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جلسه ستاد پيش��گيري، هماهنگي و اتخاذ اقدامات 
و تدابير پيش��گيرانه از ورود ويروس كرونا به اس��تان 
ته��ران در اس��تانداري ته��ران برگزار ش��د. محمد 
تقي زاده در حاشيه جلسه فوق العاده ستاد پيشگيري، 
هماهنگي، فرماندهي و پاسخ به بحران استان تهران 
كه در خصوص ضرورت اقدامات و قرنطينه مسافران 
چين به تهران و ايجاد قرارگاه زيست پدافند غيرعامل 
برگزار شد، گفت: با اعالم وزارت بهداشت و وزارت امور 
خارجه و پيرو ش��يوع بيماري كرونا در دو شهر چين 
تعدادي از هموطنان و دانش��جويان كش��ور ما در اين 
كشور حضور داشتند كه قرار شد با تمهيداتي به كشور 
بازگردند. وي با اش��اره به اينكه تعداد اين دانشجويان 
به 80 نفر مي رسد گفت: در اين شرايط براي ورود اين 
افراد به كشور بايد اقدامات پيشگيرانه اي صورت بگيرد 
تا ناقل اين بيماري به كشور نباش��ند. وي ادامه داد: از 
بدو ورودشان به كش��ور در فرودگاه امام خميني )ره( 
اقدامات الزم صورت مي گيرد و س��پس با هماهنگي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي محل 
نگهداري و قرنطينه آنها مشخص مي شود و حدود دو 
هفته در محلي مناسب اين افراد قرنطينه خواهند شد و 
پس از دو هفته اگر مشكل خاصي پيش نيايد مي توانند 
از قرنطينه خارج شوند. معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري تهران تاكيد كرد: هنوز نمي ت��وان اعالم 
كرد كه اين افراد داراي بيماري كرونا هستند؛ چراكه 
آزمايش هاي الزم بايد صورت بگيرد شايد هيچ كدام 
از اين افراد ناقل اين بيماري نباش��ند. تق��ي زاده ادامه 
داد: مقرر شد ش��هرداري تهران هم تمهيدات الزم را 
براي جابه جايي اين افراد در صورت م��وارد مورد نياز 
انجام دهد و در سطح اس��تان تهران نيز اقدامات الزم 
براي پيش��گيري از بيماري كرونا با هماهنگي وزارت 
بهداش��ت انجام خواهد ش��د. وي تصريح كرد: وزارت 
بهداشت مكلف به اطالع رساني و آموزش هاي الزم در 
مورد كروناويروس است و در اين خصوص بيلبوردهاي 
شهر تهران آماده اطالع رساني به مردم براي پيشگيري 
بيماري كرونا خواهد بود. معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري تهران تاكيد كرد: مديريت بحران استان 
تهران تمامي هماهنگي هاي الزم را انجام داده است تا 
در صورت بروز و شيوع بيماري كرونا در استان تهران 
فضاها و مكان هاي قرنطينه مشخص باشد. به گزارش 

ايس��نا، در بخش ديگري از اين جلسه محمد مهدي 
گويا رييس مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداش��ت نيز درباره ويروس كرونا گف��ت: ما در تمام 
مبادي مرزي هوايي زمين��ي و دريايي به طور معمول 
پايگاه مراقبت بهداش��ت مرزي داريم و اين ربطي به 
ويروس كرونا هم ندارد. وي ادام��ه داد: در حال حاضر 
مرزهايي كه احتمال مي دهيم تردد مسافران از كشور 
چين داشته باش��يم در حالت آماده باش قرار دارند كه 
مهم ترين آن پاي��گاه مراقبت مرزي در ف��رودگاه امام 
خميني است كه بيش��ترين مس��افراني كه از كشور 
چين وارد تهران مي شوند از فرودگاه امام خميني )ره( 
مراجعه مي كنن��د. گويا ادام��ه داد: در اي��ن پايگاه ها 
پرسنل آموزش ديده اي مستقر هستند كه هم اقدامات 
اطالع رساني را انجام مي دهند و هم مسافران را از نظر 
سالمت چك مي كنند و اگر مورد مشكوكي مشاهده 
كنند هماهنگي الزم از طريق مركز فوريت هاي پزشكي 
وزارت بهداشت به بيمارستان هايي كه براي اين منظور 
در نظر گرفته ش��ده منتقل مي كنند. وي تاكيد كرد: 
تاكنون موردي از اين بيماري در كشور گزارش نشده 
است و به محض اينكه موردي مشاهده شود قطعا به 
سرعت اطالع رساني مي كنيم و از خدا مي خواهيم كه 
چنين اتفاقي نيفتد. به گفته وي، هماهنگي الزم براي 
بازگشت دانشجوياني كه قرار است از شهر ووهان چين 
به ايران بيايند از طريق وزارت امورخارجه و س��فارت 
ايران در چين در حال انجام است. به محض اينكه همه 
اقدامات انجام و هماهنگي هاي الزم صورت گرفت اين 
افراد نيز به كشور منتقل خواهند شد و اين جلسه نيز 
براي همين منظور تشكيل شده بود. زمان انتقال اين 
دانشجويان به ايران هنوز مشخص نشده است. احتماال 
در هفته آينده اين افراد به ايران منتقل مي شوند. وي 
در تشريح ورود چيني ها به ايران گفت: در حال حاضر 
ورود مس��افران چيني به كش��ور را در هفته گذشته 
داشتيم و در فرودگاه نيز ماموران ما مستقر هستند و 
كار غربالگري را انجام مي دهند. پيرحس��ين كوليوند 
رييس مركز اورژانس كشور نيز در اين جلسه اظهار كرد: 
همه امكانات براي خدمت رساني را داريم از نظر منابع 
فيزيكي و نيروي انساني قرار شده است تا دانشجويان 
مقيم چين كه بناس��ت برگردانده شوند همه كارهاي 

الزم براي حفظ سالمتي آنان پيش بيني شود.

 تمهيدات استانداري تهران 
براي ورود دانشجويان ايراني مقيم چين فراز جبلي|

مشاور سردبير|
سال ها است كه دولت هاي توسعه طلب با مشكلي به نام 
يارانه نقدي روبه رو هس��تند. اين دولت ها براي ش��فاف 
ش��دن اقتصاد و براي آنكه هزينه ها و درآمدها مشخص 
ش��وند چگونه و در چه راهي مصرف ش��ده اند راهي جز 
آن نداش��ته اند و ندارند كه يارانه هايي را كه به بخش هاي 
مختلف اقتصاد مي دهند را شفاف و در صورت امكان آن را 
حذف كنند. از اين رو مي توان گفت كه مشكل ترين بخش 
سياس��ت گذاري هاي دولت همين بخش يارانه ها است؛ 
نحوه كاهش آن در بخش هاي توليدي و خدماتي اقتصاد و 
چگونه هزينه كردن آن براي مردم. از اين رو در شرايطي كه 
درآمدهاي دولت به داليل گوناگوني كاهش پيدا مي كند، 
فشارهاي يارانه اي هميشه بر سر دولت ها بوده است .ايران 
هم از اين مورد مس��تثني نيس��ت. در حالي كه وضعيت 
اقتصادي كش��ور به خاطر تحريم ها در حدي بد است كه 
دولت به غيراقتصادي ترين روش ها براي كس��ب درآمد 
دست مي زند و فشار ماليات ها، فروش اموال و انتشار اوراق 
جوابگوي مشكل جدي كاهش درآمدهاي نفتي نيست. در 
چنين شرايطي كميسيون تلفيق راي به تجميع يارانه هاي 
نقدي و معيشتي داد. و در اين راستا ميزان يارانه تجميع 
شده را به هفتاد و دو هزار تومان رس��اند )روزنامه روز سه 
شنبه را بخوانيد( .اما آنچه در اين راستا رخ داد اين بود كه 
حدود 20 ميليون نفري كه از يارانه معيشتي حذف شده 
بودند و دولت طبق قوانين بودجه اي موظف شده بود كه 
حتي يارانه نقدي دهك هاي پردرآمدي را حذف كند – و 
در اين راستا حدود 20 ميليون نفر از يارانه معيشتي حذف 
ش��ده بودند – اين تعداد مجددا مش��مول دريافت يارانه 
شدند. اين امر يعني آنكه در سال آينده فشار بيشتري نه 
تنها بر دولت وارد خواهد آم��د بلكه حتي بايد قيد حذف 

يارانه دهك هاي پردرآمدي را هم بزند.  
گذشته از اين بحث كه اصوال آيا يارانه بايد به صورت نقدي 
پرداخت شود يا روش ديگر، بيش از هر زمان ديگر كمتر 

مورد توجه دولت و مجلس است؛ در واقع تصميمات امروز 
دولت و مجلس عمال بار مس��ووليت دولت س��يزدهم را 
بيشتر خواهد كرد و در س��ال 1400 نه تنها منابعي براي 
دولت جديد باقي نمي ماند بلكه احتماال بدهي ها و تعهدات 

فراواني براي دولت بعدي به جاي خواهد ماند.
زماني كه در س��ال 1392 دولت تدبير و اميد بر س��ر كار 
آمد انتقادهاي فراواني در خص��وص وضعيتي كه دولت، 
 اقتصادي را كه از دولت قب��ل تحويل گرفت مطرح بود. تا 
چندين سال مشكالت به دوش دولت قبل انداخته مي شد 
مشاوران و معاونين رييس جمهور در پاسخ به آنكه دولت 
چه كرده است مي گفتند ما خودرويي را تحويل گرفتيم 

كه در حال سقوط به ته دره بود. 
حال افزايش يارانه ها به معني تعهدي جديد در ش��رايط 
اقتص��ادي كنون��ي اس��ت. در حالي كه س��ال ها اس��ت 
كارشناسان در اهميت حذف يارانه ها سخن مي گويند و 
فشارهاي بين المللي به حدي زياد است كه چنين كاري 
بعيد است كامال از سوي مردم پذيرفته شود، به نظر مي آيد 
كه اين حركت صرفا به دليل نزديكي به انتخابات مجلس 
است. هرچند در اين تصميم گفته مي شود كه دولت نقشي 
نداشته است اما تصميمات اخير دولت هم در همين مسير 
بوده است. افزايش فروش اوراق و ايجاد تورم با استقراض 
غيرمس��تقيم از بانك مركزي عمال به معني اين اس��ت 
كه دولت بع��دي بايد هزينه تصميم��ات دولت فعلي در 
سال 99 را بپردازد.  به نظر مي رس��د دو قوه مهم در اداره 
كشور صرفا به فكر كارنامه خود در قضاوت افكار عمومي 
هستند و در اين مسير سياس��ت هاي مردم پسندانه اي را 
در پيش گرفته اند بدون آنكه كسي به فكر آينده اقتصاد 
ايران باش��د. زماني كه دولت براي تأمين بودجه هر گونه 
فشاري را بر بخش خصوصي روا مي دارد و به آستانه تحمل 
مالياتي توجهي ندارد، حداقل انتظار اين بود كه در بخش 
هزينه ها هم شاهد سياست رياضت اقتصادي باشيم اما به 
نظر مي رسد روش پول پاشي براي كسب محبوبيت براي 

دولتمردان و مجلسي ها  شيرين تر است.

بي عدالتي به نام پول پاشي
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

بي عدالتي به نام پول پاشي
ك��ه  اس��ت  س��ال ها 
دولت هاي توسعه طلب 
با مش��كلي به نام يارانه 
نقدي روبه رو هس��تند. 
اي��ن دولت ه��ا ب��راي 
ش��فاف ش��دن اقتصاد 
و ب��راي آنك��ه هزينه ها 
و درآمده��ا مش��خص 
شوند چگونه و در چه راهي مصرف شده اند راهي 
جز آن نداش��ته اند و ندارند كه يارانه هايي را كه به 
بخش هاي مختلف اقتصاد مي دهند را شفاف و در 
صورت امكان آن را حذف كنند. از اين رو مي توان 
گفت كه مشكل ترين بخش سياست گذاري هاي 
دولت همين بخش يارانه ها است؛ نحوه كاهش آن 
در بخش هاي توليدي و خدماتي اقتصاد و چگونه 
هزينه كردن آن براي مردم. از اين رو در شرايطي 
كه درآمدهاي دولت ب��ه داليل گوناگوني كاهش 
پيدا مي كند، فش��ارهاي يارانه اي هميشه بر سر 

دولت ها بوده است .

فراز  جبلي
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دانش و فن

كسب وكارها نگران قطعي 
دوباره اينترنت هستند

قطع سراس��ري اينترنت در آبان ماه كه با تصميم 
شوراي عالي امنيت كشور و به منظور جلوگيري 
از سوءاس��تفاده  از راه هاي ارتباطي گرفته ش��د، 
آسيب هاي زيادي به كس��ب وكارها وارد كرد كه 
هنوز هم ميزان خس��ارات آن به طور دقيق اعالم 
نشده و مش��خص نيس��ت جبران اين خسارات 
قرار اس��ت از چه راهي انجام شود. »تعادل« نيز با 
بررسي تاثير قطع اينترنت برآورد كرد با توجه به 

توليد ناخالص داخلي در كشور...

صنعت،معدن و تجارت

 حفظ امضاهاي طاليي
 با بخشنامه جديد

تع�ادل | گ�روه بازرگان�ي| ص��دور و تمديد 
كارت هاي بازرگاني درهفت گام ترسيم شد. پيرو 
توافق سه جانبه ميان »وزارت صمت، اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران و ستاد مركزي 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز« فرآيند جديد صدور و 
تمديد كارت بازرگاني ابالغ ش��د. اين بخشنامه به 
دليل سوءاستفاده هاي صورت گرفته در روند صدور 
كارت بازرگاني و همچنين با هدف كاهش تسهيل و 
تسريع در انجام امور متقاضيان، در هفت بند تدوين 
شده است. اين آيين نامه در حالي منتشر شده كه 
طي سال هاي گذش��ته تقريبا هر ساله اصالحيه 
جديدي در مسير صدور كارت بازرگاني صادر شده 
است. هر آيين نامه جديد نيز بحث هاي گسترده اي 
را ميان فعاالن بخش خصوصي و مسووالن دولتي، 
به وجود آورده است. درهمين حال، برخي از فعاالن 
اقتصادي، در گفت وگو با »تعادل« ضمن انتقاد از 

فرآيند صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني...
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كالن

موضوع افزايش كارمزد خدمات شبكه بانكي چندي 
است كه توسط مديران بانكي مطرح و پيشنهادهاي 
نيز ارايه ش��ده ك��ه وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
مي گويد: در اي��ن باره، هنوز تصميم گيري نش��ده 
است. »فرهاد دژپس��ند« اين مطلب را در گفت وگو 
با ايرنا درباره تعيين تكليف افزايش كارمزد خدمات 
بانكي در سال آتي اعالم كرد و از ادامه بررسي ها در 
اين باره خبر داد. با توجه به انتقادات مديران بانكي 
نس��بت به ثابت و پايين ماندن نرخ كارمزد خدمات 
بانكي، بررس��ي اين موضوع در دستور كار نهادهاي 
ذي ربط مانند بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي قرار گرفته اس��ت. بر اساس پيشنهادهاي 
ارايه شده، افزايش كارمزد شامل خدمات فيزيكي 
و حضوري ارايه ش��ده در شعب بانك ها و همچنين 
خدمات الكترونيكي مي ش��ود. پيگيري ها نش��ان 
مي دهد كه كميته هاي تخصصي اقدام به بررس��ي 
و شناسايي قيمت تمام ش��ده خدمات بانكي كرده 
و نظر خود را ارايه كرده ان��د. برخي مديران بانكي از 
پايين بودن نرخ خدمات بانكي گالي��ه مند بوده و 
معتقد هستند كه كارمزد اخذ ش��ده از مشتريان از 
قيمت تمام شده اين خدمات كمتر است و در واقع 
بانك ها در اين بخش، يارانه به مشتريان مي دهند. 
بر اس��اس آماري كه چندي پيش توس��ط رييس 
كل بانك مركزي اعالم ش��د، در سال 9۷، مجموع 
تراكنش هاي بين بانكي ب��ه 210 ميليون ميليارد 
ريال رسيد كه 10 برابر بيشتر از حجم نقدينگي در 
همان سال بوده است. ميزان خدمات پايا نيز در سال 
گذشته، 4‚1 ميليارد تراكنش به ارزش 33 ميليون 
ميليارد و تراكنش هاي سامانه هاي شتاب و شاپرك 
حدود 80 ميلي��ارد تراكنش ب��ه ارزش بيش از ۶۵ 
ميليون ميليارد ريال بوده است. همچنين پارسال 
19 ميليارد تراكنش به مبل��غ ۷۵ ميليون ميليارد 
ريال در ساتنا به ثبت رسيد. در بخش چك نيز 110 
ميليون چك در چكاوك به ارزش 39 ميليون و 800 
هزار ميليارد ريال مبادله شد. همچنين ۵3 ميليون 
تراكنش نيز در س��امانه صياد به ارزش 39 ميليون 
و 800 هزار ميليارد ريال در س��ال گذشته به ثبت 
رس��يد. درباره افزايش كارمزد خدمات بانكي و اخذ 
قيمت تمام شده از مشتريان بانكي، همواره دو ديدگاه 
مطرح بوده اس��ت. بر اس��اس ديدگاه اول، بايد نرخ 
تمام شده خدمات بانكي حضوري و الكترونيكي از 
مشتريان اخذ شود و اعطاي يارانه توسط بانك ها در 
اين بخش، معنا ندارد. اما طبق ديدگاه دوم، بانك ها 
بايد بسته خدمات )پكيج( را به مشتريان ارايه كنند 
كه بر اس��اس آن، امكان دارد كه در برخي خدمات، 
كارمزد اخذ شده معادل قيمت تمام شده باشد اما در 
برخي ديگر از موارد، خدمات به صورت ارزان يا حتي 
رايگان ارايه مي شود تا از اين طريق، مشتري بيشتري 

براي بانك ها جذب شود.

تصميمي براي افزايش كارمزد 
خدمات  بانكي گرفته نشده است

ديپلماسي

تارنماي بلومبرگ مدعي شد ديپلمات هاي اروپايي 
اواسط دي ماه در كنفرانس��ي تلفني با مقام هاي 
وزارت خارج��ه امريكا با زورگويي واش��نگتن در 
موضوع ايران مخالف��ت كرده بودن��د. به گزارش 
ايرنا، بلومبرگ روز جمعه در گزارش��ي نوش��ت: 
ديپلمات هاي اروپايي ماه جاري ميالدي خط كشي 
جديد ايجاد كرده و به مقام هاي امريكايي گفتند 
كه تاكتيك هاي زورگويي ب��راي جلب حمايت از 
سياس��ت دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا 
در قبال ايران راه به جايي نمي برد. براس��اس اين 
گزارش، اين واكن��ش اروپايي ها در يك كنفرانس 
تلفني در اوايل ماه ژانويه )اواسط دي ماه( انجام شده 
كه طي آن يك مقام ارش��د وزارت خارجه امريكا 
تهديد كرده كه اگر اتحاديه اروپا از سياست فشار 
ترامپ عليه ايران حمايت نكند، واش��نگتن عليه 
صنعت خودروي اروپا تعرفه وضع مي كند.  به گفته 
مقام هاي امريكايي و اروپايي، ديپلمات هاي آلمان، 
انگليس و فرانسه در مقابل اين خواسته گفته اند كه 
اين تاكتيك ها كامال غيرقابل پذيرش بوده و كمكي 
به پيشبرد سياست ترامپ عليه ايران نمي كند. به 
نوشته بلومبرگ، تيم وزارت خارجه امريكا از پاسخ 
محكم اروپا غافلگير ش��ده و آن را به كاخ س��فيد 
منتقل كرده است و واشنگتن نيز در روزهاي بعد 
از آن بر فشار خود روي اروپايي ها ادامه داده است. 
پيش تر واشنگتن پست درباره اين كنفرانس نوشته 
بود كه در حدود 8 ژانويه )18 دي ماه( برگزار شده 
و »ديويد هيل« معاون سياسي وزير امور خارجه 
امريكا هدايت تيم امريكايي را بر عهده داشته است 
و تهديد واشنگتن به وضع تعرفه بر صادرات خودرو 
اروپا، اروپايي ها را راضي به فعال كردن مكانيس��م 
حل اخت��الف در برج��ام كرده اس��ت.  بلومبرگ 
مدعي است كه از چند هفته پيش از برگزاري اين 
كنفرانس تلفني، اروپايي ه��ا در حال برنامه ريزي 
براي آغ��از اقدام عمل��ي عليه گام ه��اي كاهش 
تعهدات ايران بوده اند. آلمان، انگليس و فرانسه در 
14 ژانويه )24 دي ماه( حدود يك هفته پس از آن 
كنفرانس، مكانيسم حل اختالف در برجام را فعال 
كردند كه در نهايت ممكن اس��ت پرونده ايران را 
راهي ش��وراي امنيت كرده و تحريم هاي سازمان 

ملل را عليه ايران بازگرداند.

بلومبرگ: اروپا مقابل زورگويي  
امريكا عليه ايران ايستاد

ايرانشهر

دستفروشي؛ آخرين اميد 
براي امرار معاش
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وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي از توقف موقت 
پروازهاي رفت و برگش��ت ايران به چين خبر داد. س��عيد 
نمكي عصر ديروز در اين رابطه اظهار داش��ت: همكاران ما 
در تمام مبادي ورودي كشور اعم از دريايي، زميني و هوايي 
مستقر شده و تمام موارد را كنترل كرده اند و تا اين لحظه 
موردي از ابتال به ويروس كرونا جديد گزارش نشده است. 
وي ادامه داد: با توجه به تصميم شب گذشته سازمان جهاني 
بهداش��ت مبني بر اعالم اضطرار بيماري ناشي از ويروس 
كرونا، امروز نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري 
نوشتم و درخواس��ت كردم كه تدابير ويژه جديدي درباره 
برخورد با اين بيماري اتخاذ ش��ود. همچنين خواستم به 
شكل موقت، رفت و برگشت پروازهاي ايران به چين متوقف 
شود. وزير بهداشت با اشاره به جلسه ديشب گفت: جلسه 

اضطراري با حضور وزراي راه و شهرس��ازي، امور خارجه، 
گردشگري و ميراث فرهنگي، كش��ور و سخنگوي دولت 
برگزار شد. در اين جلسه قرار شد پروازهاي رفت و برگشت 
ايران به چين به طور موقت متوقف شود. نمكي اظهار كرد: 
همچنين قرار شد پروازهاي ويژه اي براي هم وطنان ما در 
چين در نظر گرفته ش��ود كه اين افراد به كشور برگردند و 
نظارت ويژه اي بر اين افراد داشته باشيم. همچنين حدود 
۷0 نفر از دانش��جويان ايراني كه در ووه��ان چين گرفتار 
هستند و بر اس��اس گزارش دولت چين، اين افراد آلودگي 
ندارند و با وزارت امور خارجه هماهنگ كرديم تا اين افراد 
به ايران برگردند.  وزير بهداشت گفت: اين تصميم ها به طور 
موقت خواهد بود و تصميم دايمي نيست و به محض تغيير 

در شرايط، اعالم خواهيم كرد.

پروازهاي رفت و برگشت ايران به چين متوقف شد

آخرين خبر

 واكنش هاي گسترده  به  » معامله قرن« ترامپ
 »تعادل« از تغيير رويكرد ايران و جهان 

به »ويروس كرونا« گزارش مي دهد
 هشدار بين المللي 

آماده باش  به  طرح  صلح  امريكايي
جهاني

تع�ادل| در حالي كه آخري��ن اخبار حاك��ي از آن 
اس��ت كه آمار مبتاليان به وي��روس كرون��ا در دنيا 
روزان��ه افزايش مي ياب��د، اتخاذ تدابي��ر جهاني براي 
مقابل��ه با م��وج بيم��اري در دس��تور كار كش��ورها 
ق��رار گرفت��ه اس��ت چنانك��ه در تازه تري��ن اقدام، 
س��ازمان بهداش��ت جهاني به دليل ش��يوع س��ريع 
ويروس جدي��د كرون��ا از چين وضعي��ت فوق العاده 
جهاني اع��الم كرد.پي��ش از اين ،چني��ن تجربه اي 
در س��طح جهاني مرب��وط ب��ه بيماري س��ارس در 
س��ال 2002بود ك��ه رك��ورد ش��يوع آن در جهان 
 روز پنجش��نبه توس��ط ويروس كرونا شكسته شد. 

فراتر از آمار مبتاليان اما خس��ارت اقتص��ادي رو به 
گسترش ويروس كرونا است خبرگزاري بلومبرگ در 
گزارش��ي از ضرر ۵‚1تريليون دالري كرونا به اقتصاد 
جهان نوشته است.  در اين ميان كه كشورهاي مختلف 
س��طح تدابير ايمني را مرتبا افزايش مي دهند، برخي 
ايرالين هاي بين المللي پروازهاي خود به چين را متوقف 
كرده اند. همچنين تمام پايگاه هاي بهداش��تي ايران در 
تمام ورودي هاي كش��ور در آماده باش براي جلوگيري 
از ورود بيم��اران مبتال به ويروس كرون��ا قرار گرفته اند. 
گزارش هاي مربوط به كرونا را در صفحات 4، ۷، 12، 13 

و 1۵ بخوانيد.
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وزير بهداشت خبر داد

پروازهاي رفت و برگشت 
ايران به چين متوقف شد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

سامانه پيامك نمايند. 

درگذشت پدر گرامي تان را تسليت مي گوييم. 
ما را در غم خود شريك بدانيد. 

آقايان محسن و احسان شمشيري 

همكاران شما در روزنامه تعادل

 همين صفحه   



روي موج خبر

     راه اندازي تمهيد تجاري انسان دوس�تانه 
س�وييس براي مقابله با تحريم هاي امريكا؛ 

خبرآنالين|
»تمهيد تجاري انسان دوستانه سوييس« در اولين 
اقدام براي انتقال محموله  دارويي به ايران به ارزش ۲.۳ 
ميليون يورو در حال اجرايي شدن است. تمهيد تجاري 
SHTA انسان دوستانه س��وييس، با نام اختصاري
در آستانه تجاري شدن اس��ت. اين سازوكار مالي با 
هدف ممكن ساختن ارسال كاالهاي انسان دوستانه 
به ايران ايجاد ش��ده است. بر اس��اس اعالم سفارت 
سوييس در ايران در روز هفتم بهمن ماه، يك پرداخت 
اوليه براي محمول��ه اي از دارو به مقصد ايران، مورد 
تاييد قرارگرفت. اين تمهيد ب��ا همكاري بانك ها و 
شركت هاي برگزيده سوييسي در همكاري با مقامات 
مربوطه امريكايي ايجاد شده است. در مقابل بانك ها 
و ش��ركت هاي مش��اركت كننده در تمهيد تجاري 
انسان دوستانه سوييس، ريز اطالعات، فعاليت ها و 
شركاي تجاري خود در ايران و معامالت انجام شده با 
آنها را به وزارت اقتصادي سوييس اعالم كنند. وزارت 
امور اقتصادي سوييس، اين اطالعات را راستي آزمايي 
كرده و در همكاري با وزارت خزانه داري اياالت متحده 
امريكا، اطمينان مي يابد كه تعهد كامل در معامالت به 
كار بسته شده باشد. به اين جهت، وزارت امور اقتصادي 
سوييس همچنين اطالعات دريافت شده از بانك ها و 
صادركنندگان را در اختيار وزارت خزانه داري امريكا 
قرار خواهد داد . در واكنش به اين خبر اما رييس كل 
بانك مركزي ايران اعالم كرد: اگر امريكايي ها واقعا 
مدعي همراهي براي تأمين دارو و كاالهاي كشاورزي 
هستند، بايد مكانيزم بانكي براي انتقال و تأمين منابع 
خريد كاالهاي اساسي را فراهم سازند. رييس كل بانك 
مركزي صرف انجام مكانيزم فني مبادله بدون امكان 
انتقال منابع را كافي ندانست و فراهم سازي مكانيزم 
انتقال منابع و تأمين مال��ي آن را معيار مهمي براي 

ارزيابي صحت ادعاي امريكايي ها اعالم كرد.

     پاسخ قوه قضاييه به مجريه ؛ ميزان|
رييس حوزه رياست قوه قضاييه به نامه رييس دفتر 
رييس جمهور درباره مس��ووليت صدا و س��يما در 
خصوص صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير در فضاي مج��ازي و نظارت بر آن، در نامه اي 
پاسخ داد. در بخشي از نامه غالمحسين اسماعيلي 
رييس حوزه رياست قوه قضاييه تصريح شده است: 
بخشنامه صادره همان گونه كه در عنوان آن آمده است 
يك بخشنامه داخلي و با هدف رفع ابهام در رسيدگي 
به پرونده هاي قضايي بوده و از استنادات قانوني متقن 
برخوردار است. رييس حوزه رياست قوه قضاييه ادامه 
داده است: اگر موضوع مذكور در صالحيت شوراي 
عالي فضاي مجازي بوده چرا با گذشت بيش از ۴ سال 
از نظر مقام معظم رهبري و هفت سال از تاريخ تشكيل 
شوراي عالي فضاي مجازي، تاكنون از ناحيه آن شورا 
در اين مورد اظهارنظر نشده است، هر چند متأسفانه در 
برخي موارد مذكور در پيوست حكم تشكيل شوراي 
عالي فضاي مجازي كه وظيفه و ماموريت اصلي شورا 
است نيز اقدام مناسبي انجام نشده است. در اين نامه 
تاكيد شده است، مراتب براي استحضار رييس جمهور 

اعالم مي شود.

     مطلعين و آگاهان با شوراي نگهبان صحبت 
كنند؛ايرنا|

عضو جامع��ه روحانيت مبارز كش��ور مالك احراز 
صالحي��ت را »حال« افراد دانس��ت و با بيان اينكه 
كس��اني كه محكوميت قضايي ندارن��د و انقالب 
اسالمي، قانون اساسي و واليت فقيه را قبول دارند، 
صالحيتشان بايد احراز شود، تاكيد كرد: معتقدم 
مطلعين و آگاهان بنشينند با خود شوراي نگهبان 
صحبت كنند.س��يدرضا اكرمي خاطرنشان كرد: 
از لحاظ رس��يدگي به وضعيت داخلي، تا جايي كه 
مي توانيم بايد به وضعيت محرومان و مستضعفان 
رس��يدگي كنيم و براي رشد و تعالي جامعه تالش 
كنيم. اكرمي تصريح كرد: چند دوره نماينده مجلس 
بودم، يك بار هم سين جيم نشدم ولي آيا خوب است 
كه بعد از ۲۰ سال در مورد اقدامات آن دوران مورد 
سوال و جواب قرار گيرم؟ اين نماينده ادوار مجلس 
تصريح كرد: مالك حال افراد است و معتقدم شوراي 
نگهبان الزم است افرادي را كه انقالب اسالمي، قانون 
اساسي و واليت فقيه قبول دارند تاييد كند مگر اينكه 
اشكال آشكاري داشته باشند كه در قوه قضاييه به آن 

رسيدگي شده باشد.

     اصالح طلبان از تذكر رييس جمهوري درباره 
انتخابات حمايت كردند؛ايرنا|

ش��ماري از فع��االن اصالح طل��ب در بيانيه اي از 
مواضع اخي��ر رييس جمهوري درب��اره ضرورت 
برگزاري انتخاب��ات آزاد و رقابتي حمايت كردند. 
در بخش��ي از بياني��ه روز پنجش��نبه جمع��ي از 
فعاالن سياس��ي و مدني اصالح طلب آمده است: 
س��خنراني اخير رييس جمهوري در اعتراض به 
خطر تشريفاتي شدن انتخابات، حذف نماينده هاي 
جريان هاي سياسي متفاوت و عدم رقابت معنادار 
در انتخابات حاوي هش��دارها و نكات مهم و قابل 
دفاعي بود. ما جمعي از فعاالن سياس��ي و مدني، 
به رغم نقدهايي كه به عملكرد دولت داريم، از تذكر 
رييس جمهوري درمورد عادالنه و رقابتي ش��دن 
انتخابات حمايت مي كنيم. اين بيانيه با اش��اره به 
گسترگي و فراگيري دخالت ها در فرآيند انتخابات، 
خاطرنش��ان كرد: از پيش نتيجه انتخابات ۱۶۰ 
كرسي مش��خص و در ۷۰ كرسي ديگر هم صرفا 
رقابتي كم رمق مي��ان طيف هاي تندرو و معتدل 
اصولگرايان برقرار اس��ت. به تعبير روشن در ۲۳۰ 
كرسي )بيش از سه چهارم كرسي ها( رقابتي جدي 
در كار نيس��ت و به جز ش��هر تهران، حداكثر در 
۳۰ كرس��ي، آن هم در شرايط غيرعادالنه و بدون 
حضور نماينده ه��اي قوي تر ديگ��ر جريان هاي 
سياس��ي قانوني، رقابتي حداقلي برقرار است. نام 
چنين روندي انتخابات نيس��ت؛ انتصابات است 
و دموكراس��ي خواهان نمي توانند ويترين چنين 
انتخابات نمايشي و فرمايشي و تشريفاتي را بيارايند.

ايران2

در شوراي عالي حج مطرح شد

آخرين تصميم گيري درباره حج »عمره«
گروه ايران|

در شرايطي كه مناس��بات ارتباطي ايران و عربستان در 
سال هاي اخير به دليل رفتارهاي خصمانه سعودي ها به 
پايين ترين ميزان خود رسيده است و ايران اعالم كرده تا 
زمان پاسخگويي به مطالباتش در خصوص تكريم حجاج 
ايراني، اعزامي به حج عمره نخواهد داش��ت، در روزهاي 
پاياني هفته در ش��وراي عالي حج تصميم گرفته شد كه 
»گزارش سازمان حج و زيارت در خصوص چگونگي انجام 
عمره به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود تا در صورت 
موافقت آن شورا، سازمان حج و زيارت براي انجام مراسم 
حج عم��ره برنامه ريزي كند.« تصميم��ي كه در جريان 
برگزاري نشست ش��وراي عالي حج با حضور معاون اول 
رييس جمهوري اتخاذ ش��د و دستورالعمل هاي اجرايي 
آن تدوين ش��د؛ به گزارش روابط عمومي سازمان حج و 
زيارت، روز پنجشنبه شوراي عالي حج با حضور معاون اول 
رييس جمهور تشكيل جلسه داد كه در جريان آن، موضوع 
ارز مورد نياز حج تمتع سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و مقرر ش��د بانك مركزي با هماهنگي وزارت 
امور خارجه راهكارهايي براي تامي��ن ارز مورد نياز حج 
تمتع سال ۱۳۹۹ تدوين كرد. موضوع مشاركت حداكثري 
خطوط داخلي هواپيمايي در عمليات اجرايي حج تمتع 
سال ۱۳۹۹ نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر 
ش��د تصميم گيري در اين خصوص توس��ط وزارت راه و 
شهرسازي با هماهنگي سازمان حج و زيارت انجام شود. 
عربستان در حج گذشته تنها به يك شركت هواپيمايي 
ايراني اجازه جابه جايي زائران كشورمان را داده بود. تامين 
ارز مورد نياز عمليات اجرايي سفر زيارتي سوريه از ديگر 
موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه مورد بحث و 
تصميم گيري قرار گرفت. اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور در اين جلسه شوراي عالي حج كه به جاي 
رييس جمهور حضور داشت، ضمن تسليت ايام شهادت 
حضرت فاطمه )س( و گراميداش��ت ياد س��ردار سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني به خاطر تالش هاي صادقانه آن 

شهيد براي حل مشكالت زائران ايراني عتبات عاليات در 
كشورهاي عراق و سوريه، با اشاره به برگزاري مناسب حج 
تمتع در سال ۹۸، از همه دستگاه ها و بخش هاي مختلف 
دست اندركار در اين مراسم قدرداني و بر لزوم تالش براي 
رفع ضعف ها و تقويت نقاط قوت براي حج تمتع سال ۹۹ 
تاكيد كرد. وي با اشاره به ابعاد سياسي مراسم حج بر لزوم 
بهره برداري بهينه از مراسم حج در راستاي تقويت اتحاد 
ميان امت اسالمي تاكيد كرد و افزود: سياست جمهوري 
اس��المي ايران همواره بر ارتباط صميمانه با كشورهاي 
اسالمي به خصوص كشورهاي مسلمان منطقه مبتني بوده 
است تا با كمك آنها بتواند مسائل و مشكالت مسلمانان 

را حل و فصل كند.

  حفظ امنيت زايران
جهانگيري زيارت عتبات عاليات و سفر زائران ايراني به 
كشورهاي سوريه و عراق را نيز پر اهميت توصيف كرد و 
يادآور شد: آنچه بيش از همه در موضوع زيارت عتبات 
اهميت دارد حفظ امنيت زائران ايراني اس��ت؛ چرا كه 
اعزام زائران از س��وي س��ازمان حج و زيارت به معناي 
آن است كه جمهوري اسالمي ايران از برقراري امنيت 
براي آنها اطمينان كامل حاصل كرده است. وي با بيان 
اينكه مسووليت اصلي تصميم گيري در خصوص حج 
عمره مفرده با ش��وراي عالي امنيت ملي است،  گفت: 
حفظ عزت و امنيت زائران ايراني در حج عمره از اهميت 
فراواني برخوردار است. در اين جلسه كه وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و نمايندگان ساير دستگاه هاي مرتبط 
با موضوع حج نيز حضور داشتند، رييس سازمان حج 
و زيارت گزارشي از روند اجرايي برگزاري مراسم حج 
تمتع سال ۹۸ و مذاكرات و تفاهم نامه هاي صورت گرفته 
براي حج تمتع ۱۳۹۹ ارايه كرد و گفت: حج تمتع سال 
۹۸ با موفقيت كامل و به ش��كل مناسب برگزار شد و 
هواپيمايي جمهوري اسالمي نيز با عملكرد خوبي كه 
براي حمل و نقل زائران ايراني داش��ت توانست ركورد 

خوبي را در اين زمينه به ثبت برساند.رشيديان همچنين 
به ارايه توضيحاتي در خصوص انتقال به موقع امكانات 
به عربستان سعودي براي خدمت رساني به زائران ايراني 
پرداخت و گزارش��ي درخصوص افزايش تنوع برنامه 
غذايي، بهبود مديريت برنامه ها و گسترش ارايه خدمات 

به زائران ارايه كرد.
رييس سازمان حج و زيارت همچنين از آسيب شناسي 
نقاط ضعف مراس��م حج سال ۹۸ و تالش براي رفع اين 

مشكالت در حج تمتع س��ال ۹۹ سخن گفت و با اشاره 
به اينكه موضوع پرداخت غرامت ش��هداي حادثه منا و 
مسجد الحرام نيز از سوي اين سازمان پيگيري شده است، 
از برنامه هاي اين سازمان براي اعزام زائران ايراني به سوريه 
خبر داد. حجت االسالم والمسلمين سيد عبدالفتاح نواب، 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت هم در اين جلسه 
با اشاره به تقدير مقام معظم رهبري از دست اندركاران 
برگزاري حج تمتع سال ۹۸ بيان كرد: با توجه به اينكه 

حج حركتي اعتقادي، سياس��ي و اجتماعي است بايد 
تالش كنيم با استفاده از ظرفيت هاي موجود در مراسم 
حج، توطئه هاي دشمنان براي برهم زدن وحدت امت 

اسالمي را خنثي كنيم.
در اين جلس��ه همچنين آيين نامه داخلي كميسيون 
دايمي ش��وراي عالي حج و زيارت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و پس از ارايه پيشنهادها و نظرهاي مختلف و 
اعمال برخي اصالحات،  اين آيين نامه به تصويب رسيد.

واكنش ها به اقدام امريكا ادامه دارد

تحريم رييس سازمان انرژي اتمي
در آخرين ساعات روز پنجشنبه )۱۰ بهمن( بود كه 
وزارت خزانه داري امريكا با صدور بيانيه اي اعالم كرد 
»علي اكبر صالح��ي«، رييس  س��ازمان انرژي اتمي 
 ايران را در ليس��ت تحريم هاي خود قرار داده است. 
ضمن اينكه بر اساس اين بيانيه سازمان انرژي اتمي 
ايران نيز در ليس��ت تحريم هاي امري��كا قرار گرفت 
تا امريكا آخري��ن تيرهاي در تركش��ش براي تحت 
فش��ار قرار دادن ايران را پرتاب كند. فشار اقتصادي 
همه جانبه اي ك��ه ترامپ از ابت��داي زعامت بر كاخ 
سفيد از طريق آنها تالش كرد تا شكست هاي دامنه 
دارش در منطقه غرب آسيا را تحت الشعاع قرار دهد. 
اما بازتاب اين تصميم در فضاي رسانه اي بين المللي 
بيش��تر از اينكه اعتبار و آبرويي براي اياالت متحده 
به ارمغان بياورد؛ دامنه وسيعي از انتقادات را متوجه 
كاخ سفيد و شخص ترامپ كرد و تحليلگران اين نوع 
تصميم س��ازي ها را در راس��تاي به حاشيه كشاندن 
مشكالت داخلي ترامپ ارزيابي كردند؛ اما در داخل 
كش��ورمان نيز ابتدا س��ازمان انرژي اتمي با انتش��ار 
توييتي در فضاي مجازي اعالم كرد: اقدام نابخردانه 
ترامپ در تحريم دكتر صالحي و سازمان انرژي اتمي 
ايران خللي در فعاليت ها و سياس��ت هاي صلح آميز 
هس��ته اي ايجاد نخواهد كرد.به گ��زارش »تعادل« 
صفحه سازمان انرژي اتمي كشورمان در ادامه توييت 
خود در واكنش به اقدام امريكا نوش��ت: تحريم هاي 
ظالمانه، انگيزه دانشمندان هسته اي را بيش از پيش 
در بي اثر كردن سياست هاي متخاصمانه كشور امريكا 

استوار خواهد كرد

  تحريمي كه تاثيري بر پيشرفت برنامه هاي 
هسته اي ايران ندارد

چ��راغ نخس��ت اظهارنظره��ا در خص��وص تحريم 
سازمان انرژي اتمي را سخنگوي وزارت امور خارجه 
روشن كرد؛ س��يد عباس موسوي با اشاره به تحريم 
دكتر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان 
گفت: دكتر صالحي ش��خصيت برجس��ته علمي و 
سياسي كشور است و تحريم ايش��ان كه تنها از سر 
استيصال صورت مي گيرد هيچ تاثيري بر پيشرفت 
 برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران نخواهد داشت.

سيدعباس موس��وي، سخنگوي وزارت امور خارجه 

گفت: بار اول نيست كه ايشان در فهرست تحريم هاي 
يكجانبه و غيرقانوني ق��رار مي گيرد؛ همان طور كه 
بار اول نيس��ت دانشمندان هس��ته اي ايران هدف 
كينه توزي ه��اي امريكا و رژيم صهيونيس��تي قرار 
مي گيرند. دكتر صالحي ش��خصيت برجسته علمي 
و سياس��ي كشور است و تحريم ايشان كه تنها از سر 
استيصال صورت مي گيرد هيچ تاثيري بر پيشرفت 
برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران نخواهد داشت. 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه با محك��وم كردن 
اين اقدام نابخردانه همچنين اظهار داش��ت: به نظر 
مي رس��د مقامات رژيم امريكا براي انح��راف افكار 

عمومي از تحوالت داخلي ناشي از استيضاح ترامپ و 
نيز شكست زودهنگام طرح به اصطالح معامله قرن، 
چنين تحركات ناشيانه و پوچي را عليه ملت ايران در 

دستوركار خود قرار داده اند. 
موس��وي افزود: از يك س��و وزير خارجه اين رژيم به 
لن��دن رفته و در نشس��تي با وزي��ر خارجه انگليس 
مجددا مطالبي بي محتوا و تكراري بيان مي كند و از 
سوي ديگر نماينده به اصطالح ويژه شان در حركتي 
نمايش��ي و غير جذاب مصاحب��ه اي بي خاصيت تر 
برگزار مي كند؛ غافل از آنكه سياست فشار حداكثري 
مدت ها است كه به بن بست رسيده و حركت پوينده 
ايران به س��مت اس��تقالل و خودكفاي��ي با چنين  

اقدامات سخيفي متوقف نخواهد شد.

  سياست فش�ار حداكثري امريكا به بن بست 
رسيده است

در ادامه واكنش ها به اين اقدام خصمانه امريكا معاون 
سياسي وزير امور خارجه نيز گفت: تحريم علي اكبر 
صالحي تنها عصبانيت و استيصال امريكا از به بن بست 

رسيدن سياست فشار حداكثري را اثبات مي كند. 
سيد عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه 
در صفحه خود در واكنش به تحريم علي اكبر صالحي 
رييس سازمان انرژي اتمي، نوشت: علي اكبر صالحي 
ش��خصيت برجس��ته سياسي و دانش��مند تراز اول 
هس��ته اي ايران است و دانش هس��ته اي كشورمان 
امروز تحت مديريت ايشان عالي ترين مدارج علمي 
و عملي را ط��ي مي كند. اقدامات اخي��ر در كاهش 

تعهدات هس��ته اي نش��ان داد بر خالف آنچه برخي 
ادعا مي كردند نه تنها تمامي ظرفيت هاي هسته اي 
)از جمله غني س��ازي و آب سنگين( دست نخورده 
باقي مانده اند، بلكه ام��روز توانمندي هاي ايران در 
حوزه فناوري صلح آميز هسته اي اصواًل قابل مقايسه 

با قبل از برجام نيست.
 معاون سياسي وزير امور خارجه تاكيد كرد: تحريم 
علي اكبر صالحي تنها عصبانيت و استيصال امريكا 
از به بن بس��ت رسيدن سياست فش��ار حداكثري را 

اثبات مي كند.

  پيشرفت هسته اي ايران با قدرت ادامه مي يابد
دس��تيار ويژه رييس مجلس در ام��ور بين الملل با 
اشاره به تحريم رييس سازمان انرژي اتمي، گفت: 
ترامِپ تروريس��ت ب��ا تحريم وي، عل��م را تحريم 
مي كند اما قطعا پيشرفت هسته اي ايران با قدرت 

ادامه مي يابد. 
حس��ين اميرعبداللهيان در صفحه ش��خصي خود 
در توئيت��ر با اش��اره ب��ه تحريم علي اكب��ر صالحي 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران از س��وي امريكا، 
نوش��ت: صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران 
از بزرگ ترين دانش��مندان هسته اي جهان است كه 
توسعه دانش و فناوري صلح آميز هسته اي را در ايران 

و جهان اسالم با شايستگي پيگيري مي كند.
وي با بيان اينكه ترامپ تروريست با تحريم وي، علم 
را تحري��م مي كند، تاكيد كرد: بي ترديد پيش��رفت 

هسته اي ايران با قدرت ادامه مي يابد.
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انتقاد روسيه از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران

در  روس��يه  نماين��ده 
س��ازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وي��ن ب��ه 
راه اندازي كانال مبادالت 
انسان دوستانه سوييس با 
ايران واكنش نش��ان داد. 
به گزارش مهر، »ميخاييل 
اوليانوف« در واكنش به راه اندازي و اجرايي ش��دن 
»كانال مبادالت انسان دوستانه با ايران« در حساب 
كاربري خود در توييتر از تحريم هاي ضد ايراني امريكا 
به شدت انتقاد كرد. اوليانوف اجرايي شدن اين كانال 
را »يك خبر خوب« توصيف كرده و گفته است: اين 
يك خبر خوب است اما فقط به اين موضوع بينديشيد. 
ما داريم تامين مواد دارويي و غذايي به افراد نيازمند 
در ايران را جشن مي گيريم و تحقق اين كار به يك 
ساز و كار ويژه مالي نياز داشت. حتي در قرون وسطي 
هم اين اقالم به صورتي عادي تامين مي شدند. روز 
گذشته سفارت سوييس در ايران اعالم كرد كه در روز 
هفتم بهمن ماه، يك پرداخت اوليه براي محموله اي 
از دارو به مقصد ايران، مورد تأييد قرارگرفته است. بر 
اساس گزارش سفارت س��وييس در ايران، از زماني 
كه امريكا در ارديبهشت ۱۳۹۷، از توافق هسته اي با 
ايران خارج شد و تحريم هاي يك جانبه خود را از سر 
گرفت، تامين كاالي انسان دوستانه به مقصد ايران 
از سوي صادركنندگان سوييسي به طور روزافزون 

دشوار شده است. 

 انگليس مايل به گسترش روابط 
اقتصادي با ايران است

در ش��رايطي كه انگليس 
تالش مي كند تا در دوران 
پسابريگزيت شركاي تازه اي 
را در بخش ه��اي مختلف 
تدارك ببيند، سفير ايران 
در لندن مي گوي��د: دولت 
انگليس مايل به گسترش 
روابط اقتصادي خود با اي��ران در دوره جديد با خروج 
از اتحاديه اروپاس��ت اما براي رسيدن به نقطه مطلوب 
چالش هايي وجود دارد كه بايد بر آن فائق آمد. حميد 
بعيدي نژاد در كانال تلگرامي خود نوشت: آنچه ميان دو 
كشور اخيرا تجربه شد، دوره پسابرجام  بود. در اين دوره 
خيلي كوتاه، توافقات مهمي بالغ بر چند ميليارد يورو در 
حوزه اقتصادي، تجاري و فناوري بين دو كشور به امضا 
رسيد كه از جمله آنها توافق براي راه اندازي پنجمين 
نيروگاه خورشيدي جهان در ايران و انعقاد خريد هواپيما 
و قطعات هواپيما با شركت ايرباس و رولز رويس، و انعقاد 
قرارداد ساخت بيمارستان و مراكز پيشرفته مقابله با 
سرطان در ايران  با يك شركت بزرگ انگليسي بود كه 
با اتخاذ سياست هاي ترامپ و تهديدهاي بانكي به اجرا 
در نيامدند. اما اين اقدامات نشان داد كه پتانسيل كافي 
براي گس��ترش روابط اقتصادي ميان دو كشور وجود 
دارد. بعيدي نژاد در پايان مي نويسد: مخالفت با تهديدات 
تحريم ترامپ محدود به مرزهاي ايران نيست، بلكه اين 
تحريم ها با هدف قراردادن شركت هاي خصوصي را از 

ميان برده است. 

اروپايي ها فهميدند فعال كردن 
مكانيزم ماشه وجاهت ندارد

سخنگوي كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجل��س دهم ب��ا تاكيد بر 
اينكه فعال كردن مكانيزم 
ماش��ه اقدامي قلدرمابانه و 
خالف مقررات بين المللي 
اس��ت گف��ت: اروپايي ها 
متوجه شدند كه اين كار جايگاه بين المللي ندارد و ايران 
دست برتر و برگ برنده را خواهد داشت به همين دليل 
اين موضوع را به تعويق انداختند. سيد حسين نقوي 
حسيني در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به تعويق اجراي 
مكانيزم ماشه توسط اروپايي ها گفت: مكانيزم ماشه براي 
كشوري است كه به تعهدات برجامي خود عمل نكرده 
و برخالف آن رفتار كرده است پس اين مكانيزم شامل 
ايران نمي شود چون فعاليت هاي ايران در چاچوب برجام، 
ان پي تي و پروتكل الحاقي است كه آن را داوطلبانه اجرا 
مي كند. وي افزود: اگر اروپاييان بخواهند مكانيزم ماشه 
را فعال كنند كاري خالف حقوق بين الملل و مقررات 
بين المللي انجام داده اند. موضوعي كه اروپايي ها به آن 
واقف هستند لذا مي توان با قاطعيت گفت به كارگيري 
مكانيزم ماش��ه اقدامي قلدرمابانه و خ��الف مقررات 
بين المللي است. نقوي حسيني تاكيد كرد: اروپايي ها به 
اين دليل فعال سازي مكانيزم ماشه را به تعويق انداختند 
كه متوجه شدند اين كار جايگاه بين المللي ندارد و دست 
برتر و برگ برنده با ايران است چون اگر موضوع به شوراي 

امنيت برود هم كار آنها به ثمر نمي رسد. 

جزييات اف اي تي اف
در مجمع در حال بررسي است؟

در ش��رايطي ك��ه افرادي 
از پاي��ان فرآيند بررس��ي 
اف اي ت��ي اف در مجم��ع 
تش��خيص خبر مي دهند، 
عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام مي گويد: پس 
از پايان بررس��ي جزييات 
اف اي تي اف در مجمع، نتيجه آن اعالم خواهد شد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، حداد عادل در جلسه پرسش 
و پاس��خ با دانشجويان كه در حاش��يه همايش »ايران 
قدرتمند در گام دوم« در پاس��خ به سوالي درباره روند 
بررس��ي اف اي تي اف در مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام گفت: دولتي ها معتقد هس��تند كه اگر اف اي تي 
اف به تصويب نرسد وضع ما در مبادالت مالي در خارج 
از كشور بدتر از اين خواهد شد، از طرفي كساني كه ابهام 
دارند مي گويند كه اين طرح مي تواند فضايي براي امريكا 
فراهم كند تا بر مبادالت مالي ما تسلط بيشتري داشته 
باشد، اما هنوز اين موضوع در دست بررسي است و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام هم خيلي مراقب است تا اتفاقي 
كه براي برجام افتاد، در اين طرح رخ ندهد.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در خصوص رد صالحيت هاي 
شوراي نگهبان گفت: همه كساني كه اشكاالتي را وارد 
مي كنند كلي صحبت مي كنند، ولي نمي شود اينگونه 
صحبت كرد. برخي مي گويند كه شوراي نگهبان تعداد 
زيادي از اصالح طلبان را رد صالحيت كرده تا اصولگرايان 
بتوانند به راحتي در انتخابات شركت كنند و پيروز شوند .

حمله موشكي ايران
به عين االسد بسيار دقيق بود

عضو ش��وراي فدراسيون 
روسيه )سنا( حمله موشكي 
اي��ران به پاي��گاه امريكا را 
بسيار دقيق دانست و گفت: 
ايراني ها اجازه نمي دهند 
نيروهاي خارجي كه به طور 
غيرقانون��ي در خاورميانه 
هستند، هر طور كه دلش��ان مي خواهد عمل كرده و 
قوانين بين المللي را نقض كنند. به گزارش تس��نيم، 
سناتور »ايگور مارازوف« در پاس��خ به سوالي درباره 
پيامدهاي حمله موش��كي انتقام آميز ايران به پايگاه 
نظامي امريكا در عراق )عين االس��د( گفت: من فكر 
مي كنم كه اقدام ايران جنبه تالفي جويانه داش��ت، 
ولي بسيار دقيق و حمله محدودي بود. تصور مي كنم 
كه اين اقدام درس��تي بود و نيازي به قربانيان زيادي 
نب��ود تا بهانه اي براي سوءاس��تفاده امريكا در اجراي 
سياس��ت مخرب خود در خاورميانه شود. بنا بر اين، 
زيرساخت هاي آنها را از بين برد. ايران نشان داده است 
كه داراي توان بالقوه جدي و سالح هاي با دقت باالست. 
ايراني ها مي توانند از خود محافظت كنند و در عين حال 
اجازه ندهند كه نيروهاي خارجي كه به طور غيرقانوني 
در خاورميانه هستند، هر طور كه دلشان مي خواهد 
عمل كرده و قوانين بين المللي را نقض كنند.اين سناتور 
روس ادامه داد: فكر مي كنم كه سخنان امريكايي ها 
جنبه تبليغاتي دارد و بيشتر مربوط به جنگ اطالعاتي 

عليه ايران است تا اينكه مبناي واقعي داشته باشد.

چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

ايالميهابيشترينتورمرااحساسميكنند

شكاف 2 درصدي تورم ميان دهك هاي درآمدي
آنگونه كه مركز آمار ايران درباره جزييات تورم در دي ماه 
گزارش داده است، استان ايالم چه در مناطق شهري و 
چه در مناطق روستايي بيشترين تورم ساالنه را نسبت 
به ساير استان ها تجربه كرده اند. همچنين مركز آمار 
ايران در گزارشي جداگانه از وضعيت تورم دهك  هاي 
هزينه اي گزارش داده است و طبق اين گزارش فاصله 
تورمي دهك ه��ا در اين ماه به ٢,٢ درصد رس��يد كه 
نسبت به ماه قبل )٢.٠ درصد( ٠.٢ واحد درصد افزايش 
داشته است. فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد 
درص��د و در گروه عم��ده »كااله��اي غيرخوراكي و 
خدمات« نس��بت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد كاهش 
نش��ان مي دهد. به گزارش تعادل، مركز پژوهش هاي 
مجلس اخيرا در سلس��له گزارش هايي جزييات تورم 
مربوط به دي ماه را منتشر كرده است. بر اساس نتايج به 
دست آمده در دي ماه ١٣٩٨، »گوجه فرنگي« )٢٣,١ 
درصد(، » خي��ار « )١٠.٠ درصد( و »پرتقال محصول 
داخل« )٦.٩ درصد( نس��بت به ماه گذش��ته، كاهش 
قيمت داشته اند. همچنين اقالم »پياز« )٢٤,٤ درصد(، 
»موز« )٩.٤ درصد( و »عدس« )٣.٤ درصد( نس��بت 
به ماه قبل افزايش قيمت داش��ته اند. در اين ماه اقالم 
»گوجه فرنگي« )٢٣.١ درصد(، » خيار « )١٠.٠ درصد( 
و »پرتقال محصول داخل« )٦.٩ درصد( نسبت به ماه 
گذشته، كاهش قيمت داشته اند. در ميان اقالم كاالهاي 
خوراكي اصلي نيز قيمت برنج ايراني درجه يك با 0,3 
درصد افزايش ماهانه نسبت به سال قبل به كيلويي 23 
هزار و 345 تومان رسيده است. تورم نقطه اي اين قلم 
كاال 45 درصد است. همچنين برنج خارجي درجه يك 
در دي ماه به كيلويي 9500 تومان رس��يده است كه 
نسبت به ماه قبل 1,6 درصد كاهش يافته است. تورم 

ساالنه برنج خارجي 5,8 درصد بوده است.
همچنين قيمت هر كيلوگرم گوش��ت گوسفندي در 
دي ماه به 89 هزار و 660 تومان رسيده است كه نسبت 
به ماه قبل منفي 2,3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 28,7 درصد رشد داشته است.
قيمت هر كيلوگرم گوش��ت گاو يا گوساله نيز به 79 
هزار و 578 تومان رس��يده است كه نسبت به ماه قبل 
منفي 2,3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 

نقطه اي( معادل 20,9 درصد افزايش داشته است.
قيمت هر كيلو مرغ ماشيني نيز در اولين ماه زمستان 
به طور ميانگين 12 هزار تومان بوده است. تورم ماهانه 

اين گروه منفي 0,9 درص��د و تورم نقطه اي اين گروه 
منفي 1,8 درصد بوده اس��ت. همچني��ن قيمت هر 
ليتر ش��ير پاس��توريزه در دي ماه به شش هزار تومان 
رسيده است كه نسبت به ماه قبل 0,6 درصد و نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه اي( 32,9 درصد 
افزايش يافته است. قيمت هر 0,5 كيلوگرم پنير ايراني 
پاستوريزه هم به 10 هزار تومان افزايش يافته است كه 
نسبت به ماه قبل منفي 0,3درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 25,3 درصد افزايش يافته است.
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ ماشيني 10 هزار تومان 
بوده است كه دردي ماه تورم ماهانه آن 1,5 درصد و تورم 
س��االنه آن منفي 0,1 درصد بوده است.  هر 900 گرم 
روغن مايع نيز در دي ماه 8600 تومان قيمت داشته 
است كه تورم ماهانه آن منفي 0و4 درصد و تورم ساالنه 
آن 12,5 درصد بوده است.  همچنين هر كيلوگرم گوچه 
فرنگي نيز 8276 تومان بوده است كه تورم ماهانه منفي 

23,1 درصد و تورم ساالنه آن 92,1 درصد بوده است. 
قيمت هر كيلو سيب زميني نيز به 3912 تومان رسيده 
كه تورم ماهانه آن منفي 2,3 درصد و تورم ساالنه آن 
31,6 درصد بوده است. همچنين در ماه گذشته قيمت 
هر كيلوگرم پياز 4900 تومان بوده است كه تورم ماهانه 
آن 24,4 درصد و تورم س��االنه آن 66,6 درصد برآورد 
شده است. قيمت هر كيلوگرم رب گوجه فرنگي نيز در 
دي ماه به 17 هزار تومان رس��يده و 3,6 درصد نسبت 
به ماه قبل و 7,9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

كاهش داشته است.

  شكاف 12.6 درصدي تورم ساالنه استاني
همچنين مركز آمار ايران در گزارش��ي ديگر جزييات 
تورم اس��تان ها را منتشر كرده اس��ت. طبق اطالعات 
اين گزارش در دي ماه ١٣٩٨ عدد ش��اخص كل براي 
خانوارهاي كشور )100=١٣٩٥( به ١٩٥,٤ رسيد كه 

نس��بت به ماه قبل 0,8 درصد افزايش نشان مي دهد. 
درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٢٦.٣ 

درصد است. 
در اين ميان بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان هرمزگان )٣٢.٣ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان كردستان )20,9 درصد( است. نرخ تورم 12 
ماهه منتهي به دي ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي كشور 
به عدد ٣٨.٦ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به اس��تان ايالم )46,8درصد( و كمترين 

آن مربوط به استان فارس )٣٤.٢ درصد( بوده است.

  روستاييان ايالم 
در صدر جدول تورم خانوارهاي روستايي

در دي ماه ١٣٩٨ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
روستايي )100=١٣٩٥( عدد 201,1 را نشان مي دهد 

كه نسبت به ماه قبل 0,5 درصد افزايش داشته است. در 
اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي 
مربوط به اس��تان يزد با ١.٥ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان اي��الم با ١.٦ درصد 
كاهش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
روستايي 27 درصد بوده كه بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اس��تان  هرمزگان )٣٣.٧ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان كردستان )٢١.٣ درصد( 
است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه ١٣٩٨ 
براي خانوارهاي روستايي به عدد ٤٢.٢ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم 
)51 درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان زنجان 

)٣٧.٦ درصد( است.

