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گروه ايران |
وزير امور اقتص��ادي و داراي��ي با بيان اينك��ه پس از 
پايان مهلت تعيين شده توسط گروه ويژه اقدام مالي 
اف.اي تي.اف )FATF(، به ص��ورت خودكار وارد بلك 
ليست )ليست سياه( مي ش��ويم، تصريح كرد: براي 
خروج از بلك ليست بايد »برنامه اقدام« بنويسيم كه 
امكان دارد شرايط س��خت تري در آن مطرح شود. به 
گزارش تعادل، فرهاد دژپسند در حاشيه نشست هيات 
دولت درباره مهلت چهار ماهه به ايران براي تصويب 
لوايح اف.اي.ت��ي.اف، گفت: در بح��ث اف.اي.تي.اف 
ما چندين بار درخواس��ت تمديد كرديم كه موافقت 
كردند، اما اين بار به ما هش��دار دادند كه اين آخرين 
مهلت اس��ت و ديگر قابل تمديد نيس��ت. وي با بيان 
اينكه زمان واقعي ما براي تعيين تكليف اين موضوع 
كمتر از چهار ماه اس��ت، افزود: زيرا ي��ك ماه پيش از 
اجالس اصلي، نشست مقدماتي تشكيل مي شود كه 
ما بايد گزارشي از كار را قبل از اجالس مقدماتي ارايه 
كنيم تا در آنجا بررس��ي ش��ود. طبيعي است كه اگر 
در مهلت تعيين شده اين كار انجام نشود، به صورت 
خودكار وارد بلك ليست مي شويم كه براي خروج از 
بلك ليس��ت بايد »برنامه اقدام« بنويسيم كه امكان 
دارد شرايط سخت تري در آن مطرح شود. ما در حال 
حاضر تالش هاي خود را انجام داده، گزارش ها را ارايه 
و جلس��ات را برگزار مي كنيم تا به گونه اي عمل شود 
كه مش��كلي رخ ندهد. وي درب��اره تاخير در تصويب 
لوايح مربوط به اف.اي.تي.اف، گفت: آيين نامه قانون 
مبارزه با پولشويي در ۱۵۸ ماده تنظيم و سير آن طي 
شده بطوري كه پس از تصويب شوراي عالي مقابله با 
پولشويي، اين آيين نامه به تاييد رييس قوه قضاييه و 
سپس به تصويب دولت رسيده اس��ت كه اين قانون، 
كمك زي��ادي كرده و بس��ياري از بنده��اي »برنامه 
اقدام« را پوشش داده است. همچنين آيين نامه مركز 
مستقل اطالعات مالي نيز تصويب شده است. اكنون 
۲ اليحه پالرمو و سي.اف.تي باقي مانده كه در حال طي 
مراحل آن هستيم كه اميدواري به جمع بندي برسيم. 
»گروه ويژه اقدام مالي« در ۲۶ مهرماه براي ششمين 
بار با تعليق موقتي اقدامات تقابلي عليه ايران موافقت 
كرد. اين نهاد بين المللي مي گويد براي آخرين بار به 
كشورمان چهار ماه ديگر فرصت داده تا تكليف خود 
را در قبال دو اليحه باقي مانده از چهار اليحه مبتني 
بر توصيه هاي گ��روه ويژه اقدام مالي ب��راي مبارزه با 
تامين مالي تروريسم و پولشويي مشخص كند. وزير 
امور اقتصادي و دارايي درباره كاهش شاخص بورس 
در هفته گذشته گفت: دوباره بخش��ي از اين كاهش 
جبران شد. بورس همين شرايط را دارد و خوشبختانه 
مديريت مي شود. دژپسند با بيان اينكه نوع كار بورس 
همين است، اضافه كرد: شرايط، ميزان عرضه و تقاضا 
و نوع ريسك، عواملي به ش��مار مي روند كه بر بورس 

تاثير گزار هستند. اكنون اتفاق خاصي كه بگوييم در 
حال رخ دادن بوده و موجب نوسان بورس شود، وجود 
ندارد. حتي درصدد هس��تيم كه آيين نامه مربوط به 
معافيت مالياتي تجديد بر ارزيابي ها را دولت هر چه 
سريعتر تصويب كند. تا به رونق بيشتر بورس كمك 
كند. دژپس��ند اضافه كرد: بدين ترتيب شركت هاي 
بورس در صورت تجديد ارزيابي دارايي ها، از پرداخت 
ماليات معاف خواهند شد. چهارشنبه هاي خبرساز 
دولت ديروز در ش��رايطي از راه رسيد كه موضوعاتي 
چون »سرانجام اف اي تي اف«، »موعد رسمي برداشتن 
گام چهارم كاه��ش تعهدات هس��ته اي«، »موضوع 
برگزاري همه پرس��ي در خص��وص موضوعات كالن 
كشور«، »فرآيند حذف يارانه هاي طبقات برخوردار«، 
»حاشيه هاي انتخابات كميس��يون ماده ۱۰« و... در 
طول هفته گذشته فضاي رسانه اي و عمومي كشور 
را درگير خود س��اخته بود و طبيعي است كه در يك 
چنين ش��رايطي جهت گيري كلي پرسش ها هم در 
همين راستا مطرح ش��وند. در اين ميان و با توجه به 
بحث فعاليت ه��اي حزبي در كش��ورمان و نقش اين 
فعاليت ها در فرآيند توسعه كش��ور، خبرنگار تعادل 
موضع رس��مي دول��ت را در خصوص حاش��يه هاي 
انتخابات كميس��يون م��اده ۱۰احزاب جويا ش��د. 
حاشيه هايي كه در روز راي گيري نمايندگان احزاب 
در كميس��يون ماده ۱۰باعث شد تا اكثريت قريب به 
اتفاق احزاب اصالح طلبان دس��ت به آبستراكسيون 
بزنند و جلسه را به نشانه اعتراض ترك كنند. رييس 
دفتر رييس جمهوري اما در پاس��خ به پرسش مطرح 
شده در خصوص عدم رعايت مصوبات قانوني در اين 
زمينه با وجود هماهنگي هاي قبلي با احزاب، ضمن 
پذيرفتن اش��تباهات اجرايي در روند برگ��زاري اين 
جلس��ه اعالم كرد كه تالش مي كند تا در آينده يك 
چنين مش��كالتي پيش نيايد و وعده داد كه شخصا 
اين موضوع را دنبال كند. واعظي در پاسخ به پرسش 
خبرنگار »تعادل« درباره اقدامات دولت در خصوص 
توسعه سياس��ي و فعاليت احزاب و حاشيه هايي كه 
پيرامون نشست كميسيون ماده ۱۰احزاب به دليل 
عملكرد وزارت كشور به وجود آمد، اظهار داشت: آنچه 
كه رييس جمهوري در س��ال ۱۳۹۲ مطرح و تاكنون 
دنبال كردند اكنون توس��ط وزارت كش��ور پيگيري 
مي ش��ود و اين وزارتخانه رابطه خوبي ه��م با احزاب 
دارد. وزارت كشور به تشكل هاي سياسي با تفكرها و 
ديدگاه ها و ائتالف هاي مختلف مجوز فعاليت داده و 
در مقايسه با دولت هاي قبلي كار بسياري خوبي انجام 
شده است.  رييس دفتر رييس جمهوري با اظهارتاسف 
از رخدادهاي به وجود آمده گفت: اتفاقات پيش آمده 
در روز انتخابات كميسيون ماده ۱۰ احزاب را بررسي و 

دنبال مي كنيم تا در جلسه بعدي تكرار نشود.
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خروج از ليست سياه »اف اي تي اف« دشوار است عليرضا كديور|
كارشناس بازار سرمايه|

بورس ته��ران در نيمه دوم مهرماه س��ال ج��اري افتي 
قابل توجه را تجربه كرد. اين بازار كه در اس��فندماه سال 
گذش��ته دور تازه اي از رش��د را آغاز كرده بود به گونه اي 
تقريبا بي وقفه به رش��د خود ادامه داد و در نهايت تا ميانه 
مهرماه بازدهي در حدود ۱۱۰ درصد را براي بورس تهران 
به ارمغان آورد. به موجب اين رش��د شاخص كل اين بازار 
به ميزان تقريبي ۱7۳ هزار واحد رش��د كرد و از س��طح 
حدودي ۱۵7 هزار واحدي به س��طح ۳۳۰ هزار واحدي 
رس��يد. البته اين بازده تنها به بورس تهران محدود نشد 
و نمادهاي فرابورس��ي نيز از آن جهت ك��ه مانند بورس 
از عوامل بنيادين مش��ابهي تاثير مي پذيرفتند، پا به پاي 

تدپيكسي ها رشد كردند.
با اين حال پس از يك دوره رش��د و هج��وم نقدينگي به 
معامالت بازار س��هام از اواس��ط مهرماه ش��اهد عقبگرد 
قيمت ها و فش��ار عرضه در نمادهاي مختلف بازار بوديم. 
فشار فروش در بس��ياري از نمادها طي اين دوره به حدي 
بود كه براي چند روز متوالي س��هم هاي زي��ادي را صف 
فروش كرد و با وجود آنكه شاخص بورس تنها ۱۰ درصد از 
ارتفاع خود را از دست داد، طي هفته هاي اخير شاهد افت 

بيش از ۵۰ درصدي برخي از نمادها بوديم.
در اي��ن هفته و در ش��رايطي كه معامالت ب��ازار به دليل 
تعطيالت يك روز در ميان دنبال مي شد، ورق معامالت به 
نفع تقاضا برگشت و كاهش عرضه ها توانست برخي نمادها 

را طي روزهاي گذشته با افزايش قيمت رو به رو كند. 
در اين ش��رايط نكته قابل توجه نه افزايش قيمت ها بلكه 
حجم معامالت است كه نس��بت به گذشته كاهش پيدا 
كرده. در شرايط فعلي بيشتر به نظر مي آيد كه بازار براي 
فروشندگان فرصت فروش بيشتري ايجاد مي كند بنابراين 
مي توان انتظار داشت كه حجم معامالت بازار در روزهاي 
پيش رو بيشتر شود.  به نظر مي آيد كه در روزهاي پيش 

رو به شرط وجود ثبات در ساير متغيرهاي تاثيرگذار مانند 
نرخ ارز، قيمت هاي جهاني و شرايط بين المللي سياسي و 
اقتصادي، شاهد كاهش قيمت سهام در كليت بازار باشيم. 
با اين حال بايد توجه داشت كه منفي شدن فضا به منزله 

وقوع افت در تمامي صنايع يا نمادها نخواهد بود. 
در حال حاضر وضعيت صنايع به گونه اي است كه با فرض 
ثبات ش��رايط نمي توان گفت كه صنعتي خ��اص داراي 
شانس بيشتر براي رش��د نسبت به س��اير صنايع است. 
به عبارتي رش��د قيمت ها در نيمه نخست سال جاري به 
گونه اي بوده كه قيمت در اغل��ب صنايع، توجيه بنيادي 
جذابي براي هجوم تقاضا را دارا نيستند. با اين حال عدم 
جذابيت در كليت بازار ب��ه اين معنا نخواهد ب��ود كه در 
ماه هاي پيش رو تقاضاي سفته بازي در نمادهاي كوچك و 

مستعد شكل نمي گيرد. 
به نظر مي آيد كه افت قيم��ت احتمالي در روزهاي پيش 
رو بيش از آنكه گريبان نمادهاي بينادي ب��ازار را بگيرد، 
در نمادهايي ديده ش��ود كه از ش��رايط بنيادي مناسبي 
برخوردار نيستند و صورت هاي مالي آنها سود مناسبي را 
نصيب سرمايه گذاران نمي كنند. در موقعيت فعلي طبيعي 
است كه در صورت تداوم خروج نقدينگي از بازار نمادهاي 
ضعيف تر نسبت به نمادهاي بنيادي بازار افت بيشتري را 
تجربه كنند.  آنطور كه از جريانات نقدي بازار به مي توان 
استنباط كرد به دليل ركود بازارهاي موازي نظير طال و ارز، 
خروج احتمالي نقدينگي، پول هاي بازار را در كوتاه مدت 
به سمت دارايي هاي با درآمد ثابت خواهد برد. با توجه به 
آنكه در حال حاضر متغيرهاي بسياري بر روند بلندمدت   
بازار اثر خواهند داش��ت بنابراين نمي توان در مورد مسير 
پيش روي بازار در بلندمدت و تا پايان سال نظر قطعي داد 
چراكه بسياري از تصميمات موثر بر فعاليت شركت هاي 
بورس و فرابورسي در خارج از شركت ها و از سوي نهادهاي 
تصميم سازي گرفته مي شوند كه داراي ديد كالن نسبت 

به اقتصاد كشور هستند. 

دورنماي بازار سرمايه
گزارشسخن نخست
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سخن نخست

دورنماي بازار سرمايه
بورس ته��ران در نيمه 
دوم مهرماه سال جاري 
افتي قابل توجه را تجربه 
كرد. اي��ن ب��ازار كه در 
اسفندماه سال گذشته 
دور ت��ازه اي از رش��د را 
آغاز كرده بود به گونه اي 
تقريبا بي وقفه به رش��د 
خود ادامه داد و در نهاي��ت تا ميانه مهرماه بازدهي 
در حدود ۱۱۰ درصد را براي بورس تهران به ارمغان 
آورد. به موجب اين رشد ش��اخص كل اين بازار به 
ميزان تقريبي ۱7۳ هزار واحد رشد كرد و از سطح 
حدودي ۱۵7 ه��زار واحدي به س��طح ۳۳۰ هزار 
واحدي رسيد. البته اين بازده تنها به بورس تهران 
محدود نشد و نمادهاي فرابورسي نيز از آن جهت 
كه مانند بورس از عوامل بنيادين مش��ابهي تاثير 
مي پذيرفتند، پا به پاي تدپيكسي ها رشد كردند. با 
اين حال پس از يك دوره رشد و هجوم نقدينگي به 

معامالت بازار سهام از اواسط مهرماه...

عليرضا كديور

بازار سرمايه

 جاي خالي »بازار ساز«
در مقابله با موج هيجان

محمد امين خدابخش|
بازارهاي مالي در سراس��ر جهان همواره از عوامل 
رفتاري و بني��ادي متع��ددي تاثي��ر مي پذيرند. 
تاثير هريك از اين عوامل بس��ته به اينكه ذهنيت 
س��رمايه گذاران در چه جهتي باشد در طول زمان 
بيشتر و كمتر مي شود. با اين حال آنچه مسلم است، 
تغيير جهت نگاه فعاالن بازار نس��بت به شرايطي 
است كه قيمت ها به طور مداوم در آن رشد يا كاهش 
داش��ته  اند. در واقع هر چه كه دالي��ل قبلي براي 
حركت قيمت ها در مسير كاهش يا رشد با سرعت 
و اهميت بيش��تري تغيير يابند امكان واروندگي 
ش��ديدتر قيمت ها در بازار به همان اندازه افزايش 
مي يابد. طبيعي است كه با كلي تر شدن تغيير در 
هر بازار ميزان اثرپذي��ري دارايي هاي مورد معامله 
نيز در اين ش��رايط بيشتر مي ش��ود. اين تغييرات 
اغلب ماهيتي حقوقي يا سياسي دارند و به صورت 

سيستماتيك بر جريان قيمت ها اثر مي گذارند. 
5

 همين صفحه 

حاميان عبدالمهدي: نخست وزير عراق كنار نمي كشد

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اتمام مهلت» اف اي تي اف« هشدار داد

اصالحات گسترده  در راه است

دشواري خروج از ليست سياه

خبر

رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور گفت: 
كنار مبارزه با فس��اد بدون ن��گاه به چپ و 
راست، آقازاده ها و بنده زاده ها، از توليد ملي 
و س��رمايه گذاران سالم كه س��ربازان خط 

مقابله با دشمن هستند حمايت مي كنيم.
به گزارش تس��نيم، حجت االس��الم حسن 
درويشيان با ابراز اينكه »ما بايد هم در عمل 
و هم در لسان شكرگزار نظام و واليت فقيه 
باشيم« اظهار داشت: اگر آگاهي و شناخت 
الزم درباره مس��ووليت هاي خود نداش��ته 
باشيم قطعًا از عهده انجام اين مسووليت ها 

بر نخواهيم آمد.
وي با بيان اينكه »با توجه به ش��رايط فعلي 
كش��ور و موقعيتي كه به عنوان دست برتر 
نظامي سياس��ي و امنيتي در دني��ا داريم، 
ام��روز مواجه هس��تيم ب��ا يك تروريس��م 
اقتصادي كه توس��ط امريكا و عّمال آن در 
منطقه نس��بت به ملت ايران تحميل شده 
اس��ت«، گفت: با توجه ب��ه افزايش قدرت 
تأثيرگ��ذاري جمهوري اس��المي ايران در 
منطقه و اينكه جايي نيس��ت كه جمهوري 
اس��المي در منطق��ه در ح��ل مس��ائل آن 
تأثيرگ��ذار نباش��د، اي��ن فش��ارها جهت 

تضعيف اين نظام و ملت است.
رييس سازمان بازرسي كل كش��ور با اشاره 
به اينكه فش��ارهاي اقتصادي مشكالتي را 
براي مردم به وجود آورده است، خاطرنشان 
كرد: با اين حال اين فشارها را به عنوان يك 
فرصت ب��راي عدم نگاه به بي��رون مي دانيم 
و مطابق بيانات رهبر معظ��م انقالب بايد با 
تكيه بر توان داخلي و استفاده از ظرفيت ها 

و توانايي ها براي حل مشكالت اقدام كنيم.
اين مقام مسوول اقتصاد مقاومتي را تنها راه 
برون رفت از مش��كالت عنوان كرد و گفت: 
همه دس��تگاه ها و نهادها بايد در اين زمينه 

اقدامات الزم و موثر را انجام دهند.
رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور گفت: 
كنار مبارزه با فس��اد بدون ن��گاه به چپ و 
راست، آقازاده ها و بنده زاده ها، از توليد ملي 
و س��رمايه گذاران سالم كه س��ربازان خط 

مقابله با دشمن هستند حمايت مي كنيم.
وي با يادآوري اينك��ه حمايت از كارآفريني 
س��الم و مبارزه با فس��اد دو بال موفقيت در 
كشور هس��تند گفت: اگر با فساد به صورت 
ساختاري برخورد مناس��ب صورت نگيرد، 
نمي شود سرمايه گذاري سالم وجود داشته 

باشد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور: 
 در برخورد با فساد،  آقازاده ها

و بنده زاده ها را نمي شناسيم

آمار

رييس مركز آمار ايران گفت: اين مركز وارد مباحث 
مربوط به اشخاص نشده و به دنبال آمارهاي رسمي 
از جن��س ميانگين ش��اخص ها اس��ت و اطالعات 
ش��خصي افراد در مركز آمار ايران محرمانه خواهد 
بود. جواد حس��ين زاده روز چهارشنبه در پاسخ به 
سوال خبرنگار ايرنا مبني بر اينكه اطالعات درآمدي 
و معيش��تي خانواده ها در اختيار س��اير سازمان ها 
قرار مي گيرد يا نه، اظهار داش��ت: يك��ي از داليل 
عدم ورود مركز آمار اي��ران در جمع آوري اطالعات 
اقتصادي خانوار كه منجر به طرح خوش��ه بندي و 
هدفمندي يارانه ها ش��د، محرمانه بودن اطالعات 
اس��ت. وي تصريح كرد: مركز آمار ايران تاكنون در 
تحقق ماده هفت قانون اين مركز مبني بر محرمانه 
ب��ودن اطالعات و آمارهاي ش��خصي، ي��ك مورد 
تخلف نداشته و حتي اطالعات موجود را در اختيار 
دستگاه هاي حقوقي و قضايي نيز قرار نداده است. 
حسين زاده خاطرنشان كرد: اين مهم سبب اعتماد 
بين مردم و مركز آمار و آمارگيران شده است. رييس 
مركز آمار اي��ران، مخاطبان آم��ار را ۲ نوع خاص و 
عام خواند و گفت: فرآيند تعامل مخاطبان با مراكز 
آماري، متفاوت اس��ت. وي افزود: شمار مخاطبان 
خاص، كم بوده و بدون واسطه به نظام آماري مانند 
سايت مركز آمار مراجعه مي كنند اما مخاطب عام، 
بي شمار بوده و آمارها را با واسطه دريافت مي كنند. 
حسين زاده با بيان اينكه رسانه ها، دروازه دسترسي 
اطالعات به مخاطبان و كاربران عمومي هس��تند، 
اظهار داشت: انتظار از اصحاب رسانه بيش از ساير 
گروه ها بوده و نقش رس��انه ها از اين جهت، پررنگ 
است كه سبب مي ش��ود س��وءتفاهم در آمارهاي 
رس��مي، كمتر ش��ود زيرا آمارهاي غيررسمي به 
پيكره آمار رسمي كه پايه حكمراني شايسته است 
آسيب مي زند. رييس مركز آمار ايران ابراز كرد: آمار، 
اهميت كالني در سياس��ت هاي پولي و مالي دارد 
زيرا پشتوانه اين سياست ها است و آمار به مستند 
بودن صحبت ها كمك مي كن��د اما صحبت هاي 
ش��فاهي و بدون اس��تناد به آمار، جامع��ه را دچار 
تشكيك مي كند. اين مسوول ادامه داد: دستگاه هاي 
حاكميت��ي ب��راي ارزياب��ي، سياس��ت گذاري و 
تصميم سازي نياز به آمار دارند كه به صورت رسمي 
توسط مركز آمار توليد مي ش��ود. وي با بيان اينكه 
مدرن سازي نظام آماري، يكي از رويكردهاي مهمي 
است كه در پيش گرفته ايم، گفت: شعار امسال نيز 
»همگرايي ملي براي مدرن س��ازي نظام آماري« 
است. حسين زاده با بيان اينكه سه گرايش مسلط 
براي نظام آماري در دنيا وجود دارد، اظهار داش��ت: 
گرايش اول، مرجعيت سازمان هاي ملي آمار در دنيا 
براي ايجاد هماهنگي و سازگاري در نظام آماري و 
پرهيز از موازي كاري اس��ت زيرا م��وازي كاري به 

سرمايه اجتماعي كشور آسيب وارد مي كند.

 اطالعات شخصي افراد در
 مركز آمار ايران، محرمانه است

راه وشهرسازي

 ميدان آزادي تهران 
در معرض فرونشست زمين
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سيد مناف هاشمي، دبير ستاد توسعه درآمدهاي پايدار 
شهرداري گفت: شهرداري بايد رايزني و تالش در زمينه 
ايج��اد درآمدهاي جديد را در هم��ه حوزه ها پيگيري 
كند،  به گزارش ايسنا، هاشمي با بيان اينكه بخشنامه 
دولت براي تدوين بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور ابالغ 
شده است،  تصريح كرد: شهرداري بايد از همه ظرفيت 
خود اس��تفاده كند تا پيش��نهادهاي خود براي سهم 
دولت در يارانه بليت مترو و اتوبوس، كمك به توس��عه 
حمل ونقل عمومي، اوراق مشاركت و ساير كمك هاي 
دولت را در طرح اوليه اليحه بودجه بگنجاند. شهردار 
تهران نيز از فرصت حضور در هيات دولت براي دفاع از 
اين پيشنهادها استفاده كرده و پس از آن نيز بايد تالش 
كنيم تا اين پيشنهادها در مجلس به نتيجه برسد. وي 

اضافه كرد: تاكن��ون حدود ۱۰ تا ۱۵ مورد پيش��نهاد 
براي درج در بودجه براي مجلس ش��وراي اس��المي 
آماده شده اس��ت كه به نظر مي رس��د نياز به رايزني و 
تالش گسترده براي نتيجه رسيدن آن از طريق مجمع 
كالن ش��هرها، نمايندگان مجلس و كميسيون خاص 
تهران و كالن شهرهاي هيات دولت وجود دارد. مشاور 
شهردار تهران همچنين در گزارشي از آخرين وضعيت 
بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون هاي 
مجلس شوراي اسالمي گفت و ادامه داد: بر اساس بند 
۳ ماده 4۱ اليحه كه به تصويب كميس��يون مربوطه 
رس��يده، س��هم عوارض ش��هرداري ها از ۳ درصد به 
4 درصد افزايش پيدا كرده است و بايد تالش كنيم تا 

پيشنهاد كميسيون در مجلس به تصويب برسد.

آخرين وضعيت بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده

ايرانشهر
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دانش و فن

 چگونه اينترنت 
زمين را مي كشد؟

در پنجاهمين سالگرد نخستين پيام ارسال شده 
 Advanced يا )ARPANET( از طريق آرپانت
 Research Projects Agency Network
)سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه(، 
در ش��امگاه تاري��خ ۲۹ اكتب��ر ۱۹۶۹ تغييرات 
wtop. بسياري رخ داده؛ همانطور كه وب سايت

com اش��اره مي كند، كافي است به كارهايي كه 
قبال به صورت معمول انجام مي داديد و ديگر حتي 

به آنها فكر هم نمي كنيد...

ُ



روي موج خبر

   انه�دام بان�د قاچ�اق ارز در هرم�زگان؛
روابط عمومي وزارت اطالعات|

باند  س��ازمان يافته قاچاق ارز در استان هرمزگان از 
سوي نيرو هاي وزارت اطالعات شناسايي و منهدم 
ش��د. در پي اقدامات پيچيده اطالعاتي و عملياتي 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطالعات 
استان هرمزگان، يك شبكه قاچاق سازمان يافته ارز 
شناسايي و متالشي شد. در اين عمليات هوشمندانه 
۴ نفر از اعضاي ش��بكه كه اقدام به حواله غيرمجاز و 
قاچاق ارز به كشور امارات مي نمودند، شناسايي و با 
هماهنگي مقام قضايي بازداشت شدند. متهمان اصلي 
پرونده با تأسيس دو شركت صوري در جزيره قشم با 
سوءاستفاده از قوانين مناطق آزاد در بانك هاي مختلف 
افتتاح حساب نموده و خارج از ضوابط تعيين شده 
توسط دولت و بانك مركزي در زمينه خريد، فروش 
و حواله ارز مرتكب قاچاق ارز شده و معادل ريالي ارز 
خريد و فروش شده را روزانه از طريق اين حساب ها 
انتقال مي دادند. همچنين شماري از »قاچاقچيان 
سوخت و كاال« و »فعاالن غيرمجاز اقتصادي« از ساير 
استان هاي كشور نيز به جاي استفاده از صرافي هاي 
مجاز مبادالت ارزي خ��ود را با انگيزه فرار مالياتي و 
پولشويي از طريق اين شبكه انجام مي دادند. ارزش 
ميزان ارز قاچاق شده توسط اين شبكه حدود ۱۱۰۰ 

ميليارد تومان برآورد شده است.

   دفتر س�خنگوي دولت اتهامات تكراري 
درباره اف اي تي اف را رد كرد؛پاد |

دفتر سخنگوي دولت با اظهار تاسف از انتشار چندين 
باره اخب��ار دروغ در ارتباط با گ��روه ويژه اقدام مالي 
)اف اي تي اف( ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه ها 
را رد كرده و توضيحاتي را در اين خصوص ارايه كرد.  
در اين اطالعيه كه ديروز عصر منتشر شد، آمده است: 
مخالفان تصويب لوايح به جاي فرافكني و شانه خالي 
ك��ردن از زير بار مس��ووليت عواقب خطير تصويب 
نشدن لوايح، مسووليت آن را بپذيرند. اين اطالعيه 
افزود: متاس��فانه در روزهاي اخير تالش هايي براي 
وارونه جل��وه دادن حقايق در مورد لوايح چهارگانه و 
مسووليت گريزي از عواقب تصميماِت عدم تصويب 
اين لوايح، مي ش��ود كه آخرين نمونه آن خبرسازي 
با عنوان »دولت براي كس��ب رضاي��ت اف اي تي اف 
تحريم هاي شوراي امنيت را به رسميت شناخت« 
است.  اطالعيه دفتر سخنگوي دولت بيان كرد: منظور 
از آنچه كه در آيين نامه قانون مقابله با پولشويي آمده 
قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ 
و قطعنامه هاي مربوط به آن، درباره گروه هاي سه گانه 

تروريستي طالبان، القاعده و داعش است. 

   رايزني وزراي خارجه ايران و سوييس؛ پاد |
وزير خارجه كشورمان امروز با همتاي سوييسي 
به رايزن��ي پرداخت. خانم بريس��ويل قائم مقام 
وزارت امور خارجه س��وييس صبح ديروز در ژنو 
با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار 
در خص��وص آخرين تحوالت رواب��ط دو جانبه، 
مسائل منطقه اي و برجام رايزني و تبادل نظر شد.

   نقوي�ان از دبيري هي�ات عالي گزينش 
كشور استعفا داد؛ فارس |

حجت االسالم ناصر نقويان دبير هيات عالي گزينش 
رياست جمهوري استعفا داد. وي در نامه اي خطاب 
به رييس جمهور بيان داشت: از اينكه حسن اعتماد 
شامل حال اينجانب گرديد و كاري مهم را به عهده 
اين طلبه كوچك نهاديد سپاسگزارم. اين مسووليت 
بزرگ كه همانا برگزيدن انسان هاي دانا و دلسوز در 
امور اداري و خدماتي كشور است بر دوش ضعيف 
بنده سنگيني مي كرد به حدي كه خود را در سامان 
رساندن اين امر خطير ناتوان و ناكارآمد مي بينم؛ لذا با 
توجه به مشكالت شخصي و پاره اي كارهاي علمي بر 
زمين مانده از محضرتان اجازه ترخيص خواسته و با 
آرزوي موفقيت براي جنابعالي و همكاران خدومتان 

استعفاي خود را تقديم مي كند.

   دستور امريكايي ها براي عدم پذيرش مقاالت 
دانشمندان  ايراني   در   مجالت معتبر-تسنيم

رييس كميسيون آموزش مجلس مي گويد: در حوزه 
علمي، امريكايي كه دم از آزادي و حقوق بشر مي زند 
رسما به بنگاه هاي علمي و مجالت معتبر علمي دستور 
داده كه مقاالت علمي ايرانيان را به راحتي نپذيرند. 
محمدمهدي زاهدي ظهر در آيين بزرگداشت هفته 
پدافند غيرعامل در دبيرستان شهيد احمدي روشن 
كرمان با اش��اره به هجمه هايي كه حوزه اقتصادي 
كشورما با آن روبه روس��ت افزود: وجود تحريم هاي 
ناجوانمردانه و ظالمانه از جمله اين هجمه ها در حوزه 
مباحث اقتصادي است. وي با بيان اينكه بايد آمادگي 
الزم براي مقابله با هجمه هاي دشمنان را داشته باشيم 
افزود: بايد تالش كنيم تا با اقتدار الزم در حوزه هاي 
مختلف منش��أ اثر بر افكار، اعمال و سياس��ت هاي 

بيگانگاني باشيم كه  عليه كشور ما كار مي كنند.

   به نتيجه رسيدن 80 درصدي پرونده ها در 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان؛  خانه ملت |

س��خنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از 
وجود بي��ش از ۲۰۰ پرون��ده در اين هيات خبر 
داد كه ح��دود ۸۰ درصد آن به نتيجه رس��يده 
اس��ت. محمدجواد جمالي نوبندگان��ي درباره 
پرونده هاي مطروحه در هي��ات نظارت بر رفتار 
نمايندگان گفت: بيش از ۲۰۰ پرونده از ابتداي 
مجلس دهم در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان 
مطرح است كه ۲۵ پرونده در خصوص شكايت 
هم��كاران از يكديگر، موضوع اس��تيضاح وزير 
سابق رفاه و موضع گيري هاي نمايندگان درباره 
خودسوزي اخير است. سخنگوي هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان ادامه داد: بيش از ۹۰ درصد از 
شكاياتي كه واصل شده درخصوص مصاحبه ها، 
اظهارنظرها، سخنراني ها، توييت ها و گفتارها و 
موضع گيري هاي نمايندگان است كه ۸۰ درصد 

آنها به نتيجه رسيده است.

