريكا رهگيري نشده اند. كليه 
شهرك هاي زيرزميني موشكي در سراسر ايران 
براي هدف قرار دادن اهدافي كه از پيش تعيين 
گرديده در حالت آماده باش صددرصد هستند. 
اما عبدالكريم خلف، س��خنگوي نخست وزير 
ع��راق در بيانيه اي در رابطه ب��ا عمليات انتقام 
جويانه ايران عليه پايگاه ه��اي امريكا در عراق 
اعالم كرد: كمي بعد از نيمه شب گذشته پيامي 
شفاهي رس��مي از س��وي جمهوري اسالمي 
ايران مبني بر اينكه پاس��خ ايران به ترور سردار 
سليماني آغاز شده است يا كمي بعد آغاز خواهد 
شد دريافت كرديم. ايران بدون اينكه پايگاه هاي 
مورد هدف را به طور دقيق بگويد اعالم كرد كه 
حمالت آنها تنها مكان ه��اي حضور نيروهاي 
ارتش امريكا در عراق را هدف قرار خواهند داد. 
يك مقام ايراني گفته اس��ت كه انجام عمليات 
عليه ايران از مبداء كش��ورهايي كه پايگاه هاي 
خ��ود را در اختي��ار ارتش تروريس��تي امريكا 
قرار داده اند با پاس��خ شديد مواجه خواهد شد. 
همچنين محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
در اولين واكنش به اين اقدام در توييتي با اشاره 
به انتقام سخت ايران از تروريست هاي امريكايي 
در پايگاه عين االس��د در عراق نوش��ت: ايران 
منطبق با بند ۵۱ منش��ور ملل متحد، اقدامات 
متناس��بي در دفاع از خود انجام داد و پايگاهي 
را كه از آن حمل��ه بزدالنه عليه ش��هروندان و 
مقام هاي ارشد ما انجام شده بود هدف قرار داد. 
وي تصريح كرد: ما به دنبال تشديد تنش يا جنگ 
نيستيم، اما از خودمان در برابر هر تهاجمي دفاع 
مي كنيم. سردار كوثري جانشين فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل نيز با اشاره به انتقام سخت ايران از امريكا 
در پي شهادت سپهبد سليماني به ايسنا گفت: 
آنها خيال مي كردند پايگاه هايي كه در منطقه 
دارند براي هميشه امن است، اما بايد بدانند كه 
اينجا ديگر براي شان در هيچ زماني امن نيست. 
سردار رسول س��نايي راد معاون سياسي دفتر 
عقيدتي وسياس��ي فرماندهي معظم كل قوا با 
اشاره به پاسخ جمهوري اسالمي ايران به اقدام 
امريكا در به ش��هادت رس��اندن سردار سپهبد 
پاسدار قاسم سليماني و تعدادي از همرزمان او 
و موشك باران يكي از پايگاه هاي نظامي امريكا 
درعراق )پايگاه عين االسد( در گفت وگو با ايسنا 
تصريح كرد: اين مرحل��ه از اقدام تالفي جويانه 
س��پاه عليه تروريس��م امريكايي ضعيف ترين 
سناريويي جمهوري اس��المي ايران بود كه در 
راستاي مطالبه ملي براي انتقام خون پاك شهيد 
س��ليماني و همراهانش به اجرا گذاش��ته شد. 
حسام الدين آشنا مشاور رييس جمهوري با اشاره 
به موشك باران يكي از پايگاه هاي نظامي امريكا 
در عراق توس��ط جمهوري اس��المي ايران در 
پاسخ به اقدام اخير اياالت متحده در به شهادت 
رساندن سردار سپهبد پاسدار قاسم سليماني و 
تعدادي از همرزمان او در توييتر خود يادآور شد: 
هر اقدام نامطلوب نظامي از سوي امريكا در سطح 
منطقه با يك جنگ تمام عي��ار منطقه روبه رو 
مي ش��ود. همچنين نماينده ايران در سازمان 
ملل در نامه اي به دبير كل س��ازمان ملل اعالم 
كرد: ايران اقدامات الزم و متناسب عليه هرگونه 
تهديد يا استفاده از زور اتخاذ خواهد كرد. در نامه 
مجيد تخت روانچي به آنتونيو گوترش و رييس 
شوراي امنيت س��ازمان ملل آمده است: ايران 
اقدامات الزم و متناسب عليه هرگونه تهديد يا 
استفاده از زور اتخاذ خواهد كرد. اين اقدامات در 
سازگاري كامل با حق ذاتي ايران ذيل ماده ٥١ 
منش��ور ملل متحد بوده و اين حق را در صورت 
لزوم اعمال خواهد كرد. علي ربيعي سخنگوي 
دولت هم نوشت: از عمليات موفق سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي براي تحقق وعده صادق تشكر 
و حمايت مي كنيم. ب��ه همان جايي كه حمله از 
آن صورت گرفته بود پاسخ مشروع داده شد. ما به 
دنبال جنگ نبوده ايم اما هر تجاوز ديگري پاسخ 
سخت تر و كوبنده ترخواهد گرفت. سرلشكر باقري 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
در پي عمليات مقتدرانه شب گذشته دالورمردان 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
به س��ردمداران كج فهم رژيم تروريستي اياالت 
متحده امريكا هش��دار داد عملي��ات غرورآفرين 
شب گذشته تنها بيانگر گوش��ه اي از توانمندي 
نيروهاي مس��لح جمهوري اس��المي ايران و در 
پاسخ به اقدام تروريستي رژيم امريكا در به شهادت 
رساندن شهيد بزرگوار سردار سپهبد پاسدار قاسم 
سليماني است و از اين پس هرگونه شرارت جديد 
امريكا با پاس��خي قوي تر، كوبنده تر و با وس��عت 

بيشتر مواجه خواهد شد. 
ادامه در صفحه9

وزير نفت روند قيمت نفت را صعودي و به نفع ايران ارزيابي كرد. بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران در حاش�يه جلس�ه هيات دولت در ارتباط با حمله 
نظامي سپاه پاسداران به پايگاه هوايي نظامي امريكا در عراق اظهار كرد: نيروهاي نظامي ما طبق دستوري كه به آنها داده شده، عمل كردند ان شاءاهلل 
عزت ايران همواره حفظ شود. وي در پاسخ به پرسشي در ارتباط با شرايط نوسان نفت گفت: قيمت نفت با بي ثباتي باال و با ثبات پايين مي آيد. االن در 
كشور ما هم اين شرايط بر قيمت نفت حاكم ا ست. زنگنه گفت: االن روند قيمت نفت صعودي است و به نفع ما است. زنگنه گفت: امريكايي ها دست از 

اغتشاشگري در منطقه بايد بردارند و بگذارند مردم منطقه زندگي كنند.

زنگنه: روند قيمت نفت به نفع ايران است

  آلمان، دانمارك، نروژ و لهستان: نيروهاي ما 
كشته يا زخمي نشده اند

در همين حال يك سخنگوي ارتش آلمان گفت كه سربازان 
آلماني مستقر در اربيل در جريان حمالت موشكي سپاه 
پاسداران آسيبي نديده اند. پيش تر دانمارك نيز اعالم كرده 
بود كه در پي حمالت موشكي سپاه به نيروهاي اين كشور 
آسيبي وارد نشده است. كانادا نيز اعالم كرده كه بخشي از 
نيروهاي خود را به طور موقت از عراق خارج و آنها را به كويت 
منتقل مي كند. سخنگوي ارتش نروژ نيز صبح چهارشنبه به 
خبرگزاري رويترز گفت كه هيچ يك از نيروهاي نظامي اين 
كشور در حمله موشكي سپاه پاسداران به پايگاه عين االسد 
عراق كشته يا زخمي نشده اند. نروژ حدود ۷۰ نيرو در اين 
پايگاه هوايي دارد. وزير دفاع لهستان هم در حساب كاربري 
خود در توييتر نوش��ت كه هيچ يك از نيروهاي لهستاني 
مستقر در عراق در حمالت موشكي بامداد چهارشنبه ايران 
به پايگاه هاي عين االسد و اربيل آسيب نديده اند. او در ادامه 
نوشت كه وزارت دفاع اين كشور با فرماندهي نيروهاي اين 

كشور در ارتباط مستمر است.

  سيلي ملت ايران به مشتي كوبنده 
تبديل خواهد شد

همزمان با اظهارنظرهاي مقامات سياسي ارتش ايران 
نيز در پي انجام عمليات موش��كي ش��هيد سليماني 
بيانيه اي صادر ك��رد. به گزارش ارت��ش نيوز در اين 
بيانيه آمده اس��ت: »إِنا ِمن اْلُمْجِرِمي��ن ُمْنتِقُمون - 

سجده 22«، ملت رشيد و غيور ايران اسالمي؛ سيلي 
فرزندان مومن شما در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در راستاي انتقام خون شهداي مقاومت، در سحرگاه 
امروز بر چهره جنايتكار و تروريست امريكا بخشي از 
اقتدار و توانمندي نظام جمهوري اسالمي ايران است. 
پاسخ كوبنده به اقدام تروريستي و جنايتكارانه دولت 
امريكا حق مسلم و انتظار مشروع امت اسالم و آزادگان 
جهان و تحقق وعده نظام اسالمي بود كه گوشه اي از 
آالم مردم مسلمان و آزاده منطقه را التيام بخشيد. در 
ادامه تاكيد شده: »متجاوزان و جنايتكاران تروريست 
بدانند كه امنيت و صيانت از نظام اسالمي و ملت غيور 
ايران، خط قرمز نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي 
ايران بوده و با تمام قدرت و ظرفيت، با اشراف اطالعاتي 
و عملياتي و آمادگي كام��ل و روحيه اي مضاعف در 
پاسداري از آرمان ها و اهداف نظام ايستاده ايم. دشمن 
با درك اقتدار جمهوري اسالمي ايران خوب مي داند 
كه در صورت تكرار هرگونه شرارت و جنايت، سيلي 
نواخته ش��ده به چه��ره اش به مش��ت هاي پوالدين 

كوبنده تبديل خواهد شد.«.
در پاي��ان آمده: بدون ترديد ملت بصي��ر و دلير ايران، 
ضمن تأكيد بر مواضع مقتدرانه و حق طلبانه، راهبرد 
اخراج بيگانگان از منطقه را تا آخرين گام و تا رفع شر 
تروريس��ت هاي امريكايي پيگيري و منطقه و جهان 
اس��الم را از لوث وجود فس��ادبرانگيز متجاوزان پاك 

خواهد كرد.
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چرا در هر حالتي اقدام امريكا محكوم است
حسنعليزادهشيلسر|دكترايحقوقبينالملل|

جمعه شب 13 دي ماه 98 و در پي حمله پهپادي نيروهاي 
امريكايي به نزديكي فرودگاه بين المللي بغداد در عراق 
سردار سپهبد قاسم س��ليماني فرمانده نيروهاي برون 
مرزي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به همراه ابومهدي 
المهندس معاون تشكيالت حش��د شعبي و هشت تن 
ديگ��ر از همراهان )چهار تن عراقي و چهار تن ايراني( به 

شهادت رسيدند.
در اين يادداشت سعي مي ش��ود تا توجيهات احتمالي 
اياالت متحده امريكا پيرامون ترور سردار سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني، شهيد ابومهدي المهندس و ديگر 
همراهان و اعضاي حش��د ش��عبي را از دي��دگاه حقوق 

بين الملل تجزيه و تحليل نماييم.

  پيشينه و سير وقايع
وضعيت در كش��ور عراق پ��س از تجاوز نظام��ي امريكا و 
هم پيمانانش به سال ۲۰۰3 همواره دست خوش ناآرامي و 
بستري براي افراطي گري و ظهور و بروز گروه هاي تكفيري 
تروريستي بوده اس��ت. در اين شرايط شاهد نقض مكرر، 
گسترده و نظام مند )سيس��تماتيك( قواعد حقوق بشر و 
بشردوستانه به انواع گوناگون بوده ايم. پس از خاتمه اشغال 
رسمي عراق به س��ال ۲۰۰9، اياالت متحده با دولت عراق 
موافقت نامه امنيتي تحت عنوان »موافقتنامه ميان اياالت 
متحده امريكا و جمهوري ع��راق راجع به خروج نيروهاي 
امريكايي از عراق و سازماندهي فعاليت اين نيروها در دوران 
حضور موقت آنها در عراق« )به اختصار سوفا( منعقد كرد. 
پيرو بند ۴ ماده ۲۴ اي��ن موافقت نامه، اياالت متحده حق 
حاكميتي عراق براي درخواست از امريكا جهت خروج از 
خاك اين كشور را در هر زماني به رسميت خواهد شناخت. 
در ادامه وضعيت دولت عراق كه گاهي حالت دولت ناتوان 
)ورشكس��ته( را نيز به ذهن متبادر مي كرد به سال ۲۰13 
گروه تروريستي تكفيري داعش با حمايت هاي پيدا و پنهان 
برخي از كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي ايجاد شد. در 
تابس��تان ۲۰1۴ اين گروه بخش بزرگي از سرزمين عراق 
و س��وريه را كنترل و تحت نفوذ گسترده اش قرار داده بود. 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در راستاي حفظ صلح و 
امنيت بين الملل با صدور بيانيه ها و قطعنامه هايي خواهان 
پايان يافتن خشونت ها و احترام طرفين درگيري ها به مباني 
حقوق بشر و بشردوستانه مي شد. در همين راستا با وجود 
اذعان صريح ش��وراي امنيت به خشونت هاي تروريستي 
داعش به دليل اختالف در بي��ن اعضاي داعش و نيز نبود 
سازوكار اجرايي مناسب ناش��ي از عدم تشكيل نيروهاي 
ملل متحد پيرو ماده ۴3 منشور، نتوانست اقدام متناسب 
و درخوري در جهت پايان دادن به اين درگيري ها و نقض 
گسترده حقوق بشر انجام دهد. اين عوامل منجر بدين امر شد 
كه اياالت متحده امريكا به همراه برخي از كشورهاي غربي 
و عربي منطقه اقدام به تشكيل ائتالفي موسوم به »ائتالف 
بين المللي عليه داعش« كند. اين ائتالف در رشته عملياتي 
بدون مجوز شوراي امنيت، اقدام به بمباران مناطق تجمع 
تروريست ها مي كرد.. از سوي ديگر بسيج مردمي عراق يا 
حشد شعبي )الحشد الشعبي( كه به بسيج عراق نيز مشهور 
است، در سال ۲۰1۴ و به دستور مرجعيت ديني براي بيرون 
راندن داعش از سرزمين عراق )پس از تصرف موصل از سوي 
داعش( ايجاد شد. اين گروه متشكل از ۴۰ گروه مختلف بوده 
كه مذاهبي چون تشيع، تسنن، ايزدي و حتي مسيحي را 
شامل مي شوند. اين تشكيالت نقش بسزايي در مبارزه با 
داعش و آزادسازي خاك اين كشور از حكومت تروريستي 
داعش داشته است. شايان ذكر است كه در روز ۲۶ نوامبر 
۲۰1۶ مجلس عراق با اكثريت آرا، حشد شعبي را به عنوان 
يك نيروي نظامي جدا از ارتش به رسميت شناخت و از نظر 
سلسله مراتب فرماندهي ذيل فرماندهي كل و نخست وزيري 
تعريف كرد. با تصويب اين قانون، حشد شعبي رسما به يك 
نهاد قانوني تبديل ش��ده و جزيي از ساختار ارتش عراق به 
ش��مار رفته كه مي تواند زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي 

عراق فعاليت كند.
در ماده يك اين قانون آمده است: تشكيالت حشدالشعبي 
كه به موجب دستور شماره 91 در ۲۴ فوريه تشكيل شده 
بود، بخشي از نيروهاي مسلح عراق به شمار رفته و تحت 
فرماندهي فرمانده كل نيروهاي مس��لح قرار مي گيرد. 
گروه ها و تشكيالت حشدالشعبي به موجب اين قانون، 
ساختاري قانوني به ش��مار رفته كه از حقوق و پاداشي 
متناسب با نيروهاي امنيتي عراق برخوردار خواهند بود.

چند سال به جلو مي آييم. نوامبر سال ۲۰19. چند ماهي 
بود كه مردم چندين شهر عراق در رشته اعتراضاتي نسبت 
به وضعيت معيشتي و اقتصادي خود به خيابان ها آمده 
و البته جهت اين اعتراضات با دخالت هاي پيدا و پنهان 
برخي قدرت هاي خارجي به خشونت نيز كشيده شده 
بود. طي اين اعتراض��ات )و جهت دهي خاصي كه ايجاد 
شد( ابتدا در چهارم  س��پس در بيست وهفتم نوامبر به 
كنسولگري ايران در كربالي معلي و نجف اشرف يورش 
برده ش��د؛ در حمله دوم ساختمان كنسولگري به آتش 
كشيده شد ولي خوشبختانه آسيب جاني به هيچ كدام 
از ماموران ديپلماتيك و كنسولي ايران وارد نشد. در اين 
حين دول��ت امريكا خالف عرف ديپلماتيك به وضوح از 
معترضين آشوبگر حمايت كرده و آنان را به اخراج ايران از 
عراق فرامي خواند. از آن جمله است توييت دونالد ترامپ 
در سي ويكم دسامبر: »خطاب به ميليون ها مردمي كه 
در عراق خواهان رهايي بوده و نمي خواهند زير سلطه و 

كنترل ايران باشند: اكنون نوبت شماست«!
در ۲۷ دس��امبر حمله راكتي ناشناسي به سمت پايگاه 
نظامي K-1 امريكا در نزديكي شهر كركوك انجام شد كه 
به كشته شدن يك پيمانكار نظامي امريكايي و مجروح 
شدن چند س��رباز ديگر منجر شد. دولت اياالت متحده 
گروه كتائب حزب اهلل از وابس��تگان به حش��د شعبي را 
مسوول اين حمالت معرفي كرد و دو روز بعد )۲9 دسامبر( 
جنگنده هاي اين دول��ت چند مقر گردان هاي حزب اهلل 
عراق را در مرز با س��وريه بمباران كردند. طي اين حمله 
۲8 نفر از نيروهاي حزب اهلل شهيد و ۵1 نفر ديگر مجروح 
ش��دند. در پاس��خ به اين حمله در 31 دسامبر جماعت 

گس��ترده مردمي در تش��ييع جنازه ش��هداي حمالت 
امريكا به سمت سفارت اين دولت در منطقه سبز بغداد 
حركت كرده و ضمن ورود به محوطه اين سفارت اقدام به 
تحصن در حياط سفارت كردند. در اين تجمع اعتراضي 
به هيچ كدام از اعضاي ديپلماتيك امريكايي تعرضي نشد 

و كسي آسيب نديد.
به رغم اينكه دولت جمهوري اس��المي هرگونه دس��ت 
داش��تن در اين حمله اعتراضي به س��فارت امريكا را رد 
كرد ولي رييس جمهور امريكا طي توييتي در نخستين 
س��اعات اول ژانويه ۲۰۲۰ ايران را مسوول اين اقدامات 
معرفي و تهديد به پرداخت بهاي گزافي كرد. دو روز پس از 
 9-MQ تهديد ترامپ در بامداد سوم ژانويه ۲۰۲۰ پهپاد
امريكايي به س��مت دو خودرو كه حامل سردار سپهبد 
قاسم سليماني و نيز ابومهدي مهندس )به همراه هشت 
تن ديگر، چهار تن ايراني و چهار تن عراقي( حمله موشكي 

انجام داد كه به شهادت اين 1۰ نفر انجاميد.
پس از اين واقعه كاخ سفيد طي اعالميه اي مسووليت اين 
حمله را پذيرفت. در اين اعالميه دليل اين حمله »دفاعي 
محكم به منظور ارعاب ايراني ها براي حمالت نزديك« 

ذكر شده است. و بنا بر سخنان وزير دفاع اياالت متحده 
شخص رييس جمهور به عنوان دستوردهنده و مسوول 

اين حمله معرفي شده است.
حال به موضوع و ه��دف اين يادداش��ت برمي گرديم و 
جنبه هاي گوناگون اين رش��ته حوادث را در چارچوب 

حقوق بين الملل تجزيه و تحليل مي كنيم.

  مداخله در پرتو ممنوعيت 
و محدوديت هاي توسل به زور

ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن صالح 
براي اقدامات جمع��ي، پس از احراز ض��رورت مداخله 
بشردوستانه به داليلي چون محرز شدن تهديد عليه صلح 
و امنيت بين الملل يا نقض هاي شديد و گسترده حقوق 
بشر بر مبناي مواد ۴1 و ۴۲ منشور ملل متحد تشخيص 
مي دهد كه ضمن احترام به حاكميت داخلي دولت ها و با 
رعايت موازين حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و 
ضرورت، قطعنامه اي براي انجام عمليات ذيل فصل هفتم 

خود صادر كند.
منش��ور ملل متحد با تقويت مشي معاهده لوكارنو و نيز 
پيمان بريان- كلوگ مبني بر منع مطلق توسل به زور، سه 

استثنا را در اين رابطه شناسايي كرده است: 
1- اقدام نظامي بر اساس نظام امنيت جمعي )ماده ۴3( 

۲- دفاع مشروع )ماده ۵1( 
3- رضايت بر تهديد و كاربرد زور در قلمرو دولت

بنابراين حمله نيروهاي امريكايي در چارچوب هيچ كدام 
از استثنائات ذكر شده، قرار نمي گيرد. اقدام اخير امريكا به 
روشني در تضاد با دو اصل منشور يعني منع توسل به زور و 
نيز اصل احترام به حاكميت دولت ها قرار مي گيرد؛ شايان 
ذكر است كه حمله مسلحانه به مسووالن و دولتمردان 
يك كش��ور در زمره حمله به حاكميت آن كشور تلقي 
مي گردد؛ خواه اين افراد نظامي باشند يا غير نظامي. برخي 
مي توانند اظهارنظر كنند كه حضور نيروهاي امريكايي 
در قلمرو عراق به دعوت رسمي دولت عراق بوده و عنصر 
رضايت را شامل مي شود كه در گفتار بعدي به بررسي اش 

خواهيم پرداخت.

  رضايت مند بودن مداخله
بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر مي دارد: »هيچ يك 
از مقررات منش��ور، اعضا را ملزم نمي كند اموري كه ذاتًا 
جزو صالحيت داخلي هر كشوري است را تابع مقررات 
اين منشور قرار دهند.« به بياني ديگر اين ماده مي خواهد 
بگويد كه اگر دولتي از دولت ديگر درخواست ياري كند 
يا اجازه اس��تفاده از زور در قلم��رو و مرزهايش را بدهد 
برخالف ماده فوق نبوده و مجاز است. ديوان بين المللي 
دادگستري هم در قضيه نيكاراگويه بيان داشته كرده كه 
پرواز هواپيماه��اي امريكايي بر فضاي نيكاراگوئه بدون 
رضايت آن كشور، نقض تعهدات حقوق بين الملل عرفي 

قلمداد شده است.
در همي��ن راس��تا دولت ع��راق در چارچ��وب حقوق 
بشردوستانه بين المللي از بريتانيا، اياالت متحده امريكا 
و تعدادي ديگري از قدرت ه��اي غربي، ياري و حمايت 
نظامي درخواس��ت كرد. درواقع در اعالميه بس��ياري از 
دولت هاي مداخله كنننده در ائت��الف صراحتا به جواز 
مداخله و درخواس��ت كمك اشاره ش��ده بود. اين جواز 
مداخله و توس��ل به زور تنها براي مبارزه با داعش بوده و 
هرگز براي حمله هوايي عليه نيروهاي ش��به نظامي كه 
بر اس��اس مصوبه مجلس عراق ذيل نيروهاي رسمي و 
دفاعي آن كشور محسوب مي شوند و نقشي بي بديل در 
مبارزه با داعش و ديگر گروه هاي تروريس��تي داشته اند، 
توجيهي مشروع تلقي نمي گردد. اين نوع حمالت را تنها 
مي توان ذيل عنوان »اعدام هاي خودسرانه«  همچنين 
»قتل هاي هدفمند« بررسي كرد. )تئوري »قتل هدفمند« 
كه سال هاس��ت از سوي رژيم اس��راييل در توجيه ترور 
فرماندهان مقاومت اسالمي در نوار غزه، سوريه و لبنان 
به كار گرفته مي ش��ود از منظر حق��وق بين الملل هيچ 
محلي از اعراب نداشته و بارها از سوي گزارشگران حقوق 
بش��ر و حقوقدانان بين المللي مورد سرزنش و منع قرار 

گرفته است.( 
در همين راس��تا مي توان به گفتار هوشيار زيباري وزير 
خارجه اسبق عراق در نشست سازمان همكاري اسالمي 
)1۲ آگوست ۲۰۰۴( اشاره كرد كه بيان كرده بود: »عراق 
به طور رسمي از امريكا براي انجام حمالت هوايي به مراكز 
داعش درخواست كمك كرده است.« بنابراين از منظر 
حقوقي، بمباران هوايي در قلمرو عراق صرفا محدود به 
مراك��ز داعش بوده و الغير! از ديگر س��و مي توان در اين 
مورد به اظهارنظر نخست وزير مستعفي عراق هم اشاره 
داشت و البته اين اظهارنظر بايد با شكايت به سازمان ملل 
متحد نيز همراه ش��ود تا شائبه هر گونه رضايت ضمني 
را از ميان ب��ردارد. عادل عبدالمهدي در بيانيه اي ضمن 
درخواست برگزاري نشست فوري مجلس، اقدام امريكا را 
نقض توافقنامه اين كشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه 

السومريه در اين بيانيه آمده است: 
»به شدت و در باالترين حد خود اقدام دولت امريكا در ترور 
شهيد حاج ابومهدي المهندس و حاج قاسم سليماني و 
ديگر شخصيت هاي عراقي و ايراني را محكوم مي كنيم. 
ترور فرمانده نظامي عراقي كه منصب رس��مي داشت، 
تجاوز به عراق محس��وب مي ش��ود؛ همچنين اقدام به 
ترور فرماندهان كشور برادر در خاك عراق، نقض آشكار 

حاكميت عراق است.«

  دكترين رضايت ضمني
مداخله نظام��ي بر اس��اس رضايت ضمن��ي در قلمرو 
سرزميني يك دولت در جامعه بين المللي و در چارچوب 
حقوق بين الملل بسيار مناقشه برانگيز است؛ زيرا نظريه 
رضايت ضمني در حقوق بين الملل شناسايي نشده است. 
موافقت نامه امنيت��ي عراق و اياالت متحده تحت عنوان 
اعالميه اصول همكاري و دوس��تي بلندمدت در همين 

راستا قابل ذكر است.
اصوال قواعد حقوق بين الملل نسبت به مقوله »كشتن« 
رويكردي سلبي داشته و تا جاي ممكن تفاسير موجود 
مضيق هستند. بر همين اساس هدف قرار دادن نيروهاي 
نظامي تنها حين مخاصمات مسلحانه )جنگ( مجاز بوده 
و به هنگام صلح هيچ مجوزي براي اين منظور نمي توان 
صادر كرد. )تنها با مجوز ش��وراي امنيت يا در قالب دفاع 
مشروع(. غير اين موارد س��لب حيات از افراد در حيطه 
حقوق داخلي كشورها و با رعايت شروطي چون دادرسي 
عادالنه شدني اس��ت. روابط بين ايران و اياالت متحده 
امريكا با وجود سردي و تخاصم در گفتار يا رفتارها هرگز 
به اس��تان ها كه در حقوق بين الملل براي جنگ تعرف 
شده، قرار نگرفته است. درواقع بين ايران و امريكا حالت 

صلح برقرار است. )مواردي چون جنگ اقتصادي، جنگ 
س��رد، قطعي روابط، بيانات و اعالميه هاي تند طرفين 
هرگز از ديد حقوق بين الملل به عنوان حالت جنگي قابل 

شناسايي نيست.( 
بنابراين با توجه به تأكيدات منشور و نيز رويه سخت گيرانه 
ديوان بين المللي دادگستري در لزوم محدود كردن كاربرد 
توسل به زور و رعايت حاكميت و تماميت ارضي دولت ها، 
مداخله نيروهاي امريكاي��ي و هدف قرار دادن نيروهاي 
حشد شعبي و سردار قاسم سليماني بدون مجوز شوراي 
امنيت و رضايت صريح دولت ع��راق بوده و هيچ مبناي 

قانوني يا عرفي ندارد.

  لزوم احترام به حاكميت داخلي دولت ها
بر اساس ماده 1 منشور ملل متحد، يكي از اهداف اصلي 
ملل متح��د، حفظ صلح و امنيت بين المللي اس��ت. در 
راس��تاي اجراي اين تعهد، كش��ورها مكل��ف به تحقق 
اقدامات دس��ته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف 
كردن تهديدات عليه صلح و متوقف كردن هرگونه عمل 
تجاوزكارانه يا ساير امور ناقض صلح هستند. همچنين 

بر مبناي اصل منع توس��ل به زور عليه تماميت ارضي يا 
استقالل سياس��ي و حاكميت، كشورها متعهد شده اند 
از توسل به زور و دخالت در امور داخلي همديگر اجتناب 
ورزند. بر اين اس��اس اقدام نيروهاي امريكايي در هدف 
قرار دادن چندين باره نيروهاي حشد شعبي ضمن نقض 
حاكميت عراق و باالتر از آن، نقض اصول اساسي منع سلب 
حيات بدون دليل و نامش��روع )به عنوان قواعدي آمره(، 
همانطور كه پيش تر هم بيان شد نقض حاكميت ايران 
نيز تلقي مي شود. فرماندهان نظامي رده باال در هر كشور 
ثالثي كه باشند، نمادي از حاكميت كشور فرستنده تلقي 

شده و بايد مصون از هرگونه تعرضي قرار گيرند.
بررسي رويه ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد نيز اين 
مهم را به اثبات مي رس��اند كه اصل احترام به حاكميت 
سرزميني دولت ها خدشه ناپذير بوده و تنها در جهت اعاده 
صلح و امنيت بين المللي مي توان )آن هم به صورت موقت( 

محدوديت هايي در اين راستا اعمال كرد.

  از منظر دفاع مشروع
بر اساس اين اصل هر زمان كه يك دولت در معرض تجاوز 
نظامي بالفعل يا قريب الوقوع حتمي قرار گيرد مي تواند 
جهت دفع تجاوز به اقدام نظامي متناسب متوسل شود. 
در اين راستا آيا مي توان تجمع اطراف سفارت يك كشور 
را به منزله تهاجم نظامي بالفعل يا قريب الوقوع حتمي عليه 
امريكا قلمداد كرد؟ مسلما چنين ديدگاهي با تعريف عرفي 
و نيز كالسيك از دفاع مشروع هم خواني نخواهد داشت. 
از سويي ديگر بيانات ضد و نقيض مقامات امريكايي خود 
گواهي است بر اينكه اين ترور از پيش برنامه ريزي شده 
ب��ود و هيچ حمله قريب الوقوع��ي در كار نبوده. از جمله 

توييت ترامپ: 
»)سردار( قاسم سليماني هزاران سرباز امريكايي را در دوره 
زماني بلندي كشته يا شديدا مجروح كرده و براي كشتن 

شمار بيشتري نيز توطئه مي كرده است«!
بنابراين حتي دكترين دفاع پيش��گيرانه نيز نمي تواند 
مورد وثوق ق��رار گيرد، ضم��ن آنكه دكتري��ن مذكور 
هيچ وقت مورد پذيرش اكثريت حقوقدانان بين المللي 

قرار نگرفته اس��ت. حمله اياالت متحده به همراه ديگر 
هم پيمانان با توجيه دفاع پيش��گيرانه در سال ۲۰۰3 به 
عراق مغاير با منشور ملل متحد، رويه ديوان بين المللي 
دادگس��تري در تعريف دفاع مشروع و اصول عام حقوق 
بين الملل بوده است. ممكن اس��ت امريكايي ها مدعي 
باش��ند كه اقدامات حشد شعبي تهديدي امنيتي عليه 
منافع آنان در منطقه و سرزمين عراق خواهد بود و مجبور 
به دفاعي پيش دس��تانه بوده اند. در پاسخ به اين توجيه 
 بايدگفت كه موازي��ن اجرا و اعمال حق دفاع مش��روع

به خوبي در رويه ديوان بين المللي دادگستري همچنين 
تفاس��ير موجود از ماده 11 منش��ور ملل متحد موجود 
بوده كه همگي متفق القول بر وجود حمله  اوليه خارجي 
اعم از عيني ي��ا قريب الوقوع )حمله مس��لحانه  فوري و 
قريب الوقوع(، تحقق آس��تانه اقدام��ات نظامي موجد 
ش��كل گيري مفهوم حمله مس��لحانه، انتساب حمله 
تهاجمي به يك دول��ت، دولت بودن طرف مقابل، انجام 
واكنش از سوي دولت مورد هجوم يا دولت هاي ديگري 
ك��ه مخاطب طلب ي��اري دولت مورد هج��وم بوده اند، 
ضرورت و تناسب در دفاع، رعايت موازين حقوق بين الملل 
بشردوستانه و الزام گزارش دهي مدافع به شوراي امنيت 
حكايت دارند. بنابراين به روشني ديده مي شود كه اقدام 
نيروهاي امريكايي در هدف قرار دادن حش��د ش��عبي و 
سردار سليماني هرگز نمي تواند در حيطه ماده ۵1 منشور 
ملل متحد جاي گيرد. بايد توجه داشت در هر شرايطي 
وقوع حمله نظامي، ش��رط اساسي و اصلي دفاع مشروع 
است. پس هرگونه حمله پيشگيرانه در اين موضوع فاقد 

ارزش حقوقي بوده و دفاع محسوب نمي شود.
از سوي ديگر بايد توجه داش��ت كه دفاع مشروع حقي 
است استثنايي و تنها در صورتي اعمال مي شود كه ابزاري 
ديگر وجود نداشته باشد. بنابراين بر اساس معيار ضرورت 
و تناسب، از آنجا كه حمله مسلحانه اي كه قابليت انتساب 
به دولت عراق داشته باشد صورت نگرفته، توسل به زور 
عليه نيروهاي عراقي  بدون شك اقدامي خالف حاكميت 

و تماميت ارضي اين كشور محسوب مي شود.