  شكاف 2 درصدي تورم 
در ميان دهك هاي هزينه  اي

مركز آمار ايران در گزارش��ي ديگر محدوده تغييرات 
تورم دوازده ماهه را اعالم كرده است. طبق اين گزارش 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بين ٤٨,٠ درصد براي دهك اول تا ٥٤.٧ درصد براي 

دهك دهم است.
نرخ تورم كل كشور در دي ماه ١٣٩٨ برابر ٣٨,٦ درصد 
است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٣٨.١ 
درصد براي دهك اول تا ٤٠.٣ درصد براي دهك دهم 
نوس��ان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين 
٤٨.٠ درصد براي دهك اول تا ٥٤.٧ درصد براي دهك 
دهم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« بين ٢٩.٦ درصد 

براي دهك اول تا ٣٧.٠ درصد براي دهك دهم است.

  فاصله تورمي دهك ها
بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 
٢,٢ درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٢.٠ درصد( ٠.٢ 
واحد درصد افزايش داشته است. فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به 
ماه قبل ٠.٦ واحد درصد و در گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد 

كاهش نشان مي دهد. 

يارانه ۷2 هزار تومانی هم کمکی به خروج افراد از زيرخط فقر نمی کند
اعضای کميس��يون تلفيق در جريان بررسی اليحه 
بودجه 99، مصوبه ای را از س��رگذراندند که طبق آن 
مبلغ يارانه نقدی از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار 
تومان افزايش پيدا می کند و در سال آينده تنها يک 
يارانه ک��ه ترکيبی از يارانه نقدی و يارانه معيش��تی 

بنزين است پرداخت می شود.
به گ��زارش ايس��نا، آنطور ک��ه قوامی، س��خنگوی 
کميس��يون تلفيق اليحه بودجه کل کشور در سال 
99 گفته است » بر اساس مصوبه کميسيون در سال 
آينده 28 هزار تومان به مبلغ يارانه در سال 99 اضافه 
خواهد شد و از ابتدای فروردين سال آينده رقم يارانه 
نقدی از 45 ه��زار و 500 تومان ب��ه 72 هزار تومان 

افزايش می يابد.
 بر اس��اس مصوبه کميسيون تلفيق از مبلغ 31 هزار 
ميليارد تومانی که در اليحه بودجه برای اجرای طرح 
حمايت معيش��تی خانوارها در نظر گرفته شده بود 
20 درص��د برای افراد تحت پوش��ش کميته امداد و 
بهزيستی که 7 ميليون نفر هستند اختصاص می يابد 
و 28 هزار ميلي��ارد تومان باقيمانده بين 78 ميليون 

يارانه بگير به صورت يکس��ان توزيع خواهد ش��د. با 
اين مصوبه کميس��يون تلفيق 18 ميليون نفری که 
يارانه معيش��ت نمی گرفتند از اين به بعد اين يارانه 
را متناسب با اعضای خانوار دريافت می کنند و مبلغ 
يارانه مددجويان بهزيستی و کميته امداد نيز به 122 

هزار تومان افزايش پيدا خواهد  کرد.«
اين طرح در حالی در کميس��يون تلفيق به تصويب 
رس��يده که اخيرا وزير کار، تع��اون و رفاه اجتماعی 
با بيان اينک��ه »پرداخت يارانه 72 ه��زار تومانی در 
برنامه های دول��ت نب��وده و اين موض��وع را از زبان 
خبرن��گاران می ش��نود! « گفته اس��ت: نمايندگان 
محترم مجلس ش��ورای اس��المی در قال��ب بودجه 
ممکن است تغييراتی اعمال کنند، اما هنوز تکليف 
اجرايی به دولت نرسيده است. به نظر می رسد برای 
ايجاد يک ش��رايط مطلوب بايد از هرگونه تش��ويش 
در ذهن م��ردم جلوگيری  و ش��رايطی فراهم کنيم 
تا کس��انی که درآمد ثابت، پايين و متوس��ط دارند،   
مطمئن باشند که پرداخت يارانه و کمک معيشتی، 
برنامه با ثباتی اس��ت که می توانند روی آن حس��اب 

 باز کنند و تا حد امکان دس��تخوش تغييرات نشود.
مرتضی افقه، اس��تاد دانشگاه در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينکه مصوبه اخير کميسيون تلفيق از دو جنبه 
قابل طرح و بررس��ی اس��ت اظهار کرد: نخست آنکه  
نمايندگان مجلس عمدتا به لحاظ فنی و علمی تسلط 
کافی به مس��ائل اقتصادی ندارن��د.  در ايام تصويب 
بودجه، کشمکش برای کسب بودجه بيشتر برای شهر 
و استان مربوط و احيانا شائبه کار تبليغاتی برای کسب 
رای در انتخابات پيش روی مجلس داليل پررنگ تری 

برای تصويب برخی قوانين هستند.
وی افزود: اين شيوه  بررسی بودجه مناسب نيست و در 
مواردی از حالت علمی و کارشناسی خارج می شود، 
ضمن آنکه بس��يار پرهزينه ش��ده اس��ت زيرا حجم 
عظيمی از نيروی انسانی در دولت از مرداد ماه شروع به 
تنظيم بودجه می کنند و وقت و انرژی بسياری صرف 
می شود اما بعضا اليحه که وارد مجلس می شود زير و 
رو می شود. پيش از هرچيزی، ساختار بودجه نويسی 

بايد اصالح شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به طرح هدفمندی يارانه ها 

گفت: توزيع يارانه از همان ابتدا هدفمند نبوده و نامش 
را به اشتباه »هدفمندی يارانه ها« گذاشته اند. شاهد 
اجرای بدترين شيوه توزيع يارانه بوده ايم. بايد يارانه 
چهار، پنج دهک باال را هرچه زودتر و در سال های قبل 
به تدريج حذف می کردند و درآمد ناش��ی از آن را به 

يارانه دهک های اول اضافه می کردند.
افقه ادامه داد:  بايد طوری برنامه ريزی و اقدام ش��ود 
که با توزيع يارانه بيش��تر در ميان دهک های پايين، 
درآمد اف��راد زيرخط فقر افزايش يابد و به خط فقر يا 
باالتر از آن نزديک و از شمار افراد مبتال به فقر شديد 

و مطلق کاسته شود.
وی ب��ا بي��ان اينکه با ادغ��ام يارانه و بس��ته حمايت 
معيشتی و توزيع آن ميان 78 ميليون نفر، همان 18 
ميليون نفری که از فهرس��ت بسته معيشتی بگيران 
حذف ش��ده بودند به اين ط��رح برمی گردند گفت: 
اين اتفاق در ش��رايط بی پولی بودجه که مش��خص 
نيست پيش بينی های درآمدی مخصوصا نفت تامين 

می شود يا خير؟ صورت گرفته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اين مصوبه غيرعلمی 

و غيرکارشناس��ی يا با اهداف سياسی است و کمکی 
به روند بهبود توزيع درآمده��ا و خارج کردن افراد از 
زيرخط فقر نمی کند گفت: هدف توزيع يارانه بايد اين 

باشد که افراد زيرخط فقر مطلق را به صفر برساند.
افقه ادامه داد: به نظر می رسد صدای افراد دهک های 
باال، بلندتر است. درنظر گرفتن منافع و مصالح ملی 
يک اصل الزم و ض��روری در اتخاذ تصميمات بزرگ 
است. دولت بايد با شهامت بيشتری يارانه دهک های 
باال را حذف و به صورت تصاعدی به پنج دهک اوليه 
اضافه کنند نه آنکه به سمت توزيع يارانه ميان همه 

افراد باشيم.
عضو هيات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران 
اهواز اضافه کرد: آنچه از اين مصوبه برمی آيد اين است 
که قصد دارند مبالغی را از يارانه و بس��ته معيش��تی 
دهک های پايين کم و آن را ميان افراد بيش��تری به 
صورت مساوی توزيع کنند. ضمن آنکه يارانه  72 هزار 
تومانی نيز رشد نرخ تورم را در دو سه سال اخير پوشش 
نمی دهد. فاصله دهک های اول تا چهارم با خط فقر 

بسيار زياد است و با اين مبالغ جبران نمی شود.

اماواگرارتباطبانكهاباسازمانمالياتي
گرچ��ه حرف و حديث هاي بس��ياري مبن��ي بر عدم 
همكاري صد در ص��دي نظام بانكي با س��ازمان امور 
مالياتي ب��ه گوش مي رس��د اما معاون وزي��ر اقتصاد 
مي گويد كه اين ارتباط برقرار است.يكي از مواد قانوني 
در مورد جلوگي��ري از فرار مالياتي و مسدودس��ازي 
راه هاي دور زدن سازمان امور مالياتي مربوط به ماده 

169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مي شود.
مطابق با اين قانون بايد بانك هاي كشور اطالعات مورد 

نياز سازمان امور مالياتي را به صورت خودكار تأمين و به 
اين سازمان تحويل دهند.در اين بين اگرچه تقوي نژاد 
رييس س��ابق س��ازمان امور مالياتي گفته بود كه به 
صورت صد درصدي، اين سازمان با نظام بانكي لينك 
شده است اما با اين حال حرف و حديث هاي بسياري 
مبني بر سركشي بانك ها از تحويل به موقع اطالعات يا 
فقط در صورت درخواست سازمان امور مالياتي براي 

دريافت اطالعات، به گوش مي رسد.

در اي��ن رابطه، محمدعل��ي دهقان دهن��وي معاون 
اقتصادي وزير ام��ور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، اظهار داشت: اطالعاتي كه در نظام بانكي 
وجود دارد يك اطالعات بس��يار عظيم و گسترده اي 
است و ممكن است سازمان امور مالياتي به تمامي اين 
اطالعات نيازي نداشته باش��د. وي افزود: حال در اين 
بين سازمان امور مالياتي زماني كه نياز به بررسي دقيق 
حساب افراد مشكوك داشته باشد، پس از ارزيابي هاي 

انجام شده در مورد كساني كه فعاليت اقتصادي شأن 
در معرض اين شك و ترديد وجود دارد كه ممكن است 
به دنبال فرار مالياتي ي��ا مخفي كردن اطالعات خود 
باشند، بررسي هاي دقيق تر و بيشتري صورت مي گيرد؛ 
كه به اين بررسي ها موتور ريسك گفته مي شود. دهقان 
دهنوي ادامه داد: در اين راس��تا، اطالعات اين افراد از 
سيستم گرفته مي شوند و با اطالعات ديگر به صورت 
متقاطع چك مي شود و اگر تش��خيص دادند كه نياز 

به بررسي بيش��تر وجود دارد مراجعه كرده و بررسي 
مي كنند و از فرار مالياتي جلوگيري مي كنند.

وي در خصوص اينك��ه آيا در حال حاضر ارتباط نظام 
بانكي با س��ازمان امور مالياتي صد در صد شده است؟ 
گفت: تا آنجايي كه اطالع دارم سازمان امور مالياتي از 
نظام بانكي اطالعات را مي گيرد. ارتباط برقرار است كه 
البته درباره كيفيت اطالعات بايد سازمان امور مالياتي 

پاسخگو باشد.
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 پياده سازي قانون
مبارزه با پولشويي در گمرك

گمرك ايران در بخشنامه اي با اشاره به پياده سازي 
قانون مبارزه با پولشويي تاكيد كرد، هرگونه تعامل 
كاري در گمرك پيش از شناسايي ارباب رجوع 
ممنوع و تخلف محسوب مي شود. گمرك ايران در 
بخشنامه اي بر شناسايي ارباب رجوع قبل از ارايه 
خدمات و برقراري تعامالت گمركي تاكيد كرد. در 
اين بخشنامه آمده است، در راستاي اجراي فصل 
5 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با 
پولشويي مصوب 1398 موضوع شناسايي ارباب 
رجوع ابالغ مي ش��ود. مطابق ماده 50 اشخاص 
مشمول مكلفند پيش از برقراري هرگونه تعامل 
كاري رويه هاي شناسايي مقتضي را انجام دهند و 
در مواردي كه انجام اين رويه ها امكان پدير نيست 
برقراري هرگونه تعامل كاري ممنوع است و تخلف 

محسوب مي شود.

درخواست ابطال بخشنامه 
مروج قراردادهاي موقت

اعضاي كميته حقوقي كانون هماهنگي شوراهاي 
اسالمي كار اس��تان تهران، طي نامه اي خطاب به 
رييس قوه قضاييه خواستار ابطال بخشنامه اي شدند 
كه قراردادهاي موقت نيروي كار را رواج داده است.

اعضاي كميته حقوقي كانون هماهنگي شوراهاي 
اسالمي كار استان تهران طي نامه اي به رييس قوه 
قضاييه خواستار ابطال بخش��نامه اي شدند كه به 
اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، »قراردادهاي 
موقت« ني��روي كار رواج پيدا كرد. اعضاي كميته 
حقوقي كانون ش��وراهاي اسالمي تهران در بخش 
پاياني اين نامه با تاكيد بر اينكه دستورالعمل مذكور 
توس��ط وزارت كار، موجب سوءاستفاده بسياري از 
كارفرمايان و صاحبان قدرت از قشر ضعيف كارگري 
شده، اعالم كردند كه موضوعات مطروحه در اين نامه 
فقط جزئي از مشكالت جامعه بزرگ و چند ميليوني 

كارگري است.

مردم، قدرت و منافع )158( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
   بازپس گيري امريكا 

»وامانده هاي خود را، مسكينان خود را، توده هاي 
درهم كز كرده خود را / كه آرزوي تنفس در آزادي 
را دارند/ وازدگان مصيبت زده سواحل پرغلغله تان 
را / راهي كنيد، بي خانمان ه��ا و توفان زدگان را 
س��وي من راهي كنيد / چراغ��م را در كنار درب 

زرين برمي افرازم!«
كتيبه نوشته شده روي مجس��مه آزادي. سونات 
»غول جديد« سروده اما الزاروس طرز حكومت ما 
آنقدر درهم ريخته است كه مجبوريم براي درمان 
آنچه را كه آزرده  مان مي سازد به بنيادهايمان روي 
بياوريم. ديگر ترفندهاي كوچك ترتيبات جاري به 
ما آنچه را كه نياز داريم نمي دهد. ديگر به عنوان يك 
امريكايي به چه چيزي بايد معتقد باشيم؟ به رغم 
لحظه اي كه ما خودمان را در آن مي يابيم و تصويري 
كه اكنون به دنيا ارايه مي دهيم، نظر من اين است كه 
ما هنوز از اساس يك كشوري هستيم كه به عدالت، 
برابري فرصت ها و به آنچه كه مجسمه آزادي ارايه 

مي دهد، به آن حماسه 
سنگ نوش��ته اي كه 
روي آن است. ما هنوز 
كش��وري هستيم كه 
مردمان��ش مراق��ب 
همسايگانشان و ضعفا 
هستند. هنوز حقيقت، 
دان��ش و جامعه مان 
براي ما مهم هستند: ما 

خيلي با فردگرايان بي تمدني كه در طيف هاي غربي 
سير مي كنند، فرق داريم.  با ترميم سياست هايمان- 
و به نوبه آن اقتصادمان - آن ارزش هايي را كه بايد 
با بررس��ي آن ارزش هاي خودي خودمان ش��روع 
كنيم، دربر بگيريم و نگه داريم - و به يادمان باشد كه 
طبقه سياسي ما به طور وحشتناكي در بيان آنها در 

سياست شكست خورده اند. 
 ارزش هاي امريكايي چه هستند؟ از يك سياستمدار 
بپرسيد و او به شما يك چيز خواهد گفت. حركاتش 
را كه مشاهده كنيد، شما به چيز ديگري پي مي بريد. 
شايد سوال در وهله اول خيلي ساده به نظر برسد اما 
اين سوال در قلب مسائلي است كه به ما به عنوان يك 
كشور مصيبت وارد مي كند. منظور من از »ارزش ها« 
به آن مفهومي نيس��ت كه ديگران راست مذهبي 
غالبا از آن برداش��ت مي كنن��د: ارزش هايي كه در 
انتخاب هاي شخصي  مان و در زندگي خانوادگي مان 
بيان مي شود.نه، آنچه را كه من به آن ارجاع مي دهم، 
ارزش هايي است كه سياست هاي عمومي، برنامه ها 
و دورنم��اي اقتصادي مان را بي��ان مي كند.  يكي از 
تناقض هاي نظم اقتصادي اين اس��ت كه ما افراد را 
به س��ادگي مدل مي كنيم انگار كه م��ا خودخواه و 
مادي گرا هستيم. اما ما با توجه به بازتاب ها مي دانيم 
كه انسان ها خيلي فراتر از آن هستند. ما براي به دست 
آوردن پول تالش مي كنيم و متوجه مي ش��ويم كه 
چيزي بيش از طمع و مادي گرايي تحسين برانگيز 
نيست يا فرومايگي اخالقي كه برخي با توسل به آن 
در كسب بخت  شان موفق مي شوند. برخي به دنبال 
توجه هستند در حالي كه ديگران گمنامي را بيشتر 
ترجيح مي دهند؛ با اين حال تعداد اندكي هستند كه 
چيزهاي قابل تحسين برانگيز را در ترامپ كه از طريق 
دروغگويي مدام و خودش��يفتگي توجهات را جلب 

كرده، پيدا مي كنند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

درصدافزايشمزدكارگرانكمترازسالگذشتهنباشد
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران لزوم توجه ويژه به معيشت 
و خواربار كارگران در س��ال آينده را خواستار ش��د و گفت: درصد افزايش 
حداقل دستمزد سال 1399 كارگران نبايد از مصوب سال گذشته كمتر 
باشد. هادي ابوي، درباره درصد افزايش حقوق كارگران در سال آينده اظهار 
كرد: درصد افزايش حداقل دس��تمزد كارگران در سال آينده نبايد از نرخ 
مصوب سال گذشته كمتر باشد و غير از اين كم لطفي به جامعه كارگري 
است چون همين حاال با دستمزدي كه سال گذشته در شوراي عالي كار به 
تصويب رسيد، بسياري از خانوارهاي كارگري نمي توانند از عهده امرار معاش 
خود برآيند و معيشت آنها با توجه به شرايط اقتصادي و افزايش هزينه ها، 

به سختي مي گذرد.

  توجه ويژه به معيشت و خواربار كارگران در سال آينده
وي با تاكيد بر لزوم توجه ويژه به خواربار و معيشت كارگران در سال آينده، 
گفت: متاسفانه بسياري از كارخانه ها امروز نقدينگي ندارند كه بتوانند به 
كارگران خود كمك هاي غيرنقدي داشته باش��ند و كارگران از سبد كاال 
گرفته تا بسته حمايتي و كمك معيشتي عمدتا بي بهره  بوده اند لذا انتظار 
داريم بحث افزايش بن خواربار و اختصاص سبد كاال و كمكهاي غيرنقدي 
براي كارگران به طور ويژه ديده شود و شوراي عالي كار اختصاص ماهانه سبد 

كاال به كارگران را تصويب كند.

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران با اشاره  به اعالم افزايش 
15درصدي حقوق كارمندان دولت در سال آينده گفت: كاركنان دولت از 
مزاياي رفاهي و انگيزشي برخوردارند و به آنها كارانه و سبد كاالي ماهانه داده 
مي شود ولي كارگران فاقد همه اين مزايا هستند و عمدتا از دريافت سبد كاال 
و بسته حمايتي تا كمك معيشتي محرومند. عمده كارگران در بخش هاي 
صنوف و خدمات فعاليت مي كنند و به شدت نيازمند دريافت اين كمك ها 
هستند اما به دليل نبود نقدينگي، كمك هاي غيرنقدي كارخانه هاي صنعتي 

به نيروهاي كار نيز كمرنگ شده است.

  تعيين دستمزد ۹۹ با در نظر گرفتن واقعيت هاي روز جامعه
ابوي در پايان بر لزوم تعيين هرچه سريع تر رقم هزينه سبد معيشت كارگران 
در كميته دستمزد ش��وراي عالي كار تاكيد كرد و گفت: شوراي عالي كار 
از هفته هاي آينده به طور جدي وارد مذاكرات مزد س��ال 99 خواهد شد و 
انتظار داريم با درنظر گرفتن واقعيت هاي روز جامعه و لمس شرايط زندگي 
كارگران رقم دستمزد را تعيين كند. اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي 
كار سال گذشته هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران را با استناد به گزارش 
مراجع رسمي آماري و تحقيقات ميداني كميته هاي مزد سه ميليون و 760 
هزار تومان تعيين كردند. علي رغم تصويب اين رقم، حداقل دستمزد 1398 

كارگران در شوراي عالي كار يك ميليون و 517 هزار تومان شد.

شغلهايجديدخانگيبرايفارغالتحصيالن
رييس دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي از وجود 
330 رشته مش��اغل خانگي پر تقاضا خبر داد و فعاليت در رشته هاي 
جديد مش��اغل خانگ��ي را ب��ه فارغ التحصيالن توصيه ك��رد. مهناز 
امامدادي، اظهار كرد: در حال حاضر 330 رشته مشاغل خانگي اعم از 
قاليبافي، خياطي، گياهان دارويي، تراش سنگ هاي قيمتي، پرورش 
دام و طيور،  اي تي و آي س��ي تي و صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با 
جهاد كشاورزي وجود دارد كه بيشترين متقاضي را به خود اختصاص 
داده اند. تالش ما اين اس��ت كه عالوه بر رشته هاي قديمي به توسعه 
مش��اغل خانگي جديد روي بياوريم و در كنار مشاغل سنتي، رشته 
شغلي هاي جديد را هم شناس��ايي كنيم. وي از ويراستاري، ترجمه 
متون و مشاوره هاي حقوقي آنالين به عنوان مشاغل خانگي جديدي 
نام برد كه فارغ التحصيالن مي توانند آنها را دنبال كنند. رييس دبيرخانه 
ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي در عين حال با بيان اينكه 
كسب و كارهايي كه متكي به وام هستند پايداري الزم را ندارند، اظهار 
كرد: يكي از مشكالت موجود، وابستگي زياد متقاضيان مشاغل خانگي 
به وام و تس��هيالت بانكي است در حالي كه كسب وكارهايي كه با وام 
شروع مي شود نمي تواند پايداري و درآمدزايي داشته باشد. متاسفانه 
برخي افراد بدون اطالع از رشته فعاليت خود و بازار كار آن درخواست 

وام مي دهند و پس از مدتي خود را بدهكار مي كنند.

  كاهش بيكاري 
با اجراي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي

امامدادي، با اشاره به طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي گفت: 
طرح ملي توسعه مشاغل خانگي تاثير بسزايي در كاهش بيكاري 
اس��تان ها دارد و عموما بر بستر رش��ته ها و مشاغل نوين در حوزه  
صنايع خالق، فناوري هاي نرم و آي تي و آي سي تي شكل مي گيرد. 
اين طرح در كنار ايجاد ارزش افزوده به ايجاد اشتغال پايدار، توجه 
به اقشار آسيب پذير، كاهش فقر و توسعه اجتماعي كمك مي كند.

ب��ه گفت��ه وي در ح��ال حاضر اي��ن ط��رح در 9 اس��تان ايالم، 
آذربايجان غرب��ي، چهارمح��ال  و بختي��اري، خراس��ان جنوبي، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، كردستان، كرمانشاه و لرستان 

به اجرا درآمده است.
طرح ملي توسعه مشاغل خانگي از جمله طرح هاي اشتغال حمايتي 
ذيل برنامه اشتغال فراگير است كه درصدد شناسايي ظرفيت ها و 
مزيت هاي اين حوزه، توانمندسازي فعاالن مشاغل خانگي و اتصال 

آنها به بازار كار است.
 بر اس��اس آمارها طي س��ال هاي 1395 ت��ا 1398 بيش از 240 
هزار مجوز مش��اغل خانگي صادر و براي 123 هزار نفر تسهيالت 

پرداخت شده است.



اخبار

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

سكه در كانال 5 ميليون
 افزايش تقاضاي جهاني طال  در پي گسترش كرونا

گروه بانك و بيمه|
روز جمعه 11 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني اونس طال 
با قيمت 1579 دالر معامله گرديد و در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز دالر به قيمت 13740 تومان داد و س��تد شد. 
همچنين روز پنجشنبه بهاي خريد هر دالر بدون تغيير 
نسبت به روز يكشنبه در تابلوي صرافي هاي بانكي 13 هزار 
و 200 تومان و فروش 13 هزار و 450 تومان درج شد، نرخ 
خريد هر يورو نيز 14 هزار و 700 تومان و نرخ فروش آن 

14 هزار و 950 تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، در س��امانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز 
براي روز دوشنبه 8 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 367 
تومان، يورو 14 هزار و 867 تومان، پوند انگليس 17 هزار 
و 439 تومان، دره��م امارات 3 ه��زار و 660 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و 359 تومان و يوآن چين يك هزار و 987 

تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اع��الم اونس طالي جهاني به 
قيمت 1579 دالر و دالر به نرخ 13 هزار و 740 تومان در 
بازار آزاد، نرخ طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شد. روز 
جمعه مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 ميليون 
و 225 هزار تومان، هر گرم ط��الي 18 عيار 513 هزار و 
600 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 55 هزار تومان، 
طرح قديم 5 ميليون و 25 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 560 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 550 هزار تومان 

و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.

  تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
همچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا اثرگذارترين اقدام بانك 
مرك��زي در بازار ارز بوده و ازاين رو عملكرد بانك مركزي 

مورد تاييد و حمايت است.
مه��رداد الهوتي در گفت وگو با ايِبنا ب��ا بيان اينكه بانك 
مركزي در ساماندهي تالطم هاي ارزي نمره خوبي گرفته 
است، گفت: عملكرد بانك مركزي در بهبود وضعيت بازار 
با مكانيزم هاي اتخاذ شده مناسب بوده و توانسته داللي در 

اقتصاد را كاهش دهد.
نماين��ده مردم لنگرود در مجلس ش��وراي اس��المي، با 
بيان اينكه هيچگاه دخالت مس��تقيم در بازار اثرگذاري 
خوبي بر روند قيمت ها نداشته است، افزود: خوشبختانه 
بانك مركزي با مكانيزم هايي كه اتخاذ كرده توانسته به 
صورت مس��تقيم كنترل بازار را به دست بگيرد و به اين 
ترتيب نرخ ها تحت كنترل است. بائوج الهوتي با تاكيد بر 
اينكه دخالت هاي مستقيم در بازار ارز در دوره هاي قبلي 
پيامدهاي منفي بسياري به همراه داشته است، تصريح 
كرد: دولت بايد اجازه دهد بازار تكليف را خودش مشخص 
كرده و با تعادل عرضه و تقاضا مديريت شود. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي 
در ماه هاي اخير متناسب با تعادل عرضه و تقاضا عمل كرده 
است، گفت: تعادل برقرار شده بر بازار به دليل اينكه بازار از 
دستكاري مصون شده پايداري بيشتري نيز خواهد داشت. 
وي با تاكيد بر اينكه نوسانات اخير بازار ارز نيز جنبه رواني 
داشته و به زودي از بين خواهد رفت، افزود: در شرايط فعلي 
مردم بايد بدانند كه هجوم به بازار براي خريد ارز با توجه 
به آغاز روند كاهش قيمت ها آنها را متضرر خواهد كرد از 
اين رو سرمايه گذاري بايد در حوزه هاي مولد صورت بگيرد.

اين نماينده مردم در مجلس ده��م، ادامه داد: با توجه به 
اينكه نوسانات ارزي بر ساير قيمت ها نيز تاثيرگذار بوده 
اس��ت، تصريح كرد: به زودي با كاهش حباب قيمتي در 
بازار ارز ساير بازارها نيز ثباتي نسبي را تجربه خواهند كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي، يادآور شد: سياست هايي همچون عمليات بازار باز 
نيز مصداق اقداماتي است كه مي تواند ساماندهي وضعيت 

را رقم بزند و از اين رو مورد حمايت است.

  طالي جهاني فعال ارزان تر نمي شود
از س��وي ديگر، قيمت طال در معام��الت روز جمعه بازار 
جهاني تحت تاثير تصميمات سازمان جهاني بهداشت 
درخصوص شيوع ويروس مرگبار در چين و بررسي هايي 

كه ثبات اقتصاد اين كشور را نشان داد، پايين رفت.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال ب��راي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.1 درصد افت كرد 
و به 1571 دالر و 73 س��نت رسيد. در بازار معامالت آتي 
امريكا، ه��ر اونس طال با 0.8 درصد كاهش، 1576 دالر و 

50 سنت معامله شد.

قيمت طال از ابتداي ژانويه تاكنون تحت تاثير نگراني هاي 
اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كروناي جديد در چين، 
3.6 درصد رشد داشته است و به سوي دومين رشد ماهانه 

متوالي پيش مي رود.
سازمان جهاني بهداشت روز پنجشنبه در واكنش به شيوع 
ويروس مرگبار در چين، وضعيت اضطراري جهاني اعالم 
كرد اما با وضع محدوديت هاي سفر و تجارت مخالفت و 

اعالم كرد پكن مي تواند اين اپيدمي را مهار كند.
ايليا اسپيواك، استراتژيست ارزي ارشد در شركت ديلي 
فاركس در اين باره گفت: اگر چه سازمان جهاني بهداشت 
وضعيت اضطراري جهاني اعالم كرده اما درباره مهار اين 
اپيدمي نسبتا خوش بين نظر رسيد و از حمايت از اقدامات 
محدودكننده تجارت و سفر كه بازارها نسبت به آنها نگران 
بودند، خودداري كرد بنابراين بازارها اندكي آرامش پيدا 
كردن��د. وي در ادامه اف��زود: در مقطع فعلي تاثير منفي 
شيوع اين ويروس چيزي نيست كه اقتصاد چين بتواند از 
آن رهايي پيدا كند و قطعا ضربه خواهد خورد اما تشخيص 
شدت اين آس��يب تا زمان اعالم جزييات بيشتر، دشوار 

خواهد بود.
ويروس كروناي جديد تاكنون جان 213 نفر را در چين 
گرفته و به حداقل 22 كشور رسيده و بسياري از استان هاي 
چين را كه دومين اقتصاد بزرگ جهان به شمار مي رود فلج 
كرده است. طال در شرايط ابهامات مالي و سياسي به عنوان 

دارايي مطمئن با افزايش تقاضاي خريد روبرو مي شود.
بازارهاي سهام آسيايي روز جمعه با اين اميد كه اپيدمي 
چيني به زودي مهار خواهد شد، سبزپوش شدند در حالي 
كه گزارش هاي منتشره درباره بهبود فعاليت شركت هاي 
خدماتي و فعاليت كارخانه اي چين در ماه ژانويه، اعتماد 
بازار را بهبود بخش��يد. بر اس��اس گزارش رويترز، عامل 
ديگري كه قيمت طال را با كاهش روبرو كرد، ارزش دالر 
بود كه در برابر سبدي از ارزهاي رقيب صعود كرد و طال را 
براي دارندگان ارزهاي ديگر ارزان تر ساخت. جفري هالي، 
تحليلگر ارشد بازار در شركت OANDA در يادداشتي 
نوش��ت: طال در محدوده 1545 تا 1550 دالر از حمايت 
برخوردار است در حالي كه در محدود 1585 دالر تا 1600 
دالر با مقاومت روبروست. نگراني از ويروس ووهان باعث 
خواهد شد طال در آستانه تعطيالت پايان هفته به پايين 

1560 دالر سقوط نكند.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري با 0.5 درص��د افزايش، به 2321 دالر و 14 
س��نت رس��يد. قيمت اين فلز در ماه ميالدي جاري 19 
درصد رش��د كرده كه بزرگ ترين رش��د ماهانه از نوامبر 
سال 2016 اس��ت اما در هفته جاري حدود چهار درصد 

افت داشته است.
هر اونس نقره براي تحوي��ل فوري ثابت بود و در 17 دالر 
و 82 سنت ايستاد و براي كل هفته 1.4 درصد افت نشان 
مي دهد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.2 درصد 
كاهش، 976 دالر و 21 س��نت معامله ش��د و از ابتداي 
هفته جاري تاكنون 2.3 درصد كاهش قيمت داشته كه 
شديدترين كاهش قيمت اين فلز در سه ماه گذشته است.
همچنين قيمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهاني 
پس از اظهارات رييس بانك مركزي امريكا درباره احتمال 
آسيب ديدن اقتصاد چين از شيوع ويروس كروناي جديد، 

افزايش پيدا كرد.
مايكل مك كارتي، استراتژيست ارش��د بازار در شركت 
»سي ام س��ي ماركتس« در اين باره گفت: بانك مركزي 
امريكا تاثير ويروس كرونا را تصدي��ق و اعالم كرد كه دو 
درصد را به عنوان س��قف تورم نمي بيند. به عبارت ديگر 
ممكن است اين بانك حتي در صورت باال ماندن تورم به 
كاهش نرخ هاي بهره ادامه دهد. قيمت طال روز چهارشنبه 
پس از اينكه بانك مركزي امري��كا نرخ هاي بهره را ثابت 
نگه داشت و جروم پاول، رييس اين بانك اعالم كرد بانك 
مرك��زي از ماندن نرخ تورم در پايين دو درصد خش��نود 
نيست و دو درصد سقف تورم نيست، 0.7 درصد افزايش 
پيدا كرد. پاول به ريس��ك هاي كندي كوتاه مدت رش��د 
اقتصادي چين به دليل اين ويروس اشاره كرد كه تاكنون 
جان 170 نفر را گرفته اس��ت. سازمان جهاني بهداشت 
روز پنجش��نبه براي تصميم گيري درباره اعالم وضعيت 

اضطراري جهاني تشكيل جلسه مي دهد.
بر اس��اس گزارش رويترز، بازارهاي س��هام آس��يايي با 
گسترش سريع اين اپيدمي به پايين ترين حد خود در هفت 
هفته اخير نزول كردند. اما قوي ماندن ارزش دالر كه در 
باالترين حد خود در دو ماه اخير قرار دارد، رشد قيمت طال 

را محدود كرد. در اين بين شوراي جهاني طال در گزارشي 
اعالم كرد تقاضاي جهاني براي طال در سال گذشته به دليل 
كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان عادي كه خريد باالي 
س��رمايه گذاران و بانك هاي مركزي را تحت الشعاع قرار 
دارد، كاهش داشت. قيمت طال در سال ميالدي گذشته 
تحت تاثير نگراني هاي اقتصادي 18 درصد رش��د كرد و 
به باالترين حد از سال 2013 به اين طرف رسيد. قيمت 
باالي طال باعث كاهش تقاضاي خريد جواهرات، شمش و 
سكه طال شد و در نتيجه تقاضاي جهاني براي طال در سال 
2019 به ميزان يك درصد نسبت به سال 2018 كاهش 

يافت و به 4355.7 تن رسيد.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري با 0.8 درصد كاه��ش، به 2269 دالر و 58 
سنت رسيد. اين فلز از ابتداي ماه ميالدي جاري تاكنون 
حدود 18 درصد رشد قيمت داشته است و در 20 ژانويه 
به دليل نگراني ها پيرامون كمبود عرضه، تا ركورد 2582 

دالر و 18 سنت صعود كرده بود.
هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.3 درصد رشد كرد و به 
17 دالر و 59 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري با 0.8 درصد افت؛ در 966 دالر و 51 سنت ايستاد.

 اثر كرونا بر بازار ارز؛ دالر باال رفت
در خبري ديگر، نگراني از ش��يوع بيشتر ويروس چيني 
باعث تقويت محس��وس دالر در بازارهاي ارزي ش��د. به 
گزارش رويترز، پس از آنكه روند انتشار بيماري ويروسي 
مسري جديد به سه قاره جهان كشيده شده، ارزش دالر در 

بازارهاي جهاني روندي صعودي داشته است.
تاكنون گزارش هايي از ابتال به ويروس كرونا در آسيا، اروپا 
و امريكاي شمالي مخابره ش��ده است. دولت چين براي 
كنترل بيماري اعالم كرده است كه تعطيالت سال نو را 
سه روز ديگر تمديد خواهد كرد و مدارس ديرتر از موعد 
معمول بازگشايي خواهند شد. تاكنون ويروس كرونا جان 
106 نفر را گرفته است. بيش از 4800 مورد ابتال به كرونا 

تاكنون گزارش شده است.
مين��وري اوچي��دا، تحليلگ��ر ارش��د ب��ازار ارز در بانك 
»ميتسوبيشي« گفت: در حالي كه هنوز مشخص نيست 
كه شيوع اين بيماري تا چه حد باعث آسيب ديدن اقتصاد 
خواهد ش��د اما كاهش رش��د اقتصادي به ويژه در چين 

مساله اي حتمي خواهد بود.
وي با اشاره به احتمال كاهش بيشتر رشد اقتصادي چين 
به زير پنج درصد تا پايان سال جاري گفت كه ويروس كرونا 
مقامات چيني را مجبور به اتخاذ سياس��ت هاي محرك 

بيشتري خواهد كرد.
در اروپا نيز به نظر مي رسد كه با فرا رسيدن موعد زماني 
برگزيت و بازگشت رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي به 
محدوده معقول، بانك مركزي اروپا سياس��ت پولي خود 
را تغيير زيادي نخواهد داد. رش��د اقتصادي در برخي از 
اقتصادهاي بزرگ منطقه يورو نظير آلمان و ايتاليا تقويت 
شده است. كريس��تين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا 

گفته است كه اين بانك در سياس��ت گذاري پولي خود 
اتوماتيك وار عمل نخواهد ك��رد و داده ها و پيش بيني ها 
از وضعيت منطقه يورو هستند كه مسير حركت بعدي را 

مشخص خواهند كرد.
انگليس اكنون به نخستين كشوري تبديل مي شود كه 
اتحاديه اروپا را ترك مي كند. اي��ن خروج به دنبال همه 
پرسي جنجالي سال 2016 صورت مي گيرد كه تا سال ها 
به عنوان اصلي ترين ريسك اقتصادي كشورهاي اروپايي 
مطرح شد. دولت بوريس جانسون، نخست وزير كنوني 
ك��ه پس از ماه ها كش و قوس ب��ر مخالفت پارلمان غلبه 
كرد وعده داده است كه رشد اقتصادي اين كشور پس از 

برگزيت تقويت خواهد شد.
هنوز مشخص نيست كه با توجه به روند خروج شركت هاي 
بزرگ بين الملل��ي از انگليس به دنبال برگزيت، رش��د 
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 ش��ركت، 
بانك، صندوق سرمايه گذاري و موسسات بيمه اي براي 
ادامه فعاليت خود در انگليس طبق شرايط جديد از دولت 

درخواست مجوز فعاليت كرده اند.
در آخري��ن دور از معامالت، پوند با اف��ت 0.06 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.3015 دالر مبادله شد. 
يورو 0.03 درصد پايين رفت اما در محدوده كانال 1.10 
باقي ماند و به 1.1012 دالر رسيد. همچنين نرخ برابري 
هر دالر امريكا معادل 1.3203 دالر كانادا اعالم ش��د. در 
برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3629 دالر 
سنگاپور مبادله شد. اگر چه در حوزه تجاري نيز پس از 17 
ماه جنگ تجاري سرانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقي 
اوليه بر سر آتش بس رسيدند و نخست وزير چين با سفر به 
واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا فاز 
نخست توافق را امضا كرد اما ممكن است رشد اقتصادي 
چين در صورت تشديد وضعيت فعلي مجددا كاهش پيدا 
كند. چين پذيرفته است كه در ازاي برداشته شدن تعرفه 
اضافي روي محصوالت وارداتي اين كشور از امريكا، خريد 
بيشتري از امريكا داشته باشد تا كسري تراز حساب تجاري 
دو كشور به نفع امريكا كاهش پيدا كند. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت امروز با صعود 0.06درصدي نسبت 
به روز قبل و در سطح 97.885 واحد بسته شد. نرخ برابري 

هر فرانك سوييس معادل 1.0283 دالر اعالم شد.
روابط امريكا با اروپا نيز س��ر مس��ائل تج��اري كماكان 
متش��نج اس��ت و پس از تحريم پروژه انتقال گاز روسيه 
به آلمان توس��ط امريكا، تنش ها بين متحدان دو سوي 
اقيانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا خواسته است با هم يك سپر دفاعي در برابر 
تحريم ها تشكيل دهند. از سوي ديگر نيز فرانسه امريكا 
را تهديد كرده اس��ت كه در صورت عملي شدن افزايش 
تعرفه ها، پرونده را به سازمان تجارت جهاني خواهد بود. 
برونو ل��و مر، وزير دارايي فرانس��ه با غيرمنطقي خواندن 

 مواضع امريكا خواهان بازگشت به ميز مذاكره شده است.
طبق گفته يك منبع ديپلماتيك، ترامپ در گفت وگو با 
امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه موافقت كرده است 
تا دو طرف فعال تهديدات متقابل تعرفه اي خود را عملي 
نكنند. استفان اينس، استراتژيست بازارهاي آسيايي در 
موسسه »اكسي تريدر« گفت: نرخ برابري ارزهاي اروپايي 
در برابر دالر به رش��د اقتصادي جهان حساسيت دارد و 
خوش بيني به حل و فصل اختالفات تجاري باعث تقويت 
موضع ارزهاي اروپايي در برابر اسكناس سبز خواهد شد.

در معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر با 
0.17 درصد كاهش به 108.9361 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4838دالر 
مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9383 

يوان چين اعالم شد.

  بيت كوين در مرز ۱۰ هزار دالري دوام نياورد
از س��وي ديگر، بيت كوين باز هم نتوانست سد 10 هزار 
دالري را بشكند و عقب نشست. به گزارش فوربس، شيوع 
ويروس كرونا در س��طح جهان باع��ث افزايش تقاضاي 
خريد ارزهاي ديجيتالي در بين معامله گران شده است. 
بيت كوين كه روز چهارشنبه خيز بلندي را به سمت فتح 
كانال 10 هزار دالري برداشته بود، در معامالت امروز عقب 

نشست و در محدوده 9300 دالر قرار گرفت.
آرتور هايز، مديرعامل موسسه »بيت مكس« گفت: سال 
جديد چيني در شرايطي آغاز شده كه تقاضا براي ارزهاي 
ديجيتالي به سطح بسيار بااليي رسيده است. اكنون زمان 
جشن گرفتن بيت كوين اس��ت و معامله گران مي توانند 

انتظار سود خوبي از نوسانات بازار داشته باشند.
بهاي بيت كوين پس از آنكه در هفته هاي اخير تا 5000 
دالر نيز كاهش يافته بود در معامالت امروز با 0.21 درصد 
كاهش به 9326.45 دالر رس��يد ت��ا در يكي از باالترين 
سطوح دو ماه اخير قرار گيرد. نوسانات شديد بيت كوين 
باعث ش��ده است كه بسياري از افراد نسبت به ورود براي 
معامله اين ارز احتياط كنند؛ چرا كه در بازه زماني ژوئن 
تا دس��امبر 2017 ارزش بيت كوين 400 درصد افزايش 
يافت اما در بازه زماني اكتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش 
آن 30 درصد كاهش يافت. بيت كوين اكنون حدود 1.5 
برابر ارزش ابتداي امسال خود قيمت دارد و اختالف نظر 

بين مسير قيمت آينده آن در بين تحليلگران باال است.
عالوه بر بيت كوين، قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر نيز نزولي بود؛ به گون��ه اي كه اتريوم با 1.62 درصد 
كاهش به 175.11 دالر، اليت كوين با 2.5درصد كاهش 
به 3827.91 دالر، دش با 4.07 درصد افزايش به 123.34 
دالر، نئو با 3.43 درصد كاهش به 11.17 دالر، تتا با 0.76 
درصد افزايش ب��ه 83.982 دالر، زد كش با 7.75 درصد 
افزايش به 65.18 دالر، هايپر كش با 1.42 درصد كاهش 
به 1.54 دالر، بيت كوين گلد ب��ا 2.97 درصد كاهش به 
11.62 دالر و بيت كوين دياموند با 1.87 درصد كاهش به 

0.62 دالر رسيدند.

لزوم اصالح طرح بانكداري اسالمي
جمال رزاقي|

از زماني كه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، براساس 
قانون پولي و بانكي كش��ور مصوب سال 1351 مبناي 
سياست گذاري هاي پولي كشور شناخته شد و با گذشت 
حدود 4 دهه از آن، خأل و مش��كالت عديده اي در نظام 
بانكي كش��ور با منشأ قانوني پديدار ش��د كه اصالح آن 
ضرورتي جدي اس��ت. در جهان امروز نظ��ام بانكداري 
از شيوه هاي س��نتي خود عبور كرده و به نهاد مستقلي 
تبديل شده كه اقدامات آن پايه گذار نظام مقررات گذاري 

و تنظيم گري با اقتدار بازار پول است.
سياست پولي به عنوان يكي از اهرم هاي مهم اقتصادي 
براي ايج��اد ثبات در قيمت ها و حف��ظ ارزش پول ملي 
دراختيار بانك مركزي است كه كاركرد غيرمستقيم آن 
رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است. مفهوم استقالل 
بانك مركزي بدان معناست كه سياست گذار بدون نفوذ 
مستقيم سياس��ي و دخالت هاي دولت در شرايط آزاد، 
تصميم اتخاذ نمايد.اين نهاد بايد بتواند جداي از جريانات 
حاكم بر جامعه و تنها بر اس��اس مصالح اقتصادي كشور 
سياستي را اجرا و نسبت به نتايج آن پاسخگو باشد. اما آن 

چه تاكنون از بانك مركزي ديده شده گوياي اين واقعيت 
اس��ت كه اين نهاد پولي نتوانسته در عملكردهاي كالن 
خود موفق عمل نمايد و غالبا با سياس��ت هاي نادرست 
و شتابزده و تحت فشارهاي خارجي به تشديد وضعيت 

تورمي و ركودي كشور دامن زده است.
تحريم ه��ا به عنوان اصلي ترين عام��ل خارجي، جريان 
ورودي درآمد كش��ور يعني فروش نف��ت را تحت تاثير 
ق��رار داده و نفتي بودن بودجه و ع��دم تنوع در صادرات 
محصوالت غيرنفتي، دردي اس��ت كه اقتصاد كش��ور 
سال ها درگير آن است. اتكا به همين درآمد باعث شده تا 
نظام مالياتي كشور كارآمد نباشد و سال به سال بر كسري 
بودجه افزوده ش��ود و بانك مركزي از سوي دولت تحت 
فشار بيشتري قرار گيرد و در نتيجه سياست هاي ارزي 
تحت تاثير درآمدهاي نفتي قرار گرفته و بانك مركزي در 
چنين شرايطي نمي تواند به صورت موثر و كارا عمل نمايد. 
استقالل بانك مركزي از منظر ساختاري و كاركردي نياز 
به وضع قوانين و به لحاظ عملياتي نياز به ايجاد شفافيت 
در چگونگي استفاده از ظرفيت هاي قانوني توسط بانك 

مركزي دارد.

 پاسخگويي در قبال نتايج عملكرد، تعيين كننده ميزان 
استقالل بانك مركزي است؛ موضوعي كه در كشور كمتر 
شاهد آن بوديم. يكي از ضعف هاي اساسي قانون پولي و 
بانكي كشور مشخص نبودن اهداف و اولويت بندي آنها در 
حوزه بانك مركزي است. براي آنكه بانك مركزي بتواند به 
عنوان نهادي مستقل عمل نمايد نياز به اهداف مشخص 
و شفاف، قدرت و منابع كافي و ايجاد هماهنگي ميان اين 
اهداف با مسائل اقتصادي كش��ور دارد. بانك مركزي به 
صورت جدي مكانيسمي براي نظارت بر موسسات مالي 
و اعتباري غيرمجاز ندارند و از طرفي هم تعدد موسسات 
مجاز، ب��ار بزرگي از بدهي را ب��ر دوش اين نهاد تحميل 

كرده است.
در متن قانون پولي و بانكي كش��ور رش��د اقتصادي نيز 
به عهده بانك مركزي گذاشته شده كه در اين صورت پاي 
دولت را براي اخذ تس��هيالت در حوزه هاي مختلف و به 
بهانه رشد اقتصادي باز مي كند. حتي بررسي اركان بانك 
مركزي نش��ان از حضور پررنگ مقامات دولتي دارد كه 
طبيعتًا وزن دولت را در تعيين تصميمات بيشتر نموده 
است. هدف روشن و تعريف شده مي تواند بانك مركزي 

را از فشارهاي سياس��ي دولت براي دستيابي به اهداف 
كوتاه مدت رهايي بخش��د و ازس��وي ديگر تمركز بانك 
مركزي را روي آن هدف حفظ كند و پاسخگويي براي آن 

هدف را فراهم كند.
از طرف ديگر طرح بانكداري اسالمي با توجه به تحوالت 
جدي ك��ه در حوزه دان��ش بانكداري ص��ورت گرفته و 
همچنين مدت بس��يار كوتاهي كه تا انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي باقي مانده است، نياز به اصالح دارد اما 
اينكه اي��ن اصالحات مي تواند در اين م��دت كوتاه و در 
شرايط فعلي موثر باشد تا حدودي بعيد به نظر مي رسد. 
همانطور كه گفته ش��د يكي از مهم ترين وظايف بانك 
مركزي حفظ ارزش پول ملي اس��ت در حالي كه در اين 
طرح به آن اشاره نشده است از طرفي در اقتصاد تخصيص 
منابع از طريق مكانيسم قيمت هاي نسبي صورت مي گيرد 
نه از طريق قيمت هاي مطلق. شوراي عالي پول و اعتبار 
يكي از نهادهاي مهم و اثرگذار در نظام بانكي كشور است 
كه عضويت بخش هاي غيردولتي در آن موجب استقالل 
در تصميم گيري آن اس��ت.  حذف يا تنزل جايگاه آن در 
سطح هيات عالي تاثير نامطلوبي بر فرايند تصميم گيري 

نظام بانكي كشور دارد. وجود شوراي عالي پول و اعتبار 
ضروري اس��ت و تايي��د صالحيت نماين��دگان بخش 
خصوصي توس��ط وزير اقتصاد مانع اثرگذاري مطلوب 
نمايندگان بخش خصوصي مي شود همچنين كاهش 
تع��داد نماين��دگان بخش خصوص��ي موجب تضعيف 
اثرگذاري آنها در امر تصميم گيري مي شود. در سال هاي 
گذش��ته بانك مركزي معموال در مقابل اضافه برداشت 
بانك ها )حتي بانك هاي به ش��دت ورشكسته( انعطاف 
بيش از حد از خود نش��ان داده است و برخي موسسات 
حتي ساليان متعدد تعهدات خود را جبران نكردند.اين 
موضوع موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي مي شود )در 
شرايط كنوني هر واحد اضافه برداشت بالغ بر 7.2 واحد 

نقدينگي ايجاد مي كند( . 
 به نظر مي رس��د ك��ه دولت حاضر به انج��ام مهم ترين 
اصالحات طرح بانكداري كشور كه همانا استقالل بانك 
مركزي، شفافيت و پاسخگويي، نظارت بر بانك هاي دولتي 
و نظارت يكپارچه بانك مركزي بر موسس��ات اعتباري 
نيس��ت و با توجه به توضيحات فوق و ش��رايط موجود، 
اميدي به اجماع نظر دولت در اين موضوعات وجود ندارد.
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رونمايي از نسخه جديد اندرويد 
براي همراه بانك پاسارگاد

نس��خه جديد س��امانه همراه بانك پاسارگاد 
مخصوص سيستم عامل اندرويد، با قابليت هاي 

جديد و كاربردي رونمايي شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك پاس��ارگاد، 
امكاناتي از قبيل امكان فيلتر سپرده پيشرفته، 
امكان به اشتراك گذاري تصوير كارت، دريافت 
رمز پويا در تم��ام تراكنش هاي كارتي، امكان 
 cvv2 كپ��ي رمز پويا، ذخيره يا ع��دم ذخيره
درگوش��ي به انتخاب كارب��ر و نمايش پيام در 
زمان مس��دود ك��ردن كارت به اين س��امانه 
افزوده شده است. بر اس��اس اين خبر، سامانه 
همراه بانك پاسارگاد خدمات بانكي متنوعي 
در بخش هاي س��پرده، كارت و تس��هيالت به 
كاربران اراي��ه مي كند. مش��تريان مي توانند 
پس از نصب اين برنامه از طريق سايت بانك يا 
فروشگاه هاي نرم افزاري مجاز، جهت دريافت 
رم��ز و فعال س��ازي آن، به س��امانه بانكداري 
مجازي يا نزديك ترين ش��عبه بانك پاسارگاد 
مراجعه كرده و وارد اين برنامه ش��وند. گفتني 
 است جهت كس��ب اطالعات بيشتر به نشاني

 https://www.bpi.ir/mobilebank
مراجع��ه يا با مركز اطالع رس��اني و مش��اوره 
بانك پاس��ارگاد ب��ه ش��ماره 82890 تماس 

حاصل كنيد.

درج اشتباه رمز دوم باعث 
مسدودي كارت بانكي مي شود

با همه گير شدن رمز هاي دوم پويا در شبكه بانكي 
مشكالتي براي مشتريان نيز به وجود آمده است.

به گزارش ايپنا از جمله بيشترين مشكالتي كه در 
چند روز اخير گزارش شده غيرفعال شدن كارت هاي 
عابر بانك است. به عبارت ديگر شخص پس از اينكه 
رمز دوم خود را دريافت مي كند آن را در مورد مقرر 
در سايت خريد اينترنتي درج نكرده و باعث منقضي 
شدن رمز مي شود.  مشتري نيز از اين موضوع آگاهي 
نداشته و چند بار ديگر آن را امتحان و باعث مسدود 
 شدن و غيرفعال ش��دن كارت عابربانك مي شود. 
غير فعال ش��دن كارت هاي عابربانك پس از ثبت 
چند بار اشتباه رمز دوم به دليل مسائل امنيتي بوده 
و امري مرسوم در شبكه بانكي است. غيرفعال شدن 
كارت ها در بانك هاي مختلف شرايط متفاوتي دارد 
و بين 3 تا 5 بار ورود رمز اشتباه باعث غيرفعال شدن 
كارت مي شود. پس از غير فعال شدن كارت مشتريان 
بايد جهت فعال س��ازي مجدد به شعب بانك خود 

مراجعه كنند.

اعتصاب كارمندان بانك ها 
در هند براي افزايش دستمزد

كارمن��دان بانك هاي هند ب��ه علت عدم تحقق 
مطالبات ش��ان در خصوص افزايش دس��تمزد 
اعتص��اب مي كنند. ب��ه گزارش پاي��گاه خبري 
ان دي تي وي هند، مجم��ع اتحاديه هاي بانكي 
هند UFBU كه نماينده 9 اتحاديه كارگري در 
هند است، اعالم اعتصاب دو روزه كرد. كارمندان 
بانك ها در هند اعتصاب سراس��ري در روزهاي 
31 ژانويه و اول فوريه را به علت بي نتيجه ماندن 

مذاكرات دستمزدها سازماندهي كردند.
مذاكرات با انجمن بانك هاي هند )IBA( در مورد 
دستمزد بي نتيجه مانده است. طي اين اعتصاب 
عملكرد بانكي در سراسر كشور تحت تاثير قرار 
گرفته و احتم��ال دارد عملكرد دس��تگاه هاي 
  UFBU .خود پردازد نيز با مش��كل مواجه شود
يك كنفدراسيون شامل 9 اتحاديه بانكي در هند 
است كه شامل همه انجمن كارمندان بانك هاي 
هند )AIBEA(، كنفدراسيون كارمندان تمامي 

بانك هاي هند )AIBOC( و... است.

حمايت بانك مركزي فرانسه 
از انتشار ارز ديجيتال

مديرعامل بانك فرانسه گفت: به خاطر كاهش نقل 
و انتقال هاي نقدي در برخي كشورها، ارز ديجيتال 
مي تواند كمك كننده باش��د؛ ولي بايد توس��ط 
بانك هاي مركزي منتش��ر شود نه شركت هاي 
خصوصي. به گزارش رويترز، فرانكويس ويلروي، 
مديرعامل بانك فرانسه گفت به خاطر كاهش نقل 
و انتقال هاي نقدي در برخي كشورها، ارز ديجيتال 
مي تواند كمك كننده باش��د ولي بايد توس��ط 
بانك هاي مركزي منتش��ر شود نه شركت هاي 
خصوصي.  افزايش اس��تفاده از ارزهاي مجازي 
و طرح هاي فيس بوك براي راه اندازي ارز ليبرا، 
بانك هاي مركزي سراسر دنيا را تشويق كرده تا به 
دنبال امكان انتشار پول ديجيتال براي جلوگيري 

از كاهش كنترل دولت بر پول باشند.
ويلروي گفت: » اين پيشنهاد عكس العملي در 
برابر طرح فيس بوك نيست بلكه پاسخي است به 
اين تكنولوژي رو به رشد و نياز برخي بانك ها به 
ارز ديجيتال.« وي اضافه كرد بخش خصوصي هم 
مي تواند خواستار جايگزيني براي پول نقد باشد.

وي گفت: » در برخي كش��ورهاي شمال اروپا 
مخصوصا سوئد و هلند، استفاده از اسكناس ها 
و حواله هاي بانكي به سرعت رو به كاهش است 
و نياز اس��ت به شهروندان اجازه استفاده از پول 
ديجيت��ال داده ش��ود. اين پول به ش��كل يك 
اس��كناس بانكي نيس��ت ولي همان كيفيت و 
مخصوصاًً امنيت بانك مركزي را دارد.«  ويلروي 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا پ��ول ديجيتال 
مي تواند توسط شركت هاي خصوصي منتشر 
شود گفت: » در حال حاضر نمي تواند خصوصي 
باشد. پول يك كاالي عمومي حكومتي است.« 
وي اضاف��ه كرد كه بانك ه��اي مركزي در فكر 
راه اندازي آزمايشي پول ديجيتال هستند و اين 
مساله توس��ط بانك هاي مركزي منطقه يورو 

بررسي مي شود.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«معامالتهفتگيسهامرابررسيميكند

شاخص كل همچنان در مسير صعود
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

معامالت هفته منتهي به 11 بهمن با رشد بهاي اغلب 
نمادها در بورس و فرابورس به اتمام رسيد. در اين هفته 
موج ورود نقدينگي به بازار سرمايه همچنان ادامه داشت 
و به موجب آن هر روز ش��اهد ثبت ركوردهاي جديدي 
در بازار سرمايه بوديم. با اين حال رشد نماگرهاي بازار 
مانع از آن نشد كه در برخي از نمادها شاهد افت قيمت 
باش��يم. آن طور كه روند معامالت ب��ورس و فرابورس 
طي هفته هاي اخير نشان داده است تمايل خريداران 
به خصوص آنها كه همسو با خوش بيني عمومي شكل 
گرفته سرمايه خود را به سمت معامالت سهام گسيل 
كرده اند، به حدي است كه حداقل در شرايط فعلي تمامي 
افت قيمت ها رنگ و بوي اصالح دارد تا ريزش. اين عامل 
سبب شده تا س��رمايه گذاران به رغم فراتر رفتن بهاي 
بسياري از س��هم ها، از هر افت قيمتي به عنوان فرصت 

خريد يا تغيير در تركيب پرتفوي خود استفاده كنند. 

    هدايت موفق نقدينگي به بازار سرمايه
رويكرد ياد شده سبب شده تا نه تنها نقدينگي وارد شده به 
بازار فعال در بورس ماندگار شود بلكه تقاضا براي دريافت 
كدهاي بورسي جديد نيز همه روزه در كارگزاري ها به 
ثبت برسد. به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي و در سايه 
رخوت بازاره��اي موازي، بورس و فرابورس تنها مقصد 
امن س��رمايه گذاري براي اش��خاص ريسك پذير بدل 
شده است. در حال حاضر نظارت بانك  مركزي بر بازار 
ارز و كنترل سرعت گردش پول در غالب دشوار كردن 
تراكنش هاي بانكي از راه نظارت بيشتر، شرايطي را به 
وجود آورده كه در س��ايه آن س��رمايه گذاري در بورس 
نه تنها راحت تر است بلكه هزينه و ريسك كمتري نيز 
به دنبال خواهد داشت، چراكه پرداختن به فعاليت هاي 
س��فته بازانه به طوري كه منجر به رشد موثر قيمت در 

مقايسه بازار سهام شود، چندان ممكن نخواهد بود. 

   ز   غوغاي جهان فارغ
در هفته گذشته رش��د شاخص هاي بورس و فرابورس در 
حالي اتفاق افتاد كه در بازارهاي جهاني ش��يوع ويروس 
كرونا به افت شديد قيمت ها منجر شد. در اين هفته اگرچه 
بازارهاي عمده سهام و كاال در اقصي نقاط جهان شاهد نزول 
چشمگير قيمت ها بودند، با اين حال اين افت بر معامالت 

بازارهاي داخلي اثر چنداني نگذاشت و نتوانست جريان 
قيمت ها در بازار س��رمايه را با افت مواجه كند.  همين امر 
سبب شد تا پس از مدت ها شاهد بي توجهي سرمايه گذاران 
به عواملي باشيم كه تاثير مستقيم برتوليد و فروش نمادهاي 
سنگين وزن بازار مي گذارند. به نظر مي رسد در حالي كه 
بخشي از افت قيمت ها در بازارهاي جهاني مي تواند تاثير 
مستقيم بر سودآوري ش��ركت ها داشته باشد و به وضوح 
ريسك پيش روي آنها را افزايش دهد، با اين حال معامالت 
آنها در بورس تهران به سبب دلگرمي به رشد قيمت ارز و 
انتظارات تورمي با افت مواجه نشده است. مضاف بر آنكه 
ورود نقدينگي به معامالت س��هام در روزهاي گذشته به 
حدي بوده كه نه تنها توانس��ته از تاثير عوامل بنيادي در 
نمادهاي سنگين وزن بكاهد بلكه توانسته حساسيت بازار 

را حتي به ريسك هاي سيستماتيك نيز كاهش دهد.