ايران2

فرمانده كل قوا  خطاب به دلسوزان عراق و لبنان: 

بدانيد  اولويت اصلي عالج ناامني است
هفدهمين مراسم مش��ترك دانش آموختگي و تحليف 
دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي 
ايران صبح ديروز )چهارش��نبه( با حضور حضرت آيت اهلل 
خامنه اي فرمانده معظم كل قوا در دانشگاه پدافند هوايي 

خاتم االنبياء)ص( برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي ورود به ميدان با حضور 
بر مزار شهيدان و قرائت فاتحه، ياد و خاطره مدافعان فداكار 

اسالم و ميهن را گرامي داشتند.
فرمانده كل قوا سپس از يگان هاي مستقر در ميدان سان 
ديدند. رهبر انقالب اس��المي همچنين جانبازان سرافراز 
حاضر در مي��دان را مورد تفقد قرار دادند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي سپس در س��خناني، حفظ امنيت را مسووليت 
مقدس و حس��اس نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي 
برشمردند و با اشاره به طراحي دشمنان براي سلب امنيت 
از برخي كشورهاي منطقه، گفتند: دلسوزان عراق و لبنان 
بدانند اولويت اصلي آنان، عالج ناامني اس��ت و مردم اين 
كش��ورها نيز بدانند مطالبات بحق آنها فقط در چارچوب 
ساختارهاي قانوني قابل تامين است. رهبر انقالب اسالمي 
همچنين بار ديگر مسووالن و موثران فكري و آحاد ملت 
را به هوش��ياري در قبال تالش براي تخريب محاسباتي 
آنان فراخواندند و تنها راه مقابله با آن را بصيرت دانس��تند 
و چند نكته مهم را نيز گوشزد كردند: بايد به آينده و تحقق 
وعده هاي الهي اميدوار بود، نبايد به دشمن اعتماد كرد، از 
تحركات دشمن نبايد لحظه اي غفلت كرد، به پيروزي ها 
غّره نشويم، و نيروهاي مسلح بايد آمادگي الزم براي مقابله 

با فتنه را داشته باشند.
فرمانده كل قوا در ابتداي سخنان خود به اهميت موضوع 
امنيت براي هر جامعه و وظيفه مهم نيروهاي مسلح براي 
تأمين امنيت اشاره كردند و افزودند: اگر در جامعه اي امنيت 
نباشد، امكان فعاليت هاي اقتصادي، علمي و تحقيقاتي و 
كارهاي فكري و فرهنگي وجود نخواهد داش��ت، بنابراين 
حفظ امنيت يك وظيفه فوق العاده با ارزش اس��ت كه بايد 

قدر آن دانسته شود.
ايش��ان بزرگ ترين لطمه به يك كشور را سلب امنيت آن 
دانستند و با اش��اره به برنامه ريزي دشمنان براي آشوب و 
سلِب امنيت برخي كشورهاي منطقه، گفتند: عامل اين 
خباثت ها و كينه ورزي هاي خطرناك، شناخته شده هستند 
و در پشت اين قضايا، امريكا و سرويس هاي اطالعاتي غربي 
با پشتوانه پول برخي كشورهاي مرتجع منطقه قرار دارند. 
رهبر انقالب اسالمي خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأكيد 
كردند: اولويت اصلي، عالج ناامني است و مردم اين كشورها 
نيز متوجه باشند كه دشمن به دنبال برهم زدن ساختارهاي 
قانوني و ايجاد خأل در اين كشورهاس��ت و تنها راه رسيدن 
مردم به مطالبات بر حقي كه دارند، پيگيري آنها در چارچوب 

ساختارهاي قانوني است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: دشمنان چنين 

فكرهايي را براي كشور عزيز ايران هم داشتند اما خوشبختانه 
ملت هوشيارانه و به موقع به ميدان آمد و نيروهاي مسلح نيز 

آماده بودند و آن توطئه خنثي شد.
فرمان��ده كل ق��وا در ادامه به تفاوت طبيع��ت ارتش هاي 
قدرت هاي استكباري با ارتش جمهوري اسالمي پرداختند 
و گفتند: مسووليت اصلي ارتش هاي قدرت هاي استكباري 
تجاوز، غصب و ضربه زدن به كش��ورهاي ديگر است اما در 
فلسفه و منطق نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، ضمن 
آنكه دفاع در جاي خود محك��م و قدرتمندانه وجود دارد 
اما تجاوز ابداً جايگاهي ندارد. ايش��ان به برخي از جنايات 
ارتش هاي انگليس، فرانسه و امريكا در يكصد سال اخير، 
در شبه قاره هند، شرق و غرب آسيا، و شمال و مركز آفريقا 
اشاره كردند و افزودند: مشكل اصلي اين ارتش ها، تكيه آنها 
به نظام هاي استكباري است و بر همين اساس است كه ما 
همواره بر لزوم تكيه اركان و عناصر مختلف نظام بر قرآن و 

اسالم تأكيد مي كنيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: نظام اسالمي، نيروهاي 
مس��لح خود را اعم از ارتش، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي 
م��ورد ارج قرار مي دهد و آنها جزو عناصر موثر و مهِم نظام 
اسالمي هستند. رهبر انقالب اسالمي، جانفشاني در همه 
ميدان ها و سرافرازي در همه امتحان هاي ۴۰ سال گذشته 
را از ديگر خصوصيات و ويژگي هاي ارتش جمهوري اسالمي 

برشمردند و افزودند: تعداد بسياري از عناصر با ايمان ارتش 
همچون شهيدان صياد شيرازي، ستاري، بابايي، فالحي 
و فكوري همچنين مرحوم ظهيرنژاد و مرحوم سليمي به 
استقبال نظام جمهوري اسالمي آمدند و خيل عظيم ارتش 
را به دنبال خود آوردند. فرمانده كل قوا يكي از عرصه هاي 
سرافرازي ارتش را پشتيباني از جبهه مقاومت در سال هاي 
اخير دانستند و خاطرنشان كردند: اين نقش آفريني مهم در 
آينده و در وقت خودش اعالم خواهد شد. ايشان تحول در 
سازماندهي و در تاكتيك هاي عملياتي و در فكر و فرهنگ 
و جهت گيري ها را از ديگر ويژگي هاي بارز ارتش جمهوري 
اسالمي خواندند سپس در خصوص وظايف آينده نيروهاي 
مس��لح از جمله ارتش، نكاتي را بيان كردند. رهبر انقالب 
اس��المي به تبيين مختصات يك ملت آزاده پرداختند و 
گفتند: ملتي كه آزادان��ه اراده، و آزادانه عمل كند و منافع 
حقيقي خود را به درستي تشخيص دهد و با استقالل، اراده و 
عمل، آن منافع را تامين كند، يك ملت آزاده است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از مختصات ملت آزاده را »تأثير 
نپذيرفتن از تخريب محاسباتي دشمن« خواندند و افزودند: 
يكي از برنامه هاي دش��من، تغيير محاسبات مسووالن و 
موثران فكري همچنين آحاد مردم است تا منافع حقيقي 
و ملي خود را نتوانند به درس��تي تشخيص دهند. ايشان با 
تأكيد براينكه تخريب محاسباتي مسووالن و مردم، همچون 

وارد كردن بدافزار به يك سيسستم رايانه اي و دستكاري 
اطالعات و وارد كردن اطالعات غلط اس��ت، خاطرنشان 
كردند: گاهي اوقات دشمن در رايانه عمومي مديريت يك 
كشور و در انديشه و محاسبات آنها اثر مي گذارد اما يك ملت 
آزاده هيچگاه از اين اقدام تأثير نمي پذيرد و شجاعانه به دنبال 

منافع ملي خود مي رود.
رهبر انقالب اس��المي الزمه تأثير نپذيرفت��ن از تخريب 
محاسباتي دشمن را »بصيرت« دانستند و تأكيد كردند: اگر 
چشم باز و هوشياري نباشد، نه مي توان منافع حقيقي و راه 
رسيدن به آن را تشخيص داد و نه مي توان فردي را كه بايد 
اين بار بزرگ را به  دوش بكشد، به  درستي شناخت. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه اگر اين مختصات وجود 
داشته باشد، ملت به نتايج مطلوبي خواهد رسيد، گفتند: همه 
آحاد مردم به ويژه نيروهاي مسلح بايد احساس تكليف كنند و 
مراقب باشند كه دشمن در محاسبات فكري آنان تأثيرگذار 
نشود. ايشان سپس در جمع بندي مباحث مطرح شده چند 
نكته را بيان كردند: ۱- به دشمن نبايد اعتماد كرد و نبايد 
به او خوش بيني ساده لوحانه داشت. ۲- نبايد لحظه اي از 
تحركات دشمن چشم برداشت و غافل شد. ۳- نبايد دشمن 
را ناتوان و حقير ش��مرد، بلكه بايد آن را در اندازه هاي خود 
شناخت و براي مقابله آماده بود. ۴- نبايد به پيروزي ها غّره 
شد، چرا كه يك لحظه غفلت مي تواند همانند جنگ احد، 

پيروزي را تبديل به شكست كند حتي با حضور پيامبر )ص( 
در ميدان. رهبر انقالب اسالمي، »ايمان، مجاهدت، تالش 
مستمر، وحدت و هم افزايي و مشغول نشدن به سرگرمي هاي 
حقير دني��وي« را از جمل��ه عوامل پي��روزي و حفظ آن 
برشمردند و گفتند: اگر اين عوامل حفظ نشوند، پيروزي ها 

از دست خواهند رفت.
فرمانده كل ق��وا در خصوص حفظ عوام��ل پيروزي يك 
ماموريت ويژه براي نيروهاي مسلح بيان كردند و افزودند: 
نيروهاي مس��لح باي��د مراقب فتن��ه باش��ند و آرايش و 
آمادگي هاي الزم را براي مقابله با فتنه داشته باشند، زيرا 
طبق فرموده خداوند متعال در قرآن، فتنه از كشتار و قتل 

نيز بدتر است.
رهبر انقالب اسالمي »حفظ اميد به آينده« و »اطمينان 
به تحقق وعده هاي اله��ي« را دو عامل مهم براي مقابله با 
توطئه ها برشمردند و گفتند: امروز به لطف خداوند و به كوري 
چشم دشمنان، جوانان كشور سرشار از اميد هستند و تحقق 
وعده هاي الهي را كه شايد تصور آنها در گذشته دشوار بود، 
اكنون در مقابل چشمان خود مي بينيم. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي شكس��ت هاي پي در پي رژيم صهيونيستي در 
مقابل جوانان مومن حزب اهلل و جوانان با همت فلسطيني 
در جنگ هاي ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۷ روزه را نمونه هاي عيني 
از تحقق وعده هاي الهي برشمردند و افزودند: ناكامي استكبار 
در منطقه غرب آس��يا، با وجود هزينه هاي گزاف و اعتراف 
خودشان به اين شكست، از ديگر نمونه هاي تحقق وعده هاي 
الهي است. ايش��ان در پايان سخنان خود تأكيد كردند: به 
لطف خداوند، راهپيمايي هاي بازگش��ت در غزه، روزي به 
بازگشت فلسطيني ها به سرزمين خودشان منجر خواهد 
شد. در اين مراسم امير سرلشكر موسوي فرمانده كل ارتش 
با تأكيد بر آمادگي كامل جوانان مومن و پر انگيزه ارتش براي 
تحقق اهداف گام دوم انقالب اسالمي، گفت: ارتش مبتني 
بر آموزه هاي قرآني، در مقابل دشمنان مقتدرانه و در كنار 
مردم فداكارانه ايستاده است و نسل جوان ارتش با بصيرت، 
احساس مسووليت، ايثار و دست در دست برادران خود در 
سپاه، راه مجاهدت و مقاومت را برگزيده و آماده جانفشاني 
در هر زمان و مكان و در هر سطحي هستند. امير سرتيپ 
دوم ساعدي فرمانده دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( 
نيز گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي تحصيلي و تربيتي 
دانشگاه را  بيان كرد. در اين مراسم تعدادي از فرماندهان، 
روحانيون، استادان و دانش آموختگان نمونه ارتش، جوايز 
خود را از دست فرمانده كل قوا دريافت كردند و نمايندگان 
دانشجويان و دانش آموختگان نيز درجه و سردوشي دريافت 
كردند. اعطاي پرچم و قرائت خطابه توسط دانشجويان قديم 
و جديد و اجراي رزمايش ميداني »طلوع خورشيد قائم« 
از ديگر برنامه هاي مراسم امروز در دانشگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبياء )ص( بود. همچنين يگان هاي حاضر در ميدان 
از مقابل فرمانده كل قوا رژه رفتند و همزمان عمليات اعتماد 

به  نفس اجرا شد.

خروج از ليست سياه »اف اي تي اف« دشوار است
در كنار بحث احزاب، رييس دفتر رييس جمهوري با اشاره 
به اهمي��ت اف اي تي اف و نقش صداوس��يما در خصوص 
اطالع رساني در اين باره گفت: متاسفانه صدا و سيما در مورد 
لوايح اف اي تي اف يك طرفه عمل مي كند، مواضع دولت و 
سخنان موافقان را پخش نمي كند. بلكه بيشتر سخنان افراد 
خاص كه مخالف هستند را پخش مي كند، حتي سخنان 
رييس جمهوري را بريده بريده منتشر مي كند. »محمود 
واعظي« درباره گام چهارم كاهش تعهدات هسته اي ايران 
اظهار داشت: كميته اي اين موضوع را بررسي مي كند و قرار 
اس��ت اگر تا همان مدت ۲ ماه تعيين شده و در مذاكرات و 
رفت و آمدهايي كه هست، آنچه كه ما به دنبال آن هستيم 
اتفاقي نيفتد، قطعا گام چهارم را در زمان خودش برمي داريم.

وي درخصوص علت مسدود شدن حساب هاي ايرانيان در 
مالزي بيان كرد: اين اتفاق فقط مالزي نيست در برخي از 
كشورهاي ديگر هم براي حساب هاي دانشجويان اين اتفاق 
افتاده و به خاطر مشكالتي است كه در اثر تحريم به وجود 
مي آيد ولي خوشبختانه با رايزني سفارتخانه و وزارت خارجه 
بسياري از آنها باز شده است و ان شاء اهلل رايزني خواهيم كرد 
اين مساله هم حل ش��ود. واعظي خاطرنشان كرد: موضع 
جمهوري اس��المي ايران همواره اين بوده كه هم دولت ها 
بايد به خواس��ت مردم توجه كنند و هم اينكه مطالبات به 
نحوي بيان شود كه باعث هرج و مرج، به هم ريختگي اوضاع 

و تخريب و مجروح و كشته شدن افراد نشود.

  رفراندوم يك اصل مترقي است 
خبرنگار تعادل در پرسشي ديگر از رييس دفتر رييس جمهور 
درباره بحث رفراندوم و انتقاداتي كه درخصوص اظهارات 
رييس جمهوري مطرح مي شود، پرسش خود را مطرح كرد 
كه واعظي در پاسخ به اين پرسش گفت: من متوجه نيستم 
كساني كه مخالف يك اصل قانون اساسي هستند به چه 
چيزي اش��كال دارند. باالخره اين يك اصل مترقي است 
كه در قانون اساس��ي ما وجود دارد و بعد از انقالب هم هر 
زمان كه مراحل آن طي شده از آن استفاده كرديم. واعظي 
افزود: با اين اصل نبايد مخالفت كرد ضمن اينكه )اين اصل( 
خيلي صراحت دارد كه بايد مراحل آن طي شود و در اختيار 
يك ارگان هم نيست. باالخره دولت، مجلس و مقام معظم 
رهبري بايد به يك نقطه روشني برسند و اجرا شود. به اعتقاد 
من اين مخالفت ندارد همانند بقيه اصولي است كه در قانون 
اساسي وجود دارد و در مقاطعي الزم است كه از آن استفاده 
ش��ود. وي در پاسخ به س��والي مبني بر مهلت گروه ويژه 
اقدام مالي به ايران براي تصويب كنوانسيون هاي مرتبط با 
اف اي تي اف اظهار داشت: موضع دولت روشن است. اعتقاد 
ما بر اين است و به صراحت هم اعالم كرديم. هرچند امروز 
از طرف فشارهايي كه امريكا وارد مي كند، بانك هاي ايراني 
با بانك هاي خارجي نمي توانند آن طور كه مي خواهند كار 
كنند و محدوديت هايي براي تحريم و روابط بانكي ما به وجود 

آمده است. ما قطعًا اينها را موقت مي دانيم و فكر مي كنيم 
دير يا زود اين تحريم ها رفع مي شود، موانع بانكي ناشي از 
تحريم برداشته خواهد شد و بانك هاي ما همانند گذشته 
بايد با بانك هاي دنيا كار كنند. رييس دفتر رييس جمهوري 
اضافه كرد: دواليحه از ۴ اليحه اي كه به مجلس رفته، تصويب 
شده و سومين اليحه پالرمو بود كه مجلس آن را تصويب 
كرده  و شوراي نگهبان هم هيچ اشكالي نگرفته است. هيات 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام يك ايرادي به اين 
اليحه گرفته، و اليحه به مجمع برگش��ته است. مجمع بر 
اساس آيين نامه داخلي بايد ظرف يك سال به آن رسيدگي 
مي كرده و اگر در مدت زمان يك سال رسيدگي نمي شده به 
نظر قبلي شورا برمي گشته است. واعظي ادامه داد: اين اليحه 
در اين يك سال رسيدگي نشده و االن برگشته است. اكنون 
هم معاونت حقوقي رييس جمهور و هم بسياري از حقوقدانان 
اعتقادشان بر اين است كه اين اليحه االن تبديل به قانون 
شده و رييس جمهوري مي تواند آن را براي ابالغ بفرستند. به 
اعتقاد ما بايد از فرصت استفاده كنيم و نگذاريم كه خودمان، 
خودمان را تحريم كنيم. وي در پاسخ به كساني كه مي گويند 
با تصويب لوايح مربوط به اف اي تي اف اطالعات كش��ور به 
خارجي ها داده مي شود، گفت: كساني كه اين سخنان را بيان 
مي كنند اصال روابط خارجي و بانكي را نمي دانند، االن هم 
در خريد و فروش هايي كه در حال انجام است در همين حد 
هم اطالعات تبادل مي شود و اين اطالعات خيلي مانع كار 
نيست. رييس دفتر رييس جمهوري افزود: كساني كه االن 
مانع شده اند يا تبليغ مي كنند كه اين لوايح نبايد تصويب شود 
بايد روشن با مردم صحبت كنند و مسووليت عدم تصويب 
اين لوايح را بپذيرند. وي با بيان اينكه متاسفانه صدا و سيما 
يك طرفه عمل مي كند، گفت: صدا و سيما مواضع دولت و 
سخنان موافقان - چه حقوق دان ها و دانشگاهي ها را - پخش 
نمي كند. بلكه بيشتر سخنان افراد خاص كه مخالف هستند 
يا خود آنها بخشي را به عنوان مستند توليد مي كنند و ويژه 
و هر آن چه كه دلشان مي خواهد را آماده و پخش مي كند 
و حتي س��خنان رييس جمهوري را بخش بخش منتشر 
مي كند كه كار صحيحي نيست. واعظي تصريح كرد: براي 
موضوعي كه ملي است بايد بي طرفانه و ملي برخورد كنيم و 
با مردم صريح و روشن صحبت كنيم تا كساني كه مخالفت 
مي كنند، بدانند )كارشان( به نفع آينده كشور نخواهد بود. 
وي درباره يارانه ها و حذف ميليوني دريافت كنندگان يارانه ها 
افزود: اين موارد مرتبط مطرح مي شود و موضوع جديدي 
هم نيست، در اين ۶ سال گذشته بارها درباره حذف يارانه 
خانوارها صحبت شده و هيچ زمان هم اتفاق نيفتاده است.  
واعظي گفت: مجلس همواره و هر سال خواسته اي را براي 
درج در قانون بودجه از دولت مطرح مي كند، كه بسياري از 
مردم هم همين خواسته را دارند كه »كساني كه وضعيت 
زندگي و اقتصادي خوبي دارند نبايد يارانه دريافت كنند« 
كه البته حرف درستي است ولي اينكه دولت ۲۴ ميليون نفر 

را از دريافت يارانه حذف كند نادرس��ت است. رييس دفتر 
رييس جمهوري گفت: روش دولت براي حذف يارانه بگيرها 
بر اساس مطالعه و تدريجي است، هر جا هم اشتباه انجام 
شود بالفصله برمي گردانيم و مردم هم اصال نگران نباشند. 

وي گفت: برخي مي خواهند بي دليل مردم را نگران كنند، 
فقط يارانه برخي از خانوارها كه درآمد و وضعيت اقتصادي 
خوبي دارند پس از بررسي و بر اساس يك مكانيزم مشخص 

و به صورت تدريجي حذف مي شود.

  گفت وگ�و ب�راي بررس�ي ش�يوه نامه جديد 
انضباطي دانشجويي با تشكل هاي دانشجويي

يكي ديگر از چهره هاي دولتي كه معموال پاسخگوي ابهاماتي 
است كه در زمينه هاي حقوقي در فضاي عمومي كشورمان 
ايجاد ش��ده جنيدي مع��اون حقوق��ي رييس جمهوري 
اس��ت. جنيدي در حاشيه نشست هيات دولت در جريان 
گفت وگوي اختصاصي ب��ا »تع��ادل«  در خصوص روند 
پرابهامي ك��ه در جري��ان انتخابات نماين��دگان احزاب 
كميس��يون ماده ۱۰ايجاد شد، گفت: مطمئن باشيد كه 
موضع ما و موضع دولت دوازدهم اجراي قانون اساس��ي و 
اجراي حقوقي اس��ت كه در فرآيند اجراي قانون اساسي 
تضمين شده است؛ بدون ترديد يكي از بخش هاي مهم اين 
حقوق عمومي فعاليت هاي حزبي و سياسي است كه دولت 
دوازدهم نسبت به استيفاي اين حقوق جدي است.  معاون 
حقوقي رييس جمهوري در ادامه صحبت هايش تاكيد كرد: 
حتما و حتما پيگير اين مشكل كه در خصوص دبيركل برخي 
احزاب ايجاد شده خواهم بود و تالش مي كنيم تا بستر قانوني 
الزم براي استيفاي اين حقوق را ايجاد كنيم.  جنيدي در 
واكنش به انتقادات از دولت درباره شيوه نامه جديد انضباطي 
دانشجويان اظهار كرد: با موافقت وزراي علوم و بهداشت، 
از تشكل هاي دانشجويي دعوت مي كنيم تا در جلسه اي 
آيين نامه جديد انضباطي دانشجويي را بررسي و در صورت 
مغايرت با قوانين موجود و همچنين منشور حقوق شهروندي 
اصالحات الزم را انجام دهيم. معاون حقوقي رييس جمهور 
در پاسخ به پرسش��ي درباره انتقادات به شيوه نامه جديد 
انضباطي دانشجويان، گفت: همانطور كه اعالم شد معاونت 
حقوقي رياست جمهوري به اين موضوع ورود كرده است و ما 
بدون معطلي با موافقت وزراي علوم و بهداشت، از تشكل هاي 
دانشجويي دعوت كرده ايم تا با تشكيل جلسه اي با حضور آنها 
شيوه نامه جديد انضباطي دانشجويي را مورد بحث و بررسي 
قرار دهيم. وي گفت: اگر در شيوه نامه جديد موردي مغايرت 
با قانون، قوانين موضوعه يا منشور حقوق شهروندي وجود 

داشته باشد قطعا اصالحات الزم انجام خواهد شد.

  كاهش دو ميليارد دالري قاچاق و واردات 
غيرقانوني

سخنگوي دولت اعالم كرد كه قاچاق و واردات غيرقانوني 

دو ميليارد دالر كاهش يافته است. علي ربيعي تاكيد كرد: 
دو گزارش در دولت قرائت شد، اول گزارش هايي در مورد 
صادرات و واردات، س��ال ۹۷ نس��بت به س��ال ۹۶ واردات 
كاالهاي مصرفي ۳۱.۲ درصد كاهش داش��ته اس��ت. از 
حدود ۶هزار رديف تعرفه فعال، ۱۵۲۴ رديف تعرفه تاكنون 
وارداتش ممنوع شده كه اين امر در راستاي كمك به توليد 
داخلي اقدام خوبي است.همچنين امروز گزارش داده شد 
قاچاق و واردات غيررسمي به ميزان دو ميليارد دالر كاهش 
يافته است. سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي 
در خصوص حذف يارانه ها، تاكيد كرد: حذف يارانه ها قانون 
مجلس است و اجراي اين قانون به اندازه وسع ماست. منظور 
از وسع ما، تشخيصي است كه نسبت به ثروتمند بودن افراد 
است. بارها اعالم كرديم گستردگي كه در قانون در نظر گرفته 
شده است با شرايط فعلي كشور در حال حاضر امكان پذير 

نيست تا ۳۰ميليون آدم را بر اساس مصوبه حذف كنيم.
ربيعي افزود: ثروتمندي كه شناسايي مي شود به مرور حذف 
مي شود و برخي ازحذف ها ناشي از اطالعات شناسنامه اي 
بود كه در برخي مناطق نگراني ايجاد كرده بود. وي يادآور 
شد: قبل از تعطيالت جلسات مشتركي با سازمان هدفمندي 
و معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد 
كه به شكل هماهنگ و منظم تري پيش  رفت و اطمينان 
مي دهم اين حذف حتي به سمت طبقه متوسط هم نخواهد 
رفت.  سخنگوي دولت در رابطه با بازداشت و بركناري يكي 
از مديران كل وزارت ارشاد كه از نزديكان شبنم نعمت زاده 

بوده است گفت: اطالعي در اين زمينه ندارم.
ربيعي همچنين در پاسخ به سوالي درباره بازداشت رييس 
سازمان جنگل ها، تصريح كرد: بازداشت را تاييد مي كنم، اما 
اتهام وي به دوره پيش از مسووليت فعلي اش مربوط مي شود. 
به هر حال اتهام است، در اين زمينه اجازه دهيد كه دادگاه كار 
خود را انجام دهد و هر تصميمي بگيرد براي ما قابل احترام 
است.  وي در پايان با تكذيب استعفاي وزير جهادكشاورزي 
اظهار كرد: همه ما دچارگرفتاري هايي مي شويم و گاهي كار 
سخت مي شود اما كار كردن در وزارتخانه با اين همه دغدغه 

بسيار حساس است، اما سياست آقاي حجتي سياست هاي 
موفقي بوده است.

  شفافيت  و  رفع نگراني دانشجويان 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به پرسش »تعادل« 
درباره برخي اظهارنظرها درباره طرح حذف آموزش زبان 
انگليسي از مدارس و تاثير يك چنين رويكردهايي بر توسعه 
كشور گفت: ما در هر موقعيتي كه باشيم بايد بپذيريم كه 
امروز منابع عملي دنيا بيشتر به زبان انگليسي منتشر مي شود 
و براي دسترس��ي به اين منابع بايد حتما زبان انگليسي را 
بدانيم، اما اگر بتوانيم زمينه تربيت و آموزش را براي يادگيري 
زبان هاي ديگري كه بخشي از منابع علمي به آن زبان ها وجود 
دارد يا براي ارتباطات علمي و فرهنگي استفاده مي شوند، 
فراهم كنيم، بسيار خوب است؛ البته اين به معناي محدود 
كردن زبان انگليسي نيست، بلكه به معناي باز كردن زمينه 
براي آموزش زبان هاي ديگر است. وي همچنين در پاسخ 
به پرسش خبرنگاري درباره انتشار آماري كه نشان از بيشتر 
بودن زمينه كار براي افراد بي س��واد از افراد تحصيل كرده 
داشت، اظهار كرد: خوشبختانه به عنوان يك نكته مثبت 
هم��ه خانواده ها براي تحصيل فرزندان خ��ود ارزش قائل 
هستند و متولدين دهه ۶۰ و ۷۰ و اخيرا ۸۰ عموما تحصيالت 
دانشگاهي دارند يا در حال تحصيل هستند؛ اين در حقيقت 
يك ظرفيت انساني بزرگ براي كشور است، اينكه بتوانيم 
در بخش هاي مختلف زمينه اشتغال آنها را فراهم كنيم، 
يك كار جدي و مهم است. وزير علوم با اشاره به آمار اشتغال 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي در شركت هاي دانش بنيان 
خاطرنشان كرد: شرايط با توجه به شركت هاي دانش بنيان 
در حال حركت به سمت بهبود است و آماري هم كه امروز 
رييس سازمان امور اداري و استخدامي در خصوص آزمون 
استخدامي دستگاه هاي اجرايي ارايه كردند، نشان مي داد 
تعدادي كه مي خواهند در بخش دولتي اس��تخدام شوند 
نسبت به دوره قبل كمتر شده و اين را به فال نيك مي گيريم 

كه استعدادها به سمت بخش خصوصي برود.
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آمارها از رشد هزينه هاي سالمت خانوار حكايت دارد

مركز آمار ايران متوسط قيمت اقالم خوراكي در مناطق شهري را منتشر كرد

سهم هزينه هاي بهداشت و درمان از سبد مصرف خانوار

تورم منفي 13 قلم كاالي خوراكي 

درآمد 1 ميليارد توماني 300 هزار ايراني در سال گذشته

گروه كالن|
بررسي ها حاكي از آن است كه متوسط هزينه ساالنه 
بهداشت و درمان يك خانوار در سال 1397 نسبت به 
1396 در مقايسه با 1396 نسبت به 1395، با افزايش 
بيشتري مواجه بوده است. همچنين 10.87درصد از 
كل هزينه هاي يك خانوار ش��هري و 11.24 درصد از 
كل هزينه هاي يك خانوار روستايي در سال 1397 به 
هزينه هاي س��امت )هزينه هاي بهداشت و درمان( 

خانوارها مربوط است.
به گزارش »تعادل«، آن گونه كه مركز آمار و اطاعات 
راهبردي وزارت كار گزارش داده اس��ت، آمارگيري از 
هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور، در سال 1397 
با مراجعه به 20350 خان��وار نمونه طي 12 ماه انجام 
گرفته اس��ت. آمارها نشان مي دهد كه متوسط تعداد 
افراد خانوار 3.4 نفر بوده است و توزيع خانوارهاي نمونه 
بر حسب تعداد افراد خانوار نشان مي دهد كه خانوارهاي 
4 نفري با 30.19 درصد بيشترين و خانوارهاي 10 نفر 
و بيشتر با 0.9 درصد كمترين تعداد خانوارهاي نمونه 
را به خود اختصاص داده اند. اطاعات موجود حاكي از 
آن است كه متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهاي نمونه 
حدود 1 نفر و متوسط تعداد افراد داراي درآمد 1.5 نفر 
بوده است. همچنين خانوارهاي داراي يك نفر شاغل با 
سهم 58.98 درصد از كل خانوارهاي نمونه، بيشترين 
و خانوارهاي داراي 5 نفر شاغل و بيشتر با 0.08 درصد، 
كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص 
داده اند. خانوارهاي بدون فرد شاغل 26.11 درصد از 

خانوارهاي نمونه را تشكيل داده است.

    بررس�ي س�هم متوس�ط هزينه بهداش�ت و 
درمان خانوارهاي شهري

همچنين بررسي متوسط انواع هزينه هاي ساالنه يك 
خانوار شهري نشان مي دهد كه در سال 1397، سهم 
هزينه بهداشت و درمان از كل هزينه هاي خانوارهاي 
شهري 10.87 درصد است كه در اين ميان 7.57 درصد 
مربوط به هزينه هاي بهداشتي و درماني و 3.30 درصد 
مربوط به هزينه هاي بيمه هاي اجتماعي و درماني بوده 
است. همچنين 89.13 درصد از هزينه هاي خانوارهاي 

شهري مربوط به ساير هزينه ها بوده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه متوسط هزينه بهداشت و 

درمان خانوارهاي شهري كه در دهك دهم هزينه اي 
قرار دارند، حدود 15 برابر خانوارهايي است كه در دهك 

اول هزينه اي قرار دارند.

   بررسي وضعيت خانوارهاي روستايي
همچنين آمارگي��ري از هزينه و درآم��د خانوارهاي 
روستايي كشور، در سال 1397 با مراجعه به 18610 
خانوار نمونه نفر، طي 12 ماه انجام گرفته است. بر اين 
اساس متوسط تعداد افراد خانوار 3.6 نفر بوده است و 
توزيع خانوارهاي نمونه بر حس��ب تعداد افراد خانوار، 
نشان مي دهد كه خانوارهاي 4 نفري با 26.52 درصد، 
بيشترين و خانوارهاي 9 نفري با 0.31 درصد كمترين 

تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده اند.
همچنين بررسي ها حاكي از آن است كه متوسط تعداد 

افراد شاغل خانوارهاي نمونه 1.0 نفر و متوسط تعداد 
افراد داراي درآمد 1.6 نفر بوده است. خانوارهاي داراي 
يك نفر شاغل با سهم 56.50 درصد از كل خانوارهاي 
نمونه، بيش��ترين و خانوارهاي داراي 5 نفر ش��اغل و 
بيشتر با 0.26 درصد، كمترين تعداد خانوارهاي نمونه 
را به خود اختصاص داده اند. خانوارهاي بدون فرد شاغل 
23.19 درصد از خانوارهاي نمونه را تشكيل داده است.

   بررس�ي س�هم هزين�ه بهداش�ت و درمان 
خانوارهاي روستايي

همچنين بررسي ها از متوسط در آمد در سال 1397، 
حاكي از آن است كه سهم هزينه بهداشت و درمان از 
كل هزينه هاي خانوارهاي روس��تايي 11.25 درصد 
است كه در اين ميان 8.71 درصد مربوط به هزينه هاي 

بهداشتي و درماني و 2.54 درصد مربوط به هزينه هاي 
بيمه هاي اجتماعي و درماني بوده است، 88.75 درصد 
از هزينه هاي خانوارهاي روس��تايي مربوط به س��اير 
هزينه ها بوده است. ساير بررسي ها نشان مي دهد كه 
متوسط هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي روستايي 
كه در دهك دهم هزينه اي قرار دارند، حدود 18 برابر 
خانوارهايي است كه در دهك اول هزينه اي قرار دارند. 

    سهم بيمه هاي اجتماعي و درماني در هزينه 
همچنين بيشترين سهم متوس��ط هزينه بيمه هاي 
اجتماعي و درماني نسبت به هزينه كل در يك خانوار 
شهري در سال 1397، به ترتيب مربوط به استان هاي 
مازندران 5.10 درصد، سمنان 4.93 درصد و گيان 
4.75 درص��د ب��وده و كمترين س��هم آن مربوط به 

استان هاي خوزستان 2.34 درصد، تهران 2.50 درصد 
و بوشهر 2.94 درصد بوده است.از سوي ديگر بيشترين 
سهم متوس��ط هزينه هاي بهداشتي و درماني نسبت 
به هزينه كل در يك خانوار شهري در سال 1397، به 
ترتيب مربوط به اس��تان هاي اصفهان 11.48 درصد، 
هرمزگان 10.57 درصد و كرمانش��اه 10.08 درصد 
بوده و كمترين سهم آن مربوط به استان هاي كرمان 
2.97 درصد، خراس��ان جنوبي 3.50 درصد و بوشهر 

4.39 درصد بوده است.
به طور كلي با مقايسه سهم متوسط هزينه هاي بهداشت 
و درمان كل يك خانوار شهري نسبت به هزينه كل در 
بين استان هاي كشور مشاهده مي شود كه بيشترين 
سهم مربوط به اس��تان هاي اصفهان 15.16 درصد، 
مازندران 14.78 درصد و هرمزگان 14.56 درصد بوده و 
كمترين سهم مربوط به استان هاي كرمان 6.56 درصد، 
بوشهر 7.33 درصد و خراس��ان جنوبي 8.08 درصد 
بوده است.همچنين بيش��ترين سهم متوسط هزينه 
بيمه هاي اجتماعي و درماني نسبت به هزينه كل در 
يك خانوار روستايي در سال 1397، به ترتيب مربوط 
به استان هاي گلستان 4.96 درصد، آذربايجان شرقي 
4.37 درصد و زنجان 4.12 درصد بوده و كمترين سهم 
آن مربوط به استان هاي آذربايجان غربي 0.85 درصد، 
مركزي 1.29 درصد و خراس��ان شمالي 1.32 درصد 
بوده است.بيشترين سهم متوسط هزينه هاي بهداشتي 
و درماني نسبت به هزينه كل در يك خانوار روستايي 
در س��ال 1397، ب��ه ترتي��ب مربوط به اس��تان هاي 
آذربايجان شرقي 11.45 درصد، فارس 11.37 درصد 
و خراسان رضوي 11.28 درصد بوده و كمترين سهم 
آن مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان 2.40 
درصد، كهگيلويه و بويراحمد 3.50 درصد و خراسان 
جنوبي 3.62 درصد بوده است.به طور كلي با مقايسه 
سهم متوس��ط هزينه هاي بهداشت و درمان كل يك 
خانوار روستايي نسبت به هزينه كل در بين استان هاي 
كشور مشاهده مي شود كه بيشترين سهم مربوط به 
استان هاي گلستان 16.00 درصد، آذربايجان شرقي 
15.82 درصد و مازندران 13.65 درصد بوده و كمترين 
سهم مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان 4.74 
درصد، كهگيلويه و بويراحمد 5.64 درصد و آذربايجان 

غربي 5.69 درصد بوده است.