   دكترين جنگ عليه تروريسم
برخي مدعي هس��تند كه چون سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المي در بيانيه آوريل ۲۰۰9 اياالت متحده، سازماني 
تروريستي ياد شده بنابراين هر گونه اقدامي در هدف قرار 
دادن فرماندهان س��پاه در هر نقط��ه اي از جهان مصداق 
دكترين مبارزه با تروريسم اس��ت. توضيح آنكه در سال 
۲۰۰1 و پس از حمالت 11 سپتامبر كنگره امريكا با تصويب 
قانوني، اجازه بي حدوحصري به رييس جمهور در راستاي 
توسل به زور ضروري و متناسب عليه ملت ها، سازمان ها يا 
اشخاصي كه وي تشخيص مي دهد در حمالت تروريستي 
11 سپتامبر به هر نحوي دست داشته اند، صادر كرد. در 
پاسخ به اين معدود افراد بايد خاطرنشان كرد كه اوال دكترين 
جنگ با تروريسم )دكترين بوش( هيچ جايگاهي در حقوق 
بين الملل نداشته و صرفا زاييده تفكر جنگ طلبانه بوش و 
در راستاي بيشينه كردن منافع امريكا در منطقه بوده است. 
ثانيا براي آنكه به چنين توجيهي متوسل شد بايد ارتباطي 
معنادار ميان س��ردار س��ليماني و القاعده يا حمالت 11 
سپتامبر پيدا كرد. نيك مي دانيم كه اين امر به هيچ وجه در 
بررسي كميسيون 11 سپتامبر و گزارشش به سناي امريكا 

)۲۰18( ديده نشده است. 

  اقدام محتمل دولت عراق
با توجه به موافقتانه ۲۰۰9 ميان دولت هاي عراق و امريكا 
)بند ۵ ماده ۴( و ني��ز به موجب بند 1 ماده ۲۷ كه دولت 
اياالت متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق 
براي حمله به كشورهاي ثالث منع شده است؛ دولت عراق 
مي تواند با استناد به قطعنامه تعريف تجاوز مصوب 19۷۴ 
مجمع عمومي ملل متحد كه تا حدود زيادي حالت عرفي 
پيدا كرده، اقدام اخير امريكا در هدف قرار دادن حش��د 
ش��عبي و نيز فرماندهان ايراني را مصداق روشن عملي 
تجاوزكارانه و خالف قرارهاي قبلي تفسير كرده و در پي 
پاسخ برآيد. اين پاسخ مي تواند مستند به دفاع مشروع شود 
و قهرآميز يا رويكردهاي غيرقهرآميزي چون اعالم خروج 
هر چه سريع تر نيروهاي امريكايي از خاك اين كشور را 
دربرگيرد؛ كه اين اقدام هم محتمل تر است و هم هزينه 

كمتري براي طرفين خواهد داشت.

   برآيند سخن
با توجه به مطالبي كه بيان شد: 

1- دخالت هاي نظامي نيروه��اي امريكايي در مقابله با 
حشد شعبي و توسل به زور بدون مجوز شوراي امنيت و 
رضايت صريح دولت عراق و با استناد به ماده ۵1 منشور 
و بدون توجه به ش��رايط ايجاد حق دفاع مش��روع، فاقد 
هرگونه وجاهت حقوقي بوده و خالف اصول اساسي حقوق 
بين الملل، منشور ملل متحد، موافتنامه بين دو دولت عراق 
و امريكا و نيز ديگر اسناد معتبر بين المللي است كه امروز 

حالتي عرفي پيدا كرده اند.
۲- افزون برآنكه نظريه رضايت ضمني در حقوق بين الملل 
فعلي شناخته شده ،نيست اين رضايت در هيچ كدام از 
بيانيه ها، صحبت ها، توافق��ات و نيز رويه عمومي دولت 

عراق قابل شناسايي نيست.
3- دولت امريكا در هيچ بيانيه اي به ناتواني دولت عراق 
اشاره اي نداشته بنابراين نمي تواند به دكترين ناتواني و 
استنكاف دولت عراق در مواجهه با )في المثل( نيروهاي 

خودسر استناد كند.
۴- اقدام اخير دولت اياالت متحده امريكا تنها منجر به 
فرسايش حاكميت دولت ها و به محاق رفتن هر چه بيشتر 

نظم جهاني مي شود.
۵- اقدام اخير دولت امريكا در هدف قرار دادن نيروهاي 
حشد شعبي و سردار قاسم سليماني تجاوز به حاكميت 
سرزميني و استقالل سياسي دولت عراق محسوب شده 
و دولت عراق مي تواند با اس��تناد به ماده ۵1 منشور ملل 

متحد دست به اعمال حق دفاع مشروع بزند.
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واكنش ها  به  حمله موشكي ايران  
به پايگاه عين االسد

س��ازمان هوانوردي فدرال امريكا ني��ز در بيانيه اي 
تم��ام پروازهاي مس��افربري امريكاي��ي در حريم 
هوايي اي��ران، عراق و آب هاي خليج فارس و درياي 
عمان را ممنوع اعالم كرد ش��بكه آر تي اعالم كرد 
كه جنگنده هاي ايراني براي مقابله با جنگنده هاي 
امريكايي كه از امارات به س��مت مرزهاي ايران به 
پرواز درآمدند، از پايگاه هاي خود به پرواز درآمدند. 
اين شبكه اعالم نكرده كه آيا جنگنده هاي امريكايي 
به مرزهاي ايران در خليج فارس نزديك شده اند يا 
خير. اما ش��بكه الجزيره اعالم كرد كه واشنگتن در 
حال افزايش تدابير امنيتي در پايگاه هاي نظامي و 
مكان هاي حساس خود در منطقه است. منابعي در 
حزب اهلل نيز تاكي��د كرده اند كه نيروهاي حزب اهلل 
به هر گونه اقدام ماجرا جويانه امريكا عليه ايران در 
تالفي حمله موشكي سپاه پاسداران، اهدافي را در 
داخل سرزمين هاي اشغالي هدف قرار خواهد داد. 
عراق تاكيد كرده كه هيچ شهروند عراقي در حمالت 
موشكي تالفي جويانه به پايگاه هاي نظامي امريكا 
آسيب نديده است و ادعاهاي امريكايي ها مبني بر 
هدف قرار گرفتن شهروندان عراقي را تكذيب كرد.  
وزارت دف��اع امريكا در پي حمالت موش��كي ايران 
به پايگاه هاي امري��كا در عراق بيانيه اي صادر كرد و 
گفت كه پنتاگون در حال برآورد اوليه خسارات اين 
حمالت است. به گفته منابع امريكايي، نانسي پلوسي، 
رييس دموكرات كنگره امريكا پس از دريافت خبر 
حمله به پايگاه هاي امريكايي از حاضرين در جلسه 
خواسته تا براي سربازان امريكايي دعا كنند. دونالد 
ترامپ در توييتي منفعالنه در پي انتقام سخت ايران 
گفت: ارزيابي تلفات و خس��ارات در جريان اس��ت. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در اين موضوع با 
تميم بن حمد، امير قطر تلفني گفت وگو كرد. وندي 
شرمن نماينده ارشد امريكا در مذاكرات هسته اي به 
توييت منفعالنه ترامپ پس از عمليات انتقام جويانه 
سپاه واكنش نشان داد و در توييتي نوشت: همه چيز 
خوب است؟؟ اوضاع جدي است، وقت تكبر نيست. 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا در تماس��ي 
تلفني با نخست وزير اقليم كردستان گفت وگو كرد 
تا از آخرين تحوالت حمالت اي��ران به پايگاه هاي 
امريكايي كه يكي از آنها در اربيل است« مطلع شود. 
بارزاني درباره اين گفت وگو خبر داد كه پيشنهادهايي 
براي كاهش تن��ش به پمپئ��و دادم. اليزابت وارن، 
سناتور امريكايي و كانديداي رياست جمهوري اين 
كش��ور گفت: چيزي كه امروز رخ داد يادآوري به ما 
بود؛ يادآوري به اينكه م��ا نيازمند كاهش تنش در 
خاورميانه هستيم. از سوي ديگر مايك پمپئو وزير 
امورخارجه امري��كا در پيامي به تمامي هيات هاي 
امريكايي در دنيا به آنها دستور داد كه بدون اجازه اين 
وزارت خانه با هيچ يك از گروه هاي مخالف ايران ديدار 
نكنند. خبرگزاري الغد اعالم كرد كه درپي حمالت 
تالفي جويانه ايران در پاسخ به ترور سردار سليماني 
يك هواپيماي امريكايي در پايگاه عين االس��د در 
آتش س��وخته اس��ت. برهم صالح، رييس جمهور 
عراق در صفحه توييتر نوشت: سالمتي براي عراق 
عزيز و اربيل پايتخت كردستان. همچنين سيدرضا 
صدرالحسيني كارشناس مسائل غرب آسيا با اشاره به 
حمله ايران به پايگاه امريكايي عين االسد در عراق به 
ايسنا گفت: اين موضوع ان شاءاهلل مي تواند مقدمه اي 
بر اجبار نيروه��اي امريكايي جهت خروج از عراق و 
سپس از منطقه شود چنان كه منطقه پس از اين به 
سمت آرامش حركت كند.  نانسي پلوسي، رييس 
مجلس نمايندگان امريكا در توييتي نوشت، از نزديك 
اوضاع را رصد مي كند. ما بايد از امنيت اعضاي ارتش 
مطمئن شويم كه شامل پايان تحريكات غيرضرور از 
جانب دولت دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا و 
درخواست براي پايان خشونت ها از سوي ايران است. 
امريكا و جهان نمي تواند جنگ را تاب بياورد. رند پال، 
سناتور جمهوري خواه امريكا به دنبال حمله موشكي 
ايران به پايگاه هوايي امريكا در عراق در توييتر نوشت: 
من براي امنيت س��ربازانمان در عراق دعا مي كنم. 
در حال��ي كه ترجيح مي دادم آنه��ا مدت ها قبل به 
خانه بازمي گشتند . ما بايد پيش از آنكه اين مساله 
به جنگ بي پايان ديگري در خاورميانه بينجامد، از 
تشديد تنش ها جلوگيري كنيم. همچنين ريچار 
هاس، رييس شوراي روابط خارجي امريكا در يك 
رشته پيام توييتري به عمليات انتقام جويانه سپاه 
پاسداران ايران عليه پايگاه نظامي امريكا در عراق در 
پي به شهادت رسيدن سردار قاسم سليماني توسط 
امريكا، نوشت: موشك باران ايران، خبر هواپيماهايي 
كه به پرواز در مي آيند، خطابه رييس جمهور]امريكا[ 
به مردم، ظرف چند ساعت از چيزي كه يك بحران 
بود به سمت چيزي كه به نظر مي رسد جنگ باشد، 
رفته ايم. ناتواني واضح هم امريكا و هم ايران براي تعبير 
كردن]عملكرد[ طرف مقابل، دقيقا تاثير بدي براي 
مديريت بحران دارد. انور قرقاش، وزير مشاور امارات 
در امور خارجه نيز در صفحه توييتر خود نوش��ت: 
كاهش تنش هاي آزار دهنده كنوني در منطقه امري 
ضروري است. كاهش تنش امري حكيمانه و ضروري 
اس��ت و اين امر نيازمند راه حل سياسي به منظور 
تحقق ثبات است. چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه و 
الكساندر شالنبرگ و سيف الدين عبداهلل، وزراي امور 
خارجه اتريش و مالزي درخصوص تحوالت منطقه با 
ظريف رايزني كردند. گنگ شوآنگ سخنگوي وزارت 
خارجه چين در واكنش به عمليات انتقام جويانه سپاه 
پاس��داران ايران عليه پايگاه نظامي امريكا در عراق 
 خواستار خويش��تن داري طرفين شد. اورسوال ون 
در لين، رييس كميسيون اروپا در واكنش به عمليات 
انتقام جويانه سپاه پاسداران ايران عليه پايگاه نظامي 
امريكا در عين االسد عراق در پي به شهادت رسيدن 
سردار قاس��م سليماني، در پيامي توييتري نوشت: 
استفاده از تسليحات بايد هم اكنون متوقف شود تا 
فضايي براي گفتمان ايجاد ش��ود. از ما در خواست 
شده تا هر كاري كه ممكن است براي احياي مذاكرات 
انجام دهيم. مذاكره نمي تواند به حد كافي رسيده و 

پايان يافته باشد.
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نحوه عملكرد مراكز پاسخگويي اپراتورها، يكي از شاخص هاي اثرگذار در ارزيابي آنهاست

شكايت كاربران از كم كاري و تخلف اپراتورها
گروه دانش و فن|

به گفته مديركل دفتر حفاظ��ت از حقوق مصرف كننده 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نحوه عملكرد 
مراكز پاس��خگويي اپراتورها يكي از شاخص هاي اثرگذار 
در ارزيابي عملكرد آنهاست و از آنجايي كه در حال حاضر 
بسياري از مراكز پاسخگويي، شيفت مناسب و تعداد افراد 
كافي ندارند و تعداد نفرات، پاسخگوي تعداد تماس ها نيست، 
به نمايندگان مربوطه اعالم ش��ده ظرف مدت مشخصي 
مش��كالت موجود را رفع كنند. به گزارش تعادل، سامانه 
۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگويي به شكايات مردم در حوزه 
سرويس هاي ارتباطي، پستي و فناوري اطالعات در سال 
۹۱ راه اندازي شد. در طول اولين سال راه اندازي، هزار شكايت 
در اين سامانه ثبت شد كه ميانگين مدت زمان پاسخگويي 
به آن ۱۰۱ روز بود. تعداد شكايت ها دراين سامانه طي سال 
۹۷ به ۶۲ هزار و ۵۰۰ شكايت و در بازه زماني ۹ ماهه تا پايان 
آذرماه سال جاري به ۸۴ هزار شكايت رسيده است. بررسي 
گزارش هاي سامانه ۱۹۵ در شش ماه گذشته نشان مي دهد 
بيشترين شكايت كاربران، از خدمات مربوط به اينترنت بوده 
و آنان در بازه هاي دو تا چند ماهه از موضوع خاص و يكساني 
گاليه مند بوده اند. داليل افزايش شكايت كاربران از حوزه 
اينترنت در آذرماه، موضوع اصلي گفت وگوي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوئي با پيمان قره داغي -مديركل 
دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده اين سازمان- است. 
وي به مصاديق دسته بندي هاي شكايات اشاره و اقدامات 
و راهكارهاي عملياتي رگوالتوري براي پاسخگويي و رفع 

مشكالت را تشريح كرده است.
قره داغي با اش��اره به افزايش ميزان ش��كايات در سامانه 
۱۹۵ از س��ال ۹۱ تاكنون، اظهار كرد: »اين موضوع داليل 
مختلفي دارد كه اصلي ترين آن عدم شناخت مردم نسبت 
به سامانه ۱۹۵ در گذشته بود كه طي سال ها اطالع رساني در 
رسانه هاي مختلف، مردم با اين سامانه آشنايي بيشتري پيدا 
كرده اند. عالوه بر اين، از سال ۹۱ تاكنون تنوع سرويس هاي 
خدماتي اين حوزه و تعداد مشتركين افزايش يافته است، 
به طوري كه در س��ال ۹۱، اينترنت همراه فراگير نبود، اما 
امروزه 3G و 4Gدر سطح كشور ارايه مي شود. طبيعي است 
كه هر چه تعداد مشتركين زياد شود، تعداد درخواست هاي 
ثبت شده در س��امانه ۱۹۵ نيز بيشتر مي شود. البته اگر از 
تعداد ش��كايات تلفن همراه و اينترنت و تعداد مشتركين 
نسبت بگيريم، متوجه مي شويم كه ثبت ۸۴هزار شكايت، 
رقم بااليي نيست. بخشي از شكايات، مربوط به كم كاري و 
تخلف از سوي اپراتورهاست. اما بخش ديگري از آن به عدم 
اطالع و آگاهي مشتركين از قوانين و مقررات، تعرفه هاي 
سرويس ها مربوط مي شود. براي مثال در سيم كارت دايمي، 
هزينه هر گيگابايت اينترنت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در 
سيم كارت اعتباري هر گيگابايت اينترنت آزاد حدود ۶۳ هزار 
تومان محاسبه مي شود در صورتي كه در بسته هاي اينترنتي 
هزينه هر گيگابايت حدود ۳۰۰۰ تومان است، در اين صورت 
اگر مشتركي بسته اينترنتي خريداري نكند و به صورت آزاد از 
اينترنت همراه خود استفاده كند، در هزينه هاي سيم كارتش 
اختالف قيمت بسياري به وجود مي آيد. مصداق اين موضوع 
را در پياده روي اربعين امس��ال ش��اهد بوديم. هر چند كه 
اپراتورها در اين خصوص در پورتال خود و خبرگزاري هاي 

مختلف به طور كامل اطالع رساني كرده بودند.«

      شكايت 50 درصد مردم از خدمات اينترنتي
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده س��ازمان 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به دسته بندي 
ش��كايت هاي مردمي در سامانه ۱۹۵ توضيح داد: »ثبت 
ش��كايات از اينترنت در س��امانه ۱۹۵، تمام حوزه هاي 
اينترنت را ش��امل مي شود و زماني كه اعالم مي شود بالغ 
ب��ر ۵۰ درصد م��ردم از كيفيت اينترنت ش��كايت دارند 
 TD-LTE منظورمان اينترنت هم��راه، اينترنت ثابت و
است. در سامانه ۱۹۵، شكايات مربوط به اينترنت در سه 
دسته قابل بررسي اس��ت. اولين دسته پشتيباني و ارايه 
خدمات اس��ت. انجام تبليغات خالف واقع، ارايه خدمات 
پش��تيباني نامطلوب، عدم اطالع رس��اني به مشترك، 
عدم دسترس��ي به ريزمصرف اينترنت براي مش��ترك، 
عدم جمع آوري س��رويس، عدم رعايت نوبت واگذاري، 
فعال سازي سرويس بدون درخواست مشترك، فعال سازي 
همزمان بسته، خريد بسته براي ساير مشتركين، عدم لغو 
تمديد خودكار بسته يا فعال س��ازي ناخواسته، برخورد 
نامناسب پرسنل، عدم پاس��خگويي مناسب به شاكي و 
عدم امكان برقراري تماس با بخش پشتيباني، مصداق هاي 
اين دسته هستند. دسته دوم شكايات، مشكالت مالي و 
تعرفه است. عدم اعمال تعرفه ترجيحي پيام رسان داخلي، 
يكي از شكاياتي است كه در بحث مشكالت مالي، فراواني 
بااليي دارد. عدم رعايت تعرفه ترافيك داخلي، عدم رعايت 
تعرفه سرويس، دريافت نكردن صورتحساب، مغايرت در 
محاسبه حجم ترافيك، محاسبه هزينه اينترنت با توجه 
به عدم اس��تفاده از آن، محاس��به هزينه اينترنت آزاد با 
وجود فعال سازي بسته اينترنتي و عدم محاسبه ترافيك 
خريداري ش��ده از رومين��گ بين الملل ني��ز از مصاديق 
مشكالت مالي و تعرفه هستند. دسته سوم مشكالت به 
كيفيت سرويس مربوط مي ش��ود، در اين بخش، بحث 
عدم تضمين كيفيت س��رويس ارايه شده مطرح است، 
يعني اپراتورها موظف هستند سرويسي كه به مشتركان 
خود مي فروشند را تضمين كنند. عدم عقد قرارداد سطح 

كيفيت خدمات، عدم آنتن دهي شبكه هاي 3G و 4G از 
مصداق هاي اين بخش هستند.«

      آمار شكايت از پشتيباني و خدمات، باالست
قره داغي با اشاره به شكايات مربوط به پشتيباني و خدمات 
اظهار كرد: »موضوع اينترنت با ساير سرويس ها متفاوت 
اس��ت، در اينترنت بحثي با عنوان محتوا و سرويس هاي 
متف��اوت وج��ود دارد و كاربري افراد در ح��وزه اينترنت 
مانند كاربري آنها در حوزه تلفن ثابت نيست. تلفن ثابت 
سرويسي است كه شاخ و برگ زيادي ندارد و تنها صدا را 
منتقل مي كند. اما در ارايه خدمات اينترنت، مش��كالت 
متعددي وجود دارد، براي مثال به داليل مختلف ممكن 
است سرويسي كه شبكه اجتماعي ارايه مي دهد، مختل 
شود، در اين صورت مشتركين از عدم پشتيباني مناسب 
ش��كايت دارن��د، درصورتي كه اين موض��وع به عملكرد 
اپراتورها مربوط نمي ش��ود. عالوه بر اين، اينترنت داراي 
اليه هاي مختلف است و موضوعات فيزيكي در اين حوزه 
تاثير زيادي دارند، مثاًل در بحث موبايل، اختالل شرايط 
آب و هواي��ي يا بي تي اس وج��ود دارد. در حوزه اينترنت 
ثابت نيز بحث سيم كشي، باران و برف وجود دارد كه تمام 
اين موارد بر كيفيت خدمات اينترنتي تاثيرگذار است و 
پشتيباني بيشتري را از اپراتور مي طلبد. براي مثل در بحث 
تلفن ثابت، مشتركين به نويز حساسيت زيادي ندارند و 
تنها درصورتي كه صدا قطع شود، شكايت مي كنند اما در 
اينترنت اينگونه نيست، حتي تغيير در سرعت اينترنت 
مي تواند باعث ثبت ش��كايت از س��وي مشتركين شود. 
همچنين اپراتورها س��رويس ها و بسته هاي مختلفي به 
كاربران ارايه مي دهند كه برخي از آنها مشكالت تعرفه اي 
و كيفيتي دارند. اينها مواردي است كه در تمام حوزه هاي 
اينترنتي ديده مي شود. در واقع مي توان گفت از آنجا كه 
در بحث پشتيباني و خدمات، تنوع زيادي وجود دارد، آمار 

ثبت شكايات در اين حوزه باالست.«
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري 
در پاسخ به اينكه شكايت از پشتيباني و ارايه خدمات در 
حوزه اينترنت، به حوزه زيرساختي و توسعه شبكه مربوط 
است يا به فرآيندهاي داخلي اپراتورها؟ توضيح داد: »ذات 
اپراتور سرويس دهي است. يعني اپراتور۱۰درصد از انرژي 
خود را براي جذب، راه اندازي و توس��عه س��رويس به كار 
مي برد و ۹۰ درصد انرژي را براي نگهداري و پش��تيباني 
خدمات ص��رف مي كند. ب��ر همين اس��اس ۹۰درصد 
مشكالت موجود در بخش پشتيباني خدمات و ۱۰درصد 
درخصوص راه اندازي و توس��عه س��رويس اس��ت. براي 
همين هر اپراتوري كه در حوزه پش��تيباني موفق باشد، 
در حوزه سرويس دهي نيز موفق است. مسووليت برطرف 
كردن شكايات موجود در حوزه پشتيباني به فرآيندهاي 
داخلي اپراتورها برمي گردد. چراكه بخشي از زيرساخت، 
ميان تمام اپراتورها مش��ترك است. در حوزه زيرساخت 
اگر مش��كلي وجود داش��ته باش��د، در تمام اپراتورها به 
چش��م مي خورد، در حالي كه مش��كالت موجود از اين 
دست نيست. اپراتورهاي پيشرو فرآيندهاي پاسخگويي 
فعاالنه تري دارند و مي توانند مش��كالتي ك��ه در حوزه 
پشتيباني وجود دارد را به حوزه زيرساختي اپراتور منتقل 
كرده و مش��كالت موجود را رفع كنند. اما در اپراتورهاي 
ضعيف تر، برنامه ريزي درخصوص رسيدگي به شكايات و 

پشتيباني صحيح وجود ندارد.«
وي با اش��اره به اقدام��ات رگوالتوري درزمينه بررس��ي 
شكايات از پش��تيباني و ارايه خدمت در حوزه تلفن ثابت 
گفت: »براساس فراواني شكايت هاي مردمي در مورد اين 
موضوع، بازديد از مراكز پاس��خگويي اپراتورها به منظور 
افزايش به��ره وري اين مراكز در دس��تور كار رگوالتوري 
قرار دارد. در بازديدهايي كه از مراكز پاسخگويي داشتيم، 
بسياري از آنها شيفت مناسب و تعداد افراد كافي نداشتند، 

به بياني تعداد نفرات پاسخگوي تعداد تماس ها نبود كه 
در اين خصوص به نمايندگان مربوطه اعالم ش��ده ظرف 
مدت مشخصي مشكالت موجود را رفع كنند. چرا كه نحوه 
عملكرد مراكز پاسخگويي اپراتورها يكي از شاخص هاي 
اثرگذار در ارزيابي عملكرد اپراتورهاست. متاسفانه شركت 
مخابرات ايران داراي مركز پاسخگويي متمركزي نيست 
اما قرار اس��ت تا پايان امسال اين اتفاق بيفتد، اگر ۶ مركز 
با يكديگر تجميع شوند، وضعيت پاسخگوئي بهبود پيدا 
خواهد كرد.« قره داغي با اشاره به مشكالت عدم آنتن دهي 
تلفن هاي همراه در اپراتورها بيان كرد: »شكايت از آنتن دهي 
را مي توان به س��ه دسته تقسيم كرد. دسته اول مربوط به 
مناطق روستايي است، دسته دوم مناطقي است كه اپراتور 
پوشش 2G دارد اما مش��ترك 3G و 4G مي خواهد، از 
همين رو زماني كه مش��ترك پوشش 4G نداشته باشد، 
شكايت عدم آنتن دهي را ثبت مي كند، درحالي كه اپراتور 
به تعهد پوشش دهي خود عمل كرده است. دسته سوم عدم 
پوشش دهي به دليل ممانعت مردمي براي نصب دكل آنتن 
در آن نقطه مربوط مي شود. اين مساله زماني رخ مي دهد 
كه به دليل عدم تمديد قرارداد مالك با اپراتور و درخواست 
مردمي دكل آنتن برداشته شده و سرويس دهي مشتركين 

به آنتن هاي مجاور متصل شده است.«

      مردم با نصب دكل اپراتورها مخالفند
قره داغي در پاسخ به اينكه آيا براي رسيدگي به ممانعت هاي 
مردمي براي نصب آنتن سازوكاري در نظر گرفته شده است؟ 
گفت: »شكايات مردم به ش��هرداري و برخورد شهرداري 
با نصب دكل ه��اي اپراتورها يك��ي از معضل هاي موجود 
درخصوص عدم آنتن دهي است. در شهرداري ها مردم به 
بهانه هاي مختلف شكاياتي ثبت مي كنند، به همين دليل 
اپراتورها ملزم مي شوند كه دكل نصب شده را جمع آوري 
كنند. عالوه بر اين، در برخي مناطق به دليل عدم نياز مالي، 
هيچ يك از ساكنين حاضر نمي شوند زمين يا سقف ملك 
مسكوني خود را به اپراتورها اجاره دهند. در صورتي كه اگر 
قرار است اپرتورها پوشش دهي مناسبي داشته باشند، بايد 
مكاني براي نصب دكل وجود داشته باشد. چرا كه اگر دكلي 
نباشد، اپراتورها نمي توانند به تعهدات پوشش دهي خود 
عمل كنند و بسياري از طرح هاي توسعه اپراتورها به همين 
دليل متوقف شده است. البته شوراي عالي امنيت ملي مجوز 
داده است كه تمام ارگان ها و نهادهاي دولتي وظيفه دارند 
فضاي مناسب را براي اپراتورها فراهم كنند، اما در بسياري 
از مناطقي كه به نصب دكل نياز است، هيچ سازمان يا ارگان 

دولتي وجود ندارد.«
وي با اش��اره به امكان مشخص كردن لوكشين در هنگام 
ثبت شكايت براي آگاهي از مناطقي كه آنتن دهي ضعيفي 
دارند، گفت: لوكشين هايي كه مشتركين انتخاب مي كنند 
بسيار دقيق نيست. به عنوان مثال فردي با اپراتور سامانه 
۱۹۵ تماس مي گيرد و لوكيشن توسط اپراتور ثبت مي شود 
يا برخي فقط لوكشين را به صورت صوري انتخاب مي كنند 
تا بتوانند وارد مرحله بعدي شوند، از همين رو نمي توان آن 
را مصداقي قوي دانست. در واقع هيچ الزامي وجود ندارد كه 
مشترك هنگام ثبت شكايت لوكيشن دقيق را انتخاب كند، 
گاهي مشترك از آنتن دهي محل كار خود شكايت دارد اما 
در هنگام ثبت شكايت لوكيشن محل زندگي خود را انتخاب 
مي كند. در مواقعي هم لوكشيني كه افراد انتخاب مي كنند با 
محل واقعي مورد نظر آنها چند متر فاصله دارد و آنتن دهي 

به دكل ديگري مربوط مي شود.«

معاون وزير ارتباطات گفت: »در پاسخ به اقدامات توييتر 
و اينس��تاگرام در حذف مطالب كاربران ايراني و انتش��ار 
بالمانع مطالب خش��ونت آميز رييس جمهوري امريكا، 
رويك��رد منفعالنه نخواهيم داش��ت.« امي��ر ناظمي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، در واكنش به اقدام اينستاگرام 
در حذف مطالب كارب��ران ايراني در محكوميت جنايت 
امريكا در ترور شهيد قاسم سليماني، اظهار كرد: »اقدام 
اينستاگرام و توييتر در سانسور مطالب كاربران ايراني به 
يك تروريس��م فضاي مجازي تعبير مي شود كه چندي 
اس��ت به اشكال مختلف در حال روي دادن است.« وي با 
بيان اينكه ما براي رساندن اعتراضمان به گوش جهانيان 
بايد از ابزار جهاني استفاده كنيم، گفت: »نبايد حضورمان 

را در سكوها و پلتفرم هاي جهاني از دست دهيم تا بتوانيم 
صداي اعتراضم��ان را به دنيا برس��انيم.« مع��اون وزير 
ارتباطات حمايت از پلتفرم هاي اجتماعي ايراني را از ديگر 
اقداماتي عنوان كرد كه مي تواند پاسخي به اقدام خبيثانه 
اينستاگرام باشد و گفت: »كاربران ايراني بايد بتوانند نظرات 
و احساسات خود را در فضاي مجازي اعالم كنند و ما تمامي 
تالش خود را براي حمايت از شبكه هاي اجتماعي داخلي 
به كار مي  بنديم.حتي اگر اينس��تاگرام ما را محدود كند، 
ابزارهاي گس��ترده اي وجود دارند ك��ه مي توانند صداي 
اعتراض ما را به گوش جهانيان برس��انند و اينستاگرام به 
تنهايي نمي تواند اين فرصت را از كاربران ما بگيرد.در زماني 
كه بسياري از كشورها در حال تحريم كردن ايران هستند، 

ما براي ش��نيده ش��دن صدايمان در دنيا، نياز به فضاي 
مجازي داريم و نبايد صدايمان را محدود كنيم.« رييس 
سازمان فناوري اطالعات ايران با اشاره به حضور همه جانبه 
كاربران ايراني در محكوم كردن اقدام جنايتكارانه امريكا 
در ترور ش��هيد قاسم س��ليماني، گفت: »اقدام توئيتر و 
اينستاگرام در حذف مطالب كاربران ايراني و انتشار بالمانع 
مطالب تهديد و خش��ونت آميز رييس جمهوري امريكا، 
استانداردي دوگانه اس��ت كه بايد آن را براي مخاطبان 
جهاني اين شبكه ها، آشكار كنيم.« وي تاكيد كرد: »وزارت 
ارتباطات در پاسخ به اقدام شبكه هاي توئيتر و اينستاگرام، 
رويكرد منفعالنه نخواهد داشت و تالش اين است كه اين 
دوگانگي و ماهيت تروريسم فضاي مجازي را آشكار كنيم.«

با تالش براي توليد گوش��ي  در داخل كشور و رسيدن به 
خط توليد دو ميليون در س��ال، اگرچه هنوز ويژگي ها و 
خدماتي كه اين گوش��ي ها دارند به طور قطع مشخص 
نيس��ت، اما برخورداري از سيس��تم عامل بومي شده و 
خريد قسطي از امكاناتي است كه ظاهرا براي گوشي هاي 
داخلي در نظر گرفته شده است. به گزارش ايسنا، موضوع 
گوش��ي ايراني مدت زيادي است كه مطرح شده و چند 
سال پيش هم گوشي هايي كه به انحاء مختلف در داخل 
توليد ش��ده بودند، در بازار موجود ب��ود. اما به تازگي هم 
بحث توليد گوشي ايراني بار ديگر داغ شده و البته اين بار 
با توجه به تاكيد بر توليد محصوالت داخلي و قرار دادن 
مبالغ حمايتي براي اين موضوع، انتظار بيشتري از آنچه 
تاكنون انجام ش��ده، مي رود. چندي پيش محمدجواد 
آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- از 
برطرف ش��دن ايرادات گوشي تلفن همراه توليدكننده 
داخلي خبر داد و گفت: »ايرادهايي كه در اين گوشي وجود 
داشت، توسط توليدكنندگان ايراني حل شده و نسخه آخر 
گوشي، انصافا خوب و قابل رقابت با نوع خارجي اش است.« 
او اعالم كرده ب��ود اين امكان وجود دارد كه پس از اينكه 
اين گوشي به خط توليد رسيد، به خبرنگاران دولت داده 
شود تا پس از بررسي، ايراداتش را اعالم كنند. به همين 
دليل طرح حمايت از توليد و توس��عه زيست بوم موبايل 

توليد داخل به تازگي كليد خورده است. زيست بوم توليد 
تلفن همراه هوشمند در داخل كشور در معاونت فناوري و 
نوآوري وزارت ارتباطات با هدف طراحي نقشه راه تبديل 
كش��ور به قطب توليد تلفن هوشمند در منطقه اجرايي 
ش��ده و با در نظر گرفتن شاخص هايي منطبق بر منطق 
بازار و تخصيص امكانات و فرصت ها به توليد داخل شكل 

اجرايي به خود پيدا كرد.
هنگام انعقاد تفاهم نامه براي توس��عه زيست بوم موبايل 
داخل��ي، آذري جهرمي ب��ا بيان اينكه با توليد گوش��ي 
باكيفيت ايراني با قيمت مناسب، به قدرت خريد مردم، 
تحول ديجيتال و اشتغال كمك مي كنيم، گفت: »دولت 
براي تحريك تقاضاي بازار و كمك به چرخه خريد مردم، 
صندوقي را با ۲۰۰ ميليارد تومان سرمايه توسط پست 
بانك و بانك مرك��زي ايجاد مي كند و مقرر اس��ت اين 
س��رمايه در قالب وام در اختيار اپراتورها قرار گيرد.« وي 
با بيان اينكه گوش��ي هايي كه قرار است از اين طريق به 
فروش برسد مشخصاتي در اليه كيفيت توليد و خدمات 
پس از فروش خواهند داشت، اظهار كرد: »منابع مالي اين 
پروژه را پست بانك تامين مي كند و مسووليت ثبت نام و 
توان خريد متقاضيان اين گوشي ها را اپراتورها برعهده 
مي گيرند، ضمن اينكه شرايط متقاضيان براي بازگشت 
پول بايد توسط پست بانك ارزيابي شود. بعد از ارايه وام، 

اپراتورها بايد به شكل يك جا گوشي هايي كه متقاضيان 
براي دريافت آن ثبت نام كرده اند را از توليد كننده بخرند و 
به فروش برسانند.« آذري جهرمي همچنين خاطرنشان 
ك��رد: »در حال حاضر چهار توليد كننده وجود دارند كه 
هر كدام در يك مرحله اي هس��تند البته استانداردهاي 
س��خت گيرانه را براي توليد خواهيم گذاشت و به دليل 
رعايت حقوق مردم اين ش��ركت ها بايد استانداردهاي 
خوبي در حوزه ش��بكه توزيع و فروش مناسب، كيفيت 
خدمات و خدمات پس از فروش داش��ته باشند كه اين 
موارد در فرآيند بررسي با كميته كار گروهي به سرانجام 
مي رسد. البته نبايد انتظار داشته باشيم گوشي هاي توليد 
داخلي با اين قيمت با گوش��ي آخرين سيستم جهاني 
رقابت كند، هرچند اميدوار به توليد گوش��ي با ظرفيت 

جهاني هستيم.«

       اندرويد بومي شده براي گوشي هاي داخلي
البته هن��وز ويژگي ها و خدماتي كه براي گوش��ي هاي 
داخلي در نظر گرفته ش��ده است، اعالم نشده، اما ظاهرا 
يكي از اين ويژگي ها استفاده از سيستم عامل بومي است. 
چندي پيش امير ناظمي -معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات- از راه اندازي سيس��تم عامل بومي خبر داد و 
اظهار كرد: »يك درصد از نيازمندي هاي ما به سيس��تم 

ماهيت تروريسم مجازي در توييتر و اينستاگرام
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كنترل دست مصنوعي با ذهن
 )BrainCo( انگج�ت| ش��ركت برين ك��و
به تازگي موفق به توسعه دست مصنوعي مبتني 
بر هوش مصنوعي ش��ده اس��ت ك��ه مي تواند 
توس��ط ذهن كاربر كنترل ش��ود. به گزارش 
ايسنا، اين ش��ركت از دس��ت مصنوعي خود 
در نمايش��گاه CES رونمايي كرد كه كاربران 
را قادر مي س��ازد تا آن را با ذهن خود حركت 
دهند. به گفته مكس نيولون، رييس ش��ركت 
برين كو، اين دس��ت به كمك درك و تفس��ير 
امواج مغزي و سيگنال هاي عضالني، مي تواند 
حركات دست واقعي را براي افراد داراي نقص 
عضو، شبيه س��ازي كند؛ بنابراين اين دس��ت 
مصنوعي مي تواند دريابد كاربر در هر لحظه چه 
قصدي دارد و سپس كار آنها را تشخيص داده 
و آن حركت را در همان لحظه انجام مي دهد. 
اين دست به پنج تا ۱۰ دقيقه زمان نياز دارد تا 
بتواند شش حركت مختلف را شبيه سازي كند. 
قيمت اين دست مصنوعي ۶۰ هزار دالر است. 
البته اين شركت هم اكنون در حال انتظار براي 
دريافت تاييديه س��ازمان غذا و داروي امريكا 
است. پس از دريافت تاييديه اين شركت عرضه 

اين محصول را آغاز خواهد كرد.

اعتراف مديرفيس بوك:
ترامپ را ما رييس جمهور كرديم

نيويورك تايم�ز| يك��ي از مدي��ران ارش��د 
فيس بوك به كاركنان اين شركت هشدار داده 
فكر استفاده از قدرت اين شبكه اجتماعي براي 
مقابله با انتخاب ترامپ به هر قيمتي را از سر به 
در كنند. به گزارش ديجياتو، اندرو باس��ورت، 
معاون AR و VR فيس بوك با انتشار يادداشتي 
نق��ش اين پلتفرم در انتخ��اب دونالد ترامپ به 
عنوان رييس جمه��ور را تاييد كرده اما در عين 
حال به كاركنان اين ش��ركت هش��دار داده كه 
از ق��درت فيس بوك براي مقابله ب��ا ترامپ در 
انتخابات پيش رو استفاده نكنند: »آيا فيسبوك 
مسوول پيروزي ترامپ بود؟ بله ولي نه به دليلي 
كه همه فكر مي كنند. ترامپ به خاطر دخالت 
روس��يه، انتش��ار اطالعات نادرست يا كمبريج 
آناليتيكا انتخاب نش��د. پيروزي او مديون يكي 
از بهترين كمپين ه��اي تبليغات ديجيتال بود 
كه در تمام عمرم ديده ام.« وي مدعي شده كه 
هيچ تمايل��ي به انتخاب مج��دد دونالد ترامپ 
به عنوان رييس جمهور ندارد ولي اين ش��ركت 
نبايد در راس��تاي متوقف كردن وي گام بردارد 
چراك��ه در اين ص��ورت دموكراس��ي به خطر 
افتاده و فيس ب��وك را به موجودي ترس��ناك 
تبديل مي كند. اين شبكه اجتماعي در راستاي 
جلوگيري از دروغ پراكني در آس��تانه انتخابات 
انتشار محتواي ديپ فيك را ممنوع كرد اما وي 
بر اين باور اس��ت كه فيس بوك نبايد دست به 
محدود كردن آزادي بي��ان و گردش اطالعات 
بزند چرا كه اينكار با دموكراسي در تضاد است.

شيوه  غيرقابل دفاع فيس بوك
و اپل در حفظ حريم شخصي

پرس اسوسيشنز|يكي از اعضاي كميسيون 
فدرال تجارت به مديران ارشد اپل و فيس بوك 
گفت شيوه هاي فعلي براي حفظ حريم شخصي 
افراد غير قابل دفاع و ناكافي اس��ت. به گزارش 
 CES۲۰۲۰ مهر، در يك مناظره كه در نمايشگاه
برگزار شده بود، يكي از اعضاي كميسيون فدرال 
تجارت امريكا )FTC( خطاب به اپل و فيس بوك 
گفت شيوه هاي فعلي براي حفظ حريم شخصي 
افراد غيرقابل دفاع و ناكافي هس��تند. اعضاي 
كميس��يون FTC در پنلي كه با حضور مديران 
ارشد از هر دو ش��ركت برگزاري ش��ده بود، از 
صنعت فناوري خواستند تا مسووليت بيشتري 
درباره اين مش��كل بپذيرد. ربكا اسالتر يكي از 
اعضاي كميسيونFTC اعالم كرد تعداد موارد 
افش��اي اطالعات امنيتي در سال هاي گذشته 
به ش��دت افزايش يافته و نش��ان مي دهد بايد 
اقدامات بيش��تري براي حفاظ��ت از اطالعات 
كاربران انج��ام داد. او در اين ب��اره گفت: »اين 
واقعيت كه هر روز در روزنامه ها اخبار مختلفي 
درباره نش��ت اطالعات منتش��ر مي شود، بدان 
معنا است كه اقدامات كافي براي حفظ امنيت 
اطالعات انجام نش��ده اس��ت.« همچنين پس 
از س��ال هاي متمادي، براي نخستين بار يكي 
از مديران اپل در نمايش��گاهCES شركت كرد. 
جين هوروات مدير ارش��د امني��ت جهاني اپل 
همراه همتاي خ��ود از فيس بوك )ارين ايگان( 
در اين پنل حضور داش��تند. ايگان در پاسخ به 
اسالتر عنوان كرد ارايه ابزارهاي كنترل امنيت 
س��ايبري براي كاربران، نمون��ه اي از اقدامات 
شركت براي محافظت از مشتريان خود است. با 
وجود اين، اسالتر معتقد بود اينكه از مشتريان 
خواسته ش��ود تا بر نحوه جمع آوري اطالعات 
خود نظارت كنند، كاري غيرعادالنه است. او در 
اين باره گفت: »تصور مي كنم حتي اگر كاربران 
بتوانند از كنترل هاي تعيين ش��ده براي حفظ 
حريم ش��خصي گذر كنند، مقدار اطالعاتي كه 
آنها بايد پردازش كنند، براي بيشتر افراد قابل 
توجيه نيس��ت.« هوارت نيز در دفاع از اقدامات 
شركت خود گفت: »ما در اپل كاربران را مانند 
رانندگان خودروها تصور مي كنيم. آنها بايد روي 
اطالعات خود دسترسي داشته باشند و بتوانند 
اطالعات را گزينش كنند. اين يكي از حوزه هاي 
تمركز ما در اپل است. از سوي ديگر مدير ارشد 
اجرايي ما )تيم كوك( به ش��دت به حفظ حريم 
اطالعاتي افراد معتقد است.« در ادامه اين پنل 
اسالتر ابراز اميدواري كرد تا قانون حفظ حريم 

شخصي تا ۲۰۲۱ در امريكا ارايه شود.

عاملي نياز دارد كه نسبت به دو فاكتور امنيت و استقالل 
آن مطمئن باش��يم؛ اينكه نفوذي به آن نباشد و تصميم 
ديگري بر آن تأثير نگذارد. اين سيستم عامل آماده شده 
و مي تواند روي گوشي هايي كه در ايران توليد مي شود، 
قرار گيرد.« وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز پس از 
آن با اشاره به طراحي سيستم عامل بومي موبايل و نصب 
آن روي گوشي هاي داخلي گفت: »يك گروه دانشجويي 
در دانش��گاه صنعتي ش��ريف براي مقابله با تحريم هاي 
گوگل سيستم عاملي طراحي كرده اند كه گوگل امكان 
حذف آن را ندارد. براي اطمينان بيشتر كاربران ايراني يك 
گوشي توسط جي ال ايكس توليد شده كه اين سيستم 
عامل را پشتيباني مي كند. اين سيستم عامل اين امكان 
را به كاربران ايراني مي دهد كه اپليكيشن هاي مربوط به 
كسب وكارهاي خود را بدون نگراني از تحريم هاي امريكا، 
فعال كنند.« آذري جهرمي درباره ضرورت توليد سيستم 
عامل بومي نيز توضي��ح داد: »تصور كنيد يك روز صبح 
متوجه شويد نرم افزار حمل و نقل عمومي، سفارش غذا، 
بانكداري و بسياري خدمات ديگر ايراني را كه روي گوشي 
خود استفاده مي كرديد، ديگر روي گوشي شما نباشند 
و با دخالت كشوري ديگر حذف شده باشند. توسعه اين 
سيستم عامل كمك مي كند در آن روز بي چاره نباشيم.« 
وزير ارتباطات همچنين از امكان باندل گوش��ي  ايراني 
توسط اپراتورها خبر داده بود. عرضه گوشي هاي باندل با 
سيم كارت اپراتورهاي معتبر در سراسر دنيا، يكي خدماتي 
است كه سال هاست در كشورهاي پيشرفته در حال انجام 

است. باندلينگ گوشي مجموعه اي از چند كاال به همراه 
قيمت آنها در يك بسته به همراه گوشي است كه توسط 
اپراتورها به مشتريان داده مي شود. برخي از اپراتورها از 
بسته هاي باندلينگ گوشي استفاده مي كنند؛ به گونه اي 
كه گوشي هايي با برندهاي مختلف را به همراه خدمات 
اينترنتي و تماس خود، در يك بسته  باندلينگ در اختيار 
برخي از كاربران قرار مي دهند و در زمان تحويل گوشي 
به مشتريان ش��رايطي را تعيين مي كنند و هزينه  آن را 
به صورت اقساطي حساب مي كنند. معموال همراه اين 
گوشي پكيجي موجود است كه تا پايان اقساط مي توانند از 
گوشي استفاده كنند؛ مثال گوشي را با سيم كارت در اختيار 
كاربران قرار مي دهند و مشتريان به هيچ وجه نمي توانند 
س��يم كارت را عوض كنند و از خدمات تماس و اينترنت 
اين سيم كارت تا زماني مي توانند استفاده كنند كه اقساط 
گوشي را به صورت كامل و سر وقت پرداخت كرده باشند، 
در صورتي كه به ش��رايط باندلينگ عمل نكنند، بعد از 
محدوديت زماني كه تعيين شده، گوشي از رجيستر خارج 
شده و ديگر قابل استفاده نيست. درصورتي كه اپراتورها 
بتوانند گوشي ايراني را براي مشتركان خود باندل كنند، 
بدين معناست كه هر اپراتور با در اختيار قرار دادن گوشي 
ايراني، مشترك را ملزم به استفاده از امكانات اپراتور خود 
مي كند و اما به ازاي آن، مي توان گوشي تلفن همراه را با 
شرايطي از جمله دريافت اقساطي، خريداري كرد و اين 
موضوع مي تواند موجب افزايش سهم گوشي هاي ايراني 

در بازار شود.
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»تعادل«ابعادگوناگوننظاممالكيتصنعتيدركشوررابررسيميكند

تاثير نظام جامع مالكيت صنعتي در بخش اقتصادي و صنعتي
گروهبنگاهها|

در تعريف حقوق مالكيت فكري آمده است كه اين حق يكي 
از زير مجموعه هاي حقوق خصوصي است كه پديدآورنده 
يك اثر از آن برخوردار اس��ت و به موجب آن، بهره برداري 
غيرمجاز از اثر پديدآورنده از سوي شخص يا اشخاص ديگر، 
موجبات مسووليت مدني و كيفري بهره بردار غيرمجاز را 
فراهم مي كند. در نظام هاي حقوقي مختلف، براي صيانت 
و پاسداري از حقوق مالكيت فكري قوانين مختلفي وضع 
شده است. اين فرآيند در حوزه هاي صنعتي و توليدي ابعاد 
و زواياي مهم تري پيدا مي كند چرا كه ايده پردازي در اين 
حوزه مي تواند ميلياردها توم��ان ارزش افزوده ايجاد كند 
بنابراين طبيعي است كه حساسيت ها در اين زمينه بايد 
بيشتر باشد. پايش هاي مستمر ميداني نشان مي دهد يكي 
از مهم ترين داليل مهاجرت نخبگان صنعتي و اقتصادي در 
كشورمان به دليل عدم حمايت هاي حقوقي از توانايي هايي 
است كه اين اقشار در مواجهه با ايده هاي اقتصادي با  آن روبه 
رو مي شوند؛ بنابراين ترجيح مي دهند كه آينده فعاليت هاي 
خود را در قلمروهايي دنبال كنند كه به اين حقوق مالكيت 

اهميت بيشتري مي دهند.
در شرايطي كه طراحان صنعتي در كشور با موانعي مانند 
نبود جايگاه حقوقي و سازماني در اين حرفه و نبود مالكيت 
در طرح هاي ارايه شده مواجه اند، دولت از طريق نظام جامع 
مالكيت صنعتي تالش مي كند تا زمينه برنامه ريزي پايدارتر 
براي سرمايه گذاري هاي صنعتي و نظام فكري و حقوقي 
برخاسته از آن فراهم شود. بسياري از تحليلگران اقتصادي 
ب��ر اين نظرند كه طراحي صنعتي حاصل نبوغ و خالقيت 
است؛ بنابراين ساختار هاي دولتي و حاكميتي بايد تالش 
كنند تا زمينه حقوقي الزم براي حفاظت از اين خالقيت هاي 

اقتصادي را فراهم كنند.
ديروز مديركل ثبت ش��ركت ها و موسس��ات غير تجاري 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور با اش��اره به اهميت 
برنامه ريزي در اين بخش گفت: نظام جامع مالكيت صنعتي 
از نظر ملي و بين المللي تاثير حياتي در بخش اقتصادي و 

صنايع كشور دارد.
مرتضي ادب در ادامه افزود: در طرح جامع حمايت از مالكيت 
صنعتي كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه 
شده است، عالوه بر روزآمدتر شدن مقررات موجود، مصاديق 
جديدي از حمايت از مالكيت هاي صنعتي همچون حمايت 
از اس��رار تجاري،  ثبت مدل مصرفي و جلوگيري از رقابت 
غيرمنصفانه پوشش داده مي شود. ادب افزود: كشورمان 
داراي قوانين كسب و كار و ش��اخص هاي بين المللي در 

بخش اقتصاد است و مي توان با بهره گيري از اين ظرفيت ها 
در جهت پياده سازي نظام ثبت و مالكيت صنعتي، نيازهاي 

امروز را پاسخ داد.
مديركل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ثبت اسناد و 
امالك كشور تصريح كرد: نظام جامع مالكيت فقط محدود به 
مستندسازي درباره اراضي صنعتي نيست بلكه مالكيت هاي 
منقول و غير منقول، مبادالت اسنادي و انواع كنسرسيوم ها 

را نيز پوشش مي دهد.
ادب، نظام جامع مالكيت را ضمانت توسعه كشور خواند و 
اضافه كرد: مديران عالي بخش هاي توليدي و صنعتي وظيفه 
دارند كه به ترسيم فصل مشترك كاركرد فعاالن حقيقي در 
حوزه كسب و كار مبتني بر ارايه خدمات نظام جامع مالكيت 

بپردازند زيرا باعث توسعه صنعتي و اقتصادي مي شود.
وي با بيان اينكه اهداف ش��ركت هاي كوچك و متوسط و 
نوپا )استارتاپ ها( با به كارگيري درست نظام جامع مالكيت 
محقق مي شود، خاطرنشان كرد: سازمان ثبت اسناد و امالك 

كشور آمادگي ارايه خدمات به حوزه صنعت را دارد و مصمم 
به برداشتن موانع پيش پاي توليدگران و صنعتگران است.

وي بخشي از مشكالت شركت هاي كوچك و متوسط در 
شهرك هاي صنعتي را مربوط به عدم تدوين صورتجلسه 
مجامع دانست و گفت: شركت ها نياز به تدوين دقيق مجامع 

دارند و اين مشكل به راحتي قابل حل است.

  توليد ثروت، وظيفه طراح صنعتي
وحيد چوپانكاره، رييس دانشكده طراحي صنعتي دانشگاه 
تهران نيز با تاييد اين نكته كه براي بهبود ش��اخص ها در 
اين زمينه بايد ارتباط معقولي بين دانش��گاه ها و صنعت 
كش��ور ايجاد ش��ود، مي گويد: وجهي از طراحي صنعتي 
ارتباط با دانشگاه اس��ت. دانشگاه از تجربه و صنعت ايجاد 
شده اما صنعت امروز را آنهايي پيش مي برند كه از دانشگاه 
فارغ التحصيل ش��ده اند. علم و عمل بايد كنار هم باشند تا 
بهترين نتيجه را حاصل كند.او با تاكيد بر اينكه يك طراح 

صنعتي بايد به سمت رفع نيازهاي دسته بندي شده حركت 
كند، ادامه داد: قانونگذاران و مسووالن دستگاه هاي اجرايي 
بايد جايگاه طراح صنعتي را در بخش هاي مختلف صنعت و 
توليد كشور مشخص كنند. اگر امروز توليد در بخش صنعت 
احصا مي شود اما امضاي طراح صنعتي در آن وجود ندارد، 
بايد روش ها را تعويض كرد.اينكه مهندسي معكوس در رأس 
توليد و واردات قراردارد و يا اين مهندسي در مسير توليد ملي 
و خالقيت قرار دارد بايد شناسايي شود. بر همين اساس نيز 
بايد بازار كار ايجاد كرد. مالكيت فكري در طراحي صنعتي 

مهم ترين موردي است كه بايد مشخص شود. 

  مالكيت فكري نگاه اقتصادي
 به خلق اثر و شهرت دارد

معاون مالكيت فكري وزير دادگستري گفت: مالكيت فكري 
نگاه اقتصادي به خلق اثر و شهرت دارد. به گزارش وزارت 
دادگستري، محمود حكمت نيا، گفت: در پي پاسخ به اين 

سوال هس��تيم، اگر درصدد اين باشيم كه در حوزه حقوق 
مولفان و مصنفان بخواهيم كدهاي آماري را براي مباحث 
اقتصادي پيش بيني كنيم نگاه كالن و كلي ما چگونه بايد 
باشد؟ بايد بتوانيم ديدگاه معيني را آگاهانه انتخاب كنيم 
سپس با مش��خص كردن جايگاه خودمان در آن ديدگاه، 

مسير راه را به درستي طي كنيم.
حكمت نيا افزود: اساسا مالكيت فكري يك نگاه اقتصادي به 
خلق اثر )مالكيت ادبي و هنري(، شهرت )عالئم تجاري( و 

ايجاد محصوالت با فرآيندهاي جديد )اختراع( دارد.
وي تصريح كرد: تمام اين موارد يك هدف صريح و آشكار 
دارن��د كه بحث اقتصاد اس��ت. اين بح��ث اقتصادي بايد 
ادبيات اقتصادي داشته باش��د.اگر بخواهيم اين مباحث 
وارد اقتصاد شود و آثار اقتصادي بر جاي بگذارد و تبديل به 
سرمايه اي براي كنشگران اين حوزه شود، به برنامه ريزي و 
سياست گذاري نياز داريم. اساس اين برنامه ريزي نيز اين 

است كه فعاليت هاي اين حوزه شناسايي شود.
وي با اشاره به پيچيدگي كار در حوزه مالكيت ادبي و هنري 
در قياس با مالكيت صنعتي و اقتصادي گفت: در اختراعات 
بازار روشني داريم. فناوراني داريم كه اختراع مي كنند، به 
دنبال آن صنعتگراني هستند كه اختراع را تبديل به محصول 
مي كنند و واس��طه هايي كه اين محص��والت را وارد بازار 
مي كنند. اما در حوزه مالكيت ادبي و هنري كار پيچيده است. 
زيرا از يك طرف با خلق ذهني روبرو هستيم و از طرف ديگر با 
نشر و ترجمه و چاپ آثار و ساير مصاديق هنرهاي كاربردي 
كه بسيار متنوع مي باشند و وقتي وارد بازار مي شوند به دليل 
صنايع ارتباطي، بسيار گسترده تر مي شوند. بحث ما اين است 
كه صنايع مرتبط اين مباحث چيست و هر كس در كجاي 

كار قرار دارد. پيچيدگي هايي كه بايد به آنها توجه داشت. 
از هر منظري كه به پديده مالكيت فكري صنعتي نگاه كنيم 
واقع آن است كه مالكيت فكري پديده اي نو است كه ارزش 
اقتصادي آن در بعضي از موضوع��ات، فراتر از اموال مادي 
است. به طور مثال 97 درصد سرمايه شركت مايكروسافت 
مربوط به مالكيت فكري است و فقط سه درصد سرمايه آن 
از اموال مادي ناشي مي شود. با توجه به اين موضوع و نظر 
به اينكه در عصر كنوني، آثار ناش��ي از افكار انسان ها، مهم 
تلقي شده و داراي ارزش اقتصادي و داد و ستد بوده، لذا نياز 
است قانونگذار عالوه بر تصويب قانون، با تدوين آيين نامه ها 
و بخشنامه هاي متعدد، به جزييات اين مقوله بپردازد و از 
تشتت رويه قضايي و اداري پرهيز شود تا مردم با احساس 
امنيت و آرامش خاطر بيشتري، براي خلق آثار فكري، وقت 

صرف كنند.

معاونهماهنگياموراقتصاديوتوسعهمنطقهايوزارتكشور:

تاكيد بر حل مشكالت واحدهاي توليدي استان بوشهر
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منطقه اي 
وزارت كش��ور در بازدي��د از واحده��اي تولي��دي و 
اقتصادي شهرس��تان هاي دش��تي، تنگستان و دير 
استان بوشهر بر حل مشكالت اين واحدها تاكيد كرد. 
بابك دين پرست ديروز در بازديد از اسكله خورشهاب 
شهرستان تنگستان گفت: طرح مطالعاتي اين اسكله 
جمع بندي و تكميل همه جوانب به جلس��ه س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان براي سرعت بخشي 
در انجام اقدامات مورد نياز تصميم گيري ش��ود. وي 
همچنين در بازديد از سايت پرورش ماهي در قفس 
ش��ركت پروتئين گس��تر تنگس��تان بيان كرد: اين 
س��ايت بزرگ ترين مجموعه پرورش ماهي در قفس 
اس��تان بوشهر با ظرفيت توليد س��االنه ۲۰ هزار تن 
ماهي است.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزارت كش��ور بيان كرد: مقرر ش��د بانك 
كشاورزي مشكل وام ارزي ۳۶ ميليون دالري شركت 
پروتئين گس��تر تنگس��تان با هدف توسعه و تكميل 

پروژه را حل كند و بيمه ايران نيز موظف شد برآورد 
دوباره اي از خس��ارت س��ايت از توفان سال گذشته 
منطقه را انجام دهد و اختالف برآورد دو طرف حل و 
در جلس��ه رفع موانع توليد گزارش شود. دين پرست 
همچنين در بازديد از اسكله الور ساحلي شهرستان 
دشتي گفت: موضوع تغيير كاربري اسكله از صيادي 
به تجاري و تحويل آن در جلسه اي ميان اداره هاي كل 
شيالت و بنادر و دريانوردي، فرمانداري و استانداري 
برگزار و تعيين تكليف شود. وي اضافه كرد: همچنين 
يك دستگاه به عنوان متولي پيگيري گرفتن مصوبه 
هيات وزيران، نظريه نهايي ب��راي تصميم گيري در 
جلسه مشترك اقتصاد مقاومتي و شوراي گفت وگو 
معرفي شود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزارت كشور در بازديد از زمين هاي تعيين 
شده براي س��ايت پرورش ميگو خورخان شهرستان 
دير گفت: اين سايت شامل ۲هزارو ۲۳۴ هكتار زمين 
است كه ظرفيت راه اندازي نزديك به يكهزار استخر 

پرورش ميگ��و در آن وج��ود دارد و مي تواند زمينه 
اش��تغال چهار هزار نفر را فراهم كند. وي اضافه كرد: 
بنا به اظهارات فرماندار دير و مديركل شيالت استان 
بوش��هر زمين هاي تعيين شده جزو منطقه حفاظت 
ش��ده مند جنوبي س��ازمان حفاظت محيط زيست 
است و اين طرح در ش��وراي فني آن سازمان معطل 
مانده است. دين پرس��ت گفت: مقرر شد با مذاكره با 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت با توجه به آالينده 
نبودن صنعت پرورش ميگ��و، اين زمين ها به عنوان 
طرح كش��اورزي، در قالب م��اده ۳۳ اصالحي قانون 
حفاظت از محيط زيس��ت، واگذار شود. عبدالحسن 
رفيعي پور فرماندار تنگستان گفت: اسكله خورشهاب 
به عنوان پايانه تخصصي صادرات مواد معدني انتخاب 
شده است ولي در زمان حاضر كاربري صيادي دارد و 
زيرساخت هاي مورد نياز صادرات مواد معدني در آن 
تكميل نشده است و مطالعات ژئوفيزيك قرار است از 

طرف ايميدرو انجام شود.
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حكايت مسافر جا مانده از 
پرواز تهران-  اوكراين

ساري| رييس پليس راهنمايي و رانندگي سوادكوه 
گفت: خودروي مس��افر ته��ران - اوكراين به علت 
داشتن خالفي توقيف ش��د و وي از پرواز جا ماند. 
محمد صادقي در مورد نجات جان مسافر جا مانده از 
پرواز اوكراين به علت توقيف خودرو در اين محور خبر 
داد و اظهار كرد: ديروز يك دستگاه لكسوز در حوالي 
شهر زيرآب به دليل سرعت باال توقيف شد و پس از 
بررسي متوجه خالفي باالي اين ماشين شديم. اين 
خودرو مبلغ دو ميليون و ۴7۰ هزار تومان خالفي 
داشت و از آنجايي كه خالفي باالي يك ميليون تومان  
منجر به توقيف خودرو مي شود، دستور توقيف اين 
خودرو صادر شد. رييس پليس راهنمايي و رانندگي 
س��وادكوه خاطرنش��ان كرد: صاحب اين خودرو 
كه اهل استان گلس��تان بود براي رسيدن به پرواز 
تهران- اوكراين عجله داشت و از توقيف خودروي 
خود ناراحت بود و از ما مي خواس��ت ماش��ينش را 
از توقي��ف دربياوريم اما مقررات اي��ن اجازه را به ما 
نمي داد. صادقي ادامه داد: وي صبح چهارشنبه پس 
از اطالع از س��قوط اين هواپيما و كشته شدن همه 
سرنش��ينان آن از نجات جان خود خوشحال شد و 
در تماس تلفني با ماموران پليس راه از ما به خاطر 

توقيف خودرو و اعمال قانون تشكر كرد.

تعرفه پيست هاي اسكي   تهران 
تغيير  نكرد

ته�ران|رييس هيات اس��كي اس��تان تهران 
اعالم كرد: تعرفه ورودي چهار پيس��ت اس��تان 
تهران نسبت به س��ال گذشته بدون تغيير ماند. 
مرتضي ساوه شمشكي اظهارداشت: قيمت گذاري 
تعرفه هاي استفاده پيست هاي اسكي طبق مصوبه 
اداره كل صنعت، معدن و تجارت و ستاد تعزيرات 
استان بوده كه تاكنون هيچ افزايش قيمتي براي 
آنها اعمال نشده است. وي با بيان اينكه قيمت ها 
همانند سال گذشته محاسبه مي شود خاطرنشان 
كرد: مستندات و پيوست مطالعاتي تغيير تعرفه 
پيست ها به اداره صمت و تعزيرات ارسال شده كه 
پس از بررسي نتيجه به اداره كل ورزش و جوانان 
ابالغ خواهد شد. به گفته ساوه شمشكي قيمت 
ورودي به پيست توچال و دربندسر نيز به ترتيب 
۱۰۰ و ۱۳۵ ه��زار تومان اس��ت. در حال حاضر 
استان تهران داراي چهار پيست توچال، آبعلي، 
دربندسر و شمش��ك بوده كه تنها به علت برف 

كافي پيست توچال و دربندسر فعال است.

 اختصاص كمك بالعوض
براي خسارت ديدگان سيل گيالن

رشت| معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي جهاد 
كش��اورزي گيالن گفت: كمك بالعوض براي 
جبران خسارت ديدگان سيل فروردين ماه سال 
جاري به گيالن اختصاص يافت . عليزاده اظهار 
كرد: مبلغ ۵۵ ه��زار و 9۵۰ميليون ريال كمك 
بالعوض و مبلغ ۵۰ هزار ميليون ريال تسهيالت 
قرض الحسنه بانكي با كارمزد چهار درصد براي 
جبران خسارت ديدگان سيل فروردين ماه سال 
9۸ براي زمين هاي زراع��ي و باغي، دام و طيور، 
آبزي��ان و زنبور عس��ل، مزارع پ��رورش ماهيان 
سردابي و گرمابي و ايستگاه هاي پمپ آب براي 

استان گيالن اختصاص يافت.

هشدار  نسبت به  ماندگاری 
مگس ميوه  در مازندران

ساري| سازمان جهاد کش��اورزی مازندران با 
اعالم اين که ش��کار مگس ميوه مديترانه ای در 
ايستگاه های پيش آگاهی استان مشاهده شده 
است ، نس��بت به طغيان اين آفت در فصل بهار 
و تابستان سال آينده هشدار داد. بر اساس اعالم 
جهاد کش��اورزی ، علت ماندگاری آفت مگس 
مديتران��ه ای در عرصه های باغی و کش��اورزی 
استان با وجود اقدامات مقابله ای انجام شده ، عدم 
برداشت ميوه های رسيده است که بهترين مکان 
برای تغذيه و زادآوری اين آفت محسوب می شود.

جهاد کش��اورزی مازندران پيش از اين چند بار 
با انتش��ار اطالعيه ای از باغداران خواسته بود تا 
ميوه های رسيده سردرختان را بويژه مرکبات را 
برداشت و ميوه های پوسيده را هم از پای درختان 
جم��ع آوری کنند تا چرخه مقابله با آفت مگس 
مديترانه ای کامل ش��ود. اين سازمان همچنين 
از شهرداری ها و دستگاه های اجرايی استان هم 
خواسته بود تا ميوه درختان مثمر معابر عمومی و 
محوطه ادارات را برداشت کنند تا کارزار مقابله با 

آفت مگس ميوه با موفقيت همراه شود.

