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رييس جمهور با اشاره به ضرورت تالش مسووالن 
دو كش��ور براي تس��ريع در اج��راي قراردادها و 
توافقات في مابين، افزود: اراده جمهوري اسالمي 
ايران توس��عه، تقويت و تحكيم بي��ش از پيش و 
همه جانبه مناس��بات و همكاري ه��اي تهران – 

دمشق است.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، حس��ن 
روحان��ي در ديدار »عماد خميس« نخس��ت وزير 
س��وريه با تقدير از ابراز همدردي و تسليت دولت 
و ملت س��وريه به خاطر شهادت سپهبد سليماني 
در اقدام تروريس��تي امريكا و جان باختن جمعي 
از هموطنانمان در س��انحه سقوط هواپيما، گفت: 
شهادت س��ردار س��ليماني براي ملت ايران غمي 
بس��يار بزرگ بود و با وقوع حادثه سقوط هواپيما 
و جان باختن جمع��ي از هموطنان مان اين غم دو 
چندان ش��د. روحاني با بيان اينكه شهيد سپهبد 
س��ليماني به خاطر اينكه يار و ي��اور مردم مظلوم 
منطقه بود و توطئه  دش��منان و امريكايي ها عليه 
ملت ه��اي منطقه را خنثي مي ك��رد، مورد حمله 
تروريس��تي آنها قرار گرفت، اظهار داش��ت: هرگز 
اين جنايت بزرگ امريكا را از ي��اد نخواهيم برد و 
معتقديم ملت ه��اي منطق��ه براي پاي��ان دادن 
به حضور نظام��ي امريكا در منطق��ه و اخراج اين 

متجاوزين نبايد آرام و قرار داشته باشند.
رييس جمهور اف��زود: امروز دخال��ت امريكايي ها 
در امور ديگر كش��ورها و تالش آنها براي تس��لط 
بر چاه هاي نفت س��وريه آش��كارا روشن كرده كه 
آنها هرگ��ز به فكر منافع ملت ه��اي منطقه نبوده 
و نيس��تند. روحاني خاطرنش��ان كرد: جمهوري 
اس��المي ايران همان طور كه در مس��ير مبارزه با 
تروريسم در كنار دولت و ملت سوريه بوده، همواره 
پشتيبان ملت هاي مظلوم در برابر استكبار است 

و اين رون��د را ادامه خواه��د داد. رييس جمهور با 
بيان اينكه بايد همكاري هاي ايران و سوريه و ديگر 
كشورها تا رس��يدن به پيروزي نهايي و ريشه كن 
ش��دن تروريس��ت ها، خروج نيروهاي اش��غالگر 
خارجي از خاك سوريه و بازگشت آوارگان سوري 
به وطن خود ادامه پيدا كند، اظهار اميدواري كرد 
كه روند آغاز شده در كميته قانون اساسي سوريه 
بتواند آنچه مطلوب ملت اين كش��ور اس��ت را به 
دنبال داشته باش��د. »عماد خميس« نخست وزير 
سوريه نيز در اين ديدار با تسليت شهادت سپهبد 
حاج قاس��م س��ليماني، گفت: ش��هادت س��ردار 
س��ليماني فاجعه و مصيبت��ي بزرگ ب��راي همه 
ملت ه��اي آزاديخواه جهان بود. عم��اد خميس با 
بيان اينكه حمله موشكي ايران به پايگاه امريكا در 
انتقام شهادت سردار سليماني پيام آشكاري براي 
دولت ها و ملت هاي منطقه و جهان داشت، افزود: 
اين اقدام به دشمنان نش��ان داد كه استكبار ديگر 
هيچ جايگاهي در اين منطقه ندارد. نخست وزير با 
تأكيد بر اينكه مقاومت  و تالش ها براي ريش��ه كن 
كردن تروريس��م در منطقه ادامه خواهد داش��ت، 
گفت: حضور امريكايي ها در س��وريه مصداق بارز 
اشغالگري بوده و معتقديم همه ملت ها و دولت ها 
باي��د در برابر حضور غيرمش��روع آنه��ا در منطقه 
ايستادگي كنند. عماد خميس با بيان اينكه ملت 
سوريه همواره قدردان پشتيباني ها و حمايت هاي 
برادران ايراني خود هس��تند، بر ضرورت تالش در 
راستاي توس��عه و تقويت همكاري هاي دو كشور 
در بخش هاي مختل��ف از جمله رواب��ط تجاري و 
اقتصادي اش��اره ك��رد و گفت: در روند بازس��ازي 
سوريه ايران قطعا در اولويت اول براي ما برخوردار 
است و از شركت ها و بخش خصوصي براي حضور 

در پروژه هاي سوريه دعوت به عمل مي آوريم.

ايران پشتيبان ملت هاي ايستاده در برابر استكبار است
حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
درس��ت در اوج تحريم ها و افزايش مس��ائل و مش��كالت 
و چالش هاي بنگاه ه��اي توليدي و صنعت��ي، طرحي در 
مجلس به تصويب رسيد كه اگر چه به نيت كاهش مصايب 
و مشكالت تحريم و در جهت حمايت از توان داخلي كشور 
بوده اس��ت اما تامل در تجارب گذشته، اين خوشبيني را 
تا حد بس��ياري مردود و بر نگراني فعاالن و كارشناس��ان 

اقتصادي و صنعتي از راهكار قانوني شده مي افزايد. 
»قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات« قانوني است 
مشتمل بر بيست و چهار ماده و س��ي تبصره كه در خرداد 
ماه امسال پس از تصويب در مجلس به تاييد شوراي نگهبان 
رسيد. در ماده »16« اين قانون آمده است: »وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كاالهاي مصرفي 
و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت 
مناس��ب و به ميزان كافي توليد شده باش��د تا پايان مدت 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ممنوع نموده يا براساس 
ماده )۲۲( قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور از 
موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند.«  
بر اساس تبصره هاي اين ماده نيز، مصاديق كاالهاي ايراني 
مش��مول اين ماده بر اس��اس معيارهايي همچون: ارزش 
آفريني، سهم س��اخت داخل، حق االمتياز، اشتغالزايي و... 
توس��ط كارگروهي با مس��ووليت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و با عضويت نمايندگان تع��دادي از وزارتخانه ها و 
اتاق هاي مرتبط تعيين خواهدشد و در اسفندماه هر سال 
فهرست آنها منتشر خواهد شد. بدين ترتيب يك شبه بر دو 
ماده كليدي و اصلي دو برنامه توسعه اي كشور كه حاصل 
تجارب جهاني و تجربيات كش��ورمان )مهر عدم ساخت و 
امضاهاي طاليي و...( و مبتني بر علم و دانش اقتصاد بوده 
است خط بطالن كشيده و اقتصاد و معرفت اقتصادي كشور 

به چند دهه قبل پرتاب مي شود.   بر اس��اس ماده »115« 
برنامه سوم توسعه، دولت موظف بود تاموانع غيرتعرفه اي 
و غيرفني را با رعايت ممنوعيت هاي ش��رعي حذف كند و 
طبق ماده “103 “ برنامه پنجم توس��عه نيز برقراري موانع 
غيرتعرفه اي و غيرفني ب��راي واردات در طول س��ال هاي 
برنامه جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كرد 
ممنوع شده بود.   اما اكنون با توجه به ماده 16 قانون حداكثر 
استفاده از توان داخلي، ممنوعيت هاي سليقه اي واردات، 
مجددا احيا و براساس آن نيز تاكنون ورود نزديك به 1650 
رديف كااليي از مجم��وع 6 هزار رديف كااليي به كش��ور 
ممنوع شده اس��ت.  البته اين ممنوعيت مشروط به وجود 
»كيفيت »و«ميزان كافي توليد« از كاالي مشابه خارجي 
شده است. شروطي بي معنا؛ چرا كه هر فردي كه بخواهد 
كااليي را وارد نمايد خود بي ش��ك بازار را مطالعه كرده و از 
ميزان عرضه و تقاضا و احتمال سودآوري اقدامش اگاهي 
كاف��ي دارد و لزومي ندارد دولت در نق��ش قوه عاقله ظاهر 
شده و او را به راه درست هدايت نمايد. دولت حداكثر آنكه 
مي تواند و چه شايس��ته و مناس��ب كه اطالعات الزم را در 
اختيار واردكننده قرار دهد و تصميم گيري را بر عهده خود 
وي گذارد.  اما اين ن��وع اقدامات دول��ت و مجلس و ايجاد 
ممنوعيت و محدوديت هاي س��ليقه اي واردات، جز ايجاد 
ركود و احتمال افزايش رانت و فساد و قاچاق و تضييع وقت 
و عزت و احترام فعال اقتصادي و... نتيجه اي براي اقتصاد در 
بر ندارد .آنهم با توجه به وجود هزاران معضل و مش��كل در 
فرآيند توليد و فروش محصوالت )ماليات، تامين اجتماعي، 
تعزيرات و...( در ش��رايط حاد تحريم ه��اي بين المللي كه 
هر يك بخودي خود براي كند كردن چ��رخ اقتصاد مولد 
كفايت مي كند!  جانش��ين كردن دس��تگاه بوركراتيك و 
تصميم گيري بوركرات ها بجاي عملك��رد بازار رقابتي جز 
وقفه در كار توليد و ايجاد رانت و بروز فساد و قاچاق ثمري 
در برندارد. مگر آزموده ها را چند بار بايد بيازماييم تا درس 

بگيريم ؟!

بازگشت مهر عدم ساخت و امضاهاي طاليي؟!
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 بازگشت مهر عدم ساخت 
و امضاهاي طاليي؟!

درست در اوج تحريم ها 
افزاي��ش مس��ائل و  و 
مشكالت و چالش هاي 
بنگاه ه��اي تولي��دي و 
صنعت��ي، طرح��ي در 
مجلس به تصويب رسيد 
كه اگر چه به نيت كاهش 
مصاي��ب و مش��كالت 
تحريم و در جهت حمايت از توان داخلي كشور بوده 
است اما تامل در تجارب گذشته، اين خوشبيني را تا 
حد بسياري مردود و بر نگراني فعاالن و كارشناسان 
اقتصادي و صنعتي از راهكار قانوني شده مي افزايد.  
»قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
در تأمي��ن نيازهاي كش��ور و تقويت آنه��ا در امر 
صادرات« قانوني است مش��تمل بر بيست و چهار 
ماده و س��ي تبصره كه در خرداد ماه امسال پس از 

تصويب در مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

حسين حقگو
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يادداشت

سقوط  فرصتي  براي  پرواز 
عكس العملي كه درمقام 
اعتراض به روشن شدن 
دليل سقوط هواپيماي 
خطوط هوايي اوكراين 
دركشور شاهد آن بوديم 
نشان مي دهد همانطور 
كه درد در بدن انس��ان 
حاك��ي از بيمار ش��دن 
و ضرورت اق��دام و عمل فوري براي درمان اس��ت، 
انتقاد و اعتراض به سياست ها و روش هاي اجرايي، 

قضايي، قانون گذاري و...

انرژی

دور زدن هاي  ماينرها برای 
مقابله با تعرفه برق صادراتی

 فرداد احمدی|
برق ارزان ايران در س��ال های اخير بس��ياری را در 
نقاط مختلف دنيا وسوسه کرده که برای استخراج 
رمزارزها که مصرف برق بااليی دارد، دستگاه های 
ماين��ر خود را ب��ه اي��ران بياورند، واکن��ش دولت 
ايران ابتدا به رس��ميت نش��ناختن اين صنعت و 
مبارزه قانونی ب��ا آن بود، اما پ��س از مدتی تالش 
شد که اين حوزه به رسميت ش��ناخته شود. اين 
به رسميت ش��ناخته ش��دن به معنای آن بود که 
استخراج کنندگان رمزارزها بايد پول بيشتری برای 
برق مصرفی شان بپردازند و تابستان امسال، وزارت 
نيرو اعالم کرد که نرخ برق صادراتی را برای ماينرها 
در نظر گرفته است. بدين ترتيب، فعاالن اين عرصه 
که اين نرخ را ناعادالنه می دانستند و از پيشتر نيز 
تجربه هايی برای فعاليت خود به صورت مخفيانه 
اندوخته بودند، به دنبال روش های نوينی برای فرار 

از پرداخت پول برق با نرخ صادراتی گشتند و ...
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رييس جمهوري:

تروئيكاي اروپا با انتشار بيانيه اي  كليد زد

 درسقوط هواپيما ي اوكرايني
فقط يك نفر مقصر نيست

فعال سازي مكانيسم   رفع اختالف  برجام

دولت

معاون اول رييس جمهور در جلسه ديدار نمايندگان 
عضو فراكسيون ديپلماس��ي و منافع ملي با بيان 
اينكه گاهي منافع ملي كش��ور قرباني اختالفات 
سياسي مي شود، گفت: هر كس در مسووليتي كه 
دارد در اين موضوع س��هيم است و در صورت اصل 
كردن اختالفات سياس��ي و جناح��ي منافع ملي 
كشور قرباني مي ش��ود. به گزارش ايسنا، اسحاق 
جهانگيري افزود: مردم، قواي س��ه گانه و نهادها و 
سازمان هاي مختلف كشور را به عنوان كليت نظام 
تلقي مي كنند و اگر عملك��رد هر بخش نامطلوب 
باشد، از نظر مردم اين ضعف ها و كاستي ها به كليت 
نظام تعميم پيدا مي كند. معاون اول رييس جمهور 
به موضوع رد صالحيت ه��اي داوطلبان انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي نيز اش��اره كرد و گفت: 
داوطلبان��ي ك��ه رد صالحيت ش��ده و احس��اس 
مي كنند اين رد صالحيت حق آنها نبوده اس��ت، 
بايد در فرصت و زمان تعيين شده اعتراضات خود 
را به ش��وراي نگهبان مطرح كنند؛ چرا كه گاهي 
با مذاكره و توضي��ح، برخي ابهامات ايجاد ش��ده، 
برطرف مي ش��ود. وي با تاكيد ب��ر اينكه انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي پيش رو هر چه باشكوه تر 
برگزار شود و مشاركت مردم گسترده تر باشد، قطعا 
به منافع ملي و انس��جام ملي كشور كمك خواهد 
كرد، گفت: همه ما وظيفه داريم براي برگزاري هر 

چه باشكوه تر انتخابات پيش رو تالش كنيم.
جهانگيري ادام��ه داد: انتخابات بايد حتما رقابتي 
باش��د به گونه اي ك��ه همه مردم احس��اس كنند 
كه كانديداي جريان و تفكر م��ورد نظر آنها نيز در 
انتخابات حضور دارد. مع��اون اول رييس جمهور 
با اش��اره به ش��رايط س��خت اقتصادي كش��ور و 
محدوديت هاي بودج��ه اي گفت: باي��د با تالش 
مضاعف، كاري كنيم كه وضعيت معيشتي مردم 
بهبود پيدا كند. البته كشور از ظرفيت هاي بسيار 
بااليي برخوردار اس��ت و اگر فضاي سياسي حاكم 
بر جامعه مثبت و اميدوار كننده باشد،  با اتكا به اين 
ظرفيت ها مي توان اقدامات مناس��بي در راستاي 

بهبود شرايط اقتصادي كشور انجام داد.

معاون اول رييس جمهور: 
برخي رد صالحيت ها با مذاكره 

و توضيح  قابل حل است

كالن

رييس كل س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور در 
نشست هم  انديشي با مديران فناوري اطالعات 
مالياتي كشور گفت: با اس��تقرار نظام مالياتي 
هوشمند، وصول كارا و عادالنه و ارتقاي تمكين 

داوطلبانه موديان مالياتي ميسر مي گردد.
اميدعلي پارسا در نشست هم انديشي با مديران 
فناوري اطالعات مالياتي كش��ور كه در سالن 
اجتماعات س��ازمان امور مالياتي كشور برگزار 
ش��د، با تأكيد بر امر هوشمندسازي سيستم و 
فرايندهاي مالياتي تصريح كرد: بايد به سمتي 
برويم ك��ه در چارچوب يك سيس��تم نوين و 
هوشمند و البته با رعايت اصل ساده و قابل فهم 
بودن فرايندها، بهترين خدم��ات را ارايه دهيم 
و به جايي برس��يم كه بتوانيم ماليات عادالنه و 
واقعي را وصول كنيم ك��ه اين امر ضمن جلب 
رضايت ذي نفعان، به ارتقاي تمكين داوطلبانه 

موديان مالياتي نيز بينجامد.
رييس كل س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور به 
ضرورت اصالح نظام درآمدي كشور و دستيابي 
به يك اقتصاد پايدار و درون زا با اتكاي كامل بر 
درآمدهاي مالياتي تأكي��د كرد و گفت: تحقق 
چنين هدف��ي با حماي��ت همه جانب��ه اركان 
مختلف نظام، مش��اركت حداكث��ري مردم و 

كارآمدسازي نظام مالياتي امكان پذير است.
وي تحقق اهداف كالن ترسيم ش��ده در حوزه 
توسعه اقتصادي كش��ور را منوط به وجود يك 
نظام مالياتي مدرن، عدالت  محور و قابل اعتماد 
دانست و گفت: مهم ترين رويكرد نظام مالياتي، 
تغيير قواعد بازي به گونه اي است كه اقدامات و 
برنامه ها و قوانين و مقررات اين دستگاه، براي 
بنگاه هاي اقتصادي، قابل فهم، قابل اطمينان، 
پايدار و تضمين  شده باش��د و يقين دارم كه با 
عقالنيت و تدبير و توج��ه ويژه به خرد جمعي، 
امكان تحول در قواعد و فراينده��ا وجود دارد 
و با اين رويك��رد، مي توانيم فضاي��ي جديد با 
عملكردي مطل��وب و متفاوت از قب��ل ايجاد 

كنيم.
معاون وزي��ر اقتص��اد تصريح ك��رد: راه اصلي 
نجات اقتصاد كش��ور، حركت در مسير ماليات 
هوشمند بوده و سازمان امور مالياتي به عنوان 
موتور محركه اين جريان، زماني يك س��ازمان 
محبوب خواهد بود كه منصفان��ه، عادالنه و بر 

پايه علم و آگاهي عمل نمايد.
وي با بيان اينكه نظام مالياتي هوش��مند بايد 
بر سيستمي يكپارچه، مودي مدار و داده مبنا 
اس��توار باش��د، گفت: نظام مالياتي مطلوب و 
محب��وب بايد ش��اخص هايي همچ��ون مورد 
اعتماد ذي نفعان، هوشمند، مقتدر، قانون مدار 

و ايمن را دارا باشد.

ارتقاي تمكين داوطلبانه 
موديان با نظام مالياتي هوشمند

جهان

 يك گام به عقب ترامپ 
در برابر چين
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وزير دادگس��تري از تش��كيل كارگروهي ويژه از سوي 
دولت با حضور وزارت دادگس��تري، راه و شهرس��ازي و 
برخي وزارتخانه ها با هدف پيگيري س��قوط هواپيماي 
اوكراين و نيز برپايي مراس��م يادبود براي جان باختگان 
اين حادثه خبر داد. س��يد عليرضا آواي��ي در گفت وگو 
با ايرنا افزود: بخش عمده اي از جلس��ه دولت به مس��اله 
هواپيماي اوكرايني اختصاص داش��ت. در اين جلسه كه 
با حضور معاونت امور حقوق��ي رييس جمهوري، وزارت 
دادگستري، بنياد ش��هيد و برخي وزارتخانه هاي ديگر 
تشكيل ش��د، ايجاد كميته اي به رياس��ت وزير مسكن 
و شهرسازي به تصويب رسيد. او با بيان اينكه نخستين 
جلسه اين كميته به زودي تش��كيل خواهد شد، يادآور 
شد: در اين جلسه ش��رح وظايف و محدوده اقداماتي كه 

بايد اين كميته انجام دهد، تعيين خواهد ش��د. آوايي در 
مورد ساختارهاي بين المللي موجود و وضعيت عملكرد 
ايران در اين ساختارها توضيح داد: سه نوع نگاه مي توان 
نسبت به ساختارهاي بين المللي موجود داشت، نخست 
اينكه خود را كنار بكشيم زيرا با ما ارتباط خوبي ندارند و 
سياسي برخورد مي كنند و همكاري با آنان موجب ضرر 
است. دوم اينكه در اين سازمان ها و ساختارها ذوب شويم 
و ق��درت اراده و اعتماد به نفس را مقابل اينان از دس��ت 
بدهيم. وي ادامه داد: راه سوم اينكه حضور و برخورد فعال 
و عالمانه با پشتوانه قوي كارشناسي و عزت همه جانبه در 
همه بخش هاي مختلف كش��ور از حقوق بشر، كشوري، 
اقتصادي گرفته تا آخر داشته باش��يم. نگاه مقام معظم 
رهبري هم همين روش سوم اس��ت كه مقتدر در عمل 

اين خط را ادامه دهيم نه صرفا در حرف زيرا فقط با شعار 
كشور ارتقا نمي يابد.

  وزير اطالعات: مساله جانباختگان در مراسم 
تشييع شهداي مقاومت در دست بررسي است

همچنين وزير اطالعات گفت: مساله جانباختگان جمعي 
از هموطنان در جريان مراس��م تشييع شهداي مقاومت 
در كرمان را به طور جد در دس��ت بررسي داريم.  »محمد 
علوي« عصر سه شنبه در حاشيه سفر به استان كرمان به 
منظور شركت در مراسم هفتمين روز شهادت سپهبدحاج 
قاسم سليماني و سردار حس��ين پورجعفري در مصلي 
امام علي عليه السالم ش��هر كرمان در جمع خبرنگاران 
افزود: گرچه با بررس��ي هاي حادثه، قصورهاي احتمالي 

قابل ترميم نيس��ت ولي مي توانيم از تكرار اين مساله در 
آينده جلوگيري كنيم. وي اظهار اميدواري كرد، تدابيري 
در مورد تعيين و تكليف بازماندگان حادثه تشييع پيكر 
شهداي مقاومت در كرمان و وضعيت آينده خانواده هاي 
آنها اميدواريم انديشيده شود. علوي گفت: همواره نگران 
حوادث درياي عظيم جمعيت در تش��ييع پيكر س��ردار 
شهيدحاج قاسم سليماني بوديم و متاسفانه همين مساله 
نيز اتفاق افتاد اما آنچه كه براي ما مسلم است، كسي متهم 
و مقصر در اين قضيه نيس��ت. وي با تاكيد بر اينكه هيچ 
كس��ي قصدي نداش��ته كه چنين اتفاقي رخ دهد اظهار 
داش��ت: ممكن اس��ت در اين ماجرا قصوري اتفاق افتاده 
باشد كه مي توانست با كمي پيش بيني هاي دقيق تر، اين 

احتمال را به حداقل برسانند. 

كارگروه ويژه دولت براي برپايي يادبود جانباختگان  سقوط هواپيما
خبر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

  متن طرح الزام ايران به كاهش مناس�بات 
ديپلماتيك با  انگلستان؛  باشگاه خبرنگاران|

طرح الزام ايران به كاهش مناس��بات ديپلماتيك 
با انگلستان با قيد دو فوريت و امضاي ۲۳ نماينده 
مجلس به هيات رييسه تقديم شد. طرح الزام ايران 
به كاهش مناسبات ديپلماتيك با انگلستان با قيد 
دو فوري��ت و امضاي ۲۳ نماينده مجلس به هيات 
رييسه تقديم شد. ماده واحده- از زمان تصويب اين 
قانون دولت مكلف است تحت مناسبات ديپلماتيك 
خود را با كشور استعمارگر انگلستان تا حد كنسولي 
كاهش دهد؛ ارتقاي مجدد مناسبات فقط با تصويب 
مجلس امكان پذير اس��ت. تبصره: وزارت خارجه 
مكلف است در جهت استيفاي حقوق ملت ايران 
عليه جنايات انگلس��تان از طريق مجامع حقوق 
بين المللي اقدام كرده و نتايج اقدامات خود را هر 
سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست 

خارجي مجلس شوراي اسالمي گزارش دهد.«

  انگليس يك مسير شرافتمندانه تغيير را
در پيش بگيرد؛ تعادل|

وزير خارجه كش��ورمان معتقد اس��ت: اروپا بايد 
شجاعت اين را داشته باش��د كه به تعهدات خود 
عمل كند. محمد جواد ظريف با انتقاد و توصيه به 
انگلس��تان و اروپا در دو پيام توئيتري نوشت: اول: 
اشتباه ديپلماتيك؟ انگلستان در حال تقليد رفتار 
اياالت متحده اس��ت و كوركورانه با ماجراجويي 
تروريستي او همدس��تي مي كند. آخرين بار كه 
انگلستان توس��ط اياالت متحده به مسير بدنامي 
كشيده ش��د، جنگ عراق بود. مساله چگونه حل 
و فصل مي شود؟ يك مسير شرافتمندانه تغيير را 
درپيش بگيريد و طبق دستور دادگاه، بدهي خود به 
ايرانيان را بپردازيد.« دوم: طي بيست ماه، سه كشور 
اروپايي عضو برجام - با پيروي از سياست انگلستان 
در جلب رضايت اياالت متح��ده- به ديكته هاي 
امريكا تن داده اس��ت. اين كار هيچ نتيجه اي دربر 
نداش��ته و هرگز نخواهد داش��ت. تروئيكاي اروپا 
مي تواند برجام را حفظ كند، ولي نه با جلب رضايت 
قلدر و اعمال فشار بر ايران كه به برجام پايبند بوده 
اس��ت. در عوض، اروپا بايد شجاعت اين را داشته 

باشد كه به تعهدات خود عمل كند.

    اي�ران مكل�ف ب�ه جب�ران خس�ارت  حادثه 
هواپيمايي است ؛  روابط عمومي ديوان عالي كشور| 
رييس ديوان عالي كشور، با اشاره به حادثه سقوط 
هواپيم��اي اوكرايني، گفت: جمهوري اس��المي 
مكلف است خسارت هاي مادي و معنوي را جبران 
و با مقصران اين حادثه برخورد كند. س��يد احمد 
مرتضوي مقدم رييس ديوان عالي كشور در جلسه 
تكريم و معارفه معاون ديوان عالي كشور و تجليل 
از چند تن از قضات كه بيش از ٥٠ س��ال س��ابقه 
خدمت دارند، گفت: واقعه بد و تلخي كه اتفاق افتاد 
آن شيريني را تلخ كرد حادثه هواپيماي اوكرايني 
بود كه غير منتظره و براي همه ايرانيان نيز دردناك 
بود. رييس ديوان عالي كشور گفت: اين حادثه يك 
حادثه ملي بود و قطعًا جمهوري اس��المي جبران 
خواهد كرد و مكلف است خس��ارت هاي مادي و 
معن��وي را جبران نمايد و با مقص��ران اين حادثه 

برخورد كند.

  بس�ياري از مردم مشمول طرح معيشتي 
نشده اند؛ باشگاه خبرنگاران|

يك عضو فراكسيون نمايندگان واليي خواستار 
تجديدنظر در شيوه پرداخت طرح معيشتي شد. 
محمدجواد ابطحي ديروز در تذكري ش��فاهي 
اظهار كرد: ما در مجلس طرحي دو فوريتي براي 
كاهش مناس��بات ديپلماتيك ايران با انگليس 
تدوين كرده ايم كه الزم اس��ت همه نمايندگان 
به آن رأي مثبت دهند. ابطحي افزود: بسياري از 
مردم به نمايندگان مراجعه مي كنند و مي گويند 
كه طرح معيشتي شامل آنها نشده است، بنابراين 
درخواست دارم كه دولت در نحوه پرداخت اين 
طرح حمايتي تجديدنظر كند. عبدالرضا مصري 
كه رياست جلس��ه را بر عهده داش��ت در پاسخ 
به تذكر اي��ن نماينده گفت: دول��ت حتمًا براي 
عملياتي كردن طرح معيشتي دستور جامع تري 

به دستگاه هاي اجرايي ابالغ كند.

  انتقاد معاون دفتر رييس جمهور از برنامه 
تلويزيوني افق؛ تعادل|

مع��اون ارتباط��ات و اط��الع رس��اني دفت��ر 
رييس جمه��ور بر مش��خص ش��دن گفتمان و 
تشكيالت مهمانان اخير شبكه افق كه به گفته 
و ي براي شهروندان خط و نشان كشيدند تاكيد 
كرد. علي رضا معزي در توئيتر نوشت: قبل از هر 
نقد و نظري در مورد اظهارات آقايان نادر طالب زاده 
و كوشكي و خانم ابوطالبي بايد مشخص شود آنها 
به نمايندگي از كدام تفكر، در ش��بكه افق، آنتن 
مي گيرند و آزادانه از رسانه ملي براي شهروندان 

خط و نشان مي كشند؟

  م�ا ج�ان و آبروي م�ان را ب�راي انق�اب 
مي گذاريم؛ مهر|

فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه با بيان اينكه ما هم 
جان و هم آبروي مان را براي انقالب مي گذاريم، 
گفت: همه نيروهاي مس��لح پاي حفظ امنيت 
كش��ور، مردم، نظام و واليت ايستاده اند. سردار 
اميرعلي حاجي زاده در حاشيه مراسم گراميداشت 
سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني با بيان 
اينكه ما هم جان و هم آبروي مان را براي انقالب 
مي گذاري��م، تاكيد كرد: همه نيروهاي مس��لح 
پاي حفظ امنيت كش��ور، م��ردم، نظام و واليت 
ايس��تاده اند. وي با اشاره به پاس��خ ايران به ترور 
شهيد سپهبد قاسم سليماني توسط امريكايي ها 
تصريح كرد: ديديد ك��ه مهم ترين پايگاه امريكا 
مورد ضربات موشكي قرار گرفت و آنها نتوانستند 
هيچ غلطي بكنند؛ ملت ما با اطمينان بداند كه ما 

امروز ديگر يك ابرقدرت هستيم.
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اروپا تالش براي حل و فصل اختالفات در توافق هسته اي را در دستور كار قرار داد

فعال سازي سازوكار رفع اختالفات در برجام
گروه ايران|

روز گذشه سه كشور اروپايي عضو برجام يعني آلمان، 
انگليس و فرانسه با انتشار بيانيه اي در بروكسل، سازو كار 
حل اختالفات در برجام را فعال كردند، مكانيسمي كه 
در زمان طراحي ساختار برجام از سوي طراحان اصلي 
در بطن اين سند بين المللي گنجانده شد تا كشورهاي 
طرف برجام در هر مرحله از عملياتي ش��دن اين سند 
كه احساس كنند روند اجراي برجام با مفاد مورد توافق 
طرفين هم خواني ن��دارد؛ از طريق س��ازو كار بتوانند 
انحرافات احتمالي در اين سند را ابتدا بيان و در مراحل 
بعدي راهكارهاي عملياتي براي حل و فصل شدن آن را 
نيز ارايه كنند. موضوعي كه ايران مدت ها قبل و بعد از 
خروج غيرقانوني ترامپ از برجام و متعاقب آن بازگشت 
دامنه وسيعي از تحريم هاي اقتصادي و عدم تحركات 
فعال كش��ورهاي اروپايي براي تامين منافع اقتصادي 
ايران از برجام هش��دارهاي مشخصي در خصوص آن 
مطرح كرده بود. مسووالن ايراني در آن زمان با اشاره بر 
اين واقعيت كه ب��راي تداوم برجام بايد همه طرف هاي 
مسوول به تعهدات خود پايبند باشند شرايط حاكم بر 
برجام را تك بعدي و غير قابل تداوم ارزيابي مي كردندو 
از كشورهاي اروپايي خواستند تا زمينه برخورداري ايران 
از منافع اقتصادي اش در برجام را فراهم كنند. ايران در 
مواجهه با حاشيه سازي هاي اياالت متحده يك سال صبر 
استراتژيك را در دستور كار قرار داد تا از دل رايزني هاي 
مشترك راهي براي تحقق منافع برجامي اش پيدا كند. 
بعد از اي��ن مرحله بود كه گام هاي اي��ران براي كاهش 
تعهدات برجامي اش با فاصله هاي 60 روزه از راه رسيدند؛ 
گام هايي كه ايران در پاس��خ به رفتار خصمانه امريكا و 
فقدان عملگرايي طرف هاي اروپايي در دستور كار قرار 
داده بود تا طرف هاي مسوول در برجام را متوجه وظايف 

و تعهداتشان كند.
 اين روند نا متقارن ادامه داشت تا اينكه امريكا آخرين تير 
در تركش��ش را براي فشار برايران با ترور سردار سپهبد 
سليماني پرتاب كرد؛ پس از آن ايران اعالم كرد كه در گام 
پنجم ديگر محدوديتي را در خصوص دانش هسته اي و 
آزمايش هاي مرتبط با آن نخواهد پذيرفت و آغاز عصر 

تازه اي را در توسعه دانش هسته اي خود اعالم كرد. 
ب��ا عبور از اين دوران پر فراز و نش��يب اس��ت كه ديروز 
خبرگزاري رويترز به نقل از برخي چهره هاي ديپلماتيك 
مدعي شد فرانسه، انگليس و آلمان روز سه شنبه ساز و 
كار حل اختالف توافق هسته اي ايران را فعال خواهند 
كرد. خبري كه به نظر مي رسيد بيشتر براي اثرگذاري 
رواني در فضاي رس��انه اي منتشر شده است و مطالعه 
بيش��تر ابعاد مختلف خبر نش��ان ميداد؛ موضوعي كه 
كشورهاي اروپايي به دنبال تحقق آن هستند اقناع ايران 
براي تداوم برجام است و قدمي كه از سوي اروپا در اين 
زمينه برداشته شده نه مكانيسم ماشه بلكه تالش براي 
برگزاري جلسه سازو كار رفع اختالفات برجام بوده است. 
پيش از اين خبرگزاري رويت��رز در اواخر آذر ماه به نقل 
از ش��ش ديپلمات غربي و اروپايي گزارش داده بود كه 

كشور هاي اروپايي باقي مانده در برجام، احتماال مكانيسم 
حل و فصل اختالفات در برجام )مكانيسم ماشه( را در 
ماه ژانويه )دي-بهم��ن( ۲0۲0 فعال مي كنند. خبري 
كه نشان مي داد تصميم در اين خصوص با هدف مجبور 

كردن ايران به مذاكره از قبل اتخاذ شده است .

   اروپا به دنبال چيست؟
تروئيكاي اروپايي با انتشار بيانيه اي از آغاز روند اجراي 
مكانيسم ماشه در برجام خبر دادند. به گزارش يورو نيوز، 
فرانسه، انگليس و آلمان ديروز در يك بيانيه مشترك 
مكانيس��م حل اختالف در برجام، موس��وم به ماشه را 
ب��ه دليل آنچه »نقض توافق از س��وي ايران« خواندند، 
فعال كرده اند. تروئيكاي اروپا در ادامه بيانيه خود تاكيد 
كرده اند كه به كارزار فشار حداكثري دولت امريكا عليه 
ايران نمي پيوندند. بنا بر بيانيه صادر ش��ده از سوي سه 
كش��ور اروپايي عضو توافق هس��ته اي، اين دولت ها در 
هماهنگي با سرويس روابط خارجي اتحاديه اروپا اين 
تصميم را گرفتند.در بيانيه اتحاديه اروپا آمده اس��ت: 
باتوجه به اقدامات ايران ما هيچ انتخاب ديگري نداشتيم 
جز اينكه امروز نگراني هاي خود را در رابطه با اينكه ايران 
ديگر به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام( عمل نمي كند، نشان دهيم و طبق مكانيسم 
حل اختالف، مطابق با بند ۳6 در برجام اين مساله را به 
كميسيون مشترك ارجاع دهيم.مكانيسم حل اختالفات 
برجام )مكانيسم ماشه( يك روند مذاكره و گفت وگو ميان 
اعضاي برجام است كه با ارجاع گزارش اختالفي از سوي 
يكي از طرف هاي برجام به كميس��يون مشترك آغاز 
مي شود و براي چند مرحله با زمان هاي قابل تمديد در نظر 
گرفته شده است.در مرحله اول مسائل اختالفي به ترتيب 
در سطح مشاوران، معاونان وزراي خارجه و وزيران خارجه 
طرح مي شود كه در صورت عدم اجماع و حل اختالفات 
موجود، مس��ائل اختالفي به شوراي امنيت ارجاع داده 
مي شود و شوراي امنيت هم درباره عدم بازگشت تحريم ها 
راي گيري مي كند كه اين پروسه به شكل كلي يك روند 
زمان بر است كه اعضاي برجام مي توانند همين روند را نيز 
ماه ها و حتي سال ها تمديد كنند. محمد جواد ظريف وزير 
امور خارجه كشورمان پيش تر درباره تهديد اروپايي ها به 
فعال كردن مكانيسم ماشه گفته بود: مكانيسم ماشه در 
برجام براي مواقعي است كه خطاي اوليه رخ بدهد. ايران 
خطاي اوليه را انجام نداده است. اقداماتي كه ايران انجام 
داده است، اول از همه در پاسخ به تخطي امريكا از برجام 
و عدم توان اروپايي ها براي پاسخ دادن انجام گرفته اند و 
اينها همه راهكار محسوب مي شوند. هيچ كسي نمي تواند 
از يك راهكار در پاسخ به راهكاري ديگر استفاده كند.از 
سوي ديگر سيد عباس عراقچي، معاون ظريف نيز در 
مورد چنين تهديدي از سوي اروپايي هاي هاگفته بود: 
طبيعي است كه اين موضوعات شرايطي را ايجاد مي كند 
كه ما به پايان برجام س��ريع تر نزديك شويم. علي اكبر 
صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي هم در حاشيه مراسم 
راه اندازي بخش ثانويه راكتور اراك گفته بود: اگر اروپايي ها 

به سمت مكانيسم ماش��ه بروند عمال به سمت نابودي 
برجام رفته اند. اروپا مي خواهد از بعد مسائل امنيتي برجام 
برآيد و اين را بارها گفته اند. اما اينكه اروپا اين خواستش 
با توانش چقدر تناسب دارد بحث جداگانه اي است. اروپا 
نشان داد متاسفانه ايالت كاليفرنيا در مقابل دولت امريكا 
استقالل سياسي بيشتري دارد تا كل اتحاديه اروپا در 
مقابل امريكا. اين نشان دهنده عاجز بودن اروپا در مقابل 
امريكاست. اينكه به دنبال مكانيسم ماشه بروند بر خالف 
نيت اروپاس��ت و اگر به اين سمت بروند عمال به سمت 
نابودي برجام رفته اند و تناقضي است در اظهارات مقامات 

اروپايي درباره حفظ برجام.

   واكنش وزارت خارجه ايران
واكنش رس��مي ايران به تالش اروپا ب��راي برگزاري 
نشس��ت رفع اختالف��ات برجام��ي در صحبت هاي 
س��خنگوي وزارت خارجه طنين انداز شد، جايي كه 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه ايران درب��اره بيانيه 
س��ه كش��ور اروپايي مبني بر آغاز فرآيند حل و فصل 
اختالفات در برجام، گفت: اقدام سه كشور اروپايي يك 
اقدام كامال انفعالي و از موضع ضعف به شمار مي رود. 
سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه در 
خصوص بيانيه سه كشور اروپايي مبني بر آغاز فرآيند 
حل و فصل اختالفات در برجام توسط اين سه كشور به 
خبرنگاران گفت: ابتدا اين توضيح الزم است كه اقدام 
سه كش��ور اروپايي يك اقدام كامال انفعالي و از موضع 

ضعف به شمار مي رود. فرآيند حل و فصل اختالفات در 
برجام را جمهوري اسالمي ايران از يك سال و اندي پيش 
و با ارسال نامه هاي رس��مي از سوي وزير امور خارجه 
كشورمان به هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام 
آغاز كرده و لذا نه به لحاظ فرآيندي و نه به لحاظ عملي 

اتفاق جديدي نيفتاده است.
موس��وي گفت، واقعيت آن اس��ت كه به دنبال اعالم 
خروج غيرقانوني امريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي 
اين كشور كه بايستي وفق برجام لغو مي شدند، برجام 
در يك وضعيت عدم توازن و ناپاي��دار قرار گرفت. در 
نتيجه جمهوري اس��المي ايران وفق بند ۳6 برجام با 
آغاز فرآيند حل و فصل اختالفات، مساله را به كميسيون 
مشترك برجام ارجاع داد و اين كميسيون درجلساتي 
كه براي رسيدگي به درخواست ايران برگزار شد، چه 
در سطح مديران سياسي و چه در سطح وزرا، با اجماع و 
تاكيد همه طرف هاي برجام مبني بر اينكه سبب اصلي 
وضعيت بغرنج كنوني، خروج غيرقانوني امريكا از برجام 
است، راه حل هايي را براي جبران اين وضعيت تصويب 
نمود. اما متاسفانه در مدت يك سال طرف هاي اروپايي 
برجام به رغم تعهداتي كه هم در برجام داشتند و هم 
صراحتا و به طور رسمي پس از خروج امريكا از برجام در 
جلسات كميسيون مشترك برعهده گرفتند، نتوانستند 
اقدامي ملم��وس و جدي براي ايف��اي تعهدات خود 
صورت دهند و به همين سبب نيز، كشورمان از مقررات 
پيش بيني ش��ده در بندهاي ۲6 و ۳6 برجام استفاده 

كرده و اجراي بخشي از تعهدات هسته اي خود را طي 
پنج گام با فواصل زماني قاب��ل مالحظه متوقف كرد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: در حقيقت اعالم 
آغاز فرآيند حل و فصل اختالف��ات و فعال كردن بند 
۳6 برجام از سوي طرف هاي اروپايي در فضايي مطرح 
مي شود كه اين بند از مدت ها پيش توسط جمهوري 
اسالمي ايران مورد استناد قرار گرفته است و وضعيت 
جديدي ايجاد نخواهد شد. البته چنانچه اروپايي ها - كه 
در بيانيه خود مدعي هستند اين اقدام را با حسن نيت 
و با هدف حفظ برجام صورت داده اند- به جاي تالش 
براي ايفاي تعهدات خود و بهره مند كردن ايران از آثار 
لغو تحريم ها وفق پيوس��ت دو برجام، به تداوم مسير 
وادادگي در برابر امريكا ادامه دهند يا بخواهند از فرآيند 
حل و فصل اختالفات در كميس��يون مشترك برجام 
سوءاس��تفاده كنند، بايد خود را براي پذيرش تبعات 
آن نيز آماده كنند ك��ه اين تبعات قبال به آنان از طرق 

مقتضي گوشزد شده است.
جمهوري اسالمي ايران همانند گذشته آمادگي كامل 
دارد با هرگونه حسن نيت و تالش سازنده براي حفظ 
اين توافق مهم بين المللي با نهايت حسن نيت روبه رو 
شود و در اين مسير از هر ابتكار عمل سازنده اي حمايت 
به عمل آورد. در مقابل، بار ديگر براي همگان، خصوصا 
براي سه كشور اروپايي طرف برجام، روشن مي سازد 
كه به هرگونه بدعهدي، سوءنيت و اقدامات غيرسازنده 

با جديت و قاطعيت به طور مناسب پاسخ خواهد داد.

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

بررسي قضايي فاجعه شليك موشك به هواپيماي اوكرايني
در ش��رايطي كه اف��كار عموم��ي ايرانيان بع��د از وقوع 
فاجعه شليك موش��ك به هواپيكاي اوكرايني خواستار 
اطالع رساني شفاف و مقابله با متخلفان اين حادثه است؛ 
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در رابطه با روند 
پرونده سقوط هواپيما و اينكه چند نفر بازداشت شده اند 
و آيا از مس��ووالن باالتر سپاه هم پرسش��ي شده؟ اظهار 
كرد: در اين ارتباط ابتدائا در س��تاد كل نيروهاي مسلح 
كميسيون هاي تخصصي تشكيل شده و ابعاد موضوع را 
بررسي كردند كه بررسي ها به اتمام نرسيده و در مرحله 
اوليه نتايج به مردم گزارش دادند كه شايد مناسب تر بود كه 
همان ابتدا كه اين كميسيون ها تشكيل شده بود هم اعالم 
مي كردند كه اين كميسيون ها تش��كيل شده و در حال 
بررسي نتايج است. به گزارش ايسنا، اسماعيلي افزود: ستاد 
كل مامور ش��ده و كارهاي خود را انجام مي دهد و با ابالغ 
ويژه رياست قوه قضاييه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
مامور ش��ده كه اين موضوع را از بعد قضايي با بهره گيري 
از كارشناسان مختلف و كارشناسان ستاد كل نيروهاي 
مسلح، س��ازمان هواپيمايي كش��وري، حوزه سايبري، 
جنگ الكترونيك و بهره گيري از اطالعات ضبط شده در 
جعبه سياه هواپيما كه طبق آخرين اطالعم ديروز قرار بود 
به فرانسه فرستاده شود و اين جعبه بازخواني شود، همه 
اطالعات جمع آوري شده و همه ابعاد موضوع رسيدگي 
شود. سخنگوي قوه قضاييه گفت: سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح بالفاصله تحقيقات بسيار گسترده اي را انجام داده 
و تا امروز كه در جريان هستند از تعداد زيادي از افراد كه 
در اين حوزه بودند تحقيقات مفصلي انجام شده و هر شب 

تيم قضايي ما در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا ساعت 
۱۲ شب مشغول بازجويي و تحقيق اخذ اسناد و مدارك 
بودند اما كار سوانح هوايي پيچيدگي هاي خاص خود را 
دارد. ما بايد همه اين ابعاد را بررسي كنيم. وي با بيان اينكه 
در مورد بررسي ها چند موضوع را مورد توجه قرار داده ايم 
و در اين مسير تحقيقات خود را ادامه مي دهيم، گفت: نكته 
اول استيفاي حقوق مادي و معنوي جانباختگان و خانواده 
آنهاست كه به هيچ عنوان از آن كوتاه نخواهيم آمد و پيگير 
و مطالبه گر و اقدام كننده هستيم براي اينكه بتوانيم حقوق 
اين خانواده ها را استيفا كنيم. سخنگوي قوه قضاييه ادامه 
داد: محور دوم كار ما كشف حقيقت است. تا االن نظراتي 
ابراز ش��ده است. نتايج اوليه مشخص است اما ما بايد همه 
ابعاد را بسنجيم و به حقيقت ماجرا برسيم. اسماعيلي گفت: 
تحقيقات مفصلي انجام شده و افرادي بازداشت شده اند. 
رسيدگي مراحل اوليه خود را از لحظه شروع كار طي مي كند 
با توجه به اينكه ۷۲ س��اعت از كار قضايي ما گذشته است 
بازخواني جعبه سياه كمك  شاياني خواهد كرد. استيفاي 
حقوق قانوني و معنوي داغ ديدگان اين حادثه جزو برنامه ها 

و اولويت هاي ما است.

   سرانجام پرونده سكه ثامن
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره صدور حكم 
پرونده سكه ثامن، گفت: متهم اصلي اين پرونده كه بيش از 
۳ هزار شاكي داشت در چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزيري 
محكوم شده اس��ت و عالوه بر آن به ۳6۵۱ ميليارد و 6۵۴ 
ميليون و ۹۷۵ هزار و 6۸ ريال رد مال در حق شكات محكوم 

شده است كه قبل از اين حكم ۷00 ميليارد ريال از اموال 
به شكات برگش��ت داده شده بود. غالمحسين اسماعيلي 
گفت: همچنين متهم به ۱۸۱۲ ميليارد و ۵۵۲ ميليون و 
6۳0 ه��زار و ۴۴۱ ريال جزاي نقدي در حق دولت به اتهام 
كالهبرداري محكوم شده است. بابت اتهام پولشويي به ۹۹ 
ميليارد و ۲۲۲ ميليون و ۴۹۷ هزار ريال محكوم شده است 
و اين راي بيش از ۲00 صفحه است. وي افزود: حكم قطعي 
نيست و به همين جهت هويت متهم پرونده را اعالم نكردم. 

بعد از قطعيت آن را اعالم مي كنم.

   محكوميت حمله كنندگان  به كالنتري 
در اهواز به اعدام

اسماعيلي در پاسخ به س��والي درباره دستگيري عناصر 
ضد انقالب در اهواز در پرونده اي كه به كالنتري حمله كرده 
بودند، گفت: بله، در حمالت تروريس��تي كه به كالنتري 
در اس��تان خوزستان شده بود، عالوه بر حمله مسلحانه و 
شهادت دو تن از سربازان و مجروح شدن تعدادي از آنها، 
معاندان بنا داش��تند فيلم ضبط كنند و بفرستند كه اين 
افراد دستگير شدند و هفته گذشته محاكمه شدند. از اين 
افراد ۳ نفر به اعدام و ساير متهمان به حبس ۱۵ و ۱0 سال 
و يك نفر با تخفيف به ۵ سال محكوم شده اند. اسماعيلي 
در پاسخ به سوالي در رابطه با حضور سفير انگليس در 
تجمعات اخير و واكنش قوه قضاييه نسبت به اين موضوع 
اظهار كرد: در اين موضوع به جهت اينكه ماموريت ما 
تامين امنيت ش��هروندان ما است هيچ تعارفي با هيچ 
كسي نخواهيم داشت ولو به حس��ب ظاهر فرد داراي 

مصونيت ديپلماتيك باش��د. البته قواعد بين المللي را 
مراعات مي كنيم و به كنوانس��يون هاي بين المللي كه 
به آنها ملحق ش��ده ايم احترام مي گذاريم اما احترام به 

كنوانسيون هاي بين المللي يك جانبه نيست.

   تعدادي از نمايندگان پرونده قضايي دارند
سخنگوي قوه قضاييه درباره رد صالحيت برخي داوطلبان 
در ارتباط با محكوميت مالي افراد، گفت: هنوز رسيدگي به 
صالحيت ها به اتمام نرسيده و رد صالحيت شدگان فرصت 
اعتراض دارند. چه بسا تغييراتي در نتايج آن رخ دهد اما اينكه 
نمايندگان پرونده دارند يا خير بايد بگويم تعدادي پرونده 
قضايي دارند البته عدد آن باال نيست. تعدادي از نمايندگان 
كه رد صالحيت شدند پرونده ندارند ولي دو نكته الزم است 
كه بگويم. نكته اول اين است كه آمادگي داريم در اين موارد 
با وصول گزارشات برابر ضوابط رسيدگي كنيم .. سخنگوي 
قوه در پاسخ به سوالي در رابطه با بازپرسي از معاون سابق 
نظارت بانك مركزي در پرونده فساد ارزي گفت: اين پرونده 
نواقصي داشت كه بعد از رفع آنها توسط دادسرا اطالع رساني 
خواهيم كرد. وي در پاسخ به سوالي در مورد گم شدن ۱۸ 
ميليارد دالر ارز گفت: برخي از بر باد رفتن ۱۸ ميليارد 
دالر ارز صحبت كردند و برخي از گم شدن آن صحبت 
كردند و آنطور كه بايد موضوع تبيين نش��د. ما در اين 
بخش ارزهاي تخصيص داده شده را بررسي كرديم و 
در حال انجام تحقيقات درباره بخشي از پرونده در بانك 
مركزي هستيم. زماني كه ارز باالي ۱0 هزار تومان بود، 
ارز ۴۲00 توماني تخصيص داده ش��د و افرادي براي 

س��فر خارجي ارز دريافت كردند و ارز ۴۲00 توماني 
گرفتند و در بازار آزاد فروختند كه اين هم بخشي از باد 
دادن ارز است، البته بخشي از تخصيص ارز هم درست 
بوده است. بخشي از ارزهاي تخصيص داده شده هم در 
پرونده مديران بانك مركزي است كه بعد از رفع نقص 
در دادسرا، در دادگاه به آن رسيدگي مي شود.وي افزود: 
ارز براي واردات كاال و كاغذ نيز اختصاص داده شده كه 
در جاي خود مصرف نشده است و پرونده هاي زيادي 
در اين رابطه تشكيل شده و به آنها رسيدگي شده است.

   توضيح سخنگوي قوه قضاييه درباره عدم 
اعالم آمار كشته شدگان آبان ماه

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با گذشت 
دو ماه از اتفاقات آبان ماه، دلي��ل اينكه هيچ آماري از 
كشته شدگان و بازداشت شدگان از سوي مراجع رسمي 
اعالم نشده چيست؟ گفت: در ارتباط با بازداشت شدگان 
مسوول ما هستيم و آمار هم دست ماست. در جلسات 
قبل آمار را هم اعالم كردم اما اين بازداشت شدگان از 
يك عددي شروع شد و به لحاظ سياستي كه داشتيم 
كاهش يافت زيرا بين معترض و اغتشاشگر كه بانك و 
پمپ بنزين آتش زده و آدم كشته تفاوت قائل شديم. 
در بحث جان باخت��گان نهاد متولي ش��وراي امنيت 
است و قطعا ش��وراي امنيت در مقطع مناسب در اين 
ارتباط اطالع رساني خواهد كرد.وي يادآور شد: تعداد 
بازداشتي هاي كل كشور مشخص است ولي آمار آن را 

االن ندارم. در تهران ۳00 نفر بود كه قبال اعالم شد.
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آشنا: صداوسيما به دنبال انتقام دروني است
نماينده رييس جمهوري در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما در نامه اي خطاب به رييس اين شورا تاكيد 
كرد: اينجانب در مكاتبات متعدد نسبت به »سياس��ي و جناحي شدن رسانه اي كه مي بايست ملي باشد« و 
عملكرد غيرحرفه اي، سياس��ت زده و همراه با تحليل هاي مغرضانه برخي مجريان صداوسيما، تذكر داده ام. 
به گزارش ايس��نا، در بخش هايي از نامه حسام الدين آشنا در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما خطاب به 
رييس اين شورا آمده است: »در شرايطي كه جامعه ايران در شوك خطاي انساني رخ داده در انهدام هواپيماي 
مس��افربري به س��ر مي برد و تصور پنهان كاري و دروغگويي در افكار عمومي شكل گرفته است، شبكه افق و 
برنامه جهان آرا بدون درنظر گرفتن اقتضائات اين شرايط خاص و پيچيده به دعوت از مهمانان و كارشناساني 
مي پردازند كه با نكات نس��نجيده و توهين آميز، بر بغرنج تر ش��دن شرايط مي افزايند و شكاف هاي ايجاد ش��ده را تعميق مي كنند. 
در بخش هاي مختلف برنامه جهان آرا در تاريخ ۲۱ دي ۱۳۹۸، اين س��خنان نس��نجيده و توهين آميز قابل مش��اهده است.« مشاور 
رييس جمهور در ادامه با اشاره به عملكرد صداوسيما در ايام تشييع پيكر شهيد قاسم سليماني، افزود: »اين برنامه در ايام تشييع سردار 
س��پهبد شهيد قاسم سليماني نيز در قامت نمايندگي يك جريان خاص سياسي از طريق برقراري پيوند ميان موضوع »مذاكرات« و 

»شهادت سردار سليماني« به دنبال انتقام دروني از جناح  هاي سياسي بود.« 

احتمال پرواز پهپاد امريكايي از ۳ پايگاه در منطقه مطرح است
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم تاكيد مي كند: هنوز به طور قطع نمي دانيم پهپاد 
تروركننده سردار س��ليماني از پايگاه كدام كشور منطقه به پرواز درآمده است. محمدجواد جمالي نوبندگاني در 
گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه گفته مي شود پهپادي كه ترور سردار سليماني را انجام داده از پايگاهي در كشور قطر 
به پرواز درآمده است، گفت: چندين پايگاه براي پرواز پهپاد امريكايي مطرح شده؛ عين االسد در عراق، علي السام در 
كويت و يك پايگاه در اردن اما هنوز مداركي به دست نيامده كه اين پهپاد از پايگاهي در قطر پرواز كرده است. اين 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره گمانه زني از وجود افراد نفوذي در پرواز سردار سليماني 
به بغداد، عنوان كرد: درز قطعا اطالعاتي صورت گرفته است. وي خاطرنشان كرد: سردار اين اواخر به صورت آشكار 
سفرهايش را انجام مي داد؛ حتي رسانه هاي خارجي رفتن ايش��ان را به كشورهاي شان خبر مي دادند و تلويزيون آن كشورها حضورش را 
زيرنويس مي كردند و شما مشاهده كرديد عادل عبدالمهدي عنوان كرد كه او به دعوت رسمي وارد عراق شده است. به گفته نماينده مردم 
فسا در مجلس  با وجود چنين مواردي فهميدن اطالعات پروازي سردار سليماني كار سختي نبوده است. وي با اشاره به روي كار آمدن هيثم 
بن طارق براي پادشاهي عمان، اظهارداشت: سلطان قابوس در انگلستان تحصيل كرده بود لذا ارتباطش با كشورهاي غربي خوب بود. البته 

وي باتمام كشورها ارتباط داشت لذا فكر مي كنم با روي كار آمدن بن طارق روابط كشورهاي منطقه همانند گذشته پيش رود.

چهره ها
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دولتچگونهاموالوداراييهايدولتيرامديريتميكند

خلق ارزش به جاي حيف و ميل

ماليات مصوب براي خانه هاي لوكس ۱۰ ميليارد تومان و باالتر

هوشيار فقيهي| رييس هيات مديره    انجمن توسعه بهره وري ايران |
وجود منابع طبيعي در كش��ورهاي در حال توس��عه، 
به دليل تسلط غيرمولدها و فس��اد اداري از يك سو و 
عدم راهبردهاي توس��عه اي و تفكر استراتژي توسعه 
اقتصادي، فروش منابع بين نس��لي به وسيله اي براي 
پوشش مشكالت اقتصادي و س��وءمديريت دولت ها 
تبديل شده است. كشور ما از اين رويه خارج نيست در 
اقتصادهاي وابس��ته به نفت، زمان كاهش درآمدهاي 
نفتي مشكالت قابل توجهي در اداره امور براي مديران 
دولتي نفتي به وجود مي آيد. مديراني كه در زمان وفور 
ارزهاي بدون پشتوانه توليد مولد، فضايي رانتي و غير 
بهره ور براي آنها به وجود آورده و در چنين فضايي افراد 
غير مول��د به دنبال هزينه كرد پول هاي نفتي و تأمين 

منافع هم قطاران خود هستند. 
در دوره كمبود منابع ارزي و كاهش قدرت معيش��ت 
عامه مردم، افراد فرصت طلب و غيرمولد همواره به دنبال 
ايجاد فضاي رانتي و ادامه حيات براساس فعاليت عاري 
از كار و تالش مولد و ايجاد فضاي غيرمولد هستند چه 
بسا در كشور ما ميلياردها تومان ارز ارزان سال 1397در 
اختيار اين گ��روه قرار گرفت و ب��راي جبران كاهش 
درآمدهاي خود به قيمت باالتر و با اس��تفاده از فضاي 
رانتي دست در جيب مردم نحيف برده و هزاران ميليارد 

تومان سود را نصيب گروه خود كردند!
در شرايط خاص كشور ما يكي از نهادهاي تغيير رويكرد 
دولت و نشان عملي حركت به سمت اصالحات بنيادي 
در اقتصاد غيرمولد، ايجاد تغيير در نظام بودجه ريزي 

ساالنه دولت است. 
بودجه به عنوان شاخص تمام فعاليت هاي مالي دولت، 
اعم از كس��ب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي 
برنامه هاي متعدد و متنوع در چارچوب قانون بودجه 
انجام مي ش��ود، بنابراين بودجه آينه تمام نماي همه 
برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده و نقش بسيار مهم 
وحياتي در توس��عه اقتصاد ملي ايفا مي كند از طرفي 
بودجه بندي كش��ور بيانگر نوع نگاه مديران كشور به 
نحوه اداره اقتصادي كشور است. در كشوري كه بالغ بر 
80 درصد از بودجه عمومي صرف هزينه جاري مي شود 
نبايد انتظار توس��عه اقتصادي و رشد زيرساخت ها از 
طريق منابع عمومي داشت. لذا در صورت بهينه نمودن 
اين هزينه ها مي تواند بيانگ��ر تغيير رويكرد دولت در 
مديري��ت اقتص��ادي و بهبود وضعيت عام��ه مردم را 

نمايان سازد.
با مروري بر روند تدوين بودجه كش��ور طي چندسال 
گذش��ته، علي رغم برنامه هاي توس��عه و ش��عارهاي 
انتخاباتي روس��اي جمه��ور كنون��ي و ادوار مختلف، 
چابك سازي و كوچك س��ازي دولت براساس بررسي 
بودجه تخصيص داده ش��ده طي س��ال هاي 92 الي 
99 )جدول ي��ك( هيچ ردي از كاه��ش حجم دولت 

نمي بينيم.
ماهيت غير توس��عه اي بودجه از منظر ساختار آينده 
فروش��ي به مي��زان 80.000 ميليارد توم��ان )اوراق 
قرضه(، بودجه طرح ه��اي عمراني به ميزان 70.000 
ميليارد تومان در حال��ي صورت مي گيرد كه عالوه بر 
اينكه تحقق آن در هاله اي از ابهام بوده با توجه به وجود 
80.000 طرح نيمه تمام و نياز به حداقل 800.000 
ميليارد تومان براي اتمام اين طرح ها، بديهي است اين 
بودجه تحولي به وجود نخواهد آورد! در اين بودجه با 
توجه به شرايط ركود اقتصادي و كاهش درآمد بخش 
مولد و ش��فاف اقتصاد كشور، رش��د ماليات ستاني به 
ميزان 30% و رسيدن به رقم 194.000 ميليارد تومان 
بيانگر غيرواقعي بودن و زير فشار قرار دادن بخش مولد 

ش��فاف اقتصاد در بودجه تنظيمي اس��ت. بر اساس 
محاسبه مركز پژوهش هاي مجلس كسري بودجه به 
ميزان 131.000ميليارد تومان كه خود منجر به كاهش 
پايه پولي كشور و تورم خواهد شد. انتظار تحت فشار 

قرار دادن ملت را تقويت مي نمايد. 
در اي��ن مجال به بررس��ي جزييات م��وارد فوق الذكر 
نخواهي��م پرداخ��ت. زي��را به صورت س��نتي به اين 

موضوعات در سنوات گذشته و حال پرداخته اند. 
يكي از مواردي كه نظام بودجه ريزي كشور از بررسي 
و نظارت موثر بر آن غفلت كرده بودجه ش��ركت هاي 
دولتي است كه با بهانه خودگردان بودن آنها هيچگاه 
ورود موثر بر آن نداشته و اين سرمايه عظيم كشور كه 
بايد توليد ثروت براي كشور و حاكميت نمايد همواره 
سوء مديريت بنگاه ها از طريق بودجه عمومي جبران 
شده اين در حالي اس��ت كه بالغ بر 75 درصد بودجه 
كشور در اختيار شركت ها و بانك هاي دولتي است. در 
نظام بودجه ريزي كشور همواره نظارت و بررسي دقيق 
بودجه شركت هاي دولتي مغفول مانده و بصورت عرف 
تنظيم كنندگان بودجه هي��چ ورودي به اين بخش از 
بودجه را ندارند. اين بخش از اليحه بودجه س��ال 99 
براي 345 ش��ركت دولتي، 9 بانك دولتي، 2 موسسه 
انتفاعي وابسته به دولت و 2 رديف فرعي، 24 شركت 
در حال تصفيه )با حجم بودجه صفر( درج شده است 
كه در مجموع برابر با 382 شركت مي شود. سهم تامين 
5.3 درصد از سهم تأمين درآمد مالياتي كشور توسط 
اين بخش از اقتصاد، بيانگر زيانده بودن دارايي هاي ملي 
كشور در قالب شركت ها و بانك هاي دولتي به دليل عدم 

بهره گيري از مديريت حرفه اي را نمايان مي سازد.
در يك دهه گذشته راه حل مشكل را درخصوصي سازي 
و واگذاري اين ش��ركت ها به بخش خصوصي در قالب 
اصل 44 قانون اساسي ديده ايم كه در اين زمينه به دليل 
عدم شفافيت، ايجاد فضايي رانتي براي تعداد معدودي 
از مديران دولتي خودي كه تمايلي به شفاف س��ازي و 
بهبود وضعيت به دليل منافع شخصي و گروهي ندارند 
موفق عمل نكرده ايم. شايد يكي از عوامل اصلي براي 

عدم تحقق اهداف ابالغيه اصل 44 قانون اساسي مبني 
بر واگ��ذاري جهت: افزايش ارزش اف��زوده اقتصادي، 
ايجاد اش��تغال پايدار و ارتقاي بهره وري شركت هاي 
واگذار شده در اين مساله بايد جست كه آيا واگذاري به 
بخش خصوصي در كشور ما تنها راه حل شكوفاسازي 
اقتصاد مولد است؟ و نيازمند تغيير رويكرد و حركت به 
سمت ارتقاي سطح مديريت دارايي هاي دولتي به جاي 

خصوصي سازي را نداريم؟ 
بررسي تجارت يك دهه گذشته از واگذاري ها نمايان 
مي سازد دولت نتوانسته ساختار مناسب واگذاري جهت 
تحقق اهداف ابالغيه را فراهم نمايد و نتايج به دس��ت 
آمده عالوه بر واگذاري هاي غي��ر خصوصي و تبديل 
شركت هاي دولتي به ش��ركت هاي خصولتي نه تنها 
منجر به رونق كسب و كار ها نشده، بسياري از شركت ها 
به تعطيلي سوق داده شده و با راكد شدن سرمايه هاي 

مولد زمينه بيكاري و ورشكستگي را فراهم نموده اند.
اما در بودجه س��ال 99 دولت پيشنهاد كسب درآمد 
به مبل��غ 49.500 ميليارد توم��ان از طريق واگذاري 

شركت ها و دارايي هاي دولت را داده است كه بيانگر اين 
است كه به جاي محوريت اهليت واگذاري جهت تحقق 
اهداف توسعه شركت ها به ابزار باالترين رقم پيشنهادي 
و حراج ش��ركت ها اكتفا نموده است تا بتواند كسري 
بودجه عمومي خود را با حراج اموال دولت جبران نمايد. 
اين در حاي است كه بيش��تر دارايي هاي زيانده براي 
دولت باقيمانده و در سنوات گذشته دارايي هاي داراي 
مزيت واگذار شده و با توجه به اين شرايط واگذاري ها 
و رس��يدن به اين هدف كمي بس��يار س��خت به نظر 
مي رسد. تمركز سياست گذاران در دهه هاي گذشته بر 
مديريت بدهي هاي دولت معطوف شده بود )در كشور 
ما نيز با تشكيل دفتر امور بدهي در خزانه داري با اين 
فرآيند همراه شده ايم( اين درحالي است كه مديريت 
ثروت هاي عمومي را ناديده مي گيرند. باتوجه به اينكه 
در بيشتر كشورها حجم ثروت عمومي بسيار بيشتر از 
بدهي هاي عمومي است، مديريت بهتر ثروت عمومي، 
هم مشكل بدهي دولت ها را حل مي كند و هم منابعي 
براي تحريك اقتصاد و افزايش رش��د اقتصادي فراهم 

مي س��ازد. بحث اين موضوع واگ��ذاري امور به بخش 
دولتي يا خصوصي نيست بلكه استفاده بهينه از منابع 
در دسترس بر اساس بهترين شرايط ممكن در هر كشور 
مطرح است. استقرار رويكرد خلق ارزش براي منابع در 
دسترس، فلسفه وجودي موضوع را در بر خواهد گرفت. 
در مجادله بين طرفداران خصوصي سازي و ملي سازي 
مهم ترين نكته، يعني كيفيت مديريت دارايي ها، گم 
شده است. در بحث مطروحه اين مهم مورد توجه جدي 
قرار خواهد گرفت و به واس��طه بهره گيري از ابزارهاي 
مديريتي عالوه بر خلق ارزش بيش��تر از منابع، منجر 
به كاهش هزينه هاي جاري دولت و ايجاد منابع مالي 

جديد خواهد شد.

  راه مديريت بهتر ثروت عمومي
چگونه ملت ها موفق به مديريت بهتر ثروت هاي عمومي 
مي شوند؟ بيشتر كش��ورها درك و شناخت روشني 
از ميزان ثروت هاي عمومي خ��ود ندارند. ثروت هايي 
مثل ش��ركت ها، نهادهاي مالي و پولي كه در مالكيت 
عمومي است و بايد سود عايد دولت  كنند. ثروت عمومي 
گسترده بوده و امكان استفاده بسيار بهتر از آن وجود 
دارد. تجارب ساير كشورها عيان مي كند كه بهبودي 
اندك در مديريت ثروت عمومي، بازدهي عايد مي سازد 
كه بيش از مجموع سرمايه گذاري در زيرساخت هايي 

مانند حمل ونقل، برق، آب و مخابرات است. 
شفافيت و پاس��خگويي از پيش شرط هاي حكمراني 
خوب بر دارايي هاي عمومي هستند كه بايد در بودجه 
شركت ها و بانك هاي دولتي تبلور يابد، اما برخورداري 
از دانش حرف��ه اي و خالقيت به خ��رج دادن مديران 
نهاد هاي مديريت كننده ثروت ها نيز از واجبات است. 
»يكي از توهمات تاسف بار كه ذهن بيشتر كشورهاي 
جهان سوم را به خود مشغول كرده است، اين تصور است 
كه سياستمداران و كاركنان اداري مي توانند وظايف 
كارآفرينانه را با موفقيت انجام دهند. جاي ش��گفتي 
است كه با وجود شواهدي قاطع كه خالف آن را نشان 

مي دهد اين باور همچنان پا برجاست.)1(«
بديهي است در اين فرآيند صاحبان منافع خاص كه در 
محيطي پر ابهام و عدم شفافيت رشد و نمو پيدا كرده 
و منتفع مي ش��وند، داوطلبانه خواهان تاباندن نور به 
پستوهاي تاريك خويش نيستند و مشكالت عديده اي 
در اين مسير به وجود خواهند آورد، لذا چنين فرآيندي 
به شدت وابسته به حمايت دولت و افراد خواهان توسعه 

كشور است. 
راهكار پيشنهادي در بودجه سال 99 كشور كه به نظر 
مي رسد با توجه به شرايط اقتصادي دولت و معيشت 
مردم در س��ال 1399 الزم مي كند مجلس ش��وراي 
اسالمي براي اولين بار در تاريخ كشور و جهت ورود به 
بودجه ش��ركت ها و بانك هاي دولتي ساختاري براي 
تشكيل صندوق ثروت عمومي آنها در نظر گرفته شود 
كه در قدم اول در س��ال 99 نس��بت به شفاف سازي و 
مستند كردن ليست دارايي ها و تشكيل نهاد مديريت 
حرفه اي ش��ركت ها اقدام عاجل به عمل آيد. تجارب 
ساير كش��ورها بيانگر خلق ارزش و س��ود قابل توجه 
به جاي واگذاري س��رمايه هاي و جب��ران هزينه هاي 

جاري دولت است. 
اين ايده با توجه به گذشت بيش از دو دهه در كشورهاي 
اسكانديناوي و اروپا و آسياي جنوب شرقي و امريكا از 
يك سو و ورود كش��ورهاي حاشيه خليج فارس طي 
چندسال گذشته اس��نادي عملياتي از تجارب ساير 
كشورها را در اختيار ما قرار مي دهد كه فرآيند بهبود را 

تسريع و عملياتي خواهد كرد.

رييس كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اسالمي 
مي گويد براي سال آينده نرخ فروش نفت حدود يك 
ميليون بش��كه در روز پيش بيني ش��ده اين در حالي 
است كه در ش��رايط فعلي و تحريم هاي نفتي حدود 
600 هزار بشكه نفت به فروش مي رسد. وي همچنين 
گفته است دولت براي اجراي لوايح و تخصيص بودجه 
در سال آينده با كسري مواجه است، اما به اعتقاد بنده 
اگر بخش مولدسازي دولت، دارايي ها را خوب و مناسب 
اختصاص دهد و اختيارات بخش هاي مولد هم افزايش 
يابد احتمال دارد كس��ري بودجه به زي��ر 110 هزار 

ميليارد تومان برسد.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگوي ويژه خبري با بيان 
اينكه بودجه دولت براي س��ال آينده با كسري همراه 
اس��ت، افزود: مراحل اوليه گزارش تلفيق بودجه سال 
آينده تا 10 روز آينده به اتمام مي رسد و در صحن علني 

مجلس مطرح خواهد شد.
وي در خصوص ميزان فروش نفت و سهم آن در بودجه 
سال آينده ادامه داد: براي سال آينده نرخ فروش نفت 
حدود يك ميليون بشكه در روز پيش بيني شده اين 
در حالي است كه در شرايط فعلي و تحريم هاي نفتي 

حدود 600 هزار بشكه نفت به فروش مي رسد.
تاجگردون درباره موضوع فروش ام��وال مازاد و اوراق 
مش��اركت تصريح كرد: معتقديم براي اجرايي شدن 
اين موارد بايد اختيارات بيش��تري به دولت داده شود 
در جلسه سران هم موضوع واگذاري اختيارات باالتر به 
بورس و وزارت اقتصاد و ... مطرح شده، اما در كميسيون 
دولت اين موضوع به طور كامل ديده نش��ده است. وي 
گفت: دولت ب��راي اجراي لوايح و تخصيص بودجه در 
سال آينده با كسري مواجه است، اما به اعتقاد بنده اگر 
بخش مولدس��ازي دولت، دارايي ها را خوب و مناسب 
اختصاص دهد و اختيارات بخش هاي مولد هم افزايش 
يابد احتمال دارد كس��ري بودجه به زي��ر 110 هزار 
ميليارد تومان برسد. رييس كميسيون تلفيق بودجه 
مجلس خاطرنشان كرد: كميسيون تلفيق در خصوص 
عرضه قير مجاني به بخش ها به نحوه عرضه تهاتري اين 

كاال رأي داد، زيرا نمايندگاني هستند كه فكر مي كنند 
قيري به دستش��ان مي رسد و آن را صرف خرج بخش 
و شهر خود مي كنند و تمام، اما حقيقت اين است كه 
چنين قيري وجود ندارد و اگر قرار به تخصيص حدود 
4 ميليون تن قير باشد بايد از اعتبارات عمراني كاهش 
پيدا كند و كسر شود. البته در اين بين يك نوع فساد هم 

شكل خواهد گرفت.
او ادامه داد: وقتي حواله قير از وزارت راه صادر مي گردد 
به گونه اي است كه معمواًل وزارتخانه ها پولي براي اين 
موضوع ندارند پس به پيمانكار خود مي گويند بخشي 
از قير را بابت دس��تمزد بردار و بفروش و به اين ترتيب 

فساد شكل مي گيرد.
نماينده مجلس درباره قيمت حامل هاي انرژي در اليحه 
بودجه سال آينده گفت: بحث حامل هاي انرژي بسته 

و تصميم به اجراي آن گرفته شد.
تاجگردون در مورد پيشنهاد قيمت گذاري حامل هاي 
انرژي افزود: دو سوم مصرف كنندگان سوخت در حال 
حاضر از سهميه خود اس��تفاده مي كنند وبا توجه به 
اينكه اگر نرخ بنزين به صورت تك نرخي و بر فرض 2 
هزار تومان تعيين گردد عماًل قيمت 35 درصد افزايش 
يافته است. او اضافه كرد: سهميه اختصاص يافته بنزين 
امكان اصالحاتي دارد كه در ح��ال حاضر قابل پيش 
بيني نيس��ت. تاجگردون در مورد پلكاني شدن اخذ 
ماليات بر حقوق گفت: در س��ال 98 � 97 كساني كه 
حقوق بااليي داشتند دريافتي شان رشدي نكرد زيرا 
نرخ رشد حقوق آنها نس��بت به افزايش 35 درصدي 
ماليات بس��يار پايين بود در نتيجه عاي��دي اين افراد 
در مقايسه با س��ال 96 تغيير چنداني نداشت. او ادامه 
داد: براي اولين بار خانه هاي لوكس 10 ميليارد تومان 
و باالتر، مشمول ماليات س��االنه مي شوند.همچنين 
اعمال ماليات بر خانه ه��اي خالي كه در تهران فراوان 
داريم هم س��ال آينده به همت شهرداري ها عملياتي 
مي گردد و اخذ ماليات براي خودروهاي لوكس باالي 
يك ميليارد تومان در بودجه سال آينده مصوب شد كه 
الزم االجرا خواهد بود. تاجگردون اضافه كرد: امس��ال 

در مركز پژوهش ها سيستم اطالعات بانكي و اطالعات 
حساب ها به هم متصل ش��ده اند كه فرار مالياتي را به 

حداقل ممكن برساند.
او در خصوص الزام استفاده از سامانه فروش متصل به 
سازمان امور مالياتي گفت: در مصوبات اخير كميسيون 
تلفي��ق وكال و دفاتر وكالت هم به منظور اس��تفاده از 
سامانه فروش متصل به س��ازمان امور مالياتي كشور 
موظف شده اند. تاجگردون ادامه داد: استفاده از سامانه 
فروش متصل به سازمان امور مالياتي شامل همه صنوف 
مي باش��د و فقط مربوط به دو رسته شغلي پزشكان و 
وكال نمي شود. رييس كميسيون تلفيق بودجه گفت: 
زماني كه مصوبه اي تأييد گردد و دولت آن را اجرا كند 
به گونه اي كه به ضرر مردم باش��د ما از حرف خودمان 
مي گذريم زيرا مجري مصوبه، دولت است .نه تنها بانك 
مركزي بلكه همه دس��تگاه ها با تخصيص ارز 4 هزار و 
200 توماني مشكل دارند اما فعاًل آقاي رييس جمهور بر 
اين باور است كه ارز 4 هزار و 200 توماني حالل گراني 
و مشكالت اقتصادي در جامعه است البته ما به دنبال 
قانع كردن دولت در اين زمينه هستيم. تاجگردون در 
خصوص اعمال 50 درصد ماليات در مناطق آزاد افزود: 
نمي شود به سرمايه گذاري كه با علم به معاف از ماليات 
بودن مناطق آزاد، اقدام به سرمايه گذاري كرده بگوييم 

كه امسال بايد 50 درصد ماليات پرداخت كند .
او در خصوص همسان سازي نظام دريافت حقوق بگيران 
و بازنشستگان گفت: در بودجه سال آينده درصدي به 
اين موضوع اختصاص يافته است و دريافتي اين عزيزان 

افزايش خواهد يافت.
رييس كميس��يون تلفي��ق بودجه گف��ت: در مورد 
پرداخت مطالبات دولت به تأمين اجتماعي و صندوق 
بازنشستگي س��ازوكاري طراحي و تصويب شد كه بر 
طب��ق آن دولت بايد در س��ال 99 رقمي برابر 50هزار 
ميليارد تومان به صورت هر سه ماه يك بار به صندوق 
بازنشس��تگي و تأمي��ن اجتماعي پرداخ��ت نمايد. 
30درصد از اين مبلغ به عنوان گام اول همسان سازي 

مستمري بگيران تأمين اجتماعي خواهد بود.
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جزييات 7۰ ميليون دالر 
كاالي دپو شده در گمركات

آخرين وضعيت كاالهاي گروه )4( دپو ش��ده در 
گمرك نش��ان مي دهد كه تا مرز 70 ميليون دالر 
از اين كاالها كه غيرضروري و مصرفي هستند در 
گمركات و بنادر مانده اس��ت، در بين آنها قطعات 
موتور سيكلت و خودرو تا اش��ياي دكوري، لوازم 

خانگي و ژل هاي تزريقي پوست ديده مي شود.
به گزارش ايس��نا، در بين كاالهاي رس��وب كرده 
در گمرك، بخش��ي را كاالهاي گروه )4( تشكيل 
مي دهند كه از مدت ها قبل ترخيص آن با مشكالتي 
مواجه ش��د تا اينكه در س��ال جاري و با دس��تور 
رييس جمهور با ورود دستگاه هاي ذيربط مصوباتي 
براي ترخي��ص كاالها از گمرك صادر ش��د، ولي 

كاالهاي گروه )4( تعيين تكليف نشدند.
چندي پيش وزير اقتصاد براي بازديد از گمركات به 
جنوب سفر كرده بود كه در ادامه پيشنهادي را براي 
تعيين تكليف كاالهاي گروه )4( به هيات وزيران 
ارايه كرد كه البته هنوز در رابطه با آن تصميم گيري 
نشده است. اما تازه ترين اطالعات دريافتي ايسنا از 
وضعيت كاالهاي گروه )4( از اين حكايت دارد كه 
اين كاالها در 17 گمرك كش��ور دپو شده اند كه 
در مجم��وع ارزش آن به ح��دود 70 ميليون دالر 
مي رس��د. جزييات اين كاالها در گمرك ها نشان 
مي دهد كه در گمرك آب��ادان حدود 14 ميليون 
دالر از اجزا و قطعات موتور سيكلت و خودرو تا لوازم 
خانگي مانند چرخ گوش��ت، جاروبرقي، چايساز، 
شال و روسري يا ابزارآالت وجود دارد. همچنين در 
گمرك بوشهر، ژل و كرم هاي دارويي و بهداشتي، 
وسايل آشپزخانه، ماشين لباسشويي و ظرفشويي، 
تقويت كننده هاي مو يا رينگ چرخ براي سواري و 
وانت و همچنين كمپوت آناناس ديده مي شود. در 
گمرك هاي ديگر مانند گمرك تهران، شكالت هاي 
قنادي، صابون، شامپو، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
كمپوت آناناس، غذاي س��گ و گربه يا دس��تگاه 

ليفتراك وجود دارد.
بندر خرمشهر نيز يكي ديگر از گمركاتي است كه در 
آن از ويولن و پيانو تا اشياء سراميكي دكوري، اسباب 
بازي، كالس��كه و چراغ مطالعه دپو شده است. اما 
گمرك شهيد رجايي بندر عباس كه حجم زيادي 
كاال در آن قرار دارد كمپوت آناناس، سنگ طبيعي، 
فندك و كاغذ سيگار، لوازم خانگي، لوازم حمام و 
دستشويي، لوازم دندانپزشكي، ديده مي شود. در 
گمرك س��هالن تبريز روغن ذرت تصفيه شده يا 
در فرودگاه امام )ره( ژل هاي تزريقي زير پوستي، 
عينك آفتابي، كليپس مو وارد شده و باقي مانده 
است. در كيش نيز لوازم آرايشي و در ماكو يراق آالت 
مبلمان از جمله وسايلي هستند كه در قالب گروه 
)4( وجود دارد. در حالي احتماال تعيين تكليف و 
ترخيص كاالهاي گروه )4( با توجه به پيشنهاد وزير 
اقتصاد به هيات دولت وجود دارد كه گره هاي ارزي 

يكي از موانع ترخيص اين كاالهاست.

مردم، قدرت و منافع )۱5۰( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل 10 
  يك زندگي نجيبانه براي همه 

در ي��ك دوره بلندمدت در برخ��ي از بازارها ممكن 
اس��ت برنامه هاي عمومي و خصوصي در كنار هم 
باش��ند )همچنان كه آنها امروزه براي تامين درآمد 
بازنشستگي در كنار هم هستند(. در برخي موارد، 
بخش خصوصي ممكن اس��ت براي برآورده كردن 
نيازهاي افراد خاص قادر باش��د برنامه اي را با برنامه 
ديگر پيش ببرد. در برخي موارد، من گمان مي كنم، 
به جز براي خالهاي مش��خصي كه به سمت خيلي 
ثروتمندها نشانه رفته، بخش خصوصي ناتوان باشد. 
من نمي خواهم رقابت را به اثبات برس��انم. هنوز در 
برخي از موارد، اكثريت شهروندان به سمت بخش 
خصوصي گرايش دارند. اما در تمامي موارد، گزينه 
عمومي براي رقابت ميان بخش خصوصي و عمومي، 
غني ك��ردن انتخ��اب را فراهم مي س��ازد و بخش 
خصوصي را تشويق مي كند تا با هزينه هاي كمتر و 
خدمات بهتر، كارآمدتر، رقابتي تر و پاسخگوتر باشند .

متاسفانه كش��ور مس��ير غلطي را در پيش گرفته 
اس��ت. رييس جمهور 
اوباما در نظر داش��ت تا 
در قالب »قانون درماني 
به صرف��ه«، گزين��ه 
عمومي را مطرح سازد. 
بخ��ش خصوصي كه 
رقابت را نمي خواهد و با 
موفقيت آن را منكوب 

كرد.
امريكا از اينكه خودش را »استثناگرايي امريكايي« 
مي نامد، مغرور است، يعني آنكه امريكا خاص است و 
جايگاه آن از ديگر كشورها به خاطر تاريخ بي همتايش 
فرق مي كند. اخيرا، اين اس��تثناگرايي غلبه شومي 
كرده است: نابرابري بزرگ تر و نابرابري در فرصت ها، 
زندانيان بيشتر و عمر مفيد كمتر و رو به كاهش، حتي 
كمتر از كشورهايي كه سطح درآمدي مشابه دارند. 
سيستم بيمه درماني خصوصي امريكا بسيار گران تر از 
برنامه هاي عمومي در اروپا است و نتايج درمانده تري 
هم دارد. حداقل آنكه ما بايد به تمامي اين پيشنهادات 
توجه بيشتري كنيم، چيزي است كه در جاهاي ديگر 
دارد انجام مي ش��ود. امريكا بهتر است دست از اين 
رفتار كه كشورهاي ديگر چيز ديگري ندارند به ما ياد 
بدهند، دست بردارد. آنها به آنچه كه ما انجام داده ايم 
توجه ويژه كرده اند و ديدند كه چيزي كار مي كند و 
به نظر براي آنها هم كار مي كند، تقليد كردند و به كار 

گرفتند. ما بايد همين رفتار مشابه را انجام دهيم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

 سهم بودجه عمومي و شركت هاي دولتي در دولت دهم و يازد هم )ميليون ريال(
بودجه شركت هاي دولتي سال بودجه عمومي 

 5,357,963,995  2,360,585,507 1392

 5,971,257,738  2,350,084,641 1393

 6,019,377,006  2,744,101,609 1394

 6,828,171,863  3,354,895,145 1395

 8,005,021,048 3,988,531,335 1396

 8,391,247,284  4,432,608,668 1397

 12,771,433,156  5,200,083,652 1398

 14,839,457,689  5,638,293,049 1399

 عضو كميس�يون تلفيق مجلس ب�ا تاكيد بر 
اينكه مخالف تصميم اين كميس�يون در دو 
پله اي ك�ردن ماليات ب�ر درآم�د كارمندان 
هس�تم، گفت: احتم�اال بند »ال�ف« تبصره 
6 اليح�ه بودجه 99 مج�ددا مورد بررس�ي 
و راي گي�ري ق�رار مي گيرد. قاس�م احمدي 
الشكي عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس درباره مصوبه اين 
كميس�يون پيرامون كاهش پله هاي مالياتي 
كارمن�دان از پن�ج پله به دو پل�ه گفت: بنده 
مخالف تصميم كميسيون تلفيق مجلس در 
دو پله اي كردن ماليات كارمندان هستم. اين 
مصوبه در راس�تاي عدالت مالياتي نيس�ت. 
وي ادامه داد: بر اس�اس مصوبه كميس�يون 
تلفيق كس�اني كه هفت برابر سقف معافيت 
كه 3 ميليون است، حقوق دريافت مي كنند، 

بايد 10 درصد ماليات دهند كه منطقي به نظر 
نمي رسد. الش�كي با اش�اره به صحبت هاي 
نمايندگان موافقان مالي�ات دوپله اي گفت: 
موافقان مصوبه اخير كميسيون تلفيق معتقد 
بودند، ماليات بعضي گروه ها از جمله اعضاي 
هيات ه�اي علمي ب�ه گونه اي اس�ت كه رقم 
دريافتي آنها را در س�ال 99 كمتر از سال 98 
خواهد بود زيرا در قانون بودجه 98 رقم ماليات 
كساني كه حقوق باال دريافت مي كنند به 35 
درصد رسيده است. عضو كميسيون تلفيق 
مجلس در پايان تصري�ح كرد: اين موضوع را 
بايد در بخش حقوق و دس�تمزد بودجه مورد 
بررسي قرار داد. درحال حاضر در كميسيون 
تلفيق به نتيجه نهايي نرسيده ايم. احتماال بند 
»الف« تبصره 6 اليحه بودجه 99 مجددا مورد 

بررسي و راي گيري قرار مي گيرد.

برش
دوپله اي شدن ماليات به دور از عدالت مالياتي است



گزارش

مسعوددانشمند،دبيركلخانهاقتصادايران:حذفچهارصفرهيچضرورتاقتصادينداردجزاينكهتورمراتشديدميكند

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

 بانك مركزي در اجراي سياست هاي نوين مالي ناتوان است

سقف خريد و فروش نقدي ارز در بازار متشكل ۵۰ هزار يورو

گروه بانك و بيمه | فرشته بهروزي نيك |
چرا نبايد رييس بانك مركزي در مجلس پاس��خگو 
باشد؟ دولت بانك مركزي را به صندوقي براي خود 
تبديل كرده اس��ت و بانك مركزي نتوانست ارزش 

پول ملي را حفظ كند
مس��عود دانش��مند، دبيركل خانه اقتصاد ايران، به 
»اعتمادآنالي��ن« گفت: اصواًل بان��ك مركزي بايد 
مستقل باشد. اگر اين طور نباشد، دولت ها هر زماني 
كه نياز به پول داش��ته باشند به اين صندوق )بانك 
مركزي( دس��ت درازي كرده و كسري مالي خود را 

جبران مي كنند.
عملكرد بانك مركزي اين روزه��ا بيش از هر زمان 
ديگ��ري زير نقد كارشناس��ان، دس��ت اندركاران و 
حتي مسووالن حوزه اقتصادي كشور است. داليل 
اين انتقاد بي ش��مار اس��ت كه مهم تري��ن آن عدم 
تصميم گيري ه��اي درس��ت اين بان��ك در دوران 
حساس اقتصادي اس��ت. درباره عملكرد اين بانك 
اظهارنظرهاي متفاوت��ي وجود دارد، اما نكته اي كه 
از نظر مس��عود دانش��مند، دبيرخانه اقتصاد ايران، 
قابل طرح بود عدم استقالل بانك مركزي طي ادوار 

گذشته تاكنون است.
آن طور كه دانش��مند به اعتمادآنالين گفت: اصواًل 
بانك مركزي بايد مستقل باشد. اگر اين طور نباشد 
دولت ها هر زماني كه نياز به پول داشته باشند به اين 
صندوق )بانك مركزي( دست درازي كرده و كسري 

مالي خود را جبران مي كنند.
عضو هي��ات نمايندگان اتاق بازرگان��ي ايران براي 
مصداقي ش��دن اظهارنظر خود اظهار داشت: براي 
مثال شما در هيچ تشكيالتي )شركت ها( نمي توانيد 
صندوق يك ش��ركت را در اختيار خريدهاي روزانه 
قرار دهيد؛ اگر اين طور باشد دخل و خرج آن شركت 

غيرشفاف خواهد شد.
اين تحليلگر اقتصادي همچني��ن در مورد ارزيابي 
خ��ود از عملكرد بانك مركزي ح��وزه پولي و بانكي 
كشور توضيح داد: در اين سال ها مشكل اين بوده كه 
بانك مركزي نتوانسته سياست مستقل پولي را در 
جهت حفظ نقدينگي و پايه پولي كشور اجرا كند. در 
عوض در ادوار گذشته تاكنون بانك مركزي به مثابه 
صندوق دولت عمل كرده و دولت هم هرچه خواسته 

به او )بانك مركزي( گفته است.
 چ��را دولت در نظ��ام پولي و بانكي كش��ور دخالت 

مي كند؟

او براي روشن شدن اين نكته كه عملكرد اين بانك 
تا چه اندازه ضعيف و بر اساس خواست دولت ها بوده 
است افزود: براي مثال دولت مي خواهد بدهي خود 
را نپردازد و چون بانك مركزي در مقابل رفتار دولت 
قدرتمند نيس��ت نمي پردازد؛ يا اينكه دولت مي آيد 
در خصوص پرداخت تسهيالت، براي شبكه بانكي 
تعيي��ن تكليف مي كند. اصاًل دولت چه كاره  اس��ت 
كه براي نظ��ام پولي و بانكي كش��ور تعيين تكليف 
كند كه تس��هيالت چگونه و به چه كساني پرداخت 
ش��ود؟ اين هم از نقاط ضعف عملكرد بانك مركزي 

در ايران است.

    بانك مركزي موفقي نداريم
اين عضو هيات نمانيدگان اتاق بازرگاني صحبت هاي 
خود را اين طور ادامه داد: از س��وي ديگر، دولت هر 
زمان پول كم م��ي آورد مي گويد اينقدر دالر دارم و 
بانك مركزي اين رق��م را از من بگيرد و ريال به من 
دهد؛ ريال��ي كه من )دولت( تعيي��ن مي كنم با چه 
نرخي باشد؛ به همين ترتيب هم شاهد هستيم كه 
دولت در حال حاضر به تعيين كننده نرخ ارز در بازار 
تبديل شده بدون اينكه در اين فرايند مكانيسم بازار 

نقشي داشته باشد.
او در توضيح اين روند تصريح كرد: بانك مركزي در 
كش��ور ما هيچ وقت موفق نبوده از ابزارهاي مدرن 
تسهيالتي بانكي و ابزارهاي نوين تامين مالي براي 
ارايه تس��هيالت بانكي به م��ردم و بخش هاي مولد 

اقتصادي استفاده كند.
اين تحليلگر اقتص��ادي در خالل صحبت هاي خود 
همچنين به روند غيرقابل پذيرش انتخاب روساي 
بانك مركزي در ايران اش��اره كرد و گفت: مديريت 
بازار پولي در كشور خودش تابع دولت است و هرچه 
دول��ت بگويد انجام مي دهد. چ��را؟ به اين دليل كه 
مكانيس��م انتخاب رييس بانك مرك��زي در اختيار 
دولت است و مجلس هم نمي تواند رييس اين بانك 
را س��وال و جواب كند؛ چون او )مجلس( در انتخاب 

رييس بانك مركزي نقشي نداشته است.

    حذف چهار صفر ضرورت اقتصادي ندارد
مس��عود دانش��مند در ادام��ه گفت وگ��وي خود با 
اعتمادآنالي��ن، تصميمي مبني بر حذف چهار صفر 
از پول ملي را تلويحًا سياستي بي پايه و اساس تلقي 
كرد و افزود: اين مساله به همان نكته اي برمي گردد 

كه عنوان كردم؛ دولت مي گويد و بانك مركزي هم 
هرچه دولت بگويد اجرا مي كند. 

او با اين توضيح ادامه داد: اصواًل واحد پول يك بحث 
قرار دادي اس��ت؛ براي مثال االن كه يك هزار وون 
كره مثاًل معادل 100 يا 200 تومان ما در ايران است، 
آيا بايد بگوييم پول كره بي ارزش است؟ خير. تركيه 
آمد 6 صفر از واحد پول ملي خود را حذف كرد. خب 
چه اتفاقي برايش افتاد به غير از اينكه بر ش��اخص 
تورم كش��ورش افزوده ش��د؟ مثال ديگري مي زنم؛ 
در حال حاضر 100 ين ژاپن برابر با يك دالر است، 
آيا باي��د نتيجه گيري كنيم كه ين  ژاپن ضعيف تر از 

دالر است؟
اين آگاه اقتصادي اضافه كرد: در قانون پولي و بانكي 
كشور تعريفي قائل ش��ديم و گفتيم واحد پول ملي 
كشور ما ريال است و هر يك ريال هم معادل است با 
مثاًل يك هشتصد و سيزده هزارم يك گرم طال. البته 
ارقام دقيق در قانون پولي و بانكي كشور آمده است.

    بعد از حذف صفر چه اتفاقي در اقتصاد  مي افتد 
به گفته دانش��مند: بنابراين ما واحد پول خود را بر 
مبناي طال تعريف كرديم، ام��ا حاال قيمت هر گرم 
طال با همان قيمت يك ماه يا يك س��ال پيش برابر 
اس��ت؟ خير. پس در اين شرايط با حذف چهار صفر 
از پول ملي هيچ تغييري در اصل ماجرا كه نوس��ان 
شديد قيمت ها و رش��د تورم است به وجود نخواهد 
آمد. دانش��مند در جواب اين پرسش كه آيا آن طور 
كه بس��ياري از كارشناسان مي گويند حذف صفر از 
پول ملي مي تواند موجب كاهش جو رواني تورم شود 
تاكيد كرد: اصاًل اين طور نيست. اتفاقًا اين زمينه اي 
ايجاد خواهد كرد كه تورم كاالها در كش��ور بيشتر 
شود. با فرض حذف چهار صفر، تصور كنيد كه شما 
10 هزار ريال )1000 تومان( براي خريد يك آدامس 
هزينه مي كنيد، حاال به شما بگويند 1.1 دهم ريال 
جديد براي خريد آدامس بدهيد؛ از نظر رواني شما 
تصور خواهيد كرد كه ارزاني ش��ده، اما اين مس��اله 

زمينه را براي تورم كاالها فراهم خواهد كرد و هيچ 
نقشي در اقتصاد ندارد.

    تصورات اشتباه درباره حذف 4 صفر
او همچنين در واكنش به اظهارنظرهاي ديگري مبني بر 
اينكه حذف چهار صفر از پول ملي، هزينه چاپ اسكناس 
را كاهش خواهد داد اظهار داشت: اين تصورات اشتباه 
است.  در حال حاضر مبادالت نقدي پولي در كشور 90 
درصد كاهش پيدا ك��رده و اكثر اين مبادالت نقدي به 
صورت الكترونيكي انجام مي شود، پس نيازي به حذف 
صفر براي كاهش هزينه چاپ پول نيس��ت.  دانشمند 
صحبت هاي خود را اين طور به پايان رساند: دولت به جاي 
صرف وقت براي چنين طرح هايي از جمله حذف صفر 
بايد زمينه بانكداري الكترونيكي را بيش از گذشته فراهم 
كند. نيازي نيست به فكر كاهش عمر اسكناس يا هزينه 
 چاپ آن باشيم، بايد به سمت شيوه هاي نوين بانكداري 

حركت كنيم.

گروه بانك و بيمه| 
در راس��تاي تس��هيل تعامالت ارزي كارگزاران بازار 
متشكل معامالت ارز ايران، سقف خريد و فروش نقدي 
ارز در اين بازار از 10 هزار دالر به ۵0 هزار يورو يا معادل 
آن به س��اير ارزها تغيير يافت.به گزارش تعادل، بانك 
مركزي در راستاي تسهيل تعامالت ارزي كارگزاران 
بازار متشكل ارزي با ابالغ بخشنامه اي به شبكه بانكي 
اعالم كرد كه س��قف خريد و فروش نقدي ارز در بازار 
متشكل ارزي افزاريش پيدا كرده است. اين ابالغيه به 
شرح زير است: با عنايت به مصوبه يكهزار و دويست و 
شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 
18 دي 97 با موضوع تشكيل بازار متشكل معامالت 
ارز ايران، به منظور تسهيل تعامالت ارزي كارگزاران 
آن بازار از جمله بانك ها و صرافي هاي مجاز در بس��تر 
الكترونيكي بازار ياد شده، سقف خريد و فروش نقدي 
ارز كه تا پيش از اين به موجب بخشنامه 10 هزار دالر 
بود، در بازار متشكل معامالت ارز ايران معادل ۵0 هزار 

يورو يا معادل آن به ساير ارزها تعيين مي گردد.

    نرخ ها در بازار
روز سه ش��نبه 24 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال با 3 دالر كاهش نسبت به روز دوشنبه 1۵44 
دالر اعالم ش��د. اما در ب��ازار آزاد ارز و معامالت نقدي، 
به دنبال فعال س��ازي مكانيزم ماشه توسط تروئيكاي 
اروپايي شامل فرانسه، انگليس و آلمان، نرخ دالر اندكي 
افزايش يافت و به 13۵10 تومان رس��يد. گزارش ها از 
بازار آزاد نشان مي دهد كه بعد از انتشار خبر مكانيزم 
ماشه، قيمت دالر در روز سه شنبه به 13440 تومان و 
در ساعاتي بعد به 13۵10 تومان رسيد و به دنبال آن 
تا س��اعات عصر نيز نوسان داشت. روز سه شنبه بهاي 
خريد هر دالر در تابل��وي صرافي هاي بانكي 12 هزار 
و 900 تومان و ف��روش 13 هزار تومان بود، نرخ خريد 
هر يورو ني��ز 14 هزار و ۵00 توم��ان و نرخ فروش آن 
14 هزار و 600 تومان درج ش��د. همچنين بانك ها تا 
سقف 1000 يورو به مسافران كشورهاي غيرهمسايه 
ارز مسافرتي پرداخت مي كند كه قيمت اين ارز نيز در 
حال حاضر با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك ها، 
رقمي در حدود 14 هزار و 800 تومان اس��ت. بانك ها 
ني��ز امروز هر دالر امريكا را 12 هزار و 791 تومان و هر 
يورو را 14 هزار و 388 تومان مي خرند. در سامانه سنا 
نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر 12 هزار و 900 تومان 
و قيمت فروش آن 13 هزار تومان اعالم شد همچنين 
نرخ لحظه اي هر يورو 14 هزار و ۵00 تومان خريداري 
و به قيمت 14 هزار و 600 تومان به فروش رسيده است 
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز دوشنبه 23 
دي 98 را براي دالر 13 هزار و 21 تومان، يورو 14 هزار 
و 608 تومان، پوند انگليس 16 هزار و 983 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و ۵1۵ تومان، لير تركيه 2 هزار و 327 
توم��ان و يوآن چين يك هزار و 967 تومان اعالم كرد.

با اع��الم اونس طالي جهاني 1۵44 دالر و دالر آزاد به 

قيمت 13 هزار و ۵10 تومان در بازار آزاد، طال و سكه با 
با ثبات قيمتي نسبت به روز دوشنبه مواجه شدند و بر 
اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 
ميليون و 128 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 491 
هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 82۵ 
هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 800 هزار تومان، 
نيم س��كه 2 ميليون 600 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۵۵0 هزار تومان و سكه گرمي نيز 9۵0 هزار 
تومان معامله شد. در بازار ارز رسمي، بانك مركزي نرخ 
47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 8 ارز مانند يورو 
افزايش و قيمت 28 واحد پولي ديگر مانند پوند كاهش 
يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا روز س��ه شنبه 24 
دي ماه 98 معادل 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند 
انگليس ۵4 هزار و ۵79 ريال و هر يورو نيز با 46 هزار و 

77۵ ريال ارزش گذاري شد.

    صعود جهاني دالر از سر گرفته شد
از سوي ديگر، شاخص دالر پس از افت محسوس ديروز 
مجددا صعودي شد. به گزارش رويترز، انتظار مي رود 
تا س��رانجام پس از هفده ماه جنگ تجاري، دو اقتصاد 
بزرگ جهان تا پايان اين هفته بر سر امضاي فاز نخست 
توافق تجاري به يك جمع بندي واحد برسند. قرار است 
تا نخست وزير چين براي اين كار راهي واشنگتن شود و 
استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا از گفت وگوي 

خود با طرف چيني خبر داده است.
با اين حال در منطقه خاورميانه اگر چه از شدت تنش ها 
به ميزان قابل توجهي كاس��ته شده اس��ت اما برخي 
ريسك ها هنوز به قوت خود باقي مانده اند. شينزو آبه، 
نخست وزير ژاپن در ديدار با محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان سعودي بر مصمم بودن كشورش به ارسال 
نيروي نظامي به خليج ف��ارس تاكيد كرده و پارلمان 
ژاپن نيز با اختصاص بودجه براي تامين مالي اين كار 

موافقت كرده است.آدام كول، تحليل گر بازار در موسسه 
»آر بي سي كپيتال ماركتس« گفت: با كاهش تنش ها 
در نقاط مختلف اكنون معامله گران آهسته آهسته در 
حال ثبت سفارشات خريد جديد هستند.شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني 
را ان��دازه مي گيرد، در معامالت ام��روز با افزايش 0.1 
درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح 97.07 واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سويس معادل 1.0297 

دالر اعالم شد.
روابط امريكا با اروپا نيز بر سر مسائل تجاري كماكان 
متشنج است و پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه 
به آلمان توسط امريكا، تنش ها بين متحدان دو سوي 
اقيانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا خواس��ته است با هم يك سپر دفاعي در 
برابر تحريم ها تشكيل دهند. از سوي ديگر نيز فرانسه 
امريكا را تهديد كرده است كه در صورت عملي شدن 
افزايش تعرفه ها، پرونده را به س��ازمان تجارت جهاني 
خواهد بود. برونو لو مر، وزير دارايي فرانسه با غيرمنطقي 
خواندن مواضع امريكا خواهان بازگشت به ميز مذاكره 
شده است.جوليان امانوئل، استراتژيست ارشد ارزي در 
موسسه »بي تي جي« گفت: نگاه معامله گران اكنون به 
خاورميانه و چين دوخته شده است. در خصوص چين 
اطمينان خاطر بيشتري وجود دارد و احتماال به دنبال 
امضاي فاز نخس��ت توافق تجاري، رشد اقتصادي اين 
كشور تقويت خواهد ش��د.در آخرين دور از معامالت، 
پوند با ريزش 0.۵6 درصدي نسبت به روز قبل خود و 
به ازاي 1.2989 دالر مبادله شد. يورو نيز براي دومين 
روز متوالي نزولي شد و به 1.1142 دالر رسيد. همچنين 
هر دالر امريكا به 1.30۵4 دالر كانادا افزايش يافت. در 
برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3471 دالر 

سنگاپور مبادله شد.
تحوالت انگليس نشان مي دهد كه بايد منتظر اتخاذ 
موضع سرس��ختانه تر از طرف لندن در برابر بروكسل 

به دنبال پيروزي تاريخي محافظه كاران در انتخابات 
بود. احتماال انگليس خواهان گرفتن امتيازات بيشتري 
از اتحاديه اروپ��ا در خصوص توافقات تجاري، بانكي و 
گمركي خواهد شد. مجلس جديد انگليس با اكثريت 
قاطع آرا به اليحه دولت براي ترك اتحاديه اروپا تا 31 
ژانويه س��ال  آينده راي مثبت داد تا برگزيت يك گام 

بزرگ به سرانجام خود نزديك شود.
 با اين حال برخي از مسووالن اروپايي نسبت به طوالني 
ش��دن دوران گذار در صورت تغيي��ر موضع انگليس 
هشدار داده اند.اورسال فون در لين، رييس كميسيون 
اروپا با تغيير موضعي آشكار گفته است كه اتحاديه اروپا 
شايد مهلت زماني مذاكرات با انگليس را تمديد كند. 
موضع گيري جديد مقامات مالي و درايي انگليسي نيز 
نشان مي دهد كه بودجه سال 2020 متمركز بر تقويت 
زيرساخت ها و افزايش هزينه هاي دولتي در بخش هاي 
آموزش��ي و درماني خواهد بود كه ب��ه معناي در نظر 
گرفتن يك دوره گذار طوالني براي برگزيت خواهد بود.

در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.1 درصد كاهش به 110.1137 ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4482 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.8844 

يوان چين اعالم شد.

    شيب نزولي طال تندتر مي شود
همچني��ن قيمت طال در معامالت روز س��ه ش��نبه 
بازار جهاني تحت تاثي��ر آمار اقتصادي مطلوب چين 
كه ريس��ك پذيري س��رمايه گذاران را تقويت كرد، به 
پايين ترين حد خود در دو هفته گذشته كاهش يافت.

به گزارش ايس��نا، هر اونس طال ب��راي تحويل فوري 
در معام��الت روز جاري ب��ازار س��نگاپور 0.6 درصد 
كاهش پيدا كرد و به 1۵38 دالر و 84 س��نت رسيد. 
در ب��ازار معام��الت آتي امري��كا، هر اون��س طال 0.7 
درصد كاه��ش يافت و ب��ه 1۵39 دالر و 70 س��نت 
رسيد.بازارهاي س��هام آسيايي در آستانه آماده شدن 
امريكا و چين ب��راي امضاي ف��از اول توافق تجاري و 
پايان دادن به مناقش��ه 18 ماهه اي كه به كندي رشد 
 اقتصاد جهاني منجر شد، به روند صعودي روز گذشته 
ادام��ه دادند.هلن ل��و، تحليلگر ش��ركت »آرگونات 
سكيوريتيز« در اين باره اظهار كرد: كاهش قيمت طال 
عمدتا به دليل ريسك پذيري فزاينده و اقدام امريكا در 
حذف برچسب دستكاري كننده ارزي روي چين بوده 
كه تنش هاي اقتصادي ميان دو كشور را تخفيف داده 
اس��ت. درس��ت يك روز پيش از امضاي فاز اول توافق 
تجاري، وزارت خزانه داري امريكا نام چين را از فهرست 
كش��ورهايي كه ارزش ارز خود را دستكاري مي كنند 
حذف كرد كه نشان دهنده بهبود بيشتر روابط واشنگتن 
و پكن است.رابرت اليتيزر، نماينده تجاري امريكا اظهار 
كرد كه ترجمه چيني متن توافق تقريبا تمام ش��ده و 
پيش از مراسم امضا در روز چهارشنبه منتشر خواهد 
شد.با اين همه نگراني هايي پيرامون پايان نيافتن جنگ 

تجاري كه بازاره��اي جهاني را طي يك س��ال و نيم 
گذشته متالطم كرده است، وجود دارد.

آمارهاي منتشره در چين نشان داد صادرات اين كشور 
در دسامبر براي نخستين بار در پنج ماه گذشته افزايش 
پيدا كرد و وارداتش نيز فراتر از انتظارات بود. رشد بهتر از 
حد مطلوب صادرات و واردات چين نشان دهنده تثبيت 
وضعيت اقتصادي اين كشور و نشانه مثبتي براي رشد 
اقتصاد جهاني است. قيمت طال سال ميالدي گذشته 
تحت تاثير مناقشه تجاري امريكا و چين 18 درصد رشد 
 OANDA داشت.جفري هالي، تحليلگر ارشد شركت
در يادداشتي نوشت: با چنين ديدگاه مثبتي در خصوص 
رشد اقتصاد جهاني كه در بازارهاي سراسر جهان وجود 
دارد و عدم وجود تنش هاي ژئوپليتيكي، روند نزولي 
قيمت طال احتماال تداوم پيدا مي كند.بر اساس گزارش 
رويترز، از سوي ديگر مقامات بانك مركزي امريكا بر اين 
نكته موافق هستند كه نرخ هاي بهره بعيد است به اين 
زودي تغيير كند. طال به كاهش نرخهاي بهره امريكا 
فوق العاده حساس اس��ت زيرا نرخ هاي بهره پايين تر 
هزينه نگهداري طال كه سوددهي ندارد را كمتر كرده 
و جذابيت سرمايه گذاري در اين فلز ارزشمند را تقويت 
مي كنند. وانگ تائو، تحليلگر فن��ي رويترز بر مبناي 
الگوهاي فني پيش بيني كرد ه��ر اونس طال ممكن 
است به سطح 1۵24 دالر كاهش پيدا كند.در بازار ساير 
فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 
با 0.1 درصد كاهش، 2129 دالر و 92 س��نت معامله 
ش��د. هر اونس نقره براي تحويل ف��وري با 0.1 درصد 
كاهش، به 17 دالر و 78 سنت رسيد. هر اونس پالتين 
براي تحويل ف��وري با 0.6 درصد كاهش، به 968 دالر 
بود.همچنين رويترز نوشت: انتشار داده هاي اقتصادي 
بهتر از انتظار از سوي چين و در آستانه امضاي توافق 
تجاري فاز اول چين و امريكا، موجب شد ريسك پذيري 
در بازارها تقويت شود و قيمت جهاني طال به كمترين 
سطح دو هفته اي برسد.با انتشار داده هاي اقتصادي بهتر 
از انتظار از سوي چين و در آستانه امضاي توافق تجاري 
فاز اول چين و امريكا، ريسك پذيري در بازارها تقويت 
شد و قيمت جهاني طال به كمترين سطح دو هفته اي 
رسيد. قيمت اوراق قرضه خزانه داري امريكا افت كر و 
س��ود اين اوراق باال رفت.قيمت خريد نقدي هر اونس 
طال، اس��پات گلد، 0.6 درصد افت كرد و به 1۵38.84 
دالر رس��يد كه كمترين ميزان آن از 3 ژانويه تاكنون 
اس��ت.قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا 0.7 

درصد افت كرد و به 1۵39.70 دالر رسيد.
همچنين در حالي كه سرمايه گذاران در انتظار امضاي 
فاز اول توافق تجاري بين امريكا و چين هستند، قيمت 
اوراق قرضه امريكا افت و سود آن رشد كرد. سود اوراق 
قرضه 10 ساله امريكا 2 صدم درصد رشد كرد و به 1.84 
درصد رسيد، در حالي كه سود اوراق 30 ساله هم باال 
آمد و 2.31 درصد شد. قرار است روز چهارشنبه به وقت 
امريكا، ترامپ با ليو هي، معاون نخست وزير چين، توافق 

تجاري اوليه بين دو كشور را امضا كنند.
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ارز 42۰۰ توماني
موجب ايجاد رانت شده است

حذف ارز 4200 توماني از برخي كاالهاي باقي مانده از 
فهرست دريافت، زمزمه هاي مثبت و منفي را در بازار به 
همراه داشته و بايد ديد، مزايا و معايب امتياز دريافت ارز 
4200 توماني كدام بيشتر است. در حال حاضر 7 قلم 
كاال شامل برنج، شكر، روغن، سه نوع نهاده دامي و يك 
نوع الستيك سنگين با ارز 4200 تومان وارد مي شود 
كه ممكن است تعدادي از اين اقالم از فهرست دريافت 
اين ارز خارج شوند. البته اين اقدام نيز همانند هر كاري 
موافقان و مخالفاني دارد ولي نهايتا هدف بايد مردم و 
زندگي آنها باشد. به گزارش تسنيم، برخي ارز 4200 
توماني را رانت و كاري اشتباه مي دانند زيرا معتقدند 
مردم تأثير آن را بر زندگي خود احس��اس نكردند و 
كاال ها با قيمت اصلي عرضه نمي شود؛ ولي در مقابل 
برخي معتقدند حتي اگر قيمت اين اقالم با نرخ واقعي 
توزيع نشده است نيز، حذف ارز 4200 توماني براي 
سودجوديان، راه نفوذي است كه مجدد بازار را متالطم 
كنند. بر همين اساس بايد دولت و مسووالن نظارت 
را بيشتر كنند، زيرا مردم ديگر نه قدرت خريد دارند 
نه كشش مجدد افزايش قيمت برخي كاالها را.فرهاد 
احتشامي فعال اقتصادي، در خصوص حذف ارز 4200 
توماني از برخي كاالها اظهار داشت: پرداخت ارز 4200 
توماني رانتي است كه بايد حذف شود ولي حذف آن بر 
روي قيمت كاال ها اثر خواهد داشت، كه نيازمند كنترل 
و نظارت بيشتر است.وي ادامه داد: به هر حال طبيعي 
است كه وقتي ارز از 4200 تومان به ارز نيمايي تغيير 
كند، قيمت آن كاال نيز به همان نسبت افزايش يابد ولي 
اين به معني انجام ندادن اين كار نيست، بلكه مي توانند 
مابه التفاوت آن را به مصرف كننده پرداخت كنند.اين 
فعال اقتصادي با بيان اينكه قطعا بايد اعطاي اين ارز 
حذف شود، گفت: اگر مطمئن هستيم كه واقعا اعطاي 
ارز 4200 توماني در زندگي مردم تأثير داشته و كاالي 
مورد نظر با قيمت متناسبي كه ارز دريافت مي كند،  به 
دست مردم مي رسد، اختصاص ارز با اين قيمت قابل 
قبول است. اما مشكل اينجاست كه اين ارز دريافت 
مي ش��ود ولي قيمت كااليي كه وارد بازار مي ش��ود 
متناسب نيست و اين رانتي است كه ايجاد شده است. 
احتشامي در پايان گفت: همه اين كارها براي كمك 
به مردم و معيشت آنها است، ولي وقتي تأثيري ندارد 
بايد اين رانت را حذف ك��رد. هرچند كه با حذف آن 
حداقل از نظر رواني روي قيمت ها اثر مي گذارد ولي 
باالخره يك جايي بايد اين رانت از بين برد و عواقب آن 
را پذيرفت.گمانه زني ها از حذف ارز 4200 توماني براي 
برخي كاالهاي باقي مانده باعث شده، زمزمه افزايش 
قيمت يا دعواهاي مسووالن و كارشناسان براي باقي 
ماندن يا نماندن كاالهاي موجود در ليست دريافت 
ارز 4200 توماني به گوش مي رسد.باقر اصفهاني فعال 
اقتصادي، در خصوص حذف ارز 4200 توماني برخي 
كاالها اظهار داشت: با توجه به اينكه ارز 4200 توماني 
تأثيري بر قيمت ها و زندگي مردم نداشته، حذف شدن 
بهتر است، زيرا اين مساله خود ايجاد رانت مي كند.وي 
با بيان اينكه، بايد ارز دريافتي نرخ يكسان داشه باشد، 
 گفت: با حذف ارز 4200 توماني، بازار رقابتي شده و 
قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد، البته 
ممكن است وقتي حذف شود، از نظر رواني بر روي بازار 
اثر گذاشته و قيمت ها افزايش يابد، كه در اين شرايط 
بايد كنترل و نظارت بيشتر شود.اين فعال اقتصادي 
با تأكيد بر اينكه وقت��ي ارز 4200 توماني تأثيري بر 
قيمت ها نداشته، حذف آن نيز بي تأثير است، اظهار 
داشت: ممكن است حذف ارز 4200 توماني موجب 
سودجويي برخي افراد شود زيرا برخي به جاي در نظر 
گرفتن مصلحت و نفع ملي، تنها منافع شخصي خود را 
مي بينند، بنابراين اين افراد چه اين ارز تعلق بگيرد و چه 
حذف شود، به دنبال منفعت شخصي هستند. اصفهاني 
ادامه داد: همان طور كه دولت نيز اعالم كرد، برخي ارز 
4200 توماني را گرفتند ولي كاالي خريداري شده با 
محصولي كه ارز به آن تعلق مي گرفت مطابقت نداشته 
يا كاال را با نرخ آزاد در بازار عرضه مي كردند، بنابراين 
بايد قيمت ها با توجه به اينكه ممكن است عوارضي نيز 

داشته باشد،  اما بايد آزاد شود. 
وي با بيان اينكه عمال زندگي م��ردم با ارز آزاد پيش 
م��ي رود و ارز 4200 توماني تأثيري بر زندگي روزانه 
مردم ندارد، خاطرنشان كرد: اينكه بايد بعد از حذف 
ارز 4200 تومان��ي دولت قيمت ها را كنترل كند نيز 
درست نيست زيرا، در اقتصاد چيزي به اسم كنترل 
نداريم. البته مي تواند از افزايش قيمت بي دليل و منطق 
جلوگيري كند و نظارت بيشتر شود، اما اينكه با كنترل و 
به زور بخواهد قيمت ها را نگه دارد، غلط است. به گفته 
اين فعال اقتصادي، قيمت ها بايد در بازار آزاد و رقابتي 
باشد، در اين ش��رايط عرضه و تقاضا خود را تنظيم و 

متعادل خواهد شد.

ويژه

دكترغالمرضاسليماني:

وصول مطالبات صنعت بيمه بايد در اولويت مسائل 
مديريتي قرار بگيرد و در فرآيند پيگيري آن تسريع 
ش��ود. به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و امور 
بين الملل بيمه مركزي، دكتر غالمرضا سليماني كه 
در نشست ويژه شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران 
ايران سخن مي گفت، با اعالم اين مطلب افزود: افزايش 
س��طح ارزش افزوده س��رمايه هاي صنعت بيمه به 
تالش براي جذب پرتفوي بيشتر و همچنين وصول 
مطالبات معوقه آن بس��تگي دارد. رييس كل بيمه 
مركزي با تشريح آخرين آمار عملكرد صنعت بيمه 
در سال جاري ميزان پرتفوي اين صنعت را در 9ماهه 
اخير چهل و پنج هزار ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: 
خوش��بختانه صنعت بيمه به افق هاي پيش بيني 
شده خود دست يافته، اما با توجه به ظرفيت هاي اين 
صنعت اميدوارم اين رقم تا س��ال 1400 به يكصد و 

پنجاه هزار ميليارد تومان نزديك شود.

صنعت بيمه بايد در معادالت 
كالن اقتصادي نقش آفريني كند
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روي خط خبر

5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از دو ديدگاه متفاوت درباره سهامداران بورس

اعمال محدوديت در بازار سرمايه به نفع هيچ كس نيست
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

رونق بازار سهام همچنان ادامه دارد و قيمت سهام در 
اغلب گروه هاي بازار تقريبا بدون وقفه رش��د مي كند. 
اين رشد كه در روزهاي گذشته با فشار سنگين خريد 
همراه بوده توانسته بسياري را به خيل متقاضيان سهام 
بيفزايد و زير سايه خوشنامي بورس آنها را سهام دار كند. 
اين موج استقبال اما اين روزها در حالي به ساحل بازار 
سهام مي رسد كه صف خريدهاي قدرتمند بازار بسياري 
از تحليلگران را نگران كرده و آنها را بر آن داش��ته تا در 

خصوص هيجاني شدن جو معامالت هشدار دهند. 
چند وقتي اس��ت كه فضاي معامالت در بس��ياري از 
نمادهاي كوچك بازار حبابي شده و افزاد تازه وارد را به 
جايي رسانده كه بي توجه به ارزندگي سهام شركت ها 
اقدام به خريد و ف��روش در نماد آنها مي كنند. اين امر 
اگرچه ممكن است به عنوان گواهي بر رونق بازار سهام 
تلقي شود، اما از نظر اغلب كارشناسان داللت بر خروج 
بازار از فض��اي منطقي دارد و مي توان��د در بلندمدت 
نقدش��وندگي بازار و اعتماد عموم��ي را در آن به خطر 

بيندازد.
اين شرايط س��بب ش��ده تا در حالي كه بس��ياري از 
تحليلگران و فعاالن با تجربه بازار از لزوم ارتقاي سطح 
آگاهي در نوحقيقي ها سخن مي گويند، بخش ديگري 
از كارشناسان لزوم تغيير قوانين و مقرارت معامالتي را 
مورد توجه قرار دهند. بر اين اساس يكي از نظراتي كه 
در روزهاي قبل به آن اش��اره شده لزوم محدود كردن 
دسترسي سرمايه گذاران كم تجربه به معامالت مستقيم 
سهام اس��ت. طرفداران اين روش معتقد هستند كه با 
 توجه به نبود تجربه و دانش مالي در س��رمايه گذاران 
تازه وارد به بازار سهام الزم است تا آنها به جاي دسترسي 
به سامانه معامالتي و خريد و فروش مستقيم به سمت 
ابزارهايي هدايت شوند كه ضمن ايجاد زمينه حضور در 
بازار سرمايه امكان حضور بي واسطه در چرخه معامالت 
سهام را از آنها سلب مي كند. به همين منظور و به جهت 
مشخص شدن ديدگاه هاي موافق و مخالف، »تعادل« 
ضمن گفت وگو با دو تن از كارشناسان به بررسي نظرات 

آنها پيرامون موضوع ياد شده پرداخت.

 بايد از هيجانات كاست
در اين باره علي پاكدين كه از موضع موافق به بررس��ي 
اثرات محدود كردن اشخاص حقيقي در معامالت سهام 
پرداخت با اشاره لزوم آگاهي از رويه معامالتي بازار سهام 
گفت: در همه جاي دنيا پيش نيازهايي براي ورود به داد و 
ستد سهام و ساير دارايي هاي مالي وجود دارد. اشخاصي 
كه بي توجه به اين پيش نيازها وارد بازار مي شوند، ضمن 
به خطر انداختن سرمايه خود ممكن است روند عادي 

معامالت را نيز با بي نظمي مواجه كنند. 

وي ادامه داد: در سال هاي گذشته چهره بازار سهام به 
كلي با ش��رايط فعلي تفاوت داشت. پيش از آنكه رونق 
بورس در دو س��ال اخير شروع شود و به كلي قيمت ها 
را دگرگون كند، بازار فعاالن س��نتي خود را داشت كه 
به طور كلي با س��از و كار اين بازار آشنا بودند. اما امروز 
شاهد آن هس��تيم روند التهابات اقتصادي كه از سال 
گذش��ته آغاز ش��د، وضعيت بازار را نسبت به گذشته 

دگرگون كرده است.
پاكدين گفت: سير حركت قيمت ها نشانگر آن است كه 
در سايه رخوت نسبي بازارهاي موازي، موج جديدي از 
نقدينگي به بازار سرمايه آمده كه صاحبان آن نسبت به 
سرمايه گذاران با تجربه از بينش مناسبي در خصوص 

بازار سرمايه برخوردار نيستند. 
 وي اف��زود: اگ��ر نس��بت به دو س��ال قبل بس��نجيم 
درمي يابيم كه افراد بسياري به بازار آمدند. اين مساله در 
كنار ناكارايي بازار و كوچك بودن آن سبب مي شود كه 
روند معامالت از حالت عادي خارج شود. مضاف بر آنكه 
مشكالت اقتصادي در شرايط فعلي كشور مجالي را براي 
اميدواري به رشد سودآوري برخي صنايع باقي نگذاشته 
اس��ت. اين در حالي است كه س��هام همين صنايع در 
شرايط فعلي كشور هر روز با رشد مواجه مي شود و نسبت 

قيمت به درآمد آنها را باال و باالتر مي برد. اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: هم اكنون با نمادهايي از اين دست 
رو به رو هستيم كه نسبت قيمت به در آمد در آنها از 100 
نيز فراتر رفته است. چنين اتفاقي حكايت از آن دارد كه 
نقدينگي هدايت شده به سمت بازار سهام از توانايي الزم 

براي ورود به نمادهاي بنيادي برخوردار نيست.
پاكدل در مورد محدوديت هايي كه بايد در مسير ورود 
سرمايه گذاران جديد به بازار اعمال شود و چگونگي آن 
گفت: در بازارهاي استاندارد فردي كه وارد بازار سرمايه 
مي شود، با محدوديت هايي رو به رو مي شود كه بتواند 
به موجب آن قبل از ورود به بازار به س��از و كار آن آشنا 
 ش��ود. و سپس با محدوديت اس��تفاده از امكانات بازار 
رو به ور مي ش��ود، به اي��ن مفهوم ك��ه در وهله اول به 
ابزاراهاي كم ريسك نظير صندوق هاي سرمايه گذاري 
و سپس به ابزارهايي هدايت مي شود كه بهره گيري از 

آنها نيازمند رويارويي با ريسك بيشتر است.

  افزايش ريسك سرايت مالي
اين كارشناس بازارهاي مالي در ادامه به ريسك سرايت 
مالي اشاره كرد و گفت: اگر بازار نامتقارن باشد، به اين 
معنا كه بخش هاي مختلف بازار به شكل متفاوتي عمل 

كنند )براي مثال برخي از صنايع با ديد غير تحليلي و بر 
پايه خوشبيني رشد كنند و برخي صنايع ديگر در مقابل 
روند منطقي را طي كنند(، بازار شاهد تحميل ريسك 
معامالت از يك صنعت به ساير صنايع و در نهايت كل 
بازار خواهد بود. از آنجا كه اقتصاد كشور ما در سال هاي 
گذش��ته حجم بااليي از نقدينگ��ي را ايجاد كرده، اين 
نقدينگي هم اكنون به بازار سهام آمده و ضمن تحت تاثير 
قرار دادن آن، توانسته حجم قابل توجهي از نمادها را با 
حباب مواجه كند. از اين رو اين نياز احساس مي شود كه 
سرمايه گذاران بايد با محدوديت مواجه شوند كه روند 
بازار را از مس��ير منطقي خارج نكنند. به نظر من بهتر 
است براي ارتقاي ديدگاه سرمايه گذاران ابتدا توان آنها 
به سرمايه گذاري در صندوق هاي مربوطه محدود شود. 