گروه كالن| 
بر اساس نتايج به دس��ت آمده در مهر ماه ١٣٩٨، 
13 قل��م كاالي خوراكي ت��ورم ماهان��ه منفي را 
تجربه كردند. در اين ميان به ترتيب اقام »پرتقال 
محصول داخ��ل« با منفي 39.2 درصد، »س��يب 
زميني« ب��ا منفي 23.8 درصد، »س��يب درختي 
زرد« ب��ا منف��ي 17.2 درصد و »گوج��ه فرنگي« 
ب��ا منف��ي 14.9 درصد بيش��ترين كاهش قيمت 
را نس��بت به ماه قبل داش��ته  اند. همچنين اقام 
»خيار« با 27.7 درصد، »چاي خارجي بسته اي« با 
2.6 درصد و »پنير ايراني پاستوريزه« با 2.4 درصد  
نسبت به ماه گذش��ته، بيشترين افزايش قيمت را 

نسبت به اقام ديگر تجربه كرده اند.
به گزارش »تعادل«، براساس نتايج به دست آمده 
در مهر ماه ١٣٩٨، قيمت يك كيلوگرم برنج درجه 
يك ايراني به 23 هزار و 188 تومان رسيده است. 
تورم نقطه اي اين قلم 54.0 درصد بوده و نسبت به 
ماه قبل خود رشد منفي 0.2 درصدي داشته است. 
همچنين قيمت يك كيلوگرم برنج خارجي درجه 
يك در مهر ماه به 8971 تومان رسيده است. تورم 
نقطه اي آن 3.6 درصد بوده و نس��بت به ماه قبل 

1.4 درصد افزايش يافته است.
همچنين قيمت يك كيلوگرم گوشت قرمز در مهر 
ماه 98 هزار و 253 توم��ان بوده كه تورم نقطه اي 
آن 68.5 درصد و تورم ماهانه آن منفي 2.0 درصد 

بوده است.

قيمت يك كيلوگرم گوش��ت گاو يا گوساله نيز در 
ماه مهر به 87 هزار و 387 تومان رس��يده كه تورم 
نقط��ه اي آن نيز 51.1 درصد ب��وده و تورم ماهانه 
آن منفي 2.1 درصد برآورد شده است.قيمت يك 
كيلوگرم مرغ ماش��يني نيز در مهر ماه به 13 هزار 
و 200 توم��ان رس��يده و تورم نقطه ب��ه نقطه آن 
33.6 درصد و تورم ماهان��ه آن منفي 4.4 درصد 

بوده است.
هر ليتر شير پاستوريزه نيز در مهر ماه 5848 تومان 
بوده اس��ت. تورم نقط��ه اي آن 61.3 درصد و 2.1 
درصد هم تورم ماهانه آن بوده اس��ت.هر كيلوگرم 
ماست پاستوريزه نيز 7431 تومان قيمت  داشته 
است. تورم نقطه اي آن 37.2 درصد و تورم ماهانه 

آن نيز 0.6 درصد اعام شده است.
طبق اعام مركز آمار اي��ران، قيمت هر 500 گرم 
پنير ايراني در ماه قبل، 10 هزار و 806 تومان بوده 
اس��ت كه تورم نقط��ه اي آن 40.1 درصد و تورم 

ماهانه آن 2.4 درصد بوده است.
در مهر ماه يك كيلوگرم تخم مرغ ماش��يني نيز به 
قيمت 8915 تومان به فروش رس��يده است. تورم 
س��االنه تخم مرغ منفي 10.7درصد و تورم ماهانه 
آن منفي 0.1 درصد بوده است.همچنين 100 گرم 
كره پاس��توريزه به قيمت 4699 تومان به فروش 
رسيده است. تورم س��االنه اين گروه 5.9 درصد و 
تورم ماهانه آن 1.3 درصد بوده اس��ت. 900 گرم 
روغن مايه ني��ز در ماه قبل به قيمت 8544تومان 

به فروش رسيده است. تورم نقطه اي اين قلم 18.1 
درصد و تورم ماهانه آن 1.4 درصد بوده است.

هر كيلوگرم موز نيز در مهر ماه به قيمت 12 هزار 
و 418 تومان به فروش رسيده است. تورم نقطه اي 
موز 8.3 درصد و تورم ماهانه آن منفي 9.1 درصد 
اعام شده اس��ت. س��يب درختي زرد نيز در ماه 
گذشته به كيلويي 6881تومان فروخته شده است. 
تورم ساالنه آن منفي 1.0درصد و تورم ماهانه آن 

هم منفي 17.2درصد بوده است.
ي��ك كيلوگ��رم پرتق��ال داخ��ل نيز ب��ه قيمت 
8105تومان فروخته ش��ده است. تورم ساالنه آن 
5.3 درصد و تورم ماهان��ه آن منفي 39.2 درصد 

بوده است.
هر كيلوگرم خيار نيز در مهر5438 تومان به فروش 
رفته اس��ت. تورم نقطه اي اين قلم 73.5 درصد و 

تورم ماهانه آن 27.7 درصد بوده است.
گوجه فرنگي ني��ز به قيمت ه��ر كيلوگرم 2553 
تومان به فروش رس��يده است. تورم ساالنه گوجه 
فرنگي منفي 42.3درصد و تورم ماهانه آن منفي 

14.9 درصد بوده است.
همچني��ن س��يب زميني در مهر ماه ب��ه كيلويي 
3600 تومان به فروش رس��يده است. تورم ماهانه 
س��يب زميني منف��ي 23.8 درصد ب��وده و تورم 
نقطه اي آن 4.8 درصد است. هر كيلو پياز در مهر 
ماه نيز 2720 تومان بوده و تورم آن به منفي 4.9 
درصد رسيده است. تورم ساالنه اين قلم نيز 29.1 

درصد است.لوبيا چيتي هم در مهر ماه به هر كيلو 
16 هزار و 669 تومان فروخته ش��ده اس��ت. تورم 
ساالنه آن 25.1 درصد و تورم ماهانه آن منفي 0.2 

درصد بوده است.
عدس نيز در مهر ماه كيلويي 1020تومان فروخته 
شده اس��ت. تورم س��االنه آن 16.4 درصد و تورم 

ماهانه آن 1.9درصد بوده است.
در مهر ماه قيمت قند نيز ه��ر كيلو 7512 تومان 
بوده اس��ت. تورم س��االنه آن 45.7درصد و تورم 
ماهان��ه آن منفي 0.6 درصد بوده اس��ت.هر كيلو 

شكر نيز در ماه قبل 6024 تومان بوده است. تورم 
ساالنه اين گروه 46.4 درصد و تورم ماهانه آن 1.5 

درصد برآورد شده است.
هر كيلوگرم رب گوجه فرنگي نيز در ماه گذش��ته 
19هزار و 823 تومان به فروش رسيده است. تورم 
ماهانه اين محصول منفي 6.8 درصد و تورم ساالنه 
آن 15.4درصد بوده است. 500 گرم چاي خارجي 
بسته اي نيز در مهر ماه 56هزار و 257 تومان بوده 
است. تورم نقطه اي آن 87.7درصد و تورم ماهانه 

آن 2.6 درصد بوده است.

رييس دس��تگاه مالياتي كش��ور گفت: آمار دريافتي 
مربوط به سال گذشته از سيستم بانكي نشان مي دهد 
300هزار نفر بيش از يك ميليارد تومان درآمِد مشمول 
ماليات دارند كه 52درصد اين ميلياردرها به هيچ وجه 

پرونده مالياتي ندارند.
به گ��زارش »تعادل« اميدعلي پارس��ا گفت: آنچه به 
عنوان درآمد مالياتي از مجم��وع درآمدهاي اقتصاد 
ايران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار دولت 

و نظام قرار مي گيرد عدد بسيار ناچيزي است.
وي همچنين گفت: بدون ش��ك با اين ميزان وصول 
ماليات دولت قادر به اداره كشور به شكل مطلوب و ارايه 

خدمات مناسب به آحاد مردم نخواهد بود.
رييس كل س��ازمان امور مالياتي گف��ت: طبق آمار و 
اطاعات سازمان برنامه و بودجه باالي 60 تا 70 هزار 

پروژه نيمه كاره در كشور وجود دارد.
وي در ادامه اف��زود: دولت براي تكمي��ل پروژه هاي 
نيمه تمام، توس��عه عمران و آبادان��ي، ارايه خدمات 
مناسب، ايجاد رفاه عمومي، اشتغال و بسياري موارد 
ديگر نياز به منابع دارد كه متأسفانه منابعي كه از محل 
وصول ماليات در اختيار دولت قرار مي گيرد بسيار كم 
است.پارسا گفت: كم بودن درآمدهاي مالياتي ناشي 
از معافيت ها، فرارها و تعداد كم پايه هاي مالياتي است.

وي در ادام��ه ضمن تأكي��د بر لزوم مب��ارزه جدي با 
پديده ف��رار مالياتي و همچني��ن تجديدنظر در پايه 

و معافيت هاي مالياتي در كش��ور گف��ت: ماليات در 
اس��تقال اقتصاد مملكت و كاهش وابستگي به نفت 
بسيار حايز اهميت است.رييس دستگاه مالياتي كشور 
اضافه كرد: موضوع ماليات بايد به صورت يك فرهنگ 
جدي و عمومي تبديل ش��ود و هر شهروندي به اين 
باور برس��د كه بهره مندي از امكانات عمومي نيازمند 

هزينه است.
وي بيان كرد: وقتي فرار مالياتي در يك جامعه اي وجود 
دارد معنا و مفهوم اين حرف اين اس��ت كه مجموعه 
قوانين و مقررات و شكل اجراي آن به گونه اي است كه 
افرادي مي توانند از خلل وفرج قانوني، زدوبند، جعل 
اسناد و موارد مشابه ديگر از زير بار پرداخت ماليات شانه 
خالي كنند.پارس��ا گفت: اعام خبري مبني بر اينكه 
نيمي از ميلياردرهاي كشور ماليات نمي دهند ديگر 
برآورد و تخمين نيست بلكه يك حقيقت مسلم است.

وي افزود: نظام امور مالياتي كش��ور در گذشته واجد 
دسترس��ي به اطاعات ريز اقتصادي يا ريزداده هاي 
موديان مالياتي به خاف تمامي كشورهاي پيشرو و 

پيشرفته دنيا نبود.
رييس دستگاه مالياتي كش��ور بيان كرد: ماده 169 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم تصريح دارد تمامي 
دس��تگاه هاي اجرايي هرگونه اطاعات��ي را �� همان 
ريزداده هاي مالياتي �� كه در خصوص موديان دارند 
بايد در اختيار اين سازمان قرار دهند.وي گفت: اكنون 

هر سه قوه )مجريه، مقننه و قضاييه( اجماع نظر و تأكيد 
دارند مبني بر اينكه تمامي دستگاه ها ماده 169 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم را با اولويت عملياتي كنند.

پارس��ا در ادامه ماده قانوني مزب��ور را از ظرفيت هاي 
مهم در اختيار براي دستيابي به ريزداده هاي مربوط 
به فعاليت اقتصادي افراد عنوان ك��رد و افزود: بدون 
شك با تكيه بر اين ظرفيت ها، جمع آوري و نگهداري 
اطاعات واقعي افراد و به دنبال آن تشخيص ماليات و 
توليد اظهارنامه هاي قابل اعتماد و باكيفيت ميسر و 
امكان اخذ ماليات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف 
و در نهايت گس��ترش هرچه بيش��تر عدالت مالياتي 

فراهم مي شود.
وي تصريح كرد: بانك مركزي و سيستم بانكي كشور 
در شرايط حاضر تراكنش هاي بانكي تمامي موديان را 
در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهد اما تمركز 
سازمان در حال حاضر به روي گردش مالي باالي پنج 
ميليارد تومان يا درآمد مشمول ماليات از يك ميليارد 

تومان به باال معطوف شده است.
رييس دستگاه مالياتي كشور اظهاركرد: غير از سازمان 
مالياتي هر دستگاهي اعم از شهرداري ها، ثبت اسناد 
و ام��اك، ثبت اح��وال، راه و شهرس��ازي و غيره هر 
اطاعاتي درباره اشخاص دارند بايد بدون شك، تأخير 

و تعلل در اختيار اين سازمان قرار دهند.
وي گفت: آمار دريافتي مربوط به س��ال گذش��ته از 

سيستم بانكي نش��ان مي دهد 300 هزار نفر بيش از 
يك ميليارد تومان درآمد مشمول ماليات دارند.پارسا 
ضمن اعام اينكه 52 درصد اين ميلياردرها به هيچ وجه 
پرونده مالياتي ندارند، ابراز كرد: اكنون سازمان مالياتي 
با اين ريزداده هايي كه در اختيار دارد فرآيند شناسايي 
و وصول ماليات از ميلياردره��اي داراي فرار مالياتي 
و بدون پرونده مالياتي را به ش��دت آغاز كرده اس��ت.

وي اضاف��ه كرد: ثروتمندان بايد به اندازه س��هم خود 
از جامع��ه و درآمدهايي كه وصول مي كنند و مصرف 
دارند حقوق حقه مردم )حق الناس( را به معناي واقعي 

پرداخت كنند.
رييس كل س��ازمان امور مالياتي با يادآوري اينكه هر 
گونه فرار مالياتي طبق قانون جرم محسوب مي شود، 
اظهار امي��دواري كرد كه اين س��ازمان ب��ا توجه به 
همگرايي و اجماعي كه از س��وي قواي سه گانه ايجاد 
شده و همين طور با كمك دستگاه هاي اجرايي بتواند 
ماليات حقه مردم را وصول كند.وي با بيان اينكه فرار 
مالياتي مهم ترين چالش نظام مالياتي كش��ور است، 
گفت: مس��دود كردن مفرهاي مالياتي  جز از طريق 
دس��تيابي به اطاعات همه دستگاه هاي ذي ربط در 
خصوص مبادالت، معامات، دارايي ها و سرمايه افراد 

امكان پذير نيست.
پارسا افزود: حذف فرار مالياتي موجب عدالت مالياتي، 
تحقق كام��ل درآمده��اي مالياتي و به تب��ع تأمين 

هزينه هاي جاري، عمراني، رشد و توسعه همه جانبه 
كش��ور مي ش��ود.وي در ادامه با بيان اينكه باالي 90 
درصد هزينه اداره كشورها هم اكنون در دنيا از محل 
ماليات تأمين مي شود، گفت: بهترين روش تأمين مالي 

بودجه براي اداره كشور ماليات است.
رييس دستگاه مالياتي كشور تصريح كرد: اداره پايدار 
و مطلوب مملكت فقط با تكي��ه بر نظام مالياتي كارا، 

منصف و هوشمند امكان پذير است.
وي ب��ا تصريح ب��ه اينكه ه��دف نظ��ام مالياتي تنها 
ماليات ستاني نيست، گفت: هدف اصلي نظام مالياتي 
شفاف س��ازي و س��امت اقتص��ادي و در عين حال 

ريل گذاري براي توسعه پايدار كشور است.
پارسا اضافه كرد: واقع امر اينكه در اين شرايط نامناسب 
اقتص��ادي بايد به دنب��ال پايه هاي جدي��د مالياتي، 
هوشمندسازي نظام مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي 
و ساماندهي معافيت ها بود كه اين امر مي تواند بخش 
قابل توجهي از درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي را در 

بودجه كشور تأمين كند.
وي همچنين با اش��اره به اجماع و همگرايي سه قوه 
براي تحقق سياست تأمين حداكثري بودجه از محل 
درآمدهاي مالياتي و مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي در 
جامعه يادآور شد: مهم ترين سياست كشور براي عبور 
از شرايط تحريم و پيروزي در جنگ تمام عيار اقتصادي 

اتكاي بودجه مملكت به درآمدهاي مالياتي است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )107(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش رو
  اصالح راي گيري و فرايندهاي سياسي 
سيستمي كه نيت دارد تا از حقوق )رياست( اقليت 
محافظت كند، يك سيستم انحرافي است. در يك 
دموكراسي عادالنه، مهم اين است كه از حقوق اقليت 
محافظت ش��ود. اما اين هم مهم هست كه از حقوق 
اكثريت محافظت هم بشود. تاش براي گرفتن امتياز 
اراده سياس��ي اقليت بر اكثريت با كنترل آرا شروع 
مي شود. نبرد سياسي كشور تقسيم شده ما بر سر آرا 
– كه چه كسي مجاز به راي دادن است – و نمايندگي 
آن، يك نبرد تازه نيس��ت: در تدوين قانون اساسي، 
نمايندگان ايالت هاي جنوبي در تقويت و انس��جام 
نمايندگي خودشان با اين درخواست كه آراي بردگان 
را بايد سه پنجم آراي افراد آزاد به حساب آورد، حتي 
با آنكه خود بردگان نتوانند راي دهند، پيش بردند. اما 
با رش��د اخير در طرفداري، اين نبرد به شكل زشت 
ديگري چرخيد. جمهوري خواهان به دنبال محروم 
كردن حق راي آنهايي هستند كه فكر مي كنند شايد 
از آنها حمايت نكنند. در واقع، كش��ور ما يك تاريخ 

طوالن��ي در محروم 
كردن حق راي دارد: 
يكي از ش��فاف ترين 
نمونه ه��ا ك��ه در 
بسياري از اياالت رخ 
مي دهد اين اس��ت 
كه بزهكاران محكوم 
شده حق راي ندارند. 
حبس ك��ردن توده 

مي تواند انگيزه هاي زيادي داشته باشد اما واضح ترين 
جلوه هاي آن محروم كردن توده از حق راي است: در 
سال 2016 حدود 7.4 درصد امريكايي هاي آفريقايي 
تبار كه بالغ بر 2.2 ميليون نفر مي شوند قادر نبودند 
در انتخابات آن سال شركت كنند زيرا قوانين ايالتي 
مانع راي دادن آنها شده بود.  در برخي از ايالت هايي 
كه جمهوري خواهان مس��لط هستند، تاش هايي 
صورت مي گيرد تا براي فراد كارگر، ثبت نام براي راي 
دادن يا رفتن به سمت غرفه هاي راي گيري سخت تر 
شود.. جمهوري خواهان نمي توانند ماليات راي گيري 
را تحميل كنند همان طور كه ايالت هاي جدا شده 
جنوبي يك بار اين كار را كردن��د؛ اما آنها مي توانند 
هزينه هاي تراكنش ثبت نام و راي گيري را افزايش 
دهند و اين مي تواند به همان اندازه بازدارنده باشد. آنها 
به جاي آنكه تا آنجا كه مي شود ثبت نام براي راي دهي 
را آسان كنند – تا حق اساسي هر شهروند را اعمال 
كنند – مثا مثل ثبت نام كردن يك نفر براي گرفتن 
گواهينامه رانندگي، سعي مي كنند آن را آنقدر سخت 
كنند تا فرد از آن انصراف دهد. براي مثال آنها مي توانند 
درخواست براي گرفتن برگه هويت را مشكل كنند.  از 
لحاظ تاريخي هيچ حزبي در محروم كردن از حق راي 
تاش منحصر به فردي نداشت: زماني كه دموكرات ها 
ايالت هاي جنوبي را تحت كنترل داشتند، همان طور 
كه خاطرنشان كرديم سعي كردند تا امريكايي هاي 
آفريقايي تبار و فقرا را از راي دادن دلس��رد كنند. اما 
يكي از جنبه هايي كه اكنون باز شده نماي كلي محروم 
كردن از راي است: امروزه متاسفانه محروم كردن از 

راي يك نبرد بزرگ تك حزبي شده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

پرداخت بدهي ها
به سازمان تامين اجتماعي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وصول بخش��ي از 
مطالبات سازمان تأمين اجتماعي در سال 98 خبر 
داد.محمد شريعتمداري، درباره گايه سازمان تأمين 
اجتماعي مبني بر اينكه نيمي از س��ال 98 گذشته 
و دولت هنوز بدهي خود را به اين س��ازمان پرداخت 
نكرده و اينكه دولت امسال براي كاستن از حجم اين 
بدهي چه اقداماتي انجام داده اس��ت، گفت: سازمان 
تأمين اجتماعي بدهكاران زيادي داري كه يكي از آنها 
دولت است كه براي پرداخت بدهي هاي خود به اين 
سازمان در قانون بودجه امسال پيش بيني هاي را در 
نظر گرفته است.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
تشريح ساز و كار پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان 
تأمين اجتماعي، بيان كرد: كميسيوني تحت نظر وزير 
اقتصاد و دارايي تشكيل شده است و كارهايي در حال 
انجام است تا بتوانيم از محل اجراي برخي از مواد قانون 
بودجه سال 98 نسبت به استقراض دريافت بدهي هاي 

دولت به سازمان تأمين اجتماعي اقدام كنيم.

اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
از سوي سازمان امور مالياتي

قانون ماليات هاي مستقيم كه سال 94 اصاح شده 
بود مجددا در دس��تور كار اص��اح وزارت اقتصاد و 
س��ازمان امور مالياتي قرار گرفت.متن پيش نويس 
اصاح قانون ماليات هاي مستقيم از سوي سازمان 
امور مالياتي نهايي شد. در حال حاضر اين پيش نويس 
در اختيار معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد گذاشته 
شده است.اصاحيه قانون ماليات هاي مستقيم بعد 
از 4 سال مجددا در راستاي توسعه  پايه هاي مالياتي و 
رفع موانع و برخورداري از جامعيت بيشتري از سوي 
متوليان در دستور اصاح قرار گرفت.اين اصاحيه در 
مورد ساماندهي معافيت هاي مالياتي است كه در قالب 
كاهش، افزايش و حذف معافيت  مطرح شده است. 
همچنين اس��تقرار سيستم جامع ماليات اشخاص 
حقيقي )PIT( و استقرار نظام ماليات بر عايدي برخي 
دارايي ها )CGT( پوشش مي دهد.يك مقام آگاه در 
اين زمينه به فارس مي گويد طبق متن پيش نويس 
تهيه شده، حدود 20 تا 30 هزار ميليارد تومان منابع 
جديد مالياتي پيش بيني مي شود. البته احتمال تغيير 

آن در مراحل بعدي وجود دارد.



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

ثبات بازار ارز و طال پس از پايان ماه صفر

جاي خالي مشتري در فرآيند نيازسنجي

۹.۵ميليونهزينهاوراقوام۱۲۰ميليونيمسكن

گروه بانك و بيمه |
روز چهارش��نبه 8 آبان 98، قيمت جهاني اونس طال به 
1490 دالر در بازار جهاني رسيد. همچنين با اعالم نرخ 
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 11210 تومان، 
نرخ طال و سكه كاهشي شد و مظنه يك مثقال طالي آب 
ش��ده 17 عيار يك ميليون و 728 ه��زار تومان، هر گرم 
طال 18 عيار 398 هزار و 900 تومان، س��كه طرح جديد 
3 ميليون و 900 هزار تومان، طرح قديم 3 ميليون و 895 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 10 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 210 هزار تومان و سكه يك گرمي 820 هزار 

تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز نرخ 
فروش دالر را 11 هزار و 150 تومان، نرخ خريد دالر را 11 
هزار و 50 تومان، نرخ فروش ي��ورو 12 هزار و 450 و نرخ 

خريد يورو را 12 هزار و 350 تومان اعالم كردند. 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز دوشنبه 6 آبان 98 را 
براي دالر 11 هزار و 95 تومان، يورو 12 هزار و 362 تومان، 
پوند انگليس 13 هزار و 961 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
55 تومان، لير تركيه 2 هزار و 11 تومان و يوآن چين يك 

هزار و 670 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي، بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 22 ارز مانند 
يورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزايش و قيمت 16 واحد 
پولي ديگر كاهش يافت؛ ن��رخ دالر و 8 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. براساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
چهارشنبه 8 آبان ماه 98 بدون تغيير نسبت به روز دوشنبه 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 
184 ريال افزايش نس��بت به روز دو شنبه 54 هزار و 24 
ريال و هر يورو نيز با 107 ريال افزايش نس��بت به روز دو 
ش��نبه 46 هزار و 657 ريال ارزش گذاري شد. همچنين 
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيم��ت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 465 تومان اعالم شده كه با 
احتساب كارمزد به حدود 12 هزار و 800 تومان مي رسد 
كه نسبت به روزهاي قبل كاهش يافته است. تحوالت ارزي 
نشان مي دهد كه قيمت دالر در بازار ارز در هفته هاي اخير 
و پايان ماه هاي محرم و صفر در سراش��يبي قرار گرفت و 
كاهش يافت. اين در حالي است كه قيمت يورو در روزهاي 
اخير ثابت بوده است. اما برخي كارشناسان انتظار دارند كه 
مانند سال هاي قبل، باپايان ماه صفر و همچنين خريدهاي 
نيمه دوم سال و نزديك شدن به پايان سال ميالدي و تسويه 
حساب شركت ها، تاحدودي شاهد ثبات نرخ ارز يا افزايش 
احتمالي آن باشيم. البته برخي صاحب نظران معتقدند كه 
پديده خاصي در طرف تقاضا رخ نداده و لذا نمي توان شاهد 
رشد نرخ ارز بود زيرا ركود برخي بازارها و گراني و افزايش 
قيمت ها و تورم، قدرت خريد را كاهش داده و لذا نمي توان 
انتظار رشد نرخ ارز را داشت. ضمن اينكه در دو سال اخير 
نرخ ارز تاحدود زيادي رش��د خود را در مقايسه با تورم و 

نقدينگي پيش خور كرده است. 
از سوي ديگر، گرچه هنوز تصميم نهايي در مورد تعيين نرخ 
دالر در بودجه سال آينده اخذ نشده، اما احتماال متفاوت 
از سال جاري و با تعيين يك نرخ براي تمامي كاالها همراه 
خواهد بود. به گزارش ايس��نا، حدود يك ماه ديگر اليحه 
بودجه 1399 به مجلس شوراي اسالمي مي رود و اين در 
حالي است كه همچنان رايزني ها در مورد ارقام كالن بودجه 
بين بودجه نويسان و سازمان برنامه و بودجه و همچنين 
دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوطه ادامه دارد. تعيين نرخ 
دالر در بودجه از اهميت ويژه اي در هر سال برخوردار است، 

چراكه مبناي تبديل درآمد نفتي به ريال بوده و از سويي 
ديگر با توجه به شرايط ارزي كشور در مورد تامين ارز واردات 
مورد توجه است. هنوز تصميم نهايي در مورد وضعيت ارز 
در بودجه سال آينده گرفته نشده، اما اطالعات دريافتي از 
اين حكايت دارد كه بحث هايي در مورد تعيين يك نرخ 
براي تمامي واردات مطرح است بطوري كه احتماال نرخ ارز 
سامانه نيما به عنوان مبناي تبديل دالر به ريال و واردات كاال 
قرار گيرد و در اين بين اين موضوع مطرح است كه تمامي 
كاالها با نرخ نيمايي تامين ارز شده و براي كاالهاي اساسي 
و دارو يارانه اي اختصاص پيدا كند. البته اين بحث ها نيز 

نهايي نيست و هرگونه تغييري احتمال دارد ايجاد شود.
براي امسال دولت نرخ ميانگين موزون 5400 تومان را براي 
دالر در بودجه تعيين كرد؛ بطوري كه كاالهاي اساسي و 
دارو نرخ 4200 تومان دريافت مي كردند و ساير كاالها با 
نرخ بازار نيما تامين ارز شدند. اما در همين رابطه نيز بحث ها 
و چالش هايي وجود داشت كه احتماال موجب شده براي 
سال آينده يك نرخ مدنظر قرار گيرد.در حال حاضر نرخ ارز 
در سامانه نيما حدود 11 هزار تومان است كه فاصله آن با 
نرخ 4200 توماني موجب ايجاد رانت و مسائل خاص خود 
شده بود. از سوي ديگر با افزايش احتمال سومين كاهش 
نرخ بهره امريكا ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش 
بدون تغيير باقي ماند. به گزارش رويترز، معامالت روز چهار 
شنبه بازارهاي ارز بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار مربوط 
به خروج انگليس از اتحاديه اروپا قرار گرفت. پس از مدت ها 
كش و قوس، مجلس اين كشور سرانجام با خواسته دولت 
براي برگزاري انتخابات زودهنگام موافقت كرد. انتخابات 
پارلماني دوازدهم دسامبر كه نخستين انتخابات مجلس 
انگليس در ماه دسامبر طي يك قرن اخير نيز محسوب 
مي شود، احتماال به سه سال جنجال بر سر مساله برگزيت 
خاتم��ه خواهد داد. اتحاديه اروپا نيز با ارس��ال نامه اي به 
بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس اعالم كرد كه 
تصميم گرفته است مهلت خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
را تا پايان ماه ژانويه س��ال آينده ميالدي تمديد كند. در 

معامالت، پوند نسبتا بدون تغيير نسبت به روز قبل خود و به 
ازاي 1.2863 دالر مبادله شد هر چند هنوز زيان اين هفته 
ارز انگليسي در برابر دالر باالي يك درصد باقي مانده است. 
همچنين هر يورو به 1.1110 دالر افزايش يافت تا مجددا 
موفق به بازپس گيري كانال 1.11 دالري شود. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، نسبتا بدون تغيير در مقايسه با روز گذشته 
و در سطح 97.682 واحد بسته شد. در برابر ديگر ارز مهم 
اروپايي، نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 1.0061 
دالر اعالم شد. رويداد مهم ديگر بازار ارز در معامالت امروز، 
احتمال باالي كاهش نرخ بهره براي سومين بار متوالي در 
سال جاري توسط فدرال رزرو بود. بسياري از ناظران با توجه 
به كاهش رشد اقتصادي امريكا و باقي ماندن اختالفات 
تج��اري با چين معتقدند بانك مرك��زي امريكا چاره اي 
جز تداوم رويكرد انبساطي ندارد. ساموميتو ميتسوئي، 
استراتژيست ارزي در موسسه “ ميتسوئي دي اس است 
منيجمنت “ گفت: معامله گران به دنبال مشخص تر شدن 
موضع فدرال رزرو در خصوص چش��م انداز سياست هاي 
پولي هستند. احتماال بانك مركزي از رفتاري كه منجر به 
هيجاني شدن بيش از حد بازارها شود خودداري خواهد 
كرد و تا زماني كه شاهد يك ريسك واقعا بزرگ نباشيم، 
شاهد تغيير ريل محسوسي در سياست هاي فدرال رزرو 

نيز نخواهيم بود.
همچنين در معامالت روز چهار شنبه بازارهاي ارز، هر دالر 
امريكا به 1.3090 دالر كانادا افزايش يافت. در برابر همتاي 
سنگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3624 دالر سنگاپور مبادله 
شد. فيليپ وي، استراتژيست ارشد بازار ارز در بانك “ دي 
بي اس “ سنگاپور گفت: ريسك ها سر راه اقتصاد جهاني باقي 
مانده اند اما نشانه هايي از بهبود وضعيت پديدار شده است. 
روند افزايش تنش هاي بين چين و امريكا متوقف شده است 
و به نظر مي رسد كه بانك مركزي امريكا دست به كاهش 
نرخ بهره ديگري خواه��د زد. در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، همچنين هر دالر با اندكي كاهش نسبت به روز 

گذشته به 108.85 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.4570 دالر مبادله شد.

همچنين قيمت طال تحت تاثير احتمال تاخير در توافق 
تجاري امريكا و چين كه صعود بازارهاي سهام را متوقف 
كرد و در آس��تانه اعالم تصميم بان��ك مركزي امريكا در 
معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تغيير چنداني نداشت 
و تقريبا ثابت ماند. به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي 
تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.1 
درصد رشد كرد و به 1488 دالر و 63 سنت رسيد.در بازار 
معامالت آتي امريكا، هر اونس طال تغيير چنداني نداشت 
و در 1490 دالر و 80 سنت ايستاد. به گفته جفري هالي، 
تحليلگر شركت OANDA، به نظر مي رسد كه در حدود 
قيمت فعلي تا اندازه اي تعادل برقرار شده و قيمت ها بين 
1480 تا 1520 دالر مانده است. اگر بانك مركزي امريكا 
در دورنماي سياست پولي خود رويكرد تسهيلي نشان دهد، 
براي باال بردن قيمت طال كافي خواهد كرد اما اگر نرخ هاي 
بهره را ثابت نگه دارد براي طال منفي خواهد بود زيرا بازده 
اوراق خزانه باالتر مي رود و جذابيت سرمايه گذاري در طال 

را كمتر مي كند.
سرمايه گذاران منتظر نتيجه نشست سياست گذاري بانك 
مركزي امريكا هستند كه بعدازظهر روز چهارشنبه با انتشار 
بيانيه اي به پايان مي رس��د. ابزار ديده بان فدرال شركت 
CME Group نشان مي دهد كه معامله گران احتمال 
س��ومين دور كاهش 25 واحدي نرخ هاي بهره امريكا در 
سال ميالدي جاري را بيش از 90 درصد ارزيابي مي كنند. 
با اين حال تنها 30 درصد كاهش نرخ هاي بهره در دسامبر 
را پيش بيني مي كنند در حالي كه يك ماه پيش اين احتمال 
حدود 70 درصد بود. نرخ هاي بهره پايين تر با كاهش هزينه 
نگهداري طال كه دارايي بدون بازدهي است، سرمايه گذاري 
در اين فلز ارزشمند را جذاب تر مي كند. سكون بازارهاي 
سهام آس��يا در معامالت روز چهارش��نبه از قيمت طال 
پشتيباني كرد. شاخص MSCI آسيا-اقيانوسيه به جز 
ژاپن در مقايسه با ركوردشكني روز سه شنبه، 0.16 درصد 

افت داشت. پس از اينكه رويترز به نقل از يك مقام دولت 
امريكا خبر داد توافق تجاري موقت ميان واشنگتن و پكن 
ممكن است به موقع براي امضا در زمان ديدار ماه آينده 
سران دو كش��ور در شيلي آماده نشود، بازارها بخشي از 
رشد خود را از دست دادند. اما اين مقام تصريح كرد كه 
اين به معناي شكست توافق نيست و اين اظهارات مانع از 
لطمه ديدن بيشتر جو بازار شد. بر اساس گزارش رويترز، 
امريكا و چين در مدت بي��ش از 15 ماه روي ميلياردها 
دالر صادرات يكديگر تعرفه تالفي جويانه وضع كردند كه 
باعث برانگيخته شدن نگراني هاي ركود جهاني و التهاب 
بازارهاي مالي شد و به رشد بيش از 17 درصدي قيمت 
طال از ابتداي امسال تاكنون كمك كرد اما تحوالت اخير، 
رشد قيمت اين فلز ارزشمند را محدود كرده است. آماري 
كه روز سه شنبه منتشر شد نشان داد كه اعتماد مصرفي 
امريكا در اكتبر براي سومين ماه متوالي در بحبوحه نگراني 
خانواده ها نسبت به چشم انداز كوتاه مدت شرايط كسب و 

كار و اشتغال، كاهش پيدا كرد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري با 0.1 درصد كاهش، به 17 دالر و 78 سنت رسيد. 
هر اونس پالتين براي تحويل فوري تغييري نداش��ت و 
920 دالر و 24 سنت بود. هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري 0.3 درصد رش��د كرد و 1786 دالر و 34 س��نت 

معامله شد.

  اثر بهره بر نرخ دالر و طال
دونال��د ترامپ نيز ب��ار ديگر از مدي��ران بانك مركزي 
اين كش��ور براي كاهش ندادن نرخ بهره انتقاد كرد. به 
گزارش رويترز، جنگ بين مديران بانك مركزي امريكا 
با رييس جمهور اين كشور بر سر نرخ بهره كماكان ادامه 
دارد ودر تازه تري��ن دور اين اقدام��ات، دونالد ترامپ از 
مديران فدرال رزرو خواست تا مسير ديگر كشورها در 
نرخ بهره منفي را بپيمايند. وي افزود: آنها درك درستي 
از شرايط موجود ندارند! ما يك پتانسيل )رشد( نامحدود 
داريم كه تنها توسط فدرال رزرو عقب نگه داشته شده 
است. مديران بانك مركزي امريكا قرار است با يكديگر 
در واشنگتن ديدار و در خصوص مهم ترين مسائل پولي 
و مالي اين كشور بحث و تبادل نظر خواهند كرد. انتظار 
مي رود با توجه به تداوم جنگ تجاري بين امريكا و چين 
و كاهش رشد اقتصادي اين كشور، بانك مركزي براي 
س��ومين مرتبه متوالي در طول س��ال جاري دست به 
كاهش نرخ بهره بزند. كارشناسان مي گويند كه در صورت 
كاهش بهره، ارزش دالر كاهش يافته و در نتيجه قيمت 
طال و ارز در بازارهاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. 
دونالد ترامپ كه يكي از منتقدان جدي عملكرد جروم 
پاول، رييس بانك مركزي امريكا محسوب مي شود بارها 
و بارها از وي به خاطر كاهش ندادن نرخ بهره به س��طح 
صفر يا منفي انتقاده كرده و وي را عامل اصلي كند شدن 
شتاب رشد اقتصادي امريكا معرفي كرده است. با اين حال 
انتظار نمي رود كه فدرال رزرو دست كم در حال حاضر 
قصد موافقت با خواسته ترامپ را داشته باشد و بسياري 
از كارشناسان معتقدند نرخ بهره در نشست اين هفته با 
0.25 درص��د كاهش در محدوده 1.5 تا 1.75 درصدي 
قرار خواهد گرفت. بانك مركزي در نشست اواخر شهريور 
ماه خود با كاهش 0.25 درصدي نرخ بهره موافقت كرد تا 
دومين كاهش در سال جاري نيز به ثبت برسد. با اين حال 
اعضاي هيات مديره بانك مركزي در اين خصوص هم نظر 
نبوده اند به گونه اي كه 3 نفر از 10 عضو هيات مديره فدرال 

رزرو به اين كاهش راي منفي داده اند.

علي ذاكري نيري| 
نيازهاي مشتريان و تغييرات صورت گرفته در نسل ها 
بايد در كانون توجه بانك ها قرار بگيرد. به جاي تفكر به 
جاي مشتري، بايد با مشتري همراه شد و او را در توليد 

خدمات و محصوالت بانكي همراه كرد.
تمام بنگاه ه��اي اقتصادي، براي ادام��ه فعاليت خود 
نيازمند حفظ و جذب مش��تري هس��تند. بنگاه هاي 
توليدي در اين خصوص با دشواري بيشتري مواجه بوده 
و مجبورند همواره كاالهاي جديدتري را توليد و ارايه 
كنند، يا كيفيت و ويژگي هاي كاالهاي موجود را ارتقا 
دهند، زيرا در غير اين صورت، با ورود كاالي با كيفيت تر 
يا توليد كننده بهتر، شاهد از دست دادن مشتريان خود 
خواهند بود. اين موضوع در مورد ارايه دهندگان خدمات 
نيز صادق است. آنها نيز يا بايد بر دامنه و تنوع خدمات 
ارايه شده بيفزايند، يا كيفيت ارايه خدمات خود را بهبود 
بخشند تا بتوانند مشتري جديد جذب كرده و مشتريان 

موجود را حفظ كنند.
در اين يادداش��ت به دنبال آن هستيم كه اين موضوع 
را در حوزه خدمات بانكي مورد بررس��ي قرار دهيم و 
ببينيم كه بانك ها در پاسخ به اين سوال و اين نياز، چه 
راه حل هايي در پيش مي گيرند. ساده ترين راه حلي كه 

اغلب بانك ها آن را مورد استفاده قرار مي دهند، توليد و 
ارايه خدمات و محصوالتي است كه ساير بانك ها در حال 
ارايه آن هستند. به عنوان مثال، بانك الف با ارايه موبايل 
بانك توسط بانك ب، اقدام به توليد و ارايه آن مي كند؛ 
يا بانك ب، با ارايه خدمات تلفن بانك توسط بانك ج، 
اقدام به راه اندازي سرويس تلفن بانك مي نمايد. البته 
در خصوص دامنه قابل توجهي از خدمات و محصوالت 
بانكي، اين ش��يوه مي تواند در حد رفع نياز مثمر ثمر 

واقع شود.
اما چيزي كه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد، نياز واقعي 
مشتريان است. درست است كه بسياري از خدمات و 
محصوالتي كه توسط بانك ها و موسسات اعتباري ارايه 
مي شود، بخشي از نيازهاي مشتريان را مرتفع مي سازد، 
اما به نظر نمي رسد كه اينها نيازهاي اصلي مشتريان 
باشند. موضوع مهم اين است كه طراحي اين خدمات 
و محصوالت اغلب در برج عاج بانك ها صورت مي گيرد 
و طراحان آنها خود را آگاه بر همه نيازهاي مش��تريان 
مي پندارند. سوالي از مشتري پرسيده نمي شود و اگر 
سوالي باشد، در بهترين حالت پرسشنامه دست چندم 
ترجمه ش��ده اي از يك مقاله يا پايان نامه اس��ت و در 
عمده موارد، تراوشات ذهن كارشناسان بانكي است يا 

سفارشات مديران در جلسات بدون كار كارشناسي و 
مبتني بر تجارب قبلي و قديمي.

ممكن اس��ت اين موضوع مطرح ش��ود كه در برخي 
موارد زيرساختارهاي الزم براي ارايه برخي خدمات و 
محصوالت جديد در دسترس نيست كه قابل پذيرش 
اس��ت، اما نكته در اينجاس��ت كه حت��ي در صورت 
دسترسي به اين زيرساختارها، باز هم طراحي خدمات و 
محصوالت بر اساس نيازهاي مشتري صورت نمي گيرد.

با اين توصيف، بانك ها و موسس��ات اعتباري در ايران 
بيشتر ش��بيه فروشگاه هايي هس��تند كه لباس هاي 
از پيش دوخته ش��ده و آماده ف��روش دارند كه آنها را 
براساس قد و قواره مشتريان اوليه خود يا نسخه برداري 
از الگوهاي خارج��ي دوخته اند و بدون توجه به تغيير 
سايز و اندازه و سليقه مش��تريان، همان ها را با اندكي 
تغيير در ظاهر و شكل پارچه و نخ، به مشتريان عرضه 
مي كنند. چيزي كه در اين ميان مفقود است، تمايل 
و احس��اس نياز خياط به برداشتن متر و قلم و كاغذ و 
مراجعه به مشتريان است كه قد و اندازه آنها را بگيرد و 
لباس جديد را بر اساس قد و قواره هاي موجود بدوزد. 
چه بس��ا مش��تري به جاي كت نياز به ژاكت داش��ته 
باشد، اما خياط همچنان مشغول دوختن و فروختن 

 كت هايي اس��ت كه از ابتدا دوخته و فروخته اس��ت.
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در بدو تاسيس 
خود بسياري از نيازهاي مش��تريان را با ارايه خدمات 
و محصوالت جديد برآورده كردند و اس��تانداردهاي 
ارايه خدمات بانكي را در جامعه ارتقا دادند. قطعا بدون 
تاسيس بانك هاي خصوصي، همچنان براي پرداخت 
قبض برق بايد به باجه س��ه مي رفتيم و براي پرداخت 
اقس��اط تس��هيالت به باجه يك و اگر به اشتباه پشت 
باجه اي مي ايس��تاديم، پس از صرف زمان و رسيدن 
نوبت به ما، متصدي ما را ب��ه باجه ديگر و صفي ديگر 

هدايت مي كرد!
اين نيازها در حقيقت مش��ابه همان نيازهاي اوليه اي 
است كه مازلو در هرم معروف خود به آنها پرداخته است: 
نيازهاي سطح اول و دوم! برآوردن اين نيازها مستلزم 
انجام مطالعه و تحقيق و كس��ب نظر مشتري نيست، 
چرا كه همه آدم ها براي زنده ماندن نيازمند آب و غذا و 
هوا هستند! بنابراين با اندك ابتكاري و اندك اطالعي 
مي توان خدمات و محصوالتي تهيه و ارايه كرد كه توجه 
مشتريان را جلب كند، اما پس از رفع نيازهاي اوليه چه 
فكري براي نگهداشت مش��تريان صورت مي گيرد؟ 
تجربه نشان داده است كه بخش قابل توجهي از منابع 

و انرژي بانك ها و موسسات اعتباري صرف توليد و ارايه 
خدمات و محصوالتي اس��ت كه در آنها نيازسنجي از 
مشتريان صورت نگرفته است. اكنون مشتريان سيستم 
بانكي نيازهاي ديگري و قد و قواره ديگري دارند. ديگر 
كت و شلوارهاي دهه هاي 40 و 50 براي آنها جذابيتي 
ندارد، و نيازهاي اوليه آنها با خدمات و محصوالت فعلي 

رفع شده است.
نياز به بازنگري در ساختار اداره و راهبري بانك ها مشهود 
است. نيازهاي مشتريان و تغييرات صورت گرفته در 
نسل ها بايد در كانون توجه بانك ها قرار بگيرد. به جاي 
تفكر به جاي مشتري، بايد با مشتري همراه شد و او را در 
توليد خدمات و محصوالت بانكي همراه كرد. زمان آن 
رسيده است كه هر بانكي در حوزه خاصي از خدمات و 
محصوالت و براي گروه/ گروه هاي خاصي از مشتريان 
تخصص يابد. وقت آن رس��يده است كه از حركت در 
مسيرهاي مختلف بدون داشتن چشم اندازي درست، 
دست برداشت. گاهي فراموش مي كنيم كه بانك يك 
بنگاه اقتصادي است كه بدون جذب و حفظ مشتري 
نخواهد توانست به هدف اصلي اش كه همان سودآوري 
است، دست يابد. جذب و حفظ مشتري، بدون توجه به 

مشتري و همراه نشدن با او، ديگر ممكن نخواهد بود.

در ح��ال حاضر قيم��ت هر ورق از اوراق تس��هيالت 
مس��كن حدود 40 هزار تومان است در نتيجه هزينه 
وام مس��كن نسبت به هفته گذش��ته تغيير چنداني 
نداشته اس��ت و زوج هاي تهراني تقريبا مي توانند با 
9.5 ميليون توم��ان هزينه، وام 120 ميليون توماني 
)مسكن و جعاله( دريافت كنند. به گزارش ايسنا، در 
اين روزها قيمت هر ورق از اوراق تس��هيالت مسكن 
حدود 40 هزار تومان داد و ستد مي شود. البته قيمت 
هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن شهريور، مهر و آبان 
پارسال 41 هزار تومان قيمت خورد اما در عين حال 
قيمت هر ورق از اوراق فروردين، ارديبهشت و خرداد 
ماه سال جاري به كمي بيش از 40 هزار تومان رسيد. 

همچنين قيمت هر ورق از اوراق تس��هيالت مسكن 
بانك ارديبهشت، خرداد و تير 1397 حدود 38 تا 39 
هزار تومان معامله شد.در اين گزارش براي محاسبه 
هزينه وام مس��كن براي اقشار مختلف جامعه قيمت 
هر ورق از اوراق تس��هيالت مسكن را 40 هزار تومان 

در نظر مي گيريم.
با توجه به اينكه زوج هاي تهران��ي براي دريافت وام 
100 ميليون توماني مسكن بايد 200 برگه تسهيالت 
مس��كن خريداري كنند، هزينه اين تعداد اوراق آنها 
هشت ميليون تومان مي شود. به اين مبلغ با احتساب 
20 ميليون توم��ان وام جعاله كه بابت خريد آن بايد 
40 برگ تس��ه خريداري ش��ود، يك ميليون و 600 

هزار تومان اضافه مي شود. در نتيجه در مجموع بايد 
براي دريافت وام 120 ميليون توماني مسكن حدود 
9 ميليون و 600 هزار تومان هزينه ش��ود. همچنين 
زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر 
از 200 هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، مي توانند 
تا سقف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن 
اين مبلغ بايد 160 ورق بهادار خريداري كنند و با اين 
حساب بايد حدود ش��ش ميليون و 400 هزار تومان 
بابت خري��د اين اوراق بپردازند كه با احتس��اب يك 
ميليون و 600 هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، 
در مجموع براي دريافت وام 100 ميليون توماني بايد 

هشت ميليون تومان پرداخت كنند.

عالوه بر اين، زوج هاي س��اكن در س��اير شهرهاي با 
جمعي��ت زير 200 هزار نف��ر مي توانند براي گرفتن 
60 ميلي��ون تومان وام مس��كن، 120 ب��رگ بهادار 
خري��داري كنند كه بايد چهار ميلي��ون و 800 هزار 
تومان بابت خري��د اوراق بپردازن��د. همچنين براي 
دريافت 20 ميليون توم��ان ديگر بابت وام جعاله نيز 
بايد يك ميليون و 600 ه��زار تومان پرداخت كنند 
كه در مجموع ب��راي وام 80 ميليون توماني، حدود 
شش ميليون و 400 هزار تومان از سوي زوجين بايد 
پرداخت ش��ود. مجردهاي تهراني ني��ز مي توانند تا 
س��قف 60 ميليون تومان و مجردهايي كه در مراكز 
اس��تان هاي باالي 200 هزار نفر جمعي��ت دارند تا 

س��قف 50 ميليون توم��ان و در نهايت غير زوج هاي 
ساكن در ساير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان وام 
دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد 120، 100 و 
80 برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس 
ايران خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني 
بايد براي خري��د اين اوراق چهار ميليون و 800 هزار 
تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالي 200 هزار نفر 
جمعيت مبلغ چهار ميليون تومان و افراد گروه سوم 
مبلغ س��ه ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كنند. 
البته درصورت تمايل ب��راي دريافت وام 20 ميليون 
توماني جعاله بايد مبلغ يك ميليون و 600 هزار تومان 

ديگر هم بپردازند.
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تشكيل واحد مبارزه با پولشويي 
در بانك ها الزامي شد

بانك مركزي آيين نام��ه اجرايي قانون مبارزه با 
پولشويي را ابالغ كرد كه بر اين اساس، تشكيل 
واحد مبارزه با پولشويي در بانك ها و موسسات 
اعتباري الزامي شده است. مديريت كل مقررات، 
مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي 
در بخش��نامه اي به تمامي بانك ها و موسسات 
اعتباري اعالم كرد: قانون مبارزه با پولشويي بنابر 
مقتضيات و شرايط جديد در سال گذشته مورد 
بازنگري قرار گرفت و به تصويب رس���يد. بر اين 
اساس اصالح آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز 
ضرورت يافت تا مطابق با آخرين استانداردها و 
رهنمودهاي مراجع بين الملل�ي فعال در زمينه 

مبارزه با پولشويي تدوين شود.

 تحليل سخنان رييس كل
 و روند كاهش تورم تا پايان سال

تيم��ور رحمان��ي صاحب نظر اقتص��ادي، گفت: 
براساس بررس��ي روند فعلي و پيش بيني ها، روند 
تورم نقطه به نقطه كاهش��ي خواه��د بود. وي در 
گفت وگو با ايبن��ا، درباره اظه��ارات اخير رييس 
كل بانك مركزي درباره نرخ تورم اظهار داش��ت: 
آمارهاي سال 98 حتي اگر بر اساس نرخ تورم نقطه 
به نقطه هم مورد بررس��ي قرار گيرد از خرداد ماه 
تاكنون نرخ تورم نقطه به نقطه هنگامي كه نزولي 
است، به معني اين است كه نرخ تورم در حال كاهش 
است. وي افزود: آنچه رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرد در همين راستا است و االن هم تورم نقطه به 
نقطه و هم تورم ماهانه در مجموع در مقايسه با سال 
قبل به صورت محسوسي كاهش داشته است. اين 
صاحب نظر اقتصادي درباره تاثير ثبات در بازار ارز 
در نرخ تورم، گفت: هنگامي كه نرخ ارز تحت كنترل 
درآمد انتظارات تورمي كنترل شده و بنابراين در 
مجموع به كنترل نرخ تورم منتج شده است. به گفته 
رحماني، در ص��ورت عدم مديريت نرخ ارز و ادامه 
تالطم ها امكان كاهش نرخ تورم وجود نداش��ت و 
عواقب ناگواري داش��ت. وي ادامه داد: با مديريت 
بانك مركزي در حدي كه امكانات وجود داش��ت 
ثبات در بازار ايجاد شده اما پايان ماجرا نيست و بايد 
اقدامات ديگري در زمينه هاي مختلف انجام شود 
و كنترل نرخ ارز از جمله ضروريات بود كه توانست 
بر كنت��رل نرخ تورم موثر باش��د. اين صاحب نظر 
اقتصادي درباره پيش بيني نرخ تورم توضيح داد: 
روند نزولي نرخ تورم ادامه خواهد داشت و تا پايان 
سال انتظار حركت نزولي نرخ تورم نقطه به نقطه 
را داريم؛ البته بسته به شوك هاي احتمالي امكان 

تغيير اندكي خواهد داشت.

انتشار  اوراق وديعه تصويب شد
با توجه به موافقت شوراي فقهي بانك مركزي با 
انتش��ار اوراق وديعه، اين بانك در نظر دارد تا در 
راستاي كنترل رش��د نقدينگي و جلوگيري از 
آثار تورمي آن نسبت به انتشار اوراق مذكور اقدام 
نمايد. به گزارش ايِبنا، با توجه به موافقت شوراي 
فقهي بانك مركزي با انتشار اوراق وديعه، اين بانك 
در نظر دارد تا درراستاي كنترل رشد نقدينگي و 
جلوگيري از آثار تورمي آن نسبت به انتشار اوراق 
مذكور اقدام نمايد. سيدعباس موسويان عضو و 
سخنگوي شوراي فقهي بانك مركزي در گفت وگو 
با پورتال بانكداري اسالمي بيان داشت: ورق وديعه 
سندي است كه نشان مي دهد بانك مركزي مبلغ 
معين��ي را از وديعه گذار به عنوان وديعه دريافت 
ك��رده و متعهد اس��ت آن مبلغ را تا سررس��يد 
نگهداري نموده و در سررس��يد، با رعايت حفظ 

قدرت خريد به دارنده سند مزبور عودت دهد. 
موسويان در خصوص سازوكار اوراق وديعه افزود: 
روش كار در اوراق مذكور به اين صورت است كه 
بانك مركزي اوراق وديعه را منتشر كرده و اوراق 
مزبور را از طري��ق بانك هاي عامل به متقاضيان 
عرضه مي كند. بانك ها با واگذاري اوراق وديعه، 
وجوه متقاضيان را به عنوان وديعه جمع آوري و 
به بانك مركزي منتقل مي كنند. بانك مركزي 
متعهد است آن وجوه را در چارچوب سياست هاي 
پولي بلوكه كرده و در سررس��يد با رعايت حفظ 

قدرت خريد، به صاحبان اوراق برگرداند.
سخنگوي ش��وراي فقهي بانك مركزي درباره 
مصوبه ش��وراي فقهي اين بانك پيرامون اوراق 
وديعه بيان داشت: »شورا، انتش��ار اوراق وديعه 
توسط بانك مركزي با هدف جذب وجوه از عموم 
در قال��ب وديعه و باز پرداخت آن در سررس��يد 
با حفظ قدرت خريد، با نرخ��ي حداكثر معادل 
نرخ تورم ساالنه را در اجراي سياست هاي پولي 
و كنترل رش��د نقدينگي مغاير با موازين ش��رع 
تشخيص نداد.« موسويان در ادامه سه مالحظه 
فقهي براي اوراق وديعه ذكر كرد: رابطه حقوقي 
دارندگان اوراق با بانك مركزي، رابطه وديعه است 
)نه قرض( و وجوه حاصله به ملكيت بانك مركزي 
در  نمي آيد. بنابراين، الزم اس��ت دستورالعمل  
مربوطه به گونه اي طراحي ش��ود كه كل وجوه 
حاصل از واگذاري اي��ن اوراق نزد بانك مركزي 
بلوكه شده و براي صاحبان آن نگهداري شوند و 
بانك مركزي حق به كارگيري اين وجوه را ندارد.

بانك مركزي مي تواند جهت تش��ويق مردم در 
همراهي با اهداف سياست گذار پولي، اعالم نمايد 
كه آن بانك متعهد است در سررسيدهاي مقرر 
وجوه وديعه گذاشته شده مردم را با رعايت حفظ 
قدرت خريد به آنان برگرداند. بانك مركزي براي 
جبران كاهش ارزش وجوه وديعه گذاري ش��ده، 
مي تواند درصد معيني را اعالم كند يا به صورت 
كلي اعالم كند كه در سررسيد با لحاظ نرخ تورم، 
وجوه وديعه گذاري ش��ده را بازپرداخت خواهد 
كرد. در ه��ر صورت نرخ جب��ران كاهش ارزش 
وجوه وديعه گذاري شده، نبايد از نرخ تورم ساالنه 

محاسبه شده توسط بانك مركزي بيشتر باشد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازوضعيتبازارگردانيدربورسوفرابورسميگويد

جاي خالي »بازار ساز« در مقابله با موج هيجان
گروه بورس |محمد امين خدابخش|

بازارهاي مالي در سراسر جهان همواره از عوامل رفتاري 
و بنيادي متعددي تاثير مي پذيرند. تاثير هريك از اين 
عوامل بس��ته به اينكه ذهنيت س��رمايه گذاران در چه 
جهتي باش��د در طول زمان بيش��تر و كمتر مي شود. با 
اين حال آنچه مسلم است، تغيير جهت نگاه فعاالن بازار 
نسبت به شرايطي است كه قيمت ها به طور مداوم در آن 
رشد يا كاهش داشته  اند. در واقع هر چه كه داليل قبلي 
براي حركت قيمت ها در مسير كاهش يا رشد با سرعت 
و اهميت بيشتري تغيير يابند امكان واروندگي شديدتر 
قيمت ها در بازار به همان اندازه افزايش مي يابد. طبيعي 
است كه با كلي تر شدن تغيير در هر بازار ميزان اثرپذيري 
دارايي هاي مورد معامله نيز در اين شرايط بيشتر مي شود. 
اين تغييرات اغلب ماهيتي حقوقي يا سياسي دارند و به 
صورت سيستماتيك بر جريان قيمت ها اثر مي گذارند. با 

اين حال در اين ميان يك استثنا نيز وجود دارد. 
در ش��رايطي كه قيمت  ها به دالي��ل هيجاني با افزايش 
يا كاهش مواجه مي ش��وند امكان اينكه تغيير جهت در 
روند معامالت به صورت ناگهاني رخ دهد نسبت به ساير 
ش��رايط تا حد قابل توجهي افزايش مي يابد. در چنين 
حالتي افزايش اندك عرضه يا تقاضا بر س��اير اشخاص 
اعم از حقيقي يا حقوقي تاثي��ر قابل توجهي مي گذارد 
و اين حالت س��بب مي شود، حركت جزئي قيمت ها در 
جهت مخالف ذهنيت سرمايه گذاران به طور فزاينده اي 
به افزايش هراس آنها از كم شدن ارزش دارايي شان يا جا 
ماندن از حرك��ت بازار اثر بگذارد. به موجب اين رويكرد 
تغيير ش��تابان قيمت در جهت كاهش يا افزايش روي 
مي دهد و تغييراتي كه در شرايط عادي تنها مي توانست 
به استراحت قيمت ها منتهي شود، به راحتي تغيير روند 
را در كوتاه مدت، ميان مدت و حتي بلندمدت، ش��كل 
مي دهد؛ شرايطي كه دقيقا بورس تهران را فرا گرفت و 
در دوهفته پاياني مهرماه به اصالح 10 درصدي شاخص 
كل بورس تهران انجاميد و با افزايش فزاينده فشار فروش 
توانست در برخي از نمادها به ميزان 60 درصد از ارزش 

دارايي آنها را ببلعد.

 بازارگرداني؛ حلقه مفقوده ثبات بازار
اتفاقاتي از اين دست در تمامي بازارهاي مالي جهان 
امري دور از انتظار نيست. با اين حال، رونق اين بازارها 

امروزه مرهون عواملي است كه با بهره گيري از آنها از 
شدت هيجانات بازار كاسته و از ميزان تغييرات غير 
منتظره قيمت ها كاسته مي شود. از جمله اين عوامل 
مي توان به عمليات بازارگرداني اشاره كرد. بازارگردان 
ش��خصيتي حقوقي اس��ت كه در تمام��ي بازارهاي 
مالي جهان شامل س��هام، اوراق و كاال به تنظيم بازار 
مي پ��ردازد و با عرضه و تقاضاي ب��ه موقع دارايي در 
اختيار خود از هيجاني شدن تغييرات قيمت در دارايي 

مورد نظر جلوگيري مي كند. 
به عب��ارت ديگ��ر وظيفه اصل��ي ي��ك بازارگردان 
)market maker( ايجاد ش��رايطي اس��ت كه به 
نقدش��وندگي حداكثري يك داراي��ي بينجامد. اين 
نهاد مالي كه در تمامي كشورها در چارچوب مقررات 
تنظيم شده از س��وي نهاد ناظر به فعاليت مي پردازد 
و فعالي��ت آن به گون��ه اي انجام مي ش��ود كه ضمن 
 تنظيم قيمت ها منافع خ��ود را نيز در اين چارچوب 

تامين كند. 
در ايران نيز فعاليت بازارگردان��ي وجود دارند با اين 
حال نوع فعاليت آنها و ميزان دارايي در اختيارش��ان 
به گونه اي نيست كه در بزنگاه هاي خاص توان جمع 

كردن صف هاي خريد يا فروش را داشته باشند.
ب��ه همين منظور به براي بررس��ي بيش��تر وضعيت 
بازارگرداني در ش��رايط فعلي بازار سرمايه »تعادل« 
به گفت وگو با مهدي افضليان كارشناس بازار سرمايه 
پرداخت و ضمن بررس��ي نحوه بازارگرداني در بازار 
س��هام موانع و مش��كالت فعاليت اين فع��االن بازار 

سرمايه را مورد توجه قرار داد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص نحوه فعاليت 
بازارگردان ها گفت: بازارگردان ها در دو جهت خريد و 
فروش فعالند و وظيفه دارند تا با انجام خريد و فروش 
به موقع از افزايش فشار عرضه و تقاضا به گونه اي كه 

جريان طبيعي معامالت را مختل كند، بكاهند.
وي ادامه داد: با اين حال بر خالف آنچه از اين فعاالن 
بازار انتظار مي رود در حال حاضر بازارگردان ها توان 
چنداني براي انجام مناسب وظايف خود ندارند. چرا 
كه نقدينگي و سهام در اختيار بازارگردان ها در حدي 
نيست كه در مواقع مورد نياز بتوانند به ميزان كافي 
دارايي مورد تعهد خود را عرضه كنند يا به ميزاني كه 
صف فروش آن جمع شود به خريد بپردازند. همين امر 

سبب شده تا فرايند بازارگرداني در كشور ما با مشكل 
مواجه باش��د و از كارايي الزم برخوردار نش��ود. البته 
بايد به خاطر داشت كه نهادهاي بزرگ تري نيز مانند 
صندوق توسعه بازار و صندوق تثبيت بازار وجود دارند 
كه از منابع بيشتري برخوردارند و در شرايط مقتضي 
عملكرد بهتري نسبت به بازارگرداناني دارند كه روي 

يك نماد خاص متمركزند. 
افضليان افزود: در واقع نهادهاي ياد شده بودند كه در 
روزهاي اخير با تمركز بر نمادهاي بزرگ بازار كه تاثير 
بسزايي بر تغييرات شاخص كل و به تبع آن ذهنيت 
معامله گران داش��تند و توانس��تند با فعاليت خود از 

فشارهاي فروش در ساير نمادها نيز بكاهند.
 با اين وجود اين مي��زان از بازارگرداني هم همچنان 
براي بازار سرمايه ناكافي است و كارايي الزم را ندارد. 

اين كارشناس بازار سرمايه گفت: نحوه بازار گرداني 
در بازارهاي جهاني با بازار داخلي بسيار متفاوت است. 
براي آنكه اي��ن نوع فعاليت در بازار كش��ور به اندازه 
كافي رش��د كنند بايد منفعت حاصل از بازار گرداني 
براي نهادهاي مالي ياد ش��ده افزاي��ش يابد. در واقع 
براي بهبود وضعيت موجود بايد نحوه قوانين ناظر بر 
 فعاليت بازار گردان ها منس��جم تر شود و اين قوانين 
به گونه اي باشد كه ضمن حصول نيازهاي بازار از منافع 

سهامداران نيز حمايت كنند.
وي تاكي��د ك��رد: در ح��ال حاض��ر نح��وه فعاليت 
بازارگردانان با وجود آنكه اين نهادها نيازمند دريافت 
مجوز هس��تند، از نظارت چنداني برخوردار نيست و 
همين امر سبب ش��ده تا بازارگرداني آن طور كه بايد 

چارچوب مدوني نداشته باشد.

افضلي��ان در خص��وص تاثي��ر قابل توج��ه حضور 
بازارگ��ردان در يك نماد گفت: حضور بازار گردان در 
يك نماد مي تواند در روند معامالت يك نماد بس��يار 

سازنده باشد. 
 در واق��ع بازارگردان باعث مي ش��ود ك��ه هيجانات 
معامله گران به خوبي كنترل شود، حتي در شرايطي 
كه يك نماد با ارزش ذاتي خود اختالف زيادي دارد نيز 
بازار گرداني مي تواند به كاهش هيجان روند معامالت 

و رشد قيمت يك نماد را منطقي كند.
 ب��ه اين ترتيب با حضور بازارگردان س��رمايه گذاران 
حقيقي از حاشيه امن بيشتري برخوردار مي شوند، 
چراكه ديد سرمايه گذاران حقوقي نسبت به حقيقي ها 
بلندمدت اس��ت و آنها از نوس��انات كوتاه مدت بازار 

آسيب كمتري مي بينند. 

چرخشبازاربرشركتهايبزرگوشاخصساز
يك كارش��ناس بازارس��رمايه، عبور شاخص از سقف 
قبلي را نيازمند تنف��س بازار و اصالح در قيمت برخي 

سهم ها دانست.
به گزارش سنا، احسان عسكري اظهار داشت: با توجه 
به تجربه گذش��ته بازار و برآوردهايي كه از متغيرهاي 
اقتصادي كشور ارايه مي ش��ود احتمال عبور از سقف 
قبلي قابل انتظار است ولي اين موضوع نيازمند تنفس 
بازار و انجام اصالح در ش��اخص و قيمت برخي سهام 

است.
مدير سرمايه گذاري و بازار گرداني تأمين سرمايه اميد با 
بيان اينكه بازار سرمايه، همواره شفاف ترين و سالم ترين 
بازارها براي س��رمايه گذاري عموم مردم جامعه بوده 
است، گفت: پيش بيني مي شود در سال هاي آتي رشد 
حضور عموم مردم در بازار س��رمايه بيش از گذش��ته 
فزآينده باشد و اين موضوع مي تواند عالوه بر توسعه بازار 
سرمايه به اقبال شركت ها براي حضور در بازار سرمايه 

نيز منتهي شود.
اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: در صورت حمايت 
دولت و نهادهاي قانون گذار از صنايع و سرمايه گذاران 
و خودداري از خلق تصميمات فاقد كار كارشناسي، در 

آينده شاهد بازار سرمايه توسعه يافته تر خواهيم بود.
عسكري در خصوص آرايش و رفتار معامله گران بازار 
 سهام گفت: همان طور كه انتظار مي رفت پس از رشد 
در خور توجه قيمت س��هام ش��ركت هاي كوچك و 
متوس��ط در بازار س��رمايه، اقبال فعاالن بازار از سهام 
 P/E اين شركت ها به سهام ش��ركت هايي كه نسبت
پايين تري داشتند و عمدتا جزو شركت هاي بزرگ و 

شاخص ساز بازار بودند، شيفت كرد. 
وي ادامه داد: در حال حاضر اكثر سرمايه گذاران به دنبال 
معامالت س��هم شركت هايي هس��تند كه سودآوري 
مناسبي داشته و آينده روشن تري در انتظار آنها است.

وي در پاسخ به اين سوال كه تاثير ريسك ها و شرايط 
غيراقتصادي از جمله خبر كشته شدن ابوبكر البغدادي 
و برخي ناآرامي ها در عراق بر بورس را چگونه ارزيابي 
مي كنيد، گفت: بازار س��رمايه به مانند سابر بازارهاي 
مالي و فيزيكي متاثر از رويدادها و متغيرهاي اقتصادي 
و غير اقتصادي پيرامون خود است. منطقه خاورميانه 
در طول ساليان گذشته همواره دستخوش رويدادها و 
حوادث متعدد بوده اس��ت و تا حد زيادي بازارها با اين 
شرايط كنار آمده اند؛ لذا تا زماني كه تحوالت بنيادين 

رخ ندهد، واكنش شديدي نسبت به اين رويدادها قابل 
انتظار نيست.مدير ريس��ك و مهندسي مالي تأمين 
سرمايه اميد افزود: به اين ترتيب، موضوع كشته شدن 
س��ركرده داعش و ناآرامي در كشور همس��ايه ايران 
مي تواند تا حدي بر برخي متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار 
سرمايه تاثير داشته باشد. اما در مقطع كنوني پيش بيني 
نمي شود ناآرامي ها در عراق بر بازار سرمايه كشور مان 

تأثير با اهميتي داشته باشد.

 افزايش جذابيت بازار 
پس از گزارشگري شركت ها

عسكري در پاسخ به سوالي درخصوص گزارش هاي 6 
ماهه شركت ها و گزارش هاي ماهانه عملكردي اظهار 
داش��ت: يكي از مزيت هاي بازار سرمايه توسعه يافته 
تفاوت در تحليل ها و ارزيابي تحليلگران از عوامل بنيادي 
پيرامون صنايع و شركت ها است كه موجب شكل گيري 

عرضه و تقاضا مي شود و به بازار عمق مي بخشد.
وي ادامه داد: برخي تحليل گران معتقدند كه عملكرد 
شركت ها كمتر از انتظار و پيش بيني هاي صورت گرفته 
بوده و برخي معتقدند كه بسياري از شركت ها عملكرد 

مناسبي را گزارش كردند و چش��م انداز مثبتي دارند 
و همچنان بر مدار مثبت در حركتند.مدير ريس��ك و 
مهندسي مالي تامين سرمايه اميد تصريح كرد: موضوع 
غيرقابل انكار آن است كه پس از گزارشگري شركت ها 
 TTM ،براي پاي��ان دوره منتهي به ۳1 ش��هريورماه
شركت ها و P/E بازار كاهش يافته كه افزايش جذابيت 
بازار را رقم خواهد زد. آنچه اكنون مشاهده مي شود عدم 
جذابيت بازار سرمايه نيست بلكه واكنش به اصالح بازار 

است كه براي هر بازار رو به رشدي ضرورت دارد.
وي افزود: بس��ياري از تحليل گران و مديران دارايي و 
صندوق ها براي رصد عملكرد شركت ها از گزارش هاي 
ماهانه استفاده مي كنند كه براساس آن سودآوري آتي 
قابل برآورد و ارزيابي است. چنان چه اين روند عملكرد 
ماهانه ش��ركت ها مثبت و افزايش باشد قطعا اقبال به 
سهام آنها افزايش خواهد يافت و بالعكس. در حال حاضر 
از گزارش هاي ماهانه شركت ها مي توان دريافت اكثر 
شركت ها بر مدار پيش بيني ها و البته مثبت در حركت 
هستند و نسبت هاي P/E آنها نسبت به چند ماه اخير 
كاهش داشته است كه اين موضوع براي ايجاد پتانسيل 

رشد آتي بازار سرمايه اهميت دارد.

كاهش سودآوري در شركت هاي 
صادرات محور با كاهش قيمت هاي جهاني

عسكري در ادامه اين گفت وگو، يكي ديگر از مهم ترين 
عوامل تاثيرگذار بر عملكرد و س��ودآوري ش��ركت ها 
را قيمت ه��اي جهاني دانس��ت و گفت: بس��ياري از 
ش��ركت هاي حاضر در ب��ازار س��رمايه از اين موضوع 
متاثر هس��تند و از اين رو بايد توس��ط تحليل گران و 
س��رمايه گذاران مورد توجه قرار گيرد. زيرا با كاهش 
قيمت هاي جهان��ي در برخي از محص��والت با توجه 
به صادرات محور بودن اكثر ش��ركت هاي بزرگ بازار 
س��رمايه، كاهش س��ودآوري رقم خواهد خورد و اين 
موضوع بر قيمت سهم و شاخص بازار نيز تأثير خواهد 
گذاشت.اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
چنانچ��ه ارزيابي تحليل گران مبني بر كاهش قيمت 
جهاني برخي از محصوالت باشد، بايد نسبت به مديريت 
ريسك و كاهش سهم اين شركت ها در تركيب دارايي 
تحت مديريت اقدام كرد. همچنين بايد توجه داشت 
قيمت هاي جهاني خود متاثر از متغيرهاي اقتصادي و 
غيراقتصادي قدرت هاي بزرگ دنيا ست و لذا ارزيابي 

تحوالت در اين حوزه بسيار حياتي و ضروري است.
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  ارزش بازار »سمگا« بيشتر ش�د:  ارزش بازار 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري 
ايران در دوره يك ماهه منتهي به ۳0 مهر ماه 1۳۹۸، 
با افزايش ۲۳ ميلي��ارد و ۳61 ميليون ريال به ۳۹۴ 

ميليارد و ۹۳۲ ميليون ريال رسيد.
به گزارش سنا، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
و گردش��گري ايران با سرمايه ۳ هزار ميليارد ريال، 
صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره 
يك ماهه منتهي به ۳0 مهر ۹۸ را حسابرسي نشده 
منتشر كرد.گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و 
گردشگري ايران با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي 
به ۳0 مهر س��ال جاري اعالم ك��رد در ابتداي دوره 
يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از س��هام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده ۳۲0 ميليارد و ۵۷1 
ميليون ري��ال و ارزش بازار مع��ادل ۳۷1 ميليارد و 
۳00 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.بهاي 
تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي اين مدت 
با افزايش ۵0 ميلي��ارد و ۸60 ميليون ريال به ۳۷1 
ميليارد و ۴۳1 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
 نيز با افزايش ۲۳ ميليارد و 6۳۲ ميليون ريال معادل

۳۹۴ ميليارد و ۹۳۲ ميليون ريال محاسبه شد.»سمگا« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 16۸ ميليارد و ۳۴1 ميليون ريال به مبلغ 
۲۳۳ ميليارد و ۴۲۸ ميليون ريال واگذار كرد و از اين 
بابت ۵۵ ميليارد و ۸۷ ميليون ريال سود كسب كرد.

گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري 
ايران طي دوره يك ماهه منتهي به مهر ماه تعدادي 
 از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده

۲1۹ ميليارد و ۲01 ميليون ريال خريداري كرد.

  »وبش�هر« خريدار و فروشنده نبود: شركت 
توسعه صنايع بهشهر در دوره يك ماهه منتهي به ۳0 
مهر ماه 1۳۹۸، خريدار و فروشنده سهام هيچ شركت 
بورسي نبود. شركت توسعه صنايع بهشهر با سرمايه 
۸ هزار و ۲۵0 ميليارد ريال، صورت وضعيت پرتفوي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳0 مهر 
۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت توسعه 
صنايع بهشهر با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به ۳0 
مهر سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه 
ياد ش��ده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده ۷ هزار و 66۴ ميليارد و 10۹ ميليون 
ريال و ارزش بازار مع��ادل ۲۹ هزار و 66۲ ميليارد و 
6۲۷ ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.بهاي 
تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي اين مدت 
تغييري نكرد. درحالي كه ارزش بازار شركت توسعه 
صنايع بهشهر با كاهش ۲ هزار و ۹۸1 ميليارد و 1۹۳ 
ميليون ريال معادل ۲6 هزار و 6۸1 ميليارد و ۴۳۴ 
ميليون ريال محاس��به شد.شركت توسعه صنايع 
بهشهر در دوره يك ماهه منتهي به ۳0 مهر ماه 1۳۹۸، 

خريدار و فروشنده سهام هيچ شركت بورسي نبود.

  كس�ب ۲۲۸ ميليارد ريال س�ود واگذاري 
»ثمسكن«:  گروه سرمايه گذاري مسكن در دوره 
يك ماهه منتهي ب��ه ۳0 مهر م��اه 1۳۹۸، خريدار 
و فروش��نده سهام چند ش��ركت بورس��ي بود و از 
واگذاري ه��اي خود ۲۲۸ ميلي��ارد و ۷6۵ ميليون 
ريال سود كسب كرد. گروه سرمايه گذاري مسكن با 
سرمايه ۵ هزار و ۵00 ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳0 مهر ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد.گروه 
سرمايه گذاري مس��كن با انتشار عملكرد يك ماهه 
منتهي به ۳0 مهر سال جاري اعالم كرد در ابتداي 
دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده ۳ هزار و ۸۳۵ ميليارد و 
۹ ميليون ريال و ارزش بازار معادل 11 هزار و 1۲۲ 
ميليارد و ۳۳۹ ميليون ريال در س��بد س��هام خود 
داشت.بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت طي 
اين مدت با افزايش 1۳۵ ميليارد و ۲۴۵ ميليون ريال 
به ۳ هزار و ۹۷0 ميليارد و ۲۴۵ ميليون ريال رسيد. 
در حالي كه ارزش بازار گروه سرمايه گذاري مسكن 
با كاهش ۲۷۲ ميليارد و 16۴ ميليون ريال معادل 10 
هزار و ۸۵0 ميليارد و 1۷۵ ميليون ريال محاسبه شد.

»ثمسكن« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل 1۳۲ ميليارد و ۵۷۲ ميليون 
ريال به مبلغ ۳61 ميليارد و ۳۳۷ ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت ۲۲۸ ميليارد و ۷6۵ ميليون ريال 
سود كس��ب كرد .گروه سرمايه گذاري مسكن طي 
دوره يك ماهه منتهي به مهر ماه تعدادي از س��هام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 1۸1 ميليارد 

و ۸1۸ ميليون ريال خريداري كرد.

   ارزش بازار »وسبحان« افزايشي بود: ارزش 
بازار شركت سرمايه گذاري سبحان در دوره يك ماهه 
منتهي به ۳0 مهر ماه 1۳۹۸، با افزايش 106 ميليارد 
و ۸00 ميليون ريال به يك هزار و 6۵۸ ميليارد و 1۴6 
ميليون ريال رسيد.شركت سرمايه گذاري سبحان با 
سرمايه يك هزار و ۳00 ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 

۳0 مهر ۹۸ را حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت سرمايه گذاري س��بحان با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به ۳0 مهر سال جاري اعالم كرد در 
ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و ۳۳۴ 
ميليارد و ۵۵۹ ميليون ريال و ارزش بازار معادل يك 
هزار و ۵۵1 ميليارد و ۳۳6 ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت 
طي اين مدت با افزايش ۲00 ميليارد و ۸۸۲ ميليون 
ريال به يك هزار و ۵۳۵ ميليارد و ۴۴1 ميليون ريال 
رسيد. ارزش بازار شركت سرمايه گذاري سبحان نيز 
با افزايش 106 ميليارد و ۸00 ميليون ريال معادل 
يك هزار و 6۵۸ ميليارد و 1۴6 ميليون ريال محاسبه 
شد. »وسبحان« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده معادل 1۸۲ ميلي��ارد و ۵۹۳ 
ميليون ريال به مبلغ ۳1۸ ميليارد و ۲۵۳ ميليون 
ريال واگذار ك��رد و از اين بابت 1۳۵ ميليارد و 660 

ميليون ريال سود كسب كرد. 

اولينهفتهآبانماهبارشدشاخصهاپايانيافت
گروه بورس|

كليت تغييرات قيمت در بازار سهام طي روز گذشته به رشد ۳ هزار 
و 6۹0 واحدي شاخص كل بورس تهران منتهي شد. به موجب اين 
رش��د 1.۲1 درصدي در نماگر اصلي بازار، در آخرين روز از هفته 
نخست آبان ماه سال جاري ارزش بورس تهران به هزار و 1۲۹ هزار 
و 660 ميليارد تومان بالغ شد و سطح شاخص كل اين بازار به ۳0۹ 

هزار و 660 واخد رسيد.
بر اساس آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر شاخص هاي بورس 
با رشد مواجه شدند به طوري شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 
۹۹0 واحد افزايش معادل 1.۲1 درصد به ۸۲ هزار و ۹6۸ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۲61۵ واحد رشد معادل ۳.1۹ درصد 
به ۸۴ هزار و ۵6۴ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 1۷۴۹ واحد 
افزايش، معادل ۳.1۹ درصد به ۵6 هزار و ۵6۵ واحد، شاخص آزاد 
شناور با ۵6۸0 واحد رشد، معادل 1.6۳ درصد به ۳۵۳ هزار و ۷6۸ 
واحد، شاخص بازار اول با ۲6۲1 واحد صعود معادل 1.1۸ درصد 
به ۲۲۵ هزار ۴۹۸ واحد و ش��اخص بازار دوم با ۷۸0۹ واحد رشد 

معادل 1.۲6 درصد، به 6۲۷ هزار و ۷۸0 واحد رسيد.
از سويي ديگر در اين روز 6 نماد »رمپنا با 1۵۲ واحد، فوالد با 1۳۸ 
واحد، شبريز با ۲۳0100، خودرو با ۹۹ واحد، وغدير با ۹6 واحد و 
دعبيد با ۹۳ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد: ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي 
نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »ذغال سنگ 
با ۴۲۳ واحد صعود معادل ۵ درصد ب��ه ۳1۵ هزار و ۷10 واحد، 
وسايل ارتباطي با ۴۹۷ واحد افزايش معادل ۴.۹۹ درصد به ۳0۲ 
واحد، س��اير مالي با ۲۲۳ واحد رش��د معادل ۴.6۴ درصد به 6۲ 
هزار و 6۵۴ واحد، مواد دارويي 1۷0۷ واحد افزايش معادل ۴.۵۹ 
درصد به ۴0 هزار و 1۹۵ واحد، كاني غيرفلزي با 60۴ واحد رشد، 
معادل ۴.۵۴ درصد به ۲ ه��زار و ۳۸۷ واحد، محصوالت كاغذ با 

۳۸۸۹ واحد افزايش معادل ۴.۵۴ درصد به ۹ هزار و ۵۴۷ واحد، 
س��اير معادن با ۲۸۸۷ واحد رشد معادل ۴.۴۳ درصد به 6۸ هزار 

و ۲۷ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته بازار سهام 
مشخص مي كند: قيمت س��هام نمادهاي »دكوثر، شكلر، ددام، 
خرينگ، ولملت، كفپارس و ستران« بيشترين افزايش قيمت و 
نمادهاي »غدشت، فاذر، پارس، شبهرن، جم، سصفها و وبصادر« 
بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 

بورس به ثبت رسيدند.
ب��ه اين ترتي��ب، در پايان داد و س��تدهاي بورس ته��ران در روز 
چهارش��نبه، در ۳۹0 ه��زار نوبت معامالتي، ۲ ميلي��ارد و ۴۴۲ 
ميليون برگه اوراق به��ادار به ارزش ۹ هزار و ۵۴۲ ميليارد تومان 

در بورس معامله شد.
در فرابورس ايران نيز تغييرات قيمت ها س��مت و س��ويي مشابه 
آنچه در بورس گذشت داشت به طوري كه شاخص كل اين بازار 
در پايان معامالت ۷۵ واحد رشد كرده و به رقم ۳۹۲۷ واحد رسيد.
ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۲۲۵ هزار ميليارد 

تومان بالغ شد.
در روز گذشته معامله گران فرابورس بيش از ۸00 ميليون سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۲۵۴ هزار معامله و به ارزش ۵۲0 

ميليارد تومان دادوستد كردند.
نمادهاي مهم فرابورس در تقويت ش��اخص كل موثر بودند كه از 
مهم ترين اين نمادها مي توان به ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي 
مارون، پااليش نفت شيراز، كشتيراني درياي خزر، توليد نيروي 

برق دماوند، قاسم ايران و ميدكو اشاره كرد.
ديروز نمادهاي پربيننده فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، صنايع 
كاغذ پارس، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي، جنرال مكانيك، 
توليد مولد نيروگاهي جهرم، پتروشيمي زاگرس و توليد و صادرات 

ريشمك بوده اند.

درگاههايرسميسديدرمقابلمعامالتهيجاني
نايبرييسهياتمديرهشركتبورسمطرحكرد مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

يك كارشناس بازار سرمايه با اش��اره به استقبال سرمايه گذاران 
جديد از بازار سرمايه اين بازار را مناسب ارزيابي كرد.

به گزارش س��نا، نايب رييس هيات مديره شركت بورس گفت: در 
شرايط كنوني اگر به دنبال ورود سرمايه گذاران تازه وارد از مسير 
درست بوده و درصدد هستيم تا اين افراد مقصران اصلي بحث هاي 
هيجاني بازار نباشند، بايستي متوليان امر و سياست گذاران بازار 
سرمايه دست به كار شده و حركت مناسبي براي آن داشته باشند.

محمود رضا خواجه نصيري با بيان اينكه امروزه شبكه هاي مجازي 
نقش بزرگي در وضعيت تصميم سازي و مسائل اجتماعي جامعه ما 
دارند، افزود: اگر در شرايط كنوني به هدايت جريان اطالعاتي كه از 
سوي شبكه هاي فضاي مجازي، ابزارهاي بدون مجوز و غيرعلمي و 
همچنين غير كارشناسي معترض هستيم بايد مدنظر داشته باشيم 
كه راه حل رفع اين بحران، مسدود كردن شبكه هاي مجازي نبوده و 
با اين نوع محدوديت ها نمي توانيم جلوي اين تاثيرگذاري را بگيريم.

وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بايد در دو جهت هدف گذاري 
كرد: نخست، افزايش توان اطالع رساني درست و سالم و دوم ارايه 
ابزارهاي هوشمند براي سرمايه گذار تا پيرو آن بتوانيم نسبت به 

تقويت سرمايه گذاري و فرهنگ سازي در اين زمينه اقدام كنيم.
به گفت��ه خواجه نصيري درصورت بهره گي��ري از چنين رويه اي 
مي توان شرايط را به گونه اي مهيا كرد تا خود مردم در انتخاب ميان 
ش��بكه هاي مجازي غيرمجاز، غيررسمي و بعضًا غيركارشناسي، 

نسبت به انتخاب شبكه هاي كارشناسي و رسمي اقدام كنند.
نايب رييس هيات مديره شركت بورس تصريح كرد: اگر استفاده از 
اطالعات و دانش بورس��ي كه از طريق شبكه هاي مجازي هدايت 
مي شود مورد نقد و انتقاد متوليان و كارشناسان قرار دارد راه حل 
رفع آن ممنوعيت و محدوديت استفاده از اين شبكه هاي مجازي 
 نيس��ت بلكه بايد تالش شود تا دركناراين ش��بكه هاي مجازي؛ 
درگاهي براي جذب مردم از س��وي شبكه هاي مجازي به سمت 

فضاي سرمايه گذاري هوشمند مهيا شود.

وي با تاكيد بر نقش سازمان بورس و همچنين ساير بورس هاي فعال 
دركشور خاطرنشان كرد: براي اجرايي شدن اين مساله؛ سازمان 
بورس؛ بورس ها و كليه نهادهاي مالي كشور بايد به شكل هماهنگ 
و دس��ته جمعي توان ويژه اي را براي افزايش چنين درگاه هايي با 
امكان دسترسي آس��ان تر مردم به صندوق هاي سرمايه گذاري، 
مشاوره هاي سرمايه گذاري و سيستم هاي سرمايه گذاري هوشمند 

تخصيص دهند. 
به گفته خواجه نصيري، در صورتي كه م��ردم آگاهي كافي براي 
عدم استفاده از اين ابزارهاي غيرمجاز و غيركارشناسي و همچنين 
مخاطراتي كه اين شبكه ها براي آنها و سرمايه هاي شان دارد، كسب 
كنند، آنگاه از بين اين درگاه هاي تخصصي و رسمي و شبكه هاي 
مجازي غيرمجاز قطعا درگاه هاي تخصصي را انتخاب خواهند كرد.

مديرعامل تامين سرمايه تمدن تصريح كرد: در صورت مهيا شدن 
دسترس��ي آس��ان عموم مردم به درگاه هاي ش��ناخته شده بازار 
سرمايه؛ مردم از اين درگاه هاي رسمي، مورد اعتماد و شناخته شده 
استفاده كرده و بدين ترتيب تمام خدمات مالي و سرمايه گذاري 

خود را از اين مسير درست دنبال خواهند كرد.
نايب رييس هيات مديره ش��ركت بورس اف��زود: براي تحقق اين 
مهم تنها راه اين اس��ت كه متوليان بازار سرمايه با صرف هزينه و 
سرمايه گذاري نسبت فرهنگ س��ازي دراين زمينه اقدام كرده تا 
مردم آسان تر و راحت تر از شبكه هاي مجازي به سمت درگاه هاي 
تخصصي و كارآمد سوق پيدا كنند.خواجه نصيري تصريح كرد: اين 
اقدام دير يا زود بايد توسط متوليان بازار سرمايه انجام شود و سازمان 
بورس بايد شخصًا در اين فضا وارد شده و شرايط را به گونه اي مهيا 
كند تا دسترسي الزم براي مردم ميسر شود و مردم متوجه شوند كه 
اگر از اين درگاه هاي رسمي براي سرمايه گذاري اقدام كنند، تحت 
حمايت بوده و اطالعات صحيح و انتخاب درست را خواهند داشت 
و طبيعتًا پيرو آن ريس��ك سرمايه گذاري هاي آنها كاهش يافته و 

احتمال موفقيت آنها افزايش مي يابد.



تشكلها6اخبار

»تعادل« دستور جديد دادستان درباره كارت بازرگاني را بررسي مي كند 

زواياي يك بخشنامه براي تجار

مشكل »چادر مشكي« چيست؛ مافيا يا قاچاق؟امتيازهاي اعطايي در پيمان اوراسيا

تعادل|
تنش هاي به وجود آمده براساس سوءاستفاده از كارت هاي 
بازرگاني و واگذاري آنها به غير باعث شد تا دادستاني به اين 
موضوع ورود كند. در اين راستا، دادستان كل كشور طي 
ابالغيه اي به دادستان هاي عمومي و انقالب سراسر كشور، 
واگذاري كارت بازرگاني به غير براي استفاده از مزاياي آن 
را خالف مقررات و ورود كاال از اين طريق را قاچاق اعالم و 
تاكيد كرد كه با واگذاري كارت هاي بازرگاني به غير برخورد 
خواهد ش��د. اين ابالغيه مورد استقبال بخش خصوصي 
قرار گرفت به ق��دري كه رييس كميس��يون »حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران در تحليل بخشنامه 
اخير دادستاني كل كشور اين نظارت را در راستاي احقاق 
حقوق شهروندي دانست و در مقابل تاكيد كرد كه روند 
ص��دور كارت بازرگاني نيز بايد حتي االمكان س��اده و با 
احراز صالحيت هاي حداقلي باشد. اما رييس كميسيون 
حمايت هاي حقوقي و قضايي اتاق ايران نگاه ديگري نسبت 
به بخشنامه اخير دادستان كل كشور دارد و از يك نگراني 
جدي نسبت به اين بخشنامه و ابهام آن مي گويد. او معتقد 
است كه دستور اخير دادس��تاني اين نگراني را به وجود 
آورده كه به دنبال اين دستور، دفترخانه ها از تنظيم اسناد 
»وكالت كاري« براي كارت هاي بازرگاني كه امري مرسوم 
و معمول و البته الزم براي انجام عمليات ترخيص كاال در 
گمرك است نيز خودداري كنند و اين موضوع مشكالتي 
را ب��راي بازرگانان ايجاد كند؛ چراكه در بخش��نامه هاي 
قبلي، وكالت كاري كارت هاي بازرگاني كه الزمه ترخيص 
كاال در گمرك است از ممنوعيت هاي تنظيم وكالت نامه 
كارت بازرگاني مستثني شده بود، اما در بخشنامه اخير، 
اين استثنا حذف شده و همين امر مي تواند جريان و روند 
ترخيص كاال كه جزو روند كاري معمول در فرآيند واردات 

است، دچار اختالل شود.

     برخورد با واگذاري كارت بازرگاني
مشكالت ناش��ي از اجاره كارت هاي بازرگاني باعث شد تا 
ابهام هايي در راس��تاي نحوه صدور اين كارت و اس��تفاده 
فعاالن اقتصادي از آن رخ دهد. برخي مقصر سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني را وزارت صمت و برخي ديگر كم كاري 
اتاق بازرگاني ايران مي دانستند. اين روند به قدري پيش رفت 
تا دادستاني به اين موضوع ورود و اعالم كرد كه با واگذاري 
كارت هاي بازرگاني به غير برخورد خواهد كرد. دادستان 
كل كشور طي نامه اي ممنوعيت واگذاري كارت بازرگاني 
به غير را به دادستان هاي كش��ور ابالغ كرد. محمدجعفر 
منتظري در ابالغيه اي به دادستان هاي عمومي و انقالب 
سراسر كشور، واگذاري كارت بازرگاني به غير براي استفاده 
از مزاياي آن را خالف مق��ررات و ورود كاال از اين طريق را 
قاچاق اعالم كرد. در اين نامه آمده است كه استفاده از كارت 
بازرگاني بايد به واجدين ش��رايط و صاحب اصلي كارت، 
محدود شود. او در اجراي تبصره ۴ بند ۳ آيين نامه اجرايي 
ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبني بر اينكه »كسي حق 
استفاده از كارت بازرگاني ديگران را ندارد«، به دادستان ها 
ابالغ كرده كه نسبت به استفاده افراد از كارت هاي بازرگاني 
ديگران مراقبت هاي الزم را داشته باشند. منتظري افزود: بر 
اين اساس اگر چنانچه فردي از كارت بازرگاني ديگران براي 
وارد كردن كاال استفاده كنند به عنوان قاچاق تلقي خواهد 
شد و تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. دادستان كل كشور با 
تاكيد بر اينكه اشخاص كارت بازرگاني خودشان را به ديگران 
منتقل نكنند، گفت: متاس��فانه شاهد هستيم استفاده از 

كارت ديگران يكي از علل و اسباب جرايمي است كه شكل 
مي گيرد، بنابراين استفاده از هرنوع كارت به ديگران اجازه 
داده نش��ود. او تصريح كرد: با توجه به مبارزه با ورود كاالي 
قاچاق، اس��تفاده از كارت بازرگاني بايد به افرادي كه واجد 

شرايط و صاحب اصلي كارت هستند، محدود شود.

     گامي در جهت احقاق حقوق شهروندي
در همين راستا، رييس كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه 
با فساد« اتاق تهران در تحليل بخشنامه اخير دادستاني كل 
كشور مبني جرم انگاري واگذاري كارت بازرگاني به غير، 
اين نظارت را در راستاي احقاق حقوق شهروندي دانست و 
در مقابل تاكيد كرد كه روند صدور كارت بازرگاني نيز بايد 

حتي االمكان ساده و با احراز صالحيت هاي حداقلي باشد.
حس��ن فروزان فر با اقبال از بخشنامه جديد دادستان كل 
كشور در مورد ممنوعيت استفاده غير، از كارت بازرگاني 
اش��خاص حقيقي و حقوقي گفت: اتاق بازرگاني به عنوان 
يكي از دو نهاد مس��وول، وظيفه بررسي شرايط، ثبت نام و 
صدور كارت بازرگاني را دارد. اما مجموعه حاكميت اعم از 
دستگاه هاي مختلف اجرايي و قضايي، قاعدتا مسووليت اين 
را دارند كه استفاده صحيح از كارت بازرگاني را ساماندهي 
كنند. فش��ار يك طرفه و تصويرسازي غلط در مورد اينكه 
خطاهاي ناشي از استفاده نامناسب از كارت بازرگاني صرفا 
متوجه اتاق بازرگاني اس��ت، رويه اي غيرحرفه اي و براي 
فرار از مسووليتي بوده كه دستگاه هاي دولتي و قضايي بر 

عهده داشته اند.
او عنوان كرد: مواضع دستگاه هاي حاكميتي در مجموعه 
دولت، مانند گمرك، س��ازمان امور ماليات��ي و نهادهاي 
زيرمجموعه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، تاكنون به 
گونه اي بوده كه گويي با دس��تاني بسته در مقابل بزه هاي 
ناش��ي از كارت بازرگاني قرار گرفته اند. در صورتي كه آنها 
هر كدام ظرفيت هاي قانون��ي در اختيار دارند كه اگر اراده 
كنند و تصميم بگيرند،  مي توانند جلوي اس��تفاده غلط از 
كارت بازرگان��ي را بگيرند. اما ب��ه داليل مختلف، تاكنون 
ترجيح داده اند از هيچ يك از ظرفيت هاي قانوني خود براي 
ساماندهي و استفاده بهتر از كارت بازرگاني بهره نگيرند. البته 
نهادي به نام اتاق بازرگاني هم وجود داشته تا همه تقصيرها 

را متوجه آن بدانند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران صدور اين بخشنامه 
را از سوي دادستان كل كش��ور ارزشمند دانست و گفت: 
اين اقدام نشان  مي دهد، اگر دستگاه ها واقعا مايل باشند از 
قاچاق، خطاي مالياتي و گمركي جلوگيري كنند ابزارهاي 
قانوني فراواني وجود دارد كه  مي توان از آنها بهره گرفت و از 
بروز اين خطاها جلوگيري كرد. بدون آنكه احقاق يكي از 
حقوق شهروندي افراد به نام دريافت كارت بازرگاني را بسيار 
س��خت و پيچيده كرد. در واقع بدون آنكه فرآيند دريافت 
كارت بازرگاني سخت گيرانه شده و خود موجب سختي و 
صعوبت كار شود، رفتار حرفه اي دارندگان كارت به گونه اي 
مورد كنترل قرار گيرد كه زمينه خطا كاهش پيدا كند. اكنون 
اتاق براي صدور مجوز فعاليت واردات و صادرات يكسري 
شاخص ها را كنترل  مي كند. در حالي كه من معتقدم، اين 
وظيفه اي بوده كه حاكميت به داليلي خاص بر دوش اتاق 
گذاشته اس��ت و امروز هيچ اتاق بازرگاني توسعه يافته اي 
در دني��ا اين وظيفه را بر عهده ن��دارد. اتاق بازرگاني طبق 
قانون وظيفه دارد صالحيت هاي اوليه را احراز كند و كارت 

بازرگاني را با سهولت و سرعت صادر كند.
او با بيان اينكه بر اساس قانون، استفاده از كارت بازرگاني غير 

ممنوع است، توضيح داد: با وجود اين منع قانوني، سال ها 
است كه دفاتر ثبت اس��ناد رسمي و محضرها وكالت نامه 
رسمي واگذاري كارت بازرگاني را صادر كرده اند. اگر قانون 
استفاده از كارت بازرگاني غير را ممنوع اعالم كرده، چگونه 
اين دفاتر اجازه داشته اند كه به صورت قانوني اين وكالت نامه 
را ثبت كنند. بنابراين، اقدام دادستاني گامي رو به جلو و ارزنده 
است و نشان  مي دهد، ظرفيت سر و سامان دادن و ايجاد تعهد 
نسبت به قانون وجود دارد. براي مثال، اكنون مقاديري از 
قاچاق از مسير گمركات رسمي وارد كشور  مي شود و شبيه 
آنچه توسط دادستاني انجام شده در گمركات نيز قابل انجام 

است تا زمينه خطا در اين بخش نيز از بين برود.

     ابهام و نگراني جدي بازرگانان 
از آن س��و، اما رييس كميس��يون حمايت هاي حقوقي و 
قضايي اتاق بازرگاني ايران نگاه ديگري نسبت به بخشنامه 
اخير دادستان كل كشور دارد. هر چند احمد آتش هوش 
نيز در واكنش به اين بخشنامه از هرگونه برخورد با فساد و 
سوءاستفاده از كارت  بازرگاني استقبال كرد؛ اما از يك نگراني 
جدي بازرگانان نسبت به اين بخشنامه و ابهام آن خبر داد. 
او اظهار كرد: اتاق بازرگاني ايران همواره خواستار شفافيت 
و برخورد با هرگونه تخلف بوده و در خصوص سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني نيز در 2 سال گذشته اقداماتي را آغاز و 
ضوابطي را اعمال كرده تا سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني 
به حداقل ممكن برسد و راهي براي سوءاستفاده كنندگان 
باز نماند. به گفته او، البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه 
از يك طرف صدور كارت هاي بازرگاني مشمول ضوابط و 
مقرراتي است كه با دارا بودن اين شرايط از سوي متقاضيان، 
اتاق بازرگاني مكلف به صدور كارت بازرگاني است و از سوي 
ديگر صدور كارت بازرگاني به تنهايي در اختيار اتاق بازرگاني 
نيست و سازمان هاي صنعت و معدن استان ها نيز در اين 
بخش داراي مسووليت هستند و صدور كارت با همكاري 

اتاق بازرگاني و سازمان هاي صنعت و معدن انجام مي شود. 
آتش هوش گفت: سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني به 
اين شكل انجام مي ش��د كه دارنده كارت، در دفاتر اسناد 
رسمي، با تنظيم وكالت نامه تام االختياري نسبت به كارت 
بازرگاني، تمام حقوق و امتيازات اين كارت را به فرد ديگري 
منتقل مي كرد ولي در 2 سال گذشته اقداماتي انجام شد كه 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني به حداقل ممكن رسيده 
و به ندرت سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني امكان پذير 
است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با تشريح برخي اقدامات 
انجام شده براي جلوگيري از سوءاس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني گفت: از يك طرف اتاق بازرگاني و سازمان صنعت 
و معدن استان ها، بازرسي ها و نظارت هاي خود را تشديد 
كرده اند و به عنوان مثال تاكيد شده است كه آدرس موجود 
در پرونده درخواست كارت هاي بازرگاني حتما بايد آدرس 
دفتر كار و مجزا از محل س��كونت باشد و اجاره نامه معتبر 
يا اسناد مالكيت آن به نام درخواست كننده موجود باشد. 
همچنين بنابه اظهارات او، از طرف ديگر، سال گذشته نيز 
به دنبال مكاتبه دكتر الفت، معاون پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه، دفترخانه ها ملزم شدند كه از واگذاري امتيازات 
و حقوق كارت هاي بازرگاني به غير، خودداري كنند و عدم 

رعايت اين موضوع، تحت عنوان جرم تلقي شد. 
آتش هوش با بيان اينكه جميع اقدامات صورت گرفته امكان 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني را به شدت محدود كرده 
اس��ت، افزود: اما نكته حائز اهميت ديگر آن است كه بايد 
زمينه فساد و تخلف را از بين برد؛ نگاه كنيد زماني كه براي 
تجار و بازرگانان شناسنامه دار، موانع و مشكالت غيرقابل 
توجيه ايجاد مي شود و زمينه فعاليت قانوني و رسمي آنها 
دچار موانعي مي شود، طبيعي است كه زمينه سوءاستفاده 

و فساد ايجاد مي شود.
او ب��ا ذكر مثال��ي توضيح داد: مث��ال وقتي ب��راي واردات، 
محدودي��ت خاص��ي ايجاد مي ش��ود به اين ش��كل كه 

واردكنندگان تنها مي توانند به ميزاني كه س��ال گذشته 
واردات داشته اند امسال كاال وارد كنند، به معني آن است 
كه بازرگان نمي تواند فعاليتش را توس��عه دهد؛ حاال با در 
نظر گرفتن اين موضوع كه تاجر شناسنامه دار نمي تواند 
متناسب با نياز بازار به يك كاال، جنس وارد كشور كند، خب 
طبيعي است كه يا قاچاقچي اقدام به واردات آن كاال مي كند 
يا زمينه براي سوءاستفاده از كارت بازرگاني براي واردات اين 

كاال فراهم مي شود.
اين فعال اقتصادي همچنين با اشاره به دستور اخير دادستان 
كل كشور گفت: اتاق بازرگاني ايران از هر اقدامي كه به كم 
شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود استقبال كرده  
و تمام تالش خود را براي همراهي در اين مسير انجام خواهد 
داد اما از طرفي دستور اخير دادستاني اين نگراني را هم به 
وجود آورده كه به دنبال اين دستور، دفترخانه ها از تنظيم 
اسناد »وكالت كاري« براي كارت هاي بازرگاني كه امري 
مرسوم و معمول و البته الزم براي انجام عمليات ترخيص كاال 
در گمرك است نيز خودداري كنند و اين موضوع مشكالتي 
را براي بازرگانان ايجاد كند چراكه در بخشنامه هاي قبلي، 
وكالت كاري كارت ه��اي بازرگاني كه الزمه ترخيص كاال 
در گمرك اس��ت از ممنوعيت هاي تنظي��م وكالت نامه 
كارت بازرگاني مستثني شده بود ولي در بخشنامه اخير، 
اين استثنا حذف شده و همين امر مي تواند جريان و روند 
ترخيص كاال كه جزو روند كاري معمول در فرآيند واردات 
است، دچار اختالل شود. بنابه اظهارات آتش هوش، بعد از 
صدور اين بخشنامه، اتاق بازرگاني ايران در حال بررسي اين 
موضوع است و در صورت جمع بندي، احتماال مكاتبه اي 
با دادستان محترم كل كشور در اين مورد انجام مي شود؛ 
چراكه ما معتقديم بايد تمام ت��الش خود را براي مبارزه با 
هرگونه فساد و سوءاستفاده به كار گيريم اما نبايد تصميمات، 
جريان و روال جاري كار براي فعاليت هاي بازرگاني كشور را 

با مشكل مواجه كند.

نتايج بررسي ها در مورد فهرست تعرفه هاي ترجيحي ميان 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران نشان مي دهد كه نه تنها 
مباني تعيين فهرست اقالم صادراتي ايران براي برخورداري 
از تعرفه ترجيحي كشورهاي عضو اين اتحاديه روشن نيست 
بلكه به نظر مي رسد بررسي دقيق و كارشناسي هم در تنظيم 

اين فهرست صورت نگرفته است.
به گزارش ايلنا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران در گزارشي به بررسي كارشناسي اقالمي كه مشمول 
موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا 
شده اند پرداخته اس��ت. اين بررسي نشان مي دهد ارزش 
واردات اقالمي كه مشمول امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا 
ش��ده اند، بيش از ارزش صادرات اقالمي است كه مشمول 
امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران هستند و سهم آنها از ارزش 
كل واردات كش��ور به مراتب باالتر از سهم كاالهايي است 
كه مشمول امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران از كل ارزش 
صادرات ايران است. بررسي ها نشان مي دهد از ميان كدهاي 
تعرفه 8 رقمي مشمول تخفيفات ترجيحي اعطايي اوراسيا 
به ايران، تنها در ۱۶ كد تعرفه، كش��ورهاي اوراسيا جزو ۳ 
مقصد عمده صادراتي ايران در سال ۱۳۹۷ بوده اند. در ساير 
اقالم، كشورهاي اوراسيا يا اصال جزو مقاصد صادراتي ايران 

نبوده اند يا سهم
براساس موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه 
اوراسيا، اين اتحاديه براي صادرات ايران، در ۵۰2 كد تعرفه 
۱۰ رقمي تخفيفات تعرفه اي قائل ش��ده است كه تعداد 
اين اقالم بر اساس كد تعرفه 8 رقمي به ۳۶۹ قلم مي رسد. 
با توجه به اينكه بررس��ي آماري ص��ادرات و واردات ايران 
صرفًا بر اس��اس كد تعرفه 8 رقمي امكان پذير است، ساير 
تحليل ه��ا در ادامه گزارش بر اس��اس كدهاي تعرفه هاي 
8 رقمي ارايه مي شود. از ميان ۳۶۹ كد تعرفه 8 رقمي كه 
مشمول تخفيفات ترجيحي اعطا شده از سوي اوراسيا به 
ايران مي شوند، ۶۴ كد تعرفه )حدود ۱۷ درصد( مربوط به 
فصل ۳۹ كتاب مقررات صادرات و واردات )مواد پالستيكي 
و اشياء ساخته شده از آنها( است. تعداد قابل توجهي از ساير 
اين محصوالت نيز به فصل هاي ۷۳ )مصنوعات از چدن، آهن 
يا فوالد(، فصل 2۷ )سوخت هاي معدني، روغن هاي معدني 
و محصوالت حاصل از تقطير آنها(، فصل ۵۷ )فرش ساير 
كفپوش ها از مواد نسجي(، فصل8۴ )رآكتورهاي هسته اي، 
ديگه اي بخار آب گرم، ماشين آالت و وسايل مكانيكي، اجزا 
و قطعات آنها( و فصل 2۰ )فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها 

يا از ساير اجزا، نباتات( اختصاص دارد. بررسي كارشناسي 
فهرست امتيازاتي كه از سمت اوراسيا به ايران اعطا شده، 
گوياي موارد مبهمي است كه در ادامه به نكات برجسته آن 
اشاره مي شود: تخفيف هاي تعرفه اي اعطايي از سوي اوراسيا 
به ايران، در بازه صفر تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. اكنون اين سوال 
مطرح مي شود كه چرا برخي كدهاي تعرفه )۷مورد( درج 
شده در فهرست امتيازات اوراسيا به ايران مشمول تخفيف 
صفر درصدي هستند؟! از جمله اين موارد مي توان به تخفيف 
تعرفه اي صفر درصد براي صادرات كيوي اش��اره كرد. در 
حالي كه در شرايط فعلي هم نرخ تعرفه اين محصول براي 
كشورهاي اوراسيا صفر درصد درج شده است. در ۶ كد تعرفه 
ديگر نيز عمال تخفيف ترجيحي براي صادرات ايران درنظر 
گرفته نشده و نرخ كاهش تعرفه صفر درصد درج شده است. 
بررس��ي ميزان صادرات ايران در كدهاي تعرفه ترجيحي 
اعطا شده از سوي اوراسيا به ايران، براساس آمارهاي گمرك 
ايران نش��ان مي دهد ميزان صادرات اين اقالم در سال ۹۷ 
ح��دود 2.2 ميليارد دالر به وزن بيش از ۴ ميليون تن بوده 
كه نسبت به سال ۹۶ افت ارزشي 2۴ درصد و افت وزني ۱۵ 
درصد داشته است. به عبارتي؛ كاالهاي مندرج در فهرست 
امتيازات اعطايي اوراس��يا به ايران، تنها حدود ۵ درصد از 
كل ارزش صادرات كااليي )به غير از نفت خام( كشور را در 
سال ۹۷ به خود اختصاص داده اند. ضمناً، با توجه به اينكه 
بررسي ها بر اساس كدهاي تعرفه 8 رقمي صورت گرفته، 
ارقام صادرات ايران در اين كاالها تقريبي بوده و ممكن است 

از رقم فعلي نيز كمتر شود.
بنابراين، چنانچه صادرات س��ال ۹۷ را مبن��ا قرار دهيم، 
امتيازاتي كه در مجموع از سمت اوراسيا به ايران اعطا شده، 
صرفا بخش محدودي از ص��ادرات ايران را در بر مي گيرد. 
بررسي اقالم مندرج در فهرست امتيازات اعطايي اوراسيا 
به ايران نشان مي دهد در سال ۹۷ از ميان ۳۶۹ كد تعرفه 
ترجيحي 8 رقمي مندرج در اين فهرس��ت، ايران تنها در 
8۴ مورد آنها سابقه صادراتي داشته است. به عبارتي ديگر؛ 
در بيش از ۷۷ درصد كدهاي تعرفه 8 رقمي كه مش��مول 
تخفيفات ترجيحي اعطايي از سمت اوراسيا به ايران شده اند، 
سابقه صادراتي براي ايران در سال ۹۷ وجود نداشته است. 
از ميان اين 8۴ قلم كد تعرفه اعطايي كه ايران در آنها سابقه 
صادراتي داشته، تنها ۵ مورد آنها جزو ۵۰ قلم عمده صادراتي 
ايران در سال ۹۷ بوده اند. تقريبا ۹۰ درصد از ارزش صادرات 
اين اقالم در س��ال ۹۷ )حدود 2 ميليارد دالر( تنها مربوط 

به 2۳ قلم كاال با كد تعرفه هشت رقمي است. در ميان اين 
اقالم نيز تنها ۵ كد تعرفه، جزو ۵۰ قلم عمده صادراتي ايران 
قرار دارند. بنابراين عمال ساير كدهاي تعرفه درج شده در 
اين فهرست، امتيازي براي ايران محسوب نمي شوند. در 
رابطه با امتيازاتي كه از س��مت اوراسيا به ايران اعطا شده، 
نكته مهم ديگري نيز در رابطه با مقاصد صادراتي ايران وجود 
دارد. بررسي ها نشان مي دهد از ميان كدهاي تعرفه هشت 
رقمي مشمول تخفيفات ترجيحي اعطايي اوراسيا به ايران، 
تنها در ۱۶ كد تعرفه، كشورهاي اوراسيا جزو ۳ مقصد عمده 
صادراتي ايران در سال ۱۳۹۷ بوده اند. در ساير اقالم )۳۵۳ 
كد تعرفه(، كشورهاي اوراسيا يا اصال جزو مقاصد صادراتي 
ايران نبوده اند يا سهم آنها از صادرات ايران در آن محصول 
پايين بوده است. به عنوان نمونه؛ در اين فهرست اقالمي قرار 
دارند كه در حال حاضر، بيش از ۹۰ درصد از آن محصول به 
يك كشور )از جمله عراق( صادر مي شود و بخش باقي مانده 
نيز به كش��ورهاي غيراوراس��يا در حال صادرات هستند. 
بنابراين به نظر نمي رسد قرار دادن اين اقالم، در فهرست 
تخفيفات ترجيحي اعطايي اوراسيا به ايران، امتيازي براي 
ايران به همراه داشته باشد. در اين موافقتنامه، ايران نيز در 
۳۶۰ كد تعرفه 8 رقمي براي كش��ورهاي اتحاديه اوراسيا 
)بالروس، قزاقس��تان، روسيه، ارمنس��تان و قرقيزستان( 
تخفيف تعرف��ه اي در نظر گرفته اس��ت. تعرفه ترجيحي 
اعطايي از س��وي ايران به اوراسيا غالبا مربوط به فصل 8۴ 
كتاب مقررات صادرات و واردات )رآكتورهاي هس��ته اي، 
ديگ هاي بخار آبگرم، ماشين آالت و وسايل مكانيكي، اجزا 
و قطعات آنها( اس��ت. بعد از آن، كاالهاي مربوط به فصل 
2 )گوشت و احشاء خوراكي(، فصل ۴8 )كاغذ و كاالهاي 
ساخته ش��ده از آن( و فصل ۷2 )چدن، آهن و فوالد( بيش 
از ساير محصوالت در اين فهرست ديده مي شوند. بررسي 
كارشناسي فهرست امتيازاتي كه از سمت ايران به اتحاديه 
اوراسيا داده شده نيز گوياي موارد مبهمي است كه در ادامه 
به برخي از آنها اشاره مي شود: بررسي ميزان واردات ايران در 
كدهاي تعرفه مندرج در فهرست امتيازات اعطايي ايران به 
اوراسيا نشان مي دهد در سال ۹۷، ميزان واردات ايران در اين 
اقالم، بيش از ۱۱ميليارد دالر و به وزن بيش از 2۰ ميليون تن 
بوده است كه به لحاظ ارزشي حدود 2۶ درصد از كل واردات 
كااليي ايران را در اين سال دربر مي گيرد. در مقايسه با سال 
۱۳۹۶، واردات ايران در اين كاالها رشد وزني ۳ درصد و رشد 

ارزشي ۱ درصد را تجربه كرده است.

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مشكل اصلي ناكامي كشور در توليد چادرمشكي 
پس از ۴۰ سال را قاچاق دانست و گفت: در حالي كه سازمان 
حمايت بايد بر قيمت ها نظارت كند، دالالن چادر مشكي 
وارداتي ۳ تا ۵ دالري را به  قيمت نجومي به مردم مي فروشند.

افسانه محرابي در گفت وگو با تسنيم درباره دليل عدم توليد 
چادر مشكي در كشور عنوان كرد: يكي از موارد خيلي مهم 
در بحث رقابت پذيري و تولي��د يك محصول باكيفيت و 
رقابت پذير، موضوع مواد اوليه و بِه روز بودن تكنولوژي است، 
به عبارتي اگر مواد اوليه خوب و تكنولوژي هم به روزرساني 
شده باشد محصول باكيفيت توليد خواهد شد و بازار روي 
خوشي به آن كاال نشان خواهد داد. در بخش چادر مشكي 
پيش از اين نخ »آي تي واي« در ايران توليد نمي شد اما در 
حال حاضر كارخانه حجاب شهركرد با توليد ۱۰ ميليون متر 
واحد پارچه تنها واحد فعال در حوزه چادر مشكي است كه از 
نخ هاي »آي تي واي« داخلي استفاده مي كند. البته ما امروز 
به اندازه نياز اين واحد توليدي نخ »آي تي واي« در اختيار 
داريم. او ادامه داد: در موضوع چادر مشكي بايد به اين نكته 
اشاره كنم كه كيفيت اين نخ در توليد بسيار مهم است و ما 
در اين رابطه مشكلي نداريم، عالوه بر اين حوزه رنگرزي و 
چاپ و تكميل پارچه هم مهم است، به  نحوي كه پارچه بايد 
از نظر تثبيت رنگ، زيردست، سبكي، ُپرز نگرفتن و موارد 
ديگر مشكلي نداشته باشد. در اين بخش اكثر رنگ ها وارداتي 

هستند و ما براي چادر مشكي احتياج به ثبات رنگ داريم.
اين مقام مس��وول درباره جزييات 2 طرح وزارت صنعت 
براي توليد چادرمشكي در كشور نيز گفت: اكنون با توجه 
به جمعيت كش��ور ح��دود ۳2 ميليون نفر بان��وان باالي 
۱۵سال هستند و ما حداقل نيازمند ۹۷ ميليون متر پارچه 
چادرمش��كي هس��تيم كه ۱۰ ميليون متر آن را حجاب 
شهركرد تامين مي كند، يعني حدود 8۷ ميليون متر پارچه 
كمبود داريم كه البته در سطح بازار صحبت از نياز ۵۰ ميليون 
متري است. با توجه به تبليغات، مشوق هاي صورت گرفته و 
پيگيري ها براي تشويق توليدكنندگان و سرمايه گذاران براي 
ورود به اين حوزه دو تا سه طرح در بخش چادر مشكي مطرح 
شده اس��ت. او افزود: يكي از اين طرح ها مربوط به كارخانه 
»دسترنج رضابافت قزوين« اس��ت كه قرار شده حداكثر 
طي يكي، دو سال آينده حدود ۳۰ ميليون متر پارچه چادر 
مشكي در اين واحد توليد شود. نكته قابل اهميت توليد نخ 
در همين واحد است به نحوي كه خودشان كار ريسندگي  را 

هم انجام خواهند داد و رِنج هاي نمره اي مختلف نخ را توليد 
خواهند كرد كه منجر به توليد انواع چادر مشكي خواهد شد. 
عالوه بر اين با كارخانه »كرپ ناز كرمانشاه« هم صحبت هايي 
شده تا در زمينه چادرمشكي حضور پررنگي داشته باشند. 
مردم از قديم با اين برند آشنا بوده و قرار است ۱۰ ميليون متر 

پارچه چادر مشكي هم اين كارخانه توليد كند.
محرابي درباره منابع مالي طرح  ياد ش��ده نيز عنوان كرد: 
سرمايه گذار كارخانه »دسترنج رضابافت« يك سرمايه   گذار 
قوي است كه از قبل هم در زمينه هايي كه فعاليت كرده براي 
آوردن ماشين آالت تسهيالتي را درخواست نكرده است. اين 
سرمايه گذار كال قصد توليد پارچه هاي كرپ در انواع و اقسام 
طرح ها  و رنگ ها را دارد كه يك بخشي از آن پارچه ها توليد 
چادر مشكي است. اينكه مي گويم دانش فني بايد درست 
انتقال پيدا كند منظورم دانش الزم براي توليد مواد اوليه 
و چاپ و رنگرزي و تكميل براي توليد چادر مشكي است، 
واحدهاي ما حتمًا تالش خودشان را مي كنند كه كيفيت 
كاالهايشان را افزايش دهند اما امروز در حد معقول مصرف 
هس��تند. او تصريح كرد: به صورت كلي ماهيت كاالهاي 
نساجي و پوش��اك يك ماهيت قاچاق پذير است. اكنون 
فقط صحبت از قاچاق پوشاك است اما قاچاق پارچه كمتر 
از پوشاك   نيست. براي جلوگيري از اين موضوع بايد قيمت 
تمام ش��ده  محصوالت را كاهش داد و همزمان به ارتقاي 
كيفيت هم توجه كرد. اتفاقاً بنده در جلساتي كه با معاونت 
پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز داشتم تأكيد كردم 
كه اصلي ترين كار ب��راي حمايت از توليد و مصرف كننده 

كاهش قيمت تمام شده توليدات است.
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صمت توضيح 
داد: البته در بخش تسهيل فضاي كسب وكار و تامين مواد 
اوليه واحدهاي توليدي هم بايد تمام اقدامات الزم صورت 
گيرد تا توليدكننده بتواند محصول با كيفيت و قيمت مناسب 
راهي بازار كند. امروز موضوع كاهش سهم بيمه كارفرما و 
معافيت هاي مالياتي براي واحدهاي توليدي مطرح است 
كه در دس��ت بررسي اس��ت. به هر حال ما بسته اي آماده 
كرده ايم كه از طريق آن بتوانيم جذب سرمايه گذاري را انجام 
دهيم. اگر امروز يك واحد توليدي بخواهد كار خود را براي 
توليد حدود ۱۰ ميليون متر پارچه آغاز كند حداقل ۳۰۰ تا 
۳۵۰ ميليارد تومان هزينه نياز دارد )به جز قيمت توليد نخ 
آي تي واي( . البته اين رقم بستگي به ماشين آالت هم دارد و 

حتي شايد اين هزينه بيشتر هم شود.
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نياز كشور به سم؛ ۲۷ هزار تن
ايسنا| رييس انجمن واردكنندگان سم و كود كشور 
گفت: نياز مصرفي ساالنه كشور به سموم كشاورزي 
معادل 2۷ هزار تن است. مهدي يزدي حسيني اظهار 
كرد: از 2۷ هزار تن نياز كشور به سم، حدود 2۵ تا 2۶ 
درصد از خارج از كشور تامين و باقي اين ميزان نيز در 
داخل توليد مي شود. او افزود: در بخش سم مورد نياز 
كشور خوشبختانه سازمان حفظ نباتات با تدابيري 
كه در نظر گرفت، موجب شد كه ارز ۴2۰۰ توماني 
براي واردات كل سموم و تكنيكال ها در نظر گرفته 
شود تا اكنون با برنامه ريزي هاي انجام گرفته، ما براي 
تامين كود و سموم كش��اورزي مورد نياز مشكلي 
نداشته باشيم. يزدي حسيني تصريح كرد: در بخش 
كود مورد نياز كشور نيز حدود 8۰ درصد تامين اين 
محصول مربوط به شركت خريد خدمات حمايتي 
است كه براي توليد و واردات كود مورد نياز كشور ارز 
۴2۰۰ تومان��ي در نظر گرفته و معادل ۶ تا ۷ درصد 
كود كشور توسط شركت هاي تابعه تامين مي شود. 
همچنين، معادل ۷ ت��ا 8 درصد كود مورد نياز با ارز 
نيمايي وارد كشور مي شود. او اظهار كرد: مواد اوليه 
سموم مورد نياز بخش كشاورزي ۱۰۰ درصد وارداتي 
هستند به اين صورت كه سموم، تكنيكال ها و حالل ها 
از خارج وارد مي شوند و در داخل با كودهاي داخلي 

تركيب يا فرموله مي شوند.

بالتكليفي در بازار آهن فروشان
تسنيم| رييس اتحاديه فروشندگان آهن با اشاره به 
اينكه اكنون هر تن فوالد ايران در بازارهاي صادراتي 
۳۶۰ دالر اما هر تن فوالد تركيه ۳۹۰ دالر به فروش 
مي رسد، گفت: از دولت مي خواهيم يك برنامه روشن 
ب��راي صنعت فوالد به كار گيرد ت��ا قيمت ها در اين 
بخش متعادل ش��ود. حميدرضا رستگار با اشاره به 
اينكه وضعيت صنعت فوالد مشخص نيست و همين 
موضوع تأثيرات منفي خ��ود را بر بازار فروش آهن و 
فوالد گذاشته اس��ت، اظهار كرد: عالوه بر اين ركود 
ساخت و ساز هم باعث شده تا كمتر خريد و فروشي 
در بازار آهن اتفاق بيفتد. او با بيان اينكه اكنون هر تن 
فوالد ايران در بازارهاي صادراتي ۳۶۰ دالر اما هر تن 
فوالد تركيه ۳۹۰ دالر به فروش مي رسد، افزود: اين 
ارزان فروشي آس��يب هاي جدي را به صنعت فوالد 
كش��ور وارد مي كند. عالوه بر اين متأسفانه در بازار 
داخلي هم هيچ برنامه روشن و خاصي براي توسعه 
و رفع مشكالت صنعت فوالد اعالم نشده كه همين 
امر توليدكنندگان و فروش��ندگان آهن و فوالد را با 
مشكالت جدي روبه رو كرده است. رستگار تصريح 
كرد:  اكنون قيمت آهن 2۵۰ تا ۳۰۰ تومان افزايش 
يافته كه اين موضوع ربطي به بازار نداشته و به معناي 
گران شدن آهن نيست بلكه نوسانات قيمتي در بخش 

فوالد عامل اين امر شده است. 

افزايش قيمت گوشي تلفن 
همراه شايعه است

صدا و سيما| رييس انجمن واردكنندگان گوشي 
تلفن هم��راه، تبلت و لوازم جانبي گفت: ش��ايعات 
افزايش قيمت گوشي تلفن همراه كه در بازار و فضاي 
مجازي پيچيده، كذب است. حسين غروي رام عنوان 
كرد: از خرداد امس��ال تاكنون كه تا حدودي جلوي 
واردات گوشي تلفن همراه به صورت مسافري گرفته 
شد، حدود ۱۵۰ شركت مجوز واردات گوشي موبايل 
دريافت كرده اند در حال حاضر هم در حال انجام اين 
كار هستند. او ادامه داد: شايعاتي كه هفته گذشته 
درباره افزايش قيمت گوش��ي تلفن همراه در بازار و 
فضاي مجازي پيچيده تماما كذب اس��ت و توسط 
افرادي كه از اين بازار سود مي بردند منتشر شده است. 
در مهر گذشته واردات رسمي گوشي تلفن همراه به 
عدد يك ميليون و ۶۰۰ هزار رسيد در حالي كه نياز 
كشور تنها يك ميليون دستگاه بود. به گفته او، اكنون 
قيمت گوشي تلفن همراه به دليل افزايش واردات 
بس��يار پايين اس��ت تا جايي در بعضي از مدل هاي 
گوشي قيمت در خرده فروش��ي در بازارهاي ايران 
با قيمت هاي عمده فروشي كشور امارات برابر شده 
است. از 22 مهر كه معافيت 8۰ دالري گوشي تلفن 
همراه برداشته شد شايعاتي مبني بر افزايش قيمت 
گوشي تلفن و ضعف شركت هاي وارد كننده رسمي 
در تامين بازار شنيده شد كه اين شايعات كامال كذب 
است و توسط كساني كه از آشفتگي بازار موبايل سود 

مي برند ايجاد شده است. 

الزام نصب نرخ نامه آبي و زرد 
در نانوايي ها 

تسنيم| رييس اتاق اصناف تهران با اعالم خبر آغاز 
بازرس��ي هاي ويژه مخصوص نانوايي ها از يكشنبه، 
بر الزامي بودن نصب نرخ نامه 2 رن��گ آبي و زرد در 
نانوايي هاي پايتخت تاكيد ك��رد و گفت: با هرگونه 
تخطي از اين نرخ نامه به شدت برخورد خواهد شد. 
قاسم نوده فراهاني با اعالم آغاز بازرسي هاي ويژه از 
نانوايي هاي تهران از روز يكشنبه ۱2 آبان ماه در تشريح 
جزييات اين خبر اظهار كرد: بر اساس هماهنگي هاي 
انجام شده، اتحاديه مربوطه، اطالع رساني هاي الزم را 
انجام داده و مقرر شده تمامي نانوايان پايتخت تا روز 
شنبه نرخ نامه اي كه در 2 رنگ زرد و آبي تهيه شده 
در نانوايي ها و در مع��رض ديد عموم نصب كنند. او 
ادامه داد: بر همين اساس از روز يكشنبه، بازرسي هاي 
ويژه اتاق اصناف تهران با همكاري سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و سازمان صنعت، معدن آغاز خواهد 
شد و نانواياني كه نرخ نامه مذكور را نصب نكرده و از اين 
نرخ نامه تخطي كرده باشند، به عنوان گرانفروشي در 
وهله اول اخطار دريافت مي كنند و در صورت تكرار، 
سهميه آرد آنها قطع خواهد شد و در مرحله آخر نيز 
اقدام به پلمب واحد مذكور مي ش��ود. نوده فراهاني 
تاكيد ك��رد: در اين نرخ نامه ها ك��ه در 2 رنگ زرد و 
آبي كمرنگ تهيه شده، وزن چانه و نرخ مصوب نان 

مشخص شده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

تكاپوي عربستان براي افزايش قيمت نفت

دعوت از برزيل براي عضويت در اوپك
گروه انرژي|

در حال حاضر نگراني هاي رو به رش�د نس�بت 
به اقتصاد جهاني و كاه�ش تقاضاي نفت مانع 
رش�د قيمت نفت ش�ده و آن را در محدوده 60 
الي 62 دالر در هر بشكه ثابت نگه داشته است. 
چنين وضعيت�ي باعث جنب وجوش بيش�تر 
توليدكنندگان نفت در راستاي حمايت از قيمت 
نفت شده اس�ت. با نزديك تر شدن به نشست 
ساالنه اوپك كه حدود يك ماه ديگر )14 آذرماه( 
در وين برگزار مي شود، تالش كشورهاي عضو 
اين سازمان نيز بيشتر شده است. روز گذشته 
دو م�ورد از تكاپوهاي عربس�تان س�عودي به 
عن�وان بزرگ تري�ن صادركنن�ده نفت جهان 
مشاهده شد و اين كشور به صورت غيررسمي 
كش�ور برزيل را براي پيوستن به اوپك دعوت 
كرد و از زبان تيميپره سيلوا، وزير منابع نفتي 
نيجريه اعالم شد كه عربستان آماده پيشنهاد 
كاهش بيش�تر توليد نفت به اعض�اي اوپك و 

غيراوپك است.

ژايير بولس��ونارو، رييس جمهور برزيل اعالم كرد كه 
عربستان سعودي به طور غيررسمي از برزيل دعوت 
كرده اس��ت كه به سازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( بپيوندد كه اين امر نشان دهنده اهميت 
روزافزون جايگاه كشورهاي امريكاي التين به عنوان 
توليدكنندگان نفت و همچنين چالش اوپك با ميزان 

تأثيرگذاري بر بازارهاي نفت خام است.
به گزارش بلومبرگ، رييس جمهور برزيل در حاشيه 
كنفرانس ابتكار س��رمايه گذاري آينده كه در رياض 
برگزار ش��د، بيان كرد كه وي روز چهارش��نبه پس از 
برگزاري جلسات اين هفته با مقامات ارشد سعودي 
از جمله محمد بن س��لمان، وليعهد عربس��تان اين 
دعوت را دريافت كرده است. بولس��ونارو اظهار كرد: 
»اين نخستين گام براي اجراي اين سياست در برزيل 
است« و افزود كه پيش از موافقت با پيوستن اين كشور 
به اوپ��ك بايد با تيم اقتص��ادي و وزارت انرژي برزيل 
مشورت كند. وي در يك ميزگرد در كنفرانس ابتكار 
سرمايه گذاري براي آينده بيان كرد كه برزيل مشتاق 

است كه دعوت پيوستن به اوپك را بپذيرد.
كنفرانس سرمايه گذاري آينده عربستان كه به داووس 
صحرا شهرت يافته است، براي نخستين بار در اكتبر 
سال 2017 برگزار ش��د. هدف عربستان از برگزاري 
ساالنه اين نشست، جذب سرمايه گذاران و شركت هاي 

بزرگ خارجي است.
اگر برزيل به اوپك بپيوندد، اين كشور بعد از عربستان 
سعودي و عراق س��ومين توليدكننده بزرگ نفت در 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خواهد شد. 
توليد روزافزون نفت در برزيل باعث پيچيده تر شدن و 
سخت تر شدن تالش هاي اوپك براي افزايش قيمت 
نفت خام در مواجهه با رشد عرضه نفت شيل امريكا و 

تضعيف تقاضاي جهاني نفت شده است.
بولس��ونارو گفت كه ذخاير نفت برزيل از بسياري از 
اعضاي اوپك بيشتر است و برزيل و اوپك مي توانند 
با هم »همكاري عالي« داش��ته باشند و به يكديگر 
كمك كنند تا قيمت جهاني س��وخت هاي فسيلي 

را تثبيت كنند. بر اس��اس اعالم آژانس بين المللي 
ان��رژي، برزيل روزانه 2 ميليون و 710 هزار بش��كه 
نفت در سال 2018 توليد كرده و پيش بيني مي شود 
كه اين كش��ور در س��ال جاري به ط��ور ميانگين 2 
ميليون و 900 هزار بشكه در روز و نفت توليد كرده 
و در س��ال 2020 حجم توليد خ��ود را به 3 ميليون 
و 220 هزار بشكه در روز برس��اند. آخرين گزارش 
آژانس بين المللي انرژي نشان داد كه برزيل در ماه 
آگوست امس��ال 220 هزار بشكه نفت بيشتر توليد 
كرد و حجم توليد خود را به روزانه 3 ميليون و 100 

هزار بشكه رساند.
بر اس��اس آخرين گزارش صندوق بين المللي پول از 
اوضاع اقتصادي كشورهاي جهان، عربستان سعودي 

براي فرار از كسري بودجه نيازمند فروش نفت به مبلغ 
حدود 83 دالر در هر بشكه )شاخص برنت( است. اين 
كش��ور براي افزايش قيمت نفت ت��الش مي كند. در 
همين راستا، گزارش ها حاكي از آن است كه عربستان 
سعودي خود را آماده مي كند كه در نشست آتي اوپك 
كه در روزهاي پنجم و شش��م دسامبر برگزار خواهد 
شد، پيشنهاد افزايش محدوديت توليد نفت را با اعضاي 

اوپك و غيراوپك مطرح كند.
وزير منابع نفتي نيجريه ديروز اعالم كرد عبدالعزيز بن 
سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي گفته كشورش 
آماده است كاهش توليد نفت به ميزان بيشتر از سطحي 
كه با ساير توليدكنندگان توافق كرده است، انجام دهد.

به گزارش ايس��نا، تيميپره س��يلوا، وزير منابع نفتي 

نيجريه به تلويزيون بلومبرگ گف��ت: عبدالعزيز بن 
سلمان به من اطمينان داد كه سعودي ها آماده هستند 
كاهش بيشتري در توليد نفت صورت دهند. با اين حال 
وي درباره سطح جديد توليد در ديدار با وزير نيجريه اي 

در رياض گفت وگويي نداشت.
طبق گزارش خبرگزاري دولتي س��عودي SPA، دو 
طرف درباره بازارهاي نفت، نقش اوپك و كشورهاي 
توليدكننده نف��ت خارج از اين گ��روه در هماهنگي 
توليد، دستيابي به ثبات بازارهاي نفت و تهديدها عليه 

تاسيسات نفتي به گفت وگو پرداختند.
سيلوا گفت: نيجريه به سهيمه توليد جديد خود پايبند 
است و در حال حاضر يك ميليون و 774 هزار بشكه 
در روز نف��ت توليد مي كند. وي گفت درباره پايبندي 

ب��ه محدوديت عرضه با كش��ورهاي گابن، س��ودان 
جنوبي و آنگ��وال نيز صحبت كرده اس��ت. نيجريه با 
عربستان سعودي درباره تامين محصوالت نفتي براي 
اين كش��ور آفريقاي جنوبي ك��ه در حال حاضر همه 
پااليشگاه هايش توليد ندارند نيز صحبت كرده است اما 

هنوز توافقي درباره حجم خريد وجود ندارد.
عربستان سعودي، ساير اعضاي اوپك و توليدكنندگاني 
مانند روس��يه را ب��راي تمديد مدت اج��راي توافق 
محدودي��ت عرضه نفت تا پايان مارس س��ال 2020 
ترغيب ك��رد. اوپ��ك و متحدانش قرار اس��ت براي 
بازنگري سياست توليد خود در دسامبر ديدار كنند و 
با نزديك شدن به زمان اين ديدار، گمانه زني ها درباره 
اينكه ممكن اس��ت در اين ديدار تمديد پيمان فعلي 
محدوديت عرضه به مي��زان يك ميليون و 200 هزار 
بشكه در روز يا كاهش بيشتر توليد نفت براي تقويت 
قيمت ها و با توجه به دورنماي تقاضاي ضعيف تر مورد 

بررسي قرار گيرد، افزايش پيدا كرده است.
با اين حال روس��يه همچون ديداره��اي قبلي اوپك 
پالس، در آستانه ديدار دسامبر تمايلي به اين موضوع 
نشان نمي دهد. پاول س��وروكين، معاون وزير انرژي 
روسيه اخيرا در مصاحبه با خبرگزاري تاس گفت هنوز 
زود است درباره كاهش بيشتر توليد نفت صحبت شود 

زيرا مكانيزم كاهش توليد بدون محدوديت نيست.
طبق گزارش بانك ING، اوپك و متحدانش بايد در 
دسامبر اقدامات بيشتري براي تقويت قيمت ها و پايين 
بردن سطح ذخاير انجام دهند اما مجاب كردن همه 

توليدكنندگان، كار دشواري خواهد بود.
در حال حاض��ر قيمت نفت در مح��دوده 60 الي 62 
دالر تثبيت شده است. روز گذشته قيمت نفت برنت 
7 س��نت يا 0.11 درصد رشد داش��ت و به 61 دالر و 
66 سنت در هر بشكه رس��يد. قيمت شاخص نفتي 
دبليوتي آي امريكا نيز با 18 س��نت ي��ا 0.32 درصد 
كاهش به 55 دالر و 36 سنت در هر بشكه رسيد. قيمت 
نف��ت برنت پس از آنكه در روز 14 س��پتامبر به دليل 
حمله پهپادي حوثي هاي يمن به آرامكو عربس��تان، 
توليد نفت اين كشور 5.7 ميليون بشكه در روز كاهش 
يافت، جهش 20 درصدي كرد و از 60 دالر و 22 سنت 
در هر بشكه به 71 دالر و 95 سنت در هر بشكه رسيد. 
اما از آنجا كه عربستان سعودي توانست توليد نفت خود 
را تا پايان ماه س��پتامبر به سطح توليد عادي برساند، 
قيمت ها باز ه��م به زير 60 دالر فروكش كرد و پس از 
آن كم كم در محدوده 60 الي 62 دالر تثبيت ش��د. بر 
اساس گزارش رويترز، دليل تثبيت قيمت نفت، جنگ 
تجاري ميان چين و امريكا است كه به رشد اقتصادي 

در سراسر جهان لطمه زده است.
برايان گيلواري، مديرعامل غول نفتي BP در مصاحبه 
با رويترز اظهار كرد قيمت هاي نفت حدود 60 دالر در 
هر بشكه متعادل شده اما احتماال در كوتاه مدت به دليل 
مناقش��ات تجاري امريكا و چين به سطح پايين تري 

كاهش پيدا خواهد كرد.
اظهارات اخير پاول س��وروكين، مع��اون وزير انرژي 
روسيه نيز در مصاحبه با خبرگزاري تاس گفت هنوز 
زود اس��ت درباره كاهش بيش��تر توليد نفت صحبت 
شود، قيمت هاي نفت را تحت فشار كاهشي بيشتري 

قرار داد.

بر اساس داده هاي مركز آمار ايران

رشد مصرف گاز از رشد صادرات آن پيشي گرفت
ايسنا|

طبق آخرين آمار اعالم شده از سوي مركز آمار، ميزان 
رشد مصرف گاز سال به سال جهش بيشتري از رشد 
صادرات آن دارد. همچنين ميزان توليد و صادرات نفت 

خام كاهشي بوده است.
در فصل تابستان پارسال، ميزان توليد و صادرات نفت 
خام به ترتيب 3.8 ميليون بشكه و 1.9 ميليون بشكه 
در روز بوده كه نسبت به فصل قبل از آن به ترتيب 0.3 
و 14.8 درصد كاهش داشته است. در اين فصل ميزان 
نفت خام تحويلي به پااليشگاه ها 1.7 ميليون بشكه در 
روز بوده كه نسبت به فصل قبل از آن 1.4 درصد افزايش 

را نشان مي دهد.

براساس گزارش مركز آمار، مقدار توليد و صادرات نفت 
خام و نفت خام تحويلي به پااليش��گاه ها در بهار سال 
1396 معادل 3880 هزار بشكه در روز توليد و 2154 
هزار بشكه در روز صادر، در تابستان سال 1396 معادل 
3867 هزار بشكه در روز توليد و 2182 هزار بشكه در 

روز صادر شده است.
همچنين در پاييز س��ال 1396 مع��ادل 3836 هزار 
بش��كه در روز توليد و 2122 هزار بشكه در روز صادر 
شده است. در زمستان سال 1396 نيز معادل 3812 
هزار بشكه توليد و 2119 هزار بشكه صادر شده است.

در بهار س��ال گذش��ته هم 3805 هزار بشكه در روز 
توليد و 2210 هزار بش��كه صادر شده است. اين آمار 

در پاييز پارسال معادل 3794 هزار بشكه براي توليد 
و 1883 هزار بشكه براي صادرات بوده است. اين آمار 
در ش��رايطي است كه پس از اين زمان هيچ آماري در 
خصوص ميزان توليد و صادرات نفت خام ارايه نشده 

است.
در خصوص تغيي��رات مقدار تولي��د و صادرات نفت 
تحويلي به پااليشگاه ها نسبت به دوره قبل بايد گفت  كه 
در سال 1395 توليد نفت خام 16.4 درصد و صادرات 
نفت خام 48.6 درصد افزايش و نفت خام تحويلي به 
پااليشگاه ها 5.8 درصد كاهش داشته است. در سال 
1396 نيز توليد نفت خام 2.3 درصد و صادرات نفت 
خام 0.6 درصد و نفت خام تحويلي به پااليشگاه ها 5.8 

درصد افزايش داشته است. همچنين مصرف داخلي 
گاز، سال به سال نسبت به زمان مشابه در سال قبل، 
ب��ا افزايش قابل توجه همراه بوده، در حالي كه رش��د 
صادرات گاز طبيعي از چنين افزايشي برخوردار نيست 
و شيب صعودي صادرات گاز بسيار ماليم تر از شيب 
صعودي نمودار رشد مصرف داخلي گاز طبيعي است.

در خصوص مقدار توليد، مصرف داخلي و صادرات گاز 
طبيعي نيز بايد گفت كه در بهار س��ال جاري 603.7 
ميلي��ون مترمكعب در روز توليد گاز س��بك صورت 
گرفته كه 114.1 ميليون مترمكعب در روز مربوط به 
بخش خانگي، 16.9 ميليون مترمكعب در روز مربوط 
به بخش تجاري و عمومي، 6.3 ميليون مترمكعب در 

روز مربوط به بخش كش��اورزي، بخش پتروش��يمي 
56.0 ميلي��ون مترمكع��ب در روز، بخ��ش صنعت و 
ني��روگاه 299.0 ميليون مترمكع��ب در روز و بخش 
حمل و نق��ل 19.4 ميليون مترمكعب در روز مصرف 

داخلي بوده است.
اين در حالي است كه توليد گاز سبك نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل 0.0 درصد، در بخش خانگي 23.0 
درصد، در بخش تجاري و عموم��ي 13.4 درصد، در 
بخش كشاورزي 28.6 درصد و در بخش پتروشيمي 
21.7 درص��د افزايش داش��ته و در دو بخش صنعت، 
نيروگاه و حمل و نقل به ترتيب 6.1 درصد و 6.3 درصد 

كاهش داشته است.

اويل پرايس گزارش داد

موفقيت هاي نفتي ايران در دوران تحريم
ايرنا|

تارنماي اويل پرايس روز سه ش��نبه نوشت: در حالي 
كه جامع��ه جهاني بر اين باور اس��ت كه تحريم هاي 
بين الملل مي تواند ايران را در مس��ير رشد اقتصادي 
متوقف كند كه ايران تاكنون در بحراني ترين زمان هاي 
تحريم توانس��ته موفقيت هاي بزرگي در خودكفايي 

به  دست آورد.
به گزارش تارنماي اويل پرايس، برخالف س��ال هاي 
گذشته، ايران در دور جديد تحريم هاي امريكا نه تنها 
در توليد بنزين خودكفا ش��ده، بلكه درصدد تقويت 

ظرفيت صادراتي بنزين نيز است.
پااليشگاه ستاره خليج فارس با صادرات محصوالت 
نفتي تنها در 7 ماهه اول س��ال جاري يكصد ميليون 
دالر درآمد كس��ب كرده و اين پااليشگاه براي آنكه 
حجم ص��ادرات و درآمد خود در ماه هاي آتي از 360 
هزار بشكه در روز به 540 هزار بشكه در روز برساند، 

برنامه هايي در دست اجرا دارد.
به گزارش اويل پرايس، پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ذخيره گاز خود را مستقيما از پارس جنوبي دريافت 

مي كند و ب��ا وجود تغيي��رات مختلف در ش��ركاي 
خارجي، توليد گاز پارس جنوبي، همراس��تا با هدف 
كوتاه مدت ايران براي توليد حداقل يك ميليارد متر 

مكعب در روز، با افزايش همراه است.
اويل پرايس به نقل از منابع خود در ايران مدعي شد: 
تهران با اين اميد كه تحريم ها دوباره لغو شوند، بازهم 
مشغول بررسي طرح هاي اوليه در بخش بنزين است. 
اين طرح كه دو سال و نيم پس از برجام به كار گرفته 
ش��د به ايران اجازه مي داد تا حداقل 10 درصد از كل 
نيازهاي ديزل��ي و بنزيني اروپ��اي جنوبي را تامين 
كند و به بزرگ ترين توليد كنن��ده بنزين خاورميانه 

تبديل شود.
صادرات بنزين و توليد پتروشيمي از اجزاي كليدي 
برنامه ايران براي بقا در ش��رايط تحريم است. توليد 
پتروشيمي جزو پايه هاي مدل اقتصاد مقاومتي ايران 
اس��ت كه اساس��ا مفهوم ايجاد ارزش افزوده از گذر 
به كارگيري س��رمايه هاي فكري در توسعه كسب و 
كارهاست. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران هفته 
گذش��ته گفت: حتي با وجود تحريم ها، 95 درصد از 

شركت هاي پتروش��يمي ايراني مي توانند از فروش 
محصوالت خود پول نقد دريافت كنند. كارخانجات 
پتروشيمي ايران هم اكنون 66 ميليون تن محصول 
در س��ال توليد مي كنند و پروژه هاي در دست اجرا تا 
پايان سال 2025، توليد پتروشمي كشور را به 130 

ميليون تن در سال مي رسانند.
اويل پرايس به نقل از دفتر برنامه و توسعه شركت ملي 
پتروشيمي ايران نوشت: تقريبا 21 پروژه پتروشيمي 
به چيني ها پيشنهاد شده كه هزينه توسعه اوليه آن 
20 ميليارد دالر پيش بيني مي شود. 19 پروژه ديگر 
توسط صندوق توسعه ملي ايران تامين مالي مي شود 

كه هزينه تقريبي آن 6 ميليارد دالر است.
قبل از ش��روع دوب��اره تحريم هاي امريكا از س��وي 
طرف هاي اروپايي پيشنهاداتي براي ارايه جديدترين 
فناوري ها ارايه شد. اولين توافق با شركت ايتاليايي 
“Maire “Technimont براي ساخت و ساز يك 
واحد پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي پارس به 
امضا رسيد. همچنين غول مهندسي آلماني زيمنس، 
نيز توافق نامه اي با گروه مپنا به امضا رسانده بود كه 

به اين ش��ركت اجازه مي داد دان��ش فني الزم براي 
تولي��د توربين ه��اي گازي كالس اف را به ايراني ها 

منتقل كند.
بر اساس تحليل اويل پرايس، با توجه به خروج اياالت 
متحده از خاورميانه تهران مي خواهد تا قبل از كاهش 
تحريم ه��ا از زم��ان باقيمانده اس��تفاده كند. تهران 
همچنين معتقد است كه شركت هاي اروپايي حتي تا 

قبل از لغو تحريم ها مي توانند در اولين مرحله در بخش 
پتروش��يمي با ايراني ها وارد همكاري شوند. در اين 
رابطه سيد رضا قاسمي شهري در يكي از بزرگ ترين 
نمايشگاه هاي صنعت الس��تيك و پليمر دنيا گفت: 
شركت صنايع پتروشمي خليج فارس آمادگي اش را 
براي چندين توافق نامه با شركت هاي مختلف، به ويژه 

اروپايي اعالم كرده است.
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كندي رشد توليد نفت امريكا 
در برنامه اوپك

شانا|وزارت انرژي روس��يه اعالم كرد كه اوپك و 
متحدانش در نشست ماه دسامبر، كند شدن رشد 
توليد نفت امريكا را در نظ��ر مي گيرند. به گزارش 
خبرگزاري رويترز از مسكو، پاول سروكين، معاون 
وزير انرژي روسيه، اعالم كرد كه سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش هنگام بحث 
درباره توافق كاهش توليد نفت در ماه دسامبر امسال، 
كند شدن رشد توليد نفت امريكا را در نظر مي گيرند. 
با اين هم��ه، وي تأكيد كرد هنوز براي بحث درباره 
تش��ديد كاهش توليد نفت، زود است. معاون وزير 
انرژي روس��يه گفت: س��ازوكار اوپك و متحدانش 
نشان داده كارآمد است، اما به طور نامحدود كارآمد 
باقي نخواهد ماند. سوروكين افزود: اگر به امريكا نگاه 
كنيد، مي بينيد كند شدن محسوسي در رشد توليد 
نفت اين كش��ور در س��ه تا چهار ماه گذشته وجود 
داشته است. سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
و متحدانش چندي پي��ش )ژوئن 2019( تصميم 
گرفتند توافق خود ب��راي كاهش توليد روزانه يك 
ميليون و 200 هزار بشكه نفت را تا پايان ماه مارس 
س��ال 2020 ميالدي تمديد كنند. وزيران نفت و 
انرژي اوپك براي شركت در صد و هفتاد و هفتمين 
نشس��ت عادي اين س��ازمان و آخرين نشس��ت 
س��ال 2019 خود پنجم دس��امبر )14 آذرماه( در 
دبيرخانه دايمي اين سازمان در وين گردهم مي آيند، 
همچنين هفتمين نشست مشترك وزارتي اوپك و 
غيراوپك ششم دسامبر )15 آذرماه( در مقر دايمي 

اين سازمان برگزار مي شود.

نروژ در صدر اكتشافات نفتي 
امسال

ايسنا|نروژ در سه ماهه سوم سال ميالدي جاري 
ش��اهد باالترين شمار اكتش��افات نفت و گاز بود و 
6مورد از 38 اكتشاف نفت و گاز طبيعي جهان در 
اين كشور انجام شد. شركت تحليل و آمار گلوبال ديتا 
در گزارش جديدي اعالم كرد بعد از نروژ، كلمبيا با 5 
اكتشاف نفت و گاز در فاصله ژوييه و سپتامبر، در رتبه 
دوم قرار گرفت. از ميان 38 اكتشاف جهاني صورت 
گرفته، 21 اكتشاف نفت مرسوم، 15 اكتشاف گاز 
طبيعي، يك اكتشاف نفت سنگين و يك اكتشاف 
CBM بودند. در ميان مناط��ق جهاني، امريكاي 
جنوب��ي و اروپا هر يك با 8 اكتش��اف در صدر قرار 
گرفتند و پس از آنها آسيا و آفريقا هر يك با 5اكتشاف 
قرار گرفتند. طبق گزارش گلوبال ديتا، از 8 اكتشاف 
در امريكاي جنوبي، 6 اكتش��اف نفت مرسوم، يك 
اكتشاف گاز مرس��وم و يك اكتشاف نفت سنگين 
بودند. اروپا در 3 ماهه سوم پنج اكتشاف نفت مرسوم 
و سه اكتشاف گاز مرسوم داشت. بر اساس گزارش 
اويل پرايس، نروژ نه تنها در 3 ماهه س��وم بلكه در 
3 ماهه اول س��ال 2019 نيز در زمينه اكتش��افات 
صدرنشين بود و از 23 اكتشاف جهاني، 5 اكتشاف 

مربوط به اين كشور بود.

 بازگشت كاسكو 
به حمل ونقل دريايي جهان

تسنيم|منابع تجاري گفتند، پس از آنكه امريكا 
به صورت موقت تحريم ها عليه گروه كشتيراني 
دولتي كاس��كوي چين را كاهش داد، ش��ركت 
يونيپك چين استفاده از نفتكش هاي اين شركت 
را بار ديگر از سر گرفته است. به گزارش رويترز، 
در يكي از بزرگ تري��ن اقدامات تحريمي اتخاذ 
ش��ده از زمان وضع مجدد تحريم ه��اي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران، واشنگتن در اواخر ماه 
سپتامبر با متهم كردن شركت كاسكو به حمل 
نفت ايران اين ش��ركت را در فهرست تحريم ها 
قرار داده بود. اين مساله سبب شده بود تا شركت 
يونيپك، بازوي تجاري ش��ركت پااليش��گاهي 
سينوپك چين، براي حمل نفت از خاورميانه به 
سراغ شركت هاي كشتيراني ديگر برود. نگراني ها 
از قرار گرفتن شركت هاي كشتيراني در فهرست 
تحريم هاي امريكا سبب شده بود تا هزينه حمل 
نفت خام در سراسر جهان به شدت افزايش يابد و 
ميليون ها دالر به هزينه كرايه هر نفتكش افزوده 
شود. اما هفته گذش��ته، دولت امريكا به صورت 
موقت به شركت هاي نفتي اجازه داد تا معامالتي 
را با برخي از شركت هاي تابعه كاسكو انجام دهند.  
يكي از منابع تجاري گفت، امريكا مشورت هايي 
را ب��ا مقامات صنعت��ي انجام داده و اج��ازه داده 
كه مجوزهايي كلي صادر ش��ود ك��ه به موجب 
آنها مي تواند همكاري هاي چارتري جديدي با 

نفتكش هاي شركت كاسكو انجام پذيرد.

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم|بيشترين رشد بارش ها را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل و آمار بارش ها به صورت متوسط 
در درازمدت )آمار 51 ساله(، در حوضه هاي آبريز 
فالت مركزي و مرزي شرق شاهد هستيم. بر اساس 
آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت 
مديريت منابع آب اي��ران، ارتفاع كل ريزش هاي 
ج��وي از آغاز س��ال آبي ج��اري )اول مهر 98( تا 
شش��م آبان ماه )36 روز ابتدايي سال آبي جاري( 
بالغ بر 17 ميلي متر اس��ت. اين مق��دار بارندگي 
نس��بت به ميانگين دوره هاي مش��ابه درازمدت 
)10.6 ميلي متر( 60 درصد افزايش و نس��بت به 
دوره مشابه س��ال آبي گذشته )20.3 ميلي متر( 
كاهشي 16 درصدي را نشان مي دهد. اگرچه در 
بين 6 حوضه اصلي آبريز كشور، حوضه آبريز درياي 
خزر بيشترين ميزان بارش ها را به خود اختصاص 
داده، اما بيشترين رشد بارش ها را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل و آمار بارش ها به صورت متوسط 
در درازمدت )آمار 51 ساله(، در حوضه هاي آبريز 

فالت مركزي و مرزي شرق شاهد هستيم.

 ايس�نا|يكي از مديران آژان��س بين المللي انرژي 
)IEA( اعالم كرد بازارهاي نفت در س��ال 2020 به 
دليل افزايش توليد و ضعيف شدن رشد تقاضا، با مازاد 
عرضه مواجه خواهند شد. كيسوكه ساداموري، مدير 
بازارهاي انرژي و امنيت آژانس بين المللي انرژي در 
هفته انرژي بين المللي سنگاپور اظهار كرد: در سال 
2020 بازارهاي نفت ب��ه خوبي تامين خواهند بود. 
مگراين كه زماني اتفاقي روي دهد يا رشد تقاضا براي 
نفت بهبود پيدا كند وگرنه احتماال شاهد مازاد عرضه 
خواهيم ب��ود. آژانس بين المللي ان��رژي در آخرين 
گزارش ماهانه خود رش��د تقاضا براي نفت در سال 
2019 و 2020 را به ميزان 100 هزار بش��كه در روز 

كاهش داد. پيش بيني مي شود تقاضا براي نفت 1.2 
ميليون بشكه در روز در سال 2020 رشد كند.

س��اداموري به ش��بكه CNBC گفت: نگراني هاي 
اقتصادكالن جهاني مانند مناقش��ه تجاري امريكا و 
چين و تح��والت پيرامون خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا، مسائلي هستند كه دورنماي بازار نفت را تيره 
كرده اند. اوپك و ساير توليدكنندگان نفت از جمله 
روسيه با هدف تقويت قيمت ها، از ژانويه توليدشان 
را به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز محدود كرده اند. 
با اين حال عرضه نفت امس��ال از س��وي كشورهاي 
غيرعضو اوپك مانند امريكا افزايش پيدا كرده است. 
برزيل و نروژ نيز س��ال ميالدي آينده نفت بيشتري 

توليد خواهند كرد. در اين بين، تقاضا براي نفت در 
س��ال 2019 به دليل رشد اقتصادي كندتر در نيمه 
اول سال، ضعيف بوده و رشد تقاضاي هند كمتر از حد 
انتظار بود. بر اساس گزارش شبكه CNBC، عربستان 
سعودي در سپتامبر پس از حمالتي كه به تاسيسات 
نفتي اين كشور انجام گرفت، مجبور شد توليد نفت 
خود را به ميزان 5.7 ميليون بشكه در روز كاهش دهد 
كه معادل حدود پنج درصد از توليد جهاني نفت بود. 
اين مدير آژانس بين المللي انرژي گفت: اگرچه پس 
از اين حمالت نگراني هايي نسبت به امنيت عرضه 
به وجود آمده اما بهبود عرضه اين كشور كامال قابل 

توجه بوده است.

پيش بيني  نگران كننده   تقاضاي  نفت



دريچه8گزارش

از صفر تا صد اعتراضات لبنان 

واتساپ بهانه بود،  سيستم فاسد هدف است 

استعفاي حريري و ناگفته هاي اعتراضات لبنان

نخستين جوان هايي كه روز ١٧ اكتبر بطور خودجوش 
براي اعتراض عليه برنامه ماليات هاي جديد، از جمله 
روي خدمات »واتساپ« به خيابان آمدند، هرگز تصور 
نمي كردند هزاران تن ديگر، با چنين سرعتي به جنبش 
بپيوندند و آغاز مهم ترين جنبش اعتراضي عليه »نظام 

لبنان« از ١٠ سال پيش را سبب شوند .
جواني ٢٠ ساله با سينه برهنه روبه دوربين تلويزيون 
با شادي و شعف مي گويد: »مي بينيد حاال تعدادمان 
ب��ه چقدر رس��يده؟ در آغاز م��ا فقط ١١ ت��ن بوديم، 
تصورش را بكني��د«. او جمعيت انبوه اطراف خود، كه 
با نيروهاي امنيتي با لباس رزم كامل احاطه ش��ده اند 
را نشان مي دهد. آنها در پايين ساختمان سراي، مركز 
دولت، در مركز ش��هر ]بيروت[ و در ميدان شهيدان و 

چندصدمتري آنجا قرار دارند.
س��يل جمعيت تا س��اعت هاي پاياني شب متوقف 
نمي ش��ود؛ بيش��تر آنها جوان هس��تند و ب��ا وجود 
جاده هايي كه توسط الستيك هاي به آتش كشيده 
شده مسدود گرديده، غالبا از راه هاي خيلي دور با پاي 
پياده آمده اند. تظاهرات »بال گس��تر« به محله هاي 
محروم تر نيز كشيده شده است. شهرهاي فقيرتر مانند 
تريپولي، كه به عنوان بينواترين شهر حوزه مديترانه 
شناخته ش��ده، و نيز منطقه ش��مالي عكار و حول و 
حوش آن، همچنين صيدا در جنوب و بعلبك در دشت 
بقاع بدون كمترين هماهنگي به آن پيوسته اند. نيروي 
اين خيزش از ديرباز تدارك ديده مي شد و ايستادگي 
آن نيز كه كارآمدي س��ركوب را به چالش مي گيرد، 
درطول زمان قوام يافته است. گويي كه لبناني ها براي 
به خيابان ريختن تنها منتظر يك عالمت ترغيب آميز 
بودند و بمب ساعتي اي كه محروميت هاي اقتصادي 
و اجتماع��ي اي كه هم��ه لبناني ها در آن س��هيمند 

ايجادكرده بود، منفجر شده است.

  زمين مساعد
با آنكه زمينه از مدت ها پيش آماده ش��ده بود، شتاب 
رويدادها چندين دليل دارد؛ نخستين دليل اقتصادي 
است: تصميم رييس كل بانك مركزي، رياض سالمه 
در كوتاه كردن دست مردم از ذخيره هاي دالري شان، 
اثرهايي بر نرخ مبادله ارز و ثبات- اگرچه موهوم- پول 
ملي داشت. اين تصميم با پيگيري بانك هايي روبرو شد 
كه از پرداخت پول هاي مشتريان خود، حتي آنهايي 
كه حساب دالري داشتند خودداري كردند. همه اينها 
در كشوري اس��ت كه مواد مصرفي اصلي خود را وارد 
مي كند و سال ها است كه رشد واقعي اقتصادي ندارد و 
درنتيجه بحران مالي )كسري بودجه و تراز پرداخت ها( 
آن را در لبه پرتگاه عميق فساد طبقه حاكم قرارداده 
و دولتي ائتالفي آن را فلج كرده، حيف و ميل و فقدان 
اصالحات اقتصادي آن را به بحران كش��انده اس��ت. 
دليل بعدي سهل انگاري و ناكارآمدي دولت است كه 
با ناتواني دولت در خاموش كردن آتش در جنگل هاي 
لبنان تاكنون صدها هكتار را در آزموني دردناك براي 
ساكنان طعمه حريق ساخته اس��ت. تصميم دولت 
درمورد ماليات هاي جديد روي س��يگار، بنزين و... و 
خدمات رايگان »واتس��اپ« يعني سه وسيله اي كه 
لبناني هاي محروم دراختيار داشتند جرقه را به انبار 

باروت زد.
درست بمثابه يك حريق، تظاهرات كنندگان كشور را 
به آتش كشيدند. آنچه كه به ويژه توجه ها را جلب كرده 
و اميدهايي برانگيخته، پيوس��تن منطقه هايي است 
كه چندان اهل اعتراض هاي اجتماعي نبودند. مانند 
شهر ساحلي جونيه كه به خاطر باشگاه هاي شبانه اش 
معروف است، يا زغورطه در شمال يا همچنين روستاي 
مت در مجتمع ساحلي، همه منطقه هايي كه پايگاه 

مردمي حزب هاي مسيحي هستند.
سياست هاي اقتصادي و مهندسي مالي، در هماهنگي 
با درخواس��ت هاي بانك مركزي همه لبناني ها را در 
وراي باورهاي مذهبي يا سياسي شان متحد كرد. آنها 
به خيابان ها ريختند و رهبران جامعه هاي مذهبي خود 
و رييس كل بانك مركزي را زير مهميز انتقاد گرفتند.

ميزان رنجي كه مردم كشيدند محسوس بود. اين رنج 
به حدي غيرقابل تحمل رس��يده بود. بيان اين رنج با 
ش��دت و حرارت زياد در شعارهايي غالبا ناسزاگويانه 

بازتاب يافت.

  مسووالن سياسي حاشا كننده
طبقه سياسي بالفاصله گستره خيزش را درنيافت و متوجه 
نشد كه مس��اله نه برسر واتساپ اس��ت، نه افزوده شدن 
چند ليره به قيمت سيگار، كه مردم به مقدار زياد مصرف 
مي كنند، و نه حتي ماليات جديد وضع شده بر بنزين، بلكه 
بر سر چندين دهه نارضايتي و سرخوردگي انباشته شده 
است. يكي از جوانان به اوريان ٢١ مي گويد: »آيا آنها واقعا 
فكر مي كنند كه اعتراض هاي ما به خاطر واتساپ يا سيگار 
است؟ نه! حتي براي نان نيز نيست! ما ديگر اين طبقه انگلي 
حاكم را نمي خواهيم كه باعث و باني بدبختي مان است و 
 ،)CEDRE( ع��زم جزم دارد به بدهكار كردن كش��ور به
»كنفرانس اقتصادي براي توسعه لبنان با انجام اصالحات 

در موسسات« و جاهاي ديگر ادامه دهد.
جوان ديگري هم مي گويد: »ما از رييس جمهوري گرفته 
تا پايين ترين عضو سلس��له مراتب دولت��ي، هيچ كدام را 
نمي خواهيم! كافي است. همه بروند گم شوند.« يك دختر 
جوان كه از منطقه دوردست عكار آمده هم مي گويد: »من 
دانش آموخته مديريت موسسه هستم و مانند همه جوانان 
هم نس��ل خود، ناگزير از پذيرش شغلي شده ام كه هيچ 
ربطي با رشته ام ندارد. تازه، اين زماني است كه بتوان شغلي 
پيدا كرد! ١٠ س��اعت در روز كار مي كني و از هيچ حقي 
برخوردار نيستي، بطور مداوم تحقير مي شوي، چرا من 
 نمي خواهم مهاجرت كنم؟ چون به ميهن خود وابسته ام«.

 او درحالي كه اش��ك درچش��م دارد مي افزايد: »به جاي 
آنكه در مدرس��ه به ما جنگ جهان��ي دوم آموزش داده 
ش��ود، بهتربود كه جنگ لبن��ان، كه خود آنه��ا باعث و 
باني اش بوده اند و به هزينه ما به همه چيز رسيدند، يادداده 
مي شد. خواسته ما فقط اين نيست كه آنها استعفا دهند، 

مي خواهيم آنچه را كه دزديده اند پس بدهند.«

  چه كسي مانع اصالحات مي شود؟
به نظرمي ايد كه حفره اي سياس��ت م��داران را از مردم 
جدا مي كند. آي��ا در فرداي آغاز تظاهرات، وزير مخابرات 
در تلويزيون ظاهر نش��د و نگفت كه به توصيه نخس��ت 

وزير تصميم گرفت��ه در برنامه خود ب��راي وضع ماليات 
روي واتساپ تجديدنظر كند؟ ولي تظاهرات كنندگاني 
كه از اين گفته وزيرآگاه ش��ده بودن��د، در صحن خيابان 
به ناسزاگويي هايي، گاه زش��ت، به وزير پرداختند كه به 
خاطر شكالت فروشي هاي زنجيره اي اش شناخته شده 
است. به اين شكالت فروشي ها حمله و كاالهايش غارت 
شد و بين تظاهرات كنندگان محروم توزيع گرديد. اين 
امر به سخره گرفته ش��د، از آن فيلم تهيه و در واتساپ و 
شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذارده شد و هشتكي نيز 
در مخالفت با وزير كه به بي لياقتي، دورويي و فساد معروف 

است، درست شد.
كمي بعد، نوبت به نخس��ت وزير رسيد كه دربرابر عموم 
ظاهر شود و بكوشد از خود درمورد بحران سلب مسووليت 
و س��پس القاء كند ك��ه »برخي از ش��ريك ها در دولت« 
)شامل جريان رييس جمهوري ميشل عون و اتحاد امل- 
حزب اهلل( دربرابر انجام اصالحات تصويب ش��ده توسط 
كنفرانس CEDRE، كه مي بايد براي لبنان ١١ ميليارد 
دالر )٩.٨٧ ميليارد يورو( وام و كمك بالعوض تامين كند، 
مانع ايجاد مي كنند. او اعالم كرد كه به اين ش��ريك هاي 
دولت ٧٢ ساعت مهلت مي دهد تا برنامه اصالحات را تاييد 

كنند و تلويحا گفت درغير اين صورت استعفا مي دهد.
ميشل عون، رييس جمهوري هم كوشيد تا با سخنان زيبا 
مرهم بر زخم تظاهرات كنندگاني بگذارد كه پس از يك 
گردهمايي گسترده تا كاخ رياست جمهوري در بعبده آمده 
بودند. اين كار بيهوده بود. كارهاي دامادش، جبران باسيل، 
كه شمار زيادي از مردم به خاطر نژادپرستي و فساد از او 
بدشان مي آيد و كسي كه خود را براي جانشيني پدر زنش 
در رياست جمهوري آماده مي كند، اثري قوي تر از سخنان 

زيباي او داشت.

  پايگاه حزب اهلل در جنبش
سپس، چندين رهبر ائتالف دولتي از جمله وليد جنبالط 
به مداخله پرداخته و كوشيدند خود را همراه با تظاهرات 
 كنندگان نشان دهند، گويي كه خود يك شريك عمده 

در فساد عموميت يافته پس از جنگ داخلي، كه خود او 
يكي از جنگبارگان آن بود، و يكي از اركان نظام مذهبي 
نبوده است. ازديد افكار عمومي همه اينها تاكيدي بر اين 
واقعيت است كه مسووالن سياسي درحالت حاشاي تام 

و تمام قراردارند.
سخنراني تلويزيوني شيخ حسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل، 
كه از پيش براي يك يادمان مذهبي تدوين شده بود نيز 
نتوانس��ت پايگاه هواداران آن را حفظ كند. اين هواداران 
درحدي گسترده در تظاهرات شركت كردند. به ويژه در 
جنوب كشور كه دژ اتحاد آن با نبيه بري، رهبر جنبش امل 
و رييس مجلس از ٢٧ سال پيش برمبناي »سهميه«اي 
اس��ت كه به شيعيان در تقس��يم قدرت داده شده است. 
منتقدان نبيه بري از او انتقاد مي كنند كه در فساد دولت 
مش��اركت دارد و نمايندگان حزب او در مجلس افشاي 
موضوع هاي مربوط به فس��اد، كه مي گوين��د درباره آنها 
مدرك و س��ند دارند، را به تعوي��ق مي اندازند. مدرك و 
سندهايي كه نش��ان دهنده اختالس از منابع عمومي و 

ثروت اندوزي هاي غيرقانوني است.
نصراهلل در سخنراني خود چه مي گفت؟ اساس حرف او اين 
بود كه وضعيت اقتصادي و مالي كشور نه نتيجه عملكرد 
دولت كنوني، بلكه انباش��ت خطاهاي چندين دهه بوده 
است. او درعين حال ارزيابي مي كرد كه: »استعفاي دولت 
در وضعيت كنوني نامناس��ب خواهد ب��ود زيرا هر دولت 
جديدي هم دچار همين وضعي��ت خواهد بود« و براين 
واقعيت تاكيد كرد كه »حكم حكومتي« )متحد خودش 

يعني رييس جمهوري( زير سوال نخواهد رفت.
خاموش بزرگ در همه اين ماجرا نبيه بري عزل نشدني 
است كه )ازسال ١٩٩٢( رييس مجلس نمايندگان است 
كه همسرش در تظاهرات خياباني به خاطر سوداگري و 
ثروت اندوزي غيرقانوني هو شده بود. سكوت او همراه با 
حمله وحشيانه هوادارانش بود، كه آشكارا در منطقه هاي 
تحت نفوذ او در جنوب، تير، بنت جبيل، نبطيه و بيروت 
دست به حمله خشونت آميز زدند. او بدون آنكه ترديد كند، 
در برابر تظاهرات كنندگان اصلي در پايتخت، گاردهاي 

مجلسي كه خود رييس آن است را وادار به سركوب مردم 
كرد! اين گاردها، همچنين در كنار واحدهاي ضدشورش 
به سوي تظاهرات كنندگان گاز اشك آور پرتاب كردند. 
آنها در نخستين شامگاه تظاهرات ٧٠ تظاهرات كننده را 
بازداشت و كتك زدند و در يكشنبه ١٣ اكتبر آنها را آزاد 
كردند. اين كارها مانع از آن نشد كه تظاهرات كنندگان 
از نو گرد هم آيند و حتي كساني كه به سويشان گاز اشك 
آور تاريخ مصرف گذشته پرتاب كرده بودند، را به سخره 
بگيرند: »به جاي استفاده از موادي كه به اندازه خودتان 
كهنه و ضايعند، دس��ت كم م��ا را با مواد خوب و س��الم 

سركوب كنيد!«.

  »وقتي گفته مي شود همه، منظور همه است«
چند نماينده يا نماينده پيش��ين كوشيدند به تظاهرات 
 كنندگان بپيوندند اما با ش��وخي و طعنه هاي عوامانه و 
پرتاب بطري آب رانده ش��دند. يكي از نمايندگان حزب 
فاالنژ »كتائب« سعي كرد در بيروت در يك تحصن شركت 
كند اما از آن رانده شد. محافظان او واكنش نشان دادند و به 
سوي مردم تيراندازي كردند، درنتيجه يك تن كشته شد و 
٧ تن مجروح شدند. تظاهر كنندگان خشمگين به دفتركار 

و محل شركت حمل و نقل متعلق به او حمله كردند.
بايد گفت كه تريپولي با تقابل شديد بين فقر و ثروت نرخ 
بيكاري بي سابقه اي دارد . اين شهر حدود دوهفته پيش از 
آغاز تظاهرات نشانه هايي از هشدار اجتماعي داده بود. در 
يك گردهمايي مسالمت آميز در حوالي خانه نخست وزير 
ميلياردر پيشين، نقيب ميقاتي، از او خواسته شده بود كه 
»يا در شهر س��رمايه گذاري يا آن را ترك كند«. چند روز 
بعد، شايعه هايي رواج يافت كه او و فواد سينيوره، نخست 
وزير پيشين ديگر، كه متهم به ثروت اندوزي غيرقانوني 
هستند، قصد ترك كشور را داشته اند. درميان تظاهرات 
كنندگان شعارهايي درمورد ممنوع الخروج شدن اين افراد 
و حساب پس دادنشان، و به ويژه بازپس گيري پول هاي 
غارت شده، كه براي بازپرداخت بدهي سنگين عمومي 
كافي اس��ت، سرداده شد. برخي حتي دراين مورد ترديد 
نكردند كه خواستار بازداشت هاي جمعي به شيوه »ريتز 
كارلتون« ]رياض[ ش��وند .از همان آغاز، دولت بي وقفه 
كوشيد جنبشي كه ده هاهزار معترض را فقط در پايتخت 
و به همين اندازه در ديگر جاهاي كش��ور بسيج كرده بود 
را تضعيف كند. براين روال، س��مير جعجع رييس حزب 
»نيروهاي لبناني« و يكي از جنگبارگان در جنگ داخلي، 
اعالم كرد كه وزيرهاي حزبش از دولت خارج مي ش��وند. 

اين حركت تاثير چنداني در تظاهرات  كنندگان نكرد.
مهم ترين اين نوع كارها بيانيه وزير دارايي، علي حس��ن 
الخليل در ش��امگاه ش��نبه ١٩ اكتبر، در پايان ديدارش 
 با ريي��س دولت ب��ود. او دراي��ن بيانيه مي گف��ت كه با

 نخست وزير درباره »تنظيم بودجه بدون ماليات اضافي، 
لغو همه برنامه هاي افزايش ماليات و انجام اصالحات جدي 
به خصوص دربرخي از بخش ها از جمله بانك ها، به شكلي 
كه بر م��ردم اثر نگذارد و كمترين ماليات جديدي بر آنها 

تحميل نكند« به توافق رسيده است.
با اين همه، اين امتيازدهي س��خاوتمندانه قدرت حاكم 
بازتاب چنداني درميان مردم نيافت و بدون كمترين اعتنا 
به تظاهرات خود ادامه دادند. آنها مهلت ٧٢ ساعته نخست 
وزير براي يافتن راه حل هاي رضايت بخش را به خود مربوط 
نمي دانستند.از ابتدا جاي شك بود كه نخست وزير حريري 
بتواند آتشي كه برافروخته شده را خاموش كند: او اعالم 
كرد كه بودجه سال ٢٠٢٠ براي مردم بدون ماليات اضافي 
خواهد بود، حقوق رييس جمهوري، وزيران و نمايندگان 
٥٠ درصد كاهش خواهد يافت و بر سود بانك ها ماليات 
جديدي وضع خواهد شد. بسياري از مردم مي گويند كه 
مي خواهند تا زمان سقوط دولت در خيابان حضور داشته 
باش��ند و انتخاباتي برمبناي يك قانون انتخابات جديد 
سازماندهي كنند كه طبق توافق طائف از قيدهاي مذهبي 

و عقيدتي آزاد باشد.
اين به معناي آن است كه اراده اي براي سرنگون كردن رژيم 
و پرداختن به يك نبرد موجوديتي وجود دارد. كساني كه 
خواهان اين امر هستند مي دانند كه پيروزي دراين نبرد 
آسان نيس��ت، اما مصمم به انجام آن هستند. به همين 
ترتيب، رهبران نيز مصمم به افزودن به عمر رژيم، حتي به 
بهاي جان شهرونداني هستند كه اكنون يك چهارم آنها 

زير خط فقر زندگي مي كنند.
منبع: لوموند ديپلماتيك 

نخست وزير لبنان پس از دو هفته مواجهه با اعتراضات 
و تجمعات خياباني از ص��در دولت كناره گيري كرد تا 
نگراني ها از سرنوشت دماسنج خاورميانه تشديد شود.

به گزارش ايرنا، »سعد حريري« نخست وزير لبنان روز 
سه شنبه پس از نطقي به شدت كوتاه در تلويزيون اين 
كشور با موضوع كناره گيري از صدارت، به كاخ بعبدا رفت 

تا استعفاي خود را تسليم ميشل عون كند.
وي ه��ر چند تا معرفي نامزد جديِد نخس��ت وزيري از 
س��وي رييس جمهوري و صرف نظر از اينكه استعفاي 
وي پذيرفته ش��ود يا نه هدايت امور را در دست خواهد 
داشت اما پذيرش اينكه دولتش به »آخر خط« رسيده 
و توان مقابله با چالش هاي پي��ش رو را ندارد، تحولي 
مهم در لبنان به ش��مار مي آيد يعني كش��وري كه به 
دماس��نج خاورميانه معروف اس��ت و بسياري ثبات يا 
التهاب در لبن��ان را نمودي از وضعيت كلي خاورميانه 

تلقي مي كنند.
لبنان از دو هفته پيش شاهد اعتراضات خياباني است 
كه تحليلگران و ناظران دو دليل عمده را براي آن عنوان 
مي دارند؛ نخست مسائل اقتصادي كه به واسطه توزيع 
ناعادالنه ثروت، وجود فس��اد در نظام سياسي- اداري 
و چالش هاي مزمن��ي چون كس��ري بودجه و ضعف 
خدمات عمومي، نارضايتي هاي بسياري را برانگيخته و 
بر معيشت طيف قابل توجهي از شهروندان لبناني فشار 

وارد مي آورد. دوم هم ناخرس��ندي از عملكرد احزاب و 
نخبگان سياسي كه از ديد بسياري از معترضان مسبب 
عمده دشواري هاي پيش روي جامعه لبنان محسوب 
مي شوند. دولت حريري طي روزهاي گذشته كوشيد 
تا با طرح و وعدهاي مختلف، معترضان را آرام كند اما 
اكنون مي گويد لبنان نياز به »تكان بزرگي« دارد كه از 
عهده وي و كابينه اش برنمي آيد؛ هر چند پيش از اين به 
دليل استعفاي برخي نيروهاي نزديك به سعودي، دولت 

حريري با چالشي جدي روبرو شده بود.
آنچه مسلم است، مطالباتي انكارناپذير و به حق شمار 
زيادي از لبناني ها را به خيابان ها آورد چنانكه چهره اي 
چون »سيدحسن نصراهلل« رهبر حزب اهلل اعتراضات را 
خودجوش خواند اما اين تحوالت به گونه اي بود كه براي 
برخي بازيگران منطقه عدِم استفاده از آن در حكم هدر 

دادن فرصتي بادآورده محسوب مي شد.
برخي حتي پا را فراتر نهاده و مي گويند برپا كردن چادر 
در ميادين و خيابان هاي بيروت و ديگر شهرهاي لبنان و 
 ارايه خدماتي همچون تغذيه معترضان بدون مداخله و 
نقش آفريني بازيگران خارجي باورپذير به نظر نمي آيد.

اين انگاره زماني تقويت مي شود كه در اعتراضات ديگر 
كشور عربي منطقه يعني عراق هم دستگاه هاي تبليغاتي 
بازيگران مزبور بيش فعال ش��ده و تحريك معترضان 
را از طريق شايعه سازي و كشته س��ازي در اعتراضات 

شهرهايي چون كربال دنبال مي كنند. پس از اعتراضات 
اواخر سال ۹۲ در االنبار بود كه داعش توانست از فرصت 

پيش آمده براي گسترش قلمرو خود بهره جويد.
همچنان كه اش��اره ش��د معترضان با چ��ادر زدن در 
خيابان ها قصد دارند پايداري خود را به رخ كش��يده و 
تجمعات خود را مستمر و بي پايان جلوه دهند همچنان 
كه وعده هاي حريري طي دو هفته گذش��ته حاضران 
در خيابان هاي ش��هرهاي لبنان را از ادامه اعتراضات 

منصرف نكرد.
بسياري از تحليلگران به تفاوت هاي جامعه و رويدادهاي 
لبنان با جوامعي اش��اره دارند كه اكن��ون با اعتراضات 
مردمي روبرو اس��ت و در اين كش��ور خشونت هايي به 
مراتب كمتر از كش��ورهايي از عراق تا ش��يلي به وقوع 
مي پيوندد اما واقعيت اين است كه در عرصه هايي چون 
فضاي مجازي و طيفي از رسانه ها، خطوط و برنامه هايي 
هدفمند براي ايجاد اغتشاش و گسترش ناآرامي ها در 
دو كشور مهم منطقه به چشم مي آيد كه ظن مداخله 

بازيگران خارجي را به شدت تقويت مي كند.
نص��ب چادره��اي اعتراض��ي در وقاي��ع اخي��ر و 
خيمه نش��يني هاي مزب��ور مي تواند ي��ادآور برپايي 
چادرهاي معترضان اس��تان االنبار عراق در زمستان 
سال ۹۲ باش��د؛ زماني كه گروهي از معترضان سني 
و عش��اير ش��هرهايي چون فلوج��ه در اعت��راض به 

عملكرد دولت وقت بغداد و س��هم خواهي سياسي از 
»نوري المالكي« تجمعاتي را برگزار كرده و خيمه هايي 
را برپا كردند. مطالبات سياسي سني هاي االنبار از ديد 
برخي ناظران هر چند به حق تلقي مي شد اما از دل آن 
شورش داعش در فلوجه و رمادي سربرآورد كه بخش 
چشمگيري از خاك عراق را تا ميانه سال ۹۴ زير سيطره 
تروريست هاي تكفيري قرار داد. همزماني اين وقايع با 

اعالم كشته شدن سركرده داعش براي بسياري تامل 
برانگيز و جالب توجه به چشم مي آيد و اين پرسش ها را 
پررنگ تر و پراهميت تر از هر زماني مطرح مي سازد كه 
بروز التهاب و بي ثباتي سياسي در كشورهاي منطقه به 
سود چه كس��ي تمام خواهد شد و چه تضميني وجود 
دارد كه از دل اين بي ثباتي ها چالشي نفسگير چون بروز 

و گسترش داعش گريبان دولت هاي منطقه را نگيرد؟
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 پايان يك مهره سوخته
به نام ابوبكر البغدادي 

»جعفر قنادباشي« كارش��ناس مسائل خاورميانه 
در م��ورد اعالم مرگ س��ركرده گروه تروريس��تي 
داعش مي گوي��د: دولت امريكا در ش��رايط  كنوني 
نياز بيشتري به اجراي چنين عملياتي داشت زيرا 
برنامه هاي برون مرزي واش��نگتن در خاورميانه با 
شكست مواجه شده اس��ت و اين حركت جنجالي 
نمايشي بود تا بر ضعف هاي امريكا در منطقه سرپوش 
بگذارد. گ��روه داعش به س��ركردگي البغدادي در 
روزهاي اوج قدرتش در س��ال ۲۰۱۴ بيش از ۱۰۰ 
هزار كيلومترمربع از خاك عراق و سوريه را كنترل 
مي كرد و حدود ۱۲ ميليون نفر زير سلطه  آن زندگي 
مي كردند. با اين حال البغدادي زماني كش��ته شد 
كه تهديد داعش به پايين ترين سطح در سال هاي 
اخير رسيده بود و هزاران نفر از اعضاي گروهش در 
اردوگاه هاي عراق و س��وريه اسير بودند. خود او نيز 
مدت ها بود كه در مخفيگاه به سر مي برد و حتي در 
تبليغات رس��مي هم حضور نداشت. با اعالم مرگ 
س��ركرده داعش از س��وي رييس جمهوري امريكا 
رسانه هاي غربي به دنبال اين موضوع بودند تا عمليات 
كشته شدن سركرده داعش به دست امريكايي ها را 
بزرگ جلوه دهند، اما عده اي از تحليلگران سياسي و 
مقامات كشورهاي منطقه اين موضوع را فاقد اهميت 

امنيتي مي دانند.
پژوهش��گر ايرنا با قنادباش��ي كارش��ناس مسائل 
خاورميانه در مورد مرگ سركرده داعش و تاثيرات 

آن در منطقه به گفت وگو پرداخته است: 
قناد باش��ي در ابتداي اين مصاحبه اظهار داش��ت: 
م��رگ البغدادي هالكت يك نيروي س��وخته بود. 
وقت��ي آخرين پاي��گاه داعش )ابوكمال( از س��وي 
نيروهاي ايراني و ارتش سوريه ويران و پرچم داعش 
پايين آمد داعش به صورت رسمي نابود شد و براي 
هميشه پايگاه هاي خود را از دس��ت داد؛ البته اين 
گروه تروريس��تي مدت هاي قبل نيز پايگاه خود در 
موصل عراق را از دست داده بود و هيچ گونه مركزيتي 

نداشت.
»سركرده داعش در شرايط فعلي به يك مهره سوخته 
تبديل ش��ده بود و امكان فعاليت در بيرون از كشور 
عراق و در س��طح منطقه را نداشت. تحول جديدي 
بعد از مرگ البغدادي در كشورهاي منطقه به وجود 
نمي آيد، اما مي تواند در بدنه و هسته اصلي بقاياي 
داعش تغييراتي را به وجود آورد و بهانه اي براي تعيين 
جانش��يني وي و آغاز فعاليت هاي جديد اين گروه 
تروريستي باش��د. در مورد القاعده نيز شاهد بوديم 
بعد از كشتن اس��امه بن الدن از سوي امريكايي ها، 
القاعده درصدد شد تا فرمانده ديگري را تعيين كند 
و داعش شكل جديدي از القاعده بود كه بعد از مرگ 
بن الدن به وجود آمد. مرگ سركرده داعش تاثيري 
در اوضاع منطقه ندارد، اما بهانه اي به دست طرفداران 
داعش مي دهد كه با فعاليت هاي مخفي فرد ديگري 

را انتخاب كنند و فعاليت دوباره اي انجام دهند.«
اين كارشناس مس��ائل خاورميانه در مورد ارتباط 
مرگ س��ركرده داعش با اوض��اع داخلي امريكا نيز 
اظهار داش��ت: بسياري از تحليلگران و كارشناسان 
سياس��ي بر اين باورند كه اعالم مرگ البغدادي در 
اين برهه از زمان كه يك س��ال با برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا فاصله دارد داراي معناي 
سياس��ي براي جامعه امريكاس��ت. بنا ب��ر تجربه، 
مبارزات انتخاباتي رياس��ت جمهوري امريكا از يك 
سال قبل از برگزاري انجام مي شود. »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري فعلي امري��كا مي خواهد همانند 
»باراك اوبام��ا« رييس جمهوري پيش��ين اياالت 
متحده كه از كشتن بن الدن استفاده سياسي كرد، 
بهره برداري سياسي كند؛ دموكرات ها هم همانند 
جمهوري خواه��ان در پ��ي بهره ب��رداري از چنين 

موضوعاتي هستند.
»در ش��رايط كنوني دولت امريكا نياز بيش��تري به 
اجراي چنين عملياتي داشت زيرا همه برنامه هاي 
برون مرزي امريكا در خاورميانه با شكس��ت مواجه 
شده اس��ت و نياز به پيروزي داشت تا با يك حركت 
جنجالي ب��ر ضعف هاي خود در منطقه س��رپوش 
بگذارد. امريكا قادر به حفظ امنيت عربستان نبود و 
نتوانست به اهداف خود در سوريه و عراق دست پيدا 
كن��د، در نگهداري از خطوط انتقال نفت كه مدعي 
حراس��ت از آنها بود نيز ناكام مان��د و در برنامه هاي 
ديگري اعم از سياسي و اقتصادي كه در منطقه داشت 
نيز با بن بست مواجه شد لذا نياز شديد به حركت يك 
جنجالي داشت تا از آن به عنوان پيروزي، بهره برداري 
سياس��ي كند و روشن است در مقطع كنوني مرگ 
البغدادي هيچ دس��تاوردي براي امريكا و شخص 

رييس جمهوري اين كشور ندارد.« 
قنادباشي در مورد وفادار نبودن امريكا به متحدان 
منطقه اي خود بيان كرد: امريكايي ها در بحران شمال 
سوريه متهم اصلي هستند، زيرا كردهاي سوريه را 
كه از متحدان خود بودند تنها گذاشتند و زمينه را 
براي عمليات نظامي تركيه فراهم كردند. كردهاي 
سوريه از اين قضيه نگران بودند و با مرگ البغدادي، 
به نوعي دولت امريكا خواست از كردها دلجويي كند. 
خروج امريكا از مناطق كرد نشين سوريه انتقادات 
فراواني را نسبت به واشنگتن به دنبال داشته است 
و تبليغ كشتن البغدادي به نوعي دلجويي از كردها 
نيز محسوب مي شود. دولت امريكا در بحران شمال 
سوريه به خاطر حركت ها و رفتارهاي يك سويه متهم 
اصلي بود و خروجش��ان اجازه فرار زندانيان داعش 
از زن��دان را فراهم آورد. اين كارش��ناس همچنين 
اظهارداشت: اعالم مرگ البغدادي هيچگاه ذهنيت 
منطقه در مبارزه امريكا با داعش را به وجود نمي آورد، 
زي��را امريكايي ها خود داعش را ب��ه وجود آوردند، 
تقويت كردند و سالح در اختيار اين گروه تروريستي 
قرار دادند. مرگ البغدادي به دليل اين است كه تاريخ 
مصرف اين مهره سوخته گذشته است و امريكايي ها 
با از بين بردن وي اطالعات راجع به داعش و امريكا 
را حذف كردند و اكنون در س��طح منطقه درصدد 
تحركات ديگري از جمله حمايت از اغتشاشات عراق 

و لبنان هستند.

  طبقه سياسي بالفاصله گستره خيزش را درنيافت و متوجه نشد كه مساله نه برسر واتساپ است، نه افزوده شدن چند ليره به قيمت سيگار، كه مردم 
به مقدار زياد مصرف مي كنند، و نه حتي ماليات جديد وضع شده بر بنزين، بلكه بر سر چندين دهه نارضايتي و سرخوردگي انباشته شده است. يكي از 
جوانان به اوريان ٢١ مي گويد: »آيا آنها واقعا فكر مي كنند كه اعتراض هاي ما به خاطر واتساپ يا سيگار است؟ نه! حتي براي نان نيز نيست! ما ديگر اين 
طبقه انگلي حاكم را نمي خواهيم كه باعث و باني بدبختي مان است و عزم جزم دارد به بدهكار كردن كشور به )CEDRE(، »كنفرانس اقتصادي براي 

توسعه لبنان با انجام اصالحات در موسسات« و جاهاي ديگر ادامه دهد
  به نظرمي ايد كه حفره اي سياست مداران را از مردم جدا مي كند. آيا در فرداي آغاز تظاهرات، وزير مخابرات در تلويزيون ظاهر نشد و نگفت كه به 
توصيه نخست وزير تصميم گرفته در برنامه خود براي وضع ماليات روي واتساپ تجديدنظر كند؟ ولي تظاهرات كنندگاني كه از اين گفته وزيرآگاه 
شده بودند، در صحن خيابان به ناسزاگويي هايي، گاه زشت، به وزير پرداختند كه به خاطر شكالت فروشي هاي زنجيره اي اش شناخته شده است. به 
اين شكالت فروشي ها حمله و كاالهايش غارت شد و بين تظاهرات كنندگان محروم توزيع گرديد. اين امر به سخره گرفته شد، از آن فيلم تهيه و در 

واتساپ و شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذارده شد و هشتكي نيز در مخالفت با وزير كه به بي لياقتي، دورويي و فساد معروف است، درست شد

برش
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مردحزبمحور

تالش »شي جين پينگ« براي تسلط بر چين 
نويسنده: ريچارد مك گرگور|

منتشر شده در: فارن افرز | مترجم:طال تسليمي|
سال 2011 كه جو بايدن، معاون رييس جمهوري باراك 
اوباما، با شي جينپينگ، رييس جمهوري چين، ديدار 
كرد با يك سري سواالت درباره سياست گذاري هاي 
اي��االت متحده مواجه ش��د. اينكه نظ��ام چگونه كار 
مي كند؟ رابطه بين كاخ سفيد و كنگره چگونه است؟ 
پكن چگونه بايد سيگنال هاي سياسي از واشنگتن را 
تفسير كند؟ اين سواالت براي بايدن و مشاورانش پس 
از نزديك به يك دهه نااميدي از برخورد با هو جينتائو، 

رهبر پيشين چين، دلگرم كننده بودند.
اما در جريان جلس��ات و وعده ه��اي غذايي در پكن و 
چنگدو، پايتخت استان س��يچوان، هيات امريكايي 
متوجه يك مساله ديگر درباره شي شد: او مانند ديگر 
رهبران چيني درب��اره كن��د و كاو در زندگينامه اش 
محتاطانه عم��ل مي كرد. بازگو كردن داس��تان هاي 
ش��خصي آنها در مقابل مقامات چيني، چه رس��د به 
خارجي ها، به معناي باز گو كردن تاريخ سياسي معاصر 
چين متشكل از پاكسازي ها، خيانت ها و دگرگوني هاي 

ايدئولوژيك است. 
با اين حال، ش��ي درباره پدرش، شي ژونگشون، يك 
 انقالب��ي از روزهاي اول فعاليت حزب كمونيس��ت و 
مائو زدونگ، موسس چين نوين كه براي تحت كنترل 
درآوردن رقبايش كشور را دگرگون كرده بود، بي پروا 
سخن مي گفت. پدر شي كه زماني يكي از اعضاي وفادار 
حزب به شمار مي رفت، در اواخر دهه 1950 به معاونت 
 نخست وزيري رس��يده بود، اما مائو در سال 1962 و 
پس از حمايتش از رهبري رقيب، او را از صحنه حذف 
كرده بود. اندكي بعد، پدر شي زنداني شده و در جريان 
انقالب فرهنگي توسط سپاه سرخ تحقير در مالء عام را 
متحمل شده بود. افراطي ها پسرش را مورد آزار قرار داده 
و او را به حومه شهر تبعيد كرده بودند. پدر شي تا اواخر 
دهه 1970 كه مائو درگذشت، اعاده حيثيت نشد. اما 
شي به وضوح به مسافران امريكايي نشان داد كه مائو را 

رد نمي كند و حتي به او احترام مي گذارد.
بايدن و مشاورانش چين را با اين ادراك ترك كردند كه 
برخورد با شي به مراتب از برخرد با هو سخت تر خواهد 
بود چرا كه او جاه طلبي هاي بيشتري براي كشورش 
دارد و درباره حفظ منافعش تهاجمي تر عمل مي كند. 
حق با آنها بود، اما به هر حال، باز هم او را دست كم گرفته 
بودند. ش��ي از زماني كه ه قدرت رسيد، مخالفت هاي 
داخلي را با خشونت سركوب كرد، مبارزه اي گسترده 
عليه فساد به راه انداخت و سياست خارجي جسورانه 
و گسترده را به اجرا گذاشت كه بطور مستقيم اياالت 
متحده را به چالش مي كش��يد. تا پيش از آنكه ش��ي 
به عنوان رهبر حزب كمونيس��ت منصوب شود، عده 
 اندكي مي توانس��تند اي��ن ميزان جاه طلب��ي را در او 

پيش بيني كنند.
در سال هاي اخير بسياري در غرب درباره برداشت هاي 
اشتباه از چين و شي نوش��ته اند. تحليلگران خارجي 
طبق عادت باورهاي غرب را درباره چگونگي اصالحات 
در چين با اعتقادات حزب درباره چگونگي اداره كشور 
اشتباه گرفته اند. اما جداي از برداشت هاي گمراه كننده 
خارجي ها، ظاهرا همكاران شي هم در سال 2007 كه 
او رياس��ت جمهوري را از هو تحويل گرفت، برداشت 

درستي از شرايط نداشتند.
ش��ي همواره يك معتق��د واقعي به ح��ق حزب براي 
حكومت بر چين بوده است. از نظر او، مركزيت حزب، 
مائ��و و اصول كلي حزب همگ��ي بخش هاي متفاوت 
يك كليت هس��تند و رد يك بخش از تاريخچه حزب 
كمونيس��ت به معناي رد همه ديگر بخش هاست. از 
ديدگاه شي، يك رهبر چين بايد باالتر از همه سرخها 
باش��د به اين معنا ك��ه در خوبي و در ب��دي به حزب 
كمونيس��ت، رهبر آن و ريش��ه هاي ايدئولوژيكي آن 

وفادار بماند.
ش��ي در زمان تصدي مقام رياست جمهوري به شدت 
از فساد و فروپاشي ستون هاي حاكميت حزب يعني 
ارتش، بنگاه هاي دولتي، دستگاه هاي امنيتي و دستگاه 
تبليغاتي، به وحشت افتاده بود. از اين رو، يك ماموريت 
نجات آغاز كرد. او تصميم داشت سرخ ترين رهبر نسل 
خود باش��د. و انتظار داشت كه همه اعضاي حزب از او 

پيروي كنند.

  سرخ از بدو تولد
س��ال هاي اول زندگي ش��ي هم امتيازات��ي به عنوان 
خانواده يكي از رهبران ارش��د حزب را شامل مي شد و 
هم مخاطراتي كه به تغيير جهت وزش بادهاي سياسي 
با آن مواجه شدند. شي در دوران نوجواني در مدرسه اي 
خيلي خوب در پكن تحصيل و در ژونگنانهاي، مجتمعي 
گسترده در كنار شهر ممنوعه كه رهبران ارشد حزب در 
آن زندگي و كار مي كردند، با پدرش ديدار مي كرد. در 
ميانه دهه 1960 كه مائو انقالب فرهنگي را آغاز كرد، 
دنياي شي زير و رو شد. نيروهاي گارد سرخ او را دستگير 
و به تماشاي مراسم تقبيع پدرش وادار كردند. شي 17 
س��اله پس از آن به همراه ديگر نخبگان طرد شده به 

حومه شهر فرستاده شد و شرايط دشواري را گذراند.
زماني كه ش��ي در ليانگجيا، روستايي فقيرنشين در 
ش��مال غربي چي��ن، گذراند اگرچ��ه زخم هايي بر او 
گذاش��ت اما در عين حال او را براي نبردهاي پيش رو 
آماده كرد. شي در مصاحبه اي كه در سال 2000 منتشر 
ش��د، گفت: »افرادي كه تجربه محدودي در رابطه با 
قدرت دارند، افرادي كه از آن بس��يار دور بوده اند، اين 
اتفاق ها را اسرارآميز و خاص مي پندارند. اما من به وراي 
اتفاقات ماوراء الطبيعه مي نگرم: قدرت، گل ها، جالل و 
تشويق. من بازداشتگاه ها و سرسختي هاي طبيعت بشر 
را مي بينم. اين سبب شده به دركي عميق تر از سياست 
برسم.« شي سرانجام در سال 1974 به عنوان يك عضو 
كامل حزب كمونيست چين پذيرفته شد؛ اما از آن زمان 

به بعد سيري صعودي را در حزب طي كرد. 
امروزه تنها بهتري��ن و باهوش ترين افراد مي توانند به 
دانشگاه س��ينگهوا در پكن راه يابند، اما شي در سال 
1975 و پي��ش از آنكه در دانش��گاه امتحان ورودي 
برگزار ش��ود و به عنوان يكي از ورودي هاي »كارگر، 
س��رباز، دهقان«، به آن راه يافته بود. )هنوز هم بخش 
گسترده اي از جامعه روشنفكري چين معتقدند كه 
ش��ي تحصيالت خوبي نداشته اس��ت.( شي پس از 
فارغ التحصيلي لباس نظامي بر ت��ن كرد و به عنوان 
دستيار ِگنگ بيائو، يكي از نزديكترين رفقاي پدرش، 
در كميسيون نظامي مركزي مشغول به كار شد؛ اين 
تجربه اي بود كه پيوندي مهم بين شي و نيروهاي مسلح 
را در پي داشت. شي پس از ترك كميسيون نظامي به 
عنوان معاون دبير حزب در ِهبي، در نزديكي پكن، و در 
فوجيان، ساحلي در مقابل تايوان در سرزمين اصلي، 
مش��غول به كار و نهايتا در س��ال 2000 در آن استان 
فرماندار ش��د. او در سال 2002 در استان ِژجيانگ در 

نزديكي شانگهاي فرماندار و دبير حزب شد.

  رهبري باالتر از همه سرخ ها
فوجي��ان و ژجيان��گ را مي توان س��نگ بن��اي رونق 
ش��ركت هاي خصوصي در چين دانست. فوجيان يك 
دروازه مه��م براي ورود س��رمايه گذاران از تايوان بود و 
ژجيانگ محل استقرار شماري از موفق ترين شركت هاي 
خصوصي چين از جمله غول تجارت الكترونيكي »علي 
بابا« و خودروسازي »جيلي« است. در سال 2012 كه 
ش��ي بزرگ ترين رهبر چين شد، رس��انه هاي غربي از 
پيشينه او در اين استان ها به عنوان نشانه درك او از بازارها 
سخن گفتند. بلومبرگ نيوز به نقل از لو گوانكيو، يك تاجر 
كه مالكيت و رياست شركت توليد قطعات يدكي خودرو 
»وانش��يانگ گروپ« را بر عهده داشت، نوشت كه روح 
سرمايه داري ژجيانگ بر شي نشسته است: »وقتي شي 
دبيركل )حزب( شود، پذيراتر خواهد شد و توجه بيشتري 
به شركت هاي تجاري و زندگي مردم نشان خواهد داد.« 
اما بررسي دقيق تر اظهارات و نوشته هاي شي در زمينه 
اقتصادي در زماني كه در استان هاي فوجيان و ژجيانگ 
فرماندار بود، نشان مي دهند كه او يك حامي سرسخت 
ارتدوكسي حزب است. شي همواره از توازن بين توسعه 
بين دولت و اقتصاد كارآفريني صحبت كرده بود اما در 
عمل، منظورش آماده سازي بخش دولتي بود تا اطمينان 

حاصل كند كه كارآفرينان بر آن برتري نمي يابند. 
اوايل س��ال 2007 كه رهبري حزب كمونيس��ت شي 
جينپينگ را بطور ناگهاني به شانگهاي منتقل كرد تا دبير 
حزب در دومين شهر چين باشد، او عمال به يك گزينه 
احتمالي براي جانشين هو تبديل شد. طبق كنوانسيون 
حزب، كنگره حزب بايد اواخر س��ال 2007 يك نفر را 
انتخاب مي كرد تا 5 سال بعد از آن و در زمان پايان 2 دوره 
رياست جمهوري هو، جايگزينش شود. شي به عنوان يك 
نامزد توافقي ظاهر شد. لي ككيانگ و لي يوانچائو، رقباي 
شي، هر دو همانند هو از ليگ جوