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نيـازاقتـصادايـران

افزايش نرخ
اونس جهاني طال
به  1579دالر

مركز پژوهشهاي مجلس فرآيند انتشار
و عرضه اوراق مالي دولتي را بررسي كرد

دستپاچگي دولت
در وامگيري
از مردم

صفحه 4

يادداشت

بازار انرژي خاورميانه
تحتالشعاعچالش
آنچه ب��ه دنب��ال ترور
س��ردار قاسم سليماني
توس��ط امريكاييه��ا
شاهدش هستيم ،ايجاد
التهابه��ا و افزاي��ش
تنشها در منطقه است
محمدرضا مقدم كه اي��ن ش��رايط تنها
محدود به اي��ران نبوده
و ساير كشورهاي منطقه را نيز تحتالشعاع خود
قرار داده است .به تبع اين رخدادها و تنشها نيز
ش��اهد آن بوديم كه قيمت نفت در بازار جهاني با
رشد قابل مالحظهاي همراه شده است .خاورميانه
مخزن بزرگ ان��رژي جهان اس��ت و طبيعتا هر
تحرك سياسي و امنيتي در منطقه بر بازار انرژي
چه در حوزه نفت و چه گاز تاثيرگذار خواهد بود .در
شرايطفعليوباتوجهبهتنشهايموجودميتوان
پيشبينيكردكهميزانعرضهو...

صفحه 5

راه و شهرسازي

اكونوميست از تاثير شهادت سردار قاسم سليماني بر ايران و منطقه گزارش داد

پايان امريكا درخاورميانه

مهر تاييدكارشناسان بر خأل
آمارهاي دقيق مسكني
شهال روشني|
بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تح��والت بازار
مسكن طي آذرماه س��ال جاري ،متوسط قيمت
خريد و ف��روش يك مت��ر مربع زيربن��اي واحد
مسكونيدرشهرتهران 13.53ميليونتومانبوده
كه نسبت به ماه گذش��ته و ماه مشابه سال قبل 8
و  41.6درصد رشد داشته است ،همچنين تعداد
معامالت آپارتمانهاي مس��كوني شهر تهران در
آذر  ،98به  9.5هزار فقره رسيده كه در مقايسه با
ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب 134.7
و  40درصد افزايش داشته است .در ميان مناطق
۲۲گانه تهران ،بيشترين افزايش قيمت مسكن در
آذرماه سال جاري مربوط به منطقه يك تهرانبوده
است به گونهاي كه متوس��ط قيمت هر مترمربع
مسكن در اين منطقه با رشد  ۲۳٫۴درصدي از ۲۴
ميليون و ۴۸۰هزار تومان در آبان ماه به بيش از۳۰
ميليونتومانرسيدهاست.
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صفحه 3

صفحه7

ايران

جهان

همه آمدندتا حاجقاسم را
تكريمكنند

آغاز ساز و كار
اخراج امريكاييها از عراق

حضورميليونيمردمدرمراسمتشييعجنازهسردار
شهيد قاسم سليماني،شگفتي رسانههاي جهان را
برانگيخت.بهطوريكهيكيازاينرسانهاينحضور
را پس از رحلت امام خميني(ره) بيسابقه دانست.
درگزارشانعكاسوبازتاباينحضورراميخوانيد.
خبرگزاري فرانس��ه در گزارش خود درباره مراسم
تش��ييع پيكر فرمانده ش��هيد نيروي قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمي به ايجاد موج اداي احترام
به سردار سپهبد قاسم سليماني در ايران و منطقه و
ايجاد«دريايسوگوارانتهراني»اشارهكرد.

برگزاري مراسم تشييع و اقامه نماز بر پيكر
سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و همرزمانش
2

صفحه 8

اخبار

ظريف:اشتباهراهبردياروپا
دركنكردنواقعياتمنطقهاست

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان با اع�لام مراتب
ناخرس��ندي اي��ران از موض��ع اخي��ر آلمان و
انگلس��تان ،درك نك��ردن واقعي��ات منطقه را
اش��تباه راهبردي اروپا خواند .به گ��زارش اداره
كل اطالعرساني و امور س��خنگويي وزارت امور
خارج��ه« ،هايكو م��اس» و «دوميني��ك راب»
وزي��ران امور خارج��ه آلمان و انگلس��تان عصر
ديروز -دوشنبه -در تماسهاي تلفني جداگانه
با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري
اس�لامي اي��ران در خصوص آخري��ن تحوالت
منطقهاي و بينالمللي و برجام گفتوگو و تبادل
نظر كردن��د .در اي��ن تماسها آنها ب��ر ضرورت
جلوگيري از افزاي��ش تن��ش در منطقه تاكيد
كردند .وزير امور خارجه كش��ورمان هم در اين
گفتوگوها ضمن اعالم مراتب ناخرسندي ايران
از موضع اخير آنها ،درك نكردن واقعيات منطقه
را اشتباه راهبردي اروپا خواند و با انتقاد شديد از
امريكا ،دولت آن كشور را مسوول هرگونه تنش
و ناامني در منطق��ه به ويژه پس از ترور س��ردار
حاج قاس��م س��ليماني خواند .ظريف با انتقاد از
بيعمل��ي اروپاييها در انجام تعه��دات خود در
برجام گامهاي جبراني ايران را حق كش��ورمان
در چارچوب برجام دانس��ت و تنها راه توقف اين
وضعيت را انجام تعهدات توسط اروپايي برشمرد.

امروزغلظتآاليندههايهوا
درتهرانافزايشمييابد

اداره كل هواشناسي استان تهران در اطالعيهاي
اعالم كرد :از صبح سهشنبه تا چهارشنبه شب
با افزايش پايداري و س��كون نسبي جو ،كاهش
كيفيت ه��وا و افزاي��ش غلظ��ت آاليندهها در
نواحي پرتردد و صنعتي استان انتظار ميرود .به
گزارش روز دوشنبه اداره كل هواشناسي استان
تهران ،براس��اس بررس��ي دادهها و نقشههاي
پيشيابي هواشناسي ،طي دو روز آينده آسمان
اس��تان تهران صاف تا كمي اب��ري پيشبيني
ميش��ود .از چهارش��نبه ش��ب ت��ا بعدازظهر
پنجش��نبه با نفوذ س��امانه بارش��ي به استان،
افزايش ابر گاهي همراه با ب��ارش باران و برف و
وزش باد پيشبيني ميش��ود كه در ارتفاعات
با مه همراه خواهد بود .بيشينه و كمينه دماي
هواي پايتخت در روزهاي سهشنبه ،چهارشنبه،
پنجشنبه و جمعه به ترتيب ( ۹و  ۱۰( ،)۰و ،)۱
( ۷و  )۰و ( ۹و  )۰درجه سانتيگراد پيشبيني
ميشود .فرودگاه امام خميني(ره) با  ۱۰درجه و
آبعلي و فيروزكوه با منفي  ۱۵درجه سانتيگراد
به ترتيب گرمترين و سردترين نقاط استان طي
 48ساعت گذشته بودند.

الياس حضرتي ،در مراسم تشييع شهيد سليماني:

راز محبوبيت سردار سليماني صداقت ،اخالص
بيريا بودن و زندگي خود را فداي ملت كردن بود

شورايشهر

به حض��ور ميليون��ي م��ردم در اين مراس��م تاكيد
كرد :مردم ايران ه��م امروز به جه��ت تقدير از اين
زحمات خالصان��ه و اين خدمتگ��زاري خالصانه ،به
پاس قدرشناس��ي براي بدرقه او آمدهاند .اين نشان
ميدهد مردم شناخت دقيقي از خدمتگزاران صادق
خود دارند و درك ميكنند كس��اني را كه صادقانه و
مخلصانه خدمت ميكنند و بيريا در ميدان هستند
فراموش نكنند.
حضرتي در ادامه تاكيد كرد :امروز حضور اين مردم،
حضور قدرشناس��ي و حقشناس��ي از خدمتگزاران
فداكار و صادق اس��ت .اميدوارم انشاءاهلل همچنان
روحيه ،وحدت و انسجام ملت با شهادت اين شهيد
بزرگ��وار حفظ ش��ود و م��ا بتواني��م در صحنههاي
مختلف چه در داخل و چه در خارج قدردان زحمات
اين عزيزان باشيم .قائممقام حزب اعتمادملي درباره
راز محبوبيت سپهبد شهيد حاجقاسم سليماني در
ميان مردم گفت :راز محبوبيت او ،صداقت ،اخالص،
بيريا بودن و شبانهروز همه هم و غم و زندگي خود
را فداي ملت كردن بود.

رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران:

ترامپ فهمي از فرهنگ ايران ندارد

احمد مسجدجامعي ،عضو شوراي شهر تهران گفت:
تفكر امريكا ضد فرهنگ است و تهديد ترامپ يعني
فهمي از فرهنگ ايران ندارد.
به گزارش فارس ،احمد مسجدجامعي عضو شوراي
اس�لامي درباره س��خنان ترام��پ در م��ورد حمله
احتمالي به  52نقط��ه فرهنگي اي��ران اظهار كرد:
اين حرفهاي اهريمني كه م��ا فرهنگ و نمادهاي
فرهنگي و دين��ي ايران را ميخواهي��م بزنيم يعني
چه .فرقي نميكند اهريمن داعش باشد يا طالبان،
اولينبار مجسمه بودا در باميان را كه قرنهاي قرن
يكي از جاذبههاي گردشگري افغانستان بود را اينها
منفجر كردند ،زيرا تفكرش��ان ضد فرهنگ است .او
افزود :تمام موزههاي بغ��داد را بر باد دادند ،حمالتي
كه به مراكز رسانهاي ،مطبوعاتي ،كتابفروشيها و...
چقدر بوده است ،اين حركتها ريش��ه در نگاه ضد
فرهنگي آنها دارد و چون ضد فرهنگ هستند دست
به ترور ميزنند و دس��ت به سالح ميبرند .اين عضو
شوراي ش��هر ادامه داد :وقتي هم تهديد ميكند از
همين جن��س ضد فرهنگ اس��ت .امام رض��ا(ع) و
سيدالش��هدا نماد فرهنگ ايرانان��د .حافظ ،خيام و
فردوس��ي نماد فرهنگ ايراناند ،كجا را ميخواهند
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گزارش

احزاب

الي��اس حضرتي ،قائممق��ام ح��زب اعتمادملي ،در
مراس��م تش��ييع پيكر س��پهبد ش��هيد حاجقاسم
سليماني و همرزمانش درباره حضور ميليوني مردم
ايران و عراق در اين مراس�� م گفت :با عرض تسليت
خدمت امت اس�لامي ،ملت ايران و رهبر بزرگوار و
خانواده محترم سردار قاسم سليماني ،تجلي حضور
ميليوني مردم در مراس��م ،چه در عراق ،چه در اهواز
و چه مشهد و چه تهران ،تجلي بينظيري است .اين
نشانه قدرشناس��ي دقيق ملت ايران از خدمتگزاران
فداكار ،صادق و مخلص آنهاست.
به گزارش اعتمادآنالين ،رييس كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به صفات شخصيتي
سردار سليماني عنوان كرد :قاسم سليماني برادرم به
لحاظ شخصيت سياسي و نظامي فوقالعاده انسان
نابغه و توانمندي بود .عالوه بر اين توانايي ،همه اين
توانمندي و تجارب خود را در طول اين  40س��ال به
صورت ش��بانهروزي در طبق اخ�لاص و در خدمت
امنيت ،عزت و اقتدار ايران گذاشت.
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره

عكسLEADER.IR :

وداع تهران با سردار

تهديد كنند .مس��جدجامعي با بيان اينكه در كشور
خودش��ان پر از نمادهاي فرهنگ ايراني است گفت:
چه كسي را تهديد ميكنند .انسانيت را ميخواهند
بزنند .فرهنگ ايران يعني دفاع از انس��انيت ،همين
گورستان دوالب نماد انس��انيت ايرانيها است زيرا
در بدترين ش��رايط مردم ايران پذيراي آنها ش��دند
در ش��رايطي كه خودش��ان هم به دليل جنگ و…
شرايط مناس��بي نداش��تند دوالب نماد روح ايراني
است.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران تاكيد كرد :فرهنگ
ايران را چطور ميت��وان زد .اين تهديد يعني فهمي
از فرهنگ ايران ن��دارد .علت اينك��ه اينها ارجمند
ميش��وند اين است كه هنرخوار ميش��ود ،اگر هنر
واال باشد كه اينها ارجمند نميشوند .بنابراين تالش
ميكنند تا ب��ه هنر و فرهنگ حمل��ه كنند .عجيب
اس��ت كه اهريمنها تبار واحدي دارن��د ،مگر اينها
نبودند كه در سوريه نبش قبر كردند و تدمر را خراب
كردند .
به گفته مس��جدجامعي چه كس��ي ميتواند ايران
را از فرهنگ جدا كن��د همه اين عدال��ت خواهي و
دگردوستي ريشه فرهنگ ايران است.

توقف آخرين محدوديتهاي عملياتي در برجام

اعالم گام نهايي كاهش تعهدات هستهاي ايران

تعادل| ايران گام پنجم و نهايي كاهش تعهدات خود در
برجام را اعالم كرد .براين اس��اس جمهوري اسالمي ايران
ديگر با هيچ محدوديتي در حوزه عملياتي (شامل ظرفيت
غنيسازي ،درصد غنيس��ازي ،ميزان مواد غني شده ،و
تحقيق و توسعه) مواجه نيس��ت .سرانجام مهلت دوماهه
تعيينشده براي تامين مطالبات جمهوري اسالمي ايران
در چارچوب برجام و اقدام عملي از سوي اروپاييها با هدف
نجات برجام پايان يافت و دولت ايران شامگاه يكشنبه ۱۵
ديدربيانيهايازجزيياتگامپنجمونهاييپردهبرداشت.
بر اين اساس ،يكشنبهشب ،پايگاه اطالعرساني دولت ،طي
بيانيهاي توقف محدوديتهاي عملياتي ايران در برجام را
رس��ما اعالم كرد.در بيانيه دولت جمهوري اسالمي ايران
آمده است :جمهوري اسالمي ايران در گام پنجم كاهش
تعهدات خود ،آخري��ن مورد كلي��دي از محدوديتهاي
عملياتي خ��ود در برج��ام ،يعني «محدودي��ت در تعداد
س��انتريفيوژها» را كن��ار ميگ��ذارد .بدينترتيب برنامه
هستهاي جمهوري اسالمي ايران ديگر با هيچ محدوديتي
در حوزه عملياتي (ش��امل ظرفيت غنيس��ازي ،درصد
غنيس��ازي ،ميزان مواد غني ش��ده ،و تحقيق و توسعه)
مواجه نيست و منبعد برنامه هستهاي ايران صرفا بر اساس
نيازهاي فني خ��ود پيش خواهد رفت .هم��كاري ايران با
آژانس بينالمللي انرژي اتمي كمافي السابق ادامه خواهد
يافت .در صورت رفع تحريمها و منتفع شدن ايران از منافع
برجام ،جمهوري اسالمي ايران آماده بازگشت به تعهدات
برجامي خود ميباشد .س��ازمان انرژي اتمي موظف است
در اين چارچوب اقدام��ات و تمهيدات الزم را با هماهنگي
رييسجمهوراتخاذنمايد.

ظريف:گامپنجمدرچارچوببرجاماست
پس از اين بيانيه ،وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه
گامپنجمايراندرچارچوببرجاماخذشده،تاكيدكردكه
در صورت اجراي موثر اين توافق ،همه گامها قابل برگشت
است .محمدجواد ظريف در پيامي توييتري پيرامون اعالم
گام پنجم كاهش تعهدات برجامي ايران ،نوشت :براساس
گام پنجم و نهايي گامهاي درماني تح��ت بند  ۳۶برجام،
ديگرهيچمحدوديتدرتعدادسانتريفيوژهارعايتنخواهد
شد .ظريف يادآورشد كه اين گام در چارچوب برجام بوده و
همه گامها در صورت اجراي «موثر» تعهدات متقابل قابل
بازگشت اس��ت .همكاري كامل ايران با آژانس بينالمللي
انرژي اتمي ادامه خواهد يافت .بر اساس اين گزارش آژانس

بينالمللي انرژي اتمي نيز خبر داد كه اي��ران اعالم كرده
همكاري با اين نهاد همانند قبل همچن��ان ادامه مييابد.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي روز گذش��ته (دوشنبه ۱۶
دي) با صدور بيانيهاي اعالم كرد ،هر تحول هستهاي ناشي
ازگامپنجمبرجاميايرانرابهاطالعاعضاءايننهادنظارتي
سازمان ملل خواهد رساند .آژانس بينالمللي انرژي اتمي
در اين رابطه افزود :بازرسان آژانس به فعاليتهاي نظارتي و
راستيآزمايي در ايران ادامه خواهند داد و كشورهاي عضو
ازهرتحوليدراينرابطهبهموقعمطلعخواهندشد.

بيانيه مشترك تروئيكاي اروپايي
در اي��ن ح��ال ،آلم��ان ،انگلي��س و فرانس��ه در بيانيه
مشتركي خواستار بازگش��ت گامهاي برجامي ايران و
خويشتنداري در مقابل اقدام تروريستي امريكا شدند.
در اي��ن زمينه آسوش��يتدپرس گ��زارش داد كه آنگال
مركل صدراعظم آلمان ،بوريس جانسون نخستوزير
انگليس و امانوئل مكرون رييسجمهوري فرانسه بامداد
دوش��نبه در واكنش به اعالم گام پنج��م و نهايي ايران
براي كاهش تعهدات برجامي و همچنين ترور س��ردار
قاسم س��ليماني بيانيهاي مش��ترك صادر كردند .سه
كشور اروپايي در اين بيانيه از ايران خواستند كه از همه
گامهاي اتخاذ شده براي كاهش تعهدات خود در برجام
عقبنشيني و از اقدامات خشونتآميز در ارتباط با ترور
سردار سليماني خودداري كند .آنها همچنين در همين
رابطهازهمهطرفهاخواستند«حداكثرخويشتنداري
و مسووليتپذيري» را داشته باشند و وعده دادند كه به
تالشهاي خود براي كاه��ش تنشها و تضمين ثبات
خاورميانهتداومبخشند.همچنينجوسپبورلمسوول
سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در ارتباط با گام آخر
ايران در كاهش تعهدات برجامي ،ب��ا بيان اينكه وي به
همكاريباهمهطرفهايبرجامبرايحفظواجراياين
توافق ادامه ميدهد ،تاكيد كرد كه اجراي كامل برجام،
در شرايط كنوني از هر زمان ديگري مهمتر است .وي در
صفحهتوييترش،همچنينازاعالماخيرايراندرارتباط
با گام پنجم كاهش تعهدات برجامي ابراز تاس��ف كرد و
نوشت :در شرايط كنوني ،اجراي كامل توافق هستهاي
بيش از هر زمان ديگر براي ثب��ات و امنيت منطقهاي و
جهانيمهماست.هايكوماسوزيرامورخارجهآلماننيز
اعالم كرده كه برلين ،پاريس و لندن در مورد برجام و گام
پنجمتهرانتبادلنظركردهوواكنشنشانميدهند.

واپسين گام برجامي؛ بازتاب تعلل اروپا
اين در حالي اس��ت كه س��ازوكارهاي ادعايي از سوي
رهبران تروئيكاي اروپا با گذش��ت  ۲م��اه از گام چهارم
برجامي و اتمام زم��ان ضرباالجل ،هنوز در بالتكليفي
به سر ميبرد .برداشتن گام پنجم و رفع محدوديتهاي
عملياتي در فعاليتهاي صلحآميز هس��تهاي ،پاسخي
به اين بيعملي بوده اس��ت .البته دو موضوع «همكاري
با آژانس بينالمللي انرژي اتمي» همچنان كه پيش��تر
جريان داش��ته و نيز «بازگش��تپذيري» در اين بيانيه
لحاظ و تصريح شده «در صورت رفع تحريمها و منتفع
ش��دن ايران از منافع برجام ،جمهوري اس�لامي ايران
آماده بازگشت به تعهدات برجامي خود است ».اين گام
نهايي كه هي��چ محدوديتي را در تعداد س��انتريفيوژها
نميپذيرد همانند گامهاي قبلي ايران بر پايه بندهاي
 ۲۶و  ۳۶برداشتهش��ده اس��ت .دو ماه پيش در همين
روزها بود ك��ه گام چه��ارم در «ُفردو» برداشتهش��د و
گازرساني به  ۱۰۴۴سانتريفيوژ اين سايت در دستور كار
قرار گرفت .ابتدا چهاردهم آبانماه رييسجمهوري در
پايان فرصت دوماهه سوم ايران به طرفهاي باقيمانده
در برجام به سازمان انرژي اتمي كش��ور دستور داد كه
گام چهارم را در فردو با گازدهي به سانتريفيوژها در اين
تاسيسات آغاز كند .سپس سخنگوي س��ازمان انرژي
اتم��ي هجدهم آبان ماه در نشس��تي خب��ري در محل
تاسيسات غنيسازي فردو به تش��ريح آخرين اقدامات
انجامشده در راستاي اجراي گام چهارم كاهش تعهدات
برجامي پرداخت .ايران پيش��تر در گام سوم تحقيق و
توسعه در زمينه س��انتريفيوژهاي جديد را شروع كرده
بود .در گامهاي اول و دوم نيز ابتدا از س��قف  ۳۰۰كيلو
براي ذخاير اورانيوم غني شده عبور كرد و سپس ميزان
غناي آن از  ۳.۶۷تعيين ش��ده در برجام به  ۴.۵درصد
افزايش داد .بنا ب��ر اين گزارش پس از خ��روج ترامپ از
برجام «سازوكار ويژه مالي» ،اس پي وي ،كه قرار بود تا
اواسط آبانماه پارسال و همزمان با دور دوم تحريمهاي
امري��كا وارد فاز اجرايي ش��ود ،پس از چن��د ماه تاخير
سرانجام جاي خود را به «اينس��تكس» يا ابزار حمايت
از مب��ادالت تج��اري ،داد؛ س��ازوكاري كه ابت��دا براي
نخستينبار يازدهم بهمنماه در بيانيه سه كشور عضو
اتحاديه اروپا طي نشستي كه در حاشيه اجالس مجمع
عمومي سازمان ملل برگزار شده بود ،انعكاس يافت اما
هنوز وارد فاز اجرايي نشده است.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
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مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين
سامانه پيامك نمايند.

رويموجخبر
رونمايي از نسخههاي خطي اهدايي سردار
شهيدسليمانيبهمقاممعظمرهبري
نس��خههاي خطي اهدايي سردار شهيد حاج قاسم
سليماني به مقام معظم رهبري در چهل و يكمين
برنامه«سهشنبههايفرهنگي»آستانقدسرضوي،
رونماييميشود.مهديقيصرينيكدبيررونمايياز
آثار نفيس سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد
آستانقدسگفت:اينبرنامهسهشنبهساعت۹صبح
درمحلموزهقرآنوهدايايمقاممعظمرهبريبرگزار
خواهد شد .او ادامه داد :در گنجينه رضوي تعدادي
آثارفرهنگيوهنريوجودداردكهسردارحاجقاسم
سليمانيآنهارابهرهبرمعظمانقالباهداكردهبودند
و ايش��ان نيز به آستان مقدس رضوي تقديم كردند
و در اين جلسه از سلسله برنامههاي «سهشنبههاي
فرهنگي»سهنسخهخطياهداييسردارشهيدقاسم
سليمانيمعرفيورونماييميشود.
برگ�زاري نشس�ت ف�وري نات�و در پي
بهشهادترسيدنسردارسليماني؛ايسنا|
يك مقام س��ازمان ناتو از برگزاري نشس��تي فوري،
روز دوش��نبه ،براي مذاكره درباره وضعيت منطقه
در پي شهادت سردار سليماني خبر داد .به گزارش
نيوي��ورك تايمز ،يك مقام س��ازمان ناتو اعالم كرد
كه سفراي ناتو ،در بروكسل نشستي فوري خواهند
داش��ت تا درباره وضعيت خاورميان��ه در پي حمله
هوايييكپهپادامريكاييبهسردارقاسمسليمانيو
بهشهادترساندناو،مذاكرهكنند.ينساستولنبرگ،
دبيركل ناتو اين نشست را پس از مشورت با اعضاي
اين اتحاديه ،نشست ياد شده را ترتيب داد .سفراي
ناتوبهطورمنظمنشستهاييتشكيلميدهند،اما
نشس��ت روز دوشنبه پس از آنكه اتحاديه روز شنبه
تصميم گرفت ماموريت آموزشياش در عراق را به
دليل خطرات امنيتي در پي ترور سردار سليماني به
تعويقبيندازد،ترتيبدادهشد.
پي�ام كش�ورهاي عرب�ي خلي�ج فارس
به امريكا :ما را درگير جنگ نكنيد؛فارس|
يك خبرنگار انگليسي نوشت كه دولت سعودي با
اعزام هياتي به واشنگتن از ترامپ خواهد خواست تا
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس را وارد جنگ
ديگري در منطقه نكند« .ليز اس�لاي» خبرنگار
انگليسيروزنامهواشنگتنپست(مستقردربيروت)
در صفحه توييتر خود نوش��ت كه دولت سعودي
قصد دارد هياتي به امريكا اعزام كند تا به نيابت از
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس پيامي مهم را
به سران واشنگتن ببرد .او نوشت كه پيام مذكور اين
است« :لطفا ما را از درد يك جنگ ديگر دور كنيد».
آيا در عمر خود چنين «اقيانوس انساني»
ديدهاي؟؛تعادل|
محمدجوادظريفوزيرخارجهايرانبامنشنكردن
حساب توتيتري دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا
و انتشار چندين عكس از حضور باشكوه و ميليوني
مردم در مراس��م بدرقه پيكرهاي ش��هداي حمله
تروريستيامريكابهواكنشمقاماتامريكاييدرباره
حضور مردم در بدرقه سردار سليماني واكنش نشان
داد.وزي��ر خارجه ايران با انتش��ار چندين عكس از
حضور باشكوه مردم در مراسم تشييع پيكر سردار
سپهبد قاسم س��ليماني خطاب به رييسجمهور
امريكا نوش��ت :آيا در عمر خود چنين اقيانوسي از
انسانيكجاديدهاي؟ظريفنوشت«:آيادرعمرخود
اينچنيندريايانسانيديدهاي؟آياهنوزميخواهي
به مشورت دلقكهايي كه به شما درباره ما مشورت
ميدهند گوش كني؟»او در ادامه افزود« :آيا هنوز
تصور ميكنيد كه ميتوانيد اراده اين ملت بزرگ و
مردمش را بشكنيد؟ پايان حضور نحس امريكا در
غرب آسيا شروع شده است».
تيتر نش�ريه تايمز انگليس درباره ايران
دروغ است؛تعادل|
سفير ايران در انگليس نوشت :تيتر نشريه تايمز
انگليسدربارهايراندروغاست.حميدبعيدينژاد
سفير ايران در انگليس در واكنش به تيتر نشريه
تايمزدرحسابكاربريخوددرتوييترنوشت:من
به عنوان سفير كشورم و مقام مسوول در انگليس
ميگويم كه تيتر نشريه تايمز دروغي شرمآور و
تحريك آميز اس��ت .وي ادامه داد :من اين تيتر
را محكوم كرده و از مقامات انگليس ميخواهم
تا نسبت به جلوگيري از انتشار چنين تبليغات
دروغين و مخربي در مقطع حساس كنوني اقدام
كنند .نشريه تايمز در شماره ديروز خود در تيتر
يك نوشت« :ايران هشدار داده است كه نظاميان
بريتانيا را خواهد كشت».
طرحسهفوريتي«انتقامسخت»بههيات
رييسهمجلستقديمشد؛مهر|
رييس فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس از
تدوين«طرحسهفوريتيانتقامسخت»وارايهاين
طرح به هيات رييسه مجلس خبر داد .حميدرضا
حاجيبابايي گفت :مجلس به عنوان نمايندگان
مردم بايد زمينهها وراهكارهاي قانوني اين انتقام
سخت را مهيا سازد وشرايط را براي ادامه حركت
انقالبي آم��اده كند .حاجي باباي��ي گفت :براي
تحقق خواس��ت مردم «طرح سه فوريتي انتقام
سخت» روي ميز مجلس قرار گرفته است و همه
نمايندگان ميتوانند اين طرح را امضا كنند.
تعوي�ق مراس�م س�الگرد آي�تاهلل
هاشميرفسنجاني؛ايسنا|
مراسم سالگرد آيتاهلل هاشميرفسنجاني يك
هفته به تعويق افتاد .مراس��م س��ومين سالگرد
درگذش��ت آيتاهلل هاشميرفسنجاني كه قرار
بود روز پنجش��نبه  19ديماه برگزار ش��ود ،به
دليل همزماني با مراس��م بزرگداش��ت سپهبد
شهيد قاسم سليماني به تعويق افتاد.اين مراسم
در س��اعت  8صبح  26دي  98در سالن اجالس
سران در تهران برگزار خواهد شد.
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ايران

مراسم تشييع و اقامه نماز بر پيكر سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و همرزمانش برگزار شد

وداع تهران با سردار

گروه ايران|
خيراً»«خداوندا ما جز نيكي از
«اللّ ُه ّم إِنّا الن ْع ُ
لم ِم ْنهم إِاّل ْ
آنها چيزي نميداني��م »اين عبارتي بود كه رهبر معظم
انقالب در نماز پر سوز و گدازي كه بر پيكر سردار سپهبد
سليماني و شهداي مقاومت اقامه كردند چند بار آن را به
زبان آوردند؛ عباراتي كه در روز سخت تهران اشك را در
صف نمازگزاران جاري ساخت و روحها را به لرزه درآورد.
حضرتآيتاهللخامنهايصبحديروزباحضوردردانشگاه
تهران با چشماني اش��كبار بر پيكر سپهبد شهيد قاسم
سليماني و همراهان ش��هيدش نماز اقامه كردند .سران
سه قوه ،فرماندهان عاليرتبه نظامي و مسووالن عاليرتبه
نظام در اين مراسم حضور داشتند.
تهران اما روزهاي س��خت فراوان به خود ديده اس��ت؛ از
ماجراي مش��روطه و فتح پايتخت به دس��ت سرداران
مش��روطهخواه و به توپ بس��تن مجلس توسط اربابان
اس��تبداد تا ماجراي ملي ش��دن صنعت نفت و كودتاي
ننگين 28م��رداد؛ از روزهاي پ��ر از آتش و خون انقالب
اسالمي سال 57تا ايام دلهرهآور ترورهاي كور گروههاي
منافق؛ از روزهاي بمباران ش��هر توسط نيروهاي بعثي
تا مراس��م تش��ييع س��رداراني كه براي دفاع از وطن و
سرزمينشان به آس��مانها پر كش��يدند؛ صبح ديروز
16ديماه هم يكي از روزهاي س��خت اين س��رزمين از
راه رس��يد؛ روز س��ختي كه مردم ايران ميبايست يكي
از اسطورههايش��ان را براي رفتن ب��ه خانه ابدي بدرقه
ميكردند؛ سرداري كه سالها براي حفاظت از كشورش
جان گرانقدرش را به دس��ت گرفت و از اين سنگر به آن
سنگر سرك كش��يد تا خدش��هاي به اعتبار اين خاك
اهورايي وارد نشود.
ديروز خورشيد سحرگاهي ديماه هنوز از خواب خوش
زمستاني بيدار نشده بود كه همزمان با ساعات آغازين روز،
سيل جمعيت از سراسر كشور و از خيابانهاي منتهي به
دانشگاهتهران،خودرابهمراسمتشييعپيكرسردارسپهبد
قاسمسليمانيرساندندوسردارپرافتخاروطنرابردستان
پرمهر خود و در ميان اش��ك و آه ،مهياي س��فر ابدياش
كردن��د .مردم از پير و جوان؛ مرد و زن از اقش��ار و طبقات
مختلف با چشماني اشكبار تصاوير و پالكاردهاي منقش
به تصوير سردار شهيد را در دست گرفته بودند و هر لحظه
بر جمعيتشان افزوده ميشد .از همان آغاز مشخص بود
كه ظرفيتهاي حمل و نقل تهران ،مترو و اتوبوس ش��هر
كفافعالقهمندانسرداررانخواهدداد؛قرارمالقاتازقبل
مشخص شده بود؛ «دانشگاه تهران»؛ محلي كه ميعادگاه
همه مردان و زناني شد كه براي تشكر از سردار رشيدشان
به خيابان آمده بودند؛ از هر طبقه و قش��ري ،ميتوانستي
نم��اد و نمايندهاي در ميان جمعيت پيدا كني؛ انگار همه
تفاوتها و تناقضها و كش��اكشها جاي خ��ود را به نوع
خاصي از اتحاد داده بودند كه بازاري و دانشگاهي و ملي و
مذهبي و دهري مس��لك و ...را در كنار هم جاي داده بود؛
همهبرايفراقمردياشكميريختندكهدرهمهعمرش
آرزويي جز پيشرفت و آزادي اين كشور نداشت .انعكاس
اين حضور در رسانههاي بينالمللي بازتابهاي وسيعي
پيداكردوشبكههايمختلفباارسالخبرهايفوريايران
را داغدار سردار سليماني معرفي كردند؛ ظريف هم براي
ترامپ نوشت« :آيا در عمر خود چنين دريايي از انسانها را
ديدهايد،هنوزتصورميكنيدميتوانيدارادهاينملتبزرگ
ومردمشرابشكنيد؟آياهنوزميخواهيدبهمشورتهاي
دلقكهايي كه به شما درباره منطقه ما مشورت ميدهند
گوش كنيد؟»ظريف در ادامه پرس��يد « :آيا هنوز تصور
ميكنيد ميتواني��د اراده اين ملت ب��زرگ و مردمش را
بشكنيد؟»وزيرامورخارجهتاكيدكرد«:پايانحضورشوم
امريكا در غرب آس��يا آغاز شده است ».پيكرهاي مقدس
شهداي مقاومت كه به دانشگاه تهران رسيد انگار قيامتي
برپا شد؛ همه نگاهها به يك سو به يك نقطه خيره شدند؛
به تابوتهايي كه با پرچم ايران آذين ش��ده بودند؛ مردم
داغديده به صف ايس��تادند تا نماز وداع با مرداني بخوانند
كه هم در زمان حياتشان و هم در هنگامه شهادتشان
تكانهاي عظيم در روح و روان ايراني جماعت ايجاد كردند.
وداع چندميليوني تهران
با سردار عشق و حماسه
مراس��م وداع تهرانيها با پيكر پاك سپهبد شهيد قاسم
سليمانيوشهيدانهمراهشابومهديالمهندس،وحيد
زمانينيا ،حسين پورجعفري ،شهروز مظفرينيا و هادي
طارمي ساعت  ۸صبح ديروز آغاز شد .جمعيت ميليوني
حاضر در مراسم نيز با اقتدا به رهبر انقالب بر پيكر شهدا
نماز اقامه كردند .با حضور رهبر انقالب در دانشگاه تهران
مردم ش��عارهايي چون «اي رهب��ر آزاده انتقام انتقام»،
«ابوالفضل علمدار خامنهاي نگهدار»« ،خوني كه در رگ
ماست هديه به رهبر ماست» و ...سر دادند .پس از اقامه
نماز ،حدود س��اعت  9:45پيكر ش��هدا بر دستان مردم،
مسووالن و همرزمان اين شهدا از دانشگاه تهران خارج و
مراسم تشييع ميليوني از دانشگاه تهران به سمت ميدان
آزادي آغاز ش��د .پيكر سپهبد ش��هيد و يارانش حدود

زندگي ميكنيم و بغض و كينه خود و فرزندانمان را با
دستور واليت عليه ظالمان تا ابد حفظ خواهيم كرد.

رهبرانقالببرپيكرشهيدسليمانيويارانمجاهداونمازاقامهكردند
درروزرستاخيزتهرانووداعتاريخيمردممومنوقدرشناسآنباسرداربزرگوپرافتخاراسالمسپهبدشهيدحاجقاسمسليماني،حضرتآيتاهلل
خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در دانشگاه تهران حضور يافتند و بر پيكر مطهر اين شهيد عاليمقام ،مجاهد بزرگ ابومهدي المهندس و ديگر
شهدايجنايتاخيررژيمتروريستامريكا،نمازاقامهكردند.دراينمراسمكهباحضورچندميليونيمردموهمچنينروسايقوايسهگانه،مسووالن
لشكري و كشوري ،همرزمان شهيد و جمعي از عناصر مهم جبهه مقاومت از جمله اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي حماس ،زياد النخاله دبيركل
جنبش جهاد اسالمي فلسطين و شيخ نعيم قاسم جانشين دبيركل حزباهلل لبنان در فضايي آكنده از حسرت آسماني شدن حاج قاسم سليماني
برگزار شد ،رهبر انقالب اسالمي در نماز ،خداوند را براي بزرگ داشتن مجاهدان راه خود بهواسطه فوز و توفيق عظيم شهادت ،حمد و سپاس گفتند و
عل ّو درجات آنشهداي عاليمقام را مسألت كردند .پس از اقامه نماز ،تشييع با شكوه پيكر مطهر شهيد سليماني و ديگر شهيدان مقاومت از دانشگاه
تهران به سمت ميدان آزادي آغاز شد و مردم انقالبي تهران ،نگين درخشان و بيبديل مقاومت و ياران مجاهدش را تشييع كردند.
ساعت  ۱۶به ميدان آزادي رسيد و ساعتي بعد تهران را
براي هميشه ترك كرد .مردم تهران با شعارهاي «مرگ
بر امريكا»« ،مرگ بر اسراييل»« ،اين همه لشكر آمده به
عشق رهبر آمده»« ،علمدار نيامد»« ،اي لشكر صاحب
زمان آمادهايم آمادهايم»« ،نه س��ازش نه تسليم نبرد با
امريكا»« ،واي اگر خامنهاي حكم جهادم دهد»« ،لبيك
يا حسين»« ،لبيك يا خامنهاي»« ،ما ذوالفقار حيدريم
فداييانرهبريم»«،منتظرحكمجهادرهبريم»«،امريكا
در چه فكريه ايران پر از بسيجيه» و ...در مراسم تشييع و
وداع با پيكر سردار شهيد سليماني شركت كردند.
باحضورسردارحسينسالميفرماندهكلسپاهپاسداران
در ميان جمعيت ،مردم شعار «انتقام انتقام» و با حضور
سردار اسماعيل قاآني فرمانده جديد نيروي قدس سپاه
ش��عار «انتقام انتقام» و «ميكشم ميكشم آنكه برادرم
كشت» سر دادند .همچنين پالكاردهايي با عكسهاي
شهيدسليمانيونوشتههاييمثل«خونبهايتفتحقدس
است»« ،انتقام س��خت»« ،بدرود فرمانده»« ،يالثارات
الحسين» و ...در دستان مردم قرار داشت .عالوه بر پرچم
جمهوري اس�لامي ايران ،پرچمهايي از گروه حزباهلل
لبنان ،حشدالش��عبي ،عصائب اهلالحق ع��راق و گروه
مقاومتاسالميبحرينوگروههايديگرمقاومتمنطقه
در ميان مردم به اهتزاز درآمده بود .تعدادي از جوانان هم
با پوشيدن كفنهايي كه روي آن نوشته شده بود «انتقام
سخت» ،حمايت خود را از پيام رهبر انقالب براي شهادت
سردار سليماني اعالم كردند .در اين مراسم تصوير بزرگي
از حاج قاسم سليماني نيز بر فراز برج آزادي تهران آويخته
بود .استقبال و حضور گسترده و ميليوني مردم به گونهاي
بود كه مسيرهاي منتهي به خيابان انقالب تقريبا بسته
شده و حركت مردم به سختي انجام ميشد .خبرنگاران
رس��انههاي داخلي و خارج��ي در اين مراس��م حضور
چشمگيري داشتند و رسانههاي روسي اين مراسم را به
صورت زنده پوشش دادند.
مردي از تبار نور
اين مراس��م با مداحي حاج صادق آهنگران و سينهزني
مردم و پس از آن با س��خنراني زينب س��ليماني دختر
سردار شهيد سليماني كه پدر شهيدش را «بزرگترين
مرد راهبردي در محاسبه قدرت و رفتار دشمن خواند» و
تكبيرهاي جمعيت حاضر آغاز شد .همچنين اسماعيل
هنيه رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اس�لامي
حماسديگرسخنراناينمراسمبودكه«شهيدسليماني
را شهيد قدس» ناميد .همچنين جمعي از سفراي مقيم
تهرانازجملهسفرايعراق،تركيه،افغانستان،فلسطين،
عمان و آذربايجان در اين مراس��م حضور يافتند .مراسم
تشييعپيكرشهدايمقاومتدرحاليبرگزارشدكهمردم

عزادار تهران از س��اعتهاي ابتدايي بامداد روز گذشته
در مسيرهاي تعيين ش��ده براي وداع با پيكر اين سردار
سرافراز حاضر شده بودند .ايستگاههاي صلواتي از ساعات
اوليهبامدادباپخشگلوپوسترهايحاويتصاويرسردار
سليماني با مردم براي حضور در مراسم تشييع سپهبد
سليمانيهمراهيكردند.همچنينبهكودكانونوجوانان
حاضر در اين مراس��م گل اهدا ميشد .پس از تشييع و
تكريم پيكر سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني توسط
مردم تهران ،پيكر اين سردار مقاومت جهت تدفين در روز
سهشنبه به زادگاهش كرمان منتقل ميشود .همچنين
بر اساس اعالم حشد الشعبي ،پيكر ابومهدي المهندس
پس انجام آزمايش  DNAجهت تدفين در واديالسالم
نجف به عراق منتقل خواهد شد.
وداع با سردار عشق و حماسه
دختر س��پهبد شهيد قاسم س��ليماني اولين سخنراني
بود كه در جمع ع��زاداران به صحب��ت پرداخت .زينب
سليماني گفت :حاج قاسم بزرگترين مرد راهبردي در
محاسبه قدرت و رفتار دشمن بود .در جنگها و نبردها
عشق شهادت او را به نزديكترين خط مبارزه با دشمن
ترغيبميكرد.زينبسليمانيدخترسپهبدشهيدقاسم
سليمانيدرمراسمميليونيتشييعپيكر قاسمسليماني
و ش��هداي مقاومت در دانشگاه تهران ،گفت :حاج قاسم
گفت فرزندانم��ان را در راه والي��ت تقديم ميكنيم تا
خداي ناكرده شما احس��اس تنهايي نكنيد .پدرم بيش
از  40س��ال در كشتي عاشورا و با چراغ واليت در تالشي
خستگيناپذيرباشوقشهادتدرنبردبادشمناناسالمو
انسانيت شجاعانه پيكار كرد .وي ادامه داد :او پدري دلسوز
براي فرزندانش و تمام فرزندان شهدا بود .او مهربانترين
همس��ر و پدري مجاهد و بيباك و سربازي فداكار براي
واليت بود و اطاعت از واليت را ش��رط ايمان ميدانست.
حاج قاسم بزرگترين مرد راهبردي در محاسبه قدرت
و رفتار دشمن بود .در جنگها و نبردها عشق شهادت او
را به نزديكترين خط مبارزه با دشمن ترغيب ميكرد.
دختر قاسم سليماني ادامه داد :ايمان او به خدا ،دشمن
را در ديد او به ناچيزي در مقابل قدرت خدا تبديل كرد.
پدرم خواب راحت را از چشم تمام ستمگران ،مستبدان
و تكفيريها ربوده بود .اسم حاج قاسم سليماني آشيانه
صهيونيسم ،تكفير و نظام سلطه را هماينك ميلرزاند.
امروز انديش��ه و جهاد پدرم جبهه مقاومت را به مكتبي
نهادينه ش��ده و پيروز تبديل كرده است .جهانيان پيام
جهاد و انديش��ه سليماني را فهميده و ذلت نظام سلطه،
صهيونيسم و تكفير را مقابل آن جهان ديدهاند.
وي ادامه داد :امريكا بايد بداند كه عاش��ورا منشأ قدرت
مجاهدين و آزاديخواهان و موجب وحش��ت دشمنان

هرگونه تعدي به خاك ايران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد

چهرهها

معاون وزير امور خارجه گفت :هرگونه تعدي به خاك ايران با پاسخ قاطع و محكمي مواجه خواهد شد .به گزارش
باشگاهخبرنگاران،سيدعباسعراقچيمعاونسياسيوزيرامورخارجهديروزدرمسيرحضوردرتشييعپيكرسردار
سليماني ،در گفتوگويي گفت :تهديد مردم ايران يك موضوع تازهاي نيست ما در طول چهل سال گذشته در سايه
تهديدها و تحريمهاي امريكا زندگي كرده و اتفاقا بهطور مدام رشد كردهايم و هرروز قويتر شدهايم ،اين يك تجربه
شكست خورده است كه ترامپ آن را تكرار ميكند .او تاكيد كرد :روساي جمهور قبلي امريكا نيز اين راه را امتحان
كردند و در اينكه از طريق تهديد و تحريم و فشار ايران را وادار كنند كه به خواستههايشان تن دهد شكست خوردند.
عراقچي افزود :ملت ايران ثابت كرده اس��ت كه به زبان و زور تهديد هرگز پاسخ نميدهد .به زبان احترام و كرامت
ممكن است ،ولي به زبان زور و تهديد هيچوقت پاسخ نخواهد داد .او ادامه داد :آقاي ترامپ نتيجه اين ماجراجويي كه انجام داد را در منطقه
خواهد ديد .اين حركت با راي پارلمان عراق مبني بر خروج نيروهاي امريكايي از عراق آغاز شده و تا خروج كامل امريكا از منطقه ادامه پيدا
خواهد كرد .حتي بسياري از كارشناسان غربي هم گفتهاند كه «اين اقدام نابخردانه شرو ِع پايان امريكا در منطقه است» كه انشاءاهلل محقق
خواهد شد .عراقچي در پاسخ به اين پرسش كه «آنچه از روحيه شهيد سليماني در حوزه ديپلماسي بايد درس بگيريم چيست» گفت :سردار
سليماني هيچوقت اسير جوسازيهاي كوتاهمدت و احساسات زودگذر نشد و هميشه يك نگاه بلندمدت داشت.

اس�لام و انسانيت اس��ت .ش��اگردان مكتب خميني و
خامنهايدركالسدرسجهادواخالصسليمانيتربيت
شدهاند و تا زندهاند شاگردان ديگري را تربيت و موجب
رعب و وحشت مضاعف سلطهگران و تكفيريها خواهند
بود .امريكا و صهيونيسم بدانند ش��هادت پدرم موجب
بيداري بيشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و
روزگار آنان را تيره و تار و خانههاي عنكبوتي آنان را فرو
خواهد ريخت .دختر شهيد قاسم سليماني خاطرنشان
كرد :از ديروز جهانيان اس��تقبال گرم مردم عراق و ايران
را در تشييع جنازه حاج قاسم و مجاهد بزرگ ابومهدي
نظاره كردند و امروز در تهران و فردا در كرمان نيز خواهند
ديد كه در اين حماسه حضور ملت عاشورايي ايران پيام
خود را به كل دنيا خواهد رساند.
وي متذكر شد :به قول پدرم «آقاي ترامپ قمارباز» تصوير
شيطاني تو در جدايي و تفرقه ميان دو ملت ايران و عراق
با خطاي اس��تراتژيك ،توخالي درآمد و به خاك و خون
كشيدن دو مجاهد بزرگ موجب اختالط خون مجاهدان
بزرگ ابومهدي و حاج قاس��م و عامل پيوند تاريخي دو
ملت ايران و عراق شد و تنفر جاودانه آنان را عليه امريكا
برانگيخت.دخترشهيدقاسمسليماني،بااشارهبهمصوبه
پارلمان عراق براي خروج امريكا از اين كشور ،گفت :ديروز
پارلمانعراقخروجامريكاازاينكشورراكليدزد.خانواده
سربازان امريكايي در غرب آسيا كه شاهد ذلت امريكا در
نبردهايسوريه،افغانستان،لبنان،عراق،يمنوفلسطين
هستنددرانتظارمرگفرزندانشانروزهايشانراسپري
خواهند كرد .وي خطاب به پس��تترين رييسجمهور
امريكا ،گفت :ترامپ ديوانه كه خود نماد جهل و بازيچه
دست صهيونيست هس��تي خيال نكن با شهادت پدرم
همهچيز تمام ش��د .رهبرم و پدرم ،پدري داشت كه در
كنارش بود ،در كنارش ايس��تاد و ما هم همانند پدرم در
كنارش خواهيم ماند .امروز سليمانيهاي مقاومت پيام
دادند .عموي عزيزم سيدحسن نصراهلل پيام خود را داد.
اسماعيل هنيه ،زياد النخاله ،بشار اسد ،ابوحسن عامري و
عبدالملك حوثي كه هر كدام به تنهايي چون پدرم براي
نابودي امثال تو كفايت ميكنند ،پيامشان را خواهند داد.
دختر س��ردار شهيد قاسم س��ليماني تصريح كرد :دلم
نميآيد نگوي��م ،پدرم يك همراه ديگري هم داش��ت و
او آق��اي پورجعفري بود .ايش��ان بدون پ��درم آب و غذا
نميخ��ورد و بدون پدرم نميخوابيد .ايش��ان نماد يك
مجاهد صادق بود كه آخ��ر هم در ركاب پدرم به آرامش
رسيد .وي متذكر شد :همه ستمگران عالم بدانند پدرم
در قلب ملت ايران و امت مقاومت و آزاديخواهان جهان
جاي دارد .با تجديد پيمان مجدد با رهبر عزيزمان قول
ميدهممنوهمهفرزندانپدرمباخاطراتومهربانيهاي
پدرم كه همواره زنده است و نزد خداوند روزي ميخورد،

سالم به شهيد قدس
رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اسالمي حماس
شهيد قاسم سليماني را ش��هيد قدس ناميد .به گزارش
ايسنا ،اسماعيل هنيه كه سخنران مراسم تشييع پيكر
شهيد سردار قاسم سليماني در تهران بود اظهار كرد :اين
فرمانده شهيد همه زندگي خود را در حمايت و پشتيباني
از فلس��طين به س��ر برد و او در راس نيروي قدس سپاه
پاسداران انقالب اس�لامي بود و من اين فرمانده بزرگ
را شهيد قدس ،شهيد قدس ،شهيد قدس مينامم .وي
با بيان اينكه من از س��رزمين مبارك فلسطين ميآيم،
افزود :من از سرزمين جهاد و مبارزه و از قدس نخستين
قبله مسلمانان كه پيامبر از آن جا به آسمان رفت به ايران
آمدم ت��ا به مقام معظم رهبري حض��رت امام خامنهاي
(حفظهاهلل) دولت و مردم جمهوري اس�لامي ايران و به
خانواده شهيد و فرزندان و بستگان او و همه پرچمداران
مقاومتعليهتوطئههايصهيونيستيوامريكاييتسليت
وتعزيتبگويم.هنيه ادامهداد:مادراينجاحضورداريمتا
احساسصادقانهوخالصانهخودرادرقبالبرادرعزيزيكه
با فرماندهي خود براي فلسطين و مقاومت تالش زيادي
كرد و باعث پيروزي وتوانمندي اين مقاومت شد نشان
دهيم .وي با محكوم كردن اين اقدام تروريس��تي امريكا
تاكيدكرد:اينجنايتوحشيانهايكهامريكاييهامرتكب
شدندنشاندهندهروحيهجنايتكارانهوسبعانهاياست
كه باعث اين همه جنايتها و خونريزيها در س��رزمين
مبارك فلسطين شده است .رييس دفتر سياسي حماس
همچنينعنوانكرد:اينجنايتسبعان هشايستهآناست
كه همه جهانيان آن را محكوم و مرتكبان آن را مجازات
كنند.تاكيدميكنمكهخطمقاومتبرسرزمينفلسطين
در رويارويي با توطئههاي رژيم صهيونيستي و هژموني
امريكا در منطقه شكست نخواهد خورد و ترديد نخواهد
كرد و تا زماني كه اش��غالگران را از سرزمين مقدسمان
بيرونبرانيمادامهدارد.هنيهدرادامهاظهاركرد:اينپروژه
مقاومت مشروع در س��رزمين فلسطين همچنان ادامه
خواهد يافت و سست نميشود و عقبنشيني نميكند
تازه اين ترورها بر توانمندي و اصرار ما خواهد افزود و اين
راه را تا آزادي قدس و آزادي اراده انسانهاي آزاد منطقه
ادامهخواهيمداد.ويدرپايانگفت:مقاومتيكهدرلبنان
آن پيروزيها را به دست آورد و در غزه پيروز شد در نبرد
سرنوشت ساز آينده عليه صهيونيستها نيز به ياري خدا
پيروز خواهد شد.
ترامپميخواهدتمدنايرانيراازبينببرد
س��خنگوي دولت نيز با اش��اره به ض��رورت برخورد با
تروريستها گفت :ما قطعا بر موضع خود كه بايد پاسخ
سختي به امريكا بدهيم ،خواهيم ايستاد .علي ربيعي در
مراسمتشييعپيكرسردارشهيدقاسمسليمانيدرپاسخ
به اين سوال كه چرا ترامپ ايران را به زدن اماكن فرهنگي
تهديد كرده اس��ت؟ اظهار كرد :با توجه به اينكه جريان
افراطي تحليل غلطي از شرايط ايران ارايه كرده؛ مبني بر
اينكه نوعي نارضايتي وجود دارد ،فشار تحريم بر مردم اثر
كرده و االن زماني است كه ايران در ضعف است و ميتواند
عملياتي انجام دهد و بر اس��اس همين عمليات ايران را
وادار كند كه تس��ليم شده و هيمنه خود را براي هميشه
در منطقه از دست دهد؛ ترامپ دچار اشتباه محاسباتي
شد .وي افزود :اين اشتباه بزرگترين اشتباه محاسباتي
در تاريخ امريكا بود .راهپيمايي و تشييعي كه در عراق و
ش��هرهاي مختلف ايران انجام شد ترامپ را متوجه كرد
اين تفكر كه مردم منطقه در حال حاضر از سياستهاي
اي��ران نارضايتي دارند و در داخل ايران احتماال وضعيت
نظام پايينتر آمده ،كامال تحليل اشتباهي است .ربيعي
اظهاركرد:اولينثمرهخونشهيدسليمانيوهمراهانش
انسجام مجدد و قدرت ملي بود كه موجب بهت همگان
شده است و بعد از اين امريكا ناچار است بازدارندگي كند
تا ما اقدامي متناس��ب انجام ندهيم و اين تهديد را كرده
استوبدونتوجهبههرقاعدهبينالملليحتيميخواهد
تمدنايرانيراازبينببرد.ويتاكيدكرد:ماقطعابرموضع
خود كه بايد پاسخ سخت بدهيم خواهيم ايستاد و ترامپ
با توجه به جمعيتي كه در عراق و جاهاي ديگر مشاهده
كرد نميتواند استراتژي بازدارندگي را دنبال كند .وي در
رابطهبااينكهچهعامليباعثشدترامپمستقيمافرمانده
پايان بخشي به داعش را به شهادت برساند ،گفت :امريكا
به دنبال حذف داعش نبود و داعش اهرم آنها بود ،چون
هم ميگويد با داعش مقابله ميكنيم و هم عليه كشورها
از آن استفاده ميكنند؛ بنابراين وقتي ديدند ما داعش را
عقبراندهايمونظمسياسيمنطقهبراساسسياستهاي
ايرانشكلميگيرد،كليديترينعنصرسياسيايراندر
گرفتن نظم منطقه را زدند .ربيعي خاطرنشان كرد :هدف
امريكاازترورشهيدسليمانيضربهزدنبهاستراتژينظام
در منطقه بود كه اين هدف نيز با شكست مواجه ميشود.

برلين :تالش ميكنيم تنشهاي اخير غرب آسيا را در شوراي امنيت مطرح كنيم

سخنگوي وزارت خارجه آلمان ميگويد اين كشور قصد دارد از دبيركل سازمان ملل بخواهد كه مساله تنشهاي اخير در
منطقه غرب آسيا را در دستور كار شوراي امنيت قرار دهد .به گزارش فارس ،سخنگوي وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه
گفت اين كشور تالش ميكند تا مساله تنشهاي اخير در غرب آسيا را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كند.
به نوشته خبرگزاري «رويترز» ،ديروز سخنگوي وزارت خارجه آلمان كه در برلين در جمع گروهي از خبرنگاران صحبت
ميكرد،گفت«هايكوماس»وزيرخارجهآلماناز«آنتونيوگوترش»دبيركلسازمانمللمتحدخواهدخواستتامساله
تنش ميان امريكا و ايران را در دستور كار شوراي امنيت قرار دهد .وي گفت« :ما با هر دو سو (ايران و امريكا) كانالهاي
تماسداريموميخواهيمازميزانتنشهابكاهيم».اظهاراتسخنگويدستگاهديپلماسيآلماندرحاليمطرحميشود
كه برلين پيش از اين تلويحا از ترور سردار «قاسم سليماني» دفاع كرده و اين اقدام را پاسخي به «اقدامات تحريكآميز ايران» خوانده بود .در پي اين
اظهارات ،كاردارآلماندر تهران به وزارت امور خارجه ايران احضار شد .سخنگوي وزارت خارجه آلمان در بخش ديگري از صحبتهايش گفت برلين
همچنان به تالش براي حفظ توافق هستهاي با ايران ادامه ميدهد .وي در مورد بيانيه روز گذشته ايران مبني بر اينكه تهران تمام محدوديتهاي
عملياتي برجام را كنار ميگذارد ،گفت« :اين يك تخطي ديگر از برجام است ،اما ميخواهم تاكيد كنم كه اين ،به صورت خودكار به برجام پايان
نميدهد ».او افزود« :هدف ما همچنان حفظ اين توافق است .ما در حال گفتوگو در اين مورد هستيم».
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اكونوميست از تاثير شهادت سردار قاسم سليماني بر ايران و منطقه گزارش داد

اولين گام در عراق
اكونوميس��ت در ادامه به ماج��راي پارلمان عراق و
مصوبه اخير آن پرداخته و آورده اس��ت :اولين اقدام
در عراق صورت گرفت .در پارلمان كش��ور عراق كه
تصميم گرفتند ب��ا تصويب قطعنامهاي س��ربازان
خراجي را ب��ه ترك عراق مجبور كنن��د .هدف اين
مصوبه اخراج  5000سرباز امريكايي در عراق دارد.
هرچند كه مشخص نيس��ت امريكا واقعا به اجراي
اين مصوبه تن بدهد يا خير .گفتني است در جلسه
پارلمان عراق كه به مصوبه اخراج سربازان امريكايي
منتهي ش��د ،نمايندگان كرد و سني عراقي حضور
نداشتند به اين دليل كه آنها همچنان از امريكاييها
ميخواهند كه در عراق باق��ي بمانند و به ارتش آن
كشور آموزش دهند .از طرفي آنگونه كه دولت امريكا
ميگويد از سال  2014تاكنون معادل شش ميليارد

پاورقياقتصادي

دالر براي كمك نظامي به عراق هزينه كرده اس��ت.
همين امر به تنهايي ميتوانس��ت دليلي باش��د كه
دولت عراق ماليمت��ر با ماجراي خروج امريكا روبرو
شود( .كه البته نشد).
البته ذكر اين نكته ضروري است كه مصوبه پارلمان
عراق ب��راي خروج نيروهاي خارجي از كش��ور غير
الزام آور است .بيشتر بر اين تاكيد شده است كه بايد
تالش كرد كه حضور نيروهاي خارجي در خاك عراق
خاتمه يابد و اس��تفاده آنها از خاك ،حريم هوايي و
درياهاي اين كشور ممنوع شود.

گام بعدي در ايران
اين نش��ريه اقتصادي در ادامه گزارش خود به خروج
اي��ران از برجام پرداخت��ه و آورده اس��ت :اكنون اما
ايران گامي بزرگتر برداشته كه كشورهاي خارجي
ميگوين��د كه از آن نگران ش��دهاند .در پنجم ژانويه
 2020دولت اي��ران اعالم كرده كه ديگ��ر به توافق
موسوم به برجام پايبند نيست و به هيچوجه ديگر به
قراردادي كه س��ال  2015ايران و  6قدرت جهاني با
يكديگر امضا كردند عمل نخواهد كرد .قراردادي كه
به موجب آن قرار بود تحريمهاي اقتصادي ايران در
ازاي محدود كردن برنامه هستهاي اين كشور لغو شود.
دولت ايران در تازهترين اظهارات خود گفته است كه
ميخواهد غنيسازي اورانيوم را بدون محدوديت و بر
اساس نيازهاي فني خود ادامه دهد .براي كشورهاي
خارج��ي اين نگران��ي وجود دارد كه اي��ران بخواهد
از غنيس��ازي اورانيوم با خلوص باال براي س��اختن
بمب استفاده كند .پس از خروج امريكا از اين توافق
هستهاي در سال  ،2019ايران نيز به تدريج و مرحله
ب��ه مرحله از تعهدات خود عقب نشس��ت تا روزهاي
گذشته كه با تازهترين بيانيه خود زمينه را براي نقض
توافقنام��ه فراهم كرد .با اين حال هنوز ايران تا بمب
فاصله دارد.
در تابستان سال گذش��ته ،در پاسخ به اعمال مجدد
تحريمها توسط امريكا ،ايران محدوديتهاي مربوط
به كميت و خلوص غنيس��ازي اورانيوم را كه طبق
برجام به آن متعهد ش��ده بود ،نقض كرد .با اين حال
اي��ران اكنون ميگوي��د كه ميخواهد اساس��ا تمام
محدوديتهاي غنيسازي را بردارد.
تحليلاكونوميستازبازگشتپذيريبرجام
اكونوميس��ت در ادامه گزارش تحليل��ي خود درباره
خروج از برجام با آوردن نقل قولي از وندي ش��رمن،

10هزارميلياردتومانحواله
مدتدارتحويلنفتصادراتي

معاون سياسي وزارت امور خارجه دولت اوباما پرداخته
و آورده است :يكي از مقامات سابق وزارت امور خارجه
امريكا -كسي كه به نوشتن توافقنامه برجام كمك كرد
ميگويد اقدام ايران براي خروج از برجام برگشتپذير
است .سپس نيز نقل قولي از وزير خارجه ايران آورده
شده و آمده است :در ضمن اخيرا محمد جواد ظريف،
وزير امور خارجه ايران گفته اس��ت ك��ه اگر امريكا
دوباره ب��ه برجام بپيوندد و از آن حمايت كند ،ايران
هم مس��يري كه در پيش گرفته را معكوس خواهد
كرد .ظريف همچنين گفته است كه ايران همكاري
خود را با آژانس بينالمللي انرژي اتمي ادامه خواهد
داد كه براس��اس اين توافقنامه تم��ام فعاليتهاي
هس��تهاي در داخل ايران به ميزان بيش��تري از هر
كشور ديگر رصد ميشود.
اكونوميست سپس تحليل كرده است كه ايران شايد
غنيسازي را سرعت نبخشد ولي اگر روابط با امريكا
وخيمتر ش��ود احتم��اال گامهاي ديگ��ري بردارد و
دخيرهسازي اورانيوم را به سطح نزديكي تا تسليحات
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سرمايهداري پيشرفته در عصر نارضايتي
نوشته:جوزفاستيگليتز|
ترجمه:منصوربيطرف|
فصلنهم
احياييكاقتصادپوياهمراهباشغل
وفرصتبرايهمگان
احيايعدالتدرطولنسلها
بع��دي از عدالت وج��ود دارد كه سياس��تمداران غالبا به
تملقگويي از آن ميپردازند اما توجه كمي به آن ميكنند
و آن هم به زيستن نس��لهاي آينده است .اليحه مالياتي
 2017كس��ري بزرگي در بودجه دول��ت به وجود خواهد
آورد و بنابراين بدهي دولت را باالتر خواهد برد .طنز ماجرا
اين است كه جمهوريخواهان در كنگره عليه بدهيهاي
مازادوبيشازحدبحثميكردندكهبارزياديبرنسلهاي
آينده خواهد گذاشت تا اينكه آنها فرصتي به دست آوردند
تا شركتها و ميلياردرها را ثروتمندتر سازند .در اينجا سه
جنبهازعدالتبيننسليوجودداردكهكوتاهاستواينكه
برايتصحيحيكدستورالعملپيشرفتهايرانيازدارد.
اول،آنچهكهنسلهايآيندهبارزياديراتحملميكنند،
فقدان سرمايهگذاري است چه در بخش عمومي و چه در
بخشخصوصي.بهترينبرآوردهانشانميدهندكهبازار
سهام امريكا همراه با رشد درآمدها گام برنمي دارد .اگر ما
نسلهاي جوان خودمان را آموزش كافي ندهيم ،آنها قادر
نخواهندبودتاازتواناييهايبالقوهخودبهرهبرداريكنند.
و اگر ما در زيرساختها و فناوري سرمايهگذاري نكنيم،
جهانيكهآنهابهميراثميبرندباانواعاستانداردهايزندگي

كه ما داريم همخوان نخواهد بود .دوم ،كره خاكي ما قابل
جايگزيننخواهدبود.اگرچيزهابهخوبيكارنكنند،جاي
ديگرينخواهدبودكهمابتوانيمبرويم.بااينحالمادنياي
خودمانراداريمآلودهميسازيمكهخطرناكترينآنتغيير
اقليمياست.هرسال،درمسيريكهاكنونقابلپيشبيني
است،آسيبهابيشترميشوند.حتيراهيكهدولتنسبت
به محيط زيست فكر ميكند و با تصميمگيريها پيش
ميرود نسبت به كودكانمان ناعادالنه است .فصل  7را به
يادبياوريدكهدرآنگفتهبوديمهرزمانكهدولتمقرراتي
را بررس��ي ميكند بايد يك تحليل هزينه – فايده داشته
باشد.بخشيازتحليلهزينه-فايدهمستلزممقايسهاست،
اينطوربگوييم،هزينهيكمقرراتامروزهمحيطزيستبا
فايدهاي كه نه امروز بلكه در آينده ميگيرند مقايسه شود.
اگرمابرايمثالتوليدنيروگاههايبرقراكهبازغالسنگ
ميسوزدمحدودسازيمشايدهزينهامروزباالبرودامابراي
سالهايآيندهفايدهآندربهداشتبهتروكاهشتغييرات
اقليمي خواهد بود .كليد موض��وع در اجراي تحليلهاي
هزينه-فايدهاست،اينكه:چگونهمايكدالرازمنافعآينده
را با يك دالري كه امروزه هزينه ميكنيم مقايسه كنيم؟
تحت روش دولت ترامپ يك دالر («واقعي») در 50سال،
يعني زماني كه كودكان ما به كمال بلوغ خود ميرس��ند
فقط  3س��نت ارزش دارد .در اصل اين به راحتي آينده را
فريبميدهد.مگرآنكهفايدهمقرراتمحيطزيستبراي
كودكان ما بيش از 30برابر بزرگتر از هزينه امروزي باشد
امانگاهدولتايناستكهاينروشرانبايددرپيشگرفت.

بااينحسابكهدرحقكودكانماكوتاهيميشود،هيچ
تعجبينداردكهدرانجامچيزهاييكهمربوطبهتغييرات
اقليمياست،نفعيوجودنداشتهباشد.
سوم ،به داليل گوناگوني ،بخشهاي بزرگي از افراد جوان
فرصتي ندارند ،ك��ه بگوينداي كاش از اين زمان ش��روع
ميكردم .ميليونها نفر با بدهيهاي دانش��جويي مواجه
هستند كه توانايي شان را براي انتخاب آزادانه يك شغل با
سدروبروميكند -آنهاهميشهبهفكربازپرداختبدهيها
هستند-ياحتييكزندگيخانوادگيراشروعكننديايك
خانهمتعلقبهخودشانداشتهباشند.درهمينحال،قيمت
مسكن نس��بت به درآمد به خاطر پولهاي بادآوره ،طرح
ضعيف مالياتي و مقررات زدايي مالي ،سر به فلك كشيده
است .نسل ما منفعت سرمايه را گرفته است .نسل بعدي
مجبوراستروشنكندكهچطوربهيكمسكندستيابد.
همينامر،بهزيستيرادرطولنسلهاتقسيمميكنديكي
از مصايب سخت است .اوليايي كه در يك مدت كوتاهي به
يك ملك دست يافتهاند شايد اين ثروت را با كودكانشان
شريك ش��وند كه آنها هم به نوبه خود آن را با كودكانشان
شريك خواهند شد .اما اوليايي كه از خودشان خانه ندارند
چيزيراندارندكهبهكودكانشانونوههايشانمنتقلكنند
و آنها هم براي اسالفشان چيزي جز تقال باقي نميگذارند.
نابرابري در اين نسل باعث ميشود كه در نسل بعدي چند
برابر شود .تغيير در سياست مالياتي كه بعدا در اين فصل
آن را ش��رح خواهيم داد و برنامههاي وامهاي رهني و وام
دانشجوييميتوانديكبرونرفترافراهمسازد.

موديان به موقع ماليات بدهند تا دولت نيازمند منابع نفتي نباشد
وزيراقتصادوداراييگفت:موديانمالياتينيزدراينشرايط
س��خت تحريمي و اقتصادي مالياتهاي خود را به موقع
پرداختكنندتادولتدرادارهكشوركمترنيازمندبهمنابع
نفتيباشد.دژپسنددرادامهاظهاركرد:تجارتخارجيايران
بهرغمتماميتحريمهاومحدوديتهايبينالملليدرطول
 ۱۴ماه گذشته كم و بيش مشابه سال قبل اتفاق افتاد و در
ضمنترازبازرگانيكشورهممثبتبودهاست.ويادامهداد:
نرختورمماهانهبه ۷,۱درصدرسيدهبودكهبراساسآخرين

آمار مركز آمار ايران اين عددهماكنون روي خط ۳.۲درصد
قرار دارد .دژپسند اظهاركرد :هماكنون  ۵۰درصد ظرفيت
صنايع كش��ور در حال استفاده و بقيه خالي است حال اگر
اي��ن ظرفيت ارتقاء پيدا كند همگان ش��اهد رونق توليد و
اشتغالافزاييبيشتردرجامعهخواهندبود.ويگفت:عامل
دوم اينكه بازارهاي صادراتي در كشورهاي همسايه توسعه
پيداكندواينبازارهاهمبهكاالهاومحصوالتايرانيبهشدت
نياز مند هستند .او افزود :ميزان صادرات غير نفتي ايران به

رغمتماميفشارهاومحدوديتهادر ۹ماههسالجاري۳۲
ميليارد دالر بوده كه عدد قابل توجهي است.وي بيان كرد:
نكتهسوماينكهبايدبتواندربخشحكمرانيبرهزينههاي
دستگاههاياجراييدولتيبارويكردانضباطماليكاهشداد
تانيازبهاستفادهازمنابعنفتيبهحداقلممكنبرسد.دژپسند
درادامهيادآورشد:موديانمالياتينيزدراينشرايطسخت
تحريمي و اقتصادي مالياتهاي خود را به موقع پرداخت
كنندتادولتدرادارهكشوركمترنيازمندبهمنابعنفتيباشد.

اشتغال مولد و پايدار با راهاندازي بنگاههاي كارآفريني
مديركل توس��عه كارآفريني و بهرهوري نيروي كار وزارت
كار با اش��اره به نقش كليدي كارآفريني و كسبوكارهاي
فناورانه نوپا در رشد اقتصادي ،ايجاد اشتغال مولد و پايدار را
از جمله مزاياي راهاندازي بنگاههاي كارآفريني عنوان كرد.
رحيم س��رهنگي در گفتوگو با ايسنا ،با تاكيد بر اهميت
كارآفريني در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ،اظهار كرد:
بسياري از كشورهاي در حال توسعه با استفاده از حداكثر
امكانات و بهرهبرداري از ظرفيت كشور خود ،آحاد جامعه
رابه سمتوسوي فعاليتهايكارآفرينانههدايتكردهاند.

انقالب كارآفريني در حال حاضر از انقالب صنعتي اهميت
بيشتريداردوصاحبنظرانوكارشناسانحوزهكارآفريني
معتقدند بايد انقالب كارآفريني در كشور شكل بگيرد .وي
به مزاياي راهاندازي ش��ركتهاي كارآفرين اش��اره كرد و
گفت :يكي از محاسن و مزيتهاي راهاندازي شركتهاي
كارآفرينانايجاداشتغالمولداستوبهطورمتوسطبابهكار
گرفتنيكنفربرايحداقلسهديگربهشكلغيرمستقيم
ايجاد شغل ميشود .وي افزود :ايجاد اشتغال مولد نيازمند
شناسايي ،خلق فرصتهاي ش��غلي و استفاده از ظرفيت

سهام شركت هپكو
در مرحله عرضه قرار دارد
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطالعيهاي اعالم
كرد كه سهام شركت هپكو ،در مرحله عرضه قرار
دارد .وزارت امور اقتصادي و دارايي ،در پي اخبار
برخي از رس��انهها به نقل از وزير اقتصاد مبني بر
اينكه «دولت هفته گذشته سهام هپكو را واگذار
كرد» توضيح داده اس��ت :واگذاري س��هام اين
شركت در دستور كار قرار دارد و در اين خصوص
نيز سهام شركت هپكو براي عرضه از طريق بازار
فرابورس آگهي شده است .در اين گزارش تاكيد
شده اس��ت كه سهام ش��ركت هپكو ،در مرحله
عرضه قرار داش��ته كه اخبار آن ،به اطالع عموم
خواهد رسيد.

پايان امريكا درخاورميانه

نشريه اكونوميست در تازهترين گزارش خود،
به اين موضوع اش�اره كرده است كه يك مدل
رايج برداش�ت درباره تاثير ش�هادت سردار
سليماني بر ايران و منطقه اين است كه با توجه
به واكنش شديد تودههاي مردمي در ايران و
عراق به ماجراي اين كشتار و حضور دستههاي
عظيم ع�زاداري ،امريكا يك پيغ�ام واضح از
حضور م�ردم در خيابانها گرفته اس�ت و آن
اين است كه زمان خروج امريكا از خاورميانه
فرا رسيده است.
به گزارش «تعادل» ،نش�ريه اكونوميست در
تازهترين س�رمقاله خود ،به موضوع شهادت
سردار سليماني توسط دولت متخاصم امريكا
پرداخت�ه و آورده اس�ت :از ف�رودگاه بغداد،
جاييك�ه حمله هواي�ي امريكاييه�ا او را به
شهادت رس�اندند تا زادگاه وي يعني كرمان،
صدها هزار نفر از مردم در خيابان راهپيمايي
و براي ژنرال سردار سليماني عزاداري كردند.
عزاداران از شهرهايي مانند تهران و همچنين
شهرهاي مقدس ش�يعيان مانند نجف و كربال
هم حاضر بودند .در اين مراس�م افراد صاحب
منصب هر دو كشور هم به جمعيت پيوستند.
جمعيت�ي كه ب�راي فرمان�ده واال مق�ام خود
س�وگواري ميكردند .اما همزمان با برگزاري
اين مراس�م تشييع از ش�هري به شهر ديگر،
دولتهاي هر دو كشور نيز درباره حمله امريكا
واكنش نشان ميدهند.

اخباركالن

اشتغالموجوداستوازمهمترينداليلتوجهبهكارآفريني
بهشمارميرود.سرهنگيبااشارهبهنقشكليديكارآفريني
و كس��ب وكارهاي فناورانه نوپا در رشد و توسعه اقتصادي
كشورها اظهار كرد :كارآفرينان نقش موثري در پيشرفت
جوامع داشتهاند و در راس كسب و كارها قرار گرفته و نقش
موثريدرپيشرفتجوامعداشتهاند.بسياريازكارآفرينان
پيشگام موفقيتهاي تجاري هستند و به لحاظ رهبري،
مديريت ،خالقيت ،نوآوري ،بهرهوري و اشتغالزايي ،نقش
اثرگذاريدررشداقتصاديدارند.

هستهاي برساند .گزينههاي چنين اقدامي از سوي
ايران ميتواند اخراج بازرسان و خروج از پيمان منع
گسترش سالح هستهاي باشد .سپس اين نشريه نقل
قولي از مارك فيتزپاتريك از انس��تيتوي بينالمللي
مطالعات اس��تراتژيك آورده و گفته است كه هنوز
فضاي بسياري براي مذاكره باز است.
تاثيرشهادتسردارسليمانيدرايرانومنطقه
تحليل اين نش��ريه اقتصاد سياس��ي اين اس��ت كه
عليرغم وجود برخي اعتراضات اقتصادي در ايران
از س��وي مردم ،با اين حال كش��تن چهره مشهور و
محبوب نظامي ايرانيان ب��ه وحدت بين آنان منجر
شده است.
اين اقدام امريكا منجر به آن شد كه بسياري از ايرانيان
اعم از فارس ،عرب ،تندرو ،اصالحطلب ،ناسيوناليست
و ...با يكديگر براي عزاداري به خيابان بيايند .حتي در
ش��هري مانند اهواز كه در آن برخي دودستگيها به
شكل تاريخي وجود دارد ،هزاران نفر با احترام به پيكر

سردار از دس��ت رفته به عزاداري پرداختند و صداي
فريادشان در پل كارون طنين انداخت .به قولي اين
پايان امريكا در خاورميانه است.
ايرانيان سردار را چگونه ميشناسند؟
اكونوميس��ت با استفاده از بررس��يهاي خود درباره
جايگاه سردار سليماني در اذهان عمومي چنين آورده
است :شهيد قاسم س��ليماني بهطور رسمي فرمانده
سپاه قدس بود و گفته ميشود كه مشاور مورد اعتماد
رهبري ايران نيز بوده اس��ت .در محافل روشنفكري
كشور نيز از ژنرال به نيكي ياد ميشود .كسي كه نفوذ
ايران در منطقه را گس��ترش داده است و كشور را در
برابر تهديدات بيروني از جمله تهديد از سوي داعش
حفظ كرده اس��ت .در نتيجه ايرانيان بسياري وي را
ستايش ميكنند و به اين ميانديشند كه بدون وجود
وي كش��ور آسيبپذيرتر خواهد بود .از طرف ديگر با
توجه به خاستگا ه وي از محلي غيرمتمول ،او همواره
الهامبخش ايرانيان فرودست نيز بوده است.

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال
 ۱۳۹۹كلكشورميگويد ۱۰هزارميلياردتومان
حواله م��دتدار تحويل نفت صادراتي به منظور
اس��تفاده از ظرفيت تهاتر در ص��ادرات نفت ،به
متقاضيانواگذارميشود.هاديقواميسخنگوي
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال  1399كل
كشور در گفتوگو با خانه ملت در تشريح نشست
كميس��يون متبوعش گفت :كميسيون تلفيق
اليحه بودجه س��ال  99پس از بررس��ي بخش
درآمدي اليحه بودجه س��ال آينده وارد بخش
هزينهاي شد .نماينده مردم اسفراين در مجلس
شوراي اس�لامي افزود :پس از بررسي و تصويب
بخش درآم��دي ,با موافق��ت نمايندگانبندي
به تبصره يكاليحه بودجه س��ال ۹۹الحاق شد
كه براس��اس آن به منظور اس��تفاده از ظرفيت
تهاتر در صادرات نفت ،حفظ و ارتقاي ماموريت
صندوقتوسعهمليدراعطايتسهيالتبهبخش
خصوصي و حفظ سطح سرمايهگذاري مولد در
كشور دولت مكلف اس��ت مازاد بر سقف در نظر
گرفته شده در تبصره يك و پس از اخذ تضامين
معتبر تا س��قف  ۱۰۰هزار ميلي��ارد ريال حواله
مدتدار تحويل نف��ت صادراتي با قيمت بورس
انرژيرابه متقاضيانمعرفيشدهتوسطصندوق
توسعه ملي در قالب تسهيالت ارزي (متناسب با
سهم صندوق) و ريالي (متناسب با سهم دولت)
واگذار كند .دس��تورالعمل اين بند ش��امل نرخ
سود ،مدت زمان تسهيالت و شرايط متقاضيان
با رعايت قوانين و مقررات صندوق توسعه ملي،
توسط س��ازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههاي
نفت و صنعت ،معدن و تج��ارت واتاق بازرگاني
صنايع و معادن تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد
خواهد رسيد.

اخبار
مردم در بيمههاي عمر
سرمايهگذاري كنند

رييس كل بيم��ه مركزي ،خري��د بيمههاي عمر
و زندگي را روش��ي براي س��رمايهگذاري مطمئن
دانس��ت و گفت :ويژگي بيمه زندگي اين است كه
هر فردي به هر اندازه ميتوان��د در يك بازه زماني
مشخص ،سرمايهگذاري كند.غالمرضا سليماني
در گفتوگو با مهر با بيان اينكه تمركز بيمه مركزي
در گس��ترش بيمههاي عمر و زندگي است ،گفت:
در مواردي كه قانون يك بيمه را همچون ش��خص
ثال��ث ،اجباري تعيين ميكند ،طبيعي اس��ت كه
شركتهاي بيمه راحتتر ميتوانند مشتري جلب
نمايند،امامهمتريننكتهبرايشركتهايبيمهاي،
در رش��د بيمههاي اختياري اين شركتها است.
رييس كل بيمه مرك��زي افزود :در اين ميان ،بيمه
زندگي يك بيمه اختياري اس��ت كه بر اين اساس،
تاكيد بيمه مركزي شكلگيري شركتهاي بيمه
تخصصي از جمله ش��ركت بيمه زندگي است كه
بتوانيم عمال بيمه زندگي را در جامعه گس��ترش
دهيم و اين كاري بسيار با ارزش و پيچيده است كه
بايد با روشهاي نوين ،مردم و خانوارها را ترغيب به
استفاده از اين بيمه نمايد.وي در خصوص متوسط
مبلغي كه هر خان��وار بايد براي خريد بيمه زندگي
بپردازد ،تصري��ح كرد :دقيقا مزيت بيمه زندگي به
اين نكته است كه هر فردي به هر اندازه كه ميتواند
دريكدورهزمانيمشخص،مبلغيراسرمايهگذاري
كرده و از مزيتهاي آن بهرهمند ميشود؛ به نحوي
كه پرداخت از حداقل  ۳۰ه��زار تومان وجود دارد
تا حتي س��االنه  ۵تا  ۱۰ميليون تومان هم قابليت
سرمايهگذاري وجود دارد.سليماني گفت :افراد هر
چه س��رمايه ارايه كنند ،با سود و بازده مناسبي و با
توجه به يك برنامه زمانبندي ،در پايان دوره مبالغ
مشخصي را دريافت ميكنند.

چارهانديشي
براي اسناد بانكي از بين رفته

يك كارش��ناس حقوق بانكي با اشاره به چالش از
بين رفتن برخي اصول اس��ناد بانكي و چكهاي
واگذارشده به بانكها ،خواستار چارهانديشي بانك
مركزي و قوه قضاييه براي ايجاد ظرفيت حقوقي
و قانوني براي حل اين مشكل شد.ياسر مرادي در
گفتوگوباايبِناگفت:پيروحوادثآبانماهدركشور
وحمالتيكهبعضابهتعداديازشعببانكهاانجام
شد ،برخي شعب آسيب ديدند يا اسناد آنها سوخته
يا ربوده ش��د كه اين موضوع باعث بروز معضالتي
حقوقيبرايشبكهبانكيشدهاست.ويتوضيحداد
برخيچكها،اسنادبانكيوقراردادهايتسهيالتي
در داخل شعب آس��يب ديده متاسفانه در جريان
آتشسوزيشعبياسرقتازآنهاازبينرفتهكهبايد
در اين خصوص چارهانديشي شود چرا كه قوانين
موجود پاسخگوي وضعيت و شرايط فعلي نيست.
مسوول شبكه اطالعرساني و مشاوره حقوق بانكي
اظهار داشت :قراردادهاي تسهيالتي اعم از ذمهاي و
ضمانتي ،الزم االجرا هستند يعني در راستاي ماده
 ۱۵قانون عملياتي بانكي بدون ربا ،ش��بكه بانكي
به استناد اين قراردادها ميتواند مطالبات خود را
با صدور اجراييه و بدون مراجعه به مراجع قضايي
و از طريق دواير ثبتي مطالب��ه و وصول كنند.اين
كارشناس حقوق بانكي گفت :متاسفانه در جريان
آتشسوزي برخي شعب ،برخي اصول اين اسناد
و قراردادهاي تس��هيالتي بانكها از بين رفته و در
صورت��ي كه بانكها بخواهند ب��ه مراكز قضايي يا
دفاترثبتمراجعهكنند،بامشكالتيروبروخواهند
شد.مرادي در عين حال تصريح كرد كه با وجود از
بين رفتن اصول اسناد ،اما اسكن و رونوشت بيشتر
آنها در سيس��تم بانكها وجود دارد و قوانين بايد
بهگونهايدراينرابطهتنظيمشودكهاسكنموجود
نزد بانكها به عنوان نس��خه بدل و جايگزين براي
وصول مطالبات بانكها پذيرفته ش��ود.اين استاد
دانش��گاه چالش ديگر موجود را چكهاي واگذار
شده به شعب آسيب ديده اعالم كرد و افزود :برخي
از چكهايي كه به منظ��ور وصول وجه به بانكها
سپرده شده ،در سامانه چكاوك ثبت شده و تصوير
آن موجود است ولي اصل آنها از بين رفته است.اين
استاد دانشگاه ادامه داد :برخي از چكهاي واگذار
شده به بانكها در سامانه چكاوك ثبت شدهاند ولي
فاقد موجودي بوده و برگشت خوردهاند .با اين حال
اصول اين چكها از بين رفته است .وي خاطرنشان
كرد :از سوي ديگر برخي از چكهاي واگذار شده
به شعب آسيب ديده در سامانه چكاوك ثبت نشده
ولي مشتري رس��يد واگذاري به بانك را در اختيار
دارد ولي اصول آنها در ش��عب از بين رفته است و
اين موضوع براي طرح دع��وي در مراجع قضايي
با چالش جدي روبرو خواه��د بود.مرادي گفت :با
وجود آنكه ميتوان براي شكايت به مراجع قضايي
با مكانيزمي جديد از همان نسخهاي كه در سيستم
بانكها و سامانه چكاوك وجود دارد استفاده كرد،
ولي متاسفانه برخي از چكها در سامانه چكاوك و
سيستمداخليبانكهاثبتنشدهونسخهفيزيكي
آنهاهموجودنداردواينموضوعباعثايجادچالشي
جدي براي شبكه بانكي و مشتريان شده است .وي
توضيح داد :چالش سوم نيز اين است كه در جريان
حوادث برخي دستههاي چك و اوراق سربرگدار
با مهر بانكها به سرقت رفته و امكان سوءاستفاده از
آنها وجود دارد لذا در صورتي كه شماره آنها وجود
داشته باشد ،بايد ابطال شوند.
اينكارشناسحقوقيخاطرنشانكردكهباتوجه
بهجميعمشكالت،قوانين،مقرراتوبخشنامهها
بايد از سوي مجلس ،هيات وزيران و قوه قضاييه
صادر ش��ود زيرا مكانيزم خاصي در اين مورد در
قوانين فعلي پيشبيني نشده است .در صورتي
كه اين قوانين صادر و مكانيزمي پيشبيني شود،
اميدوار هس��تيم تا بانكها با كمترين مشكل و
معضل از اين چالش عبور كنند و همزمان منافع
مردم نيز به خطر نيفتد.
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بانك و بيمه

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

افزايش نرخ اونس جهاني طال به 1579دالر

گروه بانك و بيمه|
روز دوش��نبه  16ديماه  98در بازارهاي جهاني نرخ
اونس طال تحت تاثير تحوالت خاورميانه ،با جهشي
 26دالري نسبت به روز يكشنبه به  1579دالر رسيد
و كارشناس��ان معتقدند كه احتمال رشد قيمت طال
در س��ال  2020و متاثر از تحوالت اخير وجود دارد.
همچنين برخي فعاالن بازار معتقدند كه تحت تاثير
رش��د قيمت نفت و كاهش قيمت س��هام در برخي
بازارهاي جهاني ،بار ديگر جذابيت طال افزايش يافته و
به عنوان يك دارايي سنتي و با ريسك كمتر ،با افزايش
تقاضا و قيمت مواجه شده است.
ب��ه گزارش «تعادل» ،در بازار ارز نيز نرخ دالر در بازار
آزاد و معامالت نقدي به قيمت  13950تومان معامله
ش��د و همچنان در كانال  13هزار توم��ان قرار دارد.
س��امانه س��نا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه
 15دي  98را براي دالر  13هزار و  305تومان ،يورو
 14هزار و  918تومان ،پوند انگليس  17هزار و 303
تومان ،درهم امارات  3هزار و  693تومان ،لير تركيه 2
هزار و  338تومان و يوآن چين نيز  2هزار اعالم كرد.
روز دوش��نبه با اعالم اونس ط�لاي جهاني به قيمت
 1579دالر و دالر آزاد به قيمت  13هزار و  950تومان
در بازار آزاد ،طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شدند.
بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده  17عيار
 2ميليون و  208هزار توم��ان ،هر گرم طال  18عيار
 509هزار و  800تومان ،سكه طرح جديد  5ميليون
و  205هزار تومان ،طرح قديم  5ميليون و  100هزار
تومان ،نيم س��كه  2ميليون و  550هزار تومان ،ربع
سكه يك ميليون و  560هزار تومان و سكه گرمي نيز
 940هزار تومان معامله شد.
جدال دالر وسكه با مرزهاي رواني
همچنين ،دالر و سكه رفتار افزايشي داشتند؛ در اين
ميان ،دالر نتوانست از مرز  14هزار توماني عبور كند،
ولي سكه موفق شد به باالي مرز 5ميليون توماني برود
و از قيمت  5ميليون و  200هزار تومان عبور كند .به
گفته فعاالن ،از همان آغاز روز يكش��نبه بازار به كام
افزايشيها بود ،بهطوريكه دالر حدودا در محدوده
 13هزار و  700توماني آغاز به كار كرد كه  150تومان
باالتر از روز شنبه بود و سكه تمام بهار آزادي با قيمت
 4ميليون و  850ه��زار تومان در ابت��داي روز مورد
معامل��ه قرار گرفت كه  30هزار تومان بيش��تر از روز
ابتدايي هفته بود.
با ادامه روند افزايش��ي ،س��كه تا عصر روز يكشنبه با
قيمت  5ميلي��ون و  20هزار تومان مورد معامله قرار
گرفته اس��ت و دالر نيز در همين مقطع زماني روي
عدد  13هزار و  950تومان قرار داشت كه  400تومان
بيش��تر از روز ش��نبه بود .قيمت دالر در همين ماه
گذشته در مقطعي حتي تا باالي كانال 14هزار توماني
رشد كرده بود و به سرعت از آن عقب نشست ،ولي در
مورد بازار سكه مدتها بود كه اين فلز گران بها باالي
مرز  5ميليون توماني را به خود نديده بود .آمارها نشان
ميدهد كه آخرين بار فلز گران بهاي داخلي در بازار
سبزه ميدان در اواخر ارديبهشتماه با ارقام باالتري
مورد معامله قرار گرفته بود.
افزايش قيمت دالر و سكه در شرايطي صورت گرفت
كه انتظارات چندگانهاي در بازار وجود داشت؛ برخي
از معامله گران باور داشتند به واسطه افزايش احتمال
تنشه��ا در خاورميانه طبيعي اس��ت كه خريدهاي
احتياطي در بازار افزايش پيدا كند؛ در مقابل دس��ته
ديگري باور داشتند نوسان گيران به دنبال آن هستند
كه با جوس��ازي پيرامون اخبار در بازار ايجاد هيجان
و كسب س��ود كنند .ولي بازارساز تصميم گرفته كه
با فروش ارز در قيمتهاي باال ،س��فته بازان را دچار
ضرر كند.
در واقع دس��ته دوم معتق��د بودند بازارس��از به يك
عقبنشيني استراتژيك دست زده است تا از طريق آن
بتواند از يك سو با هزينه كمتري نوسانات را مديريت

كند و از سوي ديگر نوسان گيران را دچار ضرري كند
كه بازگشت فعاليت آنها را به بازار دشوار كند .به گفته
اين دسته ،بازارساز در آذرماه نيز يك ماه اين تاكتيك
را در پيش گرفت و توانست با فروش از قيمتهاي باال،
پس از آن بازار را در يك دوره آرامش قرار دهد .بازارساز
روز شنبه با باال بردن قيمت در صرافيهاي بانكي به
مقابله با نوسان گيران رفت ولي در روز يكشنبه قيمت
بر تابلوي اين صرافيها تكان نخورد تا برخي از تغيير
استراتژي بازارساز سخن بگويند.
در مقابل ،دس��ته اول باور داش��تند با توجه به سطح
تنشها مقداري تعديل قيمت��ي در بازارهاي دارايي
طبيعي اس��ت؛ حتي عدهاي از آنها عنوان ميكردند
انتظار داشتند قيمت رشد بيشتري را تجربه كند ،ولي
بازارساز توانست در برابر شوك قيمتي مقاومت كند.
به گفته اين دسته ،بازارهاي جهاني نيز از وقايع اخير
نگران ش��دند در نتيجه واكنش بازار داخلي نيز براي
اين دسته دور از انتظار نبود.
در اي��ن ميان ،عدهاي نيز باور دارند با كاهش س��طح
ناآراميهاي خبري ،فضاي بازار ارز و سكه طبيعيتر
خواهد ش��د و قيمتها در وهله اول به سمت سطوح
پيش��ين حركت خواهند كرد .در مقاب��ل ،عدهاي از
فعاالن ،معتقدند همهچيز بس��تگي به جهتگيري
انتظارات خواهد داشت و در شرايط فعلي هر خبري
ميتواند به تغيير ديدگاهها كمك كند.
با اين حال ،در روزهاي اخير فضاي بازار س��كه كمي
ملتهبتر از بازار ارز است ،بهطوريكه اين فلز گرانبها
يك ركورد ح��دودا هفت ماهه را به ثبت رس��اند .به
گفته برخي فعاالن ،در بازار سكه از يك طرف امكان
عرضه مستقيم توسط بازارساز وجود ندارد و از سوي
ديگر ،افزايش قيمت طالي جهاني ديگر عاملي است
كه قيمت فلز گران بهاي داخلي را تحريك ميكند.
عدهاي باور دارند قيمت طالي جهاني ممكن است در
روزهاي آتي به باالي هزار و  560دالر نيز برود كه اين
پيش بيني تحقق يافته است .در اين ميان ،عدهاي نيز
ميگويند افراد عادي براي خريد سكه تمايل بيشتري
دارند ،چرا كه معتقدند حساسيت كمتري نسبت به
معامالت بورس دارد.
دالر به قعر  ۳ماهه فرستاده شد
ش��اخص دالر در نخستين روز از معامالت هفتگي با
افزايش تمايل س��رمايهگذاران به خريد ارزهاي امن
نسبت به روز قبل خود در سطح پايينتري بسته شد.
فضاي معامالت ارز كماكان تحت تاثير ريسكهاي
ژئوپليتيك باقي مانده است.
ب��ه دنبال تحوالت اخير در عراق و تش��ديد تنشها،
بسياري از كش��ورها خواهان خويشتنداري طرفين
و كاهش تنشها ش��دهاند .پس از راي پارلمان عراق
ب��ه اخراج نيروه��اي نظام��ي امريكا از اين كش��ور،
امريكا تهديد به وضع تحريمهاي بيسابقه عليه اين
كشور كرده است كه اين موضع بالفاصله با مخالفت
برخي متحدان واشنگتن از جمله آلمان مواجه شد.
همچنين برخي از گروههاي عراقي از دولت اين كشور
خواستهاند سفارت امريكا در اين كشور را ببندد.
از سوي ديگر كره شمالي نيز پس از آنكه اعالم كردكه
ديگر به محدوديت آزمايش موش��كهاي بالستيك
پايبند نخواهد بود ،تهديد كرده است كه خاورميانه
ممكن است تبديل به قبرس��تان سربازان امريكايي
ش��ود.روابط امريكا با اروپا نيز بر س��ر مسائل تجاري
كماكان متشنج است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز
روسيه به آلمان توسط امريكا ،تنشها بين متحدان
دو س��وي اقيانوس اطلس ش��دت گرفته و آلمان از
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا خواس��ته است با هم
يك س��پر دفاعي در برابر تحريمها تشكيل دهند .از
سوي ديگر نيز فرانسه ،امريكا را تهديد كرده است كه
در صورت عملي شدن افزايش تعرفهها ،پرونده را به
سازمان تجارت جهاني خواهد بود.
ري آتريل ،استراتژيس��ت ارش��د ارزي در بانك ملي

كسري بودجه و بايستههاي سياست پولي
حسين دروديان|
وضعيتبودجهدرسالآيندهبيشترينتوجهاتدربين
اقتصاددانان را به خود جلب كرده است .نظر به تاثيرات
بالقوه كسري بودجه و روشهاي تامين آن در سياست
پولي ،اين حجم توجه دور از انتظار نيست.
شرايط عمومي كش��ور و روندهاي معيوب بودجهاي
احتمال بروز كس��ري قابل توجه در بودجه سال آتي
را به وجود آورده اس��ت .در چنين شرايطي احتمال
افزايش بدهي دولت به ش��بكه بانكي و بانك مركزي
وج��ود دارد .احتم��اال براي دس��تگاه حاكميت اين
اتفاق ،الاقل تا حد و اندازهاي ،بر «توقف خزانهداري»
ترجيح خواهد داشت .بدون شك مانده بدهي دولت
به بانك مركزي در س��ال آينده نس��بت به اكنون با
ش��دت بيش��تري افزايش خواهد يافت .اين افزايش
البته در س��ال  ۹۸هم واقع شده است .هرچند تأخير
در انتشار آمار ،بررسي جزييات را مشكل كرده است.
با اين حال از رشد  ۴۰درصدي خالص بدهي دولت به
بانك مركزي در سه ماهه اول امسال ميتوان بهطور

اجمالي تصويري از وضعيت جاري و آينده نزديك به
آورد.افزايش در حال وقوع و پيش رو در خالص
دست
ِ
بدهي دولت به بانك مركزي ،بهطور بيواسطه و فوري،
حساب بانكها نزد بانك مركزي را بهبود خواهد داد.
پايه پولي از نوع اسكناس و ذخاير بانكي است كه اندازه
ذخاير بانكي (اعم از ذخاير قانوني و اضافي)  ۶۶برابر
اسكناس و البته نسبت ذخاير اضافي به اسكناس ۲.۵
برابر است .اين يعني رشد پايه پولي ،از جمله از محل
رشد خالص بدهي دولت ،بيش از هر چيز مصرف خود
را در حساب بانكها نزد بانك مركزي يافته و وجوه نق ِد
در اختيار شبكه بانكي را افزايش ميدهد.
در اين ش��رايط بانكها طبيعتاً قدرت مناسبي براي
بازپرداخت بدهي خود به بان��ك مركزي مييابند .از
سال ۱۳۹۲تا سال قبل ،دولت و بانك مركزي بهطوري
متفاوتازسالهايگذشتهباتمهيداتيشبهانقباضي
باهدفمهارتورم،حتياالمكانازرشدپايهپوليبرآمده
از كنش دولت جلوگيري كردند .اما واقعيت امروزين
«درونزايي پول» اضافه بر شرايط خاص درونزاكننده

اس��تراليا گفت :فكر ميكنم بازارها بسيار مضطرب
هستند .همه منتظر پاس��خ متقابل ايران و كاري كه
ترامپ بع��د از آن انجام ميدهد ،هستند.ش��اخص
دالر ك��ه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي
جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت امروز با كاهش
 ۰.۴درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح ۹۶.۵۶
واحد بسته شد .نرخ برابري هر فرانك سويس معادل
 ۱.۰۲۹۵دالر اعالم ش��د.در حال حاض��ر تنها خبر
اميدواركننده براي معاملعه گران ،احتمال امضاي فاز
نخس��ت توافق تجاري بين امريكا و چين خواهد بود
كه به گفته ترامپ براي روز پانزدهم ژانويه برنامهريزي
شده است .با اين حال آن طور كه رويترز گزارش داده
است ،چين برخالف اظهارات ترامپ مبني بر امضاي
فاز نخست توافق توسط روس��اي جمهور دو كشور،
نخست وزير خود را راهي واشنگتن خواهد كرد.
س��ين مكلين ،استراتژيست ارزي در موسسه «پپر
استون» گفت :نميدانيم چه خواهد شد اما بايد صبر
كنيم .شرايط خيلي حساس و شكننده است.
در آخرين دور از معامالت ،پوند با صعود ۰.۲۵درصدي
نسبت به روز قبل خود و به ازاي  ۱.۳۰۸۸دالر مبادله
شد .يورو نيز سرانجام صعودي شد و به  ۱.۱۱۶۲دالر
رسيد .همچنين هر دالر امريكا به  ۱.۲۹۸۲دالر كانادا
كاهش يافت .در برابر همتاي سنگاپوري ،هر دالر به
ازاي  ۱.۳۵۰۷دالر سنگاپور مبادله شد.
تحوالت انگليس نشان ميدهد كه بايد منتظر اتخاذ
موضع سرسختانهتر از طرف لندن در برابر بروكسل به
دنبال پيروزي تاريخي محافظهكاران در انتخابات بود.
احتماال انگليس خواهان گرفتن امتيازات بيشتري از
اتحاديه اروپا در خصوص توافق��ات تجاري ،بانكي و
گمركي خواهد شد .مجلس جديد انگليس با اكثريت
قاطع آرا به اليحه دولت براي ترك اتحاديه اروپا تا ۳۱
ل آينده راي مثبت داد تا برگزيت يك گام
ژانويه س��ا 
بزرگ به سرانجام خود نزديك شود .با اين حال برخي
از مسووالن اروپايي نس��بت به طوالني شدن دوران
گذار در صورت تغيير موضع انگليس هشدار دادهاند.
اورس�لا فون در لين ،رييس كميسيون اروپا با تغيير
موضعي آش��كار گفته اس��ت كه اتحاديه اروپا شايد
مهل��ت زماني مذاك��رات با انگلي��س را تمديد كند.
موضعگيري جديد مقامات مالي و دارايي انگليسي
نيز نشان ميدهد كه بودجه سال  ۲۰۲۰متمركز بر
تقويت زيرساختها و افزايش هزينههاي دولتي در
بخشهاي آموزشي و درماني خواهد بود كه به معناي

پول در ايران ،در نهايت مانع رش��د نقدينگي نش��د و
درنتيجه پايه پولي اينبار به صورتي پسيني و انفعالي
از محل بدهي بانكها (اضافه برداشتها) رشد يافت.
انباشتبدهيبانكهابهبانكمركزيازمختصاتنظام
بانكي طي سالهاي اخير بوده است.
درسال ۹۸و ۹۹دولتباالجباروتحتشرايطتحريمي
و بروز كس��ري بودجه ،ناچ��ار از بده��كاري به بانك
مركزي خواهد شد .در اين شرايط اتفاق محتمل يعني
بازپرداخت چش��مگير بدهي از سوي بانكها به بانك
مركزيممكناستايناشتباهراايجادكندكهوضعيت
نظام بانكي از حيث درآمد -هزينه و دارايي -بدهي رو به
بهبود است .از هماكنون بايد تذكر داد كه جريان وجوه
نقد بانكها ميتواند وضعيتي كامال متفاوت از جريان
درآمد هزينه و وضعيت ترازنامهاي آنها داش��ته باشد.
جريان جاري و آتي بازپرداخت بدهي بانكها به بانك
مركزي ناشي از فشار كسري بودجه بر پايه پولي است و
نبايد حمل بر اصالح و بهبود وضعيت نظام بانكي شود.
از حيث تجويزي ،نوع رفتار بانكها در برابر رشد باالي

در نظر گرفتن يك دوره گذار طوالني براي برگزيت
خواهد ب��ود.در معام�لات بازاره��اي ارزي جهاني،
همچنين هر دالر با  ۰.۳درصد كاهش به ۱۰۸.۱۲۱۶
ين رسيد كه پايينترين نرخ برابري دالر در مقابل ارز
ژاپني طي سه ماه اخير محس��وب ميشود .در برابر
همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۳۹۹
دالر مبادله ش��د .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۹۷۷۳يوان چين اعالم شد.
قيمت جهاني طال باالتر از ركورد ۷ساله
قيمت جهاني طال با فرار س��رمايهگذاران به س��وي
س��رمايههاي امن ،به باالترين س��طح  ۷سال اخير
رسيد .به گزارش سيانبيسي ،با فرار سرمايهگذاران
به سوي سرمايههاي امن به دنبال افزايش تنشهاي
خاورميانه ،قيمت جهاني طال ،امروز دوشنبه ( 16دي
 ،)98به باالترين سطح  ۷سال اخير رسيد ،در حالي
كه قيمت پاالديوم با رسيدن به  ۲۰۰۰دالر ،ركوردي
تاريخي ثب��ت كرد.قيمت خريد نقدي هر اونس طال
(اسپاتگلد)  ۱.۴۸درصد يا  ۲۲.۹۰دالر جهش كرد و
به  ۱۵۷۴.۳۰دالر رسيد .همچنين در معامالت امروز
قيمت طال تا ركورد  ۱۵۷۹.۵۵دالر هم باال رفت كه
باالترين قيمت آن از  ۱۰آوريل است.
قيمت پيشخريد هر اونس طالي امريكا  ۱.۵درصد
جهش كرد و به ۱۵۷۵.۸۰دالر رسيد .قيمت هر اونس
پاالديوم به باالترين ركورد تاريخ خود يعني۲۰۱۱.۴۸
دالر رس��يد.به دنبال راي پارلمان عراق به قانوني كه
خواس��تار خروج نيروهاي امريكايي از عراق اس��ت،
ترامپ عراق را به تحريم تهديد كرد .تنشهاي شديد
خاورميانه باعث افزايش گرايش به خريد سرمايههاي
امني مانند طال شده است.
 90هزار برابر شدن قيمت بيتكوين
در خبري ديگر ،بررسي روندعملكرد بيتكوين طي
 ۱۰سال گذشته نشان ميدهد كه اين رمز ارز مشهور،
با وجود تمام فراز و نشيبهايي كه پشت سر گذاشت،
باز هم جلوتر از بس��ياري ديگر اس��ت .گفتني است
كه بزرگترين رم��ز ارز ديجيتالي جهان كه در حال
حاضر با قيمت حدود  ۷۲۰۰دالر معامله ميشود ،از
ماه جوالي  ۲۰۱۰تاكن��ون ،حدود  ۹ميليون درصد
افزايش ارزش را تجربه كرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،با بررسي روند تغيير ارزش
شركتها و صنايع بزرگ ديگر ،مشاهده ميشود كه

پايه پولي از محل كسري بودجه دولت به سادگي قابل
حدس نيس��ت .اينكه بانكها تا چه اندازه از پايه پولي
جديد به عنوان اهرم اعطاي تس��هيالت بهره گيرند،
موضوعي نيست كه به راحتي بتواند پيشبيني شود.
نظريه جاري در كتب درسي بهسادگي حكم به وقوع
وامده��ي چندبراب��ري بانك به ات��كاي ذخاير جديد
ميكند ،اما در عمل ش��رايط اقتصادي ممكن اس��ت
بانكها را به وامدهي حداكثري به پشتوانه وجوه نقد
تجهيزشدهبيميلكند.
با اين حس��اب ميتوان توصيه كرد ن��وع تعامل بانك
مركزي با شبكه بانكي داراي وجوه نقد مازاد ،برحسب
چگونگي كاركرد بان��ك ،متفاوت باش��د .بانكهاي
ي كه نش��ان دهند در
تخصصي يا بانكهاي خصوص 
حال اهرمك��ردن پايه پولي جديد ب��راي تامين مالي
فعاليتهايمولدباآثارضدتحريميهستند،ميتوانند
با محدوديتهاي كمتري به وامدهي به اتكاي ذخاير
جديد بپردازند .در مقابل ،توصيه ميش��ود بانكهاي
ديگر بايد با محدوديتهايي در راستاي تضعيف توان

هيچ كدام از آنها با بيتكوين قابل مقايس��ه نيستند.
براي مثال ،ارزش س��هام شاخص  ۵۰۰ S&Pدر اين
بازه زماني تنها س��ه برابر شده است .از طرفي ،ارزش
طال طي  ۱۰سال اخير ۲۵ ،درصد افزايش پيدا كرده
است .همچنين ،قابل ذكر است كه برخي از سهامهاي
با بهترين عملكرد ،همچون  ،Russellحدود ۳۰۰۰
درصد افزايش ارزش را تجربه كرده است.
بازار جهاني طال در سال ۲۰۲۰
بازار جهاني طال س��ال نوي مي�لادي را تحت تاثير
ابهامات ژئوپليتيكي شروع كرده تا يكي از مهمترين
بازارهاي جهان س��ال  ۲۰۲۰را در روزهاي پُرابهامي
را پيش ببرد.
به گ��زارش ايبِنا ،در نظرس��نجي «كيتكونيوز » كه
مهمترين نه��اد پيشبيني وضعيت بازار طالس��ت
از س��رمايهگذاران وال استريت ،ش��مار معدودي از
س��رمايهگذاران روند نزولي طال در س��ال  ۲۰۲۰را
پيشبيني ميكنند و  ۸۰درصد اظهار كردند انتظار
دارند قيمت طال تا پايان سال جاري حداقل به باالي
 ۱۶۰۰دالر در هر اونس برسد.
رشدقيمتساالنهطالتحتتاثيرنگرانيهايپيرامون
ركود اقتصادي روي داد كه تقاضاي سرمايهگذاران
را به سطح كمس��ابقهاي رساند .اگرچه تحليل گران
والاس��تريت انتظار دارند قيمت طال تا پايان س��ال
 ۲۰۲۰ب��ه رون��د صعودي ادام��ه دهد اما ب��ه اندازه
سرمايهگذاران خوشبين نيستند.
به گفته اس��تفن اينس ،استراتژيس��ت بازار شركت
«اكس��ي تريدر» ،فضاي نرخهاي بهره پايين ،تداوم
ابهامات كالن و ركورد باالي بازارهاي سهام ،نگهداري
طال به عنوان پناه��ي در برابر ناماليمات اقتصادي را
منطقي كرده است .اين ديدگاه احتماال ميتواند عامل
تقاضاي باالتر براي طال در سال  ۲۰۲۰باشد و از روند
صعودي ميان مدت اين فلز ارزشمند پشتيباني كند.
فضاي بخش ُخرده فروش��ي بازار طال ممكن اس��ت
نشانهاي از تداوم روند صعودي قيمتها در سال جاري
باش��د .بهاي طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني
تحت تاثير خبر شهادت سرلشكر قاسم سليماني كه
ريسك گريزي سرمايهگذاران را به همراه داشت ،به
باالترين حد در چند ماه اخير صعود كرد .هر اونس طال
براي تحويل در فوريه در بازار نيويورك  ۲۴دالر و ۳۰
س��نت افزايش پيدا كرد كه باالترين قيمت از چهارم
سپتامبر سال  ۲۰۱۹ميالدي بود.

خلق پول روبرو شوند ،از جمله افزايش ترجيحي نرخ
ذخيره قانوني يا حتي محدوديتهاي مستقيم روي
اعطاي تسهيالت (محدوديت كمي رشد ترازنامه) .
كسري بزرگ در بودجه دولت و پوليشدن آن در سال
بعد دور از واقعيت نيست .اگر اين اتفاق بخواهد باعث
رش��د باال در نقدينگي و بهرهبرداري بانكها در جهت
تعقيب اهداف اعتباري مغاير با رش��د و اشتغال باشد،
دليلي ندارد مقام پولي در مقاب��ل اين رخداد منفعل
باشد .او قادر است با تدابيري از قبيل موارد فوق ،براي
بانكها بسته به نوع عملكرد ،محدوديت يا آزادي ايجاد
كند .در صورت بيميلي بانكها به اعطاي تسهيالت
عليرغم رش��د پايه پولي (افت ضري��ب فزاينده پولي
مصطلح) تمهيدات فوق بياثر اما غيرمضر خواهند بود.
اما اگر به هر علت ش��بكه بانكي تمايل به انبساط پول
پس از پوليشدن كسري بودجه داشته باشد ،بهترين
تدابيرحفظگشايشبرايبانكهايخوبوايجادترمز
پيشروي بانكهاي بد (با معيار تامين مالي معطوف به
رشد و اشتغال) است.

عدم شفافيت در شرايط و مفاد برخي بيمهنامهها
يك كارشناس بيمه ،پرداخت خسارت پس از بروز
حادثه را يكي از خدمات پس از فروش شركتهاي
بيمه عنوان كرد و گفت :نحوه پرداخت خس��ارت از
س��وي ش��ركتهاي بيمه بهترين تبليغات و عامل
اعتمادس��ازي در بي��ن بيمهگذاران است.قاس��م

س��وهاني ،در خص��وص داليل تاخي��ر در پرداخت
خس��ارت از سوي ش��ركتهاي بيمهاي گفت :اول
اينكه ش��فافيت الزم در ش��رايط و مف��اد بعضي از
بيمهنامهه��ا وجود ندارد.وي افزود :از س��وي ديگر
رواب��ط چند جانب��ه بين بيمهگ��ر و بيم��ه گذار و

سازمانهايي كه ذينفع هستند ،در تكميل گزارش
و مدارك خس��ارت بسيار زمانبر اس��ت.وي ادامه
داد :در حال حاضر براي كارشناس��ي خسارتها در
صنعت بيم��ه ارزيابان خس��ارت را داريم اما گاهي
اين كارشناس��ي به نح��و كام��ل و جامعي صورت

نميگيرد.وي بيان كرد :همچنين بررسي خسارت
در شركتهاي بيمه به دليل حجم پروندهها طوالني
بوده و از طرفي برخي از مدارك بايد براي بيمه گران
اتكايي ارسال ش��ود و تاييديه آن را هم بگيرند.وي
پيش��نهاد داد :كارهايي كه براي پرداخت خسارت

بايد بين بيمهگر و بيمه گذار صورت بگيرد بهتر است
اصالح شود و با سازمانهايي كه الزم است بخشي از
مدارك خسارت را اصالح و تكميل كنند تعامالتي
انجام شود و پس از آن مدت زمان مشخصي را براي
پرداخت خسارت تعيين كنند.

بازار سرمايه
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مركز پژوهشهاي مجلس فرآيند انتشار و عرضه اوراق مالي دولتي را بررسي كرد

دستپاچگي دولت در وامگيري از مردم
گروهبورس|
مركزپژوهشهايمجلسدرادامهبررسياليحهبودجه99
بهبررسيتبصره 5ايناليحهپرداختهاست.
دربندالفاينتبصرهآمدهاست:بهدولتاجازهدادهميشود
درسال ١٣٩٩بارعايتقوانينومقررات:
الف-شركتهايدولتيتاسقفشصتوپنجهزارميليارد
ريالاوراق مالياسالميرياليبراياجراي طرحهايداراي
توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و زيست محيطي خود كه به
تصويب شوراي اقتصاد ميرسد ،با تضمين و بازپرداخت
اصلوسودتوسطخود،منتشركنند.
در بررسي مركز پژوهشهاي مجلس آمده است كه بحث
تامين مالي و توجه به بايدها و نبايدهاي آن همواره يكي از
مهمترين مسائل مورد توجه در اقتصاد هر كشور است .از
آنجاييكهتامينماليمناسبدرتماميبخشهانيازمند
وجوداعتمادبهسازوكارهايبازاروخودوامگيرندهاست،از
اين رو در طول تاريخ روشها و قوانين متنوعي براي اعتبار
سنجي و كاهش ريسك وام دهي براي قرضدهندگان در
نظر گرفته ش��ده است .امروز يكي از مهمترين اين قوانين
دستورالعملهاوقواعدتدوينشدهدربازارهايماليهستند
كهبهصورتاستانداردبهبررسيوضعيتوامگيرندهونحوه
بازپرداختمبلغقرضگرفتهشده،ميپردازند.ازآنجاييكه
نكولتقريباًقدمتيبهدرازايتاريخبشرداردازاينروهمواره
يكيازمهمترينمسائليكهدرقوانينبازارهايبدهيمورد
توجهقرارميگيرند،ميزانشفافيتومشخصبودننحوه
مهندسي مالي در ايجاد بدهيهاي مختلف است .گستره
فعاليتاينبازارهابهحديوسيعاستكهتماميبازيگران
صحنهاقتصادازدولتگرفتهتاشركتهايبزرگ،متوسط
و كوچك در بازارهاي بدهي به تامين منابع مالي مورد نياز
خودميپردازند.
بنابراين گس��ترش تنوع در فعاالن اي��ن بازارها كه خود
گوناگوني بس��يار ابزارهاي وامگيري را موجب شده باعث
ازديادقوانينموضوعهوافزايشجزئياتدرآنهاشدهاست.
اينمركزدرگزارشخودادامهدادهكهامروزهاهميتقانون
گذاريدربازارهايماليتاحدياستكهممكناستحتي
فرقيجزئيمياندووامگيرندهموجبتفاوتكليآنهاازنظر
مديران و ناظران بازار سرمايه شود .چنين تدابيري اگرچه
ممكناستدرنگاهاولدستوپاگيروخستهكنندهبهنظر
برسند،اماازآنجهتكهحفظاعتمادبهچارچوبكلينظام
مالي از اهميت بسزايي برخوردار است ،بسيار به جا و مهم
تلقيميشود،تاجاييكهسرپيچيازآنممكناستبهمثابه
محروميتدايميوامگيرندهازبازاربدهيباشد.
دراينمياندولتهابهعنوانمهمترينمجريقانونوناظر
بر حسن اجراي قوانين در تمامي كشورها ،نقش مهمي در
حفظ اعتماد عمومي به نظام اقتصادي و بهخصوص حفظ
منافعوامدهندگاندارند.همينامرسببشدهتادرتمامي
كشورهاي پيشرفته اعتماد به جايگاه دولتها بيش از هر
شخص حقوقي ديگر باش��د .توجه به اين مساله و در نظر
گرفتنسهمبزرگدولتهاازدرآمدمليوامنيتدرآمدي
آن در حالت عادي سبب ميشود تا دولتها خود به هنگام
وامگيريريسككمتريرابهوامگيرندگانتحميلكنند.
اين بازوي پژوهش��ي مجلس ادامه ميده��د :در ايران نيز
فعاالناقتصاديبهرغمافزايشريسكهايسيستماتيك
بهطوركليچنينفرضيرادرخريداوراقماليدولتمتصور
هس��تند .همانطور كه واضح است مهمترين دليل چنين
تصوريپايبنديدولتهابهقوانينوروشنبودننحوهسازو
كارمبادلهباآنهاست.اينرويكردموجبشدهتادرسالهاي
گذشتهبازارنوپايبدهيدركشورضمنافزايشتنوعابزارها
پذيراياوراقماليمنتشرشدهازطرفدولتنيزباشد.
اقبال عمومي به خريد اوراق مالي منتش��ره از سوي دولت
به حدي بوده كه دول��ت دوازدهم حاال در نظر دارد تا براي
برونرفتازمشكالتكسريبودجهاحتماليدرسالآتي
بهانتشارمقاديرزيادياوراقمالياسالميبهارزشحدودي
 ۹۴هزارميلياردتومانرويبياورد.دراينمياناماآنچهكه
مورد توجه قرار گرفته ،فرآيند انتشار و عرضه اين اوراق در

اليحهپيشنهاديدولتبهمجلسشوراياسالمياست.با
نگاهي گذرا به بندهاي اليحه بودجه ميتوان دريافت كه
دولت در نظ��ر دارد تا خارج از قيد و بندهاي در نظر گرفته
شدهدرقانونبازاراوراقبهادارمصوب ۱۳۸۴بهوامگيرياز
فعاالناقتصاديبپردازد.چنينامرياگرچهممكناستدر
نگاهاولبهعنوانروشيمناسببرايتسهيلتامينمالياز
سوي دولت به نظر برسد اما با اندكي تامل در جزئيات ارايه
شده ،ميتوان دريافت كه در بلندمدت اين رويكرد ممكن
است به شفافيت بازار بدهي و اعتماد عمومي نسبت به آن
ضربهاي جدي وارد كند .مضاف بر آنكه ريسك وامدهي به
قوه مجري��ه را نيز افزايش ميدهد و بدبيني به تصميمات
اقتصاديآنرانيزميافزايد.

لزوم توجه به شفافيت در بازار بدهي
از آنجايي كه در اليحه بودجه س��ال ۹۹ميزان افزايش
بهرهگيريازظرفيتهاياوراقمالياسالميحدود۹۵
درصدافزايشيافتهتوجهبهمسيرهايجذبنقدينگي
ازاينروشبسيارحائزاهميتاست.بررسيبندهايارايه
شدهبهمجلسحكايتازآنداردكهنهتنهادرتدويناين
بخشازبودجهدقتالزمصورتنگرفتهبلكهبسيارياز
تعاريف ارايه شده با هم همپوشاني دارند و ممكن است
در مقام اجرا ضربه سنگيني به ساز و كارهاي بازار بدهي
واردكنند.
از آنجا كه دولت در نظر دارد تا در بلندمدت با افزايش
حجموارزشبازاربدهينقشاينبازاررادرتاثيرگذاري
بر سياس��تهاي كالن پولي افزايش ده��د ،از اين رو
خدش��ه وارد كردن به شفافيت در آن ممكن است در
بلندمدت اثرات جدي به كش��ور وارد كند ،چرا كه اگر
رويه ارايه شده در بودجه پيشنهادي دولت به تصويب
مجلس برسد و در سالهاي بعد نيز تكرار شود كم كم
بازار س��رمايه به مثابه قلكي براي رفع نيازهاي يوميه
قوه مجريه در خواهد آمد .مضاف بر آنكه كه روش��ن و
شفاف نبودن ساز و كارهاي ارايه شده در بلندمدت بر
بيشتر شدن فساد نيز دامن ميزند و اعتماد عمومي را
از قرضههاي دولتي به حداقل ميرساند؛ اعتمادي كه
در شرايط بحراني ميتواند نقشي مهم در خروج كشور
از بزنگاههاي تاريخي ايفا كند.
اين مركز در ادامه آورده اس��ت كه در حال حاضر انتشار و
عرضه اوراق مالي دولت براس��اس قانون بازار اوراق بهادار
جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  ۱۳۸۴و مقررههاي
مبتنيبر آن صورت ميگيرد .بندهاي مختلفي از تبصره
()۵اليحهبودجهسال ۱۳۹۹بهفرآيندانتشاروعرضهاوراق
مالي دولتي اشاره كرده است .تأمين مالي دولت از طريق
اوراق مالي دولتي منبعي براي جبران كس��ري بودجه در
اليحهبودجهسال ۱۳۹۹است.
باتوجهبهحجمقابلتوجهانتشاراوراقماليتوسطدولتدر
مقايسهباشركتهايغيردولتيوالبتهماهيتومالحظات
متفاوتدولتباشركتهايغيردولتي،بهنظرميرسدكه
حاكم كردن همه قواعدي كه براي شركتهاي غيردولتي
درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است ،بر دولت
صحيح نباشد .به نظر ميرس��د كه دولت نيز به اين انگاره
معتقداستوازسالگذشتهتالشكردهازطريقمجوزهاي
موردي در قانون بودجه ،خود را از رويههاي حاكم بر انتشار
اوراق مالي كه از س��وي سازمان بورس براساس قانون بازار
اوراقبهادارجمهورياسالميايراناعمالميشود،مستثنا
كند .اين روند از اليحه بودجه سال( ۱۳۹۸جزءهاي « »۳و
«»۴بندهمهتبصره()۵بامجوزتأسيسنهادهايواسطبا
مالكيتومديريتدولتوحذفتشريفاتقانونيمربوطبه
داراييهاي پشتوانه اوراق دولت آغاز شد؛ در اليحه بودجه
س��ال ۱۳۹۹عالوه بر اين دو مجوز ،مجوزهاي ديگري در
خصوص ثبت اوراق دولتي و يا نحوه عرضه آنها آمده است
در ادامه به ابعاد و پيامدهاي روندي كه از س��ال گذش��ته
درخصوصفرآيندانتشاراوراقدولتونحوهعرضهآنآغاز
شدهاست؛پرداختهميشود.

فرآيند انتش�ار و عرضه اوراق دولتي در اليحه
بودجهسال۱۳۹۹
اوراقمالياسالميدولتيمجوزدادهشدهدراليحهبودجه
سال ۱۳۹۹در مقايس��ه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸از۴۸
هزار ميليارد تومان به  ۹۴هزار ميليارد تومان ( ۹۵درصد)
افزايشداشتهاست.برايسهولتدرفرآيندانتشارايناوراق
ومهمترازآنتسهيلفروش(عرضهاوليهاوراقمنتشرشده
در اجزاي مختلف بند «ي» تبصره ( )۵اليحه بودجه سال
 ۱۳۹۹جهت مستثنا شدن از فرآيندهاي انتشار و عرضه
اوراقدربازارسرمايهپيشنهادشدهاست.اجزاي«»۴و«»۵
و « »۶بند ك» تبصره ( )۵به شرح ذيل است:
بند «« :»۴وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت
مس��وول انتش��ار اوراق مالي مربوط به دولت است .اين
وزارتخانهمجازاستازكليهروشهايانتشاراوليهاوراقاز
جملهعرضهتدريجي،حراج،فروشاوراقبهكسر(،كمتر
ازقيمتاسمي)پذيرهنويسيوعرضهخصوصيدربازارها
استفاده كند .سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي
جمهوري اس�لامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به
ارايهاطالعاتموردنيازازجملهفهرستآخريندارندگان
اوراقمالياسالميدولتبهوزارتمذكورواتخاذتمهيدات
الزم براي اس��تفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه اوراق
مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت بوده و از
نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله
مكانيس��م حراج) در راستاي سياستگذاري پولي خود
اختياركاملدارد».
بند «« :»۵ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اجازه داده
ميشود نسبت به تأس��يس نهادهاي واسط با مديريت و
مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون
توسعهابزارهاونهادهايماليجديدباانتقالمالكيت،براي
انتشار اوراقبهادار (ارزي-ريالي) اقدامكند» .
بند «« :»۶ب��ه وزارت امور اقتصادي و داراي��ي اجازه داده
ميشودرأسأازداراييهاومطالباتدولتبهعنوانپشتوانه
انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين تبصره بدون رعايت
تشريفاتقانونيمربوطبهبورساستفادهكند.ضوابطومعيار
و نحوه اجرا به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيات
وزيرانميرسد».جزء«»۵اليحهعينادرقانونبودجهسال
 ۱۳۹۸وجود دارد .در جزء « »۶اليحه بودجه س��ال۱۳۹۹
تنها عبارت «مربوط به بورس» به قانون بودجه سال۱۳۹۸

بازارهاي سهام جنوب شرق آسيا فرو ريخت

بازارهاي سهام كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا روز
دوشنبه همزمان با ش��دت يافتن تنشها در خاورميانه
فرو ريخت.
به گزارش ايرنا ،روزنامه بانكوك پست تايلند روز دوشنبه
گزارشداد:بازارسهام ۱۰كشورعضواتحاديهجنوبشرق
آسيا «آسهآن» در پي تنشهاي فزاينده در خاورميانه و
درواكنش به اين رخدادها روند نزولي به خود گرفت.
طبق اين گزارش شاخص اصلي بورس اوراق بهادار تايلند
ديروز با كاهش  ۰.۸۷درصدي روبه رو ش��د .بازار س��هام
فيليپين نيز  ۱.۸درصد نزولي ش��د زي��را افزايش قيمت
جهاني نفت با ايج��اد هراس از فش��ارهاي تورمي براي
كشورهاي واردكننده نفت همراه بود.
به گزارش بانكوكپست ساير بازارهاي جنوب شرق آسيا
نيزبهدليلافزايشوتداومتنشهايخاورميانهدروضعيت

قرمز قرار داشتند .اين رسانه تايلندي افزود :بهاي جهاني
نفت نيز بيش از  ۲درصد افزايش داشت و نفت خام برنت
درهربش��كه افزون بر  ۷۰دالر معامله شد چرا كه دونالد
ترامپرييسجمهوريامريكا،عراقراتهديدبهتحريمهاي
اقتصادي درواكنش به اقدام پارلمان اين كشور كرده است.
پارلمان عراق روز (يكش��نبه) با برگزاري نشستي درباره
اخراج نيروهاي امريكايي از اين كش��ور به خروج تمامي
نيروهاي خارج��ي راي داد .نمايندگان عراقي همچنين
خواستار منع استفاده از حريم هوايي عراق به هر دليلي
توسط نيروهاي خارجي ش��د .پارلمان عراق همچنين
خواستار تقديم شكايت رسمي به سازمان ملل و شوراي
امنيتعليهامريكاشدكهدونالدترامپبهايناقدامواكنش
نشاندادوعراقراتهديدبهاعمالتحريمكرد.ايناقدامات
پارلمان ع��راق در واكنش به حمله تروريس��تي امريكا

عليه فرماندهان مقاومت انجام شد .سردار سپهبد قاسم
سليماني فرمانده شهيد سپاه قدس و ابومهدي المهندس
معاون سازمان نيروهاي مردمي عراق به همراه ۸نفر ديگر
بامداد روز جمعه در مسير فرودگاه بغداد به دستور «دونالد
ترامپ» رييسجمهوري امريكا و با پهپادهاي وزارت دفاع
اين كشور (پنتاگون) ترور ش��دند و به شهادت رسيدند.
دونالد ترامپ تهديد كرده اس��ت ك��ه در صورت مجبور
شدن نيروهاي امريكايي به خروج از امريكا ،تحريمهايي
را عليه عراق ،دومين توليدكننده بزرگ نفت در سازمان
كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) اعمال خواهد كرد.
بغداد روز گذش��ته از نيروهاي امريكايي و ساير نيروهاي
خارجي خواست تا عراق را ترك كنند.
بانكوك پست در گزارشي از تاثير تحوالت خاورميانه
بر اقتصاد شرق آسيا نوشت :ترامپ عراق را كه دومين

عرضه اوليه  ۵درصدي شستا در بورس
مديرعامل شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) گفت:
ميزان عرضه شس��تا بزرگ اس��ت بنابراين زمان بورسي شدنآن
طوالني خواهد بود ،اما با نظر سازمان بورس احتمال دارد كه حدود
پنج درصد آن در بازار سرمايه عرضه شود.
به گزارش سنا ،محمد رضوانيفر در نشست بررسي عملكرد ماهه
ش��ركتهاي تابعه صبا تامين افزود :البته شايد ميزان عرضه اوليه
سهام شس��تا تا  ۱۰درصد نيز قابل افزايش باشد .البته اين ميزان
براي عرضه اوليه است و بقيه آن متناسب با سياستهاي سازمان
و شرايط بازار انجام ميشود.
وي با اظهار اميدواري نس��بت به بورس��ي ش��دن صب��ا تامين و
شركتهاي تابعه آن در سال  ۹۸گفت :حضور شستا ،هلدينگها
و ش��ركتهاي تابعه در بورس عامل اصلي رس��يدن به اصل مهم
شفافيت است.

رضواني ف��رد ادامه داد :مهمترين و نخس��تين برنامه ما به منظور
تحول در شستا ساماندهي شركتها از طريق ادغام ،انحالل ،ورود
به بورس و فروش س��هام بود .در يكسال گذشته ،هفت شركت و
يك هلدينگ به بورس پيوستند و مراحل ورود به بورس شركتهاي
باقي مانده به سرعت در حال انجام است.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) اظهار
داشت :آگاهي بخشي ،بهروزرساني و شفافسازي براي سهامداران
و ذينفعان تامين اجتماعي اهميت بسزايي دارد.
رضوانيفر ب��ا تجلي��ل از عملكرد ش��ركتهاي تابع��ه هلدينگ
سرمايهگذاري صبا تامين افزود :شركت سرمايهگذاري صبا تامين
و شركتهاي تابعه آن بازوي اصلي شستا در صيانت و بازارگرداني
سهام شركتهاي بورسي شستاست و از اين جهت اهميت بسزايي
دارد.

پسازتشريفاتقانونياضافهشدهاست.هردويايندوجزء
مربوطبهفرآيندهايحاكمبرانتشاراوراقاستكهدرآنبه
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجوز اتخاذ رويههايي غير از
رويههاي حاكم بر بورس داده شده است .اما جزء « »۴كه در
آنمجوزهاييبرايروشهايعرضهانتشاراوليهاوراقبيان
شده،براياولينباراستكهدراليحهبودجهآمدهاست.
اينروشهايعرضهعبارتنداز:
.۱عرضه تدريجي .۲حراج .٣فروش اوراق به كسر (كمتر از
قيمتاسمي).۴پذيرهنويسيو.۵عرضهخصوصي
بهطوركلياينرويهدولتكهبهصورتمورديمجوزهايي
درخصوصنحوهانتشاروعرضهاوليهاوراقدولتيدرقوانين
بودجه س��االنه ميگيرد و خود را از قوانين موجود استثنا
ميكند ،صحيح نيست و البته به ايجاد بي نظمي در بازار
سرمايهمنجرخواهدشدبهبيانديگراگرچهمالحظهدولت
در خصوص ضرورت تفاوت ميان قواعد حاكم بر انتش��ار و
عرضه اوراق مالي دولت با قواعد حاكم بر انتش��ار و عرضه
اوراقماليشركتيصحيحبهنظرميرسدوشرايطكنوني
هزينههايبالوجهيرابرايدولتايجادكردهاست،اماعالج
اينمشكلدرارايهيكاليحهمستقلدرخصوصانتشارو
عرضهاوراقماليدولتياستكهدرآنتمامابعادورويههاي
انتشار و عرضه اوراق و ساختار بازار اوراق مالي دولت (بازار
معامالتعمده،بازارمعامالتخردوارتباطآنهابايكديگرو
جايگاهبازارسرمايهدراينميانوچگونگيثبتمعامالتو
نقلوانتقالآنهاو)....بيانشود.بهطورمشخصدرخصوص
جزء«»۴اليحهبودجه،بيانعبارتهايكليكهسابقهايدر
قوانينكشورنيزندارندبدونبياندقايقوظرايفآن ضمن
ايجاد زمينه بروز فساد ،بي نظميهايي در بازار اوراق مالي
كشورنيزايجادخواهدكردوممكناستباعثنااطميناني
و بي اعتمادي فعاالن بازار و سرمايهگذاران نسبت به اوراق
ومعامالتآنشودكهچهبسابهضررخوددولتنيزاست.
در حال حاضر اوراق مالي اعم از دولتي (غير از اسناد خزانه)
و غيردولت��ي از طريق عرضه عمومي به فروش ميرس��د
كه ابع��اد و چارچوب اصلي آن در قانون ب��ازار اوراق بهادار
جمهوري اسالمي ايران بيان شده است .اما مصاديقي كه
براي روشهاي انتش��ار (عرضه اوليه اوراق بيان شده مثل
عرضهتدريجي،حراج،فروشاوراقبهكسر(كمترازقيمت
اسمي) ،پذيره نويسي و عرضه خصوصي ،اوال در عرض هم
نيستند و با يكديگر نقاط اشتراك دارند (به عنوان نمونه؛
حراج يك روش انتش��ار اوراق اس��ت كه ميتواند بهطور

كش��ور توليدكننده بزرگ نفت دراوپك است ،تهديد
به تحريم كرده چرا كه پارلمان اين كشور با مصوبهاي
خواستارخروجنيروهايخارجيازاينكشورشدهاست
 .براساس اين گزارش نرخ برابري پزو فيليپين نيز امروز
در مقابل دالر امريكا  ۰.۲درصد كاهش داشت .عالوه
براين بازار بورس اوراق بهادار مالزي نيز روز دوشنبه با
كاهش  ۰.۹درصدي حجم معامالت و خريداران اوراق
سهام روبه رو شد .بازارسهام اندونزي نيز با  ۱.۱درصد
كاهش همراه بود كه اين رقم بييش��ترين نرخ ريزش
اين بازار در يكماه گذش��ته بوده اس��ت .شركتهاي
ماليومصرفكنندهدرجنوبشرقآسياازجملهبانك
مركز آسيا و بانك رايت اندونزي از مهمترين متضرران
ريزش بازار سهام در جنوب شرق آسيا در روز دوشنبه
بودند .شاخص نقدشوندگي سهام  ۴۵شركت بزرگ

خصوصي ،عموم��ي ،تدريجي يا فروش به كس��ر صورت
پذيرد .همچنينعرضهخصوصيميتواندبهصورتعرضه
تدريجيصورتپذيرد؛پذيرهنويسينيزروشانتشاراوراق
نيستواساسأموضوعيديگراستثانيا نهدراليحهبودجه
و نه در قوانين موجود ابعاد و چارچوب آن بيان نشده است
و لذا قابليت تفسير و تاويل دارد .ثالثأ عرضه عمومي كامال
شفافاست،اماعرضهخصوصيياتدريجيمخصوصااگربا
فروشاوراقبهكسرتركيبشودوهيچمكانيسمافشاوايجاد
شفافيتيهمبرايآنتعييننگردد،كامالامكانبروزفساد
فراهمميشودوكشفنرخنيزممكناستبهشكلصحيح
صورتنگيرد.رابعاساختاربازاراوراقماليدولتدرصورت
تصويباليحهنيزمشخصنيست.براينمونهرابطهميان
مثال عرضه خصوصي اوراق با مبادالتي كه در بازار سرمايه
روياوراقماليدولتانجامميشود،مشخصنيست.عبارت
بازارهانيزكهدرانتهاياينروشهادرمتناليحهبيانشده
است،برابهامموجودميافزايدومشخصنيستمراددولت
غيرازبازارسرمايه،چهبازارهايياست.
درهمينراستادربند«ق»تبصره()۵اليحه،وزارتاقتصاد
راموظفبهارايهفهرستمعاملهگراناوليهمجازاوراقدولتي
ميكند.اينبندنيزدرادامهجزء«»۴اليحهبودجه،ابهامات
ديگريميآفريندكهاساسااينمعاملهگرانمجازاوليهقرار
استچهكاريانجامدهندوچهويژگيهاييدارندوارتباط
آنبارويههايموجودچيست.مركزپژوهشهايمجلسدر
پايانبررسيخودآوردهاستكهباتوجهبهنواقص،ابهامات
و اشكاالتي كه متن اليحه در خصوص نحوه عرضه انتشار
اولي��ه اوراق دولت دارد و پيامدهاي منفي كه در بازار اوراق
مالي دولت ايجاد خواهد كرد ،به نظر ميرسد ،تصويب اين
مجوزها مشكالت زيادي را چه در بحث اجرا و چه در بحث
نظارت بر آن ايجاد خواهد كرد (البته با عنايت به تفاوتها
ميانقواعدحاكمبرانتشاروعرضهاوراقماليدولتباقواعد
حاكمبرانتشاراوراقشركتي،ضرورياستدولتبافوريت
يكاليحهمستقلدراينخصوصارايهكند).بنابراينبايد
دولت در چارچوب روشهاي موجود ،انتشار (عرضه اوليه
اوراق مالي خود را كارس��ازي كند .در خصوص استفاده از
نهادهايواسطبامالكيتومديريتدولتويابحثتبعيت
ازتشريفاتقانونيمربوطبهبورسدرخصوصداراييهاي
پشتوانه اوراق نيز اگرچه اولويت با ارايه يك اليحه مستقل
است ،اما به نظر ميرسد تصويب آن مشكالت جدي ايجاد
نخواهدكرد.

اندونزياي��ي نيز در بازار بورس اين كش��ور و منطقه به
ميزان  ۱.۵درصد كاهش يافت.
برخي از بخشهاي مهم مالي و صنعتي سنگاپور نيز امروز
به ترتيب با افت  ۰.۸و  ۱.۲درصدي روبه رو بودند.
پيشتر برخي از كارشناسان بازار بورس و اوراق شرق آسيا
اعالمكردندترورسردارشهيدقاسمسليمانيتوسطامريكا
ضمن تاثير بر اقتصاد ش��رق آسيا از جمله كاهش ارزش
سهام در بورس كره جنوبي ،سرمايهگذاران و سهامداران
اين كشور را نيز بهشدت نگران كرده است.
به گفته اين كارشناس��ان تحوالتي ك��ه در آينده رخ
ميدهد مانند مسائل خاورميانه ،اوضاع كره شمالي و
تنشهاي فزاينده ميان ايران و امريكا روي كره جنوبي
به ويژه بازار بورس اين كشور و ساير كشورهاي شرق
آسيا تاثيرات فراواني دارد.

پس لرزههاي شهادت سردار سليماني در بازارهاي مالي منطقه
در آغاز معامالت هفتگي بازارهاي بورس منطقه خاورميانه ،سهام شركت
آرامكويعربستانبرايدومينروزمتواليكاهشداشتوباحدود ۰.۲درصد
افت به ۳۴.۴۵ريال سقوط كرد .به گزارش تسنيم به نقل از رويترز ،در آغاز
معامالتهفتگيبازارهايبورسمنطقهخاورميانه،سهامشركتآرامكوي
عربستانبرايدومينروزمتواليكاهشداشتوباحدود 0.2درصدافتبه
 34.45ريالسقوطكرد.اينپايينترينرقمثبتشدهبرايسهاماينشركت
اززمانعرضهاوليهدربازاربورسدر 11دسامبربهشمارميرود.ارزشسهام
شركت آرامكو كه اولين محك جدي خود پس از عرضه عمومي در بورس
را تجربه ميكند ديروز نيز افت 1.7درصدي را تجربه كرده بود .ارزش سهام
آرامكواززمانرسيدنبهرقم 38.70ريالتاكنونحدود 11درصدافتكرده
است .روز يكشنبه و در نخستين روز معامالت بورس پس از شهادت سردار
سليمانيبازارهايبورسمنطقهخليجفارسدرواكنشبهافزايشنگرانيها
شاهد كاهش ش��اخصها بودند و سراسر قرمز پوش شدند .شاخص بورس

كويت ديروز بيشترين كاهش را داشت و در پايان معامالت افت 4درصدي
را تجربه كرد .شاخص تداول در بورس عربستان نيز ديروز كار خود را با2.4
درصد افت به پايان برده بود .به گفته محمدعلي ياسين ،استراتژيست ارشد
موسسه الظبي كپيتال در ابوظبي« :سرمايهگذاراني كه اميدوار بودند سال
2020شاهدكاهشتنشهايژئوپولتيكدرخاورميانهوشمالآفريقاباشند،
اميدهايخودرادردومينروزسالبربادرفتهديدند...سال 2020همچنان
سال تنشهاي باالي ژئوپولتيك خواهد بود ».بر اساس گزارش بلومبرگ،
هزينهبيمهبدهيهايعربستاندرقبالهرگونهنكولبهشدتافزايشيافته
است .به گفته فهد اقبال ،تحليلگر موسسه كرديت سوييس در خاورميانه،
ميزانتداومافتشاخصهايبورسكشورهايعربيبستگيبهاينخواهد
داشتكهايرانچگونهوچهزمانيدستبهتالفيترورسردارسليمانيبزند.
ويافزود«:يكحسنگرانيوصبروانتظاردربازارهاحاكمشدهاست...كسي
نميداندايرانميخواهدچكاركندياتالفيايرانچقدرشديدخواهدبود».

اخبار
مثلث حمايت از بازار سرمايه

با شهادت سردار س��ليماني و شكلگيري موجي از
تنشهاي كالمي و خط و نشان كشيدنهاي ايران
وامريكا،بازارسرمايهروزگذشتهريزشقابلتوجهي
داش��ت .البته بازار ميتوانست سقوط سنگينتري
تجربه كند ،اگر حماي��ت صندوقها و حقوقيهاي
بازار نبود!
به گزارش بورسنيوز ،حمايت حقوقيها و صندوق
توسعهوصندوقتثبيتبازارو...ازسهمها،همانديروز
بسياريازصفهايفروشراجمعكردوامروز،شرايط
عاديتر است و حمايت حقوقيها از بازار ادامه دارد و
بهنظراكثركارشناسانوتحليلگرانبازارسرمايه،بادر
نظرگرفتناصالحسنگينديروزوحمايتحقوقيها،
بورستهراناحتماالفرداياسهشنبهبهتعادلميرسد
و در روزهاي آينده مجددا روند صعودي خود را پيش
خواهدگرفت.بهناممراديكارشناسبازارهايمالي
در گفتوگو با بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار
سرمايه بيان كرد :شهادت س��ردار قاسم سليماني،
ضايعه دردناكي براي مردم ايران بود و شهادت ايشان
رابهخانوادهايشانومردمكشورمانتسليتميگويم.
اماآنچهروزشنبهدربورستهرانگذشت،فقطرفتار
هيجاني نبود .وي افزود :اين اقدام امريكا در منطقه،
اقدامي در جهت تقويت خط تروريسم و بر هم زدن
امنيتمنطقهبود.اينمنطقهبهعنوانكريدورانرژيو
يكيازكانالهايمهمترانزيتيومراكزاقتصاديبزرگ
دنيا بعد از اين اتفاق دچار بحران بزرگي شده و امريكا
طبقعادتورسالتهميشگيبادخالتمستقيمدر
اوضاع منطقه ،اين شرايط را به وجود آورده است .اين
بحران ،جدي بوده و نميتوان واكنش سهامداران را
فقط ناشي از هيجان دانس��ت .اما اميدواريم با تدبير
مقام معظم رهبري و دولتمردان ،بازار س��رمايه هر
چه سريعتر به ش��رايط عادي بازگردد .مرادي اضافه
كرد :عملكرد صندوقها در حمايت از بازار سرمايه،
قابل تقدير بوده اما؛ نقدي كه به حمايت صندوقها و
حقوقيها وارد است اين است كه بهتر بود روز شنبه
در همان ابتداي معام�لات ،خريدهاي خود را انجام
دهند .اين اقدام حمايتي ميتوانست بهتر مديريت
شود؛ اقدامات حمايتي در چنين شرايط حساسي،
نيازمندمديريتظريفياست.چشمسهامدارانخردو
حقيقيهاهمبهحقوقيهااست.ويدرپيشبينيروند
آتي گفت :اميدواريم در روزهاي آينده نحوه مديريت
بهبوديافتهضمناينكهدولتبايددرنظرداشتهباشد
كهبازارسرمايه،آينهتمامنماياقتصادكشوراست.اگر
بخواهيماقتداروايستادگيكشوررادرتماميابعادبه
رخدشمنبكشيم،بايداينبازارمديريتشود.مرادي
افزود:نحوهاينحمايتبايدبسيارمديريتشدهباشد
و ب��راي تحقق اين منظور هم دولت باي��د از اين بازار
حمايتكندوهمنقدينگيكافيبرايحمايتازاين
بازار،تزريقشود.اينكارشناسبازارسرمايهتاكيدكرد:
بهسهامدارانهمتوصيهميشودشرايطرادرككنند
وباور داشته باشند اتفاق تلخيكه رخ داده،براي همه
مردمايرانوحتيمنطقه،يكبحرانبودهاست.قطعا
بااندكيصبروبردباري،ازاينبحرانهمعبورخواهيم
كرد .در اين ش��رايط ،هر چه رفتار ما هوشمندانهتر
باشد ،رسيدن به شرايط عادي و پشت سر گذاشتن
بحرانهمراحتترخواهدبود.مديرانارشداقتصادي
كشور ،مس��ووالن بانك مركزي و س��ازمان بورس و
اوراقبهاداركشورنيزبهتراستارتباطكالميخودرا
بامردمبيشتركنندوازقدرترسانههابرايآرامكردن
مردمبهرهببرند.

صرف اتكا به حمايت
حقوقيهاصحيحنيست

اگر سازوكار بازار س��رمايه ،اتكا به صندوق تثبيت
بازار و ...باشد ،اين بهعنوان يك شوك مقطعي يا يك
مقابله مقطعي ميتواند موثر باشد و اثر مهم آن اين
است كه همه فعاالن حقيقي و حقوقي با يكديگر،
همقسمشدندوحضورشاندرعرضهسهاموفروش
بهترين كمك است .فردين آقابزرگي در خصوص
حمايت از بازار س��رمايه توسط حقوقيها به اظهار
داش��ت :اگر منابع مالي در نظر گرفته ش��ده براي
حمايتهاي مقطعي در بازار مالك قرار داده شود،
چنين اقدامي نتيجه مناسبي را دربر نخواهد داشت
زيرا منابع ،محدوديت دارد اما؛ اگر اين همكاري به
صورتهمهجانبهباشدوصرفادرجهتخريدنباشد.
وي ادامه داد :از سوي ديگر ،برخي از فروشندگان كه
خودآنهابرابريميكنندازلحاظميزانحجمخريد
و فروش با حقوقيها نيز بايد توصيه شود كه چنين
اقداميغيرحرفهايبودهواثرهيجانكاذبمقطعي
در صف فروش وارد ميشود و اصرار به فروش ،نتيجه
مطلوبيرابرايبازارسرمايهبههمراهنخواهدداشت.
اين كارشناس بازارس��رمايه افزود :صرف اتكا به
حمايت حقوقيها براي خريد صحيح نيس��ت
چراكهمطمئناممكناستحقوقيهانيزاختالف
نظر و آرايي بر خريد خود داش��ته باشند .وي در
ادامه فعاالن بازار س��رمايه را ب��ه تامل در فروش
توصيه كرد و ادام��ه داد :صرف نظر از اينكه بازار
مس��ير رو به نزول را پيش گرفته ،اشتباه است و
اگر تنها به اميد سودآوري ،قصد سرمايهگذاري
ارجحيت پيدا كند اصال نبايد استدالل و تفاوتي
براي خريد در چنين بازههايي مطرح باش��د اما؛
ريسكسيستماتيكسياسيبيتاثيرنيست.
مديرعامل كارگزاري بان��ك دي تاكيد كرد :اگر
سازوكار بازار سرمايه ،اتكا به صندوق تثبيت بازار
و  ...باشد ،اين به عنوان يك شوك مقطعي يا يك
مقابله مقطعي ميتواند موثر باشد و اثر مهم آن
استكههمهفعاالنحقيقيوحقوقيبايكديگر،
هم قسم شدند و حضورش��ان در عرضه سهام و
فروش بهترين كمك است .آقابزرگي در رابطه با
ادامهدار بودن روند روز گذشته عنوان كرد :به هيچ
عنوان حتي در حادترين شكل ممكن نيز چنين
پيشبيني نميش��ود؛ معموال اصل و مهمترين
رفلكس بازار در بدو شروع و ورود اطالعات و اخبار
نااميدكننده ،پرتنش خواهد بود.
اين فعال بازارسرمايه در پايان خاطرنشان كرد :اوج
ريزش ديروز رقم خورد.

اخبار
نصب برچسبقيمت
امري ضروري است

پايگاهخبرياتاقتهران|رييس اتحاديه صنف
خواربارفروشانتهرانباتاكيدبراينكهنصببرچسب
قيمت ب��ر روي كاالها امري ضروري اس��ت ،گفت:
هر كاالي بس��تهبندي موجود در واحدهاي صنفي
حتم��ا داراي برچس��ب قيمت ب��وده و محصوالت
فلهاي نيز بر روي ظرف برحس��ب كيلوگرم قيمت
دارد .صفر فرهمندجم رييس اتحاديه صنف خواربار
فروشانتهراندرادامهافزود:كاالهاييكهدريخچال
نگهداريميشوند،قيمت،تاريختوليدومصرفآنها
بر روي ظرف درج ميشود و برچسب ندارد .هر يك
از كاالهايي كه بهطور فلهاي عرضه ميشود بر روي
ظرف حاوي آن كاال بر حس��ب كيلوگرم بر چسب
قيمت نصب ميش��ود به عنوان مثال بر روي گوني
برنج ،قيمت هر يك كيلوگرم قيد ميش��ود .رييس
اتحاديه صنف خواربار فروش��ان تهران ادامه داد :در
واحدصنفياگرازهركاالييبهتعدادزيادموجودباشد
در يك سبد يا استند يا قفسه مجزا قرار داده ميشود
و برچسب بر روي آن استند و قفسه نصب ميشود،
اتحاديهبهنصببرچسبكاالكامالاعتقادداردواين
موضوعرابهتمامياعضاءخودابالغداشتهاستواين
موضوعراامريضروريميدانيم.فرهمندجماضافه
كرد:واحدهايصنفيتحتپوششازهمانابتداكه
مبادرت به تهيه پروانه كسب ميكنند آموزشهاي
الزمراجهتضروريبودنبرچسبقيمتميبينند.

فراهمسازي گسترش بازار
كاالهاي ايراني

ايس�نا| عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است در
صورتي كه الزامات داخلي رونق توليد شكل بگيرد،
واحدهايصنعتيظرفيتقابلتوجهيبرايافزايش
فرصتهايشغليدارند.عباسآرگوناظهاركرد:ما
درسالهايگذشتهبهدليلنبودتوجهالزمبهتوليد
و برخي مشكالت اقتصادي ،توجه همهجانبهاي به
توليدنداشتيموهمينموضوعباعثشدبخشقابل
توجهي از ظرفيتهاي صنعتي و توليدي كش��ور،
عمال با تمام توان خود كار نكنند .به گفته عضو اتاق
بازرگانيتهران،باتوجهبهبرنامهريزيكهدرماههاي
گذشتهدرمسيرحمايتازتوليدداخلشكلگرفت
و پس از آن با آغاز تحريمها و محدود ش��دن واردات
كاالهايمصرفيادامهپيداكرد،فضاييجديدرابراي
گسترش بازار كاالهاي ايراني ايجاد كرد كه اين امر
ميتواندبهافزايشاشتغالوبهبودعملكردواحدهاي
توليدي كمك كند .اين فعال اقتصادي با بيان اينكه
براي تكميل اين فرايند باي��د برخي مقدمات مهم
اجرايي ش��وند ،تصريح كرد :در وهله اول بايد توجه
كنيم كه محدودي��ت واردات بايد به حوزه كاالهاي
مصرفيمربوطشودومحدوديتيدرحوزهمواداوليه
كارخانجاتايجادنشود،زيرادرصورتنرسيدنمواد
اوليه ،اس��تفاده از تمام ظرفيتهاي توليدي داخل
كشورممكننخواهدبود.ازسويديگركاهشموانع
توليدوبهبودفضايكسبوكاراهميتفراوانيدارد.
آرگونادامهداد:دركنارآن،بحثكاهشهزينههاي
توليدوقيمتتمامشدهكاالهانيزموضوعمهمديگري
است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد و به اين ترتيب
امكان رقابت كاالهاي ايراني با محصوالت خارجي
افزايش پيدا كند .به گفته اين عض��و اتاق بازرگاني
تهران ،براي گس��ترش بازار كاالهاي داخلي ،قطعا
موضوعتوسعهصادراتغيرنفتياهميتفراوانيدارد
وبايدباارتقايكيفيتوبهينهسازيفرايندتوليد،بازار
كاالهايتوليدداخلراگسترشدهيم.

كشور نيازي به واردات
كودهاي آماده مصرف ندارد

ايرن�ا| ريي��س هياتمدي��ره انجم��ن صنف��ي
توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي با بيان اينكه
تمامي كودهاي مصرفي كشور از محل توليد داخل
تامين ميشود گفت :كشور هيچ نيازي به كودهاي
آماده مصرف وارداتي مشابه توليد داخل ندارد .قباد
فرهادي با تاكيد بر كيفي بودن كودهاي شيميايي
توليدداخلنسبتبهبرندهايخارجياظهارداشت:
 ۹۰درصدكودهاي توليدداخليدربستهبنديهاي
ش��كيل خارجي عرضه ميش��ود .وي با بيان اينكه
وجودكودهايشيمياييامريكاييواروپاييدركشور
دروغي بيش نيس��ت ،افزود :در حال حاضر به دليل
وجود تحريمها عليه ايران ،حت��ي داروهاي مربوط
به بيماريهاي خاص امريكايي و اروپايي وارد كشور
نميشود.بهگفتهرييسهياتمديرهانجمنصنفي
توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي ،كود مصرفي
كشوربيشاز ۴ميليونتناستدرحاليكهبراساس
آمار گمرك جمهوري اسالمي كمتر از  ۱۰هزارتن
كودآمادهمصرف(دودهمدرصد)واردكشورميشود.
ويموادسازندهكودرا ۹۰درصدآبو ۱۰درصدماده
موثره دانست و ادامه داد :در حال حاضر مواد اوليه و
تكنيكال كود از چين ،هند ،روسيه ،آسياي ميانه و
تركيهتامينوواردميشود.رييسهياتمديرهانجمن
صنفي توليدكنندگان كودهاي كش��اورزي محور
مشكالت صنعت توليد كودهاي بخش كشاورزي
كش��ور را تخصيص ارز يارانهاي به واردات كودهاي
آماده مصرف ،تجارت كود ،افزايش قيمت مواد اوليه
پتروشيميهاي داخلي ،افزايش هزينههاي ناشي از
تحميلتشديدنظارتهاوعدماجراياصل ۴۴قانون
اساسي برشمرد .وي تصريح كرد :دولت ارز يارانهاي
 ۴۲۰۰تومانيرابدوناحتسابمالياتوارزشافزوده
بهوارداتكودهايآمادهمصرفتخصيصميدهدكه
سودهايكالنناشيازوارداتكودهايآمادهمصرف
مستقيمبهجيبواردكنندگانميروددرعينحال
بهدليلمعافيتازپرداختمالياتوارزشافزودهاين
كاالها با قيمتهاي پايين به بازار عرضه ميش��وند.
فرهادي گفت :در حالي كه توليدكنندگان داخلي
مشابههمينكودهاراباافزايشهزينههايتوليد،ارز
آزاد و پرداخت ماليات و ارزش افزوده توليد ميكنند
كه موجب افزايش قيمت توليدات داخلي نسبت به
مشابهوارداتيآنهاميشود.
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تشكلها

يك موسسه بينالمللي تحليل كرد

آينده كسبوكار درخاورميانه
تعادل | گروه تجارت|
چشمانداز كشورهاي منطقه خاورميانه چگونه خواهد
بود؟ آيا كشورهاي منطقه ميتوانند اشتغال كافي براي
جوانانايجادكنند؟آياكسبوكارهايبزرگخانوادگي
كه بر بخش خصوصي مسلط شدهاند ،توانايي رقابت با
نسل جديدي از رقباي كارآفرين را خواهند داشت؟ آيا
اجرايايدههايگوناگونيكهدرمناطقديگرباموفقيت
همراه بودهاند ،در منطقه خاورميانه نيز موفق خواهند
بود؟ آيا الگوهاي مصرف در خاورميانه متفاوت از ديگر
مناطقجهاناست؟آياتجارتالكترونيكدراينمنطقه
همانند ساير نقاط جهان رشد كرده است؟ آيا مردم اين
منطقه به مسائل مربوط به سالمت اهميت ميدهند؟
اينها همه پرسشهايي اس��ت كه براي واكاوي آينده
كس��بوكار در منطقه خاورميانه مطرح ميشود .در
همينحال،موسسهمككينزيدردسامبرسال2019
گزارشيراباعنوانآيندهكسبوكاردرخاورميانهمنتشر
كرده ،كه در آن فرصتها و چالشهاي كس��بوكار را
در منطقه خاورميانه مورد واكاوي قرار داده اس��ت .به
گزارش معاونت بررس��يهاي اقتصادي اتاق تهران و با
اس��تناد به دادههاي اين موسسه بينالمللي ،ميتوان
گفتكهمنطقهخاورميانهبهطورهمزمانباچالشهاي
ساختاريودرعينحالفرصتهايبزرگيمواجهاست.
نرخ باالي بيكاري حدود  4برابر ميانگين جهاني در اين
منطقه را بايد از چالشهاي بزرگ خاورميانه عنوان كرد
كه البته ميتواند به فرصتي بزرگ نيز تبديل شود .اين
منطقه از ويژگيهاي ساختاري پيچيدهاي برخوردار
اس��ت و به همين دليل بايستي براي هر كشور و حتي
به ازاي هر شهر در اين منطقه ،استراتژيهاي متفاوتي
اتخاذگردد.ايناستراتژيهامتناسببااينكهنقاطقوت
مورد توجه قرار گيرد يا روي نقاط ضعف ،تمركز شود؛
متفاوت خواهد بود.
خاورميانه ،تركيبي از پيچيدگيها
منطقه خاورميانه در حال حاضر با چالشهاي متعددي
روبرو است؛ ش��رايط اين منطقه ناپايدار است و همين
موضوع فعاليت اقتصادي را دشوار ميكند .با اين وجود
دو نوع نگرش نس��بت به آين��ده اقتصادي اين منطقه
وجود دارد .در نگرش نخس��ت كه خوشبينانه اس��ت
ميتوانمحركهايقابلتوجهيرابرايرشداقتصادي
منطقه خاورميانه متصور ميشوند كه ازجمله آنها بايد
به «سرمايهگذاريهاي كالن ،جمعيت جوان مايل به
تغيير و بازار مصرف بزرگ و جذاب منطقه» اشاره كرد.
در نگرش نوع دوم با توجه به وضعيت ژئوپلتيك منطقه
و نوسان قيمت نفت طي سالهاي اخير ،نگرانيهايي
در خصوص وضعيت اقتصادي و امكان كسب موفقيت
در آينده ،وجود دارد.
از ديگر مشكالت ساختاري اين منطقه ميتوان به نرخ
باالي بيكاري آن اشاره كرد؛ براساس آمار جهاني نرخ
بيكاري در خاورميانه حدود  4برابر ميانگين جهاني آن
است.همچنيندراينمنطقهازهر 4كودكتنهايكنفر
امكانتحصيلدارد؛درنتيجهامكانكشفموقعيتهاي
كاري براي افراد ،محدود ميشود .در چنين شرايطي
يافتن راهي براي رفع معضل آموزش و اشتغال ضروري
بهنظر ميرس��د و ميتواند زمينه تحرك در پيش��برد
اقتصاد را فراهم آورد.
خاورميان��ه را باي��د تلفيقي از كش��ورهاي مختلف با
پيچيدگيهاي بسيار دانست .برخي از كشورهاي اين
منطقه همچون مصر از قدمت بسيار طوالني برخوردار

هستند؛ برخي ديگر نيز همچون امارات متحده عربي،
قدمت تنها  50س��اله دارند .برخي از كش��ورهاي اين
منطقه بسيار ثروتمند و برخي فقير هستند تا جايي كه
درمواردياختالفتوليدناخالصداخليسرانهكشوري
ثروتمند حتي تا 100برابر سرانه توليد ناخالص داخلي
كش��وري فقير برآورد ميشود .اختالف جمعيت قابل
توجهي نيز در اين كشورها به چشم ميخورد .كشوري
همچون پاكستان بيش از  200ميليون جمعيت دارد؛
اين در حالي است كه جمعيت بحرين تنها 1.5ميليون
نفر،گزارشميشود.بنابراينميتواناذعانكردباتوجه
به تفاوت ياد شده در خاورميانه ،بايد به ازاي هر كشور يا
هر منطقه ،سياستهاي مختلفي اتخاذ شود.
تغيير در راه است
با اين حال ،ش��ركتهاي بينالمللي كه قصد ورود به
منطقه خاورميانه و آغاز كسبوكاري در آنجا را دارند
بايد در درجه نخس��ت سطح دانش خود را درخصوص
اين منطقه افزاي��ش دهند .براي رش��د دانش محلي
ميتوانازهمكاريشركتهايمحلي،كسبوكارهاي
خانوادگي و س��اير نهادهايي كه ش��ناخت عميقي از
فرهنگ منطقه دارند ،كمك گرفت .به ويژه كه در موارد
متعددي مشاهده ميشود دليل عدم موفقيت برخي از
شركتهاي بينالمللي در خاورميانه ،تصورات نادرست
و عدم شناخت بازارها و نيازهاي مصرفكنندگان اين
منطقه اس��ت .درواقع هرآنچه در بازاره��اي خارج از
خاورميانه با موفيت همراه بوده ،لزوما در اين منطقه هم
با نتايج مثبتي همراه نخواهد بود.
شناختمصرفكنندگاناينمنطقهنيزازديگرمواردي
اس��ت كه تاثير بس��زايي در موفقيت توليدكنندگان
دارد .بررسيهاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه
مصرفكنندگاندرخاورميانهبسيارمتنوعهستند.آنها
اغلب نس��بت به تغييرات قيمت حساساند و وفاداري
چنداني به برندها ندارند؛ تا جايي كه ميتوان گفت به

دنبال نوآوري ،ماركهاي جديد و حتي ارزانتر هستند.
در دورهاي مردم اين منطقه گمان ميكردند هرچه از
غرب وارد شود ،كيفيت باالتري خواهد داشت .اما امروزه
اين نگاه در منطقه خاورميانه در حال تغيير است .مردم
خاورميانهاگرچهخواستارتغييروبهبودكيفيتزندگي
خودهستندامادرعينحالنسبتبهكشوروسنتخود
افتخار ميكنند .تا جايي كه در موارد متعددي مشاهده
ميش��ود از مش��اغل ،برندها و توليدكنندگان محلي
حمايتميكنند.بنابراينهمچنانبايدتاكيدكردورود
موفق ش��ركتهاي بينالمللي به اين منطقه مستلزم
تحقيق و شناخت درخصوص نوآوريهاي محلي است.
در دني��اي كنوني همپاي تغييراتي ك��ه در دنيا انجام
ميشود؛ حوزههاي جديد تجارت نيز فرصت حضور در
خاورميانه را پيدا ميكنند؛ توسعه تجارت الكترونيك را
بايديكيازمصاديقبهبودوضعيتكسبوكاردرمنطقه
خاورميانه دانست .با رشد تكنولوژي تجارت الكترونيك
در اين منطقه اهميت ويژهتري پيدا كرده تا جايي كه
در حال حاضر ،حدود 30تا 40درصد خريدها بهصورت
آنالين انجام ميشود.
دولت و بخش خصوصي
بخشقابلتوجهيازدرآمدكشورهايمنطقهخاورميانه
از طريق نف��ت و منابع انرژري و توس��ط دولت تامين
ميش��ود ،بايد اذعان كرد كه در چنين شرايطي دولت
نقش بس��يار اثرگذاري در حوزهه��اي مختلف دارد.
براس��اس آم��ار در كش��ورهاي خليج فارس و س��اير
كشورهاي منطقه ،حدود  80درصد سرمايهگذاريها
توسط دولت يا نهادهاي مرتبط با آن انجام ميشود .اين
وابستگي به نفت مشكالتي را براي كشورها ايجاد كرده
و دامنه تبعات آن روز به روز گستردهتر ميشود .ازجمله
آنكه اقتصاد خاورميانه با س��رعت اندكي در حال رشد
است درحالي كه هزينههايي همچون هزينه اشتغال،
يارانههاي پرداختي براي اشتغال محلي و  ....به سرعت

مخاطرهپذير يا اس��تقرار انكوباتورها (مراكز رشد) در
امارات متحده عربي اشاره كرد.
از ديگر داليل خوشبيني نس��بت به چشماندازهاي
منطقه خاورميانه ،ميتوان به س��رمايهگذاري بر روي
كارآفرينان و همچنين سرمايهگذاري بر روي ايدهها،
اش��اره كرد .تا جايي كه طي سالهاي اخير در منطقه
خاورميانه درصد ش��ركتهايي كه ب��ر روي فناوري
متمركز شدهاند افزايش يافته اس��ت .چنانچه در اين
منطقه،زيرساختهابهدرستيبرايجوانانفراهمشود،
آنها ميتوانند نوآوري و ايدههاي ناب خود را به آفريقا و
حتيسايركشورهايجهانصادركنند.عالوهبراينبايد
خاطرنشانساختدراينمنطقهتوسعهبهسرعتاتفاق
ميافتد؛ براي مثال صنعتي كه در خارج از اين منطقه
به حدود  30تا  40سال زمان براي توسعه احتياج دارد،
در اين منطقه با گذشت  4تا  5سال به توسعه ميرسد.

در حال رشد هستند .اين موضوع به قدري جدي است
كه حتي ميتواند زمينه ورشكستگي كشورها را فراهم
آورد .همين مشكالت زمينه توجه به بخش خصوصي
و تغيير رويكرد اقتصاد از وابستگي اقتصادي از دولت به
بخش خصوصي را فراهم كرده اس��ت .درواقع ميتوان
اذعان كرد كه اكنون زمان آن رس��يده تا موازنه بخش
دولتي و خصوصي در منطقه خاورميانه ،تغيير كند.
البته در چنين ش��رايطي بخش خص��وص خاورميانه
نيز با تحوالت عظيمي روبرو بوده است ،چراكه اقتصاد
بهصورت فزايندهاي توسط كسبوكارهاي خانوادگي
هدايت ميشود .اما پيشبيني ميشود بعد از نسل سوم
اين كسبوكارهاي خانوادگي ،احتمال بقاي آنها حدود
 15درصد شود .بنابراين اين بنگاهها نيز نياز به تحولي
بزرگ دارند تا بتوانند در بازاري كه كار كردن در آن روز
به روز سختتر ميشود ،بسيار رقابتي باشند.
بنابراين ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه در هر اقتصاد
سالمي بايد تعادل قابل قبولي ميان سرمايهگذاريهاي
دولت و بخش خصوصي وجود داش��ته باشد كه زمينه
ايجاد نوآوري و كارآفرين��ي را مهيا كند .چراكه دولت
به تنهايي نميتواند كارفرماي همه مردم باشد و بخش
خصوصي نيز بايد نقش بيش��تري در اقتصاد ،به عهده
بگيرد.
توسعه در خاورميانه ،سرعت مييابد
خاورميانهازظرفيتهايقابلقبوليبرايسرمايهگذاري
برخوردار است اما اين موضوع را نميتوان منبعي كافي
براي رش��د اقتصادي و منبعي براي نوآوري به حساب
آورد .با اين وجود انتظار ميرود ظرف 4تا 5سال آينده،
خبرهاي خوبي از توس��عه اين منطقه به گوش برسد.
بهويژه كه بس��ياري از دولته��اي خاورميانه محيط
مساعدي را براي شكلگيري فعاليتهاي جديد ايجاد
كردهاند كه ازجمله آنها ميت��وان به تخصيص منابع
بانك مرك��زي لبنان به صندوقهاي س��رمايهگذاري

كاهش وابستگي به نفت
با جديت دنبال ميشود
درگذشتهنيازعدموابستگيبهدرآمدهاينفتيهمانند
امروز در منطقه خاورميانه احساس نميشد؛ زيرا حتي
با وجود كاهش قيم��ت اين منبع خدادادي ،همچنان
درآمده��اي حاصل از فروش آن ،نياز اين كش��ورها را
تامين ميكرد .اما در حال حاضر كشورهاي منطقه به
دنبالكاهشوابستگيخودبهدرآمدهاينفتيهستند.
صنايع ايجاد شده در عربس��تان سعودي و در ابوظبي
گوياياينامرهستند.ايندستفعاليتهايتوسعهاي
در س��اير كش��ورهاي منطقه نيز آغاز شده و با جديت
پيگيري ميشود .هرچند همچنان تا رسيدن به هدف
اصلي كه عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي بوده فاصله
زيادي وجود دارد ،اما تحقق اين هدف دور از دسترس
نيست و در آيندهاي نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
براي كاهش وابس��تگي به نفت بايد ابت��دا يارانههاي
پراختي دولتهاي اين منطقه براي ب��رق ،گاز و  ...كه
هزينههاي م��ازادي را به دوش دولتها وارد ميكنند،
حذف شوند .حذف اين يارانهها در بلندمدت ميتواند
به عنوان محرك بخش خصوصي ش��ناخته شود تا به
استفاده از فناوريهاي جديد روي آورند ،مدل تجاري
خود را تغيير بدهند و كيفيت عملكرد نيروي كار خود
را بارور سازند .در ادامه بايد ساختار مالياتي بسياري از
كشورهايمنطقهاصالحشود.اخيرادربرخيكشورهاي
اين منطقه قانون دريافت ماليات بر ارزش افزوده ،اجرا
ميشودكهقدممثبتياستوشفافيتبيشترمعامالت
را به دنبال دارد .افزايش به��رهوري نيروي كار از ديگر
اقداماتي است كه در خاورميانه بايد انجام شود .از آنجا
كه پتانسيل فراواني در منطقه براي جذب و نگه داشتن
افراد مستعد وجود دارد ،انتظار ميرود در آينده نزديك،
تغييرات فراواني در بخ��ش بهبود عملكرد نيروي كار
ايجاد شود.
از مجموع موارد ياد شده ،ميتوان اينطور نتيجه گرفت
كه اقتصاد خاورميانه از بازار انرژي به سمت تامين نياز
مصرفكنندگان ،پيش ميرود .در چنين شرايطي از
دولتها انتظار ميرود قدمهاي جسورانهتري درجهت
متنوعس��ازي اقتصاد بردارند .اين ش��رايط به بخش
خصوصياينامكانراميدهدتاروزبهروزبزرگترشود.
البته كه همچنان منابع طبيعي سهمي از تامين اعتبار
اين منطقه را بر عهده خواهند داشت اما انتظار ميرود
كه اس��تعدادهاي منطقه با مجموعهاي از مهارتها و
نوآوريها شكوفا شوند.

در نشست فعاالن اقتصادي با نهادهاي دولتي انجام شد

نقد نقشه راه توسعه صادرات برق
تعادل | نمايندگان بخش خصوصي و نهادهاي دولتي
در نشستي كه به منظور بررسي طرح مطالعاتي تدوين
نقشهراهتوسعهصادراتبرقتوسطمعاونتبررسيهاي
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد ،به مولفههاي
اثرگذار و چالشهاي توليد و ص��ادرات برق پرداختند
و مش��كالت پيش روي بخش خصوصي و راهكارهاي
احتمال��ي آن را مطرح و بررس��ي كردند .س��نديكاي
شركتهاي توليدكننده برق كه از سوي اتاق بازرگاني
تهران ،با نظ��ارت معاونت بررس��يهاي اقتصادي اين
اتاق ،به عنوان مجري تدوين نقشه راه توسعه صادرات
برق و طراحي سازو و كارها و بسته سياستي -حمايتي
انتخاب شده و كار را به پيش برده است ،نتايج اوليه اين
تحقيق را تشريح كرد و به اشتراك گذاشت تا نظرات و
بازخورده��ا را براي اصالح احتمالي و تدوين نهايي اين
مطالعه انجام دهد.

نقد و واكاوي يك طرح
طرح مطالعاتي تدوين نقش��ه راه توس��عه صادرات از
آنجا مدنظر قرار گرفته اس��ت كه صادرات برق مزاياي
بس��ياري در ابعاد متفاوت اقتصادي ،سياسي ،امنيتي
و فني دارد و در ش��رايطي كه ف��روش و صادرات نفت و
دستيابي به درآمدهاي ارزي ناش��ي از آن دشوار شده
اس��ت ،صادرات ديگ��ر كاالها به مرات��ب حائز اهميت
بيشتري است .با اين وجود كشور استراتژي مشخصي
براي صادرات برق ندارد .بنابر آمار موجود طي سالهاي
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷ظرفيت نصب شده توليد در كشور ۲۳
درصد رشد داشته اس��ت در حالي كه صادرات برق در
همين بازه با افت ۲۷درصدي مواجه بوده است .با توجه
به نياز كش��ورهاي همس��ايه مانند «عراق ،پاكستان و
افغانستان» به برق و وجود بازارهاي بالقوه در همسايگي
كشور ،به داليل متعدد از پارادايم فكري حاكم گرفته تا
زيرساختها و مقررههاي موجود ،توسعه صادرات برق
هدفي سهلالوصول و آسان نيست و عالوه بر اين تحت
تاثير مالحظات فني مانند تغيير فصول و نوسان مصرف
داخلي است .همچنين اگرچه بخش خصوصي سهمي

نزديك ب��ه  ۶۰درصد در توليد برق در كش��ور دارد ،اما
مالكيت شبكه انتقال برابر قانون در يد اختيار و انحصار
دولت است .با توجه به قيمت پايين خريد برق از سوي
دولت از نيروگاهه��اي بخش خصوصي و نياز به برق در
كشورهاي همس��ايه ،مجوز صادرات و تسهيل شرايط
آن همواره از مطالبات بخش خصوصي بوده اس��ت كه
ميتواند البته به ارزآوري و توس��عه صادرات در اقتصاد
ايران بسيار كمك كند.
در ابتداي نشست بررس��ي نتايج اوليه طرح مطالعاتي
سنديكايشركتهايتوليدكنندهبرق،كهتوسطمريم
خزاعي،معاونبررسيهاياقتصادياتاقبازرگانيتهران
هدايت ميشد ،نماينده اين سنديكا با اشاره به اهداف
طرح مانند تدوين نقشه راه توسعه صادرات برق ،تدوين
بسته سياستي و رويههاي اجرايي و مديريتي ،شناسايي
بازارهاي هدف ،بررسي آماري و تحليلي تجارب داخلي
در توس��عه صادرات برق و ...عنوان كرد كه در اين طرح
مطالعات��ي از روشهاي مختلف كتابخان��هاي ،توزيع
پرس��شنامه ،انجام مصاحبههاي تخصصي و برگزاري
ل خبرگان استفاده شده است .به گفته نماينده اين
پان 
سنديكا مسائلي چون غيرمنطقي بودن قيمت سوخت
گاز براي متقاضيان خصوصي ص��ادرات برق ،ابهام در
زمينه توسعه خطوط انتقال توسط بخش خصوصي يا
دولتي و چگونگي تخصيص ظرفيت خط براي صادرات،
فقدان مكاني��زم تاييد اهليت ش��ركتهاي متقاضي
صادرات برق ،فق��دان مكانيزمهاي كامل و مناس��ب
جبران خسارت در سطوح مختلف قراردادها ،مداخله
دولت در تصديگري و عدم موفقيت بخش خصوصي
در جلوگيري از تصديگري دولت؛ مشكالت در نقل و
انتقاالت مالي در س��طح منطقهاي و بينالمللي ،تنوع
اندك در ابزارهاي پوشش ريسك و سطح توسعه پايين
بازار س��رمايه داخلي و مشكالت سياس��ي در برقراري
ارتباطموثرباهمسايگانوكشورهايمنطقه،ريسكها
و...درتدوينطرحمطالعاتيونقشهراهمدنظرقرارگرفته
است .در طرح مطالعاتي سنديكا مسائلي چون تعيين
قيمت برق صادرات��ي ،در نظر گرفتن مالحظات ملي،

صدور ضمانتنامه ،تعريف تعرف��ه برونمرزي نيز مورد
بررسي قرار گرفته است.
قيمتها بايد واقعي باشد
در ادامه اين نشست ،رييس كميسيون انرژي و محيط
زيس��ت اتاق تهران ،اثرگذاري ان��دك و ناكافي بخش
خصوصي در سياس��تگذاري توليد و صادرات برق را
مهمترين چالش كنوني اين حوزه دانس��ت و از مقوله
امنيت براي توسعه پايدار صادرات به كشورهاي منطقه
به عنوان مولفهاي مهم ياد كرد .رض��ا پديدار افزود :در
طرح مطالعاتي سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق
بر مزيتهاي رقابتي تاكيد شده است در حالي كه به نظر
ميرسد بايد مزيتهاي نسبي هم مورد توجه قرار گيرد
چرا كه انرژي اساسا مزيت نسبي ماست و بايد بتوانيم
برپايه اين مزيت قيمت بهتر و رقابتيتري داشته باشم.
او ادامه داد :اگر در حال حاضر تركيه قيمت برق صادراتي
بهتري از ما دارد ،نتيجه راندمان و بهرهوري پايين ما در
توليد است و ما بايد با استفاده از مزاياي نسبي و رقابتي
عملكرد خود را بهبود ببخشيم.
همچنين رييس كميس��يون تسهيل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران در اين نشس��ت اولين نقد بر طرح
مطالعاتي سنديكا را عدم تاكيد بر ضرورت واقعي شدن
قيمتها دانس��ت و گفت :بايد دقت شود كه هدف اين
نيس��ت كه صنعت برق هم مانند برخي صنايع رانتي
ديگر با استفاده از سوخت ارزانقيمت به صادرات انرژي
بهجاي صادرات محصول نهايي با ارزش افزوده بپردازد.
محمدالهوتيهمچنينپرداختنبهمسالهاهليتبراي
متقاضيان صادرات برق هم قابل نقد دانست و گفت :اگر
قيمتها واقعي شود ،خودبهخود مساله اهليت هم حل
ميشود و رانت از بين ميرود .در يك بازار رقابتي سالم،
رانتجويان خارج ميشوند و متخصصان و اهل فن باقي
ميمانند و اينج��ا نيازي به ارزيابي اهليت معنا ندارد .او
در نهاي��ت با بيان اينكه بازارهاي ه��دف صادرات برق،
بازارهاي پرريسكي هستند ،افزود :اينجا نقش صندوقي
چونصندوقضمانتصادراتبسيارپررنگاست.بخش

خصوصي در شرايط پرريسك نميتواند سرمايهگذاري
عمده انج��ام دهد و حتي اگر دولت مج��وز صادرات را
هم صادر كند باز هم سرمايهگذاري صورت نميگيرد.
حمايت از صادرات بايد توس��ط نهادي چون صندوق
ضمانتصادراتصورتبگيرد.الهوتيهمچنينبرلزوم
همكاري با طرفين خارجي و انجام سرمايهگذاريهاي
مشترك را با هدف كاهش ريسك تاكيد كرد.
لزوم ايجاد يك نهاد رگوالتور
محمدعوضپارسانيزدرايننشستباتوجهبهمشكالت
متعددتوليدكنندگانبرقازجملهخاموشيهاييكهبه
عدمالنفع و زيان واحدهاي توليدي منجر ش��ده است،
پيشنهاد كرد كه گاز از ميادين مشترك برداشت و براي
توليدبرقصادراتيمصرفشود.اوگفت:پيشنهادمااين
استكهوزيرمحترمنفتدستازتعصبرويگازبردارد
چون ما نميتوانيم گاز را در بازار صادراتي بفروشيم .اما
اگر گاز از ميادين مشترك برداشت و به برق تبديل شود،
هم قابل صادرات اس��ت ،هم درآمد بااليي براي دولت
ايجاد ميش��ود و توليد ناخالص داخلي كشور افزايش
مييابدوهماينكهگازميادينمشتركازدستنميرود.
در عي��ن حال نمايندگان وزارت نيرو و ش��ركت توانير
نيز كه در اين نشست حضور يافته بودند ،روابط مالي و
بانكي را حائز اهميت دانستند و بر تعيين راه بازگشت
ارز حاصل از صادرات برق نيز تاكيد كردند .آنها معتقد

بودند.وزارتنيروميتواندتاحدزياديدربرابربازنگشتن
مطالباتش ناشي از صادرات برق به كشورهاي همسايه
مقاومت داشته باشد اما آيا شركتهاي بخش خصوصي
چنين تواني دارند؟
نمايندگان دولت همچنين موضوعاتي چون همزماني
فصلتابستانوپيكمصرفدرايرانوبازارهايصادراتي
هدف مانند عراق و افغانستان را مورد توجه قرار دادند كه
ميتواند مساله توليد و صادرات برق را تحت تاثير قرار
دهد و به زيان بخش خصوصي بينجامد.
ابراهيم بهادراني ،مش��اور عالي اتاق ته��ران هم در اين
نشس��ت با تاكي��د بر بحث مه��م رگوالت��وري ،گفت:
نمايندگان دولت مسائل مهمي را مدنظر قرار ميدهند
و نمايندگان بخش خصوصي نيز موضوعات با اهميت
ديگري را مطرح ميكنند كه ه��ر دو نگاه قابل بحث و
بررسي است .از طرفي مس��ائل سياسي منطقه نيز در
توسعه صادرات برق بسيار حايز اهميت است .از اين رو به
نظر ميرسد نياز مبرمي به يك نهاد رگوالتور وجود دارد
كه نگاهي همهجانبه به مساله صادرات برق داشته باشد
و بتواند راههاي بهينه را ارايه دهد.
بنا بر اعالم معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني
تهران ،طرح مطالعاتي تدوين نقشه راه توسعه صادرات
برق و طراحي ساز و كارها و بسته سياستي -حمايتي،
پس از نهايي شدن نتايج آن براي استفاده و بهرهبرداري
نهادهاي مسوول و بخش خصوصي منتشر خواهد شد.

انرژي
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نگرانيهاي سياسي تعيينكنندگي عوامل اقتصادي را در بازار نفت خام به حاشيه راند

دستهارويماشهاستوتنشباالرفتهاماهرگونهاشتباه
محاسباتي ،ماجراجويي و لغزشي ،به معناي ورود به يك
جنگفراگيراست،هرچندايرانهموارهبهدنبالكاهش
تنشواختاللدرمنطقهبودهاست».
ويبابياناينكههرگونهتنشيقيمتنفترا 5تا 10درصد
افزايشميدهد،گفت«:بورسبازان،ريسكيكهنفتكشها
بايدبپذيرندوهمچنينمسالهانبارشنفتخاممهمترين
عاملدرافزايشتقاضاودرنتيجهرشدقيمتاستكهاينها
تمامابهموضوعناامنيدرمنطقهبرميگردد».
بلومبرگ نيز در گزارشي از احتمال استفاده ايران از نفت
به عنوان سالحي براي تالفي اقدام امريكا در ترور سردار
قاسمسليمانينوشت.براساساينگزارش،دليلخاصي
وجودنداردكهانتظارداشتهباشيمايرانباتهديدبازارنفت
دستبهانتقامازامريكابزند،جزآنكهتاسيساتنفتيمنطقه
خاورميانهحتيباوجودبيشترينمحافظتهاهمدربرابر
حملهآسيبپذيرهستندوعبورنفتكشهاازتنگههرمز
فرصتهاي متعددي را در اختيار ايران قرار ميدهد تا در
عبورومرورشاناخاللايجادكند.
رفتار نامتعارف شاخصهاي نفتي
بلومبرگ گ��زارش داد كه بر اس��اس اطالعات رديابي
نفتكشها،حدود 34ميليونبشكهنفتخامعربستان،
عراق و كويت از تنگه هرمز عبور كرد و رهسپار بندرهاي
امريكاشد.اينآمارتأييدميكندكهدرحالحاضر،اياالت
متحده حدود يك ميليون بشكه نفت از خاورميانه وارد
ميكند ،در حالي كه وابس��تگي اروپا به نفت خاورميانه
بيشتراست.بنابراين،هرتنشيدرخاورميانهكهصادرات
نفتي اين منطقه را با تهديد مواجه كند ،بهطور كلي بايد
بر شاخص نفتي برنت اثرگذاري بيشتري داشته باشد تا
شاخص نفت امريكا .با اين حال ديروز بازار شاهد روندي
معكوسوافزايش 4برابريقيمتنفتامريكادرمقايسه
باافزايشيكدرصديشاخصبرنتبود.
حميد كريمي ،كارش��ناس حوزه انرژي در گفتوگو با
روزنامه «تع��ادل» دليل اين رفتار نامتعارف بازار نفت را
در نوع نگاه منطقه خاورميانه به امريكا و اروپا دانست .از
نظر او «اختالف در رش��د قيمت نفت به احتمال زياد به
دليلنامعلومبودنحوادثروزهايآيندهاست.هميشه
ناشناختهبودناوضاعسببنگرانيهايبيشتريميشود.
اكنون در كل منطقه خاورميانه انگشت اتهام به سمت
امريكانشانهرفتهواروپافعالدرگيرتنشهايخاورميانه
نشده است .به همين جهت بازار نفت امريكا بيش از بازار
نفتاروپاازتنشهاتاثيرپذيرفتهاست».
كريمي البت��ه تأكيد كرد ك��ه در ح��ال حاضر «همه

براي هر خودرو چند بار
كارت سوخت صادر ميشود؟

كارشناسي نفتي با يك عالمت سوال بزرگ در خصوص
آينده نفت مواجهاند .زيرا با شدتگيري تنشهاي ميان
ايران و امريكا ،عوامل اقتصادي حاكميت خود بر بازار را
از دست دادهاند و عوامل سياسي نقش تعيينكنندهاي
برايآيندهنفتگرفتهاند.درچنينشرايطي،كارشناسان
اقتصاد انرژي نميتوانند پيشبيني كنند كه تحوالت
سياسي به چه سمتي خواهد رفت و رفتار نفت در قبال
اين تحوالت چه خواهد بود».با اين وجود او توضيح داد
كهدرحالتعاديشاخصهاينفتيبرنتودبليوتيآي
هماهنگباهمنوسانپيداميكنند،امااكنونبازارنفت
درشرايطيغيرعاديقراردارد.اينكارشناسحوزهانرژي
گفت« :تنشهاي خاورميانه ميتواند بر صادرات نفت
امريكااثربگذاردونهوارداتآن.اگرامريكابايكدرگيري
گستردهنظاميدرخاورميانهروبروشود،صادراتنفتآن
تحتتأثيرقرارخواهدگرفت».
كريمي در پاسخ به اين پرس��ش تعادل كه تالشهاي
عربستان سعودي براي كاهش تنشها چقدر ميتواند
بركاستنازنگرانيهايبازارنفتاثرگذارباشد،بيانكرد:

يادداشت

«چون توليد نفت عربستان به دليل مشكالتي كه چند
ماه پيش در آرامكو پي��ش آمد ،هنوز به ميزان ظرفيت
حداكثري خود نرسيده است ،از اثرگذاري اين كشور بر
بازار نفت كاس��ته شده و آنها زماني ميتوانند تأثيرگذار
باشند كه ظرفيت توليد نفت خود را به حداكثر رسانده
باشند».
با تمام اين اوصاف ،بانك امريكايي گلدمن س��اكس در
گزارشياعالمكردشعلهورشدنتنشهايژئوپليتيكي
در خاورميانه ممكن اس��ت قيمتهاي نفت را باال نگه
دارد اما نفت در صورتي در س��طح قيمت فعلي ميماند
كه اختالل واقعي در عرض��ه جهاني روي دهد.گلدمن
ساكس در يادداشتي اعالمكرد ريسكهاي قيمت براي
نفتبرنتدرهفتههايآتيدرصورتعدموقوعاختالل
بزرگ در توليد نفت ،نزولي هستند .نفت برنت در حال
حاضر باالتر از  ۶۳دالري كه پيش از وقايع اخير معامله
ميشد ،قرار دارد.
پس از اقدام تروريس��تي امريكا در به شهادت رساندن
سردار سرلشكر قاسم سليماني در بغداد و تهديد ترامپ

هرنوع تحرك نظامي ،بازار انرژي خاورميانه را تحتالشعاع قرار ميدهد

آنچه به دنبال ترور سردار قاسم
سليماني توس��ط امريكاييها
ش��اهدش هس��تيم ،ايج��اد
التهابها و افزايش تنشها در
منطقه اس��ت كه اين شرايط
تنها محدود به اي��ران نبوده و
محمدرضامقدم ساير كشورهاي منطقه را نيز
تحتالشعاعخودقراردادهاست.
معاون سابق وزير نفت
بهتبعاينرخدادهاوتنشهانيز
شاهدآنبوديمكهقيمتنفتدربازارجهانيبارشدقابل
مالحظهايهمراهشدهاست.خاورميانهمخزنبزرگانرژي
جهاناستوطبيعتاهرتحركسياسيوامنيتيدرمنطقه
بر بازار انرژي چه در حوزه نفت و چه گاز تاثيرگذار خواهد

بود.درشرايطفعليوباتوجهبهتنشهايموجودميتوان
پيشبينيكردكهميزانعرضهوتقاضايانرژيدرمنطقه
برايمدتيوتاحدوديدچاراختاللشود.برهميناساس
بعيدبهنظرميرسدكهبازارانرژيوقيمتروبهرشدنفت
در كوتاهمدت آرام گرفته و به حالت قبل بازگردد .ميزان
توليدنفتدركشورهايمنطقهعمالتازمانيكهرخدادي
بهصورتعمليازجنستهديدذخايرنفتيدرمنطقهرخ
ندهد ،ادامه خواهد داشت اما تنشهاي موجود آثار رواني
خود را به همراه خواهد داشت كه اين آثار رواني عمدتا در
ت جهاني خود را نش��ان خواهد داد .قطعا اگر
زمينه قيم 
جنگي در منطقه رخ دهد ،با كاهش قابل مالحظه توليد
نفتورشدبااليقيمتاينمحصولروبروخواهيمشد.
اما بايد به اين مس��اله نيز توجه داشت كه تبعات هر نوع

رخدادعمليدرمنطقهتنهامعطوفبهايراننخواهدبودو
بروضعيتتوليدنفتوگازسايركشورهايمنطقهنيزتاثير
مستقيم خواهد داشت .حتي تهديد ذخاير نفتي ايران يا
عراق،ميتواندذخايروتاسيساتنفتيسايركشورهاحتي
عربستان،قطرو...رانيزدرمعرضتهديدقراردهد.معتقدم
تهديدحملهبهتاسيساتوذخايرنفتيايرانازسويبرخي
مقاماتاياالتمتحدهامريكاديوانگيمحضاستگرچه
امريكاباترورسردارسليمانينشاندادكههيچنوعديوانگي
ازامريكابعيدنيست.
در مقطع زمان��ي فعلي بايد ديد كه مقامات كش��ور چه
تصميميبرايپاسخبهاقدامامريكاخواهندگرفت،درحال
حاضر نوع اين پاسخ و زمان و مكانش مشخص نيست .با
اينحالقطعاتصميميگرفتهخواهدشدكهدرآنمنافع

نگاه مركز پژوهشهاي مجلس به صنعت برق در سال 99

گروه ان�رژي | صنعت برق در بودج��ه 99داراي احكام
مختلفي ب��وده و موضوعاتي از قبيل ع��وارض برق ،بيمه
مشتركانخانگيوتجاري،نصبكنتورهايهوشمندبراي
مشتركانپرمصرفبرق،تعييننرخگازمصرفينيروگاههاي
خودتامين و تعيين مناسبات مالي فيمابين شركتهاي
مادرتخصصي توليد برق حرارتي و توانير با ش��ركتهاي
زيرمجموعه را در برميگيرد .در اين راس��تا ظرفيتهايي
در احكام فرابخش��ي براي صنعت برق ب��ه منظور بهبود
فضاي مالي و تامين منابع مالي براي اجراي برخي طرحها
وپروژههاياينصنعتمشابهقانونبودجهسالجارينيز
پيشبينيشدهاست.
طبق آنچه كه مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرده؛ در
اليحه بودجه 99براي ميزان عوارض برق براي سال آينده
در نظر گرفته شده 10 ،درصد به ازاي هر كيلووات ساعت
است كه اين ميزان نسبت به سال جاري بدون تغيير بوده

است .براين اساس س��قف منابع خالص از اين محل از18
هزار و 600ميليارد ريال در قانون بودجه سال جاري به21
هزارو 500ميلياردريالدراليحهبودجهسالآيندهافزايش
يافتهكهعلتاينافزايشدرسقفمنابعحاصلازدريافت
عوارضبرقبهدليلافزايشپيشبينيشدهدرنرخفروش
برق به مشتركان و رشد متعارف براي ميزان فروش برق به
مشتركانداخليبودهاست.
ام��ا در بخش ديگري از اليحه بودج��ه (بند د تبصره)15
بر نصب كنتورهاي هوش��مند براي مشتركان پرمصرف
تاكيد شده اس��ت .در اين خصوص با تاكيد بر لزوم ايجاد
زيرس��اختهاي الزم براي هوشمندس��ازي شبكه برق و
كسب مزاياي فني و اقتصادي شبكه هوشمند انرژي براي
كشور ،عنوان شده كه؛ نصب كنتورهاي هوشمند به ويژه
براي مش��تركاني كه در برنامههاي مديريت بار ش��ركت
ميكنند،موجبميشودكهميزانبرقمصرفيمشتركان

بهطوركاملتحترصدقرارگيردوخودمشتركنيزبتواند
از نحوه مصرف خود آگاهي كافي پيدا كند .در حال حاضر
 80درصدازمشتركانديمانديدارايكنتورهايهوشمند
هستند ،در اين ميان حدود 25درصد چاههاي كشاورزي
مجاز،بهكنتورهايهوشمندطرحفهامتجهيزشدهاندواز
اينطريقامكانپايشبرخطآباستحصالشدهازچاهها
براساسانرژيمصرفيفراهمشدهاست.

ادعاي امريكاييها درباره نابودي پااليشگاههاي ايران الفزني است

معاون اس��بق وزير نفت گف��ت :در جنگ تحميلي
ي ك��ه به دفعات پااليش��گاههاي ما توس��ط
در حال 
هواپيماهاي مدرن امريكايي مورد حمله قرار گرفت
اما تولي��د ف��رآورده هيچكدام از پااليش��گاههاي ما
متوقف نشد.
عليرضا ضيغمي معاون اسبق وزير نفت و مديرعامل
اس��بق ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفت��ي اي��ران در گفتوگ��و با ف��ارس در پاس��خ به
ادعاهاي سناتورهاي امريكايي مبني بر نابود كردن
پااليش��گاههاي ايران گف��ت :بن��ده در زمان جنگ
تحميلي نيز در صنعت نفت اين كش��ور مش��غول به
خدمت بودم .در آن زمان نيز امريكاييها و اروپاييها
به همراه كش��ورهاي منطقه مثل عربستان از صدام
حمايت ميكردند و انواع امكانات جنگي را در اختيار
او ميگذاشتند تا پااليشگاهها و تجهيزات ما را مورد
حمله قرار دهن��د اما در آن زمان نتوانس��تند كاري

از پيش ببرند.وي ادام��ه داد :البته نيروهاي صدام با
حمايت كامل امريكاييه��ا برخي مناطق نفتي ما را
بمباران كردند ولي نتيجهاي نگرفتند و پااليشگاههاي
ما در مدار بودند .حاال هم ترامپ و برخي سناتورهاي
امريكايي ادعا كردهاند كه پااليش��گاههاي ما را نابود
ميكنند كه اوال بايد گفت غل��ط ميكنيد ،ثانيا اين
حرفها يك شعار تو خالي اس��ت تا بتوانند بر عزم و
اراده ما براي انتقام خون شهيد قاسم سليماني خلل
وارد كنند.ضيغمي همچنين افزود :در جنگ تحميلي
امكانات ما در صنعت نفت بسيار بسيار محدود بود و
عليرغم محدوديت امكانات ،حتي يك روز هم توليد و
صادرات نفت و توليد فرآورده ما متوقف نشد .در حالي
كه به دفعات پااليش��گاههاي ما توسط هواپيماهاي
مدرن امريكايي مورد حمله قرار گرفت اما نتوانستند
در كار ما خلل ج��دي وارد كنند .بنابراين اين ادعاها
همه توخالي و الفزني است.

ورودشركتملينفتبهمعامالت
درياييفرآوردههاينفتي

ايرنا| نماينده ش��ركت ملي نفت ايران در بورس
انرژي با اش��اره به دو نوبت عرضه دريايي گازوئيل
توسط شركت ملي نفت در بورس انرژي گفت :بر
اس��اس برنامهريزيهاي صورت گرفته ،قرار است
از اين پس عرضه دريايي فرآوردههاي نفتي توسط
ش��ركت ملي نفت ايران انجام شود.اميرحس��ين
تبيانيان با بيان اينك��ه برنامهريزي صورت گرفته
اس��ت تا تمام عرضه دريايي فرآوردههاي نفتي از
طريق شركت ملي نفت ايران انجام شود،ادامه داد:
در اين ماه دو عرضه گازوييل صورت گرفته است.
ويافزود ۴:ديماه ۲۵۰،هزاربشكهگازوئيلعرضه
دريايي ش��د كه همه آن به فروش رسيد .به گفته
نماينده ش��ركت ملي نفت ايران در بورس انرژي
همچنينبرنامهريزيانجامشدهتاشركتملينفت
عرضه دريايي ساير فرآوردهها را نيز بر عهده بگيرد
كه در آينده عرضه نفت كوره را در دستور كار قرار
دادهايم.ويتاكيدكرد:البتههمچنانعرضهزميني
فرآوردههاي نفتي بر عهده شركت ملي پااليش و
پخشفرآوردههاينفتيايرانخواهدبود.

نفت ،شاخص اندازهگيري سطح تنشهاي بينالمللي

گروهانرژي|
در پي افزايش نگرانيها از وقوع درگيري نظامي گسترده
در منطقه نفتخيز خاورميانه در پي شهادت سردار قاسم
س��ليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالميوابومهديالمهندس،فرماندهشاخهشبهنظامي
حشدالشعبي در عراق به دست نيروهاي امريكايي ،نقش
عوامل فيزيكي و اقتصادي در بازار نفت به حاش��يه رانده
شدونوساناتقيمتياينحاملانرژيتبديلبهشاخصي
براياندازهگيريسطحتنشهايسياسيشد.ترورسردار
سليمانيدرروزجمعهقيمتهاينفتراحدود4درصدباال
بردوحوادثپسازآنازجملهتصميمپارلمانعراقبراي
اخراجنيروهاينظاميامريكاييازاينكشوروپاسخدونالد
ترامپرييسجمهوراياالتمتحدهبهاينتصميمكهعراق
را به تحريمهايي شديدتر از تحريمهاي ايران تهديد كرد،
باعثشدكهديروزهمنفتشاهدجهشدرقيمتهاباشد.
شاخص نفتي برنت ديروز در مقاطعي مرز 70دالر در هر
بشكه را رد كرد كه البته در ادامه روز كمي كاهش يافت و
در نهايت با 86سنت يا 1.25درصد رشد به 69دالر و46
سنت در هر بشكه رسيد .شاخص نفتي امريكا نيز ديروز
شاهدنوساناتشديديبودو 2دالرو 45سنتيا 4درصد
افزايش يافت .اين شاخص نفتي در معامالت آتي ديروز با
 63دالرو 63سنتدرهربشكهمعاملهشد.
يك تحليلگر نفتي در مصاحبه با سيانبيس��ي گفت
در صورتي كه افزايش تنشها بي��ن ايران و امريكا باعث
اخت�لال در عرضه نفت از خاورميانه ش��ود ،قيمت نفت
ميتواند ت��ا ۸۰دالر هم جهش كند .به گزارش مهر ،اين
تحليلگر گفت« :قيمت نفت حول  ۷۰دالر باقي خواهد
ماند اما اگر درگيريها به مناط��ق نفتي جنوب عراق يا
كشتيراني نفت در تنگه هرمز كشيده شود ،قيمت تا۸۰
دالرباالخواهدرفت».امايكتحليلگرايرانيمعتقداست
كه اثرگذاري درگيريهاي نظامي احتمالي آتي بر نفت
بسيار بيشتر خواهد بود و ميتواند برنت را به 150دالر در
هربشكهبرساند.علياصغرزرگر،كارشناساقتصادسياسي
دربارهايجادتنشدرخاورميانهوافزايشقيمتنفتگفت:
«قيمتهابيشترازسويبورسبازانوشركتهايدرگير
نالمللملتهب
لونقلتغييرميكند،زمانيكهفضايبي 
حم 
ميشودهراتفاقيممكناستدربازارنفتبيفتدازجمله
اينكهعرضهكاهشيابدوقيمتهاباالبرود».
وي اف��زود« :تداوم تنش و اختالل در عرضه نفت از حوزه
خليجفارسكهحدود 20ميليونبشكهدرروزاست،حتي
ميتواندميزانعرضهراتانصفنيزكاهشدادهوقيمتهارا
بهصورتغيرمعقولتا 150دالرباالببرد».بهگزارشايلنا،
اينكارشناساقتصادسياسيتصريحكرد«:اگرچهاكنون

كوتاهازدنيايانرژي

در جن�گ تحميل�ي ه�م توليد ف�رآورده
پااليشگاههايمامتوقفنشد
معاون س��ابق وزير نفت اظهار داشت :حاال شما فرض
كنيدكهجراتداشتندوحمالتيهمبهپااليشگاههاي
ما انجام دادند ،كاركنان و مهندسين ما در صنعت نفت
بهطور كامل از لحاظ فني و مهندسي آمادگي دارند تا
با روحيه جهادي وارد عمل شده و خسارات ايجاد شده
را در اسرع وقت ترميم كنند .مطمئن باشيد نيروهاي
مومن و انقالبي صنعت نفت اجازه نخواهند داد كه در
توليد نفت و فرآوردههاي نفتي خللي وارد شود.
ويخاطرنشانكرد:درزماندفاعمقدسماتوانكنوني
را در ساخت داخلي تجهيزات صنعت نفت نداشتيم و
آن زمان با امكانات محدود كارهاي بازس��ازي را انجام
ميداديم .به برخ��ي از مناطق ما بيش از  40بار حمله
نظامي شد و تجهيزات ما بمباران شدند اما در كمتر از
 48ساعت بازس��ازيها انجام ميشد و مراكز ما آماده

مليكشورموردتوجهباشد.چهبساكهمجلسعراقنيزدر
واكنشبهاقدامخصمانهامريكاتصميمبهاخراجنيروهاي
ارتش امريكا از اين كشور گرفت كه اين تصميم نيز ابعاد
گستردهاي خواهد داشت .باالخره پس از سالها تحمل
ملتعراقنيزبهسرآمدهواينكشورنيزبهصورتيكپارچه
خواستار خروج امريكا از خاكش شده است كه اجراي اين
تصميمنيزميتواندبروضعيتبازارهااثرگذارباشد.
بهطور كلي بايد توجه داش��ت كه حي��ات خاورميانه و
س��اكنان آن به انرژي و تاسيس��ات آن گره خورده و هر
تصميمي ك��ه موجب خللي در بهرهب��رداري انرژي در
منطقه شود با منافع ملي كشورها در تضاد خواهد بود.
همانطور هم كه اشاره شد تبعات هر رخدادي در منطقه
تنهابهايرانياعراقمحدودنخواهدماندومنافعمليساير

ام��ا آنطور كه مرك��ز پژوهشهاي مجلس عن��وان كرده
اس��ت برخي از احكام فرابخش��ي اليحه بودج��ه داراي
ظرفيتهايي در جهت بهبود فض��اي مالي صنعت برق و
توسعهزيرساختهايصنعتبرقكشوربودهاست.عمده
احكام فرابخشي اليحه بودجه س��ال  99بدون تغيير يا با
اصالحاتيجزئيدرقانونبودجهسال 98نيزآمدهاست.
آنطوركهمركزپژوهشهايمجلسعنوانكرده؛باتوجهبه
درآمدهاي صنعت برق از محل فروش برق به مشتركان و
صادرات ،اين ميزان در بودجه سال آينده حدود 29درصد
افزايش پيدا كرده است .براين اساس پيشبيني ميشود
صنعت برق در سال 1399حدود 3هزار ميليارد ريال سود
كس��ب كند .همچنين مجموع هزينههاي شركتهاي
صنعت برق در اليحه بودجه س��ال 99بال��غ بر 392هزار
ميلياردريالدرنظرگرفتهشدهكهاينميزاننسبتبهمقدار
مصوب آن در سال جاري 37درصد رشد داشته است .اين

فعاليت ميش��دند.ضيغمي تاكيد كرد :ما در آن زمان
تمامي پيشبينيها را انج��ام داده بوديم و در صورتي
كه تجهيزاتي آسيب ميديد؛ فوري تجهيزات جديد
جايگزين ميشد .شما فكر نكنيد كه از بين بردن يك
پااليشگاه به اين راحتي است .اگر به اين راحتي بود در
زمان جنگ اين كار را ميكردند كه نتوانستند.
معاون سابق وزير نفت در پايان گفت :در زمان جنگ
تحميلي صادرات نفتمان اس��تمرار داشت .حتي آن
زمان هجمه رسانهاي انجام ميدادند تا اينگونه وانمود
كنند كه ايران ديگ��ر نميتواند نفتي صادر كند چون
پااليشگاههايشنابودشدهاست.امامابهخريداراننفت
خبرميداديمكهروندتوليدوفروشنفتايراناستمرار
دارد .هيچ زماني در آن  8س��ال توليد و فروش نفت و
همچنين توليد فرآورده هيچكدام از پااليشگاههاي ما
متوقف نشد و االن هم اين ادعاهاي امريكاييها صرفا
براي جوسازي رسانهاي است.

دربارهانتقامجوييايرانوهمچنينتهديدعراقبهوضع
تحريمهاي ش��ديد در صورت بيرون ك��ردن نيروهاي
نظامي امريكايي ،تنشها شدت گرفته است و با هشدار
امريكا درباره ريسك باالي حمالت موشكي به نزديك
پايگاههاي نظامي و تاسيسات انرژي عربستان سعودي
و خروج ايران از تعهدات برجامي ،نفت برنت به باالي۷۰
دالردرهربشكهوشاخصنفتامريكادرنيويوركباالي
 ۶۵دالر صعود كرده است.
به گزارش ايس��نا ،بانك امريكايي گلدمن س��اكس در
گزارش خود مدعي شد حمالت سپتامبر به تاسيسات
توليد نفت عربستان سعودي نشان داد كه بازار در زمينه
عرضه،انعطافپذيريقابلتوجهيداردواگرحملهايبه
داراييهاينفتيرخدهد،قيمتهاازسطحفعلياندكي
باال خواهند رفت.آنطور كه بلومبرگ نوشته است؛ اين
بانك امريكايي به سرمايهگذاران پيشنهاد كرد در برابر
چنين ريسكهاي ژئوپليتيكي خريد طال بهتر از خريد
نفت است و تاريخ نشان داده تحت چنين شرايطي اين
فلزارزشمندفراترازسطحقيمتفعليصعودخواهدكرد.

كشورهاي نفتي را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد .بدون
شك هر نوع حمله نظامي در منطقه يا هدف قرار دادن
تاسيساتنفتيوگازيبازارهايجهانيراباشوكقيمتي
ديگريمواجهخواهدساخت،كمااينكهاگراتفاقيدراين
زمينه رخ دهد بايد مدتها منتظر ماند تا بازارها بتوانند
به شرايط عادي خود بازگردند .تبعات هرگونه اتفاقي در
اين زمينه نيز بازارهاي جهان��ي را دچار چالش خواهد
س��اخت ،به ويژه اروپا كه خود يكي از مصرفكنندگان
ان��رژي خاورميانه اس��ت .در واقع عملي��ات نظامي در
خاورميانه ميتواند به بحراني اقتصادي براي اروپا و ديگر
مصرفكنندگانبزرگانرژيخاورميانهتبديلشود.بايد
توجه داشت كه تبعات رشد قيمت نفت تنها يك وجه از
چنينبحرانيخواهدبودودامنهآنبسيارگستردهاست.

مقداردرقانونبودجهسال 1398حدود 14درصدافزايش
يافته بود .از سويي رش��د هزينه تمام شده برق كه نسبت
مجموعهزينههايشركتهايبرقبهميزانفروشداخلي
برق تعريف ميش��ود ،در اليحه بودجه سال آينده مقدار
 1396ريال به ازاي هر كيلووات ساعت فروش داخلي برق
تعيينشدهكهاينميزاننسبتبهقانونبودجهسالجاري
بيشاز 35درصدافزايشيافتهاست.

سامانه
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ايسنا | پس از س��هميهبندي بنزين ،استفاده از
كارتسوختالزاميشد.دراينبيندرخواستهاي
متعدديبرايدريافتكارتسوختالمثنيبهوجود
آمدكهطبقگفتههايسخنگويشركتمليپخش
فرآوردههاي نفتي ،محدوديتي براي توزيع كارت
سوختالمثنيبرايمتقاضيانوجودندارد.فاطمي
كاهيبابياناينكهالزماستافراددرنگهداشتكارت
سوختخوددقتكافيراداشتهباشند،تصريحكرد:
اگربههردليليمالكخودروتقاضايكارتسوخت
المثنيداشتهباشد،كارتبرايآنفردصادرميشود.
ويباتاكيدبراينكهاينموضوعبهمعنايايننيست
كه براي هر خودرو دو بار كارت سوخت صادر شود،
اظهار كرد :در ش��رايط مفقود شدن كارت يا داليل
ديگر كارت سوخت المثني جديد صادر ميشود و
اينمسالهمحدوديتيندارد.

توافق  ۱۵ساله كويت
براي واردات گاز قطر

ايسنا|شركتدولتيقطرپتروليوميكتوافق۱۵
ساله براي تامين ساالنه سه ميليون تن گاز طبيعي
مايع ال ان جي براي كويت امضا كرد .قطر پتروليوم
دربيانيهمشتركباشركتكويتپتروليوماعالمكرد
تحويلالانجيبهبندرالزوركويتدرسال۲۰۲۲
آغازخواهدشدتابهتاميننيازهايانرژيروبهرشد
كويت به خصوص در بخش توليد برق كمك كند.
قطر كه بزرگتري��ن صادركننده ال ان جي جهان
است ،قصد دارد تا س��ال  ۲۰۲۷توليد گاز طبيعي
مايعرابه ۱۲۶ميليونتندرسالافزايشدهد.خالد
الفاضل ،وزير نفت كويت در بيانيهاي اعالم كرد اين
توافقبهكويتكمكخواهدكردالزاماتبرايداشتن
منابعانرژيپاكترراتحققببخشد.

صنعت نفت براي بحران
در خاورميانه آماده ميشود

شانا| پس از ترور سردار سليماني به دستور دونالد
ترامپ ،رييسجمهوري امريكا ،كارگران امريكايي
خ��روج از ميدانهاي نفت��ي عراق را آغ��از كردند و
معاملهگرانبرايرشدبيشترقيمتهاآمادهشدند.
به گ��زارش خبرگزاري بلومب��رگ ،حليمه كرافت،
تحليلگربانكآربيسيكانادا،گفت:همهمابايدبراي
يكپاسخآتشينآمادهشويم؛زمينهبراييكچرخه
تالفيجويانه كه ميتواند بازار نفت را در سال۲۰۲۰
ميالدي متش��نج نگه دارد ،فراهم است.تحليلگران
شركتاكسونموبيلامريكاازاظهارنظردربارهسطح
كاركنانش خودداري ،ام��ا تأكيد كرد كه برنامهها و
تدابيري ب��راي تأمين امنيت و حفاظت از افراد خود
دارد .اين ش��ركت در بيانيهاي اعالم كرد :ما به دقت
ش��رايط را در عراق زيرنظر داريم .شركت اني ايتاليا
نيزكهبهرهبرداريازميدانزبيرعراقرابهعهدهدارد،
اعالمكردكهوضعرازيرنظردارد .شركتهايبيپي
وشلازاظهارنظرخودداريكردند.

تحليل
ابعاد حقوقي ترور فرمانده
ايراني

ايران پس از ترور سپهبد قاسم سليماني و همراهان
ويتوسطامريكابهصورتپياپيازواژهانتقامسخت
سخن گفته اس��ت ،عالوه بر اين وزارت امور خارجه
ايران از طرح شكايت عليه امريكا صحبت ميكند.
درهمين زمينه خبرنگار اس��پوتنيك در تهران در
گفتوگ��و با دكت��ر محمد واح��دي ،رييس مركز
دانشجويي حقوق بش��ر جمهوري اسالمي ايران و
نالملليوامكان
تحليلگرمسائلحقوقبشر،قوانينبي 
طرحدعويازسويايراندرمجامعجهانيرابررسي
كرد .واحدي به اسپوتنيك گفت :اقدام تروريستي
امريكا ،در به شهادت رساندن سپهبد شهيد قاسم
سليماني و همراهانش در فرودگاه بغداد گذشته از
آنكهنقضحاكميتواستقاللسياسيكشورعراق
است،حملهمسلحانهبهجمهورياسالميايراننيز
تلقيميگرددكهطبيعتأبهموجبمنشورمللمتحد
و قواعد عرفي بينالمللي حق دفاع مشروع در برابر
آن براي كشورمان در راستاي حفظ منافع امنيتي
محفوظاست.دولتالزماستدرجهتانجامتكاليف
قانوني و اجراي بندهاي ده گانه ماده « 1قانون الزام
دولتبهپيگيريجبرانخساراتناشيازاقداماتو
جناياتامريكااقداماتمقتضيبهعملآورد.نيروي
قدسجمهورياسالميايرانبنابه تقاضايرسمي
دولتمستقرقانونيكشورعراقدرصددانجامجنگ
نيابتي تحت حاكميت دكترين مسووليت حمايت
در عراق است.
حضور نظامي و مستش��اري جمهوري اسالمي در
كشور عراق همانطور كه گفته شد طبق درخواست
رسمي دولت مستقر و كامال قانوني است اما سوالي
كه پيش ميآيد اين است كه نيروهاي امريكايي در
اين كشور چه ميكنند؟ اين اقدام وحشيانه و بدون
فكر ارتش تروريستي امريكا بيشك نقض فاحش
نالمللي،قواعدحقوقبشر
قوانينوكنوانسيونهايبي 
دوستانه و حقوق بينالملل است .وي در ادامه افزود:
درچارچوبحقوقمخاصماتمسلحانه،مطابقبند
 4ماده 2منشور ملل متحد ،اصل اوليه بر عدم جواز
توسل به زور است ،تنها اقدامات دولتها ذيل ماده
 51واقداماتشورايامنيتذيلفصلهفتممنشور
مللمتحد،ازشمولاصلمنعتوسلبهزورمستثني
هستند ،استثناي سوم در رابطه با اقدامات نظامي
كشورها در چارچوب مداخله نظامي بشردوستانه
با تئوري امروزي آن موس��وم به تئوري مسووليت
حمايتاستكهموضوعبحثحاضرنيست.ترامپ،
رييسجمهور امريكا در اظهارات خود مدعي دفاع
بازدارنده شده است؛ از ديدگاه حقوقي ،دفاع در برابر
تجاوز معنا پيدا ميكند و در مقام دفاع بايد سه اصل
اساسيتناسب،ضرورتوفوريترعايتگردد.حتي
اگر قائل به پذيرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده
باشيم-كههنوزاعتقادوباوربهآندرحقوقبينالملل
عرفيوجاهتينيافتهاست؛عدمرعايتاينسهاصل
درحملهاخيربوضوحپيداست.وقوعحملهمسلحانه
شرط مهم و بنيادين دفاع مشروع است و عدم وقوع
حمله از سوي ترورشدگان بر همگان مبرهن است.
هدفقراردادنيكشخصباپهپادنيز،ناقضاصول
انسانيت،تناسبوضرورتنظامياست.
او درباره شرايط حمالت مس��لحانه و شرايطي كه
سردار س��ليماني در آنر ترور ش��د بيان كرد :اصل
ضرورتنظاميايجابميكندكهحمالتمسلحانه
در طول جنگ بايد به اهداف نظامي محدود ش��ود
و در بردارنده مزيت نظامي مشخص باشد در حالي
كه در اين مورد با توجه به اينكه شهيد سپهبد حاج
قاسم سليماني بدون تشريفات نظامي و به دعوت
طرف عراقي به اين كشور وارد شده است؛ قطعا اين
اصل توسط رژيم تروريستي امريكا مورد نقض قرار
گرفتهاست.
استثنايدوم،اقداماتشورايامنيتذيلفصلهفتم
منشور ملل متحد است .الزمه صحت حملهنظامي
وتوسلياحتيتهديدبهزورمطابقاينفصل،وجود
مصوبهشورايامنيتاست،درحاليكهاينحملهبا
دستور مستقيم رييسجمهور امريكا بدون داشتن
مصوبه ش��وراي امنيت يا حتي طرح آن در دستور
كار ش��وراي امنيت يا حداقل بدون داش��تن تاييد
كنگرهامريكاصورتپذيرفته،بااينحساب،عمليات
مسلحانهنيروهايامريكاييدرخاكعراق«،تجاوز»
به تماميت ارضي اين كش��ور محس��وب ميشود
و مطابق م��واد  1و  2طرح مس��ووليت بينالمللي
دولت ،2001دولت امريكا از اين بابت مسوول فعل
متخلفانهبينالملليخوداست.
در وراي اين مطالب ،با فرض جواز حمله مسلحانه يا
حتيجوازدفاعمشروعبازدارنده،صرفجوازتوسل
بهزورنميتواندجوازمشروعيتبهكارگيريهرنوع
سالحي را در پي داشته باشد .از آنجايي كه فرمانده
نيرويقدسبهدعوتدولتعراقوبهصورتقانوني
وخارجازشرايطجنگيواردخاكعراقشده،حضور
وي حضور در ميدان جنگ تلقي نميشود و مطابق
اصولحقوقبشروحقوقبشردوستانهبافرضصحت
شرايطجنگي،حملهپهپاديبهاهدافانساني،ناقض
حقحيات،اصلكرامتانسانيونقضفاحشحقوق
بنيادينبشربهشمارميرودبالحاظجميعمواردي
كه تشريح شد ،حمله پهپادي اياالت متحده ،تحت
فرمان رييسجمهور اين كشور ،به فرمانده نيروي
قدس جمهوري اسالمي ايران در خاك عراق ،تجاوز
آشكار به خاك كش��ور عراق تلقي ميشود و دولت
عراق ميتواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعي،
ذيلماده 51منشورمللمتحد،بهصورتانفرادييا
بااستفادهمجددازتئوريمسووليتحمايتباكمك
كش��ورهاي منطقه از جمله ايران ،مبادرت به دفاع
مشروععليهامريكانمايد.ازسويديگر،مطابقماده
 8اساسنامهديوانكيفريبينالملليهرگونهنقض
فاحشقواعدآمرهوعرفهايمسلمحقوقبينالملل
واصولمخاصماتمسلحانه،جنايتجنگيمحسوب
شدهودولتجمهورياسالميايرانونيزدولتعراق
ميتوانند با استناد به اين نقضها در ديوان كيفري
بينالمللينيزاقامهدعواكنند.
منبع:اسپوتنيك
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ايران

بازتاب يك حضور در رسانههاي خارجي

همه آمدند تا حاج قاسم را تكريم كنند
حضورميليونيمردمدرمراسمتشييعجنازهسردار
شهيدقاسمسليماني،شگفتيرسانههايجهانرا
برانگيخت.بهطوريكهيكيازاينرسانهاينحضور
را پس از رحلت امام خميني(ره) بيسابقه دانست.
درگزارشانعكاسوبازتاباينحضورراميخوانيد.

خبرگ�زاري فرانس�ه :درياي س�وگواران
تهران�ي ب�ا اداي احت�رام به ژنرال س�ليماني،
خواستارانتقامسختشدند
خبرگزاريفرانسهدرگزارشخوددربارهمراسمتشييعپيكر
فرماندهشهيدنيرويقدسسپاهپاسدارانانقالباسالمي
بهايجادموجاداياحترامبهسردارسپهبدقاسمسليمانيدر
ايرانومنطقهوايجاد«دريايسوگوارانتهراني»اشارهكرد.
بهگزارشفارس،خبرگزاريفرانسهدرگزارشخوددرباره
مراسم امروز دوش��نبه در تهران براي تشييع پيكر سردار
شهيد سليماني بر «صف كشيدن س��وگواران در تهران»
به منظور اداي احترام به فرمانده سابق نيروي قدس سپاه
پاسداران تاكيد كرده است .طبق گزارش اين رسانه غربي،
«سوگواران در خيابانهاي تهران صف كشيدند تا به قاسم
سليماني فرمانده نظامي ايران كه در حمله هوايي اياالت
متحدهكشتهشد،اداياحترامكنند».
بهروايتاينرسانه«،خبرنگارانخبرگزاريفرانسهگزارش
دادند ،جمعيت حاضر در دانش��گاه ته��ران قبل از حضور
آيتاهلل علي خامنهاي رهبر معظم در مراس��م نماز براي
اين ژنرال ش��هيد ،تصاوير و پرترههاي قهرمانشان (سردار
سليماني) را در دست داشتند» .خبرگزاري فرانسه افزود:
«ترور او (سردار سليماني) تنشها بين تهران و واشنگتن
كهدشمنانسرسختيكديگرهستندرابهشدتباالبرده
است .ايران شامگاه يكشنبه (ديشب) يك گام ديگر براي
كاهش تعهداتش در توافق هستهاي (برجام) را اعالم كرد؛
توافقيكهبعدازخروجيكجانبهدونالدترامپرييسجمهور
اياالت متح��ده از آن در ماه مي ۲۰۱۸از قبل هم تكه تكه
ش��ده بود» .در ادامه اين گزارش ويژه خبرگزاري فرانسه،
از تشديد درخواست ايرانيها براي گرفتن انتقام شهادت
فرماندهنيروي قدس سپاهپاسدارانانقالباسالمياذعان
شدهاست.اينرسانهفرانسويبااشارهبهپيراهنهايسياه
و چادرهاي تيره مردان و زنان حاضر در مراسم سوگواري
سردارسليمانينوشت«:سوگوارانتهرانيدرخيابانانقالب،
يكدريايسياهباپرچمهايقرمزرنگشيعيانونشانههاي
سفيدرنگدرستكردندودربرخيپالكاردهاييدردست
داشتندكهرويآنهانوشتهبود«انتقامسخت».خبرگزاري
فرانسهدربخشپايانيگزارشخودبهافزايشواكنشهاي
منطقهايبهشهادتسردارسليمانياذعانكردهاست.
طبق اين گزارش« ،اداي احترام به س��ليماني در مناطق
مختلفمنطقهوفراترازآنادامهيافتهاست؛كسيكهبهاو
بهعنواندومينشخصقدرتمندجمهورياسالميبعداز
رهبرمعظمنگاهميشد».
بازتابحضورچندميليونيمردمدرمراسم
تشييع سردار سليماني در رسانههاي خارجي
همزمانبابرگزاريمراسمتشييعپيكرسپهبدشهيدقاسم
سليمانيدرتهرانخبرنگارانورسانههايخارجيدرحال
انتشار اخبار مربوط به حضور ميليوني مردم در اين مراسم
هستند.بهگزارشايسنا،خبرنگارنيويوركتايمزباانتشار
پيامهاييمتعدددرحسابكاربريخوددرتوئيتربهپوشش
لحظهبهلحظهاينمراسمپرداختهاست.
درياييبيكرانازمردم
درمراسمتشييعسردارسليمانيحضوريافتهاند
وي نوشت :من هميشه راهپيماييهاي چند هزار نفره در
ايران را شاهد بوده و آنها را پوشش خبري دادهام .زماني كه
جمعيتزياديحضوردارنداماهيچگاهاينگونهنبودهاست.
اكنونميليونيآمدهاند.آنهاهمهبهميلخودآمدهاند.
اين خبرنگار همچنين ويدئوهايي از حضور مردم منتشر
كردهونوشتهاست:مراسمتشييعژنرالسليمانيدرحالي
در تهران برگزار ش��ده اس��ت كه دريايي بيكران از مردم از
ساعتششصبحبهمحلآمدهاند.درطول 25سالفعاليت
درايرانتاكنونچنينچيزينديدهام.
وي درپيامي ديگرنيز صحبتهاي اسماعيلهنيه رييس
دفتر سياسي جنبش حماس در اين سخنراني را منتشر
كردهاست.
المانيتور:حتي مراس�مهاي مذهبي مردم
را اينگونه جمع نميكند كه قاسم سليماني
كرده است
يك خبرنگار المانيتور با اشاره به مراسم تشييع شهيد
سليماني در توئيتر خود نوش��ت :من تاكنون چنين
چي��زي در ايران نديدهام .حتي مراس��مهاي مذهبي
اينگونه (مردم) را جمع نميكند كه قاسم سليماني
كرده است .وي عالوهبراين تصاويري از حضور ميليوني
مردم و پالكاردهاي حاضر در اين مراسم را در صفحه
خود منتشر كرده است.
اماسانبيس�ي:دس�تور ترامپ ب�راي ترور
سليمانينتيجهعكسميدهد
خبرنگار شبكه اماسانبيسي با انتشار تصويري هوايي از
حضور پر شور مردم تهران در مراسم تشييع پيكر سپهبد
شهيد قاسم سليماني و همراهانش نوشت :دستور ترامپ
برايترورژنرالسليمانيداردنتيجهعكسميدهد.اجازه
دهيدكهيادآوريكنماوچقدرخطرناكاست.
الجزيره»:مرگ بر امريكا» ش�عار صفوف چند
كيلومتريتشييعكنندگانسردارسليماني
ش��بكه الجزيره عربي در گزارشي از مراسم تشييع شهيد
سپهبدقاسمسليمانيدرتهراننوشت:صبحامروزدوشنبه
هزاران نفر از مردم اي��ران با حضور رهبر ،رييسجمهور و
رييسپارلماناينكشوردرمراسمتشييعسردارسليماني
شركتكردندوسرداراسماعيلقاآني،فرماندهجديدسپاه
قدسدراينمراسمامريكارابهخروجازمنطقهتهديدكرد.

در اين گزارش آمده است كه اسماعيل هنيه ،رييس دفتر
سياسي جنبش حماس و معاونش صالح العاروري نيز به
تهران آمدند و در مراس��م تشييع سردار سليماني شركت
كردند .اين شبكه قطري در ادامه نوشت كه در اين مراسم
مقام معظم رهبري بر پيكر سردار سليماني نماز خواند و
جمعيت فراوان كه دانش��گاه تهران را احاطه كرده بودند و
در صفوفي به مساحت چند كيلومتر پرچمهايي قرمز در
دستداشتندوشعار«مرگبرامريكا»و«مرگبراسراييل
ميدادند» .اين شبكه در ادامه به سخنان زينب سليماني،
دخترشهيدسپهبدقاسمسليمانيپرداخت.
آسوشيتدپرس:دخترسليمانيامريكاراتهديد
كرد
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه مقام معظم
رهبري ايران روز دوشنبه با صداي بلند در ميان صداي
صدها هزار نفر از عزاداران بر پيكر قاسم سليماني ژنرال
ارشد ايراني كه در حمله هوايي امريكا به فرودگاه بغداد
جان خود را از دست داد ،نماز خواندند .اين اقدام امريكا
موجب افزايش شديد تنشها ميان تهران و واشنگتن
شده اس��ت .آسوش��يتدپرس با انتش��ار بخشهايي از
سخنراني دختر شهيد سليماني در اين مراسم نوشت كه
او بهطور مستقيم تهديد به حمله به پايگاه نظامي امريكا
در خاورميانه كرد.
مقاماتجمهورياسالمي،ازجملهجانشينژنرالسليماني
تهدي��د كردهاند كه انتقام اين حمل��ه را خواهند گرفت.

برش

خبرنگار شبكه اماسانبيسي با انتشار
تصويري هواي�ي از حضور پر ش�ور مردم
تهراندرمراسمتشييعپيكرسپهبدشهيد
قاسمسليمانيوهمراهانشنوشت:دستور
ترامپبرايترورژنرالسليمانيداردنتيجه
عكسميدهد.اجازهدهيدكهيادآوريكنم
او چقدر خطرناك است.
الجزيره:خانوادههايسربازانامريكاييدر
خاورميانهبايدروزهايخودرادرانتظارشنيدن
خبر مرگ فرزندانشان س�پري كنند .اگرچه
مشخص نيس�ت كه ايران كي و چگونه پاسخ
خواهدداداماهرگونهپاسخيممكناستپس
ازپايانسهروزعزاداريدرايرانانجامگيرد.
الميادين :پرچمهاي قرمز در مراسم تشييع
سردارسليماني نشان ميدهد كه انتقام حتمي
است
ش��بكه الميادين با اش��اره به مراسم تش��ييع سردار
سليماني نوشت كه اين مراسم تاريخي است .خبرنگار
شبكه الميادين كه براي پوشش مراسم تشييع سردار
سليماني در تهران حضور يافته بود ،در رابطه به حضور
پرشكوه مردم ايران در اين مراسم گفت :مراسم تشييع
شهيد سليماني تاريخي است .الميادين نوشت :به جز
در مراسم تش��ييع امام خميني(ره) تا به امروز شاهد
حضور اينچنيني مردم براي مراسم تشييع در تهران
نبوديم .اين ش��بكه لبناني نوشت :پرچمهاي قرمزي
كه در اين مراس��م برافراشته ش��د ،نشان ميدهد كه
انتقام خون شهدا حتمي اس��ت .در ادامه اين گزارش
آمده است كه مراسم امروز تهران تاريخي است و مردم
خيابانها را پركرده بودن��د .در اين گزارش همچنين
آمده است :سخنراني اس��ماعيل هنيه در اين مراسم
نش��ان ميدهد كه محور مقاومت ق��وي خواهد ماند
و قويتر نيز خواهد ش��د .س��خنراني هني��ه و دختر
شهيد س��ليماني در اين مراس��م معاني زيادي دارد.
رويت�رز:حضور ميليوني تش�ييعكنندگان
سردارسليماني
خبرگ��زاري رويترز در اي��ن باره گ��زارش داد كه آيتاهلل
خامن��هاي رهبر معظ��م ايران روز دوش��نبه در مراس��م
خاكسپاريقاسمسليمانيفرماندهسپاهقدسايرانكهدر
حملههواييروزجمعهامريكابهشهادترسيد،نمازخواند.
در ادامه اين گزارش آمده است :اين نماز با حضور گسترده
مردم و به رهبري آيتاهلل خامنهاي كه مقامات ديگر ايران،
از جمله رييسجمهور حسن روحاني او را همراهي كرده
بودند برگزار شد .رويترز همچنين به تصاوير منتشر شده
از تلويزيون ايران اشاره و تاكيد كرده است كه اين تصاوير از
حضورميليونيمردمدراينمراسمحكايتدارد.

بيبيس�ي :خيابانه�اي تهران براي تش�ييع
پيكرقاسمسليمانيانباشتهازجمعيتشد
شبكهبيبيسيضمنپوششمراسمتشييعپيكرشهيد
سپهبدقاسمسليمانيگزارشداد:خيلعظيممردمايران
براي برگزاري مراس��م تشييع فرمانده ارشد نظامي خود،
خيابانهايتهرانراانباشتهازجمعيتكردند.
شبكه خبري بيبيسي گزارش داد :عزاداران روز دوشنبه
(امروز) براي تش��ييع پيكر قاسم سليماني فرمانده ارشد
نظامي ايران بهطور گسترده به خيابانهاي تهران آمدند
و پشت سر آيتاهلل خامنهاي رهبري ايران بر پيكر او نماز
خواندند .اين شبكه در ادامه با اشاره به اينكه رهبري ايران
حين خواندن نم��از گريه كردهاند ،افزود ك��ه مردم ايران
حضوريميليونيدراينمراسمداشتهاند.
در ادامه گزارش بيسيسي آمده است كه ايران قول انتقام
جديبرايشهادتسپهبدسليمانيدادهوروزيكشنبهگام
نهاييخوددرراستايكاهشتعهداتشدرتوافقهستهاي
سال 2015را نيز اعالم كرد.

آرتيعربي:مراسمتشييعسليمانيبزرگترين
مراسمپسازامامخمينياست
ش��بكه آرتي عربي در گزارش��ي به مراس��م پرشكوه
تش��ييع پيكر س��ردار س��ليماني در تهران پرداخت.
به گزارش ايس��نا ،بخش عربي ش��بكه آر تي با انتشار
تصاوير زيادي از مراس��م تشييع س��ردار سليماني در
تهران نوشت :ميليونها ايراني امروز براي تشييع پيكر
سردار س��ليماني و همرزمانش به خيابانها آمدند و
عليه امريكا شعار س��ردادند .اين شبكه نوشت :پس از
تشييع امام خميني(ره) تهران تا به امروز شاهد چنين
مراسمتشييعگستردهاينبودهاست.اينشبكهروسي
همچنين نوش��ت كه مردم ايران با در دس��ت داشتن
پرچمهاي قرمز و شعار « مرگ بر اسراييل» و «مرگ بر
امريكا » دانشگاه تهران را احاطه كرده بودند و صفوف
آنهاتاچندكيلومتريدانشگاهميرسيد.دراينگزارش
همچنين به حضور مقامات عاليرتبه كشورمان در اين
مراسم اشاره شده است.

خيابانهاي تهران در تكريم سليماني مملو از
جمعيتبود
روزنامه ايالف در گزارش��ي به مراسم تشييع سردار قاسم
سليمانيدرتهرانپرداخت.بهگزارشايسنا،روزنامهايالف
در گزارشي از مراسم ش��كوهمند تشييع سپهبد شهيد
قاسم سليماني نوشت :آيتاهلل خامنهاي ،رهبر ايران روز
دوشبه در دانشگاه تهران برپيكر ژنرال قاسم سليماني كه
روز جمعه توس��ط امريكا در عراق ترور ش��د ،نماز خواند و
در كنارش حس��ن روحاني رييسجمهور ،علي الريجاني
رييسمجلس،حسينسالميفرماندهسپاهايرانوابراهيم
رييسي،رييسقوهقضاييهحضورداشتند.اينرونامهنوشت:
خيابانهايتهرانصبحامروز(دوشنبه)درتمجيدوتكريم
ازژنرالسليمانيمملوازجمعيتبود،اينمردمبادردست
گرفتنعكسهايژنرالسليمانيقبلازساعتهشتصبح
دانشگاهتهرانرااحاطهكردند.دراينگزارشآمدهاست:اين
جمعيتكهدانشگاهتهرانرااحاطهكردندودرامتدادچند
كيلومتريآنحضورداشتند،بادردستگرفتنپرچمهاي
قرمز و همچنين پرچمهاي ايران ،لبنان و عراق دو خيابان
انقالبوآزاديراپركردندوهرازچندگاهيشعار«مرگبر
امريكا» و «مرگ بر اسراييل» سر ميدادند .در گزارش اين
روزنامهآمدهاست:درميانجمعيتبرخيهاپالكاردهايي
دردستداشتندكهبررويآنهابهزبانانگليسينوشتهبود
«انتقامسخت».

پايگاه خبري عربي  :21دختر سردار سليماني
گف�ت ك�ه روزگار امريكا و اس�راييل تي�ره و تار
خواهدشد
پايگاهخبريعربي 21درگزارشيبهمراسمتشييعسردار
سليمانيدرتهرانپرداخت.
پايگاه خبري عربي 21با اشاره به گريه مقام معظم رهبري
بر پيكر سپهبد شهيد قاسم سليماني نوشت كه صبح روز

الجزيره انگليس�ي :ميليونها عزادار براي
تشييع ژنرال مورد احترام خود به خيابانهاي
تهران آمدند
ش��بكه الجزيره انگليس��ي گزارش داد كه سيل جمعيت
مردم ايران براي تشييع پيكر قاسم سليماني در شرايطي
كه درخواس��تها براي انتق��ام خون او افزاي��ش يافته به
خيابانهاي تهران آمدند .به گزارش شبكه خبري الجزيره
انگليسي ،ميليونها ايراني عزادار براي اداي احترام خود به
قاسم سليماني قدرتمندترين فرمانده نظامي ايران امروز
(دوشنبه)بهخيابانهايتهرانسرازيرشدند.ويروزجمعه
دركنارهمراهانشدرحملههواييامريكادربغدادترورشد.
الجزيره همچنين گزارش داد :جمعيت با در دست داشتن
عكساينژنرالمورداحترامدرخيابانهاياطرافدانشگاه
تهران تجمع كردند و پشت سر رهبر معظم ايران بر پيكر
او نماز خواندند .اين شبكه در ادامه به حضور زنان و مردان
با لباسهاي مشكي در هواي بسيار سرد پايتخت اشاره و
همچنين بخشهايي از صحبتهاي دختر سپهبد قاسم
شهيدسليمانيدراينمراسمرامنتشركردهاست.
ويگفت:خانوادههايسربازانامريكاييدرخاورميانهبايد
روزهاي خود را در انتظار ش��نيدن خبر مرگ فرزندانشان
سپري كنند .الجزيره در بخش ديگري از گزارش مبسوط
خودازمراسمتشييعپيكرشهيدقاسمسليمانيدرتهران
به حضور ديگر مقامات ايران در كنار رهبري هنگام برپايي
نماز اشارهكرد و از حسن روحاني ،رييس مجلس و فرمانده
سپاهپاسداراننامبرد.
الجزيرهدرادامهگزارشداد:دراينمراسمتعداديازمقامات
متحدانمنطقهايايران،شاملاسماعيلهنيهرييسدفتر
سياسيجنبشحماسحضورداشتند.اينگزارشبااشاره
بهوعدهمقاماتجمهورياسالميبرايانتقامخونشهيد
سليمانيافزودهاست:اگرچهمشخصنيستكهايرانكيو
چگونهپاسخخواهدداداماهرگونهپاسخيممكناستپس
از پايان سه روز عزاداري در ايران انجام گيرد.

برش

الميادي�ن :س�خنراني دخت�ر س�ردار
س�ليماني و هنيه داللت ب�ر حتمي بودن
انتقام دارد
شبكه خبري بيبيس�ي گزارش داد:
عزاداران روز دوشنبه (امروز) براي تشييع
پيكر قاسم سليماني فرمانده ارشد نظامي
اي�ران بهطور گس�ترده ب�ه خيابانهاي
تهران آمدند و پشت سر آيتاهلل خامنهاي
رهبري ايران بر پيكر او نماز خواندند .اين
شبكه در ادامه با اش�اره به اينكه رهبري
ايران حين خواندن نم�از گريه كردهاند،
افزود كه مردم ايران حضوري ميليوني در
اين مراسم داشتهاند.
دوشنبهجمعيتزياديدرمراسمتشييعسردارسليماني
در تهران مشاركت كردند و رهبر ايران بر پيكر سردار قاسم
سليماني نماز خواند .اين پايگاه خبري در ادامه به سخنان
اسماعيلهنيه،رييسدفترسياسيجنبشحماسدراين
مراس��م پرداخت .در اين گزارش آمده است كه اسماعيل
هنيه اقدام امريكا در ترور س��ردار س��ليماني را «جنايتي
وحشي» توصيف كرد .اين پايگاه خبري در بخش ديگري
از گزارش خود به سخنان زينب سليماني ،دختر سپهبد
شهيدسليمانيپرداختونوشت:دخترسردارسليمانيدر
سخنانخودگفتكهامريكاوهمپيمانشاسراييلدرنتيجه
بهشهادترساندنپدرمروزگارشانتيرهوتارخواهدشد.
پخشزندهمراسمتشييعجنازهازسويشبكههايچيني
شبكههايمختلفتلويزيونيچينهمديروزدوشنبهمراسم
تشييعپيكرسردار«قاسمسليماني»وهمرزمانشهيدش
درتهرانرابهصورتزندهومستقيمپوششدادند.
به گزارش ايرنا ،كانال« ۱۳سي سي تي وي» كه يك كانال
خبري است در كنار «سي جي تي ان» كه كانال انگليسي
زباندولتچيناستبخشهايمختلفآيينتشييعپيكر
سردار قاسم س��ليماني از جمله حضور ميليوني مردم در
خيابانها،اقامهنمازتوسطمقاممعظمرهبريبرپيكرشهدا
وسخنرانيمقاماتايرانرابهصورتزندهومستقيمپخش
كردند .تلويزيون چي��ن در گزارش خود ضمن پخش
مستقيمتصاويرآوردهاستعزادارانايرانيروزدوشنبه
در خيابانهاي تهران به منظور مراسم اداي احترام به
فرمانده ارشد نظامي كشورشان سردار قاسم سليماني
كه روز جمعه در حمله هوايي اياالت متحده در بغداد به
شهادت رسيد گردهم آمدهاند.
الميادين :سخنراني دختر سردار سليماني و
هنيه داللت بر حتمي بودن انتقام دارد
ش��بكه لبناني «الميادين» در واكنش به سخنراني ديروز
دختر سردار «قاسم سليماني» و رهبر حماس در دانشگاه
تهراناعالمكرد،ايندوسخنرانيپيامهايزياديداشت.

مراسم تشييع پيكر شهيد سپهبد «قاسم سليماني»
و «ابومهدي المهندس» جانش��ين فرمانده «الحشد
الشعبي»صبحروزدوشنبهدردانشگاهتهرانبرگزارشد
و «زينب سليماني» دختر سردار به همراه «اسماعيل
هنيه» رييس دفتر سياس��ي حماس در اين مراس��م
سخنراني كردند .خبرنگار «الميادين» در واكنش به
اين موضوع اعالم كرد ،سخنراني اين دو نفر در مراسم
امروزداليتهايبسياربزرگيداشت.اينشبكهلبناني
در ادامه گزارش داد :سخنراني هنيه در مراسم تشييع
امروزتأكيدكردكهمحورمقاومتقويباقيخواهدماند
وقويترخواهدشد.سخنرانيدخترشهيدسليمانيهم
تأكيد مرد كه انتقام خون شهدا به ناچار گرفته خواهد
شد .الميادين س��پس اعالم كرد :پرچمهاي سرخ در
مراسم تشييع امروز تأكيد كرد كه انتقام اين شهدا در
نهايتگرفتهميشود.زينبفرزندحاجقاسمسليماني
ديروز اعالم كرد :امريكا و صهيونيسم بدانند شهادت
پدرم موجب بيداري بيشتر فطرت انسانها در جبهه
مقاومت ش��ده و روزگار آنها را تيره و ت��ار و خانههاي
عنكبوتي آنها را فرو خواهد ريخت اسماعيل هنيه هم
گفت :من تاكيد ميكنم كه خط مقاومت در سرزمين
فلسطين در رويارويي با توطئههاي صهيونيستي و با
پروژهوهژمونيامريكادرمنطقهامريكاشكستنخواهد
خورد .ترديد و ضعيف نخواهد ش��د و همواره در خط
مقاومت ثابت خواهد ماند تا زماني كه اشغالگران را از
سرزمينمان و قدسمان بيرون برانيم
الشرقاالوسط:جانشينسليمانيقولاخراج
امريكاييها از منطقه را داد
روزنامه الش��رق االوسط با اش��اره به حضور گسترده
مردم در مراسم تشييع سردار سليماني و ديگر شهداي
مقاومت در تهران نوشت :فرمانده جديد قول ادامه راه
سليماني و اخراج امريكاييها از منطقه را داد.
به گزارش فارس ،روزنامه فرامنطقهاي الشرق االوسط
كه از لندن به روزرساني ميشود در عنوان گزارش خود
مربوط به مراسم تشييع پيكر سردار سليماني و ديگر
شهداي مقاومت در تهران آورد« :جانشين سليماني
قول اخراج امريكاييها از منطقه را داد».
در اين گزارش آمده است« :سردار سرتيپ «اسماعيل
قاآني» فرمانده نيروي قدس س��پاه پاسداران انقالب
اسالمي ساعتي قبل از آغاز مراسم تشييع پيكر سردار
سليماني و همراهانش در تهران در اظهارات تلويزيوني
قول انتقام و اخراج امريكاييها از منطقه را داد».
به گزارش الشرق االوسط ،سرتيپ قاآني امروز گفت:
«ما وعده ميدهيم كه راه ش��هيد سليماني را با همان
استقامت پيش ميبريم كه همان ازاله و نابودي امريكا
در منطقه است و ما به كمتر از اينها قائل نيستيم».
اين روزنامه در ادامه آورده اس��ت« :ام��روز «آيتاهلل
خامنهاي» بر پيكر سردار سليماني در دانشگاه تهران
نماز گزارد و در كنار رهبر عالي ايران« ،حسن روحاني»
رييسجمهور« ،عل��ي الريجان��ي» رييس مجلس،
«حسين سالمي» فرمانده سپاه پاسداران و «ابراهيم
رييسي» رييس قوه قضاييه ايران حضور داشتند.
الشرقاالوسطافزود«:تابوتهايپيكرسردارسليماني
و همراهانش كه با پرچم ايران پوشيده شده بود به مركز
تهران برده ش��د جايي كه جمعيت زيادي جمع شده
بود» .اين روزنامه در ادامه آورده است« :تلويزيون ايران
سخنراني دختر سردار سليماني را در جمع كثيري از
شركتكنندگان در مراسم تشييع پدرش پخش كرد
كه او در آن تاكيد كرد روزهاي سياه در انتظار امريكا و
اسراييل است».
الراي اردن:تشييع بينظير پيكر يك فرمانده
نظاميدرايران
روزنامه الراي اردن روز دوش��نبه در همين ارتباط نوشت:
هزاران نفر از مردم مشهد روز كشنبه پيكر قاسم سليماني
فرمانده نيروي قدس سپاه پاس��داران را كه روز جمعه در
فرودگاهبغدادتوسطامريكاييهاترورشد،تشييعكردند.
اين روزنامه افزود :مردم مش��هد در استقبالي بينظير
پيك��ر  ۶نفر از افرادي را كه ب��ر اثر حمله هوايي امريكا
به فرودگاه بغداد كشته ش��دند ،تشييع كردند .الراي
در ادامه به تش��ييع پيكر اين ش��هدا در شهر اهواز در
جنوب ايران اشاره كرد و افزود :چنين مراسمي صبح
روز يكش��نبه در شهر اهواز مركز استان خوزستان كه
بيشترجمعيتآنراعربهايايرانيتشكيلميدهند،
برگزار شد و هزاران نفر از مردم اين استان پيكر قاسم
سليمانيراتشييعكردند .اينروزنامهبهابرازاحساسات
مردم در مراسم تشييع اين ش��هدا اشاره كرد و افزود:
مراسم سوگواري براي قاسم سليماني فرمانده قدس
سپاه و همراهان شهيدش از سه روز قبل در ايران آغاز
شده است.
الراي كويت :اعتراض در مقابل كنس�ولگري
امريكادركراچي
روزنامه الراي كويت نيز به واكنش گسترده مردم برخي
از كشورها منطقه پس از ش��هادت سپهبد سليماني
اش��اره كرد و افزود :روز يكش��نبه بس��ياري از مردم
كراچي پاكستان براي برگزاري مراسم سوگواري قاسم
سليماني به خيابانها آمدند و هزاران نفر با حضور در
مقابل كنسولگري امريكا در كراچي نسبت به كشته
شدن قاس��م سليماني فرمانده س��پاه قدس اعتراض
كردند .اين روزنامه كويتي با اشاره به درگيري پليس
با تظاهركنندگان مقابل كنسولگري امريكا در كراچي
افزود :در بين تظاهركنندگان سوگوار زنان و كودكان
خردس��ال حض��ور و در حالي كه عكس��ي از آيتاهلل
خامنهاي رهبر عالي ايران در دست داشتند ،شعارهاي
مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل سردادند .به نوشته
اين روزنامه در ساير نقاط پاكستان از جمله اسالمآباد
نيز چنين اعتراضهايي كه با آتش زدن پرچم امريكا و
اسراييل همراه بوده ،اتفاق افتاده است.
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«تعادل» وضعيت توليد و انتشار آمار در بازار مسكن را بررسي ميكند

مهرتاييدكارشناسانبرخأل آمارهايدقيق مسكني

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اس�اس گزارش بان�ك مرك�زي از تحوالت
بازار مس�كن طي آذرماه سال جاري ،متوسط
قيمت خريد و فروش يك مت�ر مربع زيربناي
واحد مسكوني در شهر تهران  13.53ميليون
تومان بوده كه نس�بت ب�ه ماه گذش�ته و ماه
مشابه س�ال قبل  8و  41.6درصد رشد داشته
است ،همچنين تعداد معامالت آپارتمانهاي
مسكوني ش�هر تهران در آذر  ،98به  9.5هزار
فقره رس�يده كه در مقايس�ه با ماه قبل و ماه
مش�ابه س�ال گذش�ته به ترتيب  134.7و 40
درصد افزايش داشته است.
در مي�ان مناط�ق ۲۲گانه تهران ،بيش�ترين
افزايش قيمت مس�كن در آذرماه سال جاري
مربوط ب�ه منطقه يك ته�ران بوده اس�ت به
گونهاي كه متوسط قيمت هر مترمربع مسكن
در اي�ن منطقه با رش�د  ۲۳٫۴درص�دي از ۲۴
ميليون و  ۴۸۰هزار تومان در آبان ماه به بيش
از  ۳۰ميليون تومان رسيده است .اين در حالي
است كه رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران
و برخي از كارشناسان مسكن آمار منتشر شده
از تحوالت بازار مس�كن تهران طي آذرماه را
قبول ندارد و آنها را دقيق نميدانند.
در اين ميان ،به عقيده رييس اتحاديه مشاوران
امالك هن�وز يك آم�ار صحي�ح در خصوص
مس�كن نداريم و اين موضوع باعث شده تمام
اقدامات و تحليلها بر پايه غلط بنا ميش�ود.
قليخس�روي در واكنش ب�ه آمارهاي آذرماه
از بازار مس�كن تهران تأكيد دارد كه مس�كن
كشش رشد قيمت ندارد ،چراكه قدرت خريد
متقاضيان پايين است.
در همين زمينه نيز كارشناس�ان مكرراً اعالم
كردند بازار مس�كن نيازمند ي�ك آمار دقيق
است و متأس�فانه اين بخش به علت نبود اين
آمارها دچار مشكالت متعدد شده است.

چه نهادهايي آمار ارايه ميكنند
در همي��ن زمين��ه ،عليرض��ا بهبهاني كارش��ناس
اقتصاد مس��كن با بيان اينكه نبود آمار دقيق يكي از
دغدغههاي كشور ما است ،گفت :در حال حاضر عدم
تطبيق اين آمارها با واقعيت و عدم بهروزرس��اني دو
مشكل بزرگ بخش آماري كشور است.
وي گفت :در حال حاضر چند نهاد ،آمارهاي مسكن
را ارايه ميدهد كه معروفترين آنها بانك مركزي و
مركز آمار ايران اس��ت كه در ارقام ارايهشده اين دو
نهاد نيز ش��بهات متعددي وجود دارد .عدم تطبيق
آمار اين دو با هم عدم ارايه آمار در زمان مقرر و وجود
رفرنسهاي متعدد بزرگترين مشكالت آماري اين
دو نهاد است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت :تناقضات اين دو
نهاد آماري به قدري زياد است كه همواره تحليلهاي
كارشناسان اقتصادي را به چالش ميكشانند.
وي بابي��ان اينك��ه متأس��فانه مركز آم��ار ايران در
جديدتري��ن اقدام همين آمارهاي پر از ش��به را هم
فروش��ي كرده اس��ت ،گفت :مركز آمار ايران برخي
آمارهايي را كه پيش از اين رايگان منتش��ر ميشد،
پولي كرده بهطور مثال ب��راي اطالع از قيمت اجاره
مسكن ش��هر تهران در  ۱۰س��ال اخير ،بايد ۲۸۰۰
تومان پرداخت كني��د .نتايج آمارگي��ري از نيروي
كار در تابستان  ۳۲۴۰ ،۱۳۹۸تومان و جدول طرح
آمارگيري از نيروي كار در س��ال  ۱۳۹۷هم ۶۷۷۰
تومان اس��ت .خالصه دادههاي طرح هزينه و درآمد
خانوارهاي كشور براي سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۴نيز
در قالب يك بسته  ۲۸۴هزارتوماني فروخته ميشود.
اين كارشناس اقتصاد گفت :اخذ وجه براي اين آمارها

در حالي ارايه ميشود كه فعاليت اصلي و قانوني مركز
آمار ايران ارايه آمار است و گردآوري آمارهاي مورد
نياز بخش عمومي و بخش خصوصي يكي از وظايف
اين مركز در نظر گرفتهش��ده و مرك��ز آمار ميتواند
خدمات آماري براي بخش عمومي و خصوصي را در
ازاي دريافت هزينه ،انجام دهد .اين در حالي اس��ت
كه آمار بخش مس��كن يك حوزه فرابخش��ي بوده و
كام ً
ال ملي اس��ت و بايد رايگان در دسترس عمومي
قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه در تمام كش��ورهاي توسعهيافته و
حتي توسعهنيافته مانند تركيه آمارها بدون لفافه و
صادقانه در دس��ترس عموم قرار دارد ،گفت :ترس و
هراس از ارايه آمار تنها ميتواند بيانگر عدم اطمينان
از آمارهاي دقيق باشد.اين كارشناس اقتصاد مسكن
گفت :در حال حاضر اين آمارهاي متناقض باعث شده
هر يك از مس��ووالن آمارهاي متفاوتي از خانههاي
خالي ،نرخ اجاره ،قيمت مسكن و حتي مسكن مورد
نياز براي روزهاي آتي ارايه دهند.
كاربرد آمارهاي دقيق
در همين رابط��ه ،مبين نيكخواه ،مدير يك آژانس
معامالتي گفت :چند سال پيش يك سايتي به عنوان
س��امانه ثبت معامالت امالك و مس��تغالت كشور
در دس��ترس بنگاههاي معامالتي قرار گرفت تا هر
قراردادي در آن درج شود و به هر قراردادي يك كد
رهگيري تعلق گيرد كه اين مورد از چند سال پيش
انجام ميگيرد.
نيكخ��واه گفت :در اين س��امانه معام�لات نهايي
درجش��ده و قيمتها نيز واقعي اس��ت؛ ام��ا به نظر
ميرس��د آمارهاي استخراجش��ده از اين س��امانه
دچار تغيير و تحول ميش��ود .دليل اين نيز ش��ايد
جنبه سياس��ي داشته باشد يا شايد عدهاي به دنبال
منفعتطلبي از اين بازار باشند.
وي گف��ت :زماني كه وارد س��امانه اطالع��ات بازار
امالك ايران (سابا) ميشود با اين جمله كه منبع اين
اطالعات س��امانه ثبت معامالت امالك و مستغالت
كشور است ،روبرو ميش��ويد يعني تمامي آمار اين
سامانه از سامانه اتحاديه برداشتشده است.
نيكخواه بابيان اينكه فقط آمارهاي بانك مركزي و
آمارهاي مركز ايران متفاوت از اين دو سامانه هستند،

بازار مسكن ،از آمار تا واقعيت
ارايه آماره��اي اقتصادي در
كشور ما هميشه مورد بحث
و انتق��اد بوده اس��ت .عالقه
وافر دس��تگاهها و بعضا افراد
مختلف براي تولي��د و ارايه
آمار هم��واره محل اختالف
و بعضا تمس��خر قرار گرفته
ايمانرفيعي
كارشناسبازارمسكن است .شايد بارزترين نمونه
ارايه آماره��اي متناقض كه
اكث��ر افراد جامعه با آن آش��نايي دارن��د ،اعالم نرخ
تورم است.
اين آمارها عالوه بر اينكه بين دستگاههاي مختلف
متفاوت هس��تند ،ب��ا واقعيتهاي عين��ي و روزمره
مردم ني��ز داراي فاصل��ه معنا داري هس��تند .اين
اختالف عددي در بي��ن آمارهاي گوناگون به داليل
مختلفي از جمله عدم استفاده از معيارهاي سنجش
استاندارد و يكسان ،جامعه آماري مختلف و داليلي
از جمله دخالت دادن عوام��ل و مالحظات مختلف
در تنظي��م اين اعداد و آمارها اس��ت .جداي از بحث
اختالف ظاهري در اعداد و ارقام اعالم شده در قالب
آمار دس��تگاهها و افراد مختلف ،نكته قابل توجهي
ك��ه در اين ميان وجود دارد ارتب��اط بين اين آمارها
و تصميمگيريهايي اس��ت كه در سطح كالن براي
س��رمايهگذاريها و جهتگيريهاي انفرادي افراد
جامعه وجود دارد .درس��طح كالن آمارها به ويژه در
بخش اقتصادي نقش تعيينكنندهاي در جهتگيري
و تخصيص منابع و امكان��ات مختلف براي تنظيم و
توزيع يكنواخت اين منابع دارند .زماني كه آمارهاي
ارايه شده در بخشهاي مختلف اقتصادي اجتماعي

و فرهنگي با واقعيتهاي موجود مطابقت نداش��ته
باشند ،طبيعتا نميتوان جهتگيري مناسبي براي
كنترل و ترسيم شرايط آينده داشته باشيم .از طرف
ديگر زماني كه اين آمارهاي ارايه شده با تصميمات
اساسي و سرنوش��ت س��از براي افراد جامعه پيوند
ميخورد ،از اهميت دو چنداني برخوردار ميش��ود.
نمونه اين نوع آمارها ارتباط بين نرخ رس��مي تورم
س��االنه و ميزان تغييرات در دس��تمزد كارمندان و
كارگران است كه مطابق قانون اين افزايش دستمزد
بايد با حداقل نرخ تورم يكسان بوده تا خريد افراد در
طول سال حفظ شود.
شايد به همين دليل است كه نرخ تورم به عنوان يكي
از مهمترين آمارهايي ك��ه هم از طرف مردم و هم از
طرف دولت مورد توجه اس��ت .بازارهاي مختلف نيز
با توجه بهش��دت و ضعف حضور بنگاهها اقتصادي و
حضور اف��راد ،ارايه آمار بس��يار حياتي و مورد توجه
اس��ت .از جمله مهمترين بازارهايي ك��ه در آن آمار
نقش حياتي را ايفا ميكند بازار بورس است .حضور
و فعاليت در اين بازار بدون استفاده از ابزارهاي مالي
كه عمدتا با آمارهاي اقتصادي مرتبط هس��تند غير
ممكن است .دسترسي به ش��رايط گذشته ،فعلي و
پيش بيني آين��ده بازارها به وي��ژه بازارهايي كه در
آن س��هم بخش خصوصي قابل توجه اس��ت بدون
در نظ��ر گرفتن آمار و ارقام ارايه ش��ده در آن كاري
بسيار دشوار و پر خطر اس��ت.بازار مسكن به عنوان
خصوصيترين بخش اقتصاد كه حدود  ۳۰درصد از
حجم اقتصاد كشور را در اختيار دارد ،تاثير زيادي از
آمارهاي مختلف در بخشهاي متفاوت توليد و عرضه
ميپذيرد .آمارهاي ارايه شده در بخشهاي مختلف

تأكيد كرد :مركز آمار ،آمارهاي خود را توليد ميكند
و با گردآوري آمارهاي به دستآمده از سطح جامعه
آن را به معرض عموم ميگذارد ،در حاليكه سامانه
ثبت معامالت امالك و مستغالت اين آمارها را توسط
كدرهگيري ارايه ميدهد.
وي اف��زود :از آنجاييك��ه بخش اجاره ني��از به كد
رهگيري ندارد (البته اين مورد نبايد انجام ش��ود) و
بخشي از آن به صورت پشتنويسي انجام ميشود كه
اين مورد نيز نبايد انجام شود ،در آمارهاي مركز آمار
ايران لحاظ ميش��ود .به هر حال آمارهاي ارايهشده
توسط اتحاديه مشاوران امالك بر اساس كد رهگيري
صادرش��ده براي قراردادهاي اجاره استخراجش��ده
اس��ت .درحالي ك��ه ب��راي بخ��ش قابلتوجهي از
قراردادهاي اجاره اساسا كد رهگيري صادر نميشود.
اين مدير بنگاههاي معامالتي با بيان اينكه زماني كه
كد رهگيري به ملكي ارايه ميشود ،قيمت آن نهايي
اس��ت گفت :اما زماني كه معامالت از كف بازار جمع
ميشود ،به داليلي نظير ماليات ،نبود كد رهگيري و
غيره دقيق نيست.
وي درنهايت گفت :همواره موازيكاري باعث ايجاد
تناقض در آمارها ميشود .بايد ارايه آمارها توسط يك
نهاد انجام گيرد و اين نهاد ميتواند از سوي اتحاديه
مشاوران امالك باشد ،چراكه آمارها آنها دقيق و كامال
منطبق با داد و ستد بازار است.
وي درنهاي��ت گفت :بايد مس��ووالن ب��ه دادههاي
آماري توجه بيشتر داش��ته باشند ،چرا كه بر اساس
آمارهاي دقيق و صحيح ميتوان نظريههاي عملياتي
لحاظ كرد.
آمارهاي غيردقيق بهتر از تعدد آمار است
در همي��ن رابط��ه ،محمدعلي مهري ،كارش��ناس
شهرسازي گفت :علم آمار ،مبتني است بر دوشاخه
آمار توصيفي و آمار اس��تنباطي .در آمار توصيفي با
داشتن تمام اعضاي جامعه به بررسي خصوصيتهاي
آماري آن پرداخته ميش��ود ،درحالي ك��ه در آمار
استنباطي با به دست آوردن اطالعات از نمونهاي از
جامعه كه خصوصيات اصلي جامعه را بيان ميكند،
در م��ورد كل جمعيت جامع��ه ،اس��تنباط آماري
انجام ميش��ود .در نظريه آمار ،اتفاق��ات تصادفي و
عدم قطعيت توس��ط نظريه احتماالت مدلسازي

ميشوند .در اين علم ،مطالعه و قضاوت معقول درباره
موضوعه��اي گوناگون ،بر مبناي ي��ك نمونه انجام
ميشود و قضاوت در مورد يك فرد خاص ،اص ً
ال مطرح
نيست؛ اما به نظر ميرسد آمارهاي ارايهشده در ايران
تلفيقي از اين دوشاخه باشد كه اين مورد باعث شده
دچار تناقضات باشيم.
وي در خصوص اين گفته به تفسير توضيح داد :فقط
در ايران ،نهادهاي مختلف آمارگيري انجام ميدهند
و متأسفانه نوع آمارگيري آنها كام ً
ال سليقهاي است
و همين مورد باعث شده ما ش��اهد چندين آمار در
يك موضوع باش��يم .بهطور مثال ،در بخش مسكن
نهادهاي متع��ددي از بانك مرك��زي گرفته تا خود
وزارتخان��ه و اتحاديه امالك آمارهاي متعددي ارايه
ميدهند .در نهايت اين آمارهاي متناقض وارد مركز
آمار ايران ميش��ود و درنهايت بسياري از رسانهها با
اتكا به اين آمارها تحليلهاي خود را ارايه ميدهند.
مهري ب��ا بيان اينكه ارايه آمار تقريب��ي بهتر از ارايه
آمارهاي متعدد و متناقض اس��ت اف��زود :زماني كه
آمارها متعدد باشند تصميمگيري براي ارايه تحليل
و نظريه بسيار سخت است؛ بنابراين بين بد و بدتر بايد
بد را انتخاب كنيم .به نظر ميرسد اكتفا به آمارهاي
تقربي مركز آمار ايران بهتر از اس��تفاده از آمارهاي
ديگر است.
اين كارش��ناس شهرس��ازي گفت :در تمامي دنيا از
جمله كش��ور تركيه كه داراي سيس��تم معامالتي
مسكن سريع ،توس��عهيافته و دقيق اس��ت ،داراي
سيس��تم آماري بس��يار دقيق و جامع است.مهري
گفت :اما حقيقت آمار از دل كف بازار بيرون ميآيد.
چراكه كف بازار بيانگر اين موضوع اس��ت كه آمارها
چقدر دقيق و صحيح است .در حال حاضر كف بازار
نشان ميدهد كه قيمت مسكن در آذرماه نسبت به
آبان ماه افزايش��ي بوده چراكه تمامي بازارها در اين
مقطع زماني با يك افزايش بسيار نامحسوس روبرو
ش��ده و نرخ ارز نيز با نوسانات بسيار كم مواجه شده
بود؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت آمار بانك مركزي
با اس��تنباط از تورم حاصل تا حدودي بيانگر واقعي
وضعيت آذرماه بود.
وي گفت :بانك مركزي تمام��ي قيمتهاي خود را
از كف ب��ازار جمع ميكن��د و از آنجاييكه برخي از
معامالت مسكن در بخش اجاره و حتي خريد امالك

گرانقيمت از طريق مشاوران امالك انجام نميشود
بنابراين سامانه ثبت امالك فاقد اين آمارها است؛ و
به نظر ميرسد با در نظرگيري نرخ تورم ،آمارگيري
از كف بازار و تحليلهاي بنيادي آمارهاي مركز آمار
دقيقتر است.
وي درنهايت گفت :هيچكس نميتواند منكر افزايش
قيمت كاالهاي مصرفي در آذرماه باشد چراكه هيچ
از نهاده��اي بني��ادي اقتص��ادي در آذرماه كاهش
نيافته بود.
مسكن نيازمند آمار جامع و كاربردي
در همين رابطه ،عطا آيتاللهي ،كارش��ناس مسكن
گفت :داشتن اطالعات كافي و آگاهي از روند بازار در
بخشهاي مختلف باعث ميشود مردم آگاهانهتر در
يك حوزه فعاليت كنند و بتوانند آينده سرمايهگذاري
خ��ود را تحلي��ل كنند .بازار مس��كن ني��ز همچون
بازارهاي موازي خود ني��از دارد تا اطالعات جامع و
كاربردي داشته باش��د و كاربران و سياستگذاران
بتوانن��د به اس��تناد آن اطالعات ،ب��راي بخشهاي
مختلف بازار تصميم بگيرند.
وي گفت :با اس��تفاده از آمار ميت��وان تصميمهاي
دقيقي براي تعادل در بازار مهمي همچون مس��كن
گرف��ت .بهط��ور مثال ،سياس��تگذار ب��ا آگاهي از
افزايش نرخ اجاره آپارتمان سياس��تهاي كنترلي
از طريق ابزارهاي مالياتي براي مالكان س��وداگر در
نظر ميگيرد و در سوي مقابل ابزارهاي محرك براي
مناطق ديگر كه متقاضي ندارند تبيين ميكند.
وي گفت :بنابراين نياز است آمارها توسط يك نهاد
ارايه ش��ود و نياز اس��ت اين نهاد آمارهاي خود را از
تمامي نهادها جمعآوري ميشود
سهم توصيه دولتي در تنظيم بازار
در ادامه منصور غيبي كارشناس اقتصاد مسكن گفت:
تعادل در بازار مس��كن هم از بعد تثبيت قيمتها و
هم به لحاظ رونق بازار كس��ب و كار در حوزه مسكن
منوط به كنترل عوامل و متغيرهاي ساير بخشهاي
اقتصادي همس��و و رقيبان موثر بر اقتصاد مس��كن
است .دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي
در توصيه سفارشي مردم را از خريد مسكن به اميد
كاهش قيمتها منع ميكند .اين توصيه زماني اعالم
ميشود كه ساير بازارهاي موازي از جمله ارز و سكه
و طال و حتي بازار بورس از التهاب و هيجان نس��بي
خارج شده و تحت كنترل قرارگرفته است.
وي گفت :اين كنترل دولت��ي در بازارهاي موازي و
رقيب با حوزه مسكن ،طبيعتا آرامش الزم را به بازار
مسكن نيز تسري داده و موجب كاهش قيمتهاي
كاذب و هيجاني مس��كن نيزخواهد شد .از اين رو ،با
علم به اين موضوع كه روند كاهش��ي قيمت در بازار
مسكن ناشي از فرآيند مذكور است ،نقش توصيهيي
دولت در دعوت از مردم به نخريدن مس��كن به اميد
كاهش قيمتها نميتواند مبناي علمي و مبتني بر
محاس��بات عددي و آماري تلقي شود .دعوت دولت
از مردم به نخريدن ملك موجب انباش��ت متقاضي
خريد مسكن و به تبع آن و با ورود يكباره و هيجاني
خريداران به بازار مس��كن دوب��اره موجب پديداري
نظام سوداگراي در بازار مسكن شده و با ايجاد التهاب
دوباره موجب آشفتگي در اين بازار ميگردد.
غيبي در نهايت گفت :از طرفي ديگر ،اين س��فارش
دولتي به معناي كمك – سهوي  -به حاكميت ركود
در س��اخت و توليد مس��كن و به تب��ع آن در صنايع
توليدي محصوالت ساختماني و خدمات مهندسي
مربوطه تفسير ميشود .از اين رو ،توصيه كارشناسي
اين اس��ت كه دولت به جاي ايجاد ركود ناخواسته،
زمينه رونق اقتصاد مس��كن را فراه��م كرده و باعث
گردش كار در اين حوزه شود.

يادداشت
اقتصاد ارتباط معناداري با يكديگر دارند ،از اين رو،
ميتوان با بررس��ي اجمالي اين آمارها در بازارهاي
مختلف و مقايسه آنها با شرايط واقعي جامعه بهطور
عملي به راستيآزمايي آن پرداخت .از جمله آمارهاي
مختلفي كه بازار مس��كن معموال توس��ط نهادهاي
مختلف رس��مي و غيررسمي منتشر ميشود ،اعداد
و ارقامي اس��ت كه مرتبط با صعود و نزول نرخها در
بازار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن در بازههاي
زماني مختلف است .به دليل تعدد نهادهاي متولي و
همچنين دخيل بودن عمده بخش خصوصي در اين
بازار طبيعتا آمارهاي متناقضي از اين بازار منتش��ر
ميشود .برخي از اين آمارها كه مرتبط با بخشهاي
مختلف دولتي در ارتباط با بازار مسكن است معموال
متاثر از شاخصهاي كالن اقتصادي و بررسي آمار و
ارقام ثبت شده در سامانههاي رسمي دولتي است كه
معموال اين آمار نميتواند بهطور دقيق بيانگر شرايط
جاري واقعي در اين بازار باشد .معموال به دليل مبالغ
مختلفي كه بر اساس حجم و ميزان معامالت انجام
شده و ثبت شده در سامانههاي رسمي از افراد مختلف
اخذ ميشود ،بعضا اين ارقام تناسب چنداني با مبالغ
واقعي جابهجا شده در اين بازار ندارد .از طرف ديگر،
به دليل معامالت غير رسمي و عادي كه در اين بازار
معموال توس��ط افراد و بنگاهها انجام ميشود ،بخش
قابل توجهي از اين معامالت در سامانههاي رسمي كه
قابل مشاهده و رهگيري توسط نهادها دولتي است،
ثبت نميش��ود .از جمله مشهودترين اين سامانهها
درج اطالعات مربوط به قراردادهاي فروش و اجاره
تنظيم شده توسط بنگاههاي معامالت امالك است.
همانگونه كه ش��ايد بس��ياري از خوانندگان با آن

مواجه شده باش��ند هنوز بخش زيادي از معامالت و
قراردادهاي اجاره تنظيم شده در اين بنگاهها به روش
س��نتي و در فرمهاي قديمي به صورت دستي درج
ميشود .به دليل اخذ ماليات بر مبناي حجم و ميزان
معامالت انجام ش��ده توس��ط بنگاهها برخي از آنها
تمايلي به در اين اطالعات در سامانه نداشته يا مبالغ
واقعي را در اين سامانه ثبت نميكنند .از طرف ديگر،
برخي از مالكاني كه داراي چندين واحد مس��كوني
هستند يا معامالت متعددي انجام ميدهند تمايلي
به ثبت اطالعات معامالت يا درج مبالغ جابهجا شده
واقعي در سامانههاي رسمي و دولتي ندارند .از طرف
ديگر ،نهادهاي متعدد دولتي و غيردولتي دخيل در
بازار مس��كن ،به دليل عدم تبادل و تطابق اطالعات

مربوط به فعاليتهاي خود در بازار مسكن با يكديگر،
معموال اطالعات و آمار يكپارچه و جامعي از وضعيت
بازار مسكن ارايه نميدهند.
با توجه به مطالعات ميداني و ش��رايط دو ماهه اخير
بازار مس��كن به نظر ميرسد پس از گذر از يك دوره
تحرك كوتاهمدت در يك ماه و نيم گذشته و با توجه
به نوسانات اخير بازارهاي كوتاهمدت ارز و طال ،ركود
مجددا به بازار مسكن بازگش��ته و عليرغم افزايش
مبلغ تسهيالت مس��كن به دليل جذابيت بازارهاي
كوتاهمدت بازار نتوانسته فعاليت خود را از سر بگيرد.
از اين رو ،به نظر نميرسد آمارهاي منتشر شده مبني
بر افزايش حجم معامالت اطالعات دقيق و صحيحي
از اين بازار به مخاطبان ارايه كند.

نگاه
منشا ترديد در آمارهاي آذر

بهارطاهري|
قيمت بنزين كه اصالح شد همه منتظر جهش
قيمت مسكن بودند ،اما افزايش بيش از حد ماهها
و سال گذشته اجازه اين كار را نداد ،چون بازار و
قدرت خريد مردم كشش افزايش را نداشت ،البته
اندكي افزايش منطقي بود اما در اتفاقي عجيب
در منطقه ي��ك تهران با افزاي��ش  34درصدي
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن روبرو شديم.
مطابقآمار،ميانگينقيمتهرمترمربعآپارتمان
در منطقه يك ط��ي آذر ماه امس��ال ،جهش 8
ميلي��ون توماني را طي يك م��اه تجربه كرد و از
ميانگي��ن  23ميليون توم��ان در آبانماه به 31
ميليون تومان در آذرماه رسيده است .اما در ساير
مناطق ،افزايش وي��ژهاي در قيمتها رخ نداده
اس��ت .در پنج منطق�� ه  14 ،7 ،5 ،4و  15نرخها
 500هزار تا يك ميليون تومان رشد كرد .در ديگر
مناطق ،قيمتها يا رشد اندكي داشته يا مقداري
پايين آمد .با اين حساب ،نوسانات در شهر تهران
جزمنطق هيكميتواندحالتطبيعيبازارارزيابي
ش��ود .اگر قيمت آپارتمان در گرانقيمتترين
منطق ه پايتخ��ت در عرض يك م��اه  ۳۴درصد
رش��د نميكرد ،ميانگين كلي در ح��د آبان ماه
ثابت ميماند.
بررسيهاازدفاترامالكدرشهرتهراندرخصوص
علتپرشقيمتدرمنطقهيكحاكيازآناست
كه به دنبال تغيير نرخ بنزي��ن و افزايش قيمت
ارز ،هجوم مقطعي از سوي س��فتهبازان به بازار
مسكن شده اس��ت .آذرماه رشد ماهيانه قيمت
مسكن در منطقه يك  34درصد ،منطقه چهار
 8.8درص��د ،منطقه پن��ج  7.4درصد ،منطقه
هفت  6.6درصد ،منطقه  14معادل  5.1درصد
و منطق��ه  15مع��ادل  7.9درصد بوده اس��ت.
تغييرات قيمتي در س��اير مناط��ق جزئي بوده
اس��ت .در بعضي مناطق همچون  20 ،19و 22
نيز با توجه به حجم پايين معامالت ،نوس��انات
فعلي مالك مناس��بي براي بررس��ي نيس��ت.
پس از انتشار اين آمارها رييس اتحاديه مشاوران
امالك با زير س��وال بردن اين آمارها گفت :رشد
قيم��ت مس��كن در آذر ماه نش��ان ميدهد كه
آمارهاي اس��تخراج ش��ده به هيچوجه درست
نيست ،چون مسكن كشش رشد قيمت ندارد .به
هيچوجه در آذر ماه رشد قيمت مسكن نداشتيم
و متأس��فانه وقتي اقتصاددانان سياسي هستند
بايدهمشاهدچنينآمارهاوگزارشهاييباشيم.
خس��روي با بيان اينكه «هنوز يك آمار صحيح
از بازار مس��كن نداريم» گف��ت« :وقتي آمارها
غلط اس��ت تمام كاره��ا و اقدامات ني��ز بر پايه
غلط گذاش��ته ميش��ود .منطقه ي��ك تهران
تحت پوش��ش اتحاديه شميرانات است وقتي با
رييس اتحاديه شميرانات تماس تلفني گرفتيم
افزايش قيمت مس��كن بهشدت رد شد .مسكن
كش��ش رش��د قيمت را ندارد چرا ك��ه قدرت
خريد متقاضيان بهش��دت كاهش يافته است».
بر اساس گزارش اخير دفتر اقتصاد مسكن وزارت
راه و شهرس��ازي در  9ماهه نخست سال جاري
تعداد  50ه��زار و  247مبايعه نامه ثبت ش��ده
است كه نس��بت به سال گذشته كه  100هزار و
 967بوده ،كاهش بيش از  ۵۰درصدي داش��ته
اس��ت .همچنين يك مترمربع واحد مسكوني
آپارتماني در  9ماه نخست س��ال جاري بهطور
متوس��ط  12ميليون و  890هزار تومان معامله
ش��ده كه اين رقم نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته كه هرمترمربع واحد مسكوني آپارتماني
 7ميلي��ون و  561هزار تومان معامله ميش��د،
افزايش بيش از  70درصدي را تجربه كرده است.
اين گزارش حاكي اس��ت كه تع��داد  42هزار و
 271پروانه س��اختماني در  9ماهه سال جاري
صادر شده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه
س��ال قبل كه  51ه��زار و  270پروانه را به ثبت
رسانده كاهش  17.6درصدي را نشان ميدهد.
بر اين اس��اس ،تعداد كل مبايعات ثبتشده در
آذرماه سال جاري  ۹هزار و  ۶۶۴بوده كه نسبت
به آمار  ۴هزار و  ۶۸ماه گذشته رشد بيش از ۱۳۷
درصدي را تجربه كرده است .همچنين ،متوسط
قيم��ت هرمترمربع واحد مس��كوني آپارتماني
در آذرم��اه  ۱۳ميليون و  ۴۷۴ه��زار تومان بوده
كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل
با متوس��ط قيمت  ۹ميليون و  ۶۳۱هزار تومان،
نزديك ب��ه  ۴۰درصد افزايش و نس��بت به ماه
قبل با متوس��ط قيمت  ۱۲ميليون و  ۶۱۷هزار
تومان ۶.۸ ،درص��د افزايش را نش��ان ميدهد.
همه دادههاي آماري فوق بدون هرگونه پردازشي
از س��امانه ثبت معامالت امالك و مس��تغالت
كشور (متعلق به وزارت صنعت ،معدن وتجارت
 اتاق اصناف ايران) دريافت ش��ده اس��ت .وروداطالعات در س��امانه مذكور ني��ز از طريق دفاتر
مشاورين امالك سراسر كشور صورت ميگيرد.
از اي��ن رو ،وزارت راه و شهرس��ازي هيچگون��ه
مس��ووليتي در قبال تاييد/عدم تاييد آنها ندارد.
اما مش��خص نيس��ت با وجود اين آمارها كه از
طريق خود بنگاههاي مشاور امالك ثبت شده،
چرا باز ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك آن را
زير س��وال ميبرد و معتقد است آمار غلط است.
آن گونه كه بان��ك مركزي نيز در انتهاي تمامي
گزارشهاي خود از تحوالت بازار مسكن تهران
تاكيد ميكند« :گزارش تحوالت بازار مس��كن
ش��هر ،برگرفت��ه از آمارهاي خام س��امانه ثبت
معامالت امالك و مس��تغالت كش��ور است كه
توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي
بانك مركزي تهيه و منتشر شده ميشود».
از اين رو ،اين نكته قابل توجه اس��ت كه اتحاديه
مش��اوران امالك نس��بت به آماره��اي آذر ماه
مس��كن تهران تش��كيك ميكند .اميد اينكه
مسووالن در اين باره و در شرايط مقتضي پاسخ
مناسب ارايه كنند.

دنيايفناوري
ربات هوش مصنوعي
در نقش كارمند

اس��تار تآپ فرانس��وي پول��ن روبوتيك��ز
( )Pollen Roboticsي��ك ربات مجهز به هوش
مصنوعيبانامريچي()Reachyرامعرفيكرد؛رباتي
كهالبتهباهمنسلهايخودمتفاوتاستوازپلتفرمي
متنبازاستفادهميكند.بهگزارشديجياتو،ماهيت
متنبازبودنريچيباعثميشودتادامنهفعاليتهاي
آن بستگي به باز بودن ذهن توسعهدهندگان داشته
باشد .توسعهدهندگان با اس��تفاده از برنامهنويسي
ميتوانند كاربردهاي مختلفي را براي اين پلتفرم در
نظر بگيرند و به سادگي آن را اجرايي كنند .در حال
حاضر هم ،آنچه اين اس��تارتآپ فرانسوي در قالب
ريچي ارايه ميدهد به ش��كل پيشفرض ميتواند
برخي اقدامات را انجام دهد؛ از تحويل غذا گرفته تا
خوشآمدگويي به مشتريان و سرويسدهي به آنها.
نكته مهم اينجاست كه به ش��كل پيشفرض ،اين
رباتازهوشمصنوعيبهرهميبرد.همينمسالهبه
توسعهدهندگانكمكميكندتاسراغكاربرداصلي
كهدرذهندارندبرايآنبروند،بدوناينكهنيازباشد
براي آموزش «يادگيري ماشين» وقت صرف كنند.
نكتهمهمبعديدربارهاينربات،ماهيتماژوالربودن
آناست.برايمثالدستهايآنميتوانندقالبهاي
مختلفيداشتهباشند.شايدخريدارآنبهدستيكه
صرفاً يك تكه و شبيه به قالب است نياز داشته باشد
وشايديكخريدارديگربخواهددستهايريچيرا
با پنج انگشت سفارش دهد .با اين همه ،نكته اصلي
دربارهريچيقيمتآناستكهاينرباتراازدسترس
بسياري از عالقهمندان به استفاده تفريحي از آن دور
ميكند .نسخه ساده كه صرفا يك دست دارد حدود
 9000دالر قيمت دارد در حالي كه قيمت نس��خه
كاملبادودستووجودسر،به ۱۷هزاردالرميرسد.

ساعت هوشمند با دو ابزار
براي پايش سالمت

ش��ركت ويتينگ��ز ( )Withingsس��اعتهاي
هوش��مند فيتن��س  Steel HRخ��ود را
بهص��ورت خ��ط جدي��دي از محص��والت ب��ا نام
 Withings ScanWatchعرضه خواهد كرد
كهازدوتكنولوژيپايشهمزماناستفادهميكنند:
يك سنسور  ECGبراي تشخيص شرايط قلبي از
جمله فيبريالسيون دهليزي و ديگري براي پايش
سطح اكس��يژن خون در هنگام خواب .به گزارش
ديجياتو ،از نظر طراحي ،سري جديد از همان سبك
و سياق ساعتهاي  Steel HRاستفاده ميكند و
در واقع تفاوت اصلي را باي��د در بخشهاي داخلي
آن جستوجو كرد .سنس��ور  ECGبه كار رفته در
 ScanWatchبه كاربر اي��ن امكان را ميدهد تا
هر لحظه شرايط قلبي خود را پايش كرده تا به اين
ترتيبازاحتمالحمالتناگهانيقلبيكاستهشود.
عالوهبرحضور،ECGخوشبختانهويتينگزاستفاده
ازسنسورضربانقلبنوريرادرسريجديدمتوقف
نكرده و به اين ترتيب همچنان امكان پايش مداوم
ضربان قلب ه��م براي كاربر فراهم خواهد بود .از آن
سوحسگر SpO2همبرايپايشاكسيژندرهنگام
خواب حضور دارد تا مطمئن باشيد كه در طول شب
اكسيژن كافي دريافت ميكنيد .ساعت هوشمند
 ScanWatchبا اپليكيشن  Health Mateو
سايرمحصوالتاكوسيستمسالمتشركتويتينگز
سازگاراستوباترياينساعتهابايكبارشارژتا30
روزدوامخواهدداشت.عالوهبرپايشخوابوضدآب
بودن ،قابليت ردگيري در زمان شنا هم براي آنها در
نظر گرفته شده است .مدل  38ميليمتري ساعت
 ScanWatchقيمتيبرابر 249دالرداشتهومدل
 42ميليمتريهم 299دالرقيمتگذاريشدهاست.
بهنظرميرسداينمحصولبعدازدريافتمجوزهاي
الزم از مراجعي همچون FDAدر سه ماهه دوم سال
جاري ميالدي به بازار بيايد.

اصرار شركتها براي ساخت
مسواكهاي هوشمند

مسواكهاي هوشمند يكي از گجتهاي هوشمند
رونماييشده در نمايشگاه  CESهستند .شركت
اورال-بي ب��ا يك مس��واك هوش��مند جديد به
نمايشگاه امس��ال آمده كه  iOنام دارد و به گفته
آنها حاصل تالش شش س��اله و تحقيق از بيش از
 1800كاربر است .مهمترين نكته در طراحي يك
مسواك قسمت سر آن است و  iOاز حركات مواج
و چرخشي در كنار لرزشهاي ريز براي تميز كردن
دندانها استفاده ميكند .حركت اين مجموعه از
طريق يك درايو مغناطيسي خطي جديد تامين
ميش��ود و در نهايت يك سنسور فشار جديد هم
وظيفه بررسي فشاري كه شما در هنگام مسواك
زدن ب��ه دندانهايتان وارد ميكني��د را به عهده
دارد .اين سنسور با آناليز مكرر به شما بازخوردهاي
الزم را اعالم خواهد كرد تا بهينهترين مقدار فشار
را براي تميز كردن دندانهايتان به آنها وارد كنيد.
اين مساله براي سالمت لثه از اهميت بسيار زيادي
برخوردار اس��ت .براي تكميل شدن اين مجموعه
اپليكيش��ن  iOهم وظيفه ردگيري و راهنمايي
همزمان را در زمان مس��واك زدن ب��ه عهده دارد.
البت��ه تمايل كاربر براي مس��واك زدن دندانها و
ردگيري وضعيت پروس��ه روي يك تصوير س��ه
بعدي از دندانهايش به ص��ورت همزمان به نظر
چندان محتمل نميرسد اما با اين حال اورال-بي
چنين امكان عجيبي را ب��راي كاربران عالقهمند
فراهم كرده اس��ت .ب��ا اينكه ايده مس��واكهاي
هوشمندسالهاستمطرحشده،امابهنظرميرسد
همچنانبرايشركتهايمختلفجذابيتخاصي
دارد و گويا فعال ش��امل حضور اين محصوالت در
نمايشگاههاورويدادهايمختلفخواهيمبود.بااين
حال نبايد فراموش كرد كه به صورت واضح شكاف
بزرگي بين تقاضاي بازار و شور و شعف شركتها
براي عرضه مسواكهاي هوشمند وجود دارد.
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دانش و فن

قابليتهايي كه در يك دهه اخير در گوشيها ظهور كردند

خدمات فناوري به گوشيهاي هوشمند

گروهدانشوفن
شايدتغييراتگوشيهايهوشمنددرسالهاياخيرچندان
چشمگيربهنظرنرسد؛امامحصوالت ۱۰سالقبلبسياري
از كارهاي ضروري امروزي را نميتوانس��تند انجام دهند.
در  ۱۰سال گذشته ،گوشيهاي هوشمند مسيري بسيار
يراطيكردهاند.باعرض هاولينآيفوندرسال۲۰۰۷
طوالن 
و س��پس محصوالت مبتنيبر اندرويد ،شاهد گوشيهاي
چندانهوشمندينبوديم.برايمثال،محبوبترينگوشي
هوشمندسال ۲۰۱۰دراياالتمتحده،آيفون 3GSبودكه
ازصفحهنمايش۵/۳اينچيودوربين۳مگاپيكسليوقابليت
كنترلصوتيبرايتماسهاوموسيقيبهرهميگرفت.كمي
بعد در همان سال ،اپل آيفون ۴و مايكروسافت ويندوزفون
 ۷راروان هبازاركرد.كميبعد،RIMشركتمادربلكبري،با
مشكالتمتعدديروبهروشدوسازندگانيمانندسامسونگ
وموتوروالواچتيسيتوانستندبهكمكمحبوبيتگسترده
اندرويد،فروشچشمگيريرابامحصوالتيمثلگلكسياس
و 4GEvoتجربهكنند.اينگوشيهايهوشمنداگرچهدر
زمانخودبسيارهيجانانگيزبهشمارميآمدند،امابراساس
اس��تانداردهاي كنوني ،قابليتهاي بس��يار محدودي به
كاربرانارايهميدادند.گوشيهايهوشمندمادرسالهاي
اخير دچار تكامل ش��دند و بسيار بيشتر از گذشته با ساير
جنبههاي فناوري زندگي روزمره درهم آميختند .درواقع،
اگر به پيش��رفت چنين محصوالتي در يك سال اخير نگاه
كنيد ،ش��ايد متوجه تغيير خاصي نشويد ،اما درمقايسهبا
 ۱۰سالقبل،حجمتغييراتبسياروسيعوچشمگيراست.
گزارشزوميتازديجيتالترندزبهاينتغييراتگوشيهاي
هوشمند اشاره كرده است كه گوشيهاي ۱۰سال پيش از
آنبيبهرهبودند.
پرداختازطريقگوشيهوشمند
اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته و مراكز خريد به
همراهداشتن كيفپول ،كارت اعتباري يا پول نقد نيازي
نيست و گوشيهاي هوشمند ميتوانند وظيفه پرداخت
را انجام دهند .سرويسهاي پرداخت همراه رشد بسياري
لپِي و
لپِي و گوگ 
تجربه ميكنن��د و نمونههايي مانند اپ 
گپِي س��عي ميكنند خريد محصوالتي مانند
سامسون 
يك ليوان قهوه يا بليت س��ينما يا نيازهاي منزل را بدون
تعامل انس��اني فراهم كنند .البته خريد آنالين ازطريق
س��رويسهايي مانند پيپال م��دت طوالنيتري همراه
ما بوده اس��ت؛ ام��ا افزايش ميزان اعتم��اد كاربران براي
خريد آنالين ازطريق گوشيهاي هوشمند در سالهاي
اخير شيب مناس��بي پيدا كرد .قابليت پرداخت ازطريق
گوشيهاي هوش��مند در فروش��گاهها با سرعت كمي
گس��ترش يافت؛ اما بهلط��ف فناوريهايي مانند امنيت
ازطري��ق ش��اخصهاي بيومتريك و توس��ع ه  NFCو
چيپهايامنيتيروندپرداختآسانوسريعتريراشاهد
بوديم .اكنون بسياري از افراد اعتماد و راحتي بيشتري در
پرداخت بهوسيله گوشيهاي هوشمند حس ميكنند؛
پديدهاي كه ۱۰سال پيش بسيار كمرنگ بود.
ترجمه زبانهاي مختلف
پروژههايمرتبطبامترجمهايهمراهازابتدايقرنجاري
دچار محبوبيت بسياري شدند؛ اما در  ۱۰سال اخير ،فقط
ترجم ه همزم��ان زبانهاي مختلف ب��ه يكديگر بهكمك
گوشيهاي هوشمند مقدور شد .گوگلترنسليت اولينبار

به عنوان اپليكيشن اندرويدي در سال  ۲۰۱۰منتشر شد؛
اما نسخههاي اوليه امكانات بسيار ابتدايي دراختيار كاربر
قرار ميدادند .بهتدريج پشتيباني از زبانهاي بيشتر به اين
سرويس افزوده ش��د و اكنون كاربران ميتوانند از گوشي
هوشمند خود براي ترجمه همزمان صوت و متن استفاده
كنند.حتيامكانترجمهازطريقثبتتصويربادوربيننيز
وجوددارد.كيفيتوسرعتترجمهنيزپيشرفتچشمگيري
كرده اس��ت و سرويسها و دس��تگاههاي مختلفي مانند
هدفونهاميتوانندخدماتمترجمشخصيراارايهكنند.

ثبت تصاوير با حالت بوكه
اگر  ۱۰سال پيش تصويري پرتره با فوكوس مناسب روي
س��وژه در مركز و پسزمينه تار ميخواستيد ،بايد دست
به دامن دوربينهاي حرفهاي ميشديد .اكنون ميتوانيد
تقريبا با تمامي گوش��يهاي هوشمند چنين تصويري را
ازطريقحالتبوك هايجادكنيد.تركيبچندينلنزمختلف
دردوربينهاوفرايندپردازشتصويرهوشمندانهترموجب
پديد آمدن عصر جديدي در تصويربرداري با گوشيهاي
هوشمندشد.قابليتهاياخيرچنينمحصوالتيفقطبه
پسزمينهتارمحدودنميشودوامكانبزرگنمايياپتيكال
و چندينبرابري و تصويرداري در ش��ب و ويرايش تصاوير
ثبتشدهباجلوههايگوناگوننيزنوآوريهاييهستندكه
۱۰سالقبلشاهدآنهانبوديم.نبردميانسازندگانمختلف
برايبهتريندوربيندرگوشيهايهوشمندنيزپديدهاي
بوده كه بيش��ترين نفع را براي خريداران اين محصوالت
بههمراهداشتهاست.
ظهور تاكسيهاي آنالين
اوبر در سال  ۲۰۱۱به عنوان س��رويس اجاره خودروهاي
لوك��س در سانفرانسيس��كو ش��روع به كار ك��رد؛ اما در
زمان بس��يار كمي به شركت عظيمي تبديل شد .راحتي
درخواست تاكسي ازطريق گوشي هوشمند بدون نياز به
برقراري تماس تلفني و مش��اهده هزينه سفر قبل از ثبت
درخواستوپرداختازطريقسرويسهايآنالين،ازجمله
موارديبودكهموجبگسترشمحبوبيتاوبرونمونههاي
مشابهشد.بااستفادهازرانندگانمستقل،هزينهاستفادهاز
چنين سرويسهايي بسيار كاهش يافت و هزينههاي اوبر
را نيز كاهش داد .اين شركت اكنون در سراسر جهان۱۱۰
ميليوننفركاربرداردورقبايمحليياجهانيباقابليتهاي
تقريبايكساننيزبرايآنموجوداست.صنعتتاكسيراني
سنتيسعيكردباارايهقابليتهاييبتواندباچنينمواردي
رقابتكند؛امادرنهايتراحتياستفادهازاپليكيشنهاوارايه
قابليتهاييمانندنقشهآنالين،نشا ندادنموقعيتراننده،
سيستمامتيازدهيوپرداختانعامموجبشدتاكسيهاي
سنتيبهحاشيهراندهشوند.بااينحال،جنجالهايبسياري
درباره شركتهايي مانند اوبر وجود دارد؛ اما از كسب سود
بيشتروافزايشمحبوبيتآنهامانعنشدهاست.
قابليت شارژ بيسيم
شايد بتوان روند توسع ه ش��ارژ بيسيم را به يك قرن قبل
و فعاليتهاي نيكوال تس�لا مرتبط كرد؛ اما تا سال۲۰۱۲
و عرضه فناوري  Qiهمراهبا محصوالتي مانند لوميا ۹۲۰
نوكيا و گلكسي اس ۳سامسونگ ،از عرض ه عمومي چنين
قابليتي خبري نبود .در ابتدا ،س��رعت شارژ با شارژرهاي
بيسيمبسياركندبودوبايدگوشيخودرادرنقطهخاصي

براي عملكرد صحيح قرار ميداديد .اين فناوري بهتدريج
رشدكردواستانداردهايعموميمرتبطباآنتدوينشدندو
بيشترشركتهانيزآنهاراقبولكردند.درنهايت،اپلدرسال
 ۲۰۱۷استاندارد  Qiرا براي شارژرهاي بيسيم پذيرفت.
اكنونكاربرانميتوانندبهكمكشارژرهايبيسيم،گوشي
خود را در مدت زمان الزم براي شارژ ازطريق كابل معمولي
در ۱۰سالقبلشارژكنند.شايدمهمترينپيشرفتبعدي
دراينزمينه ،شارژ بيسيم با فاصله باشد؛ اما تا زمان عرضه
چنينقابليتي،تمركزبيشترشركتهارويبهبودعملكرد
نمونههايفعليخواهدبود.

كنترلپذير باشند ،هر روز بيشتر ميشود .اكنون ميتوان
با گوشيهاي هوشمند چراغها را خاموش يا روشن كرد،
رنگ نورپردازي و دماي خانه را تغيير داد ،قفلها و درها را
بازكرد ،به حيوانات خانگي غدا داد ،تلويزيون و موسيقي
را در داخل خانه كنترل كرد .اگر از خان ه هوش��مند بهره
يهوشمندشمابهعنوانكليدتمام
ميبريد،قطعاتگوش 
قابليتها و مركز كنترل خانه عمل ميكند .در  ۱۰سال
قبل ،داشتن تمامي اين قابليتها فقط با چندين لمس
سادهامكانپذيربهنظرنميرسيد،امااكنونميتوانبدون
لمس و تنها با صحبتكردن نيز از آنها بهره برد.

تشخيص فرمانهاي صوتي پيچيده
در س��الهاي قبل ،اس��تفاده از فرمانه��اي صوتي
پديده بسيار عجيبي نبود؛ اما اين فرمانها معموال به
درخواستهاي بسيار ساده خالصه ميشدند .اكنون
پس تشخيص و
گوش��يهاي هوش��مند ميتوانند از ِ
اجراي فرمانهاي صوتي پيچيده بربيايند و بهصورت
طبيعيتر با كاربران تعامل داشته باشند .دركنار امور
بسيار ساده مانند تنظيمكردن يادآور يا ساعت و ارسال
پيام ازطريق پيامك يا ايميل ،اكنون ميتوان بهكمك
گفتوگوبادستيارهايصوتيكارهاييمثلانتقالوجه
به ساير افراد را نيز انجام داد .دستيارهاي صوتي مانند
سيري و گوگلاسيستنت ميتوانند نور فلش گوشي
شما را روشن كنند يا با افراد دلخواه تماس بگيرند و در
بسياريازاموربهكاربركمككنند.پيشرفتهادرزمينه
هوش مصنوعي توانسته اس��ت به بهبود قابليتهاي
دستيارهاي صوتي كمك شاياني كند.

رزرو خدمات
يكي از روياپردازانهترين پيشرفتهاي  ۱۰سال اخير،
امكان رزرو ازطريق دستيار صوتي گوگل است .تنها با
گفتنمكانوزمانمدنظربهگوگلاسيستنتميتوانيد
درصورت ام��كان ،ميز يا صندلي رزرو كنيد .حتي اگر
مكانمدنظرقابليترزروآنالينرانداشتهباشد،دستيار
گوگل ميتواند ازطريق تماس تلفني عمليات رزرو را
انجام دهد .از ديگر قابليته��اي آن ميتوان به خريد
بليتسينما،ثبتنوبتبرايپزشك،آرايشگاهو...اشاره
كرد.البتهمتاسفانهقابليتمذكورهنوزدرتمامينقاط
دردسترس قرار نگرفته است.

كنترل خانههاي هوشمند
تقابليتهايهوشمندخانههاكهبهكمكگوشيها
فهرس 

مدعيان جريان آزاد اطالعات سانسورچيان فضاي مجازياند
عضوشورايعاليفضايمجازيبابياناينكهسانسورچيان
فضاي مجازي از جمله اينستاگرام ،خود را حاميان جريان
يدانند،گفت«:بايدتصميمجديدربرخورد
آزاداطالعاتم 
مقتدرانهبااينشبكهاتخاذشود».رضاتقيپوردرگفتوگو
بامهر،درواكنشبهاقداماتيكجانبهشبكههاياجتماعي
خارجيمانندتوييترواينستاگرامدرحذفمطالبكاربران
ايراني در محكوميت ترور شهيد قاسم سليماني و انتشار
مطالبدونالدترامپعليهايران،اظهاركرد«:ماهيتوذات
رسانههاياجتماعينظيراينستاگراموتوييترازقبلبراي
ما و كارشناسان فضاي مجازي مشخص بود ،اما امروز اين
شبكههاياجتماعي،چهرهكريهخودرابرايعموممردمبه
نمايشگذاشتهوآنپوششمخمليكهرويمشتآهنين
بود را كنار زدند .امروز كساني كه ادعاي حمايت از جريان
آزاد اطالعات داشته و اين مفهوم را در استراتژيهاي خود
مدامتبليغكردهوصحبتازاينترنتبازميكنند،اينگونه
دستبهسانسورميزنند.آنهميكسانسورهدفمندعليه
قهرمان ملي يك كشور ،قهرمان كشورهاي منطقه و عليه
نابودگرداعشوكسيكهدنيا،ويرابهعظمتيادميكند».
ويبابياناينكهماميبينيمدرهمهدنيادوستدارانسردار
قاسم سليماني چگونه براي ش��هادت وي ابراز احساسات
ميكنند،گفت«:حذفاينپيامهادرفضايمجازيبهطور
مشخص يك افتضاح رسانهاي براي امريكا و شركتهايي
اس��ت كه جيرهخوار حاكميت امريكا هستند .متاسفانه
اين شبكهها تاكنون اين چهره را پنهان نگه داشته بودند
و امروز اين چهره كريه را به وضوح به نمايش گذاش��تند».
عضوحقيقيشورايعاليفضايمجازيبابياناينكهمردم
دنيا قطعاً اين موارد را مشاهده كرده و پي به ماهيت زشت،
خشنوامنيتياينفضاميبرند،گفت«:بهوضوحمشخص
است كه اين شبكهها چگونه به اسم جريان آزاد اطالعات
تا به حال مردم را غافل نگه داشته بودند و امروز با توجه به
اتفاقاتيكهپيشآمده،مجبورشدندچهرهاصليشانرابه
نمايشبگذارند».
وزير اس��بق ارتباطات تاكيد كرد« :قطعاً مردم ما با نبوغ،
خالقيت و نوآوري از موانعي كه استكبار جهاني در مسير
انتش��ار اظهارات ،ابراز احساسات و عظمت و شكوه سردار
س��ليماني در فضاي مجازي ايجاد كرده ،عبور ميكنند.
كاربرانمابايدبهسرعتوباوسعتتمام،درسايررسانههاي
اجتماعي كه اي��ن محدوديتها وجود ن��دارد ،عظمت و
شكوه سردار سليماني را به رخ جهانيان بكشند ».تقيپور
باتاكيدبراينكهسانسورچيانواقعيفضايمجازيكساني

هستندكهصدايمردمومظلومانوصدايجبههمقاومت
را فيلتر ميكنند ،گفت« :امروز در ش��بكههاي اجتماعي
صفآرايي ميان قاتالن ،خونخواران و ظالمان با مظلومان
و محرومان ش��كل گرفته و جايگاه پيامرسانهايي مانند
توييتر و اينستاگرام كه دست به سانسور گسترده ميزنند
نيز مشخصاست».
عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه
قطعاً م��ردم مظلوم جهان از اين موانع عبور خواهند كرد
و صدايشان را به گوش جهانيان ميرسانند ،در خصوص
اقدام ش��وراي عالي فضاي مجازي در برخ��ورد با رفتار
جانبدارانه اينس��تاگرام در حذف مطالب كاربران ايراني،
گفت« :مصوبه  ۱۳خرداد س��ال  ۹۶شوراي عالي فضاي
مجازي اين پتانسيل و ظرفيت را دارد كه با فعاليتهاي
غيرقانوني و هنجارش��كنانه اينگون��ه نرمافزارها مقابله
كند ».تقيپور با اشاره به اينكه شبكههاي اجتماعي مانند
اينستاگرام ،هويت و عزت ملي ما را ناديده گرفته و پايمال
ميكنند،ادامهداد«:اينشبكهاجتماعيباحذفمطالبو
اكانتكاربرانايراني،مردمماراتحقيركرد.حذفپياميك
فرد ،بياحترامي و اهانت بزرگ محسوب ميشود و قطعاً
مردممااينموضوعراتحملنخواهندكرد».ويباتاكيدبر
اينكهمصوبهساماندهيفعاليتپيامرسانهايخارجيدر
كشور ،اين ظرفيت را دارد كه بتوان با رفتارهاي غيرقانوني
اين شبكهها برخورد كرد ،افزود« :مردم بايد از مسووالن،
اجراي اين مصوبه و قانون را مطالبه كنند تا در يك فضاي
امنوسالمومطمئنبتوانازفضايمجازياستفادهكرد».
وياظهاركرد«:طبقفرمايشاتمقاممعظمرهبري،قطعاً
امروز فضاي مجازي امتداد فضاي حقيقي در زندگي مردم
اس��ت و ميدانيم كه بايد از مزيتهاي اين فضا استفاده
كنيم؛ اما اينكه تعدادي نرمافزار و پيامرسان با ماموريت
مشخصواينگونهمفتضحانهبخواهنداينفضارابهلجن
بكش��ند و صداي حق مردم را با اين وضع فجيع ،قطع و
سانسور كنند ،مورد تحمل مردم نيست».

تجربه بازيهاي آنالين و چندنفره
زمانيتجرب هبازيهايآنالينرويگوشيهامقدورنبود
و بازيهاي چندنفره نيز به اتصال بلوتوث نياز داشتند
كه در بس��ياري موارد ضعيف ظاهر ميشدند .اكنون
عناوين بازيهاي تيراندازي اول شخص مانندCall of
 Dutyدردس��ترس عالقهمندان قرار دارند كه حضور
آنهابهلطفافزايشقدرتپردازشگوشيهايهوشمند

و بزرگترش��دن صفحهنمايشه��ا و سريعترش��دن
ل همراه مقدور ش��ده اس��ت .كيفيت بازيهاي
اتصا 
موبايل درمقايس��هبا گذشته مقايس��هكردني است و
دستهبنديهاي بس��يار جديدي به بازيهاي موبايل
اضافه شده كه در گذشته تصور تجرب ه آنها با گوشيهاي
هوشمندكميدشواربود.حتيسرويسهاياختصاصي
بازي مانن��د اپلآركيد نيز براي طرف��داران بازيهاي
موبايل عرضه شده اس��ت كه كاربران با پرداخت حق
اشتراكميتوانندازعناوينپوليبهرهببرند.همچنين،
افزاي��ش اس��تفاده از پرداخته��اي درونبرنامهاي و
گسترش تبليغات داخل بازيها موجب تمركز بيشتر
توسعهدهندگان به عناوين موبايلي شده است.
تماشاي محتواي4K
اگرچه اچتيسي در س��ال  ۲۰۱۰گوشي هوشمند Evo
 4Gرا عرض��ه كرد ،اين محصول بهط��ور واقعي از اتصال
 4Gبهره نميبرد و تنها سرعت آن كمي بيشتر از اتصال
 3Gبود .گوشي مذكور روي كاغذ ميتوانست به سرعت
 ۱۰مگابيتبرثانيه برسد ،اما در واقعيت ،اين مقدار از ۳تا۶
مگابيتبرثانيهفراترنميرفت.برايتماشايويديوباكيفيت
HDبهسرعتيبيشتراز۵مگابيتبرثانيهوبرايكيفيت4K
نيزبهسرعتيبيشتراز ۲۵مگابيتبرثانيهنيازاست.اكنون
ميانگينسرعتاتصالهمراهدراياالتمتحدهبيشتراز۲۰
مگابيتبرثانيهاستوبسياريازكاربرانميتوانندمحتواي
 4Kرارويگوشيهايهوشمندخودتجربهكنند.افزايش
سرعت موجب دانلود راحتتر فايلهاي حجي م بازيها و
بارگذاريسريعتروبرقراريتماسهايويديوييباكيفيتتر
نيز شده است .البته تنها سرعت اتصال ازطريق سيمكارت
افزايشنيافتهاست،بلكهاستانداردهايكنونيوايفايدر
گوشيهايهوشمندنيزسرعتبيشتريدارند.

آخرين وضعيت تشعشعات و پرتوهاي راديويي
لزوم تصميم جدي در برخورد مقتدرانه
بااينستاگرام
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان
كرد« :اين مطالبه بايد ش��كل بگي��رد و هماكنون نيز
موقع آن است كه تصميم جدي در برخورد مقتدرانه
با اين پيامرسانهاي مفتضح صورت بگيرد ».تقيپور
با اشاره به سياس��ت دوگانه توييتر در حذف محتواي
خشونتآميز باوجود انتش��ار توييتهاي تهديدآميز
ترامپ گفت« :اين مش��خص اس��ت كه اس��اس كار
ش��بكههاي اجتماعي جيرهخوار امريكا ،اين است كه
فرهنگ غرب و اس��تكبار جهاني كه فرهنگ سلطه و
ظلم است را به خورد ملتها بدهند ».وي با بيان اينكه
اينها ملتهاي مظلوم تحت س��تم كه از موجوديت و
كشورش��ان دفاع ميكنند را تروريست و قاتالن حاج
قاسم سليماني را افراد صلحطلب مينامند ،ادامه داد:
«مشكل شبكههاي اجتماعي امروز دنيا اين است كه
اينهابرايمصارفداخليخود،برايانتخاباتشانوساير
مقاصد شومي كه در ذهن دارند ،تعاريف را تغيير داده
و سياست دوگانه دارند .هيچ عقل سليمي ،تروريسم
دولتي را نميپذيرد و ما ش��اهد هستيم كشوري كه
شعار مبارزه با تروريسم ميدهد و كشور ما را به بهانه
اينكه قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م را آنطور
كه ميخواهند نميپذيرد ،مح��دود ميكند ،خود به
جنگاف��روزي در دنيا ميپردازد؛ اين تعاريف دوگانه،
براي فرار از عواقب اتفاقاتي است كه در دنيا رقم زدهاند.
امروز جاي شهيد و جالد در دنيا عوض شده و جالدان
امريكايي ،اسم خود را صلحطلب گذاشتهاند».
اين درحالي است كه اينستاگرام دليل اقدام خصمانه خود
مبني بر حذف پس��تهاي مربوط به شهيد سپهبد قاسم
سليمانيراپيرويازتحريمهايامريكاعليهسپاهپاسداران
عنوان كرد .به گزارش گجتنيوز ،اينستاگرام طي روزهاي
گذشته و پس از شهادت سپهبد قاسم سليماني طي يك
اقدامخصمانهتمامپستهايمربوطبهشهيدسليمانيرادر
صفحاتاجتماعيخودحذفكرد.ازآنجاييكهاينستاگرام
زيرمجموعهشركتفيسبوكمحسوبميشود،سخنگوي
اينشركتدرتوضيحايناقدامخصمانهاعالمكرد«:شركت
فيسب��وك براس��اس مقرراتي كه ب��راي آن در خصوص
تحريمهايامريكاوضعشدهاست،عملميكندكهتحريم
سپاه پاسداران انقالب اس�لامي ايران و فرماندهان آن نيز
شاملاينتحريمهاميشود».

هر روز ش��اهد افزايش تعداد سيس��تمهاي بيسيم و
دستگاههاي هستيم كه با امواج الكترومغناطيسي كار
ميكنند .اين سيستمها و دس��تگاهها رفاه و آسايش
در زندگي امروز را به دنبال داش��ته است ،اما استفاده
از آنها ما را در معرض تشعش��عات و پرتوهاي راديويي
قرار ميدهد در اين ش��رايط اطالع از آخرين وضعيت
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي حق كاربران اس��ت.
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي نتايج
طرح پايش امواج الكترومغناطيسي را بهصورت برخط
در اختيار عموم قرار ميدهد و براس��اس آخرين آمار،
وضعيت تشعش��عات و پرتوهاي راديويي در مناطق
مختلف پايتخت منتشر شده اس��ت .به گزارش ايلنا،
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي يكي از دغدغههاي
هميشگي كاربران سيستمهاي بيسيم و دستگاههاي
است كه با امواج الكترومغناطيسي كار ميكنند .اين
موضوع در ايران با ش��ايعههاي زيادي درباره سطح و
ميزان آلودگي همراه است .شايد يكي از داليل افزايش
سطح نگراني درباره تشعشعات و پرتوهاي راديويي در
كشور ما مربوط به عدم آگاهي از ميزان قرارگيري در
معرض امواج راديوي باشد.
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طرح
پايش امواج الكترومغناطيس��ي را با هدف اطمينان
از س�لامت عمومي و اطالعرس��اني به مردم آغاز و
نتاي��ج آن را بهصورت برخط در اختي��ار عموم قرار
ميدهد .استان تهران يكي از كالنشهرهايي است
كه سيستمهاي بيسيم و از امواج الكترومغناطيسي
در آن به شكل گستردهاي استفاده ميشود ،ضمن
اينك��ه پايتخت از تراك��م جمعيتي بس��يار بااليي
برخوردار اس��ت ،به همي��ن دلي��ل اندازهگيري و
پايش امواج راديويي در اس��تان ته��ران از اهميت
زي��ادي دارد .در ح��ال حاضر در ش��هر تهران 70
ايس��تگاه ثابت اندازهگيري تشعشع تحت پوشش،
نصب شده اس��ت .بر اساس آخرين گزارش سازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره وضعيت
تشعش��عات و پرتوهاي راديويي در مناطق مختلف
پايتخت؛ اس��كندري ش��مالي با  8.36ولت بر متر
آلودهترين كامرانيه ب��ا  0.24ولت بر متر پاكترين
مناطق هس��تند .البته اين درحالي است كه مطابق
با استاندارد كميسيون بينالمللي حفاظت در برابر
پرتوهاي غيريونساز و همچنين استاندارد ملي ايران

حدود مجاز پرتوگيري امواج الكترومغناطيسي 28
ولت برمتر است.
محمدجواد آذريجهرمي وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات ،پيش از اين با اش��اره به نگرانيها درباره
پارازيت اظهار كرده بود« :ما چيزي به اس��م نگراني
در برابر صرف پارازيت نداريم ،موضوع ،اثر تجمعي
امواج الكترومغناطيس��ي موج��ود در اطراف مردم
است كه روي س�لامتي مردم اثر ميگذارد و شامل
فرس��تندههاي تلويزيوني ،ايس��تگاههاي ارس��ال
امواج تلفن همراه و پارازيتها ميش��ود .سيگنال و
غيرس��يگنال هر دو يك اثر تجميعي بر بدن انسان
دارد .ما در اين زمينه ايجاد شفافيت كرديم و در حال
حاضر در تهران و ش��يراز اندازهگيري بهخط كرده
و نتاي��ج آن را بهلحظه منتش��ر ميكنيم كه ميزان
اثر تجمعي امواج الكترومغناطيس��ي چقدر اس��ت.
گزارش آن را هم ارايه كرديم و در س��ايت س��ازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم در دسترس
اس��ت و مردم ميتوانند مش��اهده كنند ».او با بيان
اينكه سطح استانداردي كه سازمان ملي استاندارد
مشخص كرده ،عدد  ۲۸ولت بر مترمربع است ،گفته
بود« :ما در هيچ جاي كشور به اين عدد نرسيديم و
در اعداد بس��يار پايينتر از اين سطح قرار داريم .در
ساير استانها كه تجهيزات نصب نشده هم به صورت
نوبتي اندازهگيري انجام ميشود و براي هر استان هر
سه ماه يك بار هم يك گزارش اندازهگيري داريم و
براي استاندارها ميفرستيم .در هيچ نقطه از كشور
ما به نصف عدد  ۲۸هم نرسيديم و اندازهگيريها در
سطح استاندارد اس��ت .ممكن است در آينده عمل
پيشرفت كند و مشخص ش��ود اين سطح  ۲۸عدد
درس��تي نبوده و ميتواند اثراتي داش��ته باشد اما با
توجه به اس��تانداردهايي كه وجود دارد ،در كش��ور
عددي باالتر از سطح استاندارد نداريم».

بنگاهها
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«تعادل» راهكارهاي اجرايي براي مقابله با قاچاق كاال در استانها را بررسي ميكند

استفادهازسامانههاياطالعاتيبرايمقابلهباقاچاق

گروه بنگاه ها|
موضوعقاچاقكاالبحثتازهايدراقتصادكشور
ما نيست و طي س�الهاي اخير همواره بارها در
اين باره از سوي كارشناسان صحبت شده است.
اعداد و ارقام متفاوتي در خصوص ميزان واقعي
ورود كاالهاي قاچاق در كشور منتشر ميشود
كه در آمارهاي رس�مي نهادهاي دولتي حدود
10ميليارد دالر و در برخي آمارهاي غير رسمي
تا 20ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد كش�ورمان
ميشود.اعدادوارقاميكهضرورتمقابلهبايك
چنين حجمي را يادآور ميس�ازد .اين در حالي
اس�ت كه به دليل اينكه كاالي قاچاق از مبادي
رسميوغيررسميواردكشورميشودنميتوان
رقم دقيق كاالي قاچاق به كشور را به درستي و
دقيق اعالم كرد اما واقعيت روشني كه در زمينه
قاچاق كاال ميتوان به آن اشاره كرد آن است كه
به ازاي هر يك واحد قاچاق ۵ ،شغل مستقيم و
غيرمستقيمتحتتاثيرقرارميگيرد.اثراتيكه
درواقعوضعيتمعيشتيخانوادههاراتحتتاثير
قرار ميدهد و در ادامه مشكالت فراواني را براي
آنهاايجادميكند.
از س�ال  97كه دولت تصميم گرفت در راستاي
حمايت از تولي�د داخل واردات ل�وازم خانگي
خارجي به كش�ور را ممنوع كند ،حجم زيادي
از اين كاالها به صورت قاچاق به كش�ور سرازير
ش�دند ،بهطوري كه اكنون در ب�ازار ميتوان به
راحتي هر نوع لوازم خانگي با هر برند خارجي را
تهيه كرد .طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي در
حالي با نصب شناسه كاال آغاز شده كه موفقيت
اين طرح منوط به تكميل و اجرايي شدن ساير
حلقههاياينزنجيرهاست.
در همين زمينه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب�راي مقابله با قاچ�اق لوازم خانگي به كش�ور
تصميم گرفت شناس�هدار كردن كااله�ا را در
اين بخ�ش اجرايي كند.دس�تورالعمل اجرايي
ثبت و اخذ شناس�ه كاال پس از ابلاغ دولت در
سال ۹۵براي گروه لوازم خانگي تدوين شد كه
شامل كولر ،يخچال ،فريزر ،تلويزيون ،ماشين
لباسشويي،ماكروويو ،جاروبرقيو پكيجاست.
بر اين اساس از سوي وزارت صمت براي مقابله با
قاچاق به تمامي تشكلهاي صنعتي و واحدهاي
توليدي ابالغ شد تا  ۱۵دي امسال براي دريافت
شناسه كاال براي محصوالت توليدي خود اقدام
كنند و واحدهاي صنفي نيز موظف شدند براي
كاالهايموجودخودشناسهكاالدريافتكنندتا
كااليآنهادررستهمحصوالتقاچاققرارنگيرد.
با توج�ه به اهميت موضوع س�راغ ديدگاههاي
اهالي اقتصاد در اس�تانهاي مختلف رفتيم تا
نوري به ابعاد پنهان موضوع انداخته شود.

شفافسازي در حوزه فروش
سيد مرتضي ميري رييس اتحاديه فروشندگان لوازم
خانگي در گفتوگو با ميزان اظهار كرد :ثبت و اخذ
شناس��ه كاال براي محصوالت توليدي طرح جامع
بسيار خوبي است البته اگر به درستي اجرا شود.
وي افزود :بر اساس اين طرح شناسه براي كاالهاي
داخلي از مح��ل توليد و براي كااله��اي وارداتي از
گمرك روي كاال نصب ميش��ود كه با شمارهگيري
 *۴*۴ ،۷۷۷۷#تمام مش��خصات كاال نش��ان داده
ميشود.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت :طبق
تفاهمنامهاي كه با س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
و وزارت صمت منعقد كرديم مقرر ش��د از  ۵دي تا
 ۵بهمن امس��ال واحدهاي صنفي ليست كاالهايي
كه از گذشته خريداري كردند و نميتوانند شناسه
براي آنها بگيرند را به اتحاديه ارسال و پس از بررسي
و تاييد توسط اتحاديه تا  ۱۵بهمن امسال براي ثبت
در سامانه ارسال ميشود.
ميري تاكي��د كرد :پ��س از  ۱۵بهمن امس��ال كار
بازرس��ي و نظارت آغاز ،ماموران به درب واحدهاي
صنفي مراجعه و در صورت وجود كاالي بدون شناسه
با آنها برخورد ميشود.
وي با بيان اينكه از اين پس هر كااليي كه از كارخانه
خارج ميش��ود بايد شناسه داشته باشد در غير اين

صورت قاچاق محسوب ميشود ،اظهار كرد :در حال
حاضر  ۸۰درصد كارخانهها بر روي كاالهاي توليدي
خود شناس��ه نصب ميكنند و مابق��ي نيز در حال
فراهم كردن زيرساخت براي انجام اين كار هستند.
رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي با بيان
اينكه براي مبارزه با قاچاق در لوازم خانگي سه طرح
پيشبيني شده اس��ت ،بيان كرد :شناسه كاال ،كد
رهگيري و س��امانه گارانتي ،سه طرحي هستند كه
هر كدام به نوبه خود از حجم قاچاق كم ميكنند.
ميري با اش��اره به اينكه مرحله اول شناسه كاال در
حال اجرا شدن است ،ادامه داد :اين كار يك زنجيره
و چرخه است و اگر اين سه طرح به درستي اجرا شود
به خوبي كاالي قاچاق در بازار مشخص ميشود.
وي تصريح كرد :در نيمه اول س��ال آينده با اجراي
طرح س��امانه گارانت��ي اين چرخه تكميل ش��ده و
شناسايي كاالي قاچاق به راحتي مقدور خواهد شد.
دولت به تنهايي قادر به حل مش��كل معضل قاچاق
نيست
يكي از اس��تانهايي كه در خط مقدم نبرد با قاچاق
كاال قرار دارد استان كردستان است؛ دبير كميسيون
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز كردس��تان ،با اش��اره به
اينكه دولت به تنهايي قادر به حل مش��كل معضل
قاچاق در كش��ور نيست ،گفت :بايد س��ازمانها و
ارگانهاي فرهنگي “ن��ه به خريد كاالي قاچاق “ را

در جامعه نهادينه كنند .علي خداويسي در نشست
همانديشي دبيران انجمنها و موسسات مردم نهاد
در سنندج ،اظهار كرد :استان كردستان به هيچوجه
جزو اس��تانهاي قاچاقخيز كش��ور نيست و مردم
كردس��تان قاچاق را صرف��ا براي ام��رار معاش و از
سرناچاري انجام ميدهند.
وي با اش��اره به اينكه دولت ب��ه تنهايي قادر به حل
مشكل معضل قاچاق در كش��ور نيست ،افزود :بايد
سازمانها و ارگانهاي فرهنگي “نه به خريد كاالي
قاچاق “ را در جامعه نهادينه كنند.دبير كميسيون
مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز كردس��تان بيان كرد:
س��رمايههاي اجتماعي ما هر اندازه بيش��تر باشد با
مش��كالت و معضالت اجتماعي كمتري در جامعه
مواجه خواهيم بود.
خداويسي با اشاره به اينكه سازمانهاي مردم نهاد،
س��ازمانهايي خود جوش و عامالمنفعه هس��تند،
بيان كرد :اين سازمانها به سفيران فرهنگي جامعه
بايد درصدد نهادينه س��اختن آن در س��طح جامعه
باش��ند .مردم استان كردستان در طول هشت سال
دفاع مقدس با رشادتهاي پي در پي خود نشان داد
كه تا چه ميزان براي حفظ منافع ملي كشور ارزش
قائل است.دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
كردستان ،در خصوص بحث كولبرها ،بيان كرد :بارها
اين موضوع را مطرح كردهايم كه كولبري در نوع خود

قاچاق نيست بلكه هدف صاحبان اصلي كاالها است
كه بايد با آنها برخورد شود ،كولبرها صرفا براي تامين
معاش خود و خانواده تن به همچين كار س��خت و
طاقت فرسايي ميدهند.
به گفت��ه وي ،در بحث اقالم س�لامت محور و اقالم
آرايش��ي مبارزه كار ساز نيس��ت و تنها راه بيداري
مردم براي عدم استفاده از اين كاالهاي قاچاق بحث
نهادينه شدن آن و آگاهي مردم در خصوص مضرات
استفاده از اين اقالم آرايشي است.
اطالعات  ۷۵۰انبار اس�تان بوشهر در سامانه
جامعثبتنهاييشد
رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
گفت :تاكنون اطالعات  ۷۵۰انبار و بنگاه اقتصادي
اين اس��تان در س��امانه جامع انبارها به ثبت نهايي
رسيده است .سيد حس��ين حسيني در گفتوگو با
خبرنگاران افزود :تاكنون  6هزار انبار استان بوشهر
در ح��وزه صنعت ،مع��دن و تج��ارت از طريق وب
س��رويس يا خود اظهاري در س��امانه جامع انبارها
ثبت اطالعات شده است .از اين شمار  750واحد در
سامانه جامع انبارها به تاييد نهايي رسيده و مابقي
نيز در حال بررس��ي و اقدام است .فعاالن تجاري بر
حسب مورد بايد براي انجام همه فعاليتهاي تجاري
كاالهاي مشمول در س��امانه جامع تجارت ثبتنام
و با ورود به س��امانه شناس��ه كاال نسبت به ثبت آن
اقدام كنند.
وي اظهار داشت :ثبت اطالعات مكانهاي نگهداري
كاال ،توليد ،واردات و صادرات ،موجودي اوليه ،ورود
و خروج و خري��د و فروش كاال بايد توس��ط فعاالن
تجاري انجام شود.
حس��يني ادامه داد :براي جلوگيري از قاچاق كاال و
ارز به منظور شفاف و روانسازي نظام توزيع ،طرح
رصد كاال در زنجيره تجاري استان بوشهر از طريق
س��امانه جامع انباره��ا به صورت جدي و مس��تمر
توسط س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در
دست اجرا است.
وي بيان كرد :زنجيره تجاري ش��امل مراحل ورود،
انتقال و خروج كاال است كه اجراي اين دستورالعمل
براي همه اعضاي زنجيره تامين كاالهاي مشمول،
فعاالن تجاري اعم از واردكنندگان و توليدكنندگان،
صادركنندگان ،شركتهاي پخش ،عمدهفروشان و
خردهفروشان الزامي است.
حسيني افزود :طرح رصد كاال در زنجيره تجاري با
اهداف فراهم كردن امكان رصد و كنترل موجودي
كاالهاي اساس��ي و نظارت سيستمي براي تسهيل
جلوگيري از گرانفروش��ي ،احتكار و قاچاق كاال و
بهبود ،تسهيل و شفافسازي فعاليت عامالن تجاري
و فراهم ش��دن ام��كان اعتبارس��نجي و رتبهبندي
عادالنه فعاالن اين حوزه در اين استان اجرا ميشود.

عمليات اجرايي بزرگترين پروژه زيرساختي فناوري اراك آغاز شد

تالش براي تحقق شهر هوشمند

آيين كلنگزني احداث پ��روژه فيبر نوري به طول
 ۵۰كيلومتر به عنوان بزرگترين پروژه زيرساختي
فناوري در همكاري مشترك با شهرداري و شركت
ايرانسل در راس��تاي ارتقا شهر هوش��مند اراك با
حضور ش��هردار ،اعضاي ش��ورا و مديران اس��تاني
برگزار شد .
بهدنب��ال هوشمندس��ازي ش��هرهاي مختلف در
سراس��ر دنيا ،اين پروژه به عنوان نخس��تين بستر
زيرساختي براي نيل به شهر هوشمند و الكترونيك
بهش��مار ميرود؛ پس از بهرهبرداري از اين پروژه،
خدمات الكترونيكي مجموعه مديريت ش��هري در
حوزههاي مختلف به ش��هروندان فزوني مييابد تا
مردم بهراحتي عمده امور خود را در سطح شهر در
حوزه مديريت شهري بهصورت الكترونيكي و سهل
ِ
ب��زرگ حوزه عمراني
انجام دهند.در كنار اتفاقات
كه در سطح ش��هر در حال انجام بوده ،بهكارگيري
از تكنولوژيه��اي روز دنيا براي رف��اه حال مردم،
چشمانداز مهم شهرداري اراك در آينده است.
اين مراس��م با حضور مهدي رضايي ،معاون پروژه
ايرانس��ل ،محمد كريم ش��فيعي ش��هردار اراك،
ابوالفضل عسكري رييس سازمان فناوري اطالعات
و ارتباطات ش��هرداري اراك ،زه��را آخاني معاون
تحول و نوسازي استان مركزي ،سعيد فرخي معاون
اقتصادي استاندار و جمعي از اعضاي شوراي شهر و

معاونان شهرداري اراك ،برگزار شد.
پيش از اين ايرانسل و شهرداري اراك تفاهمنامهاي
براي «توسعه زيرساختهاي فيبرنوري شهر اراك»
امضا كرده بودند.
معاون پروژه ايرانس��ل در اين مراس��م با اش��اره به

اهميت توسعه زيرساختهاي ارتباطي براي ارايه
خدمات ديجيتال به مشتركان ،گفت« :ما با هدف
ارايه بهتر خدمات به مشتركان و همچنين ارتقاي
پهناي باند ديتا در اين پروژه همكاري ميكنيم».
وي همچنين ادامه داد« :اين ش��بكه ،زيرساختي

ضرورت حمايت بيشتر از زيرساختهاي گردشگري چهارمحال و بختياري

چهرهها

چهارمحال و بختياري|رييس س��ازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري با اشاره به لزوم توجه
بيشتر به حوزه گردشگري اس��تان گفت :تقويت زيرساختهاي بخش گردشگري در افزايش رونق حوزههاي
مختلف استان نقش مستقيم دارد و اين زيرس��اختهاي بايد تقويت شود .علي شهريارپور ديروز در نشست با
مديركل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي چهارمحال و بختياري تأكيد كرد :پيگيري جذب اعتبارات
براي اجراي طرحهاي گردشگري استان در دستوركار اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي قرار
گيرد .وي افزود :تقويت بخش گردش��گري به عنوان يك ظرفيت مهم در چهارمحال و بختياري ميتواند روند
افزايش اشتغال ،كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي استان را شتابان كند .شهريارپور تصريح كرد :اختصاص
رديفهاي ملي اعتباري براي اجراي س��ريعتر طرحهاي مرتبط با  ۱۴منطقه نمونه گردش��گري و طرح جامع گردشگري چهارمحال و
بختياري مصوب سفر رييسجمهوري و هيات دولت به استان در مرداد  ۱۳۹۳نياز به پيگيري جديتري دارد.
وي يادآور شد :با توجه به كمبود شديد منابع اعتباري استاني ،تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي برخي طرحهاي گردشگري مرتبط با
توسعه شهرستانهاي ۱۰گانه چهارمحال و بختياري بايد با همكاري مسووالن ارشد استان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي
از طريق مسووالن ملي پيگيري شود.رييس سازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري اظهار داشت :پيگيري براي افزايش
سهميه اعتبارات شهرستاني گردش��گري از محل  ۱۰درصد اختيار فرمانداران شهرستانهاي استان ميتوان به رونق اين حوزه كمك
كند .وي گفت :مديران سازمان مديريت و برنامهريزي چهارمحال و بختياري براي بازديد و سركشي از طرحهاي مرتبط با اداره كل ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان آمادگي دارند.

را فراهم خواهد كرد تا بتواني��م خدمات پايدار و با
كيفيت باالتري را در سطح شهر اراك داشته باشيم،
چرا كه نسلهاي بعدي تكنولوژي مثل  ،5Gبيش از
پيش به شبكه فيبر نوري نيازمند است».
شهردار اراك نيز ضمن اشاره به حمايتهاي شوراي
شهر اراك براي هوشمندسازي شهر گفت« :با توجه
به مذاكرات صورت گرفته و برنامههايي كه مد نظر
قرار گرفته است ،مطمئناً ايرانسل با همكاري در اين
پروژه ميتواند در آين��ده خدمات بهتري در زمينه
شهر هوشمند نيز به ما ارايه دهد».
شفيعي شهردار اراك گفت :عمليات اجرايي احداث
پروژه فيبر ن��وري به طول  ۵۰كيلومت��ر به عنوان
بزرگترين پروژه زيرساختي فناوري در همكاري
مشترك با شهرداري و شركت ايرانسل در راستاي
ارتقا شهر هوشمند اراك با حضور شهردار ،اعضاي
شورا و مديران استاني آغاز شد.
ش��فيعي اظه��ار ك��رد :بهدنبال هوشمندس��ازي
ش��هرهاي مختلف در سراس��ر دنيا ،اي��ن پروژه به
عنوان نخستين بستر زيرساختي براي نيل به شهر
هوشمند و الكترونيك بهشمار ميرود.
وي ادام��ه داد :پ��س از بهرهب��رداري از اين پروژه،
خدمات الكترونيكي مجموعه مديريت ش��هري در
حوزههاي مختلف به ش��هروندان فزوني مييابد تا
مردم بهراحتي عمده امور خود را در سطح شهر در

حوزه مديريت شهري بهصورت الكترونيكي و سهل
انجام دهند.
ش��هردار اراك خاطرنش��ان كرد :در كنار اتفاقات
ِ
بزرگ حوزه عمراني كه در سطح شهر در حال انجام
بوده ،بهكارگي��ري از تكنولوژيهاي روز دنيا براي
رفاه حال مردم ،چش��مانداز مهم ش��هرداري اراك
در آينده است.
گفتني اس��ت تفاهم همكاري ايرانسل و شهرداري
اراك با ه��دف افزايش كيفيت خدم��ات و ارتقاي
پهناي باند ديتاي مشتركان ايرانسل در شهر اراك
و ايجاد زيرس��اخت فيبرنوري براي انتقال ترافيك
سايتهاي اصلي ش��ركت ايرانسل در سطح شهر،
امضا ش��د و امروز مراحل اجرايي آن در فاز نخست،
افتتاح شده است.
پ��س از برگزاري چندين جلس��ه ب��راي مذاكره و
بررسي جوانب فني و اجرايي اين همكاري ،ايرانسل
و شهرداري اراك برنامههاي خود براي اجرايي شدن
اين طرح را مورد ارزيابي قرار دادند تا اين پروژه ظرف
مدت يك سال به بهرهبرداري برسد.
با توجه به مفاد اين تفاهمنامه ،ش��هرداري اراك به
صورت مشاركتي مجوزهاي الزم براي اين توسعه را
صادر خواهد كرد و ايرانسل دانش فني و تجهيزات
الزم براي اجراي شبكه مورد نياز طرفين را تدارك
خواهد ديد.

خراسان رضوي بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي كشور را دارد

خراسان رضوي|معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي گفت :نرخ مشاركت اقتصادي
اين اس��تان در پاييز امسال  ۸.۱درصد بيشتر از اين نرخ در كشور بوده كه نشان ميدهد بيشترين متقاضيان
كار را بين اس��تانهاي ديگر داشته است .علي رسوليان ديروز افزود :نرخ مشاركت اقتصادي خراسان رضوي
در پاييز امسال  ۵۲.۵درصد بود در حالي كه اين نرخ براي كشور  ۴۴.۳درصد اعالم شده است .وي ادامه داد:
هر درصد افزايش نرخ مشاركت اقتصادي در خراسان رضوي معادل افزايش  ۵۰هزار نفر متقاضي شغل است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان رضوي گفت :نرخ مشاركت اقتصادي كشور در پاييز امسال
 ۴۴.۳درصد و در پاييز س��ال گذشته  ۴۴.۵درصد بود كه نشاندهنده كاهش اين نرخ در كشور است اما نرخ
مشاركت اقتصادي استان در پاييز سال گذشته  ۵۲.۱درصد بود كه گوياي افزايش چهار دهم درصدي اين نرخ در پاييز امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته است.
رسوليان افزود :نرخ بيكاري كشور در پاييز امسال  ۱۰.۶درصد و در سال گذشته  ۱۱.۸درصد بود اما اين نرخ براي خراسان رضوي در
پاييز امسال به  ۶.۳درصد رسيد كه با توجه به نرخ  ۹.۱درصدي بيكاري استان در پاييز سال گذشته ،اين نرخ  ۲.۸دهم درصد كاهش
يافته است .وي ادامه داد :در پاييز امسال در مجموع نرخ مشاركت اقتصادي در خراسان رضوي نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار
دهم درصد افزايش و نرخ بيكاري استان در اين مدت  ۲.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است .خراسان رضوي
با وس��عت  ۱۱۸هزار و  ۸۵۱كيلومترمربع ( ۱۱ميليون و  ۷۴۰هزار و  ۶۵۹هكتار) معادل هفت درصد مس��احت كل كشور شامل ۲۸
شهرستان ۷۰ ،بخش و  ۲هزار و  ۵۴۰روستا است.

اخبارشهرستانها
پايانه مرز مهران به نام سردار
شهيدقاسم سليماني تغيير يافت

ايلام| مديركل راهداري و حم��ل و نقل جادهاي
استان ايالم گفت :طي مراسمي پايانه مرزي مهران
به صورت رسمي به نام سردار پرافتخار شهيد حاج
قاسم سليماني نامگذاري شد.نوراهلل دلخواه با بيان
اينكهايناقدامبهپيشنهادسازمانراهداريوحملو
نقلجادهايوباموافقتوزيرمحترمراهوشهرسازي
و با پيگيريهاي اس��تاندار ايالم انجام ش��ده است،
اظهار كرد :دش��منان ما بايد بدانند كه هموطنان ما
درهركجايدنياكهباشند،برايخودشانيكقاسم
سليماني بالقوه هستند .مديركل راهداري و حمل و
نقلجادهاياستانايالمبيانكرد:پايانهمرزيمهران
يكيازگذرگاههايمهمعتباتوعالياتاست.

تمام پلهاي آسيبديده در
سيل امسال را بازسازي كرديم

كرمانشاه|مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
استان كرمانش��اه گفت :به جز پل بزرگ «گروس»،
تمام پلهاي تخريب شده در جريان سيل امسال را
بازسازيكرديم.فريبرزكرميدربارهآخرينوضعيت
پلهاي آسيب ديده استان در سيالب بهار امسال،
اظهار كرد :در اين حادثه در مجموع 43پل اس��تان
تخريبشد.ويادامهداد:اكنونكاربازسازيتماماين
پلهابهاتمامرسيدهوتنهابازسازيپلبزرگگروس
باقيماندهكهكاربازسازيآنهمدردستاقداماست.
ويافزود:كارهايمطالعاتيوتهيهنقشهپلدرحال
انجام است و ميتوان گفت روند كار حدود 10درصد
پيشرفتدارد.مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
استانكرمانشاهافزود:البتهاكنونمشكليبرايتردد
دراينمنطقهوجودنداردوپلفلزيموقتبرايتردد
مردمبرقراراست.بهگفتهكرميامسال 54پلجديد
ديگرنيزتاسيسشدهاست.اينمسوولگفت:سيل
اواخر سال قبل و اوايل امسال بيش از  552ميليارد
تومان به راهها ،پلها ،ابنيه و ماش��ينآالت راهداري
كرمانشاه خس��ارت وارد كرد كه بار مالي فراواني به
همراهداشت،اماباوجودكمبوداعتباراتكاربازسازي
پلهاوراههاياصليدركوتاهترينزمانممكنانجام
شدتاخلليدرترددمردمايجادنشود.

پيشبيني بارش برف
در شهرهاي مرتفع خوزستان

اهواز|مديركلهواشناسيخوزستانازپيشبيني
رگباروتندبادلحظهايدراستاندرآخرهفتهخبرداد.
محمدسبزهزارياظهاركرد:طيروزهايسهشنبهو
چهارشنبهجوپايداريبررويخوزستانحاكماست.
از اواسط روز چهارشنبه تا روز جمعه ،سامانه بارشي
س��بب رگبار ،رعد و برق ،وزش باد متوسط و تندباد
لحظهاي در اغلب مناطق خوزستان بهويژه مناطق
شمالي ،ش��رقي و ارتفاعات زاگرس خواهد شد .وي
افزود :همچنين در اين مدت بارش برف در ارتفاعات
و شهرهاي مرتفع خوزس��تان مورد انتظار است .در
اين ايام ش��مال خليج فارس ني��ز مواج پيشبيني
ميش��ود .مديركل هواشناسي خوزستان گفت :در
شبانهروزگذشتهآغاجاريبا ۲۰.۶وايذهبا ۱.۷درجه
سانتيگراد به ترتيب گرمترين و خنكترين نقاط
خوزستانبودند.تغييراتدماياهوازدراينمدتبين
 ۱۹.۷تا ۵.۶درجهسانتيگراددرنوسانبود.

رقابت  168نفردرقالب  70تيم
در مرحله كشوري مسابقات

اصفه�ان| عليرض��ا طباطبايي مدي��ر دفتر
بهرهبرداري آب شركت مهندسي آب و فاضالب
كش��ور در اختتامي��ه اولي��ن دوره مس��ابقات
كشوري مهارتهاي فني تخصصي بهرهبرداري
شركتهاي آب و فاضالب در مجتمع آموزشي
صنعت آب و برق اصفهان ،با اش��اره به ميزباني
بسيار خوب شركت آب و فاضالب استان اصفهان
ازاوليندورهمسابقاتمهارتهايفنيتخصصي
در شركتهاي آب و فاضالب كشور ،از ايده بسيار
خوب مديرعامل ش��ركت آبفا استان اصفهان و
زحمات ايشان و همكارانش��ان در برگزاري اين
مسابقات قدرداني كرد.وي به اهداف تعيين شده
براي برگزاري اين مس��ابقات اشاره و اظهاركرد:
ايجادبسترمناسبجهتپيشبرداهدافصنعت
آب و فاضالب ،تهيه اس��تانداردهاي الزم ،ايجاد
روحيه نشاط در بين كاركنان ،توسعه مشاركت
جمعي ،پ��رورش افراد جهت افزايش س��رعت،
دقت و كيفيت انجام كار ،يافتن اس��تعدادهاي
وي��ژه ،تبادل اف��كار و روشهاي اج��راي كار در
بين ش��ركتكنندگان ،تبادل فرهنگي در بين
استانها و ايجاد انگيزه در بين كاركنان صنعت
آب و فاضالب از اهداف برگزاري اين مسابقات بود.

پيشرفت  ۶۵درصدي
بازسازي واحدهاي سيلزده

خرم آباد| رييس س��تاد هماهنگي بازسازي
مناطق س��يلزده لرس��تان از اتمام واحدهاي
سيلزده اين استان تا پايان سال جاري خبر داد.
رضا خواجهاي رييس ستاد هماهنگي بازسازي
مناطق س��يلزده لرستان با اش��اره به وضعيت
احداث و تعمير واحدهاي س��يلزده لرس��تان،
اظهار داش��ت :در مجموع  ۱۲هزار و  ۸۴۹واحد
احداثي و ح��دود  ۱۹هزار و  ۵۰۰واحد تعميري
در سطح استان داشتهايم .خواجهاي عنوان كرد:
همهواحدهايتعميرياستانبهاتمامرسيدهاند.
همچنين شروع عمليات احداث  ۱۲هزار و ۲۵۰
واحد را داش��تهايم و تاكنون عمليات گچ كاري،
نصب درب و پنجره و كفسازي سه هزار و ۹۰۰
واحد نيز به اتمام رسيده است .او ادامه داد :ميزان
پيشرفت فيزيكي واحدهاي شهري و روستايي
استان در مجموع حدود  ۶۵درصد است.

اخبار
عواملافزايشتخلفاتدارويي

رييسسازمانغذاوداروگفت:تأسيسبيقيدوشرط
داروخانه،تخلفاتداروييوتبليغومصرفالقاييدارو
را در كشور افزايش ميدهد و تجمع داروخانهها را به
سمتمناطقلوكسبااليشهرهايبزرگميبردو
مناطقكمتربرخورداررامحرومترميكند.
محمدرضا شانهساز افزود :واقعا معتقد هستيم كه
تصميم ح��ذف محدوديت جمعيتي و جغرافيايي
و مقررات فاصله مكاني براي تأس��يس داروخانهها
باعث ايج��اد تخلف و ازدياد تخل��ف در داروخانهها
در آينده ميش��ود و بهطور قطع بازار دارويي كشور
آسيب جدي خواهد ديد چون بر اساس قانون ،دارو
كااليياستكهنميشودآنراتبليغكردونميشود
رأس��ا و بدون تجويز پزشك آن را فروخت و خارج از
استانداردهاي بينالمللي در بازار دارو عمل كرد .او
ادامهداد:استانداردهايتوليدوتوزيعداروبينالمللي
است .با بقيه كاالها فرق ميكند ،قيمتگذاري آن
كامال حساب شده اس��ت .مصرف مشخصي دارد،
كااليي است كه نميشود توزيع و ارايه آن را توسط
هر فردي آزاد كرد و نبايد اجازه داد كه با تبليغ دارو
مصارف القايي دارو ايجاد كنند .تبليغ و ايجاد زمينه
برايمصرفالقاييدارو،همازنظرقانونيتخلفاست
وهمازنظراخالقيوانسانيغيرمجازاستوافزايش
بيحس��اب داروخانهها زمينه را براي اين تخلفات
فراهمميكند.رييسسازمانغذاوداروبهايرناگفت:
اگر بخواهيم ب��ا داروخانه مثل بقيه صنوف برخورد
كنيم كه از نظر قيمتگ��ذاري و عرضه اقتصاد آزاد
دارندوفروشوتبليغآنهاآزاداست،كارغلطياست
و بهطور قطع از نظر سازمان غذا و دارو كه متولي اين
حوزهاست،كاراشتباهياستكهسالمتمردمرابه
خطر مياندازد .او افزود :اين مطالب را به دوستان در
ارگانهايي كه دنبال آزادسازي تاسيس داروخانهها
بدون محدوديت هس��تند ،در ميان گذاش��تهايم.
مسائل كارشناسي را به آنها منعكس ميكنيم و از
آنانخواهشميكنيمعنايتداشتهباشند.شانهساز
گفت :با اين وجود به دليل رأي ديوان عدالت اداري
آييننامه قبلي تأس��يس داروخانهها متوقف شده
و آييننامه جديد در حال تدوين اس��ت و بر اساس
آييننامه جديد تقريبا اينطور اس��ت كه هر كس
درخواستداروخانهبدهددرهرجاييميتواندمجوز
داروخانهبگيردوفقطبايدازنظرسابقهكاربايدسقف
امتيازيالزمراداشتهباشدتابتوانددريكمحلمجوز
بگيرد.اوافزود:برآوردسازمانغذاوداروايناستكه
اين نحوه تأسيس بيقيد و شرط داروخانهها باعث
محرومتر شدن مناطق كمتر برخوردار از خدمات
داروسازوداروخانهميشود.همهمتقاضيانداروخانه
به شهرهاي بزرگ رو ميآورند و در شهرهاي بزرگ
همبهمناطقيروميآورندكهازنظراقتصاديمرفهتر
هستند و از مناطقكمتربرخورداربه سمت مناطق
لوكسبااليشهراقتصاديميروند.رييسسازمان
غذا و دارو گفت :اين اتفاق كه تجمع داروخانهها به
سمتمناطقپولدارنشينسوقپيداميكنددرحال
رخدادناست.وقتيضابطهبهاينسمتتغييرپيدا
كند متاسفانه در مناطقي است كه تجمع مطبها
همدرآنهابيشتراست.االندرتهرانمناطقيداريم
كهيكنفرنيم ساعتباسهربعپيادهروينميتواند
به داروخانه برس��د و جاهايي ه��م داريم كه در يك
س��اختمان چند طبقه در هر طبقه يك داروخانه
است.ويافزود:يكيازاهدافنظامسالمتعدالتدر
دسترسيايناستكهبراساسآنخدماتسالمت
ازمطبگرفتهتاآزمايشگاهوداروخانهدركشوربايد
بهطور متناسب پخش بش��ود .اينكه كار را بگذاريم
بهدست افرادكهخودشان براساسدرآمداقتصادي
محلداروخانهراتعيينوتصميمگيريكنند،طبيعي
استكهبهمناطقكمتربرخوردارنميروند.
شانه س��از گفت :س��ازمان غذا و دارو اين مسائل
كارشناس��ي را بيان ميكند اما در نهايت هر آنچه
مراجع ذي ص�لاح قانوني تصميم بگيرند .همان
را اجرا ميكنيم .بر اس��اس مصوبه سي و سومين
نشس��ت هيات مقرراتزدايي و تس��هيل صدور
مجوزهاي كس��بوكار كه پنجم دي به رياس��ت
وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان
تش��كلهاي بخش خصوص��ي برگزار ش��د .اين
وزارتخانه موظف شد ،حداكثر ظرف مدت دو ماه
نسبت به اصالح آييننامه و ضوابط تاسيس و اداره
داروخانهها با ح��ذف محدوديتهاي جمعيتي و
جغرافياييمطابقآرايهياتعموميديوانعدالت
اداريبارعايتمواد ۲و ۳قانونبهبودمستمرمحيط
كسبوكار و ابالغ آن اقدام كند.

تجهيزات موردنيازجانبازان
قطعنخاعيتامين شد

رييس هيات امناي صرفهجوي��ي ارزي در معالجه
بيماران ،از تامين تجهي��زات و ملزومات مورد نياز
انجم��ن جانبازان نخاعي ايرانيان بر اس��اس انعقاد
تفاهمنامهبابنيادشهيدوامورايثارگرانخبرداد.
مهدييوسفيدرانجمنجانبازاننخاعيايرانودر
حاشيهانعقادتفاهمنامهبابنيادشهيدوامورايثارگران
گفت:صبر،تحملوفداكاريجانبازانوخانوادهآنان
وصف شدني نيس��ت .پس از گذشت سالها هنوز
هم جانبازان عزيز كشور در مسير آزمايش سختي
قرار گرفتهاند و بيترديد خداي متعال اجر و پاداش
ويژهايبهآنهادرآخرتاعطاميكند.اوافزود:بهياري
خداوندمتعالطيانعقادتفاهمنامهايبابنيادشهيد
و امور ايثارگران از اين پس برخي اقالم ضروري آنها
توسطهياتامنايصرفهجوييارزيتامينميشود.
رييس هيات امناي صرفهجوي��ي ارزي در معالجه
بيماران اظهار كرد :طي جلس��هاي ك��ه با انجمن
جانبازاننخاعيايرانيانداشتيماولويتآنهامبنيبر
تهيهتجهيزاتيهمچونتشكمواج،ويلچرو...است
كه مساعدتهاي وزارت بهداشت اين اقالم هرچه
سريعتر براي آنها تامين ميش��ود .همكاري براي
تهيه و خريد و ترخيص كاالهاي پزشكي در حدود
اختيارات و تعهدات موضوع ق��رارداد هيات امناي
صرفهجوييارزيدرمعالجهبيمارانوبنيادشهيدو
امورايثارگرانبودهاست.
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اقتصاداجتماعي

گزارش «تعادل» از وضعيت اجراي طرح پابندهاي الكترونيكي با هدف كاهش جمعيت زندانها

توقف حبس الكترونيكي در پيچ بيپولي
گروه اقتصاد اجتماعي|
دو براب�ر بودن جمعي�ت زندانيان نس�بت به
ظرفيت زندانها اگر براي افراد عادي فقط يك
خبر اس�ت ،براي اهل بند مخصوصا مجرمان
جرايم غيرعمد ،حقيقتي تلخ اس�ت كه حتي
برخي اوقات كار را به زد و خورد هم ميكشاند،
ب�ا اين ح�ال آييننامههاي مرب�وط به كاهش
جمعيت زندانها كه قرار بود زندانها را خلوت
كند ،با آرامترين سرعت در حال حركت است.
بسياري از طرحهايي كه از سالهاي ابتدايي
دهه  90مطرح ش�د هنوز به سرانجام نرسيده
و در هم�ان گامهاي نخس�ت باق�ي مانده اما
اين وضعيت در حالي اس�ت كه بارها از سوي
مس�ووالن س�ازمان زندانها موضوع كمبود
فض�اي فيزيكي ندامتگاهها مطرح ش�ده و از
سوي ديگر اقامت مجرمان در زندان باز هم به
گواه اظهارنظر مسووالن ،هزينه كمرشكني را
روي دوش سازمان زندانها و بهتبع آن دولت
ميگذارند.
با اي�ن وج�ود برخ�ي طرحهاي س�اماندهي
زنداني�ان و كاهش جمعيت كيف�ري زندانها
كه در  ۲۹خرداد ماه سال  ۹۲ابالغ شد ،از يك
س�و با معضل كمبود بودجه مواجه ش�ده و از
س�وي ديگر ،ايرادات قانوني ،س�دراه فراگير
شدن بس�ياري از اين طرحها هستند .يكي از
اين طرحها استفاده از پابند الكترونيكي براي
مجرماني بود كه جرمهاي سنگين نداشتند.
نظ��ارت الكترونيكي نخس��ت در قان��ون مجازات
اسالمي مصوب  ۹۲مورد پيش بيني قرار گرفت ،به
موجب ماده  ۶۲اين قانون ،در جرايم تعزيري از درجه
پنج تا درجه هشت ،دادگاه ميتواند در صورت وجود
شرايط مقرر در تعويق مراقبتي ،محكوم به حبس را
بارضايت او در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت
سامانه الكترونيكي قرار دهد ،به اين ترتيب افرادي
كه مشمول حبس تا  ۵سال هستند يا جزاي نقدي
ت��ا  ۱۸ميليون تومان دارند در صورت وجود س��اير
شرايط مشمول اين طرح ميشوند اما در سالهاي
اخير طرحي كه در روزهاي نخس��ت با س��رعت در
حال گس��ترش بود و در چند اس��تان هم به صورت
پايلوت اجرا ش��د ،كمتر مورد اس��تقبال مسووالن
قضايي و زندانيان بوده اس��ت تا جايي كه بر اساس
آمارهاي مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه،
مجموع پابندهايي كه در طرح مراقبت الكترونيكي
از زمان آغاز يعني س��ال  94تا پايان خرداد ماه ۹۸
مورد استفاده قرار گرفته ،فقط  475مورد بوده است.

چرا پابند الكترونيكي
مورد استقبال قرار نگرفت؟
با اج��راي طرح نظارت الكترونيك��ي ،محكومين به
حبس با رضايت خود زنداني و در محدوده مشخص
در سامانه الكترونيكي تحت نظارت قرار ميگيرند.
البته هدف در اس��تفاده از سامانههاي الكترونيكي،
صرفا كاهش جمعيت كيفري نيست بلكه در برخي
جرايم س��بكتر ،جدا كردن ف��ردي كه به هر دليل
خطايي از او سر زده از خانواده ،آسيبهاي مختلفي
براي ف��رد ،خانواده و جامعه دارد و اگر تحت كنترل
سامانههاي الكترونيكي قرار گيرد ضمن جلوگيري
از خطاي مجدد ،ميتواند به زندگي خود ادامه دهد.
ب��ا اين حال پ��س از ابالغ آيين نامه ف��وق الذكر در
تاريخ  ۱۲تيرماه سال گذشته پابندهاي الكترونيكي
به صورت آزمايش��ي در چند نقطه از كشور از جمله
تهران ،قزوين ،ي��زد ،كرمان و چهارمحال بختياري
اجرا شد و در استانهايي همچون آذربايجان غربي،
خراس��ان جنوبي؛ خراس��ان رضوي و ...تجهيزات
ارس��ال ش��د و بعد از آن در برخي اس��تانها تعداد
پابندهاي الكترونيكي توس��عه يافت اما با اين حال
ط��رح پابندهاي الكترونيكي ام��روز با موانعي رو به
رو اس��ت .اصغر جهانگير ،رييس س��ازمان زندانها
معتقد است استفاده از پابندهاي الكترونيكي ايرادات
قانوني دارد .او درباره اين موضوع بيان كرد :استفاده
از پابن��د الكترونيك��ي ،مجازاته��اي جايگزين يا
حبس الكترونيكي ،اشكاالت و ايرادات قانوني دارد،
يكي از ايرادات مهم قانوني اين اس��ت كه زندانياني
كه ميخواهند از اين امكان استفاده كنند بايد خود
هزينه آن را بپردازن��د در حالي كه بخش عمده اين
افراد و فقير و كمدرآمد هس��تند بنابراين استقبال
شاياني از اين طرح نشده و بايد قانون را اصالح كرد.
او با تاكيد بر لزوم اختصاص بودجه الزم براي اجراي
طرح پابن��د الكترونيكي ،افزود :در اي��ن رابطه نياز
است همانطور كه براي طرحهاي حاكميتي بودجه
الزم پيشبيني ميش��ود براي اين طرح نيز بودجه
الزم را لح��اظ كرد .زنداني كم خط��ر وقتي در كنار
خانواده باشد از حجم آسيبهاي اجتماعي كاسته
خواهد ش��د و از سويي استفاده از اين امكان كاهش
جمعيت كيفري را در پي دارد .نياز اس��ت دولت در
اين رابطه اعتباري را پيشبيني و همچنين مجلس
آن را تصوي��ب كند تا قابليت اجرا داش��ته باش��د.
جهانگير با بيان اينكه شرايط پيش بيني شده براي
اس��تفاده از پابند الكترونيكي سخت است ،تصريح
كرد :اگر زنداني ش��اكي داشته باش��د بايد رضايت
ش��اكي را جلب كند در غير اين صورت از اين امكان
نميتوان��د اس��تفاده كند بنابراين در اينجا دس��ت

زندان بسته ميشود .براي رفع اين مشكل ميتوان
براي جرايم كمخطري كه براي جامعه مشكل ايجاد
نميكند بحث شاكي لحاظ نش��ود؛ به عنوان مثال
ميتوان براي ضرب و شتم س��اده حتي اگر شاكي
رضايت نداشته باشد شرايطي فراهم شود تا بتواند از
تسهيالت استفاده كند زيرا اگر شاكي رضايت ندهد
و شرايط باقي بماند حتي اگر شرايط استفاده از پابند
الكترونيكي آسان شود و همچنين دولت بودجه آن
را تامين كند عمليات��ي نخواهد بود بنابراين اصالح
قانون ميتواند چاره ساز باشد.
نمايندگان مجلس خبري
از بودجه طرح ندارند
اگرچه رييس سازمان زندانها معتقد است تخصيص
نيافت��ن بودجه به س��د راهي براي گس��ترش طرح
پابندهاي الكترونيكي تبديل شده است اما نمايندگان
مجلس خبري از وضعيت بودجه آن در س��ال آينده
ندارن��د .ژرژيك آبراميان،عضو كميس��يون قضايي
و حقوق��ي درباره اي��ن موضوع گفت :ب��راي كاهش
جمعيت كيفي��ري زندانها راههاي بس��يار زيادي
وجود دارد و اس��تفاده از پابندهاي الكترونيكي يكي

از آنها اس��ت .امروز يكي از مسائل مهم نظام قضايي
كش��ور كاه��ش جمعيت كيف��ري اس��ت .برخي از
زندانيان با اص�لاح قوانين ،اصالح ن��گاه مديريتي و
اصالح فرهنگ اجتماعي ميتوانند در زندان نباشند.
نماينده مسيحيان ارمني جنوب ايران افزود :بيترديد
راههاي بسيار زيادي براي كاهش جمعيت زندانيان
وجود دارد و اس��تفاده از پابندهاي الكترونيكي يكي
از اين راهها اس��ت .عضو كميسيون قضايي و حقوقي
مجلس اظهار كرد :استفاده از پابندهاي الكترونيكي
به عنوان مجازاتي جايگزين حبس به اين صورت است
كه فرد در خارج از زندان قرار دارد اما امكان رديابي آن
وجود دارد.طرح پابند الكترونيكي به منظور كاهش
جمعيت كيفري در بسياري از كشورهاي جهان مورد
استفاده قرار گرفته اس��ت .آبراميان در پاسخ به اين
س��وال كه آيا س��ازمان زندانها در خصوص اجراي
طرح پابند الكترونيكي درخواس��ت تخصيص رديف
بودجه مستقل از مجلس شوراي اسالمي كرده است،
گفت :در اين خصوص كه س��ازمان زندانها به دليل
كمبود بودجه و اعتبار از مجلس درخواس��تي داشته
است ،هيچ اطالعي ندارم .نماينده مسيحيان ارمني
جنوب ايران خاطرنشان كرد :در صورتي كه اين طرح

در كميسيون مطرح شود بايد مورد توجه همه اعضا
قرار بگيرد و سعي كنيم آن را در كشور اجرايي كنيم.
زير و بم استفاده از پابندهاي الكترونيكي
همه زندانيان نميتوانند از پابند الكترونيكي استفاده
كنند بلكه قانون فقط به آن گ��روه از زندانيان اجازه
استفاده از پابند ميدهد كه مجازاتشان از درجه  5تا 8
باشد .فاطمه محبي ،حقوقدان درباره جزييات طرح
پابند الكترونيكي بيان كرد :در ماده  19قانون مجازات
اسالمي ،هش��ت درجه مجازات مشخص شده است.
درجه  8ش��امل حبس يك روز تا سه ماه است؛ از سه
ماه و يك روز تا ش��ش ماه مجازات درجه  7است و از
شش ماه تا دو سال درجه  6و از دو تا پنج سال مجازات،
درجه  5خوانده ميشود .او افزود :در واقع قانونگذار اين
مجوز را به مقام قضايي ميدهد تا بتواند روند مجازات
جايگزين حبس با اس��تفاده از پابن��د الكترونيكي را
نس��بت به مجرماني كه مشمول مجازاتهاي سبك
هستند ،اعمال كند.اين پابندها فقط براي مجرمان
قابل استفاده است و نه متهمان .متهم كسي است كه
هنوز راي قطعي دادگاه درباره او صادر نشده اما تكليف
مجرم روشن است و راي دربارهاش صادر شده است

مدير گروه اقتصاد و مديريت دارويي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي:

اينترنتي شدن داروخانهها و آينده شغلي داروسازان

مدير گ��روه اقتص��اد و مديريت دارويي دانش��كده
داروسازي دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد بهشتي
با اش��اره به نقش داروخانهه��اي اينترنتي در آينده
شغلي داروس��ازان و با تاكيد بر اينكه نقش داروساز
با اينترنت��ي ش��دن داروخان ه كمرنگ نميش��ود؛
حوزههاي كاري نوين براي داروسازان و زيرساختها
و بس��ترهاي الزم براي اينترنتي شدن داروخانهها
را تش��ريح كرد .حميدرضا راس��خ با اش��اره به رشد
سريع تكنولوژيهاي جديد در دنياي امروز و با بيان
اينكه جامعه امروز براي بهكارگيري تكنولوژيهاي
جديدي مانند اسنپ ،خودروهاي برقي و استفاده از
كارتهاي بانكي به جاي پول نقد حق انتخابي ندارد،
گفت :به بيان ديگر نميتوان ب��ا اين موج ديجيتال
مقابله كرد و تحت تاثيرآن قرار نگرفت؛ در اين ميان
داروخانههاي اينترنتي نيز به عنوان بخش��ي از اين
تكنولوژي نوين موجي به وجود ميآورد كه جامعه
تنها ميتواند روند آن را آهس��ته كن��د ،ولي قادر به
متوقف كردن آن بهطور كامل نخواهد بود .لذا بايد از
اين شرايط به نحو بهينه استفاه كنيم .او در رابطه با
روند اينترنتي شدن داروخانهها ،گفت :اين مساله در
كالم بسيار ساده است ،اما در عمل كار بسيار دشواري
به نظر ميرس��د؛ چرا كه در اين شيوه بايد اطالعات
جامع و كامل از سوابق بيماري افراد به همراه سري
كامل مدارك پزشكي (آزمايشات ،عكسها و )...بيمار
را در اختيار داشته باشيم.
او ادامه داد :با فرض اينكه اين سيس��تم از صحت و
س�لامت كامل برخوردار باش��د ،نظارت بر تجويز و
تحويل دارو به صورت الكترونيكي راحتتر و سريعتر
از نوع فيزيكي آن است؛ چراكه در سيستم اينترنتي
با توجه به وج��ود امضاه��اي الكترونيكي ،هرگونه

كوتاهي و قصور از طرف پزشك و همچنين داروساز
به راحتي قابل پيگيري است.
وي با بي��ان اينكه در حال حاضر ف��روش اينترنتي
دارو در ايران ممنوع اس��ت ،اظهار كرد :با اين حال
بدون ش��ك در آينده نه چن��دان دور با اين موضوع
روبرو خواهيم ش��د و بعيد نيس��ت كه در سالهاي
آتي ديگر اثري از داروخانههاي فيزيكي در س��طح
شهرها نباشد.
زيرساختهاي الزم
براي تقويت داروخانههاي اينترنتي
راس��خ همچني��ن در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال كه
زيرس��اختهاي الزم و جامع وزارت بهداشت براي

تقويت داروخانههاي اينترنتي چيست ،گفت :يكي
از تكاليف معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت اين
است كه اطمينان يابد زنجيره تامين دارو در كشور
به صورت كام��ل و تمام با راندمان باال در حال انجام
است .او با اشاره به ساير زيرساختهاي الزم به ايسنا
گف��ت :راهاندازي دپارتماني در س��ازمان غذا و دارو
كه متولي فعاليتهاي مرتبط با تاس��يس داروخانه
و استمرار فعاليت داروخانهها باشد از اقدامات الزم
براي اجراي اين طرح است.
او ب��ا بي��ان اينكه كاري ك��ه در حال حاض��ر انجام
ميشود تا  3۰-4۰سال پيش قابل قبول بوده است،
ادامه داد :مطالبه دانشجوي امروز ايجاد دپارتماني
ب��راي تحليل و بررس��ي اقتصاد داروخانه و كس��ب

نقش سردار سليماني در شكستن حلقه تحريمهاي دارويي
وزير بهداشت با اشاره به نقش شهيد سردار سليماني
در شكس��تن حلقه تحريمه��اي داروي��ي و تامين
دارو براي كش��ور ،تاكيد كرد :خون ش��هيد س��ردار
س��ليماني عامل اتحادي خواهد شد براي جبهه ضد
امريكايي و ضد استكباري در كل منطقه .سعيد نمكي
درباره محبوبيت ش��هيد سردار س��ليماني به عنوان
چهرهاي ملي ،گفت :نقش س��ردار واالمقام ش��هيد
سردار س��ليماني در ذهن مردم ايران بيشتر به دليل
پاكباختگي و صداقتش بود؛ مرم ما هر كسي كه بدون
گرايش خطي و حزبي و سياسي براي منافع ملياش
زحمت بكشد ،صادقانه تشخيص ميدهند و قطعا در
دل همه مردم جا پيدا ميكند .س��ردار سليماني چه
در دوران دفاع مقدس و چه در سپاه قدس واقعا براي

منافع ملي ميجنگيد و جان خ��ودش را وقف كرده
بود و تمام اوقاتش را براي مردم گذاشته بود .او افزود:
آشنايي من با سردار بازميگردد به سالهايي كه در
س��ازمان برنامه و بودجه بودم و چهار  -پنج سالي كه
تمام منابع به خصوص بخش دفاع و امنيت را مديريت
ميكردم .به هر حال رابطه تنگانگي با اين عزيز داشتم
و ميدانس��تم كه با چه عشقي و با چه صداقتي براي
مردم كار ميكند .جاودانگي سردار قاسم سليماني
در ذهن مردم اين س��رزمين به دليل آن پاكباختگي
و دوري از ري��ا و عوام فريبي و فقط عش��ق به مردم و
اعتالي اسالم و انقالب و نظام و سرزمينش بود .وزير
بهداشت با اش��اره به نقش شهيد سردار سليماني در
شكس��تن حلقه تحريمهاي دارويي به ايسنا گفت:

بعد از اينكه من به وزارت بهداشت رفتم و بعد از آنكه
امريكاييها تحريمهاي جديدي را به ما تحميل كردند
و عليرغم دروغ بزرگش��ان مبني بر تحريم نبودن
دارو ،غذا و تجهيزات پزشكي ،اما بيشترين فشار را به
ما در زمينه تهيه دارو و تجهيزات پزشكي آوردند و در
همين زمينه نيز من دو نامه به آقاي تدروس  ،دبيركل
سازمانجهانيبهداشتنوشتمكهاينكارامريكاييها
جنايت عليه بشريت است.
سردار قاسم سليماني يكي از عزيزاني بود كه بهشدت
كم��ك ميكرد كه اين حلقه تحريم را بش��كنيم و از
هر راه��ي كه ميتوانيم براي م��ردم عزيزمان دارو را
بياوريم .ايش��ان با تيمي كه در وزارت كشور داشتند
در م��وارد مهمي به ما كمك ك��رد .خداوند روح اين

اطمينان از عملكرد حوز ه تامين داروس��ت .راسخ با
اشاره به برخي مش��كالت نظارتي در كشور ،گفت:
متاسفانه يكي از قوانيني كه در دنيا وجود دارد ولي
در ايران با مشكالتي روبروست ،ايجاد محدوديت به
جاي تقويت نظارت و ايجاد سيس��تمهاي نظارتي و
تحليلي كارآمد است .به عبارت ديگر با اين ديدگاه كه
نميتوانند كنترل كنند ،پس اساسا مجوز نميدهند.
وي اولين الزام در سازمان غذا و دارو را تقويت واحد
داروخانههاي س��ازمان دانس��ت و گفت :تقويت به
معناي توانمند ش��دن و ارتقاي ظرفيتهاي علمي
نه به لحاظ تعداد.
اين استاد مديريت و اقتصاد دارو با اشاره به بسترهاي
الزم براي عملك��رد مطلوب داروخانههاي اينترنتي
ب��راي جلوگي��ري از خط��ا و تخلف ،تصري��ح كرد:
بخش اول به زيرس��اختهاي الزم در خود سازمان
غ��ذا و دارو بازميگ��ردد ك��ه بتواند با اس��تفاده از
سيس��تمهاي گزارشگيري الكترونيكي و بر خط،
عملكرد داروخانهها را ارزيابي كند.
ضرورت راهاندازي
داروخانههاي زنجيرهاي
وي در اي��ن رابط��ه ب��ه داروخانهه��اي زنجيرهاي
اش��اره كرد و گف��ت :در حقيقت حس��ني كه براي
داروخانههاي زنجيرهاي وجود دارد ،اين اس��ت كه
يك شركت زمينههاي الزم را به لحاظ نرم افزاري و
نظارتي كافي ايجاد ميكند و سازمان غذا و دارو فقط
بر عملكرد همان شركت نظارت ميكند.
به عن��وان مثال يك ش��ركت  ۳۰داروخانه را تحت
نظارت داش��ته باش��د و خود تحت نظارت سازمان
غذا و دارو باش��د .راسخ با بيان اينكه اينترنتي شدن

بزرگوار را با حضرت اباعبداهلل الحس��ين و ش��هداي
كربال محش��ور خواهد ك��رد .وي اف��زود :به نظر من
امريكاييها بزرگترين باخت تاريخيشان را كردند؛
در محاسباتش��ان فكر ميكردند با اين حركت يك
افتخ��ار منطقهاي ب��راي خود كس��ب ميكنند يا از
طرفي باعث انفكاك ما از نيروهاي مقاومت در منطقه
ميشوند.
گرچه ما داغ از دست دادن سردار رشيد اسالم برايمان
تلخ است ،اما مشاهده كرديد كه چه وحدت ملي در
درون كشور ايجاد شد و چه وحدتي در نيروهاي ضد
استكبار و ضد تروريس��تپرورها در منطقه به وجود
آمد .قطعا اين كار احمقانه و تروريستي آقاي ترامپ
حتي در درون اروپا و خود امريكا هم بسيار به ضررش

داروخانهه��ا نق��ش داروس��از را در جامعه كمرنگ
نميكند ،تاكيد كرد :داروساز بايد مهارتهاي خود
را در ح��وزه ديجيتال تقويت ك��رده و خود را براي
آينده آماده كند.
عضو هيات علمي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي
با اش��اره به برخ��ي از مالكه��ا و ويژگيهاي الزم
داروس��ازان براي حضور در فضاي اينترنتي ،گفت:
داروساز بايد از قدرت مشاورهاي خود به جاي قدرت
خدمات بيشتر استفاده كند.
نگاه داروس��از نبايد الزاما به داروخان ه متصل شود؛
چراكه داروس��از در دوره آموزش��ي ،ارايه خدمات
متعدد در حوزه مديريت بيماريها را آموخته و بايد
از آنها استفاده كند.
حوزههاي كاري نوين براي داروسازان
وي با بيان اينكه مدل كس��ب و كار داروساز در دنيا
از حالت داروخانهداري خارج ش��ده اس��ت ،گفت:
مطالبات فناوريهاي جديد هم در همين راستاست.
داروس��ازها ميتوانند در حوزه مشاورههاي آنالين
براي بيماريه��اي صعبالعالج و مزمن يا بيماراني
كه اعمال جراحي انجام دادهاند و نياز به مراقبتهاي
دارويي دارند نيز موثر واقع شوند.
استاد مديريت و اقتصاد داروي دانشكده داروسازي
ش��هيد بهش��تي در پايان مديريت مصرف دارو در
داروخانههاي بزرگ بيمارستاني كه فوايد بسياري
مث��ل صرفهجويي ريال��ي و اجتماعي دارد و س��ود
بيمهه��ا و بيم��اران را افزايش ميده��د را از ديگر
حوزههايي دانست كه داروساز ميتواند به آنها ورود
پيدا كند و درواق��ع نقشآفريني داروس��از بايد در
مديريت داروها باشد.

تمام خواهد ش��د .وزير بهداشت تاكيد كرد :من فكر
ميكنم خون شهيد س��ردار سليماني عامل اتحادي
خواهد شد براي جبهه ضد امريكايي و ضد استكباري
در كل منطقه.

راهوشهرسازي
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مس��كن تنظيم و حداكثر در مدت  ۶ماه در شوراي
پول و اعتبار مصوب شود.

گروه راه و شهرسازي|
براساس گزارش عملكرد  9ماهه بازار مسكن،
حج�م قراردادهاي خريد و فروش نس�بت به
مدت مشابه سال گذشته  49.5درصد كاهش
داش�ته و قيمت هرمترمربع ه�م  69.5درصد
افزايش داشته است ،از سوي ديگر ،در آذرماه
س�ال جاري ش�اهد بهبود حج�م معامالت و
ثبت بيش�ترين رش�د قراردادها طي ماههاي
گذش�ته بوديم ضم�ن اينكه قيمت هم رش�د
6.8درصدي را تجربه كرد .بررس�ي اين آمار
نش�ان ميدهد كه درحال حاضر بازار مسكن
روزهاي تقريبا خوبي را نسبت به ابتداي سال
س�پري ميكن�د و پيش بيني ميش�ود كه در
ماهه�اي آتي هم ش�رايط بهبود ياب�د ،در اين
ش�رايط مركزپژوهشه�اي مجلس ش�وراي
اسلامي  6راهكار براي بهبود وضعيت كنوني
بازار مسكن ارايه كرده و از دولت خواسته است
كه اين راهكارها را در اليحه بودجه سال آينده
بگنجانند .البته مركز پژوهشها انتقاداتي هم
به عدم تناظر و ارتباط تبصرهها در اين اليحه
و همچنين بودجه شركتهاي دولتي مرتبط با
بخش مسكن ،وارد كرده و خواستار رسيدگي
به اين موارد شده است اما اصل تمركز اين مركز
بر ارايه راهكارهايي براي بهبود بازار مس�كن
بوده كه مح�ور اين پيش�نهادها بحث اعطاي
تسهيالت است.
بهارس��تانيها ،راهكارهايي براي اثرگذاري بيشتر
طرح اقدام مل��ي ،رونق توليد مس��كن ،تجميع وام
ازدواج و مس��كن،اعطاي تس��هيالت ساخت ،عدم
اعطاي تسهيالت بانكي به واحدهاي بزرگتر از 100
مترمربع و كاهش زمان اعطاي پروانه س��اخت را در
بسته پيشنهاديشان قرار دادند .در نخستين راهكار
ارايه شده از سوي مركزپژوهشهاي مجلس شوراي
اس�لامي ،از دولت خواسته شده اس��ت كه حداقل
 ۵0هزار واحد مس��كوني از طرح اقدام ملي مسكن،
مسكن مهر و مسكن حمايتي و اجتماعي به صورت
اس��تيجاري اختصاص يابد ،علت آن هم اين اس��ت
كه دهكهاي يك تا س��ه در طرح اقدام ملي مسكن
گنجانده نشده است.
ديگ��ر راه��كاري ك��ه در بس��ته پيش��نهادي
مركزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ارايه شده
است ،مربوط به رونق توليد مسكن و احياي نقش و
س��هم تس��هيالت بانكي در تأمين مالي و رونق بازار
مسكن است .در اين پيش��نهاد آمده است كه براي
حمايت از ش��هرهاي مهاجرفرست ،محروم و مرزي
و ش��هرهاي كوچك و مياني منطبق با اهداف و مواد

برنامه ششم توسعه ،سقف تسهيالت خريد مسكن
در س��ال  99تغيير كند ،براس��اس اين پيشنهاد ،تا
سقف  150ميليون تومان و  ۷0درصد قيمت مسكن
در مناطق مهاجرفرست ،مرزي و محروم ،وام با نرخ
سود  9درصد اختصاص يابد ،تا سقف  200ميليون
تومان و  60درصد قيمت مس��كن شهرهاي كوچك
و مياني تا  200هزار نفر جمعيت تس��هيالتي با نرخ
سود  15درصد داده ش��ود ،همچنين تا سقف 250
ميليون تومان و  50درصد قيمت مس��كن شهرهاي
بزرگ باالي  200هزار نفر جمعيت و كالنشهرها ،با
نرخ سود  18درصد ،وام پرداخت شود ضمن اينكه تا
سقف  300ميليون تومان و  40درصد قيمت مسكن
در شهرتهران هم تس��هيالتي با نرخ سود  18درصد
اعطا شود.
تجميع وام مسكن و ازدواج
عالوه بر رش��د تسهيالت خريد مس��كن ،در دومين
راهكار پيش��نهاد شده از س��وي مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اس�لامي ،راهكار دوم هم مربوط به
بحث تسهيالت است؛ براس��اس اين پيشنهاد ،بايد

برش

بهارس�تانيها ،راهكارهاي�ي ب�راي
اثرگذاري بيش�تر طرح اق�دام ملي ،رونق
توليد مسكن ،تجميع وام ازدواج و مسكن،
اعطاي تس�هيالت س�اخت ،عدم اعطاي
تس�هيالت بانكي به واحدهاي بزرگتر از
 100مترمربع و كاه�ش زمان اعطاي پروانه
ساخترادربستهپيشنهاديشانقراردادند
تس��هيالت ازدواج و مس��كن در اولوي��ت پرداخت
تسهيالت تجميعي مسكن و ازدواج قرار گيرند چون
شاهد روند كاهشي آمار ازدواج و نرخ رشد جمعيت و
همچنين كاهش استطاعت مسكن در دو سال اخير
بوديم و بايد از زوجهاي خانه اولي ،حمايت شود.
اما پيش��نهاد بعدي مركز پژوهشها هم متمركز بر
ارايه تسهيالت است .در اين پيشنهاد آمده است كه
براي حمايت از عرضه مسكن و كاهش زمان ساخت،
اعطاي تسهيالت س��اخت مسكن ،منوط به تكميل
واحده��اي مس��كوني در  18ماه ب��راي پروژههاي

س��اختماني تا  10واح��د 24 ،ماه ب��راي پروژههاي
ساختماني  10تا  20واحد و  30ماه براي پروژههاي
 20واحد و بيشترشود.
خط قرمز اعطاي تسهيالت
پيش��نهاد ديگري كه از س��وي مركز پژوهشهاي
مجلس ش��وراي اس�لامي براي گنجانده شدن در
قانون برنامه بودجه س��ال  99ارايه ش��ده اين است
ك��ه هيچ گونه تس��هيالتي به واحدهاي مس��كوني
باالي 100مترمربع اعطا نش��ود .درواقع با توجه به
ناهمخواني ماهيت تقاضا با عرضه مس��كن و عرضه
گسترده واحدهاي مس��كوني بزرگ متراژ در مقابل
تقاضاي فزاينده واحدهاي مس��كوني كوچك و نظر
به روند كاهشي بعد خانوار و تأمين نياز خانوار جديد
و تس��هيل تأمين مس��كن زوجها ،اعط��اي هرگونه
تسهيالت و اعتبارات و حمايتهاي مبتني بر منابع
دولت��ي در بخش مس��كن در واحده��اي بزرگتر
از يكص��د مترمرب��ع ممنوع ش��ود .همچنين مركز
پژوهشها خواسته است كه آيين نامه اجرايي تدقيق
جزييات اين بند ظرف مدت س��ه ماه توس��ط بانك

كاهش زمان اعطاي مجوزهاي ساختماني
يكي از انتقادات هميش��گي به فرآيند ساخت و ساز،
بحث طوالني بودن اعطاي مجوز از س��وي نهادها و
ارگانهاي مربوطه است ،ايرادي كه مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اس�لامي هم به آن اشاره ميكند ،در
آخرين راهكار ارايه شده ،خواسته شده است با توجه
به سهمزماني حداقل  40درصدي فرآيندهاي اداري
ساخت وساز و اخذ جواز و پروانه ساختماني از زمان
توليد تا عرضه مسكن ،بوروكراس��ي و فساد اداري و
مالي گس��ترده و نارضايتي مردم��ي از رويه موجود؛
س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كشور مكلف
است با مشاركت وزارت راه و شهرسازي ،شوراي عالي
استانها ،س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كشور،
سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور ،سازمان تأمين
اجتماعي ،شركت مادر تخصصي توانير ،شركت مادر
تخصصي مهندس��ي آب و فاضالب كشور نسبت به
ايجاد پنجره واحد توس��عه و احداث س��اختمان در
شهرها (به جز كالنش��هرها) ،با هدف كاهش زمان
كل پروسه س��اخت ،كاهش ريسك سرمايهگذاري،
افزايش سرعت بازگشت سرمايه و افزايش جذابيت
سرمايهگذاري اقدام نمايند.
از ديگر پيشنهادهايي كه در بند  6راهكارهاي مركز
پژوهشها آمده اين اس��ت كه پنجره واحد توسعه و
احداث ساختمان در كالنشهرها به عهده دبيرخانه
مجمع ش��هرداران كالنش��هرها و ب��ا تأمين مالي
ش��هرداريهاي عضو باشد و آيين نامه اجرايي ايجاد
پنجره واحد ساختمان به منظور مديريت يكپارچه،
هماهنگي و اداره امور اخذ مجوزهاي توليد و عرضه
مسكن با استناد به تبصره  ۶ماده  ۵۷قانون رفع موانع
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با مشاركت
س��اير دس��تگاههاي مرتبط و تصويب آن در هيات
وزي��ران ظرف مدت  ۶ماه و عملياتي كردن آن ظرف
سه ماه (درمجموع  9ماه) انجام شود.
بررسي  6راهكار ارايه شده از سوي مركزپژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي ،حكايت از آن دارد كه محور
اصلي خواستههاي مجلس از دولت بر بخش تقاضا در
بازار متمركز اس��ت ،اگرچه بخش عرضه هم مغفول
نمانده اما نگاه اصلي بر خريداران بازار مس��كن بوده
است .راهكارهاي پيشنهادي مجلس با توجه به جهش
قيمت مسكن و كاهش قابل توجه توان مالي خريداران
مس��كن ،كمك ش��اياني به بهبود وضعيت خريد و
فروش مسكن نميكند و تجميع وام مسكن و ازدواج
و همچنين رشد سقف تس��هيالت خريد در شرايط
كنوني اثرگذاري چنداني بر بازار نخواهد داشت.

اصالح ساختار شهرداري تا پايان سال اجرايي ميشود
گروه راه و شهرسازي|
حامد مظاهريان معاون شهردار تهران از اجراي
اصالح ساختار ش�هرداري تا پايان سال جاري
خبر داد.
روز يكشنبه شهرداري تهران با يكسال تاخير
اليحه اصلاح س�اختار ش�هرداري را تقديم
ش�وراي ش�هر كرد .موض�وع تغيير س�اختار
شهرداري تهران بس�يار قديمي است .در اين
ارتباطمطالعاتيدرسال ۹۲انجامشد،همچنين
در برنامه دوم و س�وم پنج ساله شهرداري و در
مصوبه  ۱۲دي ماه سال ،۹۷شهرداري ملزوم به
تهيه اليحه مذكور شده است.روز گذشته نيز
حامد مظاهريان معاون شهردار تهران ،درباره
اصالحساختاردرشهرداريتهرانگفت:اصالح
ساختار تا پايان سال اجرايي ميشود و تعديل
نيرو به آن معنا نداريم.
به گزارش تعادل ،يكي از بزرگترين مس�ائل
و مشكالت ديرينه ش�هرداري تهران نداشتن
انس�جام س�اختاري در برنامهري�زي و تهي�ه
برنامهه�اي اجراي�ي بوده اس�ت ،بهطوري كه
موسس�ه توس�عه بينالمللي ه�اروارد نيز در
بررسي مسائل و مشكالت شهر تهران در سال
 ،1357عالوه بر ط�رح نبود هماهنگي عملي و
نهادينهشده بيننهادهايمرتبطبابرنامهريزي
ش�هر ته�ران ب�ر ناهماهنگي بي�ن بخشها و
معاونتهاي مختل�ف درون ش�هرداري و نيز
تعدد مديريتهاي شهري اشاره ميكند و آن
را از داليل اصلي سازماننيافتگي فضايي شهر
تهران ميداند.
در س��الهاي اول انق�لاب ب��ه دليل عدمانس��جام
كافي در دس��تگاه دولت ،نظام اقتصادي و س��ازمان
مديريت ش��هري كش��ور ،توس��عه تهران به صورت
جومرجطلبانه درآمد و نوعي ساخت و ساز بيرويه
هر 
رواج يافت .در دهه اول انقالب اگر چه نظام سياسي
كشور تغييرات بنيادي كرد و نظام سلطنتي بـه نظام
جمهوري اسالمي تبديل شد ،اما نظام شهرسازي و
مديريت شهري كشور تغيير اساسي پيدا نكرد و روال
برنامهريزي متمركز و آمرانه همچنان ادامه يافت .در
اين شرايط ،نهادهاي مسوول توسعه و عمران تهران
نتوانس��تند به يك برنامه جامع توس��عه و مديريت
يكپارچه دس��ت يابند و ناگزير تهران در معرض يك
رشته اقدامات اصالحي ،مقطعي و پراكنده قرار گرفت
كه با افت و خيزها و آزمون و خطاهاي بس��يار همراه
بوده است.
بررسي س��اختار مديريت ش��هرداري تهران نشان
ميدهد ك��ه آخرين تغيي��رات جدي در س��اختار

سازماني ش��هرداري تهران در سال  1367ايجاد شد
كه در آن شهرداري تهران به  8معاونت مالي و اداري،
فني و عمراني ،شهرس��ازي و معماري ،هماهنگي و
برنامهريزي ،حمل و نقل و ترافيك ،خدمات شهري،
امور اجتماعي و فرهنگي و امور مناطق تقسيم شد.
در ادامه باز هم ساختار شهرداريها اندكي تغيير كرد و
اكنون شهرداري تهران داراي 9معاونت شامل معاونت
هماهنگي و امور مناطق ،معاونت توسعه منابع انساني،
معاونت خدمات ش��هري و محيط زيس��ت ،معاونت
حمل و نقل ترافيك ،معاونت فني و عمراني ،معاونت
شهرسازي و معماري ،معاونت مالي و اقتصاد شهري،
معاونت حقوقي و امور ش��ورا ،معاونت برنامهريزي و
توسعه شهري و امور ش��ورا و معاونت امور اجتماعي
و فرهنگي است.
همچنينسازمانبسيجشهرداريتهرانونيزحراست
كل سازمان بازرسي نيز زيرنظر دفتر شهردار فعاليت
ميكنند .اين در حالي است كه  43شركت و سازمان
تابع��ه زيرمجموعه ش��هرداري تهران وج��ود دارد.
س��ازمانهايي كه گاه با يكديگر و حتي با معاونتها
همس��و بوده و در واقع به نوعي م��وازي با آنها ايجاد
شدهاند.
همانطور كه عنوان شد شهرداري تهران با  ۹معاونت
اداره ميشود و  18هزار پست سازماني براي آن تعريف
شده است اما اكنون  ۶۶هزار نيرو در شهرداري تهران
فعاليت ميكنند  .اين بدان معنا اس��ت كه حدود ۵۰
تا  ۵۱هزار نفر از افرادي كه در ش��هرداري مشغول به
كارند ،هيچ پس��ت سازماني براي آنها تعريف نشده و
بسياري از اين شغلها كاذب است.
در تمام  ۱۲۳ناحيه۲۲ ،منطقه ۴۳ ،شركت و سازمان
پست روابط عمومي و همچنين مسوول امور فرهنگي
وجود دارد كه اين نشاندهنده ساختار موازي است.
به گفته اعضاي شوراي شهر مديريت شهري ماهانه
 ۶۴۰ميليارد تومان حقوق پرداخت ميكند .در واقع
شهرداري تهران اداره يك شهر  ۸ميليوني را با حدود
 ۶6هزار كارمند انجام ميدهد و اين در حالي است كه
شهرداري استانبول با  ۱۸ميليون نفر جمعيت تنها با
نصف تعداد كارمندان شهرداري تهران اداره ميشود.
به دليل اين ساختار اشتباه هزينههايي كه بايد صرف
پروژههاي عمراني و توسعهاي شود ،صرف هزينههاي
ج��اري ميش��ود .عالوه بر تع��داد زي��اد كارمندان،
كارهايي كه بايد توس��ط كارمندان شهرداري انجام
شود ،برونسپاري ميشود.
يعني ش��هرداري براي انجام پ��روژهاي كه نيروهاي
ش��هرداري ميتوانند آن را انجام دهن��د ،پيمانكار و
ناظر انتخاب كرده و پول ب��ه آنها پرداخت ميكند و
هم متناسب با آن كار در خود ساختار نيرو ميگيرد.
گاه ني��ز در انج��ام ي��ك كار فني بين ش��هرداري و

ش��هرداريهاي مناط��ق اختالف به وج��ود ميآيد
و باز براي انج��ام آن از بيرون ني��رو وارد ميكنند يا
ش��ركتهاي ديگري را ب��ه كار ميگيرند .حتي گاه
ديده شده كه اين شركتها ،كار را به شركتهاي دوم
و سوم ميسپارند و در نهايت كاري كه به انجامدهنده
نهايي واگذار ميشود ،هزينهها را چندين برابر افزايش
ميدهد.
كامال واضح است با اين بدنه فربه ،مديريت شهري فقط
ميتواند هزينههاي خود را تأمين كند و قادر به تحرك
نيست .از سوي ديگر اثر منفي تعداد زياد نيروها فقط
افزايش بار مالي ندارد ،بلكه بهدليل وجود تعداد زيادي
مدير و كارمن��د با نقشهاي يكس��ان ،موازيكاري
بهشدت افزايش يافته و باعث ميشود كارها به شكل
مناسب و با سرعت پيش نرود .بنابراين ساختار معيوب
ش��هرداري تهران نياز به تغيير دارد .اين موضوع در
زمان مديريت قاليباف نيز مورد توجه قرار گرفت اما با
روي كار آمدن شوراي پنجم در قالب كميته تشكيالت
و منابع انساني در شوراي شهر مطرح و پيگيري شد.
نتيجه پيگيريها اين ش��د كه اعضاي شوراي شهر
تهران دي ماه سال گذشته كليات طرح كاهش سطوح
معاونتهاي شهرداري را به تصويب رساندند.
بر اس��اس اين طرح ،قرار اس��ت تعداد معاونتهاي
ش��هرداري از  ۹ب��ه  ۶معاونت كاهش يابد و پس��ت
قائممقام و مشاور از سطوح سازماني شهرداري تهران
حذف ش��ود كه اين طرح ب��ا  ۱۰رأي موافق و  ۹رأي
مخالف به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.
مخالفان اين طرح مانند ابراهيم اميني ،نايبرييس
ش��ورا معتقدند در ش��رايط كنوني ،اصالح ساختار
ش��هرداري فقط منجر به افزايش هزينهها ميشود و
تاثيري در بهبود عملكرد شهرداري ندارد.
حس��ن رس��ولي ،رييس كميته تش��كيالت و منابع
انساني شوراي شهر تهران كه طي يك سال گذشته
اين موض��وع را پيگيري ميكرد ،قب�لا گفته بود3 :
معاونت برنامهريزي ،توسعه شهري و امور شورا ،امور
اجتماعي و فرهنگي و نيز توس��عه منابع انساني فاقد
مصوبه قانوني هس��تند و بايد اي��ن  3معاونت ادغام
شوند .بهگفته او پستهايي مانند ،مشاور ،قائممقام و
جانشين پستهاي غيرضروري هستند كه كمكي به
كارآمدي سازمان نميكند.
ساختار اشتباه ،دليل اصلي فساد
برخي كارشناسان نيز معتقدند ساختار شهرداري نه
تنها باعث صرف هزينههاي بسيار در موارد غير ضرور
ش��ده است،درگاه اصلي فس��اد نيز به شمار ميرود.
محمد مهدي برادران كارش��ناس ارشد شهري قبال
در اين باره به تعادل گفته بود« :وضعيت مديريت در
شهرداري تهران مثل آن تصويري است كه  10نفر در

ايرانشهر
برف و باران از چهارشنبه
در سراسر ايران

مدير پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت:
از بعدازظهر چهارشنبه سامانه بارشي از غرب وارد
كشورميشودوموجببارشبرفوباراندرروزهاي
پنجشنبه و جمعه در بس��ياري از مناطق و شهرها
خواهد ش��د .صادق ضياييان در گفتوگو با فارس،
در تشريح وضعيت جوي كشور طي روزهاي آينده
اظهاركرد :امروز تا ظهر چهارشنبه در اغلب مناطق
كش��ور جوي آرام داريم كه اين موجب ميشود در
مناطق صنعتي و پرجمعي��ت آلودگيهاي جوي
افزايش يابد .ضياييان افزود :بعدازظهر چهارشنبه
سامانه بارشي از غرب وارد كشور ميشود كه موجب
ميش��ود بارش باران در اس��تانهاي شمال غرب،
غرب ،جنوب غرب ،دامن��ه زاگرس مركزي و اواخر
وقت چهارشنبه اس��تانهاي قزوين ،تهران و كرج
بارش باران داش��ته باشيم ،ضمن آنكه در ارتفاعات
مناطقيكهذكرشدبارشبرفخواهيمداشت.مدير
پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي تاكيد كرد:
روز چهارشنبه در استانهاي لرستان ،چهار محال
و بختياري ،كردس��تان و كرمانشاه شدت بارشها
بيش��تر خواهد بود .او افزود :روز پنجشنبه بارشها
در اغلب مناطق كش��ور غير از جنوب غرب و مركز
ادامه دارد ،ضمن آنكه كاهش دما را در سواحل خزر
خواهيمداشت.ضياييانگفت:روزجمعهرگبارباران
قدراستانهايفارس،كرمان،يزد،بوشهر،
ورعدوبر 
سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و خراسان جنوبي
پيشبينيميشود،ضمنآنكهبارشبرفوبارانرادر
خراسانشماليواستانهايسهگانهواقعدرسواحل
خزر خواهيم داشت؛ همچنين روز جمعه در غرب
و شمال غرب كش��ور باران و در مناطق مرتفع برف
خواهيمداشت.اوهشدارداد:درمناطقيكهذكرشد،
آبگرفتگي معابرعمومي،باال آمدن آبرودخانهها،
جاريشدنروانآبواحتمالخسارتبهمحصوالت
كشاورزيمحتملاستكه توصيه ميشوداحتياط
درترددمناطقكوهستانيوپرهيزازاتراقدراطراف
رودخانههادردستوركارباشد.او گفت:آسمانتهران
امروز صاف پيشبيني ميشود ،روز چهارشنبه نيز
آسمان تهران كمي ابري همراه با غبار محلي خواهد
بود و پنجشنبه بارش برف و باران در برخي ساعات
در تهران پيشبيني ميشود و بعدازظهر پنجشنبه
مجدداكاهشابردرتهرانداريم؛بيشينهوكمينهدما
فردا در تهران 9و صفر درجه خواهد بود.

لونقل
تغيير نام ۴زيرساختحم 
كشور

رييس مركز ارتباطات و اطالعرس��اني وزارت راه و
لونقل
شهرسازي از تغيير نام چهار زيرساخت حم 
كشوربهنامشهيدسپهبدقاسمسليمانيخبرداد.
بهگزارشتسنيم،سيدقاسمبينيازبااشارهبهتغيير
نام چهار زيرس��اخت حملونقل كش��ور به دستور
وزير راه و شهرس��ازي بهنام شهيد س��رافراز سپاه
اسالم ،سپهبد قاسم سليماني اظهار كرد :فرودگاه
بينالمللي اهواز يكي از پنج فرودگاه پرتردد كشور،
آزادراه تهران-ساوه-سلفچگان ،پايانه مرزي مهران
از پرترددترين پايانههاي مرزي و پل كيلومتر 214
آزادراه اصفهان-ش��يراز به عن��وان مرتفعترين پل
آزادراهيكشور،ازجملهزيرساختهايمهمدرحوزه
راهوشهرسازيهستندكهبهنامسپهبدشهيد،قاسم
سليماني ،نامگذاري شدند و اين زيرساختها از اين
پسباايننامشناختهخواهندشد.
همچنين معاون وزير راه و شهرسازي از نامگذاري
پايانه مرزي مهران به نام سپهبد شهيد حاج قاسم
سليماني خبر داده و گفته بود :پيش بينيهاي الزم
در بخش حمل و نقل جادهاي براي استقبال از پيكر
مطهرشهداانجامشدهاست.

فروش امتياز طرح ملي مسكن
پرديس متوقف شد

قايق نشس��تهاند و حرف ميزنند و فقط يك نفر پارو
ميزند .به گفت��ه او در دنياي امروز كه تمام كارها به
ش��كل الكترونيك انجام ميشود ميتوان بسياري از
امور شهرداريها را مبتني بر فناوري و دادههاي «آي
تي» پيش برد و س��اختار را كوچكتر و الغرتر كرد.
اين را نيز بايد مد نظر داشت يكي از مهمترين داليل
فسادهايي كه شهرداري رخ ميدهد نبود كار مشخص
است .از آن جا كه افراد كار مشخصي ندارند بيشتر به
كارچاق كن��ي روي ميآورند و هم مراجعهكنندگان
و هم انجامدهندگان كار بيش��تر عالقه دارند كار را از
كانالهاي غير معمول دنبال كنند تا زودتر به نتيجه
برسند».
اين درحالي اس��ت اگر تعداد نفرات در ش��هرداري
كاهش پيدا كند و نيز س��متهاي كاري شفاف شود
از ميزان فساد كاسته خواهد شد .در برخي كشورها
ساختار تشكيالتي شهر كه مديريت يكپارچه دارند،
در مجموع ب��ا  200نفر اداره ميش��ود ،اما مجموعه
ش��هرداري تهران خودش به اندازه يك شهر كوچك
جمعيت دارد و شاهديم اكنون شهر تهران با بيش از
 65هزار نفر اداره ميشود.
در دوره گذش��ته مديريت ش��هري برخي شركتها
منحل ش��د اما به نظر ميرسد كه كافي نبوده و االن
مدتي است فرآيند تغيير ساختار در شهرداري كند
شده است .به نظر ميرسد كه فرآيند كوچكسازي
در عمل چندان دنبال نميشود.
محمد عليخاني ،رييس كميس��يون عمران شوراي
شهر تهران نيز در اين باره گفت :فعال شهرداري اليحه
را به شورا ارايه كرده است و اين بدان معنا نيست كه
هر چه در اليحه پيشنهاد ش��ده تصويب شود .شورا
بايد موضوعات را بررسي و سپس تصميمگيري كند.
او با بيان اينكه شوراس��ت كه تصميم ميگيرد كدام

معاونتها در هم ادغام شوند ،گفت :اليحه را بررسي
و نظر ميدهيم.
رييس كميسيون عمران شوراي اسالمي شهر تهران
لونقل و
در پاسخ به اينكه قبال اعالم شده معاونت حم 
ترافيك و معاونت فني و عمراني با هم ادغام ميشوند،
گفت :اين هم يك پيشنهاد است .البته نظر شورا مهم
است و بايد ببينيم شورا در اين زمينه چه تصميمي
ميگيرد.
شهرداري سازمان اجرايي است
بر اس��اس اين گزارش به��ار آروي��ن رييس كميته
شفافيت ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز در اين باره
گفت :شهرداري س��ازمان اجرايي است و نميتوان
انتظار داش��ت اگر موضوعي مصوب شود يا سازمان
ومعاونتي حذف شود از فردا بتوان آن را اجرا كرد و اين
اقدام نيازمند يك كار مطالعاتي و پخته است.
بر اس��اس اليحه بازنگري و اصالح ساختار سازماني
شهرداري تهران كه روز يكش��نبه تقديم شورا شد،
معاونت برنامهريزي توسعه شهري و امور شورا و توسعه
منابع انس��اني با هم ادغام و معاونتي با عنوان توسعه
مديريت و برنامهريزي ايجاد ميش��ود .همچنين با
توجه به تداخل اكثريت وظايف معاونت هماهنگي و
امور مناطق با ساير معاونتهاي تخصصي شهرداري
تهران معاون��ت هماهنگي و امور مناطق و واحدهاي
عمومي و مديري��ت تحت نظارت آن از تش��كيالت
ش��هرداري حذف ميش��ود .وظيفه پيگيري امور و
هماهنگي شوراي ش��هرداران در قالب دبيرخانهاي
ذيل حوزه شهردار تعريف ميشود.
حال بايد ديد نظرشورا درباره اين اليحه چيست و چه
تغييراتي در س��اختار فربه شهرداري تهران به وجود
خواهد آمد.

مديرعامل شركت عمران پرديس از توقف خريد و
فروشامتيازطرحمليمسكنباورودجديوزيرراه
و شهرسازي ،دادستان و فرماندار اين شهر خبر داد.
مهديهدايتدرگفتوگوباتسنيم،اظهاركرد:امروز
هيچخريدوفروشيدربحثامتيازطرحمليمسكن
نداريم و با يك برنامهريزي مناسب هماهنگيهاي
الزم در اين زمينه صورت گرفته كه حتي يك واحد
از طرح ملي مسكن به دس��ت دالالن نخواهد افتاد.
مديرعامل ش��ركت عمران پرديس ب��ا بيان اينكه
پااليشثبتنامكنندگانبهخوبيدرحالانجاماست
و پروسه مذكور بهطور كامل در مسير درستي پيش
ميرود ،گفت :هدف وزارت راه و شهرسازي از اجراي
طرح ملي مسكن ،خانهدار كردن اقشار متوسط و رو
به پايين جامعه است و به هيچ عنوان اجازه نخواهيم
داداينواحدهابهدستدالالنبيفتدتاباآنبهدنبال
سودجويي و بر هم زدن بازار باشند .مجيد كيانپور،
عضو كميسيون عمران مجلس به تازگي با تاكيد بر
اينكهقطعايكيازاولويتهاياصليحكومتودولت
در برنامهريزي براي توليد مسكن ،توجه به طبقات
محرومجامعهاقشاركمدرآمداست،رويكرديكهدر
 7سالاخيربهآنتوجهزيادينشدهاست،اظهاركرد:
وزارت راه اعالم كرد طرح ملي مسكن با هدف تأمين
مسكناقشارضعيفجامعهعملياتيميشود،امادر
اجراشاهديمتنهااقشارپردرآمدقادربهتأمينتعهدات
مالي اين طرح هس��تند .او افزود :در شرايط كنوني
شاهديمكهعدهايداللدرطرحمليمسكنثبتنام
كردهوامروزبهدنبالفروشامتيازخودهستند.اوايل
ماهجاريوپسازاتماممرحلهاولثبتنامطرحملي
مسكن در تهران (شهرهاي جديد پرديس ،ايوانكي،
هشتگردوپرند)،عدهايآگهيفروشامتيازاينطرح
در پرديس را از طريق س��ايت ديوار منتشر كردند.
امتيازاتيكهبهقيمت 130تا150ميليونتومانبراي
فروشبارگذاريشدهبود.بالفاصلهپسازايناتفاق،
طاهرخاني،مديرعاملشركتعمرانپرديسخريد
وفروشامتيازطرحمليمسكنراغيرقانونياعالمو
برپيگيريبرايتوقفآنتاكيدكرد.

اخبار
سهم طرحهاي صنعتي و معدني
از سرمايهگذاري خارجي
تس�نيم| براس��اس آم��ار وزارت صنعت ،معدن
وتجارت در  ۸ماهه سال جاري ميزان  ۷۸۴ميليون
دالر سرمايهگذاري مصوب در طرحهاي صنعتي و
معدني انجام شده است .وضعيت طرحهاي صنعتي
و معدني مصوب در هيات سرمايهگذاري خارجي
در 8ماهه امسال از سوي وزارت صنعت اعالم شد .بر
همين اساس ميزان سرمايهگذاري خارجي در اين
مدت  784.6ميليون دالر اعالم ش��ده كه اين رقم
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  6.3درصد
كاهش يافته اس��ت .بر اساس اين گزارش در حالي
ميزانرياليسرمايهگذاريخارجيدرحوزهصنعت
و معدن كاهش يافته كه تعداد سرمايهگذاري انجام
شده از  50عدد به  55عدد افزايش يافته است.

شرط توليد
موتورهاي يورو  ۵چيست

ايرنا| رييس انجم��ن صنايع همگن نيرومحركه و
قطعهسازان گفت :هرچند توانايي ارتقاي استاندارد
موتورهاي خودروها به يورو ۵نزد قطعهسازان ايراني
وج��ود دارد ،اما اي��ن طرح بدون ارتقاي اس��تاندارد
آاليندگ��ي س��وخت عقي��م ميمان��د .محمدرضا
نجفيمن��ش افزود :موض��وع اصل��ي در اين زمينه،
عقب ماندن وزارت نفت از اس��تاندارد سوختهاي
توليدي اس��ت و ب��دون ارتقاي اس��تاندارد بنزين و
گازوييلبهيورو،۵حتيتوليدموتورهاييورو ۵عقيم
ميماند .ريي��س انجمن صنايع همگن نيرومحركه
و قطعهس��ازان ،تاثير استفاده از موتورهاي يورو ۵در
خودروها بر قيمت آنها را منوط به آناليزهاي قيمتي
برشمرد،هرچندمعتقداست،نميتواندتاثيرچنداني
بر قيمتهاداشتهباشد.وي تاكيدكرد:خودروسازان
ايراني از نظر فناوري و پژوهش در وضعيت خوبي به
سرميبرندوهمينكهخودراباورداشتهباشندقادربه
انجامكارهايبزرگيخواهندبود.پيشترشركتملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي اعالم كرد :عالوه
بر توزيع روزانه بنزين باكيفيت و با ميزان گوگرد زير
 ۵۰پيپيام مطابق استاندارد يورو ۴اكنون گازوييل
يورو ۴در هشت كالنشهر و كل استان تهران و٣٢٠
جايگاه در جادههاي اصلي كشور توزيع ميشود .اين
درحالياستكهخودروسازانوقطعهسازانموفقبه
توليد موتورهاي با استاندارد كيفي آاليندگي يورو۵
شدهاند.بهگفتهاينمقامصنفي،عمدهمشكالتامروز
خودروسازان ناش��ي از قيمتگذاري غلط خودروها
استكهسببشدهخودروهاباضرروزيانتوليدشوند.
وي بيان داش��ت :اين در حالي است كه در سالهاي
گذشته هر كس توانسته بود خودرويي ثبت نام كند
بين ۲۰تا ۲۰۰ميليونتومانسودبردهواينموضوع
از اساس اشتباه است .نجفيمنش ادامه داد :اشتباهتر
اين اس��ت كه اين موضوع نه يك معامله ،بلكه قمار
است ،زيرا برپايه برد -برد نيست و همواره خودروساز
زيان ميكند .وي خاطرنش��انكرد :بهترين راه براي
راضي نگه داشتن خريدار و فروشنده ،تعيين قيمت
در حاشيه بازار س��پس اصالح آن است؛ كاري كه در
دهه ۷۰مشابهآنراانجامدادهونتيجههمگرفتيم.وي
تاكيدكرد:هرچندسالگذشتهتعيينقيمتخودروبا
فرمولپنجدرصدزيرقيمتبازارازسويوزيرصنعت
نيزموردتاكيدقرارگرفت،امادرعملاجرايينشد؛اما
هنوزهمديرنشدهوميتوانبااينشيوهبهواقعيشدن
قيمتهاكمككرد.ويتاكيدكرد:اگر ۲۰تا ۳۰درصد
فروش فوري خودروسازان با قيمتهاي حاشيه بازار
انجامشود،بهتدريجبهواقعيشدنوكاهشقيمتها
منجرميشود.اينمقامصنفيمعتقداستكه«وزارت
صنعتازترساجتماعمعترضان،ازشجاعتالزمبراي
اجراي اين كار برخوردار نبوده اس��ت» .نجفيمنش
يادآورشد:برايرفعمشكالتخوردوسازانسهراهكار
فروش اموال مازاد ،فروش ش��ركتهاي غيرضرور و
ارزيابي و بهروز كردن داراييهاي آنها پيشنهاد شده
و پيشبيني ميش��ود با انجام اين كارها بخش��ي از
مشكالتشانكاهشيابد.

اسامي  ۵كاالي اولويتدار
نظارتي اعالم شد
مهر|سازمان حمايت اعالم كرد ۵:كاالي الستيك
س��نگين ،ميلگرد و ورق ،حبوبات ،شكر و خدمات
حمل و نقل بار به عن��وان كاال و خدمات اولويتدار
نظارتي در هفته منتهي به بيس��تم ديماه ،معرفي
شدند .پنج كاالي الستيك سنگين ،ميلگرد و ورق،
حبوبات،شكروخدماتحملونقلباربهعنوانكاال
تدارنظارتيدرهفتهمنتهيبهبيستم
وخدماتاولوي 
ديماه معرفي ش��دند .تعيين كاالهاي اولويتدار
بهصورتمستمر،درهرهفتهازسويكارگروهتنظيم
بازار صورت ميگيرد كه بر همين اس��اس  ۵كاالي
الستيك س��نگين ،ميلگرد و ورق ،حبوبات ،شكر
و خدم��ات حمل و نقل بار به عن��وان كاال و خدمات
اولويتدار در هفته منتهي به بيستم ديماه معرفي
شد.سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها و
سازمانحمايتمصرفكنندگانتوليدكنندگاندر
كنارنظارتوبازرسيهايمعمولوهميشگيخود،
تمركزوتوجهبيشتريبرعملكردبنگاههايمرتبط
بهكاالهاوخدماتاولويتدار مذكور معطوفكردهو
رسيدگي به تخلفات احتمالي پيرامون اين كاالها را
در اولويت نظارتي قرار ميدهند .طي ۹ماهه ابتداي
س��ال جاري بيش از يكصد هزار بازرسي در موضوع
شكرانجامشدهوپنجهزاروپانصدونودپروندهتشكيل
شده است .همچنين در موضوع حمل و نقل  ۷هزار
بازرسيانجامشدهكهدوهزارودويستوپنجاهوهفت
پروندهتخلفاتيمطابقباايننظارتبهعنوانمتخلف
شناس��ايي شده اس��ت .هر گونه گزارش و شكايات
مردمياعمازحقيقيياحقوقيازتخلفاتواحدهاي
صنفي و غير صنفي در خصوص كاالهاي اولويتدار
اعالم شده در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار خواهد
گرفت لذا سامانه تلفن ۱۲۴ستادهاي خبري آماده
دريافتگزارشهايمردميميباشد.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» بررسي ميكند

رديابي قاچاق پوشاك از مسيرآمارها

تعادل| ارغوان قاسمي مهر|
سالهاس��ت كه چكمه پوالدين قاچاق بر س��ينه بازار
پوش��اك س��نگيني ميكند تا جايي كه نفس��ي براي
توليدكننده داخلي باقي نگذاش��ته است ،در اين ميان
مسووالن به جاي اخذ تصميمي قاطع و برخورد جدي
و موثر ،آمار ضد و نقيض و غيرمنطقي از قاچاق پوشاك
اعالمميكنند.امادركنارمباديغيررسميوبهاصطالح
كولبرانومواردتهلنجي،ردپايمباديرسميدرقاچاق
پوشاكنيزديدهميشود.البتهباتوجهبهباالبودنحجم
قاچاق پوشاك كه در تازهترين آمار ،رقم يك ميليارد و
 800ميليون دالر را نشان ميدهد ،نقشآفريني مبادي
رسميبعيدبهنظرنميرسيد.بهطوريكهنامكشورهايي
چون«چين ،تركيه ،آلمان ،بنگالدش و امارات متحده
عربي» در صدر ليس��ت مبدا قاچاق پوش��اك به ايران
خودنماييميكند.ايندرحالياستكهفقدانشفافيت
اطالعاتي در زمينه حجم و روش و مس��يرهاي قاچاق
پوشاك ،رفع اين معضل را دشوارتر ميكند .در همين
حال ،نايبرييس اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و
پوشاك نيز در گفتوگو با «تعادل» ضمن تشريح داليل
قاچاق پوش��اك ،اختالف فاحش آماري بين اظهارات
گمركي كشورهاي مبدا با اظهارات گمركي ايران را در
زمينه ورود پوشاك به كشور تاييد ميكند و ميگويد با
رديابي آمارها ميتوان به ميزان دقيق حجم قاچاق كاال
وپوشاك پي برد .با مشاهده چنين وضعيتي اين پرسش
قابل طرح است كه چه اقداماتي براي كاهش رقم قاچاق
در اين حوزه صورت گرفته اس��ت؟ در پاسخ بايد گفت
هرچند نزديك به دو س��ال است كه دستورالعملهاي
«ثبت نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك» و «كدهاي
شناسايي كاال و كد رهگيري» تهيه و تا حدودي اجرايي
ش��دهاند اما باالماندن آمار قاچاق پوشاك كارايي اين
دستورالعملها را نيز زير سوال برده است.
چرا قاچاق پوشاك؟
براساس آمار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال وارز ،در سال
 1396حجم قاچاق در بخش پوشاك حدود  2ميليارد
و  500ميليون دالر اعالم ش��ده بود كه در س��ال 97با
كاهش  100ميليون دالري ميزان قاچاق به  2ميليارد
و  400ميليون دالر رس��يد اما اخيراً سخنگوي ستاد
مبارزهباقاچاقكاالوارزگفتهاست،حجمكاهشقاچاق
بيش از اين ارقام است وقاچاق در سال  97به رقم يك
ميليارد و 800ميليون دالر رسيده بود .آماري كه سعيد
غديري ،دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك
آن را غيرمنطقي و خالف واقع عنوان كرده و ميگويد
انتظارميرودكهستادمبارزهباقاچاقدقتوحساسيت
بيشتري در مورد آمار به خرج دهد.
تقريبا  2سال اس��ت كه از جدي شدن بحث مبارزه با
قاچاقپوشاكميگذرد.تصميميكهدرراستايتحقق
آن 2دستور العمل« ،ثبت نمايندگي برندهاي خارجي
پوشاك» و «كدهاي شناس��ايي كاال وكد رهگيري»
بهعنوان راهكار ارايه شد .از آنجايي كه برندهاي خارجي
بخش بزرگي از بازار را در اختيار داشتند و عمال بازار را
در دست گرفته بودند در اقدامي مرحلهاي ابتدا به سراغ

مقابل��ه با برندهاي خارجي رفتند .پ��س از اجراي اين
دستورالعمل ،سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
ازكاهش 100ميليوندالريقاچاقپوشاكدرسال97
نسبت به سال 96خبر داد .همچنين در سال 98رقمي
بالغ بر  600ميليون دالر كاهش قاچاق كاال اعالم شده
است .سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز ،كاهش
قاچاق پوشاك را محصول اجراي دستورالعمل مقابله با
برندهاي محرز قاچاق ميداند ،در حالي كه مجيد نامي
نايبرييساتحاديهتوليدوصادراتنساجيوپوشاكدر
گفتوگو با «تعادل» كاهش ميزان قاچاق كاال را بيشتر
ناش��ي از افزايش نرخ ارز و كاه��ش قدرت خريد مردم
عنوان كرد .او در ادامه توضيح ميدهد :طبق آخرين آمار
اعالمي از س��وي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ساالنه
مبلغ  2ميليارد و  600ميليون دالر پوش��اك به كشور
قاچاق ميشد كه با كاهش 700ميليون دالري رقم آن
بايد به يك ميليارد و 900ميليون دالر رسيده باشد .اين
كاهش ناشي از تدابير و اقدامات صورت گرفته در مبارزه
با قاچاق و مهمتر از آن ناشي از افزايش نرخ ارز و كاهش
قدرت خريد مردم است ،اما هنوز آمار قاچاق كاال رقم
قابل توجهي را نشان ميدهد و پوشاك همچنان جزو
باالترين آمار قاچاق كاالست.
نايبرييس اتحاديه توليد وصادرات نساجي و پوشاك
در ادامه با اشاره به اينكه مناطقي وجود دارند كه تحت
كنترل گمرك نيستند ،گفت :اين مناطق ظرفيت ورود
پوشاك قاچاق را به كشور دارد .از طرفي بهرغم ممنوع
بودن ثبت سفارش وارداتپوشاك از سال 97در مناطق
آزاد اين ثبت سفارش به صورت رسمي صورت ميگيرد
و گمرك نيز بر اين مناطق كنترلي ندارد .در نتيجه ثبت
س��فارش ،واردات و حمل آن به سرزمين اصلي از اين
مبادي به راحتي صورت ميگيرد .اما نكته قابل تأمل
اينجاستكهستادمبارزهباقاچاقكاالوارزاعالمكردكه
درگمركاتكشورنيزتخلفاتيدرزمينهقاچاقپوشاك
مشاهده و محرز شده است.
بهطوريكه تيرماه امسال ،فراكسيون مبارزه با مفاسد
اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسالمي در خصوص
قاچاق كاال از مبادي رسمي و تخلفات گمرك گزارشي
تهيهكردهكهدرآناعالمكرد:متأسفانهانواعقاچاقكاال
از راههاي زمين ،آسمان و دريا و از طريق مبادي رسمي
وارد كشور ميشوند و اين امر ضربه سنگيني به اشتغال
و توليد داخلي وارد كرده است.
ش��ايد اولين دليلي كه براي واردات پوش��اك مطرح
ميشود ،تقاضاي باال براي كاالها و محصوالت خارجي
از جمله بعضي از برندهاي معتبر خارجي پوش��اك در
داخل كشور باشد و اين تقاضا باعث ميشود كه بهرغم
ممنوع بودن ثبت س��فارش پوش��اك ،فروشندگان از
راههايغيرقانونيوبهروشهايمختلفاقدامبهواردات
پوش��اك كنند .دليل ديگر قاچاق پوش��اك اما از نگاه
نايبرييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك،
سودبااليآناست.ازطرفي،ازآنجاييكهتوليددرايران
كارسختيودشواراست،تمايلبهقاچاقپوشاكبيشتر
نمايان ميشود .چراكه «افزايش نرخ ارز و هزينه واردات
مواد اوليه اين صنعت از جمله پارچه و ملزومات توليد»

براي توليدكننده ايراني بسيار هزينهبر خواهد بود .هر
چندبهگفتهناميدرطول 2سالگذشتهسرمايهگذاران
زيادي بودند كه به جاي واردات به سمت توليد گرايش
پيداكردندوهمتخودراصرفرونقبخشيدنبهتوليد
كردند ،اما كم دردسر بودن و سود باالي قاچاق پوشاك
باعث ش��ده كه همچنان افراد زي��ادي واردات قاچاق
پوشاك را به توليد ترجيح دهند.
راههاي قاچاق كدامند؟
همچنين براساس اظهارات نايبرييس اتحاديه توليد
و صادرات نساجي و پوشاك ،بيشترين حجم قاچاق در
اين گروه كااليي از كشورهايي چون «چين ،بنگالدش،
تركيه ،آلمان و امارات متحده عربي» انجام ميش��ود،
كه با توجه به موقعيت جغرافيايي كش��ورهاي مبدا از
مرزهاي مختلف كشور صورت ميگيرد.
از س��وي ديگر بايد اين را نيز مورد اش��اره قرار داد ،در
سالهاي قبل كه واردات پوشاك به صورت رسمي آزاد
بود ،اختالف فاحشي بين اظهارات گمركي كشورهاي
مبدا با اظهارات گمركي ايران وجود داشت .بهطوريكه
درسال1396حدود 59.1ميليوندالرپوشاكبهايران
وارد شده ،اما آمارهاي گزارش شده توسط كشورهاي
طرف معامله با ايران نشاندهنده آن است كه آنها بالغ
بر  856.5ميليون دالر پوشاك به ايران صادر كردهاند.
اين اختالف آماري حاكي از ورود  797.4ميليون دالر
پوش��اك به صورت غير رسمي به كش��ور است كه از
كش��ورهايي همچون «تركيه»« ،چين»« ،آلمان» و
«امارات متح��ده عربي» خريداري و به صورت قاچاق

وارد ش��ده بودند .يعني در واقع گاهي قاچاق از طريق
اظهارخالفواقعدرسامانهجامعگمركيوجعلاسناد
در اين خصوص صورت ميگيرد يا به دهها روش ديگر
كه در گزارش فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و
اداري مجلس شوراي اسالمي كه از سوي خبرگزاري
فارس منتشر ش��ده بود« ،قاچاق به صورت ترانزيت»
ي��ا « قاچاق با سوءاس��تفاده از مقررات ت��ه لنجي» را
مورد اشاره قرار داده است؛ بهطوريكه در يك پرونده
ترانزيتي چند صد كانتينر سنگين كه از گمرك شهيد
رجاييواردشده،كهمحمولهحاويپارچههاينفيسو
گرانقيمتبودهكهباتبانيكامالسازمانيافتهدرداخل
تخليه و به جاي آن مجدداًسنگ بارگيري شده و از مرز
اميرآباد خارج و به مقصد قزاقستان ترانزيت ميشده
كه با توجه به مستندات به دست آمده شركتي با تعداد
 279فقره اظهارنامه گمركي طي سه سال به اين كار
خالف مشغول بوده است ،با بررسيهاي به عمل آمده
توسطاين فراكسيون تعدادي از اين اظهارنامهها جهت
رسيدگي به مراجع ذيصالح و قضايي جهت اقدامات
مقتضي ارسال شده است .يا در مورد ديگري ،صاحبان
لنجها و ملوانها بعد از هر سفر حداكثر براي چهار بار
در س��ال ميتوانند مواد ضروري و عمدتاً خوراكي به
ميزان معلوم و محدودي وارد كنند ،اما صاحبان كاالها
با تباني با گمرك در هر سفر دهها كاميون لوازم خانگي
و پوشاك و ساير كاالهاي غير ضروري و لوكس را تحت
عنوان تهلنج��ي بدون هيچگون��ه پرداخت عوارض و
حقوق گمركي موفق به ترخيص و ورود كاال به داخل
كشور ميشوند.

راهكار حذف يا كنترل قاچاق
نامي همچنين با اشاره به اينكه چند سال پيش يعني
در دولت قبل دس��تورالعملي براي واردات پوش��اك
تهيه و به وزارت صمت ارايه شد ،گفت :وزارت صمت
وبخ��ش خصوص��ي پيگيريه��اي الزم را در زمينه
تدوين و اجراي آن داش��تند ،بهطوريكه يك سال و
نيم است كه اجراي آن شروع شده و ثبت برندها جهت
فعاليت شفاف در ايران الزامي شده است كه با اين كار
ضمن شفاف بودن فعاليت اين بخش ،تخطي از اين
دستورالعمل و وارد كردن پوش��اك بدون ثبت برند
يا طي انج��ام مراحل قانوني آن موجب اطالق عنوان
قاچاق به آن كاال يا پوشاك ميشود .اين دستورالعمل
س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز را در كنترل عرضه
توانمند كرده و منجر به شناس��ايي  100فروش��گاه
داراي پوشاك قاچاق شد كه البته پس از اقدام ستاد
مبارزه با قاچاق كاال و ارز نسبت به جمعآوري و پلمب
فروشگاهها ،ذينفعان در اين ميان تمام تالش خود را
براي توقف اين دستورالعمل به كار گرفتند.
بحث قاچاق نهايتا ما را به سمت راهكار توانمندسازي
توليد داخلي سوق ميدهد .در همين راستا ،مهدي
صادقي نياركي در نشست با فعاالن و توليدكنندگان
صنعت پوشاك گفته است كه با توجه به ظرفيت باالي
صنعت نساجي و پوشاك بايد با مشاركت تشكلها،
برنامههاي راهبردي كوتاهم��دت و ميانمدت تهيه
كرد تا با ترس��يم چالشها و دورنم��اي اين صنعت
بتوان ضم��ن ش��كوفايي آن ،قاچاق پوش��اك را به
حداقل رساند.

در نشست مشترك با رييس اعضاي اتاق بازرگاني سنندج و حلبچه تاكيد شد

ضرورت ايجاد بانك اقتصادي مشترك بين ايران و عراق
رييساتاقبازرگاني،صنايعومعادنوكشاورزيسنندج
گفت :مسائل اقتصادي بين سنندج و حلبچه از مبادي
اتاقهاي بازرگاني دو طرف انجام ش��ود تا مش��كالت
گذشته تكرار نشود .از سوي ديگر ،رييس اتاق بازرگاني
حلبچه اقليم كردس��تان عراق گفت :يكي از نيازهاي
بازرگانانوتجاروجودبانكاقتصاديمشتركبينايران
و عراق است كه پيشنهاد ميشود اين كار مهم به همت
مسووالن ارشد هر  ۲طرف انجام شود.
بهگزارشايرنا،سيدكمالحسينيدرنشستمشتركي
با رييس اتاق بازرگاني حلبچه اقليم كردستان عراق در
سنندج با اشاره به اينكه مسائل اقتصادي بين  ۲استان
موضوع مهم ،حياتي و استراتژيك است ،اظهار داشت:
وقتي ارتباطي بين دو كشور ايجاد ميشود ،ميطلبد
موضوعاقتصاديوبخشخصوصينيزدراينارتباطات
تقويت شود .وي با بيان اينكه اقتصاد پايه و اساس صلح و
آشتي است ،افزود :با توجه به مشتركات قومي فرهنگي
كه بين اقليم كردستان عراق و كردستان ايران وجود
دارد ،انتظار م��يرود مراودات اقتصادي بين طرفين با
ديگر نقاط دنيا متفاوت باشد.
رييس اتاق بازرگان��ي ،صنايع و معادن و كش��اورزي

سنندج يادآور شد :هنوز اين جايگاه بازرگاني و تجاري
ايران در اقليم كردستان عراق به نسبت ديگر كشورهاي
همس��ايه همچون تركيه نيست وش��ايد به دليل كم
كاري و مش��كالتي كه به دليل به رسميت نشناختن

اتاق بازگاني ايجاد شده است ،باشد .حسيني يادآور شد:
افرادي از ايران طي سالهاي گذشته در اقليم كردستان
عراق به عنوان مهن��دس و تاجر خود را معرفي كردند
و بعد از مدتي مشخص ش��د اين صحت ندارد كه اين

حجم صادرات استان بوشهر به قطر افزايش يافت
رييس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت :ميزان
صادرات اين اس��تان به كشور قطر در  ۹ماه امسال  ۱۱۵ميليون دالر
گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن
۱۷وازنظرارزش ۴۸درصدافزايشداشتهاست.سيدحسينحسيني
در گفتوگو با ايرنا افزود :ارزش مجموع صادرات استان بوشهر به قطر
درسالگذشته ۱۱۷ميليوندالربودكهاينميزاندر ۹ماهسالجاري
معادل كل صادرات سال  ۹۷به اين كشور است.
وي بيان كرد :عمده اقالم صادراتي استان بوشهر به مقصد كشور قطر
شامل محصوالت كشاورزي ،س��يمان و كلينكر ،ميگوي پرورشي و
شمش فوالدي است .حسيني اظهار داش��ت :در  ۹ماه امسال بدون
احتس��اب ميعانات گازي حدود  ۱۸ميلي��ون و  ۳۶۸هزار تن كاالي
غيرنفتي از بنادر اس��تان بوشهر صادر شده كه نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از نظر وزن  ۲۳درصد رشد نشان ميدهد.
وي در ارتباط با ص��ادرات ميعانات گازي بيان ك��رد :در اين مدت با
احتس��اب ميعانات گازي درمجموع  ۱۹.۲ميليون تن كاال به ارزش
 ۶.۳ميليارد دالر از بنادر استان بوشهر صادر شد كه  ۴۵۵ميليون دالر

آن ميعانات گازي است .حسيني ادامه داد :كاالهاي صادراتي استان
بوشهرمحصوالتپتروشيميشاملمتانول،گاليكول،اتيلنوگوگرد،
سيمان ،كلينكر ،گوجه فرنگي ،خرما ،ميگوي پرورشي و فرآوردههاي
دريايي است .وي يادآور شد :مقصدهاي صادراتي استان بوشهر نيز
كشورهاي چين ،امارات ،قطر ،تركيه ،كره ،جنوبي ،عراق و افغانستان
است .حسيني درباره تنظيم بازار اظهارداشت :براي حمايت از حقوق
مصرفكنندگاناجرايپويشهاي«بيقيمتنخريم»برايجلوگيري
از تخلفات اقتصادي در دست اجراست.
وي اف��زود :يكي از موثرترين راهكارهاي تنظيم بازار و فراهم كردن
ش��رايط س��الم براي انتخاب كاال و خدمات براي مصرفكنندگان،
نصب برچسب قيمت توسط فروشندگان است .حسيني ادامه داد
براي اجراي هر چهبهتر اين پويش نيازمند كمك مصرفكنندگان
هس��تيم كه بر همين اس��اس بازرس��ان ما واحدهاي متخلف را به
تعزيرات معرفي ميكنند .وي اضافه كرد :شهروندان بايد نسبت به
خريدن كاالهاي بدون قيمت خودداري كرده و تخلفات مربوطه را
به اين سازمان گزارش كنند.

اتفاق بهدليل اهميت ندادن به اتاقهاي بازرگاني ايجاد
شد .وي با اشاره به اينكه بايد بازرگانان و تجار از مبادي
اتاقهاي بازرگاني معرفي شوند و با آنها همكاري شود،
گفت:آمادگيمعرفيافرادحرفهايومتخصصدرحوزه
تجارت و اقتصاد به اتاق بازرگاني حلبچه داريم .رييس
اتاقبازرگاني،صنايعومعادنوكشاورزيسنندجافزود:
مركز داوري در اتاق سنندج مستقر است كه ميتوانيم
تفاهمهايي داشته باشيم تا در آينده اگر مشكلي پيش
آمد از اين طريق اين مركز حل و فصل كنيم .از س��وي
ديگر ،پيشوا احمدمحمود در نشست مشترك با رييس
اعضاياتاقبازرگانيسنندجبااشارهبهاينكهچندسالي
است كه حلبچه استان شده است ،اظهار داشت :حدود
 ۶ماه است كه اتاق بازرگاني هم در حلبچه شروع بهكار
كرده اس��ت .وي با بيان اينكه حلبچه رخدادهاي تلخ
زيادي همچون بمباران شيميايي سال  ۱۹۸۸را پشت
سر گذاشته اس��ت ،اضافه كرد :در زمان آوارگي مردم
ما ،ملت كشور ايران به آنها پناه دادند و هميشه خود را
مديون حمايت اين ملت ميدانيم.
رييساتاقبازرگانيحلبچهاقليمكردستانعراقافزود:
عالوه بر مرز مشترك بين حلبچه و سنندج مشتركات

فرهنگ��ي ،ادب��ي و مذهبي ه��م بين ما وج��ود دارد.
احمدمحمود به مشوقهاي س��رمايهگذاري در اقليم
كردستان عراق اش��اره كرد و گفت :هر سرمايهگذاري
تا  ۱۰سال از پرداخت ماليات معاف است كه به دنبال
افزايش آن به ۲۰سال در حلبچه هستيم.
ويبابياناينكهزمينرايگاندراختيارسرمايهگذارقرار
دادهميشود،اظهارداشت:تمامپروژهبهنامسرمايهگذار
ميشودوتمامپولوسوديكهكسبميكندراميتواند
به شيوه قانوني و بدون هيچ مشكلي از كشور خارج كند.
رييساتاقبازرگانيحلبچهاقليمكردستانعراقگفت:
شرايط يكسان براي تمامي سرمايهگذاران وجود دارد
و آسان كاري بيشتري براي سرمايهگذاران كرد ايراني
خواهد ش��د .احمد محمود يادآور شد :مشكالتي بين
بازرگانان ايراني و عراقي در اقليم كردستان عراق پيش
آمدهاستكهپيشنهادميشودازاينبهبعدقراردادهاي
بين بازرگانان دو طرف از فيلتر مركز داوري انجام شود.
وي گفت :از ديگر پيشنهادات ما ايجاد بانك اقتصادي
مشترك بين ايران و عراق است و اين اقدام بايد از حالت
تشريفات خارج و عملياتي شود تا هرچه زودتر بتوانيم
مناسبات اقتصادي بين ۲طرف را تقويت كنيم.

افزايش صادرات ميوه و ترهبار به  3كشور
در حال��ي كه صادرات محصوالت عمده مي��و ه و ترهبار در  12ماهه
سال 97نسبت به سال  96به كشورهاي عراق ،روسيه ،قطر و امارات
افزايش يافت اما صادرات اين محصوالت به كشورهاي تركمنستان
و افغانستان كاهش يافت.
ب��ه گزارش خبرگزاري فارس در  12ماهه س��ال  1397در مجموع
2هزار و  392تن محصوالت ميوه و ترهبار به ارزش  921ميليون دالر
صادر ش��د كه در مقايسه با ميزان صادرات محصوالت اين بخش به
عراق در س��ال  1396به ارزش  597ميليون دالر و به وزن  2هزار و
 80تن صادرات محصوالت ميوه و ترهبار در سال  97نسبت به سال
 96به لحاظ ارزشي  54درصد و به لحاظ وزني  15درصد رشد داشته
است .ميزان صادرات محصوالت ميوه و ترهبار ايران به امارات در سال
 97نسبت به سال  96به لحاظ ارزش��ي  54درصد و به لحاظ وزني
20درصد رشد داشته است.
همچنين مطاب��ق آمارها ،ص��ادرات محصوالت مي��وه و ترهبار به
كشورهاي روس��يه و قطر هم در سال  97نسبت به  96رشد داشته
و در س��ال  97در مجموع  145ميليون دالر به ارزش  272هزار تن

محصوالت عمده ميوه و ترهبار به روسيه صادر شده است .اما بر خالف
رشد توس��عه صادرات محصوالت عمده ميوهو ترهبار به كشورهاي
عراق ،امارات ،روس��يه و قط��ر صادرات محص��والت اين بخش به
افغانستان و تركمنس��تان كاهش يافته است ،بهطوريكه به لحاظ
ارزشي صادرات محصوالت اين بخش به افغانستان 14درصد كاهش
و به تركمنستان  20درصد كاهش داشته است.
اين گ��زارش ميافزاي��د :ارزش صادرات محص��والت عمده ميوه و
ترهبار در  12ماهه سال  1397در مجموع هزار و  589ميليون دالر و
ارزش واردات محصوالت اين بخش در  12سال  1397در مجموع
 359ميليون دالر بوده است بنابراين تراز تجاري ايران در  12ماهه
 1397در اين بخش هزار و  230ميليون دالر بوده است .همچنين
براس��اس اين گزارش ،اهم داليل كاهش صادرات محصوالت ميوه
و ترهبار وجود رقباي سرسخت و ارايه با قيمت تمام شده پايينتر و
شرايط حمل و نقل بهتر ،وجود نوسانات باالي پولي و ارزي ،تبليغات
و بازاريابيهاي وسيع كش��ورهاي رقيب و باال بودن قيمت داخلي
محصوالت ميوه و ترهبار عنوان شده است.
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تهديد ترامپ به تحريم ،مخالفت چين ،آلمان و بريتانيا

آغاز ساز و كار اخراج امريكاييها از عراق
گروه جهان|
درپيتصميمپارلمانعراقبرايخروجنيروهاينظامي
خارجي از اين كش��ور ،دونالد ترامپ رييسجمهوري
امريكا ،تهديد ك��رد كه اگر نيروهاي نظامي امريكايي
مجبور به ترك عراق شوند اين كشور را تحريم خواهد
كرد .ترامپ همچنين گفته عراق بايد پول هزينههاي
انجام شده در س��اخت پايگاه هوايي امريكا در عراق را
پرداخت كند .اين در حالي اس��ت كه فرماندهي كل
نيروهايمسلحعراقازآغازسازوكاراخراجامريكاييها
خبر داده است.
بهگ��زارش رويترز ،يك روز پ��س از اينكه نمايندگان
پارلمانعراقدرواكنشبهاقداماتتروريستينيروهاي
امريكاييدراينكشوربهخروجايننيروهاازكشورشان
راي دادند ،ترامپ ترامپ تهديد كرد كه اگر قرار است
نيروهايش عراق را ت��رك كنند بغداد بايد هزينههاي
احداث پايگاه هوايي در آنجا را بپردازد .او به خبرنگاران
همراهش در هواپيماي رياس��تجمهوري گفته« :ما
پايگاه هوايي با هزين ه هنگفت و بهطور اس��تثنايي در
آنج��ا داريم ،ما از مدتها پيش يعني قبل از آمدن من
ميلياردها دالر براي احداث آن خرج كرديم و عراق را
ترك نميكنيم مگر اينكه پول ما را بدهند».
رييسجمهورياياالتمتحدهدرادامهگفته«:اگرعراق
ميخواهدنيروهايامريكاييبروند،آندوستانهنخواهد
بود ،ما تحريمهايي را بر آنها اعمال ميكنيم كه هرگز
مثل آن را شاهد نبودهاند ،تحريمهاي ايران در مقايسه
با اين تحريمها چيز ناچيزي خواهد بود».

مخالفت چين ،آلمان و بريتانيا
چين از نخستين كشورهايي بودكه مخالفت خود را با
تهديد عراق به اعمال تحريم از سوي ترامپ اعالم كرد.
وزارت خارجه چين با صدور بيانيهاي كوتاه ،نسبت به
اظهارات اخي��ر رييسجمهوري امريكا مبني بر اعمال
تحريمهاي شديد عليه عراق واكنش نشان داده و اعالم
كرد«:پكنبااستفادهناعادالنهازتهديدتحريمهامخالف
است و تضمين صلح و ثبات در منطقه خليج فارس يك
مساله كامال حياتي براي تمام جهان است».
وزير خارج��ه آلمان هم تهديد عراق به اعمال تحريم از
سوي دونالد ترامپ را بيفايده خواند .بهگزارش روسيا

الي��وم ،هايكو ماس وزير خارجه آلم��ان ،در واكنش به
اظهارات ترام��پ گفت« :تهديدهاي ترامپ عليه عراق
بيفايده اس��ت .ترامپ بايد عراق را با استدالل متقاعد
كند نه تهديد ».س��خنگوي دول��ت بريتانيا هم گفته
كش��ورش قصد تحريم عراق را ندارد .بهگزارش فرات
نيوز،سخنگويدولتبريتانياهمچنينگفتهكهبوريس
جانس��ون نخس��توزير بريتانيا ،با وزيران ارشد ديدار
ميكند تا با آنها درباره مسائل خاورميانه صحبت كند.
سخنگويدولتبريتانيادرادامهازبغدادخواستهتاامكان
تداومفعاليتحياتيائتالفبينالملليبهاصطالح«ضد
داعش» را فراهم كند.
پارلم��ان ع��راق با ص��دور قطعنام��هاي راي به خروج
نيروهاي خارجي از اين كشور داد .اين قطعنامه در درجه

نخست متوجه پنجهزار سرباز امريكايي مستقر در عراق
است .طبق اين قطعنامه ،ماموريت ائتالف بينالمللي
ضد داع��ش به رهبري امريكا بايد پاي��ان پذيرد .عادل
عبدالمهدي نخس��توزير موقت عراق ،در نخس��تين
نشس��ت پارلماني پس از حمله تروريس��تي نيروهاي
امريكايي و ش��هادت سردار قاسم سليماني و ابومهدي
المهندس گفت« :ما دو امكان داريم :به حضور خارجيان
فوراپاياندهيميازمانيرابرايخروجآنانتعيينكنيم».
نخستوزير موقت عراق دوشنبه هم گفت كه امريكا
براساس تصميم داخلي عراق در كشور حضور دارد
و خروج نيروهاي آن هم براس��اس تصميم داخلي
است .بهگزارش ايسنا ،عادل عبدالمهدي در ديدار
با چانگ تاو سفير چين در بغداد ،گفته دولت عراق

نميپذيرد كه عراق صحنه تس��ويه حسابها باشد.
قطعنامه پارلمان عراق استفاده نيروهاي خارجي از
حريم زميني ،هواي��ي و دريايي عراق را به هر دليل
ممنوع كرده اس��ت .استفاده از س�لاح نيز تنها در
اختيار دولت خواهد بود .نمايندگان عراق به خروج
فوري نيروهاي بينالمللي راي دادند.
تاكيد بر لزوم اتحاد داخلي
همزمان با تهديدهاي رييسجمه��وري امريكا ،برهم
صالح رييسجمهوري عراق ،دوشنبه در نود و نهمين
سالروزتأسيسارتشاينكشوربرلزوماتحادبرايحفظ
امنيت و حاكميت اين كشور تأكيد كرده است .صالح در
بيانيهاياعالمكرده«:نودونهمينسالروزتأسيسارتش

شجاع عراق را امروز گرامي ميداريم و عراقيها با افتخار
فراوان اقدامات قهرمانانه ارتش و نيروهاي وفادار آن از
مردمگرفتهتاپيشمرگهاوقبايلبهمنظوربيرونراندن
و شكست تروريسم را به ياد ميآورند .ما اين مناسبت را
به خاطر ميآوريم زيرا امروز در ش��رايط دشوار و بسيار
پيچيدهاي زندگي ميكنيم و اين مس��اله همه ما را فرا
ميخواند تا متحد شده و منافع عالي ملي را براي حفظ
امنيت ،حاكميت و ثبات ع��راق در اولويت قرار دهيم.
در مرحله بعدي كه نيازمند همافزايي و اقدام مشترك
بين همه عراقيها و كليه اقشار آنهاست ،اولويت با تداوم
پيروزيها از طريق تعقيب بقاياي باندهاي تروريستي،
تحققپيروزيقاطعونهايي،برآوردهكردنخواستههاي
همه عراقيها در داشتن زندگي آزاد و با عزت بهگونهاي
استكهكشورشان،حاكميتواستقالل آنحفظ شده،
بازسازي شهرهاي آزاد شده و خيز اقتصادي براي تأمين
آينده نسلهاي بعدي صورت بگيرد».
در اين ميان فرماندهي كل نيروهاي مسلح عراق نيز از
آغاز س��از و كار اخراج نيروهاي امريكا خبر داده است.
بهگزارش ايسنا ،عبدالكريم خلف سخنگوي فرماندهي
كلنيروهايمسلحعراق،گفته«:دولتعراقسازوكاري
را براي اخراج نيروهاي امريكايي از اين كشور آغاز كرده
است ،طوري كه فعاليت نيروهاي ائتالف بينالمللي به
مشاوره ،تجهيز و آموزش محدود شده و نيروهاي مسلح
آن از عراق خارج خواهند شد .دولت عراق فعاليت زميني
و هوايي ائتالف بينالمللي را محدود كرده و به آنها اجازه
فعاليت نميدهد .امريكاييها بدون اطالع فرماندهي
كل نيروهاي مسلح عراق عملياتي انفرادي انجام دادند و
حمالت اخير امريكا حماقتي بود كه نميتوان در مقابل
آن سكوت كرد ».س��خنگوي فرماندهي كل نيروهاي
مس��لح عراق همچنين تصريح كرد «:قاسم سليماني
سردارنيروي قدسسپاهپاسدارانانقالباسالميايران،
ميهمانيبودكهنميتواناوراهدفقراردادچراكهحضور
او (در عراق) مربوط به خود اين كشور است».
او در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به تهديد ترامپ
به تحريم كردن عراق گفته« :تهديد شدن عراق از سوي
ترامپ صحيح نيس��ت و دولت عراق از نظر اقتصادي با
امريكا همكاري خواهد كرد .چند كشور با اعمال تحريم
بر عراق مخالفت كردهاند».

تالش مجلس نمايندگان براي محدود كردن اختيارات ترامپ

گروه جهان|
رييس مجلس نمايندگان امريكا اعالم كرده است كه
در اين نهاد قانونگذاري ،قطعنامهاي به راي گذاشته
خواهد شد تا اقدامات نظامي دونالد ترامپ عليه ايران
را محدود كنند .نانس��ي پلوس��ي با انتشار بيانيهاي
گفته« :اين قطعنامه ش��بيه قطعنامهاي اس��ت كه
سناتور تيم كين در مجلس سنا ارايه داده است و بار
ديگر مسووليت نظارت طوالني مدت كنگره را تاييد
ميكند و بر اين موضوع تاكيد دارد كه درصورت عدم
ي احتمالي
اجراي تصميمات كنگره ،هرگونه درگير 
نظامي دولت امريكا بايد ظرف  ۳۰روز متوقف شود».
پيشتر هم يك پاي��گاه اينترنتي امريكايي از برنامه
دموكراتهاي كنگره براي تصويب قطعنامه «الزام
دونالد ترامپ به دور نگه داشتن سربازان امريكايي از
ت خصومتآميز عليه ايران تا زماني كه كنگره
عمليا 
به آن مجوز نداده» ،خبر داده بودند.
به گزارش پايگاه خبري هيل ،دموكراتها ميتوانند
سنا را ملزم به رايگيري بر سر چنين قطعنامهاي در
صورت مطرح ش��دنش كنند ،زيرا قطعنامه مربوط
به اختيارات جنگي يك قطعنامه ممتاز محس��وب
ميشود .اما دموكراتها بعيد است كه بتوانند اكثريت
الزم را براي غلبه بر هر گونه وتوي رييسجمهوري

پيروزي نخستوزير سابق
كرواسي در انتخابات

انتصاب رهبر جديد براي
مجمع ملي ونزوئال

گروه جهان| نتايج انتخابات كرواسي نشان ميدهد
ك��ه زوران ميالنوويچ با پي��روزي در اي��ن انتخابات
رييسجمهور بعدي اين كشور خواهد شد .بهگزارش
رويت��رز ،زوران ميالنوويچ ،نامزد حزب اپوزيس��يون
سوس��يال دموك��رات كرواس��ي در دور دوم و نهايي
انتخابات اين كش��ور  52.7درص��د از آرا را از آن خود
كرد .اين در حالي است كه كوليندا گرابار-كيتاروويچ،
رييسجمهورفعليكرواسيونامزدحزبحاكمراست
ميانه اتحاد دموكراتيك كرواسي 47.3درصد از آرا را به
دست آورد .رييسجمهوري در كرواسي بهطور عمده
سمتيتشريفاتيدارد.رييسدولتنميتواندقوانينرا
وتوكندامادرسياستخارجي،دفاعيومسائلامنيتي
تاثيرگذار است .زوران ميالنوويچ كه از سال  ۲۰۱۱تا
 ۲۰۱۵ميالدي نخستوزير كرواس��ي بوده است در
كمپينخودمتعهدشدهكهبافسادمبارزهكند.اوگفته
است كه فس��اد از زماني كه قدرت را به محافظهكاران
واگذاركردهافزايشيافتهاست.زورانميالنوويچدردور
نخست انتخابات  ۱۱نامزد ديگر را پشت سر گذاشت
تا با  29.6درصد آرا همراه با كوليندا گرابار-كيتاروويچ
با  26.7درصد به دور دوم راه پيدا كند .ميالنوويچ پس
از اعالم پيروزياش در جمع هواداران خود گفت« :از
نظر من همه احزاب در سطح رسمي يكسان هستند.
من با هر كسي كه قدرت اجرايي داشته باشد همكاري
خواهم كرد .من در ميان ش��هروندان كرواسي ايجاد
تفرقه نميكنم ».گرابار-كيتاروويچ رقيب انتخاباتي
نخستوزيرسابق،نيزدرسخنرانيخودبرايميالنوويچ
آرزوي يك دوره رياستجمهوري موفقيتآميز كرده
است .رياستجمهوري او از ماه فوريه آغاز خواهد شد.

گروه جهان| حزب حاك��م ونزوئال رييس جديدي
برايمجمعمليمنصوبكردهاست،اقداميكهخالف
روالقانونياينكشوراست.بهگزارشيورونيوز،انتصاب
رييسجديدبرايمجمعمليونزوئالپسازآنممكن
شد كه نيروهاي امنيتي و نيروهاي ضدشورش تحت
حمايت نيكالس م��ادورو از ورود نمايندگان مخالف
حتيرهبرآنهايعنيخوانگوايدوبهداخلمجمعملي
جلوگيري كردند؛ آن هم در روزي كه قرار بود انتخابات
داخلي براي تعيين رييس اين نهاد برگزار شود .با اين
اقدام نيروهاي مس��لح ،حزب سوسياليست نيكالس
مادورو اين فرصت را يافت ت��ا بدون حضور مخالفان،
لوئيسپارانمايندهطرفدارمادورورابهعنوانرييساين
نهادقانونگذاريانتخابكند.پارابهتازگيازسوياحزاب
مخالفبهدليلاتهاماتفساد،ازمجمعملياخراجشده
بود .اما با وجود انتخاب لوئيس پارا ،نمايندگان مخالف
بهسرعتواردعملشدندوباتشكيلجلسهايدردفتر
مركزي يكي از روزنامههاي مخالف رژيم مادورو ،خوان
گوايدو را كه دولت موقت او پيش از اين از سوي برخي
كشورها به رسميت شناخته ش��ده بود ،بار ديگر براي
رياست بر اين مجمع انتخاب كردند .مايك پمپئو وزير
خارجهاياالتمتحدهامريكا،دركناراعالمنامشروعبودن
عملكرد حزب حاكم سوسياليست ونزوئال در تصاحب
صحن مجمع ملي اين كش��ور اعالم كرده واشنگتن
همچنان از گوايدو و برگ��زاري انتخابات آزاد و عادالنه
حمايتميكند.پمپئوگفته«:مابهگوايدوبرايانتخاب
دوبارهاش به عنوان رييس مجمع ملي ونزوئال تبريك
ميگوييموتالشهايناموفقرژيمپيشينمادورورادر
نفيارادهمجمعمليودموكراتيكمحكومميكنم».

تركيه اعزام نيروي نظامي
به ليبي را آغاز كرد

گروهجهان|رجبطيباردوغانرييسجمهوري
تركيه ،گفته اع��زام نيروهاي نظامي تركيه به ليبي
آغاز شده است .اعزام نظاميان تركيه به ليبي زودتر
از آنچه گم��ان ميرفت ،ص��ورت ميپذيرد .مدتي
كوتاه پس از موافق��ت پارلمان تركيه با اعزام نيروي
نظاميبهليبيرييسجمهوريتركيهبرنامهخودرا
عملي كرده است .بهگزارش دويچهوله ،اردوغان در
مصاحبه با سيانان ترك در پاسخ به اين پرسش كه
اعزام نيروهاي نظامي تركيه به ليبي چه زماني آغاز
خواهد شد ،گفته “نخستين سربازان ارتش تركيه
در راه ليبي هستند “ .البته هنوز مشخص نيست كه
تركيه قصد دارد در مجموع چه شمار سرباز به ليبي
اعزام كند .اردوغان اما ترك تصريح كرده قرار است
يك ژنرالبلندپايه ارتش تركيهنيزبهليبي فرستاده
شود .گفته شده ،او در مركز عمليات تركيه در ليبي
هماهنگس��ازي وظايف نيروهاي تركيه در آنجا را
برعهده خواهد داشت .رييسجمهوري تركيه بر آن
است كه با اعزام نيروهاي ارتش اين كشور به ليبي از
دولت فائز السراج حمايت كند .دولت «وفاق ملي»
به رهبري الس��راج كه بر طرابلس و بخشي از ليبي
تسلطداردازسويسازمانمللبهرسميتشناخته
شده اس��ت .اين دولت با ژنرال خليفه حفتر مبارزه
ميكند كه از طرف مصر ،عربستان ،امارات متحده
عربي،فرانسهوروسيهحمايتميشودوميكوشدبا
همراهينظاميانشورشيطرابلسراتسخيركند.به
گفت ه اردوغان اعزام نيروهاي ارتش تركيه به ليبي به
دعوترسميدولتقانونياينكشورانجامميگيرد.
در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي تركيه و ليبي دو
توافقنامه بحثبرانگيز را به امضا رسانده بودند كه از
جملههمكاريهاينظاميدوكشورراشاملميشد.
پارلمانتركيهچنديپيشطرحاعزامنيروينظامي
بهليبيرابا ۳۲۵رايموافقدربرابر ۱۸۴رايمخالف
به تصويب رس��انده بود .اين طرح بنا به درخواست
اردوغان در پارلمان تركيه به رأي گذاش��ته ش��ده
بود .آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان ملل ،در مورد
عمليات نظامي تركيه در ليبي هشدار داده و تصريح
كردهبود،هرگونهحمايتخارجيازطرفهايدرگير
در ليبي باعث تش��ديد نزاع ميشود و تالشها براي
يافتن راهحل صلحآميز را پيچيدهتر ميكند .ليبي
از زمان سقوط معمر قذافي در  ۲۰۱۱دچار بحراني
شديدوجنگيداخليشدكههمچنانادامهدارد.

كوتاهازمنطقه
سفيرامريكا
افغانستان را ترك كرد

نگراني از ظهور ديكتاتوري در واشنگتن
به دس��ت بياورند ،چراك��ه جمهوريخواهان ظاهرا
پيرام��ون حمايت از رييسجمه��وري امريكا بعد از
دس��تور او به عملياتي كه منجر به ش��هادت سردار
سليماني شد ،متحد هستند.
ديك دوربين دموكرات ارش��د سناي امريكا ،در اين
باره گفته« :مجلس سنا نبايد به اين رييسجمهوري
اجازه رفتن به س��مت يك جنگ ديگر در خاورميانه
بدون كس��ب مجوز از كنگره را بدهد .قانون اساسي
امريكا صراحتا گفت��ه كه تنها كنگره ميتواند اعالن
جنگ كند».
گفته شده ،سناتورهاي امريكايي هماكنون بررسي
ميكنند كه چه زماني س��نا را ملزم ب��ه رايگيري
درباره اين قطعنامه كرده و «چه ابزارهاي ديگري در
اختيار آنهاست».
اعضاي دموك��رات كنگره تاكيد كردهاند كه رهبران
حزب به خصوص پلوسي و چاك شومر ،رهبر اقليت
سنا از قبل در جريان حمل ه پهپادي امريكا در نزديكي
فرودگاه بغداد كه به شهادت سردار سليماني ،فرمانده
نيروي قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران
و ابومهدي المهندس ،نايبرييس حش��د الش��عبي
و همرزمانش��ان انجاميد ،قرار نگرفته بودند .چاك
شومر در گفتوگو با شبكه «ايبيسي» گفته« :تصور

دريچه

جان بس س��فير امريكا در افغانس��تان ،دوشنبه با
پايان ماموريتش به عنوان ديپلمات ارش��د در اين
كش��ور جنگزده از كاب��ل خارج ش��د .بهگزارش
آسوش��يتدپرس ،پنتاگون اعالم كرده تا زماني كه
واشنگتن درباره جانشين جان بس تصميمگيري
كند،يككارداردراينسمتمنصوبميشود.راس
ويلسونكهبهعنوانسفيرامريكادرتركيهوجمهوري
آذربايجانخدمتكردهاست،بهكابلميرود.

نميكنم رييسجمهوري اختيار اعالم جنگ بدون
موافقت كنگره را داشته باشد».
در همين حال يورونيوز گزارش داده كه كميته روابط
خارجي مجلس نمايندگان امريكا با انتشار پيامي در
توييتر در پاسخ به توييت ترامپ به رييسجمهوري
امريكا يادآور شده كه او ديكتاتور نيست و بايد براي
اقدامات خود از كنگره مجوز دريافت كند .اين كميته
در توييت يكش��نبه شب خود نوش��ته« :اين پست
رس��انهاي براي يادآوري اين نكته اس��ت كه قدرت
جنگي طبق قانون اساس��ي امري��كا زيرنظر كنگره
است و شما بايد قطعنامه دريافت مجوزهاي جنگ از
كنگره را بخواني چرا كه شما يك ديكتاتور نيستي!»
دونالد ترامپ پس از تهديد ايران به حمله در پيامي
اعالم كرده بود« :اين پس��تهاي رس��انهاي بايد به
عنوان ابالغيهاي به كنگره اياالت متحده محس��وب
شود .براي چنين ابالغيهاي ،قانوني (تصميم كنگره)
نياز نيست اما در هر حال (با انتشار اين توييت) ابالغ
شده است».
لسآنجلس تايمز با اشاره به سياست خارجي ترامپ
نوش��ته« :آنچه ريسك سياس��ي تصميمهاي اخير
ترامپ را باال برده ،اين اس��ت ك��ه رييسجمهوري
امريكا بدون مشورت قبلي با كنگره دستور حمله به

كاروان حشد الش��عبي را صادر كرده است و اين در
سياست امريكا سابقه ندارد».
نشريه گاردين نيز درباره سياست خارجي خطرناكي
كه دولت ترام��پ در پيش گرفته نوش��ته« :امريكا
طي نيم قرن گذشته از مداخله در راستاي برچيدن
دش��منان خارجياش از راههاي بس��يار مش��كوك
به لح��اظ قانون��ي يا اخالق��ي ،دريغ نكرده اس��ت.
توييتهاي توام با شادماني ترامپ بر سر ترور سردار
س��ليماني كه همراه با تالش براي توجيه اين اقدام
طبق قوانين داخلي و بينالمللي بود ،منجر ش��د كه
امريكا به جرايمي متهم شود كه معموال دشمنانش
را متهم به آنها ميكند .دول��ت امريكا با هنر تاريك

قتلهاي سياسي ناآش��نا نيست .امريكا طي دههها
از تكنيكهاي ماهرانهاي عليه دش��منانش استفاده
كرده كه از اعزام ش��يميداني مس��لح به سم كشنده
عليه پاتريس لومومبا ،نخست وزير سابق جمهوري
دموكراتيك كنگ��و در دهه  ۱۹۶۰ميالدي گرفته تا
انداختن قرصهاي س��مي در غذاي فيدل كاسترو،
رهبر س��ابق كوبا ك��ه موفقيتآميز نبود ،را ش��امل
ميشود .ترور سردار قاسم سليماني ،فرمانده نيروي
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي اما در سطحي
ديگر قرار داش��ت .خاص بودن اين اقدام نه در روش
انجام آن ،بلكه در اجراي آش��كار و بيتوجهي كامل
به مالحظات قانوني يا پيامدهاي انساني آن است».

آنگال مركل شنبه به روسيه
ميرود

چانهزني ماكرون با اتحاديهها
براي پايان اعتصابها

توقف صادرات افغانستان
از مسير «راه الجورد»

گ�روه جهان|كرملين اعالم كرد ،صدراعظم آلمان
ش��نبه آتي به دعوت والديمير پوتين ب��راي بحث و
گفتوگودرموردتنشهادرخاورميانه،بحراناوكراين
و ساير مس��ائل بينالمللي به روس��يه سفر ميكند.
بهگزارشاسپوتنيك،كاخكرمليندوشنبهدربيانيهاي
اعالم كرد ،آنگال مركل صدراعظم آلمان۱۱ ،ژانويه به
دعوت پوتين س��فري كاري به مسكو خواهد داشت.
در بيانيه كرملين آمده ،مركل و پوتين در مورد تشديد
تنشهاي منطقهاي ك��ه بهدنبال حمله جنايتكارانه
امريكابهفرودگاهبغدادوشهادتسردارقاسمسليماني
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي
ايران،ايجادشد،رايزنيميكنند.آنهاهمچنيندرباره
حل و فصل بح��ران دونباس در چارچوب توافقهايي
كه در تازهترين نشست نرماندي چهار به دست آمد،
تبادلنظر خواهند كرد و در مورد اوضاع سوريه و ليبي
همگفتوگوميشود.مركلدرشرايطيبهروسيهسفر
ميكندكهبروكسلومسكودوهفتهپيشتحريمامريكا
عليه شركتهايي را كه خط لوله گاز نورثاستريم ٢را
ميسازندمحكومكردندوآنرادخالتدرحاكميتملي
ومنطقهايخواندند.امريكااينتحريمراازنظرامنيتيبه
نفعاروپاميداند.اينخطلولهقراراستگازرامستقيم
از روسيه به آلمان برساند .دونالد ترامپ رييسجمهور
امريكا ،در روزه��اي پاياني 2019پس از تصويب يك
بودجهدفاعيعظيم،قانونتحريمشركتهاييراامضا
كردكهخطلولهانتقالگازروسيهبهآلمانراميسازند.
در اين قانون آمده كه روسيه از اين پروژه به عنوان اهرم
سياسياستفادهميكندوميتواندرابطهامريكاباآلمان
وديگرمتحداناروپايياشراتضعيفكند.

بازداشت عضو شبكه حقاني
در پاكستان

گروه جه�ان| رييسجمهوري فرانس��ه براي آغاز
هفتهاي مهم در مذاكرات با اتحاديههاي كارگري در
بحبوحه اعتراضات سراس��ري و اعتصابها در بخش
حمل و نقل عليه طرحهاي دولتش براي بازنگري در
سيستم بازنشستگي ،آماده ميشود .بهگزارش ايسنا،
برونو لومر وزير دارايي فرانسه ،گفته هيچگاه دستيابي
به سازش تا اين حد نزديك نبوده است .مذاكرات ميان
نخستوزير فرانسه و اتحاديههاي كارگري از سهشنبه
(امروز) آغاز ميشود .امانوئل ماكرون رييسجمهوري
فرانسه دوش��نبه و در آس��تانه اين مذاكرات نشست
كابينه برگزار كرده اس��ت .بنا بر اين گ��زارش ،برونو
لومر دوش��نبه با بيان اينكه امكان مذاكره در مسائلي
ش��امل تامين مالي براي سيستم بازنشستگي وجود
دارد ،گفته« :دولت انعطافپذير اس��ت ».رسانههاي
فرانس��وي نوش��تهاند كه چندين اتحاديه خواستار
برگزاري اعتراضات سراسري در روز پنجشنبه و شنبه
شدهاند .اتحاديه «كنفدراسيون عمومي كار فرانسه»
همچنين از كارگران خواس��ته است تا در پايان هفته
اختاللي در پايانههاي نفتي و پااليشگاهها ايجاد كنند.
شركت راهآهن ملي فرانسه هم اعالم كرده ،وضعيت
تردد قطارها در سراس��ر اين كشور بهبود يافته است.
در حالي كه خدمات متروي پاريس همچنان مختل
است ،تنها برخي از خطوط ساعاتي خدمات ارايه دادند
و ايستگاههاي متعددي بسته ماند .مقامهاي دولتي در
شرايطيازاحتمالسازشبااتحاديههايكارگريخبر
دادهاندكهباادامهاعتصابهادراعتراضبهاصالحقانون
بازنشستگي،ركوردطوالنيتريندوراناعتصابدراين
كشور شكسته شده است.

گروه جهان| ات��اق تجارت افغانس��تان اعالم كرده
صادراتاينكشورازطريقراهالجوردبهدليلمشكالت
بازرگانانافغاندردريافتويزاازكشورهايمسيرمتوقف
شدهاست.بهگزارشبيبيسي،راهترانزيتيالجوردكه
توليدات داخلي افغانستان را از دو گذرگاه «بندر آقنه»
درواليتفاريابدرشمالو«بندرتورغندي»درواليت
هراتبهاروپاميرساند ۲۰۱۸،درهراتگشايشيافت.
راه الجورد با عبور از مس��ير تركمنس��تان ،آذربايجان
و گرجس��تان به درياي سياه رس��يده و بعد با گذشتن
ل ميكند.
از تركيه ،افغانس��تان را به آبهاي آزاد وص 
بازرگانان افغانس��تان براي عبور از اين كشورها نياز به
دريافت ويزا دارند ،ولي اكنون اتاق تجارت افغانس��تان
اعالم كرده به بازرگانان ويزاي تمامي كشورهاي مسير
داده نميش��ود .خان جان الكوزي معاون اتاق تجارت
افغانستان ،گفته بازرگانان بارها درباره مشكالتشان با
كابلصحبتكردهاندوليمشكالتهمچنانباقياست.
پيشتر وزارت خارجه افغانستان گفته بود براي انتقال
كاال از اين مسير يك بسته حمل و نقل معرفي ميشود
كه گمركها در كشورهاي مسير به صورت هماهنگ
عملكنند،تعرفهواحدمعرفيشودوموانعامنيتينيزدر
مسيركمترشود.اماالكوزيميگويدكهاكنونبازرگانان
مجبورنددرهركشورطيمراحلگمركيكنندكهاين
روندزمانگيراست.وزارتخارجهافغانستانگفتهكهكار
براي حل مش��كالت تجاري و حقوقي مسير الجورد را
آغازكردهودرنظرداردباكشورهايواقعدرمسيرتفاهم
نامههايتجاريامضاكند.افغانستانازمسيرراهالجورد
محصوالتزراعتيمانندپنبه،كشمش،تخمه،كنجدو
موادمعدنيصادرميكند.

«مسلمحقاني»عضوارشدشبكهحقانيدرپاكستان
بازداشتشدهاست.بهگزارشدنيا،نهادهايامنيتي
پاكستانمسلمحقانيكهبهعنوانپناهجويافغان
زندگي ميكرد را شناس��ايي و بازداش��ت كردند.
بازداشت مسلمحقاني در حالي صورت ميگيرد كه
در روزهاي اخيرنيز رسانههايپاكستان ازبازداشت
دوعضوديگرطالبانافغانستاندرايالتبلوچستان
خبر دادند .ش��بكه حقاني پس از سقوط طالبان در
افغانستانتوسطجاللالدينحقانيايجادشد.

گفتوگويتلفني
اردوغان و مركل

رييسجمهوري تركيه و صدراعظم آلمان طي
تماس تلفني درب��اره تحوالت اخير منطقهاي از
جمله ليبي و سوريه گفتوگو كردند .بهگزارش
آناتولي ،رجب طي��ب اردوغان ب��ا آنگال مركل
صدراعظم آلمان تلفني گفتوگو كرده اس��ت.
اردوغان و مركل در اين گفتوگوي تلفني روابط
دوجانبه تحوالت اخير منطقهاي از جمله مسائل
ليبي و سوريه را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

رزمايشدرياييپاكستانوچين

ششمينرزمايشدرياييمشتركپاكستانوچينبا
عنوان«محافظاندريا»۲۰۲۰ازدوشنبهدرسواحل
بندر كراچي آغاز شد .نيروي دريايي پاكستان اعالم
كرده اي��ن رزمايش با هدف افزايش توانمندي براي
دفعاقداماتخرابكارانهوتبادلقابليتهايحرفهاي
مياننيروهايدرياييپاكستانوچينبرگزارميشود.
چين و پاكستان با داشتن بيش از ۵۰۰كيلومتر مرز
مشترك،مناسباتدفاعيچشمگيريدرچندسال
اخير داش��تهاند و در حال حاض��ر ،پكن بزرگترين
صادركنندهتجهيزاتنظاميبهپاكستاناست.

توقف فعاليتهاي آموزشي
كانادا در عراق

كاناداهمزمانباافزايشتنشهادرعراقفعاليتهاي
آموزشي نيروهاي خود در عراق را متوقف ميكند.
اتاوا س��يتيزن به نقل از مقامهاي پنتاگون گزارش
داده،توقفموقتفعاليتهايآموزششاملپرسنل
نظامي شركتكننده در عمليات «ايمپكت» است
كه ش��امل نيروهاي ويژهاي ميش��ود كه آموزش
نيروه��اي عراقي براي مقابله با دس��تگاه انفجاري
ابداعي يا بمبهاي جادهاي را برعهده دارند .كانادا
 ۸۵۰نيروي نظامي در خاورميانه دارد.
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چهره روز

مرضيه برومند :مردم با وجود بيمهريها ايستادند

مرضيهبرومندبااشارهبهاينكهتهديدسايتهايفرهنگيايرانازسويرييسجمهوريامريكاازسراستيصالاست،گفت:بهترينجواببهاين
تهديدها،همدلويكپارچهشدنجامعهوبهرخكشيدنفرهنگماناست؛همانطوركهبسياريازهموطنانباوجودبيمهريهاوحوادثتلخ
گذشتهپايارزشهاييكشخصيتمليوطنپرستايستادند.اينهنرمنددربارهتهديدهاياخيررييسجمهوريامريكامبنيبرحملهبه
سايتهايفرهنگيوواكنشهايمتفاوتوبعضامتضادبعضيازمردمدرحمايتيامخالفتبااينتهديدهابااشارهبهاينكه«واكنشترامپدر
اوجاستيصالاست»،بهايسناگفت:بخشيازمردمازماجراهايگذشتهدلگيرندوايندلگيريازفقدانپاسخمناسبدربارهايناتفاقاتوشفاف
نبودنماجراهاناشيشدهاست.اينبزرگواريآنهارانشانميدهدكهدرهرشرايطيپايارزشهايمليوداخليميايستند.

عكس روز

جهانبخش بهترين بازيكن ماه دسامبر برايتون

بازيكن ايران��ي برايتون به عنوان بهترين
ورزشي بازيكن ماه دسامبر تيم انگليسي انتخاب
شد .به گزارش س��ايت تلگراف ،عليرضا
جهانبخ��ش ،بازيكن ايراني برايتون ب��ا گل زيبايي كه
در ديدار برابر چلس��ي به ثمر رس��اند نقش بزرگي در
تساوي ارزشمند تيمش داش��ت .اين بازيكن در بازي
برابر بورنموث نيز توانس��ت براي برايتون گلزني كند تا
در نهايت ب��ا  ۶۵درصد آرا به عنوان بهترين بازيكن ماه
دسامبر باشگاه برايتون انتخاب شود .بهترين بازيكن ماه
هر باشگاه در ليگ برتر در پايان آن ماه از سوي هواداران
مشخصميشودواينبراياولينباراستكهجهانبخش
توانس��ت اين مهم را در تيم برايتون به دس��ت بياورد.
جهانبخش پيش از اين در فصل  ۲۰۱۷–۲۰۱۸با ۲۱
گل زده آقاي گل ليگ هلند ش��د و به عنوان نخستين
بازيكن ايراني لقب گرفت كه در اروپا آقاي گل ميشود.

روزبهاني :براي سهميه المپيك ميجنگم

استقبال تهران از سردار سليماني و شهدای مقاومت
ايستگاه

اعالم برندگان جوايز
گلدنگلوب ۲۰۲۰

مراس��م اعط��اي جوايز
هفت��اد و هفتمين دوره
جوايزگلدنگلوببااعالم
برندگان در ش��اخههاي
مختل��ف س��ينمايي و
تلويزيوني برگزار ش��د.
درام جنگي « »۱۹۱۷به
كارگرداني«سممندس»
توانست با كسب جايزه بهترين فيلم و كارگرداني
جوايز گلدنگلوب  ،۲۰۲۰برنده بزرگ اين جوايز
نام گي��رد و در بخش تلويزيوني ني��ز «وارثت» و
«فليبگ» به ترتيب جوايز بهترين سريال درام و
كمدي را به خود اختصاص دادند .امس��ال فيلم
«مرد ايرلندي» ساخته «مارتين اسكورسيزي»
در پنج شاخه نامزد كسب جايزه گلدنگلوب بود
كه موفق به كس��ب هيچ جايزهاي نشد .بهترين
فيلم درام فيلم  ۱۹۱۷ش��د ،بهترين فيلم كمدي
ي��ا موزيكال ب��ه روزي روزگاري در هاليوود تعلق
گرفت ،بهترين كارگرداني ،سم مندس براي فيلم
 ،۱۹۱۷بهترين بازيگر نقش اول مرد درام واكين
فينيكس (جوكر) بود ،بهترين بازيگر نقش اول زن
درام به رني زلوگر (جودي) تعلق گرفت ،بهترين
بازيگر نقش اول مرد كمدي ي��ا موزيكال ،تارون
اگرتون (راكتمن) شد .بهترين بازيگر نقش اول زن
كمدي يا موزيكال به آكوافينا (خداحافظي) تعلق
گرفت .بهترين بازيگر نقش مكمل مرد ،برد پيت
(روزي روزگاري در هاليوود) شد .بهترين بازيگر
نقش مكمل زن ،به الرا درن (داستان ازدواج) تعلق
گرفت .برنده بهترين فيلمنامه نيز روزي روزگاري
در هاليوود شد .بهترين فيلم خارجي نيزد به انگل
(كرهجنوبي)تعلقگرفت.بهترينانيميشنلينك
گمشده و بهترين سريال درام ،وراثت شد.

انتقاد از جنگطلبي ترامپ

هفتاد و هفتمي��ن دوره
اهداي جوايز گلدنگلوب
در حالي برگزار ش��د كه
برخ��ي برگزي��دگان
ب��ه انتق��اد از اقدام��ات
جنگطلبان��ه ترام��پ
عليه اي��ران پرداختند.به
گزارش ورايتي ،در هفتاد
و هفتمين جواي��ز گلدنگلوب ،عمل تروريس��تي
رييسجمهوريامريكادربهشهادترساندنفرمانده
سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران ،آتشسوزي در
استراليا و حقوق زنان از جمله مهمترين محورهايي
بودكهدريافتكنندگانجوايزدرسخنانخودبهآنها
اشارهكردند.پاتريشياآركت،نيكولكيدمن،الندي
جنرس ،راسل كرو و ديگران در صحبتهاي خود به
اينمسائلاشارهكردند.اخباروتنشهايسياسيكه
در ۵روزنخستسال ۲۰۲۰برزندگيهاسايهانداخته
موجب طرح اين مسائل شد .پاتريشيا آركت بازيگر
برندهاسكاركهبراي«اكت»جايزهگلدنگلوببهترين
بازيگرزنمكملسريال،سريالكوتاهيافيلمتلويزيوني
را دريافت كرد ،در سخنان خود رييسجمهور امريكا
راموردانتقادقرارداد.اينبازيگرپسازدريافتجايزه
با انتقاد از اظهارات تهديدآميز اخير ترامپ به تشديد
تنشها بين امريكا و ايران درپي ترور س��پهبد قاسم
سليماني كه به دس��تور ترامپ صورت گرفت اشاره
كرد .وي گفت رويدادهاي تاريخي بزرگتري از آنچه
شب گلدنگلوب را ميسازد ،در حال وقوع است و از
هموطنانخودخواستدرانتخاباترياستجمهوري
 ۲۰۲۰امريكا حتما رأي بدهند تا اين شرايط تغيير
كند.اوگفت :ماداريم ميبينيمبارديگردرلبهجنگ
ايستادهايم .رييسجمهوري امريكا توييت و تهديد
ميكندكه ۵۲سايتشاملسايتهايفرهنگيايران
را بمباران ميكند و زندگي جوانان ما را كه در سراسر
جهانسفرميكنندبهخطرمياندازد.

عكس   :ايسنا

بازار هنر

جايزه فيروزه در سيستان و بلوچستان برگزار ميشود
پنجمين دوره جايزه فيروزه امسال براي
نخس��تينبار در سطح اس��تاني برگزار
ميشود و اس��تان سيستان و بلوچستان
يكي از سه اس��تاني است كه در دو سطح
ملي و اس��تاني در اين رقابت حضور پيدا
خواهد كرد .پنجمين دوره جايزه فيروزه
امسال براي نخستينبار در سطح استاني
برگزار ميش��ود و اس��تان سيس��تان و
بلوچستان يكي از سه استاني اس��ت كه در دو سطح
ملي و اس��تاني در اين رقابت حضور پيدا خواهد كرد.
فريد شاهمرادي (دبير اجرايي جايزه فيروزه در استان
ي صنايع
سيس��تان و بلوچس��تان و مدير مركز نوآور 
خالق سيستان و بلوچس��تان) در اين باره اظهار كرد:
استان سيس��تان و بلوچس��تان ،داراي ظرفيتهاي
فرهنگي بالقوه اس��ت كه از مدله��اي حمايتي مثل
جايزه فيروزه استقبال ميكند .او افزود :ما براي شركت
در اين جايزه ،رونق حوزه كس��بوكارهاي فرهنگي و
صنايع خالق با پتانسيل درآمدزايي را درنظر داشتيم.
اين رقابت را در مرحله اول در سطح استان برگزار و در
مرحله بعد به سطح ملي و حضور در نمايشگاه پايتخت
ميرس��يم .مدير مركز نوآوري صنايع خالق اس��تان
سيستان و بلوچستان ،از مدل حمايتي مشابه جايزه
في��روزه در مركز نوآوري اين اس��تان خبر داد و گفت:
اين مركز در طول يك سال و چند ماه پس از تأسيس،
موف��ق به ثب��ت و حمايت  ۲۳ش��ركت در حوزههاي
فرهنگي ش��ده اس��ت .دبير اجرايي جايزه فيروزه در
استان سيستان و بلوچستان ،با اشاره به ظرفيتهاي
موجود در حوزه صنايع دس��تي اين استان ،بيان كرد:
علت انتخاب استان سيستان و بلوچستان در نخستين
دوره استاني جايزه فيروزه ،غناي فرهنگي ،تاريخي و
باستاني اين استان است .ظرفيتهاي موجود در حوزه
صنايع دستي و حضور اس��تعدادهاي جوان ،موجب
اس��تقبال از رويدادهاي حمايتي مانند جايزه فيروزه
ميشود .او درباره تجربههاي استاني در حوزه مسابقات
و رقابتهاي فرهنگي ،افزود :اين مس��ابقات در چند
دوره در دس��تهبنديهايي اعم از كاالهاي فرهنگي و
توليداني مثل پادكست و انيميشن برگزار شده است .با
توجهبهاينكهسيستانخاستگاهانيميشنجهاناست
و نخستين تصاوير متحرك در جام آسوريك در شهر
سوختهپيداشده،انيميشنيكيازحوزههايياستكه
در استان سيستان و بلوچستان روي آن تاكيد ميشود

و در جاي��زه فيروزه هم با رويكرد توجه به
اِلِمانهاي فرهنگ بومي به موفقيت حوزه
اميدواريم .شاهمرادي درباره نحوه حضور
در پنجمين دوره جايزه فيروزه نيز اظهار
كرد :استان سيستان و بلوچستان طبق
دستهبنديهاي جايزه فيروزه و با توجه
به كسبوكارهاي فعال در استان ،در سه
س��رفصل اصلي در اين رويداد فرهنگي
شركتخواهدشد.بخشهدايايفرهنگيبابهرهگيري
ازصنايعدستيمتنوعاستاندرموضوعاتسوزندوزي
بلوچي ،خامهدوزي ،سفال ،حصير و اكسسوريهاي
تركيبي از صنايع دستي به صحنه ميآيد .مدير مركز
نوآوري صنايع خالق اس��تان سيستان و بلوچستان
ادام��ه داد :در بخش دوم ،اس��تارتاپهاي فرهنگي ،با
محوري��ت موضوعاتي مثل توليد محت��واي صوتي و
تصويري ،انيميش��ن و بازيسازي ش��امل بازيهاي
موبايلي و بازيهاي روميزي حضور خواهند داشت و
باالخره بخش سوم دستهبنديهاي جايزه فيروزه در
استان سيستان و بلوچستان مربوط به حوزه طراحي
معماريبوميوفرهنگياست.اوبااشارهبهاينكهبخش
طراحي و معماري ،دس��تهبندي جدي��دي در جايزه
فيروزه بهحساب ميآيد ،ارايه آثاري در اين دستهبندي
را مش��وق خوبي براي همه فعاالن استاني معماري و
طراحي شهري دانست .شاهمرادي به حضور شاخصه
اصلي معماري سيستان كه لوزي بلوچي است ،در كنار
اِلِمانهاي شهر سوخته ،به عنوان نمادي فرهنگي در
معماريهاي جديد استان اس��تناد كرد و آن را نشانه
عالقهمندي طراحان چ��ه در حوزه معماري داخلي و
چه معماري شهري به هويت ايراني-اسالمي دانست.
توليدكنندگان كاالهاي فرهنگي با محوريت توجه به
ارزشهاي ايراني-اسالمي ،ميتوانند تا ۱۹ديماه آثار
خود را به دبيرخانه جايزه فيروزه در استان سيستان و
بلوچستان ارس��ال كنند تا پس از طي مراحل داوري،
برگزيدگاناستانيمعرفيشوند.درپايان،بيستتيمبه
مرحله ملي راه پيدا كرده و به تهران اعزام ميشوند تا در
نمايشگاه جانبي جايزه فيروزه مشاركت داشته باشند.
آيين اعالم برگزيدگان و اختتاميه نمايشگاه پنجمين
دوره جايزه فيروزه ۲۹ ،ديماه در فرهنگس��تان هنر
برگزار خواهد شد و شركتكنندگان ميتوانند در اين
فرصتبهجذبسرمايه،معرفيمحصوالتوگسترش
كسبوكار خود بپردازند.

جزيياتجلسهشوراياكراندربارهزمانبازگشاييسينماها
سخنگوي شوراي عالي اكران از تدوين
آييننامه اكران و باز ش��دن سينماها از
غروب 16ديماه خبر داد .علي سرتيپي
بيان كرد :جلسه ش��وراي عالي اكران
روز يكشنبه 15 ،ديماه تشكيل شد و
آييننامه اكران سال آينده ،مهمترين
موضوع م��ورد بحث و بررس��ي در اين
جلسه بود .او افزود :پيشنهاداتي درباره
اين آييننامه ارايه و قرار ش��د آن را به صنوف ابالغ
كنيم تا قبل از جش��نواره فجر در بهمنماه بتوانيم

براي اولينبار ،زودتر آييننامه را داشته
باشيم.اودرباره تغييراتآييننامهاكران
گفت :ماهيت آييننامه تغييرات زيادي
دارد و بع��د از اينكه نظر صنوف گرفته
شد،جزيياتآناعالمميشود.سرتيپي
همچنينبااشارهبهتعطيليسينماهادر
سهروزعزايعمومياضافهكرد :قراربود
از فردا سينماها باز شوند ولي به احترام
مراسمي كه برگزار ميشود ،شروع اكران فيلمها به
بعد از اذان مغرب دوشنبه16 ،ديماه موكول شد.

كتاب زندگي و آثا ِر «بهزاد گلپايگاني» رونمايي ميشود
خانه هنرمن��دان جمعه ميزبان رونمايي
از كتاب زندگي و آثا ِر «بهزاد گلپايگاني»
كت��اب
ميش��ود .مراس��م رونماي��ي از
ِ
«به��زاد» در روز جمع��ه  ۲۰ديم��اه از
ساعت  17:30تا  19:30با حضور جمعي
از اهالي هنرهاي تجسمي و با سخنراني
يزاده،محمودرضابهمنپور،
عباسمشهد 
مجيد كاش��اني و معراج قنبري در خانه
هنرمندان ايران (سالن اس��تاد جليل شهناز) برگزار
خواهد شد .اين كتاب نخستين پژوهش جامع درباره
«بهزاد گلپايگاني» طراح گرافيك و نقاش معاصر است

كه توسط «نش��ر نظر» منتشر ميشود.
گلپايگان��ي متولد  ۱۳۱۷و از نخس��تين
وروديهاي هنركده تزييني و جزو اولين
هنرمندانمكتبسقاخانهبود.اوباطراحي
جلد كتاب در انتش��ارات فرانكلين براي
اولينبار مجموعهاي كام�لا متمركز بر
تايپوگرافي را در تاريخ طراحي گرافيك
ايران پايهگذاري كرد .بهزاد سال ۱۳۶۴
كتاب «بهزاد» پروژهاي از
در سن ۴۷سالگي درگذشتِ .
«استوديو دفتر» است كه پژوهش و نگارش آن را مجيد
كاشاني و معراج قنبري برعهده داشت.

بوكس��ور المپيكي تيم ملي ايران ب��ا انتقاد از كم
توجهيهاي مسووالن ارگانهاي مختلف ورزش
كش��ور به اين رش��ته ،اظه��ار كرد :باي��د با وجود
س��ختيها تالش كنيم و ش��خصا نيز براي كسب
سهميه ميجنگم .احسان روزبهاني درباره شرايط
تيم ملي بوكس ايران ب��راي حضور در رقابتهاي
انتخاب��ي المپيك بهم��ن ماه چي��ن ،توضيح داد:
كادرفني با دور كردن حواشي از تيم ملي به بهترين
ش��كل و در حد توان اين رش��ته ،ب��راي موفقيت
مليپوشان تالش ميكنند .توان بوكس ما در همين
حد اس��ت وقتي براي هيچ ي��ك از اركان اجرايي
ورزش كش��ور اعم از وزارت ورزش مهم نيست .او
ادامه داد :متاسفانه با توجه به اينكه وزارت ورزش و
ساير ارگانها توجهي به بوكس نميكنند ،بيش از
اين نميتوان براي آن كاري كرد و كادرفني هم در
حد امكان و توان براي مليپوشان تالش ميكنند.
تنها يك فدراسيون اس��ت كه بايد بدون حمايت
تالش كند كه در اين مدت هم واقعا براي ما زحمت
كشيده اس��ت .بوكس��ور المپيكي تيم ملي ايران
درباره شرايط فني تيم نيز به ايسنا گفت :برنامهها به
صورت تمام و كمال پيش ميرود ،رييس فدراسيون

و نايبرييس��ي كه داريم به كمك كادرفني تيم را
آماده ميكنند .با اين حال همانطور كه گفتم دارايي
بوكس در اين حد است و بايد با همه اين مشكالت
آماده شويم .او در مورد تورنمنت جام احمد كمرت
در تركي��ه نيز گفت :قطعا اين مس��ابقات ميتواند
تاثير مثبتي روي آمادهسازي بوكسورهاي تيم ملي
داشته باشد .ما تاكنون هيچ تورنمنت سطح بااليي
را نداش��تهايم و با توجه به س��طح خوب مسابقات
احمد كم��رت ،ميتوان��د فرصت مناس��بي براي
آمادهسازي باشد .مدال بوكس ايران در بازيهاي
آسيايي اينچئون ،در پاس��خ به اين سوال كه آيا با
تمريناتش زيرنظر كادرفني تيم ملي موافقتر است

يا با تمرينات انفرادي مانند س��الهاي گذش��ته؟
اظهار كرد :من هميشه يك جور تمرين ميكنم و
اآلن هم صبح و بعد از ظه��ر زيرنظر كادرفني و به
صورت انفرادي تمريناتم را پيش ميبرم .با اين حال
تنها مسابقات درون اردويي داريم كه كافي نيست،
كاش ميش��د تيم ملي بوكس را به تورنمنتهاي
تداركاتي متعدد بفرستيم تا مليپوشان به آمادگي
كامل برسند .او در پاسخ به اين سوال كه آيا بار ديگر
ميتواند سهميه المپيك را براي ايران كسب كند؟
توضيح داد :توكل من به خدا است و تنها بايد تالش
كنم .با توجه به س��يدبندي كار ما كمي سختتر
شده اس��ت ،اما ما براي كسب سهميه ميجنگيم.
انشاءاهلل همانطور كه آقاي استكي گفت ،در همه
اوزان كسب سهميه كنيم .روزبهاني در پايان گفت:
وضعيت تيم ملي نسبت به قبل بهتر شده است اما
همانگونه كه ميدانيد بوكس مورد توجه مسووالن
ورزش و وزارت ورزش نيس��ت .چندين سال است
كه ما ليگ نداريم! همه ميگويند كشتي ،تكواندو،
كاراته و در آخر هم حاال يك بوكس��ي وجود دارد!
وقتي به بوكس توجه نميشود بايد با سختيها كار
كنيم كه سخصا براي كسب سهميه ميجنگم.

ميراثنامه

«معماري بوشهر»؛ سمفوني رنگ ،باد و نور

مهندسانمعماربوشهر،باآفرينشهايهنريخوددرمجموعهبافت،نهتنهاروح،
احساس ،هيجان ،بلكه سالمت كالبدي ساكنين را فراهم آورده بودند .پروفسور
ايرج نبيپور رييس پژوهش��كده فناوري خليج فارس در نشست جادوي بافت
تاريخي بوشهر گفت :اگر چه به دليل شهادت سردار عزيزمان ،حال جامعه خوش
نيست و تصميم به عدم برگزاري اين جلسه داشتيم ،اما تهديد توييتري ترامپ در
خصوص هدف قرار دادن مكانهاي فرهنگي ايران ما را بر آن داشت تا اين نشست
فرهنگيقطعابرگزارشود .اوبااشارهبهتاثيربنيادينفرهنگبرجوامعبشريافزود:
وقتيآلماننازيبهسنپترزبورگحملهكرد،مردماينشهرنمادهاوآثارفرهنگي
آنراجمعآوريوبهمكانهايامنمنتقلكردندواينموضوع،نشانگراهميتاين
نمادها در هويت بخشي به شهر كنوني سن پترزبورگ است .اين پژوهشگر اظهار
كرد :استعمار همواره براي نفوذ و سلطه خود ،كشورها را از فرهنگ تهي ميكند تا
بتواندبرآنهاسلطهايجادكند.نبيپوربااشارهبهپژوهشهايميدانيخوددربافت
قديم بوشهر اظهار كرد :وقتي جهت انجام يك پروژه تحقيقاتي ،به عكاسي و رصد
بافت مشغول بودم به اين نتيجه رسيدم كه شرارههاي بافت قديم بوشهر با تمام
خستگي و بيمهري نسبت به آن ،طنازي ميكند و از اين رو است كه هر روحي در
شوق وصال آن سوزان ميشود و ناخواسته در شبكه كوچههاي تنگ و پيچيده آن
محو ميشود .او اين تفسير شاعرانه را متكي بر ذات معماري دوآليسم بافت قديم
بوشهر دانست و گفت :برخالف بسياري از نقاط ديگر ايران ،معماري بوشهر هم
درونگرا و هم برونگرا است ،بهطوري كه عالوه بر درون زيبا ،بيرون همه پسندي
نيز دارد .رييس پژوهش��كده فناوري خليج فارس به شمارش برخي از نمادهاي
معماريبوشهرپرداختوگفت:پنجرههاينيمدايرهكهتقريبادرتمامنقاطبافت
قديم با آن روبرو ميشويم يكي از اين نمادهاست كه مانند عشوه چشم عشاق بر
پيكره اين بناها خودنمايي ميكند .نبيپور ادامه داد :معماران اين كهن بافت در
كار گذاشتن پنجرهها با طاق قوسي از قوانين تقارن سود جستهاند و در هر ضلعي
از ساختمان ،با تابعيت از اصل هدايت حداكثر وزش باد و نور به اندرون ،از تعداد
بسيار چشمگير پنجره در هر ضلعي از بنا استفاده نمودهاند .اين پژوهشگر بيان
كرد :قوس نيم دايره بر سر پنجرهها نشانگر تمايل فرار انسان از فضاي سه بعدي به

دو بعدي ،يعني يك گام نزديكتر بر بيبعدي و بيكرانگي هستي است و اينگونه
است كه حيات در درون اين بناها ،در اركستري از الگوهاي هندسي معنا مييابد.
پروفسور ايرج نبيپور شيشههاي رنگي و اصول تقارن در به كارگيري آن را يكي
از شگفتيهاي اين سبك معماري ميداند و معتقد است پنجرهها و شيشههاي
رنگيبافتقديمبوشهر،همچونچشموريههاياينارگانيسمهستندكهباد،نورو
حيات را به اندرون هدايت ميكنند و انرژي ،زندگيوپوياييآنهارافراهم ميآورند.
اودراينخصوصاضافهكرد:استفادهازرنگيكيازمشخصههايمعماريايراني-
اسالمي است چرا كه در ديگر كشورهاي اسالمي (مثال عربستان) به دليل اقليم
و طبيعت آن ،كمتر به رنگها توجه شده اما در ايران و به واسطه طبيعت غني آن،
رنگها جايگاه ويژهاي دارند .اين پژوهشگر خاطرنشان كرد :اگرچه در معماري
اسپانيا،عثمانيوشمالشرقآفريقاهمباپديدهرنگروبروهستيم،اماتفاوتهاي
فاحشي با معماري بوشهر دارند و ميتوان اين معماري را صاحب سبك دانست.
رييس پژوهشكده فناوري خليج فارس تاكيد كرد :رنگ و نور ،حيات را در بافت
بوشهرمعنيميكندوبعضادراينمعماريبارگباريازرنگونورمواجهميشويم.

تاريخنگاري

از يك مقاله تا انقالب

هفدهم دي  ،1356روزنامه اطالعات مقاله «استعمار سرخ و سياه در ايران» با نام
مستعار احمد رشيدي مطلق را به چاپ رساند .در اين مقاله كه به امام خميني(ره)
اهانت ش��ده بود ،با واكنش تند ،خشم و نفرت مردم در سراسر كشور روبه رو شد.
برخي معتقدند اين مقاله جرقه انقالب اس�لامي را در حالي زد كه چند روز قبل،
كارتر با حضور در تهران ،به ش��اه درباره حمايت تمام و كمال امريكا از او اطمينان
خاطر داده بود .آنتوني پارسونز س��فير وقت انگليس در تهران در كتاب «غرور و
سقوط» از توطئه هتك امام خميني پرده بر ميدارد و به صراحت ميگويد« :در
اوايل ژانويه تصميم گرفته شد كه براي بياعتبار كردن (امام) خميني مطلبي عليه
او منتشر شود» .بدينترتيب اين ضد حمله از جانب محمدرضا ،غير ايراني خواندن
تبار و ريشه امام بود تا از منزلت و محبوبيت ايشان بكاهد .پس از تبعيد امام خميني
به فرمان محمدرضا پهلوي به خارج از كش��ور ،رهبر انقالب اسالمي ايران نه تنها
مقاله ياد شد ه به
عقبنشيني نكرد ،بلكه به آگاه كردن مقلدان خود پرداخت .در 
ي كينهتوزان ه و بيمارگون ه حمل ه شده
روحانيت ،به ويژه امام خميني(س) ب ه گونها 
و روحانيت را استعمارگر و آنها را با كشور استعمارگر شوروي سابق يكي دانسته و
آورده بود« :استعمار ،سرخ و سياهش ،كهنه و نويش روح تجاوز و تسلط و چپاول
دارد و خصوصيت ذاتى آنها همانند است» در اينكه اين مقاله را چه كسي نوشته
هنوز اطالعات كاملي وجود ندارد ،ولي آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند اين بود كه
مقاله به دستور شخص شاه تهيه شده بود .مث ً
ال داريوش همايون وزير اطالعات و
جهانگردي وقت رژيم ،در ارتباط با نويسنده و چگونگي تهيه اين مقاله مينويسد:
اين مقاله به دستور شاه در دفتر مطبوعاتي هويدا ،وزير دربار ،كه قب ً
ال در نخست
وزيري بود تهيه شد كه مرتباً از سالها پيش مقاالتي براي انتشار در مطبوعات

تهيه ميكرد و به چاپ ميرساند .متن اوليه مقاله به دستور خود شاه تغيير يافت
و تندتر نوشته شد .پس از انتشار اين مقاله در  17دي ماه  ،1356بر خالف تصور
و گمان باطل شاه كه قاطعانه ميپنداشت با چاپ آن پرونده سياسي امام بسته
خواهد ش��د ،موجي از نفرت و انزجار از سوي مردم مذهبي ايران عليه حكومت
پهلوي آفريده شد و در ادامه همين مقاله به اصطالح افشاگرانه ،سبب شد تا چرخ
انقالب اسالمي با سرعت بيشتري به حركت درآيد و كمتر از دو ماه بعد انقالب
اسالمي ايران به ثمر بنشيند.