   نگاهي به آمار معامالت هفتگي
در هفته اي كه گذشت رشد قيمت ها  در بورس و فرابورس 
به صعود قابل توجه نماگرهاي بورس و فرابورس انجاميد. 
در اين هفته شاخص كل بورس تهران به ميزان 15 هزار 
و 928 واحد افزايش يافت. به موجب اين رش��د 3.87 
درصدي ارزش بازار ياد شده به هزار و 553 هزار ميليارد 
تومان رس��يد. بر اين اساس با احتساب بهاي 13 هزار و 
450 تومان��ي دالر در صرافي هاي دولتي ارزش بورس 
تهران در پايان هفته قبل به سطح 115 ميليارد و 477 
ميليون دالر رسيده اس��ت. دليل افزايش اندك بهاي 
دالري بازار نسبت به ارزش ريالي آن رشد قيمت ارز ياد 
ش��ده روي تابلوي صرافي ها است.  ديگر نماگر بورسي 
كه طي هفته گذش��ته به روند صعودي خود ادامه داد، 
ش��اخص كل هموزن بود كه 6.15 درصد رش��د كرد. 
افزايش 8 هزار و 111 واحدي اين نماگر كه آن را به سطح 
139 هزار و 962 واحد رساند، بيش از هر چيز به دليل 
تداوم ميل سرمايه گذاران ريسك پذير در جهت تزريق 
سرمايه به نمادهاي كوچك تر بازار رخ داده است. گفتني 
است ش��اخص كل هموزن نماگري است كه تغييرات 
قيمت تمامي نمادهاي بازار را بدون در نظر گرفتن وزن 
آنها نسبت به كل بورس نشان مي دهد.  بر اساس اطالعات 
مندرج در تارنماي شركت بورس تهران در هفته اي كه 
گذشت، ارزش معامالت به 16 هزار و 418 ميليارد تومان 
رسيد كه كاهش 16 درصدي را نشان مي دهد. البته بايد 

به ياد داش��ت كه دليل اين افت ارزش، كاهش روزهاي 
معامالتي به 4 روز اس��ت. بنابراين افت ارزش معامالت 
در بازه زماني ياد شده را نمي توان به عنوان گواهي براي 
كاهش اقبال به بازار س��هام تلقي كرد. بر اين اساس از 
ابتداي سال تاكنون ارزش كل معامالت بورس تهران به 

358 هزار و 949 ميليارد تومان رسيده است. 
در فرابورس نيز روند معامالت در يك هفته اخير تشابه 
بسياري با بورس تهران داشت. طي اين هفته شاخص كل 
بازار ياد شده موفق به فتح كانال 5 هزار و 400 واحدي 
شد. بر اين اساس ارزش بازار ياد شده در طول يك هفته 
اخير به ميزان 2.2 درصد رشد كرده است. ارزش بازار اول 
و دوم به 310 ميليارد تومان رسيد كه حكايت از ارزش 
حدودا 23 ميليارد دالري اين بازار دارد. بر اين اس��اس، 
داد و ستدهاي بازار سهام طي هفته گذشته در حالي به 

اتمام رسيده اس��ت كه ارزش دالري كل سهام موجود 
در آن از 138 هزار و 500 ميليون دالر فراتر رفته است. 

    عرضه اي كه ركورد زد
جز رونق معامالت و افزايش قابل توجه قيمت در بسياري 
از نمادها، هفته گذشته در بر دارنده يك اتفاق مهم ديگر 
نيز بود. در اين هفته براي اولين بار در زمستان سال جاري 
و پس از گذشت 3 ماه سرمايه گذاران به استقبال عرضه 

اوليه در نماد »فروي« رفتند. 
طي اين عرضه ركورد كدهاي معامالتي شركت كننده 
شكسته ش��د و بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر در 
فرايند عرضه شركت ذوب روي اصفهان شركت كردند. 
بر اين اس��اس در عرضه 10 درصدي سهام اين شركت 
60 ميليون سهم با قيمت هزار و 400 تومان در پرتفوي 

سهامداران نشست كه به معناي اختصاص 51 سهم به 
هر متقاضي است. بنا بر آنچه فرابورس اعالم كرده است 
مقرر شده تا در عرضه بعدي معادل 15 درصد از سهام 
شركت كلر پارس با نماد »كلر«، چهارشنبه 16 بهمن با 
روش ثبت سفارش به فروش برسد. گفتني است دامنه 
قيمت در ثبت سفارش بين 28 هزار ريال تا 29 هزار و 
500 ريال بوده و ب��ه هر كد حقيقي و حقوقي حداكثر 
80سهم اختصاص خواهد يافت. بر اساس آنچه بسياري 
از كارشناسان به آن اذعان دارند اگرچه عرضه هاي اوليه 
گام مهمي در جهت جذب نقدينگي ت��ازه وارد به بازار 
به ش��مار مي آيند و بر عمق بازار مي افزايند با اين حال 
بر اي آنكه اين عرضه ها بتوانند به خوبي هدف ياد شده را 
محقق كنند نياز مند آن هستند كه شركت هاي بزرگ 

را وارد بازار كنند. 

حساسيت بازار به ريسك ها كاهش يافته است
يك كارشناس بازار سرمايه در خصوص روند طي شده در 
معامالت هفته گذشته بازار و افت و خيزهاي بازار گفت: 
بروز چنين حالتي در معامالت يك روز آن هم در شرايطي 
كه ريسك خاص سيس��تماتيك و غير سيستماتيك 
اتفاق نيفتاده است، بي شك تحت تاثير هيجانات است 
كه اغلب با رفتارهاي شتابزده، خود را نشان مي دهد. به 
گزارش س��نا، فردين آقا بزرگي با تاكيد بر كاذب بودن 
اغلب هيجانات مترتب بر معامالت بازار در شرايط كنوني 
خاطرنشان كرد: آنچه در 10 روز گذشته شاهد آن بوديم 
فروش سهام در ابتداي ساعات معامالت با گمان رسيدن 
قيمت سهم به يك نقطه اشباع از سوي برخي سهامداران 
بوده است؛ بر اين اساس به دليل هجوم بي دليل عرضه، 
ش��اهد افت قيمت ها نيز بوديم. وي اضافه كرد: در اين 
شرايط برخي افراد با تشخيص اينكه ممكن است با افت 
بيشتري مواجه باشيم، اقدام به فروش سهم خود كرده 
و پس از اش��باع عرضه، بازار به تعادل و سپس به سمت 
تقاضا چرخش كرد. در نظر داشته باشيد كه اين اتفاقات 
سبب رفتارهاي هيجاني، چه در عرضه و چه در تقاضا 
)در ساعاتي از فعاليت بازار( مي شود كه شايد با صبوري 

بتوان از آسيب اين هيجانات در امان بود.

   انتظار صعود دايمي سهم صحيح نيست!
آقابزرگي با تاكيد بر فاكتور ورود نقدينگي به عنوان 
عامل اصلي در رشد شتابان بازار سرمايه در سال هاي 
اخير گفت: اين عامل همچنان پابرجاست و اين اتفاق 
به خودي خود خوب اس��ت، البته نباي��د اين انتظار 
را داش��ت كه س��همي پياپي باال برود و بايد همواره 
با داش��تن تحليل و چش��م انداز به داد و ستد در بازار 

سرمايه پرداخت.
وي يادآور ش��د: اين در حالي است كه صرفا به دليل 
افزايش قاب��ل توجه ش��اخص در ابتداي س��ال )به 
خص��وص در دو هفته گذش��ته( و عبور ش��اخص از 
مرز روان��ي 400 هزار واح��د، همچنين وقوع برخي 
جريانات سياس��ي، رون��د بازار به گونه اي اس��ت كه 
فعاليِت محتاطانه مي طلبد. اين كارشناس بورسي با 
تاكيد بر ضرورت نگاه الگوريتمي به بازار افزود: اين نوع 
نگاه در شرايط كنوني امكان فعاليت حرفه اي تر را فراهم 
مي كند؛ چراكه اكنون فعاليت در بازار و خريد و فروش 
ادامه دارد، حجم معامالت روزانه باالي 4 و 5 ميليارد 
تومان است و بايد هر نوع تحركي در اين بازار با تحليل 

و بررسي محتاطانه انجام شود.

    سفته بازي الزمه رونق بازار است
آقا بزرگ��ي در خصوص فعاليت نوس��انگيران در بازار 
سرمايه و تاثير فعاليت هاي سفته بازانه بر بورس گفت: 
ش��ايد در نگاه اول اين ن��وع فعاليت ها مخرب يا حتي 
بازدارنده به نظر برسد، ولي فلسفه وجودي سفته بازان 
در بازار اين اس��ت كه هم باعث افزايش نقد شوندگي 
مي ش��وند و هم گردش معامالت را افزايش مي دهند، 
ضمن اينكه با اين فعاليت ه��ا قيمت ها نيز به جايگاه 

اصلي خود نزديك تر مي شود.
وي تصريح ك��رد: بنابراين چنانچه اين اف��راد در بازار 
وجود نداشته باشند، بين نقطه اصالح قيمت و نقطه 
كارشناسي با كمبود مواجه مي شويم؛ درواقع حضور 
اين افراد مانند مكانيسمي در سيستم الگوريتمي كار 
مي كند و قيمت ها را دقيقا به سمت و سوي مورد نظر 

هدايت مي كنند.

   ادامه ورود پول، حامي رشد بازار است
فردين آقا بزرگي، گذر از برخي مقاومت هاي گمانه زني 
شده را با تكيه بر ورود نقدينگي دور از انتظار ندانست 
و گفت: معتقدم حتي ب��دون ورود نقدينگي جديد و 

تنها با تكيه بر نقدينگي موجود، شاهد رشد حداقل ده 
درصدي تا انتهاي سال باشيم.

وي تصريح ك��رد: عوام��ل موثر در اي��ن پيش بيني، 
تحليل هاي بنيادي هستند و عمدتا بخش قابل توجهي 
از آن به تحليل بودجه و انتظارات تورمي كه براي سال 
99 در بودجه پيش بيني شده بر مي گردد؛ اين در حالي 
اس��ت كه اكنون با حداقل 40 درصد تورم مواجهيم و 
با فرض ثابت بودن شرايط حال حاضر، عواملي مانند 
كاهش درآمدهاي نفتي و عدم ورود منابع حاصل از ارز 

صادرات، نقدينگي را به سمت ركود هدايت مي كند.
آقابزرگي با اشاره به چش��م انداز ادامه رشد بازار افزود: 
يكي از داليل مهم براي اين پيش بيني، وجود اختالف 
ارز سامانه نيما با نرخ ارزي است كه بسياري از شركت ها 
محصوالت خود را بر اساس همان مبنا قيمت گذاري 
مي كنند و ص��ادرات يا ف��روش محص��والت آنها در 
وضعيت سود و زيان اثر مي گذارد؛ البته بخش عمده اي 
از شركت ها كه در حال حاضر زيانده هستند و با اعمال 
قيمت هاي نظارتي و بعضا آزادسازي قيمت ها كه ناگزير 
اتفاق مي افتد، از گردونه عمليات خارج مي ش��وند. از 
س��وي ديگر به طور قطع بخش عمده اي از نقدينگي 

20هزار ميليارد توماني موجود در س��طح جامعه، به 
سمت بازار سرمايه و بورس جريان پيدا مي كند.

     حساسيت  غيرسيستماتيك  بازار كاهش يافت 
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير تصويب 
يا عدم تصويب FATF بر بازار س��رمايه اظهار كرد: به 
دليل وجود تحريم ها، چنانچه اين اليحه به تصويب هم 
برسد تاثيري در فرآيند ورود منابع مالي يا اتصال ما به 
 FATF ارتباطات ارزي بين الملل نخواهد داشت، اما اگر
تصويب نش��ود تاثير خاصي بر روابط مالي و اقتصادي 
در كشور ما نخواهد داشت. ضمن اينكه اكنون پس از 
گذر از اتفاقات سياسي و ريسك هاي بزرگي همچون 
ترور سردار سليماني و پاسخ ايران، حساسيت بازار به 

ريسك هاي اينچنيني كاهش يافته است.
وي يادآور ش��د: پس از وقوع اين اتفاقات افت ش��ديد 
شاخص طي دو يا سه روز جبران شد. بنابراين چنانچه 
بازار واكنش��ي به عدم تصويب FATF نيز نشان دهد، 
ضعيف و مقطعي و شايد در حد يك يا دو ساعت در يك 
جلسه معامالتي باش��د و در نهايت بازار فورا به تعادل 

دست پيدا مي كند.

ادامهرشدبازارسرمايهتاپايانسال
يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه پول هاي جذب 
شده در بازار سرمايه اكنون در حال كمك به رشد اين بازار 
است، گفت: انتظار مي رود اين روند افزايشي تا پايان سال 
تداوم يابد. به گزارش ايرنا، عرفان هودي افزود: از نظر حجم 
معامالت مشخص است سهامداران حاضر در بازار افرادي 
خبره محسوب مي ش��وند كه به صورت حمايتي در حال 
خريد از بازار هستند و عمده خريد اين افراد در نوبت دوم 
معامالت بازار انجام مي ش��ود. وي اضافه كرد: سهامداران 
تازه كار در بازار افرادي عجول به حساب مي آيند كه منتظر 
هستند به محض رشد بازار و شناسايي سود از اين بازار خارج 
شوند. هودي خاطرنشان كرد: اخيرا فشار عرضه سهام در 

نيمه هاي نخست معامالت زياد است در حالي كه در نيمه 
دوم بازار صف فروش جمع آوري و بازار بيش��تر به سمت 
خريد پيش مي رود. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: ديگر 
بازارها مانند طال، دالر، خودرو، مسكن و بانك اتفاق خاصي 
رخ نداده كه قادر به جذب سرمايه هاي مردم باشد؛ بنابراين 
اكنون شاهد انتقال نقدينگي و ورود سرمايه به بازار سرمايه 
هستيم. روند بازار در دو ماه اخير روند صعودي را در پيش 
گرفت، اما هفته اي كه با ترور سردار سليماني همراه شد، 
شرايط نزولي يافت. به گفته اين كارشناس، شاخص بورس 
در هفته اي كه ريزشي بود بعد از اصالح صورت گرفته به 
سرعت تغيير مسير داد و به سمت روند افزايشي رفت كه به 

دنبال آن شاهد شكسته شدن چند ركورد تاريخي بوديم. 
هودي با بيان اينكه پول هاي جذب شده در بازار سرمايه 
اكنون در حال كمك به رشد اين بازار است، گفت: ميانگين 
رشد ش��اخص بورس به صورت روزانه دو هزار واحد بود، 
اكنون اصالح كوتاه مدتي براي بازار پيش بيني مي ش��ود 
كه انجام آن حتمي است اما به دليل ورود حجم سنگيني 
از نقدينگي اصالحي كه صورت مي گيرد سنگين نخواهد 
بود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داشت: براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته اگر ش��اهد تهديد اتفاقات 
سياسي و ريسك هاي غيرسيستماتيكي در كشور نباشيم 
معامالت ب��ازار در هفته آينده افزايش��ي خواهد بود. اين 

كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در بازارهاي ديگر 
اتفاقي رخ نمي دهد كه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري 
به سمت آن بازرها پيش بروند به همين دليل ورود نقدينگي 
موجود در بازار كمك چشمگيري به رشد اين بازار داشته 
است، اگر نرخ سود بانكي از 15 درصد ساالنه به 17 درصد 
افزايش يابد به طور حتم شاهد واكنش منفي بازار سرمايه 
و كاهش سرمايه گذاري در اين بازار خواهيم بود. وي افزود: 
در اسفند ماه شاهد دو اتفاق مهم در كشور يعني انتخابات 
رياست جمهوري و نيز نزديك شدن به ايام نوروز خواهيم 
بود كه اين مسائل تاثير ويژه اي را در معامالت بازار خواهد 
داشت. هودي گفت: از 20 اسفند به بعد برخي از سهامداران 

به دليل شناس��ايي سود ش��روع به نقد كردن سهام خود 
مي كنند تا در چند روزي كه معامالت انجام نمي شود پول 
نقد در اختيار داشته باش��ند. اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: هر انتخاباتي يك تفكرات سياسي را با خود 
به همراه دارد كه در بازار سرمايه تاثير گذاري دارد، بنابراين 
در يك ماهي كه قرار است انتخابات برگزار شود در صورتي 
كه قيمت دالر ثابت باشد و نرخ هاي جهاني تغييري نكند، 
بازار به روند مثبت خود ادامه مي دهد. وي با تاكيد بر اينكه 
شاخص بورس تا پايان سال به كانال 430 هزار واحد خواهد 
رسيد، گفت: در اين دوران گروه خودرو، بانك و سيماني ها به 

دليل تجديد ارزيابي با رشد همراه مي شوند.

نقشبازارسرمايهدراقتصادپررنگترشدهاستراهاندازيفروشتعهديتادوهفتهديگر
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با تاكيد ب��ر اينكه وعده هاي 
آزادسازي سهام عدالت در سال آينده تحقق خواهد يافت، از راه اندازي 
فروش تعهدي تا نهايت دو هفته ديگر خبر داد. به گزارش ايسنا، شاپور 
محمدي در حاشيه برنامه راديو اقتصاد در پاسخ به سوال ايسنا در مورد 
وعده هايي كه در راستاي آزادسازي سهام عدالت در آبان سال آينده 
داده مي شود، گفت: س��ازمان بورس در آزادسازي سهام عدالت يك 
بخشي از كار است و در مورد آن سازمان خصوصي سازي و نمايندگان 
مجلس نظر خود را دارند و همه بايد به اتفاق نظر برسند. وي با تاكيد 
بر اينكه سازمان بورس در مورد متدهايي كه بايد براي سهام عدالت 
طراحي شود كار خود را انجام داده است، توضيح داد: سازمان بورس 
براي اين منظور چند روش از جمله واگذاري مستقيم سهام عدالت 
به مردم و همچنين واگذاري س��هام به ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني را پيشنهاد كرده اس��ت و بايد در مورد پيشنهادات سازمان 
بورس تصميم گيري شود. به گفته محمدي، امور مربوط به آزادسازي 
س��هام عدالت تا اندازه زيادي جلو رفته و وعده هايي كه در اين راستا 
داده مي شود مي تواند اجرايي ش��ود.  رييس سازمان بورس در مورد 
راه اندازي ابزارهاي مالي جديد در بورس گفت: فروش تعهدي سهام، 

شكل طراحي ابزار مالي اسالمي شده فروش استقراضي بوده و مبتني بر 
دو عقد وكالت است كه اين فرآيند را از نظر شرعي امكان پذير مي كند. 
شاپور محمدي با تاكيد بر اينكه فروش استقراضي از نظر شرعي به شكل 
غربي در ايران قابل پياده سازي نيست، اظهار كرد: از اين جهت با تركيب 
دو وكالت اين امكان فراهم شده است كه فروش استقراضي در ايران 

راه اندازي شود و تحت عنوان فروش تعهدي ناميده شود.

   اجرايي شدن فروش تعهدي تا پايان سال ۱۳۹۸
او با تاكيد بر اينكه فروش تعهدي تا پايان سال )1398( اجرايي مي شود 
و يك ابزار جديد به ابزارهاي مالي اضافه خواهد ش��د، گفت: سازمان 
بورس در اين حوزه كار خود را تقريبا تمام كرده و اين موضوع در حال 
حاضر در اختيار بورس تهران و فرابورس ايران است. رييس سازمان 
بورس ادامه داد: بر اين اس��اس تا دو هفته آينده يعني قبل از به پايان 
رسيدن بهمن ، فروش استقراضي تحت عنوان فروش تعهدي در ايران 
اجرايي خواهد شد. محمدي ادامه داد: راه اندازي فروش تعهدي مصوبه 
شوراي عالي بورس و همچنين كميته فقهي را اخذ كرده و هم تاييد 

فقهي و هم تاييد شوراي عالي بورس را دارا است.

حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مي گويد كه طي چند سال اخير روند توسعه ابزارهاي مالي اسالمي 
در بازار س��رمايه سرعت گرفته و اين اتفاق مي تواند فرصت مناسبي در 
جهت افزايش عمق معامالت بازار و برآورده ش��دن نياز سرمايه گذاران 
باشد. به گزارش سنا، رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار كرد: يكي از بازارهاي پيش��رفته در حوزه ابزارهاي مالي اسالمي، 
بازار سرمايه ايران است كه همه ابزارهاي فعال موجود با قواعد شريعت 
تطابق كامل دارد. وي اظهار داش��ت: به عنوان مثال انتشار اوراق خريد 
دين كااليي در ب��ورس كاال با توجه به تطبيق آن با موازين فقهي مورد 
تصويب كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته اس��ت 
كه با عملياتي شدن آن، ابزاري جديد و كارآمد به جمع ابزارهاي مالي 
بازار سرمايه براي تامين مالي شركت ها اضافه مي شود.  حجت االسالم 
مصباحي مقدم در ادامه به توس��عه اركان بازار س��رمايه اشاره كرد و در 
خصوص عرضه محصوالت مهم و اس��تراتژيك در بورس كاال گفت: هر 
چه زمان مي گذرد اهميت بازار سرمايه براي اقتصاد كشور بيشتر نمايان 
مي شود و ظرفيت هاي ناشناخته بورس ها براي همگان نمايان مي شود. 
در همين زمينه عرضه انواع محصوالت و مواد اوليه در بورس كاال عالوه 

بر آنكه طي اين س��ال ها به كشف قيمت و شفافيت بازار كمك ويژه اي 
كرده اس��ت در حوزه استانداردسازي و تامين مالي نيز اثرگذار بوده كه 
اين نقش هاي جديد به مرور پررنگ تر مي شود. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام  با بيان اينكه تجربيات چند سال گذشته بار ديگر نشان 
داد كه با وجود سازوكار شفافي همچون بورس ها نياز به قيمت گذاري و 
ورود مستقيم دولت به بازار نيست، گفت: بايد توجه كرد كه بورس ها خود 
نقشي در تعيين قيمت ها ندارند بلكه بستري براي كشف قيمت از جمله 
سهام و كاال هستند كه كشف قيمت ها به شكل سريع و دقيق در اين بازار 
انجام مي شود.همچنين مانند بانك  مركزي كه بر فعاليت بانك ها نظارت 
دارد سازمان بورس نيز بر عملكرد بورس ها نظارت مي كند تا معامالت به 
بهترين نحو ممكن انجام شود. به گفته مصباحي مقدم دولت در مواردي 
همچون خريد گندم از كشاورزان با مشكالت ساختاري و بودجه اي روبه 
رو است كه وجود خدمات مالي در بورس كاال مانند اجراي طرح قيمت 
تضميني به صورت گواهي س��پرده كاال يا روش هاي ديگر مي تواند به 
بسياري از مشكالت دولت پايان دهد. وي  در پايان اظهار داشت كه يكي 
از رويدادهاي مثبت در اقتصاد افزايش اقبال به سمت بازار سرمايه است 

كه اين اتفاق به سود اقتصاد و توليد كشور خواهد بود.
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رشد ۲۴۸ هزار واحدي 
شاخص بورس از ابتداي امسال

ش��اخص بورس از ابتداي امس��ال تاكنون در 
مدت 205 روز معامالت��ي، بيش از 248 هزار 

واحد رشد را به ثبت رسانده است.
به گزارش ايِبنا، از ابتداي امس��ال تاكنون در 
مدت 205 روز معامالتي تعداد 889 ميليارد و 
715 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 3579 
هزار و 489 ميليارد ريال در 82 ميليون و 889 
ه��زار و 483 دفعه مورد در بورس اوراق بهادار 

معامله قرار گرفته است.
همچنين بررس��ي معام��الت بازار س��هام به 
تفكيك بازار نشان مي دهد در اين مدت 584 
ميليارد و 662 ميليون س��هم به ارزش 1748 
هزار و 799 ميليارد ريال در 39 ميليون و 333 
هزار و 501 نوبت در بازار اول؛ 280 ميليارد و 
424 ميليون سهم به ارزش 1499 هزار و 533 
ميليارد ريال در 42 ميليون و 662 هزار و 496 
نوبت در بازار دوم؛ 77 ميليون و 800 هزار برگه 
به ارزش 75 ه��زار و 326 ميليارد ريال در 24 
هزار و 651 نوبت در بازار بدهي، 216 ميليون 
و 50 هزار قرارداد به ارزش 1775 ميليارد ريال 
در 106 هزار و 604 نوبت در بازار مشتقه و 24 
ميليارد و 335 ميلي��ون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران 
به ارزش 254 هزار و 56 ميليارد ريال در 762 
هزار و 231 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

ش��اخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را 
از ارتف��اع 178 هزار و 659 واح��د آغاز كرده، 
تاكنون 248 هزار و 480 واحد رشد، به ارتفاع 

427 هزار و 139 واحد رسيده است.

بورس انرژي

 عرضه ۲ ميليون بشكه نفت 
و 555 ميليون ليتر از هر فرآورده 

وزارت نف��ت مكلف اس��ت به ص��ورت ماهانه 
حداق��ل 555 ميلي��ون ليت��ر از هرك��دام از 
فرآورده هاي اصلي پااليشي، بنزين، گازوئيل، 
گاز مايع، نفت س��فيد و نفت كوره را به صورت 
منظم و مستمر، به 2 صورت دريايي و زميني، 

در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه كند.
به گزارش ايلنا، متن پيشنهادات تصويب شده 
در كميس��يون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 

به شرح زير است: 
متن پيش�نهاد عرضه نف�ت: وزارت نفت 
مكلف اس��ت ب��ه ص��ورت ماهان��ه حداقل دو 
ميليون بش��كه نفت خام س��بك، دو ميليون 
بش��كه نفت خام س��نگين و دو ميليون بشكه 
ميعان��ات گازي پ��ارس جنوب��ي را به صورت 
منظم و مس��تمر با امكان تس��ويه صددرصد 
)100%( ريالي يا ارزي، ب��ا قيمت پايه معادل 
80 درصد قيمت شاخص به عنوان حد پايين 
قيمت براي شروع رقابت، در رينگ بين الملل 
بورس ان��رژي عرض��ه كند. قيمت ش��اخص 
براي ميعان��ات گازي، قيمت نف��ت خام دبي 
و براي نفت خام س��بك و س��نگين، متوسط 
 قيمت نفت خام برنت، اعالمي توس��ط نشريه
 platts crude oil market خواهد بود.

متن پيشنهاد عرضه فرآورده نفتي: وزارت 
نف��ت مكلف اس��ت به صورت ماهان��ه حداقل 
555 ميليون ليتر از هرك��دام از فرآورده هاي 
اصلي پااليش��ي، بنزين، گازوئي��ل، گاز مايع، 
نفت س��فيد و نفت كوره را ب��ه صورت منظم و 
مستمر، به 2 صورت دريايي و زميني، با امكان 
تس��ويه صددرصد )100%( ريال��ي يا ارزي، با 
قيمت پايه معادل 85 درصد قيمت ش��اخص 
به عنوان حد پايين قيمت براي شروع رقابت، 
در رينگ بين المل��ل بورس انرژي عرضه كند. 
قيمت شاخص براي فرآورده هاي نفتي، قيمت 
 ف��وب خليج ف��ارس اعالمي توس��ط نش��ريه
 platts crude oil market خواهد بود.

آتش سوزي در شركت بورس  
خسارتي دربر نداشت

عصر روز گذشته آتش س��وزي در ساختمان 
بورس ته��ران رخ داد كه هيچ گونه خس��ارت 

جاني و مالي در بر نداشت.
به گزارش ايسنا، مدير روابط عمومي شركت 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در خص��وص 
آتش سوزي س��اختمان بورس تهران واقع در 
منطقه س��عادت آباد گفت: عصر روز گذشته 
آتش س��وزي جزيي در پاركينگ س��اختمان 
ب��ورس تهران رخ داد كه هيچ گونه خس��ارت 
جاني و مالي در بر نداش��ت. اميرحامد رضايي 
گفت: عصر روز 10 بهمن م��اه، در ضلع غربي 
طبقه منفي پنج س��اختمان ب��ورس تهران با 
كاربري پاركينگ در مساحتي كمتر از پنجاه 
مت��ر مربع آتش س��وزي رخ داد كه هيچ گونه 
خس��ارت جاني و مالي به همراه نداشت. بنا بر 
اعالم پايگاه اطالع رس��اني بازار سرمايه وي با 
تاكيد بر اينكه حجم اين حادثه بس��يار اندك 
بود، افزود: آتش مهار ش��ده و جاي هيچ گونه 
نگراني وجود ن��دارد و خط��ر خاصي متوجه 

ساختمان بورس تهران نيست.
به گ��زارش ايس��نا، س��اعت ١٩ و 4٩ دقيقه 
روز پنجش��نبه، 10 بهمن ماه آتش سوزي در 
ساختمان ش��ركت بورس كه قس��مت مركز 
داده ي��ا هم��ان ديتاس��نتر آن ب��ود، رخ داده 
ب��ود. تابلوهاي ب��رق نيز در اي��ن طبقه دچار 
آتش سوزي شده بود كه در پي همين اتفاق دود 
ناشي از حريق طبقات منفي را فرا گرفته بود.



تشكلها6اخبار

نقد بسته حمايت از صادرات

بانك ها تمايلي به سرمايه  گذاري در صادرات ندارند
هفته گذشته بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال 
۱۳۹۸توسط معاون اول رييس جمهور ابالغ شد. بر اساس 
طرح ابالغ شده، مجموعه تسهيالتي كه در بندهاي گوناگون 
براي حمايت از صادرات در نظر گرفته شده ۷۸۰ ميليارد 
تومان خواهد بود كه بخشي از آن را منابع بانكي و بخشي 
را منابع صندوق توسعه ملي تامين خواهد كرد. در بندهاي 
نخست اين ابالغيه، به سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در 
بانك ها و اعطاي تسهيالت از اين محل به فعاالن صادراتي 
اشاره شده است و سقف اين سپرده گذاري صندوق ۲۰۰۰ 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. با اين وجود مسووالن 
بخش خصوصي معتقد هستند كه بانك ها حمايت الزم 
براي اجراي اين بسته را نخواهند كرد. اين در حالي است كه 
ساختار اقتصاد ايران بانك محور است و طبيعتا مهم ترين 

محل تأمين نقدينگي بانك ها خواهند بود.

  تس�هيالت ارزي ب�راي خري�داران خارج�ي 
به صرفه  نيست

در همين رابطه محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات 
مي گويد هر س��ال در بودجه يك عددي در قالب مش��وق 
صادراتي مصوب مي شود. سازمان توسعه تجارت از ابتداي 
هر سال به دنبال ابالغ و روش هاي پرداختي اين بسته است 
و در نهايت آن عدد آنقدر كوچك و دير ابالغ مي ش��ود كه 
هدف اصلي كه بحث حمايت و مشوق است، ديگر كاركرد 

خود را از دست مي دهد.
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: سال گذشته ۲۰ ميليارد 
تومان براي حمايت از صادرات تخصيص داده بودند كه در 
نيمه اول سال ۹۷ ابالغ و در حوزه حمل و نقل و نمايشگاهي 
هزينه شد. اين در حالي اس��ت كه مبلغ درخواست شده 

نزديك به ۱۲۰۰ ميليارد تومان بود.
وي افزود: در س��ال ۹۸، ۷۸۰ ميليارد تومان بودجه براي 
اين بخش در نظر گرفته شده بود و حاال كه كمتر از دو ماه 
به پايان سال مانده اين بسته تشويقي از سوي معاون اول 
ابالغ شد. البته هنوز منابع آن مشخص نيست و از فعاالن 
اقتصادي نيز كسي در مورد عدد آن اطالعي ندارد. اين اعداد، 
نحوه تخصيص و زمان نش��ان از ميزان نفوذ و تاثيرگذاري 

سياست گذاران صادراتي است.
الهوتي با تش��ريح جزييات اين بس��ته گف��ت: البته اين 
بس��ته نكات مثبتي نيز دارد كه مهم ترين آن اختصاص 
۴۰۰۰ ميليارد تومان تسهيالت با نرخ ۵/۱۴ درصد براي 

صادركنندگان است كه ۲۰۰۰ ميليارد تومان آن از صندوق 
توس��عه ملي و ۲۰۰۰ ميليارد تومان ديگر از محل آورده 
بانك ها تامين مي شود و مي تواند تاثير زيادي روي صادرات 
ما داش��ته باشد اما متاسفانه بانك هاي خصوصي و بيشتر 
بانك هاي دولتي به دليل نرخ سود پايين آن خيلي تمايل 
به سرمايه گذاري ندارند و تجربه دو سال گذشته نشان داده 
تنها بانكي كه در اين حوزه فعال است بانك توسعه صادرات 
است و بايد ديد اكنون س��هم اين بانك از ۲۰۰۰ ميليارد 

تومان چقدر است.
عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در بحث مش��وق ها 
عددي كه اختصاص پيدا مي كند آنقدر بزرگ نيست كه 
بتواند در بخش نمايشگاهي و حمل و نقل، آن هم در حالي 
كه كمتر از دو ماه مانده تحولي ايجاد كند. نكته ديگر اينكه 
در بحث سرمايه گذاري ارزي، يك ميليارد يورو پيش بيني 

شده و با توجه به اينكه اين بسته بر مبناي اعتبار خريدار است 
و مستقيم به خريدار خارجي پرداخت مي شود نمي تواند 
كمكي به صادركنندگان كند، زيرا ما عمال سيستم بانكي 
نداريم و تحريم ها جلوي هرگونه نقل و انتقال بانكي را گرفته 
است و مضاف بر اينكه نرخ تسهيالت ارزي ما براي خريدار 
خارجي مقرون به صرفه نيست و به عقيده من تاثير زيادي 

نخواهد داشت.

  انتخاب نمايندگان ت�ام االختيار تجاري با 
اتاق باشد

الهوتي همچني��ن درباره اع��زام ۲۰ نماينده تام االختيار 
تجاري به ۲۰ كش��ور هدف صادراتي كه توس��ط مدرس 
خياباني قائم مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت در امور 
بازرگاني اعالم شده است، گفت: اين پيشنهاد مطرح است 

كه اتاق ها در معرفي نمايندگان تام االختيار تجاري محور 
قرار گيرن��د و در انتخاب اين افراد، رواب��ط جاي ضوابط را 
نگيرد. او گفت: البته در صحبت هاي آقاي مدرس خياباني 
به اتاق هاي بازرگاني و اتاق هاي مشترك اشاره داشته شده 
و اميدواريم در اجرا نيز اين اتفاق بيفتد. الهوتي افزود: آنچه 
فعاالن اقتصادي همواره به آن نقد داشته اند، تاثيرپذيري 
فعاليت رايزنان بازرگاني از فعاليت سفارتخانه ها بوده است. 
در واقع، به رغم آنكه رايزنان، حكم خود را سازمان توسعه 
تجارت  مي گيرند اما به دليل استقرار در محل سفارت، اغلب 
به عنوان يك كارگزار سياسي نگريسته  مي شوند تا بازرگاني.

  مشكل در سياست گذاري است نه بسته حمايت
در مقابل بعضي از اعضاي اتاق بازرگاني معتقد هس��تند 
مساله بسته حمايت از صادرات اگر به تنهايي مطرح شود و 

مساله سياست گذاري صادراتي در آن ديده نشود نمي تواند 
راهگشا باشد. از نظر اين دسته از فعاالن اقتصادي مشكل 
اصلي بنگاه هاي صادراتي نحوه سياست گذاري دولت و عدم 

اطالع صحيح صادركنندگان از تصميمات است.
در همين رابطه مهدي عليپور عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد 
است كه شفافيت اقتصادي و ثبات در قوانين اصلي ترين 
اولويت هايي است كه امروز صادركنندگان به اجراي آنها 

نياز دارند. 
عليپور اظهار كرد: اقتصاد ايران از ماه هاي ابتدايي سال 
گذشته با برخي تالطم ها و تغييرات جدي مواجه شد 
كه افزايش نرخ ارز و باال رفتن نرخ تورم بخشي از آن بود. 
آنچه بيش از همه فعاالن اقتصادي را تحت فشار قرار 

داد، نه افزايش نرخ ها بلكه تالطم هاي پي در پي بود.
به گفته وي، نياز اصلي  توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
ثبات در اقتصاد اس��ت. فردي كه قصد سرمايه گذاري 
دارد، بايد بداند در كوتاه و بلندمدت س��رمايه اش چه 
سرنوشتي خواهد داشت تا بر اساس آن تصميم گيري 
كند. اين فعال اقتصادي با اشاره به برخي بخشنامه هاي 
صادراتي در سال گذشته، گفت: وقتي يك صادركننده 
براي طوالني مدت تالش مي كند كه مقدمات حضور 
كااليش در يك كشور را فراهم كند و براي انتقال آن، 
مذاكرات را به يك قرارداد تبديل مي كند، يعني سرمايه 
خود را تبديل به توليد كرده و بايد از محل فروش آن، 

سرمايه گذاري جديدي انجام دهد.
عليپ��ور ادام��ه داد: م��ا در ماه ه��اي گذش��ته ب��ا 
دس��تورالعمل هايي مواجه بوديم كه ناگهان صادرات 
يك كاال را ممنوع مي كرد، در ش��رايطي كه بسياري 
از صادركنن��دگان از چن��د ماه قبل براي ارس��ال آن 
كاالها برنامه ريزي كرده بودند. اين موضوع از يك سو 
توليدكننده ايراني را با ضرر مواجه مي كند و از س��وي 
ديگر اعتبار كاالي ايراني را در ميان مصرف كنندگان 

خارجي پايين مي آورد.
ب��ه گفت��ه وي هرچند تع��داد اين دس��تورالعمل ها 
كاهش يافته اما نهادهاي مسوول بايد به سرمايه گذار 
اين اطمين��ان را بدهند ك��ه اگر به يك ح��وزه ورود 
ك��رد، فضاي كار تغيير نخواهد كرد. در ش��رايطي كه 
ايران با تحريم هاي امريكا مواجه اس��ت، از بين بردن 
محدوديت هاي داخلي و اصالح هدفمند سياست ها، 

در حمايت از صادرات اهميت فراواني خواهد داشت.

رييس جامعه تورگردانان مطرح كرد

ريزش گردشگران خارجي مقطعي است
پس از سقوط هواپيماي اوكراين در آسمان تهران، صنعت 
گردشگري ايران متأثر از اتفاقات سياسي و شدت گرفتن 
تبليغات منفي عليه ايران، دچار آسيب شد. لغو تورهاي 
گردش��گران خارجي، اولين واكنش به اي��ن رويداد بود 
تاجايي كه به گفته رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مس��افرت هوايي و جهانگردي، »پس از سانحه سقوط 
هواپيماي اوكراي��ن، تور ه��اي ورودي از امريكا و كانادا 
صد درصد، تور هاي استراليا 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 درخواس��ت كنسلي 
داده اند و احتمااًل در روز هاي آينده ش��اهد كاهش تعداد 

گردشگران ورودي نيز خواهيم بود.«

بااين وجود، به باور فع��االن و صاحب نظران، فضاي اين 
روزهاي صنعت گردشگري كه بحراني توصيف مي شود، 
موقتي خواهد بود و در اين ش��رايط، بي��ش از هر زمان 
ديگري اين صنعت نيازمند حمايت دولت براي مقابله با 

پروپاگانداي منفي شكل گرفته در عرصه جهاني است.
در همين زمينه، سيد هادي ش��يرازي دبير جامعه تور 
گردانان ايران در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« 
با تأكيد بر اينكه تبليغات منفي، چهره گردشگري 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 شود، 
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 گردش��گري سال ۹۸، بيان 
مي كن��د: مطابق آماري كه جامعه ت��ور گردانان ايران از 
نيروي انتظامي دريافت مي كند، آمار گردشگران ورودي 
به ايران در طول اين۱۰ 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 آنه��ا عراق، براي بازديد مناط��ق ديدني ايران و 
توريسم سالمت افزايش يافته است. به همين دليل آمار 
امسال در مقايسه با سال قبل درخور توجه است و تا االن 

ما چيزي كم نداريم.
شيرازي خاطرنشان مي كند: اگر اعالم مي شود كه تعداد 
گردش��گران ورودي كاهش پيداكرده اس��ت، بخشي از 
اين موضوع به تبليغات منفي عليه ايران برمي گردد اما 

دليل اصلي ديگر، طبق منوال س��ال 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 كه 
در فصل هاي گرم تر، عمدتًا در بهار و تابس��تان از مناطق 

تاريخي و فرهنگي ايران بازديد كنند.
به گفته شيرازي، ارايه هرگونه آمار و جزييات از كاهش 
گردش��گران ورودي خارجي در حال حاضر غيرممكن 
اس��ت؛ چراكه اين ريزش گردش��گر خارجي مقطعي و 
پس از مدتي اصالح خواهد ش��د. عالوه بر اين به همان 
نس��بتي كه برخي گردش��گران ورود خود را به ايران به 
تعويق انداخته اند، در مقابل هس��تند كس��اني كه قصد 
سفر به ايران را حتي در اين ش��رايط دارند. دبير جامعه 
تورگردانان در ادامه توضيح مي دهد: اينكه اعالم مي شود 

تورهاي خارجي فالن ش��هر لغو شده اس��ت يا تورهاي 
ورودي كشوري صد 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 ۹۰ گردشگر خارجي 
داشته باشند كه اگر همين تعداد سفر خود را لغو كنند، 
آنگاه مي توان گفت لغو صد درصدي تورهاي خارجي؛ 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 گردش��گري را باهدف اقناع گردشگران 
خارجي براي س��فر به اي��ران مهم دانس��ت و افزود: هر 
گردشگر خارجي كه وارد كشور مي شود پس از بازگشت 
از اي��ران، حكم س��فيري را دارد كه درواقع ب��راي ايران 

گردشگر مي خرد.

اجراي مصوبه الگوي كشت معطل مانده است

كشاورزي قراردادي، راهي براي اجراي قانون الگوي كشت
با وجود تصويب اليحه الگوي كشت طي ۱۰ سال گذشته 
و تذكرات متعدد به وزارت جهاد كشاورزي، اما همچنان 

اجراي اين امر در بالتكليفي به سر مي برد.
بسياري از مس��ووالن بر اين باورند كه علي رغم ظرفيت 
بالقوه در بخش كشاورزي، فقدان الگوي كشت متناسب با 
ظرفيت جغرافيايي هر استان هدر رفت منابع آبي و خاكي، 
نوسان قيمت محصوالت كشاورزي و رهاسازي محصوالت 
كنار جاده ها را به همراه داشته است، در حالي كه با اجراي 
كشاورزي قراردادي و قانون الگوي كشت تمامي مشكالت 

مرتفع مي شود.
باوجود شعارهاي متعدد، اجرا نشدن قانون الگوي كشت 
ناشي از نبود آمار صحيح از تعداد بهره برداران و ميزان توليد 
چالش هاي متعددي براي توليدكنندگان ايجاد شده است 
كه انتظار مي رود طبق اظهارات سرپرست وزارت جهاد 

هرچه سريع تر اين مصوبه اجرا شود.
حال به سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين موانع 
پيش روي اجرا نشدن قانون الگوي كشت با گذشت ۱۰ 

سال از تصويب آن با خبر شويم: 

  اختالف چشمگير آمار موجود بخش كشاورزي 
با واقعيت

محمد ش��فيع ملك  زاده رييس نظام صنفي كشاورزي و 
منابع طبيعي با انتقاد از بي توجهي به اجراي مصوبه الگوي 
كشت اظهار كرد: اگرچه با اجراي مصوبه الگوي كشت در 
مناطق مختلف كشور بخش عظيمي از مشكالت بخش 
كش��اورزي به ويژه در خصوص بازار مرتفع مي شود، اما 
متأس��فانه اين مصوبه طي س��ال هاي اخير بنا به داليل 

مختلف اجرا نشده است.
رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي با اشاره به 
اينكه اجراي الگوي كشت نيازمند بانك اطالعات و آماري 
دقيق است، افزود: با وجود آنكه مسووالن ذي ربط اذعان 
مي كنند كه بانك اطالعاتي دقيقي در اختيار داريم، اما آمار 
و اطالعات تنها بر اساس خوداظهاري كشاورزان نسبت 
به برداش��ت محصوالت است و همين امر موجب شده تا 

نتوانيم نسبت به اجراي الگوي كشت در كشور اقدام كنيم.
ملك زاده با بيان اينك��ه آمار و اطالعات موجود در بخش 
كشاورزي با واقعيت فاصله زيادي دارد، گفت: اگر مسووالن 
ذي ربط با شناسايي آمايش سرزمين و امكانات و ظرفيت 
هر منطقه از لحاظ ش��رايط آب و هوايي، خاك و نيروي 
انساني بانك اطالعاتي دقيقي داشته باشند الگوي كشت 

به سهولت قابل اجرا است.
وي ادامه داد: توليدكننده در موضوع الگوي كشت نيازمند 
تضاميني از سوي بخش دولتي است تا اطمينان خاطر داشته 
باشد كه محصولش بدون هيچ دغدغه اي در بازار قابل فروش 
است، اما متاسفانه بي توجهي مسووالن امر موجب شده تا 
در طول سال با مازاد و كاهش توليد محصوالت كشاورزي و 

چالش در بحث فروش مواجه باشيم.
ملك زاده جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان و كسب درآمد 
جزئي براي امرارمعاش توليدكنندگان را نيازمند تضاميني 
براي فروش محصوالت كشاورزان برشمرد و گفت: تمامي 

اين مسائل با برنامه الگوي كشت قابل اجراست.
به گفته ملك زاده، برخي افراد سيستم مافيايي در كشور 
راه انداخته اند تا از طريق واردات محصوالت به منافع مورد 
نظر خود دست يابند، به همين خاطر بدون در نظرگرفتن 
منافع توليدكننده و مصرف كننده حاضر نيستند آشفتگي 

بازار محصوالت كشاورزي به پايان برسد.
اين مقام مسوول با تأكيد بر اين موضوع كه بازار محصوالت 
كشاورزي با ارايه برنامه مدون قابل دسترسي است، بيان 
كرد: اگر مسووالن ذي ربط به دنبال مشكالت حداقلي در 
بخش توليد و ساماندهي محصوالت كشاورزي هستند، 
بنابراين هرچه س��ريع تر بايد مصوبه الگوي كشت را در 
مناطق مختلف اجرا كنند چرا كه اين امر در كنترل قيمت 
بازار محصوالت و رفع دغدغه كشاورزان مبني بر فروش 

محصوالت شان تأثير بسزايي دارد.
اين مقام مس��وول ادامه داد: اگر دولت حمايت هاي الزم 
را به عمل آورد تا تمامي كشاورزان در قالب نظام صنفي 
ساماندهي ش��وند، بدون ترديد عالوه بر دسترسي بانك 
اطالعات و آماري و رفع مشكالت بخش دولتي و خصوصي 

مي توان به درستي از ظرفيت هاي موجود براي عملياتي 
كردن برنامه اجراي الگوي كشت استفاده كرد.

به گفته رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي، با 
اجراي قانون الگوي كشت ديگر شاهد كاهش يا مازاد توليد 
محصوالت صيفي و جاليزي و بر هم خوردن تعادل قيمت 
در بازار نيس��تيم، در حالي كه نبود الگوي كشت، صنايع 
تبديلي و ذخيره سازي موجب شده تا با مشكالت متعددي 
در كشور مواجه شويم كه در برخي مواقع توليدكنندگان 

تمايلي به توليد ندارند.

   رهاسازي محصوالت كش�اورزي در سايه 
نبود الگوي كشت

مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره به 
اينكه اجراي الگوي كشت از سوي سرپرست وزارت جهاد 
كشاورزي نگاهي سياسي  محور براي انتصاب وزارت است، 
اظهار كرد: اگر سرپرس��ت وزارت جهاد كشاورزي ظرف 
مدت زمان كوتاهي به دنبال اجراي الگوي كشت است از 
اين رو بايد برنامه و طرح الگوي كشت را در اختيار نخبگان 
كشاورزي قرار دهد و همواره تضمين بدهد كه اجراي اين 
مصوبه يك طرح بلندمدت نيس��ت و حداكثر طي مدت 

زمان ۶ ماه نتايج مورد نظر حاصل مي شود.
عضو ش��وراي مركزي خانه كش��اورز افزود: همه س��اله 
كش��اورزان به س��بب مازاد توليد، نبود بازار و افت شديد 
قيمت، محصوالت شان را در كنار جاده ها رها مي كنند كه 
با اين وجود گاليه اصلي را بايد از مسووالن ارشد نظام كرد 
كه چرا مسووالن وزارت جهاد كشاورزي بابت بديهي ترين 

وظيفه شان طي يك دهه گذشته بازخواست نكردند.
اسدي ادامه داد: با توجه به وعده سرپرست وزارت جهاد 
كشاورزي مبني بر اجراي مصوبه الگوي كشت در آينده 
نزديك انتظار مي رود كه اين طرح دامنه دار باشد تا ظرف 

مدت زمان كوتاهي به نتايج دلخواه دست يابيم.
اين مقام مسوول با اش��اره به اينكه اجراي مصوبه الگوي 
كش��ت بايد در اولين فصل كشت قابل رويت باشد، بيان 
كرد: سرپرس��ت وزارتخانه هر چه سريع تر بايد طرح اين 

مصوبه را در اختيار نخبگان بخش كشاورزي قرار دهد كه 
متأسفانه جاي اين س��وال مطرح است كه چرا تاكنون از 

اين طرح رونمايي نشده است.
وي ادامه داد: با وجود آنك��ه تاكنون طرح مصوبه الگوي 
كشت در اختيار نخبگان بخش كش��اورزي قرار نگرفته 
است، جاي اين سوال مطرح است كه آيا مساله طرح امنيت 

ملي است كه تاكنون رونمايي نمي شود.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز درباره آخرين اعتبارات 
مورد نياز براي اجراي قانون الگوي كشت در كشور اظهار كرد: 
اگر طرح الگوي كشت بر اساس اصول باشد، بودجه چنداني 
نياز ندارد و پيش بيني مي ش��ود كه حداكثر براي اجراي 
مصوبه ۱۰ ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه متأسفانه 
برخي مسووالن به سبب آنكه اجراي اين طرح بزرگ به نظر 

مي رسد به دنبال دريافت مبالغ بيشتر هستند .

  كشت قراردادي براساس ثبت سفارش در سايه 
الگوي كشت شدني است

عل��ي خان محم��دي مديرعامل مجمع مل��ي نخبگان 
كش��اورزي با انتقاد از بي توجهي مسووالن وزارت جهاد 
كش��اورزي در اجراي قانون الگوي كش��ت طي ۱۰ سال 
گذشته اظهار كرد: تا زماني كه كشاورزي قراردادي و الگوي 
كشت در بخش كشاورزي اجرا نشود، همه ساله شاهد مازاد 

يا كاهش توليد محصوالت خواهيم بود.

مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي افزود: با گذشت 
۱۰ سال از مصوبه الگوي كشت در مجلس شوراي اسالمي، 
اما وزارت جهاد كشاورزي تاكنون به سبب نبود امكانات 
الزم در بحث زيرساخت ها اين قانون را اجرا نكرده است، 
در حالي كه با برنامه ريزي مدون مي توان از مازاد يا كاهش 
توليد كه زيان توليد كنن��ده و مصرف كننده را به همراه 

دارد، جلوگيري كرد.
خ��ان محم��دي ادام��ه داد: از ابتداي س��ال تاكنون در 
محصوالت مختلف همچون پياز، گوجه فرنگي و ...دچار 
التهابات بازار بوديم به طوري كه اگر هند به سبب وقوع سيل 
مشكل كمبود پياز نداشت، در شرايط فعلي به دليل مازاد 
توليد پياز به دنبال مشتري بوديم، اما هم اكنون تقاضا از 
سوي تجار هند و صادرات اين محصوالت منجر به گراني 

قيمت در بازار داخل شده است.
به گفت��ه خان محمدي، ب��ا توجه ب��ه نامتوازني قيمت 
محصوالت كش��اورزي در بازار تنها خواس��ته ما اجراي 
مصوبه الگوي كش��ت و كش��اورزي قراردادي اس��ت تا 
توليدكنندگان بر اساس ثبت سفارش بتوانند به كشت 

محصوالت بپردازند.
با گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوي كشت انتظار مي رود 
كه مسووالن امر تدابيري براي اجراي هر چه سريع تر اين 
مصوبه به كار گيرند تا همه ساله به سبب مازاد و كاهش 

توليد محصوالت شاهد سردرگمي كشاورزان نباشيم.
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راه اندازي كانال بشردوستانه 
نويد پيامي مثبت از سوييس

عضو ات��اق بازرگاني گفت: بايد توجه داش��ت كه 
س��وييس، حافظ منافع امريكا در ايران اس��ت و 
مي توان��د نويد آن باش��د كه در فاز اول مش��كل 
داروي بيماري ها مرتفع ش��ود و سپس در ادامه، 
انتقال مواد غذايي و نهاده ها تس��هيل شوند. علي 
ش��ريعتي در گفت وگو با ايلنا در م��ورد راه اندازي 
كانال بشردوستانه سوييس گفت: بعد از صحبت ها، 
س��وييس به دنبال نقش��ي بود تا از طريق كانال 
تجاري و در نظرگرفتن خط اعتباري كمك هاي 
انسان دوستانه عمدتًا معطوف بر داروي بيمارهاي 
سرطاني و خاص داشته باشد كه نياز مبرم جامعه 
ايران است. از سوي ديگر نمي خواست حساسيت 
امريكا بابت عدم صدور مجوز تحريك شود. باالخره 
اين كانال نهايي و اعالم ش��د كه اعتب��ار دو و نيم 
ميليون دالري در نظر گرفته شده و چون اين مورد 
تحت حمايت اوفك و خزانه داري امريكا اس��ت به 
نظر مي رسد مشكل اجرايي نداشته باشد. وي ادامه 
داد: در شرايطي كه حلقه فش��ار بدخواهان ايران 
پس از سقوط تاس��ف برانگيز هواپيماي اوكراين 
گسترش يافته است خبرهاي مثبت خيلي برجسته 
نمي شوند چون همه به دنبال بزرگ كردن اخبار 
منفي هس��تند. افرادي كه با ي��ك ترجمه گوگل 
ترنسليت مقابل وزارت خارجه تجمع مي كنند و 
عليه محبوب تري��ن وزير امور خارجه كه به دنبال 
حل مشكالت كشور اس��ت ناجوانمردانه توهين 
مي كنند، دوست ندارند اينگونه اخبار را بشنوند. 
عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در روزهاي 
اخير اخب��ار مثبتي مربوط به معافي��ت ۶۰ روزه 
در بحث هس��ته اي، اجازه س��وئد به هواپيماهاي 
ايران اير يا ورود دوباره برخ��ي ايرالين ها به ايران 
را مي شنويم و اين كانال بشردوستانه و عملياتي 
شدن آن نيز مي تواند نقطه مثبتي باشد. بايد توجه 
داشت كه س��وييس حافظ منافع امريكا در ايران 
است و مي تواند نويد آن باشد كه در فاز اول مشكل 
بيماري ها مرتفع ش��ود و س��پس در ادامه انتقال 
مواد غذايي و نهاده ها تس��هيل ش��وند. شريعتي 
خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه روابط در دنيا 
دوطرفه است شايد برخي اين اقدام سوييس را به 
سخره بگيرند كه ارزش آن جزئي است، اما ببينيد 
در موضوع FATF، تصويب آن يك سال است كه 
به درازا كشيده اس��ت. در واقع وقتي با زبان مالي 
بين المللي با دنيا صحبت نكنيم، نبايد به زبان اشاره 
خرده گفت! وي افزود: بنابراين با همه سختي ها و 
پيچيدگي هاي كه وجود دارد، از بعد بشردوستانه 
بايد توجه داشت كه بيماران كشور گناهي ندارند 
و بايد داروي بيماري هاي خاص يا پيوندي برسد تا 
هم وطنانمان پرپر نشوند، از ديد تجاري هم نقطه 
عطفي است كه تداوم آن مي تواند فشارهاي عصبي 

و تنگناها را كاهش  دهد.

 رفع نياز بازار پوشاك 
از طريق توليدات داخلي

رييس اتحاديه پوشاك تهران با بيان اينكه نظارت 
و بازرسي هاي اتحاديه تا پايان ايام نوروز سال آينده 
ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به رشد كمي 
و كيفي توليدات داخلي نسبت به سال گذشته، 
رفع نياز بازار ايران از طريق توليدات داخلي انجام 
خواهد شد.  ابوالقاسم شيرازي اظهار كرد: همچون 
سال هاي گذشته اتحاديه از نيمه اول اسفندماه 
به مدت يك ماه جش��نواره ف��روش فوق العاده را 
با مش��اركت بيش از ۲۵۰۰ واحد صنفي در شهر 
تهران اجرايي خواهد كرد. رييس اتحاديه پوشاك 
تهران با تاكيد بر اينكه ميزان توليد پوشاك داخلي 
كشور از بعد كمي و كيفي نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته اس��ت، خاطرنش��ان كرد: بازار در 
ايام افزايش تقاضاي پايان س��ال با كمبود مواجه 
نخواهد بود و نياز بازار ش��ب عيد پوشاك به طور 
حتم از طريق توليدات با كيفيت و متنوع ايراني 
پوشش داده خواهد شد. وي تصريح كرد: از ابتداي 
دي ماه نظارت هاي پيشگيرانه اصناف و اتحاديه 
تشديد شد و در اس��فندماه نظارت هاي كنترلي 
بر مولفه هاي قيمت و كيفيت بيش از گذش��ته 

افزايش مي يابد.

قاچاق ۳۰ درصد زعفران 
توليدي به كشور هاي همسايه

غالمرضا ميري نايب رييس شوراي ملي زعفران 
از افزايش ۲ درصدي قيمت زعفران نسبت به يك 
ماه گذش��ته در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون 
حداقل قيمت هر كيلو طالي س��رخ ۶ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر ۱۰ ميليون و ۵۰۰ 
ه��زار تومان اس��ت.وي افزود: با توج��ه به پايان 
فصل برداشت قيمت زعفران به سبب عرضه در 
بورس و كاهش تقاضا نسبت به يك ماه گذشته 
با نوساناتي در بازار روبرو شده است و اين افزايش 
قيمت هيچ ارتباطي به ص��ادرات زعفران ندارد.

ميري درباره آخرين وضعيت صادرات زعفران، 
گفت: بنابر آمار ۹ ماهه گمرك صادرات زعفران 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد كاهش 
يافته اس��ت كه اين امر به مشكالت بازگشت ارز 
به سامانه نيما و صدور قوانين سختگيرانه و يك 
ش��به صادرات بازمي گردد.نايب رييس شوراي 
ملي زعفران با اشاره به اينكه نوسان قيمت طالي 
سرخ ارتباطي به صادرات ندارد، بيان كرد: با توجه 
به آنكه كشاورزان در پيك برداشت به سبب نياز به 
نقدينگي اقدام به عرضه يك باره محصول در بازار 
مي كنند و سپس با پايان فصل محصول چنداني 
براي عرضه به ب��ازار ندارند كه اي��ن امر در كنار 
مسائل ديگر منجر به ايجاد شوك به بازار مي شود.. 
وي با انتقاد از قاچاق زعفران به بازار هاي هدف، 
گفت: تاكنون بيش از ۳۰ درصد زعفران به دليل 
مشكالت بازگش��ت ارز به سامانه نيما به صورت 

قاچاق از كشور خارج شده است.



در گفت وگو با روزنامه »تعادل« عنوان شد 

اصالح قيمت انرژي بر بورس انرژي بي اثر است
گروه انرژي| 

افزايش قيمت يك شمشير دو لبه است. تغيير 
قيم�ت ان�رژي از يك ط�رف مي توان�د هزينه 
شركت ها را افزايش دهد به خصوص شركت هاي 
انرژي بر كه از انرژي ارزان اس�تفاده مي كردند 
اكنون با چالش هاي جديدي رو به رو مي شوند. 
اما از طرف ديگر، اي�ن افزايش قيمت مي تواند 
براي سرمايه گذاران مفيد باشد. هاشم باروتي 
در گفت وگو ب�ا »روزنامه تعادل« تاثير تحوالت 
اقتصادي از جمله اصالح نرخ حامل هاي انرژي و 
تبعات تورمي آن بر بورس انرژي را مورد بررسي 

قرار داده است.

   رابط�ه تورم و بازدهي ب�ورس انرژي را چطور 
ارزيابي مي كنيد؟ آيا تغييرات تورمي مي تواند 

بازدهي اين بازار را دچار تغيير كند؟
عموما قيمت انرژي بر اس��اس قيمت جهاني تعيين 
مي ش��ود و عمده محصوالت بورس انرژي در رينگ 

صادراتي معامله مي شود. با رشد نقدينگي و به واسطه 
آن افزايش تورم، شاهد رشد قيمت ارز خواهيم بود. از 
آنجا كه اين محصوالت امكان تسويه ريالي هم دارد، اين 
محصوالت مي توانند با افزايش نرخ )به صورت ريالي( 
مواجه ش��وند. اما چون صادركننده به صورت دالري 
ي��ا ارزي مبالغ را دريافت مي كنن��د تاثيري بر ميزان 
درآمدزايي آنها نخواهد داشت. اما محصوالت داخلي 
بورس انرژي كه مصارف داخلي دارند به واسطه رشد 
نرخ ارز ش��اهد افزايش قيمت خواهند بود و آثار آن بر 

زندگي مردم مشخص خواهد شد. 
در مجموع با افزايش سيصد درصدي نرخ بنزين اين 
ذهنيت در افكار عمومي پديد آمده اس��ت كه س��اير 
حامل هاي انرژي ه��م در صف افزاي��ش قيمت قرار 

خواهند گرفت.
    تغيي�ر قيم�ت ان�رژي ت�ا چ�ه ان�دازه ب�ر 
سرمايه گذاري شركت هاي انرژي بر تاثير دارد؟

با رش��د جهاني قيمت انرژي بسياري از شركت هاي 
س��رمايه گذار تماي��ل به مش��اركت در امر توس��عه 

ميدان هاي نفتي و گازي و پتروشيمي و... پيدا مي كنند 
. اما با توجه به تحريم هاي بين المللي عمال اين امر به 
تعليق در آمده است. مشكل اصلي اينجاست كه منابع 
داخلي هم توان راه اندازي و توس��عه زيرساخت هاي 
توليد انرژي را به طور كامل ندارند. پس نتيجه اينكه 
قيمت تمام شده استحصال و توليد انرژي در داخل هم 
باال تمام مي شود. از سوي ديگر شركت هاي انرژي بر 
بايد با قيمت بيش��تري انرژي مورد نياز خود را تامين 
كنند و عمال اين مساله بر قيمت تمام شده شان تاثير 

مي گذارد.
    در صورت اصالح مجدد قيمت انرژي و افزايش 
دوباره نرخ انرژي باي�د منتظر چه تحوالتي در 

بورس انرژي بود؟
همان طور كه گفتم عمده محص��والت بورس انرژي 
مربوط به بخش صادرات است و اصالح قيمتي تاثيري 
بر ميزان صادرات محصوالت بورس انرژي ندارد چرا 
كه مبناي فروش اين محصوالت نرخ FOB با پريميوم 
مثبت يا منفي است. مشكل اصلي بورس انرژي بيش 

از اينكه مربوط به اصالح قيمتي باشد به بازارهاي غير 
رسمي اين حوزه بر مي گردد كه شكل فروش شركت 
ملي نفت كه عم��ال قيمت پايين تري ب��راي فروش 
محصوالت نفتي به مشتريان پيشنهاد مي دهند. اما 
به دليل عدم وجود زيرس��اخت هاي مناسب تسويه 
و تحويل، بس��ياري از مش��تريان با مش��كل تحويل 

محصوالت مورد نظرشان مواجه مي شوند.
     ب�ورس ان�رژي تا چ�ه اندازه كش�ش عرضه 
محص�والت در بازار را به لحاظ وجود مش�تري 

دارد؟
با توجه به وج��ود بازارهاي م��وازي در بخش انرژي، 
بسياري از نهادها با نرخ هاي متفاوتي به اين بازار ورود 
پيدا مي كنند كه اين مساله بر رسالت بورس انرژي به 

عنوان يك نهاد شفاف، تاثير منفي اي مي گذارد. اما اگر 
به اين سوال از زاويه تنوع عرضه محصوالت توجه كنيم، 
رسالت بورس هاي كااليي كه بورس انرژي هم جزو آن 

هستند ايجاد بستر مناسبي براي كاموديتي ها است.
كاموديتي )commodity( قابليت تبادل نسبي يا 
كامل را دارد و به زبان ديگر، هر جنس يا سرويس��ي 
است كه مي تواند با ديگر جنس ها يا سرويس ها مبادله 
يا تعويض شود. واحدهاي آنها صرف نظر از سازنده شان 
يكسان هستند ولي كيفيت آنها كمي متفاوت خواهد 
بود و اين موضوع تقريبا براي تمام سازندگان يكسان 
اس��ت. از طرفي بورس انرژي با استانداردسازي هايي 
كه انجام مي دهد مي تواند بازارهاي مناسب و متناسب 

آنها را پديد آورد.

سال پرتنش 2019  بهشت تجار نفتي
بزرگ ترين بازرگانان انرژي جهان در سال ۲۰۱۹ كه 
بازار جهان��ي نفت به دليل اخت��الالت عرضه و تغيير 
مقررات س��وخت كشتيراني و مس��ائل ژئوپليتيكي 
ش��وك هاي متعددي را تجربه ك��رد، ميلياردها دالر 
س��ود كردند. از بازرگانان مستقلي مانند گروه ويتول 
و ترافيگورا تا واحدهاي بازرگاني غول هاي نفتي مانند 
رويال داچ شل، توتال و BP ميلياردها دالر سود كردند.

ماركو دوناند، مديرعامل گروه مركوريا انرژي كه يكي 
از پنج ش��ركت بازرگاني نفت مستقل بزرگ به شمار 
م��ي رود، در اين باره گفت: هر طور كه حس��اب كنيد 
سال ۲۰۱۹ يكي از بهترين سال هاي صنعت تجارت 

انرژي بوده است.
به گزارش ايسنا، براي شركت هاي مستقلي كه سهام 
آنها در اختيار مديران و كاركنان ارشد است، اين سال 
پر ب��ار به معناي فصل پاداش هاي بزرگ اس��ت. براي 
شركت هاي نفتي اروپايي مانند شل، BP و توتال رونق 
تجارت كمك خواهد كرد س��ال دشواري كه در ساير 
بخش هاي كسب و كار خود داشتند را از سر بگذرانند.

بازرگانان ارش��د و مديران بلندپايه بر اين نكته توافق 
دارند كه صنعت تجارت انرژي از مجموعه اي از عوامل 
مختلف در ب��ازار نفت بهره برد. س��رمايه گذاري هاي 
معاصر در تجارت گاز طبيعي، نيرو و گاز طبيعي مايع 

نيز باالخره ثمر داد.
نخس��ت اينكه اختالالت عرض��ه، ن��رخ باالتري كه 
پااليش��گاه هاي نفت براي برخ��ي از گريدهاي نفتي 
مي پردازند را افزايش داد. در اوايل سال ۲۰۱۹ واشنگتن 
ونزوئال را هدف تحريم قرار داد و جريان صادرات نفت 
اين كش��ور مختل شد. سپس صادرات نفت روسيه به 

اروپ��ا از طريق خط لوله دروژبا به دليل آلودگي به يك 
ماده شيميايي خطرناك متوقف شد. و در سپتامبر نيمي 
از صادرات نفت عربستان سعودي در پي حمالت هوايي 

به تاسيسات نفتي حساس اين كشور فلج شد.
برخ��ي از بازرگان��ان از مقررات س��ازمان بين المللي 
دريانوردي كه از ژانويه امس��ال به اجرا گذاشته شد و 
كشتي ها را به استفاده از سوخت هاي پاك ملزم مي كند، 

بهره بردند.
در حالي كه شركت هاي ويتول، شل، BP و توتال درباره 
نتايج مالي خود اظهارنظر نكرده اند اما اين روند به خوبي 
در نتايج آنها روشن است. ترافيگورا سود ناخالص ۱.۷ 
ميليارد دالر واحد نفت خود در سال ميالدي گذشته 
را گزارش كرده اس��ت. به گفته يك منبع آگاه، واحد 
تجارت نفت شركت گلنكور يكي از بهترين نتايج مالي 
ساالنه خود را داشته است و انتظار مي رود اين شركت در 
گزارش نتايج مالي، درآمد ناخالص بيش از يك ميليارد 

دالر در تجارت نفت را اعالم كند.
توربيون تورنكوئيس��ت، مديرعامل شركت گانور هم 
 ،LNG اظهار كرده كه به مدد توسعه فعاليت در بخش

س��ال ۲۰۱۹ يكي از بهترين سال ها براي اين شركت 
بازرگاني بوده اس��ت.ويتول كه بزرگ ترين ش��ركت 
بازرگاني نفت مستقل جهان است، انتظار دارد درآمد 
دو ميليارد دالري را گ��زارش كند كه يكي از بهترين 
نتايج مالي اين شركت خواهد بود. مديرعامل مركوريا 

هم گفت اين شركت سال بسيار خوبي را سپري كرد.
در ميان ش��ركت هاي نفتي بزرگ كه براي داش��تن 
ميادين نفتي، پااليش��گاه هاي و پمپ بنزين معروف 
هستند، شركت هاي ش��ل، BP و توتال هم واحدهاي 
تجارتي دارند كه از ش��ركت هاي بازرگاني مس��تقل 
بزرگ تر هس��تند. شركت ش��ل به تنهايي معادل ۱۳ 
ميليون بشكه در روز نفت و ويتول حدود ۷.۵ ميليون 

بشكه در روز نفت تجارت مي كند.
به گفته منابع آگاه، براي شركت هاي BP و شل ۲۰۱۹ 
يكي از بهترين سال ها در تجارت بود كه ميلياردها دالر 
عايد آنها كرد. شل به تنهايي از تغيير مقررات سوخت 

دريايي يك ميليارد دالر درآمد كسب كرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اين نتايج با وجود افزايش 
فش��ارهاي قانون��ي و رگوالتوري روي ش��ركت هاي 
بازرگان��ي بزرگ دنيا حاصل ش��ده اس��ت. گلنكور از 
س��وي وزارت دادگس��تري امريكا تحت تحقيق قرار 
دارد و ويتول و ترافيگورا هم اخيرا شاهد اين بودند كه 
دفاترشان در ژنو در راستاي تحقيقات رشوه در برزيل 
توسط دادستان هاي سوييس بازرسي شد. گانور هم 
بايد ۹۵ ميليون دالر براي حل و فصل پرونده پرداخت 
رشوه توسط كارمند س��ابق اين شركت براي دريافت 
قراردادهاي نفتي در جمهوري كنگو و ساحل عاج، به 

سوييس پرداخت كند.

كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

به سبب متأثر شدن بازار نفت از شيوع »ويروس كرونا«، اوپك احتماال نشست اضطراري برگزار مي كند

تهديد بازار نفت هم قدم با تهديد بهداشت جهاني
گروه انرژي|

نزديك به يك هفته است كه شيوع بيماري كرونا در چين، 
به واس��طه ترس از ضربه خوردن اقتص��اد چين به عنوان 
بزرگ تري��ن واردكننده نفت خ��ام و كاهش تقاضاي اين 
حامل ان��رژي، بازار جهاني آن را با اخت��الل مواجه كرده و 
قيمت برنت را هم به پايين ترين سطح در سه ماه گذشته و 
به مرز ۵8 دالر در هر بشكه كشيده است. گزارش ها حاكي 
از آن است كه كشورهاي صادركننده نفت امريكاي جنوبي 
از عرضه محموله ه��ا به چين امتناع مي كنند و خبرهايي 
از احتمال برگزاري نشس��ت اضط��راري اوپك و متحدان 
در هفته آينده به منظور بررس��ي پيامدهاي كرونا بر بازار 
نفت به گوش مي رس��د. با همه اين اوصاف، با وجودي كه 
كارشناسان خطر كاهش بيش��تر قيمت نفت در صورت 
ادامه گسترش ويروس كرونا را هشدار مي دهند، خودداري 
سازمان جهاني بهداشت از پيشنهاد ايجاد محدوديت هاي 
سفر و تجارت به چين در پي شيوع ويروس كرونا باعث شد 
كه ديروز قيمت هاي نفت كمي احيا ش��وند و برنت به ۵۹ 
دالر در هر بشكه نزديك شود.قيمت نفت روز جمعه پس از 
اينكه سازمان جهاني بهداشت در واكنش به شيوع ويروس 
مرگبار در چين، وضعيت اضطراري جهاني اعالم كرد اما 
حاضر نشد وضع محدوديت هاي سفر و تجارت را توصيه 
كند افزايش يافت. قيمت هاي نفت از ابتداي هفته گذشته تا 
روز پنجشنبه به دليل نگراني سرمايه گذاران و معامله گران 
از تاثير منفي شيوع ويروس كرونا در چين روي تقاضا براي 
نفت و فرآورده هاي نفتي، حدود چهار درصد كاهش داشته 
و به پايين ترين حد در سه ماه گذشته رسيده است.بهاي 
معامالت آتي نفت برنت ۵۲ سنت افزايش يافت و به ۵8 دالر 
و 8۱ سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز پنجشنبه ۲.۵ 
درصد ريزش قيمت داشت و از ابتداي هفته گذشته تاكنون 
دو درصد كاهش نشان مي دهد. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا نيز ۳۳ سنت افزايش يافت و به 
۵۲ دالر و 4۷ سنت در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت 
امريكا روز پنجشنبه ۲.۲ درصد كاهش داشت و از ابتداي 

هفته گذشته تاكنون ۱.8 درصد افت پيدا كرده است.
مارگارت يانگ، تحليلگر بازار در ش��ركت »س��ي ام سي 
ماركتس« در اين باره گفت: تصميم سازمان جهاني بهداشت 
براي مخالفت با وضع محدوديت هاي سفر و تجارت به چين با 
وجود وضعيت اضطراري جهاني، اعتماد بازار را تقويت كرد. با 
اين حال تشديد سطح هشدار در سراسر جهان احتماال تقاضا 

براي سفر و انرژي را محدود خواهد كرد.
سازمان جهاني بهداشت روز پنجشنبه به دليل شيوع ويروس 
كرونا در چين كه بيش از ۲۰۰ نفر را به كشتن داده و به ۱8 
كشور گسترش پيدا كرده است، وضعيت اضطراري سالمت 

جهاني اعالم كرد.با وجود بهب��ود قيمت ها در روز جمعه، 
تحليلگران همچنان محتاط مانده و نسبت به ريسك نزول 

بيشتر قيمت ها در صورت ادامه شيوع آن هشدار دادند.
به گفت��ه ادوارد موي��ا، تحليلگر ارش��د بازار در ش��ركت 
OANDA، ري��زش ۱۳ درص��د قيمت نف��ت در ژانويه 
تصحيح خواهد شد اما با وجود خوش بيني به احتمال مهار 
شدن اين ويروس، قيمت نفت احتماال آسيب پذير مي ماند.

    اخالل در عرضه و تقاضاي نفت
دولت ايتاليا تصميم گرفته است ترافيك هوايي بين ايتاليا و 
چين را متوقف كند و ايرالين ها از جمله ايرفرانس، امريكن 
ايرالينز و بريتيش ايرويز پرواز به شهرهاي چيني را متوقف 
كرده اند.بر اساس گزارش رويترز، شركت هاي متعددي در 
راستاي اقدامات احتياطي و واكنش به شيوع اين ويروس 
مرگبار، سفر كارمندانشان به چين را محدود كرده اند. شركت 
نفتي امريكايي شورون از كارمندانش خواسته است سفرهاي 
كاري غيرضروري به چين را به دليل شيوع ويروس كرونا به 
تاخير بياندازند. طبق اطالعيه داخلي شورون، كارمندان 

اين شركت براي سفرهايي كه ضروري به نظر مي رسد بايد 
موافقت مديريت ارشد شركت را دريافت كنند.

شركت مشاوره وود مكنزي به دليل افت فعاليت حمل ونقل 
بين المللي و داخلي چين، برآوردش از تقاضاي جهاني براي 
نفت در س��ه ماه نخست سال ۲۰۲۰ را به ميزان ۵۰۰ هزار 
بش��كه در روز كاهش داد.جريان نفت از امريكاي التين به 
چين نيز در پي شيوع ويروس كروناي جديد متوقف شده 
و از هفته گذشته هيچ محموله نفتي از برزيل يا كلمبيا به 
چين صادر نشده اس��ت.به گزارش ايسنا، پااليشگاه هاي 
چيني يك س��وم از نفت برزيل، كلمبيا و ساير كشورهاي 
امريكاي التين را خريداري مي كنند.پيش بيني مي شود 
به دليل محدوديت هاي س��فر كه با ه��دف جلوگيري از 
انتشار گس��ترده اين ويروس مرگبار صورت گرفته است، 
تقاضا براي س��وخت جت و بنزين به شدت افت پيدا كند. 
اين امر روي فعاليت پااليش��گاه هاي نفت كه ناچارند در 
مقطعي توليدشان را پايين بياورند، تاثير خواهد گذاشت.

در امريكاي التين، برزي��ل تامين كننده اصلي نفت براي 
پااليشگاه هاي مستقل چيني است كه بيش از پااليشگاه هاي 

 دولتي در برابر تاثير تقاضاي كمتر آس��يب پذير هستند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، شركت نفتي دولتي پتروبراس 
برزيل اعالم كرده كه سفر همه كارمندانش به چين را به دليل 
شيوع اين ويروس متوقف كرده اما ارسال نفت به چين ادامه 
خواهد داشت.اگر تقاضا براي نفت ضعيف شود، برزيل در 
ميان صادركنندگان نفت به چين بيشترين آسيب را خواهد 
ديد. عمده صادرات نفت پتروبراس در ۹ ماه نخست سال 
۲۰۱۹ به مقصد چين بوده و ۷۲ درصد از نيم ميليون بشكه 
در روز توليد اين شركت صادر شده است. خريد نفت سبك 
و مديوم كه در ميدان لوال توليد مي شود براي ژانويه و فوريه 

بيش از ۵۰۰ هزار بشكه در روز بوده است.

    احتمال برگزاري نشست اضطراري اوپك
قيمت ها همچنين از اين خبر كه عربستان مذاكرات براي 
جلو انداختن زمان برگزاري نشست اوپك از اوايل مارس به 
اوايل فوريه را آغاز كرده است، حمايت شدند. بر اساس جدول 
زماني از پيش تعيين شده، اوپك و متحدانش قرار است در 
اجالس پنجم و ششم مارس در مورد آينده قرارداد كاهش 

توليد بحث كنند. اعتبار اين قرارداد تا پايان مارس است.
 به گزارش بلومبرگ، با كاهش قيمت نفت به خاطر نگراني 
تاثير ش��يوع ويروس كرونا بر تقاضا، اعضاي اوپك در فكر 

برگزاري يك نشست اضطراري در ماه آينده هستند.
محمد اركب، وزير انرژي الجزاير گفت احتماالً نشست اوپك 
كه براي ماه مارس برنامه ريزي ش��ده بود، در فوريه برگزار 
خواهد شد. وي گفت تصميم در اين مورد در روزهاي آينده 
گرفته مي شود. محمد اركب در حال حاضر رياست دوره اي 
اوپك را برعهده دارد و مي تواند با مشاوره با دبيركل اوپك و 
ساير اعضا نشست هاي اضطراري برگزار كند.نماينده اي از 
طرف يكي از اعضاي اوپك گفت اين نشست احتمااًل هفته 
آينده برگزار مي شود و نماينده ديگري اواسط فوريه را براي 
تاريخ اين نشست اعالم كرد. ولي هنوز هم برخي از اعضاي 
اوپك در مورد برگزاري نشس��ت زودهن��گام اوپك اظهار 
بي اطالعي كرده اند.به گزارش تسنيم، دليل خوبي وجود 
دارد كه در مورد تغيير تاريخ اين نشست ترديدهايي وجود 
داشته باشد. اگر نشست اضطراري برگزار شود و هيچ اقدام 
جديدي صورت نگيرد، نااميدي ايجاد ش��ده بين تاجران 
مي تواند قيمت نفت را پايين تر ببرد. اوپك به تازگي كاهش 
بيش��تر توليد را اعالم كرده كه اگر اجرايي شود، عربستان 
بيشترين كاهش توليد را از ۲۰۱4 خواهد داشت.منابع آگاه 
در اوپك پالس اظهار كردند هيچ تصميم نهايي درباره تاريخ 
جديد ديدار رسمي اوپك گرفته نشده است و همه اعضاي 
اوپك هنوز با اين تصميم موافق نيستند. هر اجالسي كه 
برگزار شود احتمااًل اعضاي غير اوپك از جمله روسيه را هم 
شامل خواهد شد چون آخرين قرارداد كاهش توليد با حضور 
آنها بسته شد. يكي از نمايندگان اوپك گفت حضور الكساندر 
نواك، وزير انرژي روسيه عاملي است براي تصميم گيري در 
مورد نشست زودهنگام اين گروه. برنامه نواك همواره مانعي 
براي نشست هاي اوپك در گذشته بوده است. وي قرار است از 
دوازدهم تا چهاردهم فوريه در مجمع سرمايه گذاري روسيه 
در شهر ساحلي سوچي شركت كند. با اين حال هنوز هيچ 
چيز معلوم نيست. مسكو رسما موضع نهايي خود را اعالم 
نكرده است.منابع آگاه روسي اظهار كرده اند كه مسكو ممكن 
است بخواهد بازار را درباره جلو افتادن زمان نشست مطمئن 
كند تا از ريزش بيشتر قيمت ها جلوگيري كند.مقامات و 
سرمايه گذاران اوپك تالش مي كنند آسيب اقتصادي اين 
ويروس و تاثير منفي آن روي تقاضا براي نفت و فرآورده هاي 
نفتي را ارزيابي كنند.ويروس كرونا تا حاال هزاران نفر را مبتال 
كرده و باعث مرگ ۲۱۳ نفر شده است. با لغو پروازها به سمت 
چين، قيمت نفت سقوط كرده است. به اين ترتيب فشار بر 
اوپك براي تمديد قرارداد كاهش توليد يا بيشتر كردن ميزان 

كاهش، افزايش يافته است.
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رشد مصرف سوخت مايع 
در نيروگاه ها

تسنيم| به دنبال رشد افسارگسيخته مصرف گاز 
در بخش خانگي، گازرس��اني به نيروگاه ها در وهله 
اول و گازرساني به صنايع عمده مثل صنايع سيمان 
و پتروشيمي در وهله دوم، با محدوديت مواجه شده 
است.نيروگاه ها در حال حاضر براي توليد برق، روزانه 
۱۷۰ ميليون واحد سوخت معادل مصرف مي كنند 
كه از اين رقم، ۱۰۰ ميليون ليتر سوخت مايع و ۷۰ 
ميليون مترمكعب سوخت گاز است.افزايش سهم 
مصرف سوخت مايع در سبد سوخت نيروگاه هاي 
كش��ور در حالي به ح��دود 6۰ درصد رس��يده كه 
پيش بيني مي شد در زمستان امسال، بيش از ۹۰ 
درصد سوخت نيروگاه هاي كش��ور با گازطبيعي 
تأمين شود. هم اكنون بيش از 8۰ درصد گاز توليدي 

ايران در بخش خانگي در حال مصرف است.

تداوم صادرات نفت ايران
به چين در دسامبر

ايسنا| آمار گمركي چين نشان داد اين كشور با وجود 
فشار دولت امريكا براي متوقف كردن صادرات ايران، 
در دسامبر خريد نفت از ايران را حفظ كرد و عمده اين 
نفت احتماال در مخازن دولتي جاي گرفت. واردات 
نفت چين از ايران در دسامبر به حدود 4۰۵ هزار تن 
رسيد و حجم ساالنه به ۱4.۷۷ ميليون تن بالغ شد 
كه نصف ميزان واردات سال ۲۰۱8 بود. بر اساس اين 
آمار، واردات ماه دسامبر نفت ايران معادل ۱۰۰ هزار 
بشكه در روز بوده است.واردات نفت چين از عربستان 
سعودي در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱8 
ثابت بود اما براي كل س��ال ۲۰۱۹ حدود 4۷ درصد 
رشد كرد.روسيه كه دومين صادركننده بزرگ نفت 
به چين بود، در س��ال ۲۰۱۹ ركورد ۷۷.64 ميليون 
تن معادل ۱.۵۵ ميليون بشكه در روز صادرات داشت 
كه ۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱8 رشد داشت.واردات 
چين از امريكا تحت تاثير ادامه جنگ تجاري در سال 
۲۰۱۹ به شدت افت كرد و تقريبا نصف شد و به 6.۳۵ 
ميليون تن رسيد و اين غول آسيايي در دسامبر وارداتي 
نداشت. با اين حال انتظار مي رود تحت فاز اول توافق 
تجاري كه ميان دو كش��ور منعقد شده است، پكن 

خريد نفت امريكا را در سال ۲۰۲۰ افزايش دهد.

بي رغبتي به احداث جايگاه 
»سي ان جي« به خاطر كارمزد پايين

تسنيم| موضوع كارمزد براي جايگاه داران چه در 
حوزه بنزين و چه در ح��وزه CNG همواره يكي از 
مسائل مورد اختالف بخش خصوصي و دولت بوده و 
در اغلب موارد نيز اين اختالفات، با اعتراضاتي از سوي 
بخش خصوصي همراه شده تا بخش دولتي پاي كار 
برگزاري جلسه و رفع مشكل بيايد. در اين خصوص، 
محسن جوهري، رييس هيات مديره انجمن صنفي 
CNG كش��ور گفت: علت عدم اس��تقبال بخش 
خصوصي جهت سرمايه گذاري و احداث جايگاه هاي 
CNG خصوصا در كالن شهرها، كارمزد پايين است.
وي افزود: در حالي كه افزايش هزينه هاي سال ۹8 
نسبت به سال ۹۷ با توجه به شرايط مختلفي چون 
افزايش دستمزدها و افزايش جهش��ي نرخ ارز و...، 
حدودا ۷۰ درصد بوده، به طور ميانگين ۱۷ درصد 
طي س��ال هاي ۹۷ و ۹8 به كارم��زد اين جايگاه ها 
اضافه شده اس��ت.وي همچنين خاطرنشان كرد: 
با توج��ه به اينكه حدود 8۰ درص��د از جايگاه هاي 
CNG با تجهيزات با عمر بيش از ۱۰ سال هستند، 
اين جايگاه ها نياز مبرم به نوسازي تجهيزات دارند و 
كارمزد فعلي جوابگوي پرداخت هزينه نوسازي اين 
جايگاه ها نيست. وي گفت: در صورت عدم افزايش 
كارمزد، متناسب با افزايش هزينه هاي جايگاه هاي 
CNG، احتمال ب��روز بحران ج��دي در فعاليت 

جايگاه هاي CNG در سال ۹۹ خواهد بود .

برابر راي شماره 139360315001001696 مورخ 1393/02/27 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي و برابر 
راي هيات نظارت استان ايالم به ش�ماره 139818715480000067 مورخ 1398/10/14 به شرح 
ذيل اصالح مي گردد. تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر فتحي زاده، فرزند حيدر، به 
كد ملي 4500259821 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 141/35 مترمربع، پالك شماره 
43فرعي از 1474 اصلي، واقع در ايالم - محله عاشوري- جنب مدرسه بالل حبشي، خريداري شده 
از حيدر فتحي زاده و منتسب به مالكيت حسين. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داش�ته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

صفري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

اصالحي
قطعه يك ايالم

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

                                                         نوبت اول: 98/11/12 
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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نمايش سياسي  در داخل و خارج امريكا

پيگيري اين طرح در دوران پساسردار تنها به قيمت نابودي امنيت امريكا و اسراييل تمام مي شود

چرا ترامپ در اين شرايط از معامله قرن رونمايي كرد

دونالد ترام�پ، رييس جمهور امري�كا ظهر روز 
سه ش�نبه جاري به وقت محلي طي مراس�مي با 
حضور بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل و 
همچنين سفراي بحرين، عمان و امارات متحده 
عربي به طور رسمي از طرح جنجالي و حاشيه ساز 
خود موس�وم ب�ه »معامله ق�رن« رونمايي كرد؛ 
طرحي كه در قالب يك سند 80 صفحه اي تنظيم 
شده است. بر اساس كليات، اين طرح بخش هايي 
ديگر از فلسطين شامل نيمي از كرانه باختري رود 
اردن و بخشي از قدس شرقي كه از نظر مجامع و 
سازمان هاي بين المللي به فلسطينيان تعلق دارد، 
به اسراييلي ها واگذار مي كند و در عوض تل آويو 
با تشكيل كش�ور مس�تقلي به نام فلسطين در 
بخشي از كرانه باختري و قسمت هايي از نوار غزه 
و چندين محله از قدس شرقي موافقت مي كند. 
بر اساس اين طرح شهر آبوديس به جاي قدس به 
عنوان پايتخت فلس�طين در نظر گرفته خواهد 
شد. مضافا اينكه طبق اين طرح فلسطينيان بايد 
از حق بازگش�ت به س�رزمين هاي اشغالي كه به 
استناد قطعنامه 194 شوراي امنيت سازمان ملل 
به رسميت شناخت شده است، صرف نظر كنند. 
اين در حالي است كه بس�ياري از كارشناسان و 
ناظران ب�ر اين باورند كه اقدام سه ش�نبه جاري 
دونالد ترام�پ در معرفي و رونمايي طرح معامله 
قرن پيش از آنكه تالشي براي اجرايي و عملياتي 
شدن آن باش�د، در ش�رايط كنوني بيشتر يك 
نمايش سياس�ي و ش�وي تبليغاتي به واس�طه 
وضعيت سياسي نامطلوب، هم در داخل امريكا 
و ني�ز در حمايت از بنيامين نتانياهو در آس�تانه 
انتخابات پارلماني پيش رو صورت گرفته است. 
ديپلماسي ايراني براي بررسي بيشتر اين طرح و 
تبعات سياسي و امنيتي آن بر منطقه، گفت وگويي 
را با سيد جالل س�اداتيان، سفير اس�بق ايران 
در انگلستان، نماينده پيش�ين مجلس شوراي 
اسالمي و كارشناس و پژوهشگر مسائل بين الملل 

پي گرفته است كه در ادامه مي خوانيد. 

 پس از كش و قوس ها و حاشيه هاي فراوان نهايتا 
ظهر سه شنبه جاري، 28 ژانويه/8 بهمن دونالد 
ترامپ، رييس جمهور اي�االت متحده امريكا در 
يك نشس�ت خبري با حضور بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اسراييل و نيز سفراي عمان، بحرين 
و ام�ارات متح�ده عربي از ط�رح جنجالي خود 
موسوم به معامله قرن رونمايي كرد. فارغ از ابعاد و 
محتواي اين طرح بسياري معتقدند كه به واسطه 
تقارن عرضه معامله قرن از جانب دونالد ترامپ با 
تحوالت سياسي در داخل اياالت متحده امريكا، 
به خصوص مساله استيضاح وي در سنا و همچنين 
داغ تر ش�دن تنور انتخابات رياس�ت جمهوري 
2020، رياست جمهوري امريكا سعي كرده است با 
معرفي اين طرح از يك سو بستر و شرايط را براي 
برون رفت از چالش هاي خود مهيا كند و از طرف 
ديگر حمايت گسترده البي صهيونيستي آيپك 
را به دس�ت آورد. از اين رو اين طرح بيش از آنكه 
براي عملياتي شدن معرفي و رونمايي شده باشد، 
بيشتر يك شوي صرف تبليغاتي و سياسي براي 
دونالد ترامپ است. از نگاه شما آيا دونالد ترامپ 
به دنبال عملياتي كردن اين طرح، آن را معرفي 
كرده اس�ت يا تنها به دنبال يك شوي سياسي و 

ديپلماتيك بوده است؟
در نگاه واقعي به نظر مي رس��د ك��ه دونالد ترامپ براي 
رس��يدن به اهداف��ش در هر دو بعد دس��ت به معرفي 
معامله قرن زده اس��ت. از يك سو س��عي كرده است با 
معرفي و رونمايي معامله قرن، ش��رايطي را فراهم آورد 
كه افكار عمومي، رسانه ها و بخشي از ساختار سياسي 
با وي همراه شده و زمينه براي تعديل فشارها در داخل 
امريكا بر وي كمتر شود تا بتواند استرس ها و فشارهاي 
ناشي از اس��تيضاح و برخي از مسائل ديگر را به حاشيه 
بكشاند. خصوصا آنكه دونالد ترامپ در طول سه سالي 
كه از رياست جمهوريش گذشته است نتوانسته در حوزه 
سياست خارجي و ديپلماس��ي كارنامه موفقي از خود 
نشان دهد. بنابراين يكي از ابعاد ناكارآمدي هاي دونالد 
ترامپ كه مي تواند محور و كانون تبليغات جريان مخالف 
وي در انتخابات رياست جمهوري تلقي شود به مساله 
ديپلماسي و سياست خارجي بازمي گردد. ذيل همين 
نكته ترامپ سعي كرده اس��ت با اين طرح معامله قرن 
حداقل بخشي از شكست ها، ناكامي ها و كم كاري هاي 

خود را در حوزه سياس��ت خارجي و ديپلماسي جبران 
كند. چرا كه سلس��له شكست هاي وي در ديپلماسي و 
سياست خارجي از مساله كره شمالي تا برجام و جمهوري 
اسالمي ايران، عراق، سوريه، يمن، كوبا، ونزوئال، اتحاديه 
اروپا، افغانستان، چين، روسيه و ديگر ابعادي كه دونالد 
ترامپ در آن ورود كرده است يك رييس جمهور به شدت 
نات��وان را از ترامپ در عرصه سياس��ت خارجي اياالت 
متحده امريكا رقم زده است كه مي تواند باعث ناكامي 
وي در انتخابات 2020 شود. از طرف ديگر يقينا دونالد 
ترامپ سعي كرده است ضمن رونمايي از طرح معامله 
قرن تالش ها، زمينه ها و بسترهايي براي عملياتي كردن 
آن نيز فراهم كند و تنها صرفا به دنبال يك شعار سياسي 
و ش��وي تبليغاتي نيس��ت. چرا كه يقينا حمايت البي 
صهيونيستي آيپك از دونالد ترامپ در زمان انتخابات 
تنها منوط به معرفي طرح نيست، بلكه بايد دونالد ترامپ 

گام هاي عملياتي نيز در اين خصوص بردارد.
 پيرو اين نكته شما اگر دونالد ترامپ ضمن يك 
تمايل به يك ش�وي تبليغاتي و نمايش سياسي 
در قالب رونمايي از طرح معامله قرن، نيم نگاهي 
هم به عملياتي كردن آن دارد، آيا در واقعيت امر 
زمينه و بس�تر آن وجود دارد. چرا كه در تمامي 
طرح ها، توافق نامه ه�ا و معاهداتي كه پيرامون 
صلح بين اعراب و اسراييل با محور فلسطين وجود 
داشته است، حداقل يك طرف فلسطيني در اين 
توافقات پاي آن را امضاء كرده است، در صورتي كه 
اكنون هيچ كدام از جريان هاي سياسي فلسطيني 
حت�ي محمود عب�اس و صائب عريق�ات موافق 
اين طرح نيستند و در يك همسويي و همراهي 
تقريبا بي سابقه به شدت مخالف عملياتي كردن 
و اجرايي شدن طرح معامله قرن هستند. از اين 
رو بسياري معتقدند دونالد ترامپ سعي دارد از 
اهرام قطع كمك هاي مالي امريكا و ديگر نهادهاي 
بين المللي به فلسطين، شرايط را براي عملياتي 
كردن اين مساله فراهم كند. ارزيابي شما در اين 

خصوص چيست؟
واقعيت اين است كه اكنون فلسطين كمك هاي مالي 
خود را از بسياري از كشورهاي منطقه، آسيا، اروپا و ديگر 
نهادها دريافت مي كند. لذا اينكه دونالد ترامپ بتواند تمام 
منافذ اين كمك هاي اقتصادي را مسدود كند همراه با اما 
و اگر هاي جدي است. اگر بر فرض محال رييس جمهور 
امريكا بتواند اين منافذ را مسدود كند يقينا ميزان نفرت 
نسبت به وي و س��اختار سياسي اياالت متحده امريكا 
بيش از پيش خواهد شد. لذا امكان دارد موازنه امنيت 
در منطقه به سود جريان مقاومت و بر عليه رژيم غاصب 
صهيونيستي باشد. به خصوص آنكه در گذشته كارنامه 
موفق��ي از دونالد ترام��پ در حوزه سياس��ت خارجي 
مشاهده نشده است. پس در راس��تاي همين كارنامه 
مايوس كننده ترامپ بايد گفت كه معامله قرن نيز يك 
شكست ديگر به شكست هاي وي در سياست خارجي 
اضافه مي كند. از سوي ديگر اگر شما به سير تحوالتي 
كه براي فلسطينيان، به خصوص در چند سال گذشته 
وارد شده است نگاه كنيد، مي بينيد كه هرگاه جنگ يا 

فش��اري بر محور مقاومت در فلسطين وارد شده است 
باعث تقويت اين جريان و از آن س��و تضعيف سياسي، 
امنيتي و ديپلماتيك صهيونيست ها شده است. بنابراين 
اين طرح بيش از آن به سود اسراييل و امريكا باشد يقينا 
به تضعيف جايگاه آنان و به هم خوردن موازنه امنيت در 

منطقه خاورميانه خواهد انجاميد.
مضافا اينكه ما بايد اين نكته را هم در نظر داشته باشيم كه 
اكنون مساله فلسطين به مهم ترين و حساس ترين مساله 
جهان اسالم بدل شده است. خود راهپيمايي روز جهاني 
قدس، حساسيت سازمان ملل، شوراي امنيت و ديگر 
نهادها و مراجع ذي صالح در خصوص مساله فلسطين 
سبب شده است كه ابعاد مساله فلسطين، ابعادي جهاني 
و فرامنطقه داشته باشد. بنابراين اينگونه نيست دونالد 
ترامپ بتواند يك سويه، آن هم بدون حضور يك نفر از 
جانب فلسطينيان معامله قرن را ولو با فشار اقتصادي 
عملياتي كند. چون به قول ش��ما حتي سازشكارترين 
جريان هاي فلسطيني كه طي سال هاي گذشته موافق 

مذاكره با صهيونيس��ت ها و امريكايي ه��ا بودند اكنون 
به شدت مخالف عملياتي شدن معامله قرن هستند. اين 
نشان مي دهد كه اين طرح به شدت يك سويه و در تضاد با 
آرمان فلسطين قرار دارد. محمود عباس دريافته است كه 
اگر اين طرح پذيرفته شود هيچ تضميني وجود ندارد كه 
صهيونيست ها و امريكايي ها تعهدات خود را قبول كنند. 
كما اينكه در تمام تعهدات، توافق نامه ها و پيمان نامه هاي 
بعد از اسلو بر روي شناسايي دو كشور اسراييل و فلسطين 
توافق شده بود، اما تاكنون در خصوص شناسايي كشور 
فلسطين اقدامي صورت نگرفته است. لذا اينكه ترامپ 
بخواهد در يك فقط طرح به صرف اينكه بر روي كاغذ 
كشور فلسطين را شناس��ايي كند، اما هيچ امتيازي به 
فلسطينيان ندهد، باعث نمي ش��ود كه هيچ جرياني، 
حتي جريان هاي سازشكار فلسطيني به دنبال تحقق 
آن باشند. اگر شما به بندهاي طرح معامله قرن رجوع 
كنيد مي بينيد تمام مفاد آن به س��ود صهيونيست ها 

اس��ت و هيچ بندي، تاكيد مي كن��م هيچ بندي در اين 
توافق وجود ندارد كه امتيازي به فلسطينيان بدهد. در 
تاييد اين مساله اگر به نقشه معامله قرن هم دقت كنيد 
ش��اهديد كه معامله قرن، كشور فلس��طين را در قالب 
مجمع الجزايري از مناطق كوچك فلسطيني تعريف 
مي كند كه از طريق كانال ها، نقب ها و گذرگاه هاي تحت 
سيطره و نفوذ اس��راييل به همديگر وصل هستند كه 
يقينا آن هم عملياتي نخواهد شد. بنابراين هيچ جرياني 
در داخل فلس��طين، منطقه و جهان به دنبال عملياتي 
كردن آن نيست. پس اگر دونالد ترامپ و صهيونيست ها 
به همراه برخي از كشورهاي سازشكار و خائن منطقه به 
دنبال عملياتي كردن اين طرح باشند تنها و تنها موازنه 

امنيت در منطقه را به ضرر خود رقم زده اند.
  به بره�م خوردن موازنه امنيت در منطقه، ذيل 
پيگيري معامله قرن اشاره كرديد. اگر بندهاي اين 
طرح به خصوص اشغال نيمي از كرانه باختري رود 
اردن به سرزمين هاي اشغالي و نيز انضمام بخش 
قدس شرقي در دس�تور كار اسراييل با حمايت 
امريكا قرار گيرد، شرايط امنيتي چه اقتضائاتي 

پيدا خواهد كرد؟
پيش از آنكه به اين سوال شما پاسخ دهم بايد عنوان كنم 
اكنون مهم اين اس��ت كه هيچ جريان، گروه و شخصي 
در فلس��طين حاضر نيس��ت پاي اين طرح حاضر شود 
و مس��ووليت اين خيانت را قبول كن��د. بنابراين اكنون 
امريكايي ها و صهيونيست ها با عدم مشروعيت اين طرح 
از جانب فلسطينيان مواجه هستند. پس اگر هيچ جريان 
فلس��طيني اين قرارداد را امضا نكند مطمئنا سنگيني 
كفه موازنه امنيت به س��وي محور مقاومت فلسطيني 
خواهد بود. بنابراين همه مش��روعيتي كه در گذشته، 
ذيل موافقت صهيونيست ها و امريكايي ها با يك جريان 
سازشكار فلسطيني صورت گرفته است، اكنون ديگر براي 
طرح ها و بندهاي معامله قرن وجود ندارد. پس ترامپ با 
تمام فشارها و زور خود نمي تواند مشروعيتي براي طرح 
معامله قرن، چه از نظر سياسي، چه از نظر حقوقي و چه از 
نظر ديپلماتيك ايجاد كند. اگرچه اكنون احتمال دارد با 
افزايش دور تحوالت، تحركات و تالش هاي محور مقاومت 
واكنش هاي قهري و فشارهاي صهيونيست ها بر فلسطين 
افزايش پيدا كند، كما اينكه شاهد حمله هوايي و بمباران 
رژيم غاصب صهيونيستي در منطقه نوار غزه بوديم، اما 
يقينا در نهايت محور مقاومت با يك جراحي سخت غده 
سرطاني را به نام اسراييل از صحنه منطقه و جهان پاك 
خواهد كرد و يقينا معامله قرن مي تواند آغازكننده اين 
جراحي بزرگ باش��د. خصوصا اگر فلسطينيان در يك 
اتحاد، شرايط را به سمتي پيش ببرند كه اسراييل در يك 
محاصره قرار گيرد. بنابراين اگر اسراييل به سمت اشغال 
كرانه باختري يا انضمام قدس شرقي پيش رود با دست 
خود پايان عمرش را رقم زده است. از طرف ديگر اينگونه 
نيست كه اكنون همه جهان ابعاد حقوقي و انساني مساله 
فلسطين را كنار بگذارند. اگرچه اكنون اروپايي ها و برخي 
از كشورهاي سازشكار و خائن عرب منطقه با اين طرح 
موافقت كرده اند. اما لزوما به معناي نظر مثبت و همراهي 

تمام جامعه جهاني با اين طرح خائنانه نيست.

 به وضعيت نامطلوب و ملتهب سياسي، امنيتي 
و اجتماعي س�رزمين هاي اش�غالي ه�م رجوع 
كنيم. در اين خصوص به نظر مي رس�د كه اكنون 
بس�تر، فضا و توان الزم از جانب اس�راييل براي 
عملياتي شدن بندهاي اين طرح وجود نداشته 
باشد. به نظر شما در اين شرايط نامساعد داخلي 
در سرزمين هاي اش�غالي، تل آويو دست به اين 
خودكش�ي خواهد زد. اگرچه به نظر مي رسد كه 
دونالد ترامپ ب�ا رونمايي از ط�رح معامله قرن، 
ضمن به حاشيه كشاندن شرايط نامطلوب خود 
در داخل امريكا و كسب حمايت آيپك به دنبال 
حمايت سياسي از بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
اسراييل در آستانه سومين انتخابات پارلماني بوده 
است كه وضعيت چندان مناسبي براي نتانياهو در 

انتخابات پيش رو وجود ندارد؟
ذيل اين نكته مهمي كه شما به آن اشاره كرديد دونالد 
ترامپ سعي كرد عالوه بر بنيامين نتانياهو از بني گانتس، 
رهبر حزب آبي وسفيد به عنوان رقيب بنيامين نتانياهو 
نيز دعوت كند تا بتواند بستر را براي پيروزي حزب ليكود 
در انتخابات پيش رو فراهم آورد كه در نهايت با پاس��خ 
منفي گانتس مواجه ش��د و در نهايت به ديدار جداگانه 
رييس حزب آبي و س��فيد و انجام مذاك��رات با دونالد 
ترامپ انجاميد كه در آن ديدار گانتس مواضع، انتقادات 
و سخنانش را با رييس جمهور امريكا مطرح كرد. پس 
از اين منظر نيز دونالد ترامپ نتوانسته است موفقيتي 
براي حمايت از بنيامين نتانياه��و در قالب رونمايي از 
معامله قرن داشته باشد. يعني اكنون حزب آبي و سفيد 
با قدرت به دنبال به شكست كشاندن بنيامين نتانياهو 
اس��ت. لذا اگر اين اتفاق روي دهد كه به نظر مي رس��د 
محتمل است، بايد شاهد دستگيري و محاكمه نتانياهو 
باش��يم. پيرو اين نكته ترامپ و نتانياهو خود را به آب و 
آتش زده اند تا بتوانند مانع از شكل گيري اين وضعيت 
ش��وند. خصوصا آنكه بني گانتس در زمان رونمايي از 
طرح معامله قرن در جلسه حضور نداشت. همين مساله 
نشان مي دهد كه اكنون ميزان تشتت و افتراق سياسي 
در درون سرزمين هاي اشغالي به قدري جدي است كه 
امكان هرگونه ماجراجويي براي صهيونيست ها را در قالب 
عملياتي كردن بندهاي معامله قرن از آنها گرفته است. لذا 
بعيد به نظر مي رسد كه اكنون صهيونيست ها بخواهند 
به دنبال اشغال بخش هايي از كرانه باختري رود اردن يا 
انضمام قدس شرقي به خود باشند چرا كه اكنون خود 
رژيم صهيونيستي بر اقتضائات و شرايط حساس و ملتهب 

سياسي و امنيتي منطقه به شدت واقفند.
  در سايه نكته مهم شما پيرامون شرايط حساس 
و ملتهب منطقه به خصوص بعد از اقدام امريكا در 
ترور س�ردار سليماني شاهد اقتضائات جديدي 
در حوزه امنيتي غرب آسيا بعد از اقدام سپاه در 
حمله موشكي به پايگاه عين االسد در عراق بوديم. 
در اين راستا اكنون به نظر مي رسد كاخ سفيد با 
يك سياست قطره چكاني اطالعات، گام به گام 
در خصوص ضربه سنگيني كه از جانب جمهوري 
اس�المي ايران متحمل شده اس�ت، اعتراف به 
افزايش تعداد زخميان خود در اين حمله موشكي 
كرده اس�ت. آيا با توجه به اين وضعيت نامطلوب 
دونالد ترامپ با رونمايي از معامله قرن دس�ت به 

يك فرار رو به جلو زده است؟
همان گونه كه اشاره كرديد تبعات سياسي و امنيتي بعد 
از شهادت سردار سليماني و به خصوص پاسخ موشكي 
سپاه در حمله به پايگاه نيروهاي نظامي امريكا در عين 
االسد، شرايطي را موجب شده است كه اكنون محور 
مقاومت به دنبال س��نگين تر كردن كفه موازنه قوا به 
سمت خود اس��ت. در اين راستا شاهد آن هستيم كه 
برخي اتفاقات نيز دس��ت به دس��ت هم داده است كه 
موضع اياالت متحده امريكا در منطقه تضعيف شود. از 
عملياتي كه نيروهاي يمني در تقابل با تجاوز عربستان 
صورت داده اند تا تسلط ارتش سوريه بر بخشي از منطقه 
ادلب، همچنين اعتراف دونالد را براي آغاز روند خروج 
بخش از نيروهاي نظامي امريكا از خاك عراق، سقوط 
پي در پي پهپاده��ا و هواپيماي امريكايي در منطقه و 
اقدام طالبان در ساقط كردن هواپيماي امريكايي در 
منطقه غزني و مسائلي از اين دست نشان مي دهد كه 
اكنون ترامپ بيش از هر زمان ديگري به دنبال تعديل 
تبعات منفي تصميم اشتباه خود در صدور دستور ترور 
سردار سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي است. بنابراين گفته شما در خصوص 
اينكه احتمال دارد ترامپ با رونمايي از طرح معامله قرن 
دست يك فرار رو به جلو زده تا اندازه اي قابل قبول است.

مرجعيت ايران و عراق 2 بال پر قدرت محور مقاومت 
عبدالكريم محمود| كارشناس مسائل عراق|

بي ترديد مرجعيت يكي ازاركان اصلي و غير قابل انكار 
زندگي جامعه شيعي به طور اخص و جوامع اسالمي 

به طور اعم محسوب مي شود.
فارغ از اينكه چه نوع نگاه و با چه مشرب فكري به نقش 
رهبريت ديني مرجعيت در زندگي سياس��ي جامعه 
نگريسته شود، مرجعيت در جهان تشيع يد طواليي 
در س��مت و س��و دادن به جريان ها و اوضاع سياسي 
جوامع خويش داش��ته و هيچ ك��س نمي تواند منكر 
نقش آنها در گره گش��ايي هاي سياسي شكل گرفته 

در اين جوامع باشد.
در اين بين تالش هاي��ي چند بعدي براي ضربه زدن 
به اين ساختار هم چه با مطرح كردن مقوله قديمي و 
نخ نماي جدايي دين از سياست و چه با ايجاد تقابل و 
رقابت صوري وساختگي بين حوزه هاي علمي بزرگ 

 آن انجام گرفته و همچنان نيز در حال انجام اس��ت.
يكي از بهترين نمادهاي اي��ن نقش آفريني در دوره 
معاصر آيت اهلل سيستاني است كه توانست در عراقي 
كه اختالف و چند دستگي حرف اول را در آن مي زند 
محور وحدت، در كش��وري كه جن��گ در آن امري 
روزمره است نماد صلح و در هياهوي تقسيم و جدايي 

نقطه انسجام آن شود.
در اينك��ه آي��ت اهلل سيس��تاني امروز ش��خصيتي 
فراطايف��ه اي، مذهبي، قوميتي و مرزي محس��وب 
مي ش��ود اعترافي اس��ت كه نه فقط توسط دوستان 
بلكه اذعاني از جانب دش��منان اوس��ت و همگان بر 
اين حقيقت صح��ه مي گذارند كه صاح��ب يكي از 
كوچك ترين خانه هاي شهر نجف اشرف حرف آخر را 
در بغرنج ترين مش��كالت عراق زده و توانسته در حل 

آنها راهگشا باشد.

به گفته يكي از كارشناسان آيت اهلل سيستاني با وجود 
آنكه فاصله حوزه و مرجعيت را با دنياي سياس��ت در 
عراق و جهان پيراموني اش حفظ كرده در عين حال 
مهم ترين پارامتر سرنوشت ساز تحوالت سياسي عراق 

هم محسوب مي شود.
اين نقش آفريني كه از زمان سقوط بغداد توسط ارتش 
امريكا ش��ديدا پررنگ شده اس��ت در حساس ترين 
ش��رايط اين كش��ور به داد مردم اين كشور رسيده و 

قدرت خود را به رخ همگان كشيد.
بازگشت فوري از سفر درماني براي حل مشكل جنگ 
اياد عالوي عليه مقتدا صدر در ش��هر نجف اش��رف، 
كمك به تشكيل ائتالف ملي عراق بزرگ ترين ائتالف 
شيعيان در تاريخ اين كشور، تاثير گذاري اصلي و غير 
قابل انكار بر جنگ عليه داعش از طريق صدور فتواي 
تاريخي جهاد عليه اين گروه تروريستي و تاكيد ايشان 

بر لزوم تغيير چهره هاي فاس��د در ساختار سياسي 
عراق بيانگر ميزان تاثير گ��ذاري مرجعيت ديني بر 
روند سياس��ي كش��وري همچون عراق است گرچه 
برخي از تحليلگران اين تاثير گ��ذاري را فرا مرزي و 
حتي فرا منطق��ه اي هم توصيف مي كنند به ويژه كه 
باعث همسو شدن قطب هاي دلسوز منطقه اي از جمله 
جمهوري اسالمي ايران با روند كمك به مردم عراق 
در مقابل قطب هاي بدخواه تفرقه طلب تروريس��تي 

در آن شده است.
اين همراهي و همسويي در دوره جنگ عليه داعش 
در س��ايه صدور فتواي جهاد آيت اهلل سيس��تاني كه 
منجر به تشكيل نيروهاي حشد شعبي شد از طرفي و 
فرمان حضرت آيت اهلل خامنه اي در كمك همه جانبه 
به مردم عراق كه با حضور سردار شهيد قاسم سليماني 
و همرزمانش در كمك به حشد شعبي از سوي ديگر 

نمود ملموس تري به خود گرفت و به نقطه اوج خود 
رس��يد كه تا به امروز نيز ادام��ه دارد. همچنين پيام 
تسليت آيت اهلل العظمي سيس��تاني به رهبر معظم 
انقالب اسالمي به مناسبت ش��هادت سپهبد قاسم 
سليماني نيز گواهي بر اين همسويي و همراهي است.

با اين حال بايد گفت امروز همچنان ملت هاي منطقه 
در معرض بدترين هجمه هاي دش��منان قرار دارند، 
هجم��ه اي كه اگر آن را خطرناكت��ر از تهاجم داعش 
به ش��هرهاي عراق توصيف نكنيم به طور حتم كمتر 

از آن هم نيست.
همين امر باعث مي شود تا ملت ها نياز به اين حضور 
و همس��ويي پدرانه مرجعيت را در كنار خود بيش از 
گذشته احساس كنند به خصوص كه ثابت شده است 
همس��ويي مرجعيت ايران و عراق نقش بسزايي در 

قدرت محور مقاومت داشته و دارد.
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معامله قيم مابانه قرن
محمدمهدي مظاهري| استاد دانشگاه تهران|

ايرنا| گذر زمان نشان خواهد داد كه غرور ملي و 
حق تعيين سرنوشت ملت ها را نمي توان با پول و 
زورگويي از آنها سلب كرد و طرح »معامله قرن« 
به واس��طه تالش رييس جمهوري امريكا براي 
استعمار نوين يك ملت، در حافظه تاريخ ثبت 
مي شود. تالش و مداخله امريكا براي حل و فصل 
بحران خاورميانه و پايان دادن به درگيري ها ميان 
فلسطين و رژيم صهيونيستي سابقه اي ديرينه 
دارد. از زمان بوش پدر، تالش هايي ناكام براي 
درمان اين اس��تخوان الي زخم خاورميانه كه 
خود امريكا و انگليس در قالب »اعالميه بالفور« 
آن را در بطن خاورميان��ه ايجاد كردند، جريان 
دارد. هر چند پيمان هاي اس��لو با ميانجي گري 
بيل كلينتون اين توهم را ايجاد كرد كه منازعه 
فلس��طين و اس��راييل به زودي خاتمه مي يابد 
اما پافشاري رژيم صهيونيس��تي بر مواضعش 
و الينحل ماندن موضوع آوارگان فلس��طيني، 
شهرك هاي اسراييلي، مسائل امنيتي و تعيين 
مرزها نش��ان داد كه اين بحران ساخته دست 
اس��تعمارگران پير به اين سادگي ها قابل حل و 
فصل نيست. شامگاه سه شنبه )به وقت ايران( 
اما »دونال��د ترامپ« رييس جمه��وري امريكا 
صفحه اي جديد در تاريخ ميانجي گيري ميان 
فلسطين و اس��راييل ورق زد كه تاريخ هيچگاه 
آن را فراموش نخواهد ك��رد. رييس جمهوري 
تاجر مس��لك امري��كا كه هيچ بوي��ي از اصول 
ديپلماتيك نبرده، در اقدامي آشكارا جانبدارانه، 
توهين آميز و تحقيركننده، خاطره مناس��بات 
اس��تعماري قرن ش��انزدهم را زنده كرد كه در 
آن كش��ورهاي قدرتمند، ثروتمند و پيشرفته، 
تصميم گيري براي كشورهاي كمتر توسعه يافته 
را حق مسلم خود مي دانستند و در مقام قيم براي 
سرنوشت آن ملت ها تعيين تكليف مي كردند. 
فضاي جلس��ه رونمايي از طرح معامله قرن كه 
ترامپ و نتانياهوي خندان و راضي را دوشادوش 
هم و در يك قاب نشان مي داد، با حضور گسترده 
يهوديان حامي صهيونيس��م و غيبت مقامات 
فلسطيني و حاميان آنها، به حدي مضحك بود 
كه ش��ايد تاريِخ دولت هاي مدرن تاكنون اين 
سطح از خودش��يفتگي را به خود نديده باشد. 
يك جانبه نگري، قلدري و ناديده گرفتن طرف 
ضعيف منازعه آنقدر در اين جلسه موج مي زد 
و ش��گفت انگيز بود كه ديگر حتي جايي براي 
بررسي جزييات اين طرح، ماهيت كاسبكارانه 
و غيرانس��اني آن و نقش��ه جغرافيايي كذايي و 
غير عادالنه اي كه براي كشور آتي فلسطين در 
نظر گرفته، باقي نمي گ��ذارد. اما به جز ماهيت 
يك طرفه، استعماري و قيم مابانه معامله قرن، 
اين طرح از يك جهت ديگر نيز در تاريخ منازعات 
فلسطين و اسراييل و ميانجي گيري امريكا در 
اي��ن زمينه بي نظير اس��ت و آن اينكه برخالف 
طرح هاي گذش��ته ك��ه در زم��ان ارايه، برخي 
گروه هاي فلس��طيني را به تأمل وامي داشت و 
از جهاتي راغب به پذي��رش مي كرد و گروهي 
ديگر را شاكي مي ساخت و در نهايت هم موجب 
اختالف و تش��تت ميان گروه هاي فلس��طيني 
مي شد، معامله قرن از همان ابتداي رونمايي با 
مخالفت همه جانبه همه گروه هاي فلسطيني 
مواجه شد و »محمود عباس« رييس تشكيالت 
خودگردان فلسطين در سخنراني كه بالفاصله 
بعد از پايان جلسه سخنراني اي ترامپ و نتانياهو 
برگزار شد، تأكيد كرد كه »قدس فروشي نيست 
و معامله ق��رن دونالد ترامپ توطئه اي اس��ت 
كه اجرا نخواهد ش��د«. بنابراين هر چند چهره 
ش��اداب و خندان نتانياهو نشان مي داد كه وي 
از حمايت هاي همه جانب��ه امريكا و طرح صلح 
ارايه شده از سوي ترامپ بسيار راضي و خشنود 
است، اما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي در 
وي باقي مانده باشد بايد بداند كه معامله هايي تا 
اين ح��د يك طرفه و غيرعادالنه نه تنها صلحي 
براي يهوديان س��اكن سرزمين هاي اشغالي به 
ارمغان نخواهند آورد، بلك��ه با افزايش وحدت 
گروه هاي فلسطيني، حلقه محاصره و فشار بر 
دور اين رژيم غاصب را نيز تنگ تر خواهد كرد و 
چه بسا به آغاز انتفاضه هايي جديد و دور جديدي 

از خشونت ها بين دو طرف ختم شود.
نكته بارز ديگر در جلسه رونمايي از معامله قرن، 
حضور سفراي سه كشور عربي عمان، بحرين و 
امارات متحده عرب��ي در اين حراجي مضحك 
سرزمين، حيثيت و اعتبار فلسطين بود كه هر 
چند مي كوش��ند خود را رفيق قافله فلسطين 
نشان دهند، اما در عمل ش��ريك دزد شده اند. 
البته در سال هاي اخير رويكرد و سياست هاي 
بسياري ديگر از كشورهاي عربي نيز نشان داده 
كه آنها هم همچون سه كشور فوق تمايل زيادي 
به همراهي با امريكا و رژيم صهيونيستي دارند، 
اما از ترس افكار عمومي خود، سياست هايشان 
را در پش��ت پرده پيش مي برند. دونالد ترامپ 
در سخنراني سرش��ار از غرور و تبختر خويش 
چهارس��ال به محم��ود عباس فرص��ت داد كه 
براي پيوستن به اين طرح و همراهي با آن براي 
تشكيل كش��ور به اصطالح مستقل فلسطين 
تصميم بگيرد؛ رويكردي كه نش��ان مي داد وي 
علي رغم جريان اس��تيضاح، از پيروزي خود در 
دور آتي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا نيز 
مطمئن است و پيشاپيش براي آن برنامه ريزي 

كرده است. 
در چنين ش��رايطي حتي اگر جهان ناچار شود 
چهار س��ال ديگر نيز رييس جمهوري متوهم 
امريكا را تحمل كند، گذر زمان نش��ان خواهد 
داد ك��ه غ��رور مل��ي و حق تعيين سرنوش��ت 
ملت ها را نمي ت��وان با پ��ول و زورگويي از آنها 
س��لب كرد و طرح معامله قرن به واسطه تالش 
رييس جمهوري امريكا براي استعمار نوين يك 

ملت، در حافظه تاريخ ثبت مي شود.

  اگ�ر دونالد ترامپ و صهيونيس�ت ها به 
همراه برخي از كشورهاي سازشكار و خائن 
منطقه به دنب�ال عملياتي كردن اين طرح 
باشند تنها و تنها موازنه امنيت در منطقه را 

به ضرر خود رقم زده اند.
تقارن رونمايي از معامله قرن از سوي دونالد 
ترامپ با تحوالت سياسي داخلي در اياالت 
متح�ده امري�كا و نيز درون س�رزمين هاي 
اشغالي نشان مي دهد كه دونالد ترامپ سعي 
كرده است با معرفي و رونمايي معامله قرن، 
ش�رايطي را فراهم آورد ك�ه افكار عمومي، 
رسانه ها و بخش�ي از ساختار سياسي با وي 
همراه ش�ده و زمينه براي تعديل فش�ارها 
در داخل امريكا بر وي كمتر ش�ود تا بتواند 
استرس ها و فش�ارهاي ناشي از استيضاح و 

برخي از مسائل ديگر را به حاشيه بكشاند

برش
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»تعادل« راهكارهاي ساماندهي دستفروشان در روزهاي پاياني سال را بررسي كرد

دستفروشي؛ آخرين اميد براي امرار معاش
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

دستفروش�ي يكي از معضالت كالن ش�هرها 
از جمله تهران به ش�مار م�ي رود. معضلي كه 
در روزه�اي پاياني س�ال ب�ا افزاي�ش تعداد 
دستفروش ها در س�طح شهر بيشتر از قبل به 
چشم مي آيد و هر چند اين كالن شهر سال ها 
اس�ت با اين مش�كل روبرو اس�ت اما تاكنون 
مديريت شهري چاره و تدبيري براي حل اين 
معضل در نظر نگرفته است. در روزهاي پاياني 
س�ال كه تعدد بيش از حد دس�تفروش ها در 
برخي شريان ها و خيابان هاي اصلي و مركزي 
ش�هر منجر به چند برابر شدن ميزان ترافيك 
و نيز س�ختي تردد عابران مي شود، نيروهاي 
حريم بان شهرداري اقدام به جمع آوري بساط 

دستفروشان مي كند.
 واقعيت اين اس�ت كه ركود ش�ديد اقتصادي 
كشور طي دو س�ال اخير باعث شده تا هر روز 
بر تعداد دستفروشان اضافه شود، كساني كه 
از ش�هرهاي دور و نزديك ب�راي امرارمعاش 
به ته�ران آمده ان�د و كاري جز دستفروش�ي 
نصيب شان نشده است، در بين دستفروشان 
افرادي هم هستند كه به دليل شرايط اقتصادي 
كار و سرمايه وخود را از دست داده يا به داليل 
گوناگون از كار بيكار شده اند و براي امرار معاش 

چاره اي جز دستفروشي ندارند. 

    نياز دوطرفه دستفروشان و شهروندان 
اين را هم بايد در نظر داشت كه طي سال هاي اخير 
با كاهش قدرت خريد ش��هروندان، آنها نيز ترجيح 
مي دهند تا اجناس ارزان تر حتي با كيفيت پايين تهيه 
كنند و به همين دليل وجود دستفروشان با استقبال 
مردم مواجه ش��ده است و اين يك نياز دو طرفه بين 

مردم و دستفروشان است.
 از سوي ديگر سال ها است كه در دوره هاي مختلف 
مديريت شهري ش��اهد برخورد نامناسب ماموران 
ش��هرداري با دستفروشان هس��تيم و اين موضوع 
فقط مختص تهران نيس��ت و در شهرهاي ديگر نيز 
برخورد خشن با دستفروشان رواج دارد.بارها شاهد 
طرح هاي ضربتي شهرداري ها براي جمع آوري بساط 
دستفروش��ان بوده ايم كه با بدترين رفتارها و اعمال 
خشونت بساط دستفروش را كه تمام زندگي و دار و 
ندارش محسوب مي شود تخريب كرده و باقي مانده 

را با خود مي برند.
فارغ از رفتارهاي نامناس��ب ماموران شهرداري، اما 
ش��هرداري ها نيز داليل خاص خودش��ان را دارند. 
عالوه بر س��د معبر گاه ممكن است دستفروشان به 
محلي براي عرضه كاالهاي غيرمجاز، فروش غيرمجاز 
محصوالت بهداش��تي و... تبديل ش��ود و مشكالت 
عديده اي را در س��يماي ش��هري، ت��ردد عابران در 
معابر شهر و ايجاد معضالت ترافيك شهري به وجود 
بياورد.پديده اي كه توازن اجتماعي، فرهنگي شهر را 
به هم ريخته و به عنوان يك شاخص نامطلوب شهري 
به چشم مي آيد. با وجود اين به نظر نمي رسد، حذف 
دستفروشان راه حل مناسبي براي شهروندان باشد.

 شوراي شهر پنجم كه داعيه مردمي بودن دارد، هنوز 
نتوانسته در اين باره تصميم درستي اتخاذ كند. اواخر 
سال گذشته بود كه محسن هاشمي، رييس شوراي 
شهر در يكي از جلسات شورا، سد معبر را گناه كبيره 
دانست و گفت كه نبايد به موضوع دستفروشي وجهه 
قانوني داده شود. اظهاراتي كه واكنش هاي بسياري 
را برانگيخت و بعدا هاش��مي مجبور ش��د درباره آن 

توضيح دهد.
 اكنون شهرداري عالوه بر اينكه بساط دستفروشان را 
جمع مي كند، به شكل همزمان به دنبال راهي است 
كه در شرايط اقتصادي كنوني راه معيشت آنها بسته 
نشود كه اين برخوردهاي دو گانه دستفروشان حتي 

شهروندان را نيز سردرگم كرده است.

    دستفروشي جرم نيست
براس��اس اصل ٩ ماده ٩۶ تبصره ۶ كتاب مجموعه 
قواني��ن و مقررات ش��هرداري ها اراض��ي، كوچه ها، 
ميدان ها، خيابان ها و معابر عمومي واقع در محدوده 
هر شهر، ملك عمومي محسوب ش��ده و تعرض در 
اين معابر، تخلف تلقي مي ش��ود و شهرداري ها بايد 
با متخلفان برخورد كنند. همچنين براساس تبصره 
١ ماده ۵۵ قانون ش��هرداري ها، سد معابر عمومي و 
اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از آنها، ميدان ها، 
پارك ها و باغ هاي عمومي براي كس��ب و س��كونت 
ممنوع اس��ت. بند ٢٠ همين م��اده از قانون تاكيد 
مي كند كه ش��هرداري ها موظفند با مشاغل مزاحم 
يا تاس��يس اماكني كه به نح��وي موجب مزاحمت 

شهروندان باشد، برخورد كنند.
از اين دو تبصره مي ت��وان اينگونه نتيجه گرفت كه 
دستفروشي جرم نيست، چرا كه مطابق اصل قانوني 
بودن جرايم و مجازات ها، تنها عملي را مي توان جرم 
دانس��ت كه قانون آن را جرم اع��الم كرده و براي آن 
مجازات تعيين كند. با اين حال، آنچه دستفروشان 
انجام مي دهند، مصداق تخلفاتي است كه در قانون 
براي آن مجازات هايي تعيين شده است؛ مثل عرضه 
خارج از ش��بكه، فرار از پرداخ��ت ماليات و… چرا 
كه طبق قانون مديريت خدمات ش��هري در معابر، 
خيابان ه��ا و به طوركلي تمامي س��طح ش��هر نبايد 

مشكلي براي رفت  و آمدهاي مردم به وجود آورد.
از طرفي طبق قوانين كش��ور هيچ فردي نمي تواند 
بدون داشتن مجوز هاي الزم اقدام به فروش اجناسي 
كند و ه��ر دوي اين اتفاقات تخط��ي از قانون تلقي 
مي ش��ود. پس وقت��ي مجوزي براي انج��ام فعاليت 
اقتصادي داده نش��ده و فردي خودسرانه در خيابان 
يا در مترو و اماكني اين چنيني اقدام به فعاليت هاي 

اقتصادي مي كند، مرتكب تخلف ش��ده اس��ت. اگر 
بخواهيم عميق تر به موض��وع نگاه كنيم بايد گفت، 
دستفروشي باعث كسادي كار مغازه داران مي شود 
و آنه��ا از حضور دستفروش��ان زي��ان مي بينند، اما 
دستفروشان هم قربانيان سيستم اقتصادي كشورند 
كه براي تامين معاش خود راهي جز خريد و فروش 

كنار خيابان ندارند. 
اعضاي شوراي پنجم شهر تهران در نيمه دوم سال 97 
به فكر تدوين و تصويب طرحي جامع براي برخورد 
با معضل دستفروشي افتادند؛ طرحي كه با تصويب 
و الزم االجرا ش��دنش فعاليت تمامي دستفروشان، 
 وانتي ها و ون هاي سيار ساماندهي خواهد شد و اين 
افراد در فضا و زماني مشخص اقدام به ارايه خدمات 
در سطح شهر خواهند كرد. هر چند كه اين طرح در 
شوراي شهر به تصويب رسيد و هر چند نزديك يك 
سال از تاريخ الزم االجرا بودن طرح ساماندهي مشاغل 
سيار مي گذرد تاكنون شهرداري اقدام خاصي براي 

اجراي اين مصوبه انجام نداده است.

    شهرداري به دنبال برخورد قهري نيست
حميدرضا تحصيلي، مديرعامل شركت ساماندهي 
ش��هرداري تهران در گفت وگو با »تع��ادل« به بيان 
توضيحاتي در خص��وص رويكرد ش��هرداري براي 
برخورد با دستفروشان پرداخت. او با اشاره به اينكه 
ساماندهي دستفروشان در دو بخش انجام مي شود، 
 گفت: يك بخش كار توس��ط شركت شهر شهربان و 
حريم بان ش��هرداري تهران انجام مي شود كه با سد 
معبر مقابله مي كند. در اين خصوص نص صريح قانون 
داريم كه هيچ كس نمي توان��د كنار خيابان اقدام به 

دستفروشي يا ايجاد درآمد كند. 
او با اشاره به وضعيت نامساعد اقتصادي شهروندان 
گف��ت: از آن جا كه عده اي از ش��هروندان از اين راه 
ارتزاق مي كنند، ش��هرداري به دنبال برخوردهاي 
قهري و سلبي با صاحبان اين شغل نيست. بر اساس 
مصوبه شوراي شهر شهرداري بايد مشاغل بي كانون 
را س��اماندهي كند. ب��ا توجه به اينكه ب��ه روزهاي 
پاياني س��ال نزديك مي شويم، براي رسيدن به يك 
رويكرد مناسب تاكنون 4 جلسه در شهرداري برگزار 
كرده ايم و از ش��هرداري هاي مناطق خواسته ايم تا 
مكان هاي مناسب براي اس��كان دستفروشان را به 
ما اعالم كنند. همزمان آيين نامه اجرايي مش��اغل 
بي كانون را نيز در دس��ت تهيه داري��م و اميدواريم 
بتوانيم افرادي را كه در اين مسير فعاليت مي كنند 
و شغل اصلي آنها دستفروشي است شناسايي كرده 

و آنها را ساماندهي كنيم.
به گزارش »تعادل«، سال گذشته نيز براي استقرار 
دستفروش��ان جانمايي انجام شد اما مورد استقبال 
دستفروش��ان و همين طور شهروندان قرار نگرفت، 
 تحصيلي ضم��ن قبول اي��ن موضوع توضي��ح داد: 
نمي توان هر مكاني را براي اين امر اختصاص داد. ما 
نمونه هاي ناموفق هم داشتيم براي مثال پارك الله. 
در اين پارك دستفروش��ان تمام پ��ارك را تصاحب 
كردند.بنابراي��ن بايد با دقت بيش��تري كار را انجام 
دهيم.اين كه االن ش��اهد س��ختگيري ش��هرداري 
هستيد نيز به همين دليل است. در واقع ممكن است 
اين موضوع مشوقي شود براي س��اير دستفروشان 

شهرهاي اطراف كه به تهران مهاجرت كنند.
او در پاس��خ به اينكه اكنون س��اعات خاصي را براي 
حضور دستفروشان در سطح خيابان هاي شهر در نظر 
گرفته ايد، عنوان كرد: نمي توانم اين موضوع را تاييد 
كنم. اكنون شركت حريم بان با دستفروشان برخورد 

مي كند. اما همانطور كه گفتم به دنبال شناس��ايي 
دستفروشان واقعي هستيم تا آنها را ساماندهي كنيم.

    تدوين آيين نامه اجرايي مشاغل بي كانون
با توج��ه به اينكه ب��ه روزهاي پاياني س��ال نزديك 
مي ش��ويم ش��هرداري چنانچ��ه قصد س��اماندهي 
دستفروش��ان را دارد بايد هر چه زودتركار را شروع 
كند. تحصيلي در پاسخ به اينكه چه زماني كار تدوين 
آيين نامه اجرايي مش��اغل بي كانون تمام مي شود، 
گفت: همانطوركه گفتم اين كار بايد با دقت بيشتري 
انجام شود و به همين دليل نمي توانم زمان دقيقي را 
براي آن بيان كنم اما با تمام دستگاه هاي ذي ربط از 
جمله شوراي شهر، اتاق اصناف، پليس اماكن، محيط 
زيست و اتحاديه هاي مرتبط جلسات مختلف برگزار 

كرده ايم و اميدوارم به زودي اين كار انجام شود.

    ساماندهي دستفروشان به شرط نظارت 
مجيد فوالديان، دكتر جامعه ش��ناس و عضو هيات 
علمي دانش��گاه فردوسي مش��هد نيز در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« عنوان ك��رد كه بهتري��ن راه برخورد با 
دستفروش��ان س��اماندهي آنها به گونه اي است كه 
امكان نظارت بر فعاليت هايشان وجود داشته باشد. 
فوالديان با بيان اينكه بايد ديد موضوع دستفروشان 
به عنوان يك آس��يب اجتماعي چه زمان هايي بروز 
مي كند، گفت: در جامعه اي كه درصد قابل توجهي 
حاشيه نشين هستند، مش��خصا سيستم و ساختار 
اقتص��ادي كه م��ردم از طريق آن معيش��ت خود را 
دنبال مي كنند مش��اغل خدماتي ب��ا مهارت پايين 
مانند كارگري روزمرد است. هنگامي كه اتفاقي براي 
اقتصاد رخ مي دهد و ركود جدي در مسكن به وجود 
مي آيد بدين معنا است كه بيشترين بيكاري براي اين 
گروه وجود دارد و مسلما اين افراد براي امرار معاش 
به كار هايي مانند دستفروش��ي كه س��رمايه اندكي 

مي خواهند، روي مي آورند.
فوالديان ادامه داد: مشخص است كه دستفروشي در 
آينده نيز افزايش خواهد يافت. اگر مقابل دستفروشي 
كه آخرين راه اميد براي امرار معاش است بايستيم؛ در 
واقع آخرين راه هاي اميد براي امرار معاش اين افراد را 
بسته ايم و بخشي از آنان به دنبال راهكار هاي ديگري 
كه مي تواند شبه مجاز و شايد غيرمجاز مانند سرقت 
و... باش��د، خواهند رفت چرا ك��ه آخرين حوزه هاي 

تنفسي اين افراد را نيز مي گيريم.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه عوامل اجتماع��ي و اقتصادي 
بس��ياري در شكل گيري دستفروش��ي نقش دارد و 
بنابراي��ن نمي توان آن را با ن��گاه قهري حذف يا كم 
كرد، تصريح كرد: اكنون تحريم ها، بحران اقتصادي 
عجيبي را ب��ه وجود آورده كه حت��ي مي توان گفت 
در 40 س��ال گذشته كم نظير بوده است. اين بحران 
وضع فرودستان جامعه را بغرنج كرده است، بيكاري 
گس��ترده اي وجود دارد و حتي طبقات متوس��ط به 
طبقه پايين تر نزول كرده اند بنابراين دستفروشي هر 

روز جدي تر شده و گسترش پيدا مي كند.
او ادامه داد: ش��هرداري مي تواند چن��د نوع رويكرد 
در برخ��ورد با دستفروش��ان در پيش گي��رد. اولين 
رويك��رد برخورد قهري اس��ت كه س��ال ها اس��ت 
آن را دنب��ال مي كند، ام��ا بهترين راه س��اماندهي 
دستفروشان است. مي توان كوچه ها يا خيابان هايي 
كه عرض بيش��تري دارن��د را براي اين ام��ر در نظر 
گرف��ت و در اختيار دستفروش��ان ق��رار داد. حتي 
مي توان س��اعات خاص��ي را به آنه��ا اختصاص داد. 
جايي ش��بيه يك بازارچه تا دستفروش��ان بتوانند 

 محص��والت و كاالهاي خود را در آن جا بفروش��ند.
اين جامعه شناس با بيان اينكه اين امر بايد به شكل 
راهكار موقت باش��د و نبايد تبديل به يك س��اختار 
شود،  اظهار كرد: س��اماندهي نبايد به گونه اي باشد 
كه دستفروشان نس��بت به مكان احساس مالكيت 
كنند. عالوه بر اين شهرداري مي تواند براي اين افراد 
كد تعريف كند و از طريق اين ك��د مي تواند افراد را 
شناسايي كرده و از بروز تخلفات گسترده جلوگيري 
كند . يعني به جاي اينكه پديده را حذف كند كه البته 
نمي تواند اين كار را انجام دهد و فقط آن را پيچيده تر 
مي كند، بايد آن را به شكل مناسب ساماندهي كرده 
و حتي مي تواند در اين زمينه سياست گذاري كند. با 
توجه به فضاي اقتصادي كشور فكر مي كنم بهترين 
راهكاري كه مسووالن شهري بايد مد نظر قرار دهد 
ساماندهي مناس��ب اس��ت و نه انجام برخوردهاي 

قهرآميز.

   ساماندهي دستفروشان
منجر به مهاجرت نمي شود

مديرعامل شركت س��اماندهي شهرداري تهران در 
صبحت هاي خود عنوان كرد كه تخصيص مكاني به 
دستفروش��ان ممكن است باعث تشويق شهروندان 
شهرهاي اطراف براي مهاجرت به اين شهر شود. اما 
فوالديان معتقد است اين نظر درست نيست. او در اين 
باره گفت: مهاجرت عوامل مهم تر و پيچيده تري دارد 
و اينكه گفته شود، اختصاص مكاني به دستفروشان 
منجر به مهاجرت ساكنان شهرهاي اطراف به تهران 
مي شود چندان منطقي نيس��ت. واقعيت اين است 
كه اگر تعداد دستفروش��ان افزايش يابد ميزان سود 
آنها كاهش خواهد يافت، بنابراين در طوالني مدت 
دستفروشي به صرفه نخواهد بود. شغل دستفروشي 
االن به صرفه است زيرا بس��ياري از دستفروشان به 
ماموران شهرداري رشوه مي دهند و در چهار راه هاي 
پر رفت و آمد دستفروشي مي كنند و سودبااليي هم 

نصيبشان مي شود.

    شرايط ساماندهي دستفروشان
فوالديان ادامه داد: چنانچه دستفروشان ساماندهي 
شوند و كسي اجازه رشوه دادن نداشته و همه با هم 
برابر باشند، س��ود دستفروشان كاهش مي يابد و در 
اين صورت ورود افراد به اين ش��غل كنترل مي شود. 
ساماندهي بايد به گونه اي باشد كه منجر به نابودي 
يك عده نش��ود و همچنين باعث نش��ود كه برخي 
ب��ه راحتي و ب��ا اس��تفاده از رانت بتوانن��د با قيمت 
مناس��ب بهترين اماكن را براي خ��ود فراهم كنند و 
يك عده به طور كامل از گردونه رقابت حذف شوند. 
همچنين بايد به فكر كس��اني بود كه با س��اماندهي 
ديگ��ر نمي توانن��د در اين بازار غير رس��مي حضور 

داشته باشند.

    شناسايي باندهاي دستفروشي
مسووالن شهرداري معتقدند اكثر دستفروشان جزو 
باندهاي خاص هستند و از اقشار كم درآمد نيستند. 
فوالدي��ان در اين باره گفت: اگر واقعا اينگونه باش��د 
بايد از ش��هرداري پرسيد براي شناس��ايي باندها از 
دستفروش��ان واقعي چه بايد كرد؟ قطعا حذف آنها 
راهكار مناس��بي نبوده و حتي ش��دني هم نيست. 
همان طور كه عنوان كردم شناسايي دقيق و تعريف 
كد براي آنها تنها راه تش��خيص دستفروشان واقعي 
است و در اين صورت مي توان فهميد كدام دستفروش 

در كدام منطقه و با چه شرايطي فعاليت مي كند.

او اف��زود: در ادام��ه مي ت��وان آنه��ا را در محل هاي 
مش��خصي پراكن��ده كرد. ب��راي مثال ب��ه عده اي 
بگوين��د از اين تاريخ تا يك هفت��ه بعد مي توانند در 
يك منطقه مش��خص فعاليت كنن��د و هفته آينده 
مكان دستفروش��ي آنه��ا را تغيير دهن��د و اينگونه 
امكان مديريت دستفروش��ان فراهم مي ش��ود. اما 
ش��هرداري نمي خواهد وارد اين فاز شود و فقط انگ 
مي زند. تهمت زدن كار س��اده اي است اما شناسايي 
باند نيازمند انجام كار تحقيقاتي اس��ت. اينكه االن 
ش��هرداري نمي تواند با باندهاي دستفروشي مقابله 
كند به دليل نداش��تن اطالعات دقيق است كه اين 

كار بايد در اولويت قرار گيرد.

    دستفروشي با يك نسخه حل نمي شود
حس��ن خليل آبادي، عض��و كميس��يون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با »تعادل« 
در اين باره گفت: دستفروشي يك پديده چندوجهي 
اس��ت كه ه��م وج��ه اقتص��ادي دارد و اجتماعي و 
نمي ش��ود با يك نس��خه قهري و جم��ع آوري آن را 
حل كرد. بايد در نظر داش��ت كه ش��رايط اقتصادي 
كشور مناس��ب نيس��ت و اين كار تنها منبع درآمد 
برخي از ش��هروندان به ش��مار مي رود. البته عده اي 
هم هس��تند كه به دليل منفعت طلبي وارد اين كار 
شده اند. شهرداري بايد تالش كند تا اين نوع كسب 
و پيش��ه مزاحمتي براي تردد و عبور و مرور مردم و 

شهر ايجاد نكند.
او ادامه داد: شهرداري براي اين منظور اماكن خاصي 
را جانمايي كرده است و بهترين كار هم همين است. 
اكثر دستفروش��ان دوست دارند تا مكان اختصاصي 
به آنها در مس��ير تردد ش��هروندان باشد كه اين امر 
باعث سختي و منع عبور و مرور مي شود و شهرداري 
ب��ه اين كار رضايت نمي دهد.م��ردم هم اگر اجناس 
آنها مناسب باش��د به مكان هاي در نظر گرفته شده 
مراجعه مي كنند. متاس��فانه برخي از دستفروشان 
تصور مي كنند اگر 100 ي��ا 1۵0 متر از معابر اصلي 
دور شوند كاس��بي ش��ان رونق نخواهد داشت، در 
حالي كه بسياري از چهارش��نبه بازارها و بازارهاي 
هفتگي در حاش��يه مناطق تعبيه شده اند و مردم و 
دستفروش��ان راضي اند. برخي فقط ب��ه فكر منافع 
خودش��ان هستند و به ترافيك و ش��لوغي كه ايجاد 

مي شود توجه نمي كنند.
او ادامه داد: ش��هرداري بايد با رفتارهاي مناس��ب و 
ايجاد موانع، اجازه فعاليت به دستفروش��ان را ندهد. 
برخوردهاي فيزيكي مناس��ب ش��هرداري نيست و 
هيچ ماموري اجازه زد و خورد دستفروشان را ندارد 
اما هنگام جمع آوري بساط، به طور طبيعي زد و خورد 
اتف��اق مي افتد. برخي از دستفروش��ان نيز باندهاي 
خاصي هستند كه الزم است دستگاه هاي قضايي و 

انتظامي براي برخورد با آنها ورود پيدا كنند .

    اجاره معابر
خلي��ل آبادي درباره اج��اره معابر ني��ز توضيح داد: 
گاهي اعالم ش��ده كه معابر را به ش��هروندان جهت 
دستفروش��ي اجاره مي دهند كه اين مس��اله خالف 
قانون و حتي جرم است، ولي مشخص نيست كه اين 
منافع اقتصادي نامشروع به دست چه كسي مديريت 
مي شود. من از اين مديريت بي اطالعم ولي اميدوارم 
ش��هرداري با اجراي مصوبه شوراي شهر دست اين 

افراد را از منافع نامشروع اقتصادي قطع كند.

    گردشگري و دستفروشي
در برخي شهرهاي توسعه يافته به گونه اي برنامه ريزي 
كرده اندكه دستفروشي به عنوان جاذبه گردشگري 
م��ورد پذيرش قرار گرفته اس��ت. موضوعي كه قبال 
مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر هم به آن اشاره كرده بود.به گفته فراهاني امروزه 
بحث دستفروشي در همه دنيا ساماندهي شده و براي 
آن برنامه ري��زي صورت مي گيرد چ��را كه به عنوان 
جاذبه گردش��گري در برخي از شهرهاي دنيا به آن 

توجه شده است.
دستفروشان در برخي از شهرهاي دنيا در غرفه هاي با 
رنگ هاي مختلف ساماندهي مي شوند و اجناس ارزان 

قيمت به فروش مي رسانند. 
پويا عالءالديني، استاد دانش��گاه تهران نيز قبال در 
گفت وگ��و با »تع��ادل« در اين باره گفت��ه بود: »در 
شهرهاي توس��عه يافته در روزها يا ساعات خاصي 
دستفروش��ان اج��ازه دارند در مكان ه��اي خاص و 
از قبل تعيين ش��ده محصوالت خود را بفروش��ند.

در اين بازارها اغلب وس��ايل تزئيني عرضه ش��ده و 
هنرمندان محصوالت خود را به نمايش مي گذارند.

بنابراين آنچه در تهران با آن مواجه هستيم با آنچه 
به عنوان گردش��گري و جذب توريسم در شهرهاي 
پيشرفته انجام مي ش��ود متفاوت است البته برخي 
همپوش��اني هايي دارند اما در مجموع ن��وع آنها با 
هم ف��رق مي كند.در ته��ران نيز مي ت��وان فعاليت 
برخي از دستفروش��ان را با هدف جذب گردشگري 

ساماندهي كرد.«
تابستان س��ال جاري نيز عده اي از فعاالن اجتماعي 
به شهردار و ش��وراي شهر تهران نامه نوشته و عنوان 
كردند راه حل دستفروشي، گفت وگو است نه سركوب. 
در مجموع مي توان گفت ساماندهي مشاغل سيار از 
ترويج سد معبر جلوگيري مي كند، فرصت هاي برابر 
در اختيار افراد قرار مي دهد و به نوعي جاذبه شهري 
ايج��اد و زيبايي ها و ارزش آفريني ش��هري را محقق 
مي كند. آنچه در بس��ياري از شهر ها و كشورها اتفاق 
مي افتد آن هم با وجودي كه از شرايط اقتصادي مشابه 
ما رنج نمي برند. ش��هرداري مي تواند دستفروشي با 
موضوع گردشگري و جلب توريسم را در دستور كار 

قرار دهد و براي آن آيين نامه تدوين كند.
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دستفروشي 
در كالن شهرهاي دنيا

دستفروشي پديده اي است كه در اكثر كشورهاي 
دني��ا رواج دارد و ه��ر يك ب��ه گونه اي ب��ا پديده 
دستفروشي برخورد مي كنند. در اين گزارش نحوه 
برخورد كالن شهرهاي دنيا با اين پديده اجتماعي 

مورد بررسي قرار گرفته است.

    لس آنجلس
 در لس آنجلس امريكا سال ها دستفروشي غيرقانوني 
تلقي مي شد، ولي باالخره معلوم شد كه اين رويكرد 
ناكارآمد است و به جاي جلوگيري از دستفروشي 
بهتر اس��ت، راهكاري ديگر انديشيد. در نخستين 
قدم شهردار لس آنجلس دستور انجام مطالعاتي را 
داد تا نحوه قانوني كردن دستفروشي در پياده روها 
بررسي شود. يكي از نخستين نتايج بررسي ها اين 
بود كه در بس��ياري از موارد دستفروش��ان از ايده 
قانونمند كردن فعاليت هايش��ان و دريافت مجوز 
استقبال كردند ولي به دليل فقدان راهكاري قانوني 
و مشخص در مورد دستفروشي تنها برخوردي كه 
ماموران با دستفروش��ان داشتند، جريمه و ضبط 

وسايل آنها بوده است.

    نيويورك و پاريس
در بسياري از شهرهاي مهم جهان مانند نيويورك 
و پاريس دستفروش��ان پذيرفته شده اند و در عين 
حال نهادهاي مسوول وظيفه ساماندهي آنها را بر 
عهده دارند. بر اين اساس در پاريس كوچك كه دو 
ميليون و ۲00 هزار نفر جمعيت دارد 97 بازار روز 
در هفته تشكيل مي شود و تحقيقات مركز ملي آمار 
فرانسه نشان مي دهد كه ۶00 هزار بنگاه اقتصادي 
خرده فروشي در سال تشكيل مي شود. در نيويورك 
تنها ۲ هزار و ۸00 مجوز دستفروشي مواد غذايي در 
سال صادر مي شود كه مجوزهاي 4 گروه ديگر شامل 
كاالهاي عموم��ي، كاالهاي فرهنگي مانند كتاب، 
كاالهاي فصلي مثل چتر و كاالهاي الكترونيك به 

آن اضافه مي شود.

    كشورهاي جنوب شرق آسيا
در كش��ورهاي آس��يايي مانند مال��زي، فيليپين، 
اندونزي و مالزي نيز سياس��ت هايي براي كنترل و 
همچنين حمايت از دس��تفروش ها درنظر گرفته 
شده اس��ت. البته به نظر مي رس��د تنها مالزي در 
عملك��ردش صادقانه تر رفتار ك��رده و براي بهبود 
وضعيت دستفروش��ان تسهيالت مناسبي در نظر 
گرفته است. شهرداري كواالالمپور در كشور مالزي 
به دليل تنظيم قوانين براي ساماندهي دستفروشان 
و اجراي صادقانه اين قوانين شهرتي جهاني به دست 

آورده است.

    اندونزي
در اندونزي هم موضوع دستفروش��ي را به بحث و 
گفت وگ��وي عمومي قرار دادن��د و درنهايت مردم 
با دولت به توافق رس��يدند كه هزاران دستفروش 
از سطح خيابان ها جابه جا ش��ده و بازارهايي براي 
فروش اجناس شان ايجاد كنند. تالش مشابهي هم 
در جاكارتا صورت گرفت اما به دليل اينكه فضايي 
براي گفت وگو و مذاكره درنظر گرفته نش��ده بود با 

شكست مواجه شد.

    مكزيك
در مكزيك دو نوع دستفروشي وجود دارد؛ يك نوع 
دستفروش��ي قانوني كه به موجب آن، دولت براي 
دستفروش ها مكان و بازارهايي چرخشي و همچنين 
چهارچرخ هايي تعيين كرده است كه دستفروش ها 
در آنجا به فروش اجناس خود مي پردازند. نوع ديگر 
دستفروشي كه غيرقانوني اس��ت، دستفروش ها 
به طور مس��تقل در محله ها و متروها كار مي كنند 
و معموال از دست ماموران پليس متواري مي شوند 
و اين نوع دستفروش��ي به يكي از معضالت دولت 

تبديل شده است.

    امريكاي جنوبي و التين
در برخي كشورهاي امريكاي جنوبي و التين، از جمله 
ونزوئال و پرو به دستفروشي اهميت مي دهند. به طور 
مثال در ونزوئال سال 1999، قانوني تدوين شد كه به 
موجب آن اتحاديه كارگران بايد از دستفروش ها كه 
در بخش اقتصاد غيررسمي فعال هستند، تحت عنوان 

كارگران غيررسمي پشتيباني كند.

    آفريقاي جنوبي
دولت آفريقاي جنوبي قراردادي تنظيم كرده است 
كه ب��ه موجب آن، دس��تفروش ها را جزو صاحبان 
مشاغلي دانسته كه بر شكوفايي اقتصاد كشور تاثير 
دارند و طبق اين قرارداد بايد محيط مناسبي براي 
دستفروش ها به منظور فعاليت اقتصادي شان در 

نظر گرفته شود.

    هند
در هند بيش از 10 ميليون نفر از راه دستفروش��ي 
امرار معاش مي كنند. دولت هند نيز قانون جديدي 
وضع كرده است كه تمام دستفروش هاي غيررسمي 
را وارد فرآيند برنامه ريزي مي كند. اين قانون موجب 
تشكيل انجمني براي دستفروش ها شد كه حداقل 
40 درص��د اعضاي آن دس��تفروش هس��تند و با 
شركت در انتخابات راي آورده اند و به موجب قانون 
انجمن يك س��وم اعضاي آن زن هستند. اين اقدام 
شركت در تصميم گيري هاي مربوط به فعاليت هاي 
دستفروشان، مانند تعيين مكان هاي فروش و... را 
اطمينان مي دهد و دستفروش ها مي توانند از امنيت 

شغلي مستقل خود بهره مند شوند.

    تركيه
با ساماندهي و نظارت بر دس��تفروش ها، از آنها 
با ارزش افزوده اي، به عنوان جاذبه گردش��گري 

استفاده مي كنند.

    حميدرضا تحصيلي، مديرعامل شركت ساماندهي شهرداري تهران: از آن جا كه عده اي از شهروندان از اين راه ارتزاق مي كنند، شهرداري به دنبال 
برخوردهاي قهري و سلبي با صاحبان اين شغل نيست. بر اساس مصوبه شوراي شهر شهرداري بايد مشاغل بي كانون را ساماندهي كند. با توجه به 
اينكه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم، براي رسيدن به يك رويكرد مناسب تاكنون 4 جلسه در شهرداري برگزار كرده ايم و از شهرداري هاي 
مناطق خواسته ايم تا مكان هاي مناسب براي اسكان دستفروشان را به ما اعالم كنند. همزمان آيين نامه اجرايي مشاغل بي كانون را نيز در دست تهيه 

داريم و اميدواريم بتوانيم افرادي را كه در اين مسير فعاليت مي كنند و شغل اصلي آنها دستفروشي است شناسايي كرده و آنها را ساماندهي كنيم

      مجيد فوالديان، دكتر جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد: عوامل اجتماعي و اقتصادي بسياري در شكل گيري دستفروشي 
نقش دارد و بنابراين نمي توان آن را با نگاه قهري حذف يا كم كرد، اكنون تحريم ها، بحران اقتصادي عجيبي را به وجود آورده كه حتي مي توان گفت در 
40 سال گذشته كم نظير بوده است. اين بحران وضع فرودستان جامعه را بغرنج كرده است، بيكاري گسترده اي وجود دارد و حتي طبقات متوسط به 

طبقه پايين تر نزول كرده اند بنابراين دستفروشي هر روز جدي تر شده و گسترش پيدا مي كند

برش
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اتحاديه  كسب وكارهاي مجازي اطالعات شركت ها را در خواست كرد

كسب وكارها نگران قطعي دوباره اينترنت هستند
گروه دانش و فن|

قطع سراس��ري اينترنت در آبان ماه كه با تصميم شوراي 
عالي امنيت كشور و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده  
از راه ه��اي ارتباطي گرفته ش��د، آس��يب هاي زيادي به 
كس��ب وكارها وارد كرد كه هنوز هم ميزان خسارات آن 
به طور دقيق اعالم نش��ده و مشخص نيست جبران اين 
خس��ارات قرار است از چه راهي انجام شود. »تعادل« نيز 
با بررسي تاثير قطع اينترنت برآورد كرد با توجه به توليد 
ناخالص داخلي در كش��ور، روزانه حداقل چهار ميليون 
دالر خس��ارت به اقتصاد ايران وارد ش��ده اس��ت. دراين 
مدت اگرچه كاربران مي توانستند به برخي وب سايت ها 
يا س��رويس دهنده هاي داخلي دسترسي داشته باشند، 
اما براي برخ��ي خدمات هيچ س��رويس دهنده داخلي 
معادلي وج��ود ندارد كه با همان كيفي��ت فعاليت كند. 
ازطرفي بس��ياري از كس��ب وكارهاي داخل��ي كه براي 
انجام فعاليت هاي خود به اينترنت وابسته اند نيز متحمل 
خساراتي شدند؛ اگرچه سازمان هايي از جمله نظام صنفي 
رايانه اي و فناوري اطالعات ايران پس از آن اعالم كردند 
قصد دارند با روش هاي پيش گيرانه، جلوي آسيب هايي 
كه ممكن است در آينده به دليل قطعي  اجباري اينترنت 
وارد ش��ود را بگيرند، اما همين اظه��ارات موجب ايجاد 
نگراني هايي شده كه اگر خاموشي اينترنتي يك بار و به 
مدتي 10روزه امكان پذير بوده، چه بس��ا كه اين اتفاق در 
آينده هم چندان دور از ذهن نيست و كسب وكارها اكنون 
بيش از همه چيز از تكرار اي��ن واقعه نگرانند؛ نامه اي كه 
به تازگي از طرف اتحاديه كس��ب وكارهاي مجازي براي 
دريافت اطالعات شركت ها گرفته شده، به اين نگراني دامن 
زده، هرچند اين اتحاديه مدعي است ارسال اين نامه اتفاق 
بدي نيست، بلكه يك كار پيشگيرانه است تا تصميم گيران 
بدانند اگر قرار باشد اينترنت را مجدد قطع كنند چه تعداد 

كسب وكار دچار اختالل مي شوند.
به گزارش »تعادل«، پس از آشكار شدن نتايج نامطلوب 
قطعي چندين روزه اينترنت، برخي دستگا ه ها فعاليت هاي 
جديدي را در دس��تور كار خود ق��رار دادند. از جمله اين 
اقدامات مي توان به تهيه اليحه جلوگيري از عادي سازي 
قطع اينترنت تا طرح دوفوريتي الزام دسترسي به خدمات 
اينترنتي اش��اره ك��رد. هرچند در زمان قط��ع اينترنت 

محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات در گفت وگوهاي مختلف اعالم ك��رده بود با 
جمع آوري گزارش ه��اي الزم در اين زمينه، خس��ارات 
شركت ها با مصوبات دولت قابل پيگيري است، اما هنوز 
مشخص نيست آيا دراين زمينه از سمت دولت براي جبران 
خسارت به شركت هاي وابسته به اينترنت به دليل قطع 

اينترنت مصوبه اي در نظر گرفته شده يا خير.
در اقدام��ي ك��ه به تازگ��ي ص��ورت گرفت��ه، اتحادي��ه 
كس��ب وكارهاي مجازي، نامه اي را به اعضاي خود ارسال 
و اطالعات آنها را درخواست كرده تا بدين ترتيب از ايجاد 
اختالل در زمان قطع احتمالي اينترنت جلوگيري كند. 
اين درحالي اس��ت كه دست به دست ش��دن اين نامه در 

شبكه هاي اجتماعي اين سوال را به وجود آورده كه آيا مجدد 
شاهد قطع سراسري اينترنت در ايران خواهيم بود؟ با وجود 
اين اتحاديه كسب وكارهاي مجازي، ادعا مي كند اين نامه 
تنها براي پيشگيري از وارد شدن خسارت به كسب وكارهاي 
آنالين در زمان قطع مجدد اينترن��ت و در ادامه اقدامات 
پيش��گيرانه قطعي اينترنت در آبان ماه سال جاري است. 
اين اولين بار نيست كه ارسال يك نامه از نهادهاي نظارتي و 
تصميم گير به كسب وكارها براي دريافت اطالعاتشان جهت 
جلوگيري از خس��ارت به آنها در زمان قطع اينترنت سر و 
صدا ايجاد كرده است. اواسط آذرماه سال جاري و در زمان 
ادامه دار بودن قطع اينترنت در كشور، نامه ارسالي سازمان 
فناوري اطالع��ات به بخش هاي دولتي ب��راي دراختيار 

گذاشتن ليستي از سرويس هاي وابسته شان به خدمات 
خارجي به اين س��ازمان در شبكه هاي اجتماعي جنجال 
بزرگي به پا كرد. در آن زمان هم امير ناظمي، رييس سازمان 
فناوري اطالعات در توضيح اين نامه گفته بود كه هدف از 
اين نامه دسترسي بهتر سازمان ها به اينترنت در زمان قطع 
اينترنت بوده تا ارايه خدماتشان به شهروندان متوقف نشود.

     داستان خاصي پشت نامه اتحاديه نيست
رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي 
مجازي در توضيح دليل ارسال اين نامه به پيوست گفت: 
»اين نامه هيچ داس��تان خاصي در پشت خود ندارد و به 
ما هم اعالم نش��ده كه چون مي خواهند اينترنت را قطع 

كنند، پس ما اين نامه را به اعضاي خودمان بزنيم. اين يك 
نامه صرفا پيشگيرانه است تا اگر قرار شد به هر دليلي در 
آينده اينترنت دچار اختالل يا قطعي شود كسب وكارهاي 
مجازي، خس��ارتي كه به دنبال قطع اينترنت در آبان ماه 
و دچار شدند، را تجربه نكنند.« او با بيان اينكه نمي تواند 
نام سازمان مربوطه كه اين درخواست را از آنها كرده اعالم 
كند، توضي��ح داد: »اين نامه تقريبا 10 روز پيش براي ما 
ارسال شد تا اطالعات مرتبط با كسب وكارهاي مجازي 
مانند نام دامنه، آدرسIP، نام سرويس دهنده اينترنت و 
غيره را از كسب وكارها دريافت كنيم كه در صورت قطع 
اينترنت اين كسب وكارها مانند گذشته خسارت نبينند.« 
الفت نسب در پاسخ به اين سوال كه چرا اين نامه در دوران 
قطع اينترنت ارسال نشده تا حاال با ارسال آن حساسيت 
ايجاد نشود، گفت: »ما بايد نگران اين باشيم كه در زمان 
قطع اينترنت كسب وكارهاي مجازي دچار خسارت نشوند. 
ارس��ال اين نامه يك اتفاق بد نيست، يك كار پيشگيرانه 
است تا تصميم گيران بدانند اگر قرار باشد اينترنت را مجدد 
قطع كنند چه تعداد كسب وكار دچار اختالل مي شوند.« 
اين عضو اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي تاكيد 
مي كند كه با اين حال آنها نمي توانند بگويند كه چنين 
نامه اي را براي جلوگيري از حساسيت در جامعه نمي زنند، 
چون تصميم گير درزمينه قطع ي��ا اتصال اينترنت آنها 
نيستند. به باور الفت نسب وقتي نهاد امنيتي تصميم بگيرد 
اينترنت را قطع كند، اي��ن كار را مي كند و تنها كاري كه 
اتحاديه مي تواند انجام دهد، جلوگيري از افزايش خسارات 
ناشي از اين تصميم به كسب وكارهاي وابسته به اينترنت با 
جمع آوري اينگونه اطالعات است. او در پاسخ به اين سوال 
كه در نهايت قرار است از اين اطالعات چه استفاده اي شود، 
گفت: »دقيقا نمي دانم اما براساس پيش بيني ها مي توانم 
بگويم س��ازمان نظارتي كه اين درخواس��ت را از ما كرده 
است، مي تواند اين اطالعات جمع آوري شده را در اختيار 
نهادهاي تصميم گير بگذارد ت��ا درصورت قطعي مجدد 
اينترنت حداقل IP اين ش��ركت ها براي ارايه خدمات به 
جامعه فعال باشد. همانطور كه مي دانيد در اتفاق آبان ماه 
برخي شركت هاي بزرگ اينترنتي توانستند با رايزني كمتر 
از ۴۸ درص��د آنها با انجام مجموعه رايزني هايي اينترنت 

خود را فعال كنند.«
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تك كران�چ| س��ونوس، توليدكننده  تجهي��زات صوتي 
هوش��مند، گوگل را به اتهام نقض پتنت در اس��پيكرهاي 
هوشمند به دادگاه كشاند. به گزارش زوميت، شركت سونوس 
)Sonos(، از پيشگامان تجهيزات صوتي هوشمند واقع در 
كاليفرنيا با ادعاي اينكه گوگل در اسپيكرهاي هوشمند خود 
)google home( پتنت هاي ثبت شده آنها را نقض كرده، 
شكايت خود را تقديم دادگاه كرد. به گفته سونوس، آمازون هم 
در اسپيكر هوشمند خود ناقض اين پتنت ها بوده، اما در حال 
حاضر توانايي شكايت از هردو غول فناوري را ندارند. براساس 
اين دادخواس��ت كه در دادگاه ناحيه فدرال لس آنجلس و 
كميس��يون تجارت بين المللي اياالت متحده امريكا ثبت 
شده، گوگل به پنج مورد تخلف از پتنت هاي سونوس متهم 
شده است؛ كه از مهم ترين آنها مي توان به قابليت ارتباط و 
همگام سازي بين اس��پيكرها به صورت بي سيم اشاره كرد. 
multi-( همچنين فناوري سيس��تم صوتي چنداتاق��ي

room audio( نيز يكي از پتنت هاي مورد اختالف است. 
پاتريك اسپنس، مديرعامل سونوس در مصاحبه با نيويورك 
تايمز اعالم كرد: »گوگل تقريبا 100 عدد از پتنت هاي ما را 
با آگاهي كامل كپي كرده  است. با وجود تالش هاي مكرر و 
گسترده ما در چند سال گذشته، گوگل هيچ تمايلي براي 
همكاري با ما در مورد رسيدن به يك توافق دوجانبه نشان 
نداده است؛ اكنون ما هيچ انتخاب ديگري جز طرح شكايت 
پيش روي خود نمي بينيم. گوگل و آمازون طي سال هاي اخير 
تالش هاي عجوالنه  زيادي در حوزه سخت افزار داشته اند، كه 
اسپيكرهاي متصل به شبكه يكي از هماهنگ ترين تالش هاي 
آنان بود؛ آنها به جاي س��اخت پلتفرم مخصوص به خود، از 

پتنت هاي ما سوءاس��تفاده كرده اند.« گوگل و سونوس از 
گذشته روابط تجاري متعددي با يكديگر داشته اند؛ به نحوي 
كه دستيار صوتي گوگل در اسپيكرهاي هوشمند سونوس 
وجود داشته و به كاربر امكان پرس��يدن سواالت و كنترل 
موس��يقي مي دهد. با طرح اين دادخواست روابط تجاري 
بين گوگل و س��ونوس پيچيده تر از هميشه خواهد شد. به 
عقيده  س��ونوس، غول هاي فناوري با تكيه بر قدرت خود و 
پيشنهاد قيمت هاي پايين، مانع رشد شركت هاي كوچك تر 
مي شوند. با بررسي روابط گذشته  اين دو شركت مي توانيم 
ريشه  اين اختالفات را ببينيم؛ سونوس به طور پيوسته براي 
پرداخت حق اليسنس تكنولوژي هاي خود گوگل را تحت 
فشار مي گذاش��ت، اما گوگل با عقيده بر اينكه سونوس از 
س��رويس هاي گوگل اس��تفاده مي كند از پرداخت امتناع 
مي كرد. سخنگوي گوگل با اشاره به اينكه شركت متبوعش در 
حال مذاكره بوده است، در اين رابطه مي افزايد: »در تمامي اين 
سال ها، ما در مورد تمام اختالفات جلسات متعددي با سونوس 
داشته ايم و از اينكه آنها به جاي حسن نيت در ادامه مذاكرات، 
موضوع را به دادگاه كشانده اند نااميد شديم و البته كه ما اين 
ادعاها را نمي پذيريم و با جديت از عملكرد خود دفاع خواهيم 
كرد.« سخنگوي آمازون هم باتوجه به اتفاقات اخير اعالم كرد: 
»سونوس يكي از بزرگ ترين و قديمي ترين شركاي تجاري 
ما محسوب مي ش��ود و هدف ما نيز موفقيت هرچه بيشتر 
شركاي تجاري مان هست؛ اما در خصوص اظهارات اخير فكر 
مي كنم تا حد زيادي اغراق شده است. من اطمينان دارم كه 
آمازون پتنت هاي سونوس را نقض نكرده و در اين باره با آنها 

مذاكره خواهيم كرد.«

 Vedomosti ورج| براس��اس گزارش نشريه روس��ي
خيابان هاي مس��كو به دوربين هاي تشخيص چهره اليو 
مجهز مي شوند. طبق اعالم سرگي سوبيانين شهردار مسكو 
اين تكنولوژي از اوايل همين ماه به صورت گسترده و انبوه در 
شهر نصب شده است. به گزارش ديجياتو، اين خبر در حالي 
منتشر مي شود كه هفته پيش مقامات لندن از يكپارچه سازي 
تجهيزات تشخيص چهره اليو با فعاليت هاي پليس خبر دادند 
و اعالم شد كه اين دوربين ها قرار است در مناطق توريستي 
شلوغ و مراكز خريد نصب ش��وند تا براي شناسايي جرايم 
خشن و جدي مورد استفاده قرار بگيرند. تكنولوژي تشخيص 
چهره مدت هاست كه توسط پليس براي شناسايي افراد در 
تصاوير آرشيوي مورد استفاده قرار مي گيرد اما استفاده از 
سيستم هاي شناسايي اليو گامي تازه در اين رابطه محسوب 
مي شود. به اين ترتيب مجريان قانون امكان پيدا مي كنند تا 
افراد مظنون را به صورت آني در جمعيت شناسايي كنند، 
هرچند كه شركت هاي مدافع حريم خصوصي معتقدند اين 
تكنولوژي ها آزادي هاي مدني را نقض و چهره هاي ناشناس 
در اماكن عمومي را به رژه هويت هاي مجازي بدل مي كنند. 
آزمايش تكنولوژي تشخيص چهره اليو از سال ۲01۷ در 
مسكو آغاز ش��د و براي اين منظور از فناوري توسعه يافته 
توسط يك شركت روسي به نام NtechLab براي اسكن 
چهره افراد در تصاوير دريافتي از 1۶0 هزار دوربين مداربسته 
در سطح شهر استفاده خواهد شد. اين شركت نيز بيش از هر 
چيز به خاطر نرم افزار FindFace خود مشهور است كه در 
سال ۲01۶ منتشر شد و به كاربران اجازه مي دهد هر فردي 
را در تصوير مورد نظرشان با عكس پروفايل خود در شبكه 
اجتماعي VK مطابقت دهند. اين شركت در نخستين روز 

از سال نو ميالدي براي همكاري تازه اش با سازمان فناوري 
اطالعات مس��كو قرارداد امضا كرد و خب��ر مربوط به اين 
همكاري نيز در رسانه هاي داخلي روسيه بازتاب يافت. اما 
نكته اي كه هنوز در مورد آن ابهام وجود دارد مقياس استفاده 
از اين دوربين هاست. فعال هيچ آمار و ارقام رسمي در رابطه با 
تعداد اين دوربين ها اعالم نشده اما الكس مينين مديرعامل 
شركت NtechLab با ارسال ايميلي براي ورج خبر داد كه 
اين يكي از بزرگ ترين پروژه هاي نصب دوربين در دنياست 
است. مينين در نامه خود چنين آورده است: »ما باور داريم 
كه سيستم تشخيص چهره مسكو يكي از بزرگ ترين ها در 
دنياست. البته شايد سيستم هاي بزرگ تري هم وجود داشته 
باشند كه آنها تصاويري آرشيوي را اسكن مي كنند.« براساس 
اعالم مينين پليس مسكو قصد دارد با ايجاد فهرستي از امكان 
مشكوك براي مراقبت، از اين فناوري استفاده كند. به اين 
ترتيب هر زمان كه چهره فردي با يكي از افراد تحت تعقيب 
 NtechLab يا مظنون همخواني داشت پليس از طريق اپ
مطلع مي شود. مينين در اين باره گفت: »برخي افسران خاص 
پليس كه اپ موبايل امنيت FindFace را روي گوشي خود 

نصب كرده اند هشدارهاي الزم را دريافت خواهند كرد.«

رويترز| معاون وزير صنعت ايتاليا اعالم كرده اين كشور 
تصميمي براي عدم همكاري با شركت هاي چيني از جمله 
هواوي براي توسعه اينترنت 5G ندارد. به گزارش مهر، يكي 
از معاونان وزراي دولت ايتاليا اعالم كرده اين كشور هيچ 
تصميمي براي عدم همكاري با شركت هاي چيني از جمله 
هواوي را در توسعه شبكه اينترنت 5G دارد. اين درحالي 
است كه اياالت متحده امريكا سعي كرده با البي در ايتاليا و 
بقيه هم پيمانان اروپايي اش از استفاده از تجهيزات هواوي 
در نس��ل پنجم اينترنت موبايل جلوگيري كند و از سوي 
ديگر به دقت فعاليت هاي شركتZTE را تحت نظر دارد. 
امريكا ادعا مي كند همكاري با اين شركت تهديدي امنيتي 
در بر دارد. هواوي و ZTE اين اتهامات را رد كرده اند. دولت 
امريكا همچنين تهديد كرده از اشتراك گذاري اطالعات با 
كشورهايي كه با هواوي همكاري دارند، خودداري مي كند 
اما هنوز كامال مشخص نيس��ت آيا امريكا به تهديد خود 
عمل مي كند يا خير. مريال لوييزي، معاون وزير صنعت در 
اين باره مي گويد: »ايتاليا بايد در وهله نخست منافع ملي 
خود را تامين كند.« او اضافه كرد »دولت بايد موضوع امنيت 
ملي را بدون ساده لوحي و با مالحظات الزم انجام دهد.« 
هواوي در طول يكي دو سال اخير از سوي دولت كشورهاي 
بسياري از جمله امريكا تحت فشارهاي زيادي قرار گرفته 
و اين موضوع تا حد زيادي جلوي گسترش فعاليت هايش 
را گرفت چراكه بسياري از اين كشور قراردادهاي همكاري 
خود را با هواوي موقتًا متوقف اعالم كردند تا نگراني هاي 

امنيتي آنها برطرف شود.

اكونوميك تايم�ز| خطر نفوذ هكرها به گوش��ي هاي 
هوشمند در سال ۲0۲0 بسيار باالتر از سال هاي قبل خواهد 
بود. به گزارش ايس��نا، در سال هاي اخير كه نفوذ هكرها و 
مجرمان سايبري به گوشي هاي هوشمند و دستگاه هاي 
الكترونيكي افزايش قابل توجهي يافته است، كارشناسان 
و متخصصان امنيتي به تازگي با انتش��ار گزارشي هشدار 
داده اند كه خطر نفوذ هكرها به گوشي هاي هوشمند و ساير 
دس��تگاه هاي الكترونيكي در سال جاري ميالدي بسيار 
باالتر از سال هاي قبل خواهد بود. آنها علت اين موضوع را 
توسعه اينترنت اشيا )IoT( و گجت هاي هوشمند خانگي 
و ش��خصي كه قابليت اتصال به شبكه جهاني اينترنت را 
دارند، معرفي كرده اند. طبق اين گزارش، تعداد نفوذ هكرها 
و مجرمان سايبري و همچنين افشاي اطالعاتي در سال 
۲01۹ نس��بت به س��ال قبل از آن، ۲01۸ ميالدي، ۵۴ 
درصد افزايش پيدا كرده است. به همين ترتيب پيش بيني 
مي شود كه رش��د و افزايش قابل توجهي در سال ۲0۲0 
ميالدي از لحاظ نفوذهاي سايبري اتفاق بيفتد كه بيشتر 
آنها توسعه و گسترش بدافزارهاي موبايلي و تروجان هاي 
بانكي خواهند بود. آنها همچنين توسعه نسل پنجم شبكه 
اينترنت همراه5G را از ديگر داليل رشد حمالت بدافزاري 
و سايبري در سال ۲0۲0 ميالدي اعالم كرده اند. بسياري 
از كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري و امنيت 
س��ايبري به تازگي دريافته و اعالم كرده اند كه بسياري از 
شركت هاي كوچك و بزرگ در جهان قادر نيستند حمالت 
سايبري و بدافزاري و نفوذ هكرها را زودتر از وقوع تشخيص 

داده و پيش بيني كنند.

نيويورك تايمز| فيس بوك اعالم كرده براي تس��ويه 
شكايتي مربوط به جمع آوري و ذخيره اطالعات بيومتريك 
كاربران ۵۵0 ميليون دالر به ش��اكيان اين ش��ركت در 
ايالت ايلينوي��ز غرامت پرداخت مي كند. به گزارش مهر، 
فيس بوك شكايت گروهي مربوط به جمع آوري و ذخيره 
بي اجازه اطالع��ات بيومتريك كاربران در ايالت ايلينوي 
را خارج دادگاه تس��ويه كرده اس��ت. براساس اين توافق، 
فيس بوك ۵۵0 ميليون دالر به كاربران ايلينويزي غرامت 
پرداخ��ت مي كند و عالوه بر آن باي��د هزينه هاي قانوني 
ش��اكيان را نيز بپردازد. اين شركت فناوري در بخشي از 
گزارش مالي س��ه ماهانه خود اين تس��ويه را فاش كرده 
اس��ت. اين توافق در ايالت ايلينويز امريكا انجام شده و به 
اين ترتيب گروه هاي حفاظت از حريم شخصي كاربران 
به پي��روزي بزرگ��ي در برابر فيس بوك دس��ت يافتند. 
ش��كايت گروهي مذكور مربوط به سال ۲01۵ ميالدي 
 Tag( است. سرويس برچسب زني عكس هاي فيس بوك
Suggestion( كه از فناوري شناسايي صورت استفاده 
مي كرد، نام افراد در عكس را پيشنهاد كرد. در اين شكايت 
گروهي ذكر شده فيس بوك اطالعات مربوط به شناسايي 
صورت افراد را بدون اجازه آنها جمع آوري و ذخيره كرده 
 Tag Suggestion اس��ت. اين اطالعات در ويژگ��ي
فيس بوك استفاده شده اند و قوانين حفاظت از اطالعات 
بيومتريك ايالت ايلينويز را زير پا گذاشته است. همچنين 
اين شركت به كاربران اعالم نكرده اطالعات براي چه مدتي 

ذخيره مي شوند. 

انگجت| چند روز پس از آنكه مش��خص ش��د شركت 
نرم افزاري آواس��ت ديتاي مربوط به م��رور وب كاربرانش 
را جم��ع آوري مي كند و آنها را به ش��ركت هاي تبليغاتي 
مي فروشد، اين شركت اعالم كرد، يكي از زيرشاخه هاي خود 
را كه دست به چنين كاري زده تعطيل مي كند. به گزارش 
ديجياتو، آندرج ولسك، مديرعامل آواست در پستي وبالگي 
اعالم كرد: »حفاظت از اطالعات مردم اصلي ترين اولويت 
آواست به شمار مي رود و اين اصل بايد در تمام فعاليت ها و 
محصوالت ما در نظر گرفته شود. لذا هرچيزي كه خالف اين 
اصل باشد غيرقابل قبول  خواهد بود. به همين خاطر نيز من با 
همراهي هيات مديره تصميم گرفتيم كه به جمع آوري ديتا 
توسط Jumpshot خاتمه دهيم و فرايندهاي كاري آن را 
فورا متوقف كنيم.« آواست ديتاي مرور وب توسط كاربرانش 
را از طريق نرم افزارهاي آنتي ويروس خود جمع آوري مي كرد. 
اين ديتا شامل سرچ هاي گوگل، جست وجوي موقعيت هاي 
مكاني، آدرس هاي بازديدشده و بسياري موارد ديگر مي شد. 
البته آواس��ت ادعا كرده كه از اين اطالعات نمي توان براي 
شناسايي اشخاص استفاده كرد اما يكي از كارشناساني كه 
در اين رابطه با مادربرد مصاحبه كرده مدعي است كه چنين 
امكاني وج��ود دارد. در مقابل Jumpshot نيز ادعا كرده 
كه اين ديتا مربوط به بيش از 100 ميليون گجت مي شود 
و برخي از بزرگ ترين ش��ركت هاي دني��ا از جمله گوگل، 
مايكروسافت و پپسي مشتري اين اطالعات هستند. شركت 
Jumpshot اين اطالعات را همراه با محصوالت مختلف 
خود )كه يكي از آنها نيز All Click Feed  نام داشت(، در 

اختيار مشتري هايش قرار مي داد.

ديجيتال ترندز| گوگل ويروس كرونا را به سيستم هشدار 
خود افزوده تا كاربران هنگام جست وجو درباره اين ويروس به 
اطالعات مهم و معتبر دسترسي يابند. به گزارش مهر، وزارت 
جهاني بهداشت درباره شيوع ويروس كرونا درجهان اعالم 
وضعيت اضطراري كرده است. دراين راستا شركت گوگل 
 SOS( نام ويروس كرونا را به فهرست سيستم هشدار خود
Alerts( افزوده است. عالوه بر آن در جست وجوي اينترنتي 
كاربراني كه خواهان دستيابي به اطالعات درباره اين بيماري 
باشند، اطالعات و توصيه هاي ايمني مربوطه نمايش داده 
 SOS Alerts مي شود. به عبارت ديگر گوگل از سيستم
اس��تفاده كرده تا دسترسي به اطالعات مهم و معتبر را در 
جست وجوي گوگل تسهيل كند. سيستم SOS Alerts در 
سال ۲01۷ ميالدي و براي كمك به مقابله با بالياي طبيعي 
و غيره راه اندازي ش��د. اين بدان معنا است كه اگر كاربري 
در گوگل اطالعات مربوط به ويروس كرونا را جس��ت وجو 
كند، در باالي صفحه جست وجوي او آخرين توييت هاي 
سازمان جهاني بهداشت همراه لينك هايي درباره بررسي 
وضعيت فعلي ويروس، توصيه ها، پرسش و پاسخ ها براي 
او نشان داده مي شود. زير اين قسمت مي توان فهرستي از 
توصيه هاي ايمني مفيد را همراه با لينكي به مطالب بيشتر از 
سازمان جهاني بهداشت مشاهده كرد. اين درحالي است كه 
اطالعات جعلي زيادي در شبكه هاي اجتماعي و كانال هاي 
آنالين درباره ويروس كرونا منتشر مي شود. بنابراين تالش 
گوگل براي فراهم كردن به اطالعات معتبر به ايمن ماندن 

افراد در اين شرايط كمك مي كند. 

 )Broadcom( سي نت| دادگاه شركت هاي اپل و برادكام
را به دليل نقض پتنت هاي موسس��ه فن��اوري كاليفرنيا 
)CalTech( به پرداخت 1.1 ميليارد دالر جريمه محكوم 
كرد. به گزارش ديجياتو، اين شكايت به فناوري به كاررفته در 
تراشه هاي واي فاي برمي گردد كه اپل از آنها بين سال هاي 
۲010 ت��ا ۲01۷ در محصوالت خود از جمله آيفون، آيپد 
و مك اس��تفاده كرده است. اپل مي گويد نبايد درگير اين 
پرونده مي شده چون همانند بسياري از شركت هاي ديگر از 
تراشه هاي آماده شركت برادكام استفاده كرده است. با اين 
حال قاضي دادگاه اعالم كرد كه اپل و برادكام بايد به ترتيب 
۸3۷.۸ و ۲۷0.۲ ميليون دالر به موسسه فناوري كاليفرنيا 
پرداخت كنند. اين دو ش��ركت ضمن اع��الم نارضايتي از 
اين حكم مي خواهند به دادگاه اعتراض كنند. موسس��ه 
فناوري كاليفرنيا با انتشار بيانيه اي ضمن اعالم خشنودي 
از رأي دادگاه اعالم كرد كه به عنوان يك موسسه آموزش 
عالي غيرانتفاعي و در راس��تاي پيروي از اهداف خود براي 
گسترش دانش بشري و كمك به جامعه از طريق تحقيقات 
آموزش محور، از مالكيت معنوي خود محافظت مي كند. 
ش��ركت برادكام يكي از تأمين كنندگان اصلي اپل بوده و 
درصد بااليي از تراشه هاي واي فاي، بلوتوث و ديگر چيپ هاي 
ارتباطي آيفون، مك و ديگر محصوالت اين شركت را تأمين 
مي كند. جريمه 1.1 ميلي��ارد دالري رقم قابل توجهي در 
صنعت پتنت محسوب مي شود. اپل سال ۲01۲ سامسونگ 
را به خاطر نقض پتنت به دادگاه كشاند و قاضي اين شركت 
كره اي را به دليل كپي كردن طراحي آيفون به پرداخت يك 

ميليارد دالر جريمه محكوم كرد. 

شكايت »سونوس« از گوگل در پي نقض »پتنت«

مسكو به سيستم تشخيص چهره »اليو« مجهز مي شود

ايتاليا تصميمي بر عدم 
همكاري با »هواوي« ندارد

 خطر هك گوشي را 
جدي بگيريد

فيس بوك ۵۵۰ ميليون دالر 
غرامت مي دهد

تعطيلي Jumpshot  به دليل 
فروش اطالعات كاربران

كمك گوگل به انتشار اطالعات 
درباره »كرونا«

جريمه 1.1 ميليارد دالري »اپل« 
به خاطر نقض پتنت

دنياي فناوري

يادداشت

ارتباطات؛ بازوي مديريت 
اجرايي

حميد عبيري| دكتراي ارتباطات| 
توسعه ارتباطات ديجيتال در جامعه، امكانات نويني 
را براي دسترسي بيشتر به اطالعات در زمان واقعي 
فراهم مي كند، جايي كه شهروندان به صورت مستقيم 
با س��ازمان ها و ديگر ذي نفع��ان در ارتباطي تقريبا 
مداوم هستند. در اين زمينه بسيار مهم است درك 
روشني از چيستي مسووليت هاي سازمان ها و نهادها 
و تعهدات آنها، برنامه ها و خدماتي كه ارايه مي كنند 
و اينكه ش��هروندان چه حق و حقوقي دارند، وجود 
داشته باش��د. كليد موفقيت هر س��ازمان و نهاد در 
بخش هاي مختلف، در ارتباط با ذي نفعان داخلي و 
خارجي مرتبط، اشتراك اطالعات، دانش، تخصص، 
تجربه و نظرات و در نهايت ايجاد ارزش افزوده براي 
تمامي طرف هاي درگير است. يك عملكرد ارتباطي 
موثر بايد منجر به اين شود كه شهروندان آگاه كه مزايا 
و مس��ووليت هاي مرتبط با روابط اجتماعي را درك 
مي كنند، اطالعات به گونه اي ارايه شود كه به موقع، 
باقابليت و دسترس��ي و منطبق با نيازهاي كاربران 
خارجي )شهروندان، شركا( يا داخلي )كاركنان( باشد. 
همچنين، ارايه خدمات باكيفيت تر و مديريت صحيح 
هزينه ها با افزايش دانش عمومي و تشويق خدمات 
خوددريافت )سلف سرويس( كه باعث كاهش حجم 
كار كاركنان هر سازمان )اعم از دولتي و غيردولتي( 
شود. عملكرد ارتباطاتي همچنين بايد منجربه افزايش 
اعتماد عمومي نس��بت به توانمندي هاي سازمان 
در رس��الت خود و در نهايت كمك به سازمان براي 
دريافت پيام هاي متناسب با خواسته هاي عمومي 
ش��ود. رهنمودهاي علم ارتباطات ب��راي اداره امور 
اجرايي هر سازمان، چارچوبي كلي براي حكمراني 
مطلوب و مديريت نظام مند عملكردهاي ارتباطي 
ارايه مي كند. اين ابزار به بهبود روابط اجتماعي و اداري 
و سازماني و در نتيجه بهبود كيفيت خدمات رساني 
در بخش هاي مختلف منجر مي ش��ود. استفاده از 
اين ابزار و اص��ول، افزايش مي��زان رضايتمندي را 
در همه جوامع به دنبال خواهد داش��ت. ارتباطات 
مطلوب، همراه با شبكه اينترنت مدرن و فناوري هاي 
مبتني بر تلفن همراه، كيفيت خدمات را افزايش و 
همزمان هزينه ه��اي اداري را كاهش مي دهد. اين 
كار با پشتيباني از كسب  وكارهاي مختلف با تبديل 
اصطالحات تخصصي به پيام هاي استانداردش��ده 
كه درك آنها براي عامه مردم آس��ان تر باشد و ارايه 
مشاوره در مورد اينكه اين پيام ها بايد به چه كساني و 
چگونه منتقل شود، انجام مي گيرد. اين كار با رويكرد 
تسهيل خدمات خوددريافت )سلف سرويس( نياز به 
پاسخ گويي به پرسش هاي انفرادي را كاهش مي دهد، 
كه به نوبه خود حج��م كار كاركنان كاهش مي يابد. 
ارتباطات نقش تقويت كننده در انتقال تصوير كلي 
س��ازمان و تعه��دات آن در قبال ش��هروندان دارد. 
همچنين در داخل سازمان، ارتباطات، ايجاد حس 
رفاقت و صميميت و درك مش��ترك از ماموريت و 
ارزش هاي سازمان و تعهدات آن به ارايه خدمات عالي 
را بهبود مي بخشد. همچنين ارايه مشاوره به مديران 
ارشد در مورد نيازهاي ارتباطي سازمان و طرح هاي 
مناس��ب براي برآورده ش��دن آنه��ا از كاركردهاي 
ارتباطات اس��ت. در اين رابطه، ارتباطات تقريبا در 
تمامي حوزه هاي سازماني نفوذ مي كند و به همين 
دلي��ل فردي كه مس��ووليت ارتباط��ات را بر عهده 
دارد اغلب در كنار ميز مدير ارش��د مستقر مي شود. 
كاركرده��اي ارتباطات، ش��امل انجام فعاليت هاي 
معمول مانند تهيه محتوا براي رسانه ها، رصد رسانه ها، 
ارزيابي و مديريت فعاليت هاي ارتباطي مختلف است. 
شايد مهم ترين كاركرد آن ايفاي نقش به عنوان مركز 
تبادل تمامي فعاليت ها در سازمان است. اين موضوع 
نيازمند بازخورد سريع و آگاهانه و تاييد پيشنهادهاي 

ديگر همكاران و تعيين نقش هاست.

گزارش

شبكه ملي اطالعات و تاثير آن 
در افزايش توان اقتصاد داخلي

شبكه ملي اطالعات يكي از نيازهاي اساسي جوامع 
محسوب مي ش��ود؛ چراكه به عقيده كارشناسان 
وجود چني��ن ش��بكه اي مي تواند ت��وان اقتصاد 
داخلي كشور را در حوزه هاي مختلف به خصوص 
اقتصاد افزايش دهد. به گزارش فارس، شبكه هاي 
اجتماعي، بستر كسب وكار و تبليغات است، برخي 
راه تامين معاش خانواده  خود را بر همين شبكه هاي 
اجتماعي بنا كرده اند و م��ردم هم حق دارند اگر از 
محدوديت هاي اينترنتي گاليه مند باشند. فارس 
اين موضوع را در گفت وگو با كارشناسان و مسووالن 
پيگيري كرده اس��ت. معصومه قادري، كارشناس 
نرم افزار درباره اهميت شبكه ملي اطالعات مي گويد: 
به جاي آنكه هزينه هاي زياد و بي مورد براي حمل 
اطالعات كشور به خارج و دوباره وارد كردن آنها به 
داخل كشور را بدهيم، مي توانيم با اينترنت ملي از 
هزينه هاي فراوان جلوگيري كنيم. درواقع اطالعات 
ملي كشور و همه اطالعاتي كه دولت و مردم به آن 
احتياج دارند، با انتقال به خارج از كشور در دسترس 
افراد خارجي قرار مي گيرد، اين در حالي است كه 
مس��ووالن بايد شبكه ملي اطالعات، طرحي راكه 
براي عدم وابستگي ايران به ساير كشورها تعبيه شده، 
كمي جدي بگيرند و به فكر نهادينه شدن آن باشد. 
امير ناظمي، معاون وزير و رييس سازمان فناوري 
اطالعات نيز درباره شبكه ملي اطالعات معتقد است: 
شبكه ملي اطالعات داراي سه اليه محتوا خدمات 
و زيرساخت بوده كه بر اساس فرموده مقام معظم 
رهبري اليه زيرس��اخت به عهده وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات است. ما تاكنون توانسته ايم ۸0 
درصد آنچه بر اساس سند تبيين الزامات بر عهده ما 
گذاشته شده، به انجام برسانيم اما در دو اليه محتوا 
و خدمات ما به عن��وان جزئي از اين پروژه، فعاليت 

چشمگيري را نديده ايم.«



ويژه 11 بنگاهها

حركت به سوي تكميل حلقه هاي مفقوده در صنعت 

سخنگوي ستاد تنظيم بازار:

 هدف گذاري افزايش صادرات به 15 كشور همسايه  به 48 ميليارد يورو

 10 برابر سال گذشته شكر در انبارها موجود است

گروهبنگاهها|
سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت با تاكيد بر 
ضرورت توجه به صنعت ساخت محور و دانش بنيان براي 
عبور از اقتصاد نفتي از هدف گذاري افزايش صادرات به 
15 كشور همسايه به48 ميليارد يورو خبرداد. مهدي 
صادقي نياركي، در جشنواره حاتم با بيان اين مطلب و 
با اش��اره به اقتصاد بدون نفت توضيح داد: از دير باز و در 
سياست هاي كالن و در فرمايشات مقام معظم رهبري 
بر اقتصاد بدون وابستگي به نفت و انتقال اين ثروت بين 
نسلي به صندوق توسعه ملي مورد تاكيد بوده است. وي 
ادامه داد: تا سال 1396 رشد ساالنه صنعتي ايران عمدتا 
از رشد صنايع منبع پايه محقق شده است كه حدود 6۰ 
اين رشد س��االنه تعلق به صنايعي نظير صنايع فلزات، 
كاني هاي غيرفلزي، شيميايي و غذايي اختصاص داشته 
اس��ت. وي با تاكيد برضرورت توجه به صنايع ساخت 
محور با نگاه برون گرايي ادامه داد: همان طور كه مي دانيد 
توس��عه صنعتي در دنيا بدون صنايع ماشين س��ازي، 
س��اخت محور و صنايع مبتي بر دان��ش اتفاق نيفتاده 
است. وي با اشاره به كاهش رشد اقتصاد جهاني و تبيين 
ضرورت توجه به اقتص��اد بدون نفت با توجه به كاهش 
تقاضاي جهاني در اين بخش گف��ت: ما امروز در حوزه 
صادرات فلزات و صنايع پتروش��يمي ما موفق بوده ايم 
به واسطه ظرفيت هايي كه در سال هاي گذشته ايجاد 
شده و تا آينده نه چندان دور ظرفيت ما در حوزه صنايع 
پتروش��يمي 2 برابر خواهد ش��د. صادقي نياركي بيان 
كرد: اين موارد حلقه نخس��ت توسعه صادرات هستند 
ودر حال حاضر بسياري از حلقه هاي مفقوده در صنايع 
پايين دست و ميان دست اين صنايع را داريم كه نيازمند 
دانش فني درون زا هستيم كه آنها را به بهره وري حداكثر 
برسانيم. صادقي نياركي افزود: ما بايد به دنبال حلقه هاي 
مفقوده در صنايع حركت كنيم و ما به دنبال اين هستيم 
كه مزيت نسبي كشور را به مزيت رقابتي تبديل شود.

سرپرس��ت معاونت امور صنايع صمت درباره اقدامات 
انجام شده در حمايت از توليد ادامه داد: در وزارت صمت 
عالوه بر بحث اس��تراتژي ارزش افزا در رشته فعاليت ها 
به دنبال زنجيره ارزش هس��تيم و تاكنون 22 زنجيره 
شناسايي شده كه يك از آنها زنجيره ارزش كارخانه سازي 
به لوكوموتيو صنعت ماشين سازي و تجهيزات است. وي 
با اشاره به قانون حداكثرو راه اندازي سامانه توانيران بيان 
كرد: دومين محور وزارت صمت نهضت س��اخت داخل 
است و امروز بس��ياري از كاالهاي ساخت محور توجيه 
فني و اقتصادي دارند كه در داخل كش��ور توليد شوند. 
سرپرست معاونت امرو صنايع بيان كرد: در پروژه نهضت 
ساخت داخل ما دو سري اهداف كمي و كيفي را دنبال 
مي كنيم و هدف كمي آن كاهش 1۰ ميليارد دالري تا 
پايان سال 14۰۰، از واردات است وي درباره هدف كيفي 
پروژه نهضت ساخت داخل گفت: مهم ترين هدف كيفي 
ما دستبابي به اس��تقالل و خوداتكاي صنعتي، تقويت 
و توس��عه اقتصاد دانش بنيان، عمق بخشي به ساخت 
داخل با هدف تغيير رويكرد صنعتي كشور از مونتاژ به 
نوآوري، بستر س��ازي براي تقويت و توسعه درون زايي 
و برون گرايي در بخش هاي توليدي، مديريت واردات و 
هدايت به سمت نيازهاي اساسي كشور است. وي با اشاره 
به راه اندازي سامانه قانون حداكثر به نام توانيران گفت: 
هفته گذشته اين سامانه راه اندازي شد وتوانمندي هاي 
توليدي كش��ور در اين سامانه بارگذاري شده است ولي 
الزم است توليدكنندگان مشخصات فني توليدات خود 
را وارد كنند. يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد در اين 
حوزه توسعه صادرات است و براساس مطالعات سازمان 
توس��عه تجارت، مبادله تجاري و كااليي با 15 كشور در 
يك برنامه سه ساله به 48 ميليار د دالر برسد. سرپرست 
معاونت امورصنايع در ادامه س��خنان خود با اش��اره به 
ضرورت ها گفت: تهديد هاي پيراموني كه خود اتكايي و 
كاهش آسيب پذيري در صنايع راهبردي را به ما گوشزد 

مي كند و نيازمند توجه به توان فني و مهندسي داخلي 
هستيم چرا كه ما رتبه 5 فارغ التحصيال ن فني و مهندسي 
را در دنيا داريم و اين بهترين فرصت است كه مغزافزارها 
و نيروهاي انساني كه در كشور وجود دارند، در يك كار 
هماهنگ به كشور خدمت كنند، ما نيازمند حمايت همه 
صنعتگران در اين خصوص هستيم. وي ادامه داد: صرفا 
با بهم رساني توانمندي ها و نيازمندي ها تاكنون 9 ميز 

ساخت داخل برگزار شده است و 3 ميز به خودرو، با ارزش 
بيش از 275 ميليون يورواختصاص داشته است كه فقط 
در ميز اول با ساخت 3 قطعه، 2۰ هزار خودرو كف تكميل 
شدودرصنعت مخابرات براي نخس��تين بار اپراتورها با 
سازندگان صنايع عقد قرارداد داشتند و خريد تضميني 
قطعات را براي توليدات صنعتي تجهيزات به ارزش 118 
ميليون دالر امضا كرده اند. همچنين در ميز تجهيزات 

پتروشيمي، تاكنون 92 ميليون يورو عقد تفاهمنامه و 
قرار داد شده است و هفته آينده نيز يك ميز ديگر برگزار 
خواهد شد. وي در پايان گفت: اين فرصت، فرصت طاليي 
است كه از ساخت داخل و نخبگان صنعتي حمايت كنيم 
و بتوانيم عالوه براينكه نيازهاي خودمان را تامين مي كنيم 
و به هم رساني مي كنيم در پروژه توسعه صادرات، به سمت 

صادرات محصوالت با ارزش محصوالت حركت كنيم.

سخنگوي س��تاد تنظيم بازار با بيان اينكه هيچ گونه 
افزايشي در قيمت ش��كر نخواهيم داشت، موجودي 
شكر در انبارها را ده برابر سال گذشته دانست و گفت: 
موجودي شكر وارداتي با ارز 42۰۰ توماني، حداقل 
تا پايان شهريور سال آينده كه توليدات جديد روانه 
بازار خواهند ش��د، نياز كشور را با نرخ كنوني موجود 
در ب��ازار، پوش��ش مي دهد. به گ��زارش »تعادل« از 
شاتا، محمدرضا كالمي، در پاسخ به اين سوال كه آيا 
تغيير ارز شكر به درخواست وزارت جهاد كشاورزي 
صورت گرفته اس��ت، گفت: به دليل حمايت از توليد 
داخلي، ت��ا زماني كه وزارتخانه متولي، درخواس��ت 
تغيير گروه ارز آن دس��ته از كاالهايي كه بيش از 5۰ 
درصد در سبد مصرفي خانوارها سهم دارند را ندهد، 
اقدامي براي تغيير گروه كااليي و شيوه تخصيص ارز، 
صورت نخواهد گرفت. وي افزود: به منظور حمايت از 
توليد داخلي، نرخ عرضه شكر كشور بر مبناي خريد 
تضميني چغندر و بهاي تمام شده توليد داخلي اين 
محصول، تنظيم ش��ده و تعيين اي��ن نرخ، بر مبناي 
قيمت ارز وارداتي ش��كر خام محاسبه نمي شود. وي 
با بيان اينكه امس��ال بيش از ده برابر س��ال گذشته، 
شكر در انبارها موجود بوده و جاي هيچگونه نگراني 
نيست، اظهار داشت: هم اكنون ذخاير شكر به اندازه 

مصرف چندين ماه كش��ور است؛ ضمن اينكه به اين 
رق��م، بايد توليد بيش از يك ميلي��ون تني در داخل 
كش��ور كه از مهر هر سال با ش��كر چغندري آغاز و تا 
پايان فصل برداشت و توليد شكر نيشكري در خرداد 
س��ال بعد، ادامه مي يابد را نيز اضافه كرد. سخنگوي 
س��تاد تنظيم بازار با بيان اينكه شكر توليد داخلي از 

مهرماه تا خرداد سال آينده، از محل شكر چغندري 
و نيشكري، روانه بازار خواهد شد، گفت: تا پايان دي 
ماه، بيش از يك ميليون و ششصد هزار تن واردات به 
منظور جبران كسري نياز داخل و خسارت هاي سال 
قبل س��يل، توس��ط بخش خصوصي صورت گرفته 
كاالهاي آنها تحت كليد دولت اس��ت كه در شرايط 

فعلي، موجودي كف بازار و شبكه هاي توزيع، بيش از 
ده برابر سال گذشته بوده و كاال به وفور در بازار موجود 
است؛ پس جاي هيچگونه نگراني نيست. وي با اشاره 
به اينكه موجودي شكر در كشور به اندازه اي است كه 
اگر حلقه هاي توزيع كننده اين كاال، قصد گرانفروشي 
يا افزايش قيمت را داشته باش��ند، فضاي مساعدي 
پيش رو نخواهند داشت، افزود: شكر به وفور در كشور 
موج��ود بوده و ب��ازار اين كاال، هم اكن��ون به صورت 
رقابتي شكل گرفته است. كالمي تاكيد كرد: تمامي 
دستگاه هاي مسوول با توجه به وفور اين كاال در شبكه 
توزيع و انبارها، مسوول نظارت و پايش بازار هستند؛ 
ضمن اينكه به مردم نيز اين اطمينان داده مي ش��ود 
كه شكر به اندازه كافي در كشور موجود است و هيچ 
توزيع كننده اي نيز حق تغيير و افزايش قيمت ندارد 
و همه مكلف به توزيع شكر همچون روال گذشته و با 

نرخ مصوب تعيين شده هستند.
س��خنگوي س��تاد تنظيم ب��ازار خاطرنش��ان كرد: 
بازرگانان، كارخانجات شكر و تمامي صنوف مرتبط 
نيز، آمادگي الزم براي تامين و توزيع به موقع ش��كر 
را دارند و حفظ آرامش بازار و تامين نياز سفره مردم 
با قيمت قبل، در دس��توركار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بوده و مستمرا روند توزيع ادامه خواهد داشت.

كالمي تاكيد كرد: در شرايط جنگ اقتصادي، دولت 
دقت الزم را در سياس��ت گذاري هاي سطح كالن به 
منظور حمايت از توليد داخلي و حفظ آرامش بازار و 

تامين نياز سفره مردم مستمرا دارد.
وي افزود: همچنين بايد توجه داش��ت در كش��وري 
كه بيش از 6۰ تا 7۰ درصد مصارف شكر آن، از توليد 
داخلي تامين مي ش��ود، تعيين نرخ بر مبناي قيمت 
تمام شده شكر داخلي خواهد بود؛ بنابراين در شرايط 
فعلي و حتي قبل از ط��رح موضوع تغيير ارز وارداتي 
ش��كر از 42۰۰ تومان به نيمايي، قيمت اين كاال در 
راستاي حمايت از توليد داخلي، 4۰5۰ تومان درب 
كارخانه تعيين شده بود كه به تناسب آن، نرخ شكر 
فله و بسته بندي نيز تعيين گرديد. كالمي تصريح كرد: 
در عين حال، قيمت ش��كري كه با ارز 42۰۰ توماني 
وارد كشور ش��ده، از اين نرخ متفاوت است كه بر اين 
اساس، به منظور حمايت از توليد داخلي و عدم توزيع 
رانت براي واردكنندگان، مابه التفاوت 125۰ توماني 
از واردات اخذ مي شود؛ بنابراين با تغيير ارز شكر، عمال 
مابه التفاوتي كه بعد از واردات از واردكنندگان دريافت 
مي شد، به زمان ثبت سفارش و تخصيص ارز منتقل 
شده؛ لذا هيچ گونه افزايش قيمتي از بابت تغيير گروه 

كااليي شكر ايجاد نخواهد شد. 

كمبود اعتبارات اوقاف لرستان 
در زمينه ساخت و تعمير مساجد
لرستان|معاون بهره وري 
اقتص��ادي اداره كل اوقاف 
و ام��ور خيريه لرس��تان 
مي گويد: اعتبارات اوقاف 
در زمينه ساخت و تعمير 
مس��اجد محدود اس��ت. 
مس��لم رضاي��ي در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: مساجد كاماًل مردمي بوده و 
اعتبار ويژه و خاصي در رابطه  با ساخت آن ها نداريم.اما 
به  رغم كمبود اعتبارات كه داشتيم در زمينه ساخت، 
تجهيز و تعمير مساجد در سطح استان فعاليت هايي 
در طول سال جاري انجام شده است. رضايي اضافه 
كرد: در اين راس��تا در مس��اجد روستاهاي خاك به 
تيه و بزنوي و حسينيه امام خميني)ره( شهرستان 
اليگودرز كار عمراني انجام ش��ده و در شهرس��تان 
ازنا نيز سال گذش��ته در ساخت سالن چندمنظوره 
مسجد بقيه اهلل كمك شده و امسال نيز همين روند 
ادامه دارد. معاون اداره كل اوقاف و امور خيريه لرستان 
خاطرنش��ان كرد: در شهرس��تان خرم آباد مسجد 
فاطمه الزهرا)س( روس��تاي قلعه رحمت اهلل بخش 
زاغه، مسجد س��ليمان نبي بخش مركزي، مسجد 
روستاي ده پير، مسجد امام علي)ع( گلدشت غربي، 
مسجد امام حس��ن مجتبي)ع( ش��هرك حكمت، 
مسجد امام حسين)ع( سه راهي اسدآبادي، مسجد 
زرين چقا و مسجد روس��تاي شيرخاني بخش زاغه 
تعميراتي انجام شده  است. وي اضافه كرد: همچنين 
در شهرستان چگني به تعمير مسجد روستاي بركه، 
مسجد روستاي ميرزاوند، مسجد صاحب الزمان)عج( 
كمك شده و در شهرس��تان كوهدشت نيز مسجد 
روس��تاي چم چقاريكا، مسجد روستاي رشيدآباد و 
مس��جد صاحب الزمان)عج( روس��تاي سوري لكي 

عمليات بازسازي انجام شده است. 

موردي از بيماري كرونا در 
كرمانشاه گزارش نشده است
كرمانش�اه|معاون امور 
بهداشتي دانش��گاه علوم 
پزش��كي كرمانشاه گفت: 
موردي از بيم��اري كرونا 
در كرمانشاه گزارش نشده 
است، اما بيمارستان هاي 
اس��تان در آماده باش قرار 
دارند. ابراهيم شكيبا در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
خوشبختانه هيچ موردي از ابتالء به بيماري كرونا در 
استان كرمانشاه مشاهده نشده است. اما با وجود اينكه 
هيچ موردي از ابتالء به بيماري مذكور در داخل استان 
و كشور گزارش نشده اما بايد جوانب احتياط رعايت و 

آموزش هاي الزم به مردم ارايه شود.
معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
خاطرنش��ان كرد: مردم نيز بايد موارد بهداش��تي را 
رعايت كنند و از دس��ت دادن و روبوس��ي خودداري 
كنند، همچنين به طور مداوم دست ها را با آب و صابون 
بش��ويند و هنگام عطسه از دس��تمال مقابل صورت 
استفاده كنند. شكيبا گفت: راه هاي پيشگيري از ابتالء 
به ويروس كرونا همانند آنفلوآنزا و سرماخوردگي البته 
با مراقبت بيشتر است. وي عنوان كرد: موارد مشكوك 
ابتالء ب��ه ويروس كرونا در كردس��تان عراق به تأييد 
نرس��يد با اين حال از نظر بهداشتي آمادگي كامل در 
مرزهاي كشور به ويژه مرز استان كرمانشاه وجود دارد. 
معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
خاطرنش��ان كرد: عالوه بر آماده باش كامل نيروهاي 
مركز بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي، بيمارستان هاي 
اس��تان نيز در آماده باش كامل به س��ر مي برند. وي 
افزود: ويروس كرونا در دوران كمون هم كه بيمار هيچ 
عالئمي ندارد قابليت سرايت به ديگران را دارد بنابراين 
با اندازه گيري تب نمي ت��وان از ورود ويروس كرونا به 

كشور جلوگيري كرد. 

سالمت شيرهاي توليدي 
تضميني است

ن  ما ز س��ا يي��س  ر
دامپزشكي كشور گفت: 
تضمي��ن مي دهي��م كه 
همه ش��يرهاي توليدي 
در كش��ور از كيفي��ت، 
سالمت و بهداشت كامل 
برخوردارن��د و م��ردم 
مي توانند با ضمانت اين س��ازمان، از اين محصول 
اس��تفاده كنن��د. عليرض��ا رفيعي پور دي��روز در 
گفت وگ��و با خبرنگار مهر اف��زود: در حوزه تأمين 
ماده اوليه كارخانجات لبن��ي تعداد 16۰۰ مركز 
جمع آوري ش��ير خ��ام و صنايع وابس��ته در حال 
فعاليت هس��تند و در اين مراك��ز در چهارچوب 
ضوابط بهداشتي دامپزشكي كنترل هاي تخصصي 
بهداش��تي اعم از نمونه برداري و آزمايش��ات الزم 
صورت مي پذيرد. وي ادام��ه داد، كه حمل و نقل 
شير و فرآورده هاي آن نيز با مدرن ترين روش هاي 
بهداش��تي صورت مي پذيرد و حتي تردد وسايل 
نقلي��ه ش��ير و فرآورده هاي لبني رص��د و پايش 
مي شود كه مواد اوليه 4۰۰ كارخانه توليد لبنيات 
كشور را فراهم مي كنند. رييس سازمان دامپزشكي 
كش��ور همچنين درخص��وص پيگيري هاي اين 
سازمان براي عامل انتشار اين صحبت ها نيز گفت، 
اين سازمان و دستگاه هاي ديگر شاكي هستند و 
حتمًا دستگاه قضايي ورود جدي پيدا خواهد كرد.

رفيعي پور ابرازاميدواري كرد، كه ديگر شاهد تكرار 
اي��ن موضوع ها كه باعث تش��ويش اذهان مردم و 
سالمت آنها مي شود، دركشور نباشيم. وي تصريح 
كرد، محصولي كه امروز در صنعت لبنيات كشور 
توليد مي شود از نظر كيفيت، سالمت و بهداشتي 
بودن آن در رتبه بااليي قرار دارد و كشورهاي زيادي 

خواهان لبنيات و توليدي ايران هستند. 

 ممانعت از ورود گردشگران 
به طبس

جنوب�ي| خراس�ان
مدي��ركل ميراث فرهنگي 
استان خراس��اني جنوبي 
گفت: با مصوبه شوراي امر 
به معروف و نه��ي از منكر 
اين اس��تان روز گذشته و 
همزمان با وف��ات فاطمه 
زهرا)س( از ورود تورهاي گردش��گري به شهرستان 

طبس ممانعت شد. 
حسن رمضاني در گفت وگو با ايلنا، درباره مانع شدن 
ورود تورهاي گردش��گري از س��وي عوامل انتظامي 
به استان خراس��ان جنوبي، گفت: س��ال گذشته در 
شهرستان طبس عده اي مسافر در ايام عزاداري محرم 
در كوير اين شهرستان با رعايت نكردن حجاب و پخش 
موسيقي باعث اعتراض مردم شدند و اين در حالي بود 

كه اين افراد جزو تورهاي گردشگري نبودند.
وي افزود: به دنبال اين موضوع شوراي امر به معروف و 
نهي از منكر استان خراسان جنوبي جلسه اي تشكيل 
و اعالم كردند اقامتگاه ها بايد تعطيل شوند و مسووالن 
اداره كل ميراث فرهنگي و گردش��گري نيز كه در اين 
جلس��ه حضور داش��تند اعالم كردند كه اين راه حل 
مناسبي در برخورد با موضوع پيش آمده نيست و در 
شرايطي بايد اين تصميم گرفته شود كه مستنداتي 
مبني بر اينكه اين افراد خاطي جزو گردش��گران تور 
مجاز بوده و مرتكب خالف شده اند وجود داشته باشد و 
ما به عنوان متوليان امر با افراد خاطي برخورد خواهيم 
كرد. وي ادامه داد: براي برطرف ش��دن اين مشكل از 
طريق اس��تانداري به وزارت كشور نامه نگاري شده تا 
بتوان ش��يوه اي انتخاب كنيم كه ه��م با متخلفان در 
حوزه گردشگري كه ارزش هاي مردم را رعايت نكردند 
برخورد ش��ود و هم مشكالت بر س��ر راه گردشگري 

برداشته شود.

پرداخت قطعي خسارت براي 
۷۳ هزار هكتار سيل زده گلستان
گلس�تان|اس��تاندار 
گلس��تان در خص��وص 
پرداخ��ت خس��ارت به 
كشاورزان گفت: پرداخت 
خس��ارت براي 73 هزار 
هكتار قطعي ش��د و 5۰ 
درصد خسارت ها پرداخت 
شده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني استانداري 
گلستان، هادي حق شناس با بيان اينكه تاكنون از 97 
نقطه آسيب ديده جاده اي استان از سيل 95 نقطه 
مرمت شده است، اظهار كرد: تاكنون 1۰۰ ميليارد 
تومان براي مرم��ت ابنيه راه هاي اس��تان از محل 
اعتبارات اداره كل راه��داري و مواد 1۰ و 12 قانون 
مديريت بحران پرداخت ش��ده است. وي تصريح 
كرد: دو نقطه باقيمانده يك پل و يك كانال است كه 
با همكاري آب منطقه اي و اداره كل راهداري پيگير 
ترميم آن هستيم. حق شناس در خصوص پرداخت 
خسارت به كشاورزان خاطرنش��ان كرد: پرداخت 
خسارت براي 73 هزار هكتار قطعي شد و 5۰ درصد 
خسارت ها پرداخت ش��ده است. استاندار گلستان 
يادآور شد: 5۰ درصد نخس��ت به دليل اختالفات 
سطح اراضي آس��يب ديده بين جهاد كشاورزي و 
پژوهشگاه فضايي طوالني شد اما در مورد 5۰ درصد 
دوم به محض ابالغ به كش��اورزان پرداخت خواهد 
شد. حق شناس اضافه كرد: تاكنون يك هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت و كمك بالعوض به سيلزدگان 
پرداخت ش��ده است كه از اين مقدار، 3۰۰ ميليارد 
تومان كمك هاي بالع��وض و 7۰۰ ميليارد تومان 

تسهيالت كم بهره است.
وي ادامه داد: اعتبار الزم براي پرداخت 248 ميليارد 
تومان تسهيالت به كشاورزان وجود دارد و تاكنون 

163 ميليارد تومان اعطا شده است. 
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شروع دوباره پيش فروش 14 
محصول سايپا از پنجشنبه، دهم

 طرح پيش ف��روش 14 مدل از محصوالت گروه 
خودروس��ازي س��ايپا پس از ي��ك روز وقفه به 
مناسبت ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( از 
روز پنجشنبه، دهم بهمن ماه از سرگرفته شد و 
در حال حاضر فعال اس��ت.  به گزارش »تعادل« 
از س��ايپانيوز، ط��رح فروش محص��والت گروه 
خودروسازي س��ايپا به مناس��بت دهه مبارك 
فجر كه از ساعت 1۰صبح روز سه شنبه هشتم 
بهم��ن ماه آغاز ش��ده، پس از ي��ك روز وقفه به 
مناسبت ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س(، از 
روز پنجش��نبه از سر گرفته ش��ده است. در اين 
طرح كه صرفًا از طريق سايت فروش اينترنتي به 
آدرس www.saipacorp.ir فعال است 14 
مدل از محصوالت سايپا شامل: ساينا، كوئيك، 
كوئيك.آر، تيبا صندوقدار، تيبا2، س��ايپا151، 
نيس��ان تك سوز، نيس��ان دوگانه س��وز، ساينا 
آپشنال، تيبا2 آپشنال )پالس(، تيبا صندوقدار 
آپشنال، سايپا 151 آپش��نال، نيسان تك سوز 
آپش��نال و نيسان دوگانه سوز آپش��نال با موعد 
تحويل در س��ال99 عرضه مي شود. مبلغ پيش 
پرداخت در اين طرح پيش فروش متناسب با نوع 
خودرو متغيير است اما براي تمامي ثبت نام هاي 
اين طرح، 15درصد س��ود مشاركت و 12درصد 
سود انصراف در نظر گرفته شده است. هموطنان 
براي اطالع بيشتر از جزييات اين طرح و ثبت نام 
مي توانند به سايت رس��مي گروه خودروسازي 
 س��ايپا ب��ه آدرس www.saipacorp.ir يا

 saipa.iranecar.com مراجعه كنند.

پرواز بالگرد اورژانس ميانه 
براي نجات زن باردار

تبريز|س��خنگوي اورژانس آذربايجان شرقي 
گفت: بالگرد اورژانس پايگاه ميانه جهت نجات زن 
باردار در يكي از روستاهاي شهرستان چاروايماق 
به پرواز درآمد. وحيد ش��ادي نيا در تشريح اين 
خبر اظهار كرد: با توجه به گزارش مركز اورژانس 
چاروايماق مبني بر مس��دود بودن راه زميني به 
علت بارش برف و كوالك در روستاي “ساري آغل 
“ و حياتي بودن انتقال زن باردار به مركز درماني، 
هماهنگي الزم توس��ط مرك��ز هدايت عمليات 
بحران EOC انجام شد. وي گفت: تيم اورژانس 
هوايي ميانه به روستاي “ساري آغل “ پرواز كرده 
و زن باردار را به بيمارستان بركت امام خميني)ره( 
ميانه انتقال داد. به گزارش روابط عمومي اورژانس 
آذربايجان ش��رقي، وي خاطرنش��ان كرد: مادر 
25س��اله، دومين فرزند خ��ود را دقايقي پس از 

تحويل به بيمارستان به دنيا آورد.

خليج فارس براي ترددهاي 
دريايي نامساعد مي شود

بندرعباس|كارش��ناس اداره كل هواشناسي 
استان بوشهر معتقد است: خليج فارس از يكشنبه 
تا سه ش��نبه با وزش بادهاي شديد شمال غربي 
مواج و متالطم و براي ترددهاي دريايي نامساعد 
مي ش��ود. زهرا راس��تگو دي��روز در گفت وگو با 
خبرنگاران اف��زود: با مواج ش��دن خليج فارس 
پيش بيني مي شود ارتفاع موج در سواحل شمالي 
ومركزي به 1.5 و در سواحل جنوبي به 2.5 متر 
برسد. از روز يكشنبه همچنين با نفوذ توده هواي 
پرفشار و به نسبت س��رد دماي هوا بين سه تا 6 
درجه كاهش مي يابد. راستگو ادامه داد: با توجه 
به احتمال ايجاد تنش دمايي به ويژه در ارتفاع ها، 
بايد از محصوالت كش��اورزي مراقبت شود. وي 
افزود: در شنبه و يكشنبه براي برخي نقاط استان 

نيز بارش پراكنده باران پيش بيني شده است .

 احتمال بروز سيل 
در حوضه دز وجود دارد

اهواز|رييس سازمان آب و برق خوزستان از احتمال 
وقوع سيل در حوضه آبريز دز براي امسال خبر داد.

فره��اد ايزدجو در يك برنامه تلويزيوني با اش��اره به 
پيش بيني بارش باران براي روزهاي آينده اظهار كرد: 
حجم آورد آب ها در س��دهاي خوزستان 21 درصد 
نسبت به سال گذش��ته كاهش يافته و ميزان آورد 
آب به پنج ميليارد و 4۰۰ ميليون مترمكعب رسيده 
است. ايزدجو افزود: احتمال بروز سيل در حوضه دز 
وجود دارد چراكه اگر خروجي اين س��د با دبي يك 
هزار و 5۰۰ متر مكعب در حوزه دزفول انجام بگيرد 
بايد شاهد آبگرفتگي و در نتيجه بروز سيالب باشيم. 
وي تصريح كرد: اين پيش بيني در حالي اس��ت كه 
هم اكنون خروجي آب در اين سد با 14۰ متر مكعب 
و ورودي 4۰۰ متر مكعب بر ثانيه انجام مي گيرد، در 
ميان سدهاي خوزستان، سد كرخه با افزايش ورودي 
1۰ درصدي روبرو بوده و هم اكنون ورودي سد كرخه 
با 123 متر مكعب و خروجي 149 مترمكعب بر ثانيه 
در حال آماده سازي براي مقابله با سيالب هاي پيش 
بيني شده است. رييس سازمان آب و برق خوزستان 
افزود: با پيش بيني هاي صورت گرفته اقدامات مقابله 
با سيالب انجام گرفته به طوري كه تاكنون حجمي 
حدود 9 ميلي��ارد مترمكعب ظرفي��ت خالي براي 

سدهاي خوزستان به وجود آمده است.

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

تاكنون هيچ موردي از كرونا در ايران مشاهده نشده است 

كرونا در كمين 

تحريم لوازم يدكي ابزار مبارزه با مواد مخدر

قرار بود هفدهم بهمن به مناس��بت سال نو چيني در 
همدان جش��نواره اي برگزار ش��ود اما رويداد »ايران 
باشكوه«، ويژه اس��تقبال از گردشگران چيني، تحت 
تاثير ويروس كرونا، از دستور كار وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي خارج شد.
گرچه مسووالن وزارت بهداشت و وزارت گردشگري 
تاكيد مي كنن��د كه مردم نگران گردش��گران چيني 
نباشند، اما شهروندان همداني به دليل همين برنامه 
جديد براي سال نوي چيني و اينكه استان آنها در زمينه 
جذب توريسم چيني پايلوت محسوب مي شود، نگران 
هستند. حساس��يت به اين موضوع حتي باعث شد تا 
امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراي اسالمي در توييتي درباره حضور توريست هاي 
چيني در ايران بعد از شيوع ويروس كرونا هشدار بدهد.

به هر حال وزارت بهداشت در آماده باش براي جلوگيري 
از ورود بيماران مبتال به ويروس كرونا به كش��ور است 
و ديروز هم وزير بهداش��ت طي نام��ه اي از معاون اول 
رييس جمهور درخواست كرد كه تا اطالع ثانوي از ورود 
هرگونه مسافر از مبداء چين به هر طريقي جلوگيري 
ش��ود. در متن توييت وزير بهداش��ت آمده است: »در 
نام��ه اي از آقاي دكتر جهانگيري خواس��تم به وزارت 
خارج��ه و وزارت راه ابالغ كند تا اط��الع ثانوي از ورود 
هرگونه مسافر از مبدا چين به هر طريقي )هوايي، زميني 
و دريايي( جلوگيري شود، همچنين تمام پايگاه هاي 
بهداشتي در تمام ورودي هاي كشور از آغاز شيوع كرونا 

در حال آماده باش كامل هستند.«
ازسوي ديگر رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز درباره 
موارد مشكوك به كرونا گفت: ۲ زن تبعه چيني با عالئم 
آنفلوآنزاي مشكوك به كرونا در يكي از بيمارستان هاي 

تبريز تحت مراقبت هستند.
محمدحسين صومي با تاييد ورود دو تبعه چيني مبتال 
ب��ه كرونا اظهار كرد: اين دو زن چيني ۳۶ و۳۷ س��اله 
پنج روز قبل از چين وارد جمهوري آذربايجان شده و 

چهارشنبه از مرز آستارا وارد كشورمان شده اند.
وي افزود: اين دو نفر با عاليم تب و شبه آنفلوآنزايي به 
يكي از بيمارستان هاي تبريز مراجعه و پس از معاينه و 
نمونه برداري طبق پروتكل كشوري در مكاني كه براي 
ارايه خدمت به بيماران مشكوك به بيماري هاي حاد 
ويروسي در نظر گرفته شده بود، منتقل و بستري شدند 
و در زمان حاضر با وضع پايدار تحت مراقبت پزشكي 
قرار دارند.اما رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت شناسايي دو نفر مبتال به كرونا ويروس 

در تبريز را تكذيب كرد.
محمدمهدي گويا در اين باره گفت: پيش ازظهر پنجشنبه 
دونفر از افراد تبعه چين كه چند روز قبل از كشور چين 
به جمهوري آذربايجان س��فر كرده و چهارشنبه وارد 
 كش��ور ما ش��ده بودند؛ با عاليم تب و ش��به آنفلوآنزا

به يكي از بيمارستان هاي شهر تبريز مراجعه و پس از 

معاينه ونمونه برداري، طبق پروتكل كشوري در مكاني 
كه براي ارايه خدمت به بيماران مشكوك به بيماري هاي 
حاد ويروسي در نظر گرفته شده بود، منتقل و بستري 

شدند.
او افزود: اين افراد تحت مراقبت پزش��كي قرار گرفته و 
پس از آزمايش هاي تكميلي مش��خص شد هر دو نفر 

مبتال به آنفلوآنزاي نوع B بوده اند.
گويا ضم��ن تاكيد بر اينكه تاكنون هي��چ مورد كرونا 
ويروس در سراس��ر كش��ور ديده نش��ده، افزود: كليه 
نيروهاي بهداشتي با تمام امكانات بصورت شبانه روزي 

در حال رصد و كنترل مبادي ورودي كشور هستند.
گويا همچنين گفت: آنچه در فضاي مجازي در خصوص 
ورود كرونا ويروس جديد به كشورهاي همسايه منتشر 
شده با فضاي واقعي، تفاوت هاي زيادي دارد و مرگ و 
مير كروناويروس جديد نس��بت به ساير ويروس هاي 

كروناي مهم مانند مرس و سارس كمتر است.

   ويروس كروناي جديد
به همسايگي ايران نرسيده است

او تاكيد كرد: آنچه امروز شايعه شده كه ويروس كروناي 
جديد به همسايگي ايران رسيده، بر اساس گزارش هاي 
سازمان جهاني بهداشت، صحت ندارد. ويروس كروناي 
جديد در عراق، كردستان عراق و پاكستان و هيچ يك 
از كشورهاي همسايه كه عنوان شده، وارد نشده است. 
تنها در يك كشور در منطقه، ابتال به اين ويروس تاييد 
شده كه آن هم امارات متحده عربي است. رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت تصريح كرد: 
ويروس كروناي جديد خيلي شبيه به آنفلوآنزا است و 

ممكن است پزشك نيز قادر به تشخيص آن نباشد.
او تاكيد كرد: اسم كروناويروس جديد، نگراني زيادي 
ايجاد كرده اس��ت و تا وقتي آزمايشات پزشكي اثبات 
نكرده كه ويروس كروناي جديد شناسايي نشده، بهتر 
است كه در محافل علمي با احتياط در مورد آن صحبت 
كنيم. گويا با اش��اره به انتش��ار كليپ هايي در فضاي 
مجازي درباره كرونا ويروس جديد گفت: كليپ هايي 
كه از كرونا ويروس جديد در اينترنت منتشر شده براي 
ما غير معمول است و مواردي مانند به يك باره به زمين 
افتادن بيمار مبتال به كرونا ويروس صحت ندارد اما باعث 

نگراني مردم شده است.

   عاليم كرونا ويروس كامال شبيه آنفلوآنزاست
وي با بيان اينكه كروناويروس، دستگاه تنفسي را گرفتار 
مي كند و عالئم آن كامال شبيه به آنفلوآنزا است، گفت: 
برخي از مبتاليان كه بيماري آنان تشديد مي شود، دچار 
ذات الريه مي شوند. عمدتا افرادي مانند كهنساالن يا 
افراد داراي بيم��اري زمينه اي مانن��د ديابت كنترل 
نشده، نارسايي قلبي و عروقي و نارسايي تنفسي دچار 
انواع شديد كرونا ويروس جديد شده اند. رييس مركز 

مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت تاكيد كرد: 
بهتر است به جاي ايجاد نگراني در مردم، اجازه دهيم 
مردم با واقعيت هاي اين ويروس آشنا شوند و از ايجاد 
نگراني پرهيز كنيم چون تعدادي از اعضاي خانواده ها 
و اقوام هموطنان مان در شهر »ووهان« چين سكونت 
دارند. نبايد اجازه دهيم كه در مورد كروناويروس جديد 

بزرگنمايي شود كه مردم به وحشت بيفتند.
او اظه��ار كرد: كروناويروس جدي��د وارد ايران خواهد 
شد و به تمام كشورها هم ممكن است وارد شود و هيچ 
مرزي نمي شناسد و اگر كشوري مدعي شود كه اجازه 
نمي دهيم اين ويروس وارد كشورش شود، غيرعلمي 
صحبت كرده اس��ت.گويا با بيان اينكه همه كشورها 
در مقابل كروناوي��روس جديد چهار وظيف��ه دارند، 
گفت: اگر اين ويروس وارد كشورشان شد، مردم بايد با 
آموزش هاي عمومي مانند شستشوي مداوم دست ها و 
رعايت آداب تنفسي كمتر مبتال شوند. اگر مردم به اين 
ويروس مبتال شوند، كمتر نياز به بيمارستان و خدمات 
درماني داشته باشند و بيشتر از گروه هاي پرخطر مانند 
افراد مس��ن و بيماران قلبي و ريوي مراقبت كنند. اگر 
مبتاليان به اين ويروس در بيمارستان بستري شدند، 
مراقبت خوبي از آنان شود و كارشان كمتر به بخش هاي 
ويژه كشيده شود و باالخره مبتاليان كمتر جان خود 

را از دست دهند.

   از مردم پنهان  نمي كنيم
وي تاكيدك��رد: كروناويروس جديد وارد كش��ور ما 
خواهد شد و ما چيز پنهان كردني از مردم نداريم و هر 
روزي اولين مورد اين بيماري را مشاهده كنيم پس 
از تاييد بيماري، بالفاصله اعالم خواهيم كرد و چيز 

نگران كننده اي نيست. 
در مورد كرونا ويروس جدي��د چند روز پيش اثبات 
ش��د كه اگر ف��ردي مبتال باش��د و در دوره نهفتگي 
بيماري قرار داشته باشد، اگر وارد كشور شود و هيچ 
عالئمي نداشته باشد، مي تواند بيماري را به ديگران 

منتقل كند.
وي ادامه داد: كار وزارت بهداشت اين است كه افرادي 
را كه از چين وارد ايران مي شوند، به گروه هاي مختلف 
تقس��يم مي كند؛ گروه اول كساني هستند كه هيچ 
عالمتي ندارند و س��الم هس��تند اما به آنان آموزش 
مي دهيم و ش��ماره اي در اختيارشان قرار مي دهيم 
كه در صورت مشاهده عالئم اين بيماري، با ما تماس 
بگيرند اما به اين افراد توصيه مي كنيم كه بهتر است تا 
دو هفته از رفت و آمد و تماس با ديگران پرهيز كنند. 
گروه دوم، افرادي هس��تند كه عالئم خفيفي مانند 

سرماخوردگي دارند. 
از اين افراد، نمونه ب��رداري و به آنها توصيه مي كنيم 
كه در منازل خودش��ان باشند و نيروهاي ما روزانه با 

آنه��ا تماس مي گيرند يا حضوري ب��ه آنها مراجعه و 
وضعيت شان را بررسي مي كنند و اگر بيمار اعالم كند 
كه وضعيت خوبي ندارد، او را به بيمارس��تان منتقل 

مي كنند و تحت مراقبت هاي الزم قرار مي دهند.
گويا با بيان اينكه تاكنون ش��ش مورد مش��كوك به 
كرونا ويروس جديد در استان هاي مختلف از جمله 
دو مورد در يزد، دو مورد در تبريز، يك مورد در قم و 
يك مورد در تهران به ما گزارش ش��ده و همه آنها در 
آزمايشگاه هايي كه در نظر گرفته ايم، بررسي شده اند، 
اعالم كرد كه نتايج آزمايشات همه اين موارد، منفي 
بوده اس��ت همچني��ن دو مورد مش��كوك به كرونا 
ويروس جديد روز گذشته در تبريز بستري شدند و 
جواب آزمايش هر دو نفر بعد از ظهر ديروز آماده شد 

و اين دو نفر مبتال به آنفلوآنزاي نوع B بودند.
او تاكيدكرد: بايد توجه كرد كه عفونت كرونا ويروس 
جديد، درمان و داروي خاصي ندارد و حتي در مورد 
دو داروي ض��د ايدز ك��ه گفته مي ش��ود در درمان 
مبتاليان موثر است، محققان به اين نتيجه رسيده اند 
كه اين داروها، ارزش چنداني براي درمان اين بيماري 
ندارد بنابراين در مورد درمان و داروي كرونا ويروس 
جديد بايد صبر كرد. دانشمندان به دنبال پيدا كردن 
دارويي براي آن هس��تند، اما تاكن��ون هيچ داروي 

اختصاصي براي اين بيماري وجود ندارد.

برخالف ادع��اي امريكايي ها و ترام��پ، تحريم هاي 
غيرقانوني نه تنها ش��امل دارو، بلكه شامل تجهيزات 
مقابله با مواد مخدر هم مي شود. معاون مقابله با عرضه و 
امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشريح 
آخرين وضعيت تجهيزات حوزه مبارزه اي و مقابله اي 
مواد مخدر مي گويد: برخي تجهيزات و ابزارهاي قديمي 
حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد به روزرس��اني و تعمير 
شوند و براي تعمير برخي از آنها نيازمند قطعاتي هستيم 
كه حتي براي دريافت اين قطعات نيز از سوي كشورهاي 

اروپايي تحريم شده ايم.
ناص��ر اصالني اظه��ار ك��رد: در حال حاض��ر افرادي 
آموزش دي��ده و تاثيرگذار در حوزه مب��ارزه و مقابله با 
مواد مخدر در كشور فعاليت مي كنند. ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بر اين باور است كه اگر قصد داريم در حوزه 
كشفيات موثر عمل كنيم بايد نيروهاي انساني خود 
را تربي��ت كنيم؛ حتي اگر بهترين اب��زار و به روزترين 
امكانات و تجهيزات را در اختيار داشته باشيم اما نيروي 
انساني مان توانمند، ايثارگر و مسووليت پذير نباشد، 

نمي توانيم در اين حوزه به درستي عمل كنيم.
او ادامه داد: جمهوري اس��المي ايران پس از پيروزي 
انقالب اسالمي، آموزش نيروهاي انساني را در اولويت 
امورات جاري خود و مجموعه نيروهاي مقابله كننده 
قرار داد. س��تاد مبارزه با مواد مخدر نيز حمايت هاي 

الزم را در اين ح��وزه از نيروهاي مقابله اي اعم از ناجا، 
وزارت اطالعات، بسيج، سپاه و سازمان گمرك كشور 
داش��ته و دارد. اولويت اول ما در حوزه مقابله و مبارزه 
با مواد مخدر، تربيت نيروي انس��اني توانمند، اثرگذار 
و آش��نا به موضوعات روز است. معاون مقابله با عرضه 
و امور بين الملل س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اش��اره 
به ديگ��ر اقدامات موثر در حوزه مقابل��ه با مواد مخدر 

به ايسنا گفت: ش��يوه و شگرد قاچاقچيان )تاكتيك و 
تكنيك( براي مقابله با مواد مخدر بس��يار مهم است. 
بخشي از كشفيات مواد مخدر در زمان حمل و نقل به 
دست مي آيد و بخش��ي در زمان نگهداري مواد مخدر 
كش��ف مي ش��ود؛ به طور مثال زماني كه قاچاقچيان 
قصد دارند از نقطه صفر مرزي مواد مخدر را وارد كشور 
كنند مواد مورد نظر را در وسايل نقليه سبك و سنگين 

جاسازي مي كنند و برخي نيز از طريق بلع مواد مخدر 
در وزن هاي كم، آن را قاچاق مي كنند. در همين راستا 
نيروهاي پليس و گمرك در سراسر كشور براي كنترل 
وسايل نقليه حامل مواد مخدر و كنترل بار مسافران و 
مسافران مانند ساير كشورها از ابزارها و تجهيزاتي مانند 
ايكس ري )X-Ray( ماشيني براي كنترل وسائط نقليه 
و ايكس ري چمداني جهت كنترل بار مس��افران و از 
ساير دستگاه هاي آشكارساز جهت كنترل مسافران در 
راستاي مقابله و مبارزه با مواد مخدر استفاده مي كنند.

به گفته اصالني، برخي از ابزارهايي كه در حوزه مقابله 
و مبارزه با مواد مخدر در كش��ور مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند، تولي��د داخلي و برخي توليد كش��ورهاي 

خارجي هستند.
او در ادامه درباره وضعيت تجهيزات حوزه مبارزه  و مقابله  
با مواد مخدر تاكيد كرد: اگرچه در حال حاضر ايران در 
تمامي ابعاد حوزه تكنولوژي، پيشرفت كرده است، اما 
هم اكنون نيز در تحريم كشورهاي اروپايي به ويژه امريكا 
قرار دارد، به طوري كه زماني كه قصد داريم تجهيزات 
و ابزارهاي حوزه مبارزه با مواد مخدر را به روزرس��اني 
كنيم، كش��ورهاي اروپايي اين امكانات را در اختيار ما 
قرار نمي دهند، اين درحالي است كه كشورهاي اروپايي 
سخن از حقوق بشر به ميان مي آورند و مي گويند »قصد 
داريم مواد مخدر در هيچ كجاي دنيا نباشد، چراكه مواد 

مخدر نس��ل ها را از بين مي برد.« حال آنكه در عمل از 
نظر تامين امكانات فني و پش��تيباني هاي مالي هيچ 

حمايتي نمي كنند. 
اصالني اظهار كرد: برخي تجهيزات و ابزارهاي قديمي 
حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد به روزرس��اني و تعمير 
ش��وند كه براي تعمير برخي از آنها نيازمند قطعاتي 
هستيم كه حتي براي دريافت اين قطعات نيز تحريم 
ش��ده ايم؛ اين رويكردها نشان دهنده آن است كه بايد 
به خودمان متكي باشيم. در حال حاضر ماشين هاي 
ايك��س ري )X-Ray( و ابزاره��اي آشكارس��از بدن 
 انس��ان براي مبارزه با مواد مخدر توسط شركت هاي 
دان��ش بنيان داخل��ي توليد مي ش��ود و بخش اعظم 
تجهيزات تامين اس��ت.معاون مقابله با عرضه و امور 
بين الملل س��تاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه درباره 
وضعيت سگ هاي موادياب بيان كرد: در گذشته برخي 
كش��ورها س��گ هاي موادياب را به ايران هديه دادند 
اما طي سال هاي اخير تعداد س��گ هايي كه از سوي 
كشورهاي ديگر به ما هديه داده مي شد كاهش يافت، با 
اين وجود امروز نيروهاي پليس توانسته اند روند توليد 
نسل سگ هاي موادياب را در دست بگيرند، به طوري كه 
نيازمندي هاي ما در اين حوزه به طور كامل تامين شده 
است و امروزه از س��گ هاي موادياب در حوزه حمل و 

نقل و رصد مواد در محله ها و اماكن استفاده مي شود.
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 تامين امنيت اقتصادي
در فضاي مجازي

فرمانده ناجا از اقدامات پيش دستانه پليس براي تامين 
امنيت اقتصادي در فضاي مجازي خبر داد. س��ردار 
حسين اش��تري درباره اقدامات پليس براي تامين 
امنيت اقتصادي و سرمايه گذاران در فضاي سايبري 
و جلوگيري از حمالت هكري به زيرساخت هاي اين 
فضا، گف��ت: در اين زمينه نيز مانند فضاي حقيقي، 
پليس آمادگي باالي��ي دارد و ما آماده حفظ و تامين 
امنيت سرمايه گذاران هستيم. او با بيان اينكه پليس 
فتا در اين زمينه بيشترين نقش را دارد، به ايسنا گفت: 
سياست ما اتخاذ اقدامات پيش دستانه است و در اين 
خصوص اقدامات زيادي هم انجام شده است، البته با 
موارد تخلف نيز برخورد به موقع مي شود و با هوشيازي 
همكاران ما، براي تامين امنيت در فضاي مجازي اقدام 
خواهد شد. به گفته فرمانده نيروي انتظامي، پليس، 
امنيت اقتصادي را چه در فضاي مجازي و چه در فضاي 
حقيقي برقرار خواهد كرد، چرا كه اولين شرط هر اقدام 

مثبت و توسعه اي در كشور، امنيت است.

 نقش پرستاران در طرح 
»هر خانه يك پايگاه سالمت«

معاون پرس��تاري وزير بهداش��ت به تشريح نقش 
پرس��تاران در طرح »هر خانه يك پايگاه سالمت« 
پرداخت و گفت: پرستاران در اين طرح خانواده هايي 
را تحت حمايت خود دارند و آنها را از لحاظ سالمت 
رواني و جس��مي بررس��ي كرده و در جهت آموزش 
خودمراقبتي به خانواده و در نهايت ارتقاي سالمت 
جامعه تالش مي كنند.مريم حضرتي در مورد نقش 
پرستاران در طرح هر خانه يك پايگاه سالمت، گفت: 
سالمت از خانواده ها آغاز مي شود و هسته اصلي اين 
موضوع خانواده اس��ت. زماني جامعه سالم خواهيم 
داشت كه خانواده سالمي داشته باشيم. پرستار خانواده 
از گذشته با طرحي به همين نام وجود داشته است، به 
شكلي كه در اكثر بيمارستان ها پرستار خانواده حضور 
داشته است.او افزود: پرستار خانواده نيز مانند بهورزان 
كه تعدادي خانواده را تحت پوشش خود قرار مي دهند، 
به همين منوال خانواده هايي را تحت حمايت خود 
دارند و از لحاظ سالمتي رواني و جسمي افراد خانواده 
را بررس��ي كرده و در جهت آموزش خودمراقبتي به 
خانواده و در نهايت ارتقاي س��المت جامعه تالش 
مي كنند. معاون پرستاري وزير بهداشت با بيان اينكه 
حدودا ۳۰ س��ال است كه پرس��تار سالمت جامعه 
تربيت مي كنيم، به ايس��نا گفت: براي اين طرح در 
آغاز كار هستيم، اما پرستاران سالمت روان، سالمت 
جامعه و سالمت سالمندي تربيت كرده ايم كه اكنون 
جايگاه شان چندان مشخص نيست اما با آغاز طرح 

جايگاه شان در جامعه مشخص خواهد شد. 

 ۵۰۰ ميليارد تومان 
براي بيمه زنان سرپرست خانوار 

يك عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي 
از تخصيص مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان براي بيمه 
زنان سرپرست خانوار و بد نماينده سرپرست در 

بودجه سال آينده خبر داد.
فاطمه ذوالقدر با اشاره به چندين مصوبه فراكسيون 
زنان در كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹، بيان كرد: 
يكي از مصوبات خوب كميسيون تلفيق در بودجه 
س��ال ۹۹ افزايش وام ازدواج به مبلغ ۱۰۰ ميليون 
 تومان ب��راي زوجين ب��ا يك ضام��ن و بازپرداخت
۷ ساله است.او در ادامه اظهار كرد: از ديگر مصوبات 
كميسيون تلفيق اختصاص ۵۰۰ ميليارد تومان براي 
بيماران سرطاني، صعب العالج و زوجين نابارور كه 
به صورت قرض الحس��نه از آن بهره مند مي شوند، 
است.  نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: از 
سوي ديگر مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان براي بيمه زنان 
سرپرست خانوار در كميسيون تلفيق سال بودجه 
۹۹ تخصيص داده شده است. براي زندانيان معسر با 
اولويت زنان زنداني مبلغ ۳۵۰ ميليارد تومان در بودجه 
سال آينده پيش بيني شده است.وي در ادامه تاكيد 
كرد: براي بيماران خاص، معلوالن، بيمه صنايع دستي 
قاليبافان و راهنماي گردشگران تور ها نيز رديف هايي 

در بودجه سال آينده ديده شده است.

اعزام معلم خصوصي به منازل 
غيرقانوني است

سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه 
پديده معلم خصوصي، به ص��ورت عرفي در جامعه 
باب ش��ده و اينكه يك موسس��ه بخواهد تحت اين 
عنوان، معلمي به منازل بفرستد را به هيچ وجه تاييد 
نمي كنيم ،گفت: مسووليتي نيز در اين زمينه نداريم؛ 
اين عمل غيرقانوني است.مسعود ثقفي درباره اقدام 
برخي موسسات براي تدريس خصوصي و اعزام معلم 
به منازل دانش آموزان اظهار كرد: اين عمل غيرقانوني 
است و ما چيزي به نام معلم خصوصي نداريم. او افزود: 
پديده معلم خصوصي، به ص��ورت عرفي در جامعه 
باب ش��ده و اينكه يك موسس��ه بخواهد تحت اين 
عنوان، معلمي به منازل بفرستد را به هيچ وجه تاييد 
نمي كنيم؛ ضمن اينكه مسووليتي نيز در اين زمينه 
نداريم. مشخص نيس��ت فردي كه براي تدريس به 
منزل مردم مي رود گزينش هاي ما را س��پري كرده 
است يا خير.سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران 
با تاكيد بر اينكه از والدين مي خواهيم اگر قصد استفاده 
از اين ظرفيت را دارند به آموزشگاه هاي مجاز مراجعه 
كنند به ايسنا گفت: عالوه بر اين در محل خود مدارس 
نيز كالس هاي فوق برنامه خصوصي و نيمه خصوصي 
قابل برگزاري و اس��تفاده اس��ت.ثقفي درباره مجوز 
موسسات تدريس خصوصي گفت: ما به هيچ عنوان 
مجوز براي چنين موسس��اتي ص��ادر نمي كنيم و 
اين موسسات مربوط به آموزش و پرورش نيستند. 
آموزشگاه هايي كه از آموزش و پرورش مجوز دريافت 
مي كنند نيز بايد ضوابط الزم را رعايت كرده و داراي 
مكان و آدرس مشخص باشند و كالس هاي خود را در 

محل خود آموزشگاه برگزار كنند.

شكايت از عامل هاريسون سوزيتالش هايي براي شناسايي منشأ بوي نامطبوع در پايتخت
گرچه برخي كارشناس��ان منش��أ بوي نامطبوع تهران را 
آرادكوه و برخي عوامل ديگر اعالم كرده و با صراحت گفته اند 
اين منابع قابل كنترل هستند، اما سازمان محيط زيست 
همچنان پس از ماه ها دنبال منشأ بو مي گردد. معاون محيط 
زيست انساني سازمان محيط زيست آخرين اقدامات براي 

شناسايي منشأ بوي نامطبوع در پايتخت را تشريح كرد.
مسعود تجريش��ي در ارتباط با منشأ بوي بد تهران، گفت: 
توافقي براي سهم هر دستگاه در توليد بوي نامطبوع تهران به 
دست نيامده است. به عنوان مثال شهرداري سهم آرادكوه را 
كمتر از سهم فاضالب سازمان آب اعالم مي كند و همچنين 
در بررسي فاضالب بوسيله وزارت نيرو، سهم آرادكوه بيشتر 
از سهم فاضالب درج شده است. همچنين شركت آب در 
بررسي هاي خود، سهم دامداري ها را بيشتر از مجموعه هاي 
ذي ربطش تلقي مي كند. به اين دليل تحقيقات ما نتوانست، 
سهم هر دستگاه   را در توليد بوي نامطبوع نشان بدهد، اما يك 
نتيجه  بديهي است؛ تاكنون، هيچ يك از دستگاه ها به وظايف 

ذاتي خود عمل نكرده اند.
تجريشي در پاسخ به اين پرسش كه اقدام سازمان محيط 
زيست، با توجه به ش��رايطي كه مطرح كرديد چه خواهد 
بود؟ اظهار كرد: سازمان محيط زيست نتيجه گرفت كه اگر 

به طور مثال، آرادكوه در بررسي هاي دستگاه هاي گوناگون، 
۶۰ تا ۲۰ درصد سهم دارد، بايد سهمي معادل ۴۰ درصد را 
به آن تعلق دهد. يعني اين ميانگين از آاليندگي را كِف سهم 
آرادكوه محسوب مي كنيم. سازمان دو مسير را اتخاذ مي كند. 
نخست از كل دستگاه ها خواسته ايم تا گزارشات خود را براي 
رفع آاليندگي، ارايه دهند. شركت آبفا نبايد فاضالب هايش 
را داخل رود مي ريخت. يا اگر فاضالب  ها را به رودها ريخته 
است، چرا بستري براي جريان محتويات فاضالب  ايجاد نكرد 

تا تجمع فضوالت در يك نقطه نداشته باشيم؟ 
او در همين رابطه به ايلنا گفت: سازمان محيط زيست تالش 
خود را آغاز كرد تا به رفع اين آشفتگي  كمك شود. دستگاه ها 
بايد در جهت انجام وظايف ذاتي خود مسووليت بيشتري 
بپذيرند، وظايفي كه به كم تر شدن آاليندگي محيط زيست 
كمك كند. همچنين از هر دستگاه  خواسته ايم گزارشي از 
عملكرد وظايفي كه از سال ۹۶ وعده داده بودند، ارايه دهند؛ 
به طور مشخص وظايفي كه در قبال دريافت منابع، از سال 
۱۳۹۶، متعهد به انجامش شده بودند. يكي از وظايف سازمان 
محيط زيس��ت، نظارت بر حسن اجراي تصميمات قبلي 
است، از همين رو ليست وظايف و گزارشات دستگاه ها از 
سهم منابع آاليند ه هاي تهران را در اختيار تيم هاي تحقيقاتي 

مي گذاريم. س��عي ما اين است تا اعداد دقيق تري از ميزان 
اثربخشي اقدامات آنها و سهم آاليندگي ها به دست آوريم. 

مطالعاتي كه مي توانند تا دو ماه آينده به سرانجام برسند. 
تجريشي گفت: اما بايد توجه كنيم كه ابزارهاي دقيقي براي 
سنجش بو يا طعم نامطبوع در آب نداريم. فعال نمي توانيم 
با صراحت منشأ اين  قبيل آلودگي ها را مشخص كنيم. به 
عنوان يك دس��تگاه نظارتي گزارشات تمام دستگاه هاي 
متولي را گردآوري كرديم. كنسرسيومي از اساتيد دانشگاه  
تشكيل داده ايم تا اسناد ارگان هاي متولي را بررسي كنند. 
اما هنوز مجموع گزارشات دستگاه هاي متولي و بررسي اين 

كنسرسيوم نتوانسته است منشأ بو را مشخص كند. 
معاون محيط زيس��ت انساني س��ازمان محيط زيست، 
در تش��ريح عملكرد تيم  هاي كارشناس شناسايي منبع 
بو، اظهار كرد: به كمك تيم هاي كارش��ناس دانش��گاهي 
كه توسط سازمان محيط زيس��ت به كار گرفته شده اند، 
مي توانيم اثربخش��ي اقدامات خود را بيشتر كنيم. هدف 
سازمان اين اس��ت كه تا پايان سال، به برنامه هاي اجرايي 
برسد تا دستگاه ها جز انجام وظايف ذاتي خود با ياري دولت 
و كسب منابع، اقدامات بيشتري در جهت كمك به سالمت 

محيط  زيست كنند.

رييس انجمن پزشكان عمومي ايران از پيگيري حقوقي 
و شكايت اين انجمن از عامل كتاب سوزي اخير خبر داد.

عباس كاميابي با اعالم اين مطلب به ايسنا گفت: بدبين 
كردن مردم به دانش پزشكي، حتي اگر فقط روي يك 
نفر تاثير داشته و او را از پيگيري درمان باز دارد، تهديد 
عليه س��المت جامعه به  ش��مار مي رود و مستوجب 
برخورد قانوني است. او تاكيد كرد: موضع گيري هاي 
انجام شده به دليل اصرار اين فرد بر اشتباهات خود، راه 
به جايي نخواهد برد و شهرت وي را نيز بيشتر خواهد 
ك��رد. بنابراين بايد به صورت ج��دي و عملي با مقوله 

دانش سوزي برخورد شود.
كاميابي با بيان اينكه غربي و استعماري دانستن طب 
نوين، دروغ و توهمي بيش نيست، توضيح داد: دانش 
طب مولود جهان غرب نيست، بلكه يك ميراث ارزشمند 
جهاني است كه از حكيمان باس��تان در يونان و روم و 
ايران و هند و چين تا دانش��مندان امروزي ش��اغل در 
پيشرفته ترين مراكز علمي سراسر جهان، هر يك در 
بنيان گذاري آن نقش داشته اند. وي افزود: چشم پوشي 
از اين گنجينه پربار و پربها، كاري غيرعقالني است كه 
در هيچ يك از علوم ديگر اتفاق نمي افتد و هم اكنون همه 

ما در سراسر جهان از آخرين و به روزترين دستاوردهاي 
بشري در هر زمينه بهره مي بريم.

رييس انجمن پزش��كان عمومي ايران ضمن تشكر از 
واكنش هاي به موقع عالمان ديني و س��اير مسووالن، 
با تاكيد بر اينكه بس��ياري از مراجع تقليد بارها اعالم 
كرده اند چيزي به عنوان »طب اسالمي« نداريم، گفت: 
وقتي بزرگان دين، طب اس��المي را عنواني ساختگي 
مي دانند، پافشاري بر اين اعمال جاهالنه قطعا عملي 
مجرمانه اس��ت و از دس��تگاه قضايي توق��ع داريم با 
رسيدگي سريع، عادالنه و قاطع به اين پرونده، نشان 

دهد سالمت مردم در اولويت هاي آن قرار دارد. 
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»كرونا« پشت مرزهاي كشور

پروازهايچينبهايرانتعليقميشود؟
گروه راه و شهرسازي|

در پي افزايش تلفات ناش��ي از ويروس »كرونا« در چين، 
برخي ايرالين هاي بين المللي پروازهاي خود به اين كشور را 
متوقف كرده اند. در اين حال، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
ايران گفته هنوز تصميمي براي محدود كردن پروازهاي 
چين گرفته نشده است، اما آمادگي براي تعليق اين پروازها 
وجود دارد. همچنين غربالگري  ويروس كرونا در مبادي 
كشور و فرودگاه هاي بين المللي با جديت پيگيري مي شود. 
در اين ميان، استفاده همزمان از هواپيماهاي خطوط هوايي 
ماهان در پروازهاي داخلي و خارجي نگراني هايي در داخل 
كشور برانگيخته، اما مس��ووالن،  استفاده همزمان از يك 

هواپيما در پروازهاي داخلي و خارجي را رد كرده اند.
در حالي كه سازمان هواپيمايي كشوري از آمادگي براي 
تعليق پروازهاي چين به ايران خبر داده، وزير بهداشت در 
نامه اي به معاون اول رييس جمهوري از وي خواسته از ورود 

مسافر از مبداء چين به ايران جلوگيري شود.
به گزارش ايسنا، در پي شيوع ويروس كرونا در چين و انتشار 
آن در برخي نقاط جهان كه البته تا همسايگي ايران يعني 
اقليم كردس��تان عراق نيز گزارش شده است، بسياري از 
كشورها قرنطينه هاي انساني خود را در مبادي ورودي شان 
فعال تر و نظارت هايش��ان را شديدتر كرده اند تا بتوانند از 
شيوع و بروز اين ويروس در مرزهاي خود جلوگيري كنند.

در اين رابطه رضا جعفرزاده،  سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��ور در رابطه با آخرين وضعيت رصد و پايش ويروس 
كرونا در فرودگاه هاي بين الملل��ي اظهار كرد: غربالگري 
ويروس كرونا در مبادي ورودي و فرودگاه هاي بين المللي 
به ويژه فرودگاه بين المللي امام  خميني )ره( همچنان ادامه 
دارد و اين مساله تحت كنترل است. وي با بيان اينكه رصد 
و پايش اين ويروس به صورت مستمر انجام مي شود، درباره 
احتمال محدوديت يا ممنوعيت پروازهاي بين المللي از 
چين ب��ه مقصد ايران افزود: فعال گزارش��ي در اين زمينه 
نداشته ايم و تصميمي درباره قطع يا محدوديت پروازها در 
اين مسير گرفته نشده است. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
با بيان اينكه وزارت بهداشت خودش مستقيما موضوعي 
درباره پروازها اعالم نمي كند، ادامه داد: اين دستگاه متولي 
در ش��رايط خاص، اگر درخواستي مبني بر محدوديت يا 
ممنوعيت پروازها در راستاي پيشگيري يا كنترل بيماري 
داشته باشد آن را به س��ازمان هواپيمايي اعالم مي كند. 
گفتني است، ويروس جديد كرونا به تازگي در بخش هايي 
از كشور چين بسياري از افراد را مبتال كرده است كه با توجه 

به نوظهور بودن آن هنوز درماني براي آن پيدا نشده است.

   پاكستان پرواز به چين را لغو كرد
در اين حال، سازمان هواپيمايي پاكستان اعالم كرد كه پرواز 
ايرالين هاي اين كش��ور به مبدا و مقصد چين را به تعليق 
در آورده است. س��ازمان هواپيمايي پاكستان روز جمعه 
اعالم كرد كه به دنبال شيوع گسترده ويروس خطرناك و 
كشنده كرونا در چين و بسياري ديگر از كشورهاي جهان، 
پرواز ايرالين هاي اين كشور به مبدا و مقصد چين لغو شده 
و به حالت تعليق درآمده است. ويروس خطرناك و كشنده 
كرونا تاكنون منجر به كشته شدن بالغ بر ۲۰۰ نفر و ابتالي 
بيش از ۷۰۰۰ نفر در چين و ساير نقاط جهان شده است. 
بر اساس گزارش رويترز، سرعت ش��يوع باال و آمار باالي 
قربانيان اين ويروس موجب شد تا سازمان بهداشت جهاني 
نيز اعالم وضعيت اضطراري كند و از تمامي كشورها بخواهد 

اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از شيوع و انتشار اين 
ويروس انجام دهند.

   تركيش ايرالين پروازهاي خود را لغو مي كند
در اين حال، تركيش ايرالين هم پروازهاي خود به چين را 
به حالت تعليق درآورد. تركيش ايرالين به عنوان شركت 
هواپيمايي حام��ل پرچم تركيه كه يك��ي از بزرگ ترين 
ايرالين هاي فعال در سراسر جهان به شمار مي رود، نيز به 
دنبال شيوع گسترده ويروس خطرناك و كشنده كرونا در 
چين و مناطق شرق آسيا، اعالم كرده كه پروازهاي خود 
به چين را ت��ا تاريخ ۹ فوريه لغو كرده و به حالت تعليق در 
خواهد آورد. بر اس��اس گزارش رويترز، پيش��تر بسياري 
ديگر از ايرالين هاي بزرگ جهان همچون بريتيش ايرويز 
و لوفت هان��زا نيز پروازهاي خود را به چين در پي ش��يوع 

گسترده ويروس كرونا در اين كشور لغو كرده بودند.

   درخواست خلبانان امريكايي 
در روي��دادي ديگر، انجم��ن خلبانان و خدم��ه پروازي 
ايرالين هاي امريكايي با تنظيم يك دادخواست، خواستار 

توقف فوري پرواز به چين شدند.
به گزارش ايس��نا، بعد از آنكه سازمان جهاني بهداشت در 
خصوص شيوع گسترده ويروس خطرناك و كشنده كرونا، 
اعالم وضعيت هشدار و اضطراري كرد، انجمن خلبانان و 
مهمانداران هواپيمايي هاي سراسر اياالت متحده با تنظيم 
يك دادخواس��ت، از تمامي ايرالين هاي امريكايي تقاضا 
كردند كه هرچه زودتر پروازهاي خود به مبدا و مقصد چين 

را متوقف و لغو كنند.
بر اساس گزارش رويترز، آنها بر اين باورند كه مهمانداران 
و خدمه پروازي بيش��تر از ساير اقش��ار جامعه در معرض 
خطر ابتال و انتشار ويروس خطرناك و كشنده كرونا قرار 
دارند و مي توانند ناقل آن باشند كه اين مساله در تناقض 

كامل با درخواست سازمان بهداشت جهاني درباره تالش 
گس��ترده كش��ورهاي جهان براي جلوگيري و مقابله با 

ويروس كروناست.

   تكذيب استفاده از هواپيماي مشترك
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي ادعاي استفاده همزمان 
هواپيماهاي ش��ركت ماهان در پروازهاي داخلي و شرق 
آسيا را تكذيب كرد. رضا جعفرزاده در گفت وگو با مهر، درباره 
پيشگيري هاي سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص 
جلوگيري از ويروس كرونا با پروازهاي شرق آسيا به تهران 
گفت: برخالف آنچه كه گفته مي شود كه هواپيماهايي كه 
ماهان براي پروازهاي چين استفاده مي كند براي پروازهاي 
داخلي نيز مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، اين اتفاق هرگز 
رخ نداده و اين هواپيماها اختصاصا در پروازهاي خارجي 

استفاده مي شود.
وي افزود: سازمان هواپيمايي كشوري به فرودگاه هايي كه 
پروازهاي بين المللي دارند دس��تور داده تا همه مسافران 
به طور كامل چك شوند و مورد معاينه قرار گيرند. جعفرزاده 
يادآور ش��د: از زمان شيوع ويروس كرونا در كشور چين و 
انجام پروازهاي شرق آسيا به مقصد تهران، تاكنون حتي 
يك مورد از احتمال ابتالء به اين ويروس گزارش نش��ده 
است. خاطرنشان مي ش��ود كه پروازهاي داخلي ماهان 
با ايرباس ه��اي ٣١٠، ٣٠۶ و BAe و بوئينگ ٧۴٧ انجام 
مي شود. اين در حالي است كه پروازهاي چين هواپيمايي 
ماهان با ايرباس ٣۴٠ انجام مي شود. با اين حال هواپيماهايي 
كه به چين پرواز مي كنند، پرواز استانبول و دبي و… هم 
انجام مي دهند؛ ولي تاكنون خبري از پاكسازي هواپيماهاي 
بين المللي ايران، بين دو پرواز و ضدعفوني كردن آنها توسط 
كلينرها اعالم نشده است. پيش از اين، رضا رشيدپور، يكي از 
مجريان صدا وسيما در توئيتي اعالم كرده بود: هواپيماهايي 
كه شركت ماهان براي پروازهاي شرق آسيا مورد استفاده 
قرار مي دهد همزمان در پروازهاي داخلي نيز به جابه جايي 
مس��افران اقدام مي كنند كه اين ادعا از س��وي س��ازمان 

هواپيمايي كشوري تكذيب مي شود.
رشيدپور نوشته بود: »خط پروازي ماهان به چين برقرار 
اس��ت. همان هواپيماها پرواز داخلي هم انجام مي دهند. 
حتي به فرض كنترل مسافران ورودي، چه تضميني براي 
آلوده نشدن س��طوح تماس در داخل كابين وجود دارد؟ 
قصدم ترساندن مردم نيست. اما استدعا مي كنم موضوع 

را جدي بگيريد.«

    جزييات 3 طرح تحقيق و تفحص از شهرداري
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران جزييات سه طرح 
تحقيق و تفحص شوراي شهر از امالك، بدهي ها و قرارداد 
شهرداري با رسا تجارت را تشريح كرد. اعطا در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران به استناد ماده ۸۱ قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
۷۵ و اصالحات بعدي آن، در دو ماهه اخير سه طرح تحقيق 
و تفحص از عملكرد شهرداري تهران را تصويب كردند. وي  
گفت:  اولين ط��رح تحقيق و تفحص، »تحقيق و تفحص 
از ش��هرداري تهران پيرامون بدهي ها« بود  كه اين طرح 

تحقيق و تفحص ش��امل چهار محور است كه محور اول، 
بررسي و مقايس��ه تطبيقي گزارش هاي مديريت كنوني 
ش��هرداري و مديريت س��ال هاي ۹۳ الي ۹۶ در موضوع 
بدهي هاي شهرداري است.  وي افزود: محور دوم اين طرح؛ 
بررسي بدهي هاي شهرداري تهران و مناطق و سازمان ها و 
شركت هاي وابسته به اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك هاي 
داخلي و خارجي، پيمانكاران، بيمه، ماليات، احكام قضايي، 
امالك واقع شده در طرح هاي عمراني اجرا شده و نيمه تمام 
و ساير بدهي ها تا شهريورماه ۱۳۹۶ است و  سومين محور 
طرح تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري پيرامون بدهي ها 
عبارت است از بررسي ميزان انطباق بدهي ها با مصوبات و 

مجوزهاي صادره از طرف شوراي اسالمي شهر تهران در 
برنامه دوم و بودجه هاي سنواتي در دريافت وام و انجام هزينه 
و تعيين موارد احتمالي تخلفات از مصوبات است. در نهايت، 
چهارمين و آخرين محور اين تحقيق و تفحص پيرامون 
بدهي هاي شهرداري تهران، بررسي مطالبات شهرداري 
تهران از اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي دولتي و 
ميزان طلب ها از محل تبصره هاي قانوني است كه اين مهم 
در صحن علني شورا به تصويب اعضاي شورا رسيده است.

    تحقيق از قراردادهاي باالي ۵۰۰ ميلياردي
اعطا در مورد تحقيق و تفحص پيرامون مباني حقوقي 

و گزارش عملكرد قراردادها با ش��ركت رس��ا تجارت و 
واگذاري امالك موسوم به طرح سه شهيد گفت:  دومين 
طرح تحقيق و تفحص، »تحقيق و تفحص پيرامون مباني 
حقوقي و گزارش عملكرد قراردادهاي شماره مشخص با 
شركت رس��ا تجارت و واگذاري امالك موسوم به طرح 
سه شهيد است كه اين طرح در تاريخ ۱۰ بهمن ماه سال 
۱۳۹۷ با امضاي ۱۶ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه 
واصل ش��د و پس از ارجاع به كميسيون هاي تخصصي 
شورا در تاريخ ۱۵ دي سال ۱۳۹۸ در صحن علني شورا 
به تصويب رسيد كه در قالب اين مصوبه تحقيق و تفحص، 
توافقنامه ها و قراردادهاي شهرداري تهران با طرف هاي 

ديگر كه سقف ريالي آنها بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان بوده 
و طي سال هاي ۹۰ به بعد منعقد شده است، مورد بررسي 

قرار مي گيرد. 

    بررسي كميته راستي آزمايي هولوگرام ها
اعط��ا ادام��ه داد: از طرف��ي، بررس��ي عملك��رد كميته 
راستي آزمايي در موضوع هولوگرام ها و ميزان هولوگرام هاي 
تاييد شده و ابطال شده توسط اين كميته در طول دو سال 
گذشته، از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص پيرامون مباني 
حقوقي و گزارش عملكرد قراردادهاي منعقده با شركت رسا 
تجارت و واگذاري امالك موسوم به طرح سه شهيد است.
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برقراري پروازهاي »ايران اير« 
به سوئد پس از ۲۱ روز 

آژانس حمل و نقل سوئد بار ديگر با برقراري پرواز 
هواپيماهاي هما به دو مقصد استكهلم و گوتنبرگ 
موافقت كرد. به گزارش مهر، ايران اير اعالم كرد: 
بعد از سه هفته محدوديت پروازي براي شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، آژانس حمل 
و نقل سوئد مجددا با برقراري پروازي هما از تهران 
به دو شهر استكهلم و گوتنبرگ موافقت كرد. اين 
ش��ركت هواپيمايي قرار است با رفع محدوديت 
انجام شده، به زودي برنامه پروازي جديد خود به 
مقاصد دو شهر بزرگ سوئد را اعالم كند. به نظر 
مي رسد مسافران اروپايي هما تا چند روز آينده 
مي توانند براي سفر به سوئد از شركت هواپيمايي 
ايران اير بليت تهيه كنند. گفتني است سازمان 
هواپيمايي كشوري سوئد ۱۰ ژانويه ۲۰۲۰ )۲۱ 
دي ماه امس��ال( در پي س��انحه هوايي بوئينگ 
اوكرايني در ۱۸ دي ماه امسال )۸ ژانويه ۲۰۲۰( 
اعالم كرد پروازهاي ايران اير به مقاصد استكهلم 

و گوتنبرگ متوقف شده است.

 تاييدشدگان مسكن ملي
تا دوشنبه پيامك دريافت مي كنند

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه حداكثر تا روز دوش��نبه ۱۴ بهمن 
ماه به افراد واجد شرايط طرح اقدام ملي مسكن 
پيامك ارسال مي شود، گفت: تاييد شدگان بايد 
به س��ايت مراجعه كنند و از مكان ارايه مدارك 

مطلع شوند.
محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا افزود: سپس 
اين افراد بايد وارد وبسايت ش��وند و با درج كد 
رهگيري، از مكاني كه باي��د براي ارايه مدارك 
مراجعه كنند مطلع شوند. فعال فقط به كساني 
كه واجد شرايط هستند پيامك ارسال مي كنيم 
اما براي كساني كه حذف شده اند نيز شرايطي 
فراهم مي كنيم كه بتوانند در روزهاي آينده با 
كد رهگيري از وضعيت و علت حذف خود اطالع 

پيدا كنند.
وي افزود: متقاضياني كه تاييد مي شوند در هر 
منطقه از كش��ور به اداره كل راه و شهرس��ازي 
مربوطه مراجعه و پرونده خود را تكميل مي كنند 
و سپس مراحل معرفي به بانك، افتتاح حساب 

و مقدمات معرفي به پروژه ها انجام مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در مكان 
مراجعه، مدارك اعالمي راستي آزمايي مي شود 
گف��ت: در اين مرحله فقط بخ��ش مربوط به ۵ 
سال سكونت در شهر مورد تقاضا بايد ارايه شود 
كه باي��د آن را حضوري ارايه كنند. محمودزاده 
درباره مبلغي كه واجدان شرايط بايد در مرحله 
اول طرح اقدام ملي مسكن پرداخت كنند، اظهار 
كرد: افراد در مرحله  اول بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون 
تومان پرداخت مي كنند. البته ممكن اس��ت با 
توجه به ويژگي هاي پروژه از جمله ارتفاع و زيربنا 
نياز باشد كه پول بيشتري بپردازند. قيمت ها هم 
فعال متري ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان است. البته 
ما قيمت را علي الحساب در نظر گرفته ايم و در 
زمان تحويل، مسكن بر اساس قيمت تمام شده 
ارايه مي ش��ود. وي تصريح كرد: اقداماتي مثل 
فروش اقس��اطي مصالح با تخفيف را در دستور 
كار قرار داده ايم كه قطعا قيمت تمام ش��ده اين 
س��اختمان ها ارزان تر از بازار خواهد بود. به هر 
حال دولت، مجري نيس��ت و مج��ري، بخش 
خصوصي است ولي ما از صرفه در مقياس و موارد 
مختلف استفاده مي كنيم تا بتوانيم قيمت تمام 

شده را به حداقل برسانيم.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گفت: در ط��رح اقدام ملي به طور متوس��ط در 
كشور ۵۸ درصد واجد شرايط و ۴۲ درصد فاقد 
شرايط بودند كه ريزش كردند. البته رقم ها در 
اس��تان هاي مختلف و حتي شهرهاي مختلف، 
متفاوت است. به طور مثال در يك شهر ۶۳ درصد 
افراد شرايط الزم را نداشتند و در يك شهر ديگر 
۷۵ درصد واجد شرايط بودند كه جزييات شهرها 

را به طور دقيق اعالم مي كنيم.

 بيدودهاي برقي و دنده اي
 به پايتخت مي آيد

مدير توسعه سيستم هاي حمل و نقل پاك با اشاره 
به اينكه فاز بعدي فعاليت بيدود در پايتخت ارايه 
دوچرخه هاي دنده اي و برقي است، گفت: قرارداد 
حمايتي از شركت بيدود توسط شهرداري تهران 

به زودي منعقد مي شود.
يعقوب آزاده دل، مدير توسعه سيستم هاي حمل و 
نقل پاك در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: قرارداد 
حمايتي از شركت بيدود توسط شهرداري تهران 
به زودي منعقد مي ش��ود و فضاي تبليغاتي در 
ايستگاه ها به اين شركت اختصاص داده شده تا 

بخشي از هزينه هاي خود را تأمين كند.
وي گفت: فاز بع��دي فعاليت بيدود در پايتخت 
ارايه دوچرخه هاي دنده اي و برقي اس��ت و قرار 
اس��ت برنامه هايي در اين راستا براي سال آينده 

اجرايي شود.
مدير توسعه سيستم هاي حمل و نقل پاك ادامه 
داد: بيشترين دوچرخه هاي بيدود در منطقه هاي 
۶ و ۱۱ قرار دارد و از ۶۰ ايستگاه اين شركت ۳۰ 

ايستگاه آن مربوط به اين دو منطقه است.
آزاده دل اظهارك��رد: ش��هرداري و مديري��ت 
سيستم هاي حمل و نقل پاك با آموزش و پرورش 
تفاهم نام��ه اي منعقد كرده كه بر اس��اس آن به 
صورت پايلوت دانش آموزان سه منطقه ۶، ۱۱ و 
۱۲ عالوه بر اينكه مهارت هاي دوچرخه سواري 
ياد مي گيرند براي مدارس آنها پاركينگ دوچرخه 
در نظر گرفته خواهد شد، همچنين مسير ايمن 

دوچرخه مورد توجه شهرداري قرار دارد.

»تعادل«  وضعيت بازار 10 ماهه ملك در تهران را بررسي مي كند 

افزايش66  درصدي قيمت مسكن در سال 98
گروه راه و شهرسازي|

درحال�ي كه حجم معامالت مس�كن از تيرماه 
س�ال جاري به 5 هزار فقره قرارداد نرس�يده 
ب�ود در آذر ماه، 9500 قرارداد به امضا رس�يد 
و بازار مس�كن رش�دي 7‚134 درصدي را در 
تعداد قرارداده�ا تجربه ك�رد، در دي ماه هم 
حجم معامالت 1‚12 درصد در مقايسه با آذرماه 
رشد داش�ت و به 10700 فقره رس�يد؛ در اين 
ميان، قيمت ها هم روندي افزايش�ي داشت و 
از 53‚13 ميليون توم�ان در آذرماه به 81‚13 
ميليون تومان در دي ماه رسيد، يعني همگام 
با رشد قيمت ها، شاهد افزايش حجم معامالت 

مسكن هم بوديم.
 اما در ش�رايطي كه طي دو ماه گذش�ته، حجم 
معامالت و قيمت ها روندي صعودي داشته اند، 
بررس�ي كارنام�ه بازار مس�كن ط�ي 10 ماهه 
گذش�ته نش�ان مي دهد كه نمودار معامالت و 
قيمت مس�كن طي اين مدت نوس�اني بوده و 
روند ثابت�ي را طي نكرده اس�ت، در اين مدت 
تعداد آپارتمان هاي مس�كوني معامله ش�ده 
شهر تهران، به حدود 1‚60 هزار واحد مسكوني 
رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
6‚42 درصد كاهش نش�ان مي دهد، همچنين 
در اين مدت، متوسط قيمت يك متر مربع بناي 
واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در شهر تهران 88‚12 ميليون 
تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال 

قبل9‚56 درصد افزايش داشته است.

   واحدهاي نوساز، پرطرفدار
در شرايطي كه بازار مسكن در دي ماه شرايط خوبي 
را نسبت به ماه هاي قبل خود سپري مي كند، نگاهي 
به توزيع تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده در 
ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن اس��ت 
كه از مجموع ۱۰۶۸۷ واحد مس��كوني معامله شده، 
واحدهاي تا ۵ س��ال ساخت با س��هم ۸‚۴۱ درصد 
بيشترين س��هم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذكور در مقايسه با دي ماه سال قبل حدود ۶‚۱ واحد 
درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با 

 قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا۲۰ سال افزوده شده است.
توزيع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق 
مختلف شهر تهران در دي ماه سال ۹۸ حاكي از آن 
است كه از ميان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه 
۵ با سهم ۳‚۱۶ درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قراردادهاي مبايع��ه نامه را به خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنين مناط��ق ۲ و ۴ ب��ه ترتيب با 
س��هم هاي ۴‚۹ و ۲‚۹ درصدي در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند.
در مجموع ۸‚۷۳ درصد از كل تعداد معامالت انجام 
شده در شهر تهران در دي ماه سال جاري مربوط به 
۱۰ منطقه ش��هر  به ترتيب بيشترين فراواني شامل 
مناط��ق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۳ و ۱۱ ب��وده 
و ۱۲منطقه باقيمان��ده ۲‚۲۶ درص��د از كل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

   رشد 4۱ درصدي قيمت 
در دي ماه س��ال ۱۳۹۸، متوس��ط قيم��ت يك متر 
مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران ۸۱‚۱۳ ميليون 
تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب معادل ۱‚۲ و ۹‚۴۰ درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. در ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، 
بيش��ترين متوس��ط قيمت يك متر مربع زيربناي 
مسكوني معامله شده معادل ۱۶‚۳۰ ميليون تومان 
به منطق��ه يك و كمترين آن با ۵۳‚۶ ميليون تومان 
به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب ۵‚۳۰ و ۳‚۵۵ درصد 

افزايش نشان مي دهند.

   استقبال از واحدهاي مسكوني ارزان قيمت 
اما توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
ش��ده بر حس��ب قيمت يك متر مربع بنا در دي ماه 
سال ۹۸ حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي مسكوني 
در دامنه قيمتي ۹ تا ۵‚۱۰ ميلي��ون تومان به ازاي 
هر مت��ر مربع بنا با س��هم ۶‚۱۱ درصد، بيش��ترين 
س��هم از تع��داد معامالت ش��هر ته��ران را به خود 
اختص��اص داده ان��د و دامنه قيمت��ي ۵‚۱۰ تا ۱۲ و 
۵‚۷ ت��ا ۹ ميليون تومان به ترتيب با س��هم ۸‚۱۰ و 

 ۳‚۱۰ درص��دي در رتبه هاي بعدي ق��رار گرفته اند.
در اين ماه، توزيع حج معامالت به گونه اي بوده است 
كه ۹‚۵۷ درصد واحدهاي مس��كوني با قيمت هاي 
كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
شهر تهران )۸۱‚۱۳( ميليون تومان معامله شده اند.

   خانه هاي كوچك همچنان پرفروش 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در دي ماه 
سال ۱۳۹۸ نشان مي دهد، بيشترين سهم از معامالت 
انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي ۶۰ تا ۷۰ 
مترمربع با سهم ۲‚۱۵ درصد اختصاص داشته است.  
واحدهاي داراي زيربن��اي ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر 
مربع به ترتيب با س��هم هاي ۵‚۱۴ و ۶‚۱۲ درصدي 

در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
در مجموع در اين ماه، واحدهاي مس��كوني با سطح 
زيربن��اي كمتر از ۸۰ مت��ر مرب��ع، ۹‚۵۵ درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.

   ثبت نيمي از معامالت 
با ارزش 9۵۰ ميليون تومان 

در دي ماه سال ۱۳۹۸، توزيع فراواني تعداد واحدهاي 
مس��كوني معامله ش��ده بر حس��ب ارزش هر واحد 
حاكي از آن است كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد 
بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش ۳ تا ۵‚۴ ميليارد 
ريال با اختصاص سهم ۱۳ درصد، بيشترين سهم از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحدهاي داراي ارزش ۵‚۴ ت��ا ۶و ۶ تا۵‚۷ ميليارد 
ري��ال هم به ترتيب با اختصاص س��هم هاي ۱‚۱۲ و 
۸‚۱۰ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع در اين م��اه، حدود ۴۸.۵ درصد از معامالت 
به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از ۹۰۰ ميليون 

تومان اختصاص داشته است.

   رشد ۲9 درصدي اجاره بها 
بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 
و در كل مناطق شهري در دي ماه سال جاري مويد 
رشد به ترتيب معادل۲۹ و ۹‚۳۰ درصدي نسبت به 

ماه مشابه سال قبل است.

عملكرد ماهانه بازار مسكن تهران در سال 98

متوسط قيمت يك متر مربع زيربنا  ماه
)ميليون تومان( 

درصد تغيير
درصد تغييرتعداد معامالت نسبت به ماه قبل

 نسبت به ماه قبل

11.272.1342373.3فروردين

12.6712.512128254.3ارديبهشت

50.6-13.34.96000خرداد

13.350.4480020تير

13.032.4330031.3مرداد

12.672.8280015.3شهريور

12.720.4340022مهر 

2410019.5-12.46آبان

13.538.59500134.7آذر 

13.812.11070012.1دي

نمودار متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در 10 ماهه سال 98

نمودار حجم معامالت طي 10 ماهه نخست سالجاري

در شهر



خبر

فعاالن اقتصادي با انتقاد از فرآيند جديد صدور كارت هاي بازرگاني در گفت وگو با »تعادل« مطرح كردند

حفظ امضاهاي طاليي با بخشنامه جديد 
تعادل | گروه بازرگاني|

صدور وتمديد كارت هاي بازرگاني درهفت گام ترسيم شد. 
پيرو توافق سه جانبه ميان »وزارت صمت، اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران و ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز« فرآيند جديد صدور و تمديد كارت بازرگاني 
ابالغ شد. اين بخشنامه به دليل سوءاستفاده هاي صورت 
گرفته در روند ص��دور كارت بازرگاني و همچنين با هدف 
كاهش تسهيل و تسريع در انجام امور متقاضيان، در هفت بند 
تدوين شده است. اين آيين نامه در حالي منتشر شده كه طي 
سال هاي گذشته تقريبا هر ساله اصالحيه جديدي در مسير 
صدور كارت بازرگاني صادر شده است. هر آيين نامه جديد 
نيز بحث هاي گسترده اي را ميان فعاالن بخش خصوصي و 
مسووالن دولتي، به وجود آورده است. درهمين حال، برخي 
از فعاالن اقتصادي، در گفت وگو با »تعادل« ضمن انتقاد از 
فرآيند صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني، آن را مانعي در 
مسير توسعه تجارت و اقتصاد كش��ور دانستند. براساس 
گفته هاي آنها، دولت با ابالغ چنين بخشنامه اي به دنبال 
اين اس��ت كه كه با راه اندازي سامانه جامع تجارت، بخش 
خصوصي را به حاشيه براند و اين سامانه كامال تحت نظر 
دولت باشد. از سوي ديگر، جايگاه امضاهاي طاليي را براي 

مسووالن دولتي حفظ كند. 

 دستورالعمل جديد براي كارت هاي بازرگاني
طي سال هاي اخير، شرايط صدور كارت بازرگاني همواره 
به يك مناقشه بين بخش دولتي و خصوصي تبديل شده 
است. به طوري كه بخشنامه هاي ابالغي در مورد كارت هاي 
بازرگاني، با اصالحات فراواني مواجه شده است. اصالحاتي 
كه اغلب با هدف كاهش امكان سواستفاده از كارت بازرگاني 
ابالغ و اجرايي مي ش��وند، اما محدوديت هايي را به دنبال 
دارند و د رنتيجه با سيل اعتراضات فعاالن اقتصادي مواجه 
مي شوند. بررس��ي روند صدور اين كارت ها ظرف 3 سال 
گذشته، تغييرات مداوم در روند صدور آنها را به خوبي نشان 
مي دهد. آيين نامه صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني در 
مرداد ماه سال 96، با توجه به اعتراضاتي كه از سوي فعاالن 
اقتصادي مبني بر محدوديت فعاليت آنها، مطرح مي شد، 
بازبيني و ابالغ شد. در اصالحيه جديد، سقف محدوديت 
واردات براي واحدهاي توليدي برداشته شد. مطابق با اين 
آيين نامه، متقاضي درياف��ت كارت بازرگاني بايد گردش 
مالي مناس��بي براي انجام فعاليت تجاري مورد نظر خود 
داشته باشد. شخصي كه اقدام به دريافت اين كارت مي كند 
نبايد گزارش هاي منفي مالي از جمله چك برگش��تي يا 
بدهي مالياتي داشته باشد. عالوه بر اين، با هدف رتبه بندي 
كارت هاي بازرگاني، پيشينه اعتباري، شاخص هايي چون 
»سابقه فعاليت شركت، سابقه و توان مديريتي، دارا بودن 
اهداف و برنامه ريزي مناس��ب، حجم واردات و صادرات يا 
حجم كل تجارت، شاخص بهره وري، ميزان سرمايه ثبت 
شده، نسبت هاي مالي، نس��بت بدهي هاي غيرجاري به 
بدهي هاي جاري، درصد ارزش افزوده ايجادي و همچنين 
دانش بني��ان بودن بنگاه ها، حضور فعال در تش��كل هاي 
مربوطه، ميزان مشتري مداري، دارا بودن واحد تحقيق و 
توس��عه، برخورداري از گواهينامه بين المللي و در نهايت 
سازگاري فعاليت با محيط زيست«، نيز از جمله مواردي 

است كه مورد توجه قرار گرفتند. 

اما اصالحي��ه بعدي در مرداد ماه س��ال 97، انجام گرفت. 
اين آيين نامه با توجه سياست هاي ارزي دولت كه زمينه 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني را فراهم مي كرد، ابالغ 
ش��د. در آيين نامه ياد ش��ده ارزش واردات براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني براي سال 
اول، ۵۰۰ هزار دالر و براي سال دوم، ۲ ميليون دالر تعيين 
شد. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي )از قبيل پروانه 
بهره برداري، جواز تاسيس گواهي فعاليت صنعتي و كارت 
شناس��ايي( از وزارت صمت و با عناوين مشابه آن از ساير 
وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي 
قانوني، صرفا براي تامين نياز توليدي خود از ش��مول اين 
تبصره مستثني بودند. دارندگان كارت بازرگاني براي سال 
س��وم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد 
آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات 
شدند. همچنين داشتن محل كسب با موقعيت اداري اعم از 
ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شركت يا 
يكي از سهامداران عمده )براي اشخاص حقوقي( و داشتن 
محل كس��ب با موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري 
داراي شناسه رهگيري )براي اشخاص حقيقي( الزامي بود. 
گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي 
در اتاق هاي بازرگاني براي دريافت كارت بازرگاني توسط 
اشخاص حقيقي و نمايندگان مس��وول از سوي اشخاص 
حقوقي نيز الزامي شد.با وجود تمهيدات ياد شده، همچنان 
گزارش هايي مبني بر سوءاستفاده از كارت بازرگاني، شنيده 
مي شود. درنتيجه تالش ها براي اصالح مجدد در روند صدور 
كارت بازرگاني ادامه يافت كه به فرآيند جديدي براي صدور 
وتمديد كارت بازرگاني منجر شد. به طوريكه در تازه ترين 
اقدام و پيرو توافق سه جانبه ميان »وزارت صمت«، »اتاق 
بازرگاني ايران« و »ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز«، 
فرآيند جديد صدور و تمديد كارت بازرگاني در زمان مقرر 
)هشتم بهمن ماه س��ال 1398( از سوي حسين مدرس 
خياباني قائم مقام وزير در امور بازرگاني ابالغ شد. براساس 
بند يك اين بخشنامه، اين ابالغيه ثبت درخواست صدور يا 
تمديد كارت بازرگاني توسط متقاضيان در سامانه جامع 
تجارت به عنوان سامانه يكپارچه تجارت، انجام مي شود. در 
همين حال شيرازيان مدير پروژه سامانه جامع تجارت نيز 
هفته گذشته در گفت وگويي اختصاصي با روزنامه تعادل اين 
نويد را داد كه بخش صدور و تمديد كارت بازرگاني به زودي 

در سامانه جامع تجارت راه اندازي خواهد شد.
براساس بند دوم اين بخشنامه، درخواست صدور يا تمديد 
كارت بازرگاني براساس استعالم از مراجع ذي ربط توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مربوطه بررسي 
و تاييد مي ش��ود. در بند ديگري ازاين دستورالعمل آمده 
است كه نتايج استعالم انجام شده از درخواست متقاضيان 
به سامانه اتاق بازرگاني به صورت سيستمي، ارسال خواهد 
شد. همچنين به موجب بند چهارم اين بخشنامه، صالحيت 
متقاضيان درخواست صدور يا تمديد كارت بازرگاني توسط 
اتاق بازرگاني با انجام اقداماتي نظير دريافت و بررسي اسناد 
و مدارك، برگزاري دوره هاي آموزشي، بازديدهاي ميداني و 
مصاحبه حضوري و احراز صالحيت حرفه اي افراد، بررسي 
و احراز مي شود. براساس بند پنجم، صدور كارت بازرگاني 
پس از احراز صالحيت افراد متقاضي توسط اتاق بازرگاني 
مطابق ضوابط و مقررات قانوني و ارسال نتيجه آن به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به صورت سيستمي، صورت خواهد 
گرفت. همچنين در بند شش��م اين بخشنامه آورده شده 
كه كارت بازرگاني به متقاضيان واجد شرايط توسط اتاق 
بازرگاني و كنترل بر نحوه عملكرد بازرگان و تجار، تحويل 
مي شود. در نهايت و در بند هفتم، ضمن ارسال نمودار فرآيند 
اجرايي اين موضوع يادآور مي شود مسووليت بررسي و تأييد 
اهليت متقاضيان به تناسب شاخص هاي مورد نظر به عهده 
هر يك از طرفين )وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و اتاق 

بازرگاني( مي باشد.

   ذي نفعان چه مي گويند؟ 
با توجه به در نظر گرفتن هف��ت گام براي صدور و تمديد 
كارت هاي بازرگان��ي، نظر فعاالن اقتص��ادي در اين باره 
چيست؟ در همين رابطه، حسن فروزان فرد، عضو هيات 
نمايندگان اتاق اي��ران در گفت وگو با »تع��ادل« هدف از 
فرآيند جديد را تشديد دقت نظر در مورد صدور يا تمديد 
كارت هاي بازرگاني ميداند و در اين باره مي گويد: بسياري از 
دستگاه هاي حاكميتي اعتقاد دارند نقص عمده اي در روند 
صدور اين كارت ها وجود دارد و اين نقص را به ناكارآمدي 
عملكرد اتاق بازرگاني نسبت مي دهند. اين اتهامات در حالي 
مطرح مي شود كه فعاالن اتاق بازرگاني از سال هاي گذشته 
به اشتباهات ناشي از دستي بودن فعاليت ها و تنوع رفتاري 

ناشي از تصميم گيري افراد انديشيده اند. 
به گفته او، بر همين اس��اس نيز سامانه مستقلي با هدف 
جمع بندي و صدور كارت ها به صورت يكپارچه، تعبيه شد و 
توسط اتاق بازرگاني به بهره برداري رسيد. از آنزمان تاكنون 
نيز صدور كارت بازرگاني به صورت متمركز در اتاق بازرگاني 
ايران انجام مي شود. با اين وجود دستگاه هاي دولتي مختلف، 

همكاري الزم را براي راه اندازي اين سامانه نكردند. فروزان فرد 
در ادامه افزود: اتاق بازرگاني از سال 139۰، مبتني بر تغييرات 
آيين نامه صادرات و واردات كشور، رتبه بندي اعضاي خود 
را آغاز و تالش كرد از با اين روش دقت نظر خود را در مورد 
ص��دور كارت  بازرگاني افزايش دهد، اما با گذش��ت زمان 
مسووالن دولتي به اين باور رسيدند كه خودشان، مسووليت 
اجراي رتبه بن��دي كارت هاي بازرگاني را بر عهده بگيرند. 
درنتيجه با ايجاد هيجان و ارايه اطالعات درست و نادرست 
در كنار هم اتاق بازرگاني را در شرايط سختي قرار دادند تا 

اين مسووليت را از اين بخش سلب كنند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه اين ساماندهي 
براي كارت هاي بازرگاني از طريق س��امانه جامع تجارت، 
رتبه بندي توس��ط وزارت صمت و ورود ستاد مبارزه ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را تالش گروه مهمي از حاكميت 
عنوان كرد كه تمايل ندارند فع��االن بخش خصوصي در 
قالب اتاق بازرگاني، بتوانند سامانه مستقلي براي سنجش 
خودشان، مس��تقل از دولت داشته باش��ند. او تاكيد كرد 
كه قص��د آنه��ا از انجام چني��ن كاري اين اس��ت كه اين 
س��امانه اي كامال تحت نظر دولت باشد. وي درواقع صدور 
چنين آيين نامه هايي را تالش بخش��ي از مديران مياني 
دستگاه هاي دولتي براي حفظ امضاهاي طاليي و همچنين 
حفظ جايگاه دولت در تعامل با بخش خصوصي دانست. 
فروزان فرد در نهايت افزود: بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني 
اعتقاد دارند صدور كارت بازرگاني به عنوان مجوزي براي 
تجارت بين المللي، نقش محدودكنن��ده دارد. كما اينكه 
نمونه شفاف و روش��ني از صدور كارت بازرگاني به عنوان 
 مجوز تجارت در س��طح بين الملل نمي بينيم. اين مجوز 
رانت خيز و محدودكننده است. به عالوه آنكه صدور مجوز 

ياد ش��ده، اعتباري به اتاق بازرگاني نمي بخشد و راهگشا 
براي فعاليت هاي تجاري نيس��ت.اما عباس آرگون عضو 
هيات نمايندگان اتاق ته��ران درباره فرآيند جديد صدور 
كارت بازرگاني نظر ديگري دارد و در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: هر اقدامي كه سرعت انجام فعاليت ها را باال ببرد و 
زمينه اي براي افزايش شفافيت ايجاد كند، بايد مورد حمايت 
قرار گيرد. بر همين اساس اگر طرح ياد شده به مكانيزه كردن 
امور، دريافت كمتر اسناد و اعتبارسنجي در حداقل زمان، 
منجر شود، از آن حمايت خواهيم كرد. اين فعال اقتصادي 
افزود: اما بايد منتظر ماند تا ببينيم ادعاهاي ياد شده در ارايه 
آيين نامه مورد بحث به واقعيت مي پيوندد يا خير. به گفته 
او، از آنجاكه در اصالحيه جديد، بررسي ها به سامانه جامع 
تجارت سپرده مي شود، انتظار مي رود كه كاهش مفاسد و 
تخلفات را به دنبال داشته باشد. آرگون همچنين تاكيد كرد: 
همه بحث هاي مطرح ش��ده در حالي است كه بسياري از 
فعاالن اقتصادي اعتقاد دارند كه اصوال صدور كارت بازرگاني 
اشتباه است. درواقع بايد به سمتي پيش برويم كه با ايجاد 
زيرساخت هاي الزم در كشور، كارت بازرگاني، حذف شود. 
از سوي ديگر، حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز در همين باره و درگفت وگو با »تعادل« تاكيد كرد: 
كارت بازرگاني در كشور ما به مجوزي براي تجارت بدل شده 
است و چنين مفهومي در دنيا مرسوم نيست. درواقع بايستي 
تبادالت اقتصادي را در سطح بين المللي تسهيل كرد، نه 
اينكه با تصويب آيين نامه هاي مختلف، مانعي در مسير آن 
تراشيد. در بسياري از كشورها دريافت كارت بازرگاني به 
منزله عضويت در اتاق بازرگاني است؛ درحالي كه در ايران 
نگاهي كه به كارت بازرگاني وجود دارد، مانع از حضور فعاالن 

اقتصادي در اين نهاد بخش خصوصي شده است. 
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شكر با وجود تغيير اولويت ارزي 
گران نمي شود

مديركل دفترخدمات بازرگاني وزارت صمت گفت: 
تغيير اولويت تخصيص ارز دولتي از گروه يك به دو 
به منزله گراني شكر نيست. اين تغيير اولويت به دليل 
وفور و تأمين نياز بازار با ارز ۴۲۰۰ توماني است. به 
گزارش شاتا، محمد قبله در پاسخ به اينكه آيا ارسال 
نامه اي از س��وي وزارت صمت به بانك مركزي در 
مورد تغيير اولويت ارزي واردات شكر به معناي تغيير 
مبناي ارز وارداتي نيست؟ اظهار كرد: موضوع اشاره 
شده در نامه مورد نظر مربوط به تصميمات داخلي 
كارگروه ارز در تعيين اولويت تخصيص ارز دولتي 
توسط بانك مركزي بوده و گروه بندي اشاره شده 
مربوط به مديريت تخصيص بهينه ارز براي ايجاد 
توازن در تامين به موقع كاالهاي اساسي بوده است. 
به گفته وي، تغيي��ر اولويت تخصيص ارز دولتي از 
گروه 1 به گروه ۲ به منزله تغيير نرخ شكر نيست. وي 
افزود: بنابراين مقرر شده، كارگروه تخصيص ارز به 
همين منظور اولويت هاي تخصيص ارز را در سه گروه 
يا سبد به بانك مركزي اعالم كند. در سبد اعالمي 
اول، ش��كر جزو كاالهاي اولويت دار براي دريافت 
ارز ۴۲۰۰ توماني بود ليكن بررسي ها نشان داد كه 
به دليل وفور واردات و تكميل ذخاير استراتژيك و 
تامين مكفي نياز بازار، تخصيص ارز ساير كاالهاي 
اساسي در اولويت بوده، بنابراين طي آن نامه ساير 
كاالهاي اساسي به عنوان اولويت تخصيص ارز به 
بانك مركزي اعالم شد. به گفته او، در اين نامه تاكيد 
شد با توجه به تامين نياز و حجم ذخاير استراتژيك 
اولويت، تخصيص ارز به س��اير كاال هامنتقل شود.

كاالي ش��كر همچون گذش��ته با توجه به ذخيره 
مناسب و تامين به موقع، توزيع و عرضه خواهد شد 
و تا پايان سال به وفور شكر با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد 
ش��ده و از اين بابت بازار با مشكلي مواجه نخواهد 
شد. قبله در پايان تأكيد كرد: ضمنا ميزان ذخيره 
استراتژيك نيز در سقف مصوبات تكميل شده است. 
هر گونه تغيير نرخ ارز واردات شكر از ۴۲۰۰ توماني 
به نيمايي بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي 
و بعد از اتخاذ تصميم از س��وي مراجع ذيصالح، از 
سوي باالترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به باالترين مقام بانك مركزي اعالم خواهد شد. 

۴۳۹ طرح صنعتي و معدني 
افتتاح مي شود

شاتا|معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد: 
در ايام اهلل دهه فجر امسال ۴39طرح صنعتي و معدني 
در سراسر كشور، افتتاح مي شود. سعيد زرندي گفت: 
مجموع سرمايه گذاري انجام شده براي اين طرح ها 
حدود ۵۰هزار ميليارد تومان مي باش��د. وي افزود: 
با راه اندازي اين واحده��اي صنعتي و معدني براي 
حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر اش��تغال مستقيم ايجاد 
خواهد شد. معاون طرح و برنامه همچنين گفت: در 
دهه فجر امس��ال، عمليات اجرايي 1۰طرح بزرگ 
آغاز مي ش��ود . وي اف��زود: براي اج��راي طرح ها در 
مجموع سرمايه گذاري حدود 8۵۰۰ميليارد تومان 
نياز خواهد بود. زرندي گفت: با تكميل اين طرح ها 
اشتغال زايي حدود ۲ هزار نفر در بخش صنعت و معدن 
ايجاد خواهد شد. معاون طرح و برنامه گفت: از ميان 
طرح هاي آماده افتتاح 7۴ طرح بزرگ و اصلي بخش 

صنعت و معدن انتخاب شده است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

سند کمپانی  و کارت ماشين خودرو   سواری سانتافه مشکی  مدل ۲۰11  
شماره شاس�ی KMHSH81GDBU۶۲۶11۰  شماره پالک ؛ 1۳ ص۳۶1 
ايران 15  وشماره موتور G۶DCAS5۶7117  بنام  مالک ؛ علی اکبر برادران 

حسينی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی

شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن )سهامي خاص(

شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن در نظر دارد نسبت به خريد ۳۰۰/سيصد تن كره گياهي 
)مارگارين( مورد نياز از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت دومرحله اي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 1۳98/11/۰8 لغايت 1۳98/11/۲۰ جهت دريافت شرايط 

مناقصه به واحد تداركات اين شركت مراجعه نمايند. 
آخرين مهلت تحويل مدارك روز شنبه 1۳98/1۲/۰۳ مي باشد.

                                                                                                                              ساير:
1- سپرده شركت در مناقصه خريد يكدستگاه كندانسور:                                    مبلغ 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

)س�پرده ش�ركت در مناقصه بايد حاوي ضمانتنامه بانكي معتبر و بي قيد و شرط با درج 
موضوع مناقصه و حداقل چهار ماه اعتبار و يا واريز بحساب شركت شير پاستوريزه پگاه 

گيالن مي باشد(
- تاريخ بازگشايي مرحله اول: روز دوشنبه 98/1۲/۰5 ساعت 11/۰۰ صبح مي باشد.

- تاريخ بازگشايي مرحله دوم: پس از ارزيابي فني و بازرگاني شركت كنندگان حداكثر طي 
15 روز كاري متعاقبا به شركت كنندگان اعالم ميگردد.

آدرس: رشت- شهر صنعتي- ورودي دوم- شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن.
تلفن: ۰1۳۳۳88۳۰8۲ نمابر: ۰1۳۳۳88۲۳48

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت شير پاستوريزه پگاه گيالن 

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد به صورت مناقصه انجام خدمات نگهباني خود در سطح استان اردبيل را از بين شركت هاي واجد شرايط زير كه در فهرست شركت هاي تاييد صالحيت شده سازمان حراست صنعت نفت مي باشند  از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( برگزار و به مدت 1۲ ماه تقويمي  به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد. 

بدين منظور از كليه شركت ها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي انجام كار مذكور را دارد و همچنين داراي صالحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از 
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي را نيز دارند  ضمن واريز مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ريال ) سيصد و پنجاه هزار ريال ( به حساب شبا IR 1۰۰1۰۰۰۰۴۰۰11181۰۴۰۲11۲7  تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 
3۰711817۵۲9۲6۰۰8۴1۲71۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( به 

آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
پيشنهادهايي كه در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غير قابل بررسي مي باشند.

توجه : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه ۲6۵1۰/ت 39۰39  مورخ  1388/۲/9  ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.
تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )۴( آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيات وزيران به شماره 1۲3۴۰۲/ت ۵۰6۵9 ه� مورخ 9۴/9/۲۲ بوده باشد.

مدارك و مستندات ضروري : 
الف(  از پيمانكاران تاييد شده سازمان حراست وزارت نفت باشد.

ب (  روزنامه رسمي آگهي ثبت / تاسيس شركت .
ج (  روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

د (  اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .
ه� ( شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيات مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي . 

و (  ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرايي در كارهاي قبلي .
ز (  ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ح ( ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .
خ (  گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ظ(  داراي گواهينامه معتبر تاييد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ) فعاليت نگهباني( باشد.
1- مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1/63۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) يك ميليارد و ششصد و سي و دو ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه 

ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا IR 3۲۰1۰۰۰۰۴۰۰11181۰63769۵8  تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 9۴۴11817۵۲9۲6۰۰9۲9999۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
۲- تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/11/19 از ساعت 8/۰۰     

۳- تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/11/۲3  قبل از ساعت 19/۰۰
4- تاريخ تسليم اسناد و پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/1۲/۴  قبل از ساعت 1۲/۰۰

5- تاريخ بازگشايي : روز يكشنبه مورخ 98/1۲/۴ راس ساعت 1۴/3۰ در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .
ضمنًا آگهي فوق در شبكه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطالع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

تلفن تماس : ۳۳74۳78۲ – ۰45         

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره   82۳-۹8-0۳۳

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات ۳2276۴7
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  )1۳۹8.68۴5 (

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل

شركت  ملي گاز ايران
   شركت گاز استان اردبيل

)سهامي خاص(

تاريخ انتشار  نوبت اول: 98/11/1۲                              تاريخ انتشار نوبت دوم :98/11/14

نوبت اول

چند سالي مي شود كه رونق توليد و اقتصاد مقاومتي از 
سوي مقام معظم رهبري به عنوان سرلوحه فعاليت هاي 
اقتصادي قرار گرفته اس��ت. همزمان با نامگذاري سال 
98 به نام سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري، 
سياست اجراي نهضت س��اخت داخل از سوي وزارت 
صم��ت و رضا رحماني با هدف حماي��ت از كاال و توليد 
ايراني انجام ش��د. بر اساس اعالن عمومي شعار نهضت 
ساخت داخل و با هدف كاهش وابستگي ارزي و به تبع 
آن مقابله هوشمندانه با تحريم هاي ظالمانه، برنامه توسعه 
و تعميق ساخت داخل در دس��تور كار وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت قرار گرف��ت. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت 7 برنامه راهبردي در س��ال 98 در دس��تور كار 
قرار داده  است كه توسعه توليد و تعميق ساخت داخلي، 
محوري ترين برنامه آن است و از آن تحت عنوان نهضت 
س��اخت داخل ياد مي ش��ود كه در اين چند ماه شاهد 

اتفاقات مهمي در تحقق اين سياست جهادي بوده اييم.
نهضت س��اخت داخل با هدف دستيابي به استقالل و 
خوداتكايي صنعتي، تقويت و توسعه اقتصاد دانش بنيان، 
عمق بخش��ي به س��اخت داخل با هدف تغيير رويكرد 
صنعتي كش��ور از مونتاژ به نوآوري، بستر سازي براي 
تقويت و توسعه درون زايي و برون گرايي در بخش هاي 
توليدي، مديريت واردات و هدايت به س��مت نيازهاي 
اساسي كشور، فعال سازي و به كارگيري ظرفيت هاي 
كش��ور در بخش هاي پژوهش��ي، طراح��ي، مديريت 
پروژه و توليدي پيگيري مي شود. براي دستيابي به اين 
اهداف 9 ميز تخصصي ساخت داخل در صنعت خودرو، 
موتورسيكلت، پتروشيمي، مخابرات، مس و فوالد تاكنون 
در كشور برگزار شده است. همزمان با برگزاري ميزهاي 
س��اخت داخل، در جهت بهم رس��اني نيازمندي ها و 
توانمندي ها، نمايشگاه هاي ساخت داخل نيز برگزار شده 

است كه از آن جمله مي توان به نمايشگاه فرصت هاي 
س��اخت داخل و رونق توليد در تهران، گيالن، فارس و 
همچنين نمايشگاه تخصصي تعميق ساخت داخل در 
صنعت ريلي، نمايشگاه نوآوري و فناوري ربع رشيدي در 

آذربايجان شرقي اشاره كرد.
در 9 ميز برگزار شده تخصصي در صنايع مختلف تاكنون 
در مجموع يك ميليارد و يكصد و 6۵ ميليون يورو كاهش 
ارزبري اتفاق افتاده، كه از اين رقم ۲7۵ ميليون يورو سهم 
خودرو، موتور سيكلت، 118 ميليون يورو مخابرات، برق 
و الكترونيك، 68۰ ميليون يورو صنعت فوالد ومس، 9۲ 
ميليون يورو هم سهم تجهيزات نفت، گاز وپتروشيمي 
بوده است. در اين 9 ميز بيش از ۲۰۰ قطعه و تجهيزات 
توليد خواهد ش��د كه سهم خودرو و موتورسيكلت 99 
قطعه، پتروشيمي 16، برق و الكترونيك ۵۴، مس 18 
و صنعت فوالد ۵ محصول و يك خط توليد خواهد بود. 

يك ميليارد و 165 ميليون يورو كاهش ارزبري با داخلي سازي



15 جهان

هشدار سازمان بهداشت جهاني درباره حمله كرونا  به اقتصاد جهان

معامله قرن ترامپ واكنش هاي گسترده اي را در پي داشت

آماده باش جهاني

هشدار جهاني  به  طرح  صلح  امريكايي

گروه جهان|
 س��ازمان بهداشت جهاني به دليل ش��يوع سريع ويروس 
جديد كرونا از چين وضعيت فوق العاده جهاني اعالم كرده 
و همزمان توصيه كرده كه محدوديتي براي تجارت و سفر 
ايجاد نشود چرا كه مي تواند به فاجعه اي اقتصادي منجر شود. 
در حال حاضر بسياري از شركت هاي بزرگ بين المللي در 
حال تعطيل كردن فعاليت خود در چين هستند. همچنين 
بسياري از كشورها پروازهاي خود به چين را متوقف كرده يا 
كاهش داده اند. همزمان با هشدار سازمان بهداشت جهاني 
بلومبرگ از ضرر ۱.۵تريليون دالري كرونا به بازارهاي جهان 
گزارش داده و اشپيگل نيز با مقايسه تبعات شيوع ويروس 
سارس در ۱7سال گذشته و ويروس امروزي كرونا نوشته، 
س��رفه مختصر چين براي بيمار كردن اقتصاد كل جهان 
كفايت مي كند.  س��ازمان بهداشت جهاني به دليل شيوع 
سريع ويروس جديد كرونا از چين وضعيت فوق العاده جهاني 
اعالم كرده است. اين به معناي آن است كه۱۹۰عضو سازمان 
بهداشت جهاني به منظور انجام اقدامات پيشنهادي اين 
سازمان براي مواقع بحراني و براي جلوگيري از شيوع بيماري 
بايد دست به هماهنگي با يكديگر بزنند. شمار مبتاليان به 
كرونا تا جمعه ۹8۰۰ نفر اعالم شده كه وضعيت ۱۵۲7 نفر 

از آنها وخيم است. 
تدروس آدانوم گبريس��يوس رييس س��ازمان بهداشت 
جهاني، پس از نشستي متشكل از كارشناسان گفته هنوز 
شمار مبتاليان به اين بيماري در خارج از چين كم است اما 
نمي توان دانست اين ويروس در كشوري كه نظام بهداشتي 

ضعيفي دارد چه آسيب هايي وارد مي آورد.
آدانوم گفته تمام جهان با مشكلي واحد روبروست كه تنها با 
وحدت و مشاركت مي تواند بر آن غلبه كند. رييس سازمان 
بهداشت جهاني تاكيد كرده: »اكنون زمان واقعيت هاست 
و نه ترس.« به گفته رييس سازمان بهداشت جهاني، اعالم 
وضعيت فوق الع��اده جهاني به طور رس��مي يعني اعالم 

»وضعيت اضطراري براي سالمتي در سطح بين المللي.«
طبق آخرين آمار، شمار مبتاليان به كرونا در سراسر دنيا به 
۹8۰۰ نفر رسيده است. دو هفته پيش شمار بيماران ۴۰ 
نفر اعالم ش��ده بود. در خارج از چين در ۲۰ كشور بيش از 
۱۰۰نفر مبتال به ويروس كرونا شمرده شده اند، از جمله در 

آلمان، فرانسه، تايلند، ژاپن، مالزي، امريكا، فنالند، استراليا، 
كره جنوبي ، هند و فيليپين. مبتاليان به ويروس در بيشتر 
موارد مسافراني هستند كه از چين آمده اند، اما در خارج از 
چين به دليل تماس با بيماران، افراد جديد هم مبتال شده اند. 
سازمان بهداشت جهاني توصيه كرده از كشورهايي كه داراي 
نظام بهداشتي ضعيفي هستند حمايت شود. اين سازمان 
همچنين خواستار تسريع تالش ها براي يافتن واكسن و دارو 
به منظور درمان اين بيماري شده است. سازمان بهداشت 
جهاني همزمان توصيه ك��رده محدوديتي براي تجارت و 
سفر ايجاد نشود. بسياري از كشورها در روزهاي اخير دست 
به اقداماتي در اين زمينه زده اند. مايكل رايان هماهنگ كننده 

كمك هاي اضطراري سازمان بهداشت جهاني، گفته: »اگر 
هر كش��وري مقررات خودش را وضع كند و دست به اقدام 
بزند، مي تواند فاجعه اي اقتصادي رخ دهد.« او بااين حال 
گفته سازمان بهداشت جهاني نمي تواند كشوري را مجبور 

به انجام يا انجام ندادن كاري كند. 
هشدار سازمان بهداشت جهاني درباره تبعات مقررات دست 
و پا گير كشورها بر اقتصاد در شرايطي است كه بلومبرگ نيز 
در گزارشي از ضرر ۱.۵تريليون دالري كرونا به اقتصاد جهان 
نوشته و اعالم كرده كه بيشترين آسيب متوجه بازار كاالها 
بوده است. در اين گزارش آمده: با سقوط سهام خزانه داري 
و معاالت بورس امريكا، سقوط بورس��ي در بازار دارايي ها 

اپيدمي شده اس��ت. در اين ميان، بازار مواد خام بيشترين 
آسيب را ديده است. شاخص كاالهاي خام نشان مي دهد 
كه ارزش آنها ۴.۵درصد كاهش يافته است. در اين شرايط، 
كه سرمايه گذاران به دنبال پناهگاه مي گردند ارزش  بازار 
دارايي هاي امن باال رفته اس��ت. شاخص اوراق قرضه كل 
جهان در بلومبرگ نشان از افزايش ۱.۳درصدي ارزش اين 
اوراق دارد و شاخص دالر نيز ۱.۳درصد تقويت شده است. در 
زمان شيوع سارس بازارهاي دارايي۱۰درصد سقوط كردند. 
حاال نيز روندي مشابه آن مشهود است؛ چرا كه تقريبا تمام 

دارايي ها در سطوح قيمتي بسيار گران معامله مي شوند.
به اعتقاد تحليلگران در ص��ورت ادامه وضعيت اضطراري 

ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا احتمال كاهش نرخ رشد 
اقتصادي چين به ميزان يك درصد وجود دارد. دشواري هاي 
اقتصادي چين مي تواند تاثيري مخرب بر اقتصاد آلمان و 
ديگر كشورهاي جهان داشته باشد. كشورهايي كه ساختار 
اقتصادي شان وابسته به صادرات است، در اثر شيوع ويروس 
كرونا آسيب بيشتري مي بينند. اين امر تنها به اقتصاد چين 
محدود نمي شود. كش��ورهايي همچون آلمان نيز در اثر 
كاهش نرخ رشد اقتصادي چين و از نفس افتادن داد و ستد 
بازرگاني و اقتصادي با آن كشور با مشكالت حاد اقتصادي 
روبرو خواهند شد. اشپيگل با اشاره به پيامدهاي اقتصادي 
ناش��ي از شيوع كرونا نوش��ته: پيامدهاي اقتصادي تداوم 
وضعيت اضطراري ناشي از شيوع اين بيماري را مي توان بر 
اساس تجربه ۱7سال پيش برآورد كرد. در آن هنگام شيوع 
بيماري تنفسي سارس اقتصاد چين را به بحران كشاند و بر 
كل اقتصاد جهان تاثير نهاد. تجارت كمتر، كاهش شديد 
شمار مسافران به چين و از چين به ديگر كشورها و كاهش 
شديد بهاي سهام از جمله پيامدهاي شيوع ويروس سارس 
ب��ود. تاثيرات اقتصادي ويروس كرون��ا مي تواند به مراتب 
شديدتر از آن چيزي باشد كه ويروس سارس باعث شده بود. 
در زمان شيوع ويروس سارس سهم چين در اقتصاد جهان 
حدود پنج درصد بود. حال آنكه امروز، سهم چين در اقتصاد 
جهان به بيش از ۱۶درصد رسيده است. از اين رو، تحليلگران 
اقتصادي بر اين باورند كه يك سرفه مختصر چين براي بيمار 

كردن اقتصاد كل جهان كفايت مي كند.
مركز اصلي ش��يوع بيماري كرونا ش��هر ووهان است. 
ووه��ان از منظر نقل و انتقال كاال از اهميت بس��ياري 
برخوردار است. بسياري از شركت هاي بزرگ جهان و 
از جمله شركت هاي آلماني بوش و وباستو در اين شهر 
شعبه دارند.  در دوره شيوع بيماري سارس، نرخ رشد 
اقتصادي چين حدود يك درصد كاهش يافت. بر اساس 
ارزيابي تحليگران مسائل اقتصادي اين بار نيز، ويروس 
كرونا مي تواند باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي چين 
بين نيم تا يك ونيم درصد گردد. مهار سارس در چين 
هفت ماه طول كشيد. اگر كنترل كرونا نيز چنين زمان بر 
باشد مي شود حدس زد كه پيامدهاي اقتصادي ناشي 

از آن گسترده تر از بحران سارس گردد. 

گروه جهان|
 رونماي��ي از طرح صلح خاورميانه از س��وي دونالد ترامپ 
تاكن��ون با واكنش هاي بس��ياري از كش��ورها، مقامات و 
سياستمداران جهان روبرو شده اس��ت. به غير از واكنش 
خشمگينانه طرف هاي فلسطيني، اين طرح با انتقادهاي 
شديد اغلب كشورها و سازمان هاي منطقه اي از جمله تركيه، 
ايران، اردن، اتحاديه عرب و سازمان عفو بين الملل روبرو شده 
است. حتي متحدان غربي اياالت متحده از جمله فرانسه نيز 
از اين طرح به شدت انتقاد كرده اند. اين در حالي است كه به 
غير از اسراييل، معدود كشوري همچون امارات از اين طرح 
آشكارا استقبال كرده اند. برخي ديگر از كشورها همچون 
مصر، عربس��تان، قطر، آلمان و اتحاديه اروپا نيز واكنشي 
محتاطانه به اين طرح داشته اند. سازمان ملل نيز بر راه حل 
ايجاد دو كشور و رعايت قطعنامه سال ۱۹۶7 شوراي امنيت 

تاكيد كرده است. 
بر اساس نقشه اي كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، 
منتشر كرده دولت آينده فلسطين به شكل مجمع الجزايري 
است كه پل ها و تونل ها آن را به هم وصل مي كند. ناظران 
سياسي معتقدند كه ترامپ سرانجام از طرح »معامله قرن« 
رونمايي كرد تا هم هديه اي به بنيامين نتانياهو )نخست وزير 
فعلي رژيم صهيونيستي( براي شانس بيشتر در انتخابات داده 
باشد و هم از اين موضوع براي انتخابات آينده امريكا به نفع 

خود استفاده كند. 
روزنامه »القدس العربي« در گزارشي به مفاد بارز اين طرح 
پرداخته و آنها را اينگونه برشمرد كه »ابوديس با مساحتي 
حداكثر چهار كيلومتر مربع به عنوان پايتخت دولت آينده 
فلس��طين خواهد بود« و »حاكميت فوري اس��راييل بر 
۳۰درصد كرانه باختري از جمله دره اردن«، »خلع سالح 
حماس در نوار غزه و اعالم اين منطقه به عنوان منطقه عاري 
از سالح«، »اخراج نشدن هيچ اسراييلي از هيچ شهركي«، 
»قدس پايتخت بالمنازع اسراييل« و... از جمله مهم ترين 

مفاد اين طرح براي فلسطيني ها بوده و مواردي چون »لغو 
مديريت نظامي در قبال شهرك نش��ينان«، »حاكميت 
اسراييل بر ۳۰درصد كرانه باختري«، »موافقت با حاكميت 
اسراييل بر شهرك ها« و »شناسايي قدس به عنوان پايتخت 
بالمنازع اسراييل« و ... نيز از جمله مفادي بوده كه نصيب 
ر ژيم صهيونيستي شده اس��ت. مفاد اين طرح به گونه اي 
تبيين و طراحي شده كه نهادهاي امنيتي رژيم صهيونيستي 
خودشان نسبت به پيامدهاي »معامله قرن« هشدار داده اند. 
علي بدوان از كارشناسان برجسته خاورميانه در الوطن در 
اين راستا نوشته كه »مشخص است كه هدف از اين طرح، 
نه فقط سرپوش گذاشتن بر مسير محاكمه ترامپ، بلكه 
مهم تر از آن، جلب حمايت اسراييل براي اوست، كه پيوند 
مشتركي بين تشكل هاي موسسه سياسي و امنيتي امريكا، 
محسوب مي شود. اين اعالم كامل معامله قرن، فرصتي را 
براي رييس جمهور امريكا فراهم مي كند تا روند محاكمه را 
دچار تشويش كرده و حمايت البي صهيونيستي در داخل 

امريكا را از آن خود كند.

  واكنش هاي خاورميانه به طرح صلح
با اعالم جزييات طرح موس��وم به معامله قرن، كشورهاي 
مختلف و مقامات سياسي و نظامي آنها به آن واكنش هاي 
صريحي دادند. جمهوري اسالمي ايران با انتقاد شديد از اين 
طرح آن را »كابوسي براي منطقه و جهان« خوانده است. 
طرح صلح ترامپ با انتقادهاي تند تركيه هم روبرو ش��ده 
است. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين كشور، طرح 
صلح ترامپ را »مطلقاً غير قابل قبول« توصيف كرده است. 
وزارت خارجه اين كشور نيز از »تولد يك نوزاد مرده« سخن 
گفته است. كشور »اردن« گفته الحاق بخش هايي از كرانه 
باختري به اسراييل تبعات خطرناكي خواهد داشت و رسيدن 
به يك صلح پايدار در خاورميانه تنها با تشكيل يك كشور 
مستقل فلسطيني با مرزهاي سال ۱۹۶7 ممكن خواهد بود. 

اتحاديه عرب در بيانيه اي اين طرح را »نقض حقوق مشروع 
فلس��طينان و انكار ادامه اشغال فلسطين از سال ۱۹۶7« 
دانسته است. با اين وجود، حمد ابو الغيط دبيركل اتحاديه 
عرب، گفته »اين طرح را به دقت بررسي مي كند و اين اتحاديه 

از همه ابتكارات جدي در جهت صلح استقبال مي كند.«
س��ازمان عفو بين الملل در نخستين س��اعات رونمايي از 
اين ط��رح با انتق��اد از آن اعالم كرد كه اين طرح ش��امل 
پيشنهادهايي است كه »قوانين بين المللي را نقض مي كند. 
همچنين باع��ث ترغيب اس��راييل براي غ��ارت حقوق 

فلسطينيان مي شود.«
كش��ور امارات اما بدون هيچ مالحظ��ه اي از طرح ترامپ 
استقبال كرده است. اين كشور به همراه بحرين و عمان يكي 
از سه كشور عربي بود كه سفير خود را براي مراسم رونمايي 
طرح صلح به واش��نگتن فرستاده بود. سفير اين كشور در 
امريكا گفته: »طرحي كه اعالم شد يك نقطه خروج مهم 
براي بازگشت به مذاكرات در چارچوب بين المللي با رهبري 
اياالت متحده است.« »مصر« محتاطانه نسبت به اين طرح 
واكنش نشان داده است؛ اما مذاكره را رد نكرده است. وزارت 
خارجه اين كشور در يك اطالعيه از اسراييل و فلسطينيان 
خواس��ته تا تمامي جوانب را به دقت بسنجند و مذاكرات 
را از س��ر بگيرند. عربستان ديگر كش��وري بود كه از ايده 
ترامپ براي حل منازعه اسراييل - فلسطين حمايت كرده 
است. وزارت خارجه اين كشور در بيانيه اي تأكيد كرده كه 
»تمامي موارد اختالف با طرح پيشهادي بايد با مذاكره به 
نحوي حل شود كه موجب پيشرفت فرآيند صلح و رعايت 
حقوق مشروع مردم فلسطين شود.«  وزارت امور خارجه 
قطر ه��م تأكيد كرده كه »بايد بر اس��اس مرزهاي ۱۹۶7 
بوده و پايتختي بيت المقدس شرقي براي فلسطيني ها را 
به رسميت بشناسد.« قيس سعيد رييس جمهوري تونس، 
نيز در مخالفت با طرح معامله قرن اعالم كرد، بيانيه هاي 

وزارت خارجه اين كشور رضايت بخش نيست.

  واكنش اروپايي ها و مقامات امريكايي
هايكو ماس وزير خارجه آلمان، با اس��تقبال از تالش ها 
براي رسيدن به صلح در خاورميانه تاكيد كرده كه تنها 
»راه حل دو كشور كه از س��وي هردو طرف مورد قبول 
باشد، مي تواند منتهي به صلحي پايدار ميان اسراييل 
و فلسطينيان شود.« »جوزپ بورل« مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، با صدور بيانيه اي اعالم كرده: »تنها 
راه حل واقعي براي پايان درگيري ها، تعهد به تشكيل دو 

دولت فلسطين و اسراييل است.«
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، در واكنش به طرح 
ضد فلس��طيني معامله قرن گفته كه براي ايجاد صلح 
به دو طرف نياز اس��ت و با وجود يك طرف صلحي بين 
فلسطين و اسراييل به وجود نمي آيد. سخنگوي آنتونيو 
گوترش دبيركل سازمان ملل متحد، تاكيد كرده سازمان 
ملل خود را موظف مي داند كه همچنان از فلسطينيان و 
اسراييل به منظور رسيدن به راه حلي براي اين مناقشه 
»بر اس��اس مرزه��اي ۱۹۶7« حمايت كن��د. روزنامه 
فرانسوي ليبراسيون درباره آينده اسراييل و فلسطين 
نوش��ته اين طرح همزمان با روند استيضاح ترامپ در 
امريكا و فقط پنج هفته پيش از آغاز برگزاري انتخابات 
سراسري اسراييل معرفي شده است. بنيامين نتانياهو 

يكي از نامزدان اين انتخابات است و تالش مي كند مجدد 
برنده شود. در تحليل لوموند هم آمده نتايج نظرسنجي ها 
در سرزمين هاي اشغالي نش��ان مي دهد كه فقط يك 
اقليت كوچك طرفدار الحاق مناطق اشغالي فلسطين 
توسط دولت اسراييل هستند. به گزارش سومريه نيوز، 
عبدالمهدي الكرباليي نماينده آيت اهلل سيس��تاني در 
خطبه هاي نماز جمع��ه، گفته: »آيت اهلل سيس��تاني 
طرح ظالمانه امريكا براي اش��غال اراضي فلسطيني ها 
را محكوم و بر حمايت از مردم مظلوم فلس��طين براي 
گرفتن حقوقشان و تشكيل كشور مستقل تأكيد دارد و 
از اعراب و مسلمانان و تمامي آزادگان جهان مي خواهد 
به مردم فلسطين كمك كنند.« خالد مشعل رييس سابق 
دفتر سياسي حماس، نيز به رويترز گفته: »فلسطينيان 
در سراس��ر جه��ان براي ن��اكام گذاش��تن طرح صلح 
رييس جمهوري امريكا در خاورميانه متحد مي شوند. 
ما اين طرح معامله قرن را كامال رد مي كنيم و اطمينان 
داريم كه شكست خواهد خورد. ما منتظر شكست آن 
نخواهيم ماند. بلكه خود آن را ناكام خواهيم گذاشت.« 
در اين ميان سازمان همكاري اسالمي نيز دوشنبه آينده 
پيرامون مساله فلسطين و طرح معامله قرن در سطح 

وزراي خارجه نشست فوق العاده برگزار مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بريتانيا سرانجام اتحاديه اروپا 
را ترك كرد 

گروه جهان| بريتانيا نيمه شب گذشته پس از سه سال 
و نيم كشمكش به حضور ۴7ساله خود در اتحاديه اروپا 
پايان داد. به گزارش خبرگزاري آلمان، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ 
بود كه رسانه ها نتيجه همه پرسي بريتانيا را اعالم كرده 
و از خواست  بريتانيايي ها براي خروج از اتحاديه اروپا خبر 
دادند. بريتانيا بعد از آن دو نخس��ت وزير و دو انتخابات 
پارلماني را تجربه كرد تا نتيجه اين همه پرسي سرانجام 
محقق شود. اتحاديه اروپا براي نخستين بار در ۴7سال 
گذشته، يعني از بدو تأسيس خود تاكنون، عضوي را از 
دس��ت داد. اين رويداد تاريخي البته شكاف بزرگي در 
جامعه بريتانيا ايجاد كرده است. اين دودستگي يكي از 
عوامل تأثيرگذار در پيروزي بوريس جانسون در آخرين 
انتخابات پارلماني بود. البته به رغم آغاز جدايي رسمي 
بريتانيا و اتحاديه اروپا بسياري از مسائل و موضوعات 
كليدي همچنان حل نشده اند. در واقع با اين آغاز رسمي 
است كه مذاكرات بريتانيا و اتحاديه اروپا بر سر جزييات 
توافق تجاري و روابط آتي ش��روع خواهد ش��د. انتظار 
مي رود كه بريتاني��ا و اتحاديه اروپا درباره آنچه حداقل 
حياتي خوانده مي شود، توافق حاصل كنند گرچه بعيد 
به نظر مي رسد كه اتحاديه اروپا ماليات گمركي ويژه اي 

بر محصوالت بريتانيا تعيين كند. 

اتهامات متقابل فرانسه
 و تركيه در بحران ليبي

گروه جهان| فرانسه تركيه را متهم كرده كه نيروهاي 
شبه نظامي سوري را به ليبي انتقال داده است. امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، با انتقاد شديد از اردوغان 
اين اقدام را خالف توافق  هاي برلين خوانده است. تركيه 
متقابال فرانسه را عامل اصلي بحران ليبي معرفي كرده 
است. به گزارش دويچه وله، با گذشت كمتر از دو هفته از 
كنفرانس ليبي در برلين، ماكرون از رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه، به شدت انتقاد كرده است. به گفته 
ماكرون، تركيه به وعده خود در مورد دخالت نكردن در 
امور كشور بحران زده  ليبي پايبند نيست. رييس جمهور 
فرانسه اين مس��اله را نقض آشكار آنچه در برلين بر سر 
آن توافق شده بود، مي داند. در جريان كنفرانس ليبي 
كه ژانويه در برلين برگزار ش��د، ۱۶ كش��ور و سازمان 
بين المللي شركت كننده در نشست متعهد به رعايت 
تحريم تسليحاتي ليبي و كنترل شديدتر پايبندي به اين 
توافق شدند. در كنار اين موضوع، تبديل آتش بس كنوني 
به آتش بسي پايدار از اهداف كشورهاي شركت كننده در 
كنفرانس براي ليبي تعيين شد. اردوغان ژانويه ارسال 
نيرو به طرابلس را تأييد كرده بود. در پي اظهارات ماكرون، 
تركيه هم اتهامات رييس جمهور فرانس��ه را با اتهامي 

متقابل پاسخ داد. 

ژاپن براي كارلوس غصن قرار 
بازداشت صادر كرد

گروه جهان| دستگاه قضايي ژاپن براي كارلوس غصن 
مديرعامل سابق شركت رنو - نيسان - ميتسوبيشي 
موتورز و س��ه همدس��ت احتمالي كه به او براي فرار 
از حبس خانگ��ي و عزيمت به لبنان در ماه دس��امبر 
كمك كرده اند، قرار بازداش��ت صادر كرد. به گزارش 
رس��انه هاي ژاپني، جدا از قرار بازداش��تي كه به دليل 
ترك غيرقانوني ژاپن براي مديرعامل س��ابق شركت 
رنو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز صادر شده، دستگاه 
قضايي اين كشور دو قرار بازداشت مجزا براي فردي با 
نام مايكل تيلور ۵۹ ساله و فرزند ۲۶ ساله اش پيتر تيلور 
نيز صادر كرده است. مايكل تيلور، عضو سابق نيروهاي 
ويژه ارتش امريكاست كه پس از كنار كشيدن از ارتش 
در قالب يك شركت امنيتي خصوصي به فعاليت ادامه 
داده است. تحقيقات دستگاه قضايي ژاپن پيشتر فاش 
كرده بود كه غصن براي فرار برنامه ريزي شده خود از اين 
كشور و گريختن به لبنان از طريق تركيه از يك شركت 
خصوصي ارايه دهن��ده خدمات امنيتي كمك گرفته 
است. فرد س��ومي كه جدا از مديرعامل سابق شركت 
رنو- نيسان برايش قرار بازداشت صادر شده جرج زايك، 
يك فرد لبناني تبار است كه در عمليات فرار كارلوس 

غصن از ژاپن مشاركت داشته است. 

كمترين نرخ بيكاري در منطقه 
يورو در12سال گذشته 

گروه جهان|بيكاري در منطقه مالي ح��وزه يورو از 
ماه مه ۲۰۰8 تاكنون به پايين ترين سطح خود رسيده 
است. به گزارش يورونيوز، ارقام رسمي نشان مي دهند 
كه آمار كلي بيكاري در ۱۹ كش��ور اتحاديه اروپا در ۱۲ 
سال گذشته به پايين ترين س��طح خود رسيده است. 
يورواستات، آژانس آماري اتحاديه اروپا با اعالم اين موضوع 
گفته است بررسي نرخ بيكاري در ماه دسامبر گذشته 
نش��ان مي دهد كه اروپا بيشترين رش��د را در مبارزه با 
بيكاري در يك دهه اخير داشته است. به گفته يورواستات، 
بيكاري طي چند سال گذشته به ويژه در كشورهايي كه 
در صدر بحران بدهي منطقه يورو قرار داشته اند، به صورت 
متوالي كاهش يافته، اما نرخ بيكاري در اين كشورها با 
ابرقدرت اقتصادي اروپا يعني آلمان، همچنان اختالف 
فاحش دارد. نرخ بيكاري در اسپانيا به ۱۳.7درصد و در 
يونان به ۱۶.۶ درصد رسيده است در حالي كه اين نرخ 
در آلمان تنها ۳.۲ درصد اس��ت. برت كالين، تحليلگر 
اقتص��ادي در اين زمين��ه مي گويد: »با وج��ود اينكه 
پيشرفت هاي بازار كار طي چندماه گذشته كند شده اما 
همچنان رو به بهبودي دارد و طبق پيش بيني ها اين روند 
در ماه هاي آينده نيز ادامه خواهديافت.« چشم انداز آينده 
بازار كار اروپا به تحوالت اقتصاد جهاني وابسته خواهد بود. 

22 مورد اصالحيه درخصوص 
طرح بازنشستگي ماكرون 

گروه جهان| راديو بين المللي فرانسه از ارايه ۲۲ مورد 
اصالحيه در خصوص برنامه جنجالي بازنشستگي دولت 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، به پارلمان اين 
كشور خبر داده اس��ت. به گزارش روز جمعه اين رسانه 
فرانسوي به نقل از منابع پارلماني فرانسه، اين اصالحيه ها 
براي بررسي در كميته هاي مجلس ارايه شده است. اين، 
يك ركورد در دوران قانونگذاري فرانسه است. در ميان 
اين اصالحات، ۱۹ مورد توسط نمايندگان حزب »فرانسه 
تسليم ناپذير« به رهبري »ژان لوك مالنشون« ارايه شده 
كه مخالفت خود را با اين پروژه )اصالحات بازنشستگي( 
كه با هدف ايجاد يك سيستم بازنشستگي جهاني از سوي 
دولت امانول ماكرون رييس جمهوري فرانسه ارايه شده 
است، اعالم كرده اند. اعتصاب ها عليه برنامه بازنشستگي 
دولت امانوئل ماكرون كه شنبه به پنجاه و هشتمين روز 
خود رسيده است، همچنان ادامه دارد و تا دوم فوريه )۱۴ 
بهمن ماه( نيز برنامه هايي در مناطق مختلف فرانسه از 
جمله پاريس و حومه اين شهر در چارچوب اين اعتراض ها 
تدارك ديده ش��ده اس��ت. اعتصاب ها عليه اصالحات 
بازنشستگي در فرانسه طوالني ترين اعتراض ها در طول 
تاريخ اعتراض هاي مردمي عليه سياست هاي اقتصادي 

دولت محسوب مي شود. 
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انتقاد استيگليتز از ادعاهاي 
اقتصادي ترامپ 

گروه جهان| جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل 
اقتصاد، دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، را متهم 
كرده ك��ه داده هايش درباره اقتصاد اياالت متحده با 
واقعيت همخواني ن��دارد. به گزارش ياهو فاينانس، 
ترام��پ اخيرا در اج��الس داووس گفته بود اقتصاد 
امريكا در دوران رياست جمهوري اش منافع بي شماري 
به طبقه متوسط رسانده اس��ت. اظهارات او با انتقاد 
استيگليتز مواجه شده و گفته كه ترامپ در خصوص 
عملكرد خود اغراق كرده اس��ت. ترامپ در اجالس 
داووس گفت��ه بود نرخ بيكاري در كمترين س��طح 
تاريخ خود قرار دارد و هيچكس مانند طبقه متوسط 
از شرايط فعلي منفعت نبرده است. استيگليتز گفته: 
»افزايش خودكش��ي و تمايل به مصرف مواد مخدر 
و الكل در بين مردم امريكا به ما مي گويد كه تصوير 
 اقتصاد به آن قشنگي كه ترامپ مي گويد هم نيست. «
 اين استاد اقتصاد دانشگاه كلمبيا كه در سال ۲۰۰۱ 
برنده جايزه نوبل اقتصاد شده، گفته: »يك مساله قابل 
توجه اين است كه س��رعت افزايش دستمزدها در 
مقايسه با كاهش نرخ بيكاري خيلي پايين بوده است 
و كسري بودجه ما نيز در حال رسيدن به يك تريليون 
دالر است. احتماال با نزديك تر شدن به موعد انتخابات 
رياست جمهوري ش��اهد افزايش اغراق هاي ترامپ 
از وضعيت اقتصاد امريكا خواهيم بود.«  استيگليتز 
همچنين با انتقاد از سخنان ترامپ كه امريكا را بهترين 
مقصد سرمايه گذاري خارجي در جهان دانسته بود، 
گفته: »او با به راه انداختن جنگ تجاري با ش��ركاي 
بزرگ ما و ناديده گرفتن قواعد تجاري، س��يگنالي 
متضاد با سخنان خود به سرمايه گذاران مي فرستد.«  
انتقاد برنده نوبل اقتصاد از توامپ در شرايطي است 
كه روند استيضاح رييس جمهوري امريكا وارد دور 
جديدي شده است. دموكرات ها نياز دارند تا چهار عضو 
حزب جمهوريخواه به احضار شاهدان جديد راي دهند 
تا اين امكان فراهم شود، اما يكي از سناتورهاي مردد 
گفته از اين راهبرد دموكرات ها حمايت نمي كند. المر 
الكساندر گفته دموكرات ها ثابت كرده اند كه ترامپ 
در قضيه تماس با رييس جمهوري اوكراين عملكرد 
نامناسبي داش��ته اما اين يك مساله قابل استيضاح 
نيس��ت. با توجه به اين مساله احتمال اينكه سنا به 
تبرئه ترامپ راي بدهد افزايش يافته است. دموكرات ها 
مي خواهند جان بولتون مش��اور سابق امنيت ملي 
ترام��پ را به عن��وان ش��اهد در دادگاه فرابخوانند. 
بولتون گفته ترامپ خواسته بوده كه كمك نظامي 
به اوكراين منوط به اذعان دولت اين كش��ور مبني 
بر تحقيقات درخواستي ترامپ از جو بايدن -رقيب 

انتخاباتي اش-  شود. 

بريتانيا فرماندهي نيروهاي 
ائتالف را تحويل گرفت

دولت بريتانيا فرماندهي ماموريت دريايي نيروهاي 
ائتالف موس��وم به »تامين امنيت كش��تيراني در 
خليج فارس« را براي مقابله با تهديدهاي احتمالي 
در منطقه برعهده گرف��ت. جيمز پاركين كودور از 
نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا، فرماندهي هفت 
عضو ائتالف كه مس��ووالن محفاظت از كشتي ها 
تج��اري و نفتكش هاي حاضر در خلي��ج فارس را 
برعهده خواهند داشت از درياساالر امريكايي، آلوين 

هولسي تحويل گرفت.

سفر خليل زاد به اسالم آباد
همزمان با توقف مجدد گفت وگوهاي امريكا و طالبان 
در دوحه و ماجراي س��قوط يك فروند هواپيماي 
امريكايي در افغانس��تان، زلمي خليل زاد نماينده 
ويژه دولت ترامپ، در سفري از پيش اعالم نشده به 
پاكستان رفته است. رسانه هاي پاكستان به نقل از 
منابع آگاه نوشتند خليل زاد در اين سفر پاكستاني ها 
را از تحوالت اخير منطقه پس از سقوط هواپيماي 
نيروي هوايي امريكا در اس��تان غزني افغانس��تان 
مطلع خواهد كرد. گفته ش��ده، خليل زاد بار ديگر 
از پاكس��تاني ها خواهد خواس��ت كه براي ترغيب 
طالبان جهت كاهش خش��ونت ها و احياي مجدد 

گفت وگوهاي صلح نقش آفريني كنند.

 سفر 51.7 ميليون گردشگر 
به تركيه در 2019

س��ال گذش��ته ميالدي ۵۱ميلي��ون و 7۰۰هزار 
گردشگر از تركيه بازديد كردند. به گزارش آناتولي، 
بر اس��اس داده هاي وزارت فرهنگ و گردشگري و 
س��ازمان آمار تركيه در ۲۰۱۹ ركوردي جديد در 
زمينه حضور گردشگران خارجي كشور رقم خورد 
و شمار آنها به ۵۱.7 ميليون نفر رسيد. گفته شده، 
درآمد بخش گردش��گري تركيه ني��ز با ۱7 درصد 
افزايش نسبت به سال ۲۰۱8 به ۳۴ ميليارد و ۵۲۰ 
ميليون و ۳۳۲ هزار دالر رس��يده اس��ت. روس ها، 
آلماني ها، اتباع بلغارستان و شهروندان بريتانيا به 

ترتيب بيشتر سفر را به تركيه داشته اند. 

جنگ لفظي پاكستان و هند 
باال گرفت

سخنان تهديدآميز نخس��ت وزير هند در خصوص 
»نابودي« زودهنگام پاكستان در صورت وقوع نبرد 
نظامي ميان دو كشور واكنش مقامات اسالم آباد را به 
همراه داشته است. به گزارش يورونيوز، نارندرا مودي 
نخس��ت وزير هند، گفته بود در صورت وقوع جنگ 
ميان هند و پاكستان تنها به۱۰ روز زمان براي شكست 
دادن همسايه شمالي خود نياز خواهد بود. اسالم آباد 
در واكنش به اين سخنان جنجالي از دهلي نو خواسته 
تا قدرت نظامي پاكستان را دست كم نگيرد. جنگ 
لفظي هند و پاكستان در حالي باال گرفته كه اين دو 

كشور مجهز به سالح هسته اي هستند. 
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عكسروز

چهرهروز

ولي اهلل شيراندامي درگذشت
ولي اهلل شيراندامي ـ هنرمند عرصه نمايش -   در يكي از بيمارستان هاي تهران درگذشت. همسر اين هنرمند گفت: از روز پنجشنبه حال 
ايشان خوب نبود و با اينكه پزشك هم به منزل آمد اما در آخر به دليل مساعد نبودن شرايط جسمي به بيمارستان منتقل شدند.  او با اشاره 
به اينكه همسرش در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بود، گفت: متاسفانه به هوش نبودند و سطح هوشياري ايشان پايين  آمده بود.او عصر 
ديروز درگذشت. شيراندامي متولد ۱۳۱۰ در شهر »مرو« است، تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي تئاتر در دانشگاه تهران، دانشكده 
هنرهاي زيبا به پايان رساند و مدرك درجه يك كارگرداني )معادل دكترا( را از وزارت فرهنگ دريافت كرده بود. او در بيش از ۳۰ تئاتر بازي 

و كارگرداني كرده و در فيلم هايي همچون »شازده احتجاب«، »شير سنگي«، »شب دهم« هم بازي كرده است.

بازارهنر

مجيد مجيدي درباره كرونا فيلم مي سازد 
مجيد مجيدي با ارسال نامه اي به راديو و 
تلويزيون مركزي چين با مردم اين كشور 
به دليل شيوع ويروس كرونا ابراز همدردي 
كرد و از اقدام به ساخت فيلمي براي نشان 
ــارزه چيني ها عليه اين بيماري  دادن مب
ــينما، در نامه  خبر داد. اين كارگردان س
ــي اين رسانه، ضمن  خود به بخش فارس
اعالم پشتيباني مردم ايران از مردم چين، 

نسبت به غلبه مردم چين بر اين بيماري ابراز اطمينان 
كرد.  متن كامل اين نامه بدين شرح است: »دوستان 
و مردم قهرمان چين؛ با درود و سالم. مي دانم روزها و 
لحظات بسيار سختي را سپري مي كنيد. مي خواهم 
بدانيد كه قلب همه مردم دنيا به خصوص مردم ايران 
ــما عزيزان است. لحظه اي نيست كه به ياد شما و  با ش
كودكان معصوم چين نباشم. بي شك اين روزهاي تلخ 

و سياه سپري خواهد شد و من مطمئنم 
ــما مردم بزرگ چين همان طور كه در  ش
طول تاريخ ثابت كرده ايد ملت سختكوش 
ــن فاجعه بزرگ  ــارزي بوده ايد، بر اي و مب
انساني پيروز خواهيد شد. شما با پايداري 
ــي را به چين  ــاره اميد و زندگ خود، دوب
ــما عزيزان  ــد. براي همه ش برمي گرداني
سالمتي و موفقيت آرزو مي كنم. زنده باد 
مردم بزرگ چين. با احترام و دوست هميشگي شما، 
مجيد مجيدي.«  او همچنين در گفت وگو با خبرنگار 
ــن گفت: به زودي آماده  راديو و تلويزيون مركزي چي
ساخت فيلمي با موضوع تالش و همكاري و همياري 
ــودكان و خانواده هاي چيني در مبارزه  مردم چين، ك
ــت تا شجاعت و همدلي و اميد مردم  با اين بيماري اس
چين به زندگي را در قاب تصوير به نظر جهانيان برساند. 

تاريخنگاري

امام آمد 
ــال دوري از وطن در ميان  دوازدهم بهمن ۱۳57، امام  خميني)ره( پس از ۱6 س
استقبال پرشور و ميليوني مردم به ايران بازگشتند. امام  خميني)ره( پس از ورود به 
تهران از ميان انبوه جمعيت استقبال كننده به سوي قطعه شهدا در بهشت زهرا)س( 
رفتند و در آنجا طي يك نطق تاريخي و مهم ديدگاه هاي خود را درباره شاه، دولت، 
مجلسين، ارتش و برنامه هاي آينده در كشور اعالم فرمودند. با فرار شاه از كشور در 26 
دي ۱۳57، انقالب مردم ايران به رهبري امام خميني )ره( براي پيروزي و فروپاشي 
ــاهي شتاب گرفت. پس از خروج شاه، امام در پيامي كوتاه خطاب به  نظام شاهنش
خبرگزاري هاي جهان اعالم كرد: »خروج شاه از ايران، نخستين مرحله پايان يافتن 
سلطه 5۰ ساله رژيم پهلوي است كه به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ايران صورت 
گرفته است. من اين پيروزي را به ملت تبريك مي گويم.« همچنين ايشان اعالم 
كرد كه در نخستين فرصت به ايران بازمي گردند. هواپيماي امام در حالي در فرودگاه 
مهرآباد به زمين نشست كه دولت وقت اعالم كرده بود به مناسبت فرود هواپيماي 
امام خميني، فرودگاه مهرآباد از ساعت هاي آغازين روز تا ساعت ۱۱ صبح، روي ديگر 
هواپيماها بسته است. امام خمينـي پيش از تـرك فرانسه در پيامـي از مهمان نوازي 
مردم و دولت فرانسه بـه ويژه اهالي دهكده نوفل لـوشاتـو، تشكر كردند. امام خميني 
پيش از حركت به طرف ايران به نزديكان خود فرمودند: »من بيعت خود را از شما 
برداشتم ما به طرف كار بزرگي مي رويم شما هم جانتان را به خطر نيندازيد.« روز 
۱2 بهمن ۱۳57، پرشكوه ترين استقبال تاريخي رقم خورد و هواپيماي ايرفرانس 
در حوالي ساعت 9 صبح در فرودگاه مهرآباد نشست و حضرت امام، با قلبي آرام و 
مطمئن پس از ۱5 سال هجرت، پا به خاك ميهن اسالمي گذاشتند. صدها خبرنگار 
و عكاس و فيلمبردار به ثبت اين رويداد تاريخي پرداختند. جمعيت استقبال كننده 

در طول ۳۳ كيلومتر از فرودگاه امام تا بهشت زهرا كه مقصد بعدي امام بود. بين 4 
تا 8 ميليون نفر تخمين زده مي شد. امام خميني از فرودگاه مستقيما به بهشت زهرا 
رفتند و ضمن اداي احترام به شهداي انقالب اسالمي، سخنراني تاريخي خود را در 
آنجا ايراد كردند. در اين سخنراني امام نخست وزيري شاپور بختيار را غيرقانوني اعالم 
كرده و گفتند: »من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم.« بدين ترتيب از ورود 
امام ده روز تاريخي كه بعدها دهه فجر انقالب اسالمي نام گرفت، سپري شد تا طومار 

رژيم پهلوي و 25۰۰ سال استبداد شاهنشاهي براي هميشه در هم تنيده شود.

نمايش »ابتدا وارد مي شود« براي يك هفته تمديد شد
نمايش »ابتدا وارد مي شود« به نويسندگي 
و كارگرداني فريد يوسفي و تهيه كنندگي 
سجاد افشاريان براي هفته جديد تمديد 
شد. همزمان با اوج گرفتِن صداي خنده و 
گريه تماشاگراِن حاضر، نمايش »ابتدا وارد 
مي شود« براي هفته جديد تمديد شده و 
بليت فروشِي آن تا روِز دوشنبه ١٤ بهمن 
ــايت tik8.com باز مي شود. اين  در س

نمايش، خوشحال است كه هر شب در ساعت ۱8:۳۰ 
ــاخانه »ملك« در خيابان ملك روي صحنه  در تماش
مي رود. دور سوم اجراي نمايش »ابتدا وارد مي شود« 
به نويسندگي و كارگرداني فريد يوسفي و تهيه كنندگي 
سجاد افشاريان از اول بهمن در تماشاخانه ملك آغاز 

شده است. ميالد مرادي، سارا عبادي، پويا 
چوداريان، محمد عبدالوند، رضا دشتكي، 
ــرا بنايي بازيگران اين  محمد گل و كس
نمايش هستند و ساير عوامل »ابتدا وارد 
ــاز: فريد  ــود« عبارتند از: آهنگس مي ش
يوسفي، طراح نور: مصطفي اسفندياري، 
طراح لباس: شيدا زواري، طراح دكور: كيانا 
رستگارنژاد، طراح پوستر: رضا چاووشي، 
عكاس: كيارش مسيبي، مدير اجرا: صالح علوي زاده و 
دستيار كارگردان: تينا تمدني. گروِه موسيقِي نمايش 
ــار الكتريك، اميد  ــد از: آلين جوهرچي: گيت عبارتن
ــعيدي: پيانو و آواز، علي پهلواني: باس، نوگل نظر:  س

ويُلن، نويد نظر: درامز. 

سه برگزيده جشنواره تئاتر دانشگاهي تئاتر مستقل تهران
نمايش هاي »مشق شب«، »دريم لند« 
ــه نمايش هاي  ــت« از مجموع و »اس
ــت و دومين  باكيفيت و برگزيده بيس
جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران به زودي 
در »تئاتر مستقل تهران« روي صحنه 
ــه نمايش منتخب »مشق  مي روند. س
ــت« كه در  ــب«، »دريم لند« و »اس ش
بيست و دومين رويداد تئاتر دانشگاهي 

ايران مورد توجه داوران، تماشاگران و منتقدان قرار 
گرفتند از پانزدهم بهمن ماه اجراهاي خود را در تئاتر 
مستقل تهران آغاز مي كنند. بر اين اساس، نمايش 
ــت« كاري از گروه تئاتر »است« به كارگرداني  »اس
پرنيا شمس از روز ۱5 بهمن و از ساعت ۱9 كار خود 
را در مجموعه مستقل آغاز مي كند. در اين نمايش 
ــولي، ترانه يوسفي، شادي  پروانه ذابح، ياسمن رس
ــكن، مهتاب كريمي، صدف ملكي، ماهور  صف ش
ــژاد ايفاي نقش مي كنند. همچنين نمايش  ميرزان
»دريم لند« كاري از گروه »تريويا« نوشته صبا نجاتي 
به كارگرداني مرتضا جليلي دوست اجراهاي خو را 
همزمان با نمايش »است« از ۱5 بهمن آغاز مي كند 

و هر شب ساعت 2۱ ميزبان عالقه مندان 
ــفته، مصطفا اميري،  ــت. الميرا آش اس
ــماعيل  آوا تدين، متين حبيبيان، اس
خزايي، آرش رفيعي، سپهر طهرانچي، 
ــي در نمايش  ــداح و صبا نجات ــا م رض
»دريم لند« به ايفاي نقش مي پردازند. 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
ــب« كاري از گروه  ــق ش نمايش »مش
ــروصدا« به كارگرداني امير نجفي كار  تئاتر »بي س
ــروع  ــك روز فاصله و از ۱6 بهمن ماه ش خود را با ي
مي كند. اين نمايش هر روز ساعت ۱7 روي صحنه 
مي رود. رضا محمدخاني، نيكان راست قلم، عليرضا 
ــميرا نجاري، علي چاقوچي، يگانه  حق پرست، س
رجبي، برسام نوري، مرتضي يوسفي در اين نمايش 
ــتان »مشق  ايفاي نقش مي كنند. در خالصه داس
شب« مي خوانيم: خانواده اي براي خوردن شام سال 
تحويل دور يك ميز جمع شده اند... پيش فروش بليت  
هر سه نمايش هم اكنون در سايت تيوال آغاز شده 
و دانشجويان مي توانند با ارايه كارت دانشجويي از 

تخفيف  استفاده كنند.

همكاري حامد بهداد و باران كوثري در »گيج گاه«
فيلمبرداري نخستين فيلم بلند سينمايي 
ــت »گيج گاه« با  عادل تبريزي با نام موق
حضور رخشان بني اعتماد در غرب تهران 
ــد. در اين فيلم سينمايي كه تهيه  آغاز ش
ــي اهلل مدني برعهده دارد؛ زوج  آن را ميرول
ــاران كوثري براي اولين بار  حامد بهداد و ب
در ژانر كمدي به ايفاي نقش مي پردازند. 
ــاس ايده اي از  فيلمنامه »گيج گاه« بر اس

عادل تبريزي، به طور مشترك توسط ارسالن اميري به 
نگارش درآمده است. عادل تبريزي پيش از اين تجربه 
ــتياري با كارگرداناني همچون مسعود كيميايي،  دس
ــته و با  داريوش مهرجويي، حميد نعمت اهلل و ... را داش
ساخت فيلم هاي كوتاه »من قديمي هستم«، »اول پاييز« 

و »ضد ضربه« نظر مخاطبان و منتقدان را 
ــت. سرمايه گذاري  به خود جلب كرده اس
اين اثر سينمايي را محمد حسين خاني و 
حنيف سروري بر عهده دارند. ديگر عوامل 
اين فيلم عبارتند از: مشاور كارگردان: علي 
مصفا، مديرفيلمبرداري: كوهيار كالري، 
تدوين: عماد خدابخش، صدابردار: سعيد 
بجنوردي، طراح گريم: اميد گلزاده، طراح 
ــراح لباس: حديث  ــريف پناهي، ط صحنه: مرتضي ش
ــت گروه كارگرداني و برنامه ريزي:  حسنوند، سرپرس
علي جناب، مدير توليد: مهدي چراغي، عكاس: نوشين 
جعفري، مشاور رسانه اي: آيدا اورنگ، تهيه كننده اجرايي 

ومدير پروژه: حنيف سروري.

میراثنامه

دليل نصب دوربين هاي مدار بسته در محل كاوش باستان شناسان چيست
چندي است باستان شناسان انتقاداتي درخصوص چرايي لزوم نصب دوربين هاي 
ــته در محل كاوش هاي باستان شناسي مطرح مي كنند اما در پس پرده  مدار بس
ــته چه عواملي قرار دارد؟ چندي پيش نامه هايي به  نصب دوربين هاي مدار بس
پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري رسيد كه بر ايجاد كميته اي به نام »كميته 
راهبري حفاظت الكترونيك« تاكيد داشت. بر اين اساس مسووالن ميراث فرهنگي 
ــي لزوم نصب دوربين هاي مداربسته  ــده اند كه جلساتي را براي بررس موظف ش
ــاعته در محل كاوش هاي باستان شناسي و تحويل آثار مكشوفه به امناي  24س
اموال برگزار و مصوبات آن را اعالم كنند. تعداد زيادي از باستان شناسان اين نامه ها 
را مصداق توهين به جامعه باستان شناسي دانسته اند. اين امر سبب شد تا جامعه 
باستان شناسان بيانيه اي در اين خصوص صادر كند. در بخشي از اين بيانيه آمده 
است: اجراي اين »ابالغيه دفتر وزارت ميراث فرهنگي« پيامدهاي مخربي خواهد 
داشت؛ زيرا جداي از ناديده گرفتن اولويت هاي حفاظتي و اتالف سرمايه بيت المال، 
سرمايه اجتماعي يك صنف متخصص كه »اعتماد« است را هدف قرار خواهد داد 
ــرمايه ها و منابع انساني كشور در زماني كه كشورمان به نيروهاي  و از اين رو به س
متخصص و كارشناس نيازمند است آسيب مي زند. چنين تصميمي نشان دهنده 
ناآشنايي طراحان آن با ماهيت پژوهش هاي علمي و كاوش هاي باستان شناسي 
است. ظاهرا ذهنيت بانيان صدور اين »ابالغيه« تصوري غيرواقعي و احتماال شبيه 
قرن نوزدهم ميالدي است كه در آن فعاليت هاي باستان شناختي را با نوعي عمليات 
عتيقه جويي و حتي مشابه فعاليت باندهاي قاچاق در نظر گرفته اند. محمدحسن 
طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور، به ايلنا گفت: وزارتخانه ميراث و گردشگري 
بيشتر به دليل مباحث حفاظتي حساس شده است. از آنجا كه بايد اين مهم عملياتي 
شود، نياز است تا بررسي هاي الزم طي برگزاري جلسات با كارشناسان و مسووالن 
امر، انجام شود. از اين رو اكنون نمي توان درخصوص چگونگي عملياتي شدن نصب 
دوربين هاي مداربسته در محل كاوش ها مطلبي گفت. او در پاسخ به چرايي لزوم 
نصب دوربين هاي مدار بسته در محل كاوش و اين مهم كه چه عاملي سبب شده 
تا مسووالن وزارتخانه ميراث و گردشگري چنين تصميمي بگيرند، گفت: چندي 

پيش گزارش هايي دريافت كرديم مبني برآنكه يكي از باستان شناسان كه از قضا 
سرپرست كاوش هم بود، به جاي آنكه مسير قانوني فرآيند تحويل اشيا به امين اموال 
را انجام دهد، اشيا را با خود برده بود. طالبيان با تاكيد برآنكه حتي يك شي تاريخي 
هم براي كشور مهم است، گفت: وقتي گزارشي از عدم ارايه اشياي تاريخي به امين 
اموال ارايه مي شود، دستگاه حفاظتي حساس مي شود چراكه هرچند ممكن است 
آن باستان شناس هم از سر دلسوزي دست به چنين كاري زده باشد، اما فرآيند بايد 
بر اساس قوانين پيش برود و شي كه طي كاوش به دست آمده است، به امين اموال 
تحويل داده شود و بررسي هاي بعدي در موزه و محل نگهداري شي كه مشخص و 
ثبت شده است، انجام شود. معاون ميراث فرهنگي اظهار كرد: برخي مواقع ممكن 
است باستان شناسان به دليل شرايط منطقه اي و از سر دلسوزي فكر كنند كه اگر 
شي را نزد خود نگهدارند بهتر خواهد بود و بعد آن را تحويل دهند. اما دستگاه هاي 
نظارتي براي كاهش وقوع چنين اتفاقاتي، بر مستندسازي و نظارت دقيق بر امور 

تاكيد دارند تا شاهد وقوع اين اتفاقات نباشيم. 

ايستگاه

يك جايزه برليناله به حالت 
تعليق در آمد

جودي فاستر سراغ 
»سرقت موناليزا« مي رود

ــزه »آلفرد  ــداي جاي اه
باوئر« برليناله به دنبال 
ــط  ــدن رواب ــن ش روش
ــر با  ــر اين مدي جدي ت
نازي ها، به حالت تعليق 
درآمد. به گزارش ورايتي، 
ــم برلين  ــنواره فيل جش
اعالم كرد اين جشنواره 

اهداي جايزه آلفرد باوئر را به حالت تعليق درآورده 
ــر برليناله بود و  ــه اولين مدي ــت زيرا فردي ك اس
ــود، به نظر مي رسد  جايزه اي به نام وي اهدا مي ش
ارتباط جدي با حزب نازي داشت. باوئر كه تاريخ نگار 
سينمايي بود و نخستين بار در سال ۱95۱ رياست 
ــال  ــنواره فيلم برلين را برعهده گرفت، تا س جش
ــت. اين  ــووليت را برعهده داش ــن مس ۱976 اي
جشنواره از سال ۱986 كه وي درگذشت اهداي 
ــت ياد وي  ــزه اي به نام وي را براي گراميداش جاي
ــروع كرد. در حالي كه اين اطالع وجود داشت  ش
كه باوئر براي دفتر فيلم رايش سوم در دهه ۱94۰ 
همكاري مي كرد و پس از جنگ هم به دولت نظامي 
ــائل سينمايي مشاوره مي داد،  بريتانيا درباره مس
اكنون يك گزارش جديد در روزنامه آلماني »دي 
سايت« افشا كرده كه ارتباط وي با نازي ها خيلي 
ــت. گزارشگر »سايت« كشف  فراتر از اين بوده اس
ــندهايي كه در آرشيو فيلم آلمان فدرال  كرده س
ــا نازي ها پرده  ــوابق مخرب وي ب وجود دارد از س
برمي دارد. در يك سند كه توسط يك مقام حزب 
نازي نوشته شده، از باوئر به عنوان »يك فرد مشتاق 
ــبه نظامي حزب( « ياد شده  جبهه توفان )بال ش
است. پس از ۱942 باوئر يك مقام بلند پايه در اداره 
فيلم رايش آلمان بود كه زيرنظر يوزف گوبلز وزير 

تبليغات و روشنگري عمومي كار مي كرد.

بازيگر برنده اسكار فيلمي 
ــرقت تابلوي  ــاره س درب
مشهور لئوناردو داوينچي 
ــس  ــوور پاري ــوزه ل از م
ــزارش  ــه گ ــازد. ب مي س
ــتر  ــي، جودي فاس ورايت
قراردادي امضا كرده تا روي 
ــي كارگرداني يك  صندل

فيلم درام درباره سرقت نقاشي موناليزا در سال ۱9۱۱ 
ــازد. هنوز عنواني براي اين فيلم انتخاب نشده  بس
است. صندوق رسانه لس آنجلس تامين مالي كامل 
اين پروژه را بر عهده دارد. صندوق در حال حاضر بيل 
ويلر را براي نوشتن فيلمنامه اين پروژه استخدام كرده 
و ويلر قرار است فيلمنامه را بر اساس كتاب »روزي كه 
آنها موناليزا را دزديدند« نوشته سيمور رايت بنويسد. 
اين سرقت مشهور كه در موزه لوور در پاريس صورت 
ــط وينچنزو پروگيا كارمند موزه انجام  گرفت، توس
ــد. او باور داشت نقاشي لئوناردو داوينچي بايد در  ش
ايتاليا به نمايش دربيايد و در پاريس باقي نماند. به اين 
ترتيب پروگيا به مدت دو سال نقاشي را نگه داشت. در 
نهايت او زماني دستگير شد كه قصد داشت موناليزا 
ــد. اين  را به مدير گالري اوفيزي در فلورانس بفروش
نقاشي معروف در سال ۱9۱4 به موزه لوور بازگردانده 
ــد. از جمله فيلم هايي كه تا به حال جودي فاستر  ش
ــوان به »مردي كوچك به نام  كارگرداني كرده مي ت
ــگ آبي« و  ِتيت«، »در خانه براي تعطيالت«، »س
»هيوالي پول« اشاره كرد. او همچنين قرار است در 
بازسازي انگليسي زبان فيلم تريلر اسكانديناويايي 
»زنان در جنگ« عالوه بر كارگرداني، نقش آفريني 
هم داشته باشد. صندوق رسانه لس آنجلس 9 سال 
پيش توسط جفري سوروس و سايمون هورسمن 

مديران آن راه اندازي شد.

لغو  المپيك ۲۰۲۰   توكيو  شايعه  است

هديه و تباني در مسير انتخابات فوتبال

ويروس كرونا موجب لغو المپيك 2۰2۰ 
ــد و اين بازي ها تابستان  توكيو نخواهد ش
ــود. به گزارش از آس،  آينده برگزار مي ش
يوريكو كويكه، استاندار شهر توكيو ديروز، جمعه، در يك 
مصاحبه اعالم كرد: بازي هاي المپيك 2۰2۰ توكيو هرگز 
به دليل ويروس كرونا لغو نخواهد شد. اين ويروس ابتدا 
در شهر ووهان چين ديده شد و سپس روي كشورهاي 
ــت. كويكه كه يكي از  ديگري از جمله ژاپن تاثير گذاش
اصلي ترين افراد مرتبط براي آماده سازي المپيك است در 
رابطه با شايعه هاي اخير مربوط به برگزار نشدن بازي هاي 
المپيك گفت: هيچ چيزي نمي تواند مانع برگزاري اين 
رقابت ها شود. مي خواهم اين شايعه را رد كنم. اين اظهارات 
در حالي بيان شد كه دولت ژاپن به صورت رسمي اعالم 
خواهد كرد افرادي كه مبتال به ويروس كرونا شدند اجازه 
ورود به اين كشور را نخواهند داشت. در حال حاضر در ژاپن 

۱4 نفر به اين ويروس مبتال شده اند. 

نبود سازوكاري عادالنه در فرآيند انتخابات فدراسيون 
فوتبال زمينه سوءاستفاده جرياني خاص را فراهم كرده 
ــه و قول هاي پوچ  ــه در نتيجه آن برخي افراد با هدي ك
ــادزاي اخير در فوتبال كشور  به دنبال تداوم روند فس
هستند. اين موضوع زنگ خطري است كه اگر اين بار 
ــور را  ــود پيكر نيمه جان فوتبال كش جدي گرفته نش
به سياهي مطلق خواهد كشاند. انتخابات فدراسيون 
فوتبال قرار است قبل از پايان سال جاري برگزار شود؛ 
انتخاباتي كه مي تواند سرنوشت فوتبال ايران را براي 4 
سال آينده تعيين تكليف كند. تغيير مسير فوتبال ايران و 
تغيير وضعيت به هم ريخته مديريتي فوتبال كشور يقينا 
به نتيجه اين انتخابات بستگي دارد انتخاباتي كه برخي 
افراد ذي نفوذ از هم اكنون براي آن نقشه ها كشيده اند و 
به دنبال گسترش سلطه خود بر آن هستند. به گزارش 
ايسنا، به نظر مي رسد با توجه به مقررات خاص انتخابات 
ــيون فوتبال و قاعده لزوم معرفي كانديداها از  فدراس
ــوي اعضاي مجمع، باندي كه سال هاست با اعمال  س
نفوذ بر فوتبال كشور سايه افكنده و سرافكندگي ملي و 
بين المللي اين رشته پرطرفدار را موجب شده و جرياني 
كه حاصل حضور آن، ايجاد فساد، رانت و عقب ماندگي 
ــور بوده، اين بار قصد دارد با فريب اعضاي  فوتبال كش

مجمع و دادن وعده هاي پوچ همچنان تصدي خود بر 
فوتبال را حفظ كند و زمينه ساز مهندسي انتخاب شود. 
بر اساس اطالعات رسيده از برخي هيات هاي استاني و 
افراد عضو مجمع فدراسيون، متاسفانه اين گروه با توجه 
به آغاز ثبت نام انتخابات فدراسيون فوتبال، در چند روز 
اخير با دادن هديه، اقدام به اخذ فرم هاي معرفي رييس 
و نواب رييس از برخي هيات ها كرده اند، فرم هايي كه 
بعضا بدون امضاء از اعضاي مجمع اخذ شده تا عالوه بر 
ــرايط براي حضور افراد  كنترل ثبت نام كانديداها، ش
خارج از دايره خاص! سخت تر شود. اقدامي كه در صورت 
ــاد علني در فوتبال است بلكه  صحت نه تنها نوعي فس
تخلف انتخاباتي نيز محسوب مي شود. پرسش اين است 

كه مسووالن وزارت ورزش و نهادهاي نظارتي در جريان 
اتفاقات پشت پرده انتخابات فدراسيون فوتبال هستند؟ 
آيا اين نهادها برنامه اي براي برخورد با اين افراد دارند؟ با 
توجه به انتخابات حساس پيش رو و همچنين اهميت 
ــد و كاربلد و مدير در اين  حضور كانديداهاي قدرتمن
انتخابات، وزارت ورزش و جوانان و ساير نهادهاي نظارتي 
وظيفه دارند با مرتكبين اين عمل برخورد و نسبت به 
تعريف فرآيند مشخص براي ارايه فرم هاي معرف اقدام 
كنند. اقدامي كه نه تنها عدالت انتخاباتي را رقم خواهد 
ــي انتخابات از سوي جرياني  زد، بلكه جلوي مهندس
ــال ها  ــاص را خواهد گرفت. فوتبال ايران در اين س خ
ــان داده كه از لحاظ مديريت داخلي و برنامه ريزي  نش
ــي داراي نقص هاي  ــوذ و قدرت خارج و همچنين نف
عمده اي است. به نظر دلسوزان ورزش كشور براي رفع 
چالش هاي تكراري يك دهه اخير فوتبال ايران چاره اي 
جز اين ندارند كه با نظارت درست بر فرآيند انتخابات 
پيش رو زمينه اي را فرهم كنند كه انتخابات بر اساس 
ــه پيش برود و در نهايت نيز  چارچوبي قانوني و عادالن
شخصي بر كرسي رياست فدراسيون فوتبال تكيه بزند 
كه دردي از دردهاي بي پايان فوتبال ايران را حل كند نه 
اينكه خود تبديل به درد بزرگي براي ورزش كشور شود.

ورزشي
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