 از خريد مواد دام غيرمجاز 
و مشکوک  خودداری کنيد

سنندج|مديرکل دامپزشکی کردستان، گفت: 
از هرگونه خريد و حمل ونقل غيرمجاز دام و فاقد 
گواهی بهداشتی دامپزش��کی خودداری کنيد. 
مجتب��ی ورمقانی اظهار ک��رد: با توج��ه به بروز 
بيماری تب برفکی در تع��دادی از دامداری های 
کشور اطالعيه مهمی می بايست توسط دامداران 
روستايی، واحدهای دامداری صنعتی، اتحاديه های 
گاوداران و دامداران، همکاران ش��اغل در امورات 
درمانی و پيش��گيری از بيماری بخش خصوصی 
موردتوجه و رعاي��ت قرار گيرد. وی با اش��اره به 
اينکه از هرگونه خريد و حمل ونقل غيرمجاز دام 
و فاقد گواهی بهداش��تی دامپزشکی خودداری 
کنيد، افزود: از ت��ردد غيرضروری اف��راد به ويژه 
افراد پرمخاطره که با ميادين خريد و فروش دام، 
کشتارگاه ها و س��اير دامداری ها ارتباط دارند در 
داخل محوط��ه دامداری به طورجدی جلوگيری 

به عمل آوريد.

ثبتناميكونيمميليون
اصفهانيدرسامانهثنا

اصفه�ان| مع��اون آمار 
اطالع��ات  فن��اوري  و 
دادگستري اصفهان گفت: 
حدود ي��ك و نيم ميليون 
نفر در اس��تان اصفهان در 
سامانه ثنا ثبت نام كرده اند. 
حجت اس��دي دي��روز در 
مراسم افتتاح اولين دفتر الكترونيك اردستان، اظهار 
كرد: خوشبختانه اردستان در دستگاه قضايي به عنوان 
شهرستاني با تدبير در موضوع مديريت پرونده ها، كم 
پرونده است كه نشان از اصالت و متدين بودن آنها است. 
وي با بيان اينكه دستگاه قضايي عالوه بر خدمات خود 
تالش كرده خدمات متفاوتي را ب��ا تكنولوژي جديد 
به م��ردم ارايه دهد، اف��زود: دفاتر خدمات الكترونيك 
قضايي، حلقه واسط ميان دستگاه قضايي و مردم است 
كه خدمات رساني آن روزبه روز گسترش يافته و امروز در 
آستانه بلوغ و كامل شدن خدمات خود است. به گزارش 
ايسنا، معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري اصفهان 
با بيان اينكه خدمات الكترونيك حدود پنج سال پيش 
آغاز شد، گفت: دستگاه قضايي در سال هاي اخير تالش 
كرده در حد امكان امور قابل واگذاري به بخش خصوصي 
را برون سپاري و از اين ظرفيت حداكثر استفاده را كند.

اسدي با بيان اينكه با راه اندازي دفاتر الكترونيك بسياري 
از مشكالت دادگستري برطرف مي شود، اظهار كرد: در 
اس��تان اصفهان ماهانه حدود ۴ هزار ابالغ الكترونيك 
صادر مي ش��ود كه صدور اين حجم از ابالغ به صورت 
الكترونيك موجب صرفه جويي ۳ و نيم ميليارد توماني 

و رضايت مردم شده است.

گامبلندبنادرودريانوردي
جهترونقگردشگريدريايي
سيستانوبلوچستان| 
معاون فني و مهندس��ي 
بن��ادر و دريان��وردي 
سيستان و بلوچستان از 
برنامه ه��اي اين اداره كل 
جهت رونق گردش��گري 
درياي��ي در راس��تاي 
مسووليت هاي اجتماعي خبر داد. عباس آذرپيكان 
ديروز در نشس��ت با رييس اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري و رييس اداره پست 
چابه��ار كه ب��ا موض��وع چگونگي بالفع��ل كردن 
قابليت هاي گردشگري دريايي برگزار شد، ضمن 
بر شمردن ظرفيت هاي گردشگري سواحل استان 
گفت: س��ازمان بنادر در راس��تاي مسووليت هاي 
اجتماعي و تحقق اهداف منشور حقوق شهروندي 
برنامه هايي را در دس��ت اجرا دارد. وي با اش��اره به 
توجه ويژه وزير راه و شهرسازي به سواحل استان و 
انتخاب چابهار به عنوان سرفصل تعامالت شهر و بندر 
اظهار كرد: سازمان بنادر نيز در قالب مطالعات تعامل 
شهر و بندر در راستاي رونق گردشگري دريايي در 
استان اقدام هايي را در دست اجرا دارد. معاون فني 
و مهندسي اداره كل بنادر و دريانوردي سيستان و 
بلوچستان ادامه داد: در اين راستا زير ساخت هاي 
گردشگري گواتر در ش��رق و درك در غرب چابهار 
به عنوان دو قطب س��واحل اس��تان در چهارچوب 
مسووليت هاي اجتماعي سازمان بنادر و به منظور 
رونق اقتصاد، ايجاد اش��تغال و امني��ت دريايي، به 

صورت هدفمند ايجاد مي شود.

جايگاهدهمگيالندرپرداخت
تسهيالتاشتغالزايي

گيالن| رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
گي��الن گف��ت: اس��تان 
گيالن در تعداد پرداخت 
تسهيالت در جايگاه دهم 
و در مقدار مبلغ پرداخت 
تسهيالت در رتبه دوازدهم 
كش��وري قرار دارد. به گزارش مهر، فرهاد دلق پوش 
ديروز در جلسه كارگروه رفع موانع توليد گيالن در 
سالن اجتماعات استانداري با بيان اينكه اين استان 
در حوزه صنعت استاني نوپا است، اظهار كرد: استان 
گيالن در تعداد پرداخت تسهيالت در جايگاه دهم 
و در مي��زان مبل��غ پرداختي نيز در رتب��ه دوازدهم 
كش��وري قرار دارد. رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گيالن با بيان اينكه تا امروز بيش از ۵۴ درصد 
تسهيالت جذب شده است، گفت: در دو بخش رونق 
توليد و رفع موانع توليد نيز ۱۴ هزار و ۴۶9 ميليارد 
ريال در قالب ۲7۲ فقره پرونده تسهيالت پرداخت 
شده است. وي با اش��اره به اينكه در مجموع در سه 
بخش رونق توليد، اشتغال و تبصره ۱۸ قانون بودجه 
به ۵۳ واح��د توليدي دو ه��زار و ۴۱7 ميليارد ريال 
تسهيالت پرداخت ش��ده است، افزود: بر اين اساس 
در بخش توليد به ۵۳ واحد توليدي ۵۶۶ هزار و پنج 
ميليارد ري��ال، در بخش تبص��ره ۱۸ قانون بودجه 
به ش��ش واحد مبلغ ۱۰۴ هزار و پنج ميليارد ريال 
تس��هيالت پرداخت شده اس��ت. دلق پوش  افزود: 
مجموع تسهيالت مس��تقيم، انتقالي و رونق توليد 
براي استان گيالن ۶ ميليارد و ۵۱۸ ميليون ريال است.

دومينكشتيكاالياساسي
دراسكلهبوشهرپهلوگرفت

بوش�هر| در شرايطي كه 
دولت اعالم ك��رده فرآيند 
تامين كاالهاي اساس��ي و 
مورد نياز مردم بر اس��اس 
برنامه ريزي ه��اي قبلي در 
حال انجام است؛ مدير كل 
غل��ه و خدم��ات بازرگاني 
اس��تان بوش��هر گفت: دومين كش��تي حامل كاالي 
اساسي به ظرفيت ۱۵ هزار تن برنج در اسكله بندر بوشهر 
پهلو گرفت. به گزارش تس��نيم، سيد محمد هاشمي 
مدير كل غله و خدمات بازرگاني استان بوشهر با بيان 
اينكه توزيع كاال هاي اساس��ي بدون محدوديت ادامه 
دارد، اظهار داش��ت: كاالي اساسي در انبار هاي استان 
بوشهر ذخيره سازي شده و بدون محدوديت با قيمت 
مصوب در مراكز عرضه در حال توزيع اس��ت. او با بيان 
اينكه عمليات تخليه نخستين كشتي حامل برنج در 
بندر بوشهر پايان يافت، افزود: پس از پايان تخليه كشتي 
۱۰ هزار تني برنج در بندر بوشهر صبح  ديروز دومين 
كشتي با ظرفيت ۱۵ هزارتن كاال اساسي در اسكله بندر 
بوشهر به منظور تخليه وارد بندر بوشهر شد. او  بيان كرد: 
پس از تخليه كشتي ۱۵ هزار تني بر اساس برنامه حمل 
ابالغي سهميه استان بوشهر براي توزيع ذخيره و مابقي 
به استان هاي ديگر حمل مي شود. هاشمي افزود: با توجه 
به هدايت كشتي هاي حامل كاالي اساسي از ماه گذشته 
به بندر بوشهر تخليه آن روند مطلوبي دارد. او خاطرنشان 
كرد: بندر بوش��هر به عنوان يكي از بنادر و مبادي ورود 
كاالي اساسي محسوب شده و به صورت مستمر پذيراي 

كشتي هاي حامل كاالي اساسي خواهد بود. 

مرزهايخسرويوپرويزخان
بازاست

كرمانش�اه| فرمان��دار 
گف��ت:  قصرش��يرين 
مرز ه��اي  هم اكن��ون 
خس��روي و پرويزخان در 
اين شهرستان براي انجام 
مبادالت مرزي باز اس��ت 
و فعاليت هاي مرزي طبق 
روال گذشته بدون وقفه در حال انجام است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران مرادعلي تاتار فرماندار قصرشيرين 
گف��ت: امنيت كام��ل در ۱۸۶ كيلومت��ر مرز هاي 
شهرستان قصرشيرين با عراق برقرار است و نيرو هاي 

مسلح در آمادگي كامل به سر مي برند.
او گفت: هم اكنون تجار محموله هاي صادراتي خود 
را از مرز رسمي خسروي به حوزه حكومت مركزي 
)بخش عربي( كش��ور عراق صادر مي كنند و روزانه 
حدود ۵۰۰ كاميون كاالي صادراتي از اين مرز به عراق 
صادر مي شود. نماينده عالي دولت در قصرشيرين 
گفت: همچنين فعاليت هاي تجاري و تردد مسافران 
از مرز رسمي پرويزخان در اين شهرستان نيز بدون 
هيچ مشكلي به اقليم كردستان عراق انجام مي شود. 
تاتار افزود: ۵۴ درصد صادرات غيرنفتي به عراق از مرز 
رسمي پرويزخان به عراق انجام مي شود كه روزانه 
به طور ميانگين شاهد صادرات ۸۵۰ تا يك هزار و ۲۰۰ 
كاميون كاال از اين مرز به حوزه كردي عراق هستيم. او 
با قدرداني از سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پاسخ 
قاطع به امريكايي ها، افزود: با اين اقدام به موقع سپاه 
در حمله به پايگاه عين االسد هيمنه امريكايي هاي 

مدعي ابرقدرتي شكسته شد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با وجود انتقادات، تخصيص ارز 4200 توماني به دارو در سال 99 هم ادامه دارد

ارز دولتي؛ آري يا خير؟
بيش از يك س��ال از اجراي سياس��ت تخصيص ارز 
4200 توماني به دارو مي گذرد اما هنوز هم درس��تي 
اين سياس��ت محل بحث كارشناس��ان اقتصادي و 
دارويي اس��ت. قرار بود با ارايه ارز دولتي به حوزه دارو 
اثر نابساماني نرخ ارز در صنعت داروسازي خنثي شود 
اما بررسي ها حكايت از آن دارد كه نه تنها وضعيت در 
اين حوزه بهبود پيدا نكرده بلك��ه موضوعات تازه اي 
مانند قاچاق معكوس دارو، ران��ت و واردات كاالهاي 
متفرقه به جاي دارو هم به اين صنعت تحميل ش��ده 
است. با اين حال رويه مسووالن براي سال 1399 هم 
حكايت از ادامه تخصيص ارز دولت��ي به دارو دارد اما 
اين تصميم دولت در حالي اس��ت كه فعاالن صنعت 
داروسازي، همچنان معتقدند حذف ارز 4200 توماني 
براي ادامه حيات داروس��ازي ض��روري بوده و دولت 
بايد مدل حمايت خود در ح��وزه دارو را تغيير داده و 
به جاي كمك هزينه به داروسازان، بيمه ها را تقويت 
كند اما وزارت بهداشتي ها معتقدند در شرايط فعلي 
كه بسياري از توليد كنندگان و واردكنندگان دارو در 
تامين نقدينگي مشكل دارند، شرايط براي حذف ارز 
4200 توماني مناسب نيس��ت و اين موضوع بايد به 
زمان ديگري موكول ش��ود، اين ديدگاه در شرايطي 
است كه برخي گروه ديگري از فعاالن صنعت دارو كه 
مخالف حذف ارز دولتي هستند نظر مسووالن را تاييد 
كرده و معتقدند توليد دارو با ارز غيررسمي، تير خالص 

بر بدنه نيمه جان صنعت داروسازي كشور مي زند.

    انتقاد داروسازها و پافشاري دولت
روز گذشته، معاون كل وزارت بهداشت، در ارتباط با 
بودجه سال آينده اين وزارتخانه و حوزه سالمت كشور، 
گفت: با توجه به مضيقه هايي كه دولت در منابع مالي 
دارد و مشكالت ناشي از تحريم ها و محدوديت هايي 
كه در فروش نفت ايجاد شده است، در سال 99 مطابق 
روال معمول، بودجه اي منطقي براي حوزه بهداشت 
و درمان كشور پيش بيني شده است. ايرج حريرچي 
در خص��وص ارز دارو و تجهيزات پزش��كي در س��ال 
آينده، افزود: با حمايت دولت، بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه، براي س��ال 99 نيز به دارو و ملزومات 
پزش��كي ارز 4200 توماني تخصيص خواهد يافت. 
به رغم تحريم هاي بانكي براي انتقال پول، اما ذخيره 
دارويي و ملزومات پزشكي مصرفي، از وضعيت خوبي 

برخوردار است.
اظهارات حريرچي در حالي است كه از ابتداي امسال 
كه اخبار التهابات بازار دارو گسترش يافت، كارشناسان 
دارو و اقتص��اد راه ح��ل برون رفت از اي��ن وضعيت را 
تك نرخي شدن ارز اعالم كرده و بر اين موضوع تاكيد 
داشتند كه اگر واقعا دولت به دنبال ثبات در اين حوزه 
است بايد ارز دولتي را حذف كند اما مرداد امسال وزير 
بهداشت به اظهاراتي مبني بر لزوم آزاد شدن ارز دارو و 
تجهيزات پزشكي، پاسخ داد. سعيد نمكي درباره اين 
موضوع گفت: براي امسال اگر ارز دارو را آزاد مي كرديم، 
اولين ضرر متوجه خود توليدكنندگان و واردكنندگان 

بود؛ چراكه درحال حاضر هم ب��ا وجود تخصيص ارز 
چهاره��زار و 200 توماني، بس��ياري از كارخانه هاي 
داروسازي كه ضعيف تر هستند، در نقدينگي مشكل 
دارند و در صورت دوبرابر شدن قيمت ارز، بي ترديد در 

گشايش هاي اعتباري شان دچار مشكل مي شدند.
از طرف ديگر در بودجه سال 9۸ سازمان هاي بيمه گر 
مانند سازمان بيمه س��المت، اضافه سهم دارو ديده 
نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغيير مي كرد، بايد از جيب 
مردم پرداخت مي شد. به همين دليل تالش كرديم در 
اين زمينه فرصتي داشته باشيم تا سال 99. با وجود اين 
آنطور كه نمكي مي گويد، وضعيت در برنامه بودجه 99 
متفاوت است. به گفته وزير بهداشت در قانون بودجه 
99 اين موضوع مد نظر قرار مي گيرد و اين وزارتخانه 
هم موافق است كه ارز دارو را به سمت ارز نيمايي ببرد، 
ام��ا در عين  حال منابع��ش در بودجه هاي بيمه هاي 
سالمت بايد به گونه اي ديده شود كه فشاري به مردم 
وارد نشود. اين وضعيت در حالي است كه نايب رييس 
س��نديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني با بيان 
اينكه سهم ارز 4200 توماني در قيمت تمام شده دارو، 
كمتر از 40 درصد است، گفت: در سال 139۷، حدود 

۶00 ميليون دالر ارز به دارو اختصاص يافته است. 
عباس كبريايي زاده، با اشاره به وضعيت ذخاير دارويي 
در صنعت داروس��ازي كش��ور، گفت: خوش��بختانه 
وضعيت موجودي صنعت دارويي بسيار خوب است و 
وزارت بهداشت به طور مرتب كار تخصيص ارز را براي 
صنعت داروسازي كشور انجام مي دهد. بر همين اساس 

موجودي داروهاي صنايع، موجودي خوبي است.
او  درباره تعيين ارز 4200 براي دارو در اليحه بودجه 
1399، افزود: ما به عنوان صنعت داروسازي معتقديم 
كه اصال نبايد ارز چند نرخي وجود داشته باشد، اما اگر 
بنا باشد كه دولت و وزارت بهداشت ارز 4200 توماني 
را در حوزه داروس��ازي حذف كنند كه نظر ما هم اين 
است كه اين ارز حذف شود، حتما بايد تدابيري براي 
تامين ريال س��ازمان هاي بيمه گر جهت حفظ سهم 
پرداختي بيماران به شكلي كه اين پرداختي افزايش 
نيابد و همچنين تامي��ن نقدينگي مورد نياز صنعت 

انديشيده شود.
كبرياي��ي زاده با بيان اينكه بنابراين حتما بايد اين دو 
مولفه در حذف ارز 4200 توماني در حوزه دارو مورد 
نظر قرار گيرد، افزود: در عين حال چنانچه دولت ارز 
دارو را نيمايي كند كه اقدام درستي است، اما اين دو 

مولفه اتفاق نيفتند، صنعت وارد بحران خواهد شد.
وي با اش��اره به تعيين ارز 4200 توماني براي دارو در 
بودجه سال 1399، اظهار كرد: بر اين اساس احتماال 
دولت نمي تواند نقدينگي مورد نياز براي نيمايي شدن 
ارز در ح��وزه دارو را تامين كن��د و به همين دليل ارز 
دولتي باقي ماند. به طور كلي ارز ارزان يا گران فسادآور 
است و اين طبيعي است؛ چراكه انگيزه هاي ناسالم به 
آن ورود مي كند. در عين حال بايد توجه كرد كه بخش 
عمده اي از ارز دارو آزاد شده است. به عنوان مثال مواد 
جانبي، بسته بندي، ماشين آالت، قطعات و... با ارز آزاد 
مي آيد و سهم ارز 4200 توماني در قيمت تمام شده 

دارو، در حال حاضر كمتر از 40 درصد است و فقط براي 
ماده موثره است. به همين دليل دولت هم از افزايش 
قيمت دارو پرهيز مي كند. اين منصفانه نيس��ت كه 
۵0 تا ۶0 درصد از ارز دارو، ارز آزاد باشد، 40 درصد را 
ه��م با ارز 4200 توماني نگه داريد و قيمت دارو را هم 
بازنگري نكنيد. اين منجر به آسيب به صنعت مي شود.

كبريايي زاده با بيان اينكه در حوزه تخصيص و تامين 
ارز نيمايي مشكلي نداريم، گفت: از زماني كه وزارت 
بهداشت ارز نيمايي را تخصيص مي دهد، مشكالت مان 
رفع شده است. در گذشته وزارت بهداشت ارز نيمايي 
را تخصيص نمي داد و مشكالتي ايجاد شده بود. به طور 
كل��ي مجموع ارز بري دارو ب��راي تامين 9۷ درصد از 
داروهاي مورد نياز كش��ور، در س��ال 139۷، حدود 
۶00 ميليون دالر اس��ت كه ش��امل ارز نيمايي و ارز 

دولتي است.

    تبعات رها شدن از ارز دولتي
با اين حال رييس انجمن اقتصاد سالمت ايران، نسبت 
به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتي هشدار داد و گفت: 
توليد دارو با ارز غير رس��مي، تير خالص بر بدنه نيمه 
جان صنعت داروسازي كشور خواهد بود. محمدرضا 
واعظ مهدوي، درباره اين موضوع بيان كرد: اصال قرار 
نيست نرخ ارز همين 12 هزار يا 1۵ هزار تومان باشد، 
ابتدا بايد اين پرس��ش را مطرح كرد كه اين نرخ ارز از 
كجا آمده است و در اين افزايش قيمت ارز، چه رازها و 
سوءاستفاده هايي پنهان شده است.سطح رفاه عمومي 

به شدت نزول كرده و شاهد نارضايتي هاي اجتماعي 
هستيم كه در اثر شكل گيري مشكالت اقتصادي به 

وجود آمده است.
او افزود: ماجراي ارز دارو، يكي از صدها مشكلي است 
كه در اثر افزايش نرخ ارز بر كش��ور حاكم شده است. 
زيرا، همه صنايع دچار بحران شده اند اما بايد پرسيد 
با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقي مي افتد؟ 
باال رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب براي كشور است. 
دولت بايد براي كاهش نرخ ارز تالش كند، زيرا همين 
ارز 4200 توماني هم براي صنايع زياد اس��ت چرا كه 
افزايش هزينه هاي توليد دارو، تير خالص بر بدنه نيمه 

جان صنعت داروسازي كشور خواهد بود.
وي ادامه داد: سال ها قيمت دارو ارزان بود، حتي به نرخ 
اين زمان كه ارز دارو از 1000 تومان به 4200 تومان 
رسيده اس��ت، دولت نتوانسته قيمت داروهاي توليد 
داخل را واقعي كند. اگر قرار باش��د ارز 4200 توماني 
به 12 هزار تومان برسد، بسيار زيان آور تر خواهد بود 
و قدرت ادامه توليد داخل را نخواهند داشت. مشكل 
صنعت داروسازي كشور نبود نقدينگي بوده در صورت 
افزايش نرخ ارز، بحران نقدينگي صنعت داروس��ازي 

تشديد خواهد شد.
واعظ مهدوي، به پيش فاكتورهاي مصرف ارز رسمي 
اشاره كرد و افزود: بررسي ها نشان مي دهد از مجموع 
پيش فاكتورهاي صادر شده بيش از ۶0 درصد عمل 
نشده است. زيرا، شركت هاي دارويي نقدينگي براي 
گش��ايش ارزي ندارند. اگر ارز دارو آزاد ش��ود، به نفع 
وارد كنن��دگان خواهد بود. زي��را، وارداتي ها معاف از 
قيمت گذاري هس��تند. به طوري كه بررسي ها نشان 
داده اس��ت قيمت داروهاي وارداتي در ايران، گران تر 
از ب��ازار تركيه، ژاپن، امارات متحده عربي و... اس��ت. 
زيرا پيش فاكتورهاي واقعي صادر نمي شود. يعني اگر 
قيمت دارو ۵0 دالر بوده باش��د، در پيش فاكتور ۷0 
دالر مي خورد. لذا، در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز 
براي آن دسته از وارد كنندگان كه با رانت كار مي كنند، 

درآمد بيشتري به دنبال خواهد داشت.
رييس انجمن اقتصاد س��المت ايران، با تاكيد بر اين 
نكته كه امكان ندارد توليد كننده داخلي بتواند دارو را 
با قيمت واقعي بفروشد، گفت: ساز و كار قيمت گذاري 
دارو در كميس��يون ماده 20 نيز به گونه اي است كه 
بيمه ها اجازه نمي دهند قيمت دارو واقعي ش��ود. اگر 
قرار بود قيمت داروهاي توليد داخل واقعي ش��ود، تا 
االن مي شد. بنابراين، چنين تصوري كه دولت بتواند 
با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قيمت داروهاي توليد داخل 

را واقعي تعيين كند، محال است.
وي ادامه داد: همه دست اندر كاران توليد دارو در كشور بر 
اين عقيده اند كه توليد داخل جوابگوي افزايش هزينه ها 
نيست. به طوري كه از سال 90 كه ارز 1000 تومان بود 
و حاال كه به 10 تا 12 هزار تومان رسيده است، به طور 
ميانگين ۶۵ درصد به قيم��ت داروهاي توليد داخل 
افزوده ش��ده، در حالي كه رشد حداقل 400 درصدي 

در هزينه هاي تمام شده توليد دارو را شاهد هستيم.

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان هرمزگان تشريح كرد

ماجراي »تخريب ساحل بندر مقام« به كجا رسيد؟
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان هرمزگان با اعالم اينكه پروژه پرورش الرو ميگو 
در »بندر مقام« همچنان متوقف اس��ت، گفت: اين 
بخش از ساحل بندر مقام پهنه گردشگري و ميراث 

فرهنگي نيست و اراضي ملي محسوب مي شود.
»بندر مقام« از توابع بخش ش��يبكوه در شهرستان 
بندرلنگه استان هرمزگان است. دهستان آن زماني 
مق��ر حكومت قبيل��ه »بني حّماد« ب��ود و هنوز هم 
بقايايي از آثار آن دوره در اين منطقه ديده مي شود. 
بندر صي��ادي مق��ام دروازه ورودي جزيره »الوان« 
نيز است. وجود عارضه هاي زمين شناسي در ساحل 
»ُمكّسر« نيز اين منطقه را به لحاظ گردشگري مطرح 
كرده، اما مدتي است لودرها در حوالي اين ساحل به 
كار افتاده اند كه اعتراض فعاالن گردشگري و محيط 
زيست را در پي داشته. براي اين بخش از ساحل مجوز 
پرورش الرو ميگو صادر شده است. عمليات اجرايي 
و خاكبرداري اين طرح از روز سه ش��نبه 1۷ دي ماه 

در پي تش��ديد اعتراض ها و رسانه اي شدن تخريب 
اين بخش از ساحل خليج فارس، با دستور فرماندار 
بندر لنگه تا زمان مشخص شدن نتيجه بررسي هاي 

تكميلي متوقف شده است.
گفته شده بود: اين بخش از ساحل بندر مقام زيستگاه 
الك پشت هاي پوزه عقابي �  گونه در معرض انقراض � 
و محل تخم گذاري آنها است. هرچند داود ميرشكار 
� مديركل دفتر حفاظت زيس��ت بوم هاي دريايي و 
ساحلي س��ازمان محيط زيس��ت-  اين مساله را رد 
كرده و گفته اس��ت كه »به هيچ عنوان تخم گذاري 
الك پشت هاي منقار عقابي در ساحل اين بندر ثبت 
نشده اس��ت.« او همچنين گفته كه اين پروژه مجوز 
19 گانه اي از ارگان هاي ذي ربط حتي وزارت ميراث 
فرهنگي و محيط زيس��ت را دريافت كرده اس��ت و 
فعاليت اين س��ايت خارج از مح��دوده ممنوعه ۶0 

متري خط ساحلي است.
با اين حال حبيب مسيح تازياني � مديركل حفاظت 

محيط زيست استان هرمزگان � در توضيح هايي كه 
به يكي از رسانه ها داده، گفته است: »هر چند در اين 
طرح مقرراتي مانند حفظ حريم دريا رعايت ش��ده 
و محل عمليات خاكب��رداري نيز حدود ۵00 متر با 
صخره هاي ش��ني فاصله دارد و محيط زيست نيز بر 
همين اساس مخالفتي با طرح نكرده اما نظر محيط 
زيست اس��تان اين است كه س��احل ُمكّسر بهترين 
پهنه براي گردش��گري اس��ت. متولي تعيين پهنه 
گرشگري نيز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان است اما وقتي اين مجموعه هنوز 
اقدامي براي ثبت آن به عنوان محدوده گردشگري 
نكرده، محيط زيست نمي تواند خودسرانه براي آن 

حريم گردشگري تعيين كند.«
با اين وجود، رضا برومند � مديركل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي اس��تان هرمزگان � در 
گفت وگو با ايس��نا، اين سازمان را ذي مدخل در اين 
جريان نمي داند و تاكيد مي كند: اين بخش از ساحل، 

پهنه گردشگري و ميراث فرهنگي نبوده است. او ادامه 
مي دهد: اين پروژه در اراضي ملي درحال اجرا بوده و 
به همين دليل كارگروه استاني مجاز است متناسب 

با نياز استان مجوزهاي الزم را صادر كند.
برومند درب��اره اراضي ملي اي��ن توضيح را مي دهد 
كه كارب��ري اين اراضي معموال مش��خص نيس��ت 
بنابراين وقتي كاربري براي آن تعريف مي شود بايد 

از دستگاه هاي مختلف استعالم بگيرند كه اين پروژه 
همه اس��تعالم ها را داشته و موضوع آن هم مشخص 
بوده اس��ت. از اداره ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي استان هرمزگان هم استعالم مربوطه 
گرفته ش��ده اما س��احل در پهنه ميراث فرهنگي و 
گردش��گري نبود. با اين حال فرماندار تا مش��خص 

شدن نتيجه بررسي ها پروژه را متوقف كرده است.
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 ۵۹ كشته  در حادثه 
تشييع پيكر سردار سليماني

وزير بهداشت آخرين روند درماني حادثه ديدگان 
مراسم تشييع شهيد سپهبد سليماني در كرمان 

را تشريح كرد. 
سعيد نمكي در اين باره گفت: متاسفانه 213 نفر 
دچار سانحه شدند كه اكثرا هم با فاز خيلي بد به 

بيمارستان ها مراجعه كردند.
بنابر اعالم كانال خبري وزارت بهداشت، وي گفت: 
متاسفانه آمار كشته شدگان تا اين لحظه حدود 
۵9 نفر گزارش شده و متاسفانه دو - سه نفر ديگر 
نيز در آي سي يو بستري هستند و حال شان خوب 

نيست و اميدواريم شفا يابند.
وزير بهداشت گفت: در حادثه فوق حدود ۶۷ نفر 
در بيمارستان ها بستري داشتيم كه از اين تعداد 

حدود نيمي از آنها تاكنون مرخص شده اند.

جزييات تبديل وضعيت كاركنان 
پيماني به رسمي آزمايشي

معاون��ت برنامه ري��زي و توس��عه مناب��ع، ب��ا 
صدور بخش��نامه اي جزيي��ات تبديل وضعيت 
كاركنان پيماني به رس��مي آزمايشي در وزارت 

آموزش وپرورش را اعالم كرد.
در ادامه بندهايي از اين بخشنامه خواهد آمد.

1- در اجراي مواد 2 و 3 بخشنامه مورخ 2۸ خرداد 
9۷ س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور منضم 
به بخشنامه مذكور و مصوبه ش��ماره 14 مورخ 
20 آذر 139۸ شوراي راهبري توسعه مديريت 
وزارت متبوع، تبديل وضعيت نيروهاي پيماني 
به رسمي آزمايشي كه اس��تخدام آنان از طريق 
قبولي در آزمون هاي عمومي استخدامي موضوع 
م��اده 44 قانون مديريت خدمات كش��وري كه 
به صورت عمومي برگزارشده يا مي شود صورت 
پذيرفته باشد در صورت اش��تغال به كار پس از 
ارايه درخواست كارمند و موافقت هسته گزينش 

با رعايت موارد ذيل بالمانع خواهد بود: 
الف- حداقل پنج سال از استخدام پيماني كارمند 

سپري شده باشد.
تبصره: چنانچه كارمند پيماني از دستگاه اجرايي 
ديگري به وزارت متبوع منتقل شده باشد با رعايت 
حداقل سنوات موضوع اين بند بايد حداقل يك 
سال از زمان انتقال وي به واحدهاي تابعه وزارت 

متبوع گذشته باشد.
ب- متوسط امتيازات ارزشيابي ساالنه سه سال 
آخر كارمند در دوره پيماني از ۸0 درصد امتيازات 

ارزشيابي كمتر نباشد.
تبصره: چنانچه كارمند حدنصاب الزم از متوسط 
امتيازات ارزش��يابي سه سال آخر را كسب نكند 
بررسي مجدد ارزيابي فرد به سال تحصيلي آينده 

موكول خواهد شد.
ج- ع��دم محكومي��ت كارمن��د به ه��ر يك از 
مجازات هاي بندهاي »ه«، »و« و »ز« ماده 9 قانون 
رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني.

2- افرادي كه مطابق اين بخش��نامه به رسمي 
آزمايش��ي تبديل وضعيت مي شوند پس از طي 
يك دوره سه ساله در چارچوب بخشنامه مورخ ۷ 
آذر 9۷ در صورت موافقت هسته گزينش و ساير 
مقررات به رسمي قطعي تبديل وضعيت مي شوند.

تبصره: تبديل وضعيت نيروهاي طرح مهر آفرين 
از پيماني به رسمي آزمايشي )به غيراز مشموالن 
بخش��نامه ش��ماره مورخ 29 فروردين 9۷( در 
حال حاضر مجوزي ندارد و موكول به ش��ركت 
در امتحانات اس��تخدامي عمومي )كه توس��ط 
س��ازمان اداري و استخدامي كشور برنامه ريزي 
مي شود( و كسب حدنصاب نمره آزمون بر اساس 

دستورالعمل امتحانات در دوره پيماني است.
3- تبديل وضع استخدامي كارمندان پيماني به 
رسمي - آزمايشي در دوره ماموريت در دستگاه 
اجرايي مقصد امكان پذير نيس��ت و اس��تخدام 
رسمي آزمايشي آنان در دستگاه مبدأ نيز مشروط 
به اين است كه حداقل يك سال منتهي به تبديل 
وضع در دس��تگاه اجرايي مبدأ اشتغال داشته و 
مفاد بندهاي فوق در مورد آن رعايت شده باشد.

4- صدور حكم رس��مي - آزمايش��ي كارمندان 
پيماني كه در انتقال موقت به سر مي برند با ادارات 

آموزش وپرورش مبدأ است.

فرونشست ۲۲ سانتي متري 
دشت مشهد

مطالعات اداره كل ژئودزي و نقشه برداري زميني 
سازمان نقشه برداري كشور حاكي از آن است كه 
دشت مشهد از توابع استان خراسان رضوي نيز 

دچار فرونشست شده است.
بنا به تعريف يونسكو، فرونشست عبارت است از 
فروريزش يا نشست سطح زمين كه به علت هاي 
متفاوتي در مقياس بزرگ روي مي دهد. به طور 
معمول اين اصطالح به حركت قائم رو به پايين 
سطح زمين كه مي تواند با بردار اندك افقي همراه 

باشد، گفته مي شود.
اين تعريف پديده هايي همچون زمين لغزش ها را 
به دليل اينكه حركت آنها داراي بردار افقي قابل 
توجهي است و همچنين نشست در خاك هاي 
دستي كه داراي مكانيزم متفاوتي است، شامل 
نمي شود.محدوده تحت تاثير فرونشست دشت 
مشهد، حدود هزار و 200 كيلومتر مربع و داراي 
بيشترين نرخ فرونشس��ت تا 22 سانتي متر در 
سال است كه شامل 1۸۶ روستا و مركز جمعيتي 
از جمله روستاهاي با بيشترين جمعيت به ترتيب 
شامل روستاهاي گرجي سفلي، دهرود، كشف، 
دوست آباد و ... اس��ت. جمعيت مناطق متاثر از 
فرونشس��ت حدود 21۷هزار نفر اس��ت. در اين 
محدوده راه آهن مشهد-سمنان به طول حدود 
14 كيلومتر و خطوط انتقال نيرو به طول حدود 

2۸9 كيلومتر قرار دارد.

فقدان اوراق هويتي؛ مشكل زنان معتاد و فرزندانشانقطع تنه درختان شمشاد شمال كشور براي مقابله با بيماري
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري گفت: در بخش��ي از شمش��ادزارهاي 
ش��مال كش��ور عمليات بهداشتي كه ش��امل قطع 
بخش��ي از تنه درخت براي مقابله با بيماري اس��ت، 

آغاز شده است. 
بهم��ن افراس��يابي ضم��ن بي��ان اينكه مس��احت 
شمشادزارهاي كشور 42 هزار هكتار است كه حدود 
90 درصد اين مساحت آلوده به قارچ باليت شمشاد 
است، اظهاركرد: ما براي كنترل و مقابله با اين بيماري 
شمشادزارها را به سه بخش تقسيم بندي كرده ايم و 
براي هر كدام از اين بخش ها برنامه جداگانه اي براي 

مقابله با قارچ باليت شمشاد داريم.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري با اشاره به اينكه بخش اول، بخشي است 
كه در آن شمشادها هنوز به صورت سبز وجود دارند 
و آفات و بيماري در آنها بسيار محدود است، تصريح 
كرد: در حال حاضر اين لكه هاي سبز محصور شده اند 
و براي جلوگي��ري از آلودگي، عبور و مرور انس��ان 
و دام ب��ه آن مناطق را مح��دود كرده ايم همچنين 
به صورت محدود از روش محلول پاشي براي مقابله 

با بيماري در اين نقطه استفاده مي كنيم.افراسيابي 
با بيان اينكه بخشي ديگري از شمشادزارها به ظاهر 
خشك شده اند ولي س��اقه آنها هنوز جوانه مي زند، 
گفت: در اين قس��مت نيز عمليات محلول پاشي در 

حال انجام است.
به گفته وي بخش س��وم تقسيم بندي شمشادزارها 
قسمتي است كه در آن شمشادها به ظاهر خشك اما 
ريشه آنها هنوز زنده است. سازمان جنگل ها تصميم  
گرفته اس��ت كه در اين بخ��ش زيرنظر متخصصان 
عمليات بهداش��تي را انجام دهد. بر اين اساس گياه 
پزشكان ضمن بازديد از اين شمشادها ابتدا مشخص 
مي كنند كه ريش��ه آنها زنده اس��ت يا خير؟ پس از 
آن شمشادهايي كه ريش��ه هاي زنده داشته باشند 
عالمت گذاري مي شوند و بخش��ي از تنه آنها قطع و 

سوزانده مي شود.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري افزود: اين يك پروژه دس��توري نبوده 
بلكه در كميته گياه پزش��كي با هدف حفظ ذخيره 
ژنتيك گياه تصميم گيري شده است. در حال حاضر 
نيز تعدادي از شمشادهايي كه بخشي از تنه آنها قطع 

شده بود دوباره سبز شده اند و در حال رشد هستند.
افراسيابي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اين اقدام 
مي تواند در كنترل آفات باليت شمشاد موثر باشد يا 
خير، توضيح داد: بيماري از بين نمي رود چراكه قارچ 
باليت شمشاد تا چندين سال در خاك زنده مي ماند 
و نمي توان گفت كه اين قارچ دقيقا كي از بين مي رود 
اما ما براي حفظ ذخيره ژنتيك از تمام امكانات خود 

استفاده خواهيم كرد.
اين در حالي اس��ت ك��ه كامران پورمق��دم، رييس 
ش��وراي عالي جن��گل، پيش از اين به ايس��نا گفته 
بود: در حال حاضر قط��ع و حذف فيزيكي پايه هاي 
درختي آلوده شمش��اد در دستور كار نيست. گرچه 
برخي كارشناس��ان معتقدند كه در شمشادزارهاي 
كش��ور بايد يك س��ري عمليات پرورش و بهداشت 
جنگل انجام شود كه مس��تلزم عمليات قطع است 
اما اين اقدام نيازمند مطالعه و بررسي هاي بيشتري 
است و هنوز هيچ مجوزي براي قطع درختان خشك 
شده نداده ايم چرا كه شرايط اقتصادي و اجتماعي 
در جنگل هاي شمال كشور به گونه اي است كه بايد 

همه جوانب را در نظر بگيريم.

يك فعال حق��وق زنان با بيان اينكه زن��ان داراي اعتياد با 
مشكالت هويتي، اشتغال، سرپناه، فرزندان بي شناسنامه 
و… روبرو هس��تند، گفت: از نمايندگان مجلس يازدهم 
انتظار مي رود قوانين حمايتي براي زنان به ويژه زنان داراي 
اعتياد نوشته شود تا آنان بتوانند اوراق هويتي داشته باشند و 
در اين حالت مشكالت خود و فرزندانشان را بهبود ببخشند. 
ليال ارش��د افزود: زنان داراي اعتياد با مشكالتي همچون 
مشكالت هويتي، اشتغال، سرپناه، فرزندان بي شناسنامه 
و … روبرو هستند. بسياري از آنها به دليل نداشتن اوراق 
هويتي مانند شناسنامه، كارت ملي و... با مشكالتي مواجه 
هستند كه همين مساله به تبع موجب شده فرزندان آنان 
نيز از داشتن اوراق هويتي بهره مند نباشند. اين مشكل باعث 
مي شود آنان از خدمات درماني، آموزشي و… محروم شوند.

ارش��د تصريح كرد: برخ��ي از زنان داراي اعتي��اد، كارتن 
خواب و فاقد برگه اوراق هويتي هستند، برخي هايشان به 
داليلي دست به رفتارهاي پرخطر مي زنند و براي درمان 

بيماري هاي خود نيازمند كارت درمان هستند.
 ارش��د در ادامه گفت: مطابق نظر كارشناسان رفتارهاي 
پرخطر و اعتياد و سن اعتياد در زنان افزايش يافته است اين 
درحالي است كه با اجراي پروژه هاي مختلف تاكنون شاهد 

اتفاقات مناسب و كافي براي حمايت هاي اجتماعي نبوديم.
ارش��د در ادامه با تاكيد بر اينكه زنان داراي اعتياد نيازمند 
حمايت هاي اجتماعي هستند، گفت: عموما زنان پس از 
ترك مواد مخ��در و طي كردن دوره درماني، هيچ حمايت 

اجتماعي دريافت نمي كنند.
وي ضمن انتقاد نسبت به موضوع »كودك همسري« اظهار 
كرد: هنوز موضوع كودك همسري تعيين تكليف نشده 
است و همچنان در مجلس به روي اين موضوع بحث وجود 
دارد اين درحالي است كه برخي از زناني كه به خانه خورشيد 
مراجعه مي كنند كساني هستند كه در دوران كودكي ازدواج 
كرده اند. هنوز در مجلس اليحه حمايت از كودكان و خانواده 
بع��د از حدود يك دهه در صحن علني مجلس به تصويب 
نرسيده است و اين موارد از اتفاقات ناخوشايندي است كه 

انتظار مي رود در مجلس يازدهم به آن پرداخته شود.
ارشد در پايان گفت: به عنوان فعال اجتماعي از نمايندگان 
مجلس دوره يازدهم انتظار دارم قوانين حمايتي براي زنان 
به ويژه زنان بهبود يافته نوشته ش��ود تا آنها بتوانند اوراق 
هويتي داشته باشند. بايد راهكاري اتخاذ شود تا به زنان داراي 
اعتياد و فرزندانشان شناسنامه و اوراق هويتي ارايه شود تا 
آنان بتوانند مشكالت خود و فرزندانشان را بهبود ببخشند.
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سقوط هواپيماي اوكرايني، تروريستي نيست

تكرار حادثه بويينگ 737 اين  بار در ايران 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

هش��تمين حادثه مرگبار سقوط هواپيماي بويينگ 
737 سري 800 صبح ديروز 18دي ماه حوالي تهران 
به وقوع پيوست و بر اثر آن تمامي 17۶ مسافر و خدمه 
پروازي آن در اين حادثه جان باختند، بيشتر مسافران 
هواپيما، اتباع جمهوري اسالمي ايران بودند و تنها 39 

غير ايراني  در اين پرواز حضور داشتند.
اين هواپيما كه متعلق به شركت هواپيمايي اوكراين 
اينترنشنال )Ukraine International( بود 
۶ دقيقه بع��د از پ��رواز، در نزديكي ف��رودگاه امام 
خميني)ره( س��قوط كرد، پ��رواز 752 كه قرار بود 
در س��اعت 5:15 به مقصد كي يف پايتخت اوكراين 
انجام ش��ود با تاخير يك س��اعته ۶:12 صبح پرواز 
ك��رد و هنوز معلوم نيس��ت كه اي��ن تاخير به علت 
نق��ص ايمني بوده يا دليل ديگري داش��ته اس��ت. 
رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري در پاس��خ به 
دليل سقوط هواپيماي اوكرايني گفت: درباره علت 
تاخير و مساله نقص فني اطالعي ندارم؛ علت سانحه 
مشخص نيست و تا زمان تجزيه و تحليل اطالعات 
جعبه س��ياه هواپيما، نمي توان نتيجه را اعالم كرد.

علي عابدزاده افزود: بر اس��اس مقررات ايكائو جعبه 
س��ياه هواپيما توسط كميته رسيدگي به سوانح كه 
درسازمان هواپيمايي ايران تش��كيل شده، تجزيه 
و تحليل مي ش��ود اما اوكرايني ها هم مي توانند در 

جلسات رسيدگي حضور داشته باشند.
عابدزاده در ارتباط با تع��داد ايراني هاي جان باخته 
در اين حادثه افزود: تعداد 1۴0 نفر ايراني در حادثه 
سقوط جان خود را از دست دادند.به گفته او، خلبان 
از لحظه ش��روع پرواز هيچ تماس��ي با برج و اپروچ 
)كنترلر( نداشته و صداي خلبان بعد از بررسي جعبه 
سياه هواپيما مشخص مي شود،  ضمن اينكه هواپيما 
اعالم وضعي��ت اضطراري نكرده اس��ت. عدم اعالم 
وضعيت اضط��راري براي هواپيما از س��وي خلبان 
موضوعي است كه كارشناس كنترل فضاي كشور كه 
در شيفت كاري زمان سقوط هواپيماي اوكرايني در 
محل كار حضور داشته هم به آن اشاره كرد و گفت: 
سقوط هواپيما بالفاصله پس از برخاستن و به قدري 
س��ريع رخ داد كه خلبان مجالي براي مكالمه با برج 
مراقبت پيدا نكرد و هيچ مكالمه اي بين خلبان و برج 

مراقبت ثبت نشده است.

    خلبان ارتباط داشته است
درحالي كه مس��ووالن سازمان هواپيمايي كشوري 
اعالم كرده اند كه خلبان هيچ گونه تماس��ي با برج 
مراقبت و اپروچ نداش��ته اس��ت، كاپيتان هوشنگ 
ش��هبازي،  خلبان با س��ابقه كش��ور در گفت وگو با 
»تعادل« گف��ت: خلبان ب��ا برج مراقب��ت و اپروچ 
فرودگاه امام خميني ارتباط داش��ته اس��ت، البته 
ب��رج مراقبت بخش هاي مختلف��ي دارد، خلبان در 
آغاز پ��رواز با گراند س��پس با برج، اپ��روچ و پس از 
آن با تهران س��نتر )مركزكنت��رل ترافيك هوايي( 
گفت وگو مي كند.ش��هبازي افزود: اي��ن پرواز در ۶ 
دقيقه ابتدايي پرواز موظف بوده كه با برج فرودگاه 
امام س��پس برج مراقبت ف��رودگاه مهرآباد تماس 
داش��ته باشد كه اين س��انحه پيش از آغاز ارتباط با 
برج مراقبت ف��رودگاه مهرآب��اد رخ داده البته اين 
پرواز با ب��رج مراقبت فرودگاه ام��ام در ارتباط بوده 
است.او ادامه داد: مابقي كنترل پرواز 752 اوكراين 
با ف��رودگاه مهرآباد بوده كه پي��ش از ارتباط با برج 
مراقبت اين فرودگاه، هواپيما سقوط مي كند.به گفته 
كاپيتان باسابقه كشورمان، نمي توانيم اعالم كنيم 
كه دو موتور هواپيما با هم آتش گرفته اس��ت چون 
هوا تاريك بوده و فقط آتش در آس��مان ديده شده 
 است و نمي توان با قطعيت از آتش سوزي دو موتور 

هواپيما گفت.
شهبازي بيان كرد: اين احتمال وجود دارد كه يكي 
از موتورهاي هواپيما آتش گرفته و خلبان نتوانسته 
هواپيما را كنت��رل كند البته جعبه س��ياه هواپيما 
بايد آناليز ش��ود  س��پس درباره علت دقيق حادثه 

اظهارنظر ك��رد. او اضافه كرد: احتماالت بس��ياري 
درباره سانحه س��قوط هواپيما وجود دارد، مثال اگر 
يك موتور هواپيما آتش گرفته باش��د، خلبان بايد 
موتور را خاموش كرده و كپس��ول هاي آتش نشاني 
در موتور خالي ش��ود مثال اي��ن احتمال وجود دارد 
كه خلبان موتوري را كه سالم بوده خاموش كرده و 

همين موضوع باعث سقوط شده است.

    سقوط هواپيما تروريستي نبود 
يكي از شايعاتي كه پس از سقوط هواپيماي بويينگ 
737 داغ شد بحث تروريستي بودن اين سانحه بود. 
اين شايعه به سرعت با عكس العمل سفارت اوكراين 
در تهران روبه رو شد، اين س��فارتخانه اخبار مبتني 
بر اصابت موش��ك يا تروريستي بودن حادثه سقوط 
هواپيماي بويين��گ ايرالين اوكراين��ي در تهران را 

تكذيب و اعالم ك��رد كه اين اتفاق تنها به علت نقص 
موتور هواپيما رخ داده است.

گزارش هاي منتشر ش��ده در آسوشيتدپرس حاكي 
از آن اس��ت كه والديمير زلنس��كي، رييس جمهور 
اوكراين هم ضمن تس��يلت و هم��دردي با خانواده 
جان باختگان اين حادثه ناگوار بالفاصله برنامه سفر 
خود را به عمان لغو كرد و به منظور پيگيري مسائل 

مربوط به س��قوط هواپيما در كي ي��ف، پايتخت اين 
كشور، باقي ماند.

اگرچه سفارت اوكراين بحث تروريستي بودن حادثه 
را تكذيب كرد، رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا ممكن است اين حادثه 
تروريستي باش��د، گفت: هيچ اظهارنظري در ارتباط 
با تروريس��تي بودن حادثه س��قوط تا زمان بررسي 
جعبه سياه نمي توان داش��ت و چنانچه ايران نتواند 
جعبه س��ياه هواپيما را بخواند بسته به سخت افزار و 
نرم افزار مورد نياز تعيين مي شود كه در كدام كشور 
جعبه سياه هواپيما باز شود.البته قاسم بي نياز، رييس 
مركز ارتباطات و اطالع رساني وزارت راه و شهرسازي 
در اين ارتباط گفت: علت سقوط هواپيماي اوكرايني 
كه تهران را به مقصد كي يف پايتخت اوكراين ترك و 
در نزديكي شهر جديد پرند سقوط كرد، آتش سوزي 
در قس��مت موتور هواپيما بود.او با رد هرگونه شايعه 
درخصوص اصابت موش��ك به بويينگ 737 شركت 
هواپيمايي اوكرايني گفت: در صورتي كه اين حادثه 
به دليل اصابت موشك بود هواپيما در آسمان منفجر 
مي شد اما آتش سوزي در قسمت موتور اين هواپيما 
و تالش ناموفق خلبان براي كنترل هواپيما منجر به 
سقوط و فوت تمام سرنش��ينان آن شد.در اين ميان 
كاپيتان ش��هبازي هم با رد تروريستي بودن سقوط 
حادث��ه هواپيماي بويينگ 737 س��ري 800 گفت: 
اين سانحه معمولي بوده و تنها 3 تا ۴ سال از عمر اين 
هواپيما مي گذشته است و تروريستي نيست و فضاي 

ايران براي هواپيماهاي مسافربري امن است.

    هواپيماي سقوط كرده  737 مكس نيست 
پس از سقوط هواپيماي بويينگ اوكرايني در نزديكي صبا 
شهر تهران اين موضوع مطرح شد كه اين هواپيما از سري 
737 مكس است، رييس سازمان هواپيمايي كشوري به 
اين مساله واكنش نش��ان داد و تصريح كرد: هواپيماي 
سقوط كرده، هواپيماي 737 مكس نبوده است چون اين 
هواپيما اجازه پرواز در دنيا ندارد و ايران هم اجازه پرواز اين 
نوع هواپيما را از فراز كشور نداده است.عابدزاده همچنين 
تاكيد كرد: دو جعبه سياه پيدا شده هواپيما تحويل تيم 
هواپيمايي ايران داده مي شود و توسط كميته رسيدگي 

به سوانح هواپيمايي اين سازمان بررسي خواهد شد.

    تحليل سانحه در كميسيون بررسي سوانح
درهمان س��اعات نخست پس از س��قوط هواپيماي 
بويينگ 737 س��ري 800 وزير راه و شهرس��ازي با 
تسليت جان باختن مس��افران پرواز تهران-كي يف 
در س��انحه س��قوط هواپيما بر بررس��ي دقيق علت 
س��انحه تاكيد كرد.محمد اسالمي افزود: كميسيون 
بررسي سوانح س��ازمان هواپيمايي كشوري موظف 
اس��ت براس��اس آيين نامه، اي��ن س��انحه را با دقت 
بررس��ي و گزارش نهايي را به منظور پيش��گيري از 
بروز رويدادهاي مش��ابه درآينده صادر كند، اعضاي 
كميسيون بررسي س��وانح به محض اطالع در محل 
حادثه حاضر شده اند و بررسي ها در حال انجام است.

او گفت: ضمن بررس��ي كارشناسي و پيگيري دقيق 
موضوع در اسرع وقت، علل بروز اين حادثه تاسف بار 

به استحضار ملت شريف ايران خواهد رسيد.

    لغو پروازهاي شركت اوكرايني به ايران 
درپ��ي س��قوط هواپيم��اي اوكراين��ي در نزديكي 
شهر پرند، ش��ركت هواپيمايي بين المللي اوكراين 
پروازهاي اين ش��ركت به ته��ران را متوقف كرد.به 
گزارش اس��پوتنيك، س��رويس مطبوعاتي شركت 
هواپيماي��ي بين الملل��ي اوكراي��ن پس از س��قوط 
هواپيماي اين كشور در ايران از توقف پروازهاي اين 
شركت به تهران خبر داد.در اين بيانيه آمده؛ شركت 
هواپيمايي بين المللي اوكراين تصميم گرفته است 
پروازهاي خود به تهران را به مدت نامشخص متوقف 
كند.شركت هواپيمايي بين المللي اوكراين اعالم كرد 
كه تمام تالش خود را براي مشخص شدن دليل بروز 

اين حادثه انجام خواهد داد.

ماجراي 15 هزار »توقفگاه هوشمند« در پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

 از ۶ ماه پيش پارك هوش��مند به صورت پايلوت در تهران 
اجرايي شد. برخي اعضاي شوراي شهر مي گويند اين طرح 
زيان ده است، اما شهرداري تهران اين موضوع را رد كرد. از 
اواسط تير ماه سال جاري مديريت هوشمند پارك حاشيه اي 
در منطقه 2 شهرداري تهران آغاز شد. در اين طرح حاشيه 
خيابان ها عالوه بر خط كشي جديد با تابلوهاي آبي كه روي 
آن درج شده بود، مديريت هوشمند پارك از ساير تابلوها 
متمايز شد و نشان مي داد كه اگر كسي بخواهد در حاشيه 
خيابان پارك كند باي��د هزينه پرداخت كند. در اين طرح 
پاركبان ها حذف و ماشين هايي به صورت سيار در مسير 
حركت و شماره خودروهايي كه پارك شده را ثبت و به شكل 
سيستمي به سازمان فاواي )فناوري اطالعات و ارتباطات( 
شهرداري براي محاس��به نرخ ارسال مي كنند.رانندگاني 
كه ماشين هايش��ان را در حاشيه خيابان پارك مي كنند، 
مي توانند پس از پارك كردن، محل و مدت توقف را در سايت 
تهران من روي نقشه اعالم كنند و از تخفيفات الزم برخوردار 
شوند. در اين مدل از پارك شهروندان مي توانند با اپليكيشن 
قبل از اينكه به محل برسند، جاي پارك خود را رزرو كرده و 

ديگر درگير پيدا كردن جاي پارك نشوند.

    اجراي پارك حاشيه اي تا پاپان سال 
قرار بود، اين طرح تا پايان س��ال جاري در كل تهران اجرايي 
شود، اما در حال حاضر فقط در منطقه 2 شهرداري اين كار 
صورت گرفته است. بر اس��اس مصوبه شوراي شهر، هزينه 

پارك حاش��يه اي براي س��اعت اول پارك در محدوده طرح 
ترافي��ك 700 تومان و خارج از مح��دوده طرح 500 تومان 
است و براي پارك بيش از يك ساعت هم هزينه ها به صورت 
تصاعدي افزايش مي يابد. البته مديران شهري معتقدند كه 
هزينه قابل توجه و زياد نيست. چنانچه كسي هزينه پارك 
حاش��يه اي خود را پرداخت نكند جريمه نپرداختن هزينه 
در حساب عوارض خودرويي فرد لحاظ و هنگام فروش بايد 
بدهي ها را پرداخت كند.حاال اما با گذشت ۶ ماه از اجراي اين 
طرح، زمزمه هايي مبني بر زيان ده بودن آن به گوش مي رسد. 
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران شوراي شهر در اين 
باره به فارس گفت: گزارش هاي كارشناسان نشان مي دهد كه 
پارك حاشيه اي زيان ده بوده است. نوع قراردادها اشكال داشته 
و شهرداري اين موضوع را از ما پنهان كرده است، در حالي كه 
كميسيون عمران بايد در جريان امور قرار مي گرفت.رييس 
كميسيون عمران شوراي شهر با بيان اينكه قراردادهايي با 
پيمانكار بسته شده است،  گفت: قرارداد 2 تا 3 ساله است. به 
گفته عليخاني، به نظر مي رسد كه يك عددي را با پيمانكار 
فيكس كرده اند تا پارك حاشيه اي را مديريت كنند.او با بيان 
اينكه كارشناسان ما مي گويند پيمانكار مي خواهد اين طرح 
را زيان ده نشان دهد، گفت: البته ما موضوع را بررسي مي كنيم 

و حتي با معاونت مربوطه نيز مكاتباتي صورت گرفته است. 

    طرح، ناپخته اجرا شد 
رييس كميسيون عمران ش��وراي شهر تهران با بيان 
اينكه كارشناسان ما مي گويند به نظر مي رسد زيان ده 

بودن پروژه عمدي است،  گفت: البته موضوع بررسي 
مي شود ولي چيزي كه مس��لم است، اين طرح پخته 

نبوده و بدون مشورت صورت گرفته است. 
برخي از اعضاي شوراي شهر معتقدند، مي توان هزاران 
ميليارد تومان از پارك حاشيه اي درآمد كسب كرد و 
اين درآمد پايدار است و مي تواند كمك خوبي در جهت 
توسعه حمل ونقل عمومي باشد. مطابق بند الف تبصره 
س��ي و يكم بودجه مصوب سال 98 شهرداري مكلف 
اس��ت از حدود يك ميليون محل پارك حاش��يه اي 
موج��ود در مناطق 22 گانه 200 ه��زار جاي پارك را 
ساماندهي كرده و از طريق مزايده براي كسب درآمد 
حداقل ۶00 ميليارد تومان اقدام و درآمد حاصله را براي 
تكميل و توسعه حمل ونقل عمومي به مصرف رسانده و 

در تفريغ بودجه سال 98 منظور كند.
البته اعضاي شوراي شهر مي گويند كه به دليل تعلل و 
عدم توجه جدي معاونت حمل ونقل ترافيك به مقوله 
پارك حاش��يه اي اين موضوع مغفول مانده و تاكنون 
اقدام جدي براي تحقق درآمد حاصل از پارك حاشيه اي 
صورت نگرفته و همين امر درآمدهاي ش��هرداري را 
كاهش مي دهد. برخي اعضاي ش��وراي شهر تذكرات 
متعددي در اين باره به شهرداري دادند. البته با تغيير 
معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري به نظر مي رسد 
روابط مديريت ش��هري با ش��ورا بهتر ش��ود. با وجود 
اين، همچنان اعضاي ش��ورا معتقدند كه طرح پارك 

حاشيه اي از نظر كارشناسان زيان ده بوده است.

    پيمانكار مبلغ قرارداد را ماهانه پرداخت كند
رسول كشت پور، ش��هردار منطقه 2 در خصوص موضوع 
زيان ده بودن پارك حاشيه اي گفت: از آنجايي كه پيمانكار 
بايد مبلغ قيد ش��ده در قرارداد را كه پيشنهاد خود او بوده 
به صورت ماهيانه به ش��هرداري پرداخت كن��د، از اين رو، 
توجيه و دليلي براي اجراي مدلي كه زيان ده باشد از سوي 
پيمانكار وجود ندارد.شهردار منطقه 2 گفت: در حال حاضر 
هم پارك حاش��يه ا ي در منطقه با ح��دود 11 هزار و 500 
فضاي پارك اجرا مي ش��ود كه حدود 3500 فضا كمتر از 
تعداد كل فضاهاي قرارداد است. به همين دليل درآمد در 
سرجمع پايين تر از مبلغ پيش بيني بوده و با بهره برداري از 
كل 1500 فضاي مشخص شده در منطقه درآمد پيش بيني 

شده تحقق مي يابد. 

    پوشاندن پالك توسط برخي شهروندان
كشت پور تاكيد كرد: البته درصد خيلي ناچيزي از كسري 
درآمد نيز به واسطه پوشاندن پالك خودروهاي پارك شده 
توسط شهروندان است كه سازوكار برخورد با آنان نيز توسط 
پليس در حال هماهنگي اس��ت.قرار بود كه اپليكيشن، 
جايگزين پاركبان ها در تهران شود و شهرداري بتواند از اين 

طريق درآمدي كسب كند.

    تهران يك ميليون پارك حاشيه اي دارد
افشين حبيب زاده، عضو كميسيون حمل  و نقل ترافيك 
ش��وراي ش��هر تهران نيز در اين باره گفت: بر اساس طرح 

تفصيلي، تهران يك ميليون پارك حاش��يه اي دارد كه تا 
به حال ساماندهي نشده است. متأسفانه رقمي كه تاكنون 
ساماندهي شده بس��يار پايين است. طرحي كه قرار است 
ش��هرداري بر اس��اس مصوبه ش��ورا ارايه كند مربوط به 
درآمدزايي از پارك حاشيه اي معابر اصلي است و در خصوص 
كوچه ها نيست.حبيب زاده با بيان اينكه در همه شهرهاي 
بزرگ دنيا پارك حاش��يه اي ساماندهي و با نظم و ترتيب 
مشخصي بهره برداري مي شود، گفت: شهرداري بايد از نظر 
كارشناسان در اين رابطه استفاده كند.به گفته حبيب زاده، 
شهرداري بايد ساالنه از پارك حاشيه اي حدود هزار ميليارد 
تومان درآمد كسب كند. محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران هم در اين باره گفت: پارك حاشيه اي مبحث مهمي 
در دنياست و استفاده ويژه اي از آن مي شود، قوانين خاص 
خود را دارد تا مانع تردد بيش از اندازه خودروها شود. وقتي 
پارك حاشيه اي گران شود مردم خودروي خود را ساعت ها 
در يك نقطه پارك نكرده و بيش��تر از وسايل حمل ونقل 
عمومي استفاده مي كنند، بنابراين ترافيك و آلودگي هوا 
كمتر مي شود.بر اس��اس اين گزارش، با وجود تذكرهاي 
فراوان اعضاي ش��وراي شهر، ش��هرداري امسال تصميم 
گرفت كه پارك حاش��يه اي را در گام اول با 15 هزار جاي 
پارك ساماندهي كند. برخي اعضا معتقدند كه اين طرح 
زيان ده بوده اما مديريت ش��هري اين موضوع را رد و تأكيد 
مي كند كه اقدامات بر اساس قرارداد انجام مي شود و هنوز 
مشخص نيست كه اين طرح آيا تا پايان سال در بقيه نقاط 

تهران اجرايي مي شود يا خير.
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احداث قبرستان هاي جديد 
تا پايان سال آينده

ناهي��د خداكرمي، عضو ش��وراي ش��هر تهران 
گف��ت: با توجه ب��ه اتمام ظرفي��ت دفن اموات 
در بهش��ت  زهرا)س(، ت��ا پاي��ان س��ال آينده 
قبرس��تان هاي جديد در تهران احداث خواهد 
ش��د.  خداكرمي با اش��اره به اينك��ه مديريت 
شهري در اين دوره بنا دارد، تكليف مكان هاي 
جديد براي دفن اموات تهراني ها را مش��خص 
كند، اظهار ك��رد: در همي��ن رابطه طرح هاي 
در دس��ت بررس��ي اس��ت و در اي��ن زمينه از 
نظرات كارشناسان استفاده مي شود و به زودي 
مكان هاي جديد اعالم مي شود.او با بيان اينكه 
بهشت زهرا)س( در سال هاي آينده ظرفيتش به 
اتمام مي رسد و بايد به فكر مكاني مناسب براي 
دفن اموات باش��يم، تصريح كرد: خوشبختانه 
كار هاي مطالعاتي خوبي انجام شده و ما به اين 
نتيجه رسيديم كه دفن اموات نبايد به صورت 
متمركز در بهش��ت زهرا)س( باش��د و بايد در 
شرق و غرب و ش��مال تهران هم به فكر تعيين 
مكاني براي دفن اموات باشيم كه اين اقدام هم 
مي تواند كمبود ها را جبران و سفر هاي طوالني 
درون شهري را كم كند، چون دليلي ندارد كسي 
كه در ش��مال تهران فوت مي ش��ود، در جنوب 
تهران دفن شود. وي ادامه داد: بر اساس طرحي 
كه در دست بررسي است در 3 قسمت از تهران 
3 محل براي دفن اموات پيش بيني خواهد شد 
كه در اين زمينه تا س��ال آينده قبرستان هاي 
جديد اح��داث خواهد ش��د.خداكرمي گفت: 
قبل از نهايي شدن مكان هاي جديد براي دفن 
اموات نمي توان نام مكاني را اعالم كرد و هر گونه 

اظهارنظر در اين زمينه گمانه زني است.

بررسي منابع
انتشار بوي نامطبوع پايتخت 

امين بابايي، س��خنگوي اس��تانداري تهران از 
ادامه بررسي منابع انتشار بوي نامطبوع تهران 

در كارگروه تخصصي پايش خبر داد.
به گزارش ايسنا، امين بابايي در تشريح آخرين 
روند پيگيري منبع يا منابع بوي نامطبوع تهران 
گفت: موضوع بوي نامطب��وع تهران مقوله اي 
است كه ظرف دو سال گذشته به نوعي موجب 
آزردگي شهروندان تهراني شده است. با توجه 
به انتش��ار اخبار ضد و نقيض در اين حوزه و با 
هدف روش��نگري افكار عمومي، اس��تانداري 
تهران دراين حوزه اقدامات علمي و تخصصي 
خود را آغاز كرد. او افزود: با بهره گيري از ظرفيت 
استادان دانشگاهي اقدامات مطالعاتي و نظارتي 
استانداري تهران پيگيري و جلسات متوالي با 
زمان بندي مشخص برگزار شد. بي ترديد اين 
جلس��ات تا وصول نتيجه مطل��وب كه آن هم 
معرفي منبع يا منابع بوي نامطبوع و تنوير افكار 
عمومي همچنين اتخاذ تدابير بازدارنده براي 
انتشار اين بوي نامطبوع اس��ت، ادامه خواهد 
داش��ت.بابايي ادامه داد: براس��اس پيگيري به 
عمل آمده متوليان اصلي بررسي بوي نامطبوع 
اساس��ا مجموعه محيط زيس��ت، ش��هرداري 
تهران و ش��بكه بهداشت و درمان هستند كه با 
دستور استاندار تهران اقدام به تشكيل كارگروه 
تخصصي پايش كردند.او تأكيد كرد: كارگروه 
پايش با محوريت معاون عمراني اس��تانداري 
تهران، جلس��ات خود را پيگيري كرده و آنچه 
كه تاكنون مش��هود اس��ت براساس تحقيقات 
ميداني اعالم ش��ده، بوي نامطبوع تحت تأثير 
دي اكس��يد گوگرد براثر سوخت مازوت برخي 
كارخانه ه��ا در منطقه جنوب تهران همچنين 
ب��وي نامطبوع مرك��ز دفن زبال��ه آرادكوه كه 
روزانه بيش از 7000 تن زباله ش��هر تهران در 
آن جمع آوري مي ش��ود، اس��ت. در زماني كه 
رطوبت هوا افزايش پيدا مي كند ميزان تركيب 
بار رطوبتي و گاز منتش��ر ش��ده تح��ت تأثير 
گازهاي جنوب و جنوب شرقي به سمت شمال 
ته��ران باعث هدايت اين ب��و در برخي مناطق 
تهران مي شود.سخنگوي استانداري تهران در 
بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با تأكيد بر 
اينكه موارد اعالم شده از سوي كارگروه پايش 
صرفا در حد طرح هاي مطالعاتي است، افزود: 
تحقيق��ات علمي و تخصصي براي شناس��ايي 
دقيق مناب��ع و مولدهاي ب��وي نامطبوع ادامه 
دارد و اين كارگروه با دس��تور اس��تاندار تهران 
در حال پيگيري اين موارد است .البته متوليان 
اصلي اين موضوع يعني مجموعه محيط زيست، 
ش��هرداري تهران و دس��تگاه هاي ذي مدخل 
موظف به اعالم آمار دقيق هستند و استانداري 
تهران در جايگاه نظارتي خود قطعا پيگير اين 

موضوع خواهد بود.

افزايش آلودگي صوتي
در مناطق تهران

بر اس��اس اطالعات ايستگاه هاي ثابت سنجش 
ص��وت در تهران، در 15 نقط��ه، آلودگي صوتي 
در مرحل��ه خطرناك قرار دارد.ب��ه گزارش مهر، 
بر اس��اس اطالعات منتشر شده از ايستگاه هاي 
ثابت س��نجش صوت در تهران، آلودگي صوتي 
در 11 نقط��ه در مرحل��ه خطرناك ق��رار دارد.

ايستگاه هاي ميدان نماز، ميدان الغدير، بعثت، 
خراسان، افسريه، نيروي هوايي، شهيد گمنام، 
شهران، تهرانسر، گل ها، بهاران، همت، حكيم، 
مترو و آذري ايستگاه هايي هستند كه شاخص 
 آنه��ا ب��االي 70 و خطرناك اس��ت.همچنين

9 نقطه داراي ش��اخص آزاردهنده و هفت نقطه 
نامناسب براي كودكان و بيماران است و از ميان 
ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت در تهران تنها 
يك نقطه وضعيت مناس��ب و س��الم دارند كه 

ايستگاه گلبرگ است.

طبق اطالعات مندرج در وب س�ايت سيمپل 
فاليينگ، مدل اين هواپيما بويينگ ۷3۷- ۸۰۰ 
بوده كه ساخت شركت هواپيماسازي بويينگ 
امريكاست و تنها سه سال از عمر آن مي گذرد.
هواپيم�اي نس�ل جدي�د بوئين�ك ۷3۷ كه 
به اختص�ار ۷3۷NG ناميده مي ش�ود، يك 
هواپيم�اي باري�ك پيكر س�اخت ش�ركت 
هواپيماس�ازي بويينگ امريكاست، كه به دو 
موتور CFM International CFM۵۶ مجهز 
شده اس�ت.اين هواپيما براي نخستين بار در 
دسامبر س�ال 1۹۹۷ ميالدي توسط اين غول 
هواپيماسازي معرفي شد و نخستين ايراليني 
كه به خري�داري و اس�تفاده از آن اقدام كرد، 
 )Southwest Airlines( ساوث وست ايرالين
بود و نخستين پرواز آن نيز در نهم فوريه همان 

سال به ثبت رسيده است.
اين سومين باري اس�ت كه در طول يك سال 
گذشته يك هواپيماي بويينگ تنها دقايقي 
بعد از پرواز س�قوط مي كند چراكه دو فروند 
هواپيماي بويينگ ۷3۷ مكس به فاصله كمتر 
از ۶ ماه در سال گذشته سقوط كردند و نزديك 
به 3۰۰ نفر از مس�افران و خدم�ه پروازي آنها 

جان باختند.
پ�س از اين ح�وادث ناگوار كه ش�باهت هاي 
زيادي به يكديگر داشتند، تمامي ايرالين هاي 
فعال در جهان پرواز اين مدل از هواپيما را در 
خطوط پروازي خود ممن�وع و متوقف اعالم 
كردند ت�ا نتايج س�ازمان هوان�وردي فدرال 
امريكا و ساير موسسات مربوطه در خصوص 
نقص نرم افزاري و س�اير مشكالت ايمني آن 

معلوم و مشخص شود.
پ�س از آن اخب�اري مبن�ي بر توق�ف موقت 
توليد اين نوع خاص از هواپيما توسط شركت 

بويين�گ امري�كا در م�اه ژانويه س�ال ۲۰۲۰ 
ميالدي منتشر شد.

اي�ن هواپيما از ن�وع بويين�گ ۷3۷ بوده كه 
سقوط هاي پي در پي مدل مكس اين هواپيما 
در جه�ان طي س�ال هاي اخير س�ر و صداي 

زيادي به راه انداخته است.
براساس گزارش هاي بين المللي منتشر شده 
در 1۵ سال اخير ۷۵۹ نفر در جهان در حوادث 
هواپيم�اي بويين�گ ۸۰۰-۷3۷ جان خود را 
از دس�ت داده اند.اين نوع هواپيما تاكنون در 
جهان 1۸ حادثه داشته كه ۸ مورد آن مرگبار 
بوده البته برخي از حوادث به خاطر نقص فني 
هواپيما و برخي نيز به خاطر ش�رايط جوي و 

فرودگاهي اتفاق افتاده است.
بررس�ي گزارش هاي مختلف جهاني نش�ان 
مي ده�د ك�ه نخس�تين حادثه مرگب�ار اين 
هواپيم�ا در ۲۹ س�پتامبر س�ال ۲۰۰۶ اتفاق 
افتاد. نخستين سقوط س�ري ۸۰۰ هواپيماي 
بويينگ ۷3۷ در تصادف با هواپيماي تجاري 
امبرار لگسي ۶۰۰ اتفاق افتاد. در اين سقوط - 
كه در برزيل رخ داد - 1۵۴ سرنشين هواپيماي 
بويينگ كشته ش�دند اما هواپيماي لگسي با 
ايمني كام�ل در پايگاه ني�روي هوايي برزيل 

فرود آمد.
بعد از آن در تاريخ ۵ ماه مه ۲۰۰۷ پرواز »كنيا 
ايرويز« با اين هواپيما به مقصد »نايروبي« در 
يك باتالق س�قوط كرد و هر 1۰۵ سرنش�ين 

جان باختند.
در ۲۵ فوريه سال ۲۰۰۹  اين هواپيماي بويينگ 
در »تركيش ايرالين« از استانبول پرواز كرد و 
هنگام تالش براي فرود در فرودگاه آمستردام 
در مزرعه اي س�قوط كرد. پس از اين س�قوط 
بدنه هواپيما سه تكه شد و پيستون هاي موتور 

از هم جدا ش�دند. از 13۵ مسافر و خدمه اين 
پرواز ۹ نفر از جمله يك كارآموز خلباني كشته 
و ۸۴ نفر نيز مجروح ش�دند. تحقيقات بعدي 
نش�ان مي داد كه احتماال خراب�ي در آلتيمتر 
)رادار ارتفاع س�نج( اين هواپيم�ا اطالعات 
غلط�ي از ارتفاع نش�ان داده و منج�ر به اين 

حادثه شده است.
در ۲۵ ژانويه ۲۰1۰ پرواز ايرالين »۴۰۹ اتيوپي« 
اندكي پس از برخاس�تن از ف�رودگاه بيروت 
در درياي مديترانه س�قوط كرد. اين پرواز ۹۰ 
مسافر و ۸ خدمه داشت كه به پايتخت اتيوپي 

پرواز مي كرد و هيچ كس در آن زنده نماند.
در ۲۲ مه سال ۲۰1۰ نيز 1۵۰ مسافر يك ايرالين 
هندي در همين هواپيما جان باختند و ۸ نفر 
نجات پيدا كردند. اين پ�رواز هنگام فرود در 
فرودگاه بين المللي »مانگالور« در انتهاي باند 
با حصار فرودگاه برخورد كرد و به دره پشت آن 

با ۲۰۰ فوت ارتفاع سقوط كرد.
 در 1۹ م�ارس س�ال ۲۰1۶ ي�ك هواپيم�اي
۸۰۰-۷3۷ در ايرالين »فلودوبي« از مبدا دوبي 
در امارات متحده عربي به مقصد »روس�توف 
روي دون« روسيه، به دليل هواي نامناسب در 
فرودگاه مقصد سقوط كرد و هر ۶۲ نفر مسافر 
هواپيما جان باختند.در ۲۸ س�پتامبر ۲۰1۸ 
پرواز ايرالين »نيگويني« از يكي از اياالت هاي 
»ميكرون�زي« به مقصد »گينه نو« يك توقف 
در فرودگاه بين المللي »چوك« داشت. براي 
همين توقف هواپيما در يك تاالب فرود آمد و 

يك نفر از ۴۷ سرنشين آن در گذشت.
آخرين حادثه نيز مربوط به ۸ ژانويه سال ۲۰۲۰ 
مي شود كه 1۷۶ مس�افر ايرالين بين المللي 
اكرواين با سقوط اين هواپيما بعد از برخاستن 
از فرودگاه امام خميني)ره( ايران جان باختند.

سوانح مرگبار هواپيماي 737 در دنيا 
سابقه
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فعاالن اقتصادي در گفت وگو   با »تعادل« از موانع صادراتي در پايان سال گفتند

مسير صعب العبور صادرات
تعادل | ارغوان قاسمي مهر|

آمارها نشان از تراز مثبت تجاري در فصل سوم سال جاري 
دارد. البت��ه اين روند مثبت در حالي به ثبت رس��يده كه 
فعاالن اقتصادي با محدوديت ها و موانع صادراتي از يكسو 
و تحريم ها از سوي ديگر مواجه بودند. اما در اين ميان اين 
پرس��ش قابل طرح اس��ت كه با توجه به اينكه ارزآوري از 
محل ص��ادرات آن هم در روزهاي پاياني س��ال 98 كه به 
اوج خود مي رسد، آيا روند رو به رشد در صادرات ادامه دار 
خواهد بود يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش سراغ برخي 
فعاالن اقتصادي رفتيم تا نظرات آنها را در اين زمينه جويا 
شويم. براساس اظهارات آنها، تداوم اين روند، مستلزم رفع 
معضالتي است كه همچنان پيش پاي صادركنندگان قرار 
دارد و دس��ت آنها را براي صادرات بيشتر و از سوي ديگر، 
بازچرخاني ارز هاي شان بسته است. برآيند نظرات فعاالن 
اقتصادي نشان از اين دارد كه موضوعاتي چون »تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران، دشواري در نقل و انتقاالت بانكي، 
نبود زيرساخت مناسب براي حمل ونقل كاالو هزينه باالي 
آن، شيوه سخت بازپرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نيما، عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني« جزو مواردي 
است كه آنها را رنج مي دهد كه بايد متوليان امر در اين زمينه 
اقدامات عاجلي انجام دهند. از آن سو، البته متوليان تجاري 
كشور نيز در راستاي رونق بخشيدن به صادرات، به دنبال 
تشكيل ستاد توس��عه صادرات به فرماندهي وزير صمت 

هستند تا چالش ها را احصاء و درصدد رفع آنها برآيند. 

   چالش ها چيست؟ 
براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت 
ايران، مجموع تجارت خارجي كشور در هشت ماه نخست 
سال جاري برابر ۵۵ ميليارد و ۴۲۴ ميليون دالر گزارش 
شده اس��ت. اين در حالي است كه ارزش تجارت خارجي 
كشور در مدت مشابه س��ال 97، برابر ۶۰ ميليارد و ۱۶9 
ميليون دالر گزارش ش��ده است. بنابراين مي توان اذعان 
كرد ارزش تجارت ايران در هش��ت ماه منتهي به آبان ماه 
سال جاري در مقايسه با سال 97، روندي نزولي را تجربه 
كرده است. عالوه براين در مدت زمان ياد شده 88 ميليون 
و ۳۶۱ هزارتن كاال با ارزش ۲7 ميليارد و ۴۱ ميليون دالر، 
از كشور صادر شده است. آمار صادرات در مدت زمان مشابه 
سال گذشته برابر 7۵ ميليون و 88۴ هزار تن به ارزش ۳۰ 
ميليارد و ۳۳۵ ميليون دالر گزارش ش��ده است كه روند 
كاهشي از نظر ارزشي را نشان مي دهد. از سوي ديگر، اما 
ثبت عملكرد تجارت خارجي در فصل سوم سال 98 نشان 
از مثبت شدن تراز تجاري دارد. به طوري كه رقم صادرات 
تا پايان آذرماه سال جاري برابر ۳۱.9 ميليارد دالر و واردات 
معادل ۳۱.8 ميليارد دالر عنوان ش��ده اس��ت. در چنين 
شرايطي اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين روند مثب تراز 
تجاري تا پايان سال حفظ مي شود؟ بدون شك تداوم روند 

مثبت تجاري كشور تا پايان سال نيازمند اجراي اقداماتي 
است كه به رفع چال هاي صادراتي كشور، منجر شود.

در همين رابطه، صمد حسن زاده، عضو هيات نمايندگان 
ات��اق بازرگاني تبري��ز در مورد چالش ه��اي پيش روي 
صادركنندگان ايراني به »تعادل« گفت: متاسفانه روابط 
سياسي ايران با بسياري از كش��ورها به گونه اي است كه 
تمايلي به تجارت و خريد كاال از اي��ران ندارند. در نتيجه 
محصوالت ايران��ي در بازارهاي هدف مورد بي مهري قرار 
مي گيرند؛ همچنين شاهد آن هستيم كه صادركنندگان 
بازارهايي كه مدت ه��ا براي ورود به آن ت��الش كرده اند 
را از دس��ت مي دهند. يا در م��واردي حتي ناچار به تغيير 
برچس��ب اصالت كاال مي ش��وند تا خريدار متوجه ايراني 

بودن كاال نشوند.
رضا پديدار، عض��و اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت وگو با 
»تعادل« وضعيت فعلي صادرات را چندان مساعد ارزيابي 
نكرد و گفت نرخ پول گران، سقف اعتبارات بانكي محدود 
و سهم اندك صادرات از اعتبارات از مهم ترين چالش هاي 
پيش روي صادر كنندگان اس��ت. پديدار به نقل از مراجع 
رس��مي افزود: بنگاه هاي صادراتي و توليدي، بدهي هاي 
ارزي، ريالي و چك هاي برگشتي بسياري دارند كه همين 
موضوع مهم ترين مانع اصلي بر سر راه حمايت شبكه بانكي 

از توليد و صادرات كش��ور است. نظام مالياتي كشور نيز با 
اخ��ذ ۲۵ درصد ماليات از صادركنندگان عمال توان ادامه 
فعاليت را از اين فعاالن اقتصادي گرفته است؛ به ويژه كه 
در شرايط كنوني اغلب بنگاه هاي توليدي با ظرفيت بسيار 
پايين تر از ظرفيت اسمي خود، توليد مي كنندو تاب چنين 
فشارهايي را ندارند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران سامانه 
جامع تجارت و قطع و وصل شدن آن به دليل آماده نبودن 
زيرساخت هاي الزم، تحريم ها و عدم برقراري روابط بانكي 
با بانك هاي بزرگ دنيا را از ديگر چالش هايي دانست كه 

صادركنندگان را تحت فشار قرار داده است.
در اين ميان نرخ دستوري ارز نيز كار را براي صادركنندگان 
دشوار كرده است. نرخ ارز بايد هرساله و براساس مابه التفاوت 
تورم داخلي و خارج��ي بازنگري ش��ود، چراكه اين نرخ 
دس��توري از قدرت چانه زني و صادرات ايران در بازار هاي 
جهاني مي كاهد. عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني 
نيز از ديگر مواردي است كه باعث شده تا صادر كنندگان 
ايراني از تخفيف هاي تعرفه هاي گمركي محروم بمانند و از 

توان رقابت آنان كاسته شود. 
در همي��ن حال، س��يد مصطفي موس��وي نايب رييس 
كميسيون توس��عه صادرات غيرنفتي و عضو كميسيون 
اي��ران و ويتن��ام از ديگر فعاالن بخش خصوصي اس��ت 

ك��ه در گفت وگو با »تع��ادل« تعه��د ارزي را بزرگ ترين 
مش��كل صادركنندگان دانس��ت و افزود: ب��ه دليل عدم 
امكان تبادل مالي راحت ميان كش��ورهاي مقصد با ايران 
امكان بازگردان��دن ارز به راحتي وجود ندارد و درمواردي 
صادركننده ناچار است كه در قبال كاالي صادر شده كاال 
وارد كند. با اين وجود حتي اگر موفق به گرفتن ارز هم شود 
در ادامه با چالش تعهد ارزي و مشكالت سامانه نيما مواجه 
مي شود.حميد رضا خليلي مديرعامل شركت نفت پارس 
هم در گفت وگو با »تعادل« يكي از مهم ترين مشكالت در 
مسير صادارت را، برآورد غيرمنصفانه ارزش صادراتي كاالها 
عنوان كرد و افزود: صادركننده بايد براساس ميزان ارزش 
صادراتي كه براي كاالي وي اعالم شده است، تعهد ارزي 
بسپارد، در حالي كه اغلب اين ارزش گذاري منصفانه انجام 
نمي شود، در واقع بايد براي تعيين ارزش صادراتي كاال با 

صاحب آن نيز مشورت و همفكري انجام شود. 
به گفته اين فع��ال اقتصادي، بازگردان��دن ارز حاصل از 
صادرات به سامانه يكي ديگر از چالش هاي مطرح شده از 
سوي اين صادر كننده برتر سال 98 بود. خليلي تاكيد كرد 
بايد تدابيري انديشيده شود تا بخشي از ارز صادركنندگان 
به تامين مواد اوليه وارداتي آنها اختصاص يابد. در نهايت نيز 
مي توان تاكيد كرد كه تشكيل كارگروه هايي ميان دولت و 

فعاالن بخش خصوصي با هدف بررسي مسائل مطرح شده، 
كمك كننده خواهد بود.

مهدي حداد عضو اتاق بازرگاني اتاق ايران در همين مورد 
و در گفت وگو با »تع��ادل«، تحريم ها و نبود روابط بانكي 
با بانك هاي بزرگ دنيا را زمينه س��از ب��روز چالش هايي 
درخصوص بازگرداندن پول حاصل از صادرات دانس��ت. 
حداد افزود: در موارد متعددي تجارت كاال به بس��ياري از 
كشورهاي همسايه همچون عراق، افغانستان، قطر، كويت 
و .... به صورت ريالي انجام مي ش��ود؛ با اين وجود براساس 
قانون؛ صادركنندگان ملزم به رفع تعهد ارزي هس��تند. 
اين موضوع هزين��ه اضافي را به صادركنندگان تحميل و 
فعاليت اقتصادي را براي آنان دشوار مي كند. چالش هاي 
ياد ش��ده در بلندمدت زمينه كاهش ص��ادرات و حذف 
بسياري از صادركنندگان را از صحنه هاي بين المللي فراهم 
مي آورد. اين عضو اتاق بازرگاني هزينه هاي باالي حمل و 
نقل را از ديگر چالش هاي توليدكنندگان داخلي دانست 
كه قيمت تمام ش��ده كاالهاي داخلي را افزايش مي دهد 
و از رقابت پذيري محصوالت م��ا در بازارهاي بين المللي 
مي كاه��د.در چنين ش��رايطي اعطاي ان��واع رايانه براي 

حمل ونقل از سوي دولت ضروري به نظر مي رسد.

 آيا صادرات توسعه مي يابد؟
در شرايط كنوني كش��ور و با توجه به كاهش درآمدهاي 
صادراتي حاصل از فروش نفت، صادرات كاالهاي غير نفتي 
اهميت ويژه اي يافته اس��ت؛ در چنين شرايطي، اقدامات 
متعددي با هدف بهبود شرايط صادركنندگان در دستور كار 
نهادهاي مربوطه قرار گرفته است. ايجاد شبكه اطالعاتي در 
سازمان توسعه تجارت و ارايه بسته مشوق هاي صادراتي 
را بايد از اقداماتي دانس��ت كه با هدف توسعه صادرات در 
دستور اجرا قرار گرفته اند. در همين راستا، حميد زادبوم 
معاون وزير صمت نيز از ابالغ ۲ هزار ميليارد تومان بسته 
مشوق هاي صادراتي از محل صندوق توسعه ملي با هدف 
اعطاي تسهيالت به صادركنندگان خبر داده است. در اين 
بس��ته عالوه بر تخصيص دو هزار ميليارد تومان از سوي 
صندوق توسعه ملي براي وام هاي صادر كنندگان با بهره 
۱۴ درصد، همين ميزان از سوي بانك هاي عامل تخصيص 
مي يابد كه صادر كنندگان مي توانند از آن استفاده كنند. از 
سوي ديگر، حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگاني نيز از پيشنهادي مبني بر 
تشكيل كارگروه توسعه صادرات با هدف تسهيل فعاليت 
در اين حوزه و براي تصميم گيري ه��اي فوري و موثر در 
حمايت از صادرات، خبر داده اس��ت. قرار است اين ستاد 
بتواند با اختيارات اصل ۱۲7 قانون اساس��ي كه از دولت 
كس��ب مي كند، قدرت تصميم گيري فوري داشته باشد. 
اين پيش��نهاد روي ميز مع��اون اول رييس جمهور براي 

تاييد قرار دارد. 

رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق مطرح كرد: 

در انتظار فضاي جديد براي تاسيس بانك مشترك با عراق
رييس ات��اق بازرگاني ايران و ع��راق گفت: نقش صندوق 
ضمانت صادرات ضعيف است چون با سرمايه ۳۰۰ ميليون 
دالري براي تمام جهان، نمي تواند حجم ۲۰ ميليارد دالري 
صادرات به ع��راق را تضمين كند. يحيي آل اس��حاق در 
گفت وگو با ايلنا در مورد تاثير حوادث اخير بر روابط ايران 
و عراق گفت: قبل از اين حادثه و شهادت سردار سليماني، 
دشمنان ما س��عي مي كردند روابط دو كش��ور را در همه 
حوزه ها به وي��ژه اقتصاد محدود و قطع كنند. به طوري كه 
بدخواهان ما از امريكا و اسراييل گرفته تا عربستان در اين 
زمينه سرمايه گذاري هاي مختلف كرده كه باعث نگراني 
دست اندركاران نيز ش��ده بود اما با اتفاقات روي داده قطعا 
روابط دو كشور در همه حوزه ها از جمله اقتصاد بهتر خواهد 
شد.وي ادامه داد: دورنماي شهادت سردار سليماني؛ انسجام 
داخلي، وحدت نظر و پاسخي براي ايران هراسي است. البته 
مورد ايران هراسي برخالف باور عامه مردم بود اما بدخواهان 
متصل به استكبار، فضا را به گونه اي آراسته بودند كه ايران بايد 
عراق را ترك كند اما حاال شاهد فضاي منسجم در حاكميت 
عراق هستيم مبني بر اينكه امريكا بايد از خاك اين كشور 
اخراج شود يعني تغيير ۱8۰ درجه اي در اين موضوع روي 

داده است و قطعا در اولين فرصت نيز محقق خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: پيش از اين تشتت 
در نظام حكومتي ع��راق به گونه اي بود كه به دنبال تغيير 
ساختار بودند اما اكنون فضا ضد امريكايي و اسراييلي بوده 
و حتي پاسخ عربس��تان را نيز مي دهند. يكي از آثار خون 
شهيدان حادثه اخير نيز اين خواهد بود كه ديگر كسي جرات 
نمي كند در رابطه دو كشور خدشه وارد كند. اميدواريم در 
همه حوزه ها به ويژه اقتصاد تحكيم روابط را شاهد باشيم كه 
البته زمينه و بستر آن نيز فراهم است.آل اسحاق در پاسخ به 
اين پرسش كه چرا در سال هاي اخير ايران در بخش توليد و 
پااليش نفت عراق سرمايه گذاري نكرده است؟ گفت: دليل 
اصلي اين موضوع اجازه ندادن امريكا بود كه مخالف اصلي 
در پايداري رابطه در همه حوزه ها است. بايد توجه داشت كه 
يكي از خصوصيات رابطه اقتصادي مانند سرمايه گذاري و 
توليد مشترك، پايداركنندگي آن است، از همين روي در 
برابر آن ايستادگي مي كردند. مثال در بانك مركزي عراق، 
نماينده ف��درال رزرو امريكا تالش مي كرد تا اين مبادالت 
سامان نگيرند يا به دنبال احداث نيروگاه بودند چون عمده 
واردات برق عراق از ايران است.وي ادامه داد: امريكا به كمك 

عربس��تان در پروژه هاي عمراني، مناقصه، شهرك سازي 
و زيرس��اخت  عراق س��رمايه گذاري مي كرد. به طوري كه 
عربستان در كنفرانس كويت پيشنهاد سرمايه گذاري ۳۰ 
ميليارد دالري را داد مشروط به اينكه پيمانكاران و فعاالن 
ايراني حضور نداشته باشند. چون آنها مي دانند كه موفقيت 
در ساير حوزه ها تا حدودي به موفقيت اقتصادي بستگي 
دارد و از همين روي به دنبال نفوذ و ايجاد محدوديت بودند.
رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در مورد تاس��يس بانك 
مشترك بين دو كشور نيز گفت: از گذشته نيز به دنبال اين 
موضوع بوديم و تعامالت بانك هاي مركزي دو كش��ور نيز 
شروع شده بود اما شرايط اجازه اين كار را نمي داد، در حال 
حاضر امكان ايجاد اين بانك مشترك وجود دارد منتها بايد 
منتظر فضاي جديد باشيم.وي با بيان اينكه حجم صادرات 
نه ماهه ايران به عراق در سال جاري ۶ ميليادر دالر بود، گفت: 
اين رقم نسبت به سال گذشته كاهش اندكي داشته است، 
البته افزايش صادرات به اقليم كردستان تا حدودي توانسته 
كاهش ص��ادرات به جنوب عراق را جب��ران كند. در حال 
حاضر رابطه با اقليم هم توسعه بيشتري داشته به طوري كه 
دو روز پي��ش نزديك به ۱۰۰۰ كاميون كاال به اين منطقه 

ارسال شد كه نشان دهنده بستر مناسب براي فعاليت است.
آل اسحاق متذكر شد: البته ما هم در زمينه توليدات، نظارت 
و كيفيت مشكالتي داشته و داريم و بايد آن را جبران كنيم 
و به بلندمدت بينديشيم، ما نبايد تنها به تجارت فكر كنيم 
و در سرمايه گذاري هاي اين كشور حضور داشته باشيم. در 
حال حاضر بيشترين فعاليت ما در زمينه صادرات است يعني 
از ۱۳ ميليارد دالر صادرات سال گذشته، تقريبا 9 ميليارد 

دالر آن مربوط به كاال و بقيه در بخش انرژي و عمراني بود.

وي افزود: بنابراين بايد در پروژه ها و زيرساخت هاي عراق 
سرمايه گذاري بلندمدت داشته باشيم كه آن نيز نيازمند 
الزاماتي است. مثال دولت بايد ريسك را قبول، بيمه و تضامين 
الزم را فراهم و ويزا و اقامت را تسهيل كند تا به ۲۰ ميليارد 
دالر هدف گذاري شده برسيم. مثال نقش صندوق ضمانت 
صادرات ضعيف است چون با سرمايه ۳۰۰ ميليون دالري 
براي تمام جهان، نمي تواند حجم ۲۰ ميليارد دالري صادرات 

به عراق را تضمين كند.
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صادرات 7.8 ميليون تني 
زنجيره فوالد 

ايرنا|براساس آمارها، در مدت هشت ماهه امسال 
)منتهي به آب��ان( مجموع ص��ادرات زنجيره فوالد 
كش��ور به رق��م 7.8 ميليون تن رس��يد كه قيمت 
متوسط فروش آن هرتن ۳8۵ دالر ثبت شده است. 
بررسي آمار صادرات در دوره اين گزارش نشان دهنده 
رش��د ۲۳.۵ درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 
97 اس��ت. جداول مورد بررس��ي مشخص مي كند 
كه در فروردين 98 با ص��دور ۵9۰ هزار تن زنجيره 
فوالد كمترين رقم در دوره مورد بررس��ي ثبت شد، 
اما در تيرماه يك ميليون و ۲88 هزارتن ثبت شد كه 
باالترين حجم صادرات در اين زمينه است. آمارهاي 
پيشين نيز گوياي آن است كه در سال 97 مجموع 
صادرات زنجيره فوالد به رقم 9 ميليون و ۴۳۶ هزار تن 
رسيد كه در مرداد 97 با صدور۵۳۱ هزار تن كمترين و 
ارديبهشت هم با يك ميليون و ۱۰7 هزارتن بيشترين 
صادرات در اين بخش انجام شد. عالوه براين سال 9۶ 
نيز مجموع صادرات زنجيره فوالد ايران رقم 9 ميليون 
و ۳98 هزار تن ثبت ش��ده بود كه در آذر با رقم ۵۶۵ 
هزار تن كمترين ميزان و بهمن ماه نيز با يك ميليون 
و ۲8 هزارتن بيشترين سهم را در اين ارتباط داشتند. 
امسال ظرفيت فوالدسازي كشور افزون بر ۳۶ ميليون 
تن برآورد شده و انتظار مي رود افزون بر ۱۰ ميليون 
تن صادرات زنجيره فوالد محقق شود.ايران در جايگاه 
دهمين فوالد ساز جهان قرار دارد و پيش بيني شده در 
چارچوب سند چشم انداز )۱۴۰۴( ايران در بين هفت 
فوالدساز شاخص دنيا قرار گيرد. انجمن جهاني فوالد 
در آمار ۱۱ ماه��ه ۲۰۱9 )منتهي به 9 آذر 98( خبر 
از رشد توليد ۵.۳ درصدي فوالد ايران نسبت به دوره 
مشابه داد، در حالي كه رشد متوسط كشورهاي جهان 
۲.7 درصد ثبت شد. برابر آمار انجمن جهاني فوالد 
رشد توليد فوالد خام )مياني( ايران همچنان دو برابر 
رشد جهاني است و در ۱۱ ماه سال ۲۰۱9 ميالدي به 
رقم ۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱8 
رس��يد، در حالي كه توليد جهاني اين فلز راهبردي 
رشد۲.7 درصدي را در اين مدت به ثبت رسانده است.

 عملكرد  سازمان  حمايت 
در  مبارزه  با  قاچاق  كاال

۴۲ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسي از مراكز خرد وكالن
در آذرماه س��ال جاري بازرسان سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان و همچنين 
بازرسان مستقر در سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان ها، در حوزه مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، ۴۲ ه��زار ۴۰۰ مورد بازرس��ي از مراكز خرد و 
كالن در س��طح عرضه انجام داده اند. در مجموعه 
بازرسي هاي انجام ش��ده براي 9۱۶ مورد پرونده 
تخلف به ارزش بيش از ۱۱۱ ميليارد ريال با ميانگين 
ارزش هر پرونده ۱۲۲ ميليون ريال تشكيل و براي 

رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است.
بنابراين گزارش، در اين بازه زماني اس��تان تهران 
با 7۳8۱ مورد بازرس��ي، سيستان و بلوچستان با 
88 مورد تش��كيل پرونده و استان البرز با بيش از 
۶۴ ميليارد ريال ارزش كاالي قاچاق مكش��وفه، 
باالترين عملكرد را در بين اس��تان ها داش��ته اند. 
بيشترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق مكشوفه نيز 
به ترتيب مرتبط با كاالها و مصنوعات گوناگون با 
۳ ميليارد ريال، مواد پالستيكي و اشياي ساخته 
ش��ده از اين مواد با ۲ ميليارد ريال، لوازم آرايشي 
و بهداش��تي بايد ۱.۲ ميليارد ريال و سوخت ها و 
روغن هاي معدني با ۱.۲ ميليارد ريال بوده است. 
گفتني است سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و بازرسان مستقر در سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها به عنوان تنها 
دستگاه هاي نظارتي حاكميتي در حوزه نظارت بر 
بازار و موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در اين حوزه فعاليت مي كنند. كشفيات انجام 
شده به تفكيك گروه كااليي شامل ابزارآالت، انواع 
پارچه، انواع تلفن و لوازم جانبي، انواع نوشيدني ها، 
دارو و محص��والت دارويي، روغن هاي اسانس��ي 
و فرآورده ه��اي عطري، س��يگار، توتون، تنباكو و 
محصوالت دخاني، سوخت ها و روغن هاي معدني، 
كيف و كفش، گوشي تلفن همراه، لباس و متفرعات 
لباس، انواع لوازم پزش��كي، ل��وازم التحرير، لوازم 
خانگي، لوازم يدكي، همچنين م��واد خوراكي و 

محصوالت صنايع غذايي، مواد شوينده و... است.
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پيامكي 
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 تعادل 
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بدينوسیله از کلیه س�هامداران محترم شرکت خدمات دريايی هدايت 
کش�تی خلیج فارس )س�هامی خاص( دعوت بعمل می آيد تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اين شرکت که راس ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در 
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان افق، پالک 

6 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاء هیئت مديره شرکت
کلیه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانونی آنها می توانند جهت دريافت 
کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسايی 
معتبر و يا وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقیقی و يا وکالی ايشان( و 
معرفی نامه برای نمايندگان سهامداران حقوقی، در ساعات اداری روزهای 
سه شنبه و چهارش�نبه مورخ 24 و 25 دی ماه جاری به دفتر امور سهام 
شرکت واقع تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، کوچه 

افق، پالک6، طبقه 2، مراجعه فرمايند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده

هیئت مديره شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خلیج فارس
)سهامی خاص(

 شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

شركت خدمات دريايي هدايت كشتي خلیج فارس )سهامي خاص(
شماره ثبت 336034

Persian Gulf PILOT Martime Services Co.

پيشرفت صنعت در دوره تحريم 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران )صمت( پيشرفت 
صنعت كشور در دوره تحريم را خارج از انتظار امريكا توصيف 
كرد وگفت: كساني كه تاكنون مدعي بودند تروريسم در دنيا 
محكوم است، ثابت كردند كه خود در راس تروريست گراها 
هستند. سيد عبدالوهاب سهل آبادي با بيان اينكه از زمان 

پيروزي انقالب تاكنون امريكا از راه هاي مختلف س��د راه 
پيشرفت ايران شده، اظهار كرد: مسبب جنگ تحميلي نيز 
امريكا بود كه ادامه جنگ را هم اداره كرد تا ايران فلج شود. 
همچنين اين كشور در س��ال هاي اخير با راه اندازي جنگ 
اقتصادي نهايت تالش خود را كرده تا با اعمال تحريم هاي 

ناجوانمردانه وغيرقانوني كه مصوبه نهادهاي بين المللي را نيز 
ندارد، اقتصاد ايران را فلج كند اما خوشبختانه ايران تاكنون در 
مقابل آن ايستادگي كرده است. وي افزود: به عنوان نماينده 
جامعه صنعتي و معدني كشور اعالم مي كنم كه همه مواد 
اوليه  مورد نياز صنعت كه تحريم شد در كشور توليد شد و 

سعي شد صنايع كشور متوقف نشود. رييس خانه صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه وضعيت توليد داخل را بهتر از گذشته 
توصيف كرد و با اش��اره به كاهش واردات از سال گذشته، 
تصريح كرد: نمي توان گفت روند كار خيلي خوب بوده، اما 

از انتظار دشمنان ايران مخصوصا امريكا بيشتر بوده است. 

عامل افزايش قيمت تمام شده نهاده هاي دامي چيست؟ تجارت با اوراسيا موثرترين اقدام ايران برای عبور از تحريم
مش��اور اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
گفت: با توجه به تعطيالت سال نو ميالدي انتظار مي رود از 
اوايل ماه ژانويه ۲۰۲۰ بازار غالت منطقه درياي خزر بخشي 
 از رونق خود را از دست داده و قيمتها كمي كاهش پيدا كنند.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام وطيورايران، اميرحس��ين شاهمير با اعالم اين مطلب 
اظهارك��رد: در منطقه درياي خزر هن��وز معامالت غالت 
كاهش پيدا نكرده است و حجم انبوهي از اين محموله ها از 
طريق بنادر ماخاچكاال و آكاتاوا جابه جا مي شود. وي افزود: 
به دليل عدم ثبات نرخ حمل و نقل كاال از روسيه نمي توان 
انتظار داشت كه قيمت تمام شده اقالم وارداتي به ايران از 
جمله غالت و نهاده هاي دامي ثابت باقي بماند. مشاور ارشد 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام وطيورايران با تاكيد بر 
تاثير متغير بودن شاخص قيمت حمل و نقل در نرخ نهايي 
محصوالت وارداتي تصريح كرد: با توجه به شرايط اقليمي 
روسيه كه منجر به يخ زدگي سطح رودخانه ولگا مي شود، 
تعداد محدودي از كشتي ها حاضر به جابه جايي محموله ها 

مي شوند و همين امر زمينه بي ثباتي در قيمت حمل و نقل و 
 افزايش اين مولفه در قيمت نهايي محصوالت را مهيا مي كند.

شاهمير ادامه داد: تالش فروشندگان جهت ايفاي تعهدات 
قراردادي خود ب��راي تحويل محم��والت غالت موجب 
مي شود تا مسيرهاي جايگزين )هرچند كه دورتر باشند( 
براي تحويل بار به مش��تريان انتخاب ش��وند كه اين امر 
افزايش تقاضا ب��راي جابه جايي كاال از بن��ادر ماخاچكاال 
را به دنبال داش��ته اس��ت.  وي افزود: بدون ترديد افزايش 
تقاضا ب��راي جابه جاي��ي محموله ها از بن��در ماخاچكاال 
 يكي از داليل باالرفتن هزينه هاي حمل و نقل مي ش��ود. 
ش��اهمير درباره مش��كالت واردكنندگان ايراني غالت و 
نهاده هاي دامي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه خريداران 
ايراني با مساله مدت دار بودن ثبت سفارش مواجه هستند و 
اگر در بازه زماني مشخصي كاال را وارد كشور نكنند اين مجوز 
ابطال مي شود بنابراين تالش مي كنند تا با مذاكرات جدي 
با فروشندگان روسي آنها را متقاعد به تحويل محموله ها در 

اسرع وقت كنند. 

مشاور امور بين الملل و توافقنامه های تجاری سازمان توسعه 
تجارت اي��ران گفت: تجارت با کش��ورهای عضو اتحاديه 
اوراسيا، موثرترين اقدام ايران برای توسعه اقتصادی و عبور 
از تحريم است. ميرهادی سيدی در جمع فعاالن اقتصادی 
استان گلس��تان در گرگان اظهار داشت: کشورهای عضو 
اتحاديه اوراس��يا حدود ۵ تريليون دالر توليد ملی دارند و 
حجم تجارت ۵ کش��ورهای عض��و آن 8۵۰ ميليارد دالر 
اس��ت که ايران می تواند از اين بازار برای رونق اقتصادی و 
صادرات کاالهای خود استفاده کند. موافقتنامه پيوستن 
ايران به اوراس��يا از ۵ آبان امس��ال اجرايی شد و قرار است 
يکسال پس از اجرای اين موافقتنامه، مقدمات تجارت آزاد 
با منطقه مذکور فراهم شود. هم اکنون پنج کشور روسيه، 
بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان عضو اتحاديه 
اوراسيا هستند اما اين اتحاديه با بيش از ۴۰ کشور و سازمان 
بين المللی برای فعاليت در چارچ��وب اين اتحاديه اعالم 
آمادگی کرده است. مشاور امور بين الملل و توافقنامه های 
تجاری سازمان توسعه تجارت ايران، بهبود دسترسی به بازار 

۱8۳ ميليون نفری اين کشورها، انضباط با ثبات تجاری، 
بهبود سرمايه گذاری و انتقال فناوری و کسب تجربه و کار 
با کشورهای عضو اوراسيا را از مهم ترين ظرفيت های اين 
اتحاديه برشمرد و گفت: سرمايه گذاری در حوزه زيرساختی 
برای استفاده از اين ظرفيت ضروری است. مدير روابط چند 
جانبه معاونت بين الملل اتاق بازرگانی ايران نيز در اين جلسه 
گفت: تجارت با اين اتحاديه فضای جديدی برای تجار، توليد 
کنندکان و فعاالن اقتصادی کش��ور فراهم کرده که بايد 
بيش��ترين بهره را برای توسعه صادرات از اين اتحاديه برد. 
اسفنديار اميدبخش همچنين بر اطالع رسانی از ظرفيت 
اتحاديه اوراسيا به تجار، توليد کنندگان و فعاالن اقتصادی 
کش��ور تاکيد کرد. رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
کشاورزی گرگان نيز گفت: اتحاديه اوراسيا ظرفيتی مناسب 
برای برون رفت از موانع توس��عه تجارت ايران در ش��رايط 
تحريم اقتصادی است. علی محمد چوپانی بر افزايش آگاهی 
تجار، توليد کنندگان و فعاالن اقتصادی استان از توافقنامه 

ايران با اتحاديه اوراسيا تاکيد کرد. 



15 جهان

بي اثر شدن ميلياردها دالر امريكايي براي شكل دهي دوباره خاورميانه 

تحوالت منطقه اي بازارهاي تركيه را به هم ريخت

ترامپ خاورميانه را از دست خواهد داد

تالش آنكارا براي جلوگيري از سقوط »لير«

گروه جهان|
 »ب��ار ديگر ما در لب��ه تيغ قرار داري��م و بايد منتظر 
صحبت ه��اي دونالد ترامپ باش��يم... م��ا كه هنوز 
پيامدهاي منفي و آسيب هاي جنگ مرگبار، پرتلفات 
و بي نتيجه عراق را احساس مي كنيم، تنها مي توانيم 
از نفير جنگ ديگري بر خود بلرزيم.« اين بخش��ي 
از تحليل كريس��تين امانپور روزنامه نگار امريكايي 
است كه در سي ان ان منتشر ش��ده است. سي ا ن ان 
همچنين در تحليل ديگري نوش��ته كه نگراني هاي 
جهان از رياست جمهوري ترامپ به حقيقت پيوسته 
و رييس جمهوري فعلي امريكا بزودي خاورميانه را 

از دست خواهد داد.
كريس��تين امانپ��ور در تحليل خود در س��ي ان ان 
نوش��ته: »دولت ترامپ كه براي فرونشاندن بحران 
فزاينده با ايران و عراق تالش مي كند، نتوانس��ت از 
رأي مثبت مجلس عراق براي بيرون راندن نيروهاي 
اياالت متحده جلوگيري كن��د. اكنون در صورت به 
واقعيت پيوستن اقدامات مجلس عراق براي بيرون 
راندن نظاميان امريكا، نفوذ گسترده ايران در عراق 
و همچنين منطقه خاورميانه بدون روبه رو ش��دن با 
مانع حضور امريكا افزايش خواهد يافت. در اين ميان 
تهدي��د ترامپ به اعمال تحريم ب��ر عراق در صورت 
اخراج نظاميان امريكا و كش��ورهاي ديگر، در حالي 
كه بغداد هم پيمان واشنگتن به شمار مي رود، تالش 
و هزينه هاي هفده س��اله امري��كا را به منظور كمك 
به عراق براي تبديل ش��دن به حكومت��ي باثبات و 
دموكراتيك كه توانايي دفاع از خود را داش��ته باشد، 

نابود خواهد كرد.
 واقعيت اين اس��ت ك��ه حمله اخي��ر ترامپ ممكن 
اس��ت همه هزاران ميليارد دالري را كه امريكا براي 
شكل دهي دوباره خاورميانه هزينه كرده، بي اثر كند. 
حتي پيش از هرگونه اقدام تالفي جويانه ايران عليه 
اياالت متحده به تالفي ترور ژنرال قاس��م سليماني، 
واكنش به سياست خاورميانه اي دولت ترامپ، آشكار، 
مشخص و خطرناك بود. اين در حالي است كه موضع 
ايران از هنگام خروج واش��نگتن از توافق هسته اي 
برجام در م��اه مه ۲۰۱۸، همچنان بدون تغيير باقي 

مانده كه پيروزي بشار اسد رييس جمهوري سوريه 
در جنگ اين كشور، نمونه اي از آن است.« 

س��ي ان ان در تحليل ديگري نيز نوش��ته: »بحراني 
كه پس از انتخاب شدن ترامپ به رياست جمهوري 
جهان نگران وقوعش ب��ود اكنون دارد براي ما اتفاق 
مي افتد. تاريخ ثبت خواهد كرد كه اين ترامپ بود كه 
خاورميانه را از دست داد. نيروهاي امريكايي اقدام به 
ترور يكي از برجس��ته ترين فرماندهان نظامي ايران 
در فرودگاه بغداد كردند و ايران نيز بعد از طرح وعده 
انتقام اعالم كرد برخي از تعهداتش را در قبال توافق 
هسته اي برجام معلق مي كند. امريكا نيز در تدارك 
براي حمله تالفي جويانه عليه خودش، عمليات خود 

عليه تروريست هاي داعش را به حال تعويق درآورده 
است... پنتاگون نيز در اقدامي كه وجود يك آشوب 
كلي را تاييد مي كند به اشتباه نامه اي را فرستاده و در 
آن صحبت از خروج فوري امريكا از عراق به مقام هاي 

عراقي كرده است. 
همه اين تفاق��ات به اين خاطر افت��اد كه ترامپ كه 
در قبال ايران ظاهرا سياس��ت ديگري  جز خصومت 
نس��بت به وضعيت قديمي ندارد، دارد با جهان مثل 
اسباب بازي سياسي خود رفتار مي كند. او يا مطمئن 
است كه مي تواند از طريق اين اغتشاش آفريني صلح 
ايجاد كند يا براي بار دوم تالش مي كند تا با توسل به 
ماجراجويي خارجي، پيروزي خودش در انتخابات را 

تضمين كند. همانطور كه همه ما مي دانيم ترامپ در 
حال حاضر تبديل به س��ومين رييس جمهور امريكا 
شده كه از بابت رسوايي مربوط به اعمال فشارهايش 
بر اوكراين با عدم اعط��اي كمك هاي نظامي به اين 
كشور، در مجلس نمايندگان با روند استيضاح مواجه 
شده است؛ اعمال فشاري كه تنها هدفش واداشتن 
اوكراين به تحقيقات درباره  جوبايدن رقيب سياسي 
داخلي خود ترامپ بود. اما ترامپ از اين رسوايي چه 
درس هايي فرا گرفت؟ آيا او به س��ادگي فقط فهميد 

كه بايد باز هم با جسارت بيشتر عمل كند؟
امريكا س��ابقه حمله به عراق بر پايه  ادعاهاي واهي 
تملك س��الح  كش��تار جمع��ي و مقصر ب��ودن اين 

كشور در حمالت ۱۱ س��پتامبر را دارد. در حالي كه 
جنگش عليه عراق صدها هزار نفر را به كش��تن داده 
و تريليون ها دالر خس��ارت به جاي گذاشته است. با 
اطمينان مي ت��وان گفت كه كل جهان از جنگ هاي 
امريكا در اراضي مس��لمان ها خسته است. دورنماي 
ورود امريكا به درگيري هاي بيش��تر تقريبا غيرقابل 

تصور است.
 با اين حال وقتي دونالد ترامپ در كاخ سفيد نشسته 
اس��ت اتفاقاتي كه مي افتند حال��ت اجتناب ناپذير 
دارند. او عادت دارد كه ديدگاه هاي س��اده انگارانه و 
حتي ديوانه واري را در قبال مش��كالت پيچيده ابراز 
كرده و براي آنها راه حل هاي شعاري پيشنهاد كند. 
او در زمان كمپين انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 
امريكا اين اي��ده را مطرح كرد كه آوارگان س��وري 
ممكن اس��ت تبديل به يك ارتش پنهاني خواستار 
حمله بش��وند و وعده داد كه همه آنها را خارج كند. 
او همچنين بعد از رس��يدنش به رياس��ت جمهوري 
تالش ك��رد ممنوعيتي براي ورود مس��لمانان چند 
كش��ور به امريكا وضع كند. او سپس شروع به حمله 
به هم پيمانان امريكا، به ويژه ناتو كرده در حالي كه به 
برخي از دشمنان خطرناك امريكا مثل كره شمالي 
نزديك شد. همانطور كه يك نفر قبال گفته او از عمل 
كردن به شيوه رييس جمهوري خودداري مي كند و 
با اين رويكردش اين نگراني گسترده را تاييد مي كند 
كه رهب��ر معقولي براي قدرتمندترين كش��ور روي 
زمين نيست. از جمله خصيصه هايي كه ترامپ را براي 
سمتش نامناسب مي سازد ناتواني او براي پيش بيني 

تبعات است. 
ترامپ در ي��ك م��ورد از ماجراجويي ه��اي خود با 
تاخير در اعطاي كمك هاي نظامي به اوكراين جان 
اوكرايني ها را به خطر انداخته و بعدا هم با راي مجلس 
نمايندگان امريكا به استيضاحش تاوان داد. در يك 
مورد ديگر ماجراجويي هاي س��وء خارجي او دست 
به يك ريس��ك خيلي بزرگ تري زده است... ترامپ 
احتماال به خاطر تصميمات ش��تاب زده اش پاداشي 
تلخ خواهد گرفت... تاريخ ثبت خواهد كرد كه ترامپ 

خاورميانه را از دست داد.« 

گروه جهان|
 بازارهاي مالي در تركيه در معامالت چهارش��نبه به 
مانند ساير بازارهاي منطقه تحت تاثير اخبار مربوط 
به تنش هاي خاورميانه ق��رار گرفتند. اين در حالي 
است كه دولت تركيه در روزهاي گذشته با مداخالت 
س��نگين در بازارها تالش كرده بود تا مانع از سقوط 

ارزش پول اين كشور شود. 
به گزارش رويترز، لير تركيه چهارشنبه نيز به مانند 
سه شنبه ريزشي بود و هر دالر با رسيدن به ۵.۹۷۵۵ 
لير به پايين ترين سطح هفت ماه اخير خود رسيد. يك 
كارشناس بازار ارز در استانبول به خبرگزاري رويترز 
گفته: »انتظار فشار عرضه بسيار سنگيني را داريم. لير 
نيز به اين مساله واكنش نشان داد. اكنون معامله گران 

با نگراني تحوالت آينده هستند.« 
پس از آنكه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران 
در واكنش به اقدام تروريس��تي امريكا در به شهادت 
رس��اندن س��ردار سپهبد قاس��م س��ليماني پايگاه 
عين االسد را با ده ها موشك بالستيك هدف قرار داد، 
بازارهاي مالي تركيه دچار نوس��انات زيادي شدند. 
سال گذش��ته لير تركيه ۱۱درصد از ارزش خود در 
برابر دالر را از دست داده بود كه بخش بزرگي از اين 
ريزش مربوط به ريس��ك هاي غيراقتصادي به ويژه 

عمليات ارتش تركيه بر ض��د مواضع نيروهاي كرد 
در ش��مال س��وريه قرار 'گرفت. بورس استانبول در 
معامالت چهارشنبه ريزشي بود تا جايي كه شاخص 
»بيست۱۰۰« بورس استانبول با ۱.۴6درصد كاهش 
به ۱۱۰هزار و ۹6۰.۸۱ واحد رسيد. در ديگر معامالت 
چهارشنبه بازارهاي ارز، هر يورو به ازاي 6.6۴۷۳ لير 
معامله ش��د. همچنين نرخ برابري ه��ر پوند معادل 
۸۲۸۱.۷ لير و هر فرانك س��ويس به ازاي 6.۱۴۳۸ 
لير تركيه اعالم ش��د. ارزش لير تركيه در برابر ديگر 
ارز ايمن جهان يعني ين ژاپ��ن نيز با كاهش مواجه 
شد تا جايي كه نرخ برابري هر لير معادل ۱۸.۱۷۱۹ 

ين اعالم شد. 
در روزه��اي اخير و با تش��ديد تنش ه��ا در منطقه 
خاورميانه، بانك مرك��زي و بانك هاي دولتي تركيه 
مداخله خ��ود در ب��ازار ارز اين كش��ور را به منظور 
جلوگيري از ريزش بازارها تشديد كرده اند. بلومبرگ 
پيش��تر چند روز پي��ش گزارش داده ب��ود كه بانك 
مركزي تركيه براي جلوگيري از ريزش بيش��تر لير 
بين يك ت��ا ۱.۵ ميليارد دالر به بازار ارز اين كش��ور 

تزريق كرد.
 نرخ برابري شش لير در حال حاضر مرز رواني مهمي 
محس��وب مي ش��ود و بانك مركزي تالش دارد تا از 

شكسته شدن آن جلوگيري كند. با اين حال مداخله 
بانك مركزي باعث شده است تا تمايل سرمايه گذاران 
براي س��رمايه گذاري هاي جديد در لير كاهش پيدا 
كند. ركورد مداخله دول��ت در بازار ارز به ماه مارس 
سال گذشته برمي گردد كه طي آن بانك هاي دولتي 
تركيه ۱۵ميليارد دالر از ذخاي��ر ارزي خود را براي 

حمايت از لير به بازار تزريق كردند. 
بورس ه��اي منطقه هم كماكان تح��ت تاثير وقايع 
اخير ريزش��ي هس��تند. بلومبرگ گزارش داده، در 
امارات ش��اخص بورس دوبي با ۱.۴۹ درصد كاهش 
به ۲۷۰۵.۷۹ واحد رس��يد و در عربس��تان شاخص 
بورس رياض با ۰.۱ درصد كاهش به ۸۱۹۸.۹۷ واحد 
رسيد. ديويد كوتوك استراتژيست سرمايه گذاري در 
موسس��ه چمبرلن ادوايزرز، در اين باره گفته: »بازار 
به ح��وادث اخير با نگراني نگاه مي كن��د اما اميدوار 
است اين اقدامات متقابل در نهايت به يك رويارويي 

تمام عيار منتهي نشود.« 
ناآرامي هاي بازار تركيه در ش��رايطي است كه رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري اين كش��ور، رش��د 
اقتصادي ۲۰۲۰ كشورش را ۵ درصد پيش بيني كرده 
است. اردوغان ضمن يادآوري اينكه ميزان صادرات 
تركيه از ۳6ميليارد دالر به ۱۷۰ ميليارد دالر افزايش 

يافته، گفته: »در راه تبديل كش��ورمان به يكي از ده 
اقتصاد بزرگ و قوي جهان در سال ۲۰۲۳ با گام هاي 

راسخ به پيش مي رويم. “
او ضمن اشاره به اينكه در صنعت جهانگردي نيز به 
معني واقعي كلمه افزايش جدي مشاهده مي شود، 
گفته: »در سال جاري ۵۲ ميليون توريست از تركيه 
ديدن خواهد كرد و اين رقم بزرگ ترين رقم در تاريخ 
جمهوريت است. در سايه ساختار اقتصادي پرتحرك 
تركي��ه و ق��درت يكپارچگ��ي با سيس��تم جهاني، 
كشورمان به صورت يك اقتصاد پر رونق در دوره هاي 

آتي در آمده است. “
صندوق بين الملل��ي پول اما خوش بين��ي اردوغان 

را نداش��ته و پيش بيني كرده كه اقتص��اد تركيه در 
س��ال ۲۰۲۰ ميالدي ۳ درصد رشد داشته باشد. در 
گزارش اي��ن نهاد مالي آمده: »براي رش��د قوي تر و 
انعطاف پذيرتر در دوره ميان مدت، نياز به يك بسته 
جامع اصالحات است. سياست پولي بايد بر كاهش 

دايمي تورم متمركز شود.«
ميزان ت��ورم تركيه در پايان س��ال ۲۰۱۹ ميالدي 
حدود ۱۳.۵درصد بوده است؛ اين نرخ در سال ۲۰۲۰ 
ميالدي و ۲۰۲۱ نيز حدود ۱۲درصد خواهد شد. نرخ 
بيكاري در س��ال ۲۰۱۹ ميالدي ۱۳.۸درصد بوده و 
اين ن��رخ در ۲۰۲۰ ميالدي ح��دود ۱۳.۷ درصد و 
۲۰۲۱ نيز در سطح ۱۲.۹ درصد پيش بيني مي شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

دعوت دهلي از سفراي خارجي 
براي بازديد از كشمير 

گ�روه جه�ان| وزارت خارج��ه هن��د ب��راي 
نخس��تين بار پ��س از لغو امتيازات خ��اص ايالت 
جامو و كش��مير در ماه اوت، از سفراي كشورهاي 
خارجي دعوت ك��رد تا از كش��مير بازديد كنند. 
نش��ريه واير به نقل از مقامات وزارت خارجه هند 
نوشت، اين وزارتخانه از چندين سفير كشورهاي 
خارجي دعوت كرده تا به كشمير سفر كنند. هند 
اكتبر با حضور يك هيات ۲۷نفره از پارلمان اروپا 
در كش��مير موافقت كرده بود. ام��ا اين مقامات 
اروپاي��ي اعالم كردند كه س��فر آنها به كش��مير 
به طور خصوصي انجام ش��ده است. هند تاكنون 
از سوي بسياري از كشورهاي غربي به دليل ادامه 
محدوديت ها در كش��مير مورد انتقاد قرار گرفته 
اس��ت. يك مقام هندي گفته: »زمان دقيق ديدار 
سفراي خارجي از كش��مير هنوز مشخص نشده 
اس��ت. مديريت اي��ن ديدار بر عه��ده ارتش هند 
خواهد بود.« وزارت كشور هند در روزهاي پاياني 
دس��امبر پس از بررسي وضعيت امنيتي كشمير، 
دستور خروج فوري حدود ۷ هزار نيروي پليس و 
امنيتي مس��تقر در اين منطقه را صادر كرد. پس 
از آن دولت هن��د خدمات اينترنت تلفن همراه را 
در كارگي��ل وصل كرد. نخس��ت وزير هند ۵ اوت 
از تصمي��م خود براي لغو خودمختاري نس��بي و 
اختيارات ويژه منطقه جامو و كش��مير خبر داد. 
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسي هند، اين منطقه جز 
در مسائل دفاعي و امور خارجي، در ساير موارد از 
اختيارات خاص برخوردار بود. طبق بند ۳۵ قانون 
هند فروش هرگونه اموال غير منقول به افرادي كه 
بومي ايالت جامو و كشمير نيستند، ممنوع است. 

عراق دريافت نامه خروج 
امريكايي ها را تاييد كرد 

گ�روه جهان| ع��ادل عبدالمهدي نخس��ت وزير 
مس��تعفي عراق، تاييد كرده اين كش��ور نامه اي در 
خصوص خروج نيروه��اي نظامي امري��كا از عراق 
دريافت كرده است. خبرگزاري فرانسه و رويترز پيشتر 
نامه اي از مقامات امريكايي منتشر كردند كه نشان 
مي داد ائتالف به رهبري امريكا در راستاي احترام به 
تصميم پارلمان عراق نيروهاي خود را از اين كشور 
خارج خواهد كرد. با اين حال س��اعتي پس از انتشار 
اين نامه مارك اسپر وزير دفاع امريكا، گفت آنچه در 
اين نامه آمده غيردقيق بوده و هيچ تصميمي مبني 
بر ترك عراق گرفته نش��ده است. او اصالت سند درز 
كرده را تاييد كرده اما گفته نامه اشتباهي فرستاده 
شده است. نخس��ت وزير عراق هم در جلسه كابينه 
گفته نسخه عربي و انگليس��ي نامه با هم همخواني 
نداشته است و به همين علت مقامات عراقي از امريكا 
خواستار شفاف سازي شده اند. عبدالمهدي گفته اگر 
نامه آن طور كه مقامات امريكا مي گويند پيش نويس 
بوده، پس بايد آنها نامه ديگري را براي روشن شدن 
متن آن ارسال مي كردند. نيروهاي ائتالف به رهبري 
امريكا از زمان اش��غال عراق به دست داعش در اين 
كشور حضور دارند. در همين حال دولت اسپانيا نيز 
از خ��روج برخي از نيروهايش از ع��راق خبر داده اما 
فرانسه گفته برنامه اي براي خارج كردن نيروهايش 
از عراق در دس��ت ندارد. كارمن كالوو معاون موقت 
نخس��ت وزير اس��پانيا، گفته برخي از نيروهاي اين 
كشور به دليل آنچه نگراني هاي امنيتي توصيف كرده 
از عراق خارج مي شوند. كالوو تاكيد كرده: »آن هايي 
كه در موضع هاي حساس تر قرار داشتند، عازم كويت 

شده اند. تنها تعداد معدودي آنجا باقي مانده اند.« 

گوآيدو بار ديگر رييس پارلمان 
ونزوئال شد

گ�روه جهان| رهبر اپوزيس��يون ونزوئال پس از 
تنش هاي پي��ش آمده با نيروه��اي امنيتي چند 
روز پ��س از آنكه رقيبش مدعي پس��ت رياس��ت 
مجمع ملي ش��د، زمام امور پارلم��ان ونزوئال را بر 
عهده گرفت و بر مسند رياست تكيه زد. به گزارش 
دويچه وله، لوئيس پارا، رقيب خوان گوآيدو پس از 
آنكه مدعي شد ۸۱ قانونگذار آن هم اكثرا از حزب 
سوسياليست نيكوالس مادورو از او حمايت كردند، 
خودش را رييس پارلمان اين كش��ور معرفي كرد. 
در همان روز، گوآيدو از ورود به پارلمان منع شد و 
او جلسه جداگانه در دفتر يك روزنامه برگزار كرد 
كه در آن ۱۰۰ قانونگذار حمايتش��ان را از او اعالم 
كردند. پارلمان ونزوئال ۱6۷ كرسي دارد. گوآيدو 
وعده داد تا رياست جلسه سه شنبه را بر عهده بگيرد 
و اقدام لوئيس پارارا ي��ك كودتاي پارلماني اعالم 
كرد. نيروهاي گارد ملي سه شنبه از ورود گوآيدو به 
مجمع ملي براي نيم ساعت جلوگيري كردند و اين 
در حالي بود كه لوئيس پارا در جريان يك نشست 
كوتاه، كرس��ي رياست را اش��غال كرد. در نهايت 
پ��س از ورود گوآيدو، لوئيس پ��ارا رفت و گوآيدو 
س��وگند ياد كرد. مجمع ملي ونزوئال تنها شاخه 
دولت اس��ت كه در كنترل اپوزيسيون قرار است و 
حاميان گوآيدو آن را آخرين نهاد دموكراتيك ملت 
توصيف مي كنند. گوآيدو در ژانويه ۲۰۱۹ به عنوان 
رييس كنگره ونزوئال انتخاب ش��د و از اين جايگاه 
براي به دست آوردن حمايت بين المللي استفاده 
كرده است. پارا ماه گذش��ته پس از آنكه به فساد 
مرتبط با برنامه غذايي با مادورو متهم شد، از حزب 

اپوزيسيون اخراج شد.

پايان يك سال بالتكليفي 
سياسي در اسپانيا 

گ�روه جهان| در پ��ي راي مثبت پارلمان اس��پانيا 
به نخست وزير ش��دن پدرو س��انچز، او براي اين دور 
از نخس��ت وزيري خود مراس��م تحليف به ج��ا آورد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، اين مراسم يك روز بعد از 
آن برگزار شد كه طرح پيشنهادي او براي تشكيل يك 
دولت ائتالفي چپگرا به زحمت توانس��ت راي اعتماد 
پارلمان را با حمايت چند حزب كوچك تر به دس��ت 
بياورد. پدرو سانچز رهبر محافظه كاران اسپانيا، با اداي 
سوگند در مقابل فيليپه شش��م پادشاه اين كشور به 
عنوان نخست وزير جديد، به چند ماه بن بست سياسي 
در چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو پايان داد. او كه 
از زمان انتخابات هاي آوريل و نوامبر نخست وزير موقت 
بوده، پيشتر نتوانسته بود آراي الزم را براي حفظ كرسي 
نخست وزير به دست آورد. اين راي گيري بين خطوط 
ايدئولوژيكي اسپانيا دو دسته شد؛ حزب چپ افراطي 
پودموس بس��انچز در تضمين اكثريت س��اده كمك 
كرد، در حالي كه ناسيوناليس��ت ها عليه او راي دادند 
و جدايي طلبان كاتالونيا هم راي ممتنع انداختند. بر 
اساس اعالم حزب سوسياليست اسپانيا، پدرو سانچز 
برنامه ريزي ك��رده تا چند روز ديگر اعضاي دولتش را 
اعالم كند. كابينه جديد دولت اسپانيا قرار است شامل 
اعضاي حزب موس��وم به »ما با اتحاد مي توانيم« كه 
مخالف با رياضت اقتصادي است، باشد و پابلو ايگلسياس، 
رهبر اين حزب معاون نخست وزير خواهد بود. اين پايان 
تقريبا يك سال بالتكليفي سياسي مادريد محسوب 
مي شود. دولت ائتالفي تحت رهبري سوسياليست هاي 
اسپانيا با وظيفه دشوار مهار تنش هاي جدايي طلبانه در 
منطقه كاتالونيا و تداوم حفظ رشد اقتصادي اين كشور 

در محيط اقتصادي پر چالش جهاني روبرو است.

روابط بروكسل و لندن به گرمي 
گذشته نخواهد بود

گروه جهان|رييس كميسيون اروپا تاكيد كرده 
ك��ه گفت وگوهايي ج��دي  درب��اره دوران پس از 
برگزيت پيش رو اس��ت. به گزارش اس��كاي نيوز، 
اورزوال فن درالين رييس كميسيون اروپا،  چهارشنبه 
گفته كه آين��ده روابط ميان اتحاديه اروپا و بريتانيا 
نمي تواند مانند دوران پيش از برگزيت باشد و چنين 
نيز نخواهد شد. او همچنين گفته كه روابط دو طرف 
پس از اجرايي ش��دن برگزيت به نزديكي وضعيت 
فعلي نخواهد بود. فن در الين در آستانه ديدارش با 
بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، گفته: »با فرا 
رسيدن اول ماه فوريه، بريتانيا و اتحاديه اروپا بهترين 
دوست و شريك يكديگر خواهند بود اما شرايط به 
گذشته باز نخواهد گشت.« گفته شده، ميشل بارنيه 
مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا، نيز در اين سفر 
فن در الين را مشايعت خواهد كرد. بوريس جانسون 
پيش از ديدار با رييس كميسيون اروپايي اعالم كرده 
تا پايان۲۰۲۰ بايد روابط آينده لندن و بروكس��ل 
شفاف سازي شود. انگليسي ها بيش از ۳ سال است 
كه در همه پرسي به خروج كشورشان از اتحاديه اروپا 
راي داده اند. پس از پيروزي جانس��ون در انتخابات 
پارلماني اخير در ماه دسامبر عمال ديگر هيچ مانعي 
بر سر راه برگزيت ديده نمي شود. در توافق برگزيت، 
تمديد دوره گذار تا ۲ س��ال اجازه داده شده است. 
البته جانسون مخالف تمديد آن است. فن در الين 
چن��دي پيش در مصاحبه اي ب��ا هفته نامه آلماني 
اشپيگل درباره به نتيجه رسيدن مذاكرات بين لندن 
و بروكسل درباره مناسبات آينده در دوران گذار تا 
پايان سال ۲۰۲۰ ميالدي ابراز ترديد كرده و اين را 

زمان كوتاهي دانسته بود.
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اعتصاب گسترده در چند 
ايالت هند 

گروه جهان| ده ه��ا هزار تن از كارگران وابس��ته 
ب��ه اتحاديه هاي صنفي و تجاري هند چهارش��نبه 
اعتصابي گسترده را در اعتراض به خصوصي سازي ها 
و افزاي��ش بيكاري در اثر كندي رش��د اقتصادي در 
بخش هاي مختلف اين كشور به اجرا در آوردند كه 
موجب اخالل هاي گسترده به ويژه در زمينه خدمات 
حمل ونقل و بانكداري شد. به گزارش رويترز، بيش 
از ۱۰ اتحادي��ه صنفي و تجاري در هند كه وابس��ته 
به احزاب چپگ��را از جمله اصلي ترين حزب مخالف 
يعني حزب »كنگره« هستند، خواستار برپايي اين 
اعتراض ها سراس��ري عليه اصالحات دولت نارندرا 
مودي نخست وزير اين كشور، در حوزه كار و اشتغال 
شدند. اين اصالحات مناقش��ه برانگيز دولت مودي 
شامل خصوصي س��ازي برخي شركت هاي دولتي 
نظير شركت هواپيمايي »اير اينديا« و شركت بزرگ 
نفتي BPCL و همچنين شامل ادغام چند بانك دولتي 
است. در همين راستا، كارگران و كارمندان در ايالت 
بنگال غربي هند باعث مختل شدن خدمات راه آهن 
در كلكته و ديگر شهرهاي اين ايالت شدند؛ در حالي كه 
فروشگاه ها و بانك ها در مناطق مختلف تعطيل ماندند. 
اتوبوس ها، تاكسي ها و ريكشاها در ايالت هاي بنگال 
غربي، كراال و ديگر ايالت ها در اعتصاب به سر بردند هر 
چند كه دو شهر مهم دهلي و بمبئي كه پايتخت هاي 
سياسي و تجاري هند هس��تند از اعتصاب ها تاثير 
چنداني نپذيرفتند. »سي اچ ونكاتاچاالم« دبيركل 
انجمن موسوم به كارمندان بانك تمام هند گفته، طرح 
ادغ��ام ۱۰بانك دولتي و تبديل آنها به چهار بانك بر 
شغل ها تاثير خواهد گذاشت و ممكن است در روند باز 
پس گيري وام هاي هنگفت بعضا تا حدود۱۴۰ميليارد 
دالر اخالل ايجاد كند. اين كارشناس با اعالم اينكه 
دولت نارندرا مودي و سياس��ت هايش سبب كندي 
شديد رشد اقتصادي شده و بانك ها را درگير وام هاي 
بزرگ كرده، گفته: »دولت بايد گام هايي را در راستاي 
تقويت درخواس��ت مصرف كننده با پيشنهاد دادن 
مشوق ها به كارمندان و كارگران اتخاذ كند. “ دولت 
هند به كارمندانش هشدار داده، شركت در اعتصاب ها 
به هر شكلي منجر به كاهش حقوق هاي آنها و آنچه 
اين دولت برخورد انضباطي متناسب خوانده مي شود.  
هند كه سومين اقتصاد بزرگ آسيا محسوب مي شود با 
يكي از بدترين كندي هاي رشد اقتصادي خود در چند 
دهه اخير دست به گريبان شده است. دولت سه شنبه 
رش��د اقتصادي پنج درصد را براي سال مالي فعلي 
در هند كه كندترين رش��د اقتصادي آن در ۱۱سال 

گذشته است، پيش بيني كرد.

 لغو سفر نخست وزير ژاپن 
به خاورميانه 

قرار بود نخست وزير ژاپن در روزهاي آتي به كشورهاي 
حوزه خليج فارس از جمله عربستان، امارات و عمان 
سفر كند كه در پي حمالت موشكي سپاه به پايگاه 
نيروهاي امريكاي��ي در عراق اين س��فر را لغو كرد. 
به گزارش اليوم السابع، شينزو آبه نخست وزير ژاپن، 
در سايه وجود تنش در منطقه سفر خود را لغو كرد. 
اين س��فر براي روزهاي دوازدهم تا پانزدهم ژانويه 
برنامه ريزي شده و شامل عربستان، عمان و امارات 
بود. آبه شينزو ابراز اميدواري كرده كه در برقراري صلح 
و ثبات در خاورميانه از طريق تالش ها براي فروكش 

كردن تنش ها نقش داشته باشد. 

 ديدار پوتين و اردوغان 
در استانبول

رييس جمهوري تركيه چهارشنبه در استانبول به 
ديدار همتاي روسيه اي خود رفته و اين ديدار آنها 
در آستانه مراسم افتتاح پروژه خط لوله انتقال گاز 
طبيعي موسوم به ترك استريم ما بين روسيه و 
اتحاديه اروپا انجام مي شود و اين دو رهبر قرار است 
در اين مراسم حضور پيدا كنند. به گزارش آناتولي، 
الكساندر ووچيچ رييس جمهوري صربستان، و 
بويكو بوريسوف نخست وزير بلغارستان، نيز انتظار 
مي رود در اين مراسم شركت كنند. گزارش شده 
تدابير امنيتي سطح بااليي در استانبول اجرا شده 
و مجموعا ۷۲۰۰ مامور پليس براي اين مراس��م 

افتتاحيه در حالت آماده  باش قرار گرفته اند. 

سفر وزير خارجه تركيه به عراق 
در پي تحوالت اخير در ع��راق وزير خارجه تركيه 
پنجش��نبه )امروز( به اين كشور مي رود. به گزارش 
س��ومريه نيوز، وزارت خارجه تركي��ه اعالم كرده 
مولود چاووش اوغلو در پي تحوالت اخير در عراق و 
منطقه فردا به عراق مي رود و اين سفر در چارچوب 
طرح هاي ديپلماتيك براي كاهش تنش روزافزون 
در منطقه در نتيجه تحوالت اخير انجام مي شود. در 
پي حمله تروريستي امريكا به دو خودروي وابسته به 
حشد شعبي در عراق سردار قاسم سليماني فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاسداران و جمعي از فرماندهان 
ارشد ايران و حشد شعبي عراق به شهادت رسيدند.

قطع رابطه دولت توافق ملي 
ليبي با امارات 

ش��وراي عالي دولت توافق ملي ليبي با دشمن 
خواندن امارات از قطع روابط خود با اين كش��ور 
خبر داد و هيات سازمان ملل در ليبي را به نقض 
توافق  سياسي متهم كرد. به گزارش اسپوتنيك، 
در بيانيه اين شورا آمده كه شوراي عالي خواستار 
تجديدنظر در روابط با همه كشورهايي شده كه با 
جنايتكاران جنگي همكاري دارند و اين اقدامات 
را نقض توافق سياسي خواند. امارات از نيروهاي 

خليفه حفتر حمايت مي كند.
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عكسروز

چهرهروز

ديدار و گفت وگو با جمال ميرصادقي
مراسم ديدار و گفت وگو با جمال ميرصادقي -  نويسنده پيشكسوت - به بهانه انتشار »فرهنگ داستان نويسان، شيوه هاي روايت تشريحي 
داستان نويسي« برگزار مي شود. يكصد و هشتاد و سومين جلسه از سلسله نشست هاي صبح پنجشنبه مجله بخارا، به بهانه انتشار كتاب »فرهنگ 
داستان نويسان، شيوه هاي روايت تشريحي داستان نويسي« توسط نشر فرهنگ معاصر به اين نويسنده پيشكسوت اختصاص يافته است كه 
ساعت ۹ صبح پنجشنبه )۲۰ دي ماه( در موسسه هنر فردا برگزار مي شود. در خبر برگزاري اين نشست آمده است: جمال ميرصادقي عالوه بر 
استادي در رمان و داستان كوتاه، متجاوز از پانزده جلد كتاب در زمينه هنر داستان نويسي در ابعاد كلي و جزيي آن، ترجمه يا تأليف كرده است، 
چه در حوزه معرفي نويسندگان برجسته و مهم ادبيات جهان و چه در معرفي، نقد و بررسي آثار داستاني نويسندگان زبان فارسي پرداخته است. 

بازارهنر

براي خاكسپاري آن چشم هاي درخشان... 
حامد اس��ماعيليون در پ��ي جان باختن 
خانواده اش در حادثه سقوط هواپيما نوشت 
»از چن��د و چون پ��رواز اوكراين نمي دانم 
و مي روم آن چش��م هاي درخش��ان را به 
خاك بسپارم«. اين نويسنده جوان مقيم 
خارج از كشور، در صفحه شخصي خود و 
در واكنش به درگذشت همسر و دخترش 
در سانحه سقوط هواپيما اوكراين كه صبح 

چهارشنبه، ۱۸ دي ماه، پس از بلند شدن از فرودگاه امام 
خميني در حوالي پرند و شهريار اتفاق افتاد، نوشت: »براي 
به خاك سپردِن آرزوهاي پريسايم و چشم هاي ري رايم 
عازم تهرانم. در ميان ما سه نفر عاشقانه هاي زيادي هست 

كه تا مرگم پيش من مي ماند و آن را عريان 
نخواهم كرد. اميدوارم آن روز زودتر برسد. 
هيچ از چند و چوِن پرواِز اوكراين نمي دانم 
و مي روم كه آن چش��م هاي درخش��ان را 
به خاك بسپارم. تواِن پاسخ گويي به هيچ 
پيغامي را ندارم و راهي هيچس��تانم. مرا 
ببخشيد.« حامد اسماعيليون-نويسنده و 
دندان پزش��ك - چند سال پيش به كانادا 
مهاجرت كرده است. او »آويشن قشنگ نيست«، »توكاي 
آبي«، »دكتر داتيس« و »گاماسياب ماهي ندارد« را در 
كارنامه خود دارد. همچنين اسماعيليون جايزه گلشيري 

را نيز براي يكي از كتاب هايش به دست آورده است.

تاريخنگاري

قيام 19 دي 
نوزدهم دي ۱356، مردم قم و برخي شهرهاي كشور در اعتراض به مقاله توهين 
آمي��ز روزنامه اطالعات عليه ام��ام خميني)ره( تظاهرات بزرگ��ي به پا كردند؛ 
تظاهراتي كه آن را جرقه انقالب اسالمي قلمداد مي كنند.  هفدهم دي ماه سال 
۱356، همزمان با سالروز كشف حجاب توسط رضا شاه و اعالم اصالحات ارضي 
به وسيله محمد رضا ش��اه، روزنامه اطالعات مقاله توهين آميزي را عليه امام، 
روحانيت و مقدس��ات اسالمي منتش��ر كرد. در صفحه هفتم روزنامه، مقاله اي 
با عنوان »ايران و اس��تعمار سرخ و سياه« با نام مستعار »احمد رشيدي مطلق« 
نظر خوانندگان را به سوي خود جلب كرد. نويسنده در آن مقاله، به طور صريح 
بي حجابي را فضيلت دانسته و حجاب كهنه پرستي و ارتجاع سياه معرفي شده 
و به امام خميني، بزرگ مرجع عالم تشيع، اهانت كرده بود و قيام پانزده خرداد 
۱34۲ توطئه استعمار سرخ و س��ياه معرفي شده بود. روزنامه رستاخيز نيز در 
همان روز، تظاهرات گروه قابل توجه اي از زنان مش��هد را در مخالفت در كشف 
حجاب »تظاهري از يك اتحاد نامقدس« نامي��د. داغي كه رحلت آقا مصطفي 
خميني بر دل هاي عاشقان امام نهاده بود، به انبار باروتي مي مانست كه با جرقه اي 
هرچند كوچك، انفجار مهيبي را باعث مي ش��د و مقاله رشيدي مطلق در حكم 
اين جرقه بود، تا مجددا تظاهرات گسترده اي عليه رژيم تدارك ديده شود. حوزه 
علميه قم به دنبال درج مقاله در روزنامه اطالعات، حالت غيرعادي به خود گرفت 
و طالب با رفتن به منازل مراجع، اعتراض خود را به رژيم ش��اه اعالم داشتند و 
با پيوس��تن مردم قم به جمع طالب، اين اعتراضات تبديل به قيام نوزدهم دي 
ماه ش��د، كه شرح حادثه در زير مي آيد. انتش��ار مقاله مذكور، موجي از خشم و 
نفرت در دل هاي دوس��تداران امام برانگيخت و مدرسين حوزه علميه آن زمان 
)حضرات آيات و حجج اس��الم، يوسف صانعي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، 

محمد مومن، علي مشكيني، ناصر مكارم شيرازي، سيد حسن موسوي تبريزي، 
وحيدخراس��اني، و محمد يزدي( را واداشت كه در منزل آيت اهلل حسين نوري 
گرد هم آيند تا اقدامي هماهنگ عليه رژيم داش��ته باشند. روز هجدهم دي ماه 
برخي روحانيون و مردم تجمعاتي در قم برگزار كردند اما نوزدهم دي، بازاريان 
از ساعت ۸ صبح به صفوف طالب پيوستند و بدين سان موجي از اقشار مختلف 
مردم، در مقابل مدرسه خان و ميدان آستانه تجمع كردند و شهر قم، حالت روز 
عاشورا به خود گرفت. قيام ۱۹ دي تاثير زيادي بر حركت هاي بعدي روحانيون 

و مردم براي انقالب اسالمي گذاشت. 

دو فيلم ايراني در جشنواره سانتافه »امريكا«
بيس��تمين جش��نواره بين المللي فيلم 
»سانتافه« در نيومكزيكوي امريكا ميزبان 
دو فيلم ايراني »بيگاه« و »شهربازي« خواهد 
بود. فيلم سينمايي »بيگاه« به كارگرداني 
پويا اش��تهاردي و تهيه كنندگي محمد 
سجاديان در بخش فيلم هاي بلند بيستمين 
جشنواره سانتافه نيومكزيكوي امريكا به 
روي پرده مي رود و در بخش فيلم كوتاه اين 

جشنواره نيز »شهربازي« به كارگرداني كاوه مظاهري و 
تهيه كنندگي مشترك كاوه مظاهري، سروش سعيدي 
و پويان صدقي حضور خواهند داشت. ايمان افشار، شايان 
افشار، ايوب افشار، مهسا نارويي، آوا آذرپيرا، مالبخش 
رييسي و جمعي از بازيگران محلي چابهار نقش آفرينان 
فيلم سينمايي »بيگاه« هستند و از ديگر عوامل اين فيلم 

مي توان به: مدير فيلمبرداري: رضا حماسي، 
موسيقي: نويد جابري، مدير صدابرداري: 
علي عبدالحس��يني، ميك��س و تركيب 
صدا: انس��يه ملكي، طراحي صدا: رافائل 
برنابئو گارس��يا، اصالح رنگ و جلوه هاي 
بصري: محراب مش��هدبان، مدير توليد: 
محمدرضا تهراني، مشاور بين الملل: مسعود 
ايمان دوست، مجري طرح: حسين شيخي، 
تهيه كننده اجرايي: مهدي بهروز، عكاس: شهرزاد نجفي و 
سمانه وجدان و مشاور رسانه اي: مهدي سليمانيبرچلويي 
اشاره كرد. همچنين فيلم كوتاه »شهربازي« نيز با بازي 
سونيا سنجري، سروش سعيدي و آرتين ربيعي محصول 
مشترك ايران و كاناداست. جشنواره فيلم سانتافه از تاريخ 
۱۲ تا ۱6 فوريه ۲۰۲۰ )۲3 تا ۲۷ بهمن( برگزار مي شود. 

همايش تئاتر خياباني »سردار آسماني« فراخوان داد
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس همايش 
ملي تئاتر خياباني “سردارآس��ماني “ را با 
حضور هنرمندان تئاتر كشور برگزارخواهد 
كرد. اي��ن همايش مل��ي در بخش توليد 
نمايش هاي خياباني و با محوريت زندگي 
و مبارزات سردار شهيد سپاه اسالم سپهبد 
حاج قاسم سليماني )رضوان اهلل عليه( برگزار 
خواهد ش��د. انجمن تئاتر انقالب و دفاع 

مقدس با همكاري و مشاركت اداره كل هنرهاي نمايشي 
وزارت ارشاد اسالمي و مجموعه فرهنگي تفريحي عباس 
آباد برگزار كننده اصلي اين رخداد فرهنگي خواهد بود. 

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس با هدف 
تكريم شخصيت، ايثار و سال ها مجاهدت 
سردار سرافراز سپاه اسالم، مجاهد شهيد 
سپهبد حاج قاس��م سليماني و نيز ترويج 
فرهنگ مقاومت و پاي��داري با همكاري 
و مش��اركت اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
و مجموعه فرهنگي گردش��گري عباس 
آباد همايش ملي تئاتر خياباني »س��ردار 
آسماني«را برگزار مي كند. گروه هاي متقاضي بايد فيلم 
اثر خود را به همراه رزومه گروه و كارگردان تا ۲ بهمن ماه 

۱3۹۸ به دبيرخانه همايش ارسال كنند.

»تيمارستان سياه و سفيد« در »شهرزاد«
نمايش »تيمارس��تان سياه و سفيد« به 
نويسندگي و كارگرداني حسين نورعلي 
و تهيه كنندگي س��ارا محبي از ۲۰ دي 
ماه در پرديس تئاتر شهرزاد روي صحنه 
مي رود. حسين نورعلي كه بيشتر با ايفاي 
نقش »محمدرضا شاه پهلوي« در سريال 
معماي شاه شناخته شده، در جديدترين 
تجربه تئاتري اش نمايش»تيمارستان 

سياه و سفيد« را روي صحنه مي برد. آكادمي سينمايي 
روزنه مجري طرح اين نمايش اس��ت كه بيش از 4۰ 
بازيگ��ر در آن به ايفاي نقش مي پردازن��د.  بازيگران 
به ترتيب ورود به صحن��ه در اين نمايش عبارتند از: 
شيرين عطاالهي، حسن قديمي، علي تمكين، فائزه 
كرمي، مجي��د پويامنش، اش��كان بنكدارطهراني، 
فرزين امين��ي، رضا ارژن��گ، س��امان كريم خاني، 
نويد خديوي نيا، اميرحس��ين عبدالرحيم زاده، اميد 
خواجوند، سام نجاتي، فاطمه بيات، بهنام عموخليلي، 
مريم رسولي، فاطمه صفادوست، عليرضا ولدخاني، 
عاطفه مظفرحس��يني، اميرحسين تديني، عليرضا 
ناظم زاده، اميررض��ا جهاني، مهدي تقي نژاد، فاطمه 
صالحي، رومينا رنجبري، آزاد پارس��ايي نژاد، عارفه 
اميدي نژاد، علي عبدالرحيم زاده، آرام آريايي، ابوالفضل 

رضوان��ي ديگر بازيگران: رس��ل فهمي، 
فاطمه س��ادات سيدمحس��ن، ش��ادي 
كريمي، فرشته مختاري آذر، رضا شريفي، 
داريوش خدادوس��ت، مي��الد خدايي، 
شاهين بابايي، آريا صفري، محمدمهدي 
غروي. ساير عوامل اين نمايش عبارتند 
از: طراح صحنه: ش��هاب شريفي، طراح 
لباس: پرديس رافع��ي، طراح نور: پدرام 
رضواني، طراح گريم: زهرا زيدي، آهنگ س��از: ايمان 
اسالم دوست، گرافيست: سعيد محبوبي، تبليغات: 
شهاب شريفي، مديران صحنه: احمد صدري، محمد 
جعفرپور، امين درويش، دس��تياران صحنه: فاطره 
اصحاب��ي، پرديس رافعي، رومينا نوري، دس��تياران 
گريم: هانيه موس��وي، محمد بطحايي، مريم ملك  
لو، دستياران لباس: نيلوفر سقفي، سيروان قندپور، 
مشاور امور رس��انه و روابط عمومي: مريم رودباراني، 
هماهنگي تبليغات مجازي: س��يد صادق س��يادت.  
نمايش »تيمارستان سياه و سفيد« به نويسندگي و 
كارگرداني حسين نورعلي و تهيه كنندگي سارا محبي 
از ۲۰ دي ماه ساعت۲۱:45در پرديس تئاتر شهرزاد 
روي صحنه مي رود و عالمندان براي تهيه بليت هاي 

اين نمايش مي توانند به سايت تيوال مراجعه كنند.

میراثنامه

ترامپ هم رده با داعش قدم برداشت
دبيركل كميسيون ملي يونس��كو در تهران، مي گويد: امريكا دچار يك اشتباه 
استراتژيك شده اس��ت، آنها نمي دانند تاثير برخي كلمات بر جهان سياست 
چقدر زياد است، به همين دليل هيات حاكمه امريكا گاف بزرگي داد؛ تهديدش 
مبني حمله به مراك��ز فرهنگي ايران، هم رده با داعش ب��ود. حجت اهلل ايوبي، 
دبيركل كميسيون ملي يونسكو در تهران، با تاكيد بر اينكه توان و قدرت دفاع 
ايران آنقدر زياد اس��ت كه تهديدها بيشتر به يك بلوف سياسي شبيه است تا 
تهديدي واقعي، اظهار مي كند: همه مردم ايران به اين حرف و قدرت دفاعي ايران 
و سربازان اسالم اعتقاد و اطمينان دارند.  او با بيان اينكه روي ديگر سكه را هم 
بايد ديد، ادامه مي دهد: آنها در يك اشتباه بسيار استراتژيك هستند. همان نشان 
مي دهد كه هيات حاكمه امريكا و مش��اوران او افراد بسيار كم اطالعي هستند 
كه نمي دانند تاثير برخي از كلمات و واژه ها بر جهان سياست، جهان فرهنگ، 
نخبه ها و مردم چه ميزان است. وي با اشاره به اينكه واژه هاي مديران سياسي 
در علم سياست هرقدر از رده هاي باالتر باشد، اثرگذاري اش بيشتر خواهد بود، 
تاكيد مي كند: اين نشان مي دهد واقعا نظام امريكا هيچ اطالعي از مسائل جهان 
ندارند و مشاوران آنها بسيار مش��اوران كم اطالعي هستند، به همين دليل به 
راحتي از اين نوع جمالت استفاده مي كنند كه »ما اماكن فرهنگي شما را نابود 
مي كنيم« ايوبي اق��دام ترامپ را هم رده با كار داع��ش و گروه هاي افراطي در 
منطقه مي داند و ادامه مي دهد: زماني كه آنها مجسمه بوميان را در افغانستان 
از بين بردند يا ميراث فرهنگي س��وريه را نابود كردند يا ميراث فرهنگي بغداد 
را توس��ط داعش از بين رفت، همه جهان متحير بودند كه در قرن ۲۱، چطور 
انس��ان ها و گروه هاي غيرمتمدن و وحشي حضور دارند، اما امروز همان حرف 
و س��خنان را رييس جمهور امريكا، بيان مي كند. نمي دانم مردم امريكا چقدر 
بايد شرمگين باش��ند كه هيات حاكمه آنها هم رده داعش و گروه هاي افراطي 
عمل مي كنند. رييس كميس��يون ملي يونس��كو در تهران ايجاد كمپين هاي 
مختلف در مخالفت با رفتار رييس جمهور امريكا را بسيار موثر مي داند و به ايسنا 
مي گويد: از همه بزرگان فكر، فرهنگ و انديش��ه ايراني درخواست مي كنم كه 
در اين كمپين ها به صورت فعال ش��ركت كنند، آنها مطمئن باشند كه جامعه 
جهاني نيز همراهي شان مي كند. او عملكرد هنرمندان در زمان شهادت سردار 

سليماني را قابل تقدير مي داند و ادامه مي دهد: برخي مسائل فراتر از جناح بندي، 
گروه بندي و سليقه هاي سياسي ماست، بحث ايران، ميراث فرهنگي و تمدن 
ايران و ميراث جهان است، اميدوارم موجي كه هنرمندان راه انداختند در بين 
ديگر اقشار جامعه نيز گسترش يابد و هنرمندان در داخل و خارج يك صدا اين 
واژگان حي��رت آور امريكا را محكوم كنند. او با اش��اره به اينكه احتماال ميراث 
فرهنگي مي تواند از مجاري خود اقدامات قانوني مهمي را در برخورد با توييت 
رييس جمهور امريكا انجام دهد، بيان مي كند: براس��اس كنوانسيون ۱۹54، 
قطعنامه ۲34۷ و نامه نگاري هاي مختلف انجام ش��ده، يونس��كو نيز به عنوان 
سازمان جهاني خود را متعهد مي داند كه در كشورهايي كه در گيري مسلحانه 
رخ مي دهد، براي حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي كشورها كم كند. به گفته 
وي، قطعنامه هاي مختلف، بيانيه ها و مستندات قانوني مختلف، براي دفاع از 
ميراث فرهنگي آنقدر زياد هستند كه به راحتي بتوانيم در مجامع بين المللي از 
ميراث فرهنگي كشور دفاع كنيم. ايوبي معتقد است: كشورهاي گهواره تمدن 
منطقه در كنار ايران مانند عراق، يمن، س��وريه و ديگر كشورهاي همسايه كه 
بخش بزرگي از ميراث فرهنگي جهان در منطقه را در خود حفاظت كرده اند، 
نيز شامل اين تهديد مي شوند، بنابراين نخبگان و سياستمداران آگاه جهاني، 

بايد به فكر باشند تا جلوي اين بازي هاي بي خردانه را بگيرند.

ايستگاه

»جوكر« جا ماند
انجم��ن كارگردان هاي 
امريكا اسامي نامزدهاي 
دريافت جوايز ۲۰۲۰ خود 
را اعالم ك��رد. به گزارش 
ورايتي، اسامي نامزدهاي 
هفتاد و دومين دوره جوايز 
ساالنه انجمن كارگردانان 
امريكا )DGA( در بخش 

سينمايي ش��ب پيش اعالم ش��د. در اين فهرست 
س��م مندس براي »۱۹۱۷«، مارتين اسكورسيزي 
براي »ايرلندي«، كوئنتي��ن تارانتينو براي »روزي 
روزگاري در هاليوود«، بونگ جون هو براي »انگل« 
و تايكا وايتيتي براي »جوجو خرگوش« جاي دارند. 
تاد فيليپس براي »جوكر«، نوا بامباك با »داس��تان 
ازدواج«، فرنان��دو ميرلس ب��راي »دو پاپ«، جيمز 
منگولد براي »فورد در برابر فراري« و ريان جانسون 
براي »چاقوها بيرون« از كارگردان هاي مطرحي بودند 
كه به اين فهرس��ت راه نيافتند. در اين فهرست يك 
كارگردان زن هم جاي نگرفته و اين در حالي اس��ت 
كه گرتا گرويگ براي »زنان كوچك«، لولو وانگ براي 
»وداع«، كاسي لمونز براي »هريت« و لورن اسكافاريا 
براي »ش��يادان« از كارگردان هاي مطرح بودند. در 
موارد متعددي برن��دگان جايزه انجمن كارگردانان 
امريكا، اس��كار كارگرداني را ه��م دريافت كرده اند 
كه آلخان��درو گونزالس ايناريتو ب��راي »بردمن« و 
»بازگشته«، دمين شازل براي »الال لند«، گي يرمو دل 
تورو براي »شكل آب« و آلفونسو كوارون براي »ُرما« از 
جمله آنها هستند. مراسم هفتاد و دومين دوره جوايز 
س��االنه انجمن كارگردانان امريكا ۲5 ژانويه برگزار 

مي شود و برندگان آن معرفي خواهند شد.

 سينماگران امريكايي 
عليه ترامپ

موج اعتراض ها و واكنش ها 
نسبت به اقدام تروريستي 
ترامپ علي��ه جمهوري 
اسالمي ايران و دميدن او 
در آتش جنگ همچنان 
در مي��ان هنرمن��دان و 
چهره ه��اي س��ينمايي 
امريكا ادامه دارد. در حالي 

كه چهره هاي س��ينمايي در كنار ديگر چهره هاي 
امريكاي��ي در ح��ال واكنش نش��ان دادن به ضربه 
سخت ترامپ از نيروهاي ايراني هستند، بسياري از 
آنها جمالت صبح ام��روز مايكل مور مبني بر اينكه 
»قصاص از سوي ايران آغاز شده است. براي پسران 
و دختران مان در نيروهاي مس��لح دعا مي كنم كه 
حالشان خوب باش��د« را بارها ري توييت كرده اند. 
مورگان جي فريمن كارگردان 5۰ س��اله امريكايي 
در توييتي نوشته است: »هيچكس الزم ندارد بشنود 
ترامپ از دفترش يك س��خنراني جعلي بكند. الزم 
داريم او به سرعت از مقام خود پايين كشيده و متهم به 
جرايم جنگي شود. دونالد ترامپ دارد به خاطر اينكه 
استيضاح شده، امريكايي ها را به كشتن مي دهد.« 
اين سينماگر طي هفته گذشته و در واكنش به حمله 
تروريستي امريكا عليه شهيد سردار سليماني از ترامپ 
به عنوان يك تروريس��ت، كودك آزار، نژادپرست، 
هنرمند شياد، تبعيض گر جنسيتي، بزدل، دروغگو، 
كالهبردار و مجرم ياد كرده بود و نوشته بود: »دونالد 
ترامپ رييس جمهور من نيست.« مارك هميل بازيگر 
»جنگ ستارگان« نوشته است: اقدامات ترامپ واقعًا 
وقاحت بار است. ايوا دوورني كارگردان سرشناس نيز 
با تاكيد بر اينكه »ايراني ها هرگز به مواضع امريكايي 
در عراق موشك باليستيك شليك نكرده بودند؛ نه 
طي اشغال كشور توسط اياالت متحده بين سال هاي 
۲۰۰3 و ۲۰۱۱ و نه طي بازگشت نيروهاي امريكايي 
به عراق بعد از ۲۰۱4.« اعتراض خود به اقدامات اخير 

رييس جمهور امريكا را نشان داد.

محمدي: غايبان جام تختي هيچ شانسي براي المپيك  ندارند

سرمربي تيم ملي ايراني است

سرمربي تيم ملي كشتي آزاد تاكيد كرد: 
غايبان ج��ام تختي هيچ شانس��ي براي 
پوش��يدن دوبنده تيم مل��ي و حضور در 
المپيك ندارند. غالمرضا محمدي در حاشيه برگزاري 
رقابت هاي كشتي آزاد جام تختي، درباره غيبت برخي 
كشتي گيران در اين رقابت ها و اينكه آيا اين نفرات شانسي 
براي رسيدن به دوبنده تيم ملي جهت حضور در المپيك 
دارند يا خير، اظهار كرد: بارها اين موضوع را پيش از جام 
تختي اعالم كرديم كه تمامي نفرات كه خواهان رسيدن به 
دوبنده تيم ملي هستند بايد در جام تختي كشتي بگيرند، 
بنابراين نفرات غايب هيچ شانسي براي حضور در تيم ملي 
نخواهند داشت.  سرمربي تيم ملي كشتي آزاد با تاكيد بر 
اينكه شان و منزلت قهرمانان بزرگ كشتي ايران بايد حفظ 
شود، گفت: با اين وجود مباحث فني و رعايت قانون براي ما 
در اولويت است و همانطور كه اعالم كرده بوديم نمي توانيم 

شانس ديگري براي غايبان جام تختي لحاظ كنيم.

عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال امروز تاكيد 
كرد كه جانش��ين ويلموت��س يك مرب��ي ايراني 
خواهد بود. محمود اسالميان بعد از نشست هيات 
رييس��ه فدراس��يون فوتبال درباره سرنوشت تيم 
ملي فوتبال و س��رمربي آين��ده اش تاكيد كرد كه 
يك مربي ايران��ي روي نيمكت تي��م ملي خواهد 
نشست. او درباره تكليف سرمربي جديد فدراسيون 
فوتبال گفت: به نظر مي رس��د كه در شرايطي قرار 
گرفتيم كه صالح كش��ور و تيم ملي اين باش��د كه 
روي گزينه هاي داخلي متمركز شويم. گزينه هاي 
خوبي در ايران داريم. سرمربي تيم ملي، استقالل 
و پرسپوليس به آن ش��كل رفتند. اگر از من سوال 
كنيد مي گويم آنها فضاي ايران را نمي شناس��ند و 
يك مقدار احتياط هايي را در نظر دارند كه مقداري 
مربوط به مسائل مالي است و تحت تاثير تبليغات 
خارج از ايران قرار گرفتند. كش��ور م��ا در منطقه 
بسيار امن اس��ت. درود مي فرستيم به روح سردار 
سرافراز سپاه اسالم سپهبد سليماني كه اين كشور 

را طوري ام��ن كردند كه داعش نتوانس��ت كاري 
انجام دهد. عضو هيات رييس��ه فدراسيون فوتبال 
ادامه داد: اين مربيان درك درستي از امنيت كشور 
ندارند. بحث هاي مالي را مطرح مي كنند كه من از 
هواداران استقالل، پرسپوليس و تيم ملي مي خواهم 
به وضعيت كش��ور توجه كنيم و ب��ه همين دليل 
گزينه م��ا احتماال داخلي خواهد ب��ود كه انتخاب 
آن را ب��ه بهاروند، نايب رييس فدراس��يون فوتبال 
تفويض كرديم. اسالميان با امتناع از اعالم اسامي 

مربيان احتمالي، درباره قرارداد ويلموتس نيز گفت: 
استدالل ما اين است كه او بايد سه ماه به ما خسارت 
دهد اما او بيش از سه ماه را مطالبه مي كند. به نظرم 
او قرارداد تهران را با دقت نخواند كه با صراحت روي 
سه ماه تاكيد كرده است. زبان انگليسي او خوب نبود 
و از اين جهت متوجه نشده است. در خارج از كشور 
وكاليش ب��ا او برخورد كردند كه چرا اين قرارداد را 
امضا كرده است. ش��ايد خيريتي بوده كه مربيان و 
جوانان خوب خودمان س��كان هدايت تيم ملي را 
به دس��ت بگيرند و در مسير درستي حركت كنند. 
وي درباره ش��ايعه انتخ��اب گل محمدي به عنوان 
س��رمربي گفت: درباره اس��امي صحبت نمي كنم. 
هيچ جاي نگراني نيست و ما در هر زمينه اي امثال 
شهيد قاسم سليماني را داريم. عضو هيات رييسه 
فدراسيون همچنين درباره زمان برگزاري انتخابات 
اين فدراس��يون گفت: انتخابات ب��اي طبق برنامه 
برگزار شود. البته روي انتخابات خيلي بحث نشد. 

مسائل جاري مورد بحث قرار گرفت.

ورزشي
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