  روي ديگر سكه
اما ديگر كارشناس��ي ك��ه در اين زمين��ه به گفت وگو 
پرداخ��ت وحيد واش��قاني فراهاني، مش��اور حقوقي 
كان��ون كارگزاران بود. اين كارش��ناس حقوقي ضمن 
مخالفت با اعمال محدوديت در مسير سرمايه گذاري 
نوحقيقي ها گفت: نمي ش��ود با اتكا بر اين پيش فرض 
كه س��رمايه گذاران تازه وارد دچار هيجان هستند، به 

محدود كردن آنها پرداخت. دليل اين امر آن است كه 
اوال هيچ تخمين دقيقي در اين زمينه وجود ندارد كه 
اثبات كند تمامي هيجان بازار در حال حاضر به دليل 
حضور سرمايه گذاران تازه وارد است و قديمي ترها دچار 
هيجان نمي شوند. ثانيا هيچ تضميني وجود ندارد كه با 
محدود كردن سرمايه گذاران ياد شده بتوان سرمايه آنها 

را به سمت ابزارهاي كم ريسك گسيل كرد. 
به گفته وي، همين كه حجم صندوق هاي سرمايه گذاري 
در سهام نسبت به صندوق هاي فعال در بازار بدهي بسيار 
كمتر است گواهي است بر آنكه صندوق هاي ياد شده 
توانايي الزم در جهت جذب س��رمايه گذاران در سهام 

را ندارند. 
واش��قاني در خص��وص امكان حقوق��ي ايجاد چنين 
محدويت هايي در بورس گفت: سازمان در حال حاضر 
نيز توان مقابله چنداني با اشخاص ندارند. از اين رو اگر 
نياز به ايجاد چنين محدوديت هايي باشد، بايد ساز و كار 
حقوقي مشرف بر معامالت بازبيني شود. مضاف بر آنكه 
اگر دليل استقبال نكردن از صندوق هاي در سهام، سود 
كمتر آنها نسبت به حضور مستقيم در بازار يا نبود اعتماد 
كافي از سوي آحاد مردم باشد، نمي توان انتظار داشت 
كه با اعمال محدوديت قانوني نقدينگي را به سمت آنها 
هدايت كنيم. بنابراين احتمال دور شدن مردم از بازار 

سرمايه افزايش مي يابد. 
وي افزود: به نظر من محدوديت و تبعيض به هر شكلي 
خالف ذات بازار است. به عالوه بايد به اين نكته نيز دقت 
داشت كه مداخله در جريان عادي خريد و فروش ممكن 
است به تقويت ذهنيت محدود كردن بازار منتهي شود 
و براي مثال شاهد آن باشيم سرمايه گذاراني كه داراي 
سرمايه بيشتري هستند براي حمايت از بازار در زمان 
فشار فروش، حتي از عرضه سهام خود نيز منع شوند. از 
اين رو فكر مي كنم كه چنين ذهنيتي مي تواند به ضرر 
بازار سرمايه باشد. اين درست نيست كه با بروز مشكالت 

اينچنيني سازو كار بازار را مختل كنيم.
اين كارش��ناس حقوقي گفت: بهتر اس��ت براي آنكه 
نقدينگي تازه نفس را به سمت ابزارهاي كم ريسك تر 
س��وق دهيم درصدد ج��ذاب كردن اين بس��ترهاي 
سرمايه گذاري باشيم نه اينكه سعي كنيم سرمايه گذاران 
را محدود كنيم. در بس��ياري از بازارهاي سهام مطرح 
ساز و كار به حدي پيچيده است كه خود سرمايه گذار 
ورود به ابزارهايي نظير صندوق ها يا سبدگردان ها را كم 
ريس��ك تر مي يابد و نيازي به حضور مستقيم در بازار 
سرمايه احساس نمي كند. بنا بر اين اينطور نيست كه 

بخواهند با قانون گذاري اشخاص را محدود كنند. 
وي در پايان تاكيد كرد: اعمال محدوديت هاي اينچنيني 
نيازمند بازنويسي قوانين است و اعمال اين محدوديت ها 

حداقل در بستر قوانين فعلي امكان پذير نيست.
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تداوم رونق در بازار سهام
 روند صعودي بازار سرمايه ديروز هم تداوم يافت و به 
موجب رونق آن شاخص كل بورس تهران به ميزان 
0.99 درصد ديگر رشد كرد. در اين روز نماگر اصلي 
بورس تهران 3 هزار و 874 واحد ديگر افزايش يافت 
و به سطح 395 هزار و 912 واحد رسيد. در فرابورس 
نيز رشد شاخص 49 واحدي شد و عملكرد روزانه اين 
بازار نماگر اصلي را به سطح 5 هزار و 94 واحد رساند.

بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين 
روز اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند 
به طوري كه ش��اخص  قيمت »وزني - ارزش��ي« با 
103۶ واحد افزايش مع��ادل 0.99 درصد به 105 
هزار و 92۶ واحد، شاخص كل »هم وزن« با 1۶۶4 
واحد رشد معادل 1.40 درصد به 120 هزار و 598 
واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 1111 واحد 
افزايش، معادل 1.40 درصد به 80 هزار و 51۶ واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با ۶۶33 واحد كاهش، معادل 
1.45 درصد به 4۶4 هزار و 355 واحد، شاخص بازار 
اول با 33۶1 واح��د افزايش معادل 1.20 درصد به 
284 هزار 458 واحد و ش��اخص بازار دوم با 5427 
واحد رشد معادل 0.۶7 درصد، به 819 هزار و 951 
 واحد رس��يد.از س��ويي ديگر در اي��ن روز 57 نماد
» وبملت با 401 واحد، اخاب��ر با 399 واحد، فملي 
با 273 واحد، نوري ب��ا 204 واحد و خودرو با 187 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 
بورس بر جاي گذاشتند.همچنين طي روز گذشته 
شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه 
شدند به طوري كه ش��اخص صنايع »محصوالت 
چرمي با 591 واحد صع��ود معادل 4.88 درصد به 
12 هزار و 482 واحد، خودرو با 248۶ واحد افزايش 
معادل 4.55 درصد به 57 هزار 194 واحد، س��اير 
معادن 3۶41 واحد رش��د مع��ادل 4.04 درصد به 
93 هزا رو 83۶ واحد، اداره بازارهاي مالي 11 واحد 
افزايش معادل 3.58 درصد به 340 واحد، بانك ها 
با 51 واحد رشد، معادل 3.03 درصد به يك هزار و 
754 واحد، راديويي با 93 واحد افزايش معادل 2.94 
درصد به 3 هزار و 280 واحد، مالي با 12347 واحد 
رشد معادل 2.82 درصد به 450 هزار و ۶1 واحد« 
رس��يد.در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي 
ثبت شده طي روز سه شنبه حكايت از آن دارد كه 
قيمت سهام نمادهاي »ورنا، شپارس، اخابر، خساپا، 
دسينا، شكربن و فباهنر« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »پكوير، قثابت، ولغدر، س��فار، غشان، 
سصوفي و سكرد« بيشترين كاهش قيمت را در بازار 
سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بازار 
سرمايه، در 594 هزار نوبت معامالتي، ۶ ميليارد و 
183 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 34 هزار و 
۶88 ميليارد تومان در بورس معامله شد. همچنين 
فعاالن در فرابورس نيز بيش از دو ميليارد سهام حق 
تقدم و اوراق مالي در قالب 312 هزار نوبت معامله 

و به ارزش 170۶ ميليارد تومان دادو ستد كردند.

آشنايي با ساز و كار فروش تعهدي
نخستين نشس��ت آموزشي آش��نايي با سازو كار 
فروش تعهدي با حضور علي صحرايي مديرعامل 
بورس تهران و مديران عامل شركت هاي كارگزاري 

دوشنبه 23 دي در بورس تهران برگزار شد.
به گزارش سنا، به نقل از روابط عمومي بورس تهران 
يكي از برنامه هاي توسعه اي بورس تهران در سال 
جاري طراحي ساز و كاري مشابه با فروش استقراضي 
 بوده كه به دليل مالحظات فقهي »فروش تعهدي«
جايگزين الگوي متعارف فروش اس��تقراضي شده 
اس��ت.قرارداد فروش تعهدي، قراردادي است بين 
متقاضي و مالك جهت فروش تعهدي كه متقاضي 
به وجه الزام آوري، خريد مثل اوراق بهادار فروخته 
شده را بنا به درخواست مالك در هر زمان تا سررسيد، 
خارج از دوره تنفس تعيين ش��ده در مش��خصات 
قرارداد، براي مالك تعهد مي كند. همچنين، مالك به 
وجه الزام آوري به متقاضي وكالت مي دهد تا از طرف 
وي نسبت به خريد مثل اوراق بهادار در هر زمان تا 

سررسيد به تشخيص خود اقدام كند.
فروش تعهدي تعريف شده در بورس تهران مبتني 
بر قرارداد وكالت بوده و مالك )دارنده اوراق بهادار( 
مش��خصات اوراق بهادار قابل فروش تعهدي را در 
سامانه اي تحت عنوان سامانه تأمين كه كارگزار در 
اختيار وي قرار داده ثبت مي كند. متقاضيان نيز به 
واس��طه كارگزار خود، از اوراق بهادار موجود جهت 
انجام معامالت فروش تعهدي آگاهي پيدا مي كنند. 
ثبت مشخصات اوراق بهادار جهت فروش تعهدي 
در سامانه تأمين توس��ط مالك اوراق بهادار و ثبت 
سفارش فروش تعهدي توسط متقاضي، به منزله 

قبول مفاد قرارداد فروش تعهدي است.
بورس تهران با هدف افزايش نقدشوندگي، گردش 
بهينه و موثر منابع مالي موجود در بازار سرمايه و در 
راستاي تأثيرگذاري و ارتقاء حداكثري متغيرهاي 
كالن اقتصادي تاكنون با بررس��ي و مطالعه رويه 
اجرايي مدل متعارف معامالت فروش استقراضي 
و مدل هاي جايگزين و تهيه دستورالعمل، رويه ها، 
فرم ها، قراردادهاي مربوطه و ... اقدامات موثري در 
اين زمينه انجام داده اس��ت. با توجه به راه اندازي 
قريب الوقوع اين ساز و كار معامالتي طي يك ماه 
آينده، معاونت بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران 
اولين جلسه آموزشي خود را با حضور مديران عامل 
شركت  هاي كارگزاري برگزار كرد. در اين جلسه 
ضمن ارايه خالصه اي از اقدام��ات انجام گرفته، 
مزاياي راه اندازي اين ابزار براي بازار سرمايه اعالم و 
سازو كار معامالتي و تسويه آن تشريح شد.شايان 
ذكر است در راستاي آشنايي هرچه بيشتر فعاالن 
و سرمايه گذاران با اين سازو كار معامالتي، بورس 
ته��ران درصدد برگزاري جلس��ات تخصصي در 
سطوح مختلف كارگزاران، ساير نهادهاي مالي و 

همچنين اصحاب رسانه است.

به لحاظ بنيادي شركت ها توانس��تند گزارش هاي سه ماهه سوم را 
در مقايسه با سه ماهه اول سال، تقريبا به صورت مشابه منتشر كنند 
و تداوم فروش، صادرات و عملكرد موثر بنگاه ها موجب رش��د بازار 

سرمايه شد.
به گزارش س��نا، محمدمهدي بحرالعلوم گفت: معادالت سياس��ي 
محرك اصلي اتفاقات هفته گذشته در بازار سرمايه بود اما به لحاظ 
بنيادي شركت ها گزارش هاي خوبي را در مقايسه با سه ماهه ابتدايي 
س��ال به ثبت رس��اندند و به نظر مي رس��د تداوم فروش و صادرات 

شركت ها موجب رشد بازار در هفته جاري شود.
وي در اي��ن خص��وص ادام��ه داد: ن��رخ دالر يكي ديگ��ر از عوامل 
تعيين كننده در بازار س��رمايه بود كه آن هم بعد از تحوالت اخير و 
تمهيدات بانك مركزي براي اجرايي ك��ردن عمليات بازار باز بانك 
مركزي، در ش��رايط باثباتي به نظر مي رس��د و انتظار مي رود ثبات 
نسبي را حفظ كند.بحرالعلوم در ادامه گفت: با توجه به اين شرايط، 
س��هامداري و نگه داري سهام يا ورود به سهامي كه در مدت اخير با 
كاهش ارزش مواجه ش��ده اند به خصوص سهم هاي بزرگ بازار كه 
كمتر مورد اقبال بازار بوده به مراتب ريسك بهتري نسبت به بازارهاي 
موازي خواهد داش��ت. دالر كه تعديل شده است و مسكن و خودرو 
هم ركود دارند، شبكه بازار پول هم جذابيتي ندارد، بنابراين تنها بازار 

قابل اطمينان، بازار سرمايه خواهد بود.
وي بيان داش��ت: با توج��ه به جذابي��ت كمتر بازاره��اي موازي و 
پارامترهاي بنيادي كه در بازار سرمايه وجود دارد از نظر حاشيه امن 
مناسب براي كسب بازدهي معقول، به نظر مي رسد تا پايان سال روند 

شاخص كل صعودي و بازار سرمايه در مسير رشد قرار داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به تمهيدات دولت براي 
تسهيل معامالت در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: تصميم مناسب 

دولت براي تصويب افزايش سرمايه ها از محل تجديد ارزيابي دارايي 
موجب ايجاد محركي مناسب براي رشد بازار سرمايه شده است. در 
نمادهايي كه به لحاظ سودآوري با كاهش رو به رو بودند، اين مصوبه 
تأثير بيشتري خواهد داشت. در اين ميان، صنايع خودرويي و بانكي 
از صنايعي هستند كه از اين مصوبه دولت به سودآوري خواهند رسيد 
و مي توانند محرك پايداري براي بازار تا سال آتي باشند. به اين دليل 
كه، بحث دايمي شدن قانون معافيت مالياتي تجديد ارزيابي دارايي 
اگر عملي شود مي تواند براي سال آينده هم بازار را به بهترين گزينه 

سرمايه گذاري تبديل كند.
وي در ادامه با اشاره به حمايت سازمان بورس از سهامداران در هفته 
گذشته تصريح داشت: س��ازمان بورس تا به حال به كاهش ريسك 
معامالت اعتباري توجه ويژه اي داش��ته است. به اين ترتيب، ميزان 
اعتبار تا قبل از اين 50 درصد بوده كه سازمان بورس هفته گذشته در 

پي حمايت از سهامداران اين اعتبار را به ۶0 درصد رساند .
وي گفت: مصوبه اخير نشان داد كه برنامه اي فراتر از قانون گذاري در 
حال پيشروي براي حفظ بازار است. پس از مديريت ريسك، افزايش 
نرخ براب��ري دالر و انعكاس مجوز افزايش س��رمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي در قيمت سهام شركت ها، واكنش بازار متعادل شد. 
در واقع بخش بزرگي از رشد بازار را شاهد خواهيم بود به خصوص در 
سهم هاي بنيادي كه از بازار جا ماندند و اين جا مشخص مي شود كه 

نهاد ناظر برنامه هاي مدوني براي توسعه بازار دارد.
بحرالعل��وم ادامه داد: بنابراي��ن زماني كه دوباره بح��ث اعتبارات و 
تس��هيالت مطرح مي ش��ود به اين معناس��ت كه در حقيقت نگاه 
كالن تري در حمايت از بازار وجود دارد و خاس��تگاه آن هم موضوع 
واگذاري دارايي هاي دولتي است كه عرضه آن از طريق بازار سرمايه 

صورت خواهد گرفت.

نهاد ناظر و حمايتي فراتر از قانون گذاري  
يك كارشناس بازار سرمايه گفت: سهم هاي بزرگ در معامالت اين 
روزهاي بازار س��رمايه نه تنها با حباب قيمتي مواجه نيستند، بلكه 
بس��ياري از آنها با قيمتي كمتر از ارزش واقعي خود در حال معامله 

هستند.
به گزارش ايرنا، كاميار فراهاني به علت رشد اين روزهاي شاخص بورس 
اشاره كرد و افزود: بازار اكنون به دو بخش از سهم هاي كوچك و بنيادي 
تقسيم شده است؛ در برخي از سهم هاي كوچك حباب قيمتي وجود 
دارد كه دليل آن نقدينگي هاي گسترده اي است كه به محض ورود به 
بازار به سمت اين سهم ها سرازير شده اند؛ اين موضوع مي تواند براي 

بازار و اينگونه سهم ها به شدت نگران كننده باشد.
وي با اشاره به وضعيت معامالت در سهم هاي بزرگ افزود: سهم هاي 
بزرگ در معامالت اين روزهاي بازار سرمايه نه تنها با حباب قيمتي 
مواجه نيستند بلكه بسياري از آنها با قيمتي كمتر از ارزش واقعي خود 
در حال معامله هستند.فراهاني به رشد پرش��تاب اين روزهاي بازار 
س��رمايه تاكيد و بيان كرد: شركت هاي بزرگ رشدي همسو با رشد 
بازار را تجربه نكردند؛ بنابراين سرمايه گذاري در اينگونه شركت ها با 
هيچ گونه نگراني همراه نيست.اين كارشناس بازار سرمايه پيش بيني 
خود از روند معامالت بورس را اينگون��ه بيان كرد: اظهارنظر قطعي 
درباره آينده بازار دش��وار اس��ت و نمي توان به طور دقيق اعالم كرد 
رشد بازار در كوتاه مدت ادامه دار است يا خير اما به طور حتم اين روند 
در بلندمدت به صورت باثب��ات ادامه دار خواهد بود.وي افزود: به نظر 
مي رسد بازار س��رمايه در مقابل ديگر بازارهاي موازي، بهترين بازار 
براي سرمايه گذاري باشد.فراهاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا احتمال اصالح مجدد شاخص بورس در بازار سرمايه وجود دارد يا 
خير، گفت: ما در بازار با يك سري از حركت هاي بزرگ و كوچك همراه 
هستيم كه در كوتاه مدت درگير اصالحات مي شوند اما اين اصالح از 

جنس برگشت شاخص بورس نيست بلكه روندي طبيعي است كه 
بايد در بازار رخ دهد.اين كارشناس بازار سرمايه، افزود: سرمايه گذاران 
نبايد اين نكته را فراموش كنند كه روند بلندمدت بازار سرمايه صعودي 
است و هرگونه اصالحي در بازار موقتي خواهد بود.وي به تاثير تحريم ها 
بر روند معامالت بازار تاكيد كرد و افزود: به دنبال مطرح شدن بحث 
تحريم ها زماني كه فروش ماهانه ش��ركت ها را در سامانه كدال مورد 
بررسي قرار مي دهيم مشاهده مي شود نه تنها در فروش ماهانه آنها 
افتي وجود ندارد بلكه شاهد رشد آنها هم هستيم، فروش شركت هايي 

مانند فوالد از ابتداي سال تاكنون رشد چشمگيري را تجربه كردند.
فراهاني با بيان اينكه كارشناسان بازار س��رمايه نگران سهامداراني 
هستند كه به تازگي وارد بورس مي شوند و اقدام به خريد سهم هايي 
مي كنند ك��ه از ارزندگي چندان��ي برخوردار نيس��تند، گفت: اين 
سهامداران نبايد به صورت مستقيم اقدام به خريد و فروش سهام كنند 
بلكه بايد با ورود سرمايه هاي خود به سمت صندوق هاي سرمايه گذاري 

مانع ضرر و زيان هاي هنگفت در بازار سرمايه شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: كشور بايد به سمتي پيش رود 
كه در دنيا وجود دارد و مردم ايران مانند ديگر كشورها سرمايه مازاد 

خود را در بازار سرمايه وارد كنند.
وي بر افزايش اقبال مردم به س��مت س��رمايه گذاري در بازار اشاره 
كرد و افزود: دولت در چند وقت اخير به اين نتيجه رس��يده كه ورود 
سرمايه هاي مردم به سمت بازار سرمايه بهتر از بازار طال و دالر است كه 

اين موضوع در اعتماد مردم بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
فراهاني با بيان اينكه اگر مسائل سياسي اجازه دهد بازار همچنان با 
رش��د همراه خواهد بود و سود چشمگيري را در اختيار مردم خواهد 
گذاشت، گفت: در صورت بهبود وضعيت سياسي حجم گسترده اي از 
پول خارجي از طريق سرمايه گذاران خارجي وارد بورس خواهد شد.

معامله سهم هاي بزرگ بورس با قيمتي كمتر از ارزش واقعي

يك كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: درباره اينكه 
رشد اخير بورس تا چه زماني ادامه  خواهد داشت، 
نمي توان زمان دقيقي را اعالم كرد اما اكنون روند 
بازار به س��مت ايجاد تع��ادل در معامالت در حال 

پيش روي است.
به گزارش ايرنا، وليد هالالت به رشد شاخص بورس 
اشاره و بيان كرد: فعاالن بازار براي معامالت امروز 
بازار چنين رشد پرشتابي را پيش بيني نكرده بودند.

وي ب��ا بيان اينكه ورود نقدينگي در بازار س��رمايه 
از سوي حقيقي ها باعث تقويت بازار سرمايه شده 
اس��ت، افزود: حدود چهار هزار ميليارد تومان كه 
خالص خريد حقيقي هاست وارد اين بازار شد، اين 
سرمايه در طول دو ماه وارد بازار و كمتر از يك هفته 

به سرعت از بازار خارج شد.
هالالت اظهار داشت: شاخص بورس تا كانال 384 
هزار واحد رش��د كرد اما بعد از آن به دليل اتفاقات 
غيرمنتظره سياس��ي - نظامي ب��ازار وارد مرحله 

اصالح شد.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
دو درصد شدن دامنه نوسان در دو روز زمينه ايجاد 
هيجان و صف هاي خريد طوالني را در بازار فراهم 
كرد كه اين امر باعث شد تا حقيقي ها ديگر نتوانند 
پولي كه به دليل مس��ائل سياس��ي از ب��ازار خارج 

كردند دوباره وارد بازار كنند.
 وي با بيان اينك��ه از ابتداي هفته ت��ا امروز حدود

3 هزار ميليارد تومان نقدينگي از سوي حقيقي ها 
وارد بازار س��رمايه ش��د، افزود: آن طور كه انتظار 
مي رفت حقوقي ها در وضعيت كنوني فروش��نده 
نيستند، عرضه كم از سوي حقوقي ها باعث شد تا 
تقاضا براي خري��د از طريق حقيقي ها در چند روز 
پخش و زمينه رشد بازار سرمايه و صعود پرشتاب 

شاخص بورس فراهم شود.
اين كارشناس بازار سرمايه پيش بيني خود از ادامه 
 رش��د بازار را اينگونه بيان كرد: در خصوص ادامه 
رون��د بازار، نظر خاص��ي را نمي ت��وان ارايه داد اما 

اين موضوع بين معامالت قابل مش��اهده است كه 
استرس هاي موجود بين سهامداران از بازار برداشته 

شده است.
وي با بيان اينكه به نظر نمي رسد بازار بار ديگر شاهد 
اصالح هاي شديد در ش��اخص بورس باشد، گفت: 
اگر قرار باشد چنين اتفاقي در بازار رخ دهد در يك 
فضاي كامال منطقي انجام مي ش��ود و ديگر شاهد 

نگراني هاي قبل در بازار نخواهيم بود.
هالالت خاطرنشان كرد: طبيعت هر بازاري در زمان 
رشد، ايجاد اصالح است اما چون ليدر اصلي در بازار 
اي��ران ورود نقدينگي هاي جديد اس��ت، بنابراين 
نمي توان گفت اصالح چه زماني رخ مي دهد اما در 
اينكه به طور حتم اصالحي انجام خواهد شد شكي 

وجود ندارد.
وي به تاثير تجدي��د ارزيابي ب��ر دارايي ها بر روند 
معام��الت بازار س��رمايه اش��اره و بيان ك��رد: اين 
موضوع مس��اله مهمي است كه در دستور كار قرار 

گرفته زيرا ضمن منطقي تر كردن قيمت س��هام، 
س��هامدران بهتر مي توانند اقدام ب��ه خريد كنند.

هالالت گفت: طيف گس��ترده اي از ش��ركت ها به 
خصوص ش��ركت هاي بيمه اي، بانكي و خودرويي 
به دنبال تجديد ارزيابي هس��تند ك��ه اثر رواني بر 
بازار مي گذارد و به عنوان عوامل اصلي رش��د بازار 
محسوب مي ش��ود.اين كارش��ناس بازار سرمايه 

گفت: در كنار صنايعي كه به دنبال تجديد ارزيابي 
هستند صنايع صادرات محور هم از خريداران قوي 
برخوردارند و نقدينگي در كل صنايع بازار تقسيم 
شده است.وي در پايان گفت: با توجه به روند بازار 
نمي ت��وان پيش بيني دقيق��ي در اين خصوص كه 
بازار تا چه زماني رش��د مي كند و بعد دچار اصالح 

شود را اعالم كرد.

رشد پرشتاب شاخص بورس تا كجا ادامه دار است؟
يك كارشناس بازار سرمايه:



تشكلها6اخبار

مصائب يك صنعت دولت زده

واگذاري كامل خودروسازي ها، چاره ساز است؟
داستان مش��كالت صنعت خودرو سوژه طنزي براي 
بسياري از مردم بوده است. صنعتي كه سال ها انحصار 
كامل را در اختيار داشت و در زماني كه واردات اندكي 
رونق گرفت با انجام سياست هاي تبعيض قيمت عمال 
انحصار خود را در دامنه هاي قيمتي مورد نظرش حفظ 
كرد و در تمام اين سال ها با زيان روبه رو بود. شايد اين 
موضوع ب��ه نظر با مزه بيايد اما واقعيت اين اس��ت كه 
بحث هاي تلخي پشت مساله زيان ده بودن خودرو وجود 
دارد. خودروس��ازي و قطعه سازي در تمام اين سال ها 
براي اهدافي استفاده شده كه هدف اصلي خود نبوده 
است. سود خودروساز فداي مساله اشتغال شد بدون 
آنكه به اين واقعيت توجه شود كه با كاهش سود كيفيت 
نه تنها رشد نمي كند بلكه دچار اضمحالل مي شود. حال 
بعد از ساليان دراز بحث واگذاري خودروسازان مطرح 

است اما آيا اين مساله مشكل را حل خواهد كرد؟

شركتهاييكهفقطدولتيادارهميشوند
صنعت خودروي كشور چندين سال است كه با مشكالت 
متعدد همچون كمب��ود نقدينگي، تغييرات پي در پي 
مديران عامل و كيفيت نامطلوب محصوالت مواجه است 
و خودروسازان نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد اعتماد 
مش��تريان رابه خود جلب كنند، اگرچ��ه به دليل نبود 
بازار رقابتي و محدوديت واردات طي اين مدت همواره 
مشتري خود را داشته اند و صف خريد براي محصوالت 

نه چندان با كيفيت داخلي هميشه طوالني بوده است.
برخي كارشناسان ريشه مشكالت اين صنعت را دولتي 
بودن آن عنوان مي كنند، البته سهام دولت در شركت 
ايران خودرو ۱۴.۰۴ و در ش��ركت سايپا ۱۷.۳۱ درصد 
است و از نظر قانوني اين دوشركت خصوصي محسوب 
مي شوند، اما بيش از ۳۰ سال است كه دولت در تمامي 
امور كلي و جزئي آنه��ا همچون قيمت گذاري، تعيين 
تعرفه واردات و تعيين مديران عامل دخالت داشته است.  
دولت فعلي از ابت��داي فعاليت خود همواره بر واگذاري 
سهام باقيمانده شركت هاي خودروسازي تاكيد داشته 
است و رييس جمهور چند سال پيش نيز در جريان يكي 
از نشست هاي هيات وزيران دستور واگذاري باقيمانده 
س��هام دول��ت در ش��ركت هاي خودروس��از به بخش 
خصوص��ي را داده بود، هرچند كه هن��وز در اين زمينه 
گام عملي برداشته نشده است. البته كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي چندي پيش با اعمال 
اصالحات جديد در طرح ساماندهي خودرو، مصوبه الزام 
دولت به خروج كامل از خودروس��ازي را لغو كرد، با اين 
حال وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد به هيچ وجه 
از خصوصي سازي ايران خودرو و سايپا كوتاه نخواهد آمد.

ابتداي امسال مجلسي ها تصميم گرفتند در قالب طرح 
ساماندهي خودرو، دولت را به خروج كامل از ايران خودرو 
و سايپا ملزم كنند. طرح اوليه كه به جز خصوصي سازي، 
م��وارد مهم ديگري را ني��ز در خود ج��اي داده بود، در 
صح��ن علني مجلس ش��وراي اس��المي راي آورد، اما 
ش��وراي نگهبان آن را رد كرد. در ادامه اصالحاتي روي 
اين طرح به ويژه در مورد خصوصي سازي انجام شد، اما 
شوراي نگهبان دوباره آن را رد كرد و مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام ني��ز روي خوش به آن نش��ان نداد. در 
نهايت كميسيون صنايع مطابق با نظر شوراي نگهبان 
و مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصالحاتي را در طرح 
موردنظر انجام داد و طبق آن، الزام دولت به خروج كامل 

از خودروسازي، برداشته شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت مي تواند تا ۲۰ درصد 
از س��هام خود در خودروس��ازي را نگه دارد، با اين حال 

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بار ها تاكيد كرده كه تا 
پايان سال آينده، كل سهام دولتي ايران خودرو و سايپا 
واگذار خواهد شد. آن طور كه رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت عنوان كرده، واگذاري خودروسازان در 
قالب يك پروس��ه انجام مي شود و بر اين اساس، زمينه 
واگذاري ش��ركت هاي تو در ت��و در صنعت خودرو نيز 

فراهم شده است.
به گفته وي در انجام پروسه واگذاري سهام خودروسازان، 
از تجربه هاي موجود استفاده خواهد شد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوصي سازي ايران خودرو و سايپا 
مصمم است. وزير صمت در اين خصوص تصريح كرد: در 
وهله نخست بايد اموال و امالك خودروسازي ها واگذار 
شود سپس شركت هاي وابسته آنها، در مرحله آخر نيز 
سهام اصلي خودروسازان )سهامي كه متعلق به دولت 
بوده و زير ۲۰ درصد در هر يك از دو خودروس��از بزرگ 

كشور است( واگذار خواهد شد.

خودروسازانتاپايانسال۹۹
واگذارميشوند

همچنين به تازگي افشار فتح اللهي سرپرست معاونت امور 
حقوقي، مجلس و اس��تان هاي وزارت صمت، هم بر اين 
موضوع تاكيد كرده است كه خودروسازان تا پايان سال 
۹۹ واگذار مي شوند. او افزود: واگذاري اين شركت ها در سه 

مرحله تعريف شده است، كه بايد انجام شود.
فتح اللهي تش��ريح كرد: مرحل��ه اول واگ��ذاري اموال 
غيرتوليدي آنهاست كه االن شروع شده و بخشي از آنها 
واگذار شده و بخشي ديگر با فرآيند كارشناسي در حال 
انجام است. سرپرس��ت معاونت امور حقوقي، مجلس و 
استان هاي وزارت صمت با بيان اينكه سطح ديگر واگذاري 
مربوط به شركت هاي زيرمجموعه وابسته به خودروسازان 
است، گفت: واگذاري اين شركت ها ممكن است در قالب 
سهام يا مالكيت كامل باشد كه در بخشي از شركت هاي 
اولويت دار اين كار شروع شده است. فتح اللهي ادامه داد: 
در نهايت نيز واگذاري شركت هاي اصلي است كه طبق 

برنامه زمان بندي ما تا پايان سال ۱۳۹۹ بايد انجام بشود 
و تا آن موقع همه اين سه مرحله بايد انجام شده باشد. وي 
افزود: در جلسه اي كه با اعضاي هيات مديره شركت ها و 
دستگاه هاي مرتبط داشتيم روي اين موضوع تاكيد شده 
است كه اين شركت ها موظف هس��تند تا بر اساس اين 

برنامه كار را با رعايت الزامات قانوني جلو ببرند.
در اين ش��رايط برخي كارشناسان معتقدند الزمه رشد 
و توس��عه صنعت خودرو، واگذاري كام��ل آن به بخش 
خصوصي است و برخي هم اعتقاد دارند با وجود چند دهه 
حمايت دولت از اين بخش، خصوصي س��ازي كامل آن 

چندان عملي به نظر نمي رسد.

راهكار:واگذاريكاملخودروسازيها
وعدمدخالتدولت

احم��د نعمت بخ��ش دبير انجم��ن خودروس��ازان در 
اين خصوص تصريح ك��رد: اگر واگذاري م��د نظر وزير 
صنعت به گونه اي باشد كه پس از آن ديگر دولت در اموري 
همچون قيمت گذاري و تعيين مديرعامل ش��ركت ها 
دخالتي نداشته باشد، مي تواند به رشد و توسعه صنعت 

خودرو كمك كند.
او ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ميزان س��هام دولت در 
شركت ايران خودرو و سايپا زير ۲۰ درصد است، اما در 
همه امور جزئي و كلي اين شركت ها كه مهم ترين آن 
قيمت گذاري است، دخالت دارد و اين رويه موجب زيان 
صنعت خودرو كشور شده است. به گفته نعمت بخش، 
سال گذشته هر كدام از شركت هاي بزرگ خودروساز 
۸ هزار ميلي��ارد تومان ضرر داش��ته اند و طي ۶ ماهه 
امسال نيز زيان هر كدام از اين شركت ها حدود ۵ هزار و 
۲۰۰ميليارد تومان بوده است. دبير انجمن خودروسازان 
تاكيد كرد: خودروساز بايد س��ود داشته باشد تا آن را 
صرف خريد ماش��ين آالت به روز دنيا و بهبود كيفيت 
محصول خود كند، اما روند فعلي قيمت گذاري خودرو 
س��ود حاصل از اين بخش را تنها به جي��ب دالالن و 
واسطه ها مي رساند و در اين شرايط، هم خودروساز و 

هم مصرف كننده متضرر مي شوند. نعمت بخش تصريح 
كرد: در صورت واگذاري كامل خودروسازان بايد دولت 
از اموري همچون تعيين قيمت دست بردارد و پيشنهاد 
ما در اين شرايط تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار 
است. او در پاسخ به اين س��وال كه آيا اين روش باعث 
گران تر ش��دن قيمت ها مي شود، گفت: خير، در حال 
حاضر ۷۰ درصد از افراد به قصد سرمايه گذاري، خودرو 
مي خرند و اگر قيمت كارخانه و بازار نزديك به هم شود، 
بسياري از واسطه ها حذف شده و با توجه به ايجاد تعادل 

در عرضه و تقاضا، قيمت ها هم متعادل خواهد شد.
او ادامه داد: اگر صنعت خودرو كشور به سوددهي برسد 
با پرداخت به موقع بدهي قطعه س��ازان، اين صنعت 
هم رش��د خواهد كرد همچنين سود صنعت خودرو 
مشخص و شفاف است و درصورتي كه زياد باشد ماليات 
آن پرداخت مي شود، اما در حال حاضر سود اين بخش 
به جيب دالالني مي رود كه حتي يك ريال ماليات هم 

نمي پردازند.

دولتازدخالتخوددرامورخودروسازان
بكاهد

در اين ميان كريمي سنجري كارشناس صنعت خودرو 
با وجود تاكيد بر كاهش دخال��ت دولت در امور صنعت 
خودرو، اما با واگذاري كامل خودروس��ازي ها در شرايط 

فعلي اقتصاد چندان موافق نيست.
او در اين خصوص گفت: در حال حاضر س��هام دولت در 
ايران خودرو حدود ۱۴ درصد و در سايپا حدود ۱۷ درصد 
اس��ت و طبق قانون تجارت اين دو ش��ركت خصوصي 
محس��وب مي شوند، اما اين س��هم فقط ظاهري است و 
در ح��ال حاضر ميزان تاثيرگ��ذاري دولت در گروه هاي 
خودروساز بيش از مقدار سهامي است كه در اختيار دارد.

كريمي س��نجري افزود: در واقع دولت بخشي از سهام 
خود را به ش��ركت هايي واگذار كرده ك��ه زيرمجموعه 
دولت هس��تند و به همين دليل هن��وز نقش مهمي در 

تصميم گيري هاي اين دو خودروساز دارد.

اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: كاري كه دولت 
مي خواهد بعد از واگذاري كامل اين دو شركت خودروساز 
انجام ده��د را مي تواند همين االن هم انج��ام دهد. در 
اين راستا مي تواند شركت هاي س��رمايه گذار در اين دو 
خودروسازي كه غيرمستقيم دولتي هستند، را واگذار كند 
تا قدرت دخالت دولت به اندازه واقعي زير ۲۰ درصد سهام 
آن در خودروسازي ها شود. كريمي سنجري تصريح كرد: 
به طور نمونه دولت فرانسه هم بخشي از سهام دو شركت 
بزرگ خودروس��ازي اين كش��ور را در اختيار دارد، ولي 
دخالت هايي از نوع دخالت هاي دولتي كه در كشورمان 

شاهد هستيم در اين دو كمپاني خودروساز نمي بينيم.
به گفته اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو چنانچه دولت 
سهام خود را در ايران خودرو و سايپا واگذار كند، اتفاقي 
كه مي افتد قطع مسير ارتباطي بين دولت و خودروسازان 
است. اما در ش��رايط كنوني اقتصاد و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه از سوي دش��منان، نبايد در پي قطع كردن اين 
مس��ير باش��يم. او افزود: آنچه امروز موجب مي شود كه 
صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد، دخالت هاي مخرب 
دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه اين شركت ها 
در شرايط كنوني اقتصاد همچنان به حمايت هاي موثر 

دولت نيازمند هستند.

بخشخصوصيمناسبمديريت
خودروسازيدرشرايطفعليوجودندارد

كريم��ي س��نجري تاكي��د ك��رد: نكته مهم��ي كه در 
اين خصوص باي��د به آن توج��ه كرد، نح��وه واگذاري 
شركت هاست. تجربه نشان داده دولت در واگذاري برخي 
شركت هاي بزرگ چندان موفق نبوده و اين واگذاري به 

ضرر آنها تمام شده است.
او ادام��ه داد: ايران خودرو و س��ايپا دو ش��ركت بزرگ با 
فرآيند هاي ويژه و تخصصي هس��تند كه هر نوع بخش 
خصوصي از پس انجام امور آن بر نمي آيد. صنعت خودرو 
كشور پيشران بسياري از صنايع ديگر است و نمي توان آن 
را بدون مه��ارت و دقت به بخش خصوصي غيرحرفه اي 
واگذار كرد. اين كارش��ناس صنعت خودرو گفت: بخش 
 خصوصي كه مي تواند عهده دار اين دوشركت شود بايد 
۳ شرط پايه و اساسي داشته باشد، شرط نخست توانايي 
فني طراحي محصول، ش��رط دوم امكان تامين زنجيره 
پايدار قطعات و ش��رط سوم س��ابقه خوب در تصاحب 
بازار هاي دنيا. حال در ش��رايط كنوني اقتصادي كشور، 
كدام بخش خصوصي داراي اين ويژگي هاست كه بتواند 
به خوبي از عهده مديريت اين دو شركت خودروساز برآيد؟

او تاكيد كرد: از نظر بنده دولت بايد در اين ش��رايط تنها 
از دخالت خ��ود در اين دو خودروس��از و ش��ركت هاي 
زير مجموعه آن بكاهد و اجازه دهد تا اين شركت ها مثل 
يك بنگاه س��ودده مديريت ش��وند. واگذاري كامل را به 
زمان ديگري موكول كند كه ش��رايط اقتصادي نرمال و 
زيرساخت هاي الزم فراهم باشد. پس از مهيا شدن شرايط 
به سمت واگذاري آنها به بخش خصوصي اصلح و صاحب 
برند حركت كند.  واگذاري كامل ش��ركت هاي دولتي از 
جمله دو خودروس��از بزرگ كشور و كوچك شدن بدنه 
دولت، يكي از اصلي ترين راهكارهاي توسعه اقتصاد كشور 
به شمار مي رود اما روند اين واگذاري ها نيز بايد به گونه اي 
باشد كه رشد و پيشرفت شركت ها را به دنبال داشته باشد، 
در غير اين صورت لطمه زيادي به اقتصاد و اعتماد به بخش 
خصوصي مي خورد. حال بايد منتظ��ر ماند و ديد وعده 
وزارت صمت بر واگذاري دو ش��ركت خودروساز تا پايان 
سال ۹۹، تا چه حد و به چه صورتي عملياتي مي شود و آيا 

توسعه صنعت خودرو را به همراه دارد يا خير.

در نشست معارفه كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور مطرح شد

پيشنهادتأسيسصندوقمشتركوراهاندازيسيستمتهاترباسنگاپور
نشس��ت معارفه كميته مش��ترك بازرگان��ي ايران و 
سنگاپور در اتاق ايران برگزار شد. معاون امور بين الملل 
اتاق ايران در اين نشست با اشاره به آمار و ارقام تجارت 
ايران و سنگاپور طي سه سال گذشته ميالدي، تأكيد 
كرد: در س��ال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، حجم روابط تجاري دو 
كشور كه بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دالر بوده، قابل قبول 

است اما ايده آل ما نيست.
نشس��ت معارفه كميته مش��ترك بازرگان��ي ايران و 
سنگاپور بعدازظهر ديروز با حضور معاون امور بين الملل 
اتاق ايران، نماينده وزارت امور خارجه، سازمان توسعه 
تجارت و جمع��ي از فعاالن اقتصادي در س��اختمان 
اتاق ايران برگزار شد. محمدرضا كرباسي معاون امور 
بين الملل اتاق ايران تأسيس اين كميته مشترك را از 
سال گذشته گامي در راستاي تأسيس اتاق مشترك 

بازرگاني دو كش��ور عنوان كرد و به تشريح مهم ترين 
ظرفيت هاي اقتصادي سنگاپور براي تجارت پرداخت.

به اعتقاد كرباسي، اقتصاد مبتني بر تجارت آزاد، وجود 
بنادر مجهز و امكانات لجستيكي باال، صنايع تبديلي 
در بخش هاي مختلف باارزش افزوده باال، ارايه خدمات 
مالي و تجاري با كمتري��ن هزينه به فعاالن اقتصادي 
و عدم وجود فس��اد اداري در س��اختار اقتصادي، پنج 
شاخص برجسته سنگاپور براي تجارت به شمار مي رود.

او در ادامه با اشاره به آمار و ارقام تجارت ايران و سنگاپور 
طي سه س��ال گذش��ته ميالدي، تأكيد كرد: در سال 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، حجم روابط تجاري دو كشور بين ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ ميليون دالر بوده كه قابل قبول است اما ايده آل 
ما نيست. به گفته او، در سال ۲۰۱۸، صادرات ايران به 
سنگاپور از ۷۵۱ ميليون دالر به ۸.۵ ميليون دالر كاهش 

پيداكرده است. درحالي كه در همين زمان شاهديم كه 
حجم واردات از ۱۸۷ ميليون دالر به ۳۴۷ ميليون دالر 

افزايش داشته است.
 كرباس��ي در ادامه افزود: بررس��ي آمارهاي مربوط به

 ۷ ماهه سال ۲۰۱۹ هم حاكي از آن است كه بايد نگاه 
استراتژيكي براي تجارت با اين كشور اتخاذ كنيم. در 
همين راستا كميته مشترك بازرگاني ايران و سنگاپور 
نقش مهمي براي شناسايي موانع تجارت ايفا مي كند و 
انتظار داريم كه اعضاي اين كميته راهكارهاي اجرايي 

را براي حل مشكالت ارايه كنند.
معاون امور بين الملل اتاق ايران با اشاره تجارت ترجيحي 
ايران و اوراسيا و همچنين امضاي موافقت نامه تجارت 
آزاد بين س��نگاپور و اتحاديه اوراس��يا، ابزار اميدواري 
كرد ك��ه اين فرصت همكاري ه��اي چندجانبه ميان 

ايران، سنگاپور ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا را 
شكل دهد. معاون امور بين الملل اتاق ايران همچنين 
فرصت هاي همكاري پيش روي فعاالن اقتصادي ايران 
و سنگاپور را اعالم كرد. بر همين اساس، سرمايه گذاري 
مشترك، خدمات فني و مهندسي، بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، صادرات مواد پتروشيمي، الكترونيك، خودرو 
و قطعات وابسته به آن از مهم ترين حوزه هاي همكاري 
مشترك ميان فعاالن اقتصادي ايران و سنگاپور اعالم 
شد. تأسيس صندوق مشترك و راه اندازي سيستم تهاتر 
دو پيشنهاد معاون امور بين الملل اتاق ايران براي حل 

مشكالت بانكي ايران و سنگاپور بود.
در ادامه، علي اكب��ر نظري رييس اداره اول آس��ه آن 
وزارت امور خارجه نيز ضمن تاييد صحبت هاي معاون 
امور بين الملل اتاق ايران، پيوستن دو كشور به اتحاديه 

اوراسيا را ظرفيتي حائز اهميت براي توسعه روابط ايران 
و سنگاپور عنوان كرد.

او همچنين به نبود سفير مقيم در ايران و سنگاپور به 
عنوان يكي از مش��كالت تجاري فعاالن اقتصادي دو 
كشور اشاره و دليل اين امر را عدم تمايل سنگاپوري ها 
عنوان كرد. بااين وجود رييس اداره اول آسه آن وزارت 
امور خارجه ابراز اميدواري كرد حجم روابط تجاري ايران 
و سنگاپور، همانطور كه روساي جمهور دو كشور هم 

هدف گذاري كرده اند به ۲ ميليارد دالر برسد.
در ادامه اين نشست، اعضاي كميته مشترك بازرگاني 
ايران و س��نگاپور ضمن معرفي خود و زمينه فعاليت 
تخصصي شان مهم ترين مشكل تقويت روابط تجاري با 
سنگاپور را ذكر كردند كه در حمل ونقل و مسائل بانكي 

در رأس اين مشكالت قرار دارد.

آيا كااليي كه واردات آن ممنوع است قاچاق نيست؟

ترفند برندهاي كره اي براي تسخير بازار لوازم خانگي
واردات ل��وازم خانگ��ي ب��ه كش��ور ممن��وع اس��ت. 
توليدكنندگان داخلي اندكي در حال نفس كشيدن 
هس��تند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم 
مي كنن��د، اما باز هم فضاي��ي را در اختيار گرفته اند تا 
بتوانن��د به توليدات خود رونقي بخش��ند و كاالهايي 
كه سال هاي سال، توان توليد آن را داشتند اما در يك 
رقابت نابرابر با همتايان وارداتي شان، اجازه عرض اندام 

نداشتند را توليد و روانه بازار كنند.
در اين ميان البته هنوز هم سايه سنگين توليدكنندگان 
كره اي ك��ه اتفاقًا ب��ه ترفندهاي جديد ب��راي تداوم 
فروش خود در بازار ايران متوس��ل مي ش��وند، باالي 
س��ر توليد داخلي اس��ت و اين بار تحت لواي حمايت 
از نمايندگي هاي خود، تالش مي كنند كه اس��تمرار 
فروش خ��ود را تضمين كنند. بر اين اس��اس، خبرها 

حكايت از آن دارد كه به تازگي، دفتر هماهنگي تهران 
يكي از معروف ترين ش��ركت هاي كره اي طي نامه اي 
ب��ه نمايندگي هاي خ��ود اعالم كرده اس��ت كه تمام 
هزينه ه��اي مربوط به نصب تابلوي ال جي بر س��ر دِر 
نمايندگي هاي اين برند از جمله عوارض شهرداري را 
از تاريخ ۱۰ دي ماه تا پايان سال جاري بر عهده خواهد 
گرفت. همچنين بر اساس اعالم اين شركت، درصورت 
تماي��ل نمايندگي ها به حفظ تابل��وي ال جي، امكان 
پرداخت اين هزينه ها براي سال آتي نيز وجود خواهد 
داشت. داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعيت 
واردات گروه كااليي لوازم خانگي به كشور مي گذرد و 
عالوه بر اين بيش از يك سال است كه همكاري رسمي 
برندهاي كره اي با بازار لوازم خانگي و توليد مشترك با 
برخي توليدكنندگان ايراني متوقف شده است؛ اما بنا بر 

مستندات و همچنين اظهارات برخي از مقامات صنفي، 
بايد به خيل عظيمي از كاالهاي موجود كه بدون هيچ 
محدوديتي به نام برندهاي كره اي در بازار ايران عرضه 

مي شوند، به چشم كاالي قاچاق نگريست.
مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در خصوص آخرين وضعيت فعاليت برندهاي كره اي در 
بازار مي گويد: »نزديك به ۱۴ ماه است كه كشور كره، 
واردات قطعه براي تولي��د لوازم خانگي به دو كارخانه 
ال جي و سامسونگ را متوقف كرده است، البته اين دو 
 كارخانه پيش از اين قطعاتي در انبارهاي خود داشته اند

كه با استفاده از آنها كاال توليد كرده اند.«
ميري با اش��اره به آخرين وضعي��ت فعاليت برندهاي 
كره اي در بازار اظهارداشت: »در حال حاضر موجودي 
سامسونگ در ايران تنها تعدادي پنل تلويزيون است 

بنابراين قاعدتًا نبايد يخچال و ماش��ين لباسشويي از 
اين برند در بازار وجود داشته باشد. همچنين بر اساس 
اعالم جي پالس، كه يك برند ايراني است، در حال حاضر 
هيچ ارتباطي بين اين شركت و برند ال جي وجود ندارد؛ 
بنابراين مي توان با قاطعيت گفت كاالهايي كه به اسم 
ال جي در بازار لوازم خانگي عرضه مي شوند، به شكل 

رسمي و قانوني وارد كشور نشده است.«
به گزارش مهر، برندهاي كره اي براي حفظ موقعيت 
خود در بازار ايران ضمن اينكه به فعاليت غيرقانوني و 
زيرزميني روي آورده اند، از هيچ ابزاري براي استمرار 
فروش محصوالت خود صرف نظر نمي كنند و در اين 
مس��ير از برخي زيرس��اخت هاي حاكميتي نيز بهره 
مي گيرند. رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي 
چندي پيش ضمن اش��اره به شناس��ايي ۲۷۴ سايت 

فروش كاالي قاچاق توس��ط س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، به اين نكته اش��اره كرده بود كه محصوالت 
قاچاق براي تبادالت مالي خود از درگاه هاي رس��مي 

بانك مركزي نيز استفاده مي كنند.
بابك ثقفي، مديرعامل يكي از شركت هاي توليدكننده 
لوازم خانگي داخلي كه سهم قابل توجهي از بازار لوازم 
خانگي را در اختي��ار دارد در اين ب��اره مي گويد: »در 
حال حاضر سايت هاي فروش ديجيتال مربوط به بانه 
كه فروش آنالين دارند و پيامك هم به مشتري ارسال 
مي كنند عماًل كاالي قاچاق به فروش مي رسانند، حتي 
اين كاالها توسط برخي شركت ها بيمه هم مي شوند. 
اين جاي سوال است كه چگونه اين سايت ها با وجود 
ف��روش مح��رز كاالي قاچ��اق داراي درگاه پرداخت 

الكترونيكي و نماد اعتماد الكترونيكي نيز هستند؟«

  Wed. Jan 15.  چهار شنبه 25  دي 1398   19جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1575  2020 

روندنزوليصادرات
زغالسنگ

سعيد صمدي دبير انجمن زغال سنگ ايران با اشاره 
به تاثير معدن در افزايش رون��ق اقتصادي، گفت: 
معدن نقش بسزايي در افزايش رونق اقتصادي دارد 
اما اگر دولت در اين صنع��ت بيش از اندازه دخالت 
كند، تضعيف خواهد شد. او درباره ميزان صادرات 
زغال سنگ، بيان كرد: متاس��فانه بيش از يك ماه 
است كه صادرات اين محصول به دليل اختصاص 
عوارض ۲۵ درصدي روند نزولي داشته است و روز به 
روز كار را سخت تر مي كند. دبير انجمن زغال سنگ 
ايران ادامه داد: دولت براي افزايش رونق اقتصادي 
بايد سياست گذاري بلندمدت داشته باشد و از ارايه 
بخشنامه هاي لحظه اي دست بردارد. اگر در معدن 
قوانين ثابت ش��ود، رونق خواهد گرفت و به اقتصاد 
كشور كمك ش��اياني خواهد كرد. صمدي افزود: 
در بخش معدن سرمايه گذاري ها بلندمدت است 
بدين معنا كه اگر امروز شروع به كار كنيم، ۵ سال 
ديگر به بهره برداري خواهيم رسيد و از اين رو بايد 
بدانيم در ۵ س��ال ديگر بازار چگونه است. قوانين، 
ص��ادرات، واردات و تمام م��وارد را بايد پيش بيني 
كرد تا بتوان به سرمايه رس��يد. دبير انجمن زغال 
س��نگ ايران تش��ريح كرد: زماني كه آينده مبهم 
اس��ت، فضاي غير ش��فاف و غير قابل پيش بيني 
در صنعت مع��دن رخ خواه��د داد. زماني كه فضا 
غيرشفاف باشد ريس��ك پذيري در معدن افزايش 
يافته و سرمايه گذاري كم مي شود. صمدي يكي از 
عمده مشكالت معدنكاران زغال سنگ را نابرابري 
نرخ داخلي با نرخ بازار هاي جهاني دانست و گفت: 
نرخ بازارهاي داخلي زغال سنگ در برابر نرخ جهاني 
آن كم است. تفاوت نرخ ۲ برابري بازار جهاني و بازار 
داخلي باعث تمايل معدنكاران به صادرات مي شود، 
اما به دليل اينكه قرارداد هاي بلندمدت با ذوب آهن 

دارند مجبور هستند به تعهد خود عمل كنند.

تعطيلي۹۵درصدواحدهاي
اسقاطخودرو

محمدحسين گودرزي رييس هيات مديره انجمن 
صنفي مراكز اس��قاط خودروهاي فرس��وده كشور 
درباره وضعيت اسقاط خودرويي اظهار كرد: به دليل 
مشكالت متعدد هم اكنون ۹۵ درصد مراكز اسقاط 
خودرو تعطيل هستند. او ادامه داد: متاسفانه دولت 
هيچ حمايت و فكري براي اسقاط خودرويي نكرده 
است، اين در حالي است كه باتوجه به آلودگي هوا در 
كشور، بايد به اين امر توجه جدي شود. گودرزي در 
پاسخ به اين پرسش كه براي گواهي اسقاط خودروي 
فرسوده در ازاي واردات خودرو مشكالتي وجود داشته 
اس��ت، هم اكنون روند به چه صورت اس��ت؟ گفت: 
متاسفانه هنوز اين مشكل حل نشده و مراكز اسقاط 
خودرويي، همچنان با اين امر درگيرند. رييس هيات 
مديره انجمن صنفي مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده 
كشور با اشاره به اينكه اگر مشكل اسقاط خودرويي 
به طور قطع حل شود مي تواند در آلودگي هوا تاثيرگذار 
باشد تصريح كرد: اين در حالي است كه حل مشكالت 
اين حوزه، مي توانست اول، نقدينگي را به اين مراكز 
برگرداند و دوم آنكه تعدادي از خودرو هاي فرسوده را 
از چرخه خارج كند. اما دولت، كاري در اين موضوع 
انجام نداده است. گودرزي با تاكيد بر اينكه مشكالت 
اسقاط خودرويي به مراتب بيشتر شده است، اظهار 
كرد: متاسفانه هيچ يك از مشكالت واحدهاي اسقاط 
خودرو حل نشده اين در حالي است كه متوليان زيادي 
همچون وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازي، ستاد 
حمل و نقل سوخت، ومحيط زيست در اين موضوع 

دخيل هستند. اما هيچ كدام به داد ما نرسيدند. 

ضرورتاعمالممنوعيت
وارداتروغنزيتون

مهدي عباسي رييس ش��وراي ملي زيتون درباره 
آخرين وضعيت توليد روغن زيت��ون اظهار كرد: 
سال گذشته مساعدت بخش دولتي و خصوصي 
موجب ش��د توليد روغن زيت��ون از ۴ هزار و ۵۰۰ 
تن به بيش از ۷ هزارتن برس��د. وي افزود: با توجه 
به اقدامات شوراي ملي زيتون امسال پيش بيني 
مي ش��د توليد روغن زيتون به بي��ش از ۱۰ هزار 
تن برسد كه متاسفانه به دليل ناهماهنگي بخش 
دولتي اين امر محقق نشد. عباسي با اشاره به اينكه 
اغلب روغن هاي وارداتي غيربهداش��تي هستند، 
بيان كرد: اگر واردات روغن زيتون مشابه كيفيت 
توليد داخل باشد، مش��كلي نداريم، اما ضعف در 
نظارت ها موجب ش��د روغن هاي غيربهداشتي و 
غيرخوراكي وارد شود. اين مقام مسوول ادامه داد: 
به رغم آنكه جش��ن خودكفايي روغن زيتون دور 
از انتظار نبود، اما عوامل مختلف همچون واردات 
روغن زيتون هاي بي كيفيت مانع تحقق پيش بيني 
توليد روغن زيتون ش��د. وي با انتقاد از اين مساله 
كه ممنوعيت واردات روغن زيتون تاكنون اعمال 
نشده اس��ت، بيان كرد: با وجود مكاتبات صورت 
گرفته، اين موضوع به نتيجه نرسيد. اين در حالي 
است كه با اعمال حمايت هاي الزم به خودكفايي 
دست مي يافتيم. به گفته عباسي، اگر مسووالن امر 
با بخش خصوصي همكاري الزم را نداشته باشند 
به طوري كه با وجود پيگيري هاي صورت گرفته 
ممنوعيت واردات اعمال نشود، بدون ترديد سال 
آينده توليد روغن زيتون به صفر مي رسد چرا كه 
واردات روغن بي  كيفيت در حال انجام است. وي 
حداقل قيمت هر شيشه روغن زيتون توليد داخل را 
۸۰ هزار تومان اعالم كرد و گفت: اين در حالي است 
كه روغن هاي وارداتي بي كيفيت و عمدتا پوميس با 
نرخ ۳۳ هزار تومان عرضه مي شود. رئيس شوراي 
ملي زيتون با اشاره به اينكه ۲۵ درصد توليد زيتون 
كنسروي مازاد نياز داخل است، بيان كرد: بنابر آمار 
۶۰ هزار تن زيتون كنسروي در كشور مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه توليد زيتون كنسروي داخل عالوه 
بر تامين اين ميزان ۲۵ درصد مازاد بر نياز كش��ور 

است كه بايد به بازار هاي هدف صادر شود. 
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گزارش »تعادل« از سویه های خطرناک »ماینینگ« به خاطر سخت گیری هاي قانوني

دور زدن  ماینرها برای مقابله با تعرفه برق صادراتی
گروه انرژی| فرداد احمدی|

برق ارزان ایران در س�ال های اخیر بس�یاری را 
در نق�اط مختلف دنیا وسوس�ه ک�رده که برای 
استخراج رمزارزها که مصرف برق باالیی دارد، 
دس�تگاه های ماینر خ�ود را به ای�ران بیاورند، 
واکنش دولت ایران ابتدا به رسمیت نشناختن 
این صنعت و مب�ارزه قانونی با آن بود، اما پس از 
مدتی تالش شد که این حوزه به رسمیت شناخته 
شود. این به رسمیت ش�ناخته شدن به معنای 
آن بود ک�ه اس�تخراج کنندگان رمزارزها باید 
پول بیشتری برای برق مصرفی شان بپردازند و 
تابستان امسال، وزارت نیرو اعالم کرد که نرخ 
برق صادراتی را برای ماینرها در نظر گرفته است. 
بدین ترتیب، فعاالن این عرص�ه که این نرخ را 
ناعادالنه می دانستند و از پیشتر نیز تجربه هایی 
برای فعالیت خود ب�ه صورت مخفیانه اندوخته 
بودند، ب�ه دنبال روش های نوینی ب�رای فرار از 
پرداخ�ت پول ب�رق با نرخ صادراتی گش�تند و 
»تعادل« دریافت که در جدیدترین این روش ها، 
خانه ه�ای مردم عادی، به عن�وان مکانی امن و 
ب�ه دور از نظارت دولت هدف قرار گرفته ش�ده 
است. بدین ترتیب، پای رفتارهای غیرقانونی به 
شکلی سازمان یافته به خانه های مردم عادی باز 
شده که به نوعي تداعی کننده روش های ابداعی 
کارتل های بین المللی مواد مخدر است. به نظر 
می رسد که در خصوص تعرفه برق اختصاص داده 
شده برای استخراج رمزارزها، سختگیری های 
قانونی در کنار نبود نظارت کاف�ی در بعد اجرا، 
زمینه ای را فراهم کرده اس�ت ک�ه می تواند در 
آینده محمل رفتارهای جرم خیز سازمان یافته 

خطرناکی بشود.

22 آبان ماه امس��ال بود که باالخ��ره تعرفه برق برای 
استخراج کنندگان رمزارزها از سوی مصطفی رجبی 
مشهدی، س��خنگوی صنعت برق اعالم شد و معادل 
تعرفه برق صادرات��ی، یعنی ۹۶۵ توم��ان به ازای هر 
کیلووات ساعت تعیین ش��د. سخنگوی صنعت برق 
اضافه کرد که این نرخ در ۸ ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ 
درصد متوس��ط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان 
خواهد بود و در ۴ ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور، 
دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می شود. 
همچنین به گفته رجبی مشهدی استفاده این مراکز 
از برق در ۳۰۰ ساعت س��ال که ساعات اوج بار است و 

قبال توسط وزارت نیرو ابالغیه می شود، ممنوع است.
از واکنش ه��ای چند روز پس از این اعالم مش��خص 
ش��د که »ماینرها«تعیین نرخ تعرف��ه صادراتی برای 
فعالیت ش��ان را غیرعادالنه قلم��داد کرده اند و حتی 
انجمن بالکچین ای��ران اعالم کرد که ب��ا این تعرفه، 
امکان ادامه فعالیت این صنعت در ایران وجود ندارد. اما 
پس از گذشت روزها و ماه ها مشخص نشد که ماینرها 
چگونه با چندین برابر شدن پول برق مصرفی شان کنار 
آمدند و این موضوع از کانون توج��ه روزنامه ها خارج 
شد. اما حاال، پس از گذشت سه ماه، »روزنامه تعادل« 
با یکی از ماینرها که به صورت انفرادی و در خانه اقدام 
به استخراج بیت کوین می کند مصاحبه کرد و از او ساز 
و کار فعالیت ماینرها در ش��رایط پس از مصوبه تعرفه 
برق صادراتی برای ماینرها را جویا شد. از این پس با نام 

»علی« از او یاد خواهد شد. 
علی یک دس��تگاه ماینر 21۰۰ وات��ی دارد و به علت 
صدایی که این ماینر تولید می کند و ممکن است برای 
همس��ایه ها مزاحمت ایجاد کند، آن را صبح روشن و 

شب، در هنگام خواب خاموش می کند.
 ب��ه گفته او، یک ماین��ر به تنهای��ی نمی تواند رمزارز 
اس��تخراج کند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید 
هزاران دس��تگاه در ارتباط با هم کار کنن��د، اما برای 
برقراری ای��ن ارتباط، محدودی��ت جغرافیایی وجود 
ندارد، بدین معنی که هر کس��ی که در خانه خود یک 
ماینر داشته باشد می تواند به شبکه هایی در اینترنت 
که اصطالحا به آنها »اس��تخر« گفته می شود متصل 
ش��ود. اس��تخرها که توان پردازش هزاران ماینر را در 
خود جمع کرده اند، این توانای��ی را پیدا می کنند که 
طی بازه زمانی یک ی��ا دو روز معادله ای را حل کنند و 
پاداشی معادل 12.۵ بیت کوین دریافت کنند. این 12.۵ 
بیت کوین پس از کسر کمیسیون ۴ درصدی استخر، 
میان ماینرها بر اساس حجم پردازششان توزیع می شود. 

اکثر استخرها در چین واقع شده اند.
به گفته علی برخی نیز استخرهای اختصاصی خود را 
دارند و با خریداری کردن صدها ماینر، به طور شخصی 
امر استخراج رمزارزها را انجام می دهند. علی می گوید 
فرایند اخذ مجوز برای استخراج رمزارزها بسیار مشکل 
اس��ت و برای او که یک ماینر بیش��تر ندارد به صرفه 
نیس��ت و بنابراین بدون مجوز کار می کند. به گفته او، 
برای گرفتن مجوز باید یک مزرعه استخراج رمزارز در 

اختیار داشته باشیم. 
همچنین اگر مجموع مصرف برق ماینرها بیش از 1۵۰ 
کیلووات ساعت باش��د، فرد باید خودش یک نیروگاه 

احداث کند و از برق شبکه سراسری استفاده نکند.
علی همچنین می گوید که در صورت مصرف برق کمتر 
از 1۵۰ کیلووات س��اعت، وزارت نیرو برق به ماینرها 

می دهد، اما آن را خیلی گران حساب می کنند.

   سنت نامیمون دور زدن قانون
به گفته علی راه های بسیار زیادی برای دور زدن قانون 
و استفاده از برق ارزان خانگی پیش پای ماینرها قرار 
دارد. برخی با خریداری یا کرایه یک باغ، آن را تغییر 
کاربری داده و به جای روش��ن کردن پمپ آب برای 
آبیاری باغ از آب چاه، برق را برای دستگاه های ماینر 
استفاده می کنند. برخی یک سوله احداث می کنند 
و ب��ا روابطی که دارند قان��ون را دور می زنند و برخی 
هم دس��تگاه های ماینر خود را بین تع��داد زیادی از 
مردم تقسیم می کنند و ماهیانه به آنها پول می دهند 
تا امکان ردیابی ش��ان از طریق حجم مصرفی برق از 
بین برود.  در این م��ورد آخری علی توضیح می دهد 
که برخی اقدام به خریداری کردن چندصد دستگاه 

ماینر می کنند و با استخدام افرادی برای نگهداری و 
مراقبت از ماینرها، کسب و کار خود را پیش می برند. 
درواقع تعداد زیادی از افراد در ازای نگهداری از یک 
ماینر در خانه خود و متصل کردن آن به ش��بکه برق 
خانگی، ماهیانه حدود 2 میلیون تومان اجرت دریافت 

مي كنند.
به گزارش »تعادل«، فارغ از مسائل اقتصادی مربوط 
به ماینینگ، اقدامات ذکر ش��ده برای گم کردن رد، 
تداعی گر رفتاره��ای باندهای مافیایی مواد مخدر در 
امریکای جنوبی است. ما معتقد نیستیم که استخراج 
رمزارز رفتاری غیرقانونی یا غیراخالقی است و اتفاقأ 
بر این باوریم که ماینینگ رمزارز در ایران باید هر چه 
زودتر به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شود 
و س��از و کاری عقالنی برای فعالیت عالقه مندان در 
این عرصه فراهم شود. اس��کوبار و ال چاپو در کلمبیا 
و مکزیک با »تقس��یم کار« باندهای مافیایی خود را 
گس��ترش می دادند، بدین ش��رح که خیلی از مردم 
عادی در محله های فقیرنشین، صرفأ برای نگهداری 

از یک بسته مواد مخدر یا مقداری اسلحه یا حتی پول 
برای مدتی مشخص، اجرت دریافت می کردند. به نظر 
می رسد که رویكردهاي دولت در برخورد با استخراج 
رمزارز در ایران س��بب ش��ده اس��ت که سنگ بنای 
روش هایی برای دور زدن قوانین از سوی برخی فعاالن 
این حوزه گذاشته شود که می تواند در آینده خطرناک 
باش��د. بیایید فردایی را تصور کنی��م که به هر دلیلی 
استخراج رمزارزها سوددهی نداشته باشد. این صنعت 
به محاق می رود، اما ش��بکه ها و تجربه روش های دور 
زدن قانون با استفاده از مأمن امن و به دور از دید دولت 
»خانه های مردم« باقی می مانند. علی می گوید فارغ 
از مسائل اقتصادی پیرامون فروش برق از سوی وزارت 
نیرو به اس��تخراج کنندگان رمزارزه��ا، اینکه هزینه 
فروش هر کیلووات ساعت برق به ماینرها حتی بیشتر 
از نرخ صادراتی آن است، باعث ایجاد احساس ناعدالتی 
در میان ماینرها می شود. البته بررسی های »تعادل« 
نش��ان داد که وزارت نیرو همان نرخ برق صادراتی را 

برای ماینرها در نظر گرفته است، نه بیشتر.
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توافق براي ايجاد ۴ پااليشگاه 
با خوراك نفت سنگین

باش�گاه خبرنگاران | مدیرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: وزارت نفت براي ایجاد ۴ 
پاالیشگاه با خوراك نفت سنگین و فوق سنگین 
در قشم موافقت كرده است. حمیدرضا مومني 
در دومین همایش تخصصي معرفي فرصت هاي 
س��رمایه گذاري قش��م در ح��وزه نف��ت و گاز و 
پتروشیمي و انرژي گفت: بهره برداري از طرح هاي 
پیش بیني شده در حوزه نفت و انرژي قشم عالوه 
بر ایجاد اشتغال پایدار موجب توسعه همه جانبه 
جزیره قش��م مي ش��ود كه این جزیره به عنوان 
بزرگ ترین جزیره خلیج فارس با برخورداري از 
2۷ میدان نفتي با داشتن منابع بي نظیر از نفت 
و گاز یكي از نقاط جذاب براي س��رمایه گذاران 
داخل��ي و خارج��ي در حوزه انرژي محس��وب 
مي ش��ود. او بیان كرد: در این منطقه براي ایجاد 
زیرس��اخت در ۵ حوزه پاالیشگاه، پتروشیمي، 
نیروگاه، ذخیره س��ازي و سوخت رساني بیش از 
1۳ میلیارد دالر سرمایه گذاري صورت مي گیرد 
كه در آینده اي نزدیك ش��اهد رشد فزاینده در 
اقتص��اد ملي كش��ور در منطقه قش��م خواهیم 
بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
موافقت وزارت نفت براي ایجاد ۴ پاالیش��گاه با 
خوراك نفت س��نگین و فوق س��نگین در قشم 
با رقم س��رمایه گذاري ۴۰ هزار میلیارد نشان از 
آینده توسعه اي این جزیره با تمركز بر این صنعت 

استراتژیك دارد.

عربستان: نفت ارزان به اقتصاد 
ما ضربه مي زند

تسنیم | وزیر نفت عربستان گفت: ما مي خواهیم 
یك بازار نفت باثبات، رش��د پایدار تقاضا و رشد 
پایدار عرضه را شاهد باشیم، بدترین چیز پایین 
آمدن قیمت نفت اس��ت كه به صورت دایمي به 
اقتص��اد ما لطمه مي زند. وزیر انرژي عربس��تان 
گفت، در شرایطي كه تنش ها بین ایران و امریكا 
باال گرفته، كشورش براي برقراري ثبات در بازار 
نفت تالش خواهد كرد و تمایل دارد شاهد ثبات 
قیمت ها و رشد تقاضا باش��د. این مقام سعودي 
اظهار داشت: ما مي خواهیم یك بازار نفت باثبات، 
رشد پایدار تقاضا و رش��د پایدار عرضه را شاهد 
باشیم، بدترین چیز پایین آمدن قیمت نفت است 
كه به ص��ورت دایمي به اقتصاد ما لطمه مي زند. 
وزیر انرژي عربس��تان گفت، امریكا یك شریك 
تجاري با نقش��ي پررن��گ در امنیت بین المللي 
است. ما این مساله را به دوس��تانمان در امریكا 
واگذار مي كنیم كه خودشان به نحوي كه مناسب 

مي دانند عمل كنند.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

رویكرد اوپك جلوي كاهش قیمت نفت در نیمه دوم 2020 را مي گیرد

ایران و امریكا در پروژه هاي نفتي عراق چه نقشي دارند

گروه انرژي | تصمیم اعضاي اوپك و غیراوپك براي كاهش 
ظرفیت تولید روزانه خود، برآوردهاي مختلفي را نسبت به 
وضعیت بازار انرژي در سال 2۰2۰ پیش رو قرار داده كه در 
این خصوص مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي تصمیمات 
اوپك و وضعیت ب��ازار، پیش بیني كرده كه كاهش میزان 
عرضه نفت اوپك در فصل اول سال جاري میالدي موجب 
مازاد عرضه در بازار نخواهد شد و در فصل دوم سال هم مازاد 
عرضه به حدود 1۹۰ هزار بشكه در روز مي رسد كه این امر 

موجب جلوگیري از كاهش قیمت ها خواهد شد.
تولیدكنندگان اوپ��ك و غیراوپك در اج��الس 1۷۵ این 
سازمان كه در ۶ و ۷ دسامبر 2۰1۹ در وین برگزار شد توافق 
كردند كه از ابتداي ژانویه 2۰1۹ به مقدار 1.2 میلیون بشكه 
در روز از تولید خود را براي یك دوره ش��ش ماهه كاهش 
دهند. تولیدكنندگان اوپك توافق كردند كه از ابتداي ژانویه 
2۰1۹ روزانه ۸12 هزار بش��كه در روز )معادل ۳ درصد( از 
تولید خود را كاهش دهند و تولیدكنندگان غیراوپك توافق 
كردند كه روزانه ۳۸۳ هزار بشكه در روز )معادل 2.1 درصد( 
از تولید خود را كاهش دهند. براین اساس كشورهاي ایران، 

ونزوئال و لیبي از توافق استثنا شدند.
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس؛ در اجالس 1۷۶ 
كه در ماه ژوئیه 2۰1۹ برگزار شد، این توافق به مدت ۹ ماه 
یعني تا ماه مارس 2۰2۰ تمدید شد و در نهایت در اجالس 
1۷۷ كه در دسامبر 2۰1۹ برگزار شد، تولیدكنندگان اوپك 
و غیراوپ��ك توافق كردند كه عالوه بر كاهش 1.2 میلیون 
بشكه قبلي به مقدار ۵۰۰ هزار بشكه دیگر نیز تولید خود 
را كاهش دهند و از ابتداي سال 2۰2۰ جمعا 1.۷ میلیون 
بشكه در روز تولید خود را كاهش دهند. عالوه بر این بعد از 
پایان اجالس، وزیر انرژي عربستان سعودي اعالم كرد كه 
به طور داوطلبانه ۴۰۰ هزار بشكه در روز دیگر نیز از تولید 
خود را كاه��ش خواهد داد كه این تصمیم منجر به حذف 
نفت بیشتري از بازار طي سال 2۰2۰ نخواهد شد زیرا این 
كش��ور براس��اس توافق اجالس 1۷۵ متعهد شده بود كه 

روزانه ۳22 هزار بش��كه در روز تولید خود را كاهش دهد، 
اما آمارهاي تولید این كشور در 11 ماه نخست سال 2۰1۹ 
نشان مي دهد كه این كشور عمال ۸۵۴ هزار بشكه در روز 

تولید خود را كاهش داده است. 
اما تصمیمات اوپك از لحاظ تاثیرگذاري بر بازار بستگي به 
میزان پایبندي تولیدكنندگن به تصمیم اتخاذ شده دارد. 
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، آمار منتشر شده 
از تولید اوپك نشان مي دهد كه تا پایان نوامبر 2۰1۹ آنها 
پایبندي باالیي به توافق اجالس 1۷۵ داشته اند. براساس 
آمار منتشر شده توسط دبیرخانه اوپك، تولید اعضاي اوپك 
در 11 ماه نخست س��ال 2۰1۹ به مقدار 1.12۶ میلیون 
بشكه در روز كمتر از سطح تولید توافق شده بود كه معناي 
پایبندي باالي آنها به توافق است. در 11 ماه نخست سال 
2۰1۹ كشورهاي عراق، نیجریه، گابن، اكوادور و كنگو كمتر 
از مقدار توافق شده تولید خود را كاهش دادند و سایر كشورها 
بیش از مقدار توافق شده تولید خود را كاهش داده اند. در این 
میان عربستان سعودي كه توافق كرده بود ۳22 هزار بشكه 
در روز تولید خود را كاهش دهد، به مقدار ۸۵۴ هزار بشكه 
در روز تولید خود را كاهش داد كه به دلیل حجم باالي آن 
تاثیر زیادي بر تقویت قیمت نفت داشت. از طرف دیگر دو 
كشور نیجریه و عراق به ترتیب ۵۳ و ۳۷ هزار بشكه در روز 
بیش از مقدار توافق شده تولید داشتند. در 1۰ ماهه نخست 
سال 2۰1۹ تولیدكنندگان غیراوپك نیز اگرچه پایبندي 
آنها همانند تولیدكنن��دگان اوپك نبوده اما پایبندي آنها 
بیش از 1۰۰ درصد بوده است. البته این امر به دلیل ادامه 
روند كاهشي تولید دو كشور مكزیك و قزاقستان بوده است 
و روسیه به عنوان مهم ترین كشور در بین تولیدكنندگان 

غیراوپك، تنها ۷۰ درصد پایبندي داشته است.
در ابتداي س��ال 2۰1۹ برآورد مي شد كه تقاضاي جهاني 
براي نفت در س��ال 2۰1۹ حدود 1.۴ میلیون بش��كه در 
روز رشد داش��ته باش��د و در مقابل عرضه نفت غیراوپك 
)عمدتا تولید نفت شیل امریكا( حدود 2.1 میلیون بشكه 

در روز افزایش یابد. نتیجه این برآورد حاكي از آن است كه 
تقاضا براي نفت اوپك كاهش خواهد یافت و از این رو براي 
جلوگیري از كاهش قیمت ها، اوپك باید سطح تولید خود 
را كاهش دهد. تولیدكنن��دگان اوپك با همكاري برخي 
تولیدكنندگان غیراوپكي در دسامبر 2۰1۸ تصمیم گرفتند 
كه 1.2 میلیون بشكه در روز از تولید خود را كاهش دهند، 
اما در سال 2۰1۹ به دالیل شرایط حاكم بر اقتصاد جهاني، 
رشد تقاضاي جهاني محقق شده براي نفت حدود ۴۰۰ هزار 
بش��كه در روز كمتر از برآوردهاي اولیه بود و باوجود اینكه 
رشد تولید نفت در تولیدكنندگان غیراوپك نیز در مجموع 
پایبندي بیش از 1۰۰ درصدي به توافق داشتند، قیمت ها 

در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دالر در بشكه بود. 
در این خصوص مركز پژوهش ه��اي مجلس بیان كرده؛ 
دبیرخانه اوپك در گزارش ماهیانه بازار نفت )دسامبر 2۰1۹( 
برآورد كرده كه تقاضاي جهاني در سال 2۰2۰ به مقدار 1.۰۸ 
میلیون بشكه در روز رشد داشته باشد و از ۹۹.۸۰ میلیون 
بشكه در روز در سال 2۰1۹ به 1۰۰.۸۸ میلیون بشكه در 
روز در سال 2۰2۰ برسد كه كمتر از متوسط سال هاي قبل 
خواهد بود و از طرف دیگر عرضه غیراوپك 2.1۸ میلیون 
بشكه در روز رشد داشته باشد كه حدود دو برابر مقدار رشد 
در تقاضاي جهاني خواهد ب��ود. از این رو تقاضا براي اوپك 
حدود 1.12 میلیون بشكه در روز كمتر از سال 2۰1۹ خواهد 
بود. براساس آمار ارایه شده توسط اوپك در صورتي كه اوپك 
همین سطح تولید خود را ادامه دهد )تولید ماه نوامبر اوپك 
2۹.۵۷ میلیون بشكه در روز بوده است( در فصل اول و دوم 
2۰2۰ به ترتیب ۴۴۰ و ۶۹۰ هزار بشكه در روز مازاد عرضه 
در بازار موجود خواهد بود اما در صورتي كه تولیدكنندگان 
اوپك و غیراوپك براساس توافق انجام شده در دسامبر 2۰1۹ 
به مقدار ۵۰۰ هزار بشكه در روز از تولید خود را كاهش دهند، 
در فصل اول 2۰2۰ مازاد عرضه در بازار نخواهد بود و در فصل 
دوم مازاد عرضه به 1۹۰ هزار بشكه در روز خواهد رسید كه 

موجب جلوگیري از كاهش قیمت ها خواهد بود.

ایلنا | هرچند امریكا تالش مي كند قدرت مانور ما در عراق 
كم شود اما خود ما هم كم كاري كردیم و شركت هاي نفتي ما 
خیلي جدي دنبال كار پروژه اي در عراق نبوده اند. سید حمید 
حسیني درباره حضور ایران در پروژه هاي نفتي عراق اظهار 
داشت: ما در بسیاري از زمینه ها با عراقي ها همراه و همكار 
هستیم، ولي قاعدتا در حوزه نفتي با هم رقیب هستیم. درست 
است در اوپك تالش مي كنیم در یك راستا حركت كنیم، 
ولي در حوزه نفت دو كشور رقیب هستیم، آنها مالحظات 

خاص خ��ود را دارند و نمي توانیم بگوییم چرا از ظرفیت ما 
اس��تفاده نمي كنند. وي افزود: قبل از اینكه ما قراردادهاي 
جدید نفتي )آي.پي.سي( را اعالم كنیم عراق مدل جدید 
قرارداده��اي نفتي خود را اعالم ك��رد كه بر مبناي حضور 
بلندمدت شركت هاي خارجي به دریافت »في «  است یعني 
بر مبناي هر بشكه نفت تولیدي بین 2 تا ۶ دالر از دولت عراق 
مي گیرند. دبیركل اتاق مشترك ایران و عراق تصریح كرد: 
همه پروژه هاي نفتي عراق به نوعي س��رمایه گذاري است، 

بارها به ما اعالم كردند اگر ایران آماده سرمایه گذاري است 
مش��كلي براي واگذاري پروژه ندارند. موضوع دیگر اینكه 
نتوانستیم خط اعتباري ایجاد كنیم بنابراین امكان حضور در 
پروژه هاي توسعه اي عراق را نداشته ایم. وي خاطرنشان كرد: 
شركت هاي ما در پروژه هاي نفتي عراق به عنوان پیمانكار 
دست دوم، تعمیرات و بازسازي حضور دارند حتي توافق شده 
بازسازي پاالیشگاه بیجي را كه ما از دست داعش آزاد كردیم، 

به شركت هاي ایراني واگذار كنند.
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ويليام ديويس| لندن ريويو آو بوكس|  
تقريبا پنج س��ال پيش وقتي داشتم درباره تجاري سازي 
تحقيقات روان شناسي مطالعه مي كردم، با مدير برنامه هاي 
دن آريلي، استاد روانشناسي و اقتصاد رفتاري در دانشگاه 
دوك، تم��اس گرفتم ت��ا ببينم آيا آريلي تماي��ل دارد در 
كنفرانسي در لندن س��خنراني كند؟ نتيجه اي نداشت؛ 
مجبور شدم برايش توضيح دهم بودجه من كفاف دستمزد 
۷۵۰۰۰ دالري س��خنران و تهيه بلي��ت درجه يك پرواز 
بازگش��ت را نمي دهد. آريلي يك استاد معمولي نيست؛ 
س��خنراني هاي مش��هوري در تد تاك ارايه كرده است، 
مشاوره هايش در حوزه پيش بيني رفتاري فروش خوبي 
دارند و چندين شركت تأسيس كرده تا از نظراتش درباره 
پيش بيني ناپذيري تصميم گيري هاي انساني كسب سود 
كند. تمركز پژوهش هاي آريلي بر غيرعقالني بودن انسان 
است. كتاب مشهورش غيرعقالني پيش بيني پذير: نيروهاي 
پنهاني كه تصميمات ما را شكل مي دهند نام دارد و دو سال 
بعد از آن نيز كتاب ديگري به نام جنبه مثبت غيرعقالني 
بودن: مزاياي غيرمنتظره روي برگرداندن از منطق منتشر 
كرد. شور و شوقي كه اهالي بازاريابي به چنين كتاب هايي 
نشان مي دهند، نياز به توضيح ندارد: از زمان طلوع تحقيقات 
بازار و تبليغات در اواخر قرن نوزدهم، عالقه اي تجاري به اين 
موضوع وجود داشته است كه چه چيزي انتخاب هاي فرد را 
شكل مي دهد كه با آنچه اقتصاددان ها و فيلسوفان اخالق 

مي پندارند، متفاوت است.
بازارياب ها تنها كساني نيستند كه تشنه چنين بينشي اند. 
عموميت يافتن اقتصاد رفتاري نتيجه كتاب ريچارد تيلر و 
كس سانستين به نام سقلمه بود كه الهام بخش دولت هاي 
سرتاس��ر جهان )و در خط مقدم؛ دولت ائتالفي كامرون( 
براي تشكيل تيم هاي »بينش هاي رفتاري« شد و به رشد 
ديدگاهي در سياست انجاميد كه بر خطاهاي ناخودآگاه و 
تمايالت غيرعقالني انسان ها تمركز دارد. اقتصاد دان هاي 
ارتدكس با اين پيش فرض كه هر انس��اني مانند ماشين 
حس��اب دقيقي اس��ت كه هزينه و فايده ه��ر تصميم را 
مي سنجد، رفتار را بر مبناي انتخاب هاي عقالني تبيين 
مي كنند؛ اما دغدغه »سقلمه زن ها« ناهنجاري ها است؛ 
يعني موقعيت هايي كه ما، از روي عادت، كارهايي را انجام 
مي دهيم كه عواقبي خطرناك درپي دارند؛ مانند عادات 
بد غذاي��ي، ناديده گرفتن بازيافت، ي��ا ناتواني از پس انداز 
براي دوران بازنشس��تگي. به اعتقاد سقلمه زن ها، وظيفه 
سياست گذاران اين است كه تغييراتي جزئي در »معماري 
انتخاب« )اينك��ه گزينه هاي گوناگون چگونه بر ما عرضه 
مي شوند( به وجود آورند تا به شكلي نامحسوس ما را به مسير 
عقالنيت هدايت كند. در حوزه هايي همچون تغذيه و مسائل 
مالي شخصي، كارفرماها و كسب وكارها تشويق مي شوند 
گزينه هاي پيش فرض شان را به گزينه هاي »خوب« تغيير 
دهند. برنامه هاي مس��تمري به شكلي طراحي مي شوند 
كه افراد به جاي آنكه تصميم بگيرند در آنها ثبت نام كنند، 
مي توانند تصميم بگيرند از آنها انصراف دهند، بدين ترتيب 
افراد به شكل پيش فرض صندوق بازنشستگي بهتري دارند. 
سيستم منوي لمسي مك دونالد اكنون به گونه اي طراحي 
شده است كه مشتريان را به سمت ساالدها و نوشيدني هاي 
بدون ش��كر راهنمايي  كند، تا بدين ترتيب جلوي اين را 
بگيرند كه فرد با انتخاب برگر، چيپس و نوش��ابه به دست 
خودش زندگي اش را تباه كند. اينها تالش هايي هستند 
براي محافظت از ما دربرابر رفتارهاي غيرعاقالنه خودمان، اما 
شايد بعضي ها خوش شان نيايد كه قدرتمندان با شهروندان 

مثِل بچه ها رفتار كنند.
اين دلبستگي جديد به تصميم گيري غيرعقالني مصادف 
بود با بحران مالي جهاني. مرشداني همچون آريلي، تيلر و 
سانستين به پرورش نوعي ايدئولوژي بازار آزاد كمك كردند 
كه بر اساس آن مشتريان و سرمايه گذاران به اندازه كافي 
باهوش هستند )دست كم باهوش تر از قانون گذاران( كه 
مخاطرات را در نظر بگيرند. اما اين طرز تفكر همچنين زماني 
عموميت يافت كه تلفيق شبكه هاي اجتماعي با گوشي هاي 
هوش��مند صدها ميليون نفر را در نظاِم بي اماِن بازخورد و 
جمع آوري داده ب��ه دام انداخت. ميزان غيرعقالني بودِن 
»پيش بيني پذير« ما، منوط به اين است كه پيش بيني كننده 
چقدر از رفتار ما آگاه اس��ت و از زمان به بازار آمدن آي فون 
و اوج گرفتن فيس بوك در سال ۲۰۰۷، حجم غيرمنطقي 
بودن انساني اي كه قابل بررسي و استفاده باشد نيز به شكل 

فزاينده اي افزايش يافته است.
علي رغم اين تشكيالِت روان-صنعتي گسترده و پرسود، 
شايد فكر كنيد ذهن انسان نمي تواند آنقدرها براي نخبگان 
سياسي و تجاري جذابيت داشته باش��د. اينكه نه منافع 
شخصي عقالني، بلكه هنجارها، عادات، غرايز و احساسات 
هس��تند كه بر رفتار ما حاكم اند، در جرگه اين نخبگان به 
نوعي عقيده جديد تبديل شده اس��ت. بااين حال، وقتي 
در س��ال ۲۰۱۶ اين نيروهاي غيرعقالني، با تكنيك هاي 
آزمايش هاي روانشناختي اي كه سقلمه زن ها در شبكه هاي 
اجتماعي به كار مي برند تلفيق شدند، و عرصه دموكراسي را 
 تنگ كردند، درست مانند اين بود كه ديونيزوس، شخصا،

 به پا خاسته و رقص كنان اين سوي و آن سو مي خرامد. شايد 
غيرعقالني بودن پيش بيني پذير باشد، اما ديگر نه آنقدر كه 

دونالد ترامپ سر از كاخ سفيد درآورد.
آنچه سقلمه زن ها را اينچنين نزديك بين مي كند، فرضي 
اس��ت كه مي گويد غيرعقالني بودن نوعي »رفتار« است 
كه مانند ديگر رفتاره��ا، مي توان رديابي و مهار ش )يعني 
عقالني اش( كرد. درست است كه ارتباط ميان عقالني بودن 
و غيرعقالني بودن درنهايت نوعي رابطه مبتني بر قدرت 
است: يعني مساله بر سر اين است كه كدام بخش از جامعه 
)يا خود( مي تواند بر بخش ديگر رياس��ت كند. بااين حال 
انتخاب ترامپ، خام بودن اين پندار را نش��ان داد كه عقل 
عاقبت پيروز مي شود. شايد با نظارت كافي بتوان منطق 
نهفته در پس ديوانگي كنوني ما را دريافت؛ شايد جف بزوس، 
بنيانگذار آمازون )كه در حال حاضر هر ۳۰ ثانيه ۷۵۰۰۰ 
دالر درآمد دارد(، با آن شبكه جهاني سنسورهاي خانگي و 
رديابي مشتريانش، عقل گراي واقعي دوران ماست. اما اگر 
سيليكون ولي )نه، اصاًل دانشگاه( جايگاه عينيت و خرد در 

روزگار ما باشد، عقالنيت از چشِم بخش بزرگي از ما مي افتد. 
سقلمه اي كه با اس��تفاده از فيس بوك براي اثرگذاري بر 
انتخابات به راه افتاد، به اين دليل نبود كه اين شبكه اجتماعي 
قدرت مطلق را در دس��ت دارد، بلكه از اينجا بود كه هيچ 
دركي از ظرفيت هاي واقعي اش نداشتيم. پارانويا، واكنشي 
عقالني به سيستمي است كه قواعد و اهدافش در هاله اي 

از رمز و راز قرار دارد.
سلطه جديد غول هاي فناوري، مانند فيس بوك و گوگل، 
نشان دهنده تهديدي متمايز عليه وضعيت خرد در جامعه 
است. اين  كسب و كارها با جمع آوري اطالعات درباره رفتار 
ما پول در مي آورند و س��پس از ه��وِش مصنوعي اي كه با 
اين اطالعات به دس��ت آمده است بهره برداري مي كنند؛ 
همان چي��زي كه شوش��انا زوبوف به آن »س��رمايه داري 
نظارتي« مي گويد. بااين ح��ال، از مجادالتي كه پيرامون 
»اخبار جعلي« در فيس ب��وك و محتواهاي افراط گرايانه 
در يوتيوب وجود دارد متوجه مي ش��ويم كه اين شبكه ها 
عالقه اي به برقراري هنجارهاي رفتاري ندارند، بلكه تنها 
به دنبال افزايش اعضايشان هستند. تاجايي كه به منافع 
تجاري مارك زاكربرگ مربوط مي شود، مادامي كه پستي 

در فيس بوك منتشر شود، هيچ اهميتي ندارد كه چقدر 
بي معني، احمقانه، خطرناك، يا دروغين باشد.

نمونه برجس��ته فناوري نظارتي زنداِن سراسربيني است 
كه جرمي بنتام طراحي ك��رد. در آن زندان، صرف نظر از 
اينكه زندانبان ها در حال نظارت بر زندانيان باش��ند يا نه، 
زندانيان همواره احساس مي كنند در معرض ديد قرار دارند. 
همان گونه كه ميشل فوكو اشاره كرده است، سراسربين 
يك ابزار تأديبي بود كه هدفش بيداركردن وجدان اخالقي 
زنداني تا حدي  بود كه خودش پليس رفتار خود باشد و در 
نتيجه به عنوان فردي خوب و عقالني به جامعه بازگردانده 
ش��ود. اما پلتفرم هاي جديد متفاوتند؛ به دنبال تأديب ما 
نيستند، بلكه صرفًا مي خواهند بيشتر و بيشتر درباره مان 
بدانند. و ما هرچه عجيب تر و ديوانه تر شويم، بينش هاي 
روان ش��ناختي آنها هم بهتر مي شود. ما نمي رويم ساكن 
اندرزگاهي اخالقي شويم، بلكه به بحث گروهي متمركز 
مي پيونديم كه پر از آشوب و خوشگذراني است و در آن، از ما 
خواسته مي شود تمام قيد و بندها را كنار بگذاريم؛ اما همين 
كنار گذاشتن قيد و بندها در خدمت منافع ناظري است 
كه آن سوي آينه ايستاده است. ارزشمندترين اطالعات در 
اين اقتصاد، واكنش هاي كمتر آگاهانه  اند؛ »اليك« با لمس 
صفحه، اسكرول صفحه، يا ايموجي هايي كه حقايقي پنهان 
را درباره چرايي رفتارهايمان آشكار مي سازند. هرچه كمتر 

عقالني رفتار كنيم، تحليلگران داده بيشتر مي آموزند.
س��قلمه زن ها، مانند بنتام، عقالني��ت را همچون عادتي 
مي بينن��د كه مي بايد به دس��ت دولتي خيرخ��واه در ما 
نهادينه ش��ود تا به س��وي سالمتي و س��عادت رهنمون  
شويم. بدين ترتيب، شايد روزي عالقه من به بيگ مك، به 
ياري شرطي سازي، به طور كامل از بين برود. اما درمقابل، 
غول هاي پلتفرمي عقالنيت را به نوعي دارايي فكري خود 
مي دانند؛ چيزي كه محصول محاسباتي است كه در خفا 
انجام مي ش��ود. اگر بتوانند از منطق رياضي اي كه در پس 
جامعه در جريان است رمزگشايي كنند، باز هم تمايلي به 
افشاي آن ندارند. اين نگرش به عقالنيت از نظر سياسي هم 
جذابيتي ندارند. مشكل در خود رفتارگرايي و اين پيش فرِض 
آن است كه آزادي انساْن برنامه ريزي شده يا قابل برنامه ريزي 
است. عقالنيت دركل ارتباطي با عمل آگاهانه ندارد، بلكه از 
چشم انداز يك ناظر همه چيزبين معنا مي يابد. در اين نگرش 
به خرد، جايي - و اساسا زماني- براي تفكر، خودنگري، يا 
تأم��ل وجود ندارد: هريك از ما به نقطه اي در يك ش��بكه 
فروكاسته شده ايم، و با محرك هايي بمباران مي شويم كه 

به آنها تنها به شكلي خودكار مي توانيم واكنش نشان دهيم. 
رفتارگرايي، عقالنيت گرايي را به عقالنيت گريزي تبديل 
مي كند. سرمايه داري نظارتي به گونه اي با جمعيت جهان 
رفتار مي كند كه انگار يك باغ وحش بزرگ است، طوري به 
مطالعه رفتار انسان ها مي پردازد كه آنها، مانند موش هاي 
آزمايشگاهي، هيچگاه از آن خبردار نمي شوند. از آنجايي كه 
دموكراسي و گفتمان عمومي در منطق پلتفرم ها نهادينه 
شده اند، تا وقتي افراد به استفاده از پلتفرم ادامه دهند، هيچ 
اهميتي ندارد چه مي گويند و چه مي كنند. دونالد ترامپ 
نش��انه جامعه اي اس��ت كه عقالنيت را ويژگي ماشين ها 

مي داند، نه انسان ها.
كتاب غيرعقالنيت جاستين اس��ميت، يكي از بي شمار 
كتاب هايي است كه با الهام از انفجار سياسي سال ۲۰۱۶ 
نوش��ته ش��دند. ترامپ، به خودي خود، نوعي مشغوليت 
دايمي است، اما اينترنت و كارناوال ياوه هاي يك بندش نيز 
چنين اند. گذاشتن اين دو مضمون در كنار هم -دروغگويي 
مهمل باف در كاخ سفيد و فرهنگ ميم لوده واري كه كمك 
كرد او به آنجا راه يابد- بدان معنا است كه پديده اي آشكارا 
جديد و خطرناك ظهور كرده است. به نظر مي رسد ترامپ 
گوي سبقت را از تمامي نظريه پردازان توطئه و عوام فريبان 
پيش از خود ربوده است. انتخاب شدن او به معناي »از بين 
رفتن تقريباً كامل فضاي عمومي و مفروضات مشتركي بود 
كه مي توانستيم به ياري آنها درباره تفاوت هايمان صحبت 
كنيم«. در س��ال ۲۰۱۶، ش��اهد »تغيير قاطع اينترنت از 
مجمعي براي روشنايي به محملي براي تاريكي بوديم«. 
برتري ترامپ ناگزيرمان مي كند از قواعد و نهادهايي دفاع 
كنيم كه اصواًل نبايد نيازي به دفاع داش��ته باشند. اكنون 
مجبوريم بگوييم استدالل آوري خوب بهتر از استدالل آوري 
بد اس��ت، سياس��ت هاي عقالني دولتي از سياست هاي 

غيرعقالني بهترند. 
تعريف معناي عقالنيت )و بنابراين غيرعقالنيت( به دور 
از مرزها و اس��طوره پردازي هاي روشنگري، دشوار است. 
مي توانيد به عقايد آن جهاني  اي درباره منطق و رياضيات 
پناه ببريد كه از سر و كوِل فرهنگ و سياست باال مي روند. 
اما اگر مس��ير مطالعه دانش��گاهي »انتخاب عقالني« از 
مشكالت راهبردي -جنگ و سود- )همان مشكالتي كه 
حل كردن شان براي سال ها وظيفه نظريه انتخاب عقالني 
بوده است( منحرف شود، معنايش را از دست مي دهد. وقتي 
به اين مي انديش��يم كه درواقع چگونه زندگي مي كنيم، 
تشخيص اينكه كدام عمل يا انتخاب »غيرعقالني« بوده 
است، دشوار مي نمايد. اسميت مي گويد »اگر انسان شناسي 
خارج از جهان فرهنگي ما، در هنگام مطالعه مان قادر باشد 
تفاوتي مشخص ميان طالع بيني، آزمون هاي شخصيتي، و 
رتبه بندي اعتباري قائل شود« يا حتي بتواند بگويد »خود 
ما به روشني متوجه تفاوت شان هستيم«، بازهم مشخص 
نيست چگونه يك نفر مي تواند تمايزي ميان جوامع علمي 
قرن ۱۷ )كه پيشرفت هاي آتي مديونشان هستند( و براي 
مثال، وب س��ايتي برقرار كند كه از ميان شواهد گوناگون 
آنهايي را گلچين مي كند كه ثابت مي كنند واكسن زدن 
منجر به اتيسم مي شود. عقالنيت، خواه به معناي »فرهنگ« 
گرفته ش��ود يا »رفتار«، تبديل به مناسك يا )آنگونه كه 
سقلمه زن ها مي گويند( عادت مي شود و »غيرعقالنيت« 

به اصطالحي منفي براي عادات هايي كه بد مي پنداريم.
پاسخ دموكراتيك و همچنين عملگرايانه، به اين وضعيت، 
شانه باال انداختن است و پذيرش اينكه »عقالنيت« چيزي 
نيست جز آنچه مردم از آن مراد مي كنند، حتي اگر هيچگاه 
كاماًل به آگاهي نرس��ند. حقيقت، همان گونه كه ريچارد 
رورتي مي گويد، هرآن چيزي اس��ت كه هم عصرانم با آن 
مخالفتي نداشته باش��ند. قدرت كارشناسان در جامعه، 
درنهايت منوط به افرادي است كه به آنهايي اعتماد كرده اند 
كه به عنوان كارشناس منصوب شده اند. تعداد كمي از ما 
درك درس��تي از بيماري و ايمني شناسي داريم، بنابراين 
دشوار اس��ت كه دقيقًا بگوييم چرا اينكه كسي فرزندش 
را واكس��ن بزند »عقالني« است و اگر نزند »غيرعقالني«. 
حقايق مس��لم در جوامع مدرن و سكوالر كمتر از جوامع 
مذهبي وابسته به سلسله مراتب و اعتماد نيستند. اسميت 
مي نويسد اعتماد به كارشناسان »تعهدي است كه احتمال 
مورد تهديد قرار گرفتن، يا شكننده شدن آن در اثر تغييرات 
در تار و پود اجتماعي، بيش��تر از تهديِد آن از سوي شواهد 
تجربي جديد درباره حقيقت علمي موضوع است«. مساله 
به ظاهر معرفت شناختي »پساحقيقت«، كه در سال ۲۰۱۶ 
عموميت يافت، در نهايت مس��اله سياسي »پسااعتماد« 
اس��ت. در غياب تعريف��ي قطعي از »عقالنيت«، ش��ايد 
بهترين گزينه سياسي نوعي عملگرايي رورتي وار باشد. اگر 

همگان با آنچه »غيرعقالني« محسوب مي شود مخالف 
باشند، بنابراين ناگزيريم بپذيريم حدي از اين مساله بايد 
در هرجامعه دموكراتيك اصيل وجود داشته باشد. شايد 
گهگاهي »تشويِق« عجيب و غريب و بي ضرري كه برآمده 
از محاسبات كارشناسان است، ايرادي نداشته باشد، »اما اگر 
صرفاً به دنبال چيزهايي باشيم كه برايمان خوب است، خوِد 

اين كار در ذاتش برايمان خوب نيست«.
بااين حال، دو منبع پريشان كننده در غيرعقالنيت وجود 
دارد كه س��د راه اين بازار آزاد خوشبختي است. نخست، 
اينترنت است. صرف نظر از اينكه چقدر از نااميدي سياسي 
س��ال ۲۰۱۶ را به تأثير فيس بوك ي��ا كمبريج آناليتيكا 
نسبت دهيم، آشكار است كه شبكه هاي اجتماعي نقشي 
مهم در تغييرشكل بنيادين عرصه عمومي داشته اند. آن 
هم به نحوي كه به س��ود چهره هايي همچون ترامپ بوده 
اس��ت. پديده موس��وم به »اقتصاد توجه«، كه درآن تمام 
برندها، احزاب سياسي، و اينفلوئنسرها بر سر جلب توجه 
كاربران رقابت مي كنند، به نوعي از خشم، هياهو و شوك 
ارجحيت مي بخشد كه بي شك ترامپ توليدشان مي كند. 
در روايت اس��ميت، آنچه بيش از هم��ه در گفت وگوهاي 

آنالين ويرانگر است، اين است كه مرزهاي )هميشه مبهِم( 
ميان »عقالنيت« و »غيرعقالنيت«، به ياري آميخته اي 
از بدخواهي و جنگ رواني به طور كامل نابود مي ش��وند. 
براي كسي كه بخواهد لوده بازي در بياورد، اينترنت جاي 
بي نظيري است، هميشه هم به بهاي آبروي يك نفر ديگر 
و آسيب زدن به دموكراسي و درك مشترك تمام مي شود. 
گفت وگو تبديل ب��ه نوعي هنر نمايش گري مي ش��ود و 
غيرعقالنيت گراه��ا مي توانند، در زمان مناس��ب، جامه 
عقالنيت گرايي بر تن كنند. تهديدهايي كه شبه علم و خوِد 
ترامپ ارايه مي كنند بدين دليل است كه، در رفتار و در ظاهر، 
كم و بيش شبيه به علم به هنجار و رييس جمهور به هنجار 
هس��تند. برخالف اين افسانه تسكين دهنده روشنگري، 
غيرعقالنيت ديگر در حاش��يه علم يا ليبرال دموكراسي 

نيست، بلكه ظاهراً به سمت مركز مي خزد.
آنچه اسميت را به ويژه نگران مي كند، ارتقاي جايگاه بازي 
و ش��وخي در اين مدينه فاسده اس��ت )»لطيفه ها مانند 
تكه هاي كوچك و غليظ شده »غيرعقالنيت« هستند«( . 
»روحيه لشكر اوباشان اينترنتي راست بديل، يعني همان 
نيرويي كه نقشي سرنوشت ساز در پيروزي ترامپ داشتند، 
بيشتر از آنكه شبيه به جمهوري خواهاني جوان در انجمن 
پيران باشد، ش��بيه به انفجاِر هياهو و غوغايي است كه در 
كنسرت ووداستاك جاري بود«. كنايي گويي و توجه طلبي 
شوخ طبعان اينترنتي، از بسياري جهات، پاسخ مقتضي 
سياسي و فرهنگي اس��ت به فضاي عمومي اي كه در آن 
اهميتي ندارد كه هركه چه مي گويد، منظورش چيست و 
چه مي كند. به نظر مي رسد شوخي هاي ليبرال، در مواجهه با 
اين نمايش، فاقد گزندگي سياسي بوده، و تبديل به »ُمسكن 

صرف« شده اند. 
نوشتاِر خود اسميت هم لحني طعنه آميز و بامزه دارد، اما 
شايد اين نشانه اي باشد از اينكه چطور همه ما گير افتاده ايم. 
س��يليكون ولي سزاوار سرزنش اس��ت. تالقي مهندسان 
نرم افزار غير مس��وول، كه توهم عقالنيْت ديدگاهشان را 
تنگ نظرانه كرده اس��ت، با جامعه اي كه با دروغ و داستان 
دست و پنجه نرم مي كند، منجر به انفجار سال ۲۰۱۶ شد. 
تكبر رفتارگرايانه اي كه غول هاي پلتفرمي را شكل مي دهد، 
منطقي تر و كم خطرتر از نظريات توطئه  و »اخبار جعلي اي« 
نيست كه آنها به گردش درمي آورند. زماني كه منطق به 
ابزاري براي قدرت انحصاري تبديل شود، خواه در دستان 
يك دولت باشد يا يك پلتفرم شركتي، ديگر وسيله اي براي 
فهميدن نيست، بلكه تبديل چيز مي شود سوءاستفاده گر 

و بالقوه خشونت بار. اين چهره جديد »ِخرد مهاجم« است 
كه دس��ت از هيچ انديشه، احس��اس و عملي نمي كشد و 
اصرار مي كند همه چيز بايد كامپيوتري ش��ود، تا جهان، 
تحت نظارت غول هاي فناوري، تبديل به جايي ش��ود كه 
غيرعقالني بودِن پيش بيني پذير ش بيشتر و بيشتر گردد. 
عقالنيت، در عصر پلتفرم ها، به عنوان نوعي مزيت رقابتي 
احتكار مي شود و نوعي »نخبه ساالري« به وجود مي آورد كه 
امثال بزوس و زاكربرگ كنترلش مي كنند. انشقاقي به وجود 
مي آيد ميان شرايط الگوريتمي زندگي اجتماعي )كه براي 
اكثريت ما نامرئي است( و »محتواي« مرئي و آشفته اي كه 
به سرعت تمام اينترنت را در مي نوردد. انشقاقي كه ردي از 

هرج و مرج و قهقهه بر جا مي گذارد.
مركز بحراني كه در آن هستيم، از همينجاست. نمي توان به 
سادگي گفت غيرعقالني بودن بد يا زائد است؛ هر جامعه اي 
-درواقع هر انساني- بايد جايي براي غيرعقالني بودن داشته 
باشد؛ در هنر، در خواب، يا نزد روان پزشك. افسانه روشنگري 
استعماري اين بود كه امر غيرمنطقي خارج از حيطه مردان 
سفيدپوست اروپايي است؛ افسانه رفتارگرايان ديجيتال اين 
است كه غيرمنطقي خارج از حيطه الگوريتم ها است. يكي 
از تفاوت هاي مهم اين است كه همچنان كه معيار منطق از 
ذهن مردان سفيدپوست اروپايي به ماشين هاي سيليكون 
ولي تغيير مي يابد، جامعه نيز ديگر نمي خواهد مردان سفيد 
پوست الگوي رفتار منطقي را فراهم آورند، به همين ترتيب، 

دونالد ترامپ هم نمي خواهد.
به نظر مي رسد منبع ديگر پريشاني غيرمنطقي بودن، جايي 
در درون خود اسميت نهفته است، يا دست كم در ارتباط 
او با قواعد فلس��في، اين همان چيزي اس��ت كه به كتاب 
رنگ و بويي اگزيستانسياليس��تي مي بخشد. پراكندگي 
س��رنخ هاي وقايع ۲۰۱۶ بر شخص اسميت اثرگذار بوده 
اس��ت، به ويژه نحوه مواجهه با برخي گوشه هاي تاريك تر 
و عجيب تر فرهنگ آنالي��ن، مفروضات بنيادين او را زير و 
زبر كرده اند. به نظر مي رسد فرهنگ ميِم راست بديل كه 
كارزار ۲۰۱۶ ترامپ را احاطه كرده بود، اس��ميت را تكان 
داده، ديدگاه��ش را درباره طنز و جايگاه منطق در جامعه 
دگرگون كرده و جديت ت��ازه اي را در اين فرايند به وجود 
آورده است. او در مصاحبه اي در ماه اكتبر با نشريه پوينت، 
مجله اي در شيكاگو كه گرايشات روشنفكرانه اي همچون 
اسميت دارد، تنگنايي را تشريح مي كند كه جدي نبودن 
و »شوخ و ش��نگي« به وجود آورده است: چگونه مي توان 
بدون تبديل شدن به يك آدم ُغرغرو و محافظه كار به نقد 
بيهودگي اين همه گفت وگوي آنالين پرداخت؟ او مي گويد 
چه كنيم كه تبديل به تئودور آدورنو نشويم؟ كسي كه در 
سال ۱۹۶۹، كمي پس از آنكه »ترول هاي« امروزي درست و 
حسابي شست وشوي اش دادند؛ همان وقتي كه دانشجويان 
معترِض عريان با ريختن گلبرگ روي سرش، سخنراني اش 
را قطع كردند، سكته قلبي كرد و از دنيا رفت. بخشي از اين 
موضوع مربوط به چرخه زندگي روشنفكري است، كه در 
آن ناگهان تندروهاي سابق متوجه مي شوند نسل جواْن 
روشنفكران را نيز همچون بخشي از سيستم مي بينند. اين 
تنگنا، براي اس��ميت، عميقًا برخاسته از اين است كه او بر 
فرهنگ لودگي و حماقت آناليني آگاه است )شايد كمي 
هم بيش از حد ذهنش را اشغال كرده باشد( كه به نظرش 
تهديد آميز مي آيد. به نظر مي رسد او تمايلي ندارد، يا قادر 
نيست، شبكه هاي اجتماعي را روي هم رفته ناديده بگيرد، 
خواه به دليل تعهد مردمنگارانه، يا اينكه او هم مانند بقيه ما 
در برابر افسون پلتفرم ها آسيب پذير است. پرسش اين است 
كه آيا هيچ بخشي از فرهنگ نقد عمومي پيش از اينترنت 
مي تواند در اين عصر جان به در ببرد؟ عصري كه درآن تمام 
تبادالت روشنفكرانه مي تواند به سرعت، با ُجك ها، حمله  به 
شخصيت، فرياد تظلم خواهي، يا سوءتفاهم هاي راهبردي 
درباره بحث ها منحرف شود. اگر هيچ نتواند چه؟ اگر، طبق 
تيتري كه اسميت روي يكي از مقاالتش در مجله پوينت 

گذاشته، »همه چيز تمام شده« باشد چه؟
فلسفه و علوم طبيعي، به عنوان رشته هايي دانشگاهي، از 
عصر ترامپ و فيس بوك جان به درمي برند. نظريه پردازان 
ب��ازي و اقتصاددان ه��ا در دانش��گاه ها به مدل س��ازي 
انتخاب هاي »عقالني« براس��اس اصطالحات انتزاعي 
رياض��ي ادامه خواهن��د داد. بااين حال، بخش��ي از پيام 
»غيرعقالني بودن« به شكس��ت هاي مكرر فلس��فه در 
ارائه منطق و روشنگري كافي درباره جهان بازمي گردد. 
تالش ها براي متمايز كردِن فلس��فه از سفس��طه )بازي  
با كلمات( يا مكاش��فات عرفاني هيچ��گاه به طور كامل 
رضايت بخش نبوده اند. فلس��فه آنچن��ان براي تحكيم 
پايه هايش تقال مي كند كه كار به ظاهرس��ازي مي رسد. 
وانگهي، اتكاي فيلسوفان بر الگويي صادقانه و برابري گرا 
از تفكر، به عنوان محكي براي بحث »منطقي«، موانعي را 
دست كم مي گيرد كه چنين الگوهايي در جهان واقعي با 
آن مواجه مي شوند. اسميت، به شكل ستايش برانگيزي، با 
ذهني باز به مصاف اين مساله مي رود، اما متقاعد شده است 
كه هنوز بايد درباره مسائل قديمي نيز بحث كرد. فيلسوف، 
دست كم اين قدرت را دارد كه آخرالزمان فرهنگي را روايت 
كند؛ همان كاري كه آدورنو زماني انجام داد. بخش بزرگي 
از كتاب غيرعقالنيت خشم آلود، شگفت انگيز و فريادگِر 
شكس��تي خفت بار است؛ پژواكي اس��ت از ادبيات اوليه 
مكتب فرانكفورت. جست وجوي سترگ اسميت رگه هايي 
شجاعانه، اگرچه خود-مجازات گرانه، براي آوردن فلسفه 
به عرصه عمومي اي دارد كه تحت سلطه لوده ها و اوباش 
اس��ت؛ جايي كه قواعد تبادل فكري پيوس��ته در حال 
تغييرند. او شبيه به فردي است كه اصرار دارد تا ساعت ۲ 
صبح در مهماني بماند تا با مردم بحث كند، و قيل و قال 
آدم ها هرلحظه بيشتر نااميدش مي كند؛ با خود مي انديشد 
چرا هيچكس به حرف هاي ديگري گوش نمي دهد؟ خطر 
اين موقعيت و شايد خطر فلسفه به طور كلي، اين است 
كه به جايي مي رس��يد كه خودتان را بيش از حد جدي 
مي گيريد و درنتيجه بيش��تر موجبات خنده ديگران را 
فراهم مي كنيد. اما از سوي ديگر، شايد اين تنها راه بديل 
دربرابر هياهو و فريبكاري اي باشد كه در چند سال گذشته 

زير پاي دموكراسي ديجيتال را جارو كرده است.
منبع: ترجمان

   اساس محاس�بات اقتصادي، اين است 
كه انس�ان ها رفت�اري عقالني دارن�د. اما 
در س�ال هاي اخي�ر پژوهش ه�اي جديد 
اقتصاددانان رفتاري، نش�ان داد سازوكار 
تصميم گيري انس�اني بس�يار پيچيده تر 
از تصورات پيش�ين ماس�ت. حاال به لطف 
كالن داده ها، كسي ترديد ندارد كه هنگام 
خريد و مصرف، احساسات مهم تر از عقل 
است. سوال ويليام ديويس، جامعه شناس 
بريتانيايي از همين جا آغاز مي ش�ود: اگر 
رفت�ار اقتصادي انس�ان ها ديگ�ر عقالني 

نيست، پس عقالنيت كجاست؟

اشاره
    عموميت يافتن اقتصاد رفتاري نتيجه كتاب 
سقلمه بود كه الهام بخش دولت هاي سرتاسر 
جهان )و در خط مقدم؛ دولت ائتالفي كامرون( 
براي تش�كيل تيم هاي »بينش هاي رفتاري« 
شد و به رشد ديدگاهي در سياست انجاميد كه 
بر خطاهاي ناخودآگاه و تمايالت غيرعقالني 
انسان ها تمركز دارد. اقتصاد دان هاي ارتدكس 
با اين پيش فرض كه هر انس�اني مانند ماشين 
حس�اب دقيقي اس�ت كه هزينه و فايده هر 
تصمي�م را مي س�نجد، رفت�ار را ب�ر مبناي 
انتخاب هاي عقالني تبيين مي كنند؛ اما دغدغه 

»سقلمه زن ها« ناهنجاري ها است
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ترامپيسم؛ مدل جديد 
پوپوليسم امريكايي

مريم فتاحي منش| باشگاه انديشه|
 ايده ها، رفتاره��ا و اظهارنظره��اي دونالد خاص و 
متفاوت از اس��الف خود و همچنين هم نوعانش در 
جهان است. بسياري از تحليلگران اين رفتار و طرز فكِر 
وي را تحت عنوان واژه جديد »ترامپيسم« يا همان 
ترامپ گرايي نام گذاري كرده اند. اقدامات ترامپ در 
حوزه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي با آنكه بسيار 
به محافظه كاري نزديك است اما تفاوت هايي با آن 
دارد؛ زيرا در بسياري از موارد او تركيبي از سياست ها 
را به نمايش گذاش��ته و بر همين مبن��ا اين باور به 
وجود آمده كه ترامپ نماد پوپوليسم، ملي گرايي و 
مخالفت با تجارت آزاد و نهادهاي بين المللي است. 
ترامپيسم اگرچه ريشه در ديدگاه ها و نظرات ترامپ 
دارد ولي در واقع آميزه اي از ليبراليسم امريكاي قرن 
بيست و يكم و فاشيس��م اروپاي قرن بيستم است. 
ترامپيس��م چند مولفه و ويژگي اصلي دارد كه در 
اين مطلب قصد داريم به بررسي آنها بپردازيم. يكي 
از مولفه  هاي ترامپيس��م، رفتارهاي سلبريتي گونه 
است. دونالد ترامپ در واقع به گونه اي رفتار مي كند 
كه گويي نقش رياس��ت جمهوري را بر اساس يك 
فيلم نامه بازي مي كند. او رفتارهاي��ي از خود بروز 
مي دهد كه ستارگان سينما از خود نشان مي دهند. 
ترامپ همانند سلبريتي ها عالقه دارد كه هميشه 
در رسانه ها خبر ساز باش��د. اين اقدام ترامپ باعث 
مي شود كه شهروندان امريكايي او را فردي بدانند كه 
از قيد سياست رها شده و به دنبال آمال و آرزوهاي 
خود است. بسياري از تحليلگران اين مساله را يكي از 
عوامل پيروزي او در انتخابات ۲۰۱۶ عنوان كرده اند 
زيرا ترامپ با اينگونه از رفتار توانست از طريق تغييِر 
فرهنِگ رفتار سياسي به فرهنگ رفتار سلبريتي، 
آراي كساني كه از سياست ها و رفتارهاي متعارف دل 
زده شده بودند را به دست بياورد. دونالد ترامپ جزو 
افرادي محسوب مي شود كه براي مهاجران امريكا 
ارزشي قائل نيس��ت. او در واقع يك بومي گراست. 
بومي گرا به اين معني كه از نظر او كس��اني كه نژاد و 
ريشه شان به بوميان اوليه امريكا كه از اروپا به آنجا 
مهاجرت كرده اند، برمي گردد صاحبان اصلي امريكا 
هستند. طي نظر سنجي هاي مختلف نيز ثابت شده 
اس��ت بيش از ۶۰ درصد از حاميان ترامپ از همين 
افراد هستند. ترامپ معتقد است مهاجرات به امريكا 
بايد محدود باشد تا بتوان بار ديگر قدرت امريكا را احيا 
كرد. ساخت ديوار مرزي با مكزيك براي جلوگيري 
از ورود مهاجرين و سياست هاي سختگيرانه در قالب 
مسلمانان در همين مقوله مي گنجد. دونالد ترامپ از 
همان ابتدا كه به عنوان كانديداي رياست جمهوري 
حزب جمهوري خواه مطرح شد در برنامه تبليغاتي 
و مناظره هايش سياست هاي عوام گرايانه را دنبال 
كرد. ترامپ س��عي كرد از طريق هيجان و حرارت 
بخشيدن به سخنانش خود را در مقابِل طرف مقابل 
»حق« جلوه دهد. او نيز همانند اكثر پوپوليست ها 
تالش كرد خود را نماينده عامه مردم معرفي نمايد. 
اگرچه نوع ع��وام گرايي ترامپ با پوپوليس��م قرن 
۲۰ متفاوت اس��ت اما در واقع رفتارهاي او نشانگر 
رفتارهاي يك رهبر پوپوليست است. در اين راستا او 
آشكارا به بسياري از گروه هاي سياسي و افراد حمله 
و آنه��ا را توطئه گر معرفي ك��رد، ترامپ به حاميان 
نامزدهاي انتخاباتي احزاب سوم امريكا نيز مثل راس 
پروت و جوزف مك كارتي حمله كرد و براي آنها ابراز 
تاسف كرد. لفاظي ها و سخنان ناشايستي كه او در 
مقابل رقبا و مخالفانش به زبان مي آورد نمونه اي از 
عوام گرايي هاي اوست. گذشته از اين موارد ترامپ 
در مقابل ش��عار جنبش سياهان كه شعار »زندگي 
سياهان مهم است« شعار »زندگي همه مردم امريكا 
مهم است« را مطرح كرد تا بتواند حاميان بيشتري 
را جلب نمايد. اين اقدام نمونه آشكار تالش ترامپ 
براي گرايش عوام به او بوده است. در مجموع مي توان 
گفت پوپوليسِم جديد ترامپ آميزه اي از وطن پرستي 
افراطي، ملي گرايي اقتصادي، تعهدي سست به طبقه 
متوسط و سياست خارجي تهاجمي  ولي محدوِد او 
است. رييس جمهور امريكا فردي است كه تار و پود 
وجودش عميقا ساختاري هرج و مرج گونه دارند. اين 
هرج ومرج طلبي در وجود ترامپ، به وضوح خود را 
در كنش ها و رفتارهاي سياسي وي نشان مي دهد. 
به عنوان مث��ال، وي پس از پي��روزي در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در سال ۲۰۱۶ و هنگامي 
كه با نخست وزير استراليا در حال گفت وگوي تلفني 
بود، گوش��ي تلفن را بدون انجام آداب سياس��ي و 
احترام ديپلماتيك قطع كرد. وي در جريان نشست 
گروه كشورهاي صنعتي نيز توافقي را امضا كرد اما 
در هواپيما و زماني كه به امريكا باز مي گشت امضاي 
خود را پس گرف��ت. از زمان قدرت گيري ترامپ در 
امريكا، وي اياالت متح��ده را از پيمان ها و عضويت 
در سازمان هاي مختلفي بيرون كشيده است كه از 
آن جمله مي توان به يونسكو، معاهده تغييرات آب و 
هوايي پاريس و برجام اشاره كرد. او همچنين بارها و 
بارها تهديد كرده كه از پيمان هايي مثل نفتا و معاهده 
موشك هاي ميان برد و كوتاه برد هسته اي با روسيه 
نيز خارج خواهد شد. ترامپ جنگ تجاري گسترده اي 
را با چين، روسيه، و اتحاديه اروپا به راه انداخته است و 
موجب نوعي آشفتگي و هرج و مرج در سازوكار مالي 
و اقتصادي جهان شده است. ترامپيسم مجموعه اين 
ديدگاه ها و عملكردهاي رييس جمهور امريكاست 
و كارشناسان معتقدند اين رويه ها و ديدگاه ها پس 
از او ادام��ه پي��دا خواهد كرد؛ زيرا احزاب س��نتي و 
نماينده هاي آنان طي س��ال هاي اخير نتوانسته اند 
به نيازهاي بخش هاي بزرگي از مردم پاسخ مناسب 
دهند. البته ترديدي نيز وجود ندارد كه سياست هاي 
ترامپ تبعات بسيار منفي براي اقتصاد امريكا و جهان 
خواهد داشت. به نظر مي رسد بسياري از اقداماتي 
كه ترامپ انجام مي دهد بر خالف آن چه كه بسياري 
از تحليلگران و مردم فكر مي كنند كامال آگاهانه و با 
برنامه ريزي از پيش تعيين شده است. ترامپيسم باعث 
شده است كه پيش بيني رفتار سياسي مردم امريكا 
براي انتخابات هاي آينده بسيار سخت و دشوار باشد.



اخبار 9 پرونده

برندگان و بازندگان يك جدال 

»سقوط«  فرصتي  براي  پرواز 
محمود خاقاني | كارشناس بين المللي انرژي| 
عكس العملي كه درمقام اعتراض به روشن شدن دليل 
س��قوط هواپيماي خطوط هوايي اوكراين دركشور 
شاهد آن بوديم نش��ان مي دهد همانطور كه درد در 
بدن انسان حاكي از بيمار شدن و ضرورت اقدام و عمل 
فوري براي درمان است، انتقاد و اعتراض به سياست ها 
و روش ه��اي اجراي��ي، قضايي، قانون گ��ذاري و امور 
نظامي و امنيتي دركشور نمايانگر اين واقعيت است كه 
درعملكرد ها وسياستگذاري هاي اشكالي وجود دارد 
و بايد اصالح ش��وند. ارايه مطالب به مردم با صراحت 
و ش��فاف به طور جدي بايد بازنگري و براي اصالحات 
ضروري اقدام و عمل فوري به عمل آيد.بنابراين، بايد 
از اظهارات رياست محترم جمهوري در روز سه شنبه 
24 دي ماه 98 استقبال كرد و ازقوه قضاييه، قوه مقننه 
و سايرين بخواهيم كه از پيشرفت رسيدگي ها مردم 

را مطلع كنند. 
درراستاي اين بازنگري ها رسانه ملي هم بايد دربرنامه ها 
و نحوه اطالع رس��اني خود تجديد نظر س��اختاري را 
به طور جدي به عمل آورد و به جاي اينكه روي تبليغات 
بازرگاني و درآمد هايي كه به طور شفاف معلوم نيست 
در كجا هزينه مي شوند تمركز كند، همه امور مسائل 
اجتماعي و انتظارات مردمي را به مردم بدهد. درواقع 
عملكرد غيرحرفه اي و نامناسب رسانه ملي موجب شده 
كه مردم فكر كنند كه رسانه هاي فارسي زبان خارجي 
راست مي گويند. كساني كه تجربه دارند و اين رسانه ها 
را بررسي مي كنند مي توانند بگويند كه معموال هرچه 
از اين رسانه ها بيان مي شود اخبار و گزارش هايي است 
كه در كشور مطرح است و رسانه هاي داخلي هم آنها را 
پخش مي كنند. اما رسانه هاي خارج از كشور در نحوه 
بيان و پخش حرفه اي عمل مي كنند و روي خبرهايي 
كه رس��انه هاي داخلي با محدودي��ت گزارش مواجه 
هستند تمركز بيشتري دارند. طبيعي است كه با توجه 
به كس��ب اعتماد عمومي دورغي را هم تحويل مردم 
مي دهند كه باور اينكه دوروغ نباشد براي مردم سخت 
مي باشد. نمونه اين گزارش ها نحوه نمايش ويدئو هايي 
است كه از اعتراضات اخير براي شان ارسال مي شود. 

  تش�ويق ب�ه ش�ورش و اغتش�اش، حمله به 
نيروهاي انتظامي و... كشته سازي؟

در اتوبوس بي آرتي از مس��ير تهران پارس به ميدان 
آزادي بودم، خانمي دربخش خانم هاي اتوبوس مردم 
را به شورش و واغتش��اش به دليل سقوط هواپيماي 
اوكرايني تشويق وتحريك مي كرد. خانمي هم مرتبا  
اعتراض مي كرد كه من مريض هس��تم و نمي توانم 
صداي بلند را تحم��ل كنم يواش حرف بزنيد و چون 
خانمي چادري بود آن خانم به ايش��ان اعتراض كرد 
كه تو از رژيم حمايت مي كني و... من به ايشان عرض 
كردم كه خانم محترم اگر شما فكر مي كنيد كه آزاد 
هس��تيد كه اين حرف ها را بزنيد ما هم حق دارم كه 
نشنويم شما از اتوبوس پياده شويد، برويد به خيابان 
و در مقابل نيروهاي انتظامي همين حرف ها را بزنيد. 
آقايي از سمت آقايان )شايد همراه با آن خانم بود( به 
من اعتراض كرد كه خير ما دوس��ت داريم همين جا 
حرف مان را بزنيم. ما حق مان را بايد بگيريم. اين همه 
جوان كشته شده اند و...عرض كردم من خودم عزادارم. 
زيرا، اوال همه آنها فرزندان اين كشور و ما بودند و ثانيا 
دختر و نوه يكي از دوستان خوبم در اين هواپيما بودند، 
بايد صبر كنيم كه منطق و عقل حاكم شود و نتيجه 
همه بررس��ي ها را گروه هاي بين المللي كه به ايران 
آمده اند اعالم كنند. نه اينكه احساساتي عمل كنيم، 
نظم عمومي را برهم بزنيم، آتش بزنيم، ويران كنيم 
كه چه؟ كه مقصران اصلي شناسايي نشوند؟ معلوم 
نشود كه چرا چنين شده است؟ درهمين حال ديگران 
هم وارد بحث شدند و هريك نظري داشت كه به تدريج 
سرو صدا ها بلند تر شد. نگاهي كردم ديدم آن خانمي 
كه بحث را شروع كرده بود آرام نشسته و با لبخندي 
به لب حاكي از اينكه موفق شده همه را به هم بيندازد 
گوش مي كند. همچنين آقايي كه در قسمت آقايان 
جدال با من را ش��روع كرد هم ساكت است و چيزي 
نمي گويد. اما، مس��افران باهم درگير بحث و جدال 
ش��ده اند. راننده اتوبوس به دليل اينكه اتومبيل هاي 
شخصي وارد خط ويژه اتوبوس شده بودند و متوقف 
مانده بود وقتي ديد كه خطر برخورد بين مس��افران 
مواف��ق و مخال��ف در اتوبوس باال گرفته اس��ت در را 
باز كرد تا هركسي كه مايل اس��ت فاصله تا چهارراه 
وليعصر را پياده برود از اتوبوس پياده ش��وند كه من 
هم پياده شدم. بنابراين، بايد ما معترضين و خواهان 
اصالحات اساسي دركشوربه ويژه جوانان كم تجربه را 
متوجه كنيم و هر جا ديدند كسي نقاب به چهره دارد 
يا آتشي برپا مي كند بدانند كه مزدور دشمن خارجي 

يا كاسبان تحريم داخلي است و از او فاصله بگيرند. 

   غلبه احساس بر منطق و تدبير
مخالفان انقالب اس��المي و نظام جمهوري اسالمي 
ايران معتقدن��د مقامات بلند پايه و مردم ايران به طور 
كلي احساس��ي تصميم مي گيرند و عمل مي كنند. 
به طورمث��ال، مقامات ما پ��س از اقدام تروريس��تي 
امريكا در به ش��هادت رساندن س��ردار رشيد اسالم 
سپهبد سليماني براي اجراي عمليات تالقي جويانه 
برنامه ريزي احساس��ي و تعجيلي كردند. بنابراين، از 
نظر منطقي و مديريتي فراموش كردند براي جلوگيري 
از فاجع��ه اي كه پيش آمد برنامه ريزي الزم را به عمل 
آورند. مردمي هم كه بعد از روشن شدن علت سقوط 
هواپيما دست به تظاهرات زدند هم احساساتي عمل 
كردند و نيروهاي ارتش جنگ رواني امريكا، اسراييل، 
آل سعود )تلويزيون ايران اينترنشنال، من و تو و ...( و 
س��ايرين هم كه ابزار جنگ رواني هستند وارد ميدان 
شدند كه اين احساسات را به سوي شورش و اغتشاش 

هدايت كنند. 

  ترامپ خوشحال گفت من در كنار مردم 
ايران هستم 

كس��اني كه بيماري جدي دارند يا در خانواده ش��ان 
بيماري دارند كه به داروهاي الزم بايد دسترسي داشته 
باش��ند يا ابزار پزش��كي براي جراحي و غيره كه قابل 
لمس ترين مشكل مرتبط با تروريسم تحريم اقتصادي 
ترامپ عليه مردم ايران محسوب مي باشد، مي توانند 
پيام توييتي ترامپ را درك و تفس��ير كنند كه ترامپ 
دروغ مي گويد و ثابت كرده اس��ت ك��ه د ر كنار مردم 
ايران نيست . اگر راست مي گويد تحريم ها را به خاطر 
مردم ايران لغو كند تا باور كنيم كه دركنار مردم ايران 
اس��ت. نيت ترامپ از طريق جنگ رواني اين است كه 
بردوش مردم ايران سوار شود و تسلط كامل به منابع 
نفت، گاز، انرژي، معادن و غيره با روي كار آوردن يك 
حكومت ديكتاتوري دست نشانده نظير دولي كه در 
منطقه حاكم هس��تند را دارد. به طور مثال درجنگ 
رواني تلويزيون ايران اينترنشنال و بعضي شبكه هاي 
ديگر ويدئو هايي را نش��ان دادند ك��ه افرادي با لباس 
شخصي و مس��لح درخيابان هستند و بعد خبر دادند 
كه به سوي تظاهركنندگان شليك شده است و... بايد 
مردم و به ويژه جوانان كم تجربه متوجه باشند كه در 
جنگ رواني و احساساتي كردن مردم و كشته سازي 
سناريو هاي مختلفي را طراحي كرده اند. دراين ترديدي 
هم نبايد داشت كه درداخل كشور هواداران و افرادي 

دارند كه براي برخي عمليات كه تاكنون در كشور شاهد 
آن بوده ايم آموزش ديده اند تا يك اعتراض مدني و بحق 
را به سوي يك شورش و اغتشاش هدايت كنند تا حرف 
حق مردم ش��نيده نش��ود. بارها اين موضوع را تجربه 

كرده ايم و بايد مراقب باشيم. 

   اجراي قانون و به ويژه قانون اساسي نظام 
جمهوري اسالمي ايران را بايد بخواهيم

درحال حاضر بايد تمامي كس��اني كه در سمت هاي 
مسووليت كالن كشور نشسته اند و همچنين نيروهاي 
مسلح و امنيتي به قانون عمل كنند و بايد مردم از آنها 
قانون گرايي و پاسخگويي به افكار عمومي ملت ايران را 
طلب كنند. اين واقعيت تلخ را نمي توان ناديده گرفت 
كه كاسبان تحريم )دولت پنهان( دركشور سعي دارد 
كه از نارضايتي هاي عمومي استفاده كنند و مجلس 
يازدهم و بعدهم دولت دوازدهم را به دس��ت بگيرند. 
ما بايد از ش��وراي نگهبان و كس��اني كه رد صالحيت 
شده اند خودشان رضايت دهند و با شفافيت تمام دليل 
رد صالحيت شان در رسانه ملي و رسانه هاي جمعي 
براي اطالع عموم منتشر شود. از همه مهم تر كساني كه 
براي انتخابات مجلس يازدهم اعالم آمادگي كرده اند 
بگويند براي حل مش��كالت كشور كه مهم ترين آنها 
مس��ائل قضايي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، روابط 
خارجي و ..مي باش��د، كدام برنامه كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندم��دت را دارند تا مردم به آن برنامه ها راي 
بدهند و نه به افرادي كه براي مردم ناشناس هستند. 
اي كاش شوراي نگهبان نظارت استصوابي مختص به 
برنامه هاي داوطبان نمايندگي مي كرد و نه شخصيت 
حقيقي و فردي آنها . چرا نبايد احزاب فهرست بدهند 
و اعالم برنامه نمايند؟ اين موضوع ش��امل نامزد هاي 

مجلس خبرگان رهبري هم مي شود. آنها براي ورود به 
مجلس خبرگان رهبري چه دليل و برنامه اي دارند؟ 

آنچه آقاي ترامپ، اسراييل، انگليس، آل سعود و بقيه 
نگران هس��تند و مي خواهند درايران زمينگير شود 
مردم س��االري و جمهوريت نظام جمهوري اسالمي 
ايران است و بس. متاسفانه كاسبان تحريم در داخل 
كشور براي به دست گرفتن قدرت سياسي مطلق با آنها 
همدست شده اند. مردم ايران در تشييع سردار شهيد 
اسالم سپهبد سليماني و تظاهرات صلح آميز اعتراض 
به پنهان كاري حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني ثابت 
كردند كه مردمي دشمن شناس و قانون گرا هستند. 
آنها به شعار آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي وفادار 
هستند و با استثمار و استعمار مبارزه مي كنند. مردم 
ايران هرگز نخواهند گذاشت كه دولت پنهان )كاسبان 
تحريم( درداخل كش��ور و ترامپ ايران را زير س��لطه 
خودش��ان درآورند و جنگ هاي داخلي و برون مرزي 
كه به ليبي، عراق، سوريه، يمن و... را تحميل كردند به 

مردم ايران تحميل كنند. 
اخطار ترامپ به عراق حساب هاي بانكي را مسدود و 
تحريم بد تر از تحريم ايران عليه عراق تعريف مي كنيم.

پ��س از اينكه مجلس ع��راق از امريكا خواس��ت كه 
پايگاه ه��اي نظامي اش در ع��راق را تعطيل كند همه 
ش��نيده ايد كه ترامپ به دولت و مردم عراق دس��تور 
داد ك��ه تقاضاي خروج امريكا از عراق را پس بگيرند و 
اگر نگيرند تهديد كرد كه حساب هاي بانكي عراق را 
مسدود و تحريم اقتصادي بدتر از آنچه به مردم ايران 
تحميل كرده است عليه مردم عراق دستور خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاري ها بيش از 450 ميليارد دالر پول 
صادرات نفت عراق گم شده است. بنابراين، ترديدي 
نيست به محض اينكه ترامپ و هم پيمانانش به بهانه 
در كنار مردم ايران بودن روي دوش مردم ايران سوار 
شوند دست به كار چپاول ثروت ايران همانطور كه در 

عراق مشغول هستند، خواهند شد. 

    خطر تكرار اشتباه سقوط هواپيما 
و بسته شدن تنگه هرمز

علت اصلي بحران در منطقه حضور نيروهاي نظامي 
امريكا و متحدان امريكا )تهديد امريكا براي بمباران 
52 نقطه درايران( براي تصاحب و تس��لط بر منابع 
نف��ت وگاز وانرژي ايران و منطقه اس��ت. درجريان 
افزايش قيمت بنزين و اعتراضات به حقي كه مردم 
ايران داشتند متاس��فانه با تبديل شدن اعتراضات 
به شورش و اغتشاش همراه با آتش زدن ها و كشته 
شدن مردم مسلمان بحث اعتراض به موضوع اصلي 
گم ش��د. نكته اي كه مورد توجه قرار گرفت اين بود 
كه امريكايي ها ادعا كردند قط��ع اينترنت درايران 
ماهي حدود س��ه ميليارد دالر به اقتصاد ايران زيان 
وارد ك��رد و مرتبا  از قطع اينترنت در ايران ش��اكي 
بودند و خواهان اتصال ش��بكه اينترنت بودند. پس 
معلوم ش��د كه اگر امريكا به اينترن��ت درايران نياز 
نداشته باشد، مي تواند دسترسي مردم و دولت ايران 
به ش��بكه هاي اينترنت را قطع كند كه تاثير آن در 
اقتصاد ايران به مراتب بيشتر از تحريم هاي اقتصادي 
و دارويي اس��ت. پس چرا چنين نمي كند؟ هركسي 
مي تواند پاس��خ اين س��وال را بدهد ونياز به توضيح 
بيش��تر نيست. اش��تباه، يا ارس��ال پيام هاي حمله 
اينترنتي به سيستم هاي رادار براي شليك اشتباهي 
موشك و غيره مي تواند هرلحظه دراين شرايط خاص 
درهرنقطه درمنطقه خليج فارس و حوزه درياي خزر 
تكرار شود. نه تنها براي هواپيما هاي مسافربري بلكه 
براي نفتكش ها درخليج فارس كه ممكن اس��ت به 
بسته ش��دن تنگه هرمز هم بينجامد. آن وقت است 
كه همه حتي امريكا متضرر خواهند شد. آيا بايد به 
تنش ها دامن زد يا به جاي احساساتي برخورد كردن 
با شرايط بحراني فعلي با عقل ومنطق كه اسالم بسيار 

توصيه كرده است اقدام و عمل كرد؟ 

   امريكا براي تسلط به منابع نفت وگاز منطقه 
دس�ت بردار نيس�ت . آيا مردم اي�ران آماده 

تسليم هستند؟
پيروزي انقالب اس��المي و شعار نه ش��رقي نه غربي 
جمهوري اسالمي و شعار استقالل، آزادي، جمهوري 
اسالمي از زماني كه به ثمر رسيد مردم ايران تحت فشار 
براي تسليم دربرابر خواسته هاي امريكا و متحدانش 

قرار گرفتند. هشت سال جنگ تحميلي صدام حسين، 
ترور هاي مقامات بلند پايه و م��ردم بي گناه درداخل 
كشور، به وجود آوردن القاعده درمنطقه و... اين اواخر 
داع��ش همه و همه براي از ميان بردن و به شكس��ت 
كش��اندن جمهوريت نظام جمهوري اسالمي ايران و 
شكست اسالم درايران بوده وهست. متاسفانه در داخل 
كشور هم تالش هاي زيادي براي تضعيف جمهوريت 
نظام دردست اجرا قرار دارد و مزدوران امريكا )فاسدان 
و اختالس��گران – كاس��بان تحريم( و دوستان نادان 
همواره اب��زاري بوده اند كه امريكا درمواقع حس��اس 
با عملكرد آنها توانس��ته اس��ت هروقت افكار جهاني 
عليه امريكا تحريك مي شود روشي اتخاذ كند كه جو 
تبليغاتي منفي عليه ايران اقدامات تروريستي امريكا را 

تحت الشعاع قرار دهد. 

   نقشه امريكا براي شكس�ت انقالب اسالمي
 با روشي كه انقالب اسالمي پيروز شد 

نسل 1330 به بعد كه قبل از انقالب تا بامروز را تجربه 
كرده است مي تواند شهادت بدهد كه انقالب اسالمي 
توس��ط مردم و فقط مردم درحالي پيروز شد كه هيچ 
ساختار و سازمان سياس��ي و تشكيالتي نداشت. اگر 
ساختار، سازمان و تشكيالت سياسي و حزبي داشت، 
رژيم پهلوي يا آن را نابود مي كرد يا با آن معامله . نسل 
ما ب��ه ياد دارد وقتي كه انقالب اس��المي پيروز ش��د 

سازمان سيا و سازمان هاي اطالعاتي فرانسه، انگليس 
و بقيه گفتند تصور نمي كردند اين انقالب به ثمر برسد 
و متعجب شدند. اين مردم بودند كه امام خميني)ره( 
را به رهبري انتخاب كردند و احزاب فعال درآن روزگار 
كه تعداد زيادي هم بودند چاره اي نداشتند كه علي رغم 
مخالفت هايي كه با امام خميني)ره( داشتند به انتخاب 
م��ردم احترام بگذارند و رهبري ام��ام خميني)ره( را 
پذيرفتند. دراين زمان امريكا و متحدان اش اميدوارند 
كه با تروريسم تحريم اقتصادي مردم را درمسيري قرار 
دهند كه عليه نظام جمهوري اس��المي ايران دست 
به شورش بزنند بدون اينكه س��اختار و سازماني هم 
داشته باش��ند. بعد ازميان كساني كه درداخل كشور 
)دولت پنهان –كاس��بان تحريم( درنظر دارند يك يا 
چند نفر را به عنوان رهبر به مردم خسته و ذله شده از 
مسائل اقتصادي و بد عمل كردن بخش هاي  قضايي، 
قانونگذاري و غيره تحميل كنن��د. بعد و بالفاصله با 
برداشتن تحريم ها وكمك هاي مالي وبانكي و اقتصادي 
شرايط را چنان كنند كه مردم راضي شوند. اين روش 
جديد نيست. درزمان ابتكار مردم ايران براي ملي شدن 
صنعت نفت و سرنگون كردن دولت ملي دكتر مصدق 
همين روش به كار گرفته شد. آنهايي كه مدعي اند مردم 
در زمان دكتر مصدق صبح مي گفتند زنده باد مصدق 
و بعدازظهر گفتند مرگ بر مصدق اشتباه مي كنند . 
مردمي كه بع��د از ظهر گفتند مرگ بر مصدق همان 
مردمي كه صبح مي گفتند زنده باد مصدق نبودند. آنها 
مردمي بودند كه خود را ارزان فروختند. چون مسوول 
سازمان سيا و سازمان جاسوسي انگليس بعد ها نوشتند 
كه باورشان نمي شد كه با نصف بودجه اي كه براي خريد 
عده اي كه نشان بدهند يك شورش و تظاهرات مردمي 
عليه دولت مص��دق بود و ارتش براي حمايت از مردم 

كودتا كرد را هزينه كردن��د و دربودجه صرفه جويي 
قابل توجهي كردند. يعني مردم��ي را ارزان خريدند. 
دردهه 1970 در سرنگوني دولت هاي ضد امريكايي 
در امريكاي التين نظير دولت سالوادور آلنده در شيلي 
هم اين روش ها تجربه ش��د. اين روزها همين روش را 
درايران درحال پيگيري هستند و ما مردم ايران بايد 
مراقب باشيم كه عده اي ما را ارزان نفروشند. به همين 
دلي��ل بايد هرگونه اعتراضي ك��ه داريم در چارچوب 
قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران عمل كنيم 
و مسووالن نظام بايد متوجه باشند كه اعتراض مردم و 
انتقاد مردم نشان مي دهد كه دراجراي مسووليت هايي 
كه برعهده دارند درتمام س��طوح يا بد عمل مي كنند 
يا اصال اش��تباه مي كنند. آنها بايد از امام خميني)ره( 
پيروي كنند كه مي گفت اگر به من خدمتگزار بگويند 

بهتر است از اينكه رهبر بگويند. 

    چرا امريكا و متحدانش از ايران دست بردار 
نيستند؟

دالر امريكا درخطر فروپاشي قرار دارد. امريكا نياز دارد 
براي دالر يك پشتوانه نفتي وگازي )هيدروكربوري( 
تعري��ف كند. ب��ه همين دلي��ل عراق و عربس��تان و 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و بعضي از كشورها در 
آس��ياي مركزي و قفقار را با روش هاي مختلف تحت 
تسلط درآورده است. درروز 29 ژوئن سال 2017 دولت 
ترامپ رسما  اعالم كرد كه سياست تسلط بربازار جهاني 
نفت و گاز را تعريف كرده است. به همين دليل نيروهاي 
نظامي امريكا در عراق، سوريه، عربستان، قطر، امارات، 
كويت، افغانستان و سايركش��ورهاي همسايه ايران 
مستقر هس��تند. عالوه برآن نوع نفت خامي كه مثال  
درعراق وايران توليد مي شود براي اقتصاد انرژي امريكا 

سود آورتر ارزيابي شده اند. 

   نيروگاه ه�اي توليد برق با س�وخت زغال 
س�نگ درامريكا يكي پ�س از ديگري تعطيل 

مي شوند 
چرا امريكا به نفت خام هاي ايران، عراق، سوريه، وئزوئال 
و... ني��از دارد؟ خبرگزاري رويترز در تاريخ 23 دي ماه 
98 )13 ژانوي��ه 2020( گ��زارش كرد كه براس��اس 
بررسي هاي به عمل آمده توسط پژوهشگران مسوول 
درامريكا و خبرگ��زاري رويترز علي رغم تالش دولت 
ترامپ براي حفظ و پيشبرد فعاليت نيروگاه هاي توليد 
برق با سوخت زغال س��نگ حدود 15100 مگاوات 
توليد برق توسط اين گونه نيروگاه ها كه برق نزديك به 
15 ميليون خانوار در امريكا را تامين مي كرد درسال 
گذش��ته 2019 از مدار توليد خارج وتعطيل شده اند. 
درسال 2015 و در دوران رياست جمهوري اوباما نيز 
19300 مگاوات توليد برق با س��وخت زغال س��نگ 
متوقف شد. اين درحالي است كه طرح هاي جديد براي 
توليد برق از انرژي هاي فسيلي نظير نفت و به ويژه گاز 
طبيعي و انرژي هاي جايگزين به جاي سوخت زغال 

سنگ دردست برنامه ريزي و اجرا قرار گرفته اند. 

    نتيجه گيري 
 امري��كا قصد دارد نظام جمهوري اس��المي ايران به 
هرقيمتي كه ش��ده را تغيير دهد و با نظام حكومتي 
دس��ت نش��انده و متحد خود جايگزين كند. زيرا، به 
ذخاير عظيم نفت و گاز طبيعي ايران براي پش��توانه 
دالر و اقتصاد ان��رژي امريكا ني��ازدارد. دراين ميان 
اروپا همراه با روس��يه و چين در پشت پرده با امريكا 
مذاكراتي دارند. كما اينكه چند روز پيش امريكا اعالم 
كرد براي كامال به صفر رس��اندن صادرات نفت ايران 
و توق��ف واردات نفت ايران به چين ب��ا پكن درحال 
مذاكره است. انگليس هم كه درحال خروج از اتحاديه 
اروپا است سعي دارد دراين راستا سياست مستقلي 
را تعريف كند وامريكا و اروپا را متقاعد كند كه باطرح 
انگليس همياري كنند. اين نكته را بايد مورد توجه قرار 
داد كه معموال سفرا تا وقتي كه از پايتخت كشورشان 
به آنها دستوري داده نشده يا هماهنگ نشوند در يك 
گردهمايي در كش��ور ميزبان آن هم يك گردهمايي 
اعتراضي عليه دولت كشورميزبان شركت نمي كنند. 
بنابراي��ن، حضور س��فير انگليس دري��ك تظاهرات 
اعتراضي عليه دولت ميزبان سفارت انگليس در تهران 
همان طور كه وزارت امورخارجه اعالم كرده اس��ت 
بايد مشكوك ارزيابي ش��ود. فرانسه درقرن بيستم و 
درچارچوب سياست هاي استثمارو استعمارگري اش 
كش��ورهايي نظير س��وريه و لبنان را تحت تس��لط 
داش��ت. كما اينكه اولين حمله هوايي صدام حسين 
به تاسيسات نفتي جزيره خارك توسط هواپيماهاي 
سوپر اتاندارد وموشك هاي اگزوست فرانسوي صورت 
گرفت. به طوركل��ي نظام جمهوري اس��المي ايران 
درمنطقه تنها نظامي است كه فقط حمايت مردمي 
دارد و مس��ووالن نظام ما بايد اجازه ندهند كه دراثر 
اشتباه وخداي نكرده اينكه فراموش كنند كه اگر اين 
مقام ماندني بود به آنها نمي رس��يد، اگر واقعا  افرادي 
هستند كه به قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي 
ايران وفادار هستند در چارچوب قانون عمل كنند تا 
خداي ناكرده حمايت مردمي را از دست ندهند. الزم 
نيست خود را فداي مردم كنند، بلكه بايد فداي حفظ 
تماميت ارضي و دستاوردهاي انقالب اسالمي وعمل 
به قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي كنند و بس. 
اين گونه خواهد بود كه اعتماد مردمي به مس��ووالن 
نظام بازسازي خواهد ش��د و دشمن متقاعد خواهد 
ش��د كه در جنگ رواني و جنگ نظام��ي عليه نظام 
جمهوري اسالمي ايران شكست خواهد خورد.دراين 
صورت سقوط هواپيماي خطوط هوايي اوكراين و به 
شهادت رسيدن مسافران آن فرصتي فراهم خواهد 
آورد تا با تنش زدايي، ديپلماسي جمهوري اسالمي 
كبوتربرق��راري صلح در منطقه و جه��ان را به پرواز 

درآورد و پيروز خواهد شد.
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تشكيل جلسه 3 جانبه براي بررسي 
سقوط هواپيماي اوكرايني

درحالي كه پنجشنبه هفته گذشته نخستين جلسه 
سازمان هواپيمايي كش��وري با هيات كارشناسان 
هوايي اوكرايني درباره س��قوط هواپيماي بويينگ 
737 سري 800 برگزارشد، آن گونه كه سخنگوي 
سازمان هوايي كشوري اعالم كرده، روز گذشته هم 
جلسه سه جانبه ايران- اوكراين- كانادا تشكيل شد تا 
ابعاد اين حادثه بررسي شود.   به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، رضا جعفرزاده اظهاركرد: با 
ورود كارشناسان بررسي سانحه كانادايي اولين جلسه 
سه جانبه با حضور كارشناسان ايران- اوكراين- كانادا 
صبح سه شنبه در سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل 
شد. او افزود: در اين جلسه كارشناسان سه كشور روند 
بررس��ي سانحه در روزهاي گذش��ته را مرور و مورد 
بررسي مجدد قرار دادند و مقرر شد برنامه ريزي الزم 

براي استمرار روند بررسي سانحه صورت گيرد.
جعفرزاده تصريح كرد: سازمان هواپيمايي كشوري 
ايران از همان دقايق اوليه بعد از بروز سانحه پرواز 752 
ش��ركت هواپيمايي اوكرايني براي حضور نماينده 
كشورهاي طراح، س��ازنده، بهره بردار و كشورهايي 
كه شهروندان آنان در اين پرواز حضور داشتند اعالم 
آمادگي كرده بود كه اكنون نمايندگان كشورهاي 

كانادا و اكراين در ايران حضور دارند.
همچنين سازمان جهاني هواپيمايي )ايكائو( دعوت 
ايران براي ارايه نظرات كارشناسي بر مسائل مربوط به 
سقوط هواپيماي بوئينگ ايرالين اوكرايني را پذيرفت.

س��ازمان جهاني هواپيماهاي مسافربري )ايكائو( با 
انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه دعوت ايران را به منظور 
ارايه نظرات كارشناسي و نظارت بر تحقيقات مربوط 
بسانحه مرگبار سقوط هواپيماي بوئينگ737-800  
ايرالين اوكراين اينترنش��نال كه صبح چهارشنبه 

گذشته در حوالي تهران رخ داد، پذيرفته است.
ايكائو همچنين در اين بيانيه خاطرنشان كرده است 
كه طبق قوانين و مقررات بين المللي، حق مداخله 
در امور مربوط به تحقيقات سوانح هوايي در سراسر 
جه��ان را دارد. بدين ترتيب بنا به دعوت ايران، قصد 
دارد گروهي از كارشناسان و متخصصان هوانوردي 
را به كارگروه تحقيقات مربوط به سقوط هواپيماي 
بوئينگ 800-737 ايرالين اوكرايني را اعزام كند تا 
نظرات كارشناسي در اين مورد ارايه دهند و در تسريع 

و ارتقاي روند تحقيقات مربوطه به آنها كمك كنند.
اين سازمان مستقر در كانادا معموال نقشي كليدي در 
انجام تحقيقات سوانح هوايي ايفا نمي كند ولي همواره 
بر روند تحقيقات نظارت دارد و در صورت لزوم، نظرات 
كارشناسي، اصولي و حرفه اي به متخصصان حاضر در 
كارگروه تحقيقات ويژه ارايه مي دهد. پرواز شماره 752 
تهران- كي يف ساعت 6 و 12 دقيقه بامداد چهارشنبه 
گذشته 6 دقيقه پس از ترك فرودگاه بين المللي امام 
خمين��ي)ره( آن گونه كه فرمانده هوا فضاي س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي اعالم كرد، به اشتباه مورد 
هدف يك موش��ك قرار گرفت و سقوط كرد و تمام 
176 نفر مسافر اين پرواز جان خود را از دست دادند.

افزايش ۸ درصدي عملكرد 
حمل ونقل هوايي در آذر

مقام مسوول شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
از رشد 8 درصدي نشست و برخاست و افزايش 9 
درصدي اعزام و پذيرش مس��افر و پذيرش بار طي 
آذر امسال خبر داد. حميدرضا سيدي در گفت وگو 
با تسنيم، اظهار كرد: بر اساس آمار جمع آوري شده 
توسط گروه آمار و اطالعات هوانوردي و فرودگاهي، 
مي��زان جابه جايي مس��افر در فرودگاه هاي تحت 
مالكيت شركت و فرودگاه امام )ره(، از 3 ميليون و 
415 هزار مس��افر در آذر97 به سه ميليون و 714 
هزار مس��افر طي آذرماه امس��ال رسيده است كه 
حاكي از رشد 9 درصدي است. وي افزود: بيشترين 
جابه جايي مس��افر در آذر 98 به فرودگاه مهرآباد 
)بيش از يك ميليون و 309 هزار مسافر( و سپس 
به فرودگاه هاي مش��هد )بيش از 592 هزار(، امام 
خميني )بيش از 458 هزار(، شيراز )بيش از 243 
هزار( و اهواز )بيش از 180 هزار مسافر( اختصاص 
دارد. وي با اش��اره به رش��د 8 درصدي پ��رواز در 
فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت و فرودگاه امام 
)ره( در آذر 98 نسبت به آذر 97 و رسيدن از28 هزار 
و 673 به 31 هزار و 41 پرواز، گفت: بيشترين پرواز 
در آذر 98 به فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 895 فروند 
اختصاص دارد و فرودگاه هاي مشهد )4200پرواز(، 
امام خميني)ره( با 3230پرواز، شيراز )2291پرواز( 
و اهواز )1571پرواز( در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران يادآور شد: ميزان 
جابه جاي��ي ب��ار در فرودگاه هاي تح��ت مالكيت 
شركت از 33 ميليون و 142 هزار كيلوگرم در آذر 
97 به حدود 36 ميليون كيلوگرم در آذر 98 رسيده 
است. سيدي گفت: بيشترين ميزان جابه جايي بار 
در آذر98 متعلق به ف��رودگاه امام خميني )ره( با 
بيش از 11 ميليون كيلوگرم اس��ت. فرودگاه هاي 
مهرآباد )بيش از هشت ميليون كيلوگرم(، مشهد 
)بيش از پنج ميليون كيلوگرم(، ش��يراز )بيش از 
دو ميليون كيلوگرم( و اهواز )بيش از يك ميليون 
كيلوگرم( در رتبه هاي بعدي قرار دارند. وي با بيان 
اينكه در حوزه پروازهاي داخلي در آذر 98 نسبت 
به آذر 97 به رش��د 8 درصدي ارسال و پذيرش بار، 
رشد 10درصدي نشست و برخاست و افزايش 11 
درصدي جابه جايي مسافر دست يافته ايم، افزود: 
در اين بازه زماني ميزان جابه جايي بار در پروازهاي 
داخلي از ح��دود 20 ميليون كيلوگ��رم به حدود 
22 ميليون كيلوگرم رس��يده است. به گفته وي، 
بيشترين ميزان جابه جايي بار در پروازهاي داخلي 
به فرودگاه مهرآباد )بيش از هشت ميليون كيلوگرم( 
و سپس فرودگاه هاي مشهد )حدود چهار ميليون 
كيلوگرم(، شيراز )بيش از يك ميليون و 500 هزار 
كيلوگرم( و اهواز )بيش از يك ميليون و 200 هزار 

كيلوگرم( اختصاص دارد.

    به طوركلي نظام جمهوري اسلامي ايران 
درمنطقه تنها نظامي اسلت كه فقط حمايت 
مردمي دارد و مسلووالن نظام ملا بايد اجازه 
ندهند كه دراثر اشلتباه وخداي نكرده اينكه 
فراموش كنند كه اگلر اين مقام ماندني بود به 
آنها نمي رسليد، اگر واقعا  افرادي هستند كه 
به قانون اساسي نظام جمهوري اسامي ايران 
وفادار هستند در چارچوب قانون عمل كنند تا 
خداي ناكرده حمايت مردمي را از دست ندهند. 
الزم نيست خود را فداي مردم كنند، بلكه بايد 
فداي حفلظ تماميت ارضي و دسلتاوردهاي 
انقاب اسلامي وعمل به قانون اساسي نظام 
جمهوري اسامي كنند و بس. اين گونه خواهد 
بود كه اعتماد مردمي به مسووالن نظام بازسازي 
خواهد شد و دشمن متقاعد خواهد شد كه در 
جنگ رواني و جنگ نظامي عليه نظام جمهوري 

اسامي ايران شكست خواهد خورد

برش
    دالر امريكا درخطر فروپاشي قرار دارد. 
امريلكا نياز دارد براي دالر يك پشلتوانه 
نفتلي وگازي )هيدروكربلوري( تعريلف 
كند. بله همين دليل عراق و عربسلتان و 
كشورهاي حاشليه خليج فارس و بعضي 
از كشلورها در آسياي مركزي و قفقار را با 
روش هاي مختلف تحت تسللط درآورده 
اسلت. درروز 29 ژوئن سلال 2017 دولت 
ترامپ رسما  اعام كرد كه سياست تسلط 
بربازار جهاني نفلت و گاز را تعريف كرده 
است. به همين دليل نيروهاي نظامي امريكا 
در عراق، سوريه، عربستان، قطر، امارات، 
كويلت، افغانسلتان و سايركشلورهاي 
همسايه ايران مستقر هستند. عاوه برآن 
نوع نفلت خامي كه مثا  درعلراق وايران 
توليد مي شود براي اقتصاد انرژي امريكا 

سود آورتر ارزيابي شده اند

برش



دانش و فن10اخبار

شوراي عالي فضاي مجازي: طرح زیرساخت شبکه ملی اطالعات، مستقل از مدل مفهومی فضای مجازی است

معماريشبكهمليچكشكاريميخواهد
گروه دانش و فن|

وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات مدعي اس��ت 
زيرساخت ش��بكه ملي اطالعات كه از ابتدا برعهده اين 
وزارتخانه گذاشته شده بود را محقق كرده است و اكنون 
به دليل كم كاري ساير دستگاه ها كه بخش هاي خدماتي 
و محتوايي را برعهده داشتند، اين بخش ها و خدماتي از 
جمله پيام رسان و موتور جست وجو به وزارت ارتباطات 
محول ش��ده؛ اين درحالي است كه شوراي عالي فضاي 
مجازي اعتقاد دارد فضای مجازی کشور شامل بخش های 
خدماتی، محتوايی و زيرساختی می شود و پياده سازی 
زيرساخت آن تحت عنوان شبکه ملی اطالعات، در سه 
اليه ارتباطي، اطالعاتي و خدمات پايه كاربردي برعهده 
وزارت ارتباطات اس��ت و اين موارد از همان ابتدا در سند 
تبيين الزامات شبكه ملي ذكر شده و اگر اين وزارتخانه 
اين تعبير درست را بپذيرد، می تواند کار را بهتر جلو ببرد.

ش��بکه ملی اطالعات يکی از مهم ترين طرح هايي است 
كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در هر دوره، توجه 
ويژه اي به آن داش��ته است. ايده اوليه اين شبکه در سال 
۱۳۸۴ با عنوان »اينترنت ملی« يا »شبکه ملی اينترنت« 
مطرح ش��د و عنوان »شبکه ملی اطالعات« اولين بار در 
س��ال ۱۳۸۹ در قانون برنامه پنجم توسعه به اين طرح 
تعلق گرفت. اما در سال هاي گذشته اجرايي شدن شبكه 
ملي اطالعات با تعلل هايي همراه بود و اگرچه هريك از 
وزراي پيشين، بخش��ي از اين پروژه را محقق كردند، اما 
تكميل اين شبكه مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه تا 
پايان سال ۱۴00، هنوز مطابق ميل شوراي عالي فضاي 

مجازي كه ناظر به اين شبكه است، نيست.
از طرفي در روزهايی که اينترنت جهانی قطع شده بود و 
کاربران تنها قادربه استفاده از شبکه و سايت های داخلی 
بودند، اين موضوع به ذهن ها متبادر ش��د که مقصود از 
ايجاد ش��بکه ملی اطالعات، قطع کلی اينترنت جهانی 
اس��ت؛ اين در حالی است که مس��ووالن حوزه فناوری 
اطالع��ات، از جمله محمدج��واد آذری جهرمی - وزير 
ارتباطات و فناوری اطالعات- بارها به اين موضوع اشاره 
کردند که ش��بکه ملی اطالعات به معنای قطع اينترنت 
نيست، چيزی به نام اينترنت ملی وجود خارجی ندارد و 
قطع اينترنت به کارکردهای شبکه ملی اطالعات ضربه 
می زند. اين اتفاق محکی برای به چالش کشيدن تحقق 
شبکه ملی اطالعات بود که وزارتخانه ادعای پياده سازی 
۸0 درص��دی زيرس��اخت های آن را داش��ت. ازطرفی 
درحالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زمينه 

سند تبيين الزامات شبکه ملی اطالعات، معتقد به اثبات 
اين ادعا بود، مرکز ملی فض��ای مجازی نظری متفاوت 
داشت و معتقد بود در حوزه هايی مانند پيام رسان و موتور 
جست وجو، رسانه و شبکه اجتماعی مشکالتی وجود دارد. 
از اين رو مقرر ش��د وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ظرف سه هفته معماری نهايی و طرح خود از شبکه ملی 
اطالعات را به مرکز ملی عرضه کند. به همين دليل کليات 
سند معماری و طرح کالن شبکه ملی اطالعات که توسط 
وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی ارائه شده 
بود در آخرين جلسه اين شورا که به رياست حسن روحانی 
رئيس جمهوری تشکيل شد، مورد بررسی قرار گرفت. با 
وجود اين، اين طرح به تاييد اعضاي شوراي عالي نرسيد 
و مقرر شد کارگروهی، تقسيم وظايف در اجرای صحيح 

شبکه ملی اطالعات را برعهده بگيرد. 
رضا تقی پور،عضو ش��ورای عالی فضای مجازی، درباره 
مباحثی که در اين جلسه مطرح شده بود، به ايسنا گفت: 
»با توجه به طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده، 
مقرر شد در همين چارچوب ارائه شده کارگروهی با حضور 
چندين دستگاه از اعضای حقوقی مثل وزارت ارتباطات، 
وزارت ارش��اد، معاونت علمی و اکثر دس��تگاه هايی که 
عضويت حقوقی دارند به عالوه اعضای حقيقی تشکيل 
شود که اين طرح را به صورت دقيق تر و شفاف تر بررسی 
کنند تا اين طرح در جلسه بعدی بررسی و تصويب شود.« 
وی با بيان اينکه برابر مصوبات و تبيين الزامات شبکه ملی، 
زيرساخت ارتباطی، زيرساخت اطالعاتی و خدمات پايه 
کاربردی برعهده وزارت ارتباطات اس��ت، گفت: وزارت 
ارتباطات نظراتش را در قالب اين ط��رح داده اما اکنون 
اين طرح با نظرات کارگروهی که باحضور اعضای حقيقی 
و حقوقی تش��کيل شده، تعيين می ش��ود تا درنهايت با 
اعمال اين نظرات، طرح نهايی شبکه ملی اطالعات، در 
شورا تصويب شود.« تقی پور خاطرنشان کرد: »خدمات 
شبکه ملی، شامل دو بخش است. خدمات پايه کاربردی 
و ضروری مثل پيام رسان، ايميل، سيستم عامل و موتور 
جست وجو در اين دسته بندی بر عهده وزارت ارتباطات 
اس��ت. يک س��ری خدمات ش��امل خدمات تخصصی 
و عموم��ی می ش��ود. خدمات تخصصی مثل س��المت 
الکترونيک که زيرساخت هايش در شبکه تامين شود و 
توسط دستگاه موردنظر که در اين مثال وزارت بهداشت 
است، ارائه شود. يک سری خدمات هم مربوط به بخش 

خصوصی است.«
پيش از اين، محمدحسن انتظاري، يكي ديگر ازاعضاي 

شوراي عالي فضاي مجازي نيز درباره طرحي كه از سوي 
وزارت ارتباطات به اين شورا ارائه شده بود، اظهار كرد: »از 
نظر ما هنوز طرح کالن شبکه ملی اطالعات ارائه نشده 
است و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومی از کل فضای 
مجازی را ارائه کرد که م��ورد موافقت اعضا برای محول 
کردن مديريت آن ب��ه وزارت ارتباطات قرار نگرفت. اين 
طرح برای کل فضای مجازی و تحت عنوان طراحی کالن 
ش��بکه ملی اطالعات ارائه شد اما ش��ورای عالی فضای 
مجازی از اين وزارتخانه خواس��ته ب��ود که تنها طراحی 
کالن زيرساخت شبکه ملی اطالعات را ارائه کند که از اين 
منظر شاهد تفاوت هايی بوديم. به نظر می رسد با توجه 
به مباحث مطرح شده در اين جلس��ه، وزارت ارتباطات 
بايد طرح زيرساخت شبکه ملی اطالعات را از کل مدل 
مفهومی فضای مجازی جدا کرده و در قالب يک س��ند 
مستقل به شورای عالی فضای مجازی مجدداً ارائه دهد.«

بنابراين ب��ه نظر مي رس��د طرحی که از س��وی وزارت 

ارتباطات در اين جلس��ه تحت عنوان ط��رح کالن ارائه 
ش��ده، تالش براي در اختيار گرفتن مسووليت تمامی 
اليه های خدمات و محتوای شبکه ملی اطالعات بوده اما 
اين موضوع مورد تأييد اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي 
قرار نگرفته اس��ت. درواقع درحالي كه وزارت ارتباطات 
شبكه ملي اطالعات را شامل سه اليه زيرساخت، خدمات 
و محتوا مي داند و معتقد است بخش هايي كه مربوط به 
زيرساخت شبكه كه در عهده اين وزارتخانه بوده را تا حد 
زيادي به س��رانجام رسانده است، ش��وراي عالي فضاي 
مجازي نظر ديگري دارد  و معتقد است اليه زيرساخت 
شبكه،  شامل زيرساخت ارتباطي، زيرساخت اطالعاتي 
و خدمات پايه كاربردي مي شود كه از همان ابتدا برعهده 
وزارت ارتباطات بوده اس��ت. به همين دليل درحالي كه 
وزارت ارتباط��ات خدماتي از جمله موتور جس��ت وجو، 
پيام رسان، ايميل را از جمله مواردي مي داند كه برعهده 
ساير دستگاه ها بوده و به تازگي و به دليل اينكه دستگاه ها 

نتوانس��تند از عهده انجام آن بربيايند، مسووليت آن به 
وزارت ارتباطات محول شده، شوراي عالي فضاي مجازي 
با استناد به مصوبات قبلي اين شورا و سندي كه در تبيين 
الزامات شبكه ملي اطالعات آمده، اين خدمات را از جمله 
خدمات پايه كاربردي مي داند ك��ه زيرمجموعه همان 
زيرس��اخت فضای مجازی اس��ت؛ بدين ترتيب شوراي 
عالي فضاي مجازي وظيفه تكميل اليه هاي خدمات )به 
استثناي همان خدمات پايه كاربردي( و محتوا را از گردن 
وزارت ارتباطات ساقط كرده است. به همين دليل طرحي 
كه از سوي وزارت ارتباطات ارائه شده و بخش خدمات و 
محتوا را هم در برگرفته، مورد تاييد شوراي عالي فضاي 
مجازي قرار نگرفته و اعضاي اين شورا اصرار دارند مطابق 
با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی 
اطالعات، زيرساخت فضای مجازی کشور است و وزارت 
ارتباطات تنها بايد درخصوص اليه های زيرساختی اين 

شبکه مسووليت بپذيرد.

ت�ك رادار| ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام با هدف 
»جلوگيري از انتشار اخبار جعلي«، عكس هاي فتوشاپي 
به اشتراك گذاشته شده در پلتفرم خود را فيلتر مي كند. 
به گزارش ايرنا، مس��ووالن صحت سنجي اينستاگرام 
از اين پس تصاويري كه به ط��ور ديجيتال تغيير داده 
ش��ده اند را با عنوان »اطالعات غل��ط« پرچم گذاري 
مي كنن��د. عكس هايي كه با مقاصد هنري فتوش��اپ 
ش��ده اند نيز از اين قاعده مستثني نخواهند بود. وقتي 
پستي پرچم گذاري شود، اينستاگرام با فيلتر كردن آن 
از هشتگ ها و بخش اكسپلور )Explore( پيدا كردن 
آن را روي پلتفرم خود مشكل مي كند. اگرچه اين پست 
ممكن است همچنان روي فيد يا صفحه پروفايل كاربر 
باقي بماند اما در صورت كليك روي آن با هشداري كه 
به كاربران مي گويد تصاوير تغيير پيدا كرده است، روبرو 

خواهيد شد. اين حركت جديد در راستاي تالش هاي 
فيس بوك، شركت مادر اينستاگرام براي مبارزه با اخبار 
جعلي يا فيك نيوز اس��ت. از آن جايي كه اينس��تاگرام 
تعريف دقيقي از آنچه اطالعات غلط تلقي مي كند، ارايه 
نداده اس��ت، اين طبقه بندي در مورد هر پست توسط 

مسووالن مستقل صحت سنجي انجام مي شود.

تك رادار|
 بررسي ها نشان مي دهد س��ايت آلفابت با ۱۲0 ميليارد 
بازدي��د ماهانه، پرترافيك ترين س��ايت جهان اس��ت. به 
گزارش زومي��ت، تحقيقات موسس��ه  تحقيقات آنالين 
WebsiteToolTester نشان مي دهد سايت آلفابت 
كه گ��وگل يك��ي از زيرمجموعه هاي آن اس��ت، با ۱۲0 
ميليارد بازديد ماهانه، بيشترين ترافيك ماهانه  اينترنت 
بين المللي را در اختيار دارد. براساس نتايج اين تحقيقات، 
شركت آلفابت ۴۲۲ دامنه دارد و بزرگ ترين و مهم ترين 
اين دامنه ها گوگل است كه به تنهايي ۷۷ ميليارد بازديد 
ماهانه، يعني بيش از نصف ترافي��ك ماهانه آلفابت را در 
اختيار دارد. دومين دامنه  بزرگ متعلق به آلفابت، يوتيوب 
محسوب مي شود كه بازديد ماهانه اش ۸/۲۷ ميليارد است. 
مايكروسافت درزمينه ترافيك ماهانه در رده  دوم قرار گرفته 
است و سايت اين شركت ماهانه ۲/۷ ميليارد بازديد دارد. اين 
bing. و msn.com غول نرم افزاري ۱۳۹ دامنه ازجمله
com و linkdin.com دراختيار دارد. مايكروس��افت 
لينكدي��ن را در س��ال ۲0۱۶ با قيم��ت ۲۶ ميليارد دالر 
تصاحب كرد. بيشترين ترافيك ماهانه در بين دامنه هاي 
مايكروسافت را live.com با بازديد ماهانه ۲/۲ ميليارد 
دارد. در رده سوم سايت هاي داراي بيشترين ترافيك ماهانه، 
آمازون قرار گرفته و ۲۵۸ دامنه زيرمجموعه  اين شركت 
درمجموع ۶ ميليارد بازديد ماهانه دارد. تعجبي ندارد كه 
نتايج بررسي ها نشان مي دهند amazon.com در اين 
مجموعه بيشترين ترافيك را جذب مي كند. اين فروشگاه 
غول پيكر در ماه ۲ ميليارد بازديد دارد.برخالف تصور اوليه، 
بيشترين دامنه به نام هيچ كدام از شركت هاي غول پيكر 

فناوري نيس��ت و ش��ركت بريتانيايي هلندي يونيليور با 
۱، ۱۸۱ دامنه، بيشترين دامنه را در سطح اينترنت دارد. 
تعداد دامنه هاي اين شركت بيش از هشت برابر دامنه هاي 
مايكروس��افت و بيش از دوبرابر دامنه هاي آلفابت است. 
يونيليور شركتي چندين مليتي است كه مالك تعداد بسيار 
زيادي برند جهاني در زمينه هاي مواد غذايي و محصوالت 
آرايشي بهداشتي و مواد بهداش��تي به شمار مي رود. اين 
شركت مالك بيشتر از ۴00 برند است كه از مهم ترين هاي 
آنها مي توان به سيگنال، داو، لوكس، كلوين كالين و وازلين 
 cleanipedia.com اشاره كرد. دو دامين بزرگ يونيليور
و dollarshaveclub.com هس��تند كه درمجموع 
حدود پنج ميلي��ون بازديد ماهان��ه دارند.روبرت برندل، 
مديرعامل موسسه  WebsiteToolTester، درباره نتايج 
تحقيقات اين موسسه گفت: »بررسي دامنه هاي مختلف 
شركت هاي بزرگ بسيار جالب است. سايت شركت هاي 
بزرگي مثل والت ديزني ماهانه ۷۸۲ ميليون بازديد دارد و 
شركت هاي غول پيكري مثل مايكروسافت روي دامنه هاي 
بزرگش��ان مثل live.com و linkdin.com ترافيك 

خيره كننده اي دراختيار دارند.«

روابط ميان جو بايدن معاون رييس جمهوري پيشين 
امريكا يعني اوباما، پس��رش و شركت نفتي بوريسما 
در اوكراي��ن به كان��ون توجه كمپين ه��اي انتخابات 
رياست جمهوري ۲0۲0 و همچنين استيضاح دونالد 
ترامپ بدل ش��ده است. حاال نيويورك تايمز به نقل از 
يك شركت امنيتي گزارش داده كه جمعي از هكرهاي 
روسي حمالت فيشينگ موفقي را عليه بوريسما ترتيب 
داده اند. به گزارش ديجياتو، در س��ال ۲0۱۶ ميالدي، 
هكرها با اس��تفاده از يك حمل��ه هدفمند عليه مدير 
كمپين انتخاباتي هيالري كلينتون به ايميل هاي كميته 
ملي دموكرات هاي امريكا دسترسي پيدا كرده و آنها را 
منتشر كردند. شركت اريا وان كه در زمينه مكانيزم هاي 
دفاعي مقابله با فيشينگ تخصص دارد، در اين باره گفته 
كه به شبكه اي از وب سايت هاي جعلي مورد استفاده 

توس��ط يكي از واحدهاي جاسوس��ي ارتش روس��يه 
موسوم به G.R.U دست پيدا كرده كه براي هدف قرار 
دادن شعبات مختلف بوريسما راه اندازي شده بودند. 
البته حدود يك ماه پيش Kyle Ehmke از محققان 
حوزه امنيت برخي از اين دامنه ها را شناس��ايي كرده 
بود. آنها درادامه ايميل هايي حاوي لينك به صفحات 

س��اختگي خود را براي كاركنان اين شركت ها ارسال 
مي كردند. لينك هاي موجود در متن اين ايميل ها نيز 
به وب س��ايت هايي هدايت مي شد كه بسيار شبيه به 
وب س��ايت هاي داخلي بوريسما طراحي شده بودند و 
آنها از اين طريق اقدام به جمع آوري اطالعات الگين 
كاربران كرده و به س��رورهاي شركت دسترسي پيدا 
مي كردند. كارشناس��ان بر اين باورند چنين نقشه اي 
با هدف جمع آوري اطالعات عليه بايدن كليد خورده؛ 
فردي كه احتماال از سوي حزب دموكرات براي انتخابات 
رياست جمهوري س��ال جاري در امريكا نامزد خواهد 
شد. البته از س��ويي نيز انتظار مي رود امسال گستره 
امنيت انتخابات در امريكا وس��يع تر شود و باز همان 
شيوه هاي قديمي نفوذ به سيستم هاي انتخاباتي امريكا 

نيز مشاهده شود.

زد دي نت|
 با توجه به محبوبيت روزافزون گوشي هاي هوشمند، 
تبلت ها و ديگر وس��ايل الكترونيك مشابه مي توان 
پايان پش��تيباني از ويندوز ۷ را مع��ادل پايان دوره 

رايانه هاي شخصي )پي سي ها( در نظر گرفت. 
به گزارش ايرنا، مايكروسافت از روز گذشته پشتيباني 
از وين��دوز ۷ را متوقف كرد، به اين معنا كه كاربراني 
كه هنوز از اين سيستم عامل استفاده مي كنند از اين 
پس هيچ به روزرس��اني شامل اصالح باگ ها يا حتي 
پچ هاي مهم امنيتي را دريافت نخواهند كرد. ويندوز 
۷ در سال ۲00۹ به بازار آمد و محبوبيت آن در ميان 
كاربران از بسياري جهات نهايت موفقيت رايانه هاي 

شخصي و ويندوز بود. 
اين سيس��تم عام��ل در يك دهه گذش��ته تا جايي 
محبوب كاربران و ادمين هاي رايانه هاي ش��خصي 
واقع ش��د كه عمده اين كاربران )به درستي( عرضه 
ويندوز ۸ را به طور كام��ل ناديده گرفتند و تنها با به 
بلوغ رس��يدن ويندوز ۱0 در نهاي��ت روند مهاجرت 
از سيس��تم عامل مطمئن و كامل ويندوز ۷ سرعت 

گرفت. 
در همان ح��ال ك��ه لحظه به لحظه به زم��ان پايان 
پش��تيباني مايكروس��افت از وين��دوز ۷ نزديك تر 
مي شويم، طرفداران اين سيستم عامل همچنان روي 
عقيده خود هستند. در حالي كه عمده كسب وكارها 
ويندوز ۷ را كنار گذاش��ته اند، هنوز تعداد زيادي از 
مش��تريان آنها از سيس��تم مورد عالقه خود دست 
نكشيده اند. طبق آمار، از ۱.۲ ميليارد رايانه شخصي 

مجهز به ويندوز در جهان حدود ۲00 ميليون دستگاه 
از سيستم عامل ويندوز ۷ استفاده مي كنند كه بزودي 
منقضي ش��ده و هر حفره امنيتي جديدي كه در آن 

ايجاد شود، ديگر برطرف نخواهد شد.

    پايان راه براي ويندوز ۷ و پي سي هاي سنتي
 ظهور ويندوز ۷ با نقطه اوج دوره رايانه هاي شخصي 
مصادف شد و توقف پشتيباني از آن پاياني بر دوره اين 
رايانه ها خواهد بود. وقتي ويندوز ۷ به بازار آمد آيفون و 
اپ استور وجود داشتند اما هنوز نوظهور بودند و چيزي 
به نام آيپد هنوز عرضه نشده بود. به اين معنا كه براي 
انجام هر كار كامپيوتري به رايانه ش��خصي نياز بود. 
حال با گذشت يك دهه اوضاع پيچيده تر شده است.

فروش رايانه هاي شخصي در هفت سال گذشته كاهش 
يافته و سال گذشته تنها زماني كه كسب و كارها مجبور 
شدند براي اجراي ويندوز ۱0 رايانه هاي جديد بخرند، 
با اندكي افزايش همراه ش��د. در بسياري از سناريوها 
گوشي هاي هوشمند، تبلت ها و دستيارهاي ديجيتال 
موجود در دستگاه هاي ديگر جاي رايانه هاي شخصي 

را گرفته اند و اين تنها به اين دستگاه هاي الكترونيك 
محدود نمي شود؛ ويندوز ديگر آن محصول شاخص 

مايكروسافت كه يك زمان بود نيست..
اگرچه اين به معناي مرگ رايانه هاي شخصي نيست 
ام��ا بايد پذيرفت ك��ه امروزه گزينه ه��اي جايگزين 
متعددي براي اين دس��تگاه ها وجود دارند؛ مي توان 
براي تايپ كردن از يك تبلت استفاده كرد يا متن مورد 
نظر را به گوشي هوشمند ديكته كرد. هنوز نمي توان 
تنها با فكر كردن به كلمات آنها را روي كاغذ آورد اما 
حتي اين روز هم چندان دور نيست. اين روزها حتي 
تعريف رايانه هاي شخصي نيز مبهم و نامشخص است. 
سازندگان اين دستگاه ها با به كار بستن خالقيت هاي 
فراوان رايانه هايي را در اشكال و ابعاد جديد ساخته و به 
بازار عرضه كرده اند. براي مثال سرفيس مايكروسافت 
يك رايانه شخصي است كه شباهت بسياري به تبلت 
دارد. لپ ت��اپ لنوو نيز يك رايانه ش��خصي مجهز به 
نمايشگر تاشو است كه مي تواند به يك تبلت، ميني 
لپ ت��اپ يا رايان��ه روميزي تبديل ش��ود. رايانه هاي 
شخصي تاشو و جداش��ونده اين روزها مرسوم و رايج 
هس��تند. خوش بين��ي و اعتماد به نفس��ي در حوزه 
طراح��ي به وجود آمده كه ب��راي مدت ها كمبود آن 
احساس مي شد. هيچكدام از اين نوآوري ها به معناي 
بازگشت دوران شكوفايي و رونق رايانه هاي شخصي 
نيست، اما از اين حكايت دارد كه اين دستگاه ها با هر 
سيستم عاملي كه كار كنند در سال هاي پيش رو در 
بي��ن گروه هاي كوچك و متخص��ص جايگاه خود را 

خواهند داشت.

انگجت|
 ويليام بار، دادستان كل امريكا از شركت اپل خواسته 
تا قفل دو گوش��ي آيفون را كه متعلق به فرد سعودي 
مهاج��م به پايگاه ني��روي دريايي ارت��ش امريكا در 
پنس��اكوالي فلوريداس��ت، باز كند. به گزارش مهر، 

اين تبعه عربس��تان سعودي در ماه دسامبر به پايگاه 
يادشده حمله كرده بود و پيش از اين اف بي آي هم از 
اپل خواسته بود قفل اين گوشي را باز كند تا بررسي 
و تجزيه و تحليل اطالعات آن ممكن شود. دادستان 
كل امريكا اقدام فرد مهاجم در تيراندازي به اين پايگاه 

را اقدامي تروريستي توصيف كرده است. اپل اطالعات 
مربوط به حساب آي كلود محمد سعيد الشمراني را 
در اختيار مقامات قضايي و پليس امريكا گذاشته، اما 
درخواست اف بي آي براي بازكردن قفل گوشي آيفون 
وي را رد كرده است. استدالل اپل اين است كه اگر با 

چنين درخواستي موافقت كند يك رويه قضايي در 
اين زمينه شكل مي گيرد و از اين پس هر نهاد دولتي 
يا قضايي كه چنين درخواستي را به هر بهانه اي طرح 
كن��د، اپل مجبور ب��ه تبعيت از آن خواه��د بود. اپل 
مي گويد اين كار باعث مي شود خريداران محصوالتش 
ديگر اعتمادي به اين ش��ركت نداشته  و تصور كنند 
امنيت و حريم ش��خصي آنها در صورت اس��تفاده از 

آيفون و ديگر توليدات اپل در معرض خطر است. در 
مقابل اف بي آي مي گويد بررسي پيام هاي واتس اپ و 
سيگنال اين فرد سعودي براي كسب اطالعات بيشتر 
در مورد پيوندها و انگيزه هاي وي ضروري است. هر دو 
گوشي آيفون الشمراني در جريان حمله وي آسيب 
ديدند، اما كارشناسان اف بي آي موفق شدند آنها را به 

حالت عملياتي بازگردانند.

اینستاگرام عكس هاي فتوشاپي را فيلتر مي كند

بيشترین ترافيك ماهانه متعلق به كدام سایت هاست؟

هكرهاي روسي شركت نفتي اوكرایني را هك كردند

توقف پشتيباني از ویندوز ۷ پایان دوره رایانه هاي شخصي

دستور دادستان كل امریكا براي بازكردن قفل آیفون 
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 ماجراي هك سايت
وزارت ارتباطات 

س��ايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مورد 
حمله س��ايبري قرار گرفت و هكر ك��ه خودش را 
OP۹۹۹ معرفي كرده بود، به بخشي از اين سايت 
نفوذ كرد. به گزارش ديجياتو، بخش��ي از س��ايت 
وزارت ارتباطات و نه صفحه اصلي آن، مورد حمله 
يك هكر )يا يك تيم هكري( قرار گرفته و اين گروه 
در اين بخش »ديفيس )Deface(« انجام داده اند. 
ديفيس به حالتي گفته مي شود كه هكر پس از نفوذ 
به سيس��تم، قدرت خود را به رخ مي كشد و ظاهر 
سايت را به حالت ديگري در مي آورد تا ثابت كند كه 
توانسته به سيستم نفوذ پيدا كند. هكر سايت وزارت 
ارتباطات نيز توانست طي ساعاتي از روز ۲۲ دي ماه، 
يك صفحه فرم استاني در اين سايت را هك كرده و 
متني اعتراض آميز را در آن منتشر كند. مسووالن 
سايت نيز به س��رعت سرورهاي سايت را خاموش 
كرده تا بتوانند پس از آسيب شناسي و رفع مشكل، 
دوباره سايت را به حالت اوليه برگردانند. خاموش 
كردن س��رورها اقدامي احتياط آميز بوده، چرا كه 
حدس زده مي شود هكر با ديفيس كوچكي كه انجام 
داده، احتماال دسترسي باالتري به سطوحي از سايت 
نداشته كه بتواند اقدام مهم تر و بيشتري انجام دهد. 
جمال هاديان، مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات، 
اين حمله را تاييد كرد اما همچنين گفت كه اين نوع 
حمالت چندين بار در ماه براي تمامي سايت هاي 
دولتي از جمله سايت وزارتخانه پيش مي آيد و اين بار 
به خاطر مسائل اخير كمي بيش از پيش به چشم 
آمده است. او مي گويد علت اعالم نكردن رسمي اين 
موضوع به بي اهميتي ميزان هكي كه روي سايت 
انجام شده برمي گردد: »در واقع سايت نه داون بود 
و نه صفحه اصلي يا صفحات مهم آن تغيير شكل 
يافته بودند. ديفيسي كه صورت گرفت در يكي از 
صفحات فرم جانبي سايت بوده كه اگر كسي لينك 

آن را داشت مي توانست آن را مشاهده كند.«
اين در حالي است كه سامانه دژفا چندي پيش با 
بودجه اي چند ده ميليارد توماني راه اندازي شد 
تا بتواند هم س��ايت وزارت ارتباطات و هم ديگر 
سايت هاي دولتي و حكومتي را دايما رصد كند 
و از گزند هكرها در امان بگ��ذارد. هاديان درباره 
عملكرد دژفا در هك پيش آمده اظهار كرد: »دژفا 
وظيفه كشف اين حمالت را دارد و در اين مورد هم 
به سرعت وارد عمل شد و توانست آسيب و حفره 
امنيتي را كش��ف كند. دژفا گزارش اين آسيب را 
س��ريع به ما رس��اند و ديگر دس��تگاه ها ازجمله 
مركز ماهر توانستند اين آسيب را برطرف كنند. 
هم اكنون س��ايت به فعاليت خود ادامه مي دهد 
و هيچ خط��ري آن را تهديد نمي كند.« عالوه بر 
سايت اصلي وزارت ارتباطات، سايت هاي استاني 
اين وزارتخانه نيز در ۲۲ دي ماه براي ساعتي هك 
شدند. البته در حال حاضر اين حفره امنيتي توسط 
مسووالن مربوطه در وزارت ارتباطات شناسايي و 
فعاليت سايت هاي اين وزارتخانه به حالت عادي 

برگشته است.

فعاالن فاوا خواستار تصويب 
آيين نامه صادرات نرم افزار شدند

فع��االن حوزه فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات در 
فدراس��يون فاوا، پيگير تصويب آيين نامه اجرايي 
حمايت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوري 
اطالعات كشور از سازمان توسعه تجارت شدند. به 
گزارش فدراس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات 
ايران )فاوا(، اعضاي هيات مديره اين فدراسيون در 
نشستي با رييس سازمان توسعه تجارت، خواستار 
پيگيري تصويب آيين نامه اجرايي حمايت از توسعه 
صادرات نرم افزار و خدمات فناوري اطالعات كشور 
شدند كه باوجود تصويب آن در كميته كارشناسي 
شوراي عالي صادرات، همچنان در انتظار تصويب 
نهايي براي اجرايي سازي است. محمدرضا طاليي، 
رييس هيات مديره فدراسيون فناوري اطالعات و 
ارتباطات ايران در اين نشست گفت: »تصويب اين 
آيين نامه، فعاالن حوزه توليد و صادرات نرم افزار را 
تشويق مي كند كه حضور فعاالنه تري در بازارهاي 
داخلي و بين المللي داش��ته باش��ند و گس��ترش 
فعاليت به افزايش اشتغال نيز كمك خواهد كرد.« 
وي همچنين خواس��تار حمايت سازمان توسعه 
تجارت از برندسازي و دريافت گواهينامه هاي معتبر 
بين المللي براي توليدكنندگان و صادركنندگان 
در حوزه ICT شد و پيشنهاد داد تا فدراسيون فاوا 
در قالب يك همكاري مش��ترك با سازمان توسعه 
تجارت و اتاق بازرگاني بتواند با رصد دايمي محيط 
كس��ب وكار حوزه فاوا، بازارهاي ه��دف صادراتي 
محصوالت ICT ايران را شناس��ايي و با رفع موانع 
توليد و مقررات زدايي به فع��االن اين حوزه در امر 

صادرات كمك كنند.
همچني��ن س��عيد رس��ول اف، ريي��س انجمن 
توليدكنن��دگان نرم افزار تلفن هم��راه نيز بر لزوم 
حمايت از صادرات اپليكيشن هاي موبايلي تاكيد 
كرد و گفت: »ظرفيت هاي بسيار خوبي در زمينه 
توليد محتوا و طراحي اپليكيش��ن براي بازارهاي 
خارج از كش��ور وجود دارد، اما به دليل مش��كالت 
عرضه محصوالت در بازارهاي بين المللي، فروش 
اپليكيش��ن ايراني تلفن همراه چندان با استقبال 
جدي روبرو نمي شود.« وي مهم ترين رويداد اين 
حوزه را شركت در كنگره جهاني موبايل بارسلون 
)GSM( عنوان كرد كه مهم ترين رويداد در عرصه 
توليد محتواي موبايلي محسوب مي شود و گفت: 
»اما هنوز كار چنداني در اين زمينه انجام نش��ده 
است. نكته ديگر اين اس��ت كه اكثر شركت ها در 
اين حوزه شركت هاي كوچك و متوسطي هستند 
كه به لحاظ ابعاد، توانايي حضور در اين رويدادها و 
برقراري ارتباط با مشتريان خارجي براي آنها كار 
دشواري است؛ اما زيرساخت هاي آماده اي دارند كه 
اگر هدايت شوند مي توانند فعاليت هاي گسترده اي 

داشته باشند.«



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

بنياد  بركت از باغداران و كشاورزان گيالني حمايت مي كند 

معاون اقتصادي وزير كشور: 

خريد 20 هزار تن از محصوالت باغداران و كشاورزان

۷ ماموريت در حوزه رونق توليد به فرمانداران ابالغ شد

شركت مش��اركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( با خريد 20 هزار تن از محصوالت 
باغداران و كشاورزان گيالني، از آنها حمايت مي كند.

بر اساس اين گزارش، شركت كشت و گلدشت افشره 
به عنوان يكي از شركت هاي مشاركتي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام، ساالنه 15 هزار تن مركبات 
از باغداران و 5 هزار تن گوجه فرنگي از كش��اورزان 

استان گيالن خريداري مي كند.
فعاليت ه��اي اين ش��ركت مش��اركتي بنياد بركت 
همچنين باعث ايجاد 100 ش��غل مستقيم و 400 
فرصت شغلي فصلي در شهرستان كم تر توسعه يافته 

رودسر در استان گيالن شده است.

     مشاركت در توليد
توليدات اين شركت شامل كنسانتره پرتقال، پرك 
)ساكس( پرتقال و نارنگي و رب گوجه فرنگي است 

كه در توليد آب ميوه مورد استفاده قرار مي گيرند.
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از سال 1396 
اقدام به مش��اركت و س��رمايه گذاري 267 ميليارد 
ريالي در شركت كش��ت و گلدشت افشره به عنوان 
يك واحد صنعتي فعال در شهرستان رودسر استان 
گيالن كرده اس��ت. فعاليت هاي اين شركت، امكان 
ايجاد 495 ش��غل مستقيم و غيرمس��تقيم را براي 

اهالي اين شهرستان فراهم آورده است.

گفتني اس��ت، مدل اش��تغال زايي بنگاه محور يكي 
از روش هاي بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
براي ايجاد اش��تغال در مناطق محروم است كه در 
اين مدل، اشتغال زايي و محروميت زدايي از طريق 
مشاركت و توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي دنبال 

مي شود.

     به دنبال تصدي گري نيستيم
همچنين از آن جايي كه بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام به هيچ عن��وان تصدي گري را دنبال 
نمي كن��د، مديري��ت اجراي مدل اش��تغال زايي 
بنگاه مح��ور ني��ز ب��ه مانن��د س��اير مدل ه��اي 
اش��تغال زايي، با خود مردم و فع��االن اقتصادي 
است و به همين دليل، بنياد بركت از مجموع 345 
شركتي كه با آنها مشاركت داشته، از 235 شركت 
خارج ش��ده و س��هام خود را به بخش خصوصي 

واگذار كرده است.
س��تاد اجرايي فرمان ام��ام از طريق بني��اد بركت 
يك هزار و 173 طرح شامل 46 طرح توانمندسازي 
اقتصادي و يك هزار و 127 پروژه عمراني، زيربنايي، 
فرهنگي، حوزه سالمت و س��اير خدمات را با حجم 
س��رمايه گذاري يك هزار و 504 ميلي��ارد ريالي در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان گيالن به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

»ابالغ 7ماموريت اجرايي به فرمانداران در حوزه رونق 
توليد«؛ اين خبري است كه معاون اقتصادي وزير كشور 
در جريان سفر به استان گيالن ابعاد و زواياي گوناگون 
آن را در گفت وگ��و ب��ا خبرنگاران تش��ريح مي كند. 
ماموريت هاي 7گانه اي كه از منظر دين پرست اجراي 
آنها بخش قابل توجه��ي از ظرفيت هاي منطقه اي را 
ب��راي رونق توليد، اش��تغالزايي و متعاقب آن افزايش 
دامنه هاي صادراتي تحقق مي بخشد. ظرفيت هايي كه 
در هر استان بر اساس مزيت هاي استاني جامعه هدف 
استخراج شده و با سرمايه گذاري هاي مولد روي آنها 
مي توان شاخص هاي توليد و اشتغالزايي در استان ها را 

در مسير بهبود قرار داد.
 معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور ضمن اينكه 
اعالم مي كند فرمان��داران بايد اركان اين 7محور را در 
منطقه ماموريت خود محقق كنند بر اين واقعيت تاكيد 
مي كند كه در آينده عملكرد فرمانداران در سراسر كشور 
بر اساس تالش هايي كه در مسير اجراي اين ماموريت ها 

انجام مي دهند ارزيابي مي شود.
بابك دين پرست در ادامه سفر سه روزه خود به استان 
گيالن ديروز در حاشيه بازديد از يك واحد توليدي در 
شهرستان فومن با بيان اينكه 65 درصد از تسهيالت 
بانكي بايد براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي اختص��اص يابد، افزود: پيگيري مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي مردم يكي از مهم ترين وظايف 

مسووالن است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كش��ور با اشاره 
به ابالغ هف��ت ماموريت به فرمان��داران، تأكيد كرد: 
حفظ اشتغال و توليد موجود در شهرستان ها، تقويت 
واحدهاي توليدي فعال با تولي��د پايين تر از ظرفيت 
اس��مي، احياي واحدهاي توليدي راك��د، مراقبت از 
واحدهاي توليدي بحراني و مش��كل دار، مساعدت و 

پيگيري بازگشت واحدهاي توليدي تملك شده توسط 
بانك، تالش جهت تكميل واحدهاي داراي پيشرفت 
فيزيك��ي ب��االي 60 درصد و همچنين س��اماندهي 
واحدهاي نيمه تمام قابل واگذاري به بخش غير دولتي 

از جمله اين ماموريت ها است.
وي با بي��ان اينكه اين 7 وظيفه يكي از پايه هاي اصلي 
ارزيابي عملكرد فرمانداران كشور است، گفت: با توجه 
به تأكيد مقام معظم رهبري بر حمايت از رونق توليد، 

وظيفه اصلي فرمانداران نيز بر اين اساس است.

     ضرورت تالش ب�راي جلوگيري از ايجاد 
اختالل در روند توليد و اشتغال

معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كش��ور با تأكيد 
بر لزوم حمايت از س��رمايه گذاران، گفت: تالش براي 
جلوگي��ري از ايجاد اختالل در روند توليد و اش��تغال 

ضروري است. دين پرست همچنين در جريان بازديد 
از دو واحد صنعتي در شهرستان هاي سياهكل و آستانه 
اش��رفيه در جمع خبرنگاران با اشاره به امضاي تفاهم 
نامه در زمينه شهرك هاي گلخانه اي، اظهار كرد: بايد 
از س��رمايه گذاران بخش خصوصي حمايت هاي الزم 

انجام شود.
وي با تأكيد بر ل��زوم آمادگي براي پيگي��ري موانع و 
مشكالت موجود در اين حوزه در سطح ملي، افزود: بايد 
در روند اجراي پروژه ها در كنار سرمايه گذاران باشيم. 
انتظار مي رود تثبيت و حمايت از شركت هاي خدماتي، 
صنعتي و توليدي در اين شهرستان از سوي مسووالن 

با جديت دنبال شود.
وي با اشاره به اينكه حمايت از اين واحدهاي صنعتي، 
و سرمايه گذاري بايستي در راستاي فعاليت با ظرفيت 
كامل آنها در بخش توليد و خدمات و همچنين و ايجاد 

اشتغال در منطقه صورت گيرد يادآور شد: تعيين تكليف 
واحدهايي كه در سيس��تم بانكي ق��رار دارند، احياي 
واحدهاي توليدي راكد، مراقبت و حمايت از واحدهاي 
توليدي دچار مشكل و بحران، تكميل واحدهاي داراي 
پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد از ديگر مسائلي است 

كه بايد پيگيري آن با جديت انجام شود.
به گفته معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور، در 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور طرح تقسيط 
ويژه تامين اجتماعي، تقس��يط تا 60 ماه بدهي هاي 
مالياتي و جلوگيري از اجراييه دستگاه هاي خدماتي 
و بانك ها در مورد بنگاه هاي اقتصادي مصوب شده كه 
يك طرح فراقانوني در جهت حمايت از كس��ب و كار 
است. بابك دين پرست اين طرح را گام بسيار بزرگي 
براي رونق توليد و فعال شدن بنگاه هاي اقتصادي كشور 
دانس��ت و ادامه داد: بر اساس دستور رييس جمهور با 
بانك مركزي، 65 درصد از تس��هيالت بانكي بايستي 
براي افزايش س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي 

اختصاص يابد.

     دورنماي اشتغال زايي
فرماندار آستانه اشرفيه نيز در حاشيه اين بازديد با اشاره 
به وجود 3۸2 بنگاه اقتصادي فعال در اين شهرستان 
اظهار داشت: اين بنگاه ها براي 2 هزار و 200 نفر اشتغال 

ايجاد كرده اند.
يونس محمودي با اشاره به وجود 4۸ بنگاه اقتصادي 
راكد در اين شهرستان نيز گفت: هيچ واحد بحراني در 
اين شهرستان وجود ندارد، ضمن آنكه تعداد 4 بنگاه 

اقتصادي امسال در اين منطقه احياء شده است.
به گفته محمودي تعداد 2 شهرك صنعتي و يك شهرك 
كارگاهي فعال در اين شهرس��تان وجود دارد و خروج 
ديگر بنگاه هاي اقتصادي اين شهرستان از حالت ركود 

توسط كارگروه رفع موانع توليد اين منطقه باجديت 
دنبال مي شود. در پايان اين بازديد مقرر شد مشكالت 
موجود در مسيرهاي سرمايه گذاري و همچنين فعاليت 
واحدهاي صنعتي، توليدي اين منطقه از سوي فرماندار 
روز 25 دي در جلس��ه اي در محل استانداري گيالن 
مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد. عمليات احداث پروژه 
بزرگ ميدان ميوه و تره بار شهرستان آستانه اشرفيه 
از س��ال 91 با زير بناي 5 هزار و 663 مترمربع توسط 
بخش خصوصي آغاز و تاكنون بيش از 300 ميليارد ريال 
هزينه در برداشته است. پيش بيني مي شود اجراي اين 
پروژه كه در منطقه كوركا آتانه اش��رفيه احداث شده 
براي 3۸5 نفر بصورت مستقيم و 3 هزار نفر نيز بصورت 

غير مستقيم اشتغال ايجاد شود.

     آمادگي الزم براي تأمين
سرمايه در گردش واحدها

در همين خصوص آرش فرزام صفت معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار گيالن نيز با بيان اينكه برنامه ما 
به حداكثر رساندن ظرفيت توليد واحدهاي توليدي 
فعال با ظرفيت پايين است، تأكيد كرد: آمادگي براي 
افزايش سرمايه در گردش اين واحد توليدي در استان 

وجود دارد.
فرماندار فوم��ن نيز در ادامه با اش��اره به ظرفيت هاي 
توليدي و اقتصادي شهرس��تان، اظهار كرد: حمايت 
از ش��ركت هاي پش��تيبان موجب افزايش توليد در 
شهرستان خواهد شد. محمد رضا محسني همچنين 
خواستار اختصاص اعتبار حوادث براي بازسازي ديواره 
رودخانه مجاور شهرك صنعتي كوچيچال به طول 700 
متر شد و افزود: پس از تأمين اعتبار پيش بيني شده به 
مبلغ 20 ميليارد ريال و معرفي دستگاه متولي، آمادگي 

آغاز عمليات اجرايي وجود دارد.

دستگيري كالهبرداراني كه 
كاله زائران را برمي داشتند

فارس|ريي��س پلي��س 
فتاي اس��تان فارس گفت: 
2 نف��ر ك��ه از طريق تبليغ 
براي س��فرهاي زيارتي، از 
ش��هروندان كالهبرداري 
كرده بودند، دستگير شدند. 
سرهنگ حشمت سليماني 
در توضيح اين رخداد، گفت: پس از مراجعه تعدادي از 
شهروندان و طرح شكايت با موضوع كالهبرداري از طريق 
درج آگهي در يكي از سايت هاي آگهي محور، موضوع 
بالفاصله در دستور كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. 
وي افزود: شاكيان از طريق يك سايت تبليغ محور براي 
سفري زيارتي ثبت نام كرده اما خدمات سفر را دريافت 
نكرده بودند. سليماني خاطرنشان كرد: كالهبرداران بعد 
از اخذ وجه اعالم شده براي سفر زيارتي، ديگر تلفن افراد 
ثبت نام شده را پاس��خ نداده و وجوه آنان را هم مسترد 
نكرده بودند. او با اشاره به تحقيقات علمي و تخصصي 
پليس در اين خصوص، گفت: كارآگاهان در تحقيقات 
متوجه ش��د كه كالهبرداران از ش��گردهاي مختلفي 
مانند بليت هواپيما، تورهاي خارجي و... براي درج آگهي 
استفاده كرده اند و در همين مسير با انجام اقدامات پليسي 
موفق به شناسايي 2 متهم شدند. سليماني با بيان اينكه 
متهمان در يك عمليات غافلگيري دستگير شدند، گفت: 
آنان به كالهبرداري از 100 نفر به مبلغ 12 ميليارد ريال 
اعتراف كرده اند. رييس پليس فتاي استان فارس با بيان 
اينكه متهمان در تحقيقات تكميلي به اين نكته اشاره 
داشتند كه برخي از شهروندان به واسطه قيمت پايين 
تورها و سفرهاي زيارتي و به دليل طمع ورزي و از روي 
اعتماد نابجا به دام افتادند، گفت: متأسفانه قربانيان اين 
كالهبرداري ها بدون تحقيق اقدام به واريز وجه به عنوان 

پيش پرداخت مي كردند. 

۵۰ درصد مركبات كشور در 
مازندران توليد مي شود

مازندران|مديرعام��ل 
اتحاديه باغداران مازندران 
گف��ت: 50 درصد مركبات 
كش��ور در اين استان توليد 
مي شود. محمدرضا شعباني 
ديروز در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به اينكه مازندران 
حدود 120 هزار هكتارسطح زيركشت مركبات است، 
اظهار كرد: در بخش باغباني مازندران حدود 3 ميليون 
تن توليد دارد كه هم رتبه جهاني و هم كشوري به اين 
اس��تان تعلق دارد. وي با بيان اينكه ح��دود 50 درصد 
مركبات كشور درمازندران توليد مي شود، تصريح كرد: 
بيش از 60 درصد بخش كيوي كش��ور و 2 هزار تن هلو 
و شليل و س��اير محصوالت باغي متنوع را مازندران به 
خود اختصاص داده است. مديرعامل اتحاديه باغداران 
مازندران خاطرنشان كرد: توليد مركبات در استان به 
حدي است كه هم مي تواند تنظيم كننده بازار داخلي و هم 
دربخش صادرات فعاليت كند. شعباني با اشاره به اينكه 
دولت همه ساله جهت كنترل بازار با خريد تضميني وارد 
مي شود، ادامه داد: دولت اين كار را با دو هدف حمايت 
از توليد كنندگان در زمان برداشت محصول و همچنين 
حمايت از مصرف كنن��دگان در زمان پيك مصرف كه 
همان ايام پايان سال وارد بازار مي شود. وي با بيان اينكه 
سال گذش��ته بيش از 50 تن صادارت داشتيم، افزود: 
امسال در اين بخش نسبت به سال گذشته حدود 30 
درصد افزايش را شاهد بوديم و اميدواريم تا پايان سال و 
سال جديد اين روند هم در بخش كيوي و مركبات ادامه 
پيدا كند. بيشترين صادرات به كشورهاي عراق و روسيه 
و تركمنستان و بخشي به افغانستان صادر است. از 5 بهمن 
ماه حمل به ساير استان ها آغاز و به تمام استان هاي ايران 

ارسال مي شود.

تكميل طرح هاي نيمه تمام قم 
7 هزار شغل ايجاد مي كند

قم|مع��اون هماهنگ��ي 
امور اقتصادي اس��تانداري 
قم معتقد است: 304 طرح 
صنعتي و صنايع معدني در 
استان پيش��رفت فيزيكي 
ب��االي 60 درص��د دارد كه 
اين طرح ها براي هفت هزار 
و 497 تن اشتغال زايي مي كند. مهرداد غضنفري ديروز 
در جلسه مشترك ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد با 
كارگروه استاني اين ستاد بيان كرد: از ابتداي امسال تا 
پايان آذرماه، دو هزار و 95 جواز تاسيس طرح صنعتي 
در اين استان صادرشده اس��ت. وبا افتتاح اين طرح ها 
درمجموع براي 39 هزار و 314 تن اش��تغال به وجود 
مي آيد. باوجوداينكه 50 درصد از منابع مالي استان در 
اختيار بانك هاي خصوصي است اما اين بانك ها درعمل 
نقشي در روند توليد و اشتغال ندارند. غضنفري اضافه كرد: 
حفظ وضع موجود استان در حوزه توليد و اشتغال اولويت 
اصلي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد است. آثار جلسات 
كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در بهبود وضعيت 
توليد استان كامال نمايان اس��ت. بازديدهاي ميداني 
مديران استان از واحدهاي صنعتي و پيگيري به موقع رفع 
مشكالت آنها از مزيت هاي جلسات كارگروه ستاد تسهيل 
در اين استان مي باشد. وي تاكيد كرد: تكميل و راه اندازي 
طرح هاي عمراني باالي 60 درصد پيشرفت فيزيكي و 
توس��عه و راه اندازي واحدهاي جديد اولويت دوم ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد قم است. در يك سال گذشته 
عالوه بر تثبيت اشتغال كاهش نرخ بيكاري هم رخ داده 
كه يك وضعيت مطلوب در شرايط اقتصادي حاكم بر 
كشور است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم 
نيز گفت: 32 واحد تمليكي باقي مانده قم تا پايان امسال 

تعيين تكليف و به چرخه توليد بازخواهد گشت. 

توليد آبزيان در كرمانشاه به
۳۱ هزار تن مي رسد

كرمانشاه|رييس سازمان 
جهاد كشاورزي كرمانشاه 
با بيان اينكه امسال 21 هزار 
تن آبزي در اس��تان توليد 
مي شود، اعالم كرد كه اين 
ميزان به بي��ش از 31 هزار 
تن خواهد رسيد. »نوربخش 
حاتمي« ديروز در گفت وگو با خبرآنالين، اظهارداشت: 
سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه برنامه اي سه 
ساله براي توسعه بخش هاي مختلف زيرمجموعه را در 
دستور كار قرار داده است. رييس سازمان جهادكشاورزي 
كرمانشاه با بيان اينكه اكنون 46 بهره بردار حوزه آبزي 
پروري در استان فعال هستند، گفت: اين توليدكنندگان 
تا پايان سال 9۸ بيش از 21 هزار تن انواع آبزيان را توليد 
خواهند كرد. حاتمي با بيان اينكه سال گذشته 17 هزار 
و 200 تن انواع آبزيان در اس��تان كرمانشاه توليد شد، 
عنوان كرد: در برنامه سه سال هاي كه تهيه شده است، 
طرح ويژه حمايت از آبزي پروري در استان در دستور كار 
قرار دارد. وي با بيان اينكه در 6 ماه نخست امسال بيش 
از 14 هزار تن انواع آبزيان در كرمانشاه توليد شده است، 
افزود: آبزيان توليدي در استان عالوه بر مصرف داخلي 
از طريق مرزهاي شلمچه و پرويزخان به كشور عراق نيز 
صادر مي شوند. بر اساس اعالم اداره كل شيالت كرمانشاه، 
سرانه مصرف آبزيان در اس��تان به صورت ميانگين 9 
كيلوگرم در س��ال اس��ت كه اين آمار در كشور به 14 
كيلوگرم و در جهان به 21 كيلوگرم مي رسد. در استان 
2 ميليون نفري كرمانشاه حدود 125 هزار بهره بردار در 
بخش كشاورزي مشغول فعاليت هستند. كرمانشاه با 
بيش از 950 هزار هكتار زمين كشاورزي و توليد ساالنه 
چهار ميليون و 200 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي، 

دامي و باغي يكي از قطب هاي كشاورزي كشور است.

احداث باند سوم فرودگاه 
مشهد در حال جانمايي 

خراسان رضوي|احداث 
باند سوم فرودگاه بين المللي 
شهيد هاشمي نژاد مشهد در 
حال جانمايي قرار گرفت.
محمود اماني بني مديركل 
فرودگاه ه��اي خراس��ان 
رضوي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، گفت: به دنبال اين هستيم تا مكان مناسبي 
براي ساخت باند سوم پيدا كنيم تا به لحاظ هوانوردي و 
ايمني مورد تاييد باشد. او با اشاره به اينكه در حال حاضر 
فرودگاه مشهد داراي دو باند نشست و برخاست هواپيما 
به متراژ چهار هزار و 700 متر است، ادامه داد: پيرامون 
جانمايي باند س��وم فرودگاه، نصب دس��تگاه ناوبري 
فرودگاهي براي نشست و برخواست هواپيما ها از ديگر 
برنامه هاي در دست اقدام فرودگاه هاي خراسان رضوي 
است. مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوي گفت: به 
محض اينكه مطالعات اوليه و جانمايي باند سوم انجام 
ش��ود، كار هاي مربوط به مناقصه و انتخاب پيمانكار را 
شروع مي كنيم. اماني بني افزود: با احداث باند سوم ضمن 
كاهش آلودگي صوتي بر فضاي آسمان كالن شهر مشهد، 
ش��اهد افزايش پرواز ها در اين فرودگاه خواهيم بود..  او 
تصريح كرد: فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد 
بعد از فرودگاه مهرآباد ته��ران در رتبه دوم پرواز ها قرار 
دارد كه اين موضوع بيانگر تقاضاي باالي سفر به خراسان 
رضوي و كالن شهر مشهد است. مديركل فرودگاه هاي 
خراسان رضوي ادامه داد: به طور ميانگين روزانه 1۸0 
پرواز و در زمان اوج مس��افرت ها تا 250 پرواز ورودي و 
خروجي در اين فرودگاه انجام مي شود.  او ادامه داد: در 
آذرماه 9۸ ميزان جابه جايي مسافر در فرودگاه مشهد به 
بيش از 592 هزار مسافر و بيشترين ميزان جابه جايي بار 

بيش از پنج ميليون كيلوگرم رسيد.
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اختصاص ۵۰ ميليارد ريال به 
سيل زدگان توسط همراه اول

همراه اول از اختصاص 50 ميليارد ريال جهت كمك 
به سيل زدگان خبر داد.  به گزارش »تعادل« از اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، اپراتور اول 
تلفن همراه كشور ضمن ابراز همدردي با سيل زدگان 
جنوب كشور طي اطالعيه اي اعالم كرد كه در راستاي 
مسووليت اجتماعي و جهت تهيه اقالم ضروري براي 
سيل زدگان 50 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده 
كه به زودي در اختيار اين عزيزان قرار مي گيرد. پيش 
از اين نيز همراه اول جهت تس��هيل برقراري ارتباط 
در مناطق سيل زده، كليه مكالمات درون شبكه )به 
مقصد همراه اول و تلفن ثابت( مش��تركان خود را تا 
پايان روز جمعه ٢٧ دي ماه و استفاده از اينترنت در 
كل استان سيستان و بلوچستان را به مدت 4۸ ساعت 

رايگان كرده بود.

شركت هاي توزيع كننده دارو 
بايد داراي شناسنامه باشند

سنندج|معاون سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشكي استان كردستان، گفت: تمام توزيع كنندگان 
در بخش دارو و غذا بايد داراي شناسنامه و انبارهاي 
آنها شناخته شده باشد. عطاءاهلل حيدري ديروز در 
نهمين جلسه كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق 
محصوالت س��المت، افزود: با توجه به حاكم بودن 
تحريم ها بر كشور و مشكالتي كه استكبار جهاني 
در بحث دارو به وجود آورده بايد بتوانيم دسترسي 
به تغذيه س��الم را براي مردم فراهم كنيم. حيدري 
با اش��اره به اينكه نمي توانيم در چرخه رسمي دارو 
خارجي فراهم كنيم، ذكر كرد: در بحث دارو و مواد 
غذاي��ي با يك دوگانگي مواجه هس��تيم، به لحاظ 
شرايط تحريم برخي از كش��ورها به ما دارو و مواد 
اوليه نمي دهند و كش��ورهايي ك��ه موافق به دادن 
دارو هس��تند در انتقال ارز براي ورود مشكل  دارند 
در اين راستا افراد زيادي در كشور به دليل بيماري 
به داروهاي خارجي نيازمند هستند كه به اجبار از 

چرخه غير رسمي دارو فراهم مي كنند.

جلسه ستاد بازآفريني 
شهرستان بابل برگزار شد

س�اري|تقي پور ريي��س اداره راه و شهرس��ازي 
شهرستان بابل درجلسه ستاد بازآفريني شهرستان 
بابل عنوان كرد: جلس��ه ستاد بازآفريني با موضوع 
بحث در خصوص تعيي��ن و اعالم يك محله هدف 
براي شهرهاي گتاب و گلوگاه و زرگرشهر و خشرود 
پي و در خصوص نحوه هزينه كرد دستگاه هاي عضو 
س��تاد در حوزه كاري خودشان از محل 30 درصد 
اعتبارات كميته برنامه ري��زي و همچنين آخرين 
وضعيت اقدامات ستاد از س��وي دبير جلسه بوده 
اس��ت.وي اظهار داشت: بازآفريني شهري پايدار از 
مهم ترين اهداف برنامه شش��م توسعه و سند ملي 
راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمند سازي 
بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، توانمند سازي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي باشد و تشريك 
مساعي و هماهنگي دستگاه ها براي تحقق اين امر 

الزم و ضروري است .

بهره  برداري از 9 طرح عمراني 
آب و فاضالب مركزي

اراك|مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
مركزي مي گويد: 9 طرح عمراني اين شركت با اعتبار 
121 ميلي��ارد ريال هم زمان با ايام دهه مبارك فجر 
در شهرستان هاي اين استان بهره برداري مي شود. 
»يوس��ف عرفاني نس��ب« افزود: اين طرح ها شامل 
ايستگاه پمپاژ دليجان، آبرساني به محالت، ميالجرد 
و مامونيه، مخزن ذخيره كارچان، خط انتقال آب به 
خنداب، ذخيره آب نظم آباد، مركز كنترل و تله متري 
تاسيسات آب مهاجران و ارتقاي توانمندي آزمايشگاه 
مركزي آب و فاضالب اراك اس��ت. وي با بيان اينكه 
عمليات اجرايي پمپاژ كارچان نيز در دهه فرخنده فجر 
امسال با اعتبار هشت ميليارد ريال آغاز مي شود، اظهار 
داشت: اعتبار اين طرح ها از محل كمك ها و هداياي 
مردمي، مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، ملي و 

استاني تامين شده است.

بهره برداري از خروجي هاي 
پست برق ساري 6 

ساري|مديرعامل ش��ركت توزيع برق مازندران از 
بهره برداري خروجي هاي پست س��اري 6 با اعتبار 
12 ميليارد و 206 ميليون ريال در سال 9۸ خبر داد. 
رضا غفاري گفت: هدف از احداث خروجي هاي پست 
ساري 6، كاهش بار مناطق متمركز جنوب و مركز 
شهرستان ساري، رفع ضعف ولتاژ انتهاي فيدرهاي 
سمت الكدشت، آبندانسر و.... تعديل بار ترانس هاي 
پر بار پست هاي فوق توزيع ساري 3 و ساري 5، پاسخ به 
نياز تامين و رشد بار مناطق پيوندي، صبا، 15 خرداد، 
سلمان فارس��ي و بلوار امام رضا )ع( و كشاورز ساري 
است. به گفته غفاري اين پروژه 13 فيدر مجزا دارد كه 
برق قسمت اصلي و مركزي و پر جمعيت مركز استان 

مازندران را تامين مي كند .

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

حسن روحاني در مراسم تجليل از كشاورزان نمونه كشوري تشريح كرد

نفر مقصر  نيست در سقوط هواپيماي اوكرايني  فقط يك 
رييس جمهور با بيان اينكه الزم مي دانم غم اين ايام را يك 
بار ديگر به ملت بزرگ ايران تس��ليت بگويم، گفت: غم از 
دست دادن سرداري شجاع در منطقه و جهان، غم عزيزاني 
در كرمان كه در تشييع سردار حضور داشتند و غم بسيار 
بزرگ و سهمگين سقوط هواپيماي مسافربري اوكرايني 

كه 176 نفر را به كام مرگ كشاند.
رييس جمهور از تالش هاي فراوانش براي روشن شدن ابعاد 
سقوط هواپيما سخن گفت و افزود: از لحظه اي كه احتمال 
دادم سقوط هواپيما به صورت طبيعي و عادي نباشد تالش 
فراواني كردم كه دوره بررسي و تحقيق، كوتاه شود تا بدانيم 
هواپيما چگونه س��قوط كرد. او تاكيد كرد: همكاري هاي 
خوبي از طرف نيروهاي مس��لح كه تنها مس��ير ما براي 
يافتن حقيقت بود، انجام شد و بالفاصله بعد از آنكه براي 
من مشخص شد يك خطاي بسيار دردناك و نابخشودني 
انساني اتفاق افتاد، به مسووالن امر اعالم كردم كه بالفاصله 

به مردم اطالع دهند.
رييس جمهور گفت: قول مي دهم دولت با تمام امكاناتش 
پيگير حادثه سقوط هواپيماي مسافربري باشد و قوه قضاييه 
با يك قاضي ويژه دنبال رسيدگي سريع به ابعاد آن باشد. قوه 
قضاييه بايد يك دادگاه ويژه با يك قاضي عاليرتبه و چندين 
كارشناس براي پرونده سقوط هواپيما تشكيل دهد. اين 
يك پرونده عادي و معمولي نيست و همه دنيا به اين دادگاه 
نگاه مي كنند. او بي��ان كرد: به خانواده هاي جان باختگان 
ايراني و خارجي تسليت مي گويم و همانطور كه با رهبران 
و مس��ووالن آن كش��ورها صحبت كردم، ق��ول مي دهم 
دولت با تمام امكاناتش پيگير مساله سقوط هواپيما باشد. 
رييس جمهور با قدرداني از همكاري خوب نيروهاي مسلح 
در روشن شدن علت سقوط هواپيماي اوكرايني، تاكيد كرد: 
دولت تا كشف همه جوانب امر، مجازات افراد دخيل در اين 
حادثه و اطمينان بخشي به مردم براي جلوگيري از تكرار 
اين مساله، به تالش هايش ادامه مي دهد. رييس جمهور 
گفت: وزير راه، مس��ووالن دولتي، استانداران در كنار اين 
عزيزان قرار بگيرند. من به عنوان يك پدر احساس مي كنم 
غم از دست دادن جوان نخبه سطح باالي تحصيل كرده كه 
سرمايه كشور بوده، چه قدر سخت است. روحاني بيان كرد: 
اينكه نيروهاي مسلح با صراحت لهجه خطا را اعالم و قبول 

كردند گام اول خوبي بوده است. 

   ريشه همه غم ها به امريكا برمي گردد 
او گفت: من به دليل آشنايي كم و بيش كه با پدافند هوايي 
دارم عرض مي كنم كه نمي تواند فقط يك فرد مقصر باشد. 
در اين ميان ديگراني هم هستند. من مي خواهم اين مساله 
با صداقت براي مردم بيان شود. مردم ما مي دانند اين حادثه 
از روي اشتباه و سهو صورت گرفته، اما چه كساني دخيل 

بودند كه اين سهو انجام گرفت؟
رييس جمهور ادامه داد: راس��ت و درست است كه در اين 
ايام ريشه همه غم ها به امريكا باز مي گردد؛ امريكا بود كه 
تحريم كرد، امريكا بود كه شرايط را متشنج كرد، امريكا بود 
كه عزيز ما را ترور كرد اما اين دليل نمي شود در اين مساله 
به همه جوانب نپردازيم. وي يادآور شد: سوال ديگر براي 
مردم اين است كه از زمان روشن شدن علت سقوط تا اعالم 
آن زماني طوالني بوده است؟ يك الي دو روز طول كشيده يا 

چند ساعت بوده است؟ اين هم مساله اي است كه مي خواهم 
به همه توضيح دهند. پروس��ه چهارشنبه صبح تا جمعه 
عصر كه به جلسه فوق العاده شوراي امنيت ملي رسيد به 
همه گفته شود.  روحاني گفت: حادثه فقط 176 نفر عزيز 
از دست رفته نيست؛ بحث امنيت فضاي ايران است، اين 
موضوع براي مردم ما و دنيا مهم است. براي مردم ما مهم 
است كه هر كسي در هر اندازه در اين موضوع مقصر بوده به 
مجازات برسد. رييس جمهور افزود: اما به اعتقاد من، از همه 
اينها مهم تر اين است كه مردم بايد مطمئن شوند اين حادثه 
تكرار نمي شود. مهم ترين مساله براي مردم ما، افكار عمومي 
جهان، هوانوردي و امنيت آسمان ايران اين است كه اين 
حادثه غيرقابل تكرار باشد و اين به بازنگري در آيين نامه ها، 

شيوه نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات نياز دارد.
روحاني گفت: همه ما مسووليت داريم كه يك بار ديگر تمام 
اين مقررات را بازنگري كنيم تا دريابيم چرا و به چه دليل، 
كدام ضعف و در كدام مق��ررات بوده و در اجرا كجا ضعف 
بوده كه اين حادثه بسيار غم انگيز در كشور ما اتفاق افتاده 
است؛ حادثه اي كه فكر مي كنم در تاريخ كشور ما بي نظير 
بوده و هيچ وقت نبوده كه يك مسوول و افسر پدافندي در 
كشور ما نسبت به هواپيماي مسافربري آن هم در پايتخت 
و مركز كشور و كنار فرودگاه بين المللي، چنين خطايي را 
مرتكب شده باشد. رييس جمهور اظهار كرد: بنابراين ضمن 
همدردي با همه خانواده هاي عزيزي كه اين مصيبت بزرگ 
به آنها رسيده، اعالم مي كنم اين راه و مسير را تا كشف همه 
جوانب امر، تا مجازات آنهايي كه دخيل بودند و در نهايت 
اطمينان بخشي به مردم كه چنين حادثه اي تكرار نخواهد 

شد، ادامه خواهيم داد.

   دوره كشاورزي سنتي به سر آمده است
بحران كم آبي و مس��ائل مربوط به خاك، كش��اورزي در 
بسياري از نقاط جهان را به سمت كشاورزي مدرن براي 
صرفه جويي در مصرف آب و استفاده بهينه از خاك كرده 
اس��ت. اما در ايران هنوز دولت موفق به حركت چشمگير 
در اين حوزه نشده اس��ت. برخي كارشناسان مي گويند 
همچنان 90 درصد كش��اورزي در ايران س��نتي اس��ت. 
بسياري از زمين ها براي كش��اورزي، محصوالت اشتباه 
مي كارند و باعث هدررفت آب مي شوند. در برخي مناطق 
ادارات كش��اورزي در اطالع رساني كوتاهي مي كنند و در 
برخي مناطق ديگر نيز كشاورزان حاضر به تغيير كشت و 

شيوه هاي سنتي نيستند. 
اما رييس جمهور كه اهداف و سخنانش بعضا بسيار فراتر 
از اقدامات وزرايش است بر عبور از كشاورزي سنتي تاكيد 
مي كند و مي گويد: امروز ديگر دوره كشاورزي سنتي به سر 
آمده است و با روند افزايش جمعيت كشور بايد خودمان 
را براي توليد محصوالت بيشتر آماده كنيم. لذا با توجه به 
محدود بودن آب و خاك در كش��ور مي توان با استفاده از 

علم و دانش و تكنولوژي محصوالت بيشتري توليد كرد.
حسن روحاني در مراسم تجليل از كشاورزان نمونه كشوري 
با اشاره به زيبايي هاي دنياي كشاورزي، گفت: در دنياي 
كشاورزي يك دوره، دوره سختي و زحمت است اما پشت 
سر آن بهار آمده و محصول به دست مي آيد و مي توان گفت 
يكي از نمونه هاي عسر و يسر را در دنياي كشاورزي مي توان 
مشاهده كرد، از وقتي كه كشاورز زمين و بذر را آماده مي كند 
تا روزي كه محصول به دست مي آيد.  روحاني با بيان اينكه 
كشاورزان با محصوالت خود نوعي رابطه عاطفي دارند و به 

گونه اي با محصوالت خود همراه بوده و زندگي مي كنند، 
گفت: كساني كه كشاورز هستند اين سخن من را تصديق 
مي كنند كه كشاورزان تنها به دنبال برداشت محصول و 
فروش آن نيستند، بلكه به محصوالت خود عشق مي ورزند.

رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه در شرايط بسيار سخت 
كشورمان بدخواهان مي خواهند زندگي مردم را از لحاظ 
معيش��تي در تنگنا قرار دهند، اظهار كرد: در اين شرايط 
كشاورزان تالشگر كشورمان س��هم بزرگي در رفاه مردم 
دارند. اينكه امروز بدون مشكل، نان و محصوالت مختلف 
كشاورزي به وفور در بازار قابل تهيه است، به خاطر تالش و 
دسترنج كشاورزان است. روحاني اظهار كرد: در روزگاري 
ناچ��ار بوديم، ميليون ها ت��ن گندم وارد كني��م اما امروز 
سال هاست كه به خودكفايي رسيده ايم و سال آينده نيز در 
اين محصول خودكفا خواهيم بود و در ساير محصوالت از 
جمله برنج، شكر و دانه هاي روغني نيز اقدامات و گام هاي 
خوبي برداشته شده است. اين دستاوردها در سايه تالش 
و ايثار كشاورزان است و البته مديريت حوزه كشاورزي هم 
سهم قابل توجهي در اين زمينه داشته است كه از تالش 
همه آنها تشكر مي كنم. رييس جمهور گفت: تالش ما در 
دولت يازدهم و دوازدهم تنها اين نبود كه نياز مردم را تامين 
كنيم و صرفاً به سمت خودكفايي حركت كنيم، بلكه اقدام 
بزرگي را در دستور كار خود داشتيم و آن اين بود كه زمين 

را آباد كنيم.
روحاني اضافه كرد: اينكه امروز در استان خوزستان 960 
هزار تن شلتوت و بيش از 500 هزار تن برنج سفيد به دست 
آمده است، در كنار نزول باران رحمت الهي، ناشي از تصميم 
دولت يازدهم و دوازدهم مبني ب��ر اين بود كه 550 هزار 

هكتار زمين كشاورزي در استان خوزستان و ايالم آباد شود 
و امروز با اقدامات انجام شده بيش از 300 هزار هكتار زمين 

در اين استان ها آباد شده است.
رييس جمهور گفت: آثار آنچه اين دولت در بخش زمين و 
آب انجام داده است، براي ده ها سال ديگر نيز در كشور باقي 
خواهد ماند و نسل هاي آينده نيز از آن بهره مند خواهند بود.

روحاني با بيان اينكه از ماه ه��اي آغازين دولت يازدهم با 
حضور در وزارت جهاد كشاورزي برنامه 5، 6 سال هاي را 
براي توسعه بخش هاي مختلف كشاورزي تنظيم كرديم، 
اظهار كرد: در اين برنامه مشخص كرديم كه در اين برهه 
زماني قرار است در چه محصوالتي خودكفا شده و در چه 
محصوالتي گام هاي بلندي به سمت خودكفايي برداريم 
و در اين راس��تا در گندم، برنج، چغندر، ش��كر، دانه هاي 
روغني و محصوالت گلخان��ه اي اقدامات بزرگي تاكنون 

انجام شده است.
رييس جمهور گفت: كل گلخانه هاي كشور تا ابتداي دولت 
يازدهم، 8 هزار و 800 بوده و امروز تقريبًا به 17 هزار و 400 
رس��يده و تقريبا 2 برابر شده است و محصوالت آن از يك 
ميليون و 6 دهم به 2 ميليون و 4 دهم افزايش يافته است. 
روحاني در ادامه اهميت توج��ه به زراعت چوب و مفيد و 
ضروري بودن آن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: امروز براي 
توليد محصوالت مختلف و كاغذ نيازمند چوب هستيم و 
خوشبختانه اقدامات خوبي در زمينه زراعت چوب آغاز شده 
است و بايد ادامه پيدا كند، ضمن اينكه كشورمان از استعداد 

بسيار خوبي در اين بخش برخوردار است.
رييس جمهور با بيان اينكه در حوزه كش��اورزي توجه به 
خاك به همان اندازه وجود و حفظ آب اهميت دارد، اظهار 
كرد: آب در بخش كش��اورزي وقتي مفيد است كه خاك 
مناسب وجود داشته باش��د، لذا بايد خاك كشور را حفظ 
كنيم و توجه كنيم كه آب و خاك دو سرمايه بسيار بزرگي 

است كه بايد از آنها مراقبت كنيم.
روحاني همچنين با تاكيد بر لزوم استفاده از علم و دانش 
و تكنولوژي در حوزه كش��اورزي، گفت: امروز ديگر دوره 
كشاورزي سنتي به سر آمده است و با روند افزايش جمعيت 
كشور بايد خودمان را براي توليد محصوالت بيشتر آماده 
كني��م. لذا با توجه به محدود بودن آب و خاك در كش��ور 
مي توان با استفاده از علم و دانش و تكنولوژي محصوالت 

بيشتري توليد كرد.
رييس جمهور همچنين جلوگيري از ضايعات محصوالت 
كش��اورزي را مورد تأكيد قرار داد و گف��ت: جلوگيري از 
هدررفت و ضايعات محصوالت كشاورزي به مانند آن است 
كه از هدررفت ميلياردها متر مكعب آب جلوگيري مي شود.

روحاني اظهار كرد: با استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش 
بنيان است كه مي توان توانايي توليد محصول را چندين برابر 
افزايش داد و لذا با فناوري و علم و دانش مي توانيم مقدار و 
حجم توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي را افزايش دهيم 
و در اين راستا بايد از ظرفيت دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي 

و فارغ التحصيالن دانشگاهي بيش از پيش استفاده شود.
رييس جمهور در اين مراس��م با اهداي لوح سپاس از 15 
كشاورز و واحد نمونه كشاورزي فعال در حوزه هاي زراعت، 
باغبان��ي، ترويج آموزش دام، طيور، ش��يالت، بازرگاني و 

تشكل هاي كشاورزي تقدير كرد.

تدوين طرح تعيين ميزان مصرف آب كشاورزي
معاون وزير جهاد كشاورزي از تدوين طرحي تحت عنوان 
تعيين مصرف آب كشاورزي خبر داد و گفت: مصرف آب 

در بخش كشاورزي كمتر از 70 درصد است.
علي مراد اكبري در حاشيه افتتاحيه چهارمين نمايشگاه 
بين المللي كش��اورزي گف��ت: رويكرد ما براي توس��عه 
روش هاي نوين آبياري ابتدا از ميكرو شروع مي شود چون 
در اين روش راندمان آبياري باالتر از 90 تا 95 درصد است.

معاون آب و خاك وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: ما كشور 
كم آب و خشكي هستيم بايد از منابع آب به درستي استفاده 
كنيم بنابراين رويكرد ما آبياري ميك��رو هم در زراعت و 
هم در باغباني اس��ت بعد از آن نيز استفاده از دستگاه ها و 
ماشين هاي آبياري است.ما در حال دور شدن از روش هاي 
آبياري ثقلي هستيم و در چند سال آينده سعي مي كنيم 
آن را حذف كنيم. وي درباره خسارات سيل اخير در مناطق 
جنوبي كشور، افزود: هنوز برآوردي از ميزان خسارات انجام 

نشده است.احتمال دارد س��يل به زيرساخت ها از جمله 
جاده، پل و … خسارت وارد كند اما به تجهيزات آبياري فكر 
نمي كنم خسارتي وارد كند. او با بيان اينكه ميزان مصرف 
آب در بخش كشاورزي بين 65 تا 70 درصد است، از تدوين 
طرحي تحت عنوان تعيين مصرف آب كشاورزي خبر داد 
و افزود: در اين طرح 35 محصول را هدف قرار داده ايم كه 
ارزيابي ها در 23 محصول به اتمام رس��يده و اعداد و ارقام 
نشان مي دهد كه مصرف آب در بخش كشاورزي كمتر از 
70 درصد است و در بيشتر محصوالت كشاورزي از جمله 
پسته متأسفانه شاهد كم آبياري هستيم كه اين نكته خيلي 

مهمي است و در عملكرد محصول خيلي مهم است.
معاون وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه متوسط توليد 
كشور 800 كيلوگرم در هكتار است، گفت: ركورد ما 13 تن 
بوده است در مناطقي كه اين ركورد ثبت شده هم مربوط به 
مسائل كيفي و كمي آب است. بحث كيفيت نيز خيلي مهم 

است چرا كه در برخي مناطق با شوري آب مواجه هستيم و 
عمل آب شويي انجام نمي شود بنابراين ميزان توليد كاهش 
مي يابد.همچنين در مناطقي مثل شرق كشور در محصول 
گندم نيز ك��م آبياري داريم. همچنين زعفران و س��يب 

درختي محصوالتي بودند كه كم آبياري داريم.
معاون وزير جهاد كش��اورزي ادامه داد: ايين نامه اجرايي 
قانون حفاظت از خاك تدوين شده و در مراحل نهايي كار 
قرار دارد. بعد از اينكه نظرات سازمان هاي مرتبط را بگيريم 

به منظور تصويب تحويل دولت خواهيم داد.
اكبري تصريح كرد: بنده معتقد هستم هر گونه برنامه ريزي 
براي آب ب��دون توجه به خاك مفهومي ندارد. با مديريت 
خاك مي توان بهره وري و كارايي مصرف آب را 30 درصد 
افزايش داد و توان توليد را بيش از 2 برابر كرد. در اين ايين 
نامه قاچاق خاك نيز ممنوع شده و جرايم سنگيني براي 

آن در نظر گرفته شده است.

  Wed. Jan 15.  چهار شنبه 25  دي 1398   19جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1575  2020 

۶۰ درصد بازنشستگان كشور 
را فرهنگيان تشكيل مي دهد

رييس كانون بازنشستگان وزارت آموزش  و پرورش 
اعالم كرد: از مجموع كل بازنشستگان كشور بيش 
از 60 درصد از آنها را فرهنگيان تش��كيل مي دهند. 
احمد صافي در جمع روساي كانون هاي بازنشستگان 
اس��تان ها اظهار كرد: 305 كانون بازنشستگان در 
سراسر ايران فعاليت مي كنند همچنين يك ميليون 
و 480 هزار بازنشس��ته در سطح كش��ور داريم كه 
بيش از 60 درصد آنها فرهنگيان هس��تند. صافي 
افزود: بيشتر منابع صندوق بازنشستگان از طريق 
فرهنگيان تأمين مي ش��ود بنابراين بازنشستگان 
فرهنگي در تأمين منابع صندوق بازنشستگي نقش 
مهمي دارند. وي بر بهره مندي از بازنشستگان در امر 
آموزش و استفاده از تجربه هاي گرآنقدر بازنشستگان 
تأكيد و تصريح كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده با 
موضوع بررسي مشكالت بازنشستگان، سي مشكل 
بازنشستگان شناسايي شده است اما بر پنج مشكل 
بيشتر تكيه شده است. رييس كانون بازنشستگان 
وزارت آموزش وپرورش گفت: حقوق ناكافي، تبعيض، 
بيمه، تكريم مناسب و به كارگيري فرزندان فرهنگيان 
در آموزش وپرورش مهم ترين مشكالت فرهنگيان 
بازنشسته است. همچنين موضوع گردشگري، چاپ 
نوشته هاي فرهنگيان و… از ديگر موضوعاتي است 

كه در اين راستا بايد به آن پرداخته شود.

اليحه حمايت از حقوق مبتاليان 
به اختالالت رواني در مجلس 

رييس جمهوري روز سه ش��نبه »اليحه حمايت از 
حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني« را براي سير 

مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي فرستاد.
هيات وزيران اليحه حماي��ت از حقوق افراد مبتال 
به اختالالت رواني را در راس��تاي حمايت از حقوق 
ش��هروندي افراد دچار اختالل رواني در 38 ماده در 

جلسه بيست و چهارم آذر 1398 به تصويب رساند.
با توجه به ميزان اف��راد مبتال به اختالالت رواني در 
جامعه و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي سنگين 
ناشي از اينگونه بيماري ها براي فرد و خانواده و جامعه 
و با عنايت به وجود خأل قانوني در مورد نحوه شناسايي 
اين بيماران و رعايت حقوق آنان در مراحل مختلف 
بستري، درمان و ترخيص، در راستاي ارتقاي سالمت 
روان جامعه و رفع موانع تنش  آفرين در زندگي فردي 
و اجتماعي، ترويج آموزش هاي اخالقي و معنوي و 
قانون گذاري جامع براي حمايت  از اين قشر از افراد 
جامعه، اين اليحه توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي پيشنهاد و در دولت به تصويب رسيد.

گزارش »كيك هاي قرصي« به 
سازمان غذا و دارو نرسيده است

مدي��ركل اداره فرآورده هاي غذايي و آش��اميدني 
س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: گزارش نهاي��ي درباره 
كيك هاي حاوي قرص را درياف��ت نكرده ايم و در 
آخرين گزارشي كه دريافت كرديم، علت »اقدامات 
خرابكارانه« ذكر شده بود. محمد حسين عزيزي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا گزارش هاي نهايي در ارتباط 
با كيك هاي حاوي قرص به سازمان غذا و دارو داده 
شده است؟ اظهار كرد: هيچ خبري در اين زمينه به 
اخبار قبلي اضافه نش��ده است. در آخرين گزارشي 
كه ما دريافت كرديم، علت اقدامات خرابكارانه ذكر 
ش��ده بود و همانطور كه مسووالن وزارت بهداشت 
گفتند از حوزه اختيارات اين وزارتخانه خارج بوده 
است.وي همچنين در ارتباط با طمع و بوي نفت در 
برخي بيسكويت ها گفت: گزارشي از طعم  نفت در 
بيسكويت ها به سازمان غذا و دارو داده نشده است و 
بنده اطالعي در اين زمينه ندارم. بايد صبر كنيم تا 

گزارش ها برسد و بررسي ها صورت بگيرد.

برگزاري »آزمونك« درمدارس 
ابتدايي خالف قانون است

معاون وزير آموزش و پرورش برگزاري »آزمونك« 
در مدارس مقاطع ابتدايي را خالف قانون اعالم كرد.
رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي آموزش 
و پ��رورش در واكنش به برگزاري آزمون هايي كه با 
عنوان آزمونك در مدارس مقاط��ع ابتدايي برگزار 
مي شود، گفت: بر اساس مصوبه 951 شوراي عالي 
آموزش و پرورش برگزاري هر گونه آزمون در مدارس 
مقاطع ابتدايي ممنوع اس��ت. عالوه ب��ر اين ورود 
موسسات و كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي 

در مدارس ابتدايي نيز ممنوع است.
حكيم زاده تاكيد كرد: ما اجازه برگزاري هيچ گونه 
آزموني را آن هم با عناوين و اشكال مختلف در مدارس 
مقاطع ابتدايي نخواهيم داد و اگر چنين اتفاقي در 
مدارس رخ بدهد، خالف مقررات و تخلف محسوب 
مي شود، ضمن اينكه اگر گزارشي در اين خصوص 
به دست ما برس��د، حتما با آن برخورد خواهد شد. 
حكيم زاده در ادامه اظهار داشت: همان طور كه گفتم 
بر اساس مصوبه 951 شوراي عالي آموزش و پرورش و 
بخشنامه مركز ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات 
آم��وزش و پرورش همه مدارس موظف هس��تند، 
در دوره ابتدايي از برگزاري هرگونه آزمون، تس��ت، 
آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و استفاده از كتاب هاي 
كمك آموزشي و كمك درسي و موسسات ممانعت 
به عمل بياورند.اگر در جايي اين مساله رعايت نشود، 
خالف مقررات بوده و مورد پيگيري قرار مي گيرد. 
مدارس بايد تالش كنند اين مصوبات و قوانين را در 
مدارس اجرا كنند و خالف قانون و مصوبه عمل نكنند. 
معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: بر اساس 
آسيب هاي متعددي كه اين آزمون ها به دوره ابتدايي 
وارد كرده و چون وجود نظام رقابتي در مدارس روح 
و روان دانش آموزان ما را آزار مي داد، تصميم گرفتيم 
اين آزمون ها را ممنوع كنيم. عالوه بر اينها آزمون ها 
موجب شده بود كه موسسات به مدارس ورود كرده 
و سودجويي هايي از طريق برگزاري آزمون ها صورت 

مي گرفت.

عفونت هاي بيمارستاني؛ مهم ترين عامل مرگ بيماران
معاون درمان وزارت بهداشت يكي از مهم ترين داليل مرگ 
و مير در برخي بيمارستان هاي كشور را عفونت بيمارستاني 
و ماندگاري طوالني بيمار در بيمارستان دانست و در عين 
حال گفت: البته با اين حال ميزان عفونت بيمارستاني در 
بيمارستان هاي كشور حدود يك درصد است و با آمارهاي 
دنيا فاصله بسياري دارد.  قاسم جان بابايي در سومين كنگره 
تخصصي كنترل عفونت و استريليزاسيون و مواد و تجهيزات 
پزشكي با بيان اينكه گام هاي مثبتي براي كنترل عفونت 
بيمارستاني برداشته شده است، گفت: اما همچنان عقب 
ماندگي هايي در كنت��رل ايمني بيمار داريم كه مرتبط با 
مصرف آنتي بيوتيك و ايجاد عفونت هاي بيمارستاني است 
و بخشي از اين مس��اله به مصرف آنتي بيوتيك در خارج 
بيمارستان بازمي گردد. جان بابايي گفت: ما هنور به شرايط 
ايده ال در كنترل عفونت بيمارستاني و كاهش مرگ و مير 
ناشي از آن نرسيده ايم و يكي از اساسي ترين مشكالت ما 
آمارهاي ما در كنترل عفونت ها بوده و واقعيت اين اس��ت 
كه آمارهاي عفونت بيمارستاني ما صحيح نيستند؛ چرا 
كه داده س��ازي هاي ما صحت ندارد. معاون درمان وزارت 
بهداش��ت بيان كرد: بر اساس منابع بين المللي در برخي 
كشورها در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستاني مثل 
ICU تا 30 درصد عفونت بيمارستاني گزارش مي شود و 
آمارهاي ما نسبت به مراجع بين المللي بسيار پايين تر است 
و وقتي اين آمارها را با ميزان مرگ و مير در بيمارستان هاي 
كش��ور و مدت بس��تري در بخش هاي مختلف مقايسه 

مي كنيم، در مي يابيم كه اين آمارها صحيح نيست و مشكل 
مربوط به ديتاسازي ماست. 

جان بابايي گفت: يك��ي از مهم ترين داليل مرگ و مير در 
برخي بيمارستان هاي كشور، عفونت بيمارستاني است 
كه با بررسي سابقه بيمار در بيمارستان درمي يابيم يكي از 
داليل آن ماندگاري طوالني بيمار در بيمارستان است و بايد 
زيرساخت هاي الزم براي كشت ميكروبي در بيمارستان ها 
ايجاد شود. اينكه مي گوييم ميزان عفونت بيمارستاني در 
بيمارستان هاي كش��ور حدود يك درصد است، شوخي 
بيش نيست؛ چرا كه با آمارهاي دنيا فاصله بسياري دارد. 
وي در ادامه درباره مديريت مصرف آنتي بيوتيك ها و كنترل 
عفونت بيمارستاني اظهار كرد: س��اخت و توسعه مراكز 
LTC و گسترش خدمات مراقبت در منزل عالوه بر اينكه 
قسمت زيادي از هزينه ها را كاهش مي دهد عفونت هاي 

بيمارستاني و مقاومت ميكروبي هم كنترل خواهد شد.
جان بابايي گفت: با بررسي بيماران مزمن مانند بيماران 
س��كته مغزي پس از اج��راي ط��رح 724 دريافتيم كه 
بيش��ترين زماني كه بيمار از بستري در بيمارستان سود 
مي برد همان 72 س��اعت اول اس��ت و بايد پ��س از اين 
مدت در خارج بيمارس��تان روند درماني بيمار ادامه يابد. 
جان بابايي بيان كرد: از آنجايي كه خدمات مراقبت در منزل 
پوشش بيمه اي ندارد، هزينه هنگفتي روي دست بيمار و 
خانواده اش مي گ��ذارد و اميدواريم كه اين خدمات تحت 
پوشش بيمه قرار گيرد؛ چرا كه پوشش بيمه اي خدمات 

مراقبت در منزل به نفع بيمه هاست. وي به تغيير بيماري ها 
در كشور اشاره كرد و گفت: اكنون به سمت افزايش بروز 
بيماري هاي مزمن و غير واگير پيش مي رويم و به همين 
دليل ساختارمان را بايد متناسب با اين بيماري ها اصالح 
كنيم؛ چرا كه مبتاليان به بيماري هاي مزمن مانند بيماران 
سرطاني و خاص به دليل ضعف سيستم ايمني بدن بيشتر 
در معرض ابتال به عفونت هاي بيمارستاني قرار مي گيرند، 
از طرفي برخي داروهاي مصرف��ي در اين بيماران مانند 
كورتون ها در ضعف سيستم ايمني و افزايش ابتال به عفونت 

بيمارستاني نقش دارند. 
جان بابايي در ادامه، گفت: خوشبختانه دستورالعمل هاي 
الزم درباره مصرف آنتي بيوتيك ابالغ شده است و در صورتي 
كه دستورالعمل ها به درس��تي عمل شوند، عفونت هاي 
بيمارستاني و مرگ و مير ناشي از آن كاهش پيدا مي كند. 
وي  اظهار كرد: متاسفانه در اين حوزه توسعه خوبي نداشتيم، 
برخي بيمارستان ها از خدمات نوين استراليزاسيون استفاده 
مي كنند اما در بسياري از بيمارستان ها استراليزاسيون به 
درستي انجام نمي شود و اولويت ما در وزارت بهداشت اين 
است كه با ايجاد زير ساخت درست از ظرفيت شركت هاي 
بزرگ براي استراليزاسيون بيمارستاني استفاده كنيم و 
اقداماتي شروع شده اس��ت و اميدواريم با كمك معاونت 
توسعه شرايط سرمايه گذاري براي اين شركت ها ايجاد شود. 
ايجاد اين شركت ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و 

عفونت هاي بيمارستاني را كاهش مي دهد.

لزوم واكسيناسيون آنفلوآنزا براي سيل زدگان پرخطر 
رييس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، از ارسال واكسن آنفلوآنزا به مناطق سيل زده خبر 
داد و گفت: تمهيدات الزم براي مقابله با بيماري هاي واگير 
صورت گرفته است و تاكنون گزارشي از طغيان بيماري هاي 

واگيردار نداشته ايم.
حسين عرفاني، در تشريح آخرين وضعيت بروز بيماري هاي 
واگير در مناطق سيل زده و نگراني هاي موجود در اين زمينه، 
گفت: طي مكاتبات و ارتباطاتي كه با دانشگاه علوم پزشكي 
ايرانشهر برقرار كرده ايم، تمام افراد در معرض خطر به ويژه 

مادران باردار اين مناطق شناسايي شده اند.
وي با اشاره به برودت هوا و افزايش عواملي كه احتمال بروز 
بيماري هاي تنفسي مانند آنفلوآنزا را افزايش مي دهد، بيان 
كرد: از آنجا كه افراد در معرض خطر بايد واكسن آنفلوآنزا 
تزريق كنند، واكسن مورد نياز برايشان ارسال شده است، اما 
واكسن به تنهايي كافي نيست؛ هرچند مي تواند يك اقدام 
پيشگيرانه مناسب باشد، اما رعايت نكات بهداشت فردي 
و بهداشت تنفسي مي تواند در عدم بروز بيماري در افراد 
جلوگيري كند. وي در ادامه بيان اقدامات و تمهيدات وزارت 
بهداشت براي استان هاي سيل زده، تاكيد كرد: نكته مهم 
بعدي كنترل بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 
است كه با همكاري اداره كل دامپزشكي در اين استان ها و 
دهياري هاي و شهرداري ها، اقدامات الزم براي جمع آوري 
و معدوم سازي الشه حيوانات تلف شده صورت گرفته است 
تا شاهد بروز بيماري هاي مشترك ميان انسان و حيوان 

نباشيم. در اين بين البته نمي توان از بيماري هاي منتقله از 
آب و غذا به انسان غافل بود؛ اولويت ما در شرايط پساسيل 
انجام تست تشخيص سريع است تا جلوي بروز اين دست 
بيماري ها را بگيريم. رييس اداره مراقبت مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، با تاكيد بر اهميت لزوم 
 HIV دارو رساني به موقع به برخي بيماران مانند افراد داراي
مثبت و مسلولين تحت درمان، اظهار كرد: در اين شرايط 
بايد روند درماني و دريافت دارو براي اين بيماران به موقع 
انجام شود و تمهيدات الزم براي عدم تقطيع ارايه دارو به 

آنها انجام شده است.
وي همچنين در خصوص بيماري هاي منتقله از ناقلين 
مانند پشه ها و كنه ها، تصريح كرد: در شرايط پساسيل با 
توجه به امكان وفور و تغيير در فراواني عوامل ناقل به ويژه 
در زمينه بيماري ماالريا و ساير بيماري هاي منتقله از پشه 
خاكي يا كنه ها، تب خونريزي دهن��ده كريمه كنگو و... 
توصيه هاي الزم به دانشگاه هاي علوم پزشكي شده است. 

عرفاني با بيان اينكه تيم تحقيقاتي وزارت بهداشت عازم 
مناطق سيل زده مي شود، افزود: در خصوص اينكه سيل 
توانسته به مراكز بهداشتي_درماني آسيب برساند يا خير، 
بررسي ها در حال انجام است، اما همچنان برآوردها به ما 
اعالم نشده است. البته، درصورتيكه راه هاي ارتباطي ميان 
روستاها و مناطق سيل زده وصل باشد، مراكز ارايه خدمات 
ما فعال هس��تند، اما متاسفانه در برخي نقاط قطع شدن 

مسيرها موجب شده ارايه خدمات سخت تر شود.
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عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران خبر داد

يك آسيب شناس اجتماعي: ارايه مشاوره، مسكن موقتي است

ارايه خدمات روانشناسي رايگان در روزهاي بحراني 

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
روز گذش��ته در صحن علني ش��وراي ش��هر تهران، 
اعضاي ش��ورا طرح دوفوريتي كمك به سيل زدگان 
سيستان و بلوچستان را با اكثريت آرا تصويب كردند. 
همچنين در اين جلسه مواد باقي مانده از سند جامع 
سرمايه گذاري در شهر تهران كه از روز يكشنبه بررسي 
آن شروع ش��ده و ناتمام مانده بود، به تصويب رسيد. 
اعمال سياست هاي تشويقي بخشودگي جرايم اسناد 
ش��هرداري نيز از ديگر مصوبات جلسه شوراي شهر 

تهران بود.
به گزارش »تعادل«،  مردم كشور روزهاي سختي را 
سپري مي كنند. شرايط بد اقتصادي، حوادث آبان ماه، 
سيل در سيستان و بلوچستان، هراس از احتمال يك 
جنگ تحميلي ديگر، جانباختن تعدادي از شهروندان 
كرماني در مراسم تدفين سردار سليماني، جان باختن 
تع��دادي از هموطنان در حادثه تص��ادف اتوبوس و 
س��قوط هواپيما، نگراني از آينده و بازار داغ شايعات 
و اخباري كه هر روز اس��ترس هاي جديدي به مردم 
وارد مي كنند، ش��رايط ابتال به ناراحتي هاي روحي و 
افسردگي را تسهيل كرده است. در چنين شرايطي، 
الهام فخاري، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر 
تهران در جلسه روز گذشته اين شورا از اجراي طرحي 
به منظور آماده كردن ش��هروندان ب��راي مواجهه با 
شرايط س��خت و نيز كاهش آسيب هاي روحي و نيز 

آسيب هاي اجتماعي خبر داد.
فخاري در ارتباط با اقدامات��ي كه مي تواند به كاهش 
تنش هاي رواني بع��د از حوادث اخير در جامعه منجر 
شود گفت: پس از مذاكره با اداره كل سالمت شهرداري 
تهران، سازمان نظام روان شناس��ي و مشاوره كشور، 
مقرر شد ضمن فراخوان روان شناسان، روان پزشكان 
و مراكز مش��اوره داوطلب ارايه خدمات روان شناسي 
بحران و مش��اوره رايگان ش��هروندان در اين روزهاي 

سخت فراهم شود.
نايب رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تأكيد كرد: روان شناسان، مددكاران اجتماعي و 
مشاوران همكار با شهرداري تهران در سراي محالت و 
خانه هاي سالمت، آماده ارايه خدمت جهت مشاوره و 

روان شناسي اختالالت پس از بحران هستند.

    امكان�ات ش�هرداري ته�ران در خدم�ت 
سيل زدگان

فخاري با توجه به وقايع طبيعي در كش��ورمان مانند 
سيل اخير در سيستان و بلوچستان افزود: با توجه به 
بحران ه��اي متعدد و پي درپي طي 10 روز گذش��ته، 
همچنين شرايط سيل در سيستان و بلوچستان مردم 
سوگ، فش��ار و تنش توان فرسايي را تجربه مي كنند 
كه تاح��دودي موجب واكنش هايي در طيف خش��م 
تا درماندگي مي ش��ود. همچنين يكي از اولويت هاي 
كنوني اورژانس��ي كشور توجه به كمك و ياري رساني 
به مردم در محاصره سيل است. شهرداري تهران هم 
درزمينه پشتيباني لجستيك و ارسال تجهيزات سنگين 
هم ازنظر كادر باتجربه در موارد سيل استان لرستان و 
خوزستان مي تواند نقش موثري براي نجات وامداد مردم 

سيستان و بلوچستان ايفا كند.

     شرايط بحراني و ضايعه رواني
عضو شوراي شهر تهران درباره چرايي پيگيري مشاوره 
رايگان پس از بحران توسط كميسيون اجتماعي شوراي 
شهر و آثار توجه به اين موضوع گفت: در شرايط بحراني 
ممكن است ضايعه )پي تي اس دي( براي هركسي و 
در هرزماني در زندگي پيش بيايد. براي نمونه افرادي 
كه در معرض رويدادهاي خشونت آميز قرار مي گيرند، 
يا بر اس��اس حوادث طبيعي به سانحه اي شديد دچار 
شده اند، مي تواند عامل ايجاد ضايعه اي شود كه به درد و 
رنجي شديد مي انجامد. البته از نظر علمي براي اين مورد 
معالجه وجود دارد. پي تي اس دي بسته به شدتش به 

درجاتي مختلف بر زندگي تأثيرگذار است. 
او ادامه داد: ممكن اس��ت فردي بتواند به ش��غل خود 
ادامه دهد و به طوركلي ب��ه زندگي معمولي بازگردد، 
درصورتي كه در موارد ش��ديد، ممكن اس��ت شخص 
مبتال درمانده شود و از ترك كردن خانه وحشت داشته 

باشد. پي تي اس دي شخص مبتال را در حالت مترصد 
بودن )تحريك پذيري( افراطي ق��رار مي دهد. فرد در 
اين حالت ممكن است احساس كند كه آنچه روي داده 
زندگي اش را براي هميش��ه تباه كرده است. البته اين 
احساس لزوما منطبق با واقعيت نيست. با توجه به شدت 
و تعدد چالش هاي اخير كه به طور فشرده و پي در پي در 
يك هفته براي مردم رخ داده، اقدام فوري در اين زمينه 

ضروري است. 

     شهرداري بايد ذائقه اجتماعي را تغيير دهد
مجيد ابهري، رفتارشناس و آسيب شناس اما در اين 
باره نظر متفاوتي دارد. او معتقد اس��ت ارايه مشاوره 
رايگان تنها مي تواند نقش مسكن داشته باشد و بايد 

ريشه اصلي غم و اندوه را در جامعه از بين ببريم. 
ابهري در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه مش��كل 
اصلي ما مش��اوره نيس��ت، گفت: نياز امروز ما تغيير 
فض��اي غم آل��ود به يك فضاي نش��اط انگيز اس��ت. 
شهرداري بايد با اس��تفاده از امكاناتي كه دارد ذائقه 
اجتماع��ي را تغيير دهد و در جه��ت تلطيف فضاي 

اجتماعي گام بردارد.
اين رفتارشناس اجتماعي با بيان اينكه شهرداري بايد 
در جهت زيبايي فضاي بصري ش��هر كار كند، اظهار 
كرد: در و ديوار شهر بايد با رنگ هاي شاد رنگ آميزي 
ش��ود، در ميادين و خيابان ها المان هاي زيبا و چشم 
نواز ش��هري نصب و با برگزاري جش��نواره هاي شاد، 

كنسرت هاي خياباني،  تهرانگردي و برگزاري مسابقات 
محل��ي، پياده روي هاي دس��ته جمع��ي و برگزاري 
برنامه هاي شاد براي زنان خانه دار، كودكان، جوانان و 

سالمندان فضا را به سمت شادي سوق دهند.
او ارايه مش��اوره رايگان را تنها مسكن موقت دانست و 
گفت: كساني كه براي مشاوره مراجعه مي كنند، ممكن 
است براي چند ساعت حالشان خوب شود اما ادامه دار 
شدن اين حال خوب منوط به اجرا كردن مشاوره هايي 
اس��ت كه به آنها داده شده اس��ت. فرد بعد از خروج از 
مطب دكتر يا مشاور دوباره وارد فضاي غم انگيز كه در 
و ديوارهايش با رنگ سياه پوشانده شده، مي شود. در 
اتوبوس، تاكس��ي و مترو همه از مشكالت، ناراحتي ها 
و مش��كالت اقتصادي صحبت مي كنند. هيچ مركز 
تفريحي ارزاني در دسترس نيست. در نتيجه فرد دوباره 

غرق غم هايش مي شود.
ابهري با اشاره به اينكه ريشه غم و ناراحتي بايد شناسايي 
شود، عنوان كرد: واقعيت اين است كه محيط و شرايط 
زندگي غمناك ش��ده است. ارايه مش��اوره رايگان به 
شهروندان بايد مشروط به اين باشد كه از مشاوران خبره 
و ماهر استفاده شود تا شايد براي مدت كوتاه بتواند به 
مراجعان كمك كند. باي��د تكنيك هاي كاهش غم را 
در جامعه ترويج دهيم. شهرداري مي تواند از فضاهاي 
فرهنگي كه دارد مانند فرهنگسراها، خانه هاي محله، 
خانه هاي سالمت و ديگر مراكز آموزشي در اختيارش 

استفاده كند.

او ادام��ه داد: تصور نمي كنم مردم از مش��اوره رايگان 
چندان استقبال كنند. اكنون نيروي انتظامي نيز مراكز 
مشاوره رايگان دارد. شهرداري بايد شيوه خود را تغيير 
دهد و به ش��كل ديگري در جهت شاد س��ازي فضاي 
شهري تالش كند.بايد راه هاي ايجاد نشاط در جامعه 
را افزايش دهيم زماني كه مردم ش��اد باشند نيازي به 

مشاوره رايگان هم ندارند.

    كمك رساني به سيل زدگان شرق كشور
يكي از مش��كالتي كه اين روزها باعث غ��م و نگراني 
شهروندان شده، سيل در مناطق جنوبي كشور است. 
بسياري از شهروندان با ديدن وضعيت نابسامان زندگي 
مردم سيستان و بلوچستان كه در سيل اخير همه دار 
و ندار خود را از دست داده اند، دچار غم و اندوه شده اند. 
اعضاي شوراي ش��هر تهران نيز در جلسه روز گذشته 
با دو فوريت طرح »كمك به س��يل زدگان سيستان و 

بلوچستان« موافقت كردند.
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه طرح كمك به س��يل زدگان سيس��تاني 
پيشنهاد احمد مسجد جامعي بوده است گفت: در اين 
طرح شهرداري تهران ملزم به ارايه اليحه اي براي كمك 

به سيل زدگان سيستان و بلوچستان مي شود.
نژادبهرام تاكيد كرد: اين طرح به منظور كمك در قالب 
تجهيزات مورد نياز ارايه شده است. شهرداري هر اقدامي 
كه بايد انجام دهد نيازمند مجوز از شوراي شهر است كه 

امروز اين مجوز داده مي شود. اعضاي شوراي شهر تأكيد 
كردند كه اين كمك بايد همانند كمك به سيل زدگان 
آق قال باشد. همچنين شهرداري تهران را ملزم كردند 
كه گزارشي از هزينه كرد اين كمك همانند كمك به 

آق قال، در صحن شورا ارايه كند.
در اين جلسه همچنين اعضا در جريان بررسي اعتراض 
فرمانداري به تغيير نام معبري به نام مرحوم تختي از 
نحوه ورود فرمانداري ب��ه نامگذاري ها انتقاد كردند و 
محسن هاشمي رييس شوراي ش��هر عنوان كرد كه 
در خصوص تعيي��ن روال براي مصوب��ات نامگذاري 
تصميم گيري مي شود با تأكيد بر اين نكته كه در طول 
۲0 س��ال گذش��ته تمامي مصوبات به هيات تطبيق 
ارسال شده است.اما بعد از بحث و بررسي هاي فراوان 

اين راي گيري انجام نشد.
ميرلوحي عضو كميس��يون برنامه و بودجه با اش��اره 
به اينكه اگر تغيير نامي نامناس��ب نباشد، نبايد مورد 
اعتراض فرمانداري قرار گيرد، اظهاركرد: اين موضوع 
به صورت تلفني مورد بررسي قرار گرفت .استعالم تلفني 
هيات تطبيق كه از س��وي ميرلوحي بيان شد، مورد 
اعتراض برخي از اعضاي شورا قرار گرفت و اعالم كردند 
كه برگزاري جلسات هيات تطبيق به صورت تلفني، 

درست نيست و نتيجه آن مورد اعتنا نيست.
مجيد فراهاني عضو ديگر شوراي شهر تهران در ادامه با 
گاليه از اعتراض به برخي از مصوبات از سوي فرمانداري 
با يك تلفن، گفت: ما جلس��ات زي��ادي در خصوص 
سياس��ت هاي بودجه س��ال آينده برگ��زار كرده ايم. 
س��اعت ها در كميته بودجه اين موضوع بررسي شد و 
بعد با يك تلفن، اين مصوبه را لغو كردند. در حالي كه 
بايد جلسات هيات تطبيق از فرمانداري برگزار شود. 
در نهايت اعضاي ش��ورا بر راي خود مبني بر تغيير نام 
خياباني از پهلوان تختي به جليل شهناز اصرار كرده و بر 

مصوبه گذشته خود پافشاري كردند.
بر اساس اين گزارش جزييات سند جامع سرمايه گذاري 
در شهر تهران نيز با تصويب حداكثري اعضاء به تصويب 
رس��يد و بر همين اس��اس ش��هرداري تهران مكلف 
ش��د ظرف س��ه ماه بعد از تصويب و ابالغ اين مصوبه 
دستورالعمل و آيين نامه هاي مرتبط را به شورا بفرستد 
وهمچنين حداكثر تا دو ماه آينده ليست فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در مناطق ۲۲گان��ه را به اعالم عموم 
برساند و همچنين هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت 
و عدم پيشرفت خود در حوزه سرمايه گذاري به شوراي 

شهر اعالم كند.

     جزييات جلسه تامين واگن و اتوبوس
محسن هاشمي، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در پايان جلس��ه علني شوراي ش��هر تهران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به س��والي در خصوص برگزاري 
جلسه اي با معاونت هماهنگي رييس جمهور و خروجي 
اين جلسه گفت: روز گذش��ته اين جلسه برگزار شد. 
همه دس��ت اندركاران تامين اتوبوس و واگن قطار در 
اين جلسه حضور داشتند اما بانك مركزي و سيستمي 
كه بايد تامين ريال كند موضوع را به نظر مقام معظم 

رهبري موكول كردند.
هاش��مي گفت: اين مس��ووالن گفتند ت��ا نظر مقام 
معظم رهب��ري را اخذ نكنن��د، نمي توانند از صندوق 
پولي برداشته و به ريال تبديل كنند.البته حرف هاي 
مثبتي هم در اين جلسه عنوان و گفته شد اگر همين 
ارز را هم بدهند و به ريال هم تغيير ندهند، مش��كلي 
نيست. وزارت صنعت و معدن معتقد بودند با دالر هم 
مي توانند اتوبوس هاي مورد نياز را تامين كرد كه اگر 
اين اتفاق صورت بگيرد كار خوبي انجام خواهد ش��د. 
بايد رياست جمهوري اين موضوع را در نامه اي به سمع 
و نظر رهبري برس��انند تا اين موض��وع ۳00 ميليون 

دالري محقق شود.
هاشمي در پاسخ به اينكه شنيده ش��ده بهاره آروين 
مرخص��ي گرفته اند، گفت: هنوز مرخصي ايش��ان به 
دست من نرسيده است و اگر مرخصي بخواهند بنده 

بررسي خواهم كرد.
در اين جلسه همچنين ش��وراياران منطقه 19 نيز با 
حضور در صحن ش��ورا به بيان مسائل و مشكالت اين 

منطقه پرداختند.

پس از سقوط اتوبوس به دره در سوادكوه

ضوابط حمل و نقل مسافر اصالح شد
پس از س��انحه اتوب��وس تهران - كالله ك��ه منجر به 
درگذش��ت 19 نفر از هموطنان مان در 19 دي سال 
جاري در جاده فيروزكوه شد رييس جمهور و وزير راه 
و شهرسازي براي ارتقاي ايمني و ضوابط حمل و نقل 
جاده اي دس��توراتي ارايه كردند و سازمان راهداري و 
حم��ل و نقل جاده اي هم تصميم ب��ه ارتقاي ايمني و 
اصالح ضوابط حمل و نقل مس��افر در ناوگان حمل و 

نقل عمومي گرفت.
به گفته مديركل حمل و نقل مسافري سازمان راهداري 
با هدف ارتقاي ايمني حمل و نقل مسافر مقرر شد از اين 
پس بايد سامانه فروش و صدور بليت اينترنتي اتوبوس 
شركت ها يكپارچه باشد و از اين پس، عالوه بر سازمان 
راهداري و پليس راه، خود ش��ركت هاي حمل و نقل 
مسافر هم بر عملكرد ناوگان اتوبوسي خود به صورت 

برخط نظارت خواهند كرد.
به گزارش مهر، داريوش باقرجوان با اش��اره به رشد 
تقاضاي سفر با ناوگان اتوبوسي كه به دنبال افزايش 
نرخ بنزين اتفاق افتاد، گفت: همچنين مقرر شد از اين 
پس، عرضه بليت مسافربري شركت ها از طريق نرم 

افزارها و پايگاه هاي اطالع رساني فاقد مجوز سازمان 
راهداري، ممنوع شود. مديركل حمل و نقل مسافري 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، ادامه داد: از 
اين پس شركت هاي حمل و نقل مي توانند با همكاري 
گروهي، يك شركت سرشبكه با شبكه سير خاص خود 
ايجاد كنند كه شبكه سير اين شركت هاي سرشبكه، 
بايد از طريق ايجاد اتاق كنترل )مانيتورينگ( ناوگان، 
بر عملكرد رانندگان و اتوبوس هاي خود از نظر سرعت 
سير، استراحت و تعويض به هنگام راننده و همچنين 
محل توقف براي استراحت و صرف غذا و انجام فريضه 

نماز، نظارت دقيق داشته باشد.
باقرجوان با تاكيد بر اينكه ادارات كل استاني سازمان 
راهداري مكلف به رعايت مق��ررات جديد در صدور و 
تمديد مجوزهاي ش��ركت هاي حمل و نقل مسافري 
هستند، گفت: بر اس��اس تبصره 1۴ بخشنامه جديد 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، شركت هاي 
حمل و نقل مسافر، بر رانندگان، ناوگان و شركت هاي 
تحت پوشش خود نظارت مي كنند و همچنين مكلف 
به ارايه آموزش هاي الزم به اعضاي تحت پوشش خود 

هستند. او افزود: شركت هاي سرشبكه با مالك وسايل 
نقليه، قرارداد پيمانكاري يكساله امضا مي كنند و بايد 

اين قرارداد در سامانه مديريت شركت ها ثبت شود.
مديركل حمل و نقل مسافري سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي گفت: نظارت بر س��امانه هاي ارزيابي و 
غربالگري سالمت رانندگان عضو شبكه و ايجاد امكان 
ارتباط دوسويه با مسافران و همچنين حضور نماينده 
اين شركت در كميس��يون ماده 1۲ سازمان راهداري 
براي پاسخگويي تخلفات اعضا از جمله وظايف شركت 

سرشبكه سير است.
به گفته باقرجوان، ش��ركت هاي سرشبكه به صورت 
استاني فعاليت مي كنند و شركت هاي جديد متقاضي 
تأسيس سرشبكه سير، بايد حداقل در 10 استان داراي 
شعبه و نمايندگي باشند كه براي استان هاي محروم نيز، 

شرايط و تسهيالتي در نظر گرفته شده است.

    ابالغ ضوابط جديد
عالوه بر مديركل حمل و نقل مس��افري س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، معاون حمل و نقل 

اين س��ازمان هم از ابالغ ضوابط جديد حمل ونقل 
مسافر برون شهري با هدف افزايش ايمني سفرهاي 
ناوگان اتوبوس��ي جاده اي و ارتقاي سطح خدمات 

خبر داد.
به گزارش تسنيم، مهران قرباني با بيان اينكه با اجراي 
دستورالعمل جديد، چش��م انداز متفاوتي نسبت به 
گذش��ته در ارتقاي ايمن��ي و افزايش رضايت مندي 
هم وطنان از سطح خدمات ارايه شده، فراهم مي شود، 
افزود: تعيين معيار براي انتخاب شركت هاي سرشبكه، 
تعيين وظايف مشخص براي شركت هاي سر شبكه، 
ل��زوم س��رمايه گذاري و اراي��ه ناوگان ملك��ي براي 
شكل گيري و افزايش مسووليت پذيري و پاسخگويي 
شركت هاي شبكه س��ير حمل و نقل مسافر از جمله 
اقدامات و اصالحات ابالغي در جهت نظام مند كردن 

و بهبود اجراي اين تحول است.
او يادآور شد: با ابالغ اصالحات جديد، هرگونه افزايش 
ش��ركت هاي مسافربري متضمن س��رمايه گذاري و 
تدارك الزامات ايمني مي باش��د و در راستاي تأمين 
هرچه بيشتر ايمني س��فرها، شركت هاي سرشبكه 

و ساير ش��ركت هاي زيرمجموعه مكلف شدند، اتاق 
ويژه كنترل و مانيتورينگ ن��اوگان به منظور پايش 
رفتار لحظ��ه  اي رانندگان از مبداء تا مقصد س��فرها 
و پاسخگويي تمام وقت به مس��افران و رسيدگي به 

شكايات آنان، راه اندازي كنند.
معاون حمل و نقل س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گفت: در راس��تاي ايجاد شفافيت بيشتر در 
ضوابط جاري و حذف انحصارات نيز، برخي مقررات 
دست و پاگير جرح و تعديل شده و شفافيت الزم در 
مقررات از جمله تعيين ش��رايط فس��ح قراردادهاي 
شبكه سير و نحوه س��رويس دهي در زمان تعطيلي 
اعضاي شبكه ها، يكپارچه سازي سامانه هاي فروش 

اينترنتي بليت و غيره پيش بيني شده است. 
قرباني بي��ان كرد: همچنين با هدف ارايه و توس��عه 
خدمات حمل و نقلي به مناطق محروم، مشوق هاي 
الزم در ضوابط، پيش بيني ش��ده و به منظور تقويت 
مديريت شبكه هاي س��ير، امكان اداره امور شبكه با 
مكانيزم مديريت مش��اركتي نيز در نظر گرفته شده 

است.
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برقرار بودن پروازهاي ايران 
به مقاصد خارجي، به جز سوئد

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي از انجام شدن 
پروازهاي خارجي به مقاصد كش��ورهاي مختلف 
طبق روال عادي خبر داد و گفت: در اين ميان فقط 
پرواز به مقصد سوئد آن هم به دليل اعالم دولت اين 
كشور متوقف شده كه به نظر مي رسد پس از مدتي 
دوباره به روند طبيعي خود باز خواهد گشت.مقصود 
اسعدي ساماني درباره آخرين وضعيت پروازهاي 
خارجي ايرالين هاي داخلي به كشورهاي مختلف 
به ايسنا گفت: شركت هاي هواپيمايي داخلي طبق 
روال عادي پروازهاي خارجي ش��ان را به مقاصد 
كش��ورهاي مختلف انجام مي دهن��د و وضعيت 
ايرالين هاي داخلي از اين نظر تغيير چنداني نسبت 
به گذش��ته نكرده اس��ت.او افزود: تنها ايران اير به 
مقصد استكهلم و گوتنبرگ در سوئد پرواز داشت 
كه با توجه به بيانيه اخير دولت سوئد فعال متوقف 
شده است اما براي بقيه پروازهاي خارجي مشكلي 
به وجود نيامده اس��ت. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با تاكيد بر اينكه تاخير به وجود آمده در 
برخي پروازهاي خارجي ارتباطي با توقف يا ايجاد 
محدوديت براي آنها نداشته و داليل ديگري دارد، 
گفت: بر اساس تجارب گذش��ته كه سابق بر اين 
هم وقفه هايي در برخ��ي پروازهاي بين المللي به 
وجود مي آمد اما پس از گذشت زماني مشكل حل 
مي شد، بنابراين به نظر مي رسد كه توقف پرواز به 
مقصد سوئد نيز مقطعي باشد و آنها پس از ارزيابي 
مجدد دوباره اين پروازها ني��ز به روال عادي خود 
برگردد. پس از افزايش تنش ها در منطقه كه در پي 
به شهادت رسيدن سردار سپهبد قاسم سليماني، 
پاسخ قاطع موشكي ايران به پايگاه هاي امريكايي 
در عراق و سقوط هواپيماي اوكرايني در تهران در 
هفته پيش اتفاق افتاد، برخي كشورها و ايرالين ها 
اعالم كردند كه پروازش��ان را بر فراز آسمان ايران 
و عراق ممنوع، متوقف ي��ا تعليق مي كنند. البته 
پس از انتش��ار اين اخبار محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرس��ازي درباره وضعي��ت پروازهاي عبوري 
توضيح داد كه پروازهاي بين المللي به مقصد ايران 
و پروازهاي عبوري بر فراز آس��مان اين كشور در 
حالت عادي برقرار اس��ت و تنها امريكا و سنگاپور 
پروازهاي  خود را به ايران و عراق ممنوع كرده اند كه 

سهم چنداني در اين زمينه ندارند.

انتشار 900 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت معطل موافقت بانك

يوس��ف حجت سرپرس��ت معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران از تالش براي انتشار 900 
ميليارد تومان اوراق مش��اركت در راستاي توسعه 
مترو خبر داد. به گزارش ايسنا يوسف حجت در مورد 
وضعيت سرانجام انتشار اوراق مشاركت براي توسعه 
مترو با بيان اينكه براس��اس مصوبه شوراي شهر، 
شهرداري تهران مي تواند تا سقف 1۳00 ميليارد 
تومان اوراق مش��اركت براي توس��عه حمل ونقل 
عمومي منتشر كند، گفت: انتشار اوراق مشاركت 
يكي از راه هاي توس��عه حمل ونقل عمومي است 
كه برهمين اساس شوراي شهر مجوز صدور اوراق 
مشاركت را براي شهرداري تهران صادر كرده است. او 
با بيان اينكه از 1۳00 ميليارد تومان اوراق مشاركت، 
900 ميليارد تومان صرفا براي توسعه مترو در نظر 
گرفته شده اس��ت، گفت: اما متاسفانه بانك عامل 
همكاري الزم را در زمينه انتش��ار اوراق نداشت به 
گونه اي كه بانك اعالم كرده از ش��هرداري ضمانت  
الزم مي خواهد اما با اينكه چندين بار تضامين الزم 

را معرفي كرديم، آنها را نپذيرفته است.

وضعيت خطرناك آلودگي 
صوتي در ۱۵ نقطه تهران

بر اساس اطالعات ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت 
در تهران، در 1۵ نقط��ه، آلودگي صوتي در مرحله 
خطرناك قرار دارد.به گزارش مهر، بر اساس اطالعات 
منتشر شده از ايس��تگاه هاي ثابت سنجش صوت 
در تهران، آلودگي صوت��ي در 1۵ نقطه در مرحله 
خطرناك قرار دارد كه نسبت به روز گذشته آلودگي 
صوتي كاهش يافته است. ايستگاه هاي ميدان نماز، 
ميدان الغدير، منطقه 1۸، بعثت، خراسان، افسريه، 
نيروي هوايي، شهيد گمنام، نواب صفوي، حكيم، 
تجريش، شهران، تهرانسر، ستادبحران 1۲ و آذري 
ايستگاه هايي هستند كه شاخص آنها باالي ۷0 و 
خطرناك است. همچنين 10 نقطه داراي شاخص 
آزاردهنده و ۵ نقطه نامناسب براي كودكان و بيماران 
است و از ميان ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت در 
تهران فقط سه نقطه وضعيت مناسب و سالم دارند.

برقراري بيمه رانندگان تاكسي 
درصورت به روزرساني ليست بيمه

مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور در رابطه با اينكه چه تعداد افراد جديد 
مي توانند در اين ليس��ت اضافه ش��وند گفت: اگر 
بتوانيم با همكاري سازمان تأمين اجتماعي فرآيند 
حذف و اضافه را انجام دهيم اين قول را مي دهيم كه 
تمام رانندگان تاكسي بتوانند از اين بيمه استفاده 
كنند. به گزارش ايس��نا مرتضي ضامني در رابطه 
با بيمه تأمين اجتماعي رانندگان تاكس��ي اظهار 
كرد: در س��ال 1۳۸۶ دولت امكاني را ايجاد كرد تا 
رانندگان حمل و نقل شهري از ۵0 درصد يارانه حق 
بيمه تأمين اجتماعي بهره مند ش��وند. مديرعامل 
اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور افزود: پيرو 
اين مصوبه، ليست هاي افراد واجد شرايط به سازمان 
تأمين اجتماعي ارسال ش��د كه متأسفانه از سال 
1۳9۲ تاكنون اين ليس��ت ها از سوي اين سازمان 
به روزرساني نشده اس��ت و به اعتقاد ما تعدادي از 
افرادي كه از اين يارانه بيمه اي اس��تفاده مي كنند 

راننده نيستند و بايد از گردونه حذف شوند.

روز گذشته بررس�ي اليحه اصالحيه مصوبه اخذ 
مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران روي ميز 
شورا قرار گرفت و اعضاي شورا با اعمال سياست هاي 
تش�ويقي براي بخش�ودگي جرايم بدهكاران به 
ش�هرداري زير 1۰۰ ميلي�ون و از 1۰۰ تا ۲۰۰ ميليون 
تومان بر اساس جدول ارايه شده موافقت كردند. نژاد 
بهرام در اين باره گفت: يكي از موضوعات مبتالبه 
شهرداري تهران در حوزه مالي از يك طرف افزايش 
چك هاي برگشتي و از طرف ديگر افزايش شديد 
شاخص بهاي كاال و خدمات اعالمي بانك مركزي 
اس�ت كه با توجه به ش�رايط حاد اقتصادي كشور 
موجبات افزايش تصاعدي مبالغ خس�ارت تاخير 
تاديه اسناد نوكول شده شده است. او ادامه داد: كل 
اسناد برگشتي تا پايان سال ۹۵ شامل 3۸1۲۸ فقره 
به مبلغ ۶۶۴ ميليارد تومان است كه از اين مبلغ بالغ 
بر ۹ درصد كل مبالغ اسناد برگشتي كه شامل ۷۵ 

درصد تعداد چك هاي برگش�تي مي شود مربوط 
به مبالغ كمتر از 1۰۰ ميليون تومان بوده و اس�ناد با 
مبلغ 1۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان نيز شامل 1۴۷ فقره 
و به مبل�غ 1۹ ميليارد تومان )ح�دود 3 درصد كل 
مبالغ اسناد برگشتي( است. محمد ساالري نيز در 
اين باره گفت: وجود مقادير بدهي اشخاص حقيقي 
و حقوقي در قالب اسناد نكول شده به عنوان يكي 
از مشكالت حوزه مالي مطرح است كه تالش شده 
با ارايه تسهيالت تشويقي نس�بت به وصول اين 
مطالبات اقدام شود. بر اين اساس در تبصره الحاقي 
اليحه مذكور پيشنهاد مي ش�ود خسارت تاخير 
تاديه اسناد نكول شده كه تاريخ سر رسيد آنها تا 
پايان سال ۹۵ است، در صورت پرداخت كل بدهي 
به صورت نقد و يكجا )شامل اصل و بدهي و خسارت 
تاخير تاديه( تا پايان س�ال ۹۸ بدي�ن صورت كه 
اسناد با سر رسيد قبل از سال ۹۰ و مبالغ كمتر از 1۰۰ 

ميليون تومان ۷۰ درصد تخفيف جرايم و از 1۰۰ تا ۲۰۰ 
ميليون تومان ۶۰ درصد تخفيف جرايم در نظر گرفته 
شود. براي اسناد با سر رسيد اول فروردين 13۹۰ تا 
۲۹ اس�فند 13۹۶ و براي مبالغ كمتر از 1۰۰ ميليون 
توم�ان ۵۰ درصد و براي 1۰۰ ت�ا ۲۰۰ ميليون تومان 
۴۰ درصد بخشودگي جرايم در نظر گرفته شود. در 
ادامه بررسي اين پيشنهاد سيد محمود ميرلوحي 
گفت: اگر كسي قبل از سال ۹۰ بالغ بر ۲۰۰ ميليون 
تومان بدهي داشته اين به معناي بي انضباطي مالي 
در سيستم شهرداري بوده و اين در حالي است كه 
در همان زمان براي بدهي ه�اي معادل ۵ ميليون 
تومان با گذاش�تن نيوجرسي مانع از كسب و كار و 
سكونت افراد مي شدند. حال بايد پرسيد چرا دنبال 
اين بدهي ها نرفتند. اين سياست ها يعني تشويق 
كساني كه حق شهرداري را خورده اند. در نهايت اين 

پيشنهاد به تصويب رسيد.

اعمال  سياست هاي  تشويقي  بخشودگي  جرايم  اسناد  شهرداري 
مصوبه
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در نشست دي ماه هيات نمايندگان اتاق تهران، مطرح شد

تبتندمجوزدهيبهكسبوكارها
تعادل|

موتور پرقدرت مقررات زدايي بر كش��ور حاكم اس��ت 
و به طور م��داوم فعاليت مي كند. بررس��ي هاي مركز 
مطالعات، پايش و بهبود محيط كس��ب وكار و وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي نش��ان مي دهد كه نس��خه 
استعالم مجوزهاي كش��ور كتابي 1800 صفحه اي را 
شامل مي ش��ود و براي 1582 عنوان مجوز رسمي در 
كشور، 10 هزار و 598 مدرك مورد نياز است. بررسي 
آمار ارايه شده در نشس��ت هيات نمايندگان از سوي 
علي فيروزي رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود 
محيط كس��ب و كار وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
حكاي��ت از آن دارد كه تا س��ال 1393، تعداد عناوين 
مجوزهاي كش��ور نامش��خص بوده اما تا سال 1395 
تعداد 2111 عنوان مجوز در كشور شناسايي شد كه 
اين ميزان در حال حاضر به 1582 كاهش يافته است. 
همچنين ارزيابي ها بيانگر اين است كه بيش از 400 
بخشنامه براي تجارت فرامرزي طي يك سال از سوي 
وزارت صمت، بانك مركزي، سازمان استاندارد و وزارت 
بهداشت صادر شده است. از همين رو يكي از بزرگ ترين 
آسيب هاي محيط كسب وكار در كشور را مي توان بهم 
ريختگي و عدم يكپارچگي نظام مجوزدهي عنوان كرد 
كه ناشي از قوانين و مقررات توليد شده است. از سوي 
ديگر ارزيابي هاي وزارت اقتصاد حاكي از اين است كه 
اين مجوزها خريد و فروش مي ش��وند. در همين حال 
اين مقام مس��وول در وزارت اقتصاد، مقررات زدايي و 
جلوگيري از تورم مقرراتي، ساماندهي نظام مجوزدهي 
و تسهيل كس��ب و كارها، تس��هيل و ارتقاي امنيت 
سرمايه گذاري و ارتقاي س��اخص هاي بهبود محيط 
كسب و كار ملي و  بين المللي را ازجمله اقداماتي عنوان 

كرد كه بايد در پيش گرفته شوند.
مس��عود خوانس��اري رييس اتاق بازرگاني تهران در 
دهمين نشس��ت هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران كه صبح ديروز برگزار 
شد با اش��اره به گزارش اخير بانك جهاني كه به نقش 
اعتماد در حكمراني كش��ورها مي پ��ردازد، اعتماد را 
جوهره حكمراني خوب عنوان كرد و افزود: ظرف 40 
سال گذشته، عواملي همچون ناكارآمدي مديريتي و 
تحريم ها موجب شده اند كه متوسط نرخ تورم در كشور 
به 18 درصد برسد. براساس آمار منتشر شده از سوي 
مراجع رسمي، نرخ تورم در س��ال گذشته برابر 2۶.۷ 
درصد و در ۷ ماهه نخس��ت سال 98 حدود 40 درصد 
برآورد مي شود. از سوي ديگر، رشد نقدينگي به عنوان 
يكي از عوامل اصلي تورم زا در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري 
به ميزان 243 هزار ميليارد تومان اضافه ش��ده است؛ 
درواقع مجموع نقدينگي كشور از 1883 هزار ميليارد 
تومان به 212۶ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين 
ارقام در حالي هستند كه رشد سرمايه گذاري در يك 

دهه گذشته منفي بوده است.
به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، در س��ال هاي ۷5 
تا 84 نرخ س��رمايه گذاري بيش��تر از 30 درصد توليد 
ناخالص داخلي بوده اس��ت؛ اما اين رقم در سال 9۷ به 
كمتر از 18 درصد يعن��ي كمترين ميزان درطول 40 
سال گذش��ته كاهش يافته است. در همين حال بايد 
تاكيد كرد بررسي و مقايسه ارقام بودجه شركت هاي 
دولتي در اليحه سال 99 با اعداد ارقام بودجه در سال 
۷0 كه پروژه هاي خصوصي سازي شروع شدند، جالب 
توجه به نظر مي رسد. در سال 13۷0، 120۶ ميليارد 
تومان بودجه ش��ركت هاي دولتي بوده اس��ت كه اگر 
تورم س��ال 1399 را به آن دخالت بدهيم كل بودجه 

شركت هاي دولتي 201 هزار ميليارد تومان بوده است 
اما رقم بودجه ش��ركت هاي دولتي كه در سال 1399 
در بودجه پيش بيني ش��ده است يك هزار و 484 هزار 
ميليارد تومان است. پس بايد اذعان كرد دولت نه تنها 
در خصوصي س��ازي موفق نبوده؛ بلك��ه كامال در يك 
مس��ير وارونه نيز پيش رفته است. همچنين شرايط 
سرمايه گذاري در كش��ور هر ساله و خيم تر مي شود و 
بر اين اس��اس، به لحاظ نرخ استهالك مي توان گفت 
انباشت سرمايه نه تنها رشد نداشته؛ بلكه كاهش نيز 
يافته است. در چنين شرايطي حتي اگر وضعيت ريسك 
محيط اقتصادي كشور برطرف شود، به واسطه تضعيف 
انباشت س��رمايه روند توليدي كشور با مشكل جدي 
مواجه خواهد شد؛ مگر اينكه وضعيت كسب و كار بهتر 

و سرمايه گذاري به صرفه تر شود.
خوانساري در ادامه از مشكالت اقتصادي كه گريبان 
فع��االن اقتصادي و صاحب��ان كس��ب وكار را گرفته 
اس��ت، نيز گفت: در حال حاضر با مشكل انباشت كاال 
در گمركات روبرو هس��تيم و براي رفع آن مكاتباتي با 
رياس��ت جمهوري و معاون رييس جمهور انجام شده 
اس��ت؛ اما تاكنون اين چالش مرتفع نشده است. وي 
افزود: بخشي از اين كاالهاي رسوب شده در گمركات 
محصوالت آرايشي و بهداشتي هستند كه با توجه به 
انباشت 10 ماهه در حال منقضي شدن هستند. البته، 
شنيده ها حكايت از آن دارد كه موافقت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي ترخيص اين كاالها جلب شده اما 
بروكراس��ي بانكي مانع ترخيص آنها از گمركات شده 
است. در چنين ش��رايطي بانك مركزي مي گويد اگر 
اين كاالها ترخيص ش��ود، ارز از كشور خارج مي شود 
ولي كدام فروشنده اي است كه يك سال جنس خود را 
فرستاده باشد ولي ارز آن را نگرفته باشد قطعاً به اينها ارز 
تخصيص داده شده و بيرون نيامدن اين كاالها از گمرك 
جزو فاسدشدن آن و ضربه به سرمايه هاي ملي حاصلي 
ندارد. تقاضاي ما از دولت اين است كه فكر اساسي بكنند 

و اجازه ندهند سرمايه كشور بيش از اين هدر برود. 
در همين حال روزنامه تعادل در تاريخ دوشنبه 22 دي ماه 
در گزارشي به بررسي رسوب كاال در گمرك و چالش هاي 
آن براي فعاالن اقتصادي پرداخت. اكنون انتظار مي رود 
با توجه به اهميت اين موضوع، تصميم گيران و مسووالن 
امر، هرچه سريع تر، تصميمات مناسب را براي رفع اين 

چالش اتخاذ كنند. 

     آسيب هاي عدم يكپارچگي نظام مجوزدهي
علي فيروزي رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود 
محيط كس��ب و كار وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
ادامه اين نشس��ت به تشريح بررس��ي هاي اين مركز در 
ارتباط با وضعيت ايران در گزارش س��هولت كسب و كار 
كش��ور پرداخت. فيروزي با بيان اينك��ه موتور پرقدرت 
مقررات زدايي در كشور حاكم است، گفت: بررسي هاي 
ما نشان مي دهد كه بيش از 400 بخشنامه براي تجارت 
فرامرزي طي يك س��ال از س��وي وزارت صمت، بانك 
مركزي، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده 
اس��ت. وي يكي از بزرگ ترين آسيب هاي محيط كسب 
و كار در كش��ور را بهم ريختگي و عدم يكپارچگي نظام 
مجوزدهي عنوان كرد. در حال حاض��ر مجوز نانوايي تا 
800 ميليون تومان، رستوران هاي سيار تا ۶50 ميليون 
تومان و دفاتر اسناد رسمي تا 3.5 ميليارد تومان خريد و 

فروش مي شود. 
نسخه استعالم مجوزهاي كشور كتابي مشتمل بر 1800 
صفحه است. براي 1582 عنوان مجوز رسمي در كشور، 

10 هزار و 598 مدرك مورد نياز است و اين يعني به طور 
ميانگين براي هر عنوان مجوز هفت مدرك مورد نياز است. 
فيروزي با اشاره به وضعيت رتبه ايران در شاخص سهولت 
كسب و كار بانك جهاني طي سه سال اخير، عنوان كرد كه 
رتبه ايران در سال 2014 ميالدي برابر با 152 بود كه در 
سال 2019 اين رتبه به 128 رسيد. وي بدترين وضعيت 
نماگر مربوط به ايران روي شاخص هاي اين بخش را نماگر 
شروع كسب و كار با رتبه 1۷3 در ميان 19۷ كشور جهان 
اعالم كرد و اف��زود: دولت با تدوين اليحه اي در ارتباط با 
سهامداران خرد و ارسال آن به مجلس، در تالش است تا 
با تصويب و اجراي آن رتبه ايران در اين شاخص را تا 20 

پله تنزل دهد.
رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و 
كار وزارت امور اقتصادي و دارايي سپس به راهكارهاي به 
دست آمده براي بهبود رتبه هاي ايران در شاخص تسهيل 
كسب و كار اش��اره كرد كه عبارتند از: »مقررات زدايي و 
جلوگيري از تورم مقرراتي، ساماندهي نظام مجوزدهي 
و تس��هيل كس��ب و كارها، تس��هيل و ارتق��اي امنيت 
سرمايه گذاري و ارتقاي ساخص هاي بهبود محيط كسب 

و كار ملي و  بين المللي.«
به گفته وي تا سال 1393 تعداد عناوين مجوزهاي كشور 
نامشخص بود اما تا سال 1395 تعداد 2111 عنوان مجوز 
در كشور شناسايي ش��د كه اين ميزان در حال حاضر به 
1582 عنوان كاهش يافته است. در حال حاضر در بهترين 
حالت، متقاضيان بايد به دستگاه هاي صادركننده مجوزها 
مراجعه كرده و درخواس��ت خود را در آنجا ثبت كنند و 
س��پس يا به صورت دستي يا الكترونيكي استعالمات را 
تبادل و در پايان مجوز خود را دريافت كنند. اين در حالي 
است كه در آينده، متقاضيان درخواست خود را به صورت 
الكترونيكي به مركز ملي پايش محيط كسب و كار ارايه 
داده و اين مركز طي تعامل مستقيم با مركز ملي تبادل 
اطالعات، استعالم هاي مورد نياز براي مجوز را دريافت و 
متقاضيان مجوز خود را از مركز ملي پايش محيط كسب 

و كار دريافت مي كنند.

     شاخص هاي كالن اقتصاد
در ادامه اين جلسه، مريم خزاعي، معاون بررسي هاي 
اقتص��ادي اتاق تهران با اش��اره به برآورده��ا در مورد 
چشم انداز اقتصادي از زاويه نگاه كسب و كارها گفت 
كه 28 درصد بنگاه ها در منطقه منا، عدم ثبات سياسي 
را مهم ترين مشكل كسب و كار  مي دانند. اين در حالي 
است كه رقم ميانگين اين شاخص در اقتصادهاي در 
حال توسعه و نوظهور 11.8 درصد است. او در ادامه با 
انتقاد از اينكه دستگاه هاي متولي انتشار آمار، دسترسي 
به آمارها را با محدوديت جدي مواجه كرده و رفته رفته 
به دامنه اين محدوديت ها  مي افزايند، گفت: آمارهاي 
موجود از كاهش شكاف نرخ دالر بازار نيما و ارز سنا از 21 
آذرماه تا 22 دي ماه سال جاري حكايت  مي كند. معاون 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، فروش ارز صادراتي 
در يك ماهه منتهي به 22 دي ماه را 1.3 ميليارد يورو 
عنوان كرد و گفت: اين رقم از ابتداي سال تا 22 دي ماه 
13.3 ميليارد يورو برآورد شده است. همچنين خريد 
ارز ب��راي واردات در يك ماهه منته��ي به 22 دي ماه 
1.2 ميليارد يورو بوده و اين رقم از ابتداي س��ال تا 22 
دي ماه 11 ميليارد يورو ارزيابي  مي شود. بررسي اين 
ارقام حاكي از شكاف 3.2 ميليارد يورويي بين فروش 
و خريد ارز در سامانه نيما و افزايش اين شكاف نسبت 
به ماه گذشته است. مريم خزاعي ثبات سياسي را يكي 
از مهم ترين كليدهاي بهبود وضعيت كس��ب وكارها 
دانست و افزود: 28 درصد كشورهاي منطقه منا عدم 
ثبات سياس��ي را بزرگ ترين مشكل كسب وكار خود 
مي دانند؛ اين رقم براي كشورهاي اروپا، آسياي مركزي 
و شرق آسيا 13 درصد است. و تنها ۶ درصد بنگاه هاي 
اقتصادي در كشورهاي امريكاي التين و كاراييب از عدم 

ثبات سياسي شكايت دارند.

     مركز ملي ريسك تاسيس مي شود
غالمرضا سليماني اميري رييس كل بيمه مركزي از ديگر 
سخنرانان اين نشست بود. سليماني از بيمه به عنوان يكي 

از اركان مثلث مالي با بانك و بورس ياد كرد و افزود: بيمه ها 
مي توانند اثرات مثبتي بر فضاي كسب و كار كشور داشته 
باشند؛ چراكه زمينه مديريت ريسك را فراهم مي كنند. 
بر همين اس��اس نيز در حال حاضر اساس��نامه اي براي 
تاسيس مركز ملي ريس��ك در حال تنظيم است. نقطه 
قوت اي��ن مركز خصوصي ب��ودن آن خواهد بود. رييس 
كل بيمه مركزي افزود: اساس��ا نقطه قوت صنعت بيمه 
كش��ور، اتكا آن به بخش خصوصي اس��ت. از ٣٢ شركت 
بيمه فعال در كشور، تنها بيمه ايران دولتي است. دولت 
در بيمه آسيا و بيمه اتكايي امين نيز سهام اندكي دارد كه 
به زودي به بخش خصوصي واگذار خواهد ش��د. عالوه بر 
اين براي اعتبار بخشيدن هرچه بيشتر به خصوصي سازي 
بيمه ها؛ گام هاي مثبتي جه��ت حذف تعرفه در صنعت 
بيمه برداشته شده اس��ت.  غالمرضا سليماني اميري با 
بيان اينكه در دنيا ش��ركت هاي بيمه اقدام به تأس��يس 
بانك مي كنند، اظهار داشت: صنعت بيمه پول هاي خرد 
را جمع و از محل آن س��رمايه گذاري مي كند. منظور از 
سرمايه گذاري، بنگاه داري نيست، بلكه بيمه ها اقدام به 
خريد سهام، اوراق و سپرده بانكي مي كنند؛ زيرا براساس 
آيين نامه ٩٧، ش��ركت هاي بيمه نمي توانند بيش از ١٠ 
درصد سهام ش��ركتي را در اختيار داش��ته باشند و بايد 
هنگام بروز خس��ارت از نقدينگي الزم برخوردار باشند. 
رييس كل بيمه مرك��زي گفت: ما ٣٥ محصول مختلف 
بيمه اي داريم كه مي توانند به شركت هاي فعال در حوزه 
بازرگاني و صنعت خدمات مختلفي را ارايه كنند. ازجمله 
اين خدمات مي توان به بيمه سامانه باربري اشاره كرد كه با 
همكاري سازمان امور مالياتي و گمرك انجام مي شود. در 
حال حاضر نيز به فكر سامانه مشابهي براي باربري كاالهاي 
صادراتي و وارداتي هستيم. اگر اين اقدام عملياتي شود، 
تا حد قابل توجهي مانع از قاچاق كاال مي شود. سليماني 
اميري بيمه اعتباري، بيمه كيفيت و تضامين بيمه اي را 
از ديگر محصوالت بيمه اي عنوان ك��رد و افزود: مطابق 
قانون مي ت��وان از تضامين بيمه اي ب��ه عنوان جايگزين 

ضمانتنامه هاي بانكي استفاده كرد. 

صادرات كيف و كفش به ۴ ميليارد دالر طي ۵ سال آينده
كنفرانس خبري دومين نمايشگاه تخصصي بين المللي 
كيف، كفش، كاالهاي ورزش��ي و مواد اوليه برگزار ش��د. 
رييس اتحاديه كفش ماشيني با اش��اره به اينكه دومين 
نمايشگاه كيف، كفش، محصوالت ورزشي از 25 تا 28 دي 
ماه داير مي شود، گفت: با توجه به پتانسيل باالي اين صنف 
اميدواريم طي 5 سال آينده ميزان صادرات اين بخش را به 

4 ميليارد دالر افزايش دهيم. 
به گزارش »تعادل«، علي اژدركش رييس اتحاديه كفش 
ماشيني در كنفرانس خبري دومين نمايشگاه تخصصي 
بين المللي كيف، كفش، كاالهاي ورزشي و مواد اوليه كه 
صبح ديروز برگزار ش��د، با اشاره به اختصاص سه طبقه از 
نمايشگاه ايران مال به حضور توليدكنندگان كيف، كفش، 
كاالهاي ورزشي، اظهار داشت: مجموعا 13 هزار متر براي 
حضور توليدكنندگان در اين نمايشگاه اختصاص يافته كه 
نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد كمي داشته است. 
در اين نمايشگاه، بخش لوازم ورزشي 35 شركت، در حوزه 
توليد كيف و كفش ۷5 شركت و همچنين توليدكنندگان 
مواد اوليه با ۷0 ش��ركت در اين نمايشگاه حضور خواهند 
داش��ت. در زمينه محصول نهايي فق��ط توليدكنندگان 

ايراني حضور دارند، اما توليدكنندگان مواد اوليه خارجي كه 
محصولشان مشابه داخلي ندارد نيز در بخش مواد اوليه اين 
نمايشگاه شركت خواهند كرد. وي افزود: در دور نخست اين 
نمايشگاه كه شهريورماه برگزار شد 115 هزار نفر طي 4 روز 
از اين نمايشگاه بازديد داشتند كه اميدواريم در دور دوم نيز 
تعداد بازديد و استقبال مردم بيش از اين باشد. از آنجايي كه 
مطابق استانداردهاي بين المللي در صنايعي نظير صنعت 
كيف و كفش متناسب با نياز مردم و اقتضاي فصل دو دوره 
در سال نمايشگاه برگزار مي شود بر همين اساس ما دو دوره 
نمايشگاه در سال خواهيم داشت. تاريخ دومين دوره اين 
نمايشگاه در سال 98 با در نظر گرفتن خريد سال نو مردم 
اواخر دي در نظر گرفته شد. رييس اتحاديه كفش ماشيني 
با بيان اينكه ۷0 درصد هزينه هاي اين نمايشگاه در اين دوره 
از طريق اسپانسرها تأمين شده است، خاطرنشان كرد: در 
دور نخست نمايش��گاه كيف، كفش، لوازم ورزشي و مواد 
اوليه بيش از 90 درصد هزينه ها توسط اسپانسرها تأمين 
شد. تأمين اين ميزان از هزينه ها توسط حاميان نمايشگاه به 
منظور كمك به توليدكنندگان داخلي و حمايت از آنهاست. 
اژدركش خاطرنش��ان كرد: كشور چين در اين حوزه طي 

سال گذش��ته 85 ميليارد دالر ارزآوري براي كشورش به 
همراه داشته كه اين رقم براي كشور ايتاليا 12 ميليارد دالر 
در حوزه كفش بوده است بنابراين با توجه به مزاياي رقابتي 
كه در اين حوزه براي ايران وجود دارد و خودكفايي بيش 
از 80 درصدي تامين مواد اوليه و نداش��تن رقيب در بين 
كشورهاي همسايه، ايران مي تواند ارزآوري خوبي از اين 

صنف داشته باشد.
وي با تأكيد براينكه اين صنعت تحريم پذير نيست، افزود: 
امكان صادرات، درآمدزايي و ارزآوري اين حوزه بسيار باال 
بوده و از نظر اش��تغال نيز مي تواند كمك بزرگي به رشد 
اشتغال كشور داشته باشد. برهمين اساس به ازاي هزينه اي 
كه براي ايجاد يك شغل در خودروسازي استفاده مي شود 
مي توان 10 ش��غل در اين صنف ايجاد كرد. بنابراين نرخ 
اشتغالزايي صنف كيف و كفش و محصوالت ورزشي بسيار 
باال است. رييس اتحاديه كفش ماشيني با اشاره به اينكه در 
اين دوره از نمايشگاه از كنفدراسيون كشورهاي اسالمي 
نيز دعوت شده تا بتوانيم از اين طريق مسير صادرات به اين 
محصوالت را هموار كنيم، گفت: هدف ما اين است كه ايران 
را به عنوان هاب منطقه در اين صنف تبديل كنيم. در حال 

حاضر صادرات كيف و كفش و محصوالت ورزشي و مواد 
اوليه به كشورهاي عراق، افغانستان، آسياي ميانه و كمي 
هم به كشورهاي حاشيه خليج فارس انجام مي شود كه اين 
رقم مجموعًا حدود 250 ميليون دالر است اما اين رقم با 

توجه به ظرفيت اين بخش بسيار پايين است.
اژدركش در ادامه با اشاره به اينكه صادرات كفش در سال 
گذشته 150 ميليون دالر بوده است، افزود: با توجه به اينكه 
از خرداد سال 9۷ واردات حدود 1400 قلم كاال به كشور 
ممنوع شد و كليه كاالهايي كه در صنف ما توليد مي شود 
جزو اين ليست بود، با استفاده از اين ممنوعيت تا دي ماه 
سال 98 تالش اين صنف اين بود كه كليه نياز داخل كشور 
در اين بخش را تأمين كند و وجود برندهاي مختلف داخلي 
با كيفيت باال و كاهش حضور برنده��اي خارجي در اين 
بخش نشان دهنده همين موضوع است. وي با بيان اينكه 
در اين يك س��ال و نيمي كه اين ممنوعيت هاي وارداتي 
اعمال شده صنف ما توانسته است راهي كه 15 سال بايد 
طي مي كرد طي اين يك سال و نيم سپري كرد، تصريح 
ك��رد: توليدكنندگان اين بخش براي حمايت و توس��عه 
كاالهاي خود به صورت جهادگون��ه عمل كرده و قاچاق 

نيز در اين ح��وزه به دليل نرخ دالر و برنامه ريزي هايي كه 
انجام شده به شدت كاهش يافته اس��ت. اما معتقديم به 
عنوان يك اتحاديه بايد ريشه هاي قاچاق از مبادي ورودي 

ريشه كن شود.
رييس اتحاديه كفش ماش��يني در پايان سخنان خود با 
بيان اينكه در حوزه مواد اوليه به خودكفايي رس��يده ايم 
ولي براي برخي از مواد واس��ط نياز به واردات برخي مواد 
ش��يميايي داريم، گفت: ظرفيت توليد كفش در كش��ور 
طي سال گذشته 350 ميليون جفت بوده كه اميدواريم با 
حمايت مردم و دولت و مسووالن و همچنين همت بيشتر 
توليدكنندگان را ه هاي صادراتي براي اين بخش بهبود يابد 
و اميدواريم رقم صادراتي ما در 5 سال آينده به 4 ميليارد 
دالر برسد و صادرات خود را به كشورهاي همسايه در شرق 
و غرب كشور، آسياي ميانه، كشورهاي حاشيه خليج فارس 
با توجه به اينكه حرفي براي گفت��ن در اين بخش ندارند 
افزايش دهيم و به نوعي به هاب منطقه در اين صنف تبديل 
شويم.دومين نمايشگاه تخصصي بين المللي كيف، كفش، 
محصوالت ورزش��ي و مواد اوليه از 25 الي 28 دي ماه در 

نمايشگاه بازار بزرگ ايران مال برگزار مي شود.

ارزش صادراتي 12 ميليارد دالري محصوالت پتروشيمي
نشست خبري دومين همايش ملي نوآوري در صنعت پالستيك عصر 
ديروز برگزار ش��د. به گ��زارش »تعادل« اين همايش با هدف توس��عه 
نگرش هاي فناورانه در صنعت پالستيك و پليمر برگزار مي شود. در ابتداي 
اين جلسه عليرضا ترك عضو هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران 
با اشاره به اهميت صنعت پالستيك به عنوان يكي از صنايع كليدي كشور 
گفت: در حال حاضر حدود 15 هزار پروانه براي اين صنعت صادر شده و 
بيش از ۷50 هزار موقعيت شغلي به واسطه اين صنعت مادر در كشور ايجاد 
شده است. وي ارزش صادرات صنعت پالستيك كشور را در سال 9۷ بالغ 
بر يك ميليارد و 200 ميليون دالر عنوان كرد و افزود: اين ميزان صادرات 
در شرايطي ثبت شده كه سال گذشته، براي توليدكنندگان بسيار سخت 
بود. سعيد زكايي نايب رييس انجمن ملي صنايع پليمر ايران در ادامه اين 
نشست خبري گفت: ايران از منابع غني نفتي برخوردار است و بر همين 
اساس س��رمايه گذاري قابل توجهي در صنعت پليمر انجام شده است. 

ساالنه بيش از ۶ ميليون تن محصوالت پليمري در كشور توليد مي شود 
كه بيش از نيمي از آن به صورت مواد خام صادر مي شود. ارزش صادرات كل 
محصوالت پتروشيمي كشور بيش از 12 ميليارد دالر برآورد مي شود. حال 
اگر اين محصوالت به كاالهاي پايين دستي تبديل شوند، ارزش آنها تا چهار 
برابر هم افزايش مي يابد. به عالوه آنكه اشتغالزايي گسترده اي را نيز ايجاد 
مي كنند. با توجه به جايگاه ويژه اين صنعت در ايران، براي دومين سال 
پياپي همايش ملي نوآوري در صنعت پالستيك، برگزار مي شود. در اين 
همايش محورهايي چون نوآوري و شاخص هاي آن در صنعت پالستيك، 
همكاري ميان صنايع باالدستي و پايين دستي، پالستيك و محيط زيست؛ 
فرصت ها و تهديدهاي صنايع پالستيك براي محيط زيست، راهكارهاي 
نوآورانه جهت توسعه و بهبود فضاي كسب و كار؛ روش هاي تامين مالي، 
فرصت هاي توسعه بازار و فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت پالستيك، 

مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

رشد ۹ درصدي توليد سيمان در ۹ ماهه امسال
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در 9 ماهه امسال بيش از 9 درصد نسبت 
به مدت مش��ابه پارسال افزايش توليد در سيمان داريم كه اين هم نشانگر 
رونق واحدها و هم نش��انگر رونق فعاليت هاي مرتبط با سيمان در كشور 
است. وي با اعالم اينكه هدف گذاري رساندن اين ظرفيت به 120 ميليون 
تن را تا افق 1400 انجام داده ايم، تصريح كرد: با توجه به بازاريابي و امكانات 
فروش و صادرات اين هدف گذاري ها تنظيم مي شود و ظرفيت الزم را براي 
رسيدن به اين رقم نيز داريم. رحماني با اعالم اينكه صادرات كلينكر سيمان 
نيز بيش از 30 درصد افزايش داشته است، گفت: مهم ترين اتفاقي كه امسال 
رخ داد و براي من بسيار غرورآفرين بود، جدي گرفته شدن نهضت ساخت 
داخل در اين حوزه بوده است كه انجمن توليدكنندگان سيمان و واحدهاي 
توليدي با جديت پاي كار آمده اند. وي، سيمان را از جمله حوزه هاي به نسبت 
خودكفاي كشور دانست و افزود: همانند فوالد مي توانيم اين ادعا را داشته 
باشيم كه قادر به تامين نيازمندي هاي خود در اين حوزه هستيم. رحماني 

با تاكيد بر اينكه نهضت ساخت داخل به خوبي در كشور شكل گرفته است، 
افزود: از ابتداي امسال تاكنون در كل كشور بيش از يك ميليارد دالر تجهيزات 
وارداتي را تبديل به ساخت داخل كرده ايم. نهضت ساخت داخل بر اساس 
فرمايشات مقام معظم رهبري در اكثر رشته ها و در اكثر واحدهاي توليدي به 
راه افتاده است و حتي واحدهايي كه جذب نيرو نداشته اند به واسطه اهتمام 
به اين مهم االن در حال افزايش و جذب نيرو هستند. وزير صمت در ادامه 
يادآوري كرد: حتي قطعه سازان اين هفته گزارش داده اند كه 40 هزار نفر 
از نيروهاي تعديل شده و 100 هزار نفر از نيروهاي تعليقي خود را مجددا به 
سر كار بازگردانده اند. رحماني با اعالم اينكه نهضت ساخت داخل به توليد 
كشور رونق بخشيده اس��ت، بيان كرد: رسانه ها در انعكاس اين فعاليت ها 
اهتمام ورزند، البته صدا و سيما در اين مسير به خوبي در حال حركت است و 
فعاليت ها را منعكس مي كند و ان ءشااهلل كه نهضت ساخت داخل به يك باور 

و فرهنگ عمومي تبديل شود.
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حذف شرط بررسي سابقه 
واردات براي مجوز ارزي

فارس |مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت در نامه اي به سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان كرمان 
ش��رايط حذف شرط بررسي س��ابقه واردات در 
ضمن تاييد يا رد مجوز ارزي در س��ازمان صمت 
اس��تان ها را اعالم كرد. در نامه س��عيد عباسپور 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان كرمان 
آمده است: پيرو نامه شماره ۶0.25۷۷00 مورخ 
ششم آذرماه سال 1398 و با عنايت به مفادنامه 
ش��ماره ۶0.2۶۶3۷۷ م��ورخ چه��ارم دي ماه 
1398، منضم به صورتجلس��ه مورخ 2۷ آذرماه 
1398 كميت��ه راهبردي ثبت س��فارش و پيرو 
بخشنامه هاي پيش��ين دفتر مقررات صادرات و 
واردات روبه فعلي ثبت س��فارش به ش��رح ذيل 
جهت اطالع و اقدام ارس��ال مي گردد: به اطالع 
مي رس��اند نامه اي كه با ش��ماره ۶0.2۶۶3۷۷ 
مورخ چهارم دي ماه سال جاري به استان ها ابالغ 
شده است به عنوان صورتجلسه كميته راهبري 
بوده و الزم االجرا مي باشد. سقف مجازات واردات 
براساس تصويبنامه شماره 130۷22. ت 55۷43 
ه� مورخ چهارم دي ماه سال 9۷، هيات محترم 
وزي��ران مالك عمل اس��ت يعني س��قف مجاز 
براي همه كارت هاي بازرگان��ي )اعم از توليدي 
و غير توليدي( صادره از اسفند 139۶ به بعد كه 
امكان رتبه بندي براي آنها فراهم نش��ده است، 
در سال پانصد هزار دالر بوده و سقف مجاز براي 
ديگر كارت هاي بازرگاني عدد مندرج در سامانه 
اعتبارسنجي است. پيرو نامه شماره ۶0.25۷۷00 
مورخ 2۶ آذرماه سال جاري اين دفتر در خصوص 
تخصي��ص ارز براي گ��روه اول و دوم كااليي يا با 
توجه به ابهامات متعدد س��ازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها در خصوص تاييد نوع ارز 
براي پرونده هاي ثبت س��فارش ارجاعي، جهت 

استحضار و اقدام الزم ارسال مي گردد.

  ابهام زداي�ي از ش�رايط اج�راي بس�ته 
تشويقي واردات مواد اوليه و واسطه اي

مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت همچنين در نامه اي جزييات نحوه تاييد 
ن��وع ارز پرونده هاي ثبت س��فارش ارجاعي را 
تشريح كرد. س��عيد عباس��پور در نامه شماره 
۶0.28۷۷00 م��ورخ 2۶ آذرم��اه س��ال 98 به 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان 
و جنوب استان كرمان با موضوع »ابهام زدايي از 
شرايط اجراي بسته تشويقي واردات مواد اوليه و 

واسطه اي« نوشت: 
با توجه به سواالت متعدد سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها در خص��وص تأييد 
نوع ارز براي پرونده هاي ثبت س��فارش ارجاعي 
نكات مش��روحه ذيل جهت اطالع و اقدام الزم 
اعالم مي گردد: عطف به مندرجات نامه شماره 
۶0.45۶38 مورخ 14 ارديبهش��ت ماه س��ال 
98، و نامه شماره ۶0.220090 مورخ نوزدهم 
آبان ماه 1398 در خصوص ابالغ فهرست رديف 
تعرفه هاي بسته  تشويقي، به استحضار مي رساند 
تأييد حداكثر 24 س��اعته مجوز ارزي و عدم در 
نظر گرفتن سقف و سابقه واردات براي كد تعرفه 
مندرج در دو نامه صدراالش��اره، صرفًا به شرط 
انتخاب گزينه »ارز از مح��ل صادرات« در فيلد 

»محل تأمين ارز« مي باشد. 

افزايش اختيارات شوراي عالي 
صادرات غيرنفتي

سرپرست معاونت توس��عه بازارهاي صادراتي 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران با بيان اينكه 
اگ��ر اختيارات م��اده 138 قانون اساس��ي به 
ش��وراي عالي توس��عه ص��ادرات غي��ر نفتي 
برگردد و س��تاد توس��عه صادرات نيز تشكيل 
و مصوبات آن براس��اس اختيارات ماده 12۷ 
قانون اساس��ي اجرايي ش��ود، مي توان اذعان 
داشت كه فرماندهي واحد تجاري ايجاد  شده و 
انسجام و سرعت در تصميم گيري هاي مرتبط 
با ام��ور صادرات اتف��اق مي افتد. ب��ه گزارش 
روابط عمومي سازمان توس��عه تجارت ايران، 
مسعود كمالي اردكاني در اين خصوص اظهار 
داش��ت: تالش ما در س��ازمان توسعه تجارت 
ايران اين بود كه شوراي عالي توسعه صادرات 
غيرنفت��ي را با اختي��ارات اص��ل 138 قانون 
اساس��ي برگردانيم، چرا كه با بازگرداندن اين 
اختيارات، مصوبات اين ش��ورا به نوعي مصوبه 
دولت محس��وب شده و دس��تگاه ها مكلف به 

اجراي آن هستند. 
وي در م��ورد اهميت ش��وراي عالي توس��عه 
صادرات غير نفتي گف��ت: صادرات موضوعي 
است كه به علت اهميت و گستردگي، وظايف 
آن در اختي��ار دس��تگاه هاي مختلف اجرايي 
كش��ور قرار گرفته است و شوراي عالي توسعه 
صادرات غير نفتي با س��بقه اي كه دارد، حلقه 
اتصال بين دستگاه هاي اجرايي است تا بتواند 
تصميمات سريع براي حل مشكالت را اتخاذ 
كن��د و راهكارها و دس��تورالعمل هاي الزم را 
ارايه دهد. سرپرست معاونت توسعه بازارهاي 
صادراتي با اش��اره به اينكه در سازمان توسعه 
تجارت ايران به دنب��ال ايجاد بازارهاي جديد 
صادراتي هستيم، گفت: با سرمايه گذاري هايي 
ك��ه طي س��ال هاي اخي��ر در حوزه ف��والد و 
پتروش��يمي صورت گرفته، صادرات كشور از 
صادرات س��نتي نظير فرش و خشكبار فاصله 
گرفت��ه و محص��والت صنعتي، پتروش��يمي، 
فوالدي، لوازم خانگي، صنايع تبديلي به سبد 

صادراتي كشور اضافه شده است.
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واشنگتن، پكن را از فهرست كشورهاي دستكاري كننده نرخ ارز خارج كرد

ژنرال حفتر بدون امضاي قرارداد آتش بس مسكو را ترك كرد

يك گام به عقب ترامپ در برابر چين

صلح ليبي، توافقي كه به سرانجام نرسيد 

گروه جهان|
 وزارت خزان��ه داري امريكا اعالم كرده كه چين را از 
فهرست كش��ورهايي كه به طور عمدي ارزش واحد 
پول خود را دس��تكاري مي كنند، خارج كرده است. 
اين اقدام وزارت خزانه داري امريكا در آستانه امضاي 
توافق تجاري دو كش��ور براي پايان دادن به ۱۸ ماه 

جنگ تجاري و نبرد تعرفه ها انجام شده است.
به گزارش رويترز، استيون منوچين وزير خزانه داري 
امري��كا، در رابطه با اي��ن تصميم گفت��ه: »چين تا 
ح��د زيادي ب��ه تعهدات خ��ود ب��راي جلوگيري از 
كاهش تعمدي ارزش يوان عمل كرده و ش��فافيت 
و دسترسي به حس��اب هاي آنها بيشتر شده است.« 
منوچين پيشتر چين را به دستكاري ارزش پول خود 
براي دس��تيابي به موقعيت بهت��ر در عرصه تجارت 
بين الملل��ي متهم كرده بود. به اعتق��اد ناظران، اين 
اقدام مي تواند نش��انه اي از تمايل ط��رف امريكايي 
ب��راي امضاي س��ريع تر توافق تجاري تلقي ش��ود. 
دو كشور از س��ال ۲۰۱۸ تاكنون درگير يك جنگ 
تجاري تمام عيار بوده اند كه بنا بر اعالم بانك جهاني، 
اصلي ترين عامل كاهش رش��د اقتصادي جهان در 

سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ميالدي بوده است.
گفته ش��ده، »ليو هي« معاون اول رييس جمهوري 
چين، هم دوش��نبه براي امض��اي توافقنامه مرحله 
اول تجاري تازه با امريكا وارد واش��نگتن شده است. 
براس��اس اين توافق، امري��كا برخ��ي از تعرفه ها بر 
كاالهاي چين��ي را كاهش مي دهد و در مقابل چين 
محصوالت بيشتري را از امريكا مي خرد. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، گفته كه واشنگتن بالفاصله 
مذاك��رات خود را با چين در مورد قس��مت دوم اين 

توافق آغاز خواهد كرد.
تصميم وزارت خزانه داري امريكا براي كنار گذاشتن نام 
چين از فهرست كشورهاي دستكاري كننده ارزش پول 
باعث تقويت ارزش يوان شده است. به گزارش بي بي سي، 
به دنبال تصمي��م جديد خزان��ه داري امريكا و نزديك 
ش��دن دو طرف به امضاي فاز نخس��ت توافق تجاري، 
ارزش يوان تقويت ش��ده و باالترين س��طح خود طي 
شش هفته اخير در برابر دالر رسيده است. در معامالت 

سه ش��نبه نرخ برابري هر دالر مع��ادل ۶.۸۹۲۴ يوان 
اعالم شد.  استفان اينس استراتژيست ارشد ارزي در 
موسسه اكسي تريدر مي گويد: »تصميم اخير امريكا، 
مهم ترين و موثرترين عامل در كاهش تنش ها بين 
امريكا و چين در طول يك ماه اخير محسوب مي شود. 
تقويت يوان در آستانه رسيدن به توافق تجاري جديد 
نشان مي دهد كه پتانسيل هاي بيشتري براي رشد 

يوان در آينده وجود دارد.«

  جزييات فاز اول توافق تجاري 
در همين حال روزنامه »س��اوت چاينا مونيتورينگ 
پس��ت« نوش��ته كه فاز اول توافقنامه تجاري ميان 

اياالت متحده و چين ش��امل تعهد پكن براي خريد 
كاالهاي امريكاي��ي از چهار بخش صنعت امريكايي 
ب��ه ارزش حدود ۲۰۰ميليارد دالر در طي دو س��ال 
آينده است. يك مقام امريكايي پيشتر اين اظهارات 

را تاييد كرده بود. 
ساوت چاينا مونيتورينگ پست با استناد به اطالعات 
فاش شده نوشته: بخش انرژي و كشاورزي برندگان 
اصلي توافق فاز اول هس��تند. گفته شده، اين توافق 
شامل تعهد پكن به خريداري 5۰ ميليارد دالر بيشتر 
از محصوالت كش��اورزي به اضافه خريد نفت، گاز، 
خدمات و محصوالت توليدي به ارزش ۲۰۰ ميليارد 
دالر طي دو سال مي ش��ود. همچنين چين متعهد 

است كه طي دو س��ال آينده ۴۰-35 ميليارد ديگر 
را در بخش خدمات هزينه كند. پيشتر تحليل گران 
پيش بيني ك��رده بودند كه اين معامله، س��ه بخش 

صنعت را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
كارشناسان ارزيابي كرده اند كه زيان جنگ تجاري 
با چين ب��راي اقتصاد امريكا احتم��اال بيش از 3۰۰ 
ميليارد دالر خواهد بود. بلومبرگ نوش��ته: هر چند 
ك��ه طرفين تا حد زيادي در مس��ير كاهش تنش ها 
قرار گرفته اند و اس��تيون منوچين و دونالد ترامپ از 
احتمال امضاي قريب الوقوع فاز نخست توافق تجاري 
خبر داده اند اما مس��يري طوالني تا پايان اختالفات 
باقي مانده است. ژانت يلن رييس سابق فدرال رزرو، 

نيز يكشنبه با هشدار نسبت به خوش بيني هاي بيش 
از اندازه نسبت به امضاي توافق تجاري ميان امريكا 
و چين، پيش بيني كرده ك��ه جنگ تجاري اقتصاد 
اول و دوم دنيا به دليل حل نشدن اختالفات كليدي 
از جمله بر س��ر هوش مصنوعي و فن��اوري به پايان 

نخواهد رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه بررس��ي هاي صورت گرفته 
توسط بلومبرگ نش��ان داده كه تنها در سال جاري 
مي��الدي اقتصاد امريكا در نتيج��ه جنگ تجاري با 
چين ۱3۴ميليارد دالر خس��ارت ديده است و اين 
خسارت احتماال تا پايان سال آينده به 3۱۶ ميليارد 
دالر خواهد رسيد كه معادل ۰.3 درصد تا ۰.۷ درصد 

كل توليد ناخالص داخلي امريكا خواهد بود.
در فاز نخست توافق تجاري قرار است دو طرف از برنامه 
قبلي خود براي افزايش بيشتر تعرفه هاي وارداتي روي 
محصوالت يكديگر خودداري كنند و چين نيز ميزان 
خريد محصوالت كشاورزي از امريكا را افزايش دهد. 
دولت امريكا نيز متعهد شده اس��ت تا تعرفه بر روي 
واردات كاالهايي به ارزش ۱۲۰ ميليارد دالر از چين 
را از ۱5 درصد فعلي به ۷.5 درصد كاهش دهد. با اين 
حال هنوز ۲5۰ ميلي��ارد دالر از محصوالت وارداتي 
چيني مشمول تعرفه ۲5 درصدي خواهند بود. يان 
شفردسون كارشناس مسائل اقتصادي گفته: »با وجود 
رسيدن به فاز نخست توافق، هنوز بسياري از تعرفه ها 
به قوت خود باقي هستند و اين مساله روي رشد بخش 
خرده فروش��ي، واردات و مصرف تاثير منفي خواهد 
گذاش��ت. بنابراين انتظار نداريم فاز نخس��ت خيلي 
چيزي را عوض كند.« انجمن تجارت آزاد امريكا نيز 
اعالم كرده كه در حال حاضر ۸3درصد واردات امريكا 
از چين مش��مول تعرفه اضافي اس��ت و اين تعرفه ها 
مي تواند هزينه اضافي ۸3۱ دالري را به هر شهروند 

امريكايي تحميل كند.
گمانه زني ها درباره ادامه جنگ تجاري چين و امريكا، 
خبر خوبي براي دونالد ترامپ نيست چرا كه او براي 
حفظ كرس��ي رياس��ت جمهوري خود در انتخابات 
۲۰۲۰ به دس��تاوردهاي مشخص و برجسته به ويژه 

در بخش اقتصاد نياز دارد. 

گروه جهان|
 مذاكرات آتش بس بين طرف هاي درگير در ليبي 
كه در مسكو آغاز شده بود پس از آنكه ژنرال خليفه 
حفتر فرمانده نيروهاي شرق ليبي، بدون امضاي 
توافق آتش بس مسكو را ترك كرد، به حالت تعليق 
درآمد. تركيه ك��ه از حاميان كليدي فائز س��راج 
نخست وزير دولت ليبي مستقر در طرابلس است 
هشدار داده كه در صورت ادامه حمالت نيروهاي 

خليفه حفتر پاسخ مناسب را خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مذاكرات آتش بس 
ليب��ي به ابتكار روس��يه و تركيه برگزار ش��ده بود 
و ب��ر اس��اس گفته ه��اي س��رگئي الوروف وزير 
خارجه روس��يه، مذاكرات هفت س��اعته دوشنبه 
پيشرفت هايي داشته اما نتيجه آن به امضاي سند 

آتش بس منجر نشده است.
بنا براين گزارش، فائز سراج نخست وزير دولت ليبي 
كه در طرابلس مستقر و دولتش از حمايت سازمان 
ملل متحد برخوردار است، پس از يك روز مذاكره 
در مس��كو اين توافق را امضا كرد ولي به گفته وزير 
خارجه روسيه، ژنرال خليقه حفتر خواستار وقت 
بيشتر تا صبح سه شنبه شده بود تا درباره اين توافق 
فكر كند و اطمينان داده بود كه سند آتش بس را با 

رويكرد مثبت مورد توجه قرار مي دهد. با اين حال 
رويترز به نقل از نيروهاي پش��تيبان خليفه حفتر 
نوش��ته، از آنجا كه او خود را در آس��تانه پيروزي 
مي بيند، حاضر نيست با دولت مركزي ليبي قرارداد 
آتش بس امضا كند. آخرين پيروزي نيروهاي حفتر، 
كه بيشتر در شرق ليبي متمركز هستند، تسلط بر 
شهر استراتژيك سرت بود. به گفته خالد المشري، 
رييس شوراي عالي دولت ليبي هيچ نشستي بين 
فائز س��راج و ژنرال خليفه حفتر در مسكو برگزار 

نشده است.
پيش نويس توافق آتش بس كه خبرگزاري فرانسه 
به نسخه اي از آن دست يافته است، از ابتكار روسيه 
و تركيه براي متوقف كردن نامحدود درگيري ها، 
عادي س��ازي زندگي روزم��ره در طرابلس و ديگر 
شهرها و ايجاد وضعيت امن براي دسترسي مردم 

به كمك هاي بشردوستانه حمايت كرده بود. 
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، سه شنبه 
ضمن انتقاد از ترك اجالس ليبي توس��ط خليفه 
حفت��ر بدون امضاي توافقنامه صلح مس��كو گفته 
است: »اكنون مشخص شد كه در ليبي چه كسي 
خواهان صلح اس��ت و چه كس��ي خواهان جنگ 
اس��ت. اگر خليفه حفتر بر مواضع خود اصرار كند 

ادامه روند برلين بيهوده خواه��د بود، زيرا او متن 
توافقنامه صلح را امضا نكرده است.« دولت آنكارا از 
دولت مستقر در طرابلس حمايت مي كند و حتي 
براي كمك به فائز سراج گروهي از سربازانش را به 

ليبي اعزام كرده است.
رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه، نيز 
سه ش��نبه در ارتباط با تحوالت اخي��ر در ليبي و 
تالش براي برقراري آتش بس بين دولت وفاق ملي 
و نيروهاي حفتر در مذاكرات مسكو گفته است: »ما 
بر س��ر قول خودمان در اين زمينه ايستاده ايم، اما 
متاسفانه حفتر كودتاگر در ميز مذاكره نيز با توسل 
به مكر و حيله توافقنامه آتش بس را امضا نكرده و 
مس��كو را ترك و از آنجا فرار كرد. در صورت ادامه 
حمالت حفتر به برادران ليبيايي و دولت مشروع 
اين كش��ور پاسخ مناس��ب را خواهيم داد... حفتر 
كودتا گر با ش��روطي كه مطرح كرده قصد و چهره 

اصلي خود را نمايان كرد.« 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه تاكيد 
كرده: »م��ا در س��وريه، ليبي و دري��اي مديترانه 
به دنبال ماجراجويي نيستيم. به دنبال امپرياليسم 
به هيچ عنوان نيس��تيم. چش��م هايمان با طمع به 
دست آوردن پول بيش��تر و چاه هاي نفت نيز كور 

نش��ده اس��ت. تنها هدف ما دفاع از حقوق و آينده 
خودمان و برادرانمان است.«

در ش��رايطي ك��ه تركي��ه از فائز س��راج حمايت 
مي كن��د، روس��يه نيز با وج��ود انكاره��اي مكرر 
مظنون به پشتيباني از خليفه حفتر است. منتقدان 
سياست هاي مسكو در ليبي مي گويند كه روسيه 
براي نيروهاي حفتر س��الح، پول و نيروي نظامي 

اعزام كرده است. 
ليبي در س��ال هاي اخير به كش��وري تبديل شده 
اس��ت كه كش��ورهاي خارجي از تركيه و روسيه 
گرفت��ه تا كش��ورهاي اروپاي��ي چون فرانس��ه با 

انگيزه هاي مختلف در آن دخالت كرده اند.

س��رنگوني دولت معم��ر قذافي در س��ال ۲۰۱۱ 
ميالدي توسط ائتالف بين المللي به رهبري ناتو و 
در پي اعتراضات مردمي به دولت قذافي، نيروهاي 
مختلفي كه تنها بر سر سرنگوني معمرقذافي توافق 
داشتند در ماه هاي پس از سرنگوني اختالفاتشان 
پررنگ تر ش��د و اندك اندك جن��گ داخلي ميان 

گروه هاي مختلف در ليبي شدت گرفت.
اكنون حدود ۹ سال از درگيري ها در ليبي مي گذرد 
و اين كشور صحنه بمباران و درگيري به ويژه ميان 
دولت طرابلس و دولت ش��رق ليبي اس��ت كه هر 
كدام از حمايت و كمك هاي گروهي از كشورهاي 

خارجي برخوردارند.

دريچه

تخليه يك ميليون نفر در اطراف 
آتش فشان تال فيليپين

گروه جهان| مقام هاي فيليپيني دس��تور تخليه 
كامل قريب به يك ميليون نفر از س��اكنان نزديك 
مانيل پايتخت فيليپين، را به دليل تشديد فعاليت هاي 
آتش فشاني »كول تال« در نزديكي اين شهر را صادر 
كردند. به گزارش سي ان ان، اين دستور پس از آن صادر 
شد كه كوه تال فعاليت آتش فشاني خود را از يكشنبه 
هفته جاري دوباره از سر گرفت. انفجارهاي اين كوه 
سبب شده تا فوران هاي آتش فشاني شامل ستون هاي 
عظيم از دود و خاكستر آتش فشاني تا فاصله ۱۴ بيش 
از كيلومتري به اطراف پراكنده شود. كوه تال حدود 
۷۰كيلومتري مانيل در جزيره لوزون قرار دارد و يكي 
از فعالترين آتش فشان هاي اين كشور است. تصاوير 
منتشره از فعاليت اين كوه نشان مي دهد جريان گدازه 
داغ )ماگما( به سرعت در حال سرريز شدن از دريچه 
آتش فشاني كوه و فوران ستون هاي ضخيمي از مواد 
آتش فشاني به آسمان منطقه است. مركز آتش فشان 
و لرزه نگاري فيليپين با اعالم س��طح چهار هشدار 
گزارش داده فوران انفجاري ممكن است در ساعت ها 
يا روزهاي آينده اتفاق بيفتد. باالترين سطح هشدار در 
اين زمينه پنج است كه نشان مي دهد فوران در حال 
وقوع اس��ت. طبق اين گزارش، نزديك به ۴۶۰ هزار 
نفر در منطقه كامال خطرناك با شعاع ۱۴ كيلومتري 
در اطراف اين آتش فشان سكونت دارند، در حالي كه 
بيش از۹3۰هزار نفر نيز در شعاع ۱۷كيلومتري اين 
كوه فعال آتش فشاني به طور پراكنده زندگي مي كنند. 
اين سازمان خواستار تخليه كامل همه ساكنان اين 
منطقه در ش��عاع ۱۷كيلومتري اطراف آتش فشان 
شده است. تا دوشنبه 3۰هزار نفر از بوميان منطقه در 

مناطق امن اسكان داده شده اند.

شكايت از قانون جديد 
شهروندي هند به دادگاه

گروه جهان| براي نخستين بار يك ايالت در جنوب 
هند تصميم گرفت با شكايت به دادگاه ، قانون جديد 
پرمناقشه مربوط به اعطاي شهروندي اين كشور به 
اقليت هاي غيرمسلمان چند كشور همسايه را كه 
عامل راه افتادن اعتراضاتي گسترده شد به چالش 
بكشد. به گزارش آسوشيتدپرس، دولت محلي ايالت 
كراال واقع در جنوب هند با شكايت به دادگاه عالي، 
قانون مناقش��ه برانگيز مذكور را نقض اصل سكوالر 
بودن قانون اساسي هند دانس��ته و دولت فدرال را 
متهم به ش��كاف ايجاد كردن در كشور كرده است. 
قانون شهروندي جديد هند كه از سوي دولت نارندرا 
مودي نخست وزير اين كشور، مطرح شده راه را براي 
اعطاي شهروندي اين كشور به مردم غيرمسلمان 
سه كشور همسايه ش��امل بنگالدش، افغانستان و 
پاكس��تان هموار مي كند. در پي مطرح ش��دن اين 
قانون اعتراضاتي گسترده در سراسر هند عليه آن برپا 
شد كه ۲3 كشته برجاي گذاشت. اين تجمعات در 
ادامه تبديل به اعتراضات گسترده تر عليه دولت هند 
شد. چالش هاي سياسي داخلي عليه مودي به دليل 
تصويب اين قانون مناقشه برانگيز رو به افزايش است 
و چند ايالت هند اعالم كرده اند كه اين قانون را اجرا 
نخواهند كرد. ماماتا بانرجي سروزير دولت ايالت بنگال 
غربي، نيز كه از منتقدان مودي است، چندين تجمع 
گسترده را در ايالتش عليه اين قانون برپا كرده است. 
ايالت هاي پنجاب، راجستان و مادهيا پرادش نيز كه 
توسط حزب كنگره، اصلي ترين حزب مخالفت دولت 
مودي، اداره مي شوند نيز از تصميمشان براي عدم 
اجراي اين قانون جديد خبر داده اند. ايالت ماهاراشترا 
با اكثريت حزب كنگره هم اين قانون را رد كرده است.

سوئد ارتش دوران جنگ سرد 
را احيا مي كند

گروه جهان| سوئد به دنبال احياي نيروي ارتش 
دوران جنگ سرد است و بر همين اساس پيشنهاد 
وزير دفاع براي افزايش بودجه دفاعي مورد حمايت 
احزاب قرار گرفته اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، پيتر هولت كويست وزير دفاع سوئد، تاكيد 
ك��رده هزينه هاي دفاعي چندين ب��ار از مه ۲۰۱5 
افزايش داشته است. در پي اتمام جنگ سرد، ارتش 
س��وئد به صورت تدريجي به ي��ك نيروي واكنش 
متمركز بر اقدامات و تالش هاي بين المللي تبديل 
شد. بودجه دفاعي اين كشور نصف و تعداد سربازان 
هم چند بار كم شدند. اما امروز، سوئد در تالش است 
تا نيروي دفاعي و ارت��ش خود را احيا كند. به گفته 
وزير دفاع سوئد، اوضاع سياست گذاري امنيتي در 
ش��مال اروپا در طول زمان وخيم ش��ده است و به 
همين دليل، حمله اي مسلحانه يا استفاده از نيروي 
نظامي عليه سوئد را نمي توان مستثني كرد. او در اين 
باره گفته است: »ما در برهه اي زندگي مي كنيم كه 
اوضاع سريع در حال تغيير است. ما شاهد تنش هاي 
شديد سياسي در سراس��ر جهان غرب هستيم. ما 
شاهد عدم پيش بيني هاي زياد و تاثيرات و تضعيف 
ساختارهاي دموكراتيك هستيم.«  وزير دفاع سوئد 
به رزمايش آمادگي نيروي اتمي روسيه در ۲۰۱۹ به 
عنوان نمونه اي از افزايش ناامني اشاره كرده و گفته: 
»اين يك سيگنال سياست گذاري قدرتمند امنيتي 
از جانب روسيه است. سوئد با تمام قوا عليه تسليحات 
اتمي اقدام مي كند.« روسيه و سوئد در سال گذشته 
روابط پرتنشي داشتند. اواسط سال گذشته روسيه 
دو ديپلمات سوئدي را اخراج كرد. اين اقدام در پي رد 
درخواست ويزاي دو ديپلمات روس اتخاذ شده بود. 

اختصاص ۷.۲ميليارد دالر از 
بودجه پنتاگون به ديوار مرزي

گ�روه جهان|دونال��د ترامپ در نظ��ر دارد در 
س��ال جاري ميالدي ۷.۲ ميليارد دالر از بودجه 
پنتاگون را به ساخت ديوار مرزي اختصاص دهد. 
اي��ن دومين س��ال پياپي خواهد ب��ود كه بودجه 
پروژه هاي ساخت و س��از نظامي و مبارزه با مواد 
مخدر به ساخت ديوار در مرز امريكا و مكزيك تعلق 
مي گيرد. به گزارش واشنگتن پست، دولت امريكا 
3.5ميليارد دالر از بودجه برنامه هاي مبارزه با مواد 
مخدر و ۷.3 ميليارد دالر از بودجه س��اخت و ساز 
نظامي را به ساخت ديوار مرزي اختصاص خواهد 
داد. مبالغي كه در س��ال گذشته ميالي از اين دو 
حوزه صرف ساخت ديوار مرزي شد به ترتيب ۲.5 
ميليارد و 3.۶ ميليارد دالر بودند. در مجموع ۱۸.۴ 
ميليارد دالر در دوران رياس��ت جمهوري دونالد 
ترامپ از بودجه فدرال صرف ديوار مرزي ش��ده 
است. اين برنامه نش��ان مي دهد كه افزايش تازه 
سرمايه ساخت ديوار مرزي به دولت اجازه خواهد 
داد كه تا بهار ۲۰۲۲ حدود ۱۴۲۴ كيلومتر ديگر از 
مرز مكزيك را ديواركشي كند. ده ها پروژه ساخت 
و س��از نظامي از سال گذش��ته ميالدي به دليل 
تخصيص بودجه تعيين شده براي آنها به ساخت 
ديوار م��رزي به تاخير افتاده يا متوقف ش��ده اند. 
دونالد ترامپ اخيرا نام خود را روي ديوار مرزي قرار 
داده است. در دوران رياست جمهوري ترامپ بيش 
از ۱۶۰كيلومتر از ديوار مرزي با مكزيك س��اخته 
شده و دولت او قصد دارد تا پايان سال ۲۰۲۰ طول 
اين ديوار را به سه برابر برساند. ترامپ گفته ديوار 
او جايگزين موانع قابل نفوذ و بي فايده در مناطق 

پرتردد مرزي مي شوند.

سپرده هاي بانك هاي لبنان 
كاهش يافته است

گروه جهان|مطابق تازه ترين آمارهاي ارايه شده از 
طرف بانك مركزي لبنان، سپرده هاي بخش خصوصي 
و عمومي اين كش��ور كاهش يافته اس��ت. به گزارش 
النهار، منابع بان��ك مركزي لبنان گفته ان��د تا پايان 
دسامبر گذشته، سپرده هاي ارزي بخش خصوصي و 
عمومي اين كشور ۶.۲۷درصد كاهش يافته كه معادل 
۱۱.۲ميليارد دالر است. بر پايه اين گزارش، سپرده هاي 
ارزي دالر در بانك هاي لبنان در پايان ۲۰۱۹ ميالدي 
به ۱۶۷.3۷ ميليارد دالر كاهش يافت، در صورتي كه در 
ابتداي همان سال، اين ميزان ۱۷۸.۶ ميليارد دالر بود. 
گفته شده، بانك ها نگران كم شدن سپرده ها در سال 
جديد ميالدي هستند؛ به ويژه آنكه لبنان ۹۰ ميليارد 
دالر بدهي عمومي و خارجي دارد و بانك مركزي قادر 
به پرداخت آن نيس��ت. افزون بر اين، به دليل بحران 
اقتصادي، هزاران كارمند بخش خصوصي لبنان از جمله 
كاركنان بانك هاي خصوصي به تعداد بيكاران اضافه 
 شده اند. رياض سالمه رييس كل بانك مركزي لبنان، 
پيشتر از ميشل عون رييس جمهوري، درخواست كرده 
بود از دولت موقت يا پيشبرد امور بخواهد مجوزهاي 
ويژه اي به او بدهد تا بتواند مقررات س��ختي را كه در 
برخي بانك ها در خصوص س��پرده گذاران اجرا كرده، 
بر تمام بانك ها تعميم بدهد تا نحوه تعامل بانك ها با 
سپرده گذاران عادالنه باشد. از جمله اين مقررات اين 
است كه بانك ها در لبنان شروط بسيار سختي را براي 
گرفتن سپرده ها از سوي سپرده گذاران تعيين كردند. 
از ابتداي اعتراض هاي مردمي، واريز پول به حساب هاي 
خارجي نيز متوقف ش��ده ولي تاكن��ون دولت لبنان 
چارچوب قانوني براي تعامل با سرمايه هاي اين بانك ها 

تعيين نكرده تا اين اقدام ها منظم و دقيق شود.
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جهان در انتظار 
توفان هاي مهيب 

گروه جهان| گرماي��ش آب اقيانوس ها در ۲۰۱۹ 
به ركورد تازه اي رس��يده به گونه اي كه بايد منتظر 
توفان هاي مهيب اقيانوسي و افزايش غيرقابل توصف 
سطح آب درياها باشيم. نشريه گاردين با هشدار به 
وخيم شدن وضعيت اقليمي جهان نوشته: اقيانوس ها 
بهترين راه براي سنجش بحران آب وهوايي هستند 
زيرا ۹۰درصد گرماي ناش��ي از گازهاي گلخانه اي 
را جذب مي كنند. گرم��اي اقيانوس هاي جهان در 
۲۰۱۹ به ركورد تازه اي رسيده كه اين معضل، گرم 
شدن غيرقابل انكار و شتاب بخش كره زمين را نشان 
مي دهد. تجزيه و تحليل هاي تازه نشان مي دهد كه 
پنج سال گذشته، گرمترين سال ها براي اقيانوس ها 
بوده است. در واقع اين گرمايش معادل روشن كردن 
۱۰۰ مايكروويو توسط هر انسان روي اين كره خاكي 
اس��ت. گرم ش��دن آب اقيانوس ها به معناي شروع 
توفان هاي شديد بوده و چرخه آب را مختل مي كنند 
و اين يعني سيل، خشكسالي و آتش سوزي بيشتر و 
همچنين افزايش غيرقابل توصيف سطح آب درياها. 
بنا براين گزارش، رايج ترين راه س��نجش گرمايش 
جهاني، اندازه گيري ميانگين دماي هواست. اما وجود 
پديده هاي طبيعي آب وهوايي مانند ال نيينو به اين 
معني است كه اندازه گيري دماي هوا مي تواند سال به 
سال متغير باشد. جان آبراهام از دانشگاه سنت توماس، 
مينه س��وتا و عضو يكي از تيم هاي جديد بررس��ي 
گرمايش آب وهوا در اين خصوص گفته: »اقيانوس ها 
به ش��ما مي گويند كه زمين با چه سرعتي در حال 
گرم شدن است. با كمك اقيانوس ها، به خوبي شاهد 
گرمايش مداوم و بدون وقفه سياره زمين هستيم و 
اين خبري ناگوار است.« مايكل مان از دانشگاه ايالتي 
پنسيلوانيا نيز بر اين باور است، سال ۲۰۱۹ نه فقط 
ركورد گرمترين سال را داشته است بلكه بيشترين 
افزايش حجم دي اكسيد كربن را در يك دهه گذشته 
نشان مي دهد. نتايج تحليل هاي جديد انجام شده 
در اين بخش نشان مي دهد با افزايش ميزان گازهاي 
گلخانه اي در فضا، گرما با سرعت بيشتري افزايش 
مي يابد. در واقع بررسي ها ثابت كرده نرخ گرمايش از 
سال هاي ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۹ چهار و نيم برابر سريعتر از 
سال هاي ۱۹55تا ۱۹۸۶ است و در اين ميان بيشتر 
مناطق اقيانوسي افزايش حرارتي را نشان مي دهند. 
آبراهام همچنين گفته افزايش دماي آب اقيانوس ها 
نه تنها سبب ايجاد توفان هاي بزرگ مي شود بلكه روي 

بارش باران و تبخير آب نيز تاثيرگذار است.

كوتاه از منطقه

تعويق امضاي توافقنامه صلح 
امريكا و طالبان 

منابع خبري افغانس��تان از تعويق زمان امضاي 
توافقنامه صلح امريكا و طالبان كه قرار بود در هفته 
جاري امضا شود، خبر دادند. گفته شده، طالبان 
آماده امضاي توافقنامه صلح است اما امريكايي ها 
در روزهاي اخير توجهي ب��ه اين موضوع ندارند. 
منابع مطلع گفته اند كه ممكن اس��ت توافقنامه 
صلح امريكا و طالبان سه هفته به تعويق افتاده باشد. 
به گفته اين افراد، تا زماني كه تنش ها در منطقه 
كاهش نيابد، توافقنامه صلح نيز امضا نخواهد شد.

 اخراج ۲۱ نظامي عربستان
 از امريكا 

دولت امريكا اعالم كرده ۲۱ نظامي سعودي تحت 
آموزش در پايگاه هاي نظامي اين كشور را در پي 
حمله مرگبار دسامبر يكي از همقطاران آنها در 
فلوريدا اخراج مي كند. به گزارش س��ي ان ان، در 
تيراندازي محمد سعيد شمراني كه براي شركت 
در دوره آموزشي به پايگاه پنساكوال اعزام شده بود، 
سه نظامي امريكايي كشته و هشت نفر زخمي 
شدند. او خود با شليك ماموران پليس كشته شد.

 ژاپن بودجه اعزام نيرو
 به خاورميانه را تصويب كرد

دولت ژاپ��ن بودجه اعزام نيروهاي دفاع از خود به 
خاورميانه را تصويب كرد. به گزارش ژاپن تودي، 
بودج��ه اع��زام نيروهاي دف��اع از خ��ود ژاپن به 
خاورميانه 5۰۷ ميليون ي��ن برابر با ۴.۶ميليون 
دالر مصوب ش��د. تارو كونو وزير دفاع ژاپن، گفته 
اعزام نيروه��اي دفاع از خود ژاپ��ن به خاورميانه 
ضمن تضمين صلح و ثبات منطقه، امنيت و ايمني 

كشتي هاي ژاپني را به دنبال خواهد داشت.

بازشماري بخشي از آراي 
انتخابات در افغانستان

كميسيون مستقل رسيدگي به شكايات انتخاباتي 
در پايان رسيدگي به هزاران شكايت از نتايج ابتدايي 
انتخابات رياست جمهوري گفته آراي بيش از پنج 
هزار محل راي دهي بازش��ماري مي ش��ود. آرا در 
۲۱واليت افغانستان بازش��ماري مي شوند؛ آراي 
۱۰۹محل نيز باطل ش��ده است. اشرف غني پيروز 
انتخابات اعالم ش��ده اما نامزده��اي رقيب به ويژه 
عبداهلل عبداهلل با تاكيد بر وقوع گس��ترده تخلفات 

انتخاباتي اعالم كرده كه نتايج را نمي پذيرد. 

 75 كشته در پي كاهش دما 
در پاكستان

ستاد مديريت بحران ملي پاكستان اعالم كرده 
شمار قربانيان حوادث مربوط به كاهش بي سابقه 
دما، بارش سنگين برف و باران در مناطق مختلف 
اين كشور به ۷5 تن رسيده است. بارش سنگين 
برف در بلوچستان، كشمير و همچنين باران هاي 
سيل آسا در پنجاب و اياالت خيبرپختونخوا منجر 

به تخريب ده ها منزل مسكوني شده است. 
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عكسروز

چهرهروز

نادر مشايخي: به صحنه برويد
نادر مشايخي مي گويد: ما براي تفريح موسيقي درست نمي كنيم. مي خواهيم به مردم الهام دهيم و بگوييم كه اين گونه نيز مي توان جهان 
را ديد. اگر هنرمندي از چيزي ناراضي است بايد آن را با كار خود به مردم نشان دهد، نه با تعطيل كردن كارش. اين آهنگساز و رهبر اركستر 
به ايسنا گفت: اگر مي خواهند چيزي را تغيير دهند، بايد فعاليت كنند. مي خواهند در خانه بنشينند كه چه كاري انجام دهند؟ او ادامه 
مي دهد: مي دانم شرايط مشكلي است و آنها نيز غم دارند ولي با اين حال بايد كار كنند. شجاعت داشته باشند و روي صحنه بروند. هدف، 
تفريح مردم نيست. اگر به حقانيت كاري كه انجام مي دهند و الهام بخش بودن آن اعتقاد دارند، بايد اين را به مردم نشان دهند. اين افراد بايد 
اعتقاد خود را به كار هنري شان به مردم ابراز كنند و مسائل مورد توجه خود را با اثرشان به مردم انتقال دهند. واقعيت كار هنري اين است.

بازارهنر

سومين جايزه بين المللي براي »اتاق شماره ۱۳«
فيلم كوتاه »اتاق ش��ماره ۱۳« بعد از دريافت س��ومين 
جاي��زه بين الملل��ي و ۱0 حضور جهان��ي در تازه ترين 
 Queen Palm رقاب��ت بين الملل��ي ب��ه جش��نواره
International Film Festival كاليفرنيا مي رود. 
تيرس��حر كارگردان جوان اهوازي كه ب��ا اولين تجربه 
فيلمسازي خود كه يك فيلم كوتاه ۱۳ دقيقه اي است، 
پ��س از دريافت جاي��زه بهترين فيلم از ن��گاه مردم در 
 Lift-Off Global Network( جشنواره ليفت اف
Sessions( لندن و جايزه ويژه هيات داوران جشنواره 
 New York Film( آكادم��ي فيل��م نيوي��ورك
Academy( امريكا برنده جايزه بهترين فيلم در بخش 
بين الملل جشنواره  Indogma هند شد. فيلم كوتاه اتاق 
شماره ۱۳ همچنين نامزد دريافت جايزه بهترين موسيقي 

متن در جش��نواره Indogma Film Festival هند 
شد. در اين فيلم كوتاه هنرمنداني چون فرشاد فعال و غزال 
راه آورد ايفاي نقش كرده اند. در خالصه داستان فيلم كوتاه 
اتاق شماره ۱۳ آمده است: نويسنده اي درگير با كلمات اش 

مي شود و خود را در داستان اش مي بيند.

تاريخنگاري

استعفاي عين الدوله
در روز ۲۵ دي  ۱۲۹۶ شمس��ي، عين الدوله كه براي سومين بار رييس الوزرا شده 
بود، از اين سمت استعفا داد. عبدالمجيد ميرزا عين الدوله، فرزند سلطان احمدميرزا 
عضدالدوله و نوه فتحعلي شاه بود.  او كه از مخالفان مشروطه بود، در حالي كه در 
زمان پادشاهي مظفرالدين شاه نيز رييس الوزرا بود، از اجراي فرمان ايجاد عدالتخانه 
كه از سوي شاه صادر شده بود، خودداري مي كرد.  مظفرالدين شاه چاره را در عزل 
عين الدوله و صدور فرمان مش��روطيت ديد. عين الدوله پس از عزل از صدارت، به 
فريمان  سپس مازندران تبعيد شد و در جريان فوت مظفرالدين شاه و تاج گذاري 
محمد علي ميرزا، در تهران حضور نداشت. بعد از مرگ مظفرالدين شاه، در دوران 
سلطنت محمدعلي شاه، او مجدداً مورد توجه و مشورت قرار گرفت و در جنبش 
مشروطه خواهي در انقالب آذربايجان، ش��اه او را براي سركوبي قيام تبريز و دفع 
مجاهدين و مش��روطه طلبان، مامور كرد ولي موفقيتي حاصل نشد. بعد از فتح 
تهران به دست مجاهدين و تحصن محمدعلي شاه به سفارت روس، عين الدوله 
برخالف بسياري از مقامات كه به سفارتخانه ها متحصن شدند، به اتفاق چند نفر از 
اقوام خود، پياده به بهارستان رفت و خود را تسليم مجاهدين و روساي ملت كرد و 
اين اقدام او باعث شد كه روساي مشروطه و مجاهدين، او را با احترام بپذيرند و به 
او آزاري نرسانند. عين الدوله با اينكه تا آخر عمر مخالف مشروطه بود ولي در زمان 
احمدشاه قاجار نيز دو بار در سال هاي ۱۲۹۴ و ۱۲۹۶ هجري شمسي رييس الوزرا 
شد. عين الدوله قوي ترين كابينه را در طول تاريخ مشروطيت تشكيل داد و تمام 
داعيه داران را به دور خود جمع كرد. چهار رييس الوزراي سابق و يك رييس مجلس 
در آن كابينه عضويت داشتند، ولي هيچ توفيقي نصيب آنها نشد و كابينه بدون هيچ 
اقدامي، پس از سه ماه ساقط شد. در سال ۱۲۹۷ كه زمام امور مملكت به وثوق الدوله 

سپرده شد، عين الدوله با اختيارات كامل والي آذربايجان شد و خمسه و زنجان نيز 
در قلمرو حكومت او قرار گرفت. عين الدوله چندي در زنجان توقف كرد، س��پس 
به تبريز رفت ولي جنبش خياباني بيش از هر چيزي او را زجر مي داد. وي معتقد 
به شدت عمل و جنگ نبود و ميل داشت موضوع از طريق مذاكره و كدخدامنشي 
حل شود ولي سران قيام و دموكرات ها مصلحت در مذاكره نمي ديدند و از اين رو 
عين الدوله توقف خود را در تبريز بي فايده دانست و چند روزي هم در باسمنج توقف 

كرد  سپس بدون اطالع رييس دولت، به تهران بازگشت.

میراثنامه

مگر »توفان نوح« رخ دهد كه شهر سوخته زير آب برود
»ش��هر سوخته روي تپه هاي طبيعي بنا شده  اس��ت، يعني تپه هاي حدود دو 
ميليون س��اله. پس اين محوطه جهاني با جيرف��ت تفاوت هايي دارد. هر چند 
ش��ايد قدري آب در آن نفوذ كند، اما مگر اينكه چيزي مثل توفان نوح رخ دهد 
كه تپه زير آب برود.« هر چند معاون ميراث فرهنگي سيس��تان و بلوچستان 
محوطه جهاني شهر سوخته را يكي از محوطه هاي تاريخي اين استان مي داند 
كه در اثر وقوع سيل آسيبِ  كمي به خود ديده و نسبت به آن دل نگراني كمتري 
دارد اما يكي از دل نگراني ها براي اين محوطه تاريخي، تجربه اتفاق تلخي است 
كه جيرفت ۱۶ سال گذشته به چشم ديد. وقتي باران تمام شود، خاك شسته 
مي ش��ود يا به چيزي ش��بيه به گل درمي آيد و آن وقت است كه احتمال دارد 
يافته هاي باستان شناسي كه مي تواند چهره جديدي از اين شهر سوخته نشان 
دهد، به يغما برود و... سيدسجادي با تاكيد بر اينكه نظريه پر كردن حفاريات، 
نظريه چندان درخشاني هم نيست، به ورود آب به بخش هايي از محوطه جهاني 
شهر سوخته كه كاوش در آنها انجام شده بود، اشاره مي كند و مي گويد: اين يك 
راه حل موقت و تقريبا كم هزينه اس��ت، اما راه حلي علمي و نهايي نيست. بلكه 
بايد با مطالعه دقيق تر همكاران مان در بخش هاي مرمتي و حفاظتي، در نقاطي 
كه حفاري هاي بزرگ تري انجام شده مانند منطقه مسكوني شرقي يا ساختمان 
شماره يك به فكر راه حل هاي دايمي تري باشيم، فكرهاي امروز بيشتر به صورت 
موقت براي رد كردن وضعيت كنوني اس��ت. سرپرست كاوش محوطه جهاني 
شهر سوخته با بيان اينكه به واسطه ارتفاع محوطه، سيل در خود شهرسوخته 
نمي تواند به آن معنا وارد ش��ود، چون اگر آب باال هم بيايد، از سراش��يبي وارد 
مي شود، اظهار مي كند: از حدود چهار تا پنج هزار سال قبل، در وسط سايت سه 
تاالب يا بركه پر از آب وجود داش��ته كه به عنوان آب مصرفي احيانا در مصارف 
مختلف كاربرد داش��ته است، بنابراين وجود آب در شهر سوخته در داخل اين 
بركه ها چيز غيرعادي نيس��ت. او تاكيد مي كند: در صورتي به محوطه ش��هر 
سوخته آب وارد مي شود كه اين بركه ها پر آب شوند و سطح قسمت هاي مرتفع 
تپه را دربرگيرند. سيدسجادي با اين وجود اظهار مي كند: طبيعي است كه آب 

قدري به ساختارهاي پر شده با خاك در زمان بارندگي نفوذ كند. مثال ساختمان 
شماره ۳۳ كه از دو سال قبل در حال حفاري آن هستيم. روي اين سازه به قطر 
بيش از يك متر و بيست سانتي متر خاك ريخته شده است. اگر باران به شكل 
عادي و متعادل باشد هيچ آسيبي وارد نمي كند. شايد فقط قدري رطوبت نفوذ 
كند. عالوه بر اينكه روي ديوارها را با پالستيك و حصير پوشانده ايم. وي احتمال 
بروز اتفاقي كه براي جيرفت رخ داد را براي ش��هر س��وخته ناممكن مي داند و 
مي گويد: شرايط شهر س��وخته با جيرفت بسيار متفاوت است. بستر رودخانه 
هيرمند تغيير كرده و اصال نزديك به ش��هر نيست. درست است كه سيستان 
سرزميني تخت است و ۴00 متر ارتفاع دارد، بنابراين آب به راحتي در آن جمع 
مي شود. اما يادمان باشد كه محوطه روي تپه هاي طبيعي بنا شده  است، يعني 
تپه هاي متعلق به حدود دو ميليون س��ال قبل. بنابراين در اين شرايط در آن 
نقاط رطوبت آب كمتر مي تواند نفوذ كند. مگر اينكه چيزي مثل توفان نوح رخ 

دهد كه تپه زير آب برود.

ايستگاه

اسپايك لي رييس داوران 
جشنواره فيلم كن ۲۰۲۰ شد

انتقاد از تبعيض نژادي و 
جنسيتي در صنعت سينمايي

كارگردان و فيلمنامه نويس 
برنده اس��كار ب��ه عنوان 
امريكاي��ي  نخس��تين 
آفريقايي تب��ار رياس��ت 
داوران بخ��ش مس��ابقه 
اصلي جشنواره فيلم كن 
را برعهده مي گيرد. ورايتي 
نوشت: مسووالن جشنواره 

فيلم ك��ن اعالم كردند اس��پايك لي كارگ��ردان و 
فيلمنامه نويس امريكايي رياست هيات داوران بخش 
مسابقه اصلي هفتاد و سومين دوره اين جشنواره را 
برعهده خواهد داش��ت. اين كارگردان نام خود را به 
اين ترتيب به عنوان نخستين امريكايي آفريقايي تبار 
در اين س��مت ثبت كرد. لي از سابقه سال ها حضور 
در جشنواره كن برخوردار است و نخستين بار سال 
 ۱۹۸۶ با فيل��م »او آن را خواهد داش��ت« در بخش 
۲ هفته كارگردانان برنده جايزه شد. »كار درست را 
انجام بده« در س��ال ۱۹۸۹ فيلم ديگر لي به بخش 
مسابقه كن راه يافت و در اين مدت ۷ فيلم وي در كن 
حضور يافت. تريلر »كو كالكس كالن سياه پوست« 
جديدتري��ن فيلم وي س��ال پيش در اي��ن رويداد 
سينمايي به نمايش درآمد و جايزه بزرگ كن را برد. 
اين فيلم موفق به كسب جايزه اسكار بهترين فيلمنامه 
اقتباسي شد. سال پيش آلخاندرو گونزالس ايناريتو 
كارگردان مكزيكي در اين سمت جاي داشت و فيلم 
كره اي »انگل« يا »پارازيت« را به عنوان برنده جايزه 
نخل طالي ۲0۱۹ اين جشنواره انتخاب كرد. اين فيلم 
در ۶ بخش اسكار ازجمله بهترين فيلم نامزد دريافت 
جايزه شده است. اس��پايك لي در پاسخ به انتخاب 
جشنواره كن از آن به عنوان جشنواره اي ياد كرد كه 
مهم ترين جشنواره سينمايي دنياست و گفت: اين 
جشنواره تأثيري بزرگ بر موقعيت كاري من گذاشته 
است و خط سير من در سينماي جهان را عوض كرد. 
هفتاد و سومين دوره جشنواره فيلم كن ۱۲ تا ۲۳ مه 

)۲۳ ارديبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۹( برگزار مي شود.

»اس��تيو مك كوئي��ن« 
كارگردان انگليسي برنده 
جايزه اسكار از مسووالن 
برگ��زاري جواي��ز فيلم 
انگليس��ي بفتا به دليل 
درنظ��ر نگرفت��ن تنوع 
و گوناگون��ي در انتخاب 
نامزدهاي امس��ال خود 

انتقاد ك��رد. اس��تيو مك كوئين به عن��وان اولين 
كارگردان رنگين پوستي كه جايزه اسكار را در سال 
۲0۱۴ از آن خ��ود كرد، گفت كه آكادمي هنرهاي 
فيلم و تلويزيون بريتانيا )بفتا/BAFTA( در صورتي 
كه فراگيري را در نظر نگيرد، جاذبه خود را از دست 
مي دهد. انتق��اد وي پس از آن مطرح ش��د كه نام 
زنان و افرادي با پيش��ينه اقليتي در فهرست كوتاه 
نامزدهاي جوايز مهم بفتا خالي است. نام هيچ بازيگر 
غير سفيدپوستي در چهار بخش اصلي بازيگري اين 
جوايز ديده نمي شود و هيچ فيلم ساز زني براي بخش 
بهترين كارگردان معرفي نش��ده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، اين واكنش شديد به فهرست 
كوتاه بفتا، مس��ووالن برگزاري اين مراسم را برآن 
داش��ت تا اعالم كنند بفتا سيستم انتخاب خود را 
مورد بازنگري دقيق قرار مي دهد. مك كوئين كه در 
گذشته دو فيلم از وي برنده جايزه بفتا شده، گفت 
كه تعادل جنس��يتي، مشكل صنعت سينماست. 
اين كارگ��ردان هاليوود تاكيد ك��رد كه بفتا بدون 
اصالحات، اعتبار خود را از دست مي دهد.براساس 
گزارشي كه در سال ۲0۱۸ منتشر شد، ۹۴ درصد از 
همه نامزدهاي جوايز فيلم بفتا، سفيدپوست بوده اند.

آزمون در بين بهترين لژيونرهاي يك دهه اخير ليگ روسيه

برخالف پيش بيني ها كره يقه ايران را گرفت

مهاج��م ايراني تي��م زني��ت در زمره 
موفق ترين بازيكنان خارجي يك دهه 
اخير ليگ روسيه مطرح شد. به گزارش 
سايت چمپيونات، سردار آزمون كه در سال ۲0۱۸ 
به تيم زنيت پيوس��ت توانسته در ۴۱ بازي براي اين 
تيم ۲۳ گل به ثمر برس��اند و فصل گذش��ته در رده 
دوم جدول گلزنان ليگ روس��يه قرار داشت. اكنون 
س��ايت چمپيونات فوتبال روسيه در گزارشي اقدام 
به معرفي ۳0 بازيكن برتر خارجي تاريخ ليگ روسيه 
در يك دهه اخير كرده است كه نام سردار آزمون نيز 
در آن ديده مي شود. اين بازيكن براي روبين كازان، 
روستوف و زنيت در فوتبال روسيه بازي كرده است و 
زوج او با آرتم زيوبا در تيم زنيت به خطرناك ترين زوج 
فوتبال باشگاهي در روسيه تبديل شده. او موفق شد 
در اين فصل دو گل نيز در ليگ قهرمانان براي اين تيم 
به ثمر برساند و اميدوار است بعد از قهرماني در فصل 
قبل ليگ روسيه در اين فصل نيز قهرماني دوباره اي را 
با اين تيم تكرار كند. همچنين بعد از پايان نيم فصل 

نخست ليگ روسيه، سردار آزمون مهاجم ايراني تيم 
زنيت با توجه به عملكرد خوب خود توانست به عنوان 
يكي از دو مهاجم برتر خارجي ليگ روسيه انتخاب 

شود.  مهاجم تيم ملي فوتبال ايران به همراه الدر شاه  
مرادوف ازبكستاني به عنوان دو مهاجم برتر خارجي 

ليگ روسيه انتخاب شدند.

محمدرضا حضرت پور گفت: برعكس پيش بيني هايي 
كه داشتيم بازي با كره س��خت شد و خوشبختانه 
توانستيم با برد اين تيم راهي فينال شويم. ليبروي 
تيم ملي واليبال ايران درباره كسب سهميه المپيك 
توسط تيم  ملي واليبال ايران اظهار كرد: همان طور 
كه مي دانيد اين مس��ابقات خيلي حساس  بود و در 
تهران با اين فكر تمرين مي كرديم كه چين و استراليا 
رقباي اصلي ما هستند و مي توانند مانع صعود تيم 
ايران به المپيك شوند. البته اين موضوع در جريان 
مس��ابقات كامال تغيير كرد. او ادام��ه داد: برعكس 
پيش بيني هايي كه داشتيم استراليا حذف شد و به 
نظر من هم كره بايد بعد از ايران دوم مي شد، چون تيم 
بسيار خوبي داشت. تيمي كه يقه ايران را گرفت كره 
بود. البته چون در مرحله نيمه نهايي به ايران خورد 
حذف ش��د در غير اين صورت از نظر ما بهترين تيم 
اين تورنمنت بعد از ايران، تيم ملي كره بود كه يك 
بازي بسيار نزديك را هم با ما به نمايش گذاشتند. خدا 
را شكر توانستيم خوب كار كنيم و سهميه المپيك 
را براي دومين بار به دست آوريم. ليبروي جوان تيم 

ملي ايران در مورد عملكرد خوب خود در اين رقابت ها 
نيزبه ايسنا گفت: خدا را شكر توانستم آن طور كه بايد 
به تيم ملي كمك كنم و از بازي كردن كنار بزرگان 
واليبال ايران لذت ببرم. همه نفراتي كه در تيم ملي 
ايران حضور دارند افراد بزرگي در واليبال هس��تند 
و وقتي اش��تباهي كنار آنها انجام مي دهيد شرايط 
سخت مي ش��ود، خوش��حالم كه در اين تورنمنت 
توانستم عملكرد خوبي داشته باشم. اميدوارم عمر 
موفقيت هايم كوتاه نباشد و با تالش هايي كه انجام 
مي دهم براي چندين سال ديگر در اختيار تيم ملي 

باش��م. او همچنين با اشاره به عملكرد خوب شهرام 
محمودي در اين رقابت ها توضيح داد: باالخره غفور 
به دليل مصدوميت كنار تيم حضور نداشت و انصافا 
ش��هرام در بازي هايي كه بايد به تي��م ايران كمك 
مي كرد خوب توپ زد. انصافا شهرام از آمادگي خوبي 
برخوردار بود و در حد و اندازه اي كه انتظار مي رفت به 
تيم كمك كرد. خدا را شكر مشكلي نداشتيم و نتيجه 
مورد نظر ما كسب شد.  ملي پوش واليبال ايران با بيان 
اينكه همه نفرات تيم آمادگي قابل قبولي داشتند، 
توضيح داد: اينكه تيم آماده نبود درس��ت نيس��ت، 
همه بازيكنان از ليگ هاي داخلي و خارجي به تيم 
اضافه شدند و به همين دليل از آمادگي قابل قبولي 
برخوردار بودند. پيش از ش��روع بازي ها نيز مسابقه 
تداركاتي با تيم قطر داشتيم كه خوب بود، دو بازي 
اول ما هم با تيم هاي راحت تري بود كه باعث شد تيم 
به آمادگي و هماهنگي كامل برسد. او در پايان گفت: 
االن به المپيك صع��ود كرده ايم. از اين به بعد بايد با 
انگيزه و تالش بيشتر كار كنيم تا ان شاءاهلل به نتيجه 

قابل قبولي در توكيو دست پيدا كنيم.

ورزشي

تقديم جايزه جشنواره هند به جان باختگان هوايپماي اوكراين
كارگ��ردان فيل��م »حم��ال ط��ال« جاي��زه بهترين 
فيلمنامه جش��نواره فيلم »چاتراپاتي شيواجي« را به 
جان باختگان ايراني و خارجي پ��رواز اوكراين تقديم 
 Gold Runner »كرد. فيلم سينمايى »حمال طال
به كارگردانى و تهيه كنندگى تورج اصالنى در بخش 
رقابتي جشنواره بين المللي فيلم »چاتراپاتي شيواجي« 
در كش��ور هندوستان روي پرده رفت و جايزه بهترين 
فيلمنامه را به دست آورد. تورج اصالني با نهايت تأسف 
و تألم، اين جايزه را به كاپيتان »والديمير گاپوننك« 
Volodymyr Gaponenko خلب��ان اوكرايني 
پرواز شماره PS۷۵۲ و ۱۷۶ جان باخته اين هواپيما اعم 
از نخبگان برجسته دانشگاه هاي ايران و ديگر مليت هاي 
جهان تقديم كرد. جشنواره بين المللي فيلم »چاتراپاتي 
شيواجي« CSIFF با شعار »فيلم هاي خوب ارزش هاي 
زندگي را ب��اال مي برند« با هدف فراهم آوردن فرصتي 
براي ارايه آثار فيلمسازان جهان در يك جشن سينمايي 
و فراهم كردن بستري براي فيلمسازان در شبكه هاي 

حرفه اي فيلم برگزار مي شود. فيلم سينمايى »حمال 
ط��ال« در آخرين حضور بين المللي خ��ود؛ در بخش 
رقابتي »س��ينماي جهان« World Cinema در 
هفتمين دوره جش��نواره بين المللي فيلم »دهوك« 
Duhok در اقليم كردستان عراق به نمايش درآمد و 
تورج اصالنى براي كارگردان اين اثر سينمايي جايزه 
»اس��تعداد تازه« New Talent را تصاحب كرد و از 
طرف اعضاي هيات داوران، تنديس طاليي »برگ مو« 

و لوح افتخار به اين سينماگر ايراني اهدا شد.

فراخوان »داستان نوجوان براي اقتباس فيلم كوتاه«
فراخوان »داستان نوجوان براي اقتباس فيلم كوتاه« 
با هدف شناسايي داس��تان هاي نوجوان كه قابليت 
اقتباس براي س��اخت فيلم كوتاه دارند، منتشر شد. 
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان از داستان نويسان 
براي مشاركت در شناسايي داس��تان هاي نوجواني 
كه قابليت اقتباس براي س��اخت فيلم كوتاه را دارند، 
دعوت ب��ه همكاري مي كن��د. اين ط��رح با حمايت 
و هم��كاري انجمن س��ينماي جوانان اي��ران انجام 
مي ش��ود و داس��تان هاي برگزيده در كتابي منتشر 
خواهد ش��د تا در اختيار فيلمس��ازان جوان سراسر 
كش��ور ق��رار گي��رد. داستان نويس��ان عالقه مند به 
همكاري در اين طرح تا پايان بهمن ماه فرصت دارند 

داس��تان هاي خود را براي دبير علم��ي اين طرح به 
رايانامه Kashefi.ali@gmail.com  ارسال كنند. 
همزمان با انتشار و رونمايي كتاب در بهار سال ۱۳۹۹ از 
نويسندگان برگزيده اين طرح تقدير به عمل خواهد آمد.

برگزاري شبي براي »آلبر كامو«
به مناسبت انتش��ار ترجمه فارسي نامه هاي آلبر كامو 
توس��ط زهرا خانلو، »ش��ب كامو« برگزار مي شود. اين 
مراسم روز چهارشنبه ۲۵ دي ماه از ساعت ۱۷ در خانه 
انديشمندان علوم انساني برگزار مي شود. در اين مراسم 
فيليپ تيبو )سفير فرانسه درايران(، نسرين خطاط، مينو 
مشيري، زهرا خانلو و جواد فريد درباره زندگي و آثار كامو 
به ويژه نامه هاي او كه اخيرا ترجمه فارسي آن را موسسه 
نشر نو منتشركرده است، مورد بحث قرار مي دهند. در 
خبر برگزاري اين نشست آمده است: »بيش از نيم قرن 
بايد مي گذشت تا مكاتبات عاشقانه نويسنده اي بزرگ و 
بازيگري مشهور منتشر شود و خبرش به گوشه و كنار 
جهان برسد. كاترين كامو در سال ۱۹۷۹ اين نامه ها را 
از ماريا كاس��ارس تحويل مي گيرد تا بعد از نيم قرن در 
انتشارات گاليمار �� خانه ديگر آلبر كامو �� منتشر شود و 
نخستين ترجمه اين كتاب نه به زبان انگليسي كه به زبان 
فارسي منتشر شد: »خطاب به عشق« بي راه نيست اگر 
بگوييم كه اين نامه ها را مي توان مانند يك »رمان« خواند 

و از طريق اين گفت وگوي كمابيش بي وقفه شگفت انگيز 
به اليه ها و ابعاد تازه اي از اشخاص و رويدادها و مكان هاي 
بسيار رسيد؛ رماني با دو شخصيت يا دو راوي كه ۱۲ سال 
عشقي زاينده و فرساينده را زيستند و رعايت كردند تا در 
كمال خود به تلنگر يك تصادف ناتمام بماند.« آلبر كامو در 
يكي از نامه ها آويشني را كه از دامنه كوه در فالتي وحشي 
كنده است مي گذارد و براي ماريا كاسارس مي فرستد و 
ماريا در نامه اي آرزو مي كند كه اي كاش در جيب هاي 

كامو جا مي گرفت و همه جا همراهش مي بود.
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