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تعادل| ب��ا فقر چگونه مي ت��وان مبارزه ك��رد؟ دولت 
جمهوري اسالمي پس از 40 سال سند بين دستگاهي 
را امضا كرد كه بر اساس ان مقابله با فقر الزامي و راهبردي 
ش��د. به گزارش خبرنگار » تعادل« تفاهم نامه مشترك 
بين جهاد دانشگاهي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و مركز پژوهش هاي مجلس روز گذشته در محل جهاد 
دانشگاهي به امضاي محمد شريعتمداري وزير كار تعاون 
و رفاه اجتماعي، محمد قاسمي رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي و حميدرضا طيبي رييس جهاد 
دانشگاهي رس��يد. به گزارش »تعادل« اين تفاهم نامه 
در 6 م��اده و 16 بند تنظيم و امضا ش��ده كه پيگيري و 
تحقق مفاد آن توس��ط كارگروه مش��تركي متشكل از 
نمايندگان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
وزارت كار تع��اون و رفاه اجتماعي و جهاد دانش��گاهي 
صورت مي پذي��رد و اين كارگ��روه حداكثر ظرف مدت 
10 روز از زم��ان امض��اي تفاهم نامه تش��كيل و درباره 
برنامه هاي اجرايي و نحوه مش��اركت براي تحقق مفاد 
تفاهم نامه توافق مي كنند. بر اين اساس قرار شد زمينه 
نحوه مديريت ابعاد تعارض مناف��ع در قوانين و اجراي 
دس��تورالعمل ها و قوانين مديريت شود، تا كمترين اثر 
منفي بر رفاه اجتماعي و منافع مردم داش��ته باشد.  در 
اين مراسم محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، بيان كرد: تمامي شعارهاي اوايل انقالب حول 
رفع تبعيض مقابله با فس��اد و حمايت از محرومان بوده 
است. اگر اين ارزش ها را زير پا بگذاريم اساس انقالب را 
زير سوال برده ايم. انقالب در دنيا شناخته نمي شود مگر 
با همين رويكرد، در عمل بايد به اين موضوع بپردازيم. 
وي ادامه داد: پژوهش هاي علمي نش��ان مي دهد رابطه 
معناداري ميان افزايش فساد و كاهش رفاه عمومي وجود 
دارد كه اگر اين رابطه را از ميان نبريم و با فساد برخورد 
واقعي نداشته باشيم رفاه عمومي خدشه دار مي شود و 
اين براي چهره نظام اسالمي خوب نيست. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اظهار كرد: مقابله با فقر چيزي شبيه 
بازي اس��ت، درباره فق��ر و اقتصاد و گراي��ش به جوانان 
نشست مي گذاريم و گفت وگو مي كنيم كه براي جامعه 
خسته كننده شده است مقابله با فقر بايد براي عموم مردم 
به صورت جدي و ملموس باش��د.  شريعتمداري افزود: 
ما در وزارت كار بحث تع��ارض منافع را به جديت دنبال 
مي كنيم مثاًل كساني كه در سازمان تأمين اجتماعي كار 
مي كنند يا قباًل كارمند بوده اند مجوزهاي كارگزاري هاي 
تأمين اجتماعي را مي گرفتند كه با اين امر مقابل كرديم 
يا در بهزيستي كس��اني كه كارمند بوده يا قباًل كارمند 
بودند مجموعه ه��اي توان خواه��ي و مجموعه امدادي 
مربوط به بهزيس��تي را اداره مي كردند كه اين مساله را 
هم ممنوع كرديم يا در سازمان فني و حرفه اي برخي از 
كارمندان يا مديران بازنشسته سازمان فني و حرفه اي 
اقدام به افتتاح مراكز خصوصي آموزش فني و حرفه اي 
مي كردند كه آن را هم ممنوع كرديم.  ش��ريعتمداري 

همچنين گفت: بحث تع��ارض منافع در مجموعه هاي 
مختلفي وج��ود دارد مث��اًل در ني��روي انتظامي مجوز 
دفاتر پليس + 10 به كارمندان يا بازنشستگان ناجا داده 
مي شود كه اينجا هم تعارض منافع به وجود مي آيد در 
حالي كه بايد اين مجوز به بخش خصوصي غيرمرتبط 
داده ش��ود.  وي اف��زود: دولت اليح��ه مديريت تعارض 
منافع را در 39 ماده تقديم مجلس كرد همچنين اليحه 
شفافيت و افشاي اطالعات را در 36 ماده به مجلس ارايه 
كرد كه اميدواري��م هم بحث ش��فافيت و هم مديريت 

تعارض منافع در آينده به نفع مردم اجرا شود. 

  تعارض منافع
يكي از مسائل مهم اقتصاد ايران

احمد ميدري معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
بيان اينكه تعارض منافع در ابع��اد مختلف از دغدغه ها 
و مس��ائل مهم اقتصادي اس��ت، اظهار كرد: طرحي در 
اين زمينه در س��ال 9۷ آماده و آبان ماه امسال اليحه اي 
تقديم مجلس ش��وراي اس��المي ش��د. تعارض منافع 
يكي از موتورهاي اصلي كاهش رف��اه و فقر و راه حل آن 
اين اس��ت كه تعارض بايد تبديل ب��ه هماهنگي منافع 
ش��ود. وي افزود: تعارض مي تواند در بخش خصوصي، 
نهادهاي عمومي و جناح هاي سياس��ي وجود داش��ته 
باشد، با افزايش هزينه هاي دولت، عدم كارايي در سيستم 
اجرا رخ مي دهد. در واقع تعارض بين سازمان ها و درون 
آنها موجب افزايش هزينه ها و ناكارآمدي اس��ت و براي 
كاهش تورم هم بايد تعارض مناف��ع را كنترل كنيم. به 
عنوان مثال وقتي در بخش خصوصي هماهنگي ايجاد 
نشود كارخانه ها نمي توانند با صنايع مشابه در كشورهاي 
ديگر رقابت كنند. ميدري با اش��اره به اينكه موسسات 
خيريه بزرگ و تش��كل هاي صنفي بزرگ نداريم گفت: 
علت اين امر، ع��دم هماهنگي بين نهاده��اي مردمي 
است و مشكالت مختلفي براي نهادها ايجاد كرده است. 
تعارض در جناح هاي سياس��ي نيز همان اختالف بين 
گروه هاي سياسي است و مي تواند ريشه تعارضات باشد. 
دراين تفاهم نامه، تعارض در نظام رفاه اجتماعي مدنظر 
است و به عنوان شناس��ايي و از بين بردن ريشه  فساد از 
سال قبل در دس��تور كار وزارت رفاه قرار گرفته و برخي 
موارد حل شده است. به گفته وي، بخش پژوهشي اين 
تفاهم نامه را جهاد دانشگاهي، تكميل طرح ارايه شده به 
مجلس را مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
دنبال مي كند و ما هم به عنوان آزمايشگاهي براي حل 
تعارض اقدام خواهيم كرد. معاون رفاه اجتماعي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به اشتغال همزمان 
در دو بخش دولتي و خصوصي كه موجب تعارض منافع 
است گفت: در تفاهم نامه به اين موضوع پرداخته مي شود 
و مي تواند تبعاتي به همراه داشته باشد. نمونه آن اشتغال 
همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي است. وي 
ادامه داد: ش��كل ديگر تعارض، تعارض درآمد و وظيفه 

است. عالوه بر اين وقتي افراد بعد از اتمام شغل به بخش 
خصوصي بروند يا رفت و آمد به بخش دولتي داشته باشد 
تعارض به وجود مي آيد، به عنوان مثال اگر رييس يك 
بانك خصوصي، رييس كل بانك مركزي بشود تعارض 
به وجود مي آيد كه در برخي كش��ورها جرم است، اما ما 
در ايران چنين منع قانوني نداريم. ميدري با اش��اره به 
اينكه برخي اوقات وظايف يك سازمان با يكديگر تعارض 
دارند گفت: به عنوان مثال وقتي نظام پزشكي بخواهد هم 
منافع بيماران را حفظ كند و هم مدافع حقوق پزشكان 
باشد دچار تعارض وظايف است.  معاون رفاه اجتماعي 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي به ش��كل ديگري از 
تعارض اشاره كرد و گفت: سازمان خودش قاعده گذاري 
كرده و خ��ودش ناظر آن باش��د، به اين معن��ا كه خود 
سازمان مجوز صادر كند و خودش نظارت كند. وي شكل 
آشكار تعارض را ميان منافع سازماني و منافع فردي كه 
مي تواند به ارتشاء منجر شود دانس��ت و گفت: تعارض 
منافع منطقه اي و ملي كه در مجلس بارز است نيز نوع 
ديگري از تعارض اس��ت. ميدري ادامه داد: به رسميت 
شناخته شدن، كسب دانش الزم و رسيدن به راه حل و 
كسب قدرت الزم براي حل مسائل، سه راه اساسي مقابله 
با تعارض منافعند. وي با بيان اينكه در كشورهاي ديگر 
چند حالت براي حل تعارض وجود داش��ته است گفت: 
نخس��ت هماهنگ س��ازي منافع از س��وي جناح هاي 
سياس��ي اس��ت كه به نظام اجرايي و نهادهاي مردمي 
تس��ري مي يابد. گاهي هم برعكس اس��ت و نهادهاي 
مردمي با فرهنگ سازي به س��مت حل تعارض منافع 
مي روند. در برخي مواقع نيز بخش خصوصي پيش��گام 
مي شود. اميدواريم به وجوه مختلف اشكال تعارض در 

اين تفاهم نامه توجه شود.

  تعارض منافع محصول يك سيستم است
محمد قاسمي رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك 
بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد دانشگاهي 
و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
اولين سوال اين اس��ت كه چرا در بين اين همه مسائل 
مهم، اولويت خود را به مس��اله  تعارض منافع اختصاص 
داديد. وي گفت: ب��رون داد تعارض منافع در مس��ائل 
اقتصادي-اجتماعي مشاهده مي شود و تعارض منافع 
محصول يك سيستم است، با توجه به پژوهش هايي كه 
انجام داديم ساختار هاي قانوني در كشور بايد تغيير كند، 
چرا كه اگر تغيير نكند هيچ دولت و مجلسي نمي تواند 
براي اين كشور كاري كند. قاسمي بيان كرد: رفع تعارض 
منافع باعث افزايش كارآيي و مبارزه با فساد است و در بين 
سران سه قوه بايد تقسيم كار شود و اين موضوع به صورت 
جدي در دس��تور كار قرار گرفته است تا در مقابل فساد 
بايس��تيم. وي ادامه داد: تعارض منافع از مقابله با فساد، 

سياست زدايي مي كند.

تفاهم نامه سه جانبه بررسي ابعاد تعارض منافع و تاثير آن بر رفاه اجتماعي با هدف مقابله با فقر امضا شد 

امضاي سند راهبردي مبارزه با فقر  حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

در روزها و ماه هايي كه كش��ورمان درگير منازعات 
و فش��ارهاي خارجي و ني��ز مش��كالت و حوادث 
بس ناگوار داخل��ي و منازعات قدرت بوده اس��ت، 
فرصت ه��اي اقتص��ادي مهم��ي از دس��ت رفت. 
فرصت هاي��ي كه بي ش��ك مي توانس��ت افق هاي 
جديد و روش��ني را در آينده توسعه كشور بگشايد. 
دو نمونه از آنها كه البته پيش زمينه هاي چند ساله 
داش��ته اجراي دو قرارداد خط لوله گازي به مقصد 
اروپاست؛ خطوط لوله »نورد استريم« و »تركيش 
اس��تريم«. خطوط لوله اي كه گاز روسيه را به اروپا 
مي رساند و ده ها ميليارد دالر سرمايه جذب كرده 
و از آن مهم تر امكاني اس��تراتژيك و اهرم فش��اري 
قدرتمند براي روس��يه و تركيه به لحاظ وابس��ته 
ش��دن اروپاييان به اي��ن خط انرژي ايج��اد نموده 

است. 
اين در حالي اس��ت كه كش��ورمان كه داراي منابع 
عظي��م گازي و موقعي��ت عال��ي ژئوپليتيك��ي در 
كريدور ه��اي تج��اري، دريايي، زمين��ي و هوايي 
اس��ت، از اين فرصت ه��اي بي نظير بركن��ار مانده 
اس��ت. كش��وري كه به دريا و اقيانوس راه دارد و با 
1۵ كشور همس��ايه اس��ت و در مرز دو قاره آسيا و 
اروپا و پل ارتباط ش��رق و غرب و ق��رار گرفته بين 
دو حوزه اصلي تامين انرژي جه��ان )خليج فارس 
و درياي خزر( و بازاري 300 ميليوني در اطراف آن 
است و به اعتقاد كارشناس��ان هم به لحاظ منابع و 
هم نزديكي مس��ير مي توانس��ت مبدا اين خطوط 

لوله گازي باشد.
در واقع ريشه مشكل در فرصت هاي از دست رفته 
يا در حال از دس��ت رفت��ن اقتصادي ب��ه تعريف از 
»قدرت« و »منافع ملي« در كشورمان باز مي گردد. 
چنانكه در حالي كه طبق س��ند چش��م انداز، ايران 
به عنوان ق��درت برتر اقتص��ادي و علمي و فناوري 
در س��ال 1404 تعريف ش��ده اس��ت، اما در عمل 
كمتر به ل��وازم تحقق اين هدف ك��ه همانا رويكرد 
»ژئواكونومي« - و نه صرفا نف��وذ »ژئوپليتيك« - 
به مفهوم قدرت گيري و گسترش نفوذ كشور است 

توجه شده است. 
 در مجم��وع مي ت��وان گف��ت ط��ي س��اليان 
گذش��ته، دس��تيابي به توس��عه اقتصادي، محور 
اصل��ي كش��ور نب��وده و تنگناه��ا و فش��ارهاي 
مختلف��ي ب��ر اقتص��اد كش��ور تحمي��ل ش��ده و 

 فرصت ه��اي بس��ياري از دس��ت رفت��ه اس��ت. 
به همين سبب است كه به رغم تدوين شش برنامه 
توس��عه اي و انواع مختلف راهبردها و منشورهاي 
قانوني، ه��ر ازگاهي س��واالتي قديم��ي، همچون 
زخمي كهنه س��ر باز مي كند و مح��ل نزاع و جدال 
مخالفان و موافقان مي ش��ود. به قولي، ظاهرا هيچ 
مسله اي در كش��ورمان حل نمي ش��ود بلكه صرفا 
ط��رح آن متوقف مي ش��ود! چنان ك��ه در روزهاي 
اخير اين س��وال كه »آيا بدون تعامل و بده بستان 
با دنياي خارج مي توان به توس��عه رسيد يا خير؟ و 
اصوال رابطه با جهان ض��رورت دارد يا خير؟« نقل 
محافل اقتصادي اس��ت و اظهارنظره��اي فردي و 
نامه هاي گروهي اقتصاددان��ان را در اين خصوص 
شاهديم. در حالي كه با توجه به دو نمونه ذكر شده 
در فوق، حضور در اين ب��ازي جهاني امري بديهي 
و از ضرورت هاي توس��عه اي وكس��ب درآمد ملي و 

ايجاد اشتغال و... است.
به نظ��ر مي رس��د ت��ا بي��ش از اي��ن دير نش��ده، 
سياس��ت گذاران در كشور مي بايس��ت حول عامل 
»اقتصاد« به عن��وان مولفه كانون��ي توانمندي در 
جهان امروز س��اماندهي ش��ود و ب��ا اولويت بندي 
تج��اري و همكاري ه��اي اقتصادي ب��ه صورت دو 
يا چند جانبه و تس��ريع در پيوس��تن به س��ازمان 
تجارت جهاني و البته انجام اصالحات س��اختاري 
اقتصادي و بهبود فضاي كس��ب و كار امكان تحقق 
درصدي هر چند اندك از س��ند چشم انداز 1404 
را در اين س��ال هاي باقيمانده ت��ا آن افق، كه ايران 
را كش��وري قدرتمند به لحاظ اقتص��ادي، علمي و 
فناوري در سطح منطقه تعريف كرده، فراهم آورد. 
تغيير جهتي كه البته كمتر نش��انه اي از آن در افق 
حكومت مندي كشورمان مشاهده مي شود. به اين 

دو خبر در فاصله دو سال و نيم اخير توجه كنيد: 
»ريي��س كل بانك مرك��زي گفت: رتبه ريس��ك 
ايران از ۷ در سال 1392 به رتبه 6 در سال 139۵ 
رسيده و اين روند همچنان رو به بهبود است؛ البته 
معتقديم رتب��ه اي كه ب��ا واقعيت ه��اي اقتصاد ما 
همخواني دارد، حداقل 4 اس��ت ك��ه اميدواريم در 

آينده به اين مهم دست يابيم« )96/6/6( 
»افروز بهرامي، رييس صن��دوق ضمانت صادرات 
در توييتي نوش��ت: اروپا با عهد شكني در برجام، با 
اشتباه راهبردي و تحت فشار امريكا، گروه  ريسك 
ايران را به گروه ۷ )پرريس��ك ترين كشور ها( تنزل 

داد« )98/11/12( 

فرصت هايي كه به سرعت از دست مي روند!
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

فرصت هايي كه به سرعت 
از دست مي روند!

در روزه��ا و ماه هاي��ي 
كه كش��ورمان درگير 
منازعات و فش��ارهاي 
خارجي و نيز مشكالت 
و ح��وادث ب��س ناگوار 
منازع��ات  و  داخل��ي 
ق��درت ب��وده اس��ت، 
فرصت ه��اي اقتصادي 
مهمي از دس��ت رفت. فرصت هايي كه بي شك 
مي توانس��ت افق هاي جدي��د و روش��ني را در 
آينده توسعه كشور بگشايد. دو نمونه از آنها كه 
البته پيش زمينه هاي چند س��اله داشته اجراي 
دو قرارداد خط لوله گازي به مقصد اروپاس��ت؛ 
خطوط لوله »نورد استريم« و »تركيش استريم«. 
خطوط لوله اي كه گاز روسيه را به اروپا مي رساند 
و ده ها ميليارد دالر س��رمايه جذب كرده و از آن 

مهم تر امكاني استراتژيك و ...

حسين  حقگو

 صفحه 7  

يادداشت

كاهش توليد اوپك نمي تواند 
مانع ريزش قيمت نفت شود 

ش��يوع وي��روس كرونا 
هفته ه��اي  در  عم��ال 
اخير ب��ازار جهاني نفت 
مس��تقيم  به ط��ور  را 
تحت الش��عاع خود قرار 
داد و به تبع آن ش��اهد 
تن��زل قاب��ل مالحظه 
قيمت نف��ت بوديم. در 
آخرين معامالت صورت گرفت��ه در بازار جهاني، 

قيمت نفت برنت به حدود ۵4دالر رسيده كه...

صنعت،معدن و تجارت

 كارنامه توليد 
تا پايان فصل پاييز

تعادل |
عملك��ردي  ش��اخص هاي  صم��ت،  وزارت 
بخش هاي صنعت، معدن و تجارت را منتش��ر 
كرد. براس��اس اين آمار مي توان عنوان كرد كه 
طي 9 ماه نخست سال جاري، تعداد جوازهاي 
صادر ش��ده در بخش صنعت، گواهي كش��ف و 
پروانه بهره ب��رداري اصناف، تج��ارت خارجي، 
نرم افزار، جواز و پروانه خدمات فني و مهندسي، 
جواز تاس��يس مراكز پژوهش ه��اي صنعتي و 
معدني و پروانه تحقيق و توسعه، افزايش يافته 
اس��ت. در همين حال تعداد جوازه��اي صادره 
درخص��وص پروانه اكتش��اف مع��ادن، پروانه 
پژوهش و گواهي تحقيق و توسعه كاهش يافته 
اس��ت. همچنين با بررس��ي آمار منتشر شده 
مي توان گفت كه موقعيت هاي شغلي ايجاد شده 
با صدور مجوزهاي مختل��ف در بخش صنعت، 

معدن و نرم افزاري، صعودي گزارش مي شود. 
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معاون امورگمركي گمرك ايران گفت: امسال 
21 ميليون تن كاالي اساس��ي ب��ه ارزش 12 
ميليارد دالر از گمركات كش��ور ترخيص شده 
است. مهرداد جمال ارونقي معاون امورگمركي 
گمرك ايران در گفت وگو با برنامه »روي خط 
بازار« راديو اقتصاد گفت: امس��ال 21 ميليون 
تن كاالي اساس��ي به ارزش 12 ميليارد دالر از 
گمركات كشور ترخيص شده است. اين ميزان 
واردات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
به لحاظ وزني 21 درصد و از نظر ارزش��ي 23 
درصد افزايش را نشان مي دهد. وي در ادامه با 
بيان اينكه خروج كاال از گمرك مستلزم اظهار 
و انجام تش��ريفات گمركي اس��ت، اظهاركرد: 
بيشتر اين كاال ها با س��المت جامعه در ارتباط 
هس��تند و نياز به اخذ و ارايه مجوزهاي قانوني 
دارند. مع��اون امورگمركي گمرك ايران گفت: 
گمرك تس��هيالت مختلف��ي را در خصوص 
اظهار كاال هاي مزبور به گمرك، انجام تشريفات 
گمرك��ي و ترخيص انج��ام داده ك��ه منتج به 
تس��ريع در ترخيص اين ميزان كاال طي سال 
جاري ش��ده اس��ت. وي افزود: به رغ��م اينكه 
مجوز هاي قانوني هيچ ارتباطي به گمرك ندارد 
منتها تفاهم نامه هاي مختلفي بين سازمان هاي 
ذي مدخ��ل و ذي ص��الح صادركنن��ده مجوز 
قانوني و گمرك صورت گرفته اس��ت.  جمال 
ارونقي بيان كرد: ب��راي نمونه اگر در مدت يك 
يا دو هفته مجوزهاي قانوني ازطرف س��ازمان 
متولي صادر و به گمرك ارايه مي ش��د در حال 
حاضر به س��ه تا چهار روز تقليل يافته اس��ت. 
وي ادامه داد: يك م��ورد ديگري كه گمرك در 
اين زمينه پيشنهاد داده و كم و بيش عملياتي 
شده اينكه از طرف يك سازمان زماني كه كاال 
نمونه برداري مي ش��ود نتيجه نمونه برداري به 
سه يا چهار سازمان ديگري كه بايد مجوزهاي 
قانوني صادركنند نمونه ب��رداري مزبور تعميم 
داده ش��ود. معاون امورگمرك��ي گمرك ايران 
گفت: براي مثال در بحث استاندارد اگر سازمان 
ملي استاندارد ايران نمونه برداري انجام مي دهد 
نتيجه نمونه برداري به نحوي بوسيله بهداشت، 
دامپزشكي و جهاد كش��اورزي مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد و بالفاصله نتيجه صادر مي شود. 
وي در ادامه افزود: يك بار نمونه برداري در حين 
تخليه يا در حين قبل از اظهار از كاالها صورت 
مي گيرد. جم��ال ارونقي اظهاركرد: يكس��ري 
استاندارد هايي را كنوانسيون بين المللي تجديد 
نظر ش��ده كيوتو كه ايران هم بر اس��اس ماده 
واحده اي كه از سوي مجلس در نظرگرفته شده 
بود از س��ال 1389 به اين كنوانس��يون ملحق 

شده است. 

ترخيص ۱۲ ميليارد دالر 
كاالي اساسي از گمركات

جهان

فاجعه انتخاباتي 
دموكرات ها
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 سخنگوي قوه قضاييه 
در نشست رسانه اي با خبرنگاران مطرح كرد

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا خبر داد

 جاسوس هسته اي 
به اعدام محكوم شد

تمديد نامحدود 
مهلت حل و فصل 
اختالفات برجام

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گف��ت كه اين 
اتحاديه براي جلوگيري از ارجاع موضوع توافق هسته اي 
به شوراي امنيت سازمان ملل يا اعمال تحريم جديد عليه 
ايران تالش مي كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري 
رويترز، جوزپ بورل مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا كه روز دوشنبه به تهران سفر و با مقامات ايراني ديدار 
كرده بود، پس از پايان اين سفر خود در جمع خبرنگاران 
تصريح كرد: اتحاديه اروپا به طور نامحدود مهلت حل وفصل 
اختالفات در رابطه با توافق هس��ته اي 201۵ )برجام( را 
تمديد خواهد كرد تا از ارجاع اين موضوع به شوراي امنيت 
سازمان ملل يا اعمال تحريم جديد عليه ايران جلوگيري 

كند. وي ادامه داد: ما اتفاق نظر داريم كه مستقيمًا در يك 
محدوده زماني دقيق حركت نكنيم، چيزي كه ما را ملزم 
به رفتن به شوراي امنيت مي كند. خواست ما اين است، 
روندي را آغاز نكنيم كه به پاي��ان برجام مي انجامد، بلكه 
اين توافق را حفظ كنيم. طرف هاي اروپايي برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام(، ش��امل انگليس، فرانسه و آلمان 
ماه گذشته )ميالدي( مكانيسم حل اختالفات در توافق را 
به منظور رسيدگي به مسائل پيرامون اجراي برجام فعال 
كردند. جوزپ بورل پيش��تر نيز گفته بود كه فعال سازي 
اين مكانيسم به معني ارجاع موضوع به شوراي امنيت يا 

بازگشت تحريم ها عليه ايران نيست و...

2

 پيش بيني كارشناسان از آسيب
 2 ميليون و 600 هزار بشكه اي كرونا به تقاضاي نفت

همه دردسرها براي اوپك
 صفحه 7  

 صفحه 2  

ان
يز

: م
س

عك

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

حميد  حسيني



روي موج خبر

  قانون ش�فافيت و نظارت بر تامين مالي 
فعاليت هاي انتخاباتي ابالغ شد؛ پاد|

 رييس جمهوري قانون »ش��فافيت و نظارت بر 
تامين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات 
مجلس شوراي اس��امي« را براي اجرا به وزارت 
كش��ور اباغ كرد. روحاني در اجراي اصل ۱۲۳ 
قانون اساسي ايران، قانون »شفافيت و نظارت بر 
تامين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات 
مجلس شوراي اسامي« مصوب مجلس شوراي 
اسامي را براي اجرا به وزارت كشور اباغ كرد. اين 
قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه 
علني روز يكش��نبه شش��م بهمن ماه ۱۳۹۸ در 
مجلس شوراي اسامي تصويب و در ۹ بهمن ماه 

۱۳۹۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

  روايت توييتري شمخاني از اهداف معامله 
قرن؛تعادل |

دبير شوراي عالي امنيت ملي معامله قرن را پازل 
امريكايي - صهيونيس��تي با هدف ايجاد داعش 
براي اسام هراس��ي عنوان كرد. علي شمخاني 
ديروز در پيامي كه در حس��اب كاربري خود در 
توييتر منتش��ر كرد، هدف از پ��ازل امريكايي- 
صهيونيس��تي معامله قرن را ايجاد داعش براي 
اسام هراس��ي عنوان كرد و نوشت: معامله قرن 
ضربه به ارتش كش��ورهاي  اس��امي است. وي 
تحريم ايران با هدف تضعي��ف مقاومت و ايران 
هراس��ي را از ديگر اهداف معامله قرن برشمرد 
و ادام��ه داد: معامله قرن، جن��گ ادراكي براي 
فروپاش��ي اجتماعي كشورهاي حامي مقاومت 
است. دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: 
با وجود ترور سردار مقاومت شهيد سليماني، اما 

مقاومت با عزم جوانان انقابي زنده است.

  وضعيت كش�ور از نظر امنيت زيس�تي 
»سفيد« است؛ ايرنا |

س��ازمان پدافن��د غيرعامل كش��ور ب��ا صدور 
اطاعيه  اي درباره شيوع بيماري ناشي از ويروس 
كرونا اعام كرد: وضعيت عمومي كشور از منظر 
امنيت زيس��تي در شرايط »س��فيد« است. در 
اطاعيه ديروز اين س��ازمان درخصوص شيوع 
بيماري ناشي از ويروس كرونا آمده است: قرارگاه 
پدافند زيستي كشور با همه ظرفيت هاي لشكري 
و كشوري، آمادگي دارد درصورت احساس نياز، 
تمام توان خود در حوزه بهداشت و درمان و مقابله 
با تهديدات زيستي را در فرايند كنترل بيماري و 
درمان مبتايان به كار بندد. هرچند بررسي هاي 
ميداني و قرائن موجود نش��ان مي  دهد احتمال 
طغيان ش��يوع بيم��اري در ايران اندك اس��ت. 
سازمان پدافند غيرعامل يادآور شد: اين سازمان 
با همكاري برخي از موسسات دانش بنيان داخلي 
مجموعه اقداماتي را جهت تحقيق و بررسي هرچه 
بيشتر روي منش��أ بيماري و تاش براي كشف 
پادتن و واكس��ن آغاز كرده اس��ت كه درصورت 
حصول نتيجه به اطاع عموم مردم خواهد رسيد.

  »معامله قرن« آخرين تالش ترامپ براي 
فرار از شكست بزرگ است؛ مهر |

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا گفت: 
طرح »معامله ق��رن« آخرين تاش هاي ترامپ 
براي فرار از شكست بزرگ در مقابل جبهه مقاومت 
است. سرلشكر سيد يحيي صفوي در مراسمي به 
منظور گراميداشت ايام اهلل دهه فجر در واكنش 
به طرح »معامله قرن«، تاكيد كرد: طرح معامله 
قرن، ننگين ترين معامله در قرن است و همان طور 
كه طرح خاورميانه بزرگ با شكست مواجه شد، 
معامله قرن نيز با شكس��ت مواجه خواهد ش��د. 
سرلشكر صفوي با اشاره به خيانت برخي از سران 
كشورهاي عربي در موضوع فلسطين، اضافه كرد: 
هيچ يك از گروه هاي فلسطيني اين طرح را قبول 
نكردند در حالي كه سران برخي كشورهاي عربي 
اين طرح را پذيرفته اند و با سياست هاي امريكا در 

منطقه همراهي مي كنند.

  درخواست وزير خارجه س�وئد از ايران؛ 
برنا |

وزير امور خارجه س��وئد در حالي كه كشورهاي 
خواس��تار انتش��ار اطاعات جعبه هاي س��ياه 
هواپيماي اوكرايني كه چن��دي پيش در ايران 
به اش��تباه هدف ق��رار گرفته و س��قوط كرد، از 
دادن تجهيزات و فن��اوري الزم اين امر به ايران 
خودداري كرده اند، مواضع كش��ورش را درباره 
جعبه هاي سياه و پرداخت غرامت به بازماندگان 
مطرح كرد. »آن لينده« وزير امور خارجه سوئد در 
پيامي توييتري نوشت: با همكاران وزارت خارجه 
صحبت كردم؛ ايران بايد در برابر خانواده قربانيان 
پرواز PS75۲ پاس��خگو بوده، شفايت و عدالت 
داش��ته و ]به موضوع[ خاتمه دهد. ما خواستار 
خروج جعبه هاي سياه در اسرع وقت هستيم. در 
تاشيم كه به خانواده ها و عزيزان قربانيان، غرامت 

حداكثر و برابر تعلق بگيرد.

  ورود ش�وراي عال�ي انق�الب فرهنگي 
به بحث ساماندهي كنكور؛ تسنيم |

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
از ورود ش��وراي عالي انقاب فرهنگي به بحث 
كنكور خب��ر داد و گفت: به همين دليل طرحي 
كه در مجلس تدوين ش��ده بود فعا مس��كوت 
مانده است. ميرحمايت ميرزاده با اشاره به ارايه 
اليحه ساماندهي كنكور به شوراي عالي انقاب 
فرهنگي از س��وي وزارت علوم گفت: طبق روال 
گذشته زماني كه موضوعي به شوراي عالي انقاب 
فرهنگي ارجاع داده مي شود در آن زمينه مجلس 
ورودي ندارد. وي با بيان اينكه شوراي عالي انقاب 
فرهنگي به بحث س��اماندهي كنكور ورود كرده 
اس��ت، ادامه داد: جزيياتي از اليحه اي كه دولت 
به اين ش��ورا ارايه كرده، در اختيار مجلس قرار 

داده نشده است.

ايران2

سخنگوي قوه قضاييه در نشست رسانه اي :

جاسوس هسته اي به اعدام محكوم شد
گروه ايران|

يك روز بعد از اظهارات رييس دستگاه قضا در خصوص 
اينكه مجرم��ان اقتصادي ب��ه زودي بايد پاس��خگوي 
اتهاماتش��ان باش��ند؛ س��خنگوي قوه قضاييه به ميان 
خبرنگاران آمد تا تصويري از برنامه هاي دس��تگاه قضا 
براي مقابله با مهم ترين پرونده هاي اقتصادي ارايه كند. 
پرونده هايي كه دامنه وسيعي از نام ها و افراد بعضا بانفوذ 
را در بر مي گي��رد و پاي هزاران ميلي��ارد تومان تخلف 
اقتص��ادي را به ميان اين منازعه قضاي��ي باز مي كند. از 
پرونده تخلفات اقتصادي گس��ترده محمدباقر قاليباف 
شهردار اس��بق تهران گرفته تا ابهاماتي كه در خصوص 
احراز صاحيت حميد رسايي و زاكاني دو چهره نزديك 
به جبهه پايداري در خصوص عدم ارسال پرونده قضايي 
آنان از سوي قوه قضاييه به شوراي نگهبان مطرح مي شوند 
و... از جمله پرس��ش هايي بودند كه از سوي خبرنگاران 
طرح شدند و سخنگوي دس��تگاه قضا به آنها پاسخ داد.  
غامحسين اسماعيلي در نشست خبري خود در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه با توجه به صدور حكم بدوي پرونده 
زيباحالت منفرد- جعبه سياه بابك زنجاني به حبس، آيا 
حكم صادره در ديوان عالي قطعي شده است يا خير؟ گفت: 
بله. آقاي عليرضا زيباحالت منفرد كه برخي از رسانه ها به 
عنوان جعبه س��ياه پرونده بابك از او ياد كردند با تاخير 
دستگير شد و بعد از دستگيري تحقيقات و روند محاكمه 
انجام شد. حكم در ديوان عالي تاييد شده است. او به جرم 
مش��اركت عمده و كان در نظام اقتصادي و مش��اركت 
كاهبرداري شبكه اي از شركت نفتي اچ كي به مبلغ يك 
و دو دهم ميليارد يورو به ۲5 سال حبس و استرداد كليه 
اموال منقول وغيرمنقول و وجوه حاصل از كاهبرداري و 
رد آن در حق شركت ملي نفت جمهوري اسامي ايران و 
شركت اچ كي و به جزاي نقدي معادل مال كاهبرداري 
شده، محكوم ش��ده و اين حكم قطعيت يافته و در حال 
اجراست. وي افزود: در ارتباط با پرونده هاي مهم حسب 
دستور رييس قوه قضاييه برخي از پرونده ها به صورت ويژه 

و فوق العاده و زودتر از موارد قانوني رسيدگي مي شود.

  قاليباف پرونده دارد؟
اسماعيلي در پاسخ به سوال ايسنا مبني براينكه با توجه به 
تاييد صاحيت شدن قاليباف در انتخابات آتي مجلس، 
پرونده او به كجا رس��يد؟ گفت: نس��بت ب��ه موضوعات 
شهرداري تهران در دوره گذشته، آن پرونده اي كه آن هم 
به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداري بود، تشكيل شد 
و فعاليت هايش بيشتر به نيروهاي مسلح بازمي گشت و 
پرونده قائم مقام وقت شهردار بود كه در حال رسيدگي 
است و كيفرخواستش صادر ش��د. در اين پرونده فردي 
كه از او نام برده ش��د و جزو كانديداهاي مجلس اس��ت، 
جزو متهمان نيست و كيفرخواستي صادر نشده است و 
اتهامي نسبت به او داده نشده است. در ساير پرونده هايي 
كه گفته مي ش��ود به عنوان پرونده هاي شهرداري بوده، 
رس��يدگي ها انجام و كس��اني كه جرم انجام داده بودند 

محكوم شدند و پرونده سير قضايي خود را طي مي كند. 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر بخشنامه 
اخير رياست قوه قضاييه در زمينه اينكه هر صوت و تصوير 
فراگير نيازمند مجوز از صدا و سيما است و اينكه مصاديق 
اين صوت و تصوير چيست و همچنين چه ميزان بازديد 
در فضاي مجازي مصداق فراگيري تلقي مي شود، گفت: 
بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه موضوع جديدي نبود 
و اين بخش��نامه مربوط به يكي از اصول قانون اساس��ي 
بود. اين بخشنامه داخلي بود، مسووليت صوت و تصوير 
برعهده صدا و سيما است و قطعا صدا و سيما بايد مصاديق 
صوت و تصوير فراگير را بيان كند. وي افزود: هر فعاليت 
بارگذاري عكس، فيلم و صدا در فضاي مجازي مشمول 
اين بخشنامه نيست. ما پيام رسان هايي داريم كه حوزه 
فعاليت آنها در حوزه صوت و تصوير است اما اين بخشنامه 

آنها را فرا نمي گيرد.

  آخرين وضعيت پرونده اوكرايني
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره پرونده هواپيماي 
اوكرايني و اينكه در جلسه قبلي گفتيد سه نفر بازداشتند 
و همچنين روز گذش��ته فايلي در مورد اين هواپيما در 
فضاي مجازي منتش��ر شد، گفت: من گفتم بازداشتي 
داريم ولي عدد نگفتم و عددي اعام نكردم. اين پرونده 
ابعاد مختلفي اعم از فني و بين المللي و اقتصادي و قضايي 
دارد. بعد قضايي رسيدگي آن با ما است. پرونده تشكيل 
ش��ده و تا االن اقدامات متعددي انجام شده است و از ۹ 
گروه كارشناس��ي براي بررسي زوايا استفاده مي كنيم 
كه در بعد قضايي پرونده اثرگذار است و قطعا ابعاد ديگر 
پرون��ده كه هر كدام متوليان خاص خودش را دارد بايد 
بررسي شود. البته نتيجه كميسيون سوانح به درد پرونده 
قضايي ما مي خورد. از همين جا اعام مي كنم هر كدام 
از خانواده ها كه شكايت و ادعايي دارند چه درارتباط با 
اصل حادثه و از دس��ت دادن عزيزانشان و چه در مورد 
اموال مسافرينشان مي توانند به سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح مراجعه كنند و مطمئن باشند در اين موضوع با 
رعايت دقت رسيدگي مي كنيم. سخنگوي قوه قضاييه 
در پاسخ به سوالي درباره تاييد صاحيت رسايي و زاكاني 
در انتخابات و اينكه شايعه شده قوه قضاييه پرونده آنها را 
به شوراي نگهبان ارجاع نداده است؟ گفت: ما به عنوان 
نهادهايي كه در مراجع چهارگانه اس��تعامات بوديم، 
تمامي استعامات را بدون ماحظه اي بررسي كرديم 
و در پاسخ به استعامات نس��بت به هيچ فردوجرياني 
ماحظه اي نداش��تيم و عين آنچ��ه در پرونده قضايي 
مطرح ب��وده را به مراجع رس��يدگي كننده صاحيت 
منعكس كرديم و تش��خيص با آنه��ا يعني هيات هاي 
اجرايي و نظارت است. آزادي عيسي شريفي دروغ است 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط 
با آخرين وضعيت عيسي شريفي و اينكه وي آزاد شده 
است يا نه گفت: خبر مربوط به آزادي ايشان دروغ است 
و من هميشه بايد بيايم اخبار را تكذيب كنم و اين خوب 

نيست. وي افزود: كيفرخواست اين پرونده صادر شده و 
رسيدگي به اين پرونده در دادگاه شروع شده و جلسات 
به شكل مستمر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در 
حال برگزاري اس��ت و در نهايت با صدور راي و نتيجه 
دادگاه اطاع رساني خواهد شد. سخنگوي قوه قضاييه در 
پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با سرنوشت دستگيري 
جاسوسان امريكايي گفت: بهره گيري از جواسيس يكي 
ديگر از فعاليت هاي خصمانه امريكا بود كه به لطف خدا 
و با هوش��ياري مردم و با توانمندي بخش هاي مختلف 
امنيتي و اطاعاتي و انتظامي ما در زمينه توفيق مدنظر 
امريكا حاصل نشد. وي افزود: اشراف اطاعاتي ما باعث 
شده است كه جواسيس امريكايي و رژيم صهيونيستي 
دس��تگير، محاكمه و مجازات شوند و در جلسات قبلي 

اعام كردم كه چه تعداد دستگيري داشتيم.

  امير رحيم پور به اعدام محكوم شد
اسماعيلي خاطرنش��ان كرد: امروز اعام مي كنم يكي 
از جواسيس��ي كه دستگير ش��د امير رحيم پور بود كه 
جاسوس سازمان سيا بود و ضمن ارتباط با اين سازمان 
دس��تمزد كاني هم از آنها دريافت ك��رده بود و تاش 
مي كرد اطاعات هسته اي ايران را در اختيار امريكا قرار 
دهد، در نهايت اين ش��خص به اعدام محكوم شد. ديوان 
عالي كشور نيز حكم اعدام او را تاييد كرد و به زودي سزاي 
اعمال خود را خواهد ديد و حاميان و پشتيبانان او مطلع 

خواهند شد نظام با دشمن به ويژه خارجي آن اهل تعارف 
و مس��امحه نيست و منطق ما در برابر آنها منطق اقتدار، 
صابت و پاسخ محكم به دشمني آنها هست. وي افزود: 
در همين روزها نيز دو نفر از جاس��وس هاي سازمان سيا 
كه در قالب خيريه فعاليت مي كردند به جرم جاسوسي 
به ۱۰ س��ال حبس و به جرم اقدام عليه امنيت ملي به 5 
سال حبس محكوم شدند كه چون راي آنها قطعي نشده 
است اسامي آنها اعام نمي شود. سخنگوي قوه قضاييه در 
ارتباط با مليت آنها گفت: اين جاسوس ها ايراني هستند. 
اسماعيلي درباره پرونده برادر معاون اول رييس جمهور 
گفت: تش��كيل دادگاه انجام شده است. عدد جلسات را 
نپرسيدم كه تاكنون چند جلسه برگزار شده ولي هنوز 

رسيدگي ادامه دارد.

  ارجاع پرونده زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب
اسماعيلي درباره پرونده زم و اينكه چه تعداد افراد به عنوان 
متهم و مطلع در پرونده مطرح هستند و قضاوت آن به كدام 
قضات سپرده شده است؟ گفت: خبر صدور كيفرخواست 
در ارتباط با اين فرد درس��ت است و پرونده به دادگاه و به 
ش��عبه ۱5 دادگاه انقاب ارجاع شده اس��ت. وي درباره 
علت ارجاع پرونده به شعبه ۱5 دادگاه انقاب گفت: قبل 
از دستگيري اين فرد در مورد او و مرتبطين او پرونده اي 
تشكيل و كيفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه 
و همين شعبه ۱5 دادگاه انقاب ارجاع شده بود و پرونده 

جرياني بود؛ لذا به موجب قانون مكلف هستيم به اتهامات 
متعدد يكجا رسيدگي كنيم و به لحاظ سابقه قبلي به اين 
شعبه ارجاع داديم. وي افزود: پرونده تعيين وقت نشده 
و امروز ش��ايد تعيين شود. اسماعيلي تاكيد كرد: در اين 
پرونده غير خود متهم اصلي، 5 نفر بازداشتند و در مورد آنها 
كيفر خواست صادر نشده و شايد چند روز ديگر نسبت به 
اين افراد هم كيفرخواست صادر و ملحق به پرونده اصلي 
شود.  وي درباره علني بودن دادگاه گفت: اين موضوع به 

تشخيص رييس دادگاه است.

  مقابله با قضات فاسد
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره پاكسازي قوه قضاييه 
از عناصر فساد و آخرين وضعيت اقدامات صورت گرفته 
در اين حوزه و آيا حكمي در اين زمينه صادر شده است يا 
خير ؟ گفت: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داريم. 
نخس��ت برخورد از حيث رسيدگي مجدد به صاحيت 
قضات مبني بر آنكه فان قاضي به لحاظ شائبه هاي مطرح 
شده كه وصف مجرمانه ندارد، همچنان صاحيت قضايي 
دارد يا خير. به عنوان مثال يك قاضي به خاطر اينكه منزل 
مسكوني خود را از يكي از اصحاب پرونده خريده و پولش 
را هم داده بود، سلب صاحيت قضايي شد. چرا شما بايد 
منزل م��ورد نيازت را از يكي از اصحاب پرونده بخري كه 
طرف ديگر پرونده آن را در تصميم ش��ما موثر بداند كه 

موثر هم نبوده است. 

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا: 

مهلت حل وفصل اختالفات در رابطه با برجام را به طور نامحدود تمديد خواهيم كرد
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گفت كه اين 
اتحاديه براي جلوگيري از ارجاع موضوع توافق هسته اي 
به شوراي امنيت سازمان ملل يا اعمال تحريم جديد 
عليه ايران تاش مي كند. به گزارش ايس��نا به نقل از 
خبرگزاري رويترز، جوزپ بورل مس��وول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا كه روز دوشنبه به تهران سفر و 
با مقامات ايراني ديدار كرده بود، پس از پايان اين سفر 
خود در جمع خبرنگاران تصريح ك��رد: اتحاديه اروپا 
به طور نامحدود مهلت حل وفصل اختافات در رابطه 
با توافق هسته اي ۲۰۱5 )برجام( را تمديد خواهد كرد 
تا از ارجاع اين موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل يا 
اعمال تحريم جديد عليه ايران جلوگيري كند. وي ادامه 
داد: ما اتفاق نظر داريم كه مس��تقيمًا در يك محدوده 

زماني دقيق حركت نكنيم، چيزي كه ما را ملزم به رفتن 
به شوراي امنيت مي كند. خواست ما اين است، روندي را 
آغاز نكنيم كه به پايان برجام مي انجامد، بلكه اين توافق 
را حفظ كنيم. طرف ه��اي اروپايي برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام(، شامل انگليس، فرانسه و آلمان ماه 
گذشته )ميادي( مكانيسم حل اختافات در توافق را به 
منظور رسيدگي به مسائل پيرامون اجراي برجام فعال 
كردند. جوزپ بورل پيشتر نيز گفته بود كه فعال سازي 
اين مكانيسم به معني ارجاع موضوع به شوراي امنيت يا 
بازگشت تحريم ها عليه ايران نيست و تضمين مي دهد 
كه اين كشورها تنها براي حل مسائل موجود پيرامون 

توافق هسته اي دست به اين اقدام زده اند.
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا همچنين در 

اظهارات خود پس از س��فر به تهران تصريح كرد كه با 
تئوريكاي اروپا توافق كرده اس��ت كه محدوده زماني 
۱5 روزه براي حل اختافات را به طور متوالي به تعويق 
بيندازند، هرچند كه حصول پيش��رفت در اين زمينه 
منوط به ادامه حض��ور آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در ايران براي راس��تي آزمايي و نظارت بر فعاليت هاي 
هسته اي اين كشور است. الزم به يادآوري است كه روز 
دوشنبه، حسن روحاني،  رييس جمهوري در ديدار با 
حوزپ بورل از عدم همكاري اتحاديه اروپا در خصوص 
حفظ برجام گايه كرده بود و گفته بود كه اقدام ايران 
در كاهش تعهدات برجامي، در چارچوب اين توافق و 
براي حفظ آن بوده است. در آن ديدار، رييس جمهور 
با محكوم كردن سياس��ت امريكا در قبال كشورهاي 

منطقه، اظهار داشت: آنها تاكنون اشتباهات راهبردي 
زيادي نسبت به كشورهاي منطقه از جمله ايران، عراق، 
لبنان، يمن، سوريه و افغانستان داشته اند و اقدام اخير 
آنها كه با همكاري رژيم صهيونيس��تي تحت عنوان 
معامله قرن انجام گرفته نيز در راستاي همين اشتباهات 
بوده و محكوم به شكست است. رييس جمهور تاش ها 
و همكاري هاي مش��ترك ايران و اتحاديه اروپا را براي 
حل و فصل بس��ياري از مسائل و مشكات منطقه اي 
و بين المللي راهگشا دانست و اظهار داشت: جمهوري 
اس��امي ايران همچنان نسبت به نظارت هاي آژانس 
بين المللي انرژي اتم��ي، پايبند بوده و روند نظارت ها 
آنچنان كه تا امروز انجام ش��ده، ادامه خواهد داشت، 
مگر اينكه با ش��رايط جديدي مواجه شويم. »جوزف 

بورل« هماهنگ كننده عالي سياست خارجي اتحاديه 
اروپا نيز در اين ديدار با اش��اره به نقش تأثيرگذار ايران 
در مسائل منطقه اي و توسعه صلح، ثبات و امنيت در 
منطقه، اظهار داشت: توسعه همكاري ها با ايران در اين 
راستا همواره براي اتحاديه اروپا حايز اهميت بوده است. 
هماهنگ كننده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا با 
بيان اينكه بايد تاش كنيم مشكات در مسير اجراي 
برجام رفع بش��ود، گفت: از اينك��ه طرف هاي اروپايي 
نتوانستند به تعهدات خود در برجام عمل كنند، متأسف 
هس��تم. جوزپ بورل در جريان سفر خود به تهران با 
رييس جمهور، وزير امورخارجه و رييس پارلمان ايران 
ديدار و درباره روابط دوجانبه ميان ايران و اتحاديه اروپا 

و همچنين برجام گفت وگو كرد.
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 بازار نفت ايران جز 
چين و هند تصاحب شده اند

در ش��رايطي كه بسياري از 
كارشناس��ان و تحليلگران 
اقتصادي به دنب��ال يافتن 
پاس��خي براي اين پرسش 
كليدي هس��تند كه براي 
مقابل��ه ب��ا چالش ه��اي 
اقتصادي پيش روي كشور 
از چه راهكارهايي بايد بهره گرفت؟ رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس دهم مي گويد: به اعتقاد من بي تدبيري ها 
اساس فشارهاي اقتصادي هستند. به گزارش »تعادل« 
از جامعه مهندسان مشاور، الياس حضرتي در همايش 
اخاق حرفه اي مهندسي با بيان اينكه در صد سال گذشته 
با خام فروشي نفت دست به گريبان بوده ايم، اظهار كرد: 
اين روش درآمدزايي باعث شد جامعه اي بدون برنامه و 
بدون س��اختار و ايده داشته باشيم و مطمئن باشيم كه 
بين ۶۰ تا ۱۰۰ ميليارد دالر درآمد داشته باشيم بدون 
اينكه براي توسعه كش��ور به كار گرفته شود، اما امروز با 
شرايط ديگري مواجه شديم و ما خودمان متوجه نبوديم 
كه درآمد اين بخش را براي توسعه به كار بگيريم و با فشار 
ترامپ به اين نتيجه رس��يديم. نماينده مردم تهران در 
مجلس با تاكي��د بر اينكه تمام بازار نفت ايران جز چين 
و هند تصاحب شده است، اظهار كرد: اگر امروز با ترامپ 
مذاكره كنيم ديگر فايده اي ندارد چون نفت فروشي ما 
بايد به روش ده هزار و پنج هزار بشكه باشد، زيرا ديگر بازار 
نفت ايران توسط فروشنده هاي ديگر تصاحب شده است. 

قدرت موشكي ايران براي 
دشمنان ثابت شده است

وزي��ر دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح معتقد 
اس��ت: امروز الزم نيست 
راجع به نقط��ه زن بودن 
موش��ك هايمان ح��رف 
بزنيم چون اين مساله در 
پايگاه عين االس��د ثابت 
ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، امير سرتيپ حاتمي 
ديروز در ش��وراي اداري اس��تان كرمان با ذكر اين 
سوال كه چرا اين همه دشمني؟ مگر استقال ما چه 
مشكلي براي دشمنان ايجاد مي كند كه اين همه با 
آن مخالفت مي كنند؟ گفت: واقعيت اين است كه 
آنها حياتشان در استثمار كش��ورهاي ديگر است 
و اس��تقال نقطه مخالف اينها است. براي همين 
نمي خواهند اصوال چيزي به اس��م استقال شكل 
بگيرد ضمن اينكه استقال در جمهوري اسامي بر 
مبناي مردم ساالري ديني است. حاتمي افزود: ايران 
اسامي يك نقطه راهبردي و گذرگاهي بسيار مهم 
است و شايد به همين دليل است در جنگ جهاني 
اول و دوم اينها كش��ور ما را مورد تهاجم قرار دادند 
در حالي كه ايران ابراز بي طرفي كرده بود. به دليل 
جايگاه مهم كش��ور ما، استقال آن براي دشمنان 
گران تر اس��ت و حاال اگر اين كشور در جايي باشد 
كه داراي ثروت هاي خدادادي بي شماري هم باشد 
اين استقال براي آنها بيشتر عداوت ايجاد مي كند. 

عدم حضور ساليق مختلف 
موجب كاهش مشاركت مي شود
مع��اون رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه البته سايق 
سياسي معتقد و پايبند به 
نظام جمهوري اس��امي 
قابل حذف نيستند، گفت: 
كاهش امكان مش��اركت 
در  مختل��ف  س��ايق 
عرصه هاي سياس��ي به مش��اركت مردم لطمه وارد 
مي كند و از اين جهت روند تاييد صاحيت ها يكي 
از دغدغه ه��ا، و يكي از نگراني هاي جدي اس��ت. به 
گزارش برنا؛ معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمهور در جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه 
استان گيان با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري 
و رييس جمهور در خصوص اهميت مشاركت سياسي 
مردم و با اش��اره به در پيش بودن انتخابات مجلس 
شوراي اسامي، بيان داشت: عدم وجود گستردگي 
س��ايق مي تواند ضمن جريحه دار ك��ردن اعتماد 
عمومي به كاهش مشاركت مردم منتهي شده، كه 
روند تاييد صاحيت ها نبايد موجب اين امر ش��ود. 
معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه البته سايق 
سياسي معتقد و پايبند به نظام قابل حذف نيستند، 
گفت: كاهش امكان مش��اركت سايق مختلف در 
عرصه هاي سياس��ي به مش��اركت مردم لطمه وارد 
مي كند و از اين جهت روند تاييد صاحيت ها يكي از 

دغدغه ها و يكي از نگراني هاي جدي است.

 عدم موافقت شوراي نگهبان 
با صندوق اخذ راي الكترونيكي

در ش��رايطي ك��ه دولت به 
عن��وان مج��ري برگزاري 
انتخابات اعام كرده است 
كه زيرساختهاي الزم براي 
برگزاري اينترنتي انتخابات 
فراه��م اس��ت و در صورت 
موافقت ش��وراي نگهبان 
مي توان انتخابات اس��فندماه را به صورت الكترونيكي 
برگزار كرد، رييس مركز توس��عه دول��ت الكترونيك 
مي گويد: در ارتباط با دستگاه الكترونيكي اخذ رأي، هنوز 
با شوراي نگهبان به توافق نرسيديم. امير شجاعان رييس 
مركز توس��عه دولت الكترونيك در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرين وضعيت الكترونيكي 
شدن روند انتخابات مجلس شوراي اسامي، اظهار كرد: 
در انتخابات امس��ال، احراز هويت افراد در تمام شعب 
الكترونيكي انجام خواهد شد، چراكه مردم مي توانند اين 
بخش مهم از روند انتخابات را مشاهده كنند؛ همچنين 
اين كار با تجهيزات خاصي انجام خواهد ش��د. ماك 
رأي افراد، نتيجه پاسخ اس��تعام از پايگاه ثبت احوال 
است كه با تجهيزات خوبي انجام مي شود، در انتهاي كار 
نتايج به صورت جلسه هاي مربوط به تجيمع آرا از طريق 
تجهيزاتي كه در ش��عب مستقر است، ارسال مي شود. 
رييس مركز توس��عه دولت الكترونيك تأكيد كرد: در 
ارتباط با استفاده از دستگاه الكترونيكي اخذ رأي، هنوز با 

شوراي نگهبان به توافق نرسيديم .

 اولويت وزارتخانه ها 
در سازندگي و رفع نياز مردم 
ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��امي گف��ت: هم��ه 
وزارتخانه ها بايد همت كنند 
و سازندگي و رفع نيازهاي 
مردم را در اولويت كار خود 
قرار دهند.  به گزارش ايسنا، 
علي الريجاني ديروز در آيين 
افتتاح طرح آبرس��اني غدير در ش��ادگان افزود: همه 
وزارتخانه ها بايد همت كنند و سازندگي و رفع نيازهاي 
مردم را در اولويت كار خود قرار دهند. از وزارت نيرو كه 
پروژه آبرساني شادگان را پيگيري كرد، تشكر مي كنم. 
رييس مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه يكي از مسائل 
بسيار مهمي كه امام دنبال مي كرد، آباداني كشور بود، 
گفت: امام با جهاد سازندگي كار نمادين كردند تا جوانان 
به روستاها بروند و آنها را آباد كنند. سازندگي كشور به 
دست فرزندان ايران، يكي از اهداف بزرگ انقاب است 
كه بايد ادامه پيدا كند. الريجاني افزود: در مسائل اقتصادي 
نيز بخشي از راه طي شده و بخشي ديگر هنوز طي نشده 
است؛ درست است كه در تحريم هستيم اما اگر دست 
به دست هم دهيم و به سرمايه ها توجه كنيم، برابر ستم 
امريكا موفق خواهيم شد. همچنين باتوجه به اينكه در 
فروش نفت مشكل داريم، ورود سرمايه به كشور سخت تر 
شده است. در زماني بيشتر بخش هاي كشور نيازهاي 
خود را از خارج تامين مي كردند اما االن مجبور شدند كه 

نياز خود را از داخل تامين كنند. 

چهره ها

غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه



پاورقي اقتصادي 3 كالن

به گفته دژپسند عزم وزارت اقتصاد اين است كه اموال دولتي به خصولتي دچار نشوند

اجتناب از خصولتي شدن اموال دولتي
50 هزار ميليارد تومان از ام��وال دولتي، تكيه دولت براي 
تامين بخش��ي از منابع درآمدي بودجه 99 اس��ت. ايجاد 
اين منبع درآمد به وزارت اقتصاد محول شده است؛ وزارت 
اقتصادي كه يكي از دستگاه هاي متبوع آن پيش تر متولي 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي بود. اقدامي كه چالش هاي 
بس��ياري را براي اقتصاد ايران به وجود آورد. مش��كالتي 
مانند آنچه كه آن  را »خصولتي شدن« شركت هاي دولتي 
مي خوانند. خصولتي يعني شركت هاي نيمه دولتي كه نه 
پاسخگويي بخش خصوصي را دارند و نه مانند بخش دولتي 
تحت نظارتند. علت ايجاد اين مشكل به دليل »نبودن بخش 
خصوصي قدرتمند« براي خريد اعداد و ارقام درشت مربوط 
به شركت هاي دولتي عنوان ش��د. حاال اما وزارت اقتصاد 
مسووليت فروش يا مولدسازي براي 50 هزار ميليارد تومان 
طي يكسال را به عهده گرفته است. اينكه دولت چه خواهد 
كرد كه به سرنوشت خصولتي ها دچار نشود سوالي است 
كه خبرنگار تعادل روز گذش��ته در نشست خبري از وزير 
اقتصاد پرسيد و وي پاس��خ داد كه اين دغدغه وجود دارد 
كه واگذاري اموال دولتي به سرنوش��ت خصولتي ها دچار 
نش��ود. در افقي برنامه داريم كه مكانيزم هاي واگذاري به 
توده مردم را فراهم كنيم ولي تا آن زمان حداكثر تالشمان 
اين است كه واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت 
بگيرد.  او سخنانش را اينچنين تكميل كرد: تا قبل دولت 
يازدهم ميزان واگذاري ها به بخش خصوصي زير 20 درصد 
بوده است، در دولت يازدهم اين ميزان به 67 درصد رسيده 
است ولي در دولت دوازدهم واگذاري به بخش خصوصي به 
صورت 100 درصدي صورت گرفته است. وي همچنين 
در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار تعادل، مبني بر اينكه چرا 
وزارت اقتصاد پذيرفته است كه اموال دولتي كه سرمايه بين 
نسلي محسوب مي شود واگذار شده و منابع آن در بودجه 
خرج شود؟ بيان كرد:  50 هزار مليلياردتومان اموال دولتي 
به ش��يوه هاي متفاوتي واگذار خواهد شد. بخشي از آن در 
بورس كاال عرضه مي شود، درآمدزايي از بخشي از اموال از 
طريق تبديل به مجموعه اقتصادي صورت خواهد گرفت 
و... بايد در نظر بگيريد كه اين منابع اين اموال صرف شكل 
گرفتن سرمايه انساني خواهد شد و به اين ترتيب نمي توان 
گفت سرمايه بين نسلي هدر رفته است. در پژوهش هايي كه 
صورت مي گيرد سرمايه انساني نقش وااليي دارد و بخشي از 

منابع دولتي صرف تامين مالي سرمايه انساني خواهد شد.
دژپسند به اين سوال كه آيا براي 50 هزار ميلياردتومان از 

اساس مشتري وجود دارد يا خير جواب شفافي نداد.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته نشست خبري وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي در محل س��اختمان اين وزارت خانه 

برگزار شد. ابتداي اين نشست خبري فرهاد دژپسند در 
سخناني به ارايه برخي آمارها درباره عملكرد دستگاه هاي 
متبوعش پرداخت و گفت: اين روزها به واسطه بزرگداشت 
دهه فجر مقايسه هايي را ناخواسته با قبل از پيروزي انقالب 
نسبت مي دهيم، با گذشت 4 دهه همچنان پرسش هايي 
شكل مي گيرد يكي از سواالت مهم انقطاع بودجه از محل 
صادرات بودجه به نفت است. در آن شرايط سهم بودجه 
از منابع صادرات غير نفتي بس��يار ناچيز بود متأسفانه با 
تحميل جنگ به كشور اين فرصت طاليي براي تحقق اين 
هدف مهم نظام دچار خدشه شد چرا كه جنگ يك جنگ 
طوالني و گسترده بود و زماني كه پس از انقالب كشور دچار 
چند بحران شده بود اين شرايط باعث شد تا برنامه هاي 
اقتصادي دچار نقصان ش��ود. وزير اقتصاد با بيان اينكه، 
با توجه به پيشرفت ها در س��ازمان مالياتي در سال هاي 
اخير بخش زيادي از كسري بودجه دولت از طريق ماليات 
جبران شده است، گفت: امسال و در دوره دولت 11 و 12 
از سيس��تم بانكي براي تأمين بودجه استقراض صورت 
نگرفت. شايد برخي بگويند كه اين شرايط به سبب اجبار 
بوده اما مهم نيست و مهم اين است كه اين شرايط به وجود 
آمده و در اين مس��ير حركت كرده ايم. اين سخنان وزير 
اقتصاد در حالي مطرح مي شود كه به گفته كارشناسان 
اقتصادي نفت زدايي از بودجه براي س��ال 99 به صورت 
پايدار انجام نشده است. به اين ترتيب كه جايگزينان نفت 
در بودجه اوراق و اموال دولتي هس��تند كه استفاده از هر 
يك محدوديت و سقف دارد و ضمن اينكه طوالني مدت 

نيز قابل استفاده نخواهد بود.

  خرسندي وزير از پرداخت به موقع وجوه اوراق
وي همچنين در ادامه سخنانش به وضعيت بازپرداخت 
وجوه اوراق اشاره و بيان كرد از اينكه بازپرداخت وجوه 
اوراق بدون كوچك ترين تاخيري صورت گرفته است 
خرسند اس��ت. دژپس��ند همچنين معتقد است كه 
تالش هاي دشمن براي ممانعت از ورود سرمايه گذار 
خارجي به كش��ور تا حدي ناكام مانده است و از عدد 
جلب 4.5 ميليارد دالري سرمايه  خارجي به كشور خبر 
داد و گفت: اين رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد 
رشد دارد.  گفتني است كه جلب سرمايه گذاري با جذب 
س��رمايه گذاري تفاوت دارد، زماني از جذب س��رمايه 
سخن مي گوييم كه ورود قطعي سرمايه  به كشور صورت 
گرفته باشد. در همين زمينه وزير اقتصاد بيان كرد كه 
آمار ها نشان مي دهد كه جذب سرمايه نيز بيشتر شده 

است ولي آمار دقيقي در اين باره ارايه نداده است.

    بانك ها ميلي به تمليك ندارند
دژپسند درباره وضعيت بانك ها هم سخن گفت و با بيان 
اينكه بانك ها علي رغم تمايل خود متولي امالك تمليكي 
شده اند، گفت: اين تملك ها باعث منجمد شدن سرمايه 
و مانع انجام كارهاي تخصصي بانكي ش��ده است. بانك ها 
سال گذشته 700 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 
كردند كه پيش بيني مي شود امسال اين رقم به 800 هزار 
ميليارد تومان برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي اين را هم 
اضافه كرد كه 52 درصد از تسهيالت بانك ها براي تامين 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي اقتص��ادي اختصاص پيدا 
كرده اس��ت. وي ادامه داد، اولويت با سرمايه گذاري هايي 
است كه با ميزان كمي تس��هيالت به اشتغال زايي بااليي 
مي رسند. دژپسند با بيان اينكه برنامه واگذاري دارايي هاي 
بانك ها را                                             در دستوركار قرار داديم، گفت: بحث مولدسازي 
دارايي هاي بانكي در دستوركار قرار گرفته است و امروز با 
امضاي تفاهمنامه اي 8 هزار ميليارد تومان در گام اول براي 
مولدس��ازي دارايي هاي بانكي امضا شد و قرار شد با رونق 

ساخت و ساز س��اير زنجيره هاي اقتصادي نيز به حركت 
درآيد. بحث ديجيتالي كردن 13 بانك و اعمال حاكميت 
ش��ركتي بر بانك ها نيز دنبال مي ش��ود. وي افزود، بحث 
ديجيتاليزه شدن بانك ها از سوي معاونت امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد به آنها ابالغ شده و در كنار 
آن؛ بحث حاكميت شركتي نيز به طور جد دنبال مي شود. 
كسب رتبه نخست وزارت اقتصاد در بحث تبادل اطالعات 
در دولت الكترونيك بين دستگاه هاي اجرايي كشور، نشان 
مي دهد كه عزم ما در هوشمند سازي اقتصاد، بسيار جدي 
است. به گفته دژپسند، با پيشبرد برنامه هاي خزانه داري 
الكتروني��ك، در حال حاضر نه تنها، چ��ك كاغذي صادر 
نمي شود، بلكه حتي نيازي به مراجعه حضوري نمايندگان 
دستگاه ها در محل خزانه وجود ندارد. وزير امور اقتصادي و 
دارايي با اشاره به تالش هاي دشمنان براي قطع صادرات 
غير نفتي گفت: در 10 ماهه نخست امسال ميزان صادرات 
غيرنفتي از نظر وزني 20 درصد افزايش يافته البته از نظر 

ارزشي 3 درصد كاهش يافته است.

  ميان ادراك فساد و واقعيت فساد فاصله است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا در رنكينگ 
جهاني فساد رتبه ايران 8 پله سقوط كرده است، بيان 
كرد: اين مساله بيشتر مربوط به ادراك فساد مي شود 
و ميان ادراك فساد تا واقعيت فساد فاصله وجود دارد 
و ما به ش��دت مي خواهيم اين مساله را مهار كنيم. در 
يك نظرسنجي از 100 نفر پرسيد كه آيا در ايران فساد 
وجود دارد و 93 نفر پاس��خ مثبت دادند اما از بين اين 
93 نفر فقط 13 نفر توانس��تند مورد فساد را بگويند و 
اين همان فاصله ادراك با واقعيت فساد است البته من 
فساد را كتمان نمي كنم و دستگاه قضايي با فاسدين و 
عوامل موجب فساد برخورد مي كند. البته فساد زماني 
ريشه كن مي شود كه محيط شيشه اي شود واين مساله 
مس��تلزم اقتصاد هوشمند اس��ت. وزير اقتصاد افزود: 
تا هفته دولت س��ال آينده گمرك هوشمند رونمايي 
مي ش��ود و تا پايان سال 99 بورس هوشمند به عنوان 

يك بورس نمونه در منطقه منا رونمايي خواهد شد. 
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طرح های زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری رسید 
به مناس��بت اي��ام اهلل ده��ه فجر، چه��ار طرح 
زيس��ت محيطي ش��ركت فوالد خوزس��تان به 
بهره برداري رسيد و يك طرح نيز كلنگ زني شد. 
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، در سومين روز 
از ايام اهلل دهه مبارك فجر، با حضور محمدجواد 
اش��رفي، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
خوزس��تان، س��يروس كريمي، ريي��س پايش 
حفاظت محيط زيست، علي محمدي، مديرعامل 
فوالد خوزس��تان و جمعي از مسووالن شركت، 
چهار طرح زيست محيطي به بهره برداري رسيد 

و يك طرح نيز كلنگ زني شد.
اولي�ن طرح نص�ب كنترل غبار سيس�تم 
فروش گندل�ه به روش مه خش�ك بود كه 
آثاري همچون: كاهش ش��ديد توليد و انتشار 
غبار در ناحيه فروش گندله سازي، كاهش مصرف 
آب و برق و عدم نياز به مواد شيميايي را به دنبال 
دارد. در ادام��ه پ��روژه نصب و راه ان��دازي ديزل 

ژنراتورهاي فوالدسازي به بهره برداري رسيد.
 اين طرح ب�ا هدف: ايجاد سيس��تم مطمئن، 
پاي��دار و يكپارچ��ه MVA ب��رق اضط��راري 
بخش فوالدس��ازي، كاهش تاثير افت فشار گاز 
در زمس��تان، تقويت و نوس��ازي سيس��تم برق 

اضطراري بخش فوالدسازي اجرا شد. 
اين گزارش حاكي است، در ادامه بهره  برداري از 
طرح ها نوبت به افتتاح سيستم تفكيك ضايعات 
آهني و غيرآهني رسيد. با اجرايي شدن اين طرح 
ظرفيت مهار غبار 40 ه��زار تن مكعب افزايش 

پيدا مي كند. 
از ديگ��ر پيامدهاي مثبت اي��ن طرح جلوگيري 
از انتش��ار خاك و غبار ناشي از عمليات تفكيك 
اس��ت. در ادامه پروژه راه اندازي جمع آوري دود 
ك��وره چهار با ه��دف كاهش ش��اخص آلودگي 
محيطي، جداس��ازي سيستم مكش كوره 3 و 4 
و افزايش س��طح  رضايتمندي ذي نفعان داخلي 
 و خارجي س��ازمان بود كه به بهره برداري رسيد. 
در پايان نيز كلنگ زني پروژه مهندس��ي، خريد، 

نصب و راه اندازي تصفيه خانه ش��يميايي پساب 
صنعتي انجام شد. 

از مهم تري�ن اه�داف اج�راي اي�ن پروژه 
مي توان ب�ه: تصفيه آب صنعتي به ميزان 750 
مترمكعب در س��اعت، پمپاژ آب نرم يا صنعتي و 
تصفيه مجدد و تهيه محصول آب RO با ظرفيت 

750 متر مكعب اشاره كرد.
به گ��زارش خبرن��گار روابط عموم��ي، پيش از 
افتتاح طرح ها علي محمدي، مديرعامل شركت 
فوالد خوزستان ضمن عرض تبريك به مناسبت 
فرارس��يدن دهه مبارك فجر از اجراي 5برابري 
تعهد شركت در احداث فضاي سبز شركت فوالد 
خوزستان سخن گفت و افزود: مساحت شركت 
فوالد خوزس��تان در مجموع 400 هكتار است و 
طبق استاندارد بايد 25درصد فضاي سبز ايجاد 
كند؛ فوالد خوزس��تان با احتس��اب فضاي سبز 
داخل و اطراف شركت بيش از 500 هكتار فضاي 
سبز ايجاد كرده است. عالوه بر اين آمادگي داريم 
با همكاري دس��تگاه هاي اجرايي كمربند س��بز 

شركت فوالد خوزستان را تكميل كنيم.
وي افزود: همچنين برنامه قرار اس��ت با حضور 
 كاركنان و خانواده هاي فوالد خوزس��تان در روز 
15 اسفند ماه و به مناسبت روز درختكاري اجرا 
 ش��ود و در اين حركت، در زميني به مس��احت 
25 هكتار در منطقه 300 دس��تگاه نهال كاري 
ش��ود. محمدي از الزام پيوست زيست محيطي 
طرح هاي اجرايي شركت فوالد خوزستان گفت 
و اظهار داش��ت: از تمام واحدها خواسته شد، هر 
طرحي ك��ه در مرحله پيش��نهاد و مطالعه قرار 
دارد، بايد پيوس��ت زيست محيطي داشته باشد. 
از طرفي طرح هاي اجرا ش��ده، با نگاه حفاظت از 

محيط زيست اصالح مي شوند.
 وي گري��زي ه��م به افتخ��ارات ش��ركت زد و 
گفت: فوالد خوزس��تان بزرگ ترين صادركننده 
شمش و دومين توليدكننده فوالد كشور است. 
افتخار اين را داش��تيم كه در ميان شركت هاي 

ف��والدي، عن��وان صادركنن��ده نمون��ه را از آن 
خود كنيم. در حوزه مس��ووليت هاي اجتماعي، 
موفق ش��ديم جايزه ملي CSR را كسب كنيم. 
از اهداف بزرگ فوالد خوزس��تان در كنار توسعه 
و افزايش كيفيت توليد، بهبود مستمر وضعيت 
زيست محيطي شركت اس��ت، در همين راستا 
تدوين برنامه زيست محيطي در دستور كار قرار 
گرفت. اعتقاد ما اين اس��ت كه هرگونه هزينه اي 
در زمينه زيس��ت محيطي صورت مي گيرد، در 
واقع بازگش��ت س��رمايه  براي مجموعه، شهر و 

استان است.
مديرعامل فوالد خوزستان از كاهش 60درصدي 
آلودگي محيط زيس��ت از سوي فوالد خوزستان 
خبر داد و افزود: از س��ال 87 تا 97 رش��د توليد 
ش��مش از 2 ميليون و 350 تن ب��ه 3 ميليون و 
800 هزار تن رسيده اس��ت، در شرايط افزايش 
تولي��د انتظار مي رفت آاليندگ��ي افزايش يابد، 
اما با اجراي طرح هاي زيس��ت محيطي، كاهش 
60درص��دي آلودگ��ي اتفاق افت��اد. همچنين 
طرح هاي اجرايي در زمينه محيط زيست به عدد 
95 مي رس��د. اين طرح ها با هزينه بالغ بر 173 

ميليارد تومان اجرايي شد. 
وي ادامه داد: البته كار به همين جا ختم نمي شود 
و سرمايه گذاري طرح هاي در دست اجرا با هدف 
كاهش انتش��ار غب��ار و آلودگ��ي، 280 ميليارد 

تومان است. 
در ادامه محمدجواد اش��رفي، مديركل حفاظت 
محيط زيست استان خوزستان از رشد چشم گير 
فضاي سبز در فوالد خوزستان گفت و ادامه داد: 
اين حجم از فضاي سبز در فوالد خوزستان نشان 
از توجه ويژه مديران ش��ركت به حفظ و توسعه 

فضاي سبز دارد.
 اي��ن حجم از توس��عه فض��اي س��بز و توجه به 
اطراف ش��ركت مطمئن��ا فض��اي اجتماعي را 
معط��وف به خ��ود مي كند. بايد ش��رايط فراهم 
 شود تا فعاليت هايي كه شركت فوالد خوزستان 

در راستاي مس��ووليت هاي اجتماعي و توسعه 
فضاي سبز انجام داده است در جامعه نمود پيدا 

كند و بار رواني منفي موجود برداشته شود.
وي افزود: بدون ش��ك سرمايه گذاري در مسائل 
زيس��ت محيطي، هزينه نيس��ت، بلكه يك كار 
اقتصادي اس��ت كه در ميان مدت، نتايج مثبت 

را به دنبال دارد.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت خوزس��تان از 
شناس��ايي و رفع نقاط آالينده محيطي در فوالد 
خوزستان گفت و افزود: فناوري فوالد خوزستان 
به نوعي مربوط به گذش��ته است؛ بايد به سمتي 
حركت كرد و پروژه  هايي اجرا شوند كه به حفظ 

محيط زيست و كاهش آاليندگي كمك كنند. 
اج��راي  تومان��ي  ميلي��ارد   170 هزين��ه 
95 پ��روژه ب��ه هم��راه 280 ميلي��ارد توم��ان 
طرح ه��اي در دس��ت اج��را نوي��د بهب��ود 
 ش��رايط و كاه��ش آلودگ��ي محيط زس��يت را 

به همراه دارد. 
اشرفي احداث پل ششم را گره  گشاي مشكالت 
حمل ونقل خودروهاي سنگين دانست و افزود: 
با احداث اين پل، از تردد خودروهاي سنگين كه 
عمدتا بارهاي صنعتي به همراه دارند، در سطح 

شهر جلوگيري شد. 
عالوه ب��ر اين به كاهش مش��كالت ترافيكي كه 
درنهايت كاهش آاليندگي محيط زيس��ت را به 

دنبال دارد، كمك مي كند.
 از مديران فوالد خوزس��تان انتظ��ار مي رود به 
توسعه شبكه هاي درون شهري و ايجاد جاده هاي 
كمربندي توجه بيشتري داشته باشند. همچنين 
تالش هاي��ي كه تا ب��ه االن ص��ورت گرفته قابل 

تقدير است. 
گفتني است در اين مراسم با حضور محمدجواد 
اشرفي، مديركل حفاظت محيط زيست استان، 
علي محم��دي، مديرعامل فوالد خوزس��تان و 
ساير مسووالن از كتاب طرح جامع محيط زيست 

و پسماند شركت فوالد خوزستان رونمايي شد.

مردم، قدرت و منافع )162( 
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فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا

تنش ميان تغييرات پذيرفتني و محافظه كاري عميق
افسانه و داستان س��رايي ملي ديگر اين است كه ما 
كشوري هستيم كه تغييرات را در آغوش مي گيريم. 
به نظر مي آيد كه برخي به درستي تغيير را به خاطر 
نفس تغيير مي پذيرند. اما با نگاهي نزديك به امريكا 
نشان مي دهد كه يك تقابل قوي، يك محافظه كاري 
عميق در برخي از بخش هاي كشور وجود دارد. برخي 
به طور دايم به آيينه عقب نگاه مي كنند و فكر مي كنند 
كه آنچه در گذشته بوده بهتر از آنچه كه آينده براي 
ما نگه داشته، است. در خصوص سياست اقتصادي و 
اجتماعي، برگشت به گذشته نه يك گزينه ماندني 
است و نه چيزي است كه اگر هم بتوانيم بخواهيم آن 
را داشته باشيم. آيا ما طول عمر كمتري مي خواهيم ؟ 
سالمت ناچيز؟ درآمد سرانه كمتر؟ بديهي است اگر 
ترامپ در هدايت كشور به گذشته آن طور كه دوست 
دارد موفق ش��ود پيامدهاي آن همين خواهد بود، 
اقتصادي توليد صنعتي ما را مثال به آن بزرگي كه در 
اواسط قرن بيستم بود احيا مي كند: برگشت به گذشته 
بهاي خودش را دارد -  يك استاندارد كمتر در زندگي 
براي اكثريت مردم حتي اگر شغل هاي معدنكاران 

زغال سنگ احيا شود.
از لحاظ بين المللي، ريسك هاي نگاه به گذشته بسيار 
بزرگ هستند. ما نمي توانيم تظاهر كنيم كه موقعيت 
ما به همان اندازه اي است كه سه چهارم قرن گذشته 
بوده است. واقعيت آن است كه امريكا ديگر به همان 
اندازه كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم حاكم 
بوده است، نيست. بدون شك تالش براي تاييد مجدد 
آن سلطه به شكست منجر خواهد شد و موقعيت ما 
در اقتصاد جهاني و وسيع تر از آن نفوذ جهاني ما كمتر 
از هميشه خواهد شد. مشكل با تغييرات اقتصادي 
چهار دهه گذشته و موضوع محوري اين كتاب اين 
اس��ت كه ما در عين حال كه به عنوان يك كش��ور، 
امروزه، بيشتر از هر زمان ديگري ثروتمندتر هستيم 
)حداقل بگوييم مثال از لحاظ جي دي پي( بسياري از 
مردم در اين رفاه و رونق سهيم نيستند . برخي از آنها 
مي بينند كه دورنماي آينده اشان نه به طور نسبي بلكه 
به طور مطلق در حال محو شدن است . بسياري از آنها 
احساس مي كنند كه زندگي طبقه متوسط به تدريج 

دارد از فهم شان دور مي شود. 
پاسخ درست به تغيير اين است كه هر تغيير ممكني 
ارزيابي شود، آن چيزهايي را كه واقعا نمي توان تغيير 
داد قبول كرد و سياستي طراحي شود به طوري كه تا 
حد ممكن، تغيير بازتاب ارزش هاي ما باشد و افراد به 

ويژه آسيب پذيران صدمه نبينند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



اخبار

عمليات اجرايي طرح گام با مشاركت چهار بانك آغاز شد

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

كارشناسان با اشاره به تجربه دولت هاي قبلي، نسبت به انحراف منابع بانكي هشدار دادند

50 هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي براي واحدهاي توليدي

كاهش نرخ اونس جهاني طال

گروه بانك و بيمه |
 سيستم بانكي با مش��اركت 4 بانك كشور، با اجراي طرح 
گام قرار است كه تا 50 هزار ميليارد تومان تامين اعتبار براي 
واحدهاي توليدي انجام دهد. اين طرح از روز سه شنبه 15 
بهمن 98 آغاز شده و در روز اول به ميزان 60 ميليارد تومان 

توسط بانك ها تامين اعتبار انجام شده است. 
به گ��زارش »تعادل«، 65 درصد منابع اين طرح در اختيار 
واحدهاي كوچك و متوسط قرار خواهد گرفت تا به حفظ و 
ايجاد اشتغال در اين واحدها كمك كند. لذا با توجه به ارقامي 
پيش بيني شده كه در مرحله اول از اجراي اين طريق 50 
هزار ميليارد تومان براي واحدهاي توليدي تامين اعتبار در 
نظر گرفته شود حدود 32 هزار ميليارد تومان از اين رقم به 

واحدهاي كوچك و متوسط تعلق خواهد گرفت. 
اما در عين حال، برخي كارشناسان با توجه به تجربه تزريق 
منابع مالي بانك ه��ا در دوره هاي قبل��ي و از جمله دولت 
احمدي نژاد كه باعث انح��راف قابل توجه منابع بانك ها و 
رش��د مطالبات معوق بانك ها شده بود، نسبت به انحراف 
منابع بانكي در شرايط كنوني و اثر آن بر رشد نقدينگي، تورم 
و مطالبات معوق بانك ها و همچنين اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي، هشدار دادند. اين كارشناسان معتقدند كه 
تزريق پول به تنهايي نمي تواند موجب رونق توليد شود. زيرا 
در شرايطي كه بهره وري و كارايي پايين است و اثرگذاري 
سياست هاي پولي و مالي و ارزي كم است، نمي توان تنها با 
تزريق پول انتظار رونق توليد داشت. لذا تا زماني كه فضاي 
كسب وكار و توليد، روابط خارجي، افزايش اعتماد و اطمينان 
به آينده سرمايه گذاري ها، كنترل تورم و نوسان نرخ ارز و... 
در حد مورد انتظار تحقق نيابد، سياست تزريق پول و اعتبار 
نمي تواند موثر واقع شود و اختصاص بخش عمده تسهيالت 
بانكي به س��رمايه در گردش و منفي شدن رشد اقتصاد و 
سرمايه گذاري، به خوبي نشان مي دهد كه رشد نقدينگي و 
تسهيالت بانكي در سال هاي اخير به هيچ وجه مشوق توليد، 

رشد اقتصادي و سرمايه گذاري نبوده است. 
 روز سه شنبه، در مراس��م آغاز عمليات اجرايي طرح )گام 
گواهي اعتبار مولد( كه با حضور روساي كل بانك هاي ملي، 
ملت، تجارت و صادرات، مسووالن، معاون فناوري هاي نوين 
و معاون نظارت بانك مركزي و جمعي ديگر از فعالين اين 
حوزه برگزار شد، به موضوع رونق ملي در سال جاري اشاره 
شد كه الزم است در حمايت از توليد و رونق توليد اقداماتي 
از سوي بانك ها انجام شود و مسووالن بانكي معتقدند كه 
اين تزريق منابع مي تواند به رونق توليد منجر شود. سيستم 
بانكي از ابتداي سال تاكنون بيش از ۷50 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت در اختيار بخش هاي مختل��ف اقتصادي قرار 
داده اس��ت، از اين ميزان نزديك به 60 درصد براي سرمايه 
در گردش بنگاه هاي تولي��دي و خدماتي اختصاص داده 
شده و از اين سرمايه در گردش 80 درصد به بخش صنعت 
تخفيف داده شده است.هدف از اجراي طرح گام اين است 

كه نقدينگي مورد نياز توليد بدون نياز به افزايش نقدينگي 
در سطح جامعه تامين شود.چهار بانك ملت، ملي، تجارت و 
صادرات آماده اجراي اين طرح هستند و بانك هاي ديگر نيز 
اعالم آمادگي كرده و در صف قرار دارند البته اين بانك ها در 
زمينه ال سي، داخلي و ريالي فعال بودند و اين ابزار جديد به 
عنوان يك ابزار بازارمحور به توليد كشور رونق بيشتر خواهد 
داد.ويژگي ديگر گام اين است كه به واحدهاي واقعا مولد داده 
مي ش��ود به همين دليل اسم آن گواهي اعتبار مولد است، 
يعني واحدهايي مي توانند از اين طرح استفاده كنند كه نياز به 
مواد اوليه و واسطه اي دارند و از فروشنده ديگري كه خودش 
توليدكننده است، كاالهاي واسطه اي خريداري مي كنند. 

همچنين گام در بازار پول و سرمايه قابل نقد و انتقال است.

   تامين اعتبار ۵۰ هزار ميليارد توماني از طريق گام
 ش��وراي پول و اعتبار مصوب كرده است كه از طريق گام

50 هزار ميليارد تومان در مرحله اول تامين اعتبار شود و روز 
اول بالغ بر 600 ميليارد ريال تامين اعتبار صورت مي گيرد 
كه اين ميزان در روزهاي آينده رشد خواهد داشت.بانك ها 
پشت تامين مالي بنگاه هايي كه به صورت زنجيره اي توليد با 
يكديگر ارتباط دارند هستند و از اين طريق يكي از مهم ترين 
مش��كالت واحدهاي توليدي رفع خواهد شد.بانك هايي 

مي توانند در اين طرح مشاركت داشته باشند كه از اين طرح 
حمايت كنند زيرا اگر براي مثال بعد از 9 ماه مشكلي پيش 

آمد بانك بايد بتواند تامين مالي انجام دهد.

   رفع مشكالت توسط ستادهاي تسهيل استاني
همچنين م��اده 62 قانون رفع موان��ع توليد، به بانك 
مركزي و به ستاد تسهيل استان ها اختياراتي داده است. 
و براساس قانون، س��تاد تسهيل استان ها مجازند اگر 
بانكي توافقي كه بين توليد كنندگان و بانك ها صورت 
گرفته است را قبول نكرد، مي تواند به هيات خبرگان كه 
منصوب رييس كل بانك مركزي است مراجعه كنند و 

نظر آنها فسخ الخطاب خواهد بود.

   نرخ سود از مصوب بانك مركزي بيشتر نيست
نرخ سود گام از نرخ سود مصوب بانك مركزي بيشتر نيست، 
واحدهاي توليد كننده تضاميني را از واحدها يا اعتباري كه 
نزد بانك ها دارند گواهي اعتبار مي دهند و مي توانند آخر سال 
تسويه كنند اما چنانچه كسي اوايل سال گرفته است مي تواند 
كاال بخرد يا بعد از يك ماه در بازار سرمايه به فروش برساند. 
حداكثر كارمزد آن نيز دو درصد اس��ت.رضا حسين زاده 
مديرعامل بانك ملي در اين مراسم در مورد مهم ترين ويژگي 

طرح گام توضيح داد: با اجراي اين طرح به جاي اينكه پول نقد 
در جريان باشد، اعتبار بين شركت ها و بانك ها به گردش در 
مي آيد. واحدهاي توليدي در سطح بااليي تحت پوشش قرار 

مي گيرند بدون اينكه پولي وارد جامعه شود.

   افزايش تورم يا رونق توليد؟
محمود فراهاني كارشناس بانكي طرح »گام« بانك مركزي 
را ابزاري دانست كه كاركرد منفي و مثبت آن به عملكرد 
نهادهاي ذيربط بستگي دارد و با رعايت 5 اصل و ضرورت 
مي تواند موجب رونق توليد و ايجاد توازن در بازار به ويژه 
در ايام عيد ش��ود.وي در گفت وگو با برنا، با اشاره به پنج 
احتياط و ضرورت الزم االجرا در طرح گام گفت: وجود زير 
ساخت هاي فناوري قوي، بانك اطالعاتي جامع و آنالين، 
كارگروهي براي رص��د و مطالعه بازار و يك نهاد نظارتي 
قوي براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، عدم 
تكرار تجربيات گذشته در فساد و عدم جابه جايي بازارها به 
بهانه دريافت تسهيالت توليد از مهم ترين اصولي است كه 
در اجراي اين طرح بايد رعايت شود تا رونق توليد و بازارها 
را به دنبال داشته  باشد. او در توضيح اين ضرورت ها گفت: 
وجود يك بانك اطالعاتي ق��وي از واحد هاي توليدي از 
آن جهت مهم است كه كارخانه ها يا كارگاه هاي توليدي 

تعطيل شده، تقاضاي چندين تن مواد اوليه نكنند يا فعاالن 
اقتصادي زمينه فعاليت خود را به اين بهانه تغيير ندهند. 
بنابراين بانك مركزي بايد مراقبت هاي الزم را داش��ته 
باشد تا زنده بودن كارگاه و محل خريد و تامين مايحتاج 

مشخص باشد.
فراهاني يكي از خطرات اين طرح را تزريق نقدينگي 50 
هزار ميليارد توماني به صورت غير هدفمند دانست و گفت: 
در ازاي هر ميزان نقدينگي كه وارد بازار مي شود، توليد كاال 
افزايش مي يابد و اگر توازن ميان اين دو سمت برقرار شود، 
اين نقدينگي تزريق شده موثر خواهد بود در غير اين صورت 

اين نقدينگي آثار تورمي خواهد داشت.
او ادام��ه داد: در حقيقت بانك مركزي بايد محاس��به و 
مراقبت كند كه با اين 50 هزار ميليارد تومان در نهايت 
موجب افزايش كاال به ميزان 300 هزار ميليارد تومان شود. 
در اين صورت اين نقدينگي موجب تورم نشده و تعادل را در 
بازار ايجاد مي كند. همچنين بايد ديد بازار ما كشش تزريق 
50 هزار ميليارد تومان را به يك باره دارد يا بانك مركزي در 
نظر دارد تا اين 50 هزار ميليارد تومان را در چند مرحله به 
بازار تزريق كند.به گفته اين كارشناس مسائل بانكي، بانك 
مركزي فرض را بر بازار شب عيد گذاشته  كه بازار پر رونقي 
است و مي تواند كاالهاي خود را براي شب عيد توليد كند، 
به اين ترتيب اين اقدام زمينه كنترل تورم را خواهد داشت.
فراهاني اظهار كرد: همچنين بايد كارگروهي براي مطالعه و 
رصد مداوم بخش هاي مختلف بازار تشكيل شود تا اين 50 
هزار ميليارد تومان نقدينگي صرف توليد كاالهايي شود 
كه تقاضا به اندازه كافي براي آنها وجود دارد و در حقيقت 
تسهيالت به صورت هدايت شده، پرداخت شود. اين نكته 
مهم است كه اعتبارات تزريق شده به كدام صنايع و كدام 
بخش توليد تزريق مي شود كه مثل پوشاك و ... در شب 
عيد براي آنها، تقاضا وج��ود دارد.او افزود: همچنين اين 
مساله مهم است كه بانك مركزي 50 هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي را در چه بازه هايي به بازار تزريق مي كند و اگر 
به يك باره نباشد در راستاي ابزار عمليات بازار باز مي تواند، 
آثار مثبت داش��ته باشد. اين كارشناس اقتصادي گفت: 
براي اجراي هرچه بهتر اين طرح بايد زير ساخت فناوري 
آن نيز تقويت ش��ود تا اين نقدينگي صرف هدف شده و 
مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و آن اختالس 3 هزار ميليارد 
توماني، دوباره تكرار نشود. او تاكيد كرد: از آنجا كه امكان 
فساد در جامعه ما باالست بايد زيرساخت هاي اين طرح 
از جمله فاكتور و ميزان توليد هم براي خريدار و هم براي 

فروشنده شفاف باشد.
فراهاني خاطرنشان كرد: وجود يك نهاد نظارتي قوي در 
فرايند اجراي اين طرح ضروري اس��ت كه مسير مبدا تا 
مقصد هزينه  كرد اين اوراق رصد شود و اين طرح به هدف 
خود برسد. او تاكيد كرد: در نهايت طرح گام يك ابزار است 
و ميزان فايده آن بستگي به نحوه استفاده از اين ابزار دارد.

گروه بانك و بيمه |
روز سه شنبه 15 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس 
طال 15۷1 دالر معامله شد و در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز قيم��ت دالر به 13640 تومان رس��يد. همچنين روز 
 سه شنبه بهاي خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي

13 هزار و 200 تومان و فروش 13 هزار و 430 تومان درج 
شد نرخ خريد هر يورو نيز 14 هزار و ۷00 تومان و نرخ فروش 

آن 14 هزار و 930 تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، در س��امانه س��نا ني��ز نرخ لحظه اي 
 قيمت خريد دالر 13 هزار و 200 تومان و قيمت فروش آن

13 هزار و 430 تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ لحظه اي 
خريد هر ي��ورو 14 هزار و ۷00 تومان و فروش آن 14 هزار 
و 930 تومان معامله شد. از سوي ديگر، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين معامله شده ارز براي روز دوشنبه 14 بهمن 98 را 
براي دالر 13 هزار و 330 تومان، يورو 14 هزار و 848 تومان، 
پوند انگليس 1۷ هزار و 500 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
652 تومان و لير تركيه 2 هزار و 342 تومان و يوآن چين را 

يك هزار و 930 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و سكه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 
15۷1 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 640 تومان در بازار آزاد، 
نرخ طال و سكه با كاهش قيمت مواجه شد. مظنه يك مثقال 
طالي آب شده 1۷ عيار 2 ميليون و 202 هزار تومان، هر گرم 
طال ي18 عيار 508 هزار و 300 تومان، سكه طرح جديد 4 
ميليون و 990 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 960 هزار 
تومان، نيم سكه 2 ميليون 550 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 550 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان 
معامله شد.در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 4۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 22 ارز مانند يورو و پوند كاهش 
و قيمت 14 واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 
ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز »سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 98« 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 54 هزار و 641 

ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 453 ريال ارزش گذاري شد.

     بازار جهاني تحت تاثير كرونا
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر اصفهان با اشاره به 
اينكه بازار جهاني طال همچنان تحت تاثير ويروس كرونا 
است، گفت: البته نرخ سكه بعد از شش روز از كانال 5 ميليون 

تومان خارج شد به 4 ميليون 992 هزار تومان رسيد.
هوشنگ شيش��ه بران در گفت وگو با ايسنا با تحليل بازار 
جهاني طال، اظهار كرد: ب��ازار جهاني كماكان تحت تاثير 
ويروس كرونا در نوسان است.وي با بيان اينكه بانك مركزي 
چين براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها اقدام به تزريق 
1۷1 ميليارد دالر نقدينگ��ي كرده كه اين اقدام اندكي در 
تقويت ارزش يوان موثر است، افزود: شاخص دالر جهاني 

كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني مورد 
اندازه گيري قرار مي گيرد، در معامالت با صعود 0.4 درصدي 

نسبت به روز گذشته و در سطح 9۷.665 واحد بسته شد.
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر اصفهان همچنين به خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا اشاره كرد و توضيح داد: پس از سه 
سال بحث و جدال، انگليس سرانجام در آخرين روز از ماه 
ژانويه 2020 اتحاديه اروپا را ترك كرد تا به نخستين كشور 

در تاريخ اين اتحاديه تبديل شود كه از آن خارج مي شود.
وي گفت: انتظار مي رود پيامدهاي برگزيت به تدريج بر روي 
اقتصاد انگليس و كشورهاي اروپايي آشكار شود هر چند كه 
انتظار نمي رود بانك مركزي اروپا دست كم در كوتاه مدت 
تغيير زيادي در سياست هاي پولي خود ايجاد كند، البته هنوز 
مشخص نيست كه با توجه به روند خروج شركت هاي بزرگ 
بين المللي از انگليس به دنبال برگزيت، رشد اقتصادي اين 

كشور چگونه خواهد شد.
شيشه بران با بيان اينكه بورس هاي جهان پس از چندين 
ريزش متوالي، سبزپوش شدند، تاكيد كرد: ورود جدي بانك 
مركزي چين به بازارهاي مالي اين كشور براي جلوگيري از 
هرج و مرج بيشتر، موجب دلگرمي معامله گران شده است، 
البته اين هفته نيز حدود دو س��وم اقتصاد چين به منظور 

كاستن از شدت شيوع بيماري جديد كرونا تعطيل است.
وي اظهار كرد: براين اساس سه شنبه قيمت طال در معامالت 
بازار جهاني تحت تاثير رش��د ارزش دالر كه نگراني هايي 
را نسبت به پيامدهاي ش��يوع ويروس كرونا ايجاد كرده، 
تغيير چنداني نداشت.رييس اتحاديه طال و جواهر اصفهان 
همچني��ن به نتايج ي��ك تحقيق از ترمي��م غيرمنتظره 
بخش توليد امريكا اش��اره كرد و گفت: نتايج اين تحقيق 
 موجب تقويت ارزش دالر شد، به همين دليل قيمت طال 
روز سه شنبه شاهد نوسان چنداني نبود هرچند كه نگراني ها 
در مورد شيوع ويروس كرونا در چين و تبعات اقتصادي آن 
مانع از افت بيشتر قيمت فلز زرد شد.وي ادامه داد: قيمت 
نفت نيز پس از ريزش سنگيني كه روز گذشته به دليل تاثير 
از پيامدهاي منفي ويروس كرونا بر تقاضا داشت، در معامالت 

همسو با ساير بازارهاي مالي افزايش يافت.
وي با اشاره به بازار داخلي طال، گفت: روز دوشنبه، بازار ارز و 
سكه شاهد كمي افزايش قيمت بود، البته روند اين روزهاي 
بازار بيشتر متاثر از روند قيمت دالر است و هر گونه اتفاق 
در بازار ارز، موقعيت فروش يا خريد معامله گران بازار سكه 
را تحت تاثير قرار مي دهد.شيش��ه بران در خصوص روند 
افزايشي قيمت سكه در سومين روز اين هفته، اظهار كرد: 
با وجود نوسانات نرخ دالر روند طالي جهاني را نمي توان به 
عنوان متغيري افزايشي در بازار سكه در نظر نگرفت. البته 
با تالش بانك مركزي نرخ دالر كنترل ش��ده و شاهد روند 
صعودي آن نيستيم.وي با بيان اينكه در روزهاي اخير دامنه 
نوس��انات بازار ارز كاهش داشت، گفت: از سوي ديگر بازار 

س��هام در حال ثبت ركوردهاي تازه است و روز )دوشنبه( 
شاخص بورس با رشدي بيش از 9500 واحد از مرز 43۷ هزار 
واحد عبور كرد، بنابراين طبيعي است كه در چنين شرايطي و 
با ثبت ركوردهاي تاريخي، بخشي از تقاضا از بازار ارز به سوي 

بازار سهام روانه شود.
رييس اتحاديه طال و جواهر اصفهان در خصوص آخرين 
وضعيت بازار ارز، گفت: صرافي  بانك ها س��ه شنبه قيمت 
دالر را ب��راي فروش به مردم 13 ه��زار و 430 تومان اعالم 
كرده اند. اين صرافي ه��ا دالر را از مردم با قيمت 13 هزار و 
200 تومان خريداري مي كنند، همچنين قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها 14 هزار و 930 تومان و قيمت 
خريد يورو نيز در اين صرافي ها 14 هزار و ۷00 تومان است.

    ناكامي طال براي شكستن ركورد 
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار 
جهاني تحت تاثير رش��د ارزش دالر كه نگرانيها نسبت به 
پيامدهاي ش��يوع ويروس كرونا را تحت الشعاع قرار داد، 
تغيير چنداني نداشت.به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي 
تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور ثابت بود 
و در 15۷5 دالر و 6۷ سنت ايستاد. بهاي معامالت اين بازار 
روز گذشته تا مرز 1591 دالر و 46 سنت صعود كرده بود 
كه باالترين قيمت از هشتم ژانويه بود. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال ب��ا 0.2 درصد كاهش، به 1580 دالر 
رسيد.وارن پاترسون، تحليلگر بانك ING در اين باره گفت: 
ابهامات پيرامون ويروس كرونا همچنان از قيمتهاي طال 
پشتيباني مي كند و اين فلز از حمايت نسبتا خوبي برخوردار 
است مگر اينكه شفافيت بيشتري درباره تاثير ويروس كرونا 
بر اقتصاد چين و جهان حاصل شود. طال در شرايط ابهامات 
مالي و سياسي به عنوان دارايي مطمئن با افزايش تقاضاي 
خريد روبرو مي شود.هنگ كنگ نخستين مرگ ناشي از ابتال 
به ويروس كرون��ا را گزارش كرد كه دومين مرگ در خارج 
از چين است. ش��مار تلفات اين ويروس در چين به 425 
نفر رس��يده است و پكن به كارشناسان سالمت امريكايي 
اجازه داده است براي كمك به مبارزه با شيوع اين ويروس 
وارد اين كشور شوند.شيوع ويروس كرونا باعث شده است 
معامله گران روي كاهش نرخهاي بهره امريكا تا ژوئن حساب 
باز كنند. پايين ماندن نرخ هاي بهره به نفع طال است زيرا 
جذابيت سرمايه گذاري در اين فلز كه بازدهي ندارد را افزايش 
مي دهد.عاملي كه در معامالت روز سه شنبه پيشروي طال 
را متوقف كرد، رشد ارزش دالر امريكا در برابر ارزهاي رقيب 
بود كه در معامالت روز دوشنبه 0.4 درصد صعود كرد. دالر 
روز گذشته تحت تاثير آماري كه بهبود فعاليت بخش توليد 
امريكا در ژانويه را نشان داد، بزرگ ترين افزايش قيمت از دوم 
ژانويه را تجربه كرد. بازارهاي سهام آسيايي با وجود احتياط 
سرمايه گذاراني كه منتظر تدابير محرك مالي بيشتر از سوي 

چين بودند، به سطح باالتري صعود كردند.بر اساس گزارش 
رويترز، بانك مركزي چين قصد دارد نقدينگي بيشتري براي 
تقويت اقتصاد اين كشور تزريق كند و اوايل هفته جاري وعده 
داد از ابزارهاي سياست پولي مختلفي براي كمك به زدودن 
تاثير شيوع ويروس استفاده خواهد كرد.به گفته وانگ تائو، 
تحليلگر فني رويترز، ه��ر اونس طال در محدوده 153۷ تا 
1582 دالر خنثي به نظر مي رسد و اگر از اين محدوده خارج 
شود، جهت قيمت مشخصي پيدا خواهد كرد.در بازار ساير 
فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.3 
درصد افزايش، به 2326 دالر و 63 سنت رسيد. هر اونس 
نقره براي تحويل فوري با 0.3 درصد كاهش، 1۷ دالر و ۷1 
سنت معامله شد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري باالتر 

رفت و به 96۷ دالر و 35 سنت رسيد.

    باال رفتن دالر در بازارهاي جهاني
همچنين معامالت بازار ارز كماكان تحت تاثير اخبار مربوط 
به ويروس كرونا قرار دارد. ب��ه گزارش رويترز، پس از آنكه 
روند انتشار بيماري ويروسي مسري جديد به سه قاره جهان 
كشيده شده و گزارش هايي از ابتال به ويروس كرونا در آسيا، 
اروپا و امريكاي شمالي مخابره شده، سازمان بهداشت جهاني 
در سطح جهان وضعيت اضطراري اعالم كرده است. تاكنون 
ويروس كرونا جان بيش از 360 نفر را گرفته است. بيش از 

12 هزار مورد ابتال به كرونا گزارش شده است.
بانك مركزي چين براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازارها 
اقدام به تزريق 1۷1 ميليارد دالر نقدينگي كرده كه اين اقدام 

اندكي در تقويت ارزش يوان موثر بوده است.
آياكو سرا، كارشناس بازار در موسسه »ساموميتو ميتسوئي 
تراست« گفت: س��وال اصلي اينجاس��ت كه روند شيوع 
بيماري تا كجا قرار است ادامه پيدا كند. افراد در حال فروش 

دارايي هاي پر ريسك خود هستند.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با صعود 0.4 درصدي 
نسبت به روز قبل و در سطح 9۷.665 واحد بسته شد. نرخ 

برابري هر فرانك سويس معادل 1.0336 دالر اعالم شد.

از سوي ديگر پس از سه سال بحث و جدال، انگليس سرانجام 
در آخرين روز از ماه ژانويه 2020 اتحاديه اروپا را ترك گفت 
تا بدين سان به نخستين كشور در تاريخ اين اتحاديه تبديل 
ش��ود كه از آن خارج مي ش��ود. انتظار مي رود پيامدهاي 
برگزيت ب��ه تدريج بر روي اقتصاد انگليس و كش��ورهاي 
اروپايي آشكار شود هر چند كه انتظار نمي رود بانك مركزي 
اروپا دست كم در كوتاه مدت تغيير زيادي در سياست هاي 

پولي خود ايجاد كند.
هنوز مش��خص نيس��ت كه با توج��ه به رون��د خروج 
شركت هاي بزرگ بين المللي از انگليس به دنبال برگزيت، 
رشد اقتصادي اين كشور چگونه خواهد بود. پيش تر مدير 
بانك امريكايي »جي پي مورگان« از انتقال مقر اروپايي 
اين بانك از لندن به پاريس خبر داده بود. تاكنون صدها 
شركت، بانك، صندوق سرمايه گذاري و موسسات بيمه اي 
براي ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط جديد از 
دولت درخواست مجوز فعاليت كرده اند.دولت انگليس 
به رهبري بوريس جانس��ون اكنون كار بسيار سختي 
براي احياي رشد اقتصادي و همچنين رسيدن به توافق 
با اتحاديه اروپا بر سر چگونگي روابط دو طرف در آينده 
خواهد داشت. انتظار مي رود كه دست كم يك سال دوره 
گذار در نظر گرفته شود و روابط دو طرف به شكل كنوني 
باقي بماند. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خواستار 
داشتن روابطي مشابه كانادا با اتحاديه اروپا شده است.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ريزش 1.09 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3015 دالر مبادله شد. 
يورو 0.19 درصد پايين رفت اما در محدوده كانال 1.10 
باقي ماند و به 1.1062 دالر رسيد. همچنين نرخ برابري 
هر دالر امريكا معادل 1.3293 دالر كانادا اعالم شد. در 
برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3۷1۷ دالر 
سنگاپور مبادله شد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.28 درصد افزايش به 108.8265 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.4886 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل 6.99۷ يوان چين اعالم شد.
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بررسي تقسيط بدهي 
واحدهاي توليدي

مصوبه ستاد تسهيل در خصوص پرداخت 5 درصد 
اصل و سود بدهي و يكسال تنفس و تقسيط حداكثر 
5 ساله بقيه بدهي واحد توليدي به بانك، در جلسه 

شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود.
به گزارش ايِبنا، ميثم زالي، دبير س��تاد تس��هيل و 
رفع موانع توليد گفت: نگاه بانك مركزي و دولت به 
اين مصوبه براي حل مش��كل واحدهاي توليدي و 
بانك ها مثبت است و با تصويب و ابالغ اين مصوبه هم 
واحدهاي توليد بدهكار سود مي برند و هم بانك ها 

مي توانند به مطالباتشان برسند.
وي با اشاره به پيگيري ستاد براي افزايش ضمانت 
اجرايي مصوبات س��تاد تس��هيل گفت: بانك ها و 
دستگاه هاي اجرايي مثل س��ازمان امور مالياتي و 
تامين اجتماعي همكاري خوبي با ستاد دارند. وي 
گفت: مصوبه ش��امل آن دسته واحدهاي توليدي 
است كه تسهيالتي دريافت كرده اند و هزينه توليد 
شده كه 90 درصد توليدكنندگان اينگونه اند و هم 
به بانك ها و ب��ه بدهكاران عمده كمك مي كنيم تا 
بتوانند بدهي ش��ان را بپردازند و مطالباتشان را به 

تدريج وصول كنند.
زالي افزود: با ايفاي تعهدات به بانك ها قطعا بانك ها با 
اختياراتي كه دارند نيز جرايم دير كرد آنها را خواهند 
بخشيد. دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نيز با 
ابراز اميدواري در خصوص اصالح س��ريع تر قانون 
ماليات ب��ر ارزش افزوده گف��ت: 60 درصد ماليات 
كشور را توليد مي دهد و در هيچ جاي دنيا اينگونه 
نيست و اين موضوعي است كه هزينه سربار توليد را 
باال مي برد و اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده از 

مطالبات بحق توليدكنندگان است.

ماليات سود سپرده  موجب 
فرار سرمايه نمي شود

محمداسماعيل س��عيدي عضو كميسيون تلفيق 
مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه براي جبران 
كس��ري بودجه كش��ور باي��د به س��مت افزايش 
درآمدهاي مالياتي حركت كنيم، گفت: به اعتقاد 
بنده باي��د از 2500 هزار ميليارد تومان س��پرده و 
نقدينگي موجود در كش��ور كه بخ��ش اعظم آن 
به صورت س��پرده ن��زد بانك ها هس��تند، ماليات 
گرفته ش��ود. با اين ماليات، مشكل درآمدي دولت 
هم ح��ل خواهد ش��د. در واقع بايد به س��راغ يقه 
سفيدهايي برويم كه تاكنون ماليات نمي پرداختند 
و عملكردش��ان صرفا موجب ش��كاف طبقاتي در 
كشور مي ش��د.وي ادامه داد: شوك هاي اقتصادي 
هم موجب ثروتمندتر شدن اين افراد مرفه جامعه 
مي شود و طبقات متوسط و پايين را فقيرتر مي كند. 
لذا بايد اين مس��ائل حل ش��ود در غير اين صورت، 

مساله كسري بودجه و ماليات، قابل حل نيست.
س��عيدي درخص��وص درياف��ت ماليات از س��ود 
س��پرده هاي بانكي گفت: دريافت ماليات از س��ود 
سپرده هاي بانكي موضوعي مغفول در كشور است. با 
دريافت ماليات از سود سپرده هاي بانكي منابع مالي 

زيادي در كشور حاصل مي شود.
وي تصريح كرد: اخذ ماليات از س��پرده هاي بانكي 
برخالف نظر عده اي از كارشناس��ان، موجب فرار 
سرمايه از كشور نخواهد شد. در تمام كشورهاي دنيا 

از سپرده هاي بانكي ماليات گرفته مي شود.

بازار باز ارز جز جمع آوري 
نقدينگي تاثيري ندارد

يك كارشناس اقتصاد گفت: شايد عمليات بازار باز 
براي اين خوب باشد كه دولت بخواهد نقدينگي را 
از بازار جمع كند، اما تاثير ديگري نخواهد داشت.

غالمرضا ميري در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
عمليات بازار باز ارز، اظهار كرد: ارز بايد تك نرخي 
شود تا فس��اد، تبعيض و رانت از بين برود. با هر 
صادركننده، تاجر و بازرگاني به جز افرادي كه از 
رانت استفاده مي كنند صحبت كنيد، دنبال اين 

هستند كه ارز تك نرخي شود.
وي بيان كرد: اگر منظور بانك مركزي از بازار باز 
اين است كه تك نرخي يا خوداظهاري بوده و بازار 
تعيين كننده باشد، بسيار خوب است، اما اينكه 
قرار باشد ارز از بخشي هدايت شود كه باال و پايين 
برود و با آن بازي كنند، به اقتصاد كشور و اقتصاد 
افراد دست اندركاري كه سرمايه گذاري كردند، 
لطمه وارد مي كند. اكنون بس��ياري از افراد كار 
خود را رها كردند و اين براي آنها شغل شده كه ارز 
بخرند، در بازار كمبود ايجاد كرده و بعد وارد بازار 
كنند. اگر ارز را تك نرخي كنيم، مي تواند كارآيي 

زيادي داشته باشد.
ميري خاطرنشان كرد: اگر منظور از بازار باز ارز 
خريد اوراق باشد، براي كساني كه سفته بازي و 
دالل بازي مي كنند و قصد دارند دالر بخرند، اوراق 
مي خرند، گرچه باز هم نمي تواند تاثيري داشته 
باشد، زيرا دالر تابع مسائلي است كه اوراق تابع آن 
مسائل نخواهد بود. اين كار تاثيري بر بازار، تورم 

و كاهش تنش ها و مسائل مربوط به دالر ندارد.
وي اف��زود: ما ب��راي واردات خود ب��ه دالر و ارز 
نياز داريم، اما اوراق مص��رف داخلي دارد. براي 
كس��اني كه پول دارند و ممكن اس��ت بخواهند 
به جاي اينكه پول خود را س��پرده گذاري كنند، 
اين اوراق را بخرند تا ش��ايد سودي حاصل آنها 
ش��ود، اما نمي تواند روي دالر يا تورم رو به رشد 

تاثيرگذار باشد.
وي با بيان اينكه زمينه ها براي اجراي عمليات بازار 
باز ارز فراهم نيست، عنوان كرد: شايد اين عمليات 
براي اين خوب باشد كه دولت بخواهد نقدينگي 
را از بازار جمع كند، بنابراين چنين سياستي را 
اعمال مي كند تا نقدينگي را از بازار جمع كند، در 
نتيجه اوراق با سود مشخص مي فروشد كه برخي 
ممكن است استقبال كنند، زيرا به بانك اعتماد 

ندارند، اما تاثير ديگري نخواهد داشت.
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سلب فرصت اصالح قيمت ها در بازار سهام
گروه بورس|

برآيند معامالت س�هام در روز گذش�ته به رشد 
اندك شاخص كل بورس تهران و افت شاخص كل 
هموزن منجر شد. در اين روز حجم سنگين تقاضا 
كه از روز دوشنبه تداوم يافته بود در ساعات اوليه 
معامالت شاخص كل بورس تهران را تا كانال 444 
هزار واحدي باال برد. با اين حال رش�د بيش از 5 
هزار واحدي نماگر ياد ش�ده ديري نپاييد و تنها 
پس از 15 دقيقه بازار شاهد افت نسبي قيمت ها 
بود. به موج�ب اين امر در ادامه داد و س�تدهاي 
روز گذشته رفته رفته شاخص كل بورس مسير 
رفته را بازگش�ت و در نهايت به ثبت افزايش�ي 
هزار و 318 واحدي اكتفا كرد.  در اين روز اصالح 
قيمت ها در اغلب نمادها به خصوص نمادهاي كم 
حجم بازار سبب افت 0.34 درصدي شاخص كل 
هموزن شد. اين نوسان قيمت اندك سبب شد تا 
در خالل معامالت روز گذشته شاهد قرمز پوشي 
دماسنج هموزن بورس و افت 493 واحدي آن در 
پايان داد و ستدهاي روز قبل باشيم. در فرابورس 
نيز عملكرد ش�اخص كل اين بازار به افزايشي 8 
واحدي منتهي شد. اين افزايش اندك كه تشابه 
بسياري با بورس تهران داش�ت سبب شد تا در 
مجموع تمام�ي نمادهاي بزرگ بازار س�هام در 
خالل معامالت روز سه شنبه افت قيمت چنداني 
را شاهد نباش�ند.  اما از رشد شاخص ها و اصالح 
نسبي قيمت ها كه بگذريم ديگر نكته مهم بازار در 
روز گذشته ارزش باالي معامالت بود. در اين روز 
مجموع ارزش داد و ستدهاي بورس و فرابورس به 
9 هزار و 673 ميليارد تومان رسيد. با اين حال به 
دليل حجم باالي معامالت اوراق و داد و ستدهاي 
بلوكي در اين روز ارزش معامالت خرد از 6 هزار و 
842 ميليارد تومان فراتر نرفت كه البته خود اين 
رقم نيز نسبت به آنچه كه در ابتداي سال شاهد 

آن بوديم بسيار زياد است. 
همين امر س�بب ش�ده تا س�يل نقدينگي وارد 
شده به بازار س�رمايه بسياري از سرمايه گذاران 
و تحليلگ�ران را نگران كند. در حالي كه رش�د 
يكسره و بي وقفه شاخص ها در بورس بسياري از 
س�رمايه گذاران تازه وارد امري مبارك و ميمون 
اس�ت با اين حال فع�ال با تجربه ب�ازار به خوبي 
مي داند كه ت�داوم بدون اصالح رش�د قيمت ها 
مي تواند منجر به سنگين شدن ريزش احتمالي 

در نماگرهاي بازار سهام شود. 

استقبال بيش از اندازه س��رمايه گذاران از بازارسرمايه 
باعث ش��ده ت��ا برخي صناي��ع و ش��ركت ها در ابعاد 
گسترده تري با رشد قيمتي مواجه شوند كه حتي نرخ 
سهم ها به سوي حبابي شدن گام برداشته، زيرا قابليت 
توجيه افزايش نرخ براي كارشناس��ان بسيار كمرنگ 

شده است.
به گزارش بورس نيوز، به نظر مي رسد كه بازارسرمايه 
روند رو به رشد دامنه دار خود را با توجه به سيل نقدينگي 
موجود در بازار ادامه خواهد داد و اين هجوم نقدينگي 
فرصت اصالح بازار و رشد متعادل آن را از بين برده است.

به هر حال بار ها كارشناس��ان نسبت به افزايش سهام 
ش��ناور و افزايش عرضه هاي اوليه در س��طح كالن و 
محس��وس به مس��ووالن ذي ربط ارايه نظر داده اند؛ 
امري كه تاكنون پيگيري نشده و صرفا منجر به رشد 
سنگين قيمت ها كه نگراني از ايجاد حباب ها را ايجاد 

كرده، شده است.

   يورش سرمايه و برهم خوردن توازن
در همين راستا فردين آقابزرگي در خصوص روند بازار به 
بورس نيوز اظهار كرد: ذات بازار نشات گرفته از نوسانات 
مثبت و منفي بوده اما؛ نكت��ه مهمي كه تاثيرگذاري 
بسزايي بر شرايط بورس طي روز هاي گذشته داشته، 
هجوم نقدينگي و عدم توازن بين عرضه و تقاضايي بوده 

كه در بازار ايجاد شده است.
وي با اش��اره به اينكه از س��ال ۹۴ تامين ب��ازار اوليه و 
انتشار اوراق مستقيم عايد ناشران شده ادامه داد: حجم 
معامالت و انتشار تامين مالي در بازار اوليه طي اين سال 
حدود ۲۷ درصد نسبت به حجم معامالت بازارثانويه 
بوده و اين نرخ در سال ۹۸ تبديل به ۷ درصد شده است؛ 
بنابراين ۷ درصد از اين نقدينگي عايد ناشرين شده و 
مابقي خريد و فروش ها از اين جيب به آن جيب است  
لذا به دليل عدم وجود بازار ها يا محيطي مناسب براي 

سرمايه گذاري، بورس با استقبال مواجه شده است.

   استقبالي به رنگ، بي رنگي برخي نرخ ها
اين كارش��ناس بازارس��رمايه افزود: استقبال بيش از 
اندازه سرمايه گذاران از بازارسرمايه باعث شده تا برخي 
صنايع و شركت ها در ابعاد گسترده تري با رشد قيمتي 
مواجه شوند كه حتي نرخ سهم ها به سوي حبابي شدن 
گام برداش��ته، زيرا قابليت توجي��ه افزايش نرخ براي 
كارشناسان بسيار كمرنگ شده است. وي اضافه كرد: 
 P/E نبايد فراموش كرد كه بسياري از اين شركت نه تنها
مناسبي نداشته بلكه زيان عملكرد تعجب برانگيزي 

را از خود برجاي گذاشته اند اما؛ توجيه عدم ريزش و 
اصالح بازار تنها هجوم نقدينگي به بازار است.

   لزوم بيش  از پيش اصالح نرخ ها
 فردين آقابزرگي درخصوص حجم ورودي نقدينگي 
به بازار نيز اشاره اي داشت و تصريح كرد: اين توجيه و 
چربش نقدينگي به بازار بايد تناسبي با ميزان بازدهي 
سرمايه داشته باشد كه با گذشت زمان، حجم معامالت 
روزانه برخي صنايع و قيمت ها اصالح و به آنها تزريق 

خواهد شد.

   اتخاذ سياست هاي مشورتي
آقابزرگي درخصوص نياز به سياس��ت گذاري براي 
س��رمايه گذاري بيش��تر در بازار س��رمايه نيز افزود: 
اتخ��اذ سياس��ت هاي مش��ورتي درخص��وص آنكه 
افزايش س��رمايه ها صرف��ا از طريق تجدي��د ارزيابي 
دارايي يا سود انباشته صورت نگيرد و چنين مواردي 
بايد به سمت وس��وي درس��تي در بازار س��وق داده 

شود؛ بنابراين از س��وي ديگر مي توان اشاره كرد كه 
افزايش س��رمايه بايد از طريق مطالبات آورده نقدي 
و سلب حق تقدم براي س��هامدار عمده اي كه فلوت 
كافي در بورس را ندارد و اين را بايد جزو يكي الزامات 

و شروط تعيين كنند.
وي ادامه داد: سهامداران عمده بازار حدود ۶۰ الي ۷۰ 
درصد سهام موجود در بورس را تحت كنترل بنگاه هاي 
مشخص، واحد و صاحب نام بوده كه هم اكنون نيز در 
بورس فعال ان��د و بايد هدايت از اين نقطه آغاز ش��ود 
ضمن آنكه تامين مالي انتشار همين ابزار ها مانند فروش 
استقراضي، فروش تعهدي، پذيرش شركت هاي جديد، 
عرضه هاي اولي��ه و ... مي تواند در ش��رايط فعلي بازار 

كمك كننده باشد.
اين كارشناس بازارسرمايه تاكيد كرد: در حال حاضر 
بسياري از ش��ركت ها در ليس��ت انتظار پذيرش در 
ب��ورس و فرابورس ب��وده اما؛ سياس��ت هاي ورودي 
پذيرش ش��ركت ها در بازارسرمايه ش��ايد با ۵ سال 
گذشته چندان تفاوتي پيدا نكرده باشد لذا نياز بازار، 

ايجاد فوريت و اولويت براي ورود شركت ها به عنوان 
عرضه اوليه براي مهار افسار نقدينگي است. اين فعال 
بورس تاكيد كرد: از سوي ديگر، شركت هاي متقاضي 
براي ورود به ب��ازار را اگر ارزيابي كنيم، بس��ياري از 
سهامداران و مالكان ش��ركت ها، داراي شركت هاي 
بورسي ديگري نيز هستند بنابراين مي توان بند هاي 
جديدي در بازارسرمايه براي پذيرش شركت ايجاد 

كرد.

   بورس نيازمند به كف سازي دارد
از سوي ديگر، علي مواليي ساري كارشناس بازار سرمايه 
در ارزيابي روند بازار به خبرنگار ما اظهار كرد: با توجه 
به حجم نقدينگي، بازار كمي پيش بيني ناپذير شده و 

نياز به تنفس دارد.
وي ادامه داد: در چنين ش��رايطي ب��ورس نيازمند به 
كف س��ازي اس��ت، زيرا اين روند صعودي ب��راي بازار 
مناسب نبوده و سطح توقعات از بازار افزايش پيدا كرده 

و اين موضوع براي آينده بازارسرمايه مناسب نيست.

درگفتوگوبايككارشناسمطرحشد

عطشبازاروافزايشسرمايهازطريقصرفسهام
با تداوم رشد بازار دو موضوع بيش از پيش در معرض ديد كارشناسان 
بازار قرار گرفته است. از يك سو چگونه به عطش بازار براي سهام بيشتر 
پاسخ داده شود و دوم اينكه چگونه سهم بنگاه ها از اين نقدينگي وارد 

شده به بورس افزايش پيدا كند؟
به گزارش س��نا، همايون دارابي، كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان 
اين مطلب گفت: يكي از پاس��خ ها به اين دو پرس��ش قطعا افزايش 
سرمايه از طريق صرف سهام است؛ چرا كه اوال با فروش سهام به قيمت 
روز ميزان سهام قابل عرضه در بازار باال مي رود و دوم بنگاه مستقيما 

با فروش سهام جديد تامين مالي مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بازار از مساله افزايش سرمايه از 
صرف سهام يك خاطره خوب نيز دارد و سهام طاليي غدير توانست با 
۲۵درصد صرف سهام و ۷۵درصد جايزه به سهامداران قديم زمينه اي 

فراهم آورد كه پروژه هاي پتروشيمي غدير تامين مالي شود.
دارابي گفت: در افزايش سرمايه به روش صرف سهام شركت برخالف 
روش كنوني كه انتشار سهام عادي با ارزش اسمي، و صدور حق تقدم 
است عرضه سهام جديد به قيمت بازار انجام مي گيرد. منابع حاصله 
هم عموما به دو بخش تقسيم مي شود كه بخشي به سهامداران قديم 

در قالب جايزه يا حتي تقس��يم نقدي تعلق مي گيرد. وي افزود: در 
اين روش سهام بعد از افزايش سرمايه افت قيمت كمتري را تجربه 
مي كند و صرف زمان براي حق تقدم و پذيره نويسي حق هاي استفاده 
نشده بسيار كمتر مي شود. دارابي خاطرنشان كرد: البته بايد متذكر 
ش��د كه متاسفانه بازار ما به لحاظ ابزار تامين مالي بنگاه ها و بازي با 
حقوق صاحبان سهام كمبودهايي دارد. از جمله اينكه قوانين چندان 
شفاف نيست و اجراي آنها نيز كند است. اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: متاسفانه طرح هايي نظير سهام خزانه كه برعكس صرف 
سهام عمل مي كند در سال هاي گذشته كه بازار با كاهش مواجه بود 
مطرح شد ولي به اجرا درنيامد و اينك هم اين نگراني وجود دارد كه 
كندي در مقوله هاي مثل صرف سهام، عمال مانع از انتفاع بازار از اين 
ابزار در مقطع كنوني ش��ود. وي ادامه داد: هم اكنون واقعا به لحاظ 
افزايش سرمايه فرآيندهاي ما بس��يار كند و زمانگير است و گاهي 
يك افزايش سرمايه ساده ماه ها طول مي كشد؛ يعني حجم عمليات 
بروكراتيك اجراي يك افزايش س��رمايه واقعا زمانگير است؛ از اين 
رو موفقيت طرح ه��ا عالوه بر مطالعات مقدماتي و تكميلي نيازمند 

سرعت در اجرا نيز هست.

مديرعاملفرابورسمطرحكرد

لزوماستفادهمديرانشركتهاازموقعيتمطلوبافزايشسرمايه
مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به استقبال بي نظير مردم از بازار 
س��رمايه و ورود نقدينگي جديد عنوان كرد: مديران شركت هاي 
بورسي از ظرفيت به وجود آمده در جهت طرح هاي توسعه و اصالح 

ساختار مالي شركت با افزايش سرمايه بهره ببرند.
به گزارش سنا، امير هاموني اعالم كرد: افزايش سرمايه از دو روش 
سلب حق تقدم و آورده نقدي از آنجا كه منابع مالي جديد به شركت 
مي آورد، نسبت به افزايش سرمايه از روش تجديد ارزيابي دارايي ها، 
ارجح  و به نفع شركت است. مديرعامل فرابورس با تاكيد بر اينكه 
مهم ترين مزيت افزايش س��رمايه از روش سلب حق تقدم، تامين 
مالي شركت است تا بتواند طرح هاي توسعه خود را پيگيري كند، 
عنوان كرد: اين روش افزايش سرمايه نه تنها براي شركت هايي كه 
ساختار مالي مناس��بي دارند و خطوط توليد آنها در حال توليد و 
فعاليت است، كاربرد دارد، بلكه براي شركت هاي زيان ده و با زيان 

انباشته نظير شركت هاي بازار پايه نيز قابل استفاده است.
به گفته هاموني ضروري است مس��ووالن امر براي صدور افزايش 
سرمايه از محل س��لب حق تقدم براي شركت هاي زيان ده كمك 
كنند تا اين شركت ها بتوانند با اين روش مشكل نقدينگي خود را 

حل و س��اختار مالي خود را از زيان انباشته بهبود ببخشند و حتي 
در سال هاي آتي مثبت كنند. وي عنوان كرد كه ناشران در افزايش 
سرمايه از محل سلب حق تقدم گاهي اين نگراني را دارند كه كرسي 
هيات مديره را از دس��ت بدهند، اما براي رفع اين دغدغه در حال 
رايزني هايي با س��ازمان بورس و اوراق بهادار هس��تيم كه »سهام 

ممتاز« تعريف كنيم.
به گفت��ه مديرعامل فرابورس ارايه س��هام ممت��از كمك مي كند 
هيات مديره نگران از دس��ت دادن كرس��ي هاي خود نباشند و با 
افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم، سهام شناور آزاد شركت 

را افزايش دهند و به كشف قيمت بهتر سهم كمك كنند.
هامون��ي در پايان با يادآوري اينكه فرص��ت به وجود آمده در بازار 
ثانويه به لحاظ قابليت نقدش��وندگي و معامله مستمر اوراق، اين 
امكان را براي ش��ركت ها پديد مي آورد كه از اين ظرفيت استفاده 
كنند و حتي افزايش سرمايه و جذب سرمايه جديد انجام دهند، بار 
ديگر تاكيد كرد: شركت ها مي توانند با توجه به اين ويژگي و فرصت 
موجود در بازار ثانويه به نفع بازار اوليه بهره ببرند و نقدينگي الزم 

را براي توسعه شركت فراهم كنند.
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عمليات بازار باز ابزاري 
مناسب براي كنترل تورم

عضو كميسيون صنايع اقتصادي مجلس مي گويد 
عمليات بازار باز مي تواند ابزار مناسبي براي كنترل 
تورم در نظام اقتصادي باشد و منجر به ثبات در اقتصاد 
شود. به گزارش سنا، محمدرضا پورابراهيمي داوراني 
عضو كميس��يون صنايع اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي درباره آغاز فعاليت عمليات بازار باز، گفت: يكي 
از ماموريت هاي بانك هاي مركزي در دنيا مديريت و 
كنترل تورم با استفاده از ابزارهاي مناسب است كه 
يكي از اين اهرم ها تغيير تسهيالت بانكي، نرخ سود 
سپرده هاي بانكي و ساير مولفه هاي مهم اثرگذار بر 
تورم است در واقع با استفاده از اين ابزارها نقش بانك 
مركزي براي كنترل نقدينگي عملي مي شود. نماينده 
مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه كنترل تورم و نقدينگي سال ها در ايران مغفول 
مانده و بانك مركزي در اجرايي شدن اين مهم نقشي 
نداشته، افزود: تشكيل بازار بدهي براي دولت يكي از 
زيرساخت هاي مورد نياز براي اجرايي شدن عمليات 
بازار باز است از سوي ديگر بازار بين بانكي نيز كمك 
مي كند تا بانك ها در فضايي خ��ارج از نظارت بانك 
مركزي به تامين نقدينگي و استقراض بپردازند. وي 
اظهار كرد: با اجرايي ش��دن عمليات بازار باز، بانك 
مركزي مي تواند در مواقع لزوم به عرضه منابع پرداخته 
و در دوره اي كه بايد منابع مالي و نقدينگي از بازار جمع 
شود نقدينگي را از بازار جمع كند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم اضافه كرد: عمليات بازار باز مي تواند 
ابزار مناس��بي براي كنترل تورم در نظام اقتصادي 
باشد و منجر به ثبات و اثر مثبت در اقتصاد شود. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه ما نيز از اجراي عمليات بازار باز حمايت مي كنيم، 
ادامه داد: عمليات ب��ازار باز رويكردهاي كوتاه مدت، 
بلندمدت و ميان م��دت دارد اما بيش��ترين اثر آن 

بلندمدت و ميان مدت است.

بازگشت نسبي تعادل
به بازارهاي جهاني

بازارهاي جهاني در ش��روع س��اعات معامالتي روز 
گذش��ته با تعادل نسبي همراه ش��دند و بازار چين 
توانس��ت كمي از روند منفي ديروز را پس بگيرد. به 
گزارش س��نا، پس از آنكه روز دو شنبه بازار چين در 
نخستين روز معامالتي سال نوي چيني، با افت بسيار 
شديد شاخص ها و خروج نقدينگي از بازار مواجه شد، 
توانست معامالت روز سه شنبه را با تعادلي نسبي به 
پايان برد. كنترل نسبي ويروس كرونا و زمزمه هايي 
مبني بر ساخت واكسن اين ويروس كمي التهاب بازار 
چين را كاهش و اين بازار را از بحران نجات داده است. 
به اين ترتيب، شاخص آسيا پاسفيك توانست با رشد 
۰.۴ درصدي رو به رو ش��ود و ش��اخص كاسپي كره 
جنوبي نيز با رشد ۰.۳ درصدي رو به رو شد در حالي 
كه شاخص اصلي بورس استراليا نيز روند مثبتي از 
خود به جاي گذاشت. در بازار اروپا نيز شاخص فوتسي 
لندن با رشد ۱.۴ درصدي همراه شد در حالي كه هنوز 
نگراني هايي نسبت به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
و سرنوشت اقتصادي اين كش��ور وجود دارد . به اين 
ترتيب، در بازار چين نيز ش��اخص شانگهاي با رشد 
۱.۳ همراه شد و شاخص CSI چين نيز با افزايش ۲.۶ 

درصدي همراه شد .

تاالر بورس خلخال 
راه اندازي شد

تاالر بورس شهرستاني اس��تان اردبيل همزمان با 
چهارمين روز ايام دهه فجر انقالب اس��المي طي 
مراسمي در خلخال راه اندازي شد. در آيين افتتاح 
ت��االر بورس و س��رمايه گذاري خلخال مديرعامل 
شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان گفت: در 
وضعيت فعلي اقتصادي كشور كه افزايش نقدينگي 
در دست مردم موجب تورم مي شود راه اندازي بازار 
بورس بهترين راهكار ب��راي هدايت پول نقد افراد 
به سمت س��رمايه گذاري اقتصادي و پيشگيري از 
روند تورم است . عرفان معماريان افزود: در شرايط 
فعلي سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي از 
جمله مسكن، صنعت، كشاورزي، خدمات، خريد 
و فروش ارز و طال نياز به سرمايه هاي كالني وجود 
دارد و ب��ازار مطمئني براي س��رمايه گذاران خرد 
نيست. او اظهار داشت: عالوه براين ريسك پذيري 
كار در س��رمايه گذاري خارج از بازار بورس به دليل 
نوسان قيمت ها بسيار باالس��ت و در برخي مواقع 
نيز اعمال قوانين مربوط به قاچ��اق كاال بازدارنده 
بوده ول��ي در بازار بورس افراد مي توانند با پول هاي 
حتي اندك خود نيز سرمايه گذاري كنند كه اين كار 
مي تواند در شهرستان هاي كوچكي مثل خلخال 
منجر ب��ه رونق اقتص��ادي و ب��دون دغدغه مردم 
ش��ود. وي با بيان اينكه در حال حاضر اكثر مراكز 
استان هاي كشور داراي تاالر بورس هستند اضافه 
كرد: استقبال شهرس��تان هايي همچون خلخال 
براي ايجاد تاالر بورس و س��رمايه گذاري اقتصادي 
به همت شركت سرمايه گذاري كارگزاران اقتصاد 
بي��دار مي تواند اقتص��اد جنوب اس��تان اردبيل را 
متحول كند. معماريان با اشاره به اينكه در شرايط 
فعلي و در حالي كه پول داغ در دست مردم بيش از 
هرچيز ديگري است و دارندگان براي كاهش ارزش 
آن در بازار دل نگران هستند، سرمايه گذاري در بازار 
بورس و سرمايه گذاري هاي اقتصادي مي تواند اين 
دل نگراني را برطرف كند . او ادامه داد: با وجود تحريم 
ظالمانه اعمال شده از سوي كشورهاي غربي عليه 
ايران اسالمي در سال هاي اخير شاخص بورس در 
كشور از ۱۰۰ هزار واحد به ۴۰۰ هزار واحد افزايش 
يافته و دارايي هاي سرمايه گذاران در بازار سرمايه 
كشور چند برابر شده است. در اين مراسم فريدون 
بابايي فرماندار خلخال نيز آغ��از به كار تاالر بورس 
جنوب اس��تان اردبيل در اين شهرستان را اتفاقي 
مبارك براي مردم اين منطقه در چهل ويكمين بهار 

آزادي دانست.

درگفتوگوبايككارشناسمطرحشد

ورودنقدينگيبهبورسادامهداراست
يك كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در وضعيت كنوني 
ورود نقدينكي به بازار سرمايه ادامه دار است، گفت: تا زماني كه 
ريسك هاي سياسي و امنيتي خاصي كشور را تهديد نكند و فضاي 
اقتصادي و سياس��ي به همين شكل حاكم باشد مشكل خاصي 

براي رشد اين بازار وجود نخواهد داشت.
به گزارش ايرنا، نويد قدوسي به رشد اين روزهاي شاخص بورس 
در بازار اشاره كرد و افزود: عامل قالب در رشد بازار سرمايه هجوم 
نقدينگي به سمت اين بازار است كه زمينه افزايش معامالت در 

بازار را فراهم كرده است.
وي ادام��ه داد: ابتدا بايد علت هجوم نقدينگي به بازار س��رمايه 
مشخص شود تا بتوان به صورت قاطع اعالم كرد ورود نقدينگي 

به اين بازار ادامه دار خواهد بود يا خير.
 قدوس��ي اظهار داش��ت: بازار س��رمايه ايران در مقايسه با ديگر 
بازارهاي س��نتي براي سرمايه گذاري كمتر شناخته شده بود به 
همين دليل بازدهي و نقدش��وندگي كمتري را نس��بت به ساير 

بازارها تجربه كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: از آنجايي كه در چند وقت 
گذشته ورود نقدينگي به اين بازار محدود بود؛ بنابراين مزيت هاي 

موجود در بازار سرمايه مغفول مانده و كمتر ديده شده است.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه به مرور در حال شناخت است، افزود: 
تا چند سال گذش��ته زماني كه عرضه اوليه انجام مي شد حدود 
۱۰۰ هزار كد اقدام به مشاركت در خريد عرضه اوليه مي كردند 
اما اكنون در آخرين عرضه اوليه اي كه صورت گرفت يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار كد در عرضه اوليه مش��اركت كردند كه اين موضوع 

نشان دهنده شناخت بازار سرمايه در بين افراد جامعه است.
قدوس��ي با بيان اينكه محدوديت هاي موجود در ديگر بازارها تا 

حدودي زمينه ورود نقدينگ��ي در اين بازارها را محدودتر كرده 
است، گفت: بازار سرمايه بازار شفافي است كه ريسك هاي مالياتي 
و ريس��ك هاي ديگري كه ممكن است در اين بازار وجود داشته 
باشد را شامل نمي شود. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
محدوديت در ايجاد بازدهي ديگر بازارها از جمله عوامل تاثيرگذار 
در رشد بازار سرمايه بوده است، افزود: در وضعيت كنوني امكان 
افزايش بيشتر قيمت ها در ديگر بازارها وجود ندارد، اين موضوع 
خود عاملي است كه باعث شده تا بازار سرمايه در مقايسه نسبي 

با ديگر بازارها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: حركت بورس با تاخير نسبت به ديگر بازارها انجام شد 
و بازارهاي موازي بازدهي اصلي خود را براي س��رمايه گذاران در 

دوران جهش تورمي ايجاد كردند.
قدوسي اظهار داشت: زماني كه در كشور با شوك تورمي مواجه 
مي شويم ابتدا بازار ارز، طال و مسكن شروع به حركت مي كند و 
در انتها بورس حركت خواهد كرد و خود را با شرايط تورمي جديد 

تطبيق مي دهد.

مديرعاملبورسانرژيبيانكرد

آغازعرضهاوليه۲۵۰۰ميلياردريالياوراقسلفنفتخام
مديرعامل بورس انرژي از آغاز عرضه اوليه ۲۵۰۰ ميليارد ريال اوراق 
سلف نفت خام صادراتي خبر داد و گفت: اين اوراق براي نخستين بار 
عرضه مي شود. به گزارش مهر، سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس 
انرژي ايران از س��ومين عرضه اوليه اوراق سلف نفتي در سال جاري 
خبر داد و گفت: روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه، اوراق سلف موازي 
استاندارد نفت خام سبك صادراتي ميدان نفتي آذر در بازار مشتقه 
بورس انرژي ايران در نماد »س��اذر ۹۹۱« به عموم س��رمايه گذاران 
براي نخستين بار عرضه خواهد ش��د. مديرعامل بورس انرژي ايران 
با بيان اينكه در اين عرضه اوليه در مجموع ۲۶۱، ۷۴۸ قرارداد سلف 
موازي عرضه اوليه خواهد شد، افزود: شروع مرحله عرضه اوليه، مورخ 
۱۵/ ۱۱/ ۹۸  خواهد بود كه پس از ثبت س��فارش هاي خريد از سوي 
كارگزاران، عرضه اوليه در همان روز آغاز خواهد شد و تا معامله كامل 
۲۶۱، ۷۴۸ قرارداد ادامه خواهد داشت. حسيني تصريح كرد: اين اوراق 
منضم به اختيار خريد و فروش تبعي با نرخ ۱۹ و ۵/۱۸ درصد و نرخ بازار 
گرداني ۱۷.۵ درصد ساالنه بوده و مهلت تسويه در دوره عرضه اوليه 
و معامالت ثانويه يك روز كاري پس از انجام معامله و تسويه نقدي در 
سررسيد حداكثر سه روز كاري پس از آخرين روز معامالتي خواهد بود.
وي از حجم كل تأمين مال��ي صورت گرفته در بورس انرژي ايران از 
ابتداي امسال تاكنون نيز س��خن گفت و افزود: بورس انرژي ايران 
به عنوان بازاري متشكل و شفاف توانسته با ايفاي نقشي موثر براي 
طرح هاي توسعه اي نفت و گاز كشور و همچنين بازاري كارآمد براي 
تجار داخلي و خارجي، ابزارهاي مختلفي را در براي تأمين مالي در 
اختيار فعاالن اين بازار بگذارد به  طوري كه از ابتداي امسال تاكنون 
مجموع معامالت اوراق سلف موازي استاندارد در بازار اوليه و ثانويه 
بالغ بر ۱۲۴ هزار ميليارد ريال اس��ت. به گفته اين مقام مسوول، در 
تابستان امسال نيز دولت جمهوري اسالمي ايران از طريق انتشار اوراق 

س��لف موازي استاندارد مبتني بر نفت خام سبك همچنين انتشار 
اوراق ۵۰۰ ميليارد توماني مبتني بر ميعانات گازي كنگان در بورس 
انرژي اقدام به تأمين مالي كرد كه نشان دهنده ظرفيت باالي اين بازار 
در به كارگيري سرمايه هاي خرد مردمي با روش هاي علمي و صحيح 
مالي در كشور است. حسيني با اشاره به حجم كل تأمين مالي صورت 
گرفته تا به حال در بورس انرژي ايران گفت: تاكنون مجموع ارزش 
عرضه اوليه اوراق س��لف موازي استاندارد و صندوق سرمايه گذاري 
پروژه در بورس انرژي ايران به رقم ۱۲۶ هزار و۷۰۰ ميليارد ريال بالغ 
شده است كه اين رقم تا پايان امسال همچنان افزايش خواهد يافت. 
مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه حجم تأمين مالي صنعت نفت 
و گاز ايران از طريق بورس انرژي با احتساب اين عرضه اوليه تاكنون 
به ۹۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بالغ ش��ده است، گفت: تأمين مالي 
طرح هاي توسعه اي و زير بنايي كشور در كنار مزيت هايي همچون 
ش��فافيت، رقابت، ضد انحصاري بودن و حماي��ت از صنايع داخلي 
مي تواند چشم انداز روشني براي سرمايه گذاران و عموم ذي نفعان 

اين بازار ترسيم كند.



تشكلها6اخبار

وضعيت بحراني صنعت گردشگري

گردشگري ايران، نيازمند حمايت براي مقابله با تبليغات منفي 
فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم خود را به شكل هاي 
گوناگوني نشان مي دهد. در بعضي بخش ها و صنايع 
شاهد كمبود مواد اوليه و ماشين آالت هستيم. اما در 
بعضي بخش ها مش��كل حادتر است و امكان فعاليت 
به كلي گرفته ش��ده است. يكي از بخش هاي مهم كه 
به دلي��ل تحريم و تبليغات منفي دچار بحران ش��ده 
است صنعت گردشگري اس��ت. در سال هاي گذشته 
تالش هاي زيادي براي بهبود وضعيت گردشگري به 
ويژه در بخش هاي تخصصي مانند س��المت صورت 
گرفت اما امروز نه به خاطر صرف تحريم بلكه به دليل 
تبليغات منفي شاهد از دست رفتن بخش مهمي از اين 
دستاوردها هستيم. پس از اتفاقات تلخ دي ماه به ويژه 
سقوط هواپيما شرايط براي جذب گردشگري سخت تر 
شده اس��ت و اين موضوع خود را در قالب لغو تورهاي 

مختلف نشان مي دهد.

   بحران پس از مشكالت ماه گذشته
دبيرجامعه تورگردانان و رييس انجمن توسعه خدمات 
گردش��گري س��المت ايران تاكيد مي كنند، فضاي 
اين روزهاي صنعت گردش��گري كه بحراني توصيف 
مي شود، موقتي خواهد بود و در اين شرايط، بيش از هر 
زمان ديگري اين صنعت نيازمند حمايت دولت براي 
مقابله با هجمه هاي شكل گرفته در عرصه جهاني است.

پس از س��قوط هواپيمايي اوكراين در آسمان تهران، 
صنعت گردش��گري ايران متأثر از اتفاقات سياسي و 
شدت گرفتن تبليغات منفي عليه ايران، دچار آسيب 
شد. لغو تورهاي گردشگران خارجي، اولين واكنش به 
اين رويداد بود. تاجايي كه به گفته رييس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي، »پس از 
سانحه س��قوط هواپيماي اوكراين، تور هاي ورودي از 
امريكا و كانادا ۱۰۰ درصد، تور هاي اس��تراليا و حوزه 
اقيانوسيه ۸۰ درصد، تور هاي ورودي از اروپا ۶۰ درصد 
و تور هاي ورودي آسيا ۶۰ درصد سفر هاي خود به ايران 

را لغو كرده اند.«
حرمت اهلل رفيعي پيش تر در اين باره گفته بود: »بيش 
از ۷۰ درصد تور هاي ورودي به ايران درخواست كنسلي 
داده اند و احتمااًل در روز هاي آينده شاهد كاهش تعداد 

گردشگران ورودي نيز خواهيم بود.«
با وجوداين، به باور فعاالن و صاحب نظران، فضاي اين 
روزهاي صنعت گردشگري كه بحراني توصيف مي شود، 
موقتي خواهد بود و در اين ش��رايط، بيش از هر زمان 

ديگري اين صنعت نيازمند حمايت دولت براي مقابله 
با پروپاگانداي منفي شكل گرفته در عرصه جهاني است.

در همين زمينه، س��يد هادي ش��يرازي دبير جامعه 
تورگردانان ايران با تأكيد بر اينكه تبليغات منفي، چهره 
گردش��گري ايران را مخدوش كرده است، مي گويد: 
طبيعي است كه وقتي بحراني در اين سطح اتفاق بيفتد، 
صنعت گردشگري متأثر و تحت تأثير اين شرايط هم 
دچار تغيير و تحوالتي ش��ود، اما اين بدان معنا نيست 
كه اين شرايط ناپايدار هميشگي بماند. به خصوص بعد 
از سقوط هواپيماي اوكرايني، شاهد هجمه تبليغات 

منفي عليه ايران هستيم.
او با اش��اره به آمار ۱۰ ماهه گردشگري سال 9۸، بيان 
مي كند: مطابق آماري كه جامعه تور گردانان ايران از 
نيروي انتظامي دريافت مي كند، آمار گردشگران ورودي 
به ايران در طول اين ده ماه، برابر با آمار كل گردشگران 
ورودي سال گذشته است. چراكه از اول سال به دليل 

افت ارزش پول ملي كشور در مقايسه با ديگر كشورها، 
استقبال گردش��گران خارجي به خصوص كشورهاي 
همسايه و در رأس آنها عراق، براي بازديد مناطق ديدني 
ايران و توريسم سالمت افزايش يافته است. به همين 
دليل آمار امسال در مقايسه با سال قبل درخور توجه 

است و تا اآلن ما چيزي كم نداريم.

   ريزش گردش�گران خارجي مقطعي است
 و پس از مدتي اصالح خواهد شد

شيرازي خاطرنشان مي كند: اگر اعالم مي شود كه تعداد 
گردشگران ورودي كاهش پيداكرده است، بخشي از 
اين موضوع به تبليغات منفي عليه ايران برمي گردد اما 
دليل اصلي ديگر، طبق منوال سال هاي قبل اين است 
كه اآلن فصل گردشگري نيست؛ چراكه فصل بازگشايي 
مدارس كشورهاي هم جوار است و هم تجربه نشان داده 
كه گردشگران ورودي امريكايي و اروپايي تمايل دارند 

ك��ه در فصل هاي گرم تر، عمدتا در بهار و تابس��تان از 
مناطق تاريخي و فرهنگي ايران بازديد كنند.

به گفته شيرازي، ارايه هرگونه آمار و جزييات از كاهش 
گردشگران ورودي خارجي در حال حاضر غيرممكن 
اس��ت؛ چراكه اين ريزش گردشگر خارجي مقطعي و 
پس از مدتي اصالح خواهد شد. عالوه بر اين به همان 
نسبتي كه برخي گردش��گران ورود خود را به ايران به 
تعويق انداخته اند، در مقابل هستند كساني كه قصد 

سفر به ايران را حتي در اين شرايط دارند.
دبير جامعه تور گردانان در ادامه توضيح مي دهد: اينكه 
اعالم مي شود تورهاي خارجي فالن شهر لغو شده است 
يا تورهاي ورودي كشوري ۱۰۰ درصد برنامه سفر خود 
به ايران را لغو كرده اند، نياز به بررسي و تأمل بيشتر دارد. 
برخي از دفاتر مسافرتي در طول سال شايد ۸۰ الي 9۰ 
گردشگر خارجي داشته باشند كه اگر همين تعداد سفر 
خود را لغو كنند، آنگاه مي توان گفت لغو ۱۰۰ درصدي 

تورهاي خارج��ي؛ اما آيا اين لغو تورها براي ۷ ميليون 
گردشگر ورودي خارجي معنا دارد؟

شيرازي نقش دو وزارت امور خارجه و ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري را باهدف اقناع گردشگران 
خارجي براي س��فر به ايران مهم دانس��ت و افزود: هر 
گردشگر خارجي كه وارد كشور مي شود پس از بازگشت 
از ايران، حكم س��فيري را دارد ك��ه درواقع براي ايران 

گردشگر مي خرد.

   تضمين امنيت گردشگران ضروري است
محمد جهانگي��ري رييس انجمن توس��عه خدمات 
گردشگري س��المت ايران هم در گفت وگو با »پايگاه 
خبري ات��اق ايران« با تاكيد بر اينك��ه نمي توان تاثير 
اتفاقات سياسي بر گردشگري را ناديده گرفت، گفت: 
ارايه آمار دقيقي قطعا نياز به بررسي بيشتر دارد؛ اما فارغ 
از اينكه به دنبال آمار و ارقام باشيم بايد تالش كنيم كه 

وضعيت را به شرايط پايدار قبل برسانيم.
به گفته جهانگيري، گردشگراني كه با هدف سالمت 
درماني به ايران س��فر مي كردند، عمدتا راه زميني را 
انتخاب مي كنند و تغيير و تحوالت در اين زمينه چندان 

چشم گير نيست.
رييس انجمن توسعه خدمات گردشگري سالمت ايران 
مديريت محتواي رس��انه ها و به خصوص شبكه هاي 
اجتماعي عليه اي��ران را يكي از مهم ترين نگراني هاي 
فعاالن اين حوزه و در عين حال راهكارهايي دانست كه 
منجر به تقويت مفهوم امنيت براي گردشگران خواهد 
ش��د. او همچنين برگزاري و حضور در نمايشگاه هاي 
گردش��گري را يكي ديگر از مهم تري��ن راهكارهايي 
دانس��ت كه براي مقابله ايران هراسي شكل گرفته در 
عرصه جهاني كاربرد به خصوص در اين شرايط كاركرد 

اساسي دارد.

   عدم استفاده از فرصت هاي شوك ارزي
شايد براي بسياري شوك ارزي به معني آسيب جدي 
به اقتص��اد ايران باش��د اما حقيقت اين اس��ت كه در 
بخش هايي همچون گردشگري، ش��وك ارزي سال 
9۷ عمال باعث ش��ده اس��ت كه ايران به يك فرصت 
ايده آل تبديل شود. قيمت هاي خدمات در ايران براي 
گردشگران خارجي بسيار مناسب است در حالي كه 
به دليل جو منفي ايجاد ش��ده اي��ن فرصت در حال از 

بين رفتن است.

رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران عنوان كردمشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

ستاد تسهيل ؛بستر مناسب براي رونق صادراتمزايا و معايب محدود كردن تراكنش هاي مالي
مش��اور بانكي اتاق بازرگاني ايران گفت: معتقدم براي ش��فافيت 
در ركن هاي مختلف اقتصادي اين اقدام بايد انجام ش��ود اما نبايد 
فراموش كنيم كه فعال وضعيت اقتصادي ما در شرايط ركودي قرار 
دارد. قطعا محدود كردن تراكنش هاي مالي نحوه فعاليت ها و داد 

و ستدها را كندتر خواهد كرد.
آنچه مشخص است بانك ها براي پياده سازي امر شفافيت و مبارزه 
با پول شويي در نظر دارند تا ميزان تراكنش هاي بانكي افراد حقيقي 
و حقوقي را محدود كنند. البته اين طرح موافقان و مخالفاني دارد. 
موافقان اين طرح مي گويند در ش��رايط فعلي اعمال شفافيت در 
دادوس��تدهاي مالي ممكن اس��ت به افزايش ميزان درآمد دولت 
كمك ش��ود و همچنين جلو فراريان مالياتي گرفته شود؛ اين در 
حالي اس��ت كه مخالفان اين طرح هم معتقدند چنانچه اين طرح 
به درستي اجرا نشود، ممكن اس��ت كه ركود افزايش و فعاليت ها 

معامله گران نيز غيرشفاف تر شود. 
مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين پرسش كه محدود 
كردن تراكنش هاي يك ميليارد توماني چه تاثيري در ش��فافيت 
فضاي كس��ب و كار دارد؟ به اگزيم نيوز گفت: سياست هاي اخير 
در حوزه پولي و بانكي به س��مت پولشويي و AFTF حركت دارد. 
در همه جاي دنيا دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه مستندات الزم را 
در بخش تراكنش ها اخذ مي كنند. به نظر مي رسد هنوز جزييات 
محدود كردن تراكنش هاي بانكي مشخص نيست. معتقدم براي 
اجراي اين برنامه در داخل سيستم بانكي يا خود اشخاص حقيقي 

و حقوقي بايد جابه جايي بين حس��اب ها مس��تثني شود. مهدي 
رييس زاده با اش��اره به اجراي محدود كردن تراكنش هاي بانكي 
اظهاركرد: معتقدم براي ش��فافيت در ركن هاي مختلف اقتصادي 
اين اقدام بايد انجام شود اما نبايد فراموش كنيم كه فعال وضعيت 
اقتصادي ما در ش��رايط ركودي قرار دارد. قطعا اجراي اين برنامه 

نحوه فعاليت ها و داد و ستدها را كندتر خواهد كرد.
وي در ادامه افزود: محدود ك��ردن تراكنش هاي بانكي بايد طبق 
يك بخشنامه انجام شود يعني بانك بايد مستندات الزم را از افراد 
معامله كننده، خريدار يا فروش��نده اخذ كن��د، اينكه اين نوع داد 
و س��تدها بابت چه موضوعي رخ داده اس��ت. از همان جا نيز بايد 
متوليان بانكي با سازمان امور مالياتي ارتباط بگيرند و بر اساس آن 

ميزان ماليات ها را اخذ كنند.
رييس زاده گفت: ما هم معتقديم اجراي اين برنامه جهت شفافيت 
بيشتر امور اقتصادي اقدام مناس��بي است؛ اين در حالي است كه 
بايد سازكاري براي فعاالن و معامله گران اقتصادي در نظر بگيرند 
يعني اگر فردي حدود ۱۰ ميليارد تومان تراكنش بانكي دارد بايد 
علت اين بده و بس��تان هاي پولي و اين تراكش ها مش��خص شود 
كه بابت خريد يا فروش ملك ي��ا هر چيز ديگري بوده يا خير؛ اين 
در حالي اس��ت كه چنانچه مجريان قانون بخواهند رفتار ديگري 
همچون بلوكه كردن حس��اب را پياده كنند قطعا اين اقدام باعث 
مي شود كه به سمت عدم شفافيت بيشتر و همچنين عميق تر شدن 

ركود حركت كنيم. 

جمشيد نفر رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در مورد 
پيش بين��ي 5۰ ميليارد دالري صادرات تا پايان س��ال 9۸ گفت: در 
خصوص دستيابي به اين هدف صادراتي، با توجه به شرايط حاكم بر 
روند مبادالت تجاري كشور، امكان تحقق اين ميزان از صادرات با توجه 

به اينكه دو ماه كمتر به پايان سال باقي نمانده، وجود ندارد.
او عل��ت عدم تحقق اين هدف صادراتي ترس��يم ش��ده، را تنگناها و 
مشكالت وجود در چرخه صادرات عنوان كرد وگفت: متاسفانه براي 
رفع آن هيچ فكر يا اقدام اساس��ي صورت نگرفته است، اما يك نقطه 
روش��ن در اين ميان ديده مي شود كه همان راه اندازي ستاد تسهيل 
توسعه صادرات است كه از سوي قائم مقام وزارت صمت وبا همكاري 
رييس سازمان توسعه تجارت شكل گرفته است. نفر بر اين باور است 
كه با تشكيل چنين ستادي، مي توان در سال آينده بتوان روند مثبت 
و قابل قبولي را در زمينه صادرات ش��اهد باش��يم. رييس كميسيون 
صادرات اتاق بازرگاني ايران در ادامه مهم ترين چالش هاي پيش روي 
صادرات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مشكل برگشت ارز صادراتي يكي 
از چالش هاي عمده پيش روي صادركنندگان است، كه طي 4۰ سال 
اخير تاكنون شرايط هيچ وقت مانند، شرايط چند سال اخير تا اين حد 
سخت نبوده است. او همچنين در مورد مهلت رفع تعهد ارزي گفت: 
اگر چه مهلت تعيين ش��ده به پايان رسيده، اما به اين معنا نيست كه 
اگر بعد از اين تاريخ نهايي تعيين ش��ده، ارز حاصل از صادرات توسط 
صادركننده بازگردانده شود، مشمول امتيازات و معافيت هاي تعيين 
شده براي بازگرداني ارز، قرار نگيرد. رييس كميسيون صادرات اتاق 

بازرگاني ايران در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي تا امروز سخت گيري 
خاصي را در برخورد با كس��اني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند، از خود 
نشان نداده است، گفت: تنها در مواجهه با ۱5۰ صادر كننده كه شرايط 
خاصي داشتند، به مراجع قضايي ارجاع داده است، اما رايزني ها در حال 
انجام است تا با سازمان مالياتي كشور به يك توافقي دست يابيم كه 
طي آن حتي به كساني كه پس از مهلت مقرر ارز خود را بازگرداندند، 
نيز امتيازات و مشوق هاي معمول تعلق بگيرد. اين فعال اقتصادي در 
ادامه تاكيد كرد كه در صورت عدم تحقق اين امر ما ش��اهد يك بازي 
باخت - باخت بين بخش دولتي و خصوصي خواهيم بود. بدين معنا 
كه از طرفي انگيزه صادركننده براي بازگرداندن ارز از بين مي رود و از 
طرفي بانك مركزي هم موفق به دستيابي به ارز درخواستي نخواهد 
ش��د. نفر در همين حال، ابراز اميدواري كرد كه مابين كميس��يون 
صادراتي، اتاق بازرگاني ايران و س��ازمان امور مالياتي توافقي حاصل 
شود كه فرصت مجددي براي بازگرداني ارز منظور شود. نفر همچنين 
در ادامه با بيان اينكه صادركنندگان با مشكالت عديده اي ديگري نيز 
از جمله »مش��كالت زيرساختي و لجستيكي« روبرو هستند، گفت: 
يكي از مهم ترين مش��كالتي كه اخيرا به وجود آمده و به شدت دامن 
گير صادرات ش��ده، حمل مواد مخدر توسط كاميون هاي ترانزيتي 
است كه اين امر سبب شده تا طي عمليات بازرسي كاميون ها، كاالها 
بيرون ريخته مي شوند و بسته بندي آنها باز مي شود و اين باعث آسيب 
به كاال يا كيفيت بسته بندي آن مي شود. به رغم شرايط وصف شده، 

اما همچنان صادرات با مشقات موجود به مسير خود ادامه مي دهد.

در نشست رييس اتاق ايران با سفير زيمبابوه در تهران مطرح شد

فقر اطالعات فعاالن اقتصادي، همكاري  ايران و زيمبابوه را محدود كرده است
برگزار نشدن كميسيون مشترك ايران و زيمبابوه از 
سال 2۰۱5 تا به امروز و سطح پايين تعامالت تجاري 
بين دو كش��ور به رغم وجود ظرفيت ه��اي باال براي 
همكاري هاي دوجانبه، مهم ترين موضوعاتي بودند 
كه در ديدار س��فير زيمبابوه در تهران با رييس اتاق 

ايران مطرح شد.
سفير زيمبابوه در تهران در مالقات با رييس اتاق ايران 
ضمن نگاهي به محدوديت هاي ناشي از تحريم هايي 
كه س��ال ها بدون هيچ دليل مشخصي بر اين كشور 
اعمال شده به ذخاير معدني، گاز و زمين هاي مساعد 
اين كشور براي كشاورزي اشاره و خواستار همكاري 

با ايران در اين حوزه ها شد.
در ابتداي اين نشس��ت، غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران با توجه به اطالع��ات موجود، آماده بودن 
زيرساخت هاي عمراني در كشور زيمبابوه را مبناي 
خوبي براي تكميل روند توسعه در اين كشور عنوان 
كرد و گفت: كش��ورهاي آفريقايي و به ويژه زيمبابوه 
همواره فشارهاي ناشي از تحريم را تحمل كرده اند و 
اين موضوع اثر زيادي روي فعاليت هاي توسعه اي آنها 
داشته است. ناروايي هاي اعمال شده عليه اين كشورها 
يك حقيقت بوده كه اين درد مش��تركي بين ايران و 

زيمبابوه است.
وي به برقراري تعامل س��ازنده اين كش��ور با جامعه 

جهاني نيز اشاره و تصريح كرد: اين تعامالت مي تواند 
مبناي خوبي براي فعاليت ه��اي اقتصادي زيمبابوه 
باش��د. هرچند در حال حاضر مناس��بات اقتصادي 
دو كشور در س��طح پاييني قرار دارد و از سال 2۰۱5 
تاكنون هنوز نشس��ت كميسيون مش��ترك بين دو 
كش��ور برگزار نشده اس��ت. بايد هر چه سريع تر اين 
نشست را برگزار كنيم چراكه مي تواند روي برقراري 

همكاري هاي اقتصادي اثر مثبت داشته باشد.
رييس پارلمان بخش خصوصي زمينه هاي همكاري 
بين دو كش��ور را متن��وع خواند و ادام��ه داد: ايران و 
زيمبابوه مي توانند در بخش هاي كشاورزي، معدن، 
انرژي، مش��تقات نفتي، خدمات فني مهندس��ي و 

ماشين آالت كشاورزي با يكديگر همكاري كنند.
او پيش��رفت ايران در حوزه صنايع تبديلي و صنايع 
معدني را نيز مورد تأكيد قرار داد.شافعي فقر اطالعاتي 
فعاالن اقتصادي دو كش��ور نسبت به يكديگر را يكي 
از عوامل س��طح پايين روابط بين دو كشور دانست و 
پيشنهاد داد: براي رفع اين مساله، اتاق ايران آمادگي 
دارد، روز اقتصاد زيمبابوه را با همكاري س��فارت اين 
كشور در تهران برگزار كند. اين مراسم، فرصتي براي 
معرفي ظرفيت هاي اقتصادي اين كشور براي فعاالن 

اقتصادي ايران خواهد بود.
وي عالوه بر برگزاري چنين مراسمي، تأكيد كرد: اعزام 

و پذيرش هيات با همكاري سفارت خانه ها و اتاق هاي 
بازرگاني مي تواند به آشنايي بيشتر فعاالن اقتصادي 

دو كشور از يكديگر كمك كند.
به باور رييس اتاق ايران همواره تجارت از سياس��ت 
جلوتر بوده و مي توان به كمك روابط تجاري، مراودات 
پايدار سياس��ي را ايجاد كرد. بنابراي��ن تالش براي 
مبادالت تجاري و سرمايه گذاري هاي مشترك، يك 

ضرورت غيرقابل انكار است.

  توسعه مناسبات ايران و زيمبابوه در حوزه 
كشاورزي و معدن

كريستوفر ماپانگا، سفير زيمبابوه در تهران نيز با اشاره 
به فشارهاي ناش��ي از تحريم كه هم بر ايران و هم بر 
زيمبابوه وارد مي شود، گفت: زيمبابوه سال هاست كه 
انواع فشارها و محدوديت ها را تحمل مي كند و امروز 
تصميم گرفته مقابله با اين شرايط را از ايران بياموزد. 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در 
اين ش��رايط نقش بسزايي داشته و توانسته به كمك 
آينده نگري و پيش بيني اتفاقات پيش رو سياست ها و 
برنامه هايي را تدوين و در اختيار دولت خود قرار دهد 

كه كارساز بوده است.
وي از نياز اين كش��ور به تبادل اطالع��ات تجاري با 
ايران و ايجاد راهكاري جام��ع براي روابط اقتصادي 

بين دو كش��ور س��خن گفت و ادام��ه داد: حدود ۷۰ 
درصد زمين هاي اين كشور قابليت كشاورزي دارند 
اما دست نخورده باقي مانده اند چراكه به ماشين آالت 
و تجهيزات كشاورزي نياز داريم. ايران در اين زمينه 
مي تواند به زيمبابوه كمك كند. عالوه بر اين، معادن 
بسيار غني از انواع فلزات در اين كشور نهفته است كه 
قابليت فراوري آنها را نداريم. از طرف ديگر ذخاير گاز 

اين كشور نيز بسيار غني است اما از نظر توليد برق و 
الكتريسيته ضعيف هستيم.

ماپان��گا ضمن تأكيد ب��ر لزوم هم��كاري اتاق هاي 
بازرگاني دو كشور با يكديگر يادآور شد: اتاق ها اين 
قابليت را دارند كه به كمك آينده نگري و جامع نگري 
خود، به دولت هايشان در راستاي توسعه اقتصادي 

كمك كنند.
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 هدف نمايشگاه بهاره 
حمايت از توليد داخل است

قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف تهران درباره 
برگزاري نمايش��گاه بهاره در اسفند ماه اظهار كرد: 
نمايشگاه بهاره از اول تا 25 اسفند ماه برگزار مي شود.

رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به اينكه نمايشگاه 
بهاره در 5 تا ۷ نقطه از تهران برگزار مي شود، تصريح 
كرد: اقالمي ش��امل گوش��ت قرمز و م��رغ، روغن، 
تخم مرغ، برنج، كيف، كفش، مواد شوينده و حبوبات 
با نرخ مصوب در اين نمايشگاه، توزيع مي شود. نوده 
فراهاني بيان كرد: كاال هاي نمايشگاه بهاره از تخفيف 
۱۰ تا 2۰ درصدي برخوردارند، اين در حالي اس��ت 
كه نيرو هاي بازرس��ي و نمايندگان تعزيرات در اين 
نمايش��گاه  ها حضور دارند و مردم در صورت مواجه 
با تخلف، مي توانند به اين بازرس��ان مراجعه كنند. 
رييس اتاق اصناف تهران در ادامه در خصوص هدف 
برگزاري اين نمايشگاه گفت: برگزاري اين نمايشگاه 
مي تواند خريد اقالم اساس��ي را براي مردم در شب 
عيد آسان تر كند، چرا كه هدف آن، عرضه مستقيم 
كاال هاي با كيفيت و قيمت مناسب و از همه مهم تر، 
حمايت از توليد داخلي است كه بر اين اساس، تنها 
كاال هاي توليد داخلي اجازه عرضه در اين نمايشگاه ها 
را خواهند يافت. نوده فراهاني در ادامه افزود: بر اساس 
هماهنگي هاي صورت گرفته با ستاد تنظيم بازار و 
دستور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، مقرر 
شد تا كاال هاي اساسي كه قرار است در نمايشگاه ها 
عرضه شوند، حداقل ده روز قبل از آغاز نمايشگاه ها، 
در اختيار صنوف قرار گيرند. گفتني است، برگزاري 
نمايشگاه هاي صنفي، داراي شيوه نامه اي است كه 
به تصويب سران قوا رسيده و در ادامه آن هم، مجوز 
برگزاري نمايشگاه ها از سوي وزير صنعت به اصناف 
ارايه شده است. بر همين اساس به منظور تأمين اقالم 
مورد نياز مردم در ايام پاياني سال، مقرر شده تا از يكم 
تا 25 اس��فندماه، به تناوب، نمايشگاه هاي بهاره در 
سراسر كشور برگزار مي شود و مدت زمان برگزاري هر 

نمايشگاه، حداقل ده روز تعيين شده است.

جلوگيري از ورود مواد 
همراه مسافر از چين 

مهدي كريمي تفرش��ي در خصوص اخبار منتشره 
ويروس كرونا گفت: كشور چين با جمعيتي در حدود 
يك ميليارد و 3۸۰ ميليون نفر پر جمعيت ترين كشور 
دنياست. اين كشور هم اكنون بزرگ ترين صادركننده 
و دومين واردكننده بزرگ كاال است و دومين اقتصاد 
بزرگ دنيا بر پايه توليد ناخالص داخلي را در اختيار 
دارد. اولي��ن روزهاي س��ال 2۰2۰ مقامات چين از 
شيوع يك بيماري ويروسي تنفسي مرموز با عالئم 
مشابه س��رماخوردگي و آنفلوآنزا خبر دادند. وي در 
گفت وگو با ايلنا افزود: مقامات چيني شمار افرادي 
كه را كه ابتالي آنها به ويروس كرونا مورد تاييد قرار 
گرفته است تاكنون ۷ هزار و هفتصد نفر اعالم كرده اند 
و تعداد مرگ و مير به ۱۷۰ مورد افزايش يافته است. 
كش��ورهايي هم كه مواردي از ابتال در آنها مشاهده 
شده، مقررات جديدي براي برخي روابط تجاري با 
چين وضع كرده اند و از جمل��ه ايران هم كه يكي از 
بزرگ ترين وارد كنندگان و همكاران تجاري چين 
است از دو هفته قبل با تمهيداتي در مقابل ورود اين 
ويروس از طريق مسافران ورودي، سد سازي كرده و 
مهم ترين اقدام هم ايجاد پست قرنطينه در نقاط صفر 
مرزهاي زميني و هوايي كشور براي كنترل و سنجش 
از راه دور ميزان تب و حرارت مسافر ورودي بوده است. 
كريمي تفرشي خاطرنشان كرد: چراكه عالوه بر خطر 
ورود مس��افران مبتال از طريق پروازهاي ورودي از 
كشور چين، همسايگي ايران با كشور افغانستان كه 
مرز مشترك زميني با چين دارد، مي تواند خطر ورود 
بيماران از مرزهاي شرق كشور را افزايش دهد. رييس 
هيات مديره تعاوني توليدكنندگان محصوالت غذايي 
كشور اظهار داشت: گفته مي شود اولين افرادي كه به 
ويروس كروناي جديد مبتال شده اند بعد از خوردن 
گوشت مار يا خفاش به اين بيماري مبتال شده اند و 
چيني هايي كه غذا همراه خود داشته باشند ممكن 
اس��ت با آوردن غذاي آلوده، اي��ن ويروس را منتقل 
كنند. تمهيدات جديد براي ادامه روند همكاري هاي 
اقتصادي با چين منظور شده از جمله اينكه رييس 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت 
از ممنوعيت ورود مواد غذايي همراه مس��افر از مبدا 
چين و كشورهاي جنوب شرق آسيا به كشور خبر داد 
و به دنبال اقدامات انجام شده در خصوص پيشگيري 
و كنت��رل و مديريت بيماري كرون��ا ويروس جديد 
در تعامل با دس��تگاه هاي ذي ربط، مقرر شد از ورود 
هرگونه غذا، مواد يا فرآورده غذايي همراه مس��افر از 
چين به داخل كشور جلوگيري شود. وي ادامه داد: 
همان گونه كه سازمان جهاني بهداشت اعالم كرده، 
اعمال محدوديت در تردد افراد و اموال در طول يك 
دوره وضعيت ويژه بهداشت عمومي مي تواند ناكارآمد 
باشد، در امر كمك رساني اختالل ايجاد كند و تاثيري 
منفي بر اقتصاد كشورهاي تحت تاثير اپيدمي بگذارد. 
قطعا تداوم شيوع اين بيماري و گسترش آن مي تواند 
بر اقتصاد جهاني تبعات سنگيني داشته باشد. تعطيلي 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي در اين كشور مي تواند 
ضربه هاي سنگيني را به تجارت جهاني و اقتصاد دنيا 
وارد كند. رييس هيات مديره تعاوني توليدكنندگان 
محصوالت غذايي كش��ور در پي اب��الغ اين خبر و 
اطالع رساني وزارت محترم بهداشت، ادامه داد: از كليه 
دستگاه هاي ذي ربط درخواست داريم كه با كنترل 
جدي و شديد مبادي قانوني، ورود و خروج موادغذايي 
از كشور چين و كشورهاي جنوب شرق آسيا به شدت 
كنترل و پايش شود تا از شيوع و انتشار اين ويروس به 
كشورمان جلوگيري و هموطنان عزيزمان در مصونيت 
كامل باشند. وي تصريح كرد: قطعا در شرايط فعلي 
ضروري است از ورود هر گونه مواد غذايي باالخص مواد 
غذايي گوشتي از كشور چين به ايران جلوگيري شود 
كه خوشبختانه معاون وزير بهداشت از اين ممنوعيت 
خبر داده است. ولي مراقبت هاي بهداشتي مردم عزيز 
در پيشگيري از اين بيماري بسيار مهم و حساس است. 



يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

پيش بيني كارشناسان از آسيب 2 ميليون و 600 هزار بشكه اي كرونا به تقاضاي نفت 

همه دردسرها براي اوپك
گروه انرژي|

ويروس كرونا همچنان در حال قرباني گرفتن در چين 
و گسترش در جهان است، اما اين ويروس فقط سالمت 
جهاني را تهديد نكرده و ضربه اي كاري به اقتصاد جهاني 
و تقاضاي نفت هم زده اس��ت. روز دوشنبه خبر آمد كه 
بورس چين 400 ميليارد دالر س��قوط را تجربه كرد و 
كارشناسان نفتي پيش بيني كردند كه براي سال 2020 
تقاضاي نفت 0.5 درصد معادل 300 هزار الي 500 هزار 
بشكه در روز كاهش مي يابد. بر اساس ارزيابي ها، چين كه 
كانون ويروس بوده، يك ميليون بشكه از مصرف نفت خود 
را از دست خواهد داد. واكنش روز نخست بازار نفت به اين 
اخبار شديد بود و برنت با تجربه يك سقوط قيمتي تمام 
عيار در روز دوشنبه، از 58 دالر و 15 سنت در هر بشكه 
به 54 دالر و 19 سنت در هر بشكه رسيد. شاخص جهاني 
نفت با وجود بهبود نس��بي قيمت ها در روز سه ش��نبه، 
نتوانست از مرز 55 دالر در هر بش��كه فراتر رود. در پي 
اين رويدادها، احتمال برگزاري نشست اضطراري اوپك 
و متحدانش بيشتر شده و حتي شايعاتي درباره اينكه اين 
گروه در اين نشست تصميم به كاهش توليد 500 هزار 
بشكه در روز عالوه بر يك ميليون و 700 هزار بشكه در 
روز مورد توافق پيشين خواهد گرفت، قوت گرفته است.

قيمت نفت به پايين ترين سطوح از زمان اوج خود در ماه 
ژانويه رسيده و در حال تجربه كاهش 20 درصدي است. 
معامالت آتي شاخص نفتي برنت پس از آنكه هفته كاري 
بازار نفت را با سقوط آزاد آغاز كرد و قيمت ها از 58 دالر 
و 15 س��نت در هر بش��كه به 54 دالر و 19 سنت در هر 
بشكه رسيدند، ديروز 56 سنت رش��د كرد و با 54 دالر 
و 75 سنت در هر بش��كه معامله مي شد. شاخص نفت 
امريكا )دبليوتي آي( نيز تجربه اي مشابه داشت و پس از 
آنكه معامالت آتي دبليوتي آي از 51 دالر و 48 سنت در 
هر بشكه در پايان روز جمعه به 49 دالر و 97 سنت در هر 
بشكه در پايان روز دوشنبه نزول كرد، سه شنبه را با تثبيت 
و بهبود نسبي قيمت ها سپري كرد. اين شاخص نفتي 

ديروز با 50 دالر و 89 سنت در هر بشكه بسته مي شد.
كاهش ش��ديد قيمت هاي نفت در روز دوشنبه، تحت 
تاثير پيامدهاي شيوع ويروس كرونا در چين بر اقتصاد 
و تقاضاي جهاني نفت بود. در عرصه اقتصاد، كريستالينا 
جيورجي��وا، رييس صندوق بين المللي پول با هش��دار 
نس��بت به پيامدهاي ش��يوع وي��روس كرونا بر رش��د 
اقتصادي نيمه نخست سال 2020 گفت كه هنوز براي 
ابراز اميدواري نس��بت به مهار اين ويروس زود اس��ت. 
بانك جهاني اما هن��وز از اعالم پيامدهاي اقتصادي اين 
وي��روس به طور دقيق خودداري كرده اس��ت. در حوزه 

نفت، پيش بيني مي شود كه تقاضاي جهاني سال 2020 
تحت تاثير شيوع ويروس كرونا تا 0.5 درصد كاهش يابد. 
برايان گيلواري، مدير ارش��د سرمايه گذاري غول نفتي 
بي پي )بريتيش پتروليوم( ديروز به رويترز گفت كه در 
پي ش��يوع ويروس كرونا در چين و كاهش رشد اقتصاد 
جهاني، تقاضاي جهاني نفت ممكن است تا 0.5 درصد 

در سال 2020 كاهش يابد.
 به گفته او، بر اس��اس گزارش س��ه ماهه چهارم شركت 
بي پي، كاهش فعاليت هاي صنعتي و لغو پروازها تاكنون 
تقاضاي نفت را حدود 200 هزار تا 300 هزار بشكه در روز 
كاهش داده است. گيلواري پيش بيني كرد كه براي كل 
سال، كاهش مصرف نفت 300 هزار الي 500 هزار بشكه 
در روز خواهد بود و كاهش تقاضا در چين برجسته تر از 
نقاط ديگر جهان خود را نشان خواهد داد و به حدود يك 
ميليون بش��كه در روز مي رسد. در همين راستا، رويترز 
گزارش داد كه ش��ركت س��ينوپك چين، بزرگ ترين 
پااليشگاه آسيا، توليد خود را در ماه جاري ميالدي حدود 
12 درصد كاهش مي دهد كه بيشترين حد كاهش طي 

يك دهه گذشته است. اين پااليشگاه دولتي توليد خود 
را حدود 600 هزار بشكه در روز كاهش مي دهد. آن طور 
كه تسنيم نوشته است؛ پااليشگاه هاي مستقل در شرق 
استان شاندونگ چين نيز كه به آنها تيپات مي گويند و 
روي هم يك پنج��م واردات نفت چين را برعهده دارند، 
فعاليت خود را 30 تا 50 درصد پايين آورده و به كمتر از 
نصف ظرفيت خود رسانده اند. اين سطح پايين فعاليت از 

2015 تا حاال سابقه نداشته است.

     فوريه سياه براي نفت
موسس��ه پالتس پيش بيني كرد ممكن است تقاضاي 
جهاني نفت در ماه فوريه امسال تا دو ميليون و 600 هزار 
بشكه كاهش يابد. به گزارش پايگاه خبري اليو مينت از 
دهلي نو، موسس��ه پالتس روز دوشنبه پيش بيني كرد 
ك��ه تقاضاي نفت در م��اه فوريه س��ال 2020 ميالدي 
احتماال 900 هزار تا دو ميليون و 600 هزار بشكه در روز 
كاهش مي يابد، زيرا گس��ترش ويروس كرونا ادامه دارد 
و چند كشور درباره سفر به مناطق تحت تاثير ويروس، 

هشدار دادند. موسس��ه پالتس در بيانيه اي اعالم كرد: 
فرض بدترين حالت نش��ان دهنده كاهش دو ميليون و 
600 بشكه  در روز از تقاضاي نفت در ماه فوريه و كاهش 
2 ميليون بش��كه در روز تقاضا در ماه مارس است. اين 
موسس��ه افزود: فرض بهترين حالت نيز نشان مي دهد 
تقاضاي نفت در ماه فوريه 900 هزار بشكه در روز و در ماه 

مارس 650 هزار بشكه در روز كاهش مي يابد. 

     تقويت  احتمال برگزاري نشست اضطراري 
اوپك

چين روزانه حدود 14 ميليون بشكه نفت مصرف مي كند. 
اين كشور دومين مصرف كننده و بزرگ ترين واردكننده 
نفت جهان است و اكنون خبرگزاري بلومبرگ گزارش 
داده اس��ت كه مصرف نفت در چين تحت تاثير شيوع 
وي��روس كرونا احتماال 20 درصد كاهش يافته اس��ت. 
بزرگ ترين تامين كنندگان نفت چي��ن اعضاي اوپك 
پالس هستند. عربستان سعودي كه ماه دسامبر معادل 
1.67 ميليون بش��كه در روز نفت به چين صادر كرده، 

بزرگ ترين فروش��نده نفت به اين كشور است. روسيه، 
مهم ترين متحد اوپ��ك و دومي��ن صادركننده بزرگ 
نفت به چين، ماه دس��امبر معادل 1.55 ميليون بشكه 
در روز صادرات به اين كش��ور داش��ت. موسسه پالتس 
پيش بيني كرد كه اوپك در واكنش به گسترش ويروس 
كرونا، نشس��ت خ��ود را پيش از موعد برگ��زار كند. در 
همين راستا، ايرنا ديروز گزارش داد كه والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روسيه و سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
پادشاه عربس��تان س��عودي در گفت وگويي تلفني بر 
هماهنگي اقدامات دو كشور در چارچوب اوپك پالس 
براي تثبيت بيشتر بازار جهاني نفت تاكيد كردند. ديروز 
سه منبع در اوپك و يك منبع صنعتي نيز اعالم كردند 
اين سازمان و متحدانش به دليل تاثير منفي ويروس كرونا 
بر تقاضاي نفت، در حال بررسي كاهش 500 هزار بشكه 

ديگر از توليد روزانه خود هستند.
يك��ي از مناب��ع اوپكي همچني��ن اعالم ك��رد اوپك و 
متحدانش در حال بررسي برگزاري نشست اضطراري 
وزارتي در 26 و 27 بهمن ماه هستند. پيش از اين ايران نيز 
با اشاره به تاثير منفي گسترش ويروس كرونا بر تقاضاي 
نفت، خواهان تالش براي تثبيت قيمت ها شده بود. بيژن 
زنگنه، وزير نفت ايران به خبرنگاران گفته بود كه ايران 
به ش��رطي با برگزاري نشست اضطراري اوپك موافقت 
مي كند كه نتيجه آن حتما تعميق بيشتر در كاهش توليد 
نفت اعضا و متحدان باشد. الزم به ذكر است كه ايران به 
دليل تحريم ه��اي امريكا عليه صنعت نفت خود، از اين 

كاهش توليد ها معاف است.

     بهبود بازار نفت در روز سه شنبه
به گ��زارش رويترز، مارگارت يانگ تحليلگر موسس��ه 
»سي ام سي ماركتس«، اين بهبود نسبي قيمت نفت را 
نشان دهنده بهبود احساس حاكم بر بازارهاي منطقه آسيا 
و اقيانوسيه و فروكش كردن نسبي نگراني ها از گسترش 
كروناويروس دانست. مارگارت يانگ تحليلگر موسسه 
»سي ام سي ماركتس«، به رويترز گفت كه عامل ديگر 
تقويت قيمت نفت در روز سه شنبه، بررسي كاهش بيشتر 
توليد از س��وي اوپك و متحدانش در پي شيوع ويروس 

كرونا بوده است. 
يانگ در اين خص��وص گفت: »انتظار مي رود توليد اين 
كشورها حدود نيم ميليون بش��كه كاهش يابد، اما اگر 
شرايط بدتر شود، حتي امكان كاهش بيشتر توليد نفت 
نيز وجود دارد.« وال استريت ژورنال نيز گزارش داد كه 
يك گزينه ديگر كاهش موقت يك ميليون بشكه در روز 

از توليد نفت عربستان براي حمايت از بازار است.
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كاهش توليد اوپك نمي تواند 
مانع ريزش قيمت نفت شود 

شيوع ويروس كرونا عمال 
در هفته ه��اي اخير بازار 
جهان��ي نف��ت را به طور 
مس��تقيم تحت الشعاع 
خود قرار داد و به تبع آن 
شاهد تنزل قابل مالحظه 
قيم��ت نفت بودي��م. در 
آخرين معامالت صورت 
گرفته در ب��ازار جهاني، 
قيمت نفت برنت به حدود 
54دالر رسيده كه اين امر بيانگير ميزان تاثيرگذاري 
كرونا بر نفت بوده است. با همه اينها معتقدم بايد تا 
چند روز آينده منتظر ماند تا وضعيت پيش��رفت يا 
توقف كرونا مشخص شود. از يك سو مقامات چيني 
اعالم مي كنند كه شيوع كرونا تحت كنترل درآمده 
و ژاپني ها ه��م از درمان اين وي��روس خبر داده اند 
اما از س��وي ديگر گفته مي ش��ود اين بيماري ابعاد 
گسترده تري دارد و رو به گسترش در ساير مناطق 
است. به همين علت معتقدم تا چند روز آينده ابعاد 
واقعي كرونا مشخص مي شود و به واسطه آن مي توان 
انتظار تحوالت تازه اي در بازار جهاني نفت را داشت. 
براساس ش��رايط فعلي ممكن است قيمت نفت تا 
حدود 51 دالر هم كاهش پيدا كند اما در صورتي كه 
شيوع اين ويروس طي هفته هاي آتي قابل كنترل 
نباش��د، ممكن است قيمت نفت تا حدود 10 تا 11 
دالر هم )نسبت به قيمت هاي كنوني( ريزش داشته 
باشد. از سوي ديگر اگر اخباري دال بر كنترل شيوع 
كرونا منتشر شده و بازار جهاني تا حدودي تعديل 
ش��ود، قيمت نفت در هفته هاي آينده بهبود پيدا 
كرده و برمي گردد. در اين شرايط نفت در كوتاه مدت 
به بيش از 56 دالر در هر بشكه هم خواهد رسيد.  اما 
در اين روزها، صحبت هايي در خصوص تصميمات 
احتمالي اوپك براي بازار نفت نيز به گوش مي رسد. 
حتي از احتمال برگزاري زودهنگام اجالس اوپك 
نيز صحبت شده اما بعيد مي دانم اوپك تا اسفندماه 
اجالس خ��ود را برگزار كند زيرا برگزاري جلس��ه 
زودهنگام نياز به آمادگي اغلب اعضا دارد. در غيراين 
صورت احتماال جلسه عادي توس��ط اوپك برگزار 
شده و در آن نسبت به وضعيت موجود تصميم گيري 
ش��ود. در اين خصوص نيز صحبت از تصميم اوپك 
براي كاهش سقف توليد خود است كه در اين زمينه 
معتقدم در حال حاض��ر اوپك و تصميماتش تاثير 
خاصي بر بازار ندارد. در واقع تاثير فعلي اوپك بيشتر 
در حد حفظ كف قيمت نفت در بازار است. اگر ابعاد 
پيش��روي كرونا افزايش يابد، تصور نمي كنم حتي 
توافق براي كاهش 500 هزار بشكه اي توليد اعضاي 
اوپ��ك بتواند قيمت نفت در بازار را كنترل كرده و از 
ريزش قيمت در بازارهاي جهاني جلوگيري كند. به 
هر حال بايد طي روزهاي آينده منتظر مشخص شدن 
ابعاد وضعيت كرونا بود تا براساس آن بتوان برآوردي 

از چشم انداز بازار داشت.

كشف بزرگ ترين ميدان 
گازي جهان در ۱۵ سال اخير

ايس�نا|دوبي و ابوظبي موفق شدند بزرگ ترين 
كش��ف گاز طبيعي جهان از س��ال 2005 را انجام 
دهند. شيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليعهد ابوظبي 
و محمد بن رش��يد آل مكتوم، نخست وزير امارات 
و حاكم دوبي در پيام هاي توييتي نوش��تند: ذخاير 
جل علي كه بين دو اميرنشين امارات متحده عربي 
ق��رار دارد، 80 تريليون فوت مكعب منابع گاز دارد. 
امارات متحده عرب��ي در تالش براي خودكفايي در 
تامين گاز تا سال 2030 است و اين اقدام اجازه خواهد 
داد وابستگي خود به واردات از قطر را كه در دو سال و 
نيم گذشته درگير اختالفات ديپلماتيك بوده است، 
كاهش دهد. ليام ياتس، تحليلگر ش��ركت مشاوره 
»وود مك كنزي«  در اين باره گفت: اين كشف بزرگي 
براي امارات متحده عربي است و با توجه به ميزان گاز 
قابل استخراج، مي تواند نياز كل اين كشور به گاز را به 
مدت سه دهه تامين كند. شركت ملي نفت ابوظبي 
معروف به ادنوك با همكاري سازمان تامين دوبي به 
توسعه و بهره برداري از اين كشف گازي جديد خواهد 
پرداخت. امارات متحده عربي كه عضو اوپك و يك 
صادركننده بزرگ نفت است، در تالش براي استفاده 
از گاز و ساير منابع انرژي به منظور متنوع كردن تامين 

و تضمين امنيت انرژي است.

پايداري گاز در گروي 
صرفه جويي در مصرف است

مهر| مديرعامل ش��ركت گاز استان تهران با بيان 
اينكه خوشبختانه آمار حوادث ناشي از گاز كاهش 
يافته است، گفت: راهكار پايداري گاز، صرفه جويي در 
مصرف است. احمد دارابي، درباره رعايت نكات ايمني 
در فصل سرما به منظور صرفه جويي در مصرف گاز 
طبيعي، گفت: استفاده از پوشش مناسب، پرده هاي 
ضخيم، شيرهاي ترموستاتيك و رعايت دماي رفاه 
)18 تا 21 درجه( و پوش��ش مناسب موتورخانه ها 
و تعميرات الزم در آنها به عنوان بخش��ي از راه هاي 
مصرف بهينه گاز توصيه مي ش��ود. وي افزود: با كم 
كردن دماي خانه و پوشيدن لباس گرم مي توان در 
مصرف گاز صرفه جويي قابل توجهي انجام داد، بهتر 
است صرفه جويي را از ساده ترين راه ها شروع كنيم. 
متاسفانه در مواجهه با سرما عادتي در ما شكل گرفته 
است كه به جاي آنكه لباس گرم تري بپوشيم اتاق را 
بيشتر گرم مي كنيم و در واقع پوشش ما در خانه در 
فصل تابستان و زمستان چندان تفاوتي با هم ندارد. 
به گفته او آمار حوادث ناشي از گاز، هر ساله كاهش 
مي يابد، اما اين كافي نيست، مي توان با فرهنگ سازي 

و رعايت نكات ايمني حوادث را كاهش داد.
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پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي رونق محيط كسب و كار

4فاكتوريكهكسبوكاررادردورانركودرونقميدهد
تعادل |

 مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به ارايه تحليلي از 
محيط كسب و كار با توجه به آخرين اطالعات در دسترس 
در زمينه شاخص هاي بين المللي و داخلي ازجمله شاخص 
ملي محيط كسب و كار، شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
ايران، شاخص رقابت پذيري جهاني، شاخص انجام كسب 
و كار بانك جهاني و شاخص بين المللي حقوق مالكيت، 
عمده ترين برنامه ها و اعتبارات اليحه بودجه سال 1399 
درخصوص مساله بهبود محيط كسب و كار پرداخته است. 
در اين گزارش آمده اس��ت كه در سال هاي اخير مفهوم 
»محيط كس��ب و كار« م��ورد توجه سياس��ت گذاران و 
تصميم سازان كشور قرار گرفته است. منظور از اين اصطالح 
و مولفه هاي مهم محيط كسب و كار، مجموعه عواملي است 
كه بر اداره يا عملكرد بنگاه ها اثر دارند، اما تقريبًا خارج از 
كنترل مديران بنگاه ها هستند؛ نظير تأمين مالي و ثبات 
اقتصاد كالن، قوانين و مقررات، فرهنگ و اقليم جغرافيايي. 
از آنجا كه اجراي قانون بودجه همه ساله به طور مستقيم و 
غيرمستقيم عملكرد بسياري از بنگاه هاي كشور را تحت 
تأثير قرار مي دهد، لذا بررس��ي و دقت در اجزاي آن براي 

فعاالن كسب و كار حايز اهميت است. 
محيط مساعد كسب و كار به عنوان يكي از عوامل اصلي 
و موثر بر رش��د اقتصادي و توليد كاال و خدمات به شمار 
مي رود. محيط كسب و كار در قالب محورهاي مختلفي 
نظير مقررات زدايي و كيفيت مقررات گ��ذاري، افزايش 
رقابت پذيري، تضمي��ن حقوق مالكيت، تضمين امنيت 
س��رمايه گذاري، دولت الكترونيك و ايجاد پنجره واحد، 
مبارزه با فساد اداري و افزايش شفافيت، فرايند تصويب و 
تدوين و تنقيح قوانين اقتصادي و شاخص هاي بين المللي 

ارزيابي كسب و كار بررسي مي شود.
از آنجا كه مطالعات و بررسي هاي داخلي و بين المللي محيط 
كسب و كار نش��ان مي دهند كه درمجموع شاخص هاي 
محيط كسب و كار ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و 
تأسيس و اداره واحد توليدي در ايران با چالش ها و موانع 
متعددي روبه رو است، انتظار مي رود اليحه بودجه سال 
1399 به عنوان نقش��ه راه مالي دولت و در اجراي قانون 
برنامه ششم توسعه در طول يك سال آينده، بتواند بستر 
الزم را براي تسهيل محيط كس��ب و كار از طريق حفظ 
ثبات اقتصادي، عدم تغيير قوانين و مقررات، حمايت موثر 
از بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط، دسترسي 
آسان، ش��فاف و بي دغدغه به منابع تأمين مالي، افزايش 
شفافيت در عملكرد دولتي، كاهش بار مقررات مربوط به 

كسب و كارها فراهم كند. 
در اين گزارش به تحليل وضعيت كلي محيط كس��ب و 
كار در س��ال 1398 براساس شاخص ملي محيط كسب 
و كار، شاخص امنيت س��رمايه گذاري در ايران، شاخص 
رقابت پذيري جهاني، ش��اخص انجام كسب و كار بانك 
جهاني و شاخص بين المللي حقوق مالكيت پرداخته شده 
است و از آنجا كه بودجه به مثابه ابزار سياست مالي دولت از 
طريق تأثير بر مولفه هاي مهم محيط كسب و كار بر فرايند 
كارآفريني و كس��ب و كار اثر مي گ��ذارد، در ادامه اليحه 
بودجه س��ال 1399 از منظر محيط كسب و كار بررسي 
شده و با تأكيد بر برخي تصميمات موثر بر محيط كسب 
و كار و بررسي برخي احكام مرتبط با محيط كسب و كار 
و تأمين مالي برخي توصيه هاي سياستي و پيشنهادهاي 
عملياتي براي بهبود محيط كسب و كار براي سال 1399 

ارايه شده است. 

  تاثي�ر بودجه بر برخ�ي مولفه ه�اي اثرگذار
 بر محيط كسب و كار ايران

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: مجموعه 
گزارش هاي داخلي و خارجي رصد و پايش محيط كسب 
و كار ايران، دشواري تأمين مالي كسب و كارها، بي ثباتي و 
نااطميناني محيط اقتصاد كالن، تغييرات ناگهاني قوانين 
و مقررات، ماليات س��تاني ناعادالنه، نبود فضاي رقابتي و 
دشواري اخذ مجوزها را به عنوان چالش هاي اصلي محيط 
كسب و كار كشور نمايان مي كنند كه با تحليل تأثيرات 
اليحه بودجه س��ال 1399 بر اي��ن مولفه هاي كليدي، 
چش��م انداز اميدواركننده اي براي محيط كس��ب و كار 
كشور در سال آينده متصور نيست. از جمله اقدامات بهبود 
محيط كسب و كار كه اتفاقاً ماهيت بودجه اي دارند، خروج 
دولت و بنگاه هاي با ماهيت ش��به دولتي از تصدي هايي 
است كه جاي فعاالن اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني 
را تنگ كرده اس��ت. تحقق اين هدف ك��ه به هدف باالتر 
يعني كاراي��ي كل اقتصاد مي انجامد، مس��تلزم كاهش 
هزينه هاي اضافي دولت و شركت هاي دولتي است. يكي 
از اقدامات اساسي براي انجام سياست هاي كاهش هزينه، 
شناسايي برنامه هاي موازي دستگاه هاي اجرايي و اقدام در 
راستاي بازآرايي، ادغام و حذف برنامه هاي زائد است، بايد 
پرداخت هاي خزانه به صورت مستقيم به ذي نفعان نهايي 

و برنامه هاي مورد نظر مستقيم پرداخت نمايد.
در اين گزارش با اش��اره به سياس��ت تخصيص ارز با نرخ 
4200 توماني براي كاالهاي اساسي كه ظاهر حمايت از 
توليد دارد، ولي هم باعث فساد و هم باعث نامتوازن كردن 
واردات اين كاالها شده و توليدكنندگان داخلي را در معرض 
رقابت غيرمنصفانه و مأيوس كننده قرارداده،  پيشنهاد داده 
است كه بهتر اس��ت براي اجراي سياست هاي حمايتي، 
بخشي از منابع ريالي آزاد شده در حلقه نهايي مصرف در 
اختيار مصرف كننده نهايي و بخشي نيز جهت حمايت از 
توليد در قالب مواردي مانند سرمايه در گردش در اختيار 

بنگاه ها قرار گيرد.

  اثر نامطلوب انتشار اوراق مالي دولتي بر محيط 
مالي كسب و كار

نقدينگ��ي و منابع س��رمايه در گردش، يك��ي از الزامات 
سرمايه گذاري و فعاليت كسب و كارها محسوب مي شود. 
اگ��ر برنامه ها و سياس��ت هاي دولت ب��ه گونه اي تنظيم 
ش��ود كه حجم زيادي از نقدينگي اقتص��اد را به مصارف 
دولتي جذب كند، موج��ب كاهش منابع مالي نهادهاي 
سرمايه گذاري خصوصي شده و حجم عظيمي از اقتصاد 

به سمت طرح هاي دولتي رفته و اين امر باعث جايگزيني 
سرمايه گذاري بخش خصوصي يا سرمايه گذاري دولتي 
مي شود. همان طور كه گفته ش��د در اليحه بودجه سال 
1399 درمجموع مجوز انتشار 1090 هزار ميليارد ريال 
ان��واع اوراق بدهي ريالي به دولت، ش��ركت هاي دولتي و 
شهرداري ها صادر ش��ده كه نسبت به قانون بودجه سال 
1398 حدود 70 درصد افزايش يافته است. بخش اصلي 
اين اوراق ماهيت اس��تقراض از بخش خصوصي )شامل 
بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و اشخاص حقوقي و 
حقيقي خصوصي( دارد. ازمجموع 1090 هزار ميليارد ريال 
انواع اوراق بدهي ريالي، مجوز انتشار 100 هزار ميليارد ريال 
آن به شركت هاي دولتي اختصاص دارد و 50 هزار ميليارد 
 ريال سهم شهرداري و س��ازمان هاي وابسته و مابقي آن

) 940 هزار ميليارد ريال (سهم دولت است. 
مطابق با بن��د »د« تبصره »5«، حداقل درص��د از اوراق 
منتشره توسط شهرداري ها بايد به طرح هاي قطار شهري 
اختصاص يابد. تضمين و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 
براي اجراي طرح هاي قطار شهري، به نسبت 50 درصد 

برعهده دولت و 50 درصد برعهده صادركننده است. 
»تبصره 5 اليحه بودجه سال « 1399 به صدور مجوز براي 
انتش��ار اوراق بدهي اختصاص داده شده است. در جدول 
1 مجموع اوراق منتش��ره در اين تبصره به تفكيك نهاد 

منتشركننده ارايه شده است.
٭در برنامه ششم توسعه مجوز استفاده از منابع حاصل از 
واگذاري اوراق در بودجه تا سقف 500 هزار ميليارد ريال 
است. همچنين سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاري 
اوراق در ج��داول كالن بودجه براب��ر 880 هزار ميليارد 

ريال است.
٭٭با توج��ه به اينكه حداقل 50 درص��د اوراق مرتبط با 
شهرداري ها بايد به منظور تأمين مالي قطارهاي شهري 
منتشر شوند و دولت ضامن و پرداخت كننده اصل و سود 
50 درصد اوراق مرتبط با قطار ش��هري اس��ت، لذا اوراق 
داراي بار مالي براي دولت بين 952/5 تا 965 هزار ميليارد 

ريال خواهد بود.
انتشار اوراق مالي پيشنهاد شده در اليحه بودجه سال 1399، 
به افزايش بدهي هاي دولت منجر خواهد ش��د. بدهكارتر 
ش��دن دولت با توجه به س��طح كنوني نسبت بدهي هاي 
دولت به توليد ناخالص داخلي، باعث به خطر افتادن وضعيت 
پايداري مالي دولت شده و ممكن است از نسبت تعيين شده 
در بند »ت« ماده )8( قانون برنامه ششم توسعه نيز تخطي 
شود. همچنين انتشار مجدد اوراق و پرداخت سودهاي آنها 
در سال هاي آتي با توجه به بيان آنها در بودجه هاي سنواتي، 
دولت را با محدوديت هاي بيشتري براي تأمين هزينه هاي 
جاري و عمراني در س��ال هاي بع��دي مواجه خواهد كرد. 
درنهايت اين دور ادامه دار خواهد بود و هر س��ال نسبت به 

سال قبلي از پايداري مالي بودجه مي كاهد.
آنچه بر ابهام ها در تبصره »5« اليحه بودجه سال 1399 
مي افزايد، نحوه پرداخ��ت بدهي ها به بخش خصوصي و 
تس��ويه بدهي ها، به ويژه در بندهاي »ج« و »د« است. در 
بند »ج« مقرر شده كه »اوراق فروش نرفته طرح بندهاي 
»الف« و »ب« اين تبصره در سقف مطالبات معوق همان 
طرح با تأييد رييس دستگاه اجرايي، ذيحساب/ مدير امور 
مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري 
به تمامي طلبكاران طرح )اعم از پيمانكاران، مش��اوران، 
تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين س��اير هزينه هاي 
طرح ه��ا و پروژه ها از جمله تملك اراض��ي و تأديه بدهي 

طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها( است.«
به نظر مي رس��د آنچ��ه در عمل اتف��اق مي افتد، فروش 
اوراق مزبور با قيمتي كمتر از ارزش اس��مي اوراق توسط 
پيمانكاران در بازار اس��ت. به عبارت ديگر، پيمانكار براي 
آنكه زودتر به منابع مال��ي مورد نياز خويش و طلب خود 
از دولت دس��ت پيدا كند، حاضر به تنزيل اوراق در بازار با 

نرخي پايين تر است. 

    سه تامين كننده منابع مالي
آنچه در اين ميان اهميت دارد، اين است كه كارآفرينان و 
فعاالن اقتصادي به منظور ايجاد كسب و كار جديد يا توسعه 
كسب و كار موجود يا حتي تأمين نقدينگي براي كسب 
و كار موجود، به منابع مالي نياز دارند. س��ه تامين كننده 
عمده منابع مالي براي بنگاه ها عبارتند از: شركاي تجاري، 
بانك ها )بازار پول و اعتبار( و بازار س��رمايه .روند فزاينده 
كسري بودجه دولت و كسري بودجه شركت هاي دولتي 
و ج��ذب منابع مورد ني��از فعاالن كس��ب و كار، با اتكاي 
روزافزون آنها به بازار پول و سرمايه، مي تواند محيط مالي 
كسب و كار را نامساعدتر كند و در آينده تخريب بيشتر بازار 
سرمايه را سبب شود. محيط مالي نامطلوب نيز مي تواند بر 
كارآفريني و رشد كسب و كارها تأثير منفي داشته باشد. 
بنابراين ناپايداري مالي بودجه بخش دولتي مي تواند به طور 
غيرمستقيم بر كارآفريني و رشد كسب و كارها تأثير منفي 

داشته باشد.
چنانچه هر كسب و كار بتواند به راحتي با نرخي پايين از 
بازار پول يا بازار سرمايه، منابع مالي مورد نياز خودرا تأمين 
كند، در اين صورت شرايط محيط مالي بسيار مطلوب است 
و كساني كه قصد كارآفرينانه داشته باشند مي توانند كسب 
و كار خود را راه بيندازند و رشد كنند. لذا الجرم بودجه قوي 
بايد پايداري مالي دولت و كشور را در ميان مدت و با نگاهي 
به بلندمدت تأمين كند؛ به اين معني كه براي اداره امور خود 
آن گونه استقراض نكند كه در ميان مدت نتواند )يا دولت 
بعدي نتواند( از عهده پس دادن آنها، بدون متوسل شدن به 
اقدامات خاص )براي مثال تجديد وام، افتادن در دام قرض 

براي قرض، ورشكستگي و...( بربيايد.
داللت مهم ديگر اين اليح��ه در اوراق غيردولتي )اوراقي 
كه شركت هاي غيردولتي براي تأمين مالي خود در بازار 
سرمايه منتشر مي كنند( است. تخصيص حداقل 50 درصد 
از پرتفوي صندوق ها به اوراق دولتي، حداقل 5 درصد به 
سرمايه گذاري سهام و حداكثر 50 درصد به سپرده گذاري 
سبب مي ش��ود كه بخش غيردولتي نتواند از طريق بازار 
سرمايه استفاده كند. درواقع چنانچه طبق اليحه بودجه 
سال 1399، تركيب پرتفوي صندوق ها تغيير يابد شاهد 
پديده برون راني شركت هاي غيردولتي در بازار سرمايه 
خواهيم بود و هزينه تأمين مالي براي بنگاه ها و درحالت 

كلي، بخش غيردولتي افزايش خواهد يافت.
در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس آمده اس��ت: به 
بياني شفاف تر؛ انتش��ار زياد اوراق دولتي در بازار سرمايه 
به افزايش نرخ بهره و اس��تقراض در بازارهاي مالي منجر 
مي شود و لذا بخش غيردولتي مانند بنگاه هاي توليدي و 
بازرگاني كه براي مقاصد كوتاه مدت) سرمايه در گردش(يا 
مقاصد ميان مدت و بلندمدت) سرمايه گذاري در دارايي ها 
و تجهيزات و توسعه خطوط توليدي و كسب و كار (؛ نياز 
به تأمين مالي از بازار سرمايه و انتش��ار اوراق دارد، بايد با 
هزينه هاي باالتري به اين مهم اقدام كند. افزايش هزينه 
تأمين مال��ي؛ به افزايش قيمت محصول نهايي )كاالها يا 
خدمات( منجر مي ش��ود كه خود؛ سبب كاهش تقاضا از 
ط��رف مصرف كنندگان و رك��ود در بخش هاي مختلف 

اقتصادي خواهد شد. 
درعين حال در صورت افزايش س��رمايه بانك ها، قدرت 
اعطاي تس��هيالت آنها افزايش مي يابد و معضل تنگناي 
اعتباري تقليل خواهد يافت. بدين منظور هرچند افزايش 
سرمايه بانك مسكن در اليحه مورد توجه قرار گرفته، اما 
الزم است تدابيري براي افزايش سرمايه ساير بانك هاي 

دولتي نيز در اليحه بودجه پيش بيني شود.

  فش�ار مالياتي بر كس�ب و كارهاي موجود در 
شرايط ركودي به جاي تعريف پايه مالياتي جديد 
در اين گزارش با اشاره به اين نكته كه يكي از اركان برنامه 
اصالحات ساختاري بودجه دولت، درآمدزايي پايدار بوده، 
آمده است: ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمين كاالها 

و خدماتي كه دولت در اختيار جامعه قرار مي دهد در گرو 
تأمين درآمدهاي مطمئن و پايدار براي دولت است. يكي 
از اين موارد توجه به منابع مالياتي و افزايش درآمدها از اين 
محل است. البته برنامه هايي كه براي اصالح نظام مالياتي 
و افزايش درآمدهاي مالياتي ارايه مي شوند، بايد به گونه اي 
باش��ند كه اواًل به فضاي كسب و كار ضربه نزنند و ثانيًا در 
فرآيند اصالحات ميان مدت در راستاي درآمدزايي پايدار، 
خللي ايجاد نكنند. اگر افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق 
فشار به فعاالن اقتصادي بخش رسمي كه درحال حاضر 
ماليات مي دهند حاصل ش��ود، هرچند ممكن است در 
كوتاه مدت باعث افزايش درآمدهاي مالياتي شود، اما در 
بلندمدت منجر به ركود و كاهش درآمدهاي دولت خواهد 
شد. عدم توجه به توسعه درآمدهاي مالياتي از طريق بسط 
پايه هاي جديد مالياتي در كشور به ويژه در شرايط كنوني 
كه با كاهش شديد درآمدهاي نفتي روبه رو هستيم، موجب 
مي ش��ود دولت منابع الزم براي مصارف خ��ود را از طرق 
ديگري كه عمدتاً به زيان طبقات محروم و متوسط جامعه 

است،تامين كند. 
آنچ��ه ب��راي محيط كس��ب و كار درخص��وص افزايش 
درآمدهاي مالياتي حايز اهميت است و نياز به شفاف سازي 
دارد، علل افزايش وصول درآمدهاي مالياتي در دوره ركود 
چندساله اقتصاد ايران اس��ت. آيا ميزان برآورد افزايشي 
درآمدهاي مالياتي قرار اس��ت فقط از فعاالن و ش��اغالن 
فعلي كه شناسايي شده اند و در سال 1398 ماليات داده اند 
دريافت شود يا قسمتي از اين افزايش درآمد مالياتي قرار 
است از كساني كه تاكنون مالياتي از آنها دريافت نمي شده 
و طبق قوانين شناسايي خواهند شد دريافت خواهد شد؟ 
نتايج بررسي ها در مورد پتانس��يل مالياتي جالب توجه 
است. بررسي ها نشان مي دهد اقتصاد ايران تقريبًا نيمي 
از پتانس��يل مالياتي خود را استفاده نمي كند. به عبارت 
دقيق تر، طي بي��ش از دو دهه، متوس��ط تالش مالياتي 
)به معناي نسبت ماليات جمع آوري شده به ميزان قابل 

جمع آوري( بين 50 تا 60 درصد بوده است.
اين موضوع داليل بسياري دارد ازجمله آنكه مثاًل برخي 
بخش ها )مثاًل كشاورزي( يا برخي از موسسات و سازمان ها 
يا برخي اقشار )مثاًل هنرمندان سينما يا خوانندگاني كه 
كنسرت برگزار مي كنند و...( يا مناطق آزاد معاف از تمام يا 
برخي انواع ماليات هستند، عده اي از فعاالن اقتصادي حق 
مردم را نمي دهند )فرار مالياتي وجود دارد(، سيستم هاي 
اطالعاتي كافي براي ماليات ستاني وجود ندارد و اينكه تنوع 
پايه هاي مالي متعارف در اقتصاد ايران كافي نيست و برخي 

ماليات ها كه مي تواند گرفته شود، اخذ نمي شود. 
درهر حال وابستگي بيشتر بودجه به درآمدهاي پايدار و 
به ويژه ماليات ها در زمان خود پايداري مالي الزم را براي 
بودجه و اقتصاد كالن حاصل مي كند؛ اما بايد دقت داشت 
كه در سال هاي گذشته بسياري از فعاالن و افراد جامعه يا 
اصاًل مالياتي ندادهاند يا متناسب با استفاده از فضاي كالن 
اقتصاد و درآمدهاي مكتس��به خود، ماليات به اندازه اي 
پرداخت نكرده اند؛ همواره حقوق بگيران مشخص و معلوم 
بخش عمومي و خصوصي و فعاالن س��الم كس��ب و كار 
داراي مجوز، هميشه در دسترس ترين افراد در زمينه اخذ 
ماليات ها هستند. اين امر كه هر گروه يا فردي كه فعاليت 
اقتصادي دارد و البته ماليات الزم را به داليل مختلف )عدم 
استفاده از دس��تگاه هاي كارتخوان، عدم مشخص بودن 
آدرس دقيق محل فعاليت، فعاليت در قالب عدم دريافت 
مجوزهاي مرجع و...( پرداخت نمي كند، خود عامل مخلي 
بر محيط كسب و كار است. اين پديده، زمينه بدبيني به 

نظام مالياتي كشور را فراهم مي كند.
بنابراين رويكرد نظام مالياتي بايد به گونه اي باش��د كه از 
طرفي همچون ايجاد پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري 
از فرار مالياتي، ساماندهي معافيت هاي مالياتي و... بتواند 
درآمد مالياتي را افزايش دهد. درحال حاضر براساس قوانين 
و مقررات مالياتي كش��ور و برآوردهاي سازمان مالياتي، 

حدود 500 هزار ميليارد ري��ال معافيت هاي مالياتي در 
كشور وجود دارد كه ساماندهي برخي از آنها مي تواند به 
افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت ها 
كمك ش��اياني كند. گفتني است س��هم ماليات بر سود 
شركت ها در ايران از كل درآمدهاي مالياتي در مقايسه با 
ديگر كشورها بسيار بيشتر است كه طبعًا اين مساله باعت 
آسيب به فضاي كس��ب و كار و توليدكنندگان مي شود 
و درنهايت رش��د اقتصادي را تحت تأثير ق��رار مي دهد. 
بررسي ها نشان مي دهد سهم اين ماليات از ماليات هاي 
مس��تقيم بالغ بر 63 درص��د و از كل درآمدهاي مالياتي 
حدود 37 درصد است؛ اين در شرايطي است كه سهم اين 
ماليات در كشورهاي عضو OECD به طور متوسط كمتر 
از 10 درصد درآمدهاي مالياتي است و حتي در برخي از 
كشورها اين مقدار كمتر از 6 درصد است. بدون شك عالوه 
بر وضع پايه هاي جديد مالياتي مانند ماليات بر مجموع 
درآمد، س��اماندهي معافيت هاي مالياتي مي تواند به اين 

مهم كمك كند.
اين بازوي پژوهشي مجلس در گزارش خود آورده است كه 
به دليل ضعف سازوكارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاه هاي 
اطالعاتي به يكديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از 
مشاغل در كشور امكان پذير نيست. اين درحالي است كه 
بسياري از كاركنان بخش دولتي و خصوصي كه معمواًل 
قشر ضعيف تري در جامعه هستند ماليات هاي خود ازجمله 
ماليات حقوق را به طور كامل پرداخت مي كنند. با توجه به 
اين مساله ايجاد سازوكاري براي اخذ ماليات از مشاغل و 

جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به نظر مي رسد.
ازجمله راهكارها جهت اصالح نظام مالياتي كشور، كاهش 
فرار مالياتي و به تبع افزاي��ش درآمدهاي مالياتي، وضع 
ماليات بر مجموع درآمد است. ماليات بر مجموع درآمد 
ماليات از مجموع جريان هاي درآمدي اس��ت كه افراد از 
منابع مختلف درآمدي به دس��ت مي آورند؛ درواقع پايه 
ماليات��ي در اين نوع ماليات مناب��ع درآمدي فرد از قبيل 
حقوق و دس��تمزد، س��ود، بهره، اجاره، عايدي سرمايه، 
پرداخت هاي انتقالي دولت، درآمد مش��اغل و ... را شامل 
مي شود. براي اين نوع ماليات مي توان نرخ هاي مالياتي در 
ساختارهاي تصاعدي، تناسبي و تنازلي را در نظر گرفت؛ 
در اين ساختارها به ترتيب با افزايش سطح درآمد، نسبت 
ماليات به درآمد )نرخ متوس��ط ماليات( افزايش، ثابت و 
كاهش مي يابد. هريك از اين ساختارها مزايا و معايبي را به 
دنبال دارند، اما نرخ هاي تصاعدي بيشترين اثر را بر توزيع 

درآمد دارد و به كاهش شكاف طبقاتي منجر مي شود.

    ناكارآمدي واگذاري ها در جهت تسهيل ورود 
كسب و كارها و تشويق رقابت

دلي��ل وجودي قان��ون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل وچهارم )44( قانون اساس��ي، كاهش تصدي گري 
اقتصادي دولت در موارد غيرضروري و ايجاد زمينه حضور 
حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كش��ور است. 
اما دولت در س��ال هاي اجراي قانون عمدت��ًا به واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي به عنوان منابع بودج��ه نگاه كرده و 
كسري بودجه خود را از محل واگذاري ها جبران مي كند. 
سوال اينجاست كه در شرايطي كه اقتصاد در ركود به سر 
مي برد و بخش خصوصي در تنگناي كم س��ابقه ناشي از 
ركود چندين ساله به سر مي برد، با توجه به سوابق گذشته 
سازمان خصوصي سازي چگونه مي تواند براي شركت هاي 
در شرِف واگذاري، مشتري مناسبي آن هم فقط از بخش 
خصوصي بياب��د و با چه قيمتي آنها را واگذار خواهد كرد. 
عالوه بر اين، بعد از واگذاري سرنوش��ت آن شركت ها چه 

خواهد شد؟
درواقع فرآيند اين گونه اس��ت كه ابتدا دولت خود به طور 
مس��تقيم در زماني ش��ركتي تولي��دي را ايجاد مي كند 
)احتمال وقوع اش��تباه اول( س��پس ب��ه منظور كاهش 
تصدي گري اقتص��ادي به فروش ش��ركت مذكور اقدام 
مي كند، اما چون مشتري از بخش خصوصي نمي يابد، به 
بخش شبه دولتي مي فروشد )احتمال وقوع اشتباه دوم( و 
چون شرايط بازار مناسب نيست و اقتصاد در ركود به سر 
مي برد، با قيمتي نازل مي فروش��د )احتمال وقوع اشتباه 
سوم( و در انتها به دليل سوءمديريت بخش غيردولتي يا 
رانتجويي و فساد يا چون محصوالت شركت مذكور در بازار 
فروش نمي رود و شركت در شرف تعطيلي قرار مي گيرد، 
به آن يا محصوالتش تس��هيالت ارزان قيمت مي دهند؛ 
مانند تس��هيالتي كه به ش��ركت هاي توليد خودرو داده 
شد )احتمال وقوع اشتباه چهارم( . درواقع عماًل دولت با 
اشتباه دوم خود را از چاله به چاه مي اندازد، زيرا فساد مالي 
را در زيربخش هاي خود گس��ترش مي دهد و در اشتباه 
سوم، ثروت ملت را به حراج مي گذارد و در اشتباه چهارم، 

رانتجويي را گسترش مي دهد.
بخش مهم اجراي سياست هاي اصل چهل وچهارم )44( 
قانون اساسي، بهبود محيط كسب و كار و تسهيل فضاي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه متأسفانه در 
سال هاي اخير مورد غفلت واقع شده است. اين غفلت 
ب��ه وضوح در بندهاي تبصره »2« اليحه بودجه س��ال 
1399 مالحظه مي شود. بندهاي مذكور، نشان از نگاه 
درآمدزايي دولت از واگذاري ها و تأديه بدهي هاي دولتي 
داشته است و متأسفانه در تبصره ها در راستاي تسهيل 
تأس��يس واحدهاي توليدي جديد و تش��ويق رقابت، 
دغدغه اي ديده نمي شود و اقدامي صورت نگرفته است. 
هرچند آنچه در نظام مقررات گذاري مربوط به مجوزها 
رخ داده، بيانگ��ر فقدان ارتباط نظام مند هيات مقررات 
زدايي با ديگر نهادهاي مرب��وط در دولت و به طور كلي 
حكومت است و نمي توان سلسله مراتب نهادهاي مسوول 
ساماندهي مجوزها و به طور خاص هيات مقررات زدايي 
و طبعًا ارزش مصوبات آنها را به لحاظ حقوقي، مشخص 
كرد لذا الزم اس��ت تا فقدان متولي س��تادي و با قدرت 
نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دس��تگاه هاي 
صادركننده مجوزها هرچه سريع تر كه مهم ترين دليل 
ناكامي در انجام فرايند س��اماندهي و تس��هيل صدور 

مجوزهاي كسب و كار است رفع شود. 
ادامه در صفحه11
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طرحي كه براي فرار از مشكالت 
داخلي طراحي شد
قرن بي معامله

سحر جوادي پور| كارشناس روابط بين الملل| 
»معامله قرن« نامي است كه دونالد ترامپ براي 
»طرح صهيونيسم محور« جراد كوشنر برگزيد 
و روز سه ش��نبه در حالي كه بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اس��راييل را در كنار خود داشت، 
از اين طرح رونمايي ك��رد. ترامپ كه هدف از 
عملياتي ش��دن اين طرح را برقراري صلح بين 
اعراب و اس��راييل پس از 70 س��ال كشمكش 
عنوان كرده بود، ب��ا ارايه طرحي يك جانبه كه 
تمام��ا مدافع آرمان هاي صهيونيس��ت ها و در 
تضاد با قطعنامه هاي سازمان ملل است؛ صرفا 

به نگراني هاي مقامات اسراييلي پاسخ داد. 
»معامله قرن« طرحي است كه دو بعد شخصيت 
»اولتراكاني« و »صهيونيس��م پرور«  ترامپ را 
به معرض نمايش گذاش��ته است. اولتراكان ها 
گروهي از سياستمداران امريكايي هستند كه 
در تيم دونالد ترامپ حضور برجسته اي دارند. 
آنها سياستمداراني هستند كه معتقدند امريكا 
بايد هزين��ه اي براي ديگر كش��ورها پرداخت 
كند و اين كش��ور الگوي بالمنازع جهاني است 
كه ديگران بايد از ارزش هاي امريكايي تبعيت 
كنند. اكنون دونالد ترامپ با رونمايي از »معامله 
قرن« ب��ار ديگر وجه��ي از وج��وه اولتراكاني 
خود را به نمايش مي گ��ذارد و مي خواهد نگاِه 
خودمحوري به مساله فلس��طين را به ديگران 
تحميل كند كه همانا تعبير روياي البيست هاي 

صهيونيستي است.
ترام��پ طرح صل��ح خ��ود را كامل ترين طرح 
توصي��ف كرده و گفته كه اي��ن طرح بر مبناي 
راه ح��ل »ب��رد – برد« ب��راي فلس��طيني ها و 
اس��راييلي ها اس��توار اس��ت. به گفته ترامپ 
»همان طور ك��ه همه مي دانند م��ن كارهاي 
بزرگي براي اسراييل انجام دادم، سفارت امريكا 
را ب��ه بيت المقدس منتقل ك��ردم و بلندهاي 
جوالن را براي اسراييل به رسميت شناختم و از 

توافق بد هسته اي با ايران خارج شدم.« 
او س��عي مي كند فهرس��ت خدم��ات خود به 
صهيونيسم را با ارايه معامله قرن تكميل كند. از 
همين رو در اين طرح ارايه شده، بيت  المقدس 
پايتخت بالمنازع اس��راييل باقي خواهد ماند. 
بي دليل نيس��ت دونالد ترامپ لحظاتي پس از 
پايان سخنانش با انتشار توييت جزييات نقشه 
دو كش��ور آينده اس��راييل و فلسطين نوشت 
»هميش��ه در كنار دولت اس��راييل و يهوديان 
ايستاده ام و قويا از امنيت شان و حق شان براي 
زندگي در وطن تاريخي شان حمايت مي كنم. 
اكنون زمان صلح اس��ت.« در پاس��خ به همين 
ادعاها بود كه روزنامه ها نوش��تند طرح سازش 
امريكايي موس��وم به معامله قرن، راه به جايي 
نخواهد ب��رد و رييس جمه��وري امريكا صرفا 
به دنبال نجات خود و نخس��ت وزير اسراييل از 

كوه مشكالت داخلي است.
طنز تلخ روزگار در آنجاست كه در ايده پردازي 
اين داس��تان امريكاي��ي – اس��راييلي، طرف 
فلسطيني جايي ندارد. به همين دليل واكنش 
محمود عباس، رييس تش��كيالت خودگردان 
فلس��طين به اين طرح به شدت منفي بود. وي 
طي س��خناني در اين رابطه گفت: »به معامله 
قرن هزار بار ن��ه مي گوييم. معامله قرن بخش 
پاياني اعالميه بالفور است. قدس فروشي نيست. 
معامله توطئه شما هرگز اجرا نخواهد شد و ملت 

فلسطين آن را رد خواهد كرد.«
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 
نيز اين طرح را راهي به س��وي جهنم توصيف 
كرده و رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري 
تركي��ه با بيان اينكه قدس خط قرمز ماس��ت، 
تصريح كرده اس��ت كه دس��ت هاي متجاوز به 

مسجد االقصي را مي شكنيم. 
133 نماين��ده پارلم��ان بريتانيا ب��ا اين طرح 
مخالفت كرده و جوسپ بورل مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد كه طرح ترامپ 
طبق معيارهاي اتحاديه اروپا بررس��ي خواهد 
شد. امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه در 
اظهارنظري كم س��ابقه، گفت: براي رس��يدن 
به صلح حضور دو طرف درگير الزم اس��ت و در 
اين طرح بين فلس��طين و اسراييل يك طرف 
حض��ور دارد و در غي��اب ط��رف ديگر صلحي 

برقرار نمي شود. 
اين طرح حتي از گزند انتقادات رييس جمهوري 
اسبق امريكا در امان نماند. جيمي كارتر با انتشار 
بيانيه اي كه در تارنماي بنياد كارتر منتشر شد، 
اعالم كرد: طرح ترامپ موس��وم به معامله قرن 
بخش بزرگي از سرزمين هاي اشغالي فلسطين 
را به طور يك جانبه به اسراييل ملحق مي سازد 
و فلسطيني ها در بخش هاي مختلف پراكنده 
خواهند ش��د كه هيچ كنترلي بر مرزهاي خود 
نخواهند داشت. اين طرح، راه حل دو كشور را 
براس��اس مرزهاي 1967 نقض مي كند كه در 
قطعنامه هاي سازمان ملل از 242 )1967( تا 
2334 )2016( تصريح شده است. مضافًا، اين 
طرح قوانين بين المللي در خصوص حق تعيين 
سرنوشت و ممنوعيت تصاحب زمين و الحاق 

اراضي اشغالي به وسيله زور را نقض مي كند. 
اين ط��رح ناپخت��ه و جانبداران��ه صرفا منافع 
اس��راييل را در نظر گرفته و يك بازي با حاصل 
جمع صفر را ب��ه وجود آورده ك��ه در آن همه 
بردها از آِن رژيم صهيونيستي و همه باخت ها 
نصيب طرف فلس��طيني است. نگاه عقالني به 
روندهاي جهاني، چنانكه در چند روز اخير نيز 
موضع گيري ها نشان مي دهد، پذيراي اين طرح 
نيس��ت و به نظر مي رسد »قرن« كماكان »بي 

معامله« به كار خود ادامه خواهد داد.
منبع: ديپلماسي ايراني
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گزارش 9 پرونده

»تعادل«داليلافزايشحوادثهواييدركشوررابررسيميكند

پشت پرده نقص فني هواپيماها در روزهاي گذشته
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

پ�س از س�انحه س�قوط هواپيم�اي بويينگ 
737شركت اوكراين اينترنشنال در نزديكي 
شاهد شهر و جان باختن تمامي 176سرنشين 
آن، ح�وزه هواي�ي كش�ور در س�يبل توج�ه 
قرارگرف�ت. در اين ميان، ثب�ت چندين نقص 
فني و خروج دو هواپيما از باند طي دو،سه هفته 
گذشته، اين انگاره را تش�ديد كرد كه صنعت 
هوايي كش�ور با چالش جدي در زمينه ايمني 

روبه رو است.
صنع�ت هوايي در ايران طي 4 دهه گذش�ته با 
مشكالت متعددي دست و پنجه نرم كرده است، 
اعمال ش�ديدترين تحريم ها در زمينه تامين 
هواپيم�اي نو و همچنين قطع�ات و تجهيزات 
و ب�ه تب�ع آن فرس�ودگي ن�اوگان و باالرفتن 
س�ن هواپيماه�ا، نبود زيرس�اخت مناس�ب 
درفرودگاه ها، عدم توازن ميان عرضه و تقاضا، 
سوءمديريت و... از مهم ترين مشكالتي هستند 
كه اين صنعت را طي سال هاي گذشته در ايران، 

زمين گير كرده اند. 
درواق�ع وج�ود چالش ه�اي متع�دد از جمله 
باالبودن نقص فني در هواپيماها، فرس�ودگي 
ناوگان و... مربوط به چند هفته اخير نمي شود و 
معضل چندين ساله صنعت هوايي است، دوسال 
پيش بود كه يكي از خلبانان باسابقه كشور در 
گفت وگويي با »تعادل« اع�الم كرد كه صنعت 
هوانوردي ايران درآستانه وقوع بحران است و 
روزي كه خبر وقوع يك حادثه منتشر نمي شود، 
بايد خوشحال بود زيرا فرسودگي ناوگان و نبود 
زيرس�اخت هاي الزم ش�رايط اين صنعت را با 

مشكل مواجه كرده است. 
به گفته فعاالن حوزه هوانوردي، سوانح هوايي 
رخ داده طي هفته هاي اخير نتيجه زنجيره اي از 
كمبودها و نقص ها در اين حوزه است و نمي توان 
فرس�ودگي ناوگان، اعم�ال تحريم ها يا حتي 
س�وءمديريت را به عنوان عل�ت اصلي ايجاد 

چالش هاي صنعت هوايي نام برد. 
درواق�ع مجموعه اي از مش�كالت، كار صنعت 
هواي�ي اي�ران را به اينج�ا رس�انده اند و تنها 
ي�ك مش�كل ي�ا معض�ل در وضعي�ت فعلي 
اثرگذار نبوده اس�ت در اين ميان، شركت هاي 
هواپيمايي به س�ختي روزگار مي گذرانند و از 
كمترين حمايت ه�اي مالي و قانوني از س�وي 
دول�ت برخوردارن�د. البته نمي ت�وان از تاثير 
سوءمديريت شركت هاي هواپيمايي در وضعيت 
نامناسب ايرالين ها و صنعت هوانوردي كشور 
چشم پوشي كرد اما بايد بر اين موضوع هم صحه 
گذاشت كه دولت هم راه نجاتي براي خروج از 
وضعيت كنوني پيش�نهاد نكرده يا پيش روي 

ايرالين ها قرار نداده است.

   افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري 
تحريم ه��ا يكي از موان��ع و چالش ه��اي پيش روي 
صنعت هوانوردي اس��ت كه هم نوس��ازي ناوگان و 
تامين قطعات را افزايش داده و هم اينكه هزينه هاي 
ايرالين ها را براي تهيه تجهيزات اضافه كرده اس��ت.

داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوايي با اشاره به 
افزايش حوادث هوايي كه برخي مربوط به سوانحي 
همچون خروج از باند و بعضي ديگر نقص فني بوده اند، 
به »تعادل« مي گويد: سال هاي سال است كه صنعت 
هوايي ايران تحريم اس��ت و همي��ن موضوع خريد 
هواپيماي نو و تامين قطعات هواپيما را با مشكل مواجه 
كرده، درواقع تاثير تحريم بر صنعت هوايي مساله اي 

است كه نمي توان آن را ناديده گرفت.
ربيعي اظهار مي كند: تحريم ها موجب ش��ده كه در 
بخ��ش تعمير و نگهداري هواپيما ب��ا هزينه هاي باال 
مواجه باشيم و از قطعات و تجهيزات صنعت هوانوردي 

به خوبي استفاده كرده و صرفه جويي كنيم.
او ادامه مي دهد: جدا از افزايش هزينه ها، وقتي موتور 
يا قطعه اي با مشكل فني مواجه شود تامين اين قطعه 

به دليل تحريم ها زمان بيشتري مي طلبد.

   نا همخواني هزينه و درآمد ايرالين ها 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، قيمت تمام 
شده بليت هواپيما در ايران نسبت به هزينه ها و مخارج 
ايرالين ها بسيار ناچيز است و اگر منصفانه به قضايا نگاه 
كنيم بايد بحث درآمدزايي و هزينه كرد شركت هاي 

هواپيمايي را در نظر گرفته و با هم مقايسه كنيم.
ربيعي اظهار مي كند: ب��ه دليل اعمال تحريم ها طي 
ساليان گذشته، اغلب هواپيماهاي موجود در ناوگان 
هوايي كشور سن بااليي دارند و برهمين اساس مخارج 
و هزينه هاي هواپيماها هم افزايش مي يابد و مبلغي كه 
براي بليت از مسافران دريافت مي شود، كف مبلغي 

است كه مي توان دريافت كرد.
او اضافه مي كند: تحريم ها موجب شده كه ايرالين هاي 
ايراني مخارج بيشتري داشته باشند و هزينه هاي شان 
قابل مقايسه با شركت هاي هواپيمايي كه هواپيماهاي 

نو و با سن كم دارند، نيست.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي با تأكيد بر تحميل 
هزينه هاي س��نگين به ايرالين هاي ايراني مي گويد: 
ش��ركت هاي هواپيمايي داخل��ي همچنين مجبور 
هس��تند كه از قطعات و تجهي��زات كنوني بهترين 

استفاده را داشته باشند.

   رشد حوادث هوايي و خطاي انساني
ربيعي با اشاره به افزايش مخارج ايرالين هاي داخلي 
به دليل اعمال تحريم ها مي افزايد: رخدادهايي كه طي 
هفته هاي گذشته در حوزه هوايي، ثبت شده حادثه 
است و سانحه نيس��ت و حوادث رخ داده )خروج دو 

هواپيما از باند( بيشتر مربوط به خطاي انساني است 
كه در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد.

او تصريح مي كند: به نظر مي رس��د كه اخبار مربوط 
به حوادث هوايي طي هفته هاي گذش��ته برجس��ته 
شده كه علت آن هم استفاده مردم از فضاي مجازي و 
رسانه هاي الكترونيكي است، ضمن اينكه تاثير اقليم 
بر حوادث هوايي را هم نبايد ناديده گرفت اقليم ايران 
به گونه اي است كه در تابستان با حوادثي مانند آتش 
گرفتن موتور مواجهيم و در زمستان با خروج هواپيما 

از باند به دليل لغزنده بودن.

   نگاه هوانوردي ايران، بين المللي نيست
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي، با اشاره به موانع 
و مشكالت صنعت هوايي كش��ور مي گويد: بايد اين 
موض��وع را در نظر بگيريم كه م��ا صنعت هوانوردي 
خودمان را داريم و برهمين اساس آموزش هاي ارايه 
شده به نيروي انساني اگرچه مطابق با استانداردهاي 
جهاني اس��ت اما نگاه و رويكرد ما چندان بين المللي 
نيس��ت كه آموزش مان بين المللي باشد و درهمان 

سطح از نيروي انساني انتظار داشته باشيم.
ربيعي ادامه مي دهد: درح��ال حاضر صنعت هوايي 
كشور با مش��كالتي مثل كمبود نقدينگي و تحريم 
روبه رو هس��تيم ضمن اينكه بازارمان هم مطمئن و 
ايمني نيست و ايرالين ها در مديريت هم با ضعف هايي 

روبه رو است.
او بيان مي كند: در صنعت هوانوردي ايران هم با تحريم 
داخلي مواجهيم هم خارجي، تحريم خارجي موجب 
عدم تامين قطعات، هواپيماي نو و افزايش هزينه ها 
مي شود و تحريم داخلي هم سوءمديريت مسووالن 

اين حوزه و مديران ايرالين ها است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي با تاكيد بر تاثير 
سوءمديريت درصنعت هوايي اظهار مي كند: ضعف در 
مديريت در تمام زنجيره اين صنعت مشاهده مي شود 
از مديريت ايمني گرفته تا مديريت در آموزش، مثال 
س��وءمديريت در آموزش موجب مي شود كه نيروي 
انس��اني آمادگي الزم را براي مواجهه با مش��كالت 

ازجمله سوانح يا حوادث هوايي ندارند.

   مديريت مناسب
راهكاري براي بهبود صنعت هوانوردي

ربيعي درب��اره راهكاره��اي پيش رو ب��راي كاهش 
معضالت صنعت هوانوردي عنوان مي كند: مشكالت 
ح��وزه هوايي بايد ب��ه صورت اصولي حل ش��ود، به 
عنوان نمونه اگر تحريم ها هم برداشته شود به دليل 
سوءمديريت موجود درصنعت هوانوردي، نمي توان از 

فرصت هاي ايجاد شده استفاده كرد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي ادامه مي دهد: 
در ش��رايط موجود فقط مي توان با مديريت مناسب 
ايرالين ها و صنعت هوانوردي، وضعيت را تاحدودي 

بهبود دهيم تا از بدترشدن اوضاع جلوگيري شود.
او اضافه مي كند: نمي توان نسخه واحدي را براي تمام 

ايرالين هاي داخلي تجويزكرد، به عنوان نمونه مشكل 
اصلي ايران اير با شركت هواپيمايي كه فقط 4 فروند 
هواپيما دارد متفاوت اس��ت، يك ايرالين با مش��كل 
نقدينگي روبه رو اس��ت درحالي كه شركتي ديگر با 
مشكل ازدياد نيروي انساني روبه رو است، اما به طور 

كلي ايرالين ها با معضالت بسياري مواجه هستند.

   تحريم و اثر آن بر سوانح هوايي
افزايش س��وانح هوايي ط��ي هفته هاي گذش��ته با 
واكنش بهارستاني ها مواجه شد، اگرچه پيش از اين 
هم نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي نسبت به 
فرس��ودگي ناوگان و باالرفتن عمر هواپيماها انتقاد 
كرده بودند و خواس��تار خريد هواپيماهاي نو و حتي 
دست دوم شده بودند اما اين بار قرار است به دليل وقوع 
چندين باره حوادث هوايي طي چند هفته اخير، اين 

موضوع در كميسيون عمران بررسي شود.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در اين باره گفت: تحريم قطعات يدكي هواپيما و باال 
بودن س��ن ناوگان هواپيمايي كشور در وقوع سوانح 
هواي��ي تاثيرگذار ب��وده كه كميس��يون عمران اين 

موضوع را پيگيري خواهد كرد. 
سيد ابوالفضل موسوي بيان كرد: كميسيون عمران 
مجلس اين موضوع را بررس��ي مي كند تا اگر نياز بود 
سازمان هواپيمايي كشوري مجددا گزارشي را ارايه 

كند.
نماينده مردم يزد در مجلس اظهار كرد: ناوگان هوايي 
كشور ما ۲۵ سال سن دارد و بعد از برجام با خريد چند 
هواپيما سن آن به ۲۳ سال كاهش يافت اما واقعيت 
اين است كه ما در تحريم به سر برده و قطعات هواپيما 
در اختيار كشور قرار نمي گيرد. او تصريح كرد: تحريم 
قطعات يدكي هواپيما بر سوانح هوايي تاثير گذاشته 
اس��ت و ما مي توانيم به مجام��ع بين المللي حقوقي 
در اين خصوص ش��كايت كنيم. سازمان هواپيمايي 
كش��وري در اين مدت تم��ام تالش خ��ود را به كار 
گرفته تا در حد توان قطعات داخلي را جايگزين كند 
و در حد توان كار جلو رفته اس��ت اما موفق به تامين 
صددرصدي قطع��ات در داخل نش��ده ايم. به گفته 

موسوي، شركت هاي دانش بنيان در اين زمينه نقش 
آفريني ه��اي قابل توجهي داش��تند اما همچنان در 
برخي قطعات به خارج وابسته هستيم كه عدم تامين 
آنها و فرسوده بودن ناوگان هوايي كشور در وقوع اين 

حوادث موثر است. 

   عدم تامين منابع اعتباري 
يكي از انتقاداتي كه فعاالن صنعت هوايي همواره به 
مسووالن اين صنعت وارد دانسته اند، عدم همكاري 
در زمينه تامين نقدينگي ايرالين ها است، اين مشكل 
اگرچه همواره وجود داشته اس��ت اما با افزايش نرخ 
ارز در س��ال گذشته و خروج شركت هاي هواپيمايي 
از ليست دريافت كنندگان ارز دولتي، دوچندان شد؛ 
در اين ميان اعمال تحريم هاي امريكا در زمينه تامين 
قطعات هواپيما بر مشكالت صنعت هوايي و همچنين 

معضالت ايرالين ها افزود. 
در اي��ن ش��رايط دول��ت اقدام��ي ب��راي حمايت از 
شركت هاي هواپيمايي و كمك به آنها براي مقاومت 
در برابر مشكالت انجام نداد اگرچه بانك مركزي وعده 
پرداخت ارز از سامانه سنا را داد اما در همان ابتداي راه، 
مشخص ش��د كه اين بانك عزمي جدي براي تامين 

ارز ايرالين ها ندارد.
اما گامي ك��ه مي توانس��ت در بهبود ش��رايط مالي 
ايرالين ها كمك كننده باش��د، تامين منابع اعتباري 
صندوق توسعه حمل و نقل هوايي است كه مصوبه آن 
به تأييد هيات دولت رس��يده اما گامي مثبت در اين 
جهت برداشته نشده است، چندي پيش بود كه دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه  منابع 
اعتباري صندوق توس��عه حمل و نقل هوايي  تامين 
نشده است، گفت: شركت هاي هواپيمايي مدام براي 
توس��عه و تهيه قطعه به نقدينگي ني��از دارند و اين 
صندوق مي توانست مش��كل شركت ها را تا اندازه اي 

رفع كند.
مقصود اسعدي ساماني اظهار كرد: موضوع تأسيس 
صندوق توسعه حمل و نقل هوايي از آن منظر مطرح 
ش��د تا با استفاده از اين ظرفيت،  ايرالين هاي داخلي 
بتوانند نقدينگي و س��رمايه مورد نياز خود را با سود 
مناس��ب و منطقي و در همين صنع��ت حمل و نقل 

هوايي  تامين كنند.
دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي ادام��ه داد: 
وجود صندوق توس��عه حمل و نق��ل هوايي موجب 
مي شود ش��ركت  هاي هواپيمايي ديگر نياز نداشته 
باش��ند بابت تامين نقدينگي به عنوان مثال در قالب 
استفاده از نقدينگي چارتركننده، صندلي هواپيما كه 
توليدات شركت  هاي هواپيمايي محسوب مي شود ، 

پيش  فروش كنند.
او اضاف��ه ك��رد: نقدينگي م��ورد نياز ش��ركت هاي 
هواپيمايي در كن��ار اينكه براي تامي��ن ناوگان هم 
اس��تفاده مي ش��ود در حوزه تامين قطعات هواپيما 
براي آنها حياتي اس��ت به هر حال تامين قطعه يكي 
از الزامات شركت  هاي هواپيمايي است كه در شرايط 

تحريم پرهزينه تر نيز هست. به گفته اسعدي ساماني، 
در صورت فعال ش��دن صندوق توسعه حمل و نقل 
هوايي  و تامين نقدينگي و سرمايه براي شركت هاي 
هواپيمايي، پروازهاي ش��ركت ها ب��ه صورت منظم، 
برنامه اي و سيستمي مي شود؛ اين موجب شكل گيري 
اقتصاد مناس��ب در صنع��ت حمل و نق��ل هوايي و 
برگش��تن درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي حمل و 
نقل هوايي، به خود شركت هاي هواپيمايي مي شود.

   استقرار سيستم مديريت ايمني
حميد غوابش، معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري درب��اره باالرفتن تع��داد ح��وادث هوايي 
طي هفته هاي گذش��ته مي گويد: اين س��وانحي كه 
پشت س��رهم در حال اتفاق افتادن است قطعا عالئم 
خوبي در صنعت هوايي كش��ور نيست اما مي توان تا 
حدود زيادي اين س��وانح را ريشه يابي كرد. او اضافه 
مي كند: ايرالين هاي داخلي بايد استقرار »سيستم 
مديريت ايمني« در شركت را به شدت جدي بگيرند.

اين كارشناس هوايي مي افزايد: خدمات هوايي كه از 
سوي ايرالين ها در حال حاضر ارايه مي شود مي تواند 

با ايمني بيشتري همراه باشد. 
غوابش بابيان اينكه تمام س��وانحي كه روي داده به 
دليل مسائل فني نبوده اس��ت، گفت: يكي از عوامل 
بسيار مهمي كه در اين سوانح مي تواند موثر باشد عامل 
انساني است از همين رو بايد شركت هاي هواپيمايي 
موضوع »مديريت ايمني« را جدي گرفته و بسيار به 

آن اهميت بدهند.

   عدم انتشار گزارش دقيق حوادث
 از سوي سازمان هواپيمايي

يكي از كارشناس��ان صنعت هوانوردي كه در حوزه 
تعميرو نگه��داري هواپيما فعاليت مي كند با ربيعي، 
ديگر كارش��ناس ح��وزه هوايي هم عقيده اس��ت و 
مجموع��ه اي از عوامل را در افزاي��ش حوادث هوايي 
موثرمي داند،  او كه تمايلي ب��راي درج نامش ندارد، 
درباره علل رشد حوادث هوايي طي روزهاي اخير به 
»تعادل« مي گويد: در گام نخست بايد مقام ذي صالح 
با بررسي موضوع به نتيجه برسد و رسما اعالم كند كه 

اين علت سانحه يا حادثه چه بوده است.
او اضاف��ه مي كن��د: درم��ورد ح��وادث رخ داده طي 
روزهاي اخير در حوزه هوايي هم بايد درانتظار بررسي 
همه جانبه حادثه و اعالم داليل وقوع از سوي مسوول 

ذيربط باشيم.
به گفته اين كارشناس صنعت هوانوردي، پس از انتشار 
گزارش حادثه از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، 
مي توان سهم هر يك از عوامل و افراد را مشخص كرد.

او اظهار مي كند: به عنوان نمونه از ديد يك مهندس 
تعمي��ر و نگهداري هواپيما دليل خ��روج هواپيماي 
پرواز تهران- ماهش��هر از باند، درس��ت عمل نكردن 
ترمز هواپيما اس��ت اما از دي��دگاه يك خلبان، علت 
اصلي حادثه اين است كه كاپيتان پرواز بخش زيادي 
از باند را رد كرده و سپس اقدام به نشستن كرده است 
و باقيمان��ده باند هم براي كاهش س��رعت هواپيما و 
توقف آن كافي نبوده است برهمين اساس، هواپيما 
فنس هاي اطراف بان��د را پاره ك��رده و وارد بزرگراه 

شده است.
به گفته اين كارشناس، متاس��فانه گزارش رسمي و 
دقيقي درباره تمام رخدادهاي هوايي روزهاي گذشته 
از سوي سازمان هواپيمايي منتشرنشده است ضمن 
اينكه اظهارنظر كارشناسان هم در اين باره،  شخصي 
اس��ت و در اين اظه��ارات عدل و انصاف به درس��تي 

رعايت نمي شود.
او اظهار مي كند: اگر اين حوادث از سوي كميسيون 
بررسي سوانح تحليل شود، چون تمامي تخصص ها 
حضور دارند و تمامي جوانب در نظرگرفته مي ش��ود 
بنابراين مي توان به درستي سهم عوامل را مشخص 

كرد.

   اثر بحران هاي سياسي و اقتصادي 
اين فع��ال حوزه هوان��وردي بي��ان مي كند: صنعت 
هوانوردي بخشي از صنعت كشور است كه تحريم ها، 

تهديدها،  مسائل سياسي و... بر آن اثرگذار است.
او اضافه مي كند: با توجه به حجم بااليي از مشكالتي 
كه هم صنعت هوايي را درگي��ر كرده و هم جامعه را 
درصورت��ي كه بگوييم خطاي انس��اني خلبان در دو 
حادثه خروج هواپيما از باند عامل اصلي بوده اس��ت، 
پربيراه نگفته اي��م البته اين به معناي ناش��ي بودن 

كاپيتان پرواز نيست.
به گفته اين كارشناس تعميرو نگهداري هواپيما، به 
هرحال بحران هاي سياس��ي،  اقتصادي و اجتماعي، 
بر صنعت هوايي و بخش ه��اي مختلف آن از جمله، 
مديريت ايمني، تامين ناوگان و ... اثرگذار بوده است.

او ادام��ه مي ده��د: مش��كالت صنع��ت هوانوردي 
زنجي��ره اي به ه��م متصل اس��ت و آسيب شناس��ي 
حوادث هوايي نشان مي دهد كه سوء مديريت، اعمال 
تحريم ها، بحران هاي سياس��ي و اجتماع��ي و ... در 
اين حوادث موثرهستند كه نمي توان براي هر كدام 
از اين مش��كالت يا عوامل، س��هم دقيق و مشخصي 

درنظر گرفت.
ناگفته نماند كه سازمان هواپيمايي كشوري هم طي 
سال هاي گذشته در انتش��ار گزارش هاي مربوط به 
س��وانح و حوادث هواپيمايي كوتاهي كرده است، به 
عنوان نمونه در حالي كه دو سال از برخورد هواپيماي 
آي تي آر ش��ركت آسمان به كوه مي گذرد اما گزارش 
نهايي اين سقوط منتشرنشده است،  اين سهل انگاري 
سازمان هواپيمايي كش��وري موجب شده  كه نتوان 
سهم دقيق عوامل را در وقوع حوادث هوايي مشخص 
كرد و براي كاهش اثرگذاري اين عوامل تالش كرد يا 

برنامه اي براي مديريت آنها تدوين شود.
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چالش هاي 9گانه  صنعت 
هوايي

دي ماه سال جاري، گزارشي از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي درباره چالش هاي صنعت 
هوايي كشور منتشر شد، براساس اين گزارش، ۹چالش 
اصلي اين صنعت عبارتند از:  ايمني، باالبودن ميانگين 
عمر ناوگان، تقاضا، كارايي و بهره وري، خصوصي سازي، 
قيمت گذاري، كيفيت خدمات، مديريت و برنامه ريزي 
و س��رمايه گذاري. در اين ميان، كارشناسان صنعت 
هوايي معتقدند كه پايه اي ترين اشكالي كه در صنعت 
هوانوردي وجود دارد، مسائل مديريتي اين صنعت 
است و س��اير عوامل مانند ضعف مديريتي اثرگذار 
نيس��تند. به گفته آنها، تحريم ها حداكثر ۲۰ درصد 
در عدم توسعه يافتگي صنعت هوانوردي نقش داشته 
و۸۰ درصد مشكالتي كه در اين صنعت مي بينيم، به 
ضعف مديريت برمي گردد. در اين شرايط و با توجه به 
اهميت صنعت هوانوردي در كشور و تاثير آن در بهبود 
صنعت گردشگري و رشد اقتصادي، روزنامه تعادل به 
بررسي مشكالت اصلي اين صنعت و راهكارهاي حل 

آنها مي پردازد.

   بررسي وضعيت صنعت هوانوردي
   در ح��ال حاضر ۳۱۱ فرون��د هواپيما در صنعت 
هوانوردي كشور وجود دارد كه تنها ۱۲4 فروند آن 

عملياتي و فعال هستند.
    از ميان شركت هاي هواپيمايي، تنها ۱۵ ايرالين 

فعال داريم.
   عمر ناوگان هوايي كشور ۲4 سال است.

   بر اس��اس سند چش��م انداز ۱4۰4، تعداد ناوگان 
هوانوردي بايد به ۶۰۰ فروند برسد كه با وجود آنكه 
تنها ۶ سال تا رسيدن به اين  زمان باقي است، در بخش 

صنعت هوانوردي يك سوم مسير طي شده است.
   اي��ن صنعت ظرفيت باالي��ي دارد و اين ظرفيت 
سبب شده بود كه تا دو سال پيش در اين حوزه بيكار 
نداشته باش��يم اما در دو سال اخير با افزايش قيمت 
دالر و كاهش ارزش پول ملي، بخش قابل توجهي از 
متخصصان اين صنعت و خلبانان ايراني، به كشورهاي 
همسايه و عربي مهاجرت كرده اند چرا كه اگر در ايران 
ميانگين پرداختي ماهانه هر خلبان ۱۰ميليون تومان 
باشد، اين شاخص در تركيه يا برخي كشورهاي عربي، 

تا ۱۰ هزار دالر برآورد مي شود.

   چالش ها
   ايرالين ها با كمبود شديد هواپيما مواجه هستند 
و اين مساله فعاليت ايرالين ها را با خطر مواجه كرده 
به طوري كه در شرايط كنوني برخي فرودگاه ها فعال 

بوده اما هيچ هواپيمايي در آن تردد نمي كند.
   هواپيماهاي فرسوده در ناوگان ايرالين هاي كشور، 
لطمه هاي سنگيني از جمله عدم ايمني، تاخيرهاي 
طوالني مدت، عدم ام��كان ورود به بازارهاي رقابتي 
در منطقه و جهان و... را به صنعت هوانوردي كشور 
تحميل كرده است، البته نكته اي كه اغلب كارشناسان 
به آن معتقد هستند اين است كه خريد هواپيما به 
تنهايي نجات بخش صنعت هوايي كش��ور نخواهد 
بود، ضمن آنكه هنوز زيرساخت هاي كشور آمادگي 
ورود ناوگان تازه را ندارند و تعريف مش��خصي هم از 

زيرساخت  ها در كشور وجود ندارد.
   اگر در راستاي نوسازي ناوگان هوايي كشور اقدام 
صورت بگيرد اما در مقررات، اصالح ساختاري و تطبيق 
امكانات فرودگاهي يا ناوبري هوايي نوسازي صورت 
نپذيرد نمي توان اميد به پيشرفت اين صنعت داشت.

   يكي از مهم ترين دالي��ل عقب افتادگي صنعت 
هوايي كش��ور عدم توسعه سيس��تم هاي بازرگاني 
در فعاليت هاي حوزه حمل ونقل اس��ت، عدم وجود 
سيستم هوانوردي بازرگاني حرفه اي در صنعت هوايي 
و وجود مافياي چارتري و بازار سياه يكي از مشكالت 

بزرگ بازرگاني در حوزه حمل ونقل هوايي است.
   از ديگر مشكالت صنعت هوانوردي، ضعف سيستم 
آموزشي تخصصي اس��ت و در حال حاضر سيستم 
آموزشي صنعت هوايي پاسخگوي نياز كشور نيست، 
در اين ميان مشكالت دانشكده صنعت هواپيمايي 
كشوري هم پيچيده اس��ت كه تبعات آن در آينده 

نه چندان دور    مشخص مي شود. 
   سرمايه گذاري الزم در بخش مطالعات و تحقيقات، 

انتقال تجربه و دانش فني  صورت نگرفته است.
   جزيره اي عمل كردن ايرالين ها هم ازديگر انتقاداتي 
اس��ت كه به صنعت هوانوردي وارد است، حدود ۲۰ 
ايرالين در كش��ور وجود دارد كه هركدام به صورت 
جزيره اي عمل مي كنند و مبناي فعاليت هر كدام از 

تهران است كه اين نشان از عدم توزيع مناسب دارد.
   يكي از دغدغه هاي صنعت هوايي كشور در شرايط 
كنوني تامين قطعات اس��ت، با توجه به تحريم ها، 
تجهيزات هواپيما از راه هاي غير رسمي تامين مي شود، 
از اين رو ايجاد كانال هاي مالي از جمله كانال مالي ويژه 
حمل ونقل هوايي مي تواند به بهبود تبادل اقتصادي 
براي خري��د و تامين تجهيزات و قطعات هواپيما به 

صورت رسمي بينجامد.

   راهكارها 
   تحريم ها ضربه زيادي به بخش هواپيمايي كشور 
وارد كرده و آنها با مشكالت بسياري رو به رو هستند 
كه ايجاد كانال مالي ميان ايران و كشورهاي اروپايي از 
جمله انگليس، فرانسه و آلمان مي تواند موجب توسعه 

اقتصادي كشور شود.
   بايد به توسعه صنعت هوايي بپردازيم كه مهم ترين 
آن، توسعه ناوگان است، براساس قوانين اعالمي وزارت 
خزانه داري امري��كا، هواپيماهاي با عمر كمتر از ۱۵ 
سال، شامل تحريم مي شوند و براي خريد هواپيماهاي 

۱۵ سال و بيشتر، محدوديت داريم؛ نه تحريم.
   روش هاي مختلفي براي توس��عه ناوگان هوايي 
وجود دارد، به عنوان مثال بس��ياري از شركت هاي 
خارجي، حاضر به فروش هواپيماهاي دس��ت دوم 
خود به شركت هاي هواپيمايي ايراني به روش اجاره 
به شرط تمليك هستند و تا زمان بازپرداخت اقساط 
آن، ايرالين ايراني مي تواند با لوگوي شركت فروشنده 

هواپيما، اقدام به برقراري پروازها كند.

با توجه به اظهارات داوود ربيعي، كارشناس 
ارش�د حوزه هوانوردي، اتفاقات رخ داده در 
حوزه هوايي كش�ور طي هفته هاي گذش�ته 
س�انحه بوده و حادثه نيس�ت. دراين مطلب 
به تف�اوت س�انحه ب�ا حادث�ه مي پردازيم، 
براساس تعاريف مصرح در ضميمه 13 پيمان 
بين المللي هواپيمايي كشوري موسوم به 
پيمان شيكاگو كه طي آن استانداردها 
و توصيه هاي مطلوب در بررسي سوانح و 
حوادث هواپيمايي تبيين و ابالغ شده است، 
در وسايل پرنده با سرنشين به رويداد ناشي از 
عمليات آنها در فاصله زماني ورود اولين فرد 
به وسيله پرنده به منظور پرواز تا پياده شدن 
آخرين فرد از آن و در وسايل پرنده بدون 
سرنشين به رويداد ناشي از عمليات آنها در 
فاصله زماني كه وسيله پرنده آماده حركت 

به قصد پرواز باشد تا زماني كه وسيله پرنده 
در انتهاي پرواز متوقف مي شود و س�يستم 
پيش رانش اصلي آن خام�وش ميشود، در 
صورتي كه يك يا چند مورد از موارد زير اتفاق 

افتد، سانحه اطالق ميشود: 

1- فردي هنگام حضور در وسيله پرنده يا در 
بيرون آن بر اثر برخورد مستقيم به هر قسمت 
از وسيله پرنده از جمله اجزاي جدا شده آن يا 
بر اثر قرار گرفتن در معرض مستقيم گازهاي 
داغ خروج�ي موتور، دچار آس�يب منجر به 
مرگ و متحمل آسيب جدي شود. ضمن آنكه 
آسيب منجر به مرگ نيز آسيبي است كه در 
آنشخص آسيب ديده در فاصله ززمان�ي 30 

روز پس از سانحه فوت كند.
2- وسيله پرنده متحملآسيب شود يا 

دچار خراب�ي سازه اي گردد به گونه اي كه 
بر استحكام سازه، كاراي�ي يا خصوصيات 
پروازي وسيله پرنده تاثير منف�ي گذاشته و 
نياز به انجام تعمير اساسي و عمده يا تعويض 
قطعات ناشي از رويداد بر روي وسيله پرنده 

داشته باشد.
3- وس�يله پرن�ده ناپدي�د يا به ط�ور كامل 
از دس�ترس خ�ارج ش�ود. يعن�ي عمليات 
جس�ت وجو به پايان رس�يده و هنوز وسيله 

پيدا نشده باشد.
به وقوع هر نوع رويدادي غير از سانحه در 
ارتباط با عمليات پرواز وسايل پرنده كه براي 
ايمني عمليات پرواز خطرناك بوده يا بتواند 
خطرناك باشد، حادثه اطالق مي شود كه البته 
برخ�ي موارد شدت يك حادثه بيانگر يك 

سانحه قريب الوقوع است.

ذرهبين
 

تفاوت سانحه با حادثه در حوزه هوايي

  سال هاي سال اس�ت كه صنعت هوايي 
ايران تحريم اس�ت و همين موضوع خريد 
هواپيماي نو و تامين قطع�ات هواپيما را با 
مشكل مواجه كرده، درواقع تاثير تحريم بر 
صنعت هوايي مساله اي است كه نمي توان 

آن را ناديده گرفت.
ربيعي اظهار مي كند: تحريم ها موجب شده 
كه در بخش تعمير و نگه�داري هواپيما با 
هزينه ه�اي باال مواجه باش�يم و از قطعات 
و تجهي�زات صنعت هوان�وردي به خوبي 

استفاده كرده و صرفه جويي كنيم

برش
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تحريم دامنه دات كام برخي سايت هاي ايراني و نگراني كسب وكارهاي آنالين

شركت ها دامنه جايگزين »ir.« داشته باشند
گروه دانش و فن   

بعد از تحريم دامنه  دات كام برخي سايت ها و خبرگزاري ها، 
اي��ن نگران��ي وج��ود دارد كه اين مش��كل براي س��اير 
كس��ب وكارهاي آنالين نيز رخ ده��د. مدتي پيش دامنه  
دات كام )com.( برخي سايت هاي ايراني را سرويس دهنده  
امريكايي آنها تحريم و از دسترس خارج كرد. اين اتفاق كه 
به دليل تحريم هاي امريكا عليه ايران رخ داده، ممكن است 
در آينده گريبان گير برخي كس��ب وكارهاي آنالين ديگر 
نيز شود. به عنوان مثال، دليل از دسترس خارج شدن يكي 
از اين سايت ها اين بود كه دامين خود را از رجيستركننده  
امريكايي خريده بود كه به دليل تحريم ها، رجيستركننده   
سرويس دهي خود به سايت  را قطع كرد و درنتيجه، سايت از 
دسترس خارج شد. راه حل موقت براي حل مشكل اين است 
كه كسب وكارها رجيستر خود را از شركت هاي امريكايي 
خارج كنند و به سمت شركت هاي اروپايي بروند. همانطور 
كه سايت بسته شده نيز براي حل مشكل خود، با شركت 
ثبت كننده دامنه اروپايي همكاري كرد و توانست در كمتر از 
۱۰ ساعت مشكل را برطرف كند. هرچند اين راه حل دايمي 
نيست و احتمال دارد شركت هاي اروپايي نيز با فشاري كه 
امريكا به آنها وارد مي كند، سايت هاي ايراني را تحريم كنند.

 The Internet Corporation for( آي��كان
Assigned Names and Numbers( يا به اختصار 
ICANN سازماني غير انتفاعي زيرنظر سازمان ملل است 
كه مسووليت مديريت و واگذاري نام هاي دامنه را برعهده 
دارد. رجيسترها يا ثبت كنندگان اصلي همگي زيرنظر اين 
سازمان فعاليت مي كنند و ثبت كنندگان اصلي نيز تعدادي 
خرده فروش دارند؛ درست مانند شركت هايي كه هاست و 
دامين مي فروشند. كسب وكارها بايد مدنظر داشته باشند 
كه حتما از رجيستري اس��تفاده كنند كه اروپايي است و 
مشكلي با ايران نداشته باش��د يا از نمايندگان ايراني آنها 
سرويس دريافت كنند. رسول جليلي، عضو شوراي عالي 
فضاي مجازي، نيز چند روز پيش با اشاره به حذف ناگهاني 
اپليكيشن هاي تلگرام طاليي و هاتگرام به دست گوگل و 
تحريم دامنه  دات كام برخي سايت ها، استقالل و خوداتكايي 
را راه حل اين مشكل دانست و اظهار كرد تنها چاره، راه اندازي 
ايرانت يا همان ش��بكه ملي اطالعات است، زيرا در ايرانت 
دامنه دات ايران )ir.( جايگزين دات كام مي ش��ود و ديگر 

كنترل آن در دست ديگر كشورها نخواهد بود.

    جعل دامنه مشكل آفرين است
در اي��ن راس��تا مصطفي خليل نس��ب، مش��اور و فعال 
كس��ب وكارهاي اينترنتي در گفت وگو با زوميت، درباره 
تحريم دامن��ه دات كام و تأثيرش روي كس��ب وكارها و 

راه حل اين موضوع توضيح داد. او درباره  دليل بسته شدن 
يا به عبارت صحيح تر، اخت��الل در دامنه  دات كام برخي 
سايت هاي ايراني گفت: »دليل بسته شدن دامنه  دات كام 
برخي س��ايت ها ازجمله خبرگزاري ها اي��ن بود كه اين 
ش��ركت ها را امريكا تحريم كرده اس��ت؛ به همين دليل، 
دامنه  آنها نيز با تحريم مواجه ش��ده و دسترسي به دامنه  
دات كام را قط��ع كرده اند. بااين حال، درباره  س��ايت هاي 
ديگر كسب وكارها بايد مدنظر داشته باشيم كه با توجه به 
تحريم هاي امريكا، ايرانيان امكان خريد و دريافت سرويس 
از ش��ركت هاي امريكايي يا شركت هاي در حال تجارت 
با امريكا را نداش��ته و ندارند؛ اما درحال حاضر، بسياري از 
شركت هاي اروپايي بدون هيچ مشكلي به شركت هاي 
ايراني س��رويس ارايه مي دهند و شركت هايي كه دچار 
مشكل شده اند، بايد دامين خود را به خرده فروشي هاي 
ديگ��ر از جمله اروپايي ها منتقل كنند. البته پيش��نهاد 
مي شود از سرويس دهنده  ايراني سرويس دريافت كنند 
تا با آس��ودگي خاطر به كسب وكارشان بپردازند و درگير 
اين مسائل نباشند.« خليل نس��ب ادامه داد: »زماني كه 

شخص حقيقي يا حقوقي مستقيما تحريم شود، دامنه  
آن نيز تحريم مي شود و به مش��كل مي خورد. متأسفانه 
در حال حاضر در ايران، براي رفع مشكل تحريم دامنه يكي از 
خبرگزاري ها از راه جعل DNS اقدام كرده اند و به اين روش 
دامنه دات كام اين خبرگزاري در ايران در دسترس است. 
اين روش غيرقانوني و كار خطرناكي است؛ زيرا مالكيت 
معنوي را زير سوال مي برد و مي تواند عواقب بدي داشته 
باشد. من به جّد مخالف جعل DNS هستم. شركت هاي 
ايراني بايد از سرويس دهنده  ايراني سرويس دريافت كنند 
تا با آسودگي خاطر به كسب وكارشان بپردازند. جعل سامانه  
نام دامنه كه به آن DNS spoofing گفته مي ش��ود، 
نوعي حمله  هك كامپيوتري است كه هدف آن انحراف 
درخواست ها از رسيدن به سرور اصلي و هدايت به سمت 
سرور جعلي است. دامنه دات كام خبرگزاري فارس با همين 
روش در ايران مي تواند باز شود و اگر با آي پي خارجي وصل 
شويم، دامنه  دات كام اين سايت وجود ندارد. مشكل  امنيتي 
كه دامنه هاي جعلي مي توانند به وجود آورند، اين است كه 
وقتي سايتي با جعل DNS به دات كام منتقل مي شود، 

موتورهاي جس��ت وجو مانند گوگل در دسترسي به اين 
سايت، با خطا مواجه مي شوند و نمي توانند تشخيص دهند 
اين سايت به صفحه  جديد منتقل شده يا نه تا بتوانند نتايج 
آن را جايگزين كنند.« وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
مشكل بسته شدن يا اختالل ممكن است در آينده براي 
برخي كسب وكارهاي آنالين رخ دهد، گفت: »اگر شخص يا 
كسب وكاري تحريم شود، بله احتمال مسدودشدن تمامي 
دامنه هاي آن وجود دارد؛ اما در حالت عادي، ممكن است 
امروز در حال دريافت سرويس از شركتي آسيايي و اروپايي 
باشيد و اين شركت امروز مشكلي با مشتري ايراني نداشته 
باشد. اگر روزي اين شركت بخواهد وارد بازار امريكا شود يا 
شركتي امريكايي آن را بخرد بايد طبق قوانين امريكا عمل 
كند؛ بنابراين، س��رويس خود را از ايرانيان قطع مي كند. 
با اين حال، شركت سرويس دهنده نمي تواند دامين را از 
شما بگيرد و فقط مي تواند سرويس دهي خود را قطع كند. 
بنابراين، مي توانيد دامين خود را به شركت ديگري منتقل 
كنيد و مشكل را از بين ببريد كه مشكلي در ارايه  خدمات به 
ايرانيان نداشته باشد. دقيقا همانند مشكلي كه چندي پيش 

براي برخي سايت هاي ايراني پيش آمد. برخي شركت هاي 
اروپايي نيز با ايراني ها همكاري مي كنند و مشكلي از اين 

بابت براي مشتريان ايراني وجود ندارد.«

  احتمال تحريم اروپايي ها هم وجود دارد
خليل نس��ب در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا ممكن است 
شركت هاي اروپايي نيز ايراني ها را تحريم كنند و به عبارتي، 
اين مشكل براي آنها پيش بيايد، گفت: »بله، اين احتمال 
وجود دارد. درواقع، هم احتمال تحريم و هم احتمال اتفاق 
ديگري وجود دارد كه در ۱۰ س��ال اخير، دوب��ار رخ داده 
اس��ت. به عنوان مثال، س��ال ها پيش يكي از شركت هاي 
س��رويس دهنده هلندي به نام ريسلركالب وجود داشت 
كه در هلند ثبت شده بود و بعد از مدتي، شركتي امريكايي 
آن را خريد؛ به همين دليل، اعالم كرد نمي تواند به ايراني ها 
سرويس دهد. اين شركت تصميم گرفت تمامي دامنه هاي 
ايرانيان را به شركت ديگري به نام ريسلو منتقل كند. حدود 
پنج سال بعد از اين ماجرا، شركت جديد به دليل استقبال 
ايراني ها به اندازه اي رشد كرد كه بازهم يكي از شركت هاي 
امريكايي آن را تصاح��ب كرد و درنتيجه، همه دامنه هاي 
ايراني بار ديگر از اين شركت كوچ كردند و اكثرا به شركت 
جوكر منتقل ش��دند. به عبارت ديگر، دو مش��كل عمده 
وجود دارد: يكي اينكه شركت اروپايي تصميم بگيرد وارد 
بازار امريكا شود و ديگر اينكه اتحاديه اروپا ايران را تحريم 
كند. درصورت تحريم اتحاديه اروپا، بايد ببينيم در آس��يا 
چه رجيستري براي ارايه  خدمات به ايرانيان آماده است.« 
اين فعال كسب وكارهاي اينترنتي به عنوان راه حل قطعي 
پيشنهاد داد شركت هاي ايراني بايد دركنار دامنه  دات كام، 
دامنه دات آي آر ).ir( نيز داش��ته باش��ند و گفت: »حتي 
اگر سايت اصلي كس��ب وكاري دات كام است، بهتر است 
دامنه  دات آي آر هم داشته باشند و آن را ري دايركت كنند. 
همچنين درصورت تمايل، اين موضوع را به مشتريان خود 
اطالع رساني كنند تا درصورت بروز هر مشكل، سايت با دامنه  
دات آي آر دردسترس باشند.« او در پاسخ به اين پرسش كه 
انتقال دامنه اصلي از دات كام به دامنه دات آي آر مشكالتي 
مانند جابه جاشدن رتبه  گوگل را براي كسب وكار به همراه 
خواهد داشت يا خير، گفت: »اميدوارم هيچگاه چنين اتفاقي 
نيفتد؛ اما درصورت اجبار تغيير دامنه اصلي، گوگل ابزاري با 
عنوان Change of Address Tool  بدين منظور دارد 
كه اگر درست طبق آن عمل كنيد مشكلي وجود نخواهد 
داش��ت؛ ولي اگر بدون اين تنظيمات فقط دامنه را تغيير 
دهي��د، انجام اين كار عمال به معناي از دس��ت دادن كامل 
رتبه و شروع دوباره محسوب مي شود كه براي كسب وكار 

فاجعه آفرين است. «

تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی در روزهای 
اخير طرحی را در راستای تشکيل سازمان نظام مهندسی 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات با عنوان مخفف »نمافا« به 
هيات رييسه مجلس ارايه دادند که منتشر شدن متن اين 
طرح مخالفت تعدادي از فعاالن اين حوزه را به همراه داشت. 
مسعود ش��نتيايی، عضو هيات مديره فدراسيون فناوری 
اطالعات و ارتباطات به ذكر ايرادات قانونی و بنيادين اين 
طرح پرداخت و گفت: »اين طرح که تحت عنوان تشکيل 
سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات )نمافا( 
ارايه شده است، برگرفته از قانون تشکيل نظام های پزشکی 
و مهندسی س��اختمان اس��ت. البته آنها بر ساماندهی و 
نظم دهی اشخاص حقيقی مشغول به فعاليت های تخصصی 
و کسب وکار نظارت دارند و نمی توانند حاکميت و وظايف 
خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند. اين 
در حالی است که طرح وصول شده در مجلس در خصوص 
نمافا به دنبال تلفيق ش��رکت های حقوقی ثبت ش��ده با 
اشخاص حقيقی در قالب يک سازمان نظام مهندسی است 

که نمونه آن را در داخل کشور نداريم. حال آنکه اشخاص 
حقوقی قوانين مربوط به خود را دارند و مراجع قضايی کشور 
در خصوص آنها دارای قوانين خاصی است. بنابراين اينکه 
در اين طرح عنوان شده افراد حقيقی و حقوقی بايد در اين 
سازمان عضويت داشته باشند برخالف تمام اصول و قوانين 
کاری است. کارهايی مانند پزشکی و مهندسی عمران که 
هردو به نحوی با جان و امنيت انس��ان ها مرتبط هستند، 
افراد بايد از اين سازمان ها مجوز فعاليت دريافت کنند؛ ولی 
يک سازمان نظام مهندسی نمی تواند اشخاص حقوقی را 

نيز در بر بگيرد.«
شنتيايی در دومين ايرادی که به اين طرح داشت با اشاره 
به ماده ۱ آن گفت: اين طرح به ماده ۱۲ قانون حمايت از 
حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای اشاره دارد که 
در آن نظام صنفی رايانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا 
می يابد. حال آنکه قانون حماي��ت از پديدآورندگان داير 
بر فعاليت های ثبت و حمايت از حقوق مالکيت معنوی 
نرم افزار اس��ت و هيچگونه ارتباطی به س��اير حوزه های 

فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، توليد 
يا فعاليت های شبکه ای ندارد. حتی آيين نامه ای که برای 
اين قانون نوشته شده برخالف اصل قانون مصوب است 
و حاال بر مبنای يک اقدام و برداش��ت غلط از يک قانون با 
اين طرح قصد دارند اين اش��تباه را نيز توسعه دهند. در 
ماده ۵ بند دوم اين قانون مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص 
حقوق��ی به اين س��ازمان اعطا می ش��ود؛ در صورتی که 
به لحاظ قانونی موجوديت يک شرکت و نحوه فعاليت آن 
در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور 
احراز می ش��ود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، 
اجازه فعاليت خواهد داش��ت. بنابراي��ن ديگر نمی توان 
يک سازمان جديدالتاسيس برای ارائه مجوز فعاليت به 
شرکت ها به وجود آورد، چراکه اين رويه، مغايرت جدی 

با قانون دارد.«
وی افزود: »طبق قانون بهبود فضای کسب وکار مجوز 
فعاليت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و 
تعاون صادر می ش��ود و اکنون در اتاق بازرگانی ايران 

۱۲تش��کل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی 
از آنها بيش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول 
فعاليت هس��تند، از جمله آن می توان به س��نديکای 
توليدکنندگان تجهيزات فن��اوری اطالعات ايران و يا 
سنديکای مخابرات ايران اشاره کرد که براساس قانون 
اتاق های بازرگانی ش��کل گرفتند. از اين رو تش��کيل 
يک نهاد موازی امکان پذير نيس��ت. بنابراين می توان 
گفت در ماده ۵ يک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال 
شکل گيری است. در بند چهارم ماده ۵ در حالی عنوان 
ش��ده که اين سازمان نظر مش��ورتی به قوای سه گانه 
ارايه دهد که با اين اقدام در عمل جايگاه اتاق بازرگانی 
را تضعيف می کند. چراکه يک��ی از وظايف اصلی اتاق 
بازرگانی ارايه مش��اوره به قوای سه گانه در بخش های 
مختلف اقتصادی است. همچنين بند  ۵از ماده پنجم 
اين طرح ب��ه صيانت از حقوق اعض��ا و تامين منافع و 
رفاه اعضا اش��اره دارد که مربوط به تشکل های قانونی 
ثبت شده است و ربطی به يک سازمان نظام مهندسی 

ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نيز به دوره آموزش��ی و نظام 
رتبه بندی توسط اين سازمان اشاره شده که باز در اين 
مورد طبق قانون جزو وظايف اتاق ها محسوب می شود.«

شنتيايی با اش��اره به جايگاه نظام صنفی رايانه ای گفت: 
»اين نهاد در زيرمجموعه هيچ يک از اتاق ها قرار نمی گيرد، 
در صورتی که اتاق بازرگانی معتقد است طبق ماده پنجم 
قانون بهبود فضای کس��ب وکار، اتاق وظيفه داشته کليه 
تش��کل های موازی و موجود در کشور را يکپارچه سازی 
کند و اگر تشکلی هم در زمينه تخصصی وجود ندارد بايد 
آن را تاس��يس کند که فعاليت های تخصصی در درون 
اتاق ها باشد. از همين رو اتاق بازرگانی بارها به اين تشکل 
پيش��نهاد داده که وارد اتاق بازرگانی ش��وند و در داخل 
اتاق به فعاليت خود ادامه دهند اما آنها خود را رقيب اتاق 
می بينند و قصد دارند خارج از اتاق بازرگانی فعاليت کنند 
و اين طرح کنونی مجلس نيز به شدت خطرناک است و 
بايد هيات رييسه اتاق های ايران و شهرستان ها به صورت 

جدی نسبت به آن حساسيت نشان دهند.«

انتقاد فعاالن حوزه ICT از طرح »نمافا« 
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پايان عصر گوشي هاي  بلك بري
فون آرنا| پايان عصر گوشي هاي بلك بري رسما 
اعالم شد. حس��اب كاربري توييتر بلك بري در 
بيانيه اي اعالم كرده است كه ديگر گوشي هاي 
بلك بري تحت ليس��انس TCL توليد نخواهند 
شد و اين ش��ركت از بازار موبايل خارج مي شود. 
به گ��زارش گجت نيوز، گوش��ي هاي بلك بري 
زماني دفتر كار قابل حمل هر تاجري بودند. آنها 
با كيبورد فيزيكي QWERTY شناخته ش��ده  
خود گزينه مناس��بي براي تاي��پ ايميل در هر 
لحظه و هر مكاني بودند؛ چيزي كه تلفن هاي آن 
زمان در انجامش ب��د بودند. با اين حال، با ظهور 
آيفون هاي اپل و گوشي هاي اندرويدي، بلك بري 
كمرنگ و رفته رفته فراموش شد. تا آنكه شركت 
چيني TCL Communication اين برند را 
مجدداً احيا كرد. گوشي هاي جديدي كه توسط 
اين برند توليد مي ش��د، تركيبي از گوشي هاي 
اندروي��دي و ذات بلك بري بود: گوش��ي هايي با 
قابليت هاي پيشرفته  امنيتي و نرم افزاري مناسب 
ب��راي حرفه اي ها. ولي با توجه ب��ه اينكه دنياي 
تجارت وارد اكوسيستم اپل شده است، تلفن هاي 
هوشمند جديد اين شركت نتوانستند تأثيرگذار 
باشند. بنابراين تعجبي ندارد كه باالخره صفحه 
رسمي بلك بري موبايل در توييتر، خبر از پايان 
عصر گوشي هاي بلك بري تي س��ي ال دهد. در 
بيانيه منتشرشده، مي توانيم ببينيم كه اليسنس 
برند بلك بري تا 3۱ آگوست س��ال ۲۰۲۰ )۱۰ 
شهريور 99( تحت مالكيت تي سي ال است و پس 
از آن، شركت چيني ديگر حق فروش محصوالتش 
با برند بلك بري را نخواهد داش��ت. البته حدس 
اين خبر چندان هم س��خت نبود. همانطور كه 
در نمايش��گاه CES ۲۰۲۰ ديديم، تي س��ي ال 
اخيراً گوشي هايش را تحت نام خود TCL توليد 
مي كند. اين شركت به تازگي با حضور در نمايشگاه 
الس وگاس از گوشي هاي سري TCL 10 خود 
پرده برداري كرده اس��ت. با اين حال اگر صاحب 
يكي از گوش��ي هاي بلك بري هستيد، نيازي به 
نگراني نيست، زيرا TCL همچنان تا 3۱ آگوست 
سال ۲۰۲۲ ميالدي )يا در صورت توافق، بيشتر 
از آن( از گوشي شما پشتيباني خواهد كرد و آن 
را گارانتي مي كن��د. بي ترديد عالقه مندان برند 
بلك بري از ش��نيدن اين خبر ش��وكه شده اند. 
شايد برخي از آنها همچنان اميدوارند يك برند 
ديگر، اين شركت را خريداري كند و گوشي هاي 
هوش��مند بلك بري را مجدداً روانه  ب��ازار كند. 
هرچند اگر بخواهيم واقع بين باش��يم، احتمال 

چنين اتفاقي بسيار ناچيز است.

كرونا بازار تلفن همراه  هند  را 
به هم ريخت

آسين ايج| هند به عنوان بزرگ ترين بازار تلفن 
همراه جهان بعد از چين به شدت به واردات برخي 
قطعات س��خت افزاري از چين وابس��ته است و 
ويروس كرونا مي تواند در زمينه تامين اين قطعات 
مشكل ايجاد كند. به گزارش فارس، ناظران بازار 
معتقدند انتشار ويروس كرونا در چين مي تواند 
تامين قطعات سخت افزاري مورد نياز براي توليد 
تلفن همراه را در هند دچار مشكل كند. البته اين 
تاثير منفي هنوز در هند احساس نمي شود، اما اگر 
وضعيت ناپايدار فعلي تا ماه فوريه ادامه پيدا كند، 
كمبود قطعات سخت افزاري موردنياز براي توليد 
تلفن همراه در هند به طور جدي آغاز مي ش��ود 
و شركت هاي س��ازنده و مونتاژكننده گوشي در 
اين كشور نمي توانند پاسخگوي نياز بازار باشند. 
از جمله اقالمي كه براي س��اخت و مونتاژ تلفن 
همراه از چين به هند صادر مي شود، مي توان به 
نمايشگر، قطعات دوربين، بردهاي چاپي و غيره 
اشاره كرد. شعب فاكس كان و ويسترون در هند 
براي توليد آيفون در اين كش��ور نيز به واردات از 
چين وابسته هس��تند. فاكس كان در هند براي 
شيائومي نيز گوشي مونتاژ مي كند و سامسونگ 
و وان پالس چين نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. 
بسياري از كارخانه هاي چيني توليدكننده قطعات 
سخت افزاري گوش��ي ها در چين به علت شيوع 
ويروس كرونا تعطيل هستند و اگر اين تعطيلي 
طوالني شود، ش��ركت هاي هندي براي تامين 
نيازهاي خود بايد به ويتنام، تايوان و كره جنوبي 

متوسل شوند.

احتمال اختالل در توليد گوشي 
آيفون  به علت كرونا

آس�ين ايج| ش��ركت تايوان��ي فاك��س كان كه 
گوش��ي هاي آيفون اپل را در چين مونتاژ مي كند، 
تقريبًا روند توليد خود را در اين كشور از ترس شيوع 
ويروس كرون��ا به طور كامل متوقف كرده اس��ت. 
به گزارش مهر، توق��ف فعاليت هاي فاكس كان در 
چين مي تواند روي توليد و عرضه مدل هاي مختلف 
آيفون تأثير جدي بگذارد. اين در حالي اس��ت كه 
از انتش��ار ويروس كرونا در چين دو هفته مي گذرد 
و چش��م اندازي از مهار ويروس يادش��ده به چشم 
نمي خورد. ش��ركت تايواني فاكس كان كه عالوه 
بر اپل براي ش��ركت هاي ديگري نيز گوشي توليد 
مي كند، اع��الم كرده كه كارخانه ه��اي خود را در 
چين حداقل تا ۱۰ فوريه بسته نگه مي دارد و افزوده 
كه اين وضعيت به ط��ور قطع بر عرضه محصوالت 
شركت هاي سازنده گوشي و از جمله اپل تأثير منفي 
مي گذارد. فاكس كان اميدوار است بتواند مشكالت 
ناشي از كمبود عرضه گوش��ي را از طريق افزايش 
فعاليت در كشورهاي ديگري همچون ويتنام، هند 
و مكزيك جبران كند. هر چند با توجه به گستردگي 
توليدات فاكس كان در چين اين موضوع به سادگي 
ممكن نيس��ت. ناظران ب��ازار مي گويند اگر توقف 
فعاليت هاي كارخانه فاكس كان تا پايان ماه فوريه 
طول بكشد، روند عرضه انواع گوشي در بازار چين و 
كشورهاي همسايه با اختالل جدي مواجه مي شود.

هدف گذاري براي سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال 
از كل اقتصاد كشور تا پنج سال ديگر، در حالي مطرح 
مي ش��ود كه نبود مق��ررات مناس��ب در حوزه هاي 
حكمراني اي��ن بخش، مي تواند زن��گ خطري براي 
منافع ملي باشد. به گزارش مهر، شوراي عالي فضاي 
مجازي در آخرين جلسه خود كه شنبه هفته جاري 
برگزار شد، افزايش س��هم اقتصاد ديجيتال را از كل 
اقتصاد كش��ور به عن��وان يكي از اه��داف مربوط به 
طرح كالن ش��بكه ملي اطالع��ات مصوب كرد. پس 
از آن محمدج��واد آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در رش��ته توييتي با درج هش��تگ 
»آينده روش��ن« و »هدفگذاري خوب«، نوشت: »در 
ش��وراي عالي فضاي مجازي، مصوب شد كه تا سال 
۱۴۰۴، اندازه اقتصاد ديجيتال ايران، ۱۰ درصد كل 
اقتصاد كشور ش��ود كه اين اولين هدف گذاري مهم 
براي جايگزيني اقتصاد نفتي با اقتصاد اس��تارت آپي 
محسوب مي ش��ود.« وي با بيان اينكه تغييرات و نيز 
تسهيل مقررات در جذب سرمايه از طريق بورس يك 
اتفاق مهم است كه رخ خواهد داد، گفت: »در تجارت 
الكترونيك، خرده فروشي الكترونيكي بايد به سهم ۱۰ 
درصدي برسد و تسهيل گري ويژه براي اين مهم در 
نظر گرفته شده است. در همين حال متوسط سرعت 
دسترس��ي خانگي براي همه جمعيت ايران تا سال 
۱۴۰۰، بايد به عدد ۲۵ مگابيت درثانيه و در موبايل 
به حداقل ۱۰ مگابيت درثانيه برس��د و تا ۱۴۰۴، ۱۰ 
درصد جمعيت ايران بايد به خدمات فيبرنوري منازل 
يا نس��ل پنجم ۵G متصل ش��وند.« وزير ارتباطات 
همچنين اعالم كرد »مطابق اين مصوبه رشد خدمات 
پايه در شبكه ملي اطالعات بايد به گونه اي باشد كه از 
اقتصاد ديجيتال كشور در برابر تحريم هاي ظالمانه 

محافظت كند.« 

  اقتصاد ديجيتال مسير ناگزير ماست
امير ناظمي، رييس س��ازمان فناوري اطالعات معتقد 
است مفهوم اقتصاد ديجيتال، مفهومي فراتر از اقتصاد 
فناوري اطالعات و ارتباطات اس��ت. اين اقتصاد شامل 
سهمي از اقتصاد است كه در هر حوزه اي از ابزار و رويكرد 
ديجيتال بهره گرفته شود. البته مفهوم كلي تري به نام 
 )Digitalised Econilomy( اقتصاد ديجيتالي شده
هم وجود دارد. وي پيش از اين در همين باره گفته بود: 
»سهم اقتصاد ICT در كشورها بين دو تا پنج درصد، اما 
سهم اقتصاد ديجيتال پنج تا ۱۵ درصد است. هرچند در 
برخي منابع براي ۱۴۰۴ تا ۲۵ درصد از توليد ناخالص 
داخلي است.« رييس سازمان فناوري اطالعات همچنين 
معتقد است اقتصاد ديجيتال با برآورد حجم ۲3 تريليون 
دالري اش در س��ال ۱۴۰۴ مي تواند با عدم آمادگي ما و 

بدون حضور ما ساخته شود.
ازطرفي اگرچه نمي توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوري 
ايستاد و بايد شرايطي فراهم كرد كه بتوان از فرصت هاي 
مربوط به توس��عه فناوري، بهترين بهره ب��رداري را در 
راس��تاي منافع ملي داش��ت، اما باي��د حتي االمكان 
تهديده��اي مربوط به آن را نيز شناس��ايي كرد و براي 
تبديل آنها به فرصت يا جلوگيري از گزند آنها، تمهيداتي 
انديشيد. به عنوان مثال، نبود قوانين و سازوكار مشخص 
براي مديريت در عرصه سرمايه گذاري اقتصاد ديجيتال 
هش��داري اس��ت كه بايد قبل از اجراي مصوبه به طور 
جدي به آن پرداخت. بايد راهكارهاي مش��خصي براي 
نظارت دقيق تر بر سرمايه گذاري و جلوگيري از خروج 
سرمايه از كشور و فرار از قوانين در نظر گرفته شود. نبود 
مكانيسم هاي نظارتي و قوانين و مقررات و نبود متولي 
مشخص در اين بخش از ديگر مواردي است كه مي تواند 
منافع ملي را در اقتصاد ديجيتال به خطر بيندازد. بخشي 
از نگراني ها در اقتصاد ديجيتال از اين بعد مطرح مي شود 

ش��ركت هاي بزرگي كه هم اكنون نيز متولي بخشي از 
اقتصاد ديجيتال در كشور هس��تند با سرمايه گذاري 
خارجي در ايران رش��د و توسعه يافته و نظارت جامعي 
بر آنها آن طور كه بايد صورت نمي گيرد. از س��وي ديگر 
ساماندهي اين شركت ها كه در بخش هاي مهمي مانند 
حمل و نق��ل اينترنتي يا خريد و ف��روش آنالين فعال 
هس��تند، آنچنان كه بايد انجام نمي شود و به طور كلي 
سرمايه گذاري در عرصه ديجيتال هم اكنون نيز با نوعي 
رهاشدگي همراه است. اين موضوع زنگ خطري است 
كه در اجراي مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي بايد به 
آن توجه شود و سوال اينجاست كه مجري قوانين مرتبط 
با اين موضوع، چه دستگاهي خواهد بود و قرار است چه 

مقررات و قوانيني در اين راستا تصويب و اجرا شود؟

  جلوگي�ري از قانون گري�زي در اقتص�اد 
ديجيتال

در اين راستا رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي 
فض��اي مجازي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به توييت 
وزي��ر ارتباطات در خصوص س��هم اقتصاد ديجيتال و 
آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي گفت: »بحث 
جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، همچنان كه در وبگاه 
مركز ملي فضاي مجازي آمده است، اهداف شبكه ملي 
اطالعات بود. كار كارشناسي خوبي كه قبل از آن توسط 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز ملي 
فضاي مجازي انجام شده بود، كارايي جلسه را باال برده و 
اهداف كيفي و كمي بسيار خوبي به تصويب رسيد.« وي 
با بيان اينكه پس از تصويب مابقي سند مربوطه، كليت 
مصوبه مراحل و فرآيند ابالغ را طي خواهد كرد، گفت: 
»اهداف تعيين شده واقع گرايانه هستند و همت و وحدت، 
مجريان ش��بكه ملي اطالعات و فضاي مجازي شامل 
بخش هاي دولتي و غيردولت��ي را موفق به تحقق آنها 

خواهد كرد. البته برخي از اهداف كمي مصوب هم اكنون 
تا حدودي محقق شده اند.« جليلي با بيان اينكه اهداف 
مورد اشاره در اين مصوبه، تأثير و تأثر شبكه ملي اطالعات 
روي اليه هاي خدم��ات و محتوا و فعاليت هاي موجود 
از جمله اقتصاد و خرده فروشي را نشان مي دهد، ادامه 
داد: »اين تأثير و تأثر پديده بسيار مهمي است كه بايد 
مورد توجه و تنظيم گري و بررس��ي م��داوم قرار گيرد. 
راياخرده فروش��ي نمونه اوليه و ساده اي از تأثير فضاي 
مجازي اس��ت كه براي مثال آن را در سفارش نيازهاي 
روزان��ه خانوارها به صورت آنالين و الكترونيكي به بقال 
محل يا به يك فروشگاه زنجيره اي سراسري مي بينيم. در 
اين فرآيند بقال محل سعي دارد با ترفندهاي تبليغاتي با 
بقالي هاي محالت رقابت كند. در اين رقابت فعاالن حوزه 
خرده فروشي الكترونيك كه از طريق ترفندهاي تبليغاتي 
اتفاق مي افتد، شبكه ملي اطالعات نقشي ندارد، چراكه 
شبكه ملي، تنها زيرساخت و قابليت را به ارمغان مي آورد. 
اما اين فعاليت رقابتي به سياس��ت گذاري هاي فضاي 
مجازي و نيز لزوم بررس��ي تأثير اجتماعي و حكمراني 

اين فضا، مرتبط است.«

عض��و ش��وراي عال��ي فض��اي مج��ازي ادام��ه داد: 
»راياخرده فروش��ي، راياتراب��ري، راياخدم��ات، 
راياكسب وكار و غيره، وجه آتي فعاليت هاي اجتماعي 
ما خواهند بود و بايد براي مواجهه ايجابي و مناس��ب 
با آنه��ا برنامه ريزي كني��م. مردم را آم��وزش دهيم، 
مقررات مناس��ب را در حوزه ه��اي حكمراني، حريم 
خصوص��ي، مالكيت داده ه��اي حاص��ل از فعاليت، 
ماليات و بيمه، اصناف، كيفيت، رقابت، اشتغال زايي و 
اشتغال زدايي وضع كنيم. در همين حال ضمن تشويق 
به سرمايه گذاري و محافظت از سرمايه فكري و مادي 
نوآوران و س��رمايه گذاران، بايد تكليف همه نهادهاي 
مسوول را در ايجاد سهولت هرچه بيشتر و محافظت 
از حقوق همه طرف هاي درگير )ذي نفعان( مشخص 
كرد.« به گفته جليلي تسهيل در مجوزدهي از طرف 
دولت و نهادهاي تنظيم گر امري بسيار مهم است ولي 
در نقطه مقابل پايش فعاليت هاي فاقد مجوز بس��يار 
اهميت دارد چرا كه فرآيند قاچاق و كم فروشي و جعل 
و قانون گريزي و گردن كلفتي در مقابل قانون را در پي 

خواهد داشت.

تهديدها و فرصت هاي اقتصاد ديجيتال
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براي پيشگيري از شيوع ويروس »كرونا«

حضور »همراه اول« در سومين نمايشگاه كار ايران همراه با اتاق يادگيري

كشتي هاي چيني اجازه پهلوگيري مستقيم در بنادر را ندارند

يك همكاري معتبر

4  فاكتوري كه كسب و كار را در دوران ركود رونق مي دهد

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه طي روزه��اي اخي��ر اظهارنظرهاي 
ضدونقيضي در خصوص حضور كشتي هاي چيني در 
بنادر جنوبي كشورمان مطرح مي شد، ديروز مديركل 
اداره بن��ادر و دريانوردي اس��تان هرم��زگان از تعليق 
پهلوگيري كش��تي هاي چيني در بنادر ايران خبر داد و 
اعالم كرد كشتي هاي چيني اجازه پهلوگيري مستقيم 
در بنادر را ندارند.خبري كه بالفاصله بازتاب هاي وسيعي 
در رسانه هاي گروهي و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد و 
اظهارنظرهاي فراواني در خصوص آن مطرح شد. اين در 
حالي است كه برخي رس��انه ها پيش از اين اعالم كرده 
بودند به دليل مناسبات اقتصادي و ارتباطي نزديكي كه 
ميان ايران و چين در دوران تحريم  ها برقرار كرده اند ايران 
ترجيح مي دهد تا روند ممنوعيت هاي ارتباطي با چين با 

تامل و صبر بيشتري همراه شود.
اهلل مراد عفيفي پور ديروز در نشستي خبري در حاشيه 
بازديد از گمركات استان هرمزگان اظهار كرد: به منظور 
پيشگيري از شيوع ويروس كرونا كاالهاي وارداتي از چين 
و همچنين پرسنل و كش��تي ها مجوزهاي قانوني بايد 
داشته باشند.وي ادامه داد: در اولين اقدام تيم پزشكي و 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان در بنادر 
مستقر شده اند و به منظور پيشگيري از شيوع اين ويروس 
و ورود آن به كشور اقدامات الزم از قبيل چكاپ، بررسي ها 
و نمونه گيري كام��ل انجام مي دهن��د و تاكنون مورد 
مشكوك و گزارشي مبني بر ورود اين بيماري به كشور از 
طريق بنادر و حمل و نقل دريايي در استان هرمزگان نبوده 
است. مديركل اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان 
اعالم كرد: كاالهاي اساسي و خوراكي از قبيل گوشت، 
برنج، روغن، قند و شكر از چين وارد نمي شود لذا هيچ گونه 
نگراني نداريم. عفيفي پور اظهار كرد: پيش از اين نيز در 

ورود كاالهاي اساسي خوراكي حتما مجوزهاي وزارت 
بهداشت و سازمان استاندارد كسب مي شد سپس كاال 
ترخيص مي شد اكنون نيز اين شرايط با دقت بيشتري 
رعايت مي شود.وي همچنين يادآور شد: يك نفر مورد 
مشكوك از كشتي ايراني كه از چين به كشور آمده بود به 

بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس منتقل شد و پس 
از چند روز بررسي و نمونه گيري كتبا اعالم شد كه ويروس 

كرونا نبوده و هيچ مشكلي در اين زمينه نيست.
مديركل اداره بنادر و دريانوردي استان هرمزگان تصريح 
كرد: با توجه به اينكه در بخش حمل و نقل دريايي فاصله 

۱۲ ت��ا ۱۵ روزه از چين به ايران وجود دارد اين ش��انس 
بزرگي براي اين اس��ت كه نگراني در زمينه انتقال اين 
بيماري از طريق پرسنل دريايي نداشته باشيم چرا كه 
دوره اين بيماري ۱۰ روزه بوده و به طور ميانگين ۱۳ روز 

فاصله زماني از ورود كشور چين به ايران است.

 راه اندازي سامانه ويژه ثبت اطالعات
عفيفي پور همچنين يادآور ش��د: براي توزيع عادالنه 
بار بين كاميون داران س��امانه اي در بنادر ايجاد شده 
كه كاميون هايي كه مجوز بار يا بارنامه داش��ته باشند 
مي توانند وارد بنادر شوند كه با اين اقدام ميزان زيادي 
از اعتراض رانن��دگان در خصوص توزيع ناعادالنه بار 
كاهش يافته و رضايت نس��بي در اي��ن زمينه ايجاد 

شده است.
وي با اشاره به ظرفيت ۱۰۰ ميليون تني بندر شهيد 
رجايي اظهار كرد: استان هرمزگان ۷۱ بندر كوچك 
و بزرگ در نوار س��احلي ۲۲۰۰ كيلومتري دارد و ۱۴ 
جزيره فعال، مس��كوني و تجاري در اين نوار ساحلي 
هستند كه بيش از ۸۰ ميليون تن كاال را در اين استان 

تخليه و بارگيري مي كنند.
به گفت��ه مدي��ركل اداره بنادر و دريانوردي اس��تان 
هرمزگان با توجه به ظرفيت باالي حوزه مس��افري و 
گردشگري دريايي در استان هرمزگان طي ۱۰ ماهه 
امسال ۱۵.۵ ميليون نفر سفر در اين استان انجام شده 
كه بيش از ۹۸ درصد سفرهاي گردشگري و دريايي 
را شامل مي شود.عفيفي پور همچنين اظهار كرد: در 
زمينه كاالهاي اساسي در حوزه غالت تا اواسط سال 
۱۳۹۷ بندر امام خميني )ره( هاب كاالهاي اساس��ي 
بود كه اكنون در اين زمينه بندر رجايي نيز ورود كرده 
است و در اين بندر بالغ بر يك ميليون و ۷۵۰ هزار تن 
كاالي اساسي طي ۱۰ ماهه امس��ال وارد و ترخيص 
شده است. وي يادآور شد: راه اندازي سه پست اسكله 
كانتينري در بندر ش��هيد رجايي در حال انجام است 
كه طراحي و س��اخت آن كامال توسط ايراني ها انجام 
مي ش��ود و س��ال آينده به بهره برداري مي رسد و در 

اختيار صادرات كشور قرار مي گيرد.

همراه اول با شعار »يك همكاري معتبر« در سومين رويداد 
نمايشگاهي كار حضور دارد. به گزارش »تعادل« از اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، سومين نمايشگاه كار 
ايران به مدت سه روز از پنجشنبه )۱۷ بهمن ماه( در محل 
بوستان گفت وگوي تهران آغاز به كار مي كند كه »همراه 
اول« نيز در سالن تهران غرفه ۶ حضور دارد. نمايشگاه كار، 
رويدادي است كه در آن سازمان ها با موقعيت هاي شغلي 
خود حاضر شده و فرصت مي يابند تا با كارجويان مالقات 
كرده و در يك فضاي رقابتي نس��بت به جذب نفرات مورد 
نظر اقدام كنند. اس��تخدام در معتبرترين س��ازمان هاي 
كشور، امكان مالقات حضوري و گفت وگو با مديران جذب 
و استخدام و آشنايي با فرهنگ سازماني شركت هاي معتبر 
از جمله ويژگي هاي برگ��زاري اين رويداد براي كارجويان 
عنوان شده است. واحد منابع انساني همراه اول ضمن حضور 
در اين رويداد ملي، با برگزاري بيش از ۲۰ كارگاه تخصصي 

و تجربي در قالب اتاق يادگيري )Learning room( به 
انتقال دانش و تجارب در حوزه كاري نخستين و بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه كشور مي پردازد. در اين نمايشگاه سه 
روزه كارگاه هايي با عناوين »روندهاي جديد استخدام در 
۲۰۲۰«، »چگونه در شركت هاي بزرگ استخدام شويم؟«، 
»مالي، شريك تجاري كسب و كار يك اپراتور«، »چگونه 
يك كمپين تبليغاتي طراحي كنيم؟«، »اقتصاد ديجيتال، 
دنياي جديدي كه در آنيم«، »طرح كس��ب و كار، چگونه 
كسب و كارمان را بازسازي كنيم«، »IOT، همه چيز به هم 
وصل خواهد شد«، »AI، هوشي براي ساماندهي جنگل 
داده ها«، »بالكچين، دنياي آين��ده تحت كنترل همه و 
هيچكس«، »نقشه راه و تكنولوژي هاي اينترنت اشياء«، 
»5G، نسل پنجم شبكه هاي موبايل«، »هوش مصنوعي 
در شبكه هاي نسل آينده موبايل« برگزار مي شود. حضور در 
اين كارگاه ها براي عالقه مندان آزاد و رايگان اعالم شده است. 

همراه اول با حضور در غرفه ۶ سالن تهران واقع در مجتمع 
نمايشگاهي بوستان گفت وگو، از ساعت ۹: ۳۰ تا ۱۸ ميزبان 

بازديدكنندگان و كارجويان است.

  »هم�راه اول« حام�ي مس�ابقات بين الملل�ي 
بدمينتون جام فجر

از سوي ديگر، مسابقات بين المللي بدمينتون جام فجر با 
حمايت همراه اول آغاز شد.

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
مسابقات بين المللي بدمينتون جام فجر و انتخابي المپيك 
۲۰۲۰ توكيو، امروز سه شنبه ۱۵ بهمن با حضور ورزشكاراني 
از ۱۴ كشور در شيراز آغاز به كار كرد.اپراتور اول تلفن همراه 
در راستاي عمل به مسووليت اجتماعي و حمايت از ورزش 
كش��ور از اين رويداد بين المللي كه تا ۱۹ بهمن ماه ادامه 
دارد حمايت كرده اس��ت.اين مسابقات در تقويم جهاني 

فدراسيون بدمينتون به عنوان يكي از مهم ترين رويدادهاي 
اين ورزش به ثبت رسيده است و اين دوره در انتخابي سهميه 
المپيك ۲۰۲۰ توكيو و رده بندي جهاني )رنكينگ( تأثير 
زيادي دارد.بدمينتون بازان ۱۴ كشور امريكا، كانادا، برزيل، 

افغانستان، اسلواكي، عراق، اتريش، هند، ايسلند، بلژيك، 
پاكستان، اوكراين و بلغارستان به همراه تيم ملي كشورمان 
كه در اين دوره از مسابقات حضور دارند براي كسب جايزه 

۲۵ هزار دالري به رقابت با يكديگر مي پردازند.

از سوي ديگر در ماده )۱۹( قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل وچهارم )۴۴( قانون اساسي، بركليه روش هاي 
ممكن براي واگذاري بنگاه ها اع��م از روش هاي واگذاري 
مالكيت همچون اجاره به ش��رط تمليك، فروش تمام يا 
بخش��ي از س��هام، واگذاري اموال و همچنين روش هاي 
واگذاري مديريت همچ��ون اجاره، پيمانكاري عمومي و 
پيمان مديريت و همچنين روش هايي همچون تجزيه، 
انحالل و ادغام ش��ركت ها تأكيد شده است. اين درحالي 
اس��ت كه بس��ياري از اين روش ها، هنوز ازس��وي هيات 
واگذاري مورد استفاده قرار نگرفته است و چه بسا اتكا به اين 
روش ها، خصوصاً واگذاري مديريت بنگاه ها به جاي واگذاري 
مالكيت، از مشكالت موجود كاسته و اهداف سياست هاي 
كلي و قانون را به نحو بهتري محقق سازد. بديهي است كه 
پيش نياز اتخاذ اين رويكرد، فاصله گرفتن از نگاه درآمدزايي 

به موضوع خصوصي سازي است.

   اهمي�ت رعايت احكام قان�ون رفع موانع 
توليد رقابت پذير  و ارتقاي نظام مالي كشور 

از آنجايي كه الزم است بخش حقيقي اقتصاد و فعاالن كسب 
و كار از وضعيت مالي بخش هاي دولتي از منظر مطالبات 
پيمانكاران از دولت و ش��ركت هاي دولتي مطلع باشند تا 
بتوانند جهت عقد قرارداده��ا و پيش بيني آينده اقتصاد 
برنامه ريزي هاي مدنظر خود را داشته باشند، در اين راستا 
احكام مختلف »قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور« بيانگر تكليف دولت به ارايه اطالعاتي 
شفاف و پيش بيني پذير درخصوص موارد متعددي است 
كه نياز اس��ت تا در زمان بررسي لوايح بودجه در مجلس 
بررسي و تصويب شود. از آن جمله بندهاي »الف« و »پ« 

ماده )۱( قانون مزبور است كه مقرر مي دارد دولت موظف 
به ارايه جدول بدهي ها و مطالبات دولت و ش��ركت هاي 
دولتي به مجلس اس��ت و به ويژه بايد در زمان ارايه اليحه 
بودجه، جدول بدهي ها، مطالبات قطعي شده و تعهدات 
دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، موسسات 
عمومي غيردولتي، بانك ها و موسسات اعتباري و تعهدات 
آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده 
است، به مجلس شوراي اسالمي ارايه كند. ارايه اين جدول 
بدهي ها از آن جهت حائز اهميت است كه پايه اجراي ماده 
)۸( قانون برنامه ششم توسعه بوده كه برمبناي »نسبت 
بدهي ه��اي دولت به توليد ناخالص داخلي تا س��قف ۴۰ 
درصد مجاز دانسته شده است« و كنترل آن زماني ميسر 
است كه اطالعات و جداول آن در اختيار مجلس شوراي 

اسالمي قرار داده شود.
همين طور در بند »ب« ماده )۲( همان قانون، دولت مكلف 
شده است تا به ميزان مابه التفاوت مطالبات قطعي اشخاص 
حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت هاي 
دولتي و بدهي قطعي ش��ده آنان به دولت و شركت هاي 
دولتي، در اليحه بودجه ساالنه، انتش��ار »اوراق صكوك 

اجاره« را پيش بيني كند.

    جمع بندي و پيشنهادها
در اين گزارش ابتدا به تحليل وضعيت كلي محيط كسب و 
كار در سال ۱۳۹۸ براساس مهم ترين شاخص هاي داخلي 
و خارجي محيط كسب و كار، ازجمله شاخص ملي محيط 
كسب و كار، ش��اخص امنيت س��رمايه گذاري در ايران، 
شاخص رقابت پذيري جهاني، شاخص انجام كسب و كار 
بانك جهاني و شاخص بين المللي حقوق مالكيت پرداخته 

و مالحظه شد مجموعه ش��اخص ها تصوير نامطلوبي از 
وضعيت محيط كسب و كار در كشور را نشان مي دهند.

در ادامه به منظور تبيين چش��م انداز محيط كسب و كار 
در سال آتي، به بررسي برنامه ها و اعتبارات اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ درخصوص بهبود محيط كسب و كار و ارزيابي 
تأثيرات بودجه بر برخي مولفه هاي موثر بر محيط كسب 
و كار پرداخته شد. هرچند با كنكاش در اليحه بودجه رد 
پاي پرداخت هزينه هايي با عنوان بهبود محيط كسب و 
كار به دستگاه هاي مختلف يافت مي شود؛ اما نكته اساسي 
درخصوص اين اعتبارات اين است كه تاكنون پرداخت و 
تخصيص مبالغ مذكور در راستاي اهداف متناسب با بهبود 
واقعي محيط كسب و كار نبوده و در راستاي دستيابي به اين 

اهداف به صورت كارآمد هزينه نشده است.
دولت نه تنها براي بهبود محيط كسب و كار در ايران، 
الگ��و و برنامه جامعي طراحي نك��رده، بلكه به رعايت 
قوانين مص��وب در اي��ن زمينه )مانند قان��ون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار، موادي از قانون رفع موانع 
توليد، برنامه شش��م توسعه و سياست هاي كلي اصل 
چهل وچهارم )۴۴( قانون اساسي( نيز در اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ پايبندي كاملي نداشته است. بر اين اساس، 
پيشنهادهاي زير براي بهبود وضعيت محيط كسب و 
كار و اصالح اليحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارايه مي شود: 
۱- مهم ترين و اولين گام براي بهبود محيط كسب و كار، 
ايجاد ثبات اقتصادي و پرهيز اكي��د از تغييرات ناگهاني 
و غافلگيركنن��ده قوانين، مق��ررات )ازجمله تعرفه هاي 
واردات و ممنوعيت هاي ناگهاني و...( و رويه هاي اجرايي و 
آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارتخانه ها، 
بانك مركزي و گمرك است؛ كاري كه در سال هاي ۱۳۹۶ 

و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ متأسفانه مكرراً انجام شد و توليدكننده 
و حتي صادركنندگان ايراني را با مشكالت مضاعف مواجه 
كرده است. الزم است دولت و مجلس حين تصويب و اجراي 

قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به اين مهم توجه كنند.
۲- پيشنهاد مي شود براي بهبود محيط كسب و كار، در 
تخصي��ص بودجه هاي ملي، اولويت ب��ا تقويت نهادهاي 
تضمين كننده امنيت س��رمايه گذاري نظير دادگاه ها و 
پاس��گاه هاي نيروي انتظامي باشد به طوري كه براي يك 
سال بودجه بيشتري را به نهادهاي تضمين كننده حقوق 
مالكيت داد و احداث زيرساخت هاي جديد )راه و برق و...( 

در اولويت هاي بعد قرار گيرند.
۳- افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق رونق كسب و 
كار ممكن است اما در شرايط ركود، رشد درآمدهاي 
مالياتي از واحدهاي توليدِي رس��مي، منطقي نيست 
و چه بس��ا ركود را تش��ديد كند. ب��ه عبارتي افزايش 
درآمدهاي مالياتي بهتر است از واحدهاي زيرزميني و 
با جلوگيري از فرارهاي مالياتي محقق شود . آنچه براي 
محيط كس��ب و كار درخصوص افزايش درآمدهاي 
مالياتي حائز اهميت است و نياز به شفاف سازي دارد، 
داليل پيش بيني افزايش وصول درآمدهاي مالياتي در 
دوره ركود چندساله اقتصاد ايران است. آيا ميزان برآورد 
افزايشي درآمدهاي مالياتي قرار است فقط از فعاالن 
و شاغالن رسمي كه شناسايي شده و پرداخت كننده 
ماليات در سال ۱۳۹۸ هستند، دريافت شود؛ يا قسمتي 
از اين افزايش درآمد مالياتي قرار اس��ت از كساني كه 
تاكنون مالياتي از آنها دريافت نمي شده و طبق قوانين، 
شناسايي خواهند شد دريافت شود؟ اين ابهام نياز بايد 
در قانون بودجه مرتفع گردد. لذا ايجاد سازوكاري براي 

اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها از 
طريق تقويت سازوكارهاي قانوني و اتصال پايگاه هاي 
اطالعاتي به يكديگر ضروري به نظر مي رسد. ازجمله 
راهكارها جهت اصالح نظام مالياتي كشور و كاهش فرار 

مالياتي، وضع ماليات بر مجموع درآمد است.
۴- محيط مالي، ازجمله مهم ترين مولفه هاي محيط كسب 
و كار محسوب مي شود و ناپايداري مالي بودجه دولت تأثير 
قابل توجهي بر نامساعد شدن محيط مالي دارد. كسري 

بودجه دولت و شركت هاي دولتي، سبب
افزايش انتش��ار اوراق بدهي مي شود و اين امر در صورتي 
كه بدون تمهيد مقدماتي نظير افزايش س��رمايه بانك ها 
و عمليات بازار باز صورت گيرد، سبب كاهش منابع مالي 
در دسترس كارآفرينان و تخريب محيط مالي كسب و كار 
مي شود و مي تواند بر توليد و درآمد مالياتي سال هاي آتي 

اثر منفي بگذارد.
۵- يك��ي از اقدامات اساس��ي براي كاه��ش هزينه هاي 
دس��تگاه هاي اجراي��ي، شناس��ايي برنامه ه��اي موازي 
دس��تگاه هاي اجرايي و اقدام در راستاي بازآرايي، ادغام و 
حذف برنامه هاي زائد است. همچنين به منظور افزايش 
سرعت و دقت پرداختهاي دولت، بايد پرداخت هاي خزانه 

به صورت مستقيم به ذي نفعان نهايي صورت گيرد.
۶- در راس��تاي حمايت از توليد، الزم اس��ت درخصوص 
سياست تخصيص ارز ترجيحي بازنگري اساسي صورت 
گيرد و براي اجراي سياس��ت هاي حمايتي، بخش��ي از 
منابع ريالي آزاد ش��ده در حلقه نهايي مصرف در اختيار 
مصرف كننده نهايي و بخشي نيز جهت حمايت از توليد در 
قالب مواردي مانند سرمايه در گردش در اختيار بنگاه هاي 

رسمي و شناخته شده و ترجيحا صادراتي قرار گيرد.
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واگذاري 92 هزار سند 
امالك علوي به مردم 

گرگان|رييس بنياد مس��تضعفان كش��ورگفت: 
تاكنون۸۵هزار سند امالك علوي اهدا و ۷هزار سند 
هم امروز به مردم ۵اس��تان اهدا مي شود و مجموعا 
به ۹۲هزار سند مي رس��د. پرويز فتاح، با بيان اينكه 
از سال۱۳۹۲ و با دستور مقام معظم رهبري اهداي 
اس��ناد زمين هاي زراعي و مسكوني بنياد علوي به 
مردم مناطق كمتر برخوردار آغاز شده گفت: تاكنون 
۸۴هزار و ۳۶۱سند به مساحت ۲۷۸هزار و ۷۵هكتار و 
به ارزش هزار و ۷۷۵ميليارد تومان به مردم واگذار شده 
است. او افزود: امروز هم ۷هزار سند به مساحت ۲هزار 
و ۴۳۶هكتار به ارزش ۳هزار و ۳۴۶ميليارد تومان، به 
صورت متمركز در ۵ استان گلستان، مازندران، گيالن، 
خراسان ش��مالي و رضوي به مردم واگذار مي شود. 
فتاح گفت: اگر از ماه ديگ��ر نتوانيم هر ماه يا ۴۵ روز 
يك بار، دس��ت كم هزار سند را به مردم واگذار كنيم 
مقصر هستيم و كم كاري كرده ايم. بنياد مستضعفان 
به دنبال تسهيل اين فرآيند است تا زمين هاي مردم 

به آنان واگذار شود.

ضرورت توسعه كشت هاي 
فشرده گلخانه اي

زاهدان|رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: توسعه كشت هاي 
فشرده در فضاي گلخانه از سياست هاي وزارت جهاد 
كشاورزي در افزايش توليد مي باشد، سازمان جهاد 
كش��اورزي نيز با توجه به ش��رايط اقليمي استان و 
محدوديت منابع آبي بمنظور افزايش بهره وري مصرف 
آب در بخش كش��اورزي بدنبال توسعه كشت هاي 
گلخانه اي است. غالم حيدر زورقي در نشست شوراي 
اداري شهرستان سيب و سوران كه به رياست استاندار 
سيستان و بلوچستان در فرمانداري اين شهرستان 
برگزار ش��د با اشاره به اينكه شهرستان هاي سيب و 
سوران و سراوان در توسعه گلخانه ها پيشتاز بوده اند 
افزود: يك هكتار گلخانه مع��ادل ۱۶ هكتار فضاي 
باز محصول توليد مي كن��د. وي تصريح كرد: برنامه 
بخش كشاورزي، افزايش توليد در واحد سطح بوده 
تا كشاورزي معيشتي به كشاورزي اقتصادي تبديل 
شود. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گفت: 
در س��ال جاري ۷۵۰۰ هكتار از اراضي زراعي و باغي 
استان به سيستم هاي نوين آبياري مجهز شده كه 
نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري دارد 
وبراي توسعه سيس��تم هاي نوين دولت ۸۵درصد 
هزينه هاي اجراي��ي را پرداخت مي كند و هيچگونه 

محدوديتي وجود ندارد.

نتيجه منفي آزمايش »ويروس 
كرونا« دو گردشگر چيني

تبريز|معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
تبريز از منفي بودن نتيجه آزمايشات »ويروس 
كرونا« دو زن گردشگر چيني خبر داد. عباسعلي 
درستي اظهار داشت: نتيجه آزمايشات »ويروس 
كرونا« دو زن گردشگر چيني منفي است و اين دو 
تبعه چيني به صورت قرنطينه در بخش بستري 

بوده و مشكل خاصي وجود ندارد.
 او با بيان اينكه انتقال اين ويروس در دوره كمون، 
محتمل اس��ت، گفت: با توجه به اينكه منش��أ 
ويروس كشور چين است، هر چيني كه وارد هر 
كشوري شود، قرنطينه شده و مورد غربالگري 
قرار مي گيرد. معاون بهداش��تي دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز اظهار كرد: در تبريز همانند ساير 
نقاط كشور بين گردشگران چيني ماسك توزيع 
شده و موارد و احتياطات الزم به آنها تذكر داده 

شده است.

پايان پاكسازي و بازگشت روال 
عادي به تاالب بين المللي ميانكاله

ساري|پس از يك هفته قرنطينه غيررسمي و تلفات 
دست كم هشت هزار بال پرنده مهاجر و بومي در تاالب 
بين المللي ميانكاله در شرق مازندران، از عصر ديروز 
روال عادي به اين منطقه برگشته است. طبق آخرين 
گزارش ها افزون بر هشت هزار الشه پرندگان وحشي 
مهاجر از ۱۲ گونه كه بيشترش��ان چنگر معمولي و 
فالمينگو هستند، توس��ط نيرو هاي يگان حفاظت 
محيط زيست و كارشناسان دامپزشكي مازندران در 
اين منطقه جم��ع آوري و پس از رعايت توصيه هاي 
بهداشتي، دفن ش��د. مس��ووالن محيط زيست و 
دامپزش��كي هم اعالم كرده اند كه از ديروز تاكنون 
تلفات جديدي از پرندگان مهاجر زمستان گذران در 
اين تاالب بين المللي مشاهده نشده است و عمال روال 

عادي به منطقه بازگشته است.

 ارايه خدمات آموزشي 
فني و حرفه اي به اتباع خارجي

كرج|رييس سازمان فني و حرفه اي كشور گفت: 
با قراردادي كه منعقد ش��ده به اتب��اع خارجي نيز 
خدمات آموزشي توسط فني و حرفه اي ارايه مي شود. 
 علي اوسط هاش��مي در حاشيه نخستين نشست 
هم انديش��ي معاون وزير و رييس س��ازمان فني و 
حرفه اي كشور با نماينده مربيان سراسر كشور گفت: 
زماني كه تمامي كارآفرينان، مراكز بزرگ صنعتي، 
اصناف و …در مشاغل مختلف به توانمندي سازمان 
فني و حرفه اي نائل شوند شاهد افزايش تقاضا و در كنار 
آن مشاركت در بخش خصوصي هستيم كه به بيشتر 
شدن سطح اشتغال منجر مي شود. اوسط هاشمي 
در پاسخ به اينكه آيا برگزاري رشته هاي جديد براي 
اتباع خارجي نيز مدنظر است، بيان كرد: ما كشوري 
هستيم كه با با ۱۵ كشور همسايگي داريم و با ايران در 
يك حوزه جغرافياي فرهنگي هستند و ارتباط ما با آنها 
و دفاع از حقوقشان در شرايط بحراني ايجاب مي كنند 

كه نسبت به آنها بي اعتنا نباشيم.

چهرههاياستاني

شرط مراجعه مستقيم به بيمه در تصادف هاي خسارتي چيستبرگزاري دومين نشست هم انديشي فعاالن سواد رسانه اي و اطالعاتي
البرز|مدي��ركل فرهنگ و ارش��اد البرز از 
برگزاري دومين نشست هم انديشي فعاالن 
سواد رسانه اي و اطالعاتي كشور در البرز خبر 
داد. ناصر مقدم با اعالم اين خبر افزود: اهميت 
موضوع سواد رسانه اي و اطالعاتي در شرايط 
كنوني كشور و جهان بر كسي پوشيده نيست 
و اين اهميت به سبب گرايش قابل توجهي 
افكار عمومي در س��طوح مختلف به انواع رسانه و توليدات آن، ضرورت 
برنامه ريزي و توجه به اين مهم را افزايش داده است و از اين رو دغدغه هاي 
گوناگون در راستاي ارتقاي سواد رسانه اي آحاد مخاطبان كشور در قالب 

موسسات، نهادها، انجمن ها و ... اقداماتي داشته اند كه هر يك در جايگاه 
خود قابل تقدير است.وي ادامه داد: آنچه داراي اهميت است، ايجاد ارتباط 
اين مجموعه ها جهت هم افزايي بيشتر جهت اقدامات در زمينه ارتقاي سواد 
رسانه اي و اطالعاتي از يك سو و بررسي موانع توسعه عمومي اين مفهوم 
و مهارت در جامعه از سوي ديگر است.مقدم عنوان كرد: بر اين اساس و 
با عنايت به ضرورت غير قابل انكار موضوع س��واد رسانه اي و اطالعاتي و 
همچنين بررسي همه جانبه آنچه تاكنون صورت گرفته و آنچه بايد انجام 
شود و موانع پيش رو، نشست تخصصي سواد رسانه اي و اطالعاتي مجازي 
برگزار خواهد شد تا محملي جهت بيان نظرات، ياري گر موثري در زمينه 

ترسيم نقشه راه  آينده نهضت سواد رسانه اي باشد. 

ايالم|رييس پلي��س راهنمايي و رانندگي 
ايالم گفت: در صورتي كه بين طرفين تصادف 
درخصوص مقصر حادث��ه، اختالفي نظري 
وجود نداش��ته باش��د طرفين بدون اينكه 
تماس با س��امانه ۱۱۰ يا مراجعه حضوري 
داشته باشند، مي توانند مستقيمًا به شركت 
بيمه گر مقصر حادثه مراجعه كنند. سرهنگ 
»ابوالفضل كوهزادي« اظهار كرد: قانونگذاردر ماده۴۰، قانون بيمه اجباري 
خسارت وارد ش��ده به شخص ثالث شركت هاي بيمه را مكلف كرده در 
مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه 

معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختالف نظر وجود نداشته باشد، حداكثر تا 
سقف مالي مندرج در ماده ۸ اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي 
خسارات وارده را پرداخت كند. وي افزود: چنانچه طرفين با هم در تصادف 
اختالف داشته باشند، با برقراري تماس با ۱۱۰، كارشناس پليس راهور يا 
پليس راه در محل حاضر و مقصر حادثه را مشخص و درصورتي كه راننده 
مقصر در تصادف، نظريه شفاهي رابپذيرد با رفع اختالف بين آنها، باز هم نياز 
به ترسيم كروكي نيست و طرفين مي توانند به شركت بيمه گر مقصر حادثه 
مراجعه كنند. براساس قانون رانندگان مكلفند، پس از تصادف خسارتي 
بالفاصله وسايل نقليه خودرا به كناره راه منتقل و تا رسيدن كارشناس راهور 

در محل حادثه منتظر بمانند.

ادامهازصفحه8
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گزارش »تعادل« از عوامل آلودگي منابع آب استان مازندران 

آبهايسميدركمينمحيطزيست

آخرين اخبار از واكسن كروناويروس

سرسبزي استان هاي شمال كشور، استواري جنگل هايي 
كه هزاران سال در اين قسمت از زمين رشد كردند، رونق 
اقتصادي و توسعه صنعت گردشگري كه مازندران را به 
انتخاب نخست مسافران تبديل كرده و كسب و كار مردم 
محلي چه در بخش كش��اورزي و چه در بخش دامداري 
و ماهيگي��ري، همه مره��ون وجود منابع آب بس��يار و 
رودخانه هاي جاري در اين استان است كه امروز جز يك 
پوسته و تصوير چيزي از آن باقي نمانده است، تصويري 
كه سال هاست چندان زيبا نبوده و به جاي آباداني تيشه 
به ريش��ه طبيعت مازندران مي زند.پشت پرده رودهاي 
خروشان اين اس��تان آب هاي جاري است كه آغشته به 
فاضالب شده يا منابع آب زيرزميني است كه با نفوذ شيرآبه 
زباله ها، مواد سمي به جانشان مي ريزد تا حيات و سالمت 
مردم و ساير موجودات زنده در اين استان در معرض خطر 
قرار گيرد.كارشناسان محيط زيست بر اين موضوع تاكيد 
مي كنن��د كه آلودگي منابع آب در اس��تان مازندران، دو 
دليل عمده دارد.نخست رهاسازي فاضالب شهري و در 
وهله دوم شيرآبه زباله هايي كه بالتكليف در طبيعت رها 
مي شوند.بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي اداره آب و 
فاضالب مازندران ، ساالنه 190 ميليون مترمكعب فاضالب 
شهري در ش��هرهاي مازندران توليد مي شود كه از اين 
ميزان تنها 23 ميليون مترمكعب آن برابر با 12 درصد در 
تصفيه خانه هاي استان تصفيه شده و مابقي بدون تصفيه 
در طبيعت رها مي شود كه همراه با جريان آب سطحي راه 
درياي خزر را پيش مي گيرد.از سوي ديگر روزانه حدود 
3 هزار تن زباله در مناطق مختلف جنگلي، كوهستاني و 
ساحلي مازندران تخليه شده، كه از اين ميزان 500 تن زباله 
تنها در شهر ساري، مركز استان مازندران، توليد مي شود و 
اين در حالي است كه بر اساس آمارها، هر تن زباله حدود 
500 ليتر شيرابه توليد مي كند يعني روزانه عددي معادل 
حجم آب پشت سد شهيدرجايي مازندران، شيرابه حاصل 
از پسماند، وارد آب ها و سفره هاي زيرزميني در اين شهر 

مي شود تا حيات را از آب بگيرد.

    شيرآبه زباله، در جان آب هاي زيرزميني
عمده زباله هاي توليد شده در ايران، برخالف كشور هاي 
توس��عه يافته زباله تر است و محاسبه س��اده ميزان ورود 
ش��يرابه ها از مناطق دپوي زباله به منابع آبي زيرزميني 
عمق فاجع��ه را نش��ان مي دهد.به گفته فع��االن حوزه 
محيط زيس��ت، ح��دود 70 درصد زباله توليد ش��ده در 
مازن��دران زباله تر بوده كه ش��يرابه توليد مي كند اما اين 
وضعيت در حالي اس��ت كه سيس��تم دپو و دفع زباله ها 
با استاندارد فاصله بسياري داش��ته و در سال هاي اخير 
جنگل هاي بك��ر مازندران تبديل به مح��ل دپوي زباله 

شده كه همين سيستم غيراصولي سبب مي شود شيرابه 
پسماندها به عمق خاك و سفره هاي آب زيرزميني نفوذ 
كند.سهيل قياس��ي، كارشناس محيط زيس��ت و دفع 
پس��ماند درباره اين موضوع به »تع��ادل« گفت: در يك 
منطق��ه رطوبت خيز مانند مازندران ه��ر هزار كيلوگرم 
زباله، حدود 400 ليتر شيرابه توليد مي كند و اگر همين 
رق��م را در حجم ميانگين زباله توليد ش��ده در مازندران 
كه حدود 3 هزار تن اس��ت ضرب كنيم، در مي يابيم كه 
روزانه حدود يك ميليون ليتر ش��يرابه در نقاط مختلف 
 مازندران به طبيعت و منابع آب زيرزميني نفوذ مي كند.

او افزود: ميزان توليد اين شيرابه ها در زمان پيك حضور 
مس��افران و گردش��گران بيشتر مي ش��ود كه اغلب اين 
آلودگي ها در مناطقي نفوذ مي كنند كه جنگلي هستند 
يا در كنار زمين  هاي كشاورزي قرار دارند كه بدون شك 
شيرابه زباله هاي دپو شده در جنگل  هاي سوادكوه، روي 
سالمت آب مناطق پايين دست تأثير مي گذارد.متاسفانه 
در سال هاي اخير به دليل نبود برنامه منظم براي تامين 
آب، عمده آب مصرفي كش��اورزي و بخش مهمي از آب 
آشاميدني مورد نياز مازندراني ها از منابع آب زيرزميني 

تامين مي شود.چاه ها در مازندران اصلي ترين منابع تامين 
آب هستند كه به دليل نفوذ شيرابه ها در مناطق باالدست 
مي توانند همواره در معرض تهديد آلودگي  هاي ميكروبي 
و انگلي قرار بگيرند. قياسي بيان كرد: محل دفن استاندارد 
زباله بايد از باران دور باش��د و ش��يرآبه ها به رودخانه و 
نهايتا دريا نفوذ نكند و اين اولين اقدام پيش��گيرانه در 
استان خواهد بود كه متاسفانه اين ديدگاه وجود ندارد 
و شيرآبه ها به منابع آب  هاي زيرزميني و در انتها به دريا 
ختم مي شوند اين درحالي است كه بدترين آلودگي  ها 
از جمله جيوه و سرب در رودخانه و دريا ماندگار بوده و از 
بين نمي رود.از سوي ديگر شيرابه هاي ناشي از زباله هاي 
دپو ش��ده، از همان راهي كه باران طي مي كند س��ر از 
رودخانه ها و درنهايت دري��اي خزر در مي آورند و در راه 
هر موجود زنده اي را نابود مي كنند.تا جايي كه عيسي 
كالنتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست هم كه 
بايد به عنوان مدعي مانع از دپوي غيراصولي زباله شود، 
به اين موضوع اذعان كرده كه هيچ رودخانه اي در شمال 
كشور حتي س��فيدرود نداريم كه موجود زنده داشته 
باش��د و اين در واقع به معناي آن است كه نه تنها منابع 

آب مصرفي مردم آلوده مي شود بلكه منبع درآمد آنها در 
بخش صيادي ه��م تحت تاثير معضل آلودگي آب قرار 
گرفته و از بين مي رود به اين ترتيب در سال هاي آينده 
نه تنها بحران شيوع بيماري هاي مختلف را داريم بلكه با 
مشكالت اقتصادي تابع آن هم دست به گريبان هستيم.

    فاضالب؛ جايگزين آب سالم
هنوز موضوع تلف ش��دن بيش از 12 هزار پرنده مهاجر 
در تاالب ميانكاله به طور ش��فاف مش��خص نشده است 
اما مسووالن س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور در 
اظهارنظر اوليه و تقريبا نهايي خود وجود سم بوتوليوم در 
آب تاالب و مسمويت را به عنوان گزينه اصلي در مرگ اين 
پرندگان عنوان كردند كه اين سوال را پيش مي آورد كه 
اساسا چرا بايد منابع آب آغشته به سم باشد؟ پاسخ به اين 
سوال در واقع بيان كننده يكي از معضالت قديمي نه تنها در 
استان مازندران بلكه در بسياري از نقاط كشور است.معضل 
تخليه فاضالب خانگي و صنعتي در رودخانه ها و درياچه ها 
كه آب را آلوده كرده و ادامه حيات آبزيان را با مخاطره رو به 
رو مي كند.آنطور كه شركت آب و فاضالب مازندران اعالم 

كرده اس��ت، تنها 12 درصد از فاضالب شهرهاي استان 
مازندران تصيفه مي شود و اين در حالي است كه ساالنه 
190 ميليون مترمكعب تنها فاضالب شهري در شهرهاي 
اين اس��تان توليد ش��ده و به طور ميانگين هر سال 167 
ميليون مترمكعب برابر با 88 درصد فاضالب شهري وارد 
آب هاي سطحي، رودخانه ها، دريا و سفره هاي زير زميني 
مي شود.قياسي، فعال محيط زيست درباره اين موضوع هم 
توضيحاتي ارايه كرده و با اشاره به اينكه ورود فاضالب هاي 
خانگي و كارگاه هاي شن و ماسه به رودخانه ها، تغيير اكو 
سيستم آبزيان دريا را به همراه داشته است به »تعادل« 
گفت: آلودگي رودخانه ها و آلودگي آب درياي خزر را يكي 
از مهم ترين دليل كاهش ذخاير ماهيان استخواني مي دانند 
كه باعت كاهش صيد ماهيان استخواني در درياي خزر به 
يك سوم در سال هاي اخير شده است.ادامه روند آلودگي 
رودخانه هاي منتهي به دريا موجب اختالل بيش از پيش 
در روند تكثير طبيعي آبزيان دريايي خزر خواهد شد و در 
آينده نزديك شاهد انقراض آبزيان درياي خزر خواهيم بود.
او افزود: آلودگي هاي ناش��ي از فاضالب ها به ويژه خانگي 
و ش��يميايي ناشي از سموم كش��اورزي عالوه بر كاهش 
ذخايرآبزيان باعث مرگ هزاران قطعه ماهي تخم گذار از 
جمله انواع ماهي استخواني كفال، سفيد و كپور و خاوياري 
مي شود.تكثير بيش از 95 درصد آبزيان به صورت طبيعي 
وابس��ته به رودخانه هاي ش��يرين منتهي به دريا است و 
90 درصد تخم ريزي هاي صورت گرفته از اين طريق به 
دريا باز مي گردند.قياسي بيان كرد: در يك تقسيم بندي 
كلي، عمدتا آلودگي رودخانه ه��اي مازندران را مي توان 
به دو دسته آلودگي بيولوژيك و آلودگي هاي شيميايي 
و صنعتي تقس��يم كرد. مص��ارف خانگ��ي بيولوژيك و 
فاضالب هاي انساني آلودگي بيولوژيك را به همراه دارد، 
اس��تفاده از انواع مختلف ش��وينده ها در منازل عالوه بر 
اينكه آلودگي بيولوژيك را به همراه دارد، موجب آلودگي 
شيميايي مي شود كه اين آلودگي ها از طريق فاضالب هاي 
خانگي وارد رودخانه ها مي شود.از سوي ديگر با توجه به 
اينكه بيشتر سيستم آبياري مزارع برنج به صورت سنتي 
و از رودخانه ها انجام مي شود و همچنين استفاده از سم و 
كود هاي شيميايي دفع آفات توسط كشاورزان، در فصل 
كشت آب رودخانه ها به شدت از نظر مواد شيميايي آلوده 
هس��تند .وي در ادامه گفت: متاسفانه كارگاه ها و صنايع 
كوچك در منطقه به دليل اينكه اس��تاندارد هاي تصفيه 
فاضالب را رعايت نمي كنند، فاضالب ها را مس��تقيما در 
رودخانه ها رها مي كنند.كارگاه ها و صناع كوچك نوعي 
آلودگي شيميايي را وارد رودخانه مي كنند كه تنها فرق 
آلودگي آن با كشاورزي در دايمي بودن آلودگي صنعتي و 

فصلي بودن آلودگي كشاورزي است.

عضو كميته كشوري آنفلوانزا با اشاره به آخرين آمار شيوع 
و بروز كروناويروس و با اش��اره ب��ه آخرين تالش ها براي 
ساخت دارو و واكسن اين ويروس، گفت: با كوشش هاي 
كشورهاي آلمان و فرانسه و بريتانيا در اين رابطه، به نظر 
مي رسد كه تالش ها به زودي به نتيجه مي رسد و اميدواريم 
تا 3 ماه آينده واكس��ن و داروي اين بيماري در دسترس 

مردم قرار گيرد.
مس��عود مرداني با اش��اره ب��ه آخرين وضعي��ت و آمار 
كروناوي��روس جديد در دنيا، اظهار ك��رد: اين بيماري با 
سرعت بااليي در حال انتقال اس��ت و رشد موارد مثبت 
كرونا در طول 14 روز گذشته 5هزار و 106 برابر معمول 
است، يعني موارد جديد روز به روز در حال افزايش است؛ 
به طوريكه بر اس��اس آخرين آمار در دنيا 20 هزار و 428 
مورد مثبت و قطعي گزارش ش��ده و 425 نفر نيز از اين 

بيماري فوت كرده اند.
او با بيان اينكه جز يك مورد باقي موارد فوتي در چين بوده 
است، تصريح كرد: ديده شده مواردي كه مبتال به سينه 
 ICU پهلو يا پنوموني مي شوند، حدود 13 درصد نيازمند
هستند، بنابراين بايد به موارد شديد توجه جدي شود.او با 
بيان اينكه تا به امروز تنها پنج درصد موارد كروناويروس 
چين شناسايي شده است، گفت: به عبارت ديگر 95 درصد 
آن هنوز شناسايي نشده است. االن ابعاد بيماري ثابت كرده 

مواردي از ابتال بدون عالمت بوده است.

   ضرر ۴۵۵ ميليارد دالري به اقتصاد چين
 طي ۱۴ روز

مرداني با اش��اره به تبعات منفي اقتصادي كروناويروس، 
عن��وان كرد: طي 14 روز گذش��ته 455 ميلي��ارد دالر به 
اقتصاد چين لطمه وارد شده است. او با اشاره به گفته  يكي 
از اس��اتيد CDC امريكا در اين رابطه، گفت: به نوعي يك 
پاندمي كروناويروس در حال شكل گيري است كه مساله 
مهمي اس��ت، با اين حال خوبي اين بيماري در اين است 
كه ميزان مرگ و مير آن از س��ارس و مرس بس��يار كمتر 
اس��ت؛ يعني چيزي حدود 2 درصد. مرداني با بيان اينكه 
كروناوي��روس جديد هنوز دارو و درم��ان قطعي ندارد، به 
ايسنا گفت: بهترين راه پيشگيري، شستشوي مكرر دست 
و رعايت مسائل بهداشت فردي و اجتماعي است؛ رعايت 
آداب تنفسي، اس��تفاده از دستمال يك بار مصرف، پرهيز 
از دس��ت دادن، بوسيدن و در آغوش كشيدن.او در ادامه با 
شاره به اقدامات صورت گرفته در كشورهاي مختلف براي 
درمان اين بيماري، گفت:  تاكن��ون داروهاي متعددي در 
درمان اين بيماري استفاده شده كه داروي ضد ايدز كلترا 
يكي از آنهاست ولي درمان استانداردي نيست. همچنين در 
امريكا يك دارو استفاده شده كه باعث بهبودي بيمار شده 
ولي به نظر مي رس��د حتي بدون دارو نيز در حال بهبودي 
بود. بنابراين هنوز درمان اس��تانداردي براي اين بيماري 
وجود ندارد.مرداني با اش��اره به كوش��ش هاي كشورهاي 

آلمان و فرانس��ه و بريتانيا در اين رابطه، اظهار كرد: به نظر 
مي رس��د كه اين اقدامات به نتيجه مي رسد و اميدواريم تا 
3 ماه آينده واكسن و داروي اين بيماري در دسترس مردم 
باشد. همچنين مرداني در اولين سمپوزيوم »كروناويروس 
جديد 2019« در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با 
بي��ان اينكه موارد ابتالي كرونا در بيش از 20 كش��ور دنيا 
گزارش شده است، گفت: ما معتقديم كه موارد ابتال خيلي 
باالتر است، چراكه اين بيماري حد و مرزي نمي شناسد.او 
با اش��اره به انتقال گردشگران چيني با پروازهاي تركيش 
ايرالين به تهران و خروج آنها با پروازهاي ماهان، گفت: اين 
در حالي است كه خواسته صريح وزارت بهداشت ممنوعيت 
و محدوديت پروازهاي چين بوده اس��ت. بنابراين به نظر 
مي رسد كه به رغم صالح ندانستن قطع ارتباطات از سوي 
سازمان جهاني بهداشت، كشورها بايد خيلي هوشيار باشند.

   تشريح شرايط كروناويروس جديد
مرداني با تشريح شرايط كروناويروس جديد، با اشاره به 
برخي از هم پوشاني هاي آن با مرس و سارس، گفت: البته 
اين بيماري ويژگي ه��اي خاص و يونيكي هم دارد، براي 
همين نام موقت »كروناويروس 2019« را براي آن انتخاب 
كرده اند. او با اشاره به گزارش اولين مورد فوت ناشي از اين 
بيماري در چين در 11 ژانويه 2020، اظهار كرد: هم زمان 
مواردي از اين بيماري در كشورهاي نزديك چين مانند 

تايلند، ژاپن، كره جنوبي، امريكا، استراليا، فرانسه، ايتاليا، 
كانادا و در مجموع در 23 كشور رسمًا اعالم شده است.

وي با بيان اينكه اين 23 كشور امكانات تست هاي سريع 
كرونا ويروس را در دس��ترس دارند، گف��ت: بنابراين در 
كشورهايي كه اين امكان را ندارند، شايد 1 يا 2 ماه زمان 
اعالم و گزارش ابتال طول بكش��د. به همين دليل در ابتدا 
فكر مي كردند كه اين بيماري انتقال انسان به انسان ندارد 

و كمي الپوشاني مي كردند. ولي بعد از 20 ژانويه زمانيكه 
انتقال انس��ان به انسان آن ثابت شد، اعالم كردند كه اين 
بيماري به ساير كشورها هم منتقل مي شود. مرداني با بيان 
اينكه اطالعات موجود ممكن است تا چند ماه آينده تغيير 
كند، گفت: كروناويروس جديد يك بيماري زئونوز است 
كه راه هاي پيشگيري دقيق و مشخصي باليني ندارد و هنوز 

واكسن و درمان ندارد.
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 نرخ باسوادي
 به مرز ۹۶ درصد رسيد

رييس سازمان نهضت سوادآموزي گفت: براساس 
آخرين آمار سرشماري در سال 98 نرخ باسوادي در 
كشور به مرز 96 درصد رسيد. شاپور محمد زاده با بيان 
اينكه قبل از انقالب و در سال 55 تعداد باسوادان در 
گروه س��ني 10 تا 49 سال، 48.4 درصد بود، اظهار 
كرد: يعني از هر 100 نفر 48 نفر باس��واد و 52 نفر 
بي س��واد بودند اما براساس آخرين آمار سرشماري 

سال 95 اين عدد به مرز 94.7 درصد رسيد.
او ادامه داد: در سال 98 براساس آخرين سرشماري 
نرخ باسوادي در كش��ور به مرز 96 درصد رسيد كه 
اين عدد در برخي استان ها از 96 درصد هم بيشتر 
شد. رييس سازمان نهضت سوادآموزي اظهار كرد: 
براس��اس سرشماري س��ال 95 در بازه سني 10 تا 
49 س��ال، دو ميليون و 600 هزار بي سواد داشتيم 
كه حدود 400 هزار نفر آنها را اتباع خارجي تشكيل 
مي دادند. البته اين سرشماري براساس خوداظهاري 
است كه تالشمان ريشه كني بيسوادي در اين گروه 
سني اس��ت. محمدزاده با بيان اينكه قبل از انقالب 
در جامعه روس��تايي حدود 31 درصد باسواد و 69 
درصد بي س��واد داش��تيم، اظهار كرد: توانستيم با 
كمك سازمان هاي مختلف در روستاها آمار باسوادي 
را به بي��ش از 90 درصد ارتقاء دهيم.او افزود: قبل از 
انقالب از هر 100 زن، 28.5 درصد باس��واد و 71.5 
درصد بي س��واد بودند ولي در حال حاضر باالي 90 
درصد زنان باسواد هستند. رييس سازمان نهضت 
سوادآموزي در پايان گفت: اگر سازمان هاي مختلف 
همكاري هاي الزم را داشته باشند در آينده نزديك در 
گروه سني 10 تا 49 سال بي سوادي ريشه كن شده و 
در سرشماري سال 1400 وضعيت باسوادي نسبت 

به سال هاي قبل بهتر خواهد شد. 

رشد ۱۲ برابري بودجه 
نوسازي و تجهيز مدارس 

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس از 
رش��د 10 تا 12 برابري بودجه اين سازمان خبر داد. 
مهراهلل رخشاني مهر، معاون وزير آموزش و پرورش و 
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس درباره 
سهم كمك خيرين به نسبت دولت گفت: ما يك رديف 
مشترك بين دولتي ها و خيرين داريم، اگر يك كاري را 
خيرين انجام مي دهند دولت هم مابقي 50 درصد را 
انجام خواهند داد تا كار مشاركتي باشد. دولت طي سه 
سال تمام تخصيص هاي خود را 100 درصد انجام داده 
است.او ادامه داد: سال 96 اعتبارات ما 540 ميليارد 
تومان بود و امسال در اليحه بودجه 99، 6 هزار و 600 
ميليادر تومان شده كه رشد 10 تا 12 برابري دارد. در 
كنار اينها يك سري تبصره ها وجود دارد و ما بايد از اين 
ظرفيت ها استفاده كنيم. درباره نوسازي مدارس در 
زمينه گازرساني هم اقدامات خوبي صورت گرفته مثال 
قبل از سال 98 سهم ما از محل عوارض گاز 20 درصد 
بود و االن به 50 درصد افزايش پيدا كرده است. اكنون 
570 ميليارد براي جمع آوري سيستم هاي گرمايشي 

غيراستاندارد به مدارس كشور ابالغ كرديم.
رخشاني مهر درباره سهم عوارض گاز براي سيستم 
گرمايش��ي مدارس گفت: پيش از سال 98 سهم ما 
از محل عوارض گاز حدود 20 درصد بوده و در حال 
حاضر اين سهم به 50 درصد رسيده است. در واقع آن 
زمان سهم 300 ميليارد تومان بوده كه براي سال 98 
به 800 ميليارد رس��يد و از اين 800 ميليارد حدود 
500 ميليارد پرداخت شده است. او درباره وضعيت 
مدارس شهر تهران در خصوص تخريب و بازسازي 
گفت: استان تهران بعد از اس��تان خراسان رضوي 
بيش��ترين مدارس تخريبي را دارد، س��رانه استان 
تهران هم از آخر، سوم است. رييس سازمان نوسازي 
و تجهيز مدارس كل كشور در خصوص نقش خيرين 
در بازسازي مدارس مناطق سيل زده از جمله سيستان 
و بلوچستان توضيح داد: خيرين همواره نقش پررنگي 
داشته اند و براي سيستان و بلوچستان حدود 135 
ميليارد تومان تعهد كردند. مدارس يك تا سه كالسه 
تا مهر سال آينده و مدارس 6 تا 9 كالسه تا دهه فجر 
بعدي آماده مي شود، البته درباره مدارسي كه وقت 
بيشتري مي برند نمي توانيم زمان مشخصي اعالم 
كنيم. عالوه بر اين 50 كانكس و 4 ميليارد تجهيزات 
به مناطق سيل زده ارسال شده است. به طور كل 421 
كالس درس در سيستان و بلوچستان، 31 مدرسه در 
هرمزگان و 20 مدرسه در كرمان آسيب ديده بودند.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

در س��ال جاري 25 ه��زار معتاد متجاهر از س��طح تهران 
جمع آوري و غربالگري ش��ده اند اما اي��ن جمع آوري ها و 
غربالگري ها تاكنون نتيجه مطلوبي نداش��ته و معتادان 
متجاهر دوباره به پاتوق هايشان برگشته اند. داريوش تقي زاده 
كارشناس مسوول درمان اعتياد بهزيستي استان گفت: از 
ابتداي سال تاكنون 25 هزار نفر در طرح غربالگري ارزيابي 
ش��ده اند، از اين تعداد حدود 35 درصد شرايط پذيرش را 
نداش��تند، يعني يا معتاد نبوند، يا اينكه داراي مشكالت 
پزش��كي بودند. قاعدتا درباره افرادي كه داراي مشكالت 

پزشكي هستند نيز بايد وزارت بهداشت پاسخگو باشد.
او با بيان اينكه ما افرادي با مش��كالت پزش��كي را هم در 
مراكز مان پذيرش مي كنيم، ادامه داد: مشكل پزشكي اين 
افراد نيز حاد بوده و اغلب شامل زخم هاي باز است. در مجموع 
از 25 هزار نفري كه از ابتداي س��ال در غربالگري ارزيابي 
شده اند، 7 درصد داراي مش��كالت پزشكي حاد بوده اند. 
كارشناس مسوول درمان اعتياد بهزيستي استان تهران 
اظهار كرد: 12.5 درصد از افرادي كه غربال شده اند، تست 
اعتيادشان منفي بوده و صرفا كارتن خواب بوده اند. همچنين 
3.5 درصد از اين افراد نيز با وجود اينكه كارتن خواب بوده اند، 
تحت درمان هم بوده اند، اما به دليل اينكه اين چرخه درست 
نيست، همچنان تحت عنوان كارتن خواب زندگي مي كنند. 
تقي زاده درباره روند غربالگري اف��زود: معموال با توجه به 
ظرفيت هاي خالي كه در مراكز وجود دارد، اين ظرفيت هاي 
خالي اعالم و پر مي ش��ود. تقريبا حدود 1200 الي 1300 
ظرفيت ماده 16 غيردولتي داريم. همچنين دو مركز دولتي 

هم داريم ك��ه در حدود 2 هزار و 100 نفر ظرفيت دارند. او 
ادامه داد: چند مركز مانند فش��افويه، مهرسروش و شهيد 
ضياييان نيز مراكز ماده 16 هستند كه زيرنظر بهزيستي 
فعاليت نمي كنند، ام��ا غربالگري آنها توس��ط كاركنان 
بهزيستي انجام مي شود. تقريبا در سال جاري از 5 فروردين 
غربالگري شروع شده است و با توجه به اينكه غربالگري به 
صورت مداوم انجام مي شود، ديگر مانند سابق با مشكالتي 
مانند برخورد نامناسب روبرو نيستيم و معموال روزانه بين 
150 تا 200 نفر غربال مي شوند.كارشناس مسوول درمان 
اعتياد بهزيستي استان تهران گفت: در گذشته طرح ها طي 
مدت 10 الي 15 روز اجرا مي شد و ما در يك دوره مشخص با 
حجم زيادي از افراد مواجه بوديم كه بايد آنها را مورد آزمايش 
قرار مي دادي��م، اما با توجه به ظرفيت هاي خالي كه ايجاد 
شده ما به صورت مداوم غربالگري را انجام مي دهيم و تالش 
مي كنيم كيفيت كار در غربالگري و نوع برخورد مناسب تر 
شود و ديگر طرح هاي ضربتي كه با مشكالتي مانند ضرب 
و شتم و ... همراه بود، اتفاق نيفتد.تقي زاده با بيان اينكه از 
ابتداي سال تاكنون معتاد منع پذيرش نداشتيم، ادامه داد: 
همچنين در برخي از مراكز بيمار اچ آي وي و منع پذيرش 
نداش��تيم، اما در معدود مراكزي هم كه بيماران اچ آي وي 
حضور داشته باشند، خدمات درماني به آنها ارايه مي شود. 
او با بيان اينكه در حال حاضر هيچ تست ايدزي از معتادان 
متجاهري كه جمع آوري شده و به مراكز غربال مي آيند، 
گرفته نمي شود، به ايلنا گفت: در دستورالعمل غربال يك 

ارزيابي ثانويه نيز در نظر گرفته شده است.

عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي، به تشريح 
داليل مثبت و منفي افزايش توليد دارو در 9 ماه ابتداي سال 

98 در كشور پرداخت.
بهروز بنيادي در مورد انتش��ار گزارش��ي از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت كه نشان مي دهد در 9ماهه امسال بيش از 
36ميليارد عدد داروي انساني توليد شده كه نسبت به 9ماهه 
97 حدود 30درصد افزايش نشان مي دهد، گفت: افزايش 
ميزان توليد دارو را از ابعاد مختلفي مي توان مورد بررسي قرار 
داد، كما اينكه اگر اين مهم در جهت خودكفايي و كاهش 
وابستگي محقق شده باشد، نشان مي دهد تكنولوژي ها و 
توانمندي هاي الزم ايجاد شده و مواد اوليه براي توليد دارو به 
اندازه كافي در كشور وجود دارد كه اين امر نگراني ها در مورد 

كمبود دارو را رفع مي كند.
نماينده مردم كاشمر، بردسكن و خليل آباد در مجلس شوراي 
اسالمي، ادامه داد: ديدگاه ديگر اينكه ممكن است بخشي از 
افزايش توليد دارو به عنوان صادرات استفاده شده باشد كه 
در پي آن توانسته باشيم بازارهاي بيشتري را به دست آوريم.

او در بيان ديدگاه منفي كه مي تواند در خصوص افزايش توليد 
دارو وجود داشته باشد، به خانه ملت گفت: اگر افزايش توليد 
دارو در داخل به اين دليل بوده باشد كه مصرف دارو در كشور 
افزايش يافته است، امر نگران كننده اي است، بنابراين الزم 
است مسووالن مربوطه در مورد داليل افزايش اين ميزان 
دارو شفاف سازي كنند هر چند در زمستان به دليل افزايش 
مراجعه به پزشكان و مصرف برخي داروها اين امكان وجود 

دارد كه ميزان توليد دارو هم افزايش يابد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اينكه آيا در 
ايران امكانات الزم جهت تولي��د دارو براي بيماران خاص 
وجود دارد، اظهار كرد: البته گام هايي هم براي توليد داروي 
بيماران خاص و سرطاني در كشور برداشته شده است، اما 
هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: اغلب 
كشورها براي توليد داروي مورد نياز بيماران خاص همين 
مسير را طي مي كنند، ضمن اينكه در دنيا روال اينگونه است 
كه به دليل محدوديت نياز كشورها به توليد داروي بيماران 
خاص و هزينه زيادي كه سرمايه گذاري در اين بخش به همراه 
دارد، يك كشور هدف گذاري مي شود، بنابراين چنانچه ايران 
بخواهد در اين زمينه موفق باشد بايد بازاريابي كرده و اقتصاد 
سالمت را مورد بررسي قرار دهد، اما چون تهيه اين داروها 
يك امر حاكميتي است اگر قرار باشد توليد شود، دولت بايد 
سوبسيد الزم را براي آن شركت سرمايه گذار فراهم كند كه 

به نظر مي رسد دشوار باشد. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

تكليف 31 باغ پايتخت در شوراي شهر تعيين شد

وزير راه و شهرسازي: 

محسن هاشمي: شهرداري به دنبال استفاده از سرمايه هاي سرگردان شهروندان است

تحول در اقتصاد باغ هاي تهران

فايل صوتي مكالمات خلبان شركت آسمان بايد بررسي شود

گروه راه و شهرسازي|
شوراي شهر تهران هر هفته يكشنبه و روزهاي سه شنبه 
به ش��كل يك هفته در ميان جلسه برگزار مي كند.در 
طول سال بررس��ي پالك ثبت هايي كه تشخيص باغ 
بودن يا نبودن آن بر عهده شورا است، معموال به دليل 
كمبود وقت بررس��ي نمي ش��د يا هر جلسه يك يا دو 
پالك ثبتي مورد بررس��ي ق��رار مي گرفت، در نتيجه 
تعداد پرونده هاي پالك ثبتي زياد ش��ده بود بنابراين 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر از حدود يك ماه 
پيش جلسه روزهاي سه شنبه را به طور فوق العاده به 
بررس��ي پالك ثبتي ها اختصاص داد. روز گذشته نيز 
اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در جلسه شورا 
تكليف ۳۱ پرونده ملكي را از حيث باغ يا غير باغ بودن 

مشخص كردند. 
علي اعطا، سخنگوي ش��وراي اسالمي شهر تهران در 
نشست خبري خود كه بعد از جلسه شورا برگزار شد، 
اظهار كرد: تشخيص باغ بودن يك ملك بر عهده شورا 
است و پرونده هايي كه در كميسيون هاي ماده 7 نظريه 
كارشناسي باغ داشته باش��د به صحن مي آيند تا راي 
صادر شود. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود و من مايلم 
مقداري در مورد آن صحبت كنم اين است كه قطعاتي 
كه راي باغ مي گيرند چه سرنوشتي پيدا مي كنند و آن 
دسته قطعاتي كه راي غير باغ مي گيرند چه شرايطي 

خواهند داشت.
او ادامه داد: در مورد قطعاتي كه راي باغ مي گيرند تا پيش 
از لغو مصوبه برج - باغ ها، طبق اين مصوبه عمل مي شد و 
سطح ساخت باغ زيرساخت مي رفت و چيزي از آن باقي 
نمي ماند. بعد از يك دوره زماني مصوبه برج - باغ تعليق 

و مصوبه اي تحت عنوان خانه- باغ جايگزين آن شد.
سخنگوي ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه اكنون 
خانه- باغ براي قطعاتي ك��ه راي باغ مي گيرند، مالك 
عمل است، عنوان كرد: به اين معنا كه تراكم ساختماني 
و تعداد طبقات و سطح اشغال بنا در باغ بسيار محدود 
مي شود و در ازاي آن امتيازات اقتصادي ديگري به مالك 
و سرمايه گذار و بهره بردار داده مي شود. اگر پيش از اين، 
ملك يك كاربري مس��كوني داشته اكنون كه راي باغ 
مي گيرد، مي تواند در همان كاربري مسكوني فهرست 

بسيار متنوعي از فعاليت ها را مستقر كند.
او در تشريح نوع فعاليت ها توضيح داد: به عنوان مثال 
فعاليت هاي گردشگري، پذيرايي، تفريحي، فرهنگي 
آموزش��ي و خدماتي مي تواند شكل بگيرد و امتيازات 
ويژه اي در بح��ث عوارض به مالكي��ن تعلق بگيرد. به 
عبارتي اقتصاد جاري در باغات مبتني بر ساخت و ساز 
نخواهد بود بلكه مبتني بر فعاليتي خواهد بود كه در آنجا 

شكل مي گيرد.
اعطا تاكي��د ك��رد: ب��ه زودي نشس��ت فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در باغات را از طرف كميس��يون هاي 
ذي ربط و ش��هرداري و ذي نفعان به منظور توس��عه 
زمينه هاي سرمايه گذاري برگزار مي كنيم و ابعاد مختلف 
موضوع را به مردم معرفي خواهيم كرد. او در ادامه با اشاره 
به تخريب برخي از ساختمان هاي با ارزش در ماه هاي 
اخير اضافه كرد: در هفته هاي اخير حساس��يت هايي 

در جامعه فرهنگي كشور نس��بت به تخريب بناهاي 
ارزشمند معاصر ايجاد شد و به رسانه ها راه پيدا كرد.

   رشد 43 درصدي بودجه عمراني
اما در جلسه روز گذشته عالوه بر بررسي پالك ثبتي ها، 
 محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران نيز درباره 
بودجه سال آينده توضيحاتي ارايه كرد و گفت: بودجه 
بر اساس افزايش ۲۵ درصدي در نظر گرفته و بسته شده 
است. به گفته او بودجه شهرداري در حوزه هزينه ها رشد 
چنداني نداشته و در حدي بوده كه دستمزدها و حقوق ها 
پوشش داده ش��ود ولي در زمينه پروژه هاي عمراني با 

رشد ۴۳ درصدي بودجه همراه خواهيم بود. 
او افزود: ش��هرداري تصميم گرفت��ه از نقدينگي هاي 
س��رگردان مردم براي توسعه در شهر همچون مترو و 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده كند كه با شركت هاي 
سرمايه گذار و آقاي حناچي با كساني كه مايل هستند 
اط��راف مترو اقدامات��ي انجام دهند صحب��ت كرده و 

مذاكراتي انجام داده است.
هاش��مي با بيان اينكه قيمت ملك افزايش يافته و اين 
مساله دارايي هاي شهرداري را بيشتر كرده است، گفت: 
اين موضوع همان مبحث بودجه هاي غيرنقدي است 
كه ش��ورا هم تصميم گرفته به اين مساله توجه كند و 
در سال ۹۹ شاهد بيشتر شدن فعاليت هاي شهري به 
ويژه نوع عمراني و حمل و نقل خواهيم بود. همچنين 
شهردار تهران عمده پول بودجه را براي مترو اختصاص 
داده كه رقمي حدود ۳۴۰۰ ميليارد تومان بود. مبالغي 
نيز براي توسعه اتوبوس ها و خيابان كامل در نظر گرفته 
ش��ده و ۲ هزار ميليارد تومان هم براي توسعه شهري 

اختصاص يافته است.

   تكميل 10 پالزاي شهري
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه ۱۰ پالزاي شهري 
بايد در پايتخت كامل شود، گفت: با افزايش بودجه هاي 
عمراني در س��ال ۹۹ تالش خواهد ش��د اين موضوع 
محقق شود. همچنين راه زميني عباس آباد تا برج ميالد 
كه پياده راه سبز نام دارد تكميل خواهد شد.در بودجه 
شهرداري مبالغي نيز براي بافت فرس��وده و زيربناي 
خدماتي آن اختصاص يافته كه حدود ۲ هزار ميليارد 
تومان است، ۵۰۰ ميليارد تومان نيز براي پسماند و زباله 
و ۵۰۰ ميليارد تومان براي موضوعات فرهنگي در نظر 
گرفته شده است.او گفت: حناچي با توجه به سابقه اي 
كه در حال حاضر در حوزه ش��هري پيدا كرده، اميدوار 
است بتواند منابع را جذب و در شهرداري استفاده كند 
تا شاهد شكوفايي فعاليت هاي عمراني پايتخت باشيم.

رييس شوراي ش��هر تهران در مورد عوارضي كه مردم 
در حوزه شهري در سال ۹۹ قرار است پرداخت كنند، 
گفت: عوارض را ما در شورا بر اساس تورم در نظر گرفتيم 
كه البته اين افزايش بايد به كميته تطبيق برود و دولت 
هم آن را تأييد كند ولي نكته اي كه حائز اهميت است 

اين بوده كه ما عوارض را غير نرمال افزايش نداده ايم.
هاشمي در مورد پهنه T و طرح تفصيلي گفت: بر اساس 
پهنه T ت��ا ۳۰۰ متري اطراف ايس��تگاه هاي حمل و 

نقل انبوه بر بايد تراكم داشته باشيم تا در جابه جايي ها 
ساماندهي جدي انجام گيرد. به موضوع توسعه حمل 
و نق��ل محور توجه داريم چرا كه اين موضوع مش��كل 
ترافيك را حل مي كند. چندين مصوبه در شوراي شهر 
در مورد توسعه حمل و نقل محور داشته ايم و اگر همان 
جسارتي كه قباًل گفتم وجود داشته باشد مي توانند از 

اين مصوبات استفاده كنند.
علي اعطا نيز در نشس��ت خبري خ��ود به ويژگي هاي 
بودجه شهرداري تهران در سال ٩٩ و فرآيند بررسي آن 
در شوراي شهر تهران پرداخت و گفت: رقم كل بودجه 
با ٢۵ درصد افزايش نسبت به بودجه سال ٩٨ به همراه 
متمم كه بعدا به تصويب رسيد بالغ بر ۳۰ هزار و ٢٠٠ 
ميليارد تومان خواهد بود. ش��هرداري مدعي است بر 
اساس محاسباتي كه در خصوص تحقق بودجه در ١٠ 
ماهه سال ٩٨ انجام داده است تحقق اين بودجه براي 
سال ٩٩ امكان پذير است، اين موضوع را ما در شوراي 

شهر بررسي مي كنيم و اميدواريم اين طور باشد.
اعطا با بيان اينكه نكته اي كه از ديد ما در شورا اهميت 
دارد اين است كه برنامه هاي اولويت محور كميسيون ها 
شامل ١٠٩ پروژه در اليحه بودجه سال ٩٩ ديده شده 
است، گفت: بودجه اختصاص داده شده به اين پروژه ها 
١٠ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده است كه 
اي��ن مي تواند نويد بخش اقدامات خ��وب و موثري در 

سال٩٩ باشد.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به شيوه فعاليت 
ش��ركت و سازمان ها كه بر اس��اس قانون تجارت اداره 
مي شوند، گفت: انتظار مي رفت تا شاهد كاهش وابستگي 

اين شركت ها به بودجه شهرداري تهران باشيم، به همين 
منظور مبلغ كمك هزينه سازمان و شركت ها در مجموع 
١٠ درصد افزايش يافته كه با توجه به پيش بيني تورم 
باالي ٣۵ درصد در سال آينده، عماًل به معناي كاهش 
وابستگي سازمان ها و ش��ركت ها به بودجه شهرداري 

تهران خواهد بود.
او با اش��اره به زمان بندي بررس��ي و تصويب بودجه در 
شوراي شهر تهران گفت: طي يك هفته اعضا، كميته ها 
و كميسيون ها پيشنهادات خود را مطرح مي كنند و در 
يك فاصله زماني پس از روز هفتم ارسال اليحه، به مدت 
سه روز تبصره ها در كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق 
مطرح خواهد ش��د.همچنين به مدت ۴ روز منابع در 
كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق بررسي خواهد شد، 
تبصره ها و منابع نيز در همين فاصله در صحن علني هم 
مطرح مي شود و به تصويب مي رسد. پس از آن مصارف 
را در يك بازه زماني چهار روزه بررسي خواهيم كرد و در 

صحن مطرح مي شود.
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: همچنين بودجه 
شركت ها در يك بازه چهار روزه در كميسيون هاي برنامه 
و بودجه بررسي مي شود و در ادامه شاهد بررسي نهايي 

آن در صحن علني خواهيم بود.

   بودجه 400 ميلياردي
مناسب سازي فضاي عمومي

محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران كه در اين نشست حضور داشت نيز 
در مورد بودجه ش��هرداري گفت: حدود ۴۰۰ ميليارد 

تومان براي مناسب سازي فضاهاي عمومي درنظر گرفته 
شده كه تاكنون اين رقم سابقه نداشته است و حتي ما 
به دنبال بيشتر ش��دن آن هستيم.  او گفت: همچنين 
۵۰۰ ميليارد تومان براي توسعه بوستان هايي ماننند 
واليت، ايرانيان، گلها، چهارباغ و مواردي ديگر در نظر 
گرفته شده كه عمدتا در مناطق غيربرخوردار هستند. 
در بودجه ش��هرداري براي س��ال آينده ۲۰۰ ميليارد 
توم��ان براي تملك باغ��ات در بافت فرس��وده درنظر 
گرفته اند و براي موضوع ايمني،  بحران و تاب آوري نيز 
۱۰76 ميليارد تومان اختصاص بودجه داريم كه پيش 
از اين مغفول مانده بود.  او با بيان اينكه پالزهاي شهري 
را تالش كرده ايم در تدوين بودجه تعدادش را افزايش 
دهيم، گفت: ۴ هزار ميليارد تومان از بودجه براي حمل 
و نقل عمومي مانند مترو و اتوبوس اختصاص يافته است. 

   برنامه شوراي براي حذف امضاهاي طاليي
س��االري درباره اليحه عوارض گفت: اين اليحه ۳ روز 
پيش در شورا تصويب شد و از افتخارات حوزه شهرسازي 
محسوب مي شود، رويكرد ما تدوين اليحه و اصالحات 

آن بود. 
س��االري بيان كرد: انضباط بخش��ي در اين زمينه به 
شفاف سازي و كاهش امضاهاي طاليي مي انجامد كه 
اين موضوع مدنظر ما قرار گرفت. متأسفانه فساد و رانت 
ناشي از امضاهاي طاليي در شهرداري بوده كه شوراي 
ش��هر با مجموعه اي از طرح ها مانند انتش��ار عمومي 
پرونده ها و محدود كردن اختيارات شوراهاي معماري 

اقداماتي را انجام داده است.

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در واكنش به انتشار 
فايل صوتي مكالمات يك خلب��ان ايراني با برج مراقبت 
همزمان با سانحه هوايي براي هواپيماي اوكرايني گفت: 
اين فايل صوتي بايد بررس��ي شود. پرواز شركت آسمان 
بعد از حادثه هواپيماي اوكراين انجام ش��ده بنابراين تا 
قبل از بررسي آن نمي توان اظهارنظر كرد. بررسي ها طبق 
مقررات بايد كامل و جامع باشد و با حضور كارشناسان و 
متخصصان داخلي و كشورهايي كه مجاز به حضور در اين 
بررسي ها هستند به نتايج مطلوب برسيم. تا هدف اصلي 

كه پيشگيري از سوانح احتمالي آتي است، محقق شود.
روز دوشنبه ش��بكه خبري »يونيان« اوكراين يك فايل 
صوتي حاوي مكالمه  بين خلبان يك پرواز ايراني و برج 
مراقبت يا اپروچ مهرآباد را منتشر كرد كه گفته مي شود، 
اين مكالمات حين وقوع حادثه براي هواپيماي اوكرايني 

انجام شده است.
آنگونه كه دو روز پيش، خبرگزاري فارس به نقل از رسانه 
اوكرايني گزارش كرده بود، در اين مكالمه،  خلبان مي گويد 
كه نور موشك و   سپس انفجار بزرگي را مي بيند، خلبان 
هواپيما كه ظاهرا پرواز تهران-شيراز آسمان است، به برج 
مراقبت اعالم مي كند ك��ه نوري بزرگ ديده و به چيزي 
نزديك فرودگاه پيام كرج برخورد كرده اس��ت، سپس 
متصدي اپروچ چندين بار پرواز اوكرايني را صدا مي كند و 
جوابي نمي شنود  . بر اساس اين گزارش، روز چهارشنبه ۱8 
دي ماه يك فروند هواپيماي بوئينگ 8۰۰-7۳7 متعلق 
به شركت هواپيمايي اوكراين اينترنشنال با شماره پرواز 
7۵۲ در ساعت 6:۱۲  از فرودگاه امام خميني)ره( به مقصد 
كي  يف پرواز كرده بود كه پس از قطع ارتباطات با بخش 
كنترل ترافيك در ساعت 6:۱8 در حوالي شاهد شهر از 
توابع استان تهران دچار حادثه شد و سقوط كرد؛ با گذشت 
س��ه روز از اين حادثه، نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران 
اعالم كرد كه اين هواپيما به دليل خطاي انساني پدافند 
هوايي اين نيروي نظامي ساقط شده است. هواپيما داراي 
۱67 مسافر و ۹ نفر خدمه پروازي بود  كه همه سرنشينان 
آن جان باختند؛ اغلب مس��افران اين پرواز يعني حدود 

۱۴۰ نفر ايراني بودند. 

   ديگر سندي به اوكراين ارايه نمي دهيم 
اما انتشار فايل صوتي مكالمه خلبان پرواز شيراز-تهران 

از سوي ش��بكه خبري يونيان، بالفاصله با واكنش تند 
سازمان هواپيمايي كشوري و تهديد به عدم همكاري با 
اوكراين به دليل انتشار فايل صوتي محرمانه مواجه شد. 
مديركل دفتر بررسي سوانح  سازمان هواپيمايي كشوري 
در اين باره به فارس گفته بود:  از انتشار چنين فايلي مطلع 
و متعجب شديم،  اين فايل از مجموعه اسنادي بوده كه 
در تيم مشترك بررسي س��انحه هوايي در اختيار گروه 

كارشناسان اوكرايني قرار گرفته است.
حس��ن رضايي فر ادامه داده بود:  اي��ن اقدام اوكرايني ها 
سبب شد ديگر هيچ سندي به آنها ارايه ندهيم؛ در حال 
حاضر تيم اوكرايني كشور را ترك كرده و فعاًل هيچ گروه 
كارشناس��ي از كش��ورهاي ذي نفع در اين پرونده كه بر 
اس��اس انكس ۱۳ ايكائو )س��ازمان جهاني هوانوردي( 
مي توانند همزمان در حين بررس��ي هاي كارشناس��ي 
كش��ور محل وقوع سانحه حضور داشته باشند، در ايران 

حاضر نيستند.
انتشار اين فايل صوتي در حالي از سوي رسانه اوكرايني 
انجام شده كه طبق مقررات  بين المللي، مكالمات خلبانان 
با برج مراقبت جزو اسناد محرمانه هر كشور است و هيچ 
فرد يا كش��ور ديگري نمي تواند اين مكالم��ات را بدون 

هماهنگي با كشور مالك اين خدمات، منتشر كند.

   برگشت اتباع ايراني از چين
وزير راه و شهرسازي ديروز در گفت وگو با ايلنا، افزون بر 
مساله هواپيماي اوكرايني، درباره بازگشت دانشجويان 
ايراني از كش��ور نيز سخن گفت. او با بيان اينكه از انتشار 
اين حجم از شايعات درباره انجام پروازها از مقصد و به مبدا 
چين متاسفم، گفت: اگر وزارت امور خارجه موضوعي را 
درباره برگشت تعداد ديگري از اتباع ايراني حاضر در چين 
اعالم كند و وزارت بهداش��ت آن را تاييد كند، وزارت راه 
و شهرسازي براي برگرداندن ساير اتباع ايراني حاضر در 
چين اقدام خواهد كرد و بدون نظر وزارت خارجه و وزارت 

بهداشت پروازي در اين مسير انجام نمي شود.
محمد اس��المي درباره آخرين تصميمات نسبت به 
محدوديت ه��اي پروازي چين اظهار داش��ت: پس از 
برگزاري جلسه بين دستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف 
در تاريخ پنجشنبه گذشته براي تصميم گيري نسبت 
به پروازها به مقصد و از مبدا چين، به شركت هواپيمايي 

ماهان ابالغ كرديم كه فروش بليت را در مس��ير چين 
متوقف كند و همه پروازها را به حالت تعليق دربياورد. 
وي با اش��اره ب��ه مصوبه حاصل برگزاري اين جلس��ه 
براي تعيين تكليف پروازهاي مسير چين تاكيد كرد: 
اين مصوبه داراي سه بند اس��ت، اولين بند آن درباره 
تعليق پروازها در اين مسير بود. بند دوم مصوبه مبني 
بر اين است كه نسبت به بازگرداندن ايراني هاي مقيم 
اين كش��ور اقدام شود. بند سوم اين است كه هر تعداد 
دانش��جوي ايراني مقيم ش��هر ووهان چين به كشور 
بازگردانده شوند. البته اين دانشجويان در حال حاضر 

در شهر ووهان در قرنطينه هستند.
وزير راه و شهرسازي در پاس��خ به اين سوال كه آيا براي 
هر تعداد درخواست اتباع ايراني مقيم چين تدارك پرواز 
برگشت به ايران ديده مي شود، گفت: تمام اين موضوعات 
بستگي به تصميم وزارت بهداشت دارد. وزارت بهداشت 
محور اين برنامه  ريزي ها است و وزارت راه و شهرسازي و 
س��ازمان هواپيمايي بدون نظر وزارت بهداشت و بدون 

مصوبه دولت هيچ اقدامي انجام نمي دهد.
اسالمي درباره ش��ايعاتي كه مطرح مي ش��ود مبني بر 
اينك��ه پروازهاي چين همچنان در حال انجام اس��ت و 
فقط از ليست و تابلو پروازي حذف شده اند، گفت: اصال 
چنين چيزي امكان ندارد و از انتشار اين حجم شايعات 
متاسفم. طبق توضيحات قبلي اگر پروازي انجام شد به 
دليل بازگرداندن اتباع ايراني ب��وده آن هم به اندازه نياز 

اعالم شده.
وي تاكيد كرد: در دوره پررونق س��فر بين ايران و چين، 
۱۲ پرواز بين اين دو كشور در هفته انجام مي شد كه اين 
تعداد به 7 پرواز در هفته رسيد. پايان هفته گذشته يعني 
شبي كه براي انجام پروازها تصميم گيري شد، شاهد ورود 
دو پرواز از چين بوديم كه آن هم به اين دليل بود كه وقتي 
اين تصميم گرفته شد اين دو پرواز بخشي از مسير را طي 
كرده بودند و در آسمان بودند. پس از ورود آنها به فرودگاه 
ايران كه عمده مسافران شان هم ايراني بودند، تيم وزارت 
بهداشت هم با دقت مسافران را معاينه و چك كرد و بعد 

مسافران فرودگاه را ترك كردند. 
وزير راه و شهرسازي افرود: سه پرواز هم به سه مقصد عازم 
كشور چين شده است تا اتباع ايراني از طريق اين پروازها 
به كش��ور برگردند كه صبح پرواز آنها به ايران مي رسد. 

همچنين دولت چين اجازه داده است كه ساعت 8 صبح 
امروز - سه شنبه ۱۵ دي ماه - براي برگرداندن دانشجويان 
ايراني يك پرواز در فرودگاه شهر ووهان بنشيند. در اين 
پرواز تيم پزشكي حضور دارند و مسافران پرواز هم طبق 
اس��تانداردهاي وزارت بهداش��ت دوره قرنطينه را بايد 

طي كنند.
اس��المي ادامه داد: اگر وزارت ام��ور خارجه موضوعي را 
درباره برگش��ت تعداد ديگري از اتب��اع ايراني حاضر در 
چين اعالم كند و وزارت بهداشت آن را تاييد كند، وزارت 
راه و شهرسازي براي برگرداندن ساير اتباع ايراني حاضر 
در چين اقدام خواهد كرد. پس بدون نظر وزارت خارجه 

و وزارت بهداشت پروازي در اين مسير انجام نمي شود.

   درخواست ورود مدعي العموم
و شوراي امنيت به سقوط هواپيماي اوكرايني

 در همين حال، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
شوراي اسالمي خواستار ورود مدعي العموم و شوراي عالي 
امنيت ملي به تناقض گويي ها درباره سقوط هواپيماي 

اوكرايني و همچنين عدم توقف پروازهاي چين شد.
بهرام پارس��ايي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پخش 
صداي ضبط ش��ده خلبان هواپيماي آسمان در مسير 
ش��يراز به تهران كه از برج مراقبت گرفته شده، صراحتا 
نشان مي دهد سازمان هواپيمايي از داليل وقوع حادثه 
خبر داش��ته و ابهامي در اين موضوع وجود ندارد. تا قبل 
از اين تصور مي شد كه سازمان هواپيمايي، كارشناسان و 
كميته بررسي سانحه به صورت شتابزده و غيرحرفه اي 
اظهارنظر كردند، اما آنچه ديروز منتشر شد نشان مي دهد 
آنها آگاهانه و خالف واقع سخن گفتند و عالوه بر اعتماد 
عمومي به اعتبار كش��ور به عنوان يكي از اعضاي ايكائو 

صدمه زدند.
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه جاي سوال دارد، اين 
است كه چطور رييس سازمان هواپيمايي اين موضوع 
را مي دانسته ولي وزير راه و شهرسازي و خود دولت از 
آن اظهار بي اطالع��ي مي كنند و مي گويند تنها چند 
ساعت قبل از اطالعيه ستاد كل از اين موضوع اطالع 
پيدا كردند. اين ابهامي است كه دولت بايد رسما درباره  
آن به افكار عمومي پاسخ دهد و بگويد چطور سازمان 
هواپيمايي كه بخشي از دولت است از اين موضوع اطالع 

داشته و رييس جمهور و دولت از آن اظهار بي اطالعي 
مي كنند. نماينده مردم ش��يراز در مجلس با اشاره به 
واكنش رييس كميته بررسي سانحه به انتشار اين فايل، 
اظهار كرد: آنها گفته اند اين فايل محرمانه بوده و به خاطر 
انتشار آن ديگر با اوكراين همكاري نمي كنيم، اول بايد 
بررسي شود كه آيا طبق قوانين ايكائو اين مكالمات كه 
به صورت زنده پخش، ضبط و آرشيو مي شود محرمانه 
است و آيا محرمانه بودن آن به آنها اعالم شده بود يا نه 
و ديگر اينكه قطع همكاري با اوكراين در اختيار رييس 
كميته بررسي سانحه نيست و او مطلقا حق اظهارنظر 
از طرف دولت و دستگاه ديپلماسي را ندارد. ايران عضو 
ايكائو اس��ت و قوانين ايكائو بخشي از قوانين ماست و 
ما نمي توانيم بگوييم در اين زمينه خالف قانون عمل 
مي كنيم. اين ه��م به گزارش هاي غيركارشناس��ي، 

غيرحرفه اي و خالف واقع قبلي اضافه مي شود.
پارسايي همچنين با اش��اره به ابالغ توقف پروازهاي 
چين از سوي معاون اول رييس جمهور گفت: قرار بود 
اين پروازها تنها براي آوردن دانش��جويان و ايرانيان از 
چين برقرار باشد ولي ما شاهد برقراري پروازهاي چين 
بوديم و ايرالين هاي ايران به صورت ترانزيت مسافرهاي 
چين را از كشورهاي ديگر منتقل مي كنند، عالوه بر اين 
ديداري كه مدير ايرالين ماهان با سفير چين داشت و 
براي ادامه  همكاري با اين كشور اعالم آمادگي كرد نشان 
از اين دارد كه سازمان هواپيمايي بر زيرمجموعه هاي 

خود تسلطي ندارد.
وي ادامه داد: ما ش��اهد اين هس��تيم تركي��ه كه درآمد 
اصلي اش از گردش��گري اس��ت و بخش قابل توجهي از 
گردشگران اين كشور را چيني ها تشكيل مي دهند، به 
خاطر اهميت جان مردم كليه پروازهاي چين را كنسل 
كرده و حتما ميليون ه��ا دالر هم صدمه مي بينند اما در 
ايران كه مراودات توريستي آن با ساير كشورها به حداقل 
رس��يده مدير يك ايرالين به خاطر منافع شخصي براي 
انتقال مس��افران چيني اعالم آمادگ��ي مي كند كه اين 
معامله روي سالمت مردم و فرصت طلبي است. پارسايي 
گفت: من به دولت و مسووالن خصوصا درباره ورود ويروس 
كروناي جديد اعالم خطر مي كنم، متاسفانه نظارتي در 
اين باره وجود ندارد و دولت با كساني كه سالمت مردم را 

به خطر مي اندازند برخوردي نمي كند.
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حناچي: چراغ خاموش
در  حال پس گرفتن امالك هستيم

پيروز حناچي، شهردار تهران از شناسايي ۱۳۰ 
ملك جديد در جريان بررسي امالك در اختيار 
غير ش��هرداري تهران خبر داد. به گزارش ايلنا، 
حناچي درب��اره اقداماتي كه ش��هرداري تهران 
براي بازپس گيري ام��الك در اختيار غير انجام 
داده اس��ت، گفت: در شهرداري به صورت چراغ 
خاموش در حال پس گرفتن امالك هستيم و با 
هيچ كس هم شوخي نداريم. كار سختي است، 
چرا كه بايد امالكي كه اس��تفاده درستي از آنها 
مي ش��ود را از امالكي كه انحراف كاربري دارند، 
تفكيك كنيم. براي مثال خيريه ها، تشكل هاي 
مردم نهاد و س��من هايي كه فعاليت اجرايي آنها 
مغايرتي با حضورش��ان در امالك ندارد، را بايد 
بررسي و تفكيك كرد. شهردار تهران با تاكيد بر 
اينكه اين مساله توس��ط شهرداري با جديت در 
حال پيگيري است، گفت: آمار امالك در اختيار 
غير ۱۴۰۰ عدد بوده كه به ش��وراي شهر تهران 
ارايه شده است و ۱۳۰ ملك ديگر نيز وجود دارد 
كه تاكنون شناسايي نشده بودند و آنها را شناسايي 
كرديم. حناچي تصريح كرد: روند بازپس گيري 
امالك يك كار دايمي است كه توسط شهرداري 
تهران در حال تعقيب است و اين مساله را خبري 
نكرديم، چرا كه لزومي براي اين كار وجود ندارد. 
شهرداري در حال بازپس گيري امالكي است كه 
به صورت غيرقانوني واگذار ش��ده اند و بسياري 
از امالك را هم پس گرفته اس��ت. شهردار تهران 
درباره بررس��ي تخلفات دوره پيشين مديريت 
شهري و نتايج آن گفت: پرونده هاي دوره پيشين 
مديريت شهري در حال پيگيري قضايي است و 
اگر كسي حرفي درباره پيگيري نشدن آن زده، 
اطالعي از اين قضيه ندارد. او در پاسخ به اين سوال 
كه آقاي هاش��مي مي گويد شهرداري جسارت 
حل مسائل شهر را ندارد، گفت: ما جسارت داريم، 
نشان نمي دهيم. محسن هاشمي رييس شوراي 
شهر تهران چندي پيش عملكرد شهرداري تهران 
در پيگيري حقوقي و قضايي تخلفات دوره پيشين 
كمتر از حد انتظار دانست و گفته بود: آقاي نجفي 
در دوره مسووليت خود تنها تعدادي نامه به قوه 
قضاييه نوشت و شكايتي طرح نكرد و پس از آن نيز 
تا دي ماه، شكايتي از شهرداري در جهت احياي 
حقوق از دس��ت رفته طرح نشده بود، به  همين 
خاطر ش��ورا با تصويب طرح تحقيق و تفحص از 
امالك ش��هرداري، راس��ا به موضوع ورود كرده 
است. وي همچنين تصريح كرده بود، اينكه چقدر 
از فرصت حضور شهردار در هيات دولت براي حل 
مسائل شهر استفاده مي شود، بستگي به سماجت 
و جس��ارت ما دارد كه رودروي وزرا و مسووالن 
اجرايي در موقعيت انجام دادن كارها قرار گيريم.

نرخ طرح ترافيك 99؛ روزانه از 
16 هزار تا 54 هزار تومان

عمار سعيديان فر، مدير واحد ساماندهي محدوده ها 
و طرح هاي ترافيك شهرداري تهران توضيحاتي 
درباره رزروي ش��دن طرح ترافي��ك در پايتخت 
ارايه ك��رد. به گزارش فارس، س��عيديان فر درباره 
رزروي شدن طرح ترافيك در پايتخت، اظهار كرد: 
برنامه ريزي ه��اي الزم ب��راي اجرايي كردن طرح 
ترافيك سال ۱۳۹۹در حال انجام است و اقداماتي 
در اي��ن زمينه خواهيم داش��ت. او اف��زود: رزروي 
شدن طرح ترافيك به صورتي بوده كه شهروندان 
مي توانند از چهارشنبه هر هفته براي هفته بعد طرح 
ترافيك رزرو كنند و تا 6 صبح هر روز امكان حذف 
و كنس��لي آن وجود دارد. مدير واحد س��اماندهي 
محدوده ها و طرح هاي ترافيك ش��هرداري تهران 
ادامه داد: اگر شهروندان به هر علتي طرح ترافيك 
خود را رزرو نكنند و وارد طرح ش��وند تا ساعت ۲۴ 
هم��ان روز فرصت دارن��د رزرو الزم را انجام دهند 
البته به شرطي كه سقف رزرو ها در آن روز پر نشده 
باشد.همچنين بايد توجه داشت اگر به سقف رزرو 
در روز رسيده باشيم بيشترين رقم ورود به محدوده 
طرح ترافيك از شهرونداني كه ورود به طرح ترافيك 
)بدون رزرو( انجام داده باش��ند اخذ مي شود. پس 
بهترين ش��رايط، رزرو قبلي طرح ترافيك قبل از 
ورود به ط��رح ترافيك خواهد بود. س��عيديان فر 
افزود: رزروي ش��دن طرح ترافيك قبال به صورت 
عملياتي و پايلوت در س��ال ۱۳۹7 و ۱۳۹8 انجام 
شده است و موضوع رزرو در سال ۱۳۹۹ سياست 

جديدي نيست.

   امكان رزرو 40 هزار طرح ترافيك روزانه
او تصريح كرد: طبق مصوبه شوراي شهر و شوراي 
ترافيك ش��هر تهران ام��كان رزرو ۴۰ هزار طرح 
ترافي��ك به ص��ورت روزانه براي س��ال ۹۹ وجود 
خواهد داش��ت و ش��هروندان مي توانند از طريق 
سامانه تهران من در اين زمينه اقدام كنند. همچنين 
اپليكيشن تهران من تا پايان سال ۱۳۹8 رونمايي و 
به بهره برداري خواهد رسيد. مدير واحد ساماندهي 
محدوده ها و طرح هاي ترافيك ش��هرداري تهران 
در مورد بيشترين و كمترين نرخ طرح ترافيك در 
پايتخت گفت:  در صورتي كه شهروندان معاينه فني 
برتر براي خودروهايش��ان داشته باشند كمترين 
مبلغ برابر با ۱6 هزار و ۴6۴ تومان از آنها بابت ورود 
به طرح ترافيك اخذ مي شود و بيشترين ميزان نرخ 
طرح ترافيك در صورتي كه شهروندان فاقد معاينه 
فني برتر باشند ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود. او 
تصريح كرد: رانندگان داراي معاينه فني برتر براي 
خودروها ۳۰ درصد تخفيف نسبت به رقم پايه طرح 
ترافيك خواهند داشت كه اين ميزان تخفيف نسبت 
به سال ۹8 حدود ۵ درصد بيشتر شده و به عبارتي 
تعرفه تردد در طرح ترافيك براي دارندگان معاينه 
فني برتر ۱۳.۵درصد و براي كساني كه معاينه فني 
عادي دارند ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 

۱۳۹8 افزايش يافته است.
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وزارت صمت منتشر كرد

كارنامه توليد تا پايان فصل پاييز 
تعادل | گروه صنعت|

وزارت صمت، شاخص هاي عملكردي بخش هاي 
صنعت، معدن و تجارت را منتش�ر كرد. براساس 
اين آمار مي توان عنوان كرد كه طي 9 ماه نخست 
س�ال جاري، تعداد جوازهاي صادر شده در بخش 
صنعت، گواهي كشف و پروانه بهره برداري اصناف، 
تجارت خارجي، نرم افزار، ج�واز و پروانه خدمات 
فني و مهندسي، جواز تاسيس مراكز پژوهش هاي 
صنعتي و معدني و پروانه تحقيق و توسعه، افزايش 
يافته است. در همين حال تعداد جوازهاي صادره 
درخصوص پروانه اكتشاف معادن، پروانه پژوهش و 
گواهي تحقيق و توسعه كاهش يافته است. همچنين 
با بررس�ي آمار منتش�ر ش�ده مي توان گفت كه 
موقعيت هاي شغلي ايجاد شده با صدور مجوزهاي 
مختل�ف در بخش صنع�ت، مع�دن و نرم افزاري، 
صعودي گزارش مي ش�ود. با اي�ن وجود حجم كل 
سرمايه گذاري خارجي در طرح هاي صنعتي، معدني 
و تجاري، كاهش محدودي را تجربه كرده اس�ت. 
در همي�ن حال آمار توليد در بس�ياري از حوزه ها 
اميدبخش توصيف مي ش�ود. آمار توليد در بخش 
معدن و صنايع معدني حكايت از آن دارد كه توليد 
اغلب كاالهاي منتخب اين بخش در س�ال جاري، 
افزايشي بوده است. تنها توليد شمش آلومينيوم، 
آلومينا و كنسانتره زغال سنگ كاهش يافته است. 

براساس آمار منتشر شده از سوي معاونت طرح و برنامه 
وزارت صمت تعداد مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت 
و بخش جواز تاس��يس در 9 ماه نخست سال جاري برابر 
19 هزار و 812 مورد عنوان شده است. تعداد اين مجوزها 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 18 درصدي 
داشته است. در همين حال پروانه هاي بهره برداري نيز در 
بازه زماني مورد بحث طي سال جاري، 4 هزار و 567 مورد 
بوده كه در مقايسه با 4 هزار و 363 مجوز صادر شده در سال 
گذشته، 4.7 درصد افزايش يافته است. افزايش در صدور 
مجوزهاي ياد شده حكايت از آن دارد كه در سال جاري، 
رونق توليد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اس��ت و 
توليدكنندگان داخلي با وجود تمام فش��ارها، با جديت 

فعاليت مي كنند.
در عين حال طي 3 فصل نخست سال جاري 504 مجوز 
اكتشاف صادر شده است؛ درحالي كه اين رقم براي مدت 
مشابه سال 97، برابر 593 بود. بنابراين بايد اذعان كرد كه 
تعداد پروانه هاي اكتشاف معدن تا پايان آذرماه سال جاري، 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد كمتر 
شده اس��ت. در همين حال، تعداد گواهي كشف در سال 
جاري رشد 2.5 درصدي داشته و برابر 289 مورد عنوان 
شده است. پروانه بهره برداري از معادن نيز تنها با رشد 0.3 

درصدي، 333 مورد عنوان شده است.
تعداد مجوز پروانه هاي صنفي در 9 ماه نخست سال جاري 
برابر 293 هزار و 777 مورد عنوان ش��ده كه در مقايسه با 

مدت مشابه سال گذشته، 0.7 درصد بيشتر شده است. 
در همين حال بايد عنوان كرد تا پايان پاييز سال جاري، 
5 هزار و 590 كارت بازرگاني صادر ش��ده است؛ بنابراين 
بايد اذعان كرد تعداد كارت هاي بازرگاني صادر شده تا اين 
تاريخ در مقايسه با سال گذشته، 3 درصد بيشتر شده است. 
همچنين پروانه بهره برداري نرم افزار نيز در 9 ماه ابتدايي 
سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 97، رشد 55.6 
درصدي داشته و از 18 فقره به 28 فقره افزايش يافته است. 
بايد افزود تعداد جواز خدمات فني و مهندسي و پروانه فني 
و مهندسي صادر شده نيز به ترتيب رشد 18.8 درصدي 
و 3.2 درصدي داشته اند و به ترتيب 253 و 129 جواز در 

حوزه هاي موردبحث صادر شده  است. 
البته با وجودي كه صدور جواز تاسيس مركز پژوهش هاي 
صنعتي و معدني 75 درص��د افزايش يافته و به 14 فقره 
رسيده اس��ت؛ پروانه پژوهش در همين مراكز، افت 50 
درصدي داش��ته و به 5 مورد رسيده است. صدور گواهي 
تحقيق و توسعه نيز با افت 67 درصدي از 206 مجوز در 
س��ال 97 به 68 مجوز در سال 98 كاهش يافته است. اما 
صدور پروانه تحقيق و توسعه در سال جاري رشد بيش از 

20 درصدي را تجربه كرده و به 130 مورد رسيده است.

    سرمايه و اشتغال مجوزهاي صادره
از س��وي ديگر بررسي هاي آماري نش��ان از اين دارد كه 
سرمايه مجوزهاي صادر شده در بخش جواز تاسيس طي 
9 ماه نخست سال جاري در مقايسه با 9 ماه ابتدايي سال 
97، كاهش 7 درصدي داشته است. سرمايه مجوزهايي كه 
با عنوان پروانه بهره برداري در همين زمان صادر شده اند 
نيز در مقايسه با سال گذشته، افت بيش از 11 درصدي را 
تجربه كرده است. بر پايه همين آمار بايد گفت كه هزينه 
عمليات اكتشاف در 7 ماه ابتدايي سال جاري در مقايسه 
با مدت مشابه سال 97، نزديك به 54 درصد بيشتر شده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه هنوز آمار آبان و آذر اعالم 

نشده است. 
براساس مجوزهاي صادر شده در بخش صنعت، از ابتداي 
س��ال تا پايان پاييز، براي 454 هزار و 502 نفر، موقعيت 
شغلي جديد ايجاد شده است؛ اين در حالي است كه آمار 
اشتغال اين بخش در سه فصل نخست سال گذشته برابر 
396 هزار و 752 نفر بود. يعني اشتغالزايي اين بخش، 14.6 
درصد افزايش يافته است. در همين حال، اشتغالزايي ناشي 
از صدور پروانه بهره برداري در بخش صنعت تا پايان آذر 
ماه س��ال جاري، 72 هزار و 378 مورد عنوان شده است. 
اين تعداد موقعيت شغلي در مقايسه با آمار اشتغال سال 

گذشته، افت 6.8 درصدي داشته است. 
همچنين بررسي پروانه هاي بهره برداري صادره در بخش 
معدن، نشانگر اين است كه 2 هزار و 933 موقعيت شغلي 
جديد ايجاد شده كه در مقايسه با آمار اشتغالزايي سال 97، 
رشد بيش از 14 درصدي را تجربه كرده است. پروانه هاي 
بهره برداري نرم افزاري تا پايان پاييز سال جاري، براي 4 
هزار و 979 نفر موقعيت شغلي ايجاد كرده اند؛ يعني بايد 

اذعان كرد، اين تعداد موقعيت شغلي در مقايسه با مدت 
مشابه سال 97، رشد بيش از 607 درصدي داشته است.

   نگاهي به سرمايه گذاري خارجي
حجم كل سرمايه گذاري خارجي براي طرح هاي صنعتي، 
معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه گذاري خارجي 
ظرف 9 ماه ابتدايي س��ال جاري، براب��ر 831.8 ميليون 
دالر عنوان شده است. اين رقم در مدت زمان مورد بحث 
در سال 97، برابر 837 ميليون دالر بود؛ يعني حجم كل 
سرمايه گذاري خارجي در اين بازه زماني و در سال جاري، 
افت 0.6 درصدي داش��ته اس��ت. در همين حال تعداد 
پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در اين بازه زماني، از 50 
مورد در سال 97 به 70 مورد در سال 98 افزايش يافته و 

درواقع رشد 40 درصدي داشته است.

   تامين مالي و تسهيالت
آمارهاي منتشر شده همچنين نشان مي دهد، از ابتداي 
سال جاري تا پايان آذرماه، به 15 هزار و 867 بنگاه  توليدي 
كوچك، متوسط و طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت باالي 
60 درصد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي برابر، كمك 
مالي شده است. مجموع اين پرداختي برابر 265530.9  
ميليارد ريال عنوان شده است. همچنين براساس آمار، با 
توجه به تسهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره 18( از 
ابتداي اس��فند 97 تا پايان آذرماه سال جاري، از مجموع 

يك هزار و 627 طرح معرفي ش��ده به بانك، 278 مورد 
آنها مشمول دريافت تس��هيالت شده اند. درمجموع نيز 
15959.5 ميليارد ريال تس��هيالت در اختيار آنها قرار 
گرفته است.در 9 ماه نخست سال 98، درمجموع 3.03 
ميليون فقره بازرس��ي از واحدهاي صنفي انجام گرفته 
است، تعداد بازرسي هاي انجام شده تا پايان آذرماه سال 
97، برابر 2.59 ميليون فقره بود. يعني تعداد بازرسي ها 
در س��ال جاري نزديك به 17 درصد افزايش يافته است. 
در همين حال تعداد پرونده هاي تشكيل شده نيز از 160 
هزار فقره در سال 97 و بازه زماني مورد بحث به 202 هزار 
فقره در س��ال جاري افزايش يافته است كه رشد بيش از 
26 درصدي داشته است. با افزايش بازرسي و پرونده هاي 
ثبت شده، بديهي است كه ميزان تخلفات كشف شده نيز 
افزايش داشته و با رش��د حدود 24 درصدي از 209 هزار 
فقره در سال 97 به 259 فقره در سال جاري، افزايش يافته 
است. با اين وجود رسيدگي به شكايت مردم، افت محدود 
4.5 درصدي را پشت سر گذاشته و از 133 هزار فقره در 9 
ماه نخست سال جاري به 127 هزار فقره تا پاييز سال 98، 

كاهش يافته است.

   نگاهي به آمار توليد كاالها
بخش ديگري آمارهاي منتش��ر شده، نشان مي دهد، در 
9ماه نخست سال جاري برابر 18 ميليون و هفت هزار تن 
فوالد خام در كشور توليد شده است. حجم توليد فوالد خام 

كشور در 9 ماه ابتدايي سال جاري برابر 16 ميليون و 965 
هزار تن برآورد شده است. يعني ميزان توليد فوال خام در 
سال جاري، 6.1 درصد افزايش يافته است. ميزان توليد 
محصوالت فوالدي در مدت زمان مورد بحث طي س��ال 
جاري برابر 15 ميليون و 538 هزار تن برآورد شده است. 
اين ميزان توليد در مقايسه با توليد سال گذشته، رشد 6 
درصدي داشته است. ميزان توليد كاتد مس از 180 هزار 
تن در 9 ماه ابتدايي س��ال 97 به 191.9 هزار تن در سال 
جاري افزايش يافته اس��ت. در همين حال توليد شمش 
آلومينيوم كاهش��ي بوده و با افت بيش از 23 درصدي از 
252 هزار تن در سال گذش��ته به 193 هزار تن در سال 
جاري رسيده است. توليد آلومينا نيز كاهش 2.4 درصد 
داش��ته و به 171 هزار تن رس��يده است. در همين زمان 
1147 هزار تن كنس��انتره زغال سنگ توليد شده كه در 
مقايسه با سال 97، افت 4.6 درصدي داشته است. توليد 
سيمان نيز در بازه ياد شده با 11 درصد رشد به 46 ميليون 
و 620 هزار تن افزايش يافته است. مجموع توليد كاشي و 
سراميك نيز با رشد نزديك به 6 درصدي به بيش از 301 
ميليون تن افزايش يافته است. توليد شيشه جام نيز برابر 
802 هزار تن عنوان شده كه در مقايسه با آمار توليد سال 
گذشته، رشد 8 درصدي را نشان مي دهد. ظروف چيني 
و بهداشتي نيز به ترتيب با رشد 19.2 و 7.9 درصدي در 
مقايسه با سال گذش��ته، هركدام به ميزان 41.8 و 79.2 

هزار تن توليد شده اند. 

نمايشگاه هاي بهاره در شهر آفتاب هم برگزار مي شود

پوشاك فاقد شناسه كاال، قاچاق است

رايزني صادركنندگان با بانك مركزي براي تسريع در بازگشت ارز از عراق

قائم مقام وزير صمت با اشاره به تعيين و انتخاب مجموعه 
نمايش��گاهي ش��هر آفتاب به عنوان يك��ي از 7 مكان 
پيشنهادي برگزاري نمايشگاه هاي بهاره، گفت: به منظور 
رفاه مردم در جنوب تهران، اين مجموعه نمايشگاهي 
نيز به جمع محل هاي برگزاري نمايشگاه هاي فروش 
مستقيم كاال در ايام پاياني سال اضافه شد. به گزارش 
شاتا، حس��ين مدرس خياباني در حاشيه بازديد خود 
از مجموعه نمايشگاهي ش��هر آفتاب، افزود: بر اساس 
تصميمات مشتركي كه از سوي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت با همفكري اتاق هاي اصناف و جامعه صنفي 
صورت گرفته، هفت نقطه براي برگزاري نمايشگاه هاي 
عرضه مس��تقيم كاال در ايام پاياني سال در نظر گرفته 
شده است كه بر اين اساس، برگزاري اين نمايشگاه در 
مجموعه نمايشگاهي»ش��هر آفتاب« نيز مورد توافق 
واقع شده اس��ت. وي اضافه كرد: بر اساس توافق انجام 
شده وزارت صنعت با هيات مديره مجموعه نمايشگاهي 
شهر آفتاب، قرار است كه غرفه هاي عرضه كاال با حداقل 
قيمت در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا به همان نسبت، 

در عرضه كاالهاي ارايه شده به مردم در اين نمايشگاه 
هم، تخفيف هاي ويژه اي در نظر گرفته شود.

مدرس خياباني با تاكيد بر ضرورت توجه به كيفيت و 
قيمت كاالهاي عرضه ش��ده در نمايشگاه هاي فروش 
بهاره گفت: موقعيت مكاني شهر آفتاب به گونه اي است 
كه برگزاري نمايشگاه بهاره در آن مي تواند براي مردم 
ساكن در جنوب تهران به خصوص مناطق شهري 18، 
19، 20شهرداري تهران و شهرك هاي اطراف از جمله 
واوان، انديش��ه، شهرقدس و شهر ري، گزينه مناسبي 

باش��د؛ به خصوص اينكه با دسترس��ي هايي كه براي 
 تردد به منظور حضور در اين نمايش��گاه فراهم شده، 
پيش بيني ما اين است كه استقبال خوبي از اين نمايشگاه 
صورت گيرد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگاني با اش��اره به به ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب متذكر شد: يكي از 
زيرساخت هاي تجاري كه هم براي توسعه صادرات و هم 
براي تجارت بسيار مهم است، نمايشگاه به شمار مي رود 
كه بر اين اساس، سرمايه گذاري بسيار زياد و عظيمي در 

مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب صورت گرفته است و 
به نظر مي رسد كه به دليل اينكه اين پتانسيل و موقعيت 
مناسب، كمتر شناخته شده است؛ از ظرفيتهاي آن به 
خوبي اس��تفاده نشده است. وي در توضيح اين مطلب 
خاطرنش��ان كرد: 400 هكتار فضاي نمايشگاهي در 
ش��هر آفتاب وجود دارد كه بيش از 23 هزار متر سالن 
مس��قف در آن تعبيه شده است؛ همچنين سالن هاي 
متعدد و استاندارد جهت برگزاري نمايشگاه، جلسات و 
گردهمايي ها، از جمله ظرفيت هاي اين مجموعه است.

رييس س��تاد مبارزه با قاچاق ضم��ن تاكيد بر اينكه 
پوش��اك خارجي فاقد شناسه كاال، قاچاق محسوب 
مي شوند، سه دس��تور جديد براي مقابله با پوشاك 
قاچاق فاقد شناس��ه كاال صادر كرد. به گزارش مهر، 
علي مويدي خرم آبادي در بخشنامه اي به استانداران 
و روساي كميس��يون هاي برنامه ريزي، هماهنگي و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز سراس��ر كش��ور، 
بر تش��ديد مبارزه با پوشاك قاچاق فاقد شناسه كاال 
تاكيد و سه دستور جديد براي توسعه طرح برخورد 
با پوش��اك قاچاق صادر كرد. در اين بخشنامه آمده 
اس��ت: احترامًا با عنايت به توفيقات حاصله از اجراي 
طرح جامع مقابله با قاچاق پوشاك در استان تهران 
و هشت استان هدف از سال گذشته تاكنون، نتايج و 
دس��تاوردهاي طرح مذكور اعم از تغيير رفتار بيش 
از 70 درصدي فروش��گاه هاي هدف و س��قوط گروه 
كاالي پوشاك از نظر حجم قاچاق از رتبه اول در سال 
96 به رتبه هاي پايين تر در سال 97 و ادامه اين روند 
در سال جاري و جايگزين شدن نشان هاي تجاري با 
كيفيت ايراني و افزايش ريسك عرضه پوشاك قاچاق 

و با توجه به تكاليف قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
مبني بر الزام اخذ و نصب شناسه كاال مطابق ماده 2 
دستورالعمل اجرايي ثبت شناس��نامه، اخذ و نصب 
شناسه كاال براي گروه كااليي منسوجات و پوشاك 
تاريخ چهارم خ��رداد ماه 96 مصوب وزارت صنعت و 
ماده 2 دس��تورالعمل ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 
13 قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز براي كاالهاي 
مشمول گروه كااليي پوشاك مصوب وزارت صنعت، 
از تاريخ هاي 31 مرداد ماه 97 و 30 آبان ماه 97 1 به 
ترتيب مهلت عرضه كفش و اجزاي پوشاك خارجي 
فاقد شناسه كاال به اتمام رسيده و از تاريخ هاي اخير، 
هر گونه عرضه كفش و اجزاي پوشاك از جمله كيف، 
كفش و … فاقد شناس��ه در س��طح عرضه مطابق با 
قانون قاچاق محس��وب مي ش��ود. لذا مقتضي است 
نسبت به توسعه طرح برخورد با پوشاك قاچاق فاقد 
شناس��ه به كل كش��ور در فاز دوم براي گروه كاالي 
پوشاك، كيف، كفش و ساير اجزاي پوشاك از تاريخ 

ابالغ به ترتيب زير اقدام فرماييد.
در بند نخست اين بخشنامه تشكيل قرارگاه مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز در اس��تان منبعث از قرارگاه مركزي 
متش��كل از كميته هاي زير با مديريت كميس��يون 
استان و عملياتي شدن آنها براي اجراي طرح؛ مورد 
توجه قرار گرفته است. پيگيري اين موضوع به كميته 
اطالع رساني با محوريت كميسيون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اس��تان؛ كميت��ه شناس��ايي و اطالعاتي با 
محوريت اداره كل اطالعات استان؛ كميته پشتيباني 
عمليات با محوريت نيروي انتظامي اس��تان؛ كميته 
كشف و برخورد با محوريت اداره كل صنعت معدن و 
تجارت اس��تان و كميته قضايي با محوريت اداره كل 

تعزيرات استان، واگذار شده است.
در بند دوم اين دستورالعمل به تدوين و ارسال گزارش 
دوره اي اقدامات صورت گرفت��ه در خصوص اجراي 
طرح به ستاد، اشاره شده است. در بند سوم نيز تاكيد 
شده كه با توجه به تجارب قبلي اجراي طرح و تالش 
جريان ذي نفع قاچاق پوش��اك جهت تأثيرگذاري با 
هدف فضاس��ازي مخرب براي توقف طرح، تأكيدات 
الزم براي خودداري مس��ووالن و دس��ت اندركاران 

مربوطه از اظهارنظر تضعيف كننده ضروري است.

يك مقام مس��وول از رايزن��ي صادركنندگان با بانك 
مركزي براي تسريع در بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به عراق خبر داد و گفت: برگشت بخش عمده اي از ارز 
شركت هاي بزرگ صادراتي از طريق تهاتر برگشت داده 
مي شود. به گزارش مهر يوسف باپيري از رايزني فعاالن 
اقتصادي با بانك مركزي براي تسريع در بازگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات عراق خب��ر داد و گفت: توافقاتي 
از س��وي فعاالن اقتصادي با محوريت اتاق بازرگاني 
مش��ترك ايران و عراق با بانك مركزي در حال انجام 
است كه بتوان مشكل برگشت ارز حاصل از صادرات 
كااله��اي ايراني به عراق را حل كرد. وي با بيان اينكه 
بانك مركزي، پيش��نهاد صادرات ريالي را نپذيرفته 

اس��ت، افزود: در حال حاضر مش��كالت زيادي پيش 
روي فعاالن اقتصادي در عراق وجود دارد تا بتوانند ارز 
حاصل از صادرات خود را به كش��ور برگردانند. وي در 
عين حال خبر داد: در آينده نزديك، به توافقات بسيار 
خوبي با بانك مركزي در رابطه با بازگشت ارز صادراتي 

صادركنندگان ايراني به عراق انجام خواهد شد.
مدير امور بين الملل اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
عراق خاطرنشان كرد: در اين رابطه پروپوزال مشخصي 
از س��وي اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق به بانك 
مركزي اراي��ه كرده ايم كه اميدواريم بتوانيم در هفته 
جاري آن را به توافق برسانيم؛ اجراي اين پيشنهادات 
گشايش خوبي در بازگشت ارز صادراتي ايران از عراق 

حاصل خواهد ك��رد. باپيري با بيان اينكه قصد داريم 
از روش تهاتر ب��راي بازگش��ت ارز صادراتي ايران در 
عراق استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: هم راهكارهاي 
نقل و انتقاالت مالي از طريق صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي و هم از طريق روش ه��اي غيرصرافي در اين 
پروپوزال ديده ش��ده اس��ت كه بر اين اساس، بخش 
خصوصي ت��الش دارد تا بتواند از ط��رق مختلف ارز 
حاصل از صادرات را برگرداند. وي افزود: شركت هاي 
بزرگ صادراتي به عراق مبالغ ارز حاصل از صادرات را 
تهاتر كرده و رفع تعهد ارزي كرده اند؛ اما شركت هاي 
كوچك، راهكاري در اين رابط��ه ندارند؛ در حالي كه 

مبالغ آنها نيز قابل توجه است.
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تاثير آزادسازي صادرات تخم مرغ 
نطفه دار بر بازار نوروزي

ايلنا|نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشور با تاكيد بر اينكه حدود 135 تا 140 ميليون 
قطعه جوجه يك روزه براي ماه جاري در كشور 
در حال توليد است، اظهار كرد: در صورت عدم 
خروج تخم مرغ نطفه دار از كشور با افزايش عرضه 
بيش از نياز جوجه يك روز، افزايش جوجه ريزي 
و حجم باالي توليدي مرغ روبه رو مي شويم كه 
موجب به هم خوردن تعادل بازار در ايام نوروز و 
زيان مرغداران مي ش��ود. حبيب اسداهلل نژاد با 
بيان اينكه جوجه يك روزه مورد نياز براي تامين 
مرغ ايام نوروز به طور كامل توليد و تامين شده 
اس��ت، افزود: پيش بيني مي شود با 15 ميليون 
قطعه جوجه يك روزه مازاد بر نياز روبه رو شويم 
كه مي تواند بازار مرغ را برهم زده و زيان مرغداران 
را رقم بزن��د. وي ادامه داد: در ش��رايطي فعلي 
تصميم براي صدور تخم مرغ نطفه دار از كشور 
تصميم درستي است چراكه عالوه بر تنظيم بازار 
مي تواند براي كش��ور ارزآوري نيز داشته باشد. 
به گفته اس��داهلل نژاد؛ نگاه صنعت مرغداري به 
اين تصميم دولت مثبت است. وي يكي ديگر از 
تصميمات مناسب براي كاهش فشار احتمالي به 
مرغداران در ش��رايط كنوني كاهش سن حذف 
گله هاي مادر از 70 هفتگي به 67 هفتگي عنوان 
كرد. اسداهلل نژاد افزود: اين تصميم نيز بر كاهش 
عرضه و مازاد توليد جوجه يك روزه موثر است. 
وي از تالش مرغداران براي كاهش بيشتر سن 
حذف گله مرغ مادر خب��ر داد و گفت: ما تالش 
مي كنيم سن حذف گله مرغ مادر را تا 64 هفته 
پايين بياريم چرا كه معتقديم با حذف گله ها در 
سن 67 هفتگي همچنان عرضه جوجه يكى روزه 
بيش از نياز خواهد بود. نايب رييس كانون انجمن 
صنفي مرغداران كشور ميزان حجم مرغ عرضه 
شده در بازار نوروز را با توجه به عدم امكان تعيين 
ميزان تلفات، تنوع وزن عرضه مرغ ها به بازار و ... 
را غيرقابل پيش بيني عنوان كرد. اسداهلل نژاد اين 
اطمينان را داد كه در هر شرايطي عرضه مرغ براي 
نوروز به ميزان نياز خواهد بود و كمبود آن را در 

بازار نخواهيم داشت.

واردات 24 ميليارد نخ سيگار 
قاچاق طي 18 ماه

فارس|با توجه ب��ه واردات 15 ميليارد و 350 
ميليون نخ سيگار قاچاق در 9 ماهه ابتداي سال 
گذش��ته و واردات 8 ميليارد و 670 ميليون نخ 
س��يگار قاچاق در 9 ماهه ابتداي امسال بيش از 
24 ميليارد نخ سيگار به كشور وارد شده است. 
گفتني است براساس آخرين آمارهاي رسمي؛ 
واردات سيگار قاچاق در 9 ماهه ابتداي سال 98 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 43 درصد 
كاهش يافته است. در 9 ماهه ابتداي سال 1397 
در مجموع 15 ميليارد و 350 ميليون نخ سيگار 

قاچاق به كشور وارد شده است. 
گفتني اس��ت در 9 ماهه س��ال 1398 واردات 
س��يگار قاچاق به 8 ميليارد و 670 ميليون نخ 
كاهش يافته كه براين اس��اس برآورد مي شود 
 واردات س��يگار قاچ��اق 43 درص��د كاه��ش 

يافته است. 
همچنين ميزان مصرف سيگار در 9 ماهه ابتداي 
امس��ال با مدت مشابه سال گذشته يكسان و به 
ميزان 48 ميلي��ارد و 750 ميليون نخ گزارش 

شده است. 
در همين حال واردات رسمي سيگار در 9 ماهه 
ابتداي امس��ال و ماهه ابتداي سال 97 هم صفر 
گزارش شده است. صادرات سيگار هم در 9 ماهه 
ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

40 درصد كاهش يافته است.

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد . بدينوسيله از کليه شرکت های 
واجد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی98/11/16 جهت اعالم آمادگی به امور کاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دريافت استعالم 

ارزيابی کيفی به واحد کميته فنی -  بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکميل شده می بايست حداکثر تا تاريخ98/11/30 به کميته فنی بازرگانی تحويل گردد .
بديهی است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب 

ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت های واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبًا دعوت به عمل خواهد آورد .
ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن 

به وضوح مشخص گردد .
آدرس امور کاال : ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 90  الی33204080  -011 داخلی 2352 يا تلفکس011-33204091

آدرس کميته فنی - بازرگانی : ساری-  بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران )آقای مهدی زاده داخلی 2408- 33204063- 011(

1- محل تامين اعتبار : منابع داخلی
2- مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد .

3- نوع تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 123402/ت 50659 ه�   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد 
از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی )IR710100004001102607375883(واريز گردد .

4-  زمان مهلت دريافت اسناد: 98/12/6 الی 98/12/7
5- زمان عودت  پيشنهاد مالی : 98/12/19

6- زمان گشايش پيشنهادات : 98/12/20 ساعت 9 صبح
ضمنا: هرگونه تغيير در زمان های ياد شده کتبا اعالم می گردد.

7- شرايط متقاضی :
     مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاوير مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 97/12/29، تعهدنامه رعايت 
مبارزه با پولشويی، اساسنامه، آخرين تغييرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکيج پيمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مديره و 
سهامداران باالی 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان ) با توجه به الزام صورت های مالی و حسابرسی شده( و تکميل فرم پولشويی ارسالی ، گواهی ايمنی صادره از اداره کار ، گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده ،

  عضو وندور نفت و سامانه تامين کاالی صنعت نفت ep در حيطه توليد کنندگان يا تامين کنندگان لوله های فوالدی
    ارزيابی مشتريان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

    داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر) ارائه رزومه کاری مرتبط(
    تضمين کيفيت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(

     نظام کيفيت و نحوه تضمين محصوالت ) گارانتی (
http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت    

    حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در تجديد مناقصات يک مرحله ای به تعداد هر مناقصه گر می باشد.
جهت کسب اطالعات بيشتر در سايت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نماييد .

مبلغ برآورد )به ریال(مبلغ تضمین  )به ریال(مقدارموضوع مناقصهردیف
1Line  pipe   2 "  Grade  B  0/1542000

2/478/630/60049/572/612/000 2Line  pipe   4 "  Grade  B  0/1724000
3Line  pipe   6 "  Grade  B  0/17210000
4Line  pipe   8 "  Grade  B  0/18810000

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

 آگهی فراخوان ارزيابی کيفی )نوبت دوم(
تجديد مناقصه عمومی خريد لوله فوالدی سايز پايين )يک مرحله ای( 

شماره مناقصه: 129064 شماره مجوز: 1398/6951
شرکت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان مازندران
)سهامي خاص(
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آشفتگي در انتخابات درون حزبي دموكرات ها در »آيوا« 

ماكرون: فرانسه، آلمان و لهستان اروپا را اداره مي كنند

فاجعهانتخاباتيدموكراتها

قدرت گيري »مثلث وايمار« در پسابرگزيت

گروه جهان| آيت وكيليان| 
»آي��وا« اولي��ن ايال��ت در امريكا اس��ت ك��ه رقابت 
درون حزب��ي دموكرات ها براي مقابل��ه با ترامپ در 
انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ ميالدي از آنجا 
شروع شد. اما اين شروع با آشفتگي زيادي همراه بود 
چرا كه هنوز نتايج انتخابات ايالتي مشخص نشده و 

اين بر پيچيدگي و آشفتگي اوضاع افزوده است. 
به گزارش س��ي ان ان، پس از راي گي��ري از مردم در 
۱۶۰۰ مركز راي دهي در اياالت آيوا، مسووالن ايالتي 
اعالم كردند در حال شمارش كيفي آرا هستند، چرا 
كه در آن ابهاماتي وجود دارد. همين موضوع موجب 
شده تا افكار عمومي در ايالت آيوا و ساير نقاط امريكا 
با ترديد به موضوع شمارش آراء نگاه كند. اين تاخير 
از جهتي ديگر حايز اهميت است چرا كه كانديداهاي 
دموكرات پيشرو مثل »برني سندرز« سناتور ورمونت 
و »جو بايدن« معاون سابق باراك اوباما، به عنوان يك 
نم��اد به آيوا نگاه مي كنند تا رقابت خود را براس��اس 
آن تنظيم نمايند. اين درحالي است كه هنوز معلوم 
نيس��ت نتايج آراي ايالتي چه زماني منتشر خواهد 
شد. در اين ميان، دونالد ترامپ تنها كانديداي حزب 
جمهوري خواه بيش��ترين س��ود را از هرج و مرج در 
اردوي دموكرات ها خواهد برد؛ چ��ه اينكه او تقريبًا 
از جان به در بردن از اس��تيضاح در سنا هم مطمئن 

شده است.
در گ��زارش س��ي ان ان آم��ده، برخ��ي از گزارش ها 
صحبت از نقص فني دستگاه هايي مي كنند كه براي 
راي دهي الكترونيك مهيا ش��ده اند. با اين حال دفتر 
حزب دموكرات هرگون��ه تقلب انتخاباتي را رد كرده 
اس��ت. دونالد ترامپ در واكنش به رخدادهاي آيوا، 
دموكرات ها را متهم كرده اس��ت كه در سال ۲۰۱۶ 
ميالدي نيز با همين روش برني س��ندرز را كنار زده 
و هيالري كلينت��ون را به جاي او نش��اندند. اليزابت 
وارن يكي از نامزدهاي دموكرات نيز از تاخير در اعالم 
نتايج آي��وا انتقاد كرده و گفته اس��ت كه »هر دقيقه 

تاخي��ر يك فاجعه ب��راي دموكرات ه��ا و آبروي آنها 
اس��ت.« آيوا به طور نمادين ايالت بسيار مهمي براي 
دموكرات ها محسوب مي شود. اين درحالي است كه 
در نظرسنجي هاي جديد نشان مي دهد كه مردم آيوا 
طرفدار دموكرات ها و خواستار شكست دونالد ترامپ 

در انتخابات آتي هستند.
ي��ك مقام دموكراتي��ك آيووا گفته ك��ه نتايج هنوز 
جمع آوري مي شود و اگر صندلي هاي محل بخواهند 
آنها را ب��ه صدا در بياورند يك ش��به خواهد بود. يك 

مش��اور ارش��د كمپين انتخاباتي دموكرات ها گفته 
است: »آنها به معناي واقعي كلمه هيچ نتيجه تاييد 
ش��ده اي ندارند. حداقل تا پايان روز سه شنبه چيزي 

نمي دانيم – حداقل. « 
در ميان عصبانيت، هرج و مرج و سردرگمي، نامزدهاي 
حزب دموكرات يكي پس از ديگري در ستاد انتخاباتي 
خود به صحنه رفتند. اين در حالي اس��ت كه انتظار 
مي رفت اين ح��زب در اين رقابت مهم به يك اجماع 
زودرس برسند. از طرفي گزارش ها حاكي از آن است 

كه انتخابات بعدي، هفته آينده نيز در نيوهمپش��اير 
برگزار خواهد شد. 

در اين گزارش س��ه مجموع��ه از نتايجي كه در واقع 
مويد مغايرت آنهاست، اينگونه تبيين شده كه عالوه بر 
سيستم هاي فني كه براي جدول بندي نتايج استفاده 
مي شوند، عكس هاي نتايج و يك رديف كاغذ استفاده 
شده تا همه نتايج با همديگر مطابقت داشته باشند و 
اطمينان حاصل كنند كه در شماره هايي كه گزارش 
مي دهند، دقت الزم وجود دارد. »مندي مك كلور«، 

مدير ارتباطات حزب دموكرات از ايالت ايوا با انتشار 
بيانيه اي گفته: »اين فقط يك مس��اله گزارش دهي 
است، اپليكيشن كم نشد و اين يك هك يا مزاحمت 
نيست. داده هاي اساس��ي و دنباله كاغذ صوتي است 
و به س��ادگي زمان خواهد برد تا نتايج بيش��تري را 

گزارش دهند.«
سي ان ان نوشته: اين موج سواري ها در نهايت پتانسيل 
اي��ن تهدي��د را دارند كه برن��ده نهاي��ي كارزارهاي 
درون حزبي دموكرات ها تحت الشعاع دستگاه سياسي 
ترسناك ترامپ قرار گيرد. شرايط موجود ممكن است 
در نهايت ب��راي دموكرات ها نام��زدي را وارد عرصه 
رقابت كند كه ت��وان مقابله ب��ا جمهوري خواهان را 
نداشته باشد. اين ميتينگ هاي انتخاباتي در مقايسه 
با گذشته سبك هس��تند و آن انسجام قبلي را ندارد. 
البته دس��ت اندركاران انتخاباتي باي��دن، نامه اي به 
حزب دموكرات آيووا نوش��ته اند ك��ه از »نقص هاي 
قابل توجه« در سيس��تم گزارش راي گيري شكايت 
داش��ته اند. كيت بدينگفيلد مع��اون رييس جمهور 
پيش��ين و مقام ارش��د كمپين انتخاباتي جو بايدن، 
حتي درباره درستي انتخابات ابراز ترديد كرده است. 
او در توئيت��ي گفته: »تماميت اين روند بس��يار مهم 
است و نقص هايي در سيستم گزارش وجود دارد كه 
ممكن است نگراني هاي جدي را براي راي دهندگان 
ايجاد كند.« به گفته برخي از مقام هاي س��تادهاي 
انتخاباتي به رغم گزارش حزب ايالتي، به نظر مي رسد 
جدول بندي نتايج دستخوش تغييراتي شود. از طرفي، 
يكي از نامزدها، »امي كلوبوچار«، سناتور مينه سوتا، 
براي پر كردن خأل سياسي اقدامي زيركانه انجام داد. 
او در يك سخنراني با محتوايي كه شبيه به پيروزي بود 
گفته: »ما مي دانيم كه تأخيرهايي وجود دارد، اما يك 
چيز را مي دانيم؛ ما در حال وزنه زدن بيش از وزن خود 
هستيم! « از طرفي برني سندرز با پيش بيني پيروزي 
خود در اين انتخابات گفته كه احتماال يك شب عالي 

در پيش خواهد داشت.

گروه جهان|
 رييس جمهوري فرانس��ه خواستار روابط نزديك تر 
با لهس��تان براي ش��كل دادن به اتحاديه اروپا بدون 

بريتانيا شده است. 
امانوئل ماكرون پس از انجام مذاكرات با آندژي دودا 
رييس جمهوري لهستان در ورشو، همچنين از اين 
كشور خواسته همراه با آلمان روابط سه  جانبه اي را 
احيا كنند و به اين منظور نشستي پيش از تابستان 
برگزار ش��ود. رييس جمهوري فرانس��ه اذعان كرده 
كه پس از اجرايي ش��دن برگزيت و خ��روج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا يك ش��كنندگي جدي در اين بلوك 

ايجاد شده است. 
به گزارش رس��انه هاي فرانس��وي، امانوئل ماكرون 
گفته اين س��ه كشور مس��وول آينده اروپا هستند و 
بايد اين نقش را به ويژه پس از خروج هفته گذش��ته 
بريتانيا از اتحاديه اروپا از سر بگيرند. امانوئل ماكرون 
همچنين پس از ديدار با نخست وزير لهستان، سفر 
خود چند روز پس از برگزيت را بس��يار ويژه توصيف 
كرده كه نشان دهنده اراده فرانسه براي ايجاد اروپايي 
قوي تر، مس��تقل تر و متحدتر« با همراهي »شركاي 
اس��تراتژيك و قدرت ه��اي بزرگ اروپايي« اس��ت. 
امانوئل ماكرون همچنين بر لزوم تقويت توان دفاعي 
مشترك در اروپا نيز تاكيد كرده و در ارتباط با پيمان 
امنيتي آتالنتيك شمالي )ناتو( نيز گفته: »سازمان 
ناتو بايد اولويت راهبردي مش��خصي داشته باشد.« 

رييس جمهوري فرانس��ه كه هم��واره از ايده نيروي 
نظامي مش��ترك اروپايي دفاع مي كند، پيش از اين 
نيز در ارتباط با ناتو ضمن انتقاد از نقش اين سازمان 

نظامي، آن را دچار مرگ مغزي عنوان كرده بود.
آن��دژي دود رييس جمهوري لهس��تان، نيز در اين 
ديدار تاكيد كرده است كه ۲۷ عضو اتحاديه اروپا بايد 
كارآمدتر و جذاب تر ش��وند تا هيچ كشوري خواهان 

ترك اتحاديه نباشد.
 ماكرون پيش از اين به دولت راس��تگراي لهستان و 
سياست هايش مبني بر امتناع از پذيرش مهاجران، 
تكيه بر سوخت هاي فس��يلي و تالش براي سياسي 

كردن سيستم قضايي اين كشور انتقاد كرده بود. 
فرانس��وا اوالند رييس جمهوري پيش��ين فرانس��ه، 
در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي در پي لغو ق��رارداد خريد 
هلي كوپترهاي نظامي فرانسوي از سوي ورشو سفر 
به اين كش��ور را لغو كرده بود و روابط اين دو كشور 
عض��و اتحاديه اروپا و ناتو تحت تاثي��ر اين اقدام قرار 
گرفت. با اين حال ماكرون در س��فر خود به لهستان 
گفته عالقه مند اس��ت كه ديدارش به عنوان »نقطه  
عطف« در روابط دو جانبه تلقي شود و سوتفاهم ها را 
پاك كند. لهس��تان قرار بود ۵۰ فروند بالگرد نظامي 
مدل »كاراكال« ايرباس را از فرانسه خريداري كند.

پوليتيكو نوش��ته: ماكرون با لهستان از در سياست 
عملگرايانه وارد شده است. چندي پس از متهم كردن 
حزب حاكم ملي گراي لهستان به تضعيف حاكميت 

قانون، رييس جمهوري فرانس��ه رويه خود را تغيير 
داده است. ماكرون در سفر خود به لهستان محتاطانه 
به دنبال تضمين همكاري ورشو در موضوعات اساسي 
امروز اروپا از جمله معامله سبز يا توافق دفاعي است. 
او در كنفرانس خبري با حضور همتاي لهستاني اش 
گفته »اين مساله، مس��اله اي اروپايي است نه روابط 

دوجانبه.«
به اعتق��اد ناظران، لهس��تان كه تنه��ا دو درصد از 
توليد ناخالص داخل��ي اش صرف هزينه هاي دفاعي 
مي شود مي تواند نقش مهمي در برنامه هاي فرانسه 
براي تقويت توان دفاعي اروپا داش��ته باشد. ماكرون 
همچنين مي خواهد طرح اصالحات اروپايي خود را 
در اموري چون كاهش آالينده هاي محيط زيستي يا 
ماليات بر غول هاي فناوري را پيش ببرد و در اين راه 

به حمايت كشورهاي اروپايي نياز دارد. 
ماكرون با وجود انتقادهاي گذش��ته از سياست هاي 
محيط زيستي لهس��تان، در اين سفر براي نزديكي 
بيشتر به ورش��و گفته كه نبايد اقداماتي كه لهستان 
مجبور است براي كنار گذاشتن مصرف ذغال سنگ 
براي توليد نيروي برق انجام دهد را دست كم گرفت. 
او همچنين تالش كرده تا نگراني هاي ورش��و درباره 

سياست  خارجه فرانسه را رفع كند. 
رييس جمهوري فرانسه با اش��اره ضمني به نگراني 
لهس��تان از دور شدن فرانس��ه از واشنگتن در عصر 
ترامپ و احتمال نزديكي به روسيه، گفته: »فرانسه 

نه حامي روس��يه اس��ت و نه مخالف روسيه. فرانسه 
حامي اروپا است.« 

يورواكتي��و در گزارش��ي ب��ا اش��اره ب��ه س��خنان 
رييس جمهوري فرانس��ه در ورشو نوشته: »ماكرون 
به دنبال احياي سه گانه وايمار است، گروهي متشكل 
از سه كشور لهس��تان، آلمان و فرانسه كه هدفشان 
تقويت همكاري ها در شرايط بحراني است. آخرين 
نشست اين گروه هفتم فوريه ۲۰۱۱ برگزار شد. مثلث 
وايمار همچنين ارتباطات س��طح پايين تري مانند 
نشست وزراي خارجه را هر س��اله برگزار مي كنند. 
آخرين نشس��ت اين گ��روه به ميزباني برونيس��واو 
كوموروفس��كي رييس جمهوري وقت لهس��تان و با 
حضور نيكال ساركوزي رييس جمهوري سابق فرانسه 

و آنگال مركل صدراعظم آلمان برگزار شد.« 
رييس جمهوري فرانسه در شرايطي به دنبال متحدان 

جديد در پسابرگزيت است كه به دنبال خروج بريتانيا 
از اتحاديه در نامه اي دوستانه خطاب به مردم بريتانيا 
نوش��ت: »برگزيت نتيجه يك تصميم دموكراتيك 
اس��ت كه در چارچوب حاكميت ملي و توسط مردم 
بريتانيا گرفته شده و فرانسه نيز هميشه آن را محترم 
خواهد ش��مرد. با اين حال، بايد اعت��راف كنم كه به 
عنوان متحد، دوست و معتقد به يگانگي اروپا، تا چه 
اندازه از رفتن ش��ما غمگين هستم. شايد فكر كنيد 
آينده اروپا ديگر دغدغه ش��ما نيست؟ اما من مطلقا 
به چني��ن چيزي باور ندارم زيرا ضع��ف اروپا به نفع 
بريتانيا نيست. همانطور كه درياي مانش نتوانست 
فرانسه و بريتانيا را از يكديگر جدا نگاه دارد، برگزيت 
هم آس��يبي به روابط ديرين دو كش��ور نخواهد زد. 
نبايد اج��ازه دهيم كه رقابتي مضر ميان دو كش��ور 

ايجاد گردد.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

قانون ويزاي شنگن 
تغيير كرد

گروه جهان|ص��دور ويزاي ش��نگن در تمامي 
كنسولگري هاي كشورهاي عضو پيمان محدوده 
شنگن بر پايه قانون جديد و با اعمال افزايش هزينه 
۳۳ درصدي آغاز شده است. به گزارش يورونيوز، بر 
پايه قانوني كه اجراي آن از يكشنبه گذشته آغاز شد، 
هزينه صدور ويزا براي هر فرد بزرگسال از ۶۰ يورو به 
۸۰ يورو افزايش يافته است. اين رقم براي كودكان 
۶ تا ۱۲ سال نيز با ۵ يورو افزايش به ۴۰ يورو رسيده 
است. البته اين هزينه براي شهروندان كشورهايي 
كه با اتحاديه اروپا توافقنامه تسهيل صدور ويزا امضا 
كرده اند، همچون گذشته ۳۵ يورو است. اتحاديه 
اروپا همچنين از كش��ورهاي عضو پيمان شنگن 
خواس��ته تا امكان تكميل و ارس��ال الكترونيكي 
فرم هاي درخواس��ت ويزا را فراهم كنن��د. بر اين 
اساس، اختيار تشخيص صحت امضاي الكترونيكي 
متقاضي��ان نيز به كش��ور دريافت كنن��ده تقاضا 
واگذار ش��ده است. مطابق قانون جديد متقاضيان 
ويزاي ش��نگن مي توانند ۶ ماه پيش از انجام سفر، 
درخواست ويزاي خود را به كنسولگري كشورهاي 
عضو پيمان شنگن ارايه كنند. اين فاصله زماني براي 
برخي مش��اغل خاص از جمله دريانوردان تا ۹ ماه 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه پيش از 
اين، درخواست هاي ويزا بايد ۳ ماه پيش از سفر ارايه 
مي شد. همچنين بر پايه اين قانون، متقاضيان ويزا 
ديگر نيازي به سفر به كشور ثالث نخواهند داشت. 
چرا كه اگر عضوي از اتحاديه اروپا خدمات كنسولي 
خود را به هر دليلي در كشور محل اقامت متقاضي 
متوقف كند، اين امر بايد توسط كنسولگري عضو 

ديگري كه در آن كشور فعال است، انجام شود.

آهنگ رشد اقتصاد روسيه 
كندتر شده است

گروه جهان|كميته آمار دولتي روس��يه )روس 
استات( آمار رشد اقتصاد روسيه را در ۲۰۱۹ منتشر 
كرد كه بر اساس آن آهنگ رشد اقتصاد اين كشور 
كندتر از قبل ش��ده است. به گزارش روز سه شنبه 
ايرنا، توليد ناخالص ملي روسيه در ۲۰۱۹ ميالدي 
۱.۳ درصد رشد داشته و به يك هزار و ۷۶۴ ميليارد 
و ۸۰۰ ميليون دالر رسيده است. اين شاخص در 
مقايسه با يك س��ال پيش از آن )۲۰۱۸( كه ۲.۵ 
درصد بود كاهش يافته است. به اين ترتيب اقتصاد 
روسيه مطابق با پيش بيني وزارت توسعه اقتصاد 
اين كش��ور كه دو سال پيش صورت گرفته بود در 
شرايط بدي قرار دارد چرا كه براي نخستين بار در 
۱۰سال اخير صادرات روسيه در ۲۰۱۹ به ميزان 
۲.۱درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ كاهش يافته كه بر 
كندي رشد اقتصاد روسيه و توليد ناخالص ملي اين 
كشور تاثير مستقيم گذاشت. در سال هاي ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۸صادرات روس��يه افزايش يافت و رش��د 
صادرات اين كش��ور در سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
حدود ۵ درصد بود. هزينه هاي مردم روسيه براي 
خريد كاالها در سال گذشته حدود ۲.۳ درصد بود 
كه در ۲۰۱۸ اين شاخص ۳.۳ درصد بود. بر اساس 
گزارش روس استات، ساختار توليد ناخالص ملي 
روس��يه در ۲۰۱۹ تحت تاثير ش��رايط نامناسب 
خارجي براي صادرات كاالهاي روسيه قرار گرفت. 
س��هم صادرات كاالهاي روسي در توليد ناخالص 
ملي اين كش��ور در سال گذش��ته از ۱۰ درصد در 
س��ال ۲۰۱۸ به ۷.۷ درصد كاهش يافت. صادرات 
كاالهاي اين كشور در ۲۰۱۹، ۵.۷ درصد يا ۴۱۸ 

ميليارد دالر كاهش يافته است. 

صف آرايي پزشكان و وكالي 
فرانسوي عليه اصالحات ماكرون 
گروه جهان|صدها تن از پزشكان و وكالي فرانسوي 
در اعتراض به اصالحات پيشنهادي دولت براي قانون 
بازنشستگي، در خيابان هاي پاريس تظاهرات كردند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين تظاهرات كه از ميدان 
باستي به سمت ميدان اپرا انجام شد، تازه ترين مرحله 
از اعتراض هاي صنفي دو ماه گذشته عليه تالش هاي 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، براي اعمال 
تغييراتي است كه او تنها راه جلوگيري از ورشكستگي 
صندوق هاي بازنشستگي مي داند. تاكنون اتحاديه هاي 
كارگري بخش حمل و نقل، انرژي و حتي اتحاديه هاي 
صنفي معلمان با دست زدن به اعتصاب و راهپيمايي هاي 
گس��ترده تالش كرده اند تا امانوئل ماك��رون را وادار به 
عقب نشيني كنند. اما رييس جمهوري فرانسه اميدوار 
است تا با جلب نظر نمايندگان مجلس، اصالحات مدنظر 
خود را در ماه فوريه نهايي كند. به همين منظور ادوارد 
فليپ، نخست وزيرهفته آينده دور جديدي از مذاكرات 
با اتحاديه هاي كارگري را برگ��زار خواهد كرد. مطابق 
طرح دولت ماكرون، نظام بازنشستگي فرانسه به سيستم 
امتيازي بدل مي شود و شرايط آن براي تمامي كارگران 
بخش دولتي و خصوصي يكسان مي شود. اين سيستم 
امتيازي از سال ۲۰۲۲ ميالدي براي جوان ترين كارگراني 
كه وارد بازار كار مي شوند اعمال مي شود و به تدريج به 
كارگران ُمسن تر تسري پيدا مي كند. البته اين سيستم 
ش��امل متولدان پيش از ۱۹۷۵ نخواهد شد. مخالفان 
دولت معتقدند ك��ه اطالحات مدنظر ماكرون در عمل 
به افزايش س��ن بازنشستگي و كاهش حقوق و مزاياي 
آن منجر خواهد شد. فرانس��ه در حال حاضر ۴۲ طرح 
بازنشستگي متفاوت دارد كه براي بخش هاي مختلف 

دولتي و خصوصي اعمال مي شود. 

اطمينان IMF از مقاومت 
اقتصاد چين در برابر كرونا 

گروه جه�ان| رييس صن��دوق بين المللي پول 
ضم��ن حمايت از تالش هاي چين ب��راي مقابله با 
شيوع ويروس كرونا، گفته اطمينان دارد اقتصاد اين 
كشور منعطف و مقاوم است. كريستالينا جورجيوا 
ضمن اب��راز همدردي با همه كس��اني كه به خاطر 
ويروس كرونا در شرايط س��خت قرار دارند، گفته: 
»ما از تالش هاي چين، از جمله اقدامات مالي، براي 
مقابله با ويروس كرونا حمايت مي كنيم و مطمئنيم 
اقتصاد اين كشور منعطف و مقاوم است. “گري رايس 
سخنگوي صندوق بين المللي پول، نيز اخيرا از تالش 
چين عليه شيوع ويروس كرونا حمايت كرده و گفته 
بود مقامات چين آشكارا اين ويروس را بسيار جدي 
گرفته ان��د. چين اقتصادي ب��زرگ و داراي منابع و 
راه حلي براي مقابله موثر با چالش شيوع ذات الريه 
ناش��ي از ويروس كرونا اس��ت. اين در حالي است 
كه كميس��يون بهداشت ملي چين، گفته مجموع 
مبتاليان به ويروس كرونا كه از شهر ووهان شروع 
ش��د، به ۲۰هزار و ۶۲۲ نفر رس��يده و اين ويروس 
تاكنون جان ۴۲۶ نفر را نيز گرفته است. كميسيون 
اصالحات و برنامه ريزي اقتصادي چين اعالم كرده 
گرچه ويروس كرونا به س��رعت جمعيت زيادي را 
مبتال كرد اما، پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد چين به 
مراتب كمتر از ويروس سارس است. همزمان بانك 
جهاني از كشورهاي جهان خواسته تا يك همكاري 
مشترك براي مقابله با ويروس كرونا تشكيل دهند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بانك جهاني از همه 
كشورها خواس��ته تا آمادگي خود را در برابر شيوع 
كرونا باال ببرند تا از ايجاد اپيدمي ويروسي گسترده تر 

در سطح جهان در ماه هاي آينده جلوگيري شود.

توافق هند و امريكا بر سر 
قرارداد گازي ۲.۵ميليارد دالري 
گروه جهان|در س��ال هاي اخير هن��د و امريكا 
روابط نزديك سياس��ي و دفاعي داشته اند. اكنون 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، قصد دارد 
صادرات انرژي اين كشور به هند به عنوان سومين 
كش��ور مصرف كننده ان��رژي را افزايش دهد و دو 
طرف ب��راي انعقاد ي��ك ق��رارداد گازي كالن به 
ارزش ۲.۵ ميلي��ارد دالري توافق كردند. نش��ريه 
انرژي وورلد نوش��ته: مقامات هندي اعالم كردند 
كه بزرگ ترين ش��ركت واردكننده گاز ال ان جي 
هند به نام پترونت با شركت امريكايي »تالرين« 
براي امضاي توافقنامه گازي به ارزش ۲.۵ ميليارد 
دالر در طول س��فر ترامپ به هن��د توافق كردند. 
مقامات هندي گفته اند شركت پترونت در پروژه 
گازي ش��ركت تالري��ن ب��ه ارزش ۲۷.۵ ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري خواهد كرد و به اين ترتيب 
با در دست داشتن س��هام خواهد توانست ساالنه 
۵ ميليون تن گاز ماي��ع طبيعي از امريكا دريافت 
كند. قيمت گاز صادراتي به هند ۶ دالر در هر يك 
ميليون واحد گرمايي بريتانيا خواهد بود. اين قيمت 
ارزان تر از قرارداد كنوني گازي هند با قطر محسوب 
مي شود. هند قصد دارد سهم گاز طبيعي در بخش 
ان��رژي خود را از ۶.۲ درصد كنوني به ۱۵ درصد تا 
سال ۲۰۳۰ افزايش دهد. اين اقدام با هدف مقابله 
با آلودگي شديد هوا در شهر هاي مختلف اين كشور 
از جمله دهلي نو انجام مي شود. اين كشور همچنين 
در حال گسترش ترمينال هاي واردات گاز ال ان جي 
براي ترغيب سوخت پاك تر است. دهلي نو از قطر 
درخواست كرده است تا قيمت گاز فروخته شده 

به اين كشور را كاهش دهد.
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تركيه و روسيه توافق نامه 
سوچي را پاره كردند؟

گروه جهان| درگيري هاي سوريه و تركيه در ادلب 
كه به كشته شدن شش سرباز تركيه و زخمي شدن 
۹ تن ديگر منجر شد نشان دهنده لبريز شدن صبر 
روسيه در برابر تعلل رجب طيب اردوغان در اجراي 
تعهداتش درخصوص اخراج گروه هاي تروريستي 
است. رأي اليوم نوشته: پس از سقوط شهرهاي سوري 
تحت كنترل هيات تحريرالشام و هم پيمانانش در 
حومه ادلب يكي پس از ديگري به دست ارتش سوريه 
و به ويژه بازپس گيري شهر استراتژيك معرة النعمان 
و نزديك شدن به شهر سراقب رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، خود را در مقابل هم پيمانانش 
در مخالفان سوريه در باتالق عميقي يافته است. شهر 
ادلب در معرض سقوط قرار گرفته كه به معناي آواره 
شدن صدها هزار تن از س��اكنان به سمت مرزهاي 
تركيه است. اين مساله باعث شد تركيه به بزرگ ترين 
قمار از زمان مداخله اش در بحران سوريه دست بزند 
و كاروان نظامي ش��امل ۳۵۰ خ��ودروي زرهي را به 
سراقب فرستاده و انبارهاي سالحش را براي حمايت 
از شورشيان باز كند اين به معناي فروپاشي بيشتر 
توافق هايش با روس هاست. ديمتري پسكوف  گفته 
تركيه اي ها مسكو را از اعزام نيروهايشان به سراقب 
به رغم كانال هاي ارتباطي مي��ان دو طرف خبردار 
نكرده بودند و همين مساله باعث شد ارتش سوريه 
آنجا را بمباران كرده و ش��ش نيروي تركيه كش��ته 
شوند. نتيجه اي كه اينجا مي توان گرفت اين است كه 
روسيه زماني كه مقابل دو گزينه سخت قرار گرفت 
يعني هم پيمان س��وري و تركيه اي ترجيح داد در 
جبهه قديمي هم پيمان سوري باقي بماند به ويژه بعد 
از اينكه ديگر صب��رش از حيله و مكر اردوغان و عدم 
اجراي تعهداتش به سر آمده است. اردوغان حتي اين 
گروه با حمالت پهپادي اش به پايگاه هوايي روسيه 
در حميميم خطوط قرمز زيادي را نقض كرده است؛ 
مساله اي كه موجب خشم روس ها شده و باعث شده 
تصميمي را درباره حمله مش��ترك با ارتش سوريه 
براي بازپس گيري ادلب از طريق گزينه نظامي بعد از 
شكست گزينه سياسي اتخاذ كنند. اما واضح است كه 
ادامه مداخله نظامي تركيه به معناي برخورد نظامي 
بين تركيه و روس��يه و در معرض حمله قرار گرفتن 
نيروهاي تركيه در حومه ادلب است مگر اينكه طبق 
معمول اردوغان با والديمير پوتين، رييس جمهوري 
روس��يه براي حل و فصل يا آتش بس��ي براي توقف 

حمالت تماس بگيرد.

طالبان: پمپئو برف خود را 
روي بام ما نيندازد!

ذبيح اهلل مجاهد س��خنگوي طالب��ان در واكنش به 
اظهارت مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، گفته: »روند 
مذاكرات را توييت ترامپ، خواست هاي متعدد امريكا 
و اختالفات مسووالن در واشنگتن و كابل با مشكالت 
مواجه كرد. پمپئو برف بام خود را بر بام ما نيندازد!« 
به گزارش ايسنا، وزير خارجه امريكا كه به تاشكند سفر 
كرده بود، گفته بود توافق با طالبان نزديك است. پمپئو 
گفته: »طالبان اراده يا ظرفيت را نداش��ت تا كاهش 
خشونت را عملي كنند.« امريكا و طالبان بيش از يك 
سال است كه براي دست يابي به توافق صلح مذاكره 
مي كنند و تاكنون يازده دور مذاكره برگزار شده است. 

پروازهاي عراق به چين 
متوقف شد

وزارت حمل و نقل عراق سه شنبه اعالم كرد پروازهاي 
اين كشور به مقصد چين به دليل شيوع ويروس كرونا 
متوقف شده است. سالم موسي سخنگوي وزارت 
حمل و نقل عراق گفته پس از شيوع ويروس كرونا 
در چين و جلوگيري از ورود آن به كشور تدابير الزم 
انجام شد. او فاش كرده كه پروازهاي برنامه ريزي شده 
هواپيمايي عراق به چين از ۲۱ ژانويه تعليق ش��ده 
است. با افزايش شيوع ويروس كرونا عراق اواخر هفته 
گذشته نيز فرودگاه هاي خود را به روي مسافران و 

اتباع چين بست.

  بازداشت ۷۴ مظنون
به ارتباط با فتو در تركيه

دادستان هاي تركيه اي در استان هاي غربي و مركزي 
اين كشور حكم دستگيري ۷۴ تن مظنون به ارتباط 
با سازمان تروريستي فتو را صادر كرده اند. به گزارش 
آناتولي، دادس��تان ها در اس��تان باليكش��ير اعالم 
كردند كه حكم دستگيري را براي ۲۴ مظنون كه 
از مقام هاي دولتي و پليس هستند، صادر كرده اند. 
اين مظنونان به عنوان امام هاي تحت پوشش فتو 
در س��ازمان هاي قضايي و پليس فعاليت داشتند. 
پليس همچنين در ۱۱ استان ديگر عمليات مشابه 
انجام داده است. سازمان فتو و فتح اهلل گولن رهبر آن 
مستقر در امريكا، متهم به دست داشتن در كودتاي 

نافرجام ۲۰۱۵ در تركيه هستند. 

عربستان از اسراييل 
موشك مي خرد

رسانه هاي صهيونيستي گزارش دادند كه عربستان 
سعودي قصد دارد موشك هاي ضد زره »اسپايك« 
از ش��ركت اس��راييلي »رافائل« خري��داري كند. 
به گزارش نش��ريه »اس��راييل ديفنس«، شركت 
رافائل كه موش��ك هاي زميني ضد زره اسپايك را 
توليد مي كند در حال كسب مجوزهاي الزم است تا 
از طريق شركت هاي تابع خود به دولت سعودي اين 
تسليحات را بفروشد. روابط رو به گسترش عربستان 
و رژيم صهيونيستي مي تواند به ورود توليدات نظامي 
اسراييلي به بازارهاي سالح كشورهاي عربي حاشيه 

خليج فارس كمك كند.
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عكسروز

چهرهروز

»لعيا زنگنه« بازيگر سريال نوروزي شد
لعيا زنگنه به مجموعه نوروزي »كاميون« به كارگرداني سيد مسعود اطيابي و تهيه كنندگي ابراهيم آرزو و شهرام دانشپور پيوست. مجموعه 
طنز »كاميون« سريال نوروزي شبكه دو سيما و دومين تجربه همكاري سيد مسعود اطيابيـ  كارگردان »تگزاس۲«ـ  با تلويزيون است كه 
در ۳۰ قسمت ۴۲ دقيقه اي توليد مي شود. داستان اين سريال را شهاب عباسي بر اساس طرحي از شهروز شكورزاده نوشته است. پيش از 
اين اعالم شده بود نسرين مقانلو در اين سريال به ايفاي نقش مي پردازد اما در نهايت قرار بر اين شد لعيا زنگنه در كنار مهدي هاشمي در اين 
سريال نوروزي بازي كند. مجموعه طنز »كاميون« درباره يك پيشكسوت فوتبال است كه مدتي روي كاميون باربري كار مي كند و پس از 

آشنايي با سه دانشجو كه صاحب خانه به دليل مشكالتي اثاثيه شان را به خيابان ريخته است، درگير ماجراهايي مي شود.

بازارهنر

وقتي نويد محمدزاده لو رفت!
ــه« تازه ترين  نمايش »بيگانه در خان
نمايش سيد محمد مساوات دوشنبه 
ــب، 1۴ بهمن ماه، در حالي اجراي  ش
ــهر روي  خود را در تاالر اصلي تئاتر ش
صحنه برد كه در پايان نمايش، رورانس 
انجام شد و نويد محمد زاده نيز در كنار 
ــي قرار  ــر بازيگران اين اثر نمايش ديگ
ــياهي را كه در تمام  گرفت و پارچه س

ــت. بيگانه در خانه  اجرا روي صورتش بود، برداش
جديدترين كار محمد مساوات است كه به تازگي 
ــتقل به پايان رسيده و اين  اجراي آن در تئاتر مس
نمايش به مدت يك هفته در تاالر اصلي تئاتر شهر 
روي صحنه است. هرچند اهالي رسانه و هنرمندان 
تئاتر از بازي نويد محمدزاده در اين اثر نمايشي با 
ــياري از تماشاگراني كه پيش از  خبر بودند اما بس
اين، نمايش را در تئاتر مستقل ديده بودند، به دليل 
نوع گريم و نقش نويد محمدزاده، از بازي او در اين 
نمايش بي خبر بودند. گروه اجرايي اين نمايش از 
آغاز قصد نداشت تا بازي اين بازيگر مشخص شود. 
ــي كه مربوط به  ــن دليل در تمام خبرهاي به همي
اين نمايش بود، نامي از نويد محمدزاده برده نشد 
ــور نمايش نيز حروف نام او جابه جا شد  و در بروش

ــن درآوردي »دينو زمام حده«  و نام م
ــد. از آنجاكه اين  ــام او ش جايگزين ن
نمايش در اجراهاي قبلي خود رورانس 
نداشت، بسياري از تماشاگران متوجه 
بازي نويد محمدزاده نمي شدند. ظاهرا 
ــته محمد مساوات  در چند روز گذش
ــازي نويد  ــخصي خود ب در صفحه ش
ــرده بود كه اين  محمدزاده را اعالم ك
تنها اعالم حضور اين بازيگر بود. اما دوشنبه شب 
در سومين شب از آغاز به كار بخش صحنه اي سي 
ــنواره بين المللي تئاتر فجر، بعد  و هشتمين جش
ــش نويد محمدزاده نيز در كنار ديگر  از پايان نماي
بازيگران روي صحنه آمد و بعد از برداشتن پارچه 
ــت، مورد تشويق  ــياهي كه روي صورتش اس س
تماشاگران قرار گرفت.  »بيگانه در خانه« تازه ترين 
نمايش محمد مساوات با اجراي متفاوت خود، مورد 
ــاگران قرار گرفت. اين نمايش درباره  توجه تماش
ــازي در زندگي امروزي  حضور پررنگ فضاي مج
است و روايتگر آدم هايي است كه در خصوصي ترين 
لحظات خود گويي بايد حضور بيگانه اي را به تماشا 
بنشينند. اين اثر نمايشي تا روز جمعه 18 بهمن ماه 

در تاالر اصلي تئاتر شهر روي صحنه است.

تاريخنگاري

تصويب ديرهنگام انحالل ساواك
ــانزدهم بهمن 1۳۵۷. جلسه علني مجلس در حالي كه مردم پشت درهاي  ش
ساختمان بهارستان شعار مي دادند و خواستار استعفاي بختيار بودند، برگزار 
ــابق و انحالل ساواك در اين جلسه به  شد و دو اليحه مهم محاكمه وزراي س
ــال ها فعاليت و برقراري امنيت ظاهري،  ــاواك با وجود س تصويب رسيد.  س
ــت  همزمان با اوج گيري نهضت انقالبي مردم ايران، ديگر كارايي الزم را نداش
ــود، بلكه به نهادي منفعل  ــادر به پيش بيني و ارايه راه حل هاي به موقع نب و ق
ــاواك يكي از شعارها و درخواست هاي  ــده بود. از آنجا كه انحالل س تبديل ش
ــريف امامي در راه  ــود، در ظاهر دولت ش ــال هاي ۵۷-1۳۵6 ب ــردم طي س  م
فرو نشاندن انقالب، درصدد انحالل اين سازمان بود كه با مخالفت شاه مواجه 
شد، اما با خروج شاه و بسياري از مديران بلندپايه اين سازمان كه كشور را ترك 
ــتانه فروپاشي قرار گرفت. در نتيجه،  ــاواك به طور كامل در آس گفته بودند س
دولت بختيار روز چهارم بهمن 1۳۵۷ در ج اليحه انحالل ساواك را به تصويب 
ــاند. شاپور بختيار ساعت 9:1۰ صبح به صورت  مجلس ملي و مجلس سنا رس
غيرمنتظره اي با هلي كوپتر به مجلس آمد و به اتاق جواد سعيد، رييس مجلس 
ــه علني مجلس با حضور بختيار  رفت و مدتي با او به گفت وگو پرداخت. جلس
ــد و رييس مجلس ابتدا ورود آيت اهلل خميني را به كشور  ساعت 9:۳۰ آغاز ش
ــان در ايران توام با صلح و  ــك گفت و اظهار اميدواري كرد كه حضور ايش تبري
صفا باشد. پس از آن وزير پست و تلگراف، سرهنگ زاده نماينده سابق لنجان 
را به سمت معاون پارلماني و اداري اين وزارتخانه معرفي كرد و بعد از آن لوايح 
انحالل ساواك و محاكمه و مجازات نخست وزير و وزيران سابق مورد بررسي 
قرار گرفت و به تصويب رسيد. پس از تصويب لوايح، شاپور بختيار پشت تريبون 
ــخص  ــكني مش رفت و در نطقي اظهار كرد: »روش دولت در برابر هر قانون ش

است. قانون شكن ديروز ساواك، عده اي قلدر و ديكتاتوري بود.«  به اين ترتيب 
ساواك پس از حدود ۲۲ سال فعاليت و تنها ۵ روز قبل از پايان حكومت پهلوي، 
منحل و برچيده شد. با اين همه تا واپسين ساعات عمر رژيم پهلوي، ماموران 
ــا مخالفان حكومت ادامه  ــازمان به فعاليت خود در مقابله ب و نيروهاي اين س
مي دادند و گزارشگران اين سازمان اخبار و اطالعات مربوط به تحوالت كشور 
را تهيه مي كردند. مقرهاي مهم ساواك نيز تا آخرين ساعات عمر رژيم پهلوي 
هنوز در برابر انقالبيون مقاومت مي كردند. مقر اصلي ساواك در تهران روز ۲۲ 

بهمن به تصرف مردم درآمد.

»علي نصيريان« از زندگي تئاتري خود مي گويد
علي نصيريان به بهانه سالروز تولد 8۵ 
سالگي خود ميهمان كانون كارگردانان 
خانه تئاتر مي شود و از زندگي تئاتري 
ــه با سخناني  خود مي گويد. اين جلس
ــرج راد، داريوش مودبيان و فرهاد  از اي
ــن ماه برپا  ــنبه 19 بهم آييش روز ش
مي شود. علي نصيريان هنرمند با سابقه 
ــون، زاده نيمه  ــينما و تلويزي تئاتر، س

ــت. او كه همچون ديگر  بهمن ماه سال 1۳1۳ اس
ــلش محمود دولت آبادي در دوره كودكي  هم نس
ــاي تعزيه به تئاتر عالقه مند شد، در دوره  با تماش
نوجواني با حضور در كالس هاي تئاتر جامعه باربد 
ــتان هنرپيشگي، به  و بعد از آن كالس هاي هنرس
ــال هاي بعد با  دنياي هنر پاي نهاد. نصيريان در س
شاهين سركيسيان آشنا و پس از آن نيز وارد گروه 
هنر ملي شد. او عالوه بر بازيگري در زمينه نوشتن 
ــته «اش  هم فعال بود و نمايش نامه »بلبل سرگش
چندين جايزه را دريافت كرد. نصيريان جزو معدود 
هنرمندان هم نسل خود است كه همچنان در حوزه 
سينما و تئاتر حضوري تاثيرگذار دارد. سال گذشته 
ــخره باز« همايون غني زاده  ــازي او در فيلم »مس ب
ــازي در فيلم  ــال نيز با ب ــيد و امس خوش درخش
»المينور« جديدترين ساخته داريوش مهرجويي 
ــاز دارد. اين دو  ــن فيلمس ــكاري ديگري با اي هم
ــال پيش  هنرمند كه اولين همكاري خود را ۴۰ س

با فيلم »گاو« آغاز كردند، در طول اين 
سال ها در فيلم هاي »پستچي«، »آقاي 
ــه اي  ــره مينا« و »مدرس هالو«، »داي
ــم بوده اند.  ــم« در كنار ه كه مي رفتي
ــان در تئاتر به  ــور نصيري آخرين حض
نمايش»اعتراف« به كارگرداني شهاب 
ــيني باز مي گردد كه اين نمايش  حس
سال 96 در تاالر اصلي تئاتر شهر روي 
صحنه رفت و حاال آقاي بازيگر در هشتاد و پنجمين 
سالروز تولد خود رو به روي تعدادي از همكارانش 
ــمه هايي از زندگي تئاتري خود را  ــيند و ش مي نش
بيان مي كند. سلسله جلسات »زندگي تئاتري من« 
به كوشش كانون كارگردانان خانه تئاتر و با اجراي 
مجيد گياهچي برگزار مي شود و در هر جلسه يكي 
از هنرمندان باسابقه تئاتر درباره تجربيات خود در 
هنرهاي نمايشي كشور سخن مي گويد. اين برنامه 
با هدف آشنايي با فعاليت ها و ديدگاه هاي هنرمندان 
شاخص تئاتر و انتقال تجربيات، يافته ها و آموزه هاي 
شاخص آنان در تئاتر به نسل هاي متاخر، به شكلي 
بي واسطه و در مواجه هاي رو در رو تدارك ديده شده 
است و پيش تر به زندگي تئاتري اسماعيل خلج و 
بهزاد فراهاني پرداخته است.  تازه ترين جلسه اين 
ــاعت 1۷ روز شنبه 19 بهمن ماه در تاالر  برنامه س
استاد جوانمرد عمارت خانه تئاتر به نشاني: خيابان 

سميه بعد از تقاطع ويال برگزار مي شود.

داستان »فيلسوف و گرگ« 
كتاب »فيلسوف و گرگ« نوشته مارك 
ــهاب الدين عباسي   رولندز با ترجمه ش
منتشر شد. اين كتاب در 1۳6 صفحه و با 
قيمت ۲۰هزار تومان در نشر خزه منتشر 
ــت. در معرفي ناشر از اين كتاب  شده اس
آمده است: »فيلسوف و گرگ« با عنوان 
فرعي »درس هايي از حيات وحش درباره  
عشق، مرگ و خوشبختي« درباره  ارتباط 

يك فيلسوف و گرگي به نام برنين است. پس از آنكه 
مارك رولندز، بچه گرگي خريد و به خانه برد، خيلي زود 
متوجه شد كه نمي تواند گرگ را در خانه تنها بگذارد، 
چون دمار از روزگار وسايل خانه درمي آورد. در نتيجه، 
مارك و برنين هميشه با هم بودند، حتي وقتي مارك 
در كالس هاي دانشگاه، فلسفه درس مي داد! زندگي 
برنين با مارك رولندز و مرگ اين گرگ، تأثيري عميق 
بر شخصيت و تفكر فلسفي رولندز گذاشت و او را به 

ارزيابي مجدد نگرشش نسبت به عشق، 
خوشبختي، طبيعت و مرگ سوق داد. 
مارك رولندز )متولد 196۲( استاد فلسفه 
در دانشگاه ميامي، تا به حال كتاب هاي 
ــفه  ذهن، جايگاه  متعدي در زمينه  فلس
اخالقي حيوانات و نقد فرهنگي منتشر 
كرده است؛ از جمله »حقوق حيوانات« 
ــت آگاهي« )۲۰۰1(،  )1999(، »ماهي
ــهرت« )۲۰۰8(، »علم جديد ذهن« )۲۰1۰( و  »ش
ــند؟« )۲۰1۲( .  »آيا حيوانات مي توانند اخالقي باش
اما شهرت او بيشتر مرهون كتاب »فيلسوف و گرگ« 
)۲۰۰8( است كه بارها به چاپ رسيده و به يك كتاب 
ــت. »فيلسوف و  ــده اس پرفروش بين المللي بدل ش
ــر خزه در قالب  ــومين كتابي است كه نش گرگ« س
مجموعه اي با عنوان »پياده روي با فلسفه« با ترجمه 

شهاب الدين عباسي منتشر مي كند. 

میراثنامه

گمشده اي در هياهوي جشنواره هاي فجر
ــه  ــن و البت ــتي جوان تري ــنواره صنايع دس  جش
كم سروصداترين جشنواره فجر محسوب مي شود؛ 
ــال چهارمين دوره اش را با  ــنواره اي كه امس جش
نمايش آثاري از هنرهاي سنتي در موزه ملي ايران 
به نمايش گذاشته است، اما به نظر مي رسد امسال 
ــته اين جشنواره در  ــال هاي گذش نيز همچون س
ــنواره هاي فجر گم شود.  البته  هياهوي ديگر جش
حضور كمرنگ جشنواره صنايع دستي فجر را نبايد 
ــنواره هاي  فقط بر دوش حضور پر زرق و برق جش
ديگري همچون فيلم و موسيقي دانست و بايد اين 
نكته را نيز در نظر داشت كه جشنواره صنايع دستي، 
ــت و طبيعتًا توان رقابت با  ــيار جوان و نوپا اس بس
ــوم  ــنواره هاي ديگري را ندارد كه در دهه س جش
ــر مي برند.  در اين ميان آنچه در  ــان به س حياتش
برگزاري جشنواره صنايع دستي فجر در اين چهار 
سال محل انتقاد است، شيوه اطالع رساني و در واقع 
برگزاري اين جشنواره در سكوت خبري است. در 
ــنواره  ــت، چهارمين جش ــتاي همين سياس راس
صنايع دستي فجر نيز با ارايه ۲۵۰ اثر از ميان ۴۰۰ 
اثر ارسال شده به دبيرخانه، بدون برگزاري نشست 
ــازوكار اين  خبري و ارايه توضيحات الزم درباره س
ــنواره، آغاز به كار كرد. اين درحالي است كه  جش
اعالم رويكردها و اهداف جشنواره و تبليغات الزم 
در اين عرصه از جمله ابتدايي ترين استانداردهاي 
برگزاري يك جشنواره »ملي« محسوب مي شود 
ــوداي »بين المللي« شدن را نيز در سر دارد.  كه س
با اين حال پويا محموديان، معاون صنايع دستي، 
تاكيد مي كند، اين نقد را قبول ندارد كه جشنواره 
ــكوت خبري برگزار شده  صنايع دستي فجر در س
است. او همچنين اظهار كرد: من به اين موضوع باور 

ندارم. در فراخواني كه ۳1 استان رفت و ارتباطي كه 
با هنرمندان و دانشگاه هاي هنر داشتيم و همچنين 
ارسال فراخوان به نهادهايي كه به نوعي در اين حوزه 
فعال هستند، درباره نحوه برگزاري اين جشنواره 
توضيح داده شده بود. در مجموع با توجه به كيفيت 
ــنواره، باور داريم كه  خوب آثار در اين دوره از جش
جشنواره چهارم بسيار متفاوت تر از جشنواره هاي 
سال هاي گذشته در حال برگزاري است. او درباره 
ــنواره  علت تغيير مكان برگزاري اين دوره از جش
ــنا  ــدان ايران به موزه ملي، به ايس ــه هنرمن از خان
ــه به اينكه موزه ملي به عنوان يكي از  گفت: با توج
فاخرترين مكان ها در حوزه ميراث فرهنگي مطرح 
است، امسال بعد از برگزاري جلساتي درباره محل 
برگزاري جشنواره چهارم، بسياري از صاحب نظران 

ــنواره صنايع دستي بهتر  بر اين باور بودند كه جش
است در موزه ملي برگزار شود تا در محلي كه آثار 
ــال هاي گذشته ما به نمايش  دست هنرمندان س
ــت، به صورت نمادين آثار دست  گذاشته شده اس
ــده  ــته ش هنرمندان اين روزگار به نمايش گذاش
است.  معاون صنايع دستي همچنين درباره بودجه 
ــتي فجر چهارم، با  برگزاري جشنواره صنايع دس
تاكيد بر اينكه در سال هاي آينده وسعت جشنواره 
افزايش پيدا مي كند، اظهار كرد كه بودجه در نظر 
گرفته شده براي برگزاري جشنواره به موضوعات 
مختلف بستگي دارد و فعال نمي توان رقم دقيقي را 
اعالم كرد. چهارمين جشنواره صنايع دستي فجر 
ــاعت 1۰ تا 1۷ در موزه  از 1۳ تا ۲1 بهمن ماه از س

ملي ايران برگزار مي شود.

ايستگاه

نمايش پرفروش »هميلتون« 
به سينما مي رود

 ويروس كرونا 
به سينماي كره هم رسيد

ــي اعالم  ــي ديزن كمپان
ــق  ــش موف ــرد نماي ك
ــون« را در قالب  »هميلت
فيلم سينمايي درمي آورد. 
به گزارش ورايتي، نمايش 
»هميلتون« كه با اقبال 
وسيعي روبه رو شده بود، 
ــخه اي سينمايي  در نس

ــده اين فيلم به روش  روي پرده ها مي رود. گفته ش
ــود. در اين روش بهترين  »اليو كپچر« خلق مي ش
عناصر تئاتر زنده با عناصر سينمايي تركيب شده و 
حاصل كار اجرايي سينمايي مي شود. براي ساخت 
اين نسخه سينمايي از ۳ اجراي زنده و تصاويري از 
اجراهايي بدون حضور تماشاگر بهره گرفته مي شود 
تا از زواياي چندگانه فيلم شكل بگيرد. لين مانوئل 
ميراندا كه خالق اين اثر بود، كارگرداني فيلم را انجام 
مي دهد. وي هفته پيش در جشنواره ساندنس در 
مصاحبه اي گفته بود اين نمايش را بايد در سينماها 
ــن پروژه صحبتي نكرده بود. فيلم هاي  ديد اما از اي
ــتان ۲۰16 در سالن تئاتر  ــينمايي تابس نسخه س
ــد اما توافق شد تا سال  »ريچارد راجرز« ضبط ش
۲۰۲۰ روي پرده نرود. اين فيلم در مدت ۲ ساعت 
ــاخته مي شود. فيلم جديد با همان  و ۴۰ دقيقه س
ــامل ميراندا در  بازيگران تئاتر جان مي گيرد كه ش
ــد ديگز در نقش  ــاندر هميلتون، ديوي نقش الكس
ــون، رنه اليزه  ــت / توماس جفرس ماركي دو الفاي
گلدزبري در نقش انجليكا شويلر و لزلي ادوم در نقش 
آرون بر است. كريستوفر جكسون نيز در نقش جورج 
واشنگتن و جاناتاك گراف در نقش شاه جورج ديده 
مي شوند. باب ايگر مديرعامل ديزني گفته است: لين 
مانوئل ميراندا خالق تئاتر »هميلتون« بود كه به يك 

پديده فرهنگي واقعي تبديل شد. 

ترس از گسترش ويروس 
كرونا كه چين را فرا گرفته، 
ــوده كردن  ــروع به آل ش
صنعت فيلم كره جنوبي 
هم كرده است. به گزارش 
ــس آفيس ــي، باك  ورايت

ــي در فاصله  ــره جنوب  ك
ــنبه در  ــا يكش جمعه ت

مقايسه با تعطيالت آخر هفته پيش كه ۴ روزه بود، ۷۰ 
درصد كاهش يافت. يك مقام مسوول در اين زمينه 
گفت: تصور مي كنيم اين كاهش تا حدودي تحت تاثير 
گسترش اين ويروس باشد اما دليل ديگر اين است 
كه اين هفته فيلم هاي جديد كمتري راهي سينماها 
شدند. تاكنون در كره جنوبي 1۵ مورد مبتال به ويروس 
كرونا ديده شده، هر چند تلفاتي مشاهده نشده است. 
ــماري از مراكز تجمعات گسترده از  در اين مسير ش
ــگاه CGV تعطيل شده اند و چندين  جمله نمايش
رويداد مطبوعاتي و تبليغاتي به تعويق افتاده اند. يكي 
از اين نشست ها، نشست مطبوعاتي براي معرفي يك 
سريال كره اي با عنوان »عشق من هولو« از نتفليكس 
بود كه در نهايت به صورت كنفرانس آنالين برگزار شد. 
فيلم »زمان شكار« هم كه اين ماه در جشنواره فيلم 
برلين اكران مي شود، برنامه معرفي اش را لغو كرد. فيلم 
انيميشني كودكانه »شاهزاده دزيده شده« همزمان 
اكرانش را به تعويق انداخته است. در اين موقعيت »مرد 
ايستاده بعدي« براي دومين هفته متوالي در راس 
باكس آفيس كره جنوبي باقي ماند. اين فيلم جمعه و 
شنبه ۵۰8 هزار تماشاگر داشت و ۳.۷۳ ميليون دالر 
فروش كرد. در مجموع ۴.۲۵ ميليون نفر به تماشاي 
ــي آن تاكنون ۳1  ــته اند و فروش كل اين فيلم نشس
ميليون دالر بوده است. اين درام سياسي ۴۷ درصد 

فروش آخر هفته را از آن خود كرده است.

دعوت از بانوان براي شروع فعاليت رسمي در بوكس

تاوان سنگين اشتباه فدراسيون ژيمناستيك؛ سهميه المپيك پريد!

فدراسيون بوكس ايران براي نخستين بار 
كارگاه آموزشي را جهت آشنايي بانوان با 
اين رشته برگزار مي كند. راه اندازي بوكس 
ــين ثوري  بانوان در ايران از جمله قول هايي بود كه حس
رييس فعلي فدراسيون بوكس در زمان انتخاباتش داد. به 
نظر مي رسد با توجه به اقداماتي كه در دست اجرا است، 
مي توان به راه اندازي بوكس بانوان در كشور اميدوارتر شد. 
در همين راستا فدراسيون بوكس ايران قصد دارد براي 
نخستين بار، اسفند ماه سال جاري كارگاهي آموزشي را 
برگزار كند تا بانوان رشته هاي رزمي ديگر در صورت تمايل، 
آشنايي بيشتري با بوكس پيدا كنند.  حسين ثوري رييس 
فدراسيون بوكس ايران نيز در مورد اين كارگاه به ايسنا 
ــيون بوكس در حال حاضر براي  گفت: اين اقدام فدراس
آموزش قوانين و مقررات اين رشته به دانشجويان، مربيان 

و ورزشكاران رشته هاي مختلف رزمي است. 

ــران در  ــت هاي اي ــه عدم حضور ژيمناس با توجه ب
ــان ايراني كار بسيار  ــتراليا، ملي پوش مسابقات اس
سختي براي كسب سهميه المپيك توكيو خواهند 
ــتباه مسلم  ــت. عدم حضوري كه در نتيجه اش داش
ــتيك رخ داده است. فدراسيون  فدراسيون ژيمناس
ژيمناستيك اخيرا مدعي شده بود كه دولت استراليا 
ــران براي حضور در  ــان اي در صدور رواديد ملي پوش
رقابت هاي جام جهاني اين كشور اختالل ايجاد كرده 
اين درحالي است كه كميته ملي المپيك رسما اعالم 
كرد كه مقصر اين ماجرا فدراسيون ژيمناستيك است 
نه دولت استراليا. رقابت هاي استراليا فرصت خوبي 
ــت هاي ايران با توجه به امتيازات شان  بود تا ژيمناس
ــهميه المپيك را براي ژيمناستيك  زمينه كسب س
ــرايط موجود در  ــهيل كنند. با توجه به ش ايران تس
ــيون جهاني ژيمناستيك، نفر اول  رنكينگ فدراس
رنكينگ FIG در پايان چهار رقابت پيش روي شانس 
ــت.  ــور در المپيك ۲۰۲۰ توكيو را خواهد داش حض

ــابقات تيمي موفق  ــر اول رنكينگ در مس چهار نف
شدند كه سهميه المپيك را كسب كنند و فقط براي 
افزايش تجربه و تمرين در مسابقات پيش رو شركت 
مي كنند. سعيدرضاكيخا با قرار داشتن در رتبه پنجم 
رنكينگ جهان از شانس هاي كسب سهميه المپيك 
۲۰۲۰ است. نكته قابل مالحظه اين است كه نفرات 
ــعيدرضا كيخا از طريق مسابقات گذشته و  باالي س
ــا تيمي جواز حضور در المپيك  به صورت انفرادي ي

ــت قدرتمند  ــب كرده اند اما ژيمناس ۲۰۲۰ را كس
ارمني همچنان پشت سر نماينده ايران اميد به كسب 
سهميه المپيك دارد. اين ژيمناست ارمني با اختالف 
دو امتياز كه در ژيمناستيك اختالف ناچيزي است، 
ــم قرار دارد. قرار است اين ژيمناست در  در رده شش
مسابقات استراليا شركت كند. درصورتي كه كيخا به 
مسابقات استراليا نرسد در مسابقات بعدي براي كسب 
ــكلي خواهد داشت. عبداهلل  سهميه، كار بسيار مش
جامعي و محراب احمدكهني ديگر نمايندگان ايران 
در وسيله خرك حلقه و دارحلقه باتوجه به عدم شركت 
در مسابقات گذشته، تاكنون در رنكينگ امتيازي را 
كسب نكرده و در صورتي كه اين مسابقات را از دست 
بدهند به كلي شانس كسب سهميه المپيك را از دست 
خواهند داد. حال با توجه به فرار رو به جلوي فدراسيون 
ژيمناستيك، رييس اين فدراسيون بايد توضيح دهد 
كه چگونه اين اشتباه مهلك رخ داده و چه كسي بايد 
پاسخگوي از دست رفتن سهميه المپيك ايران باشد؟

ورزشي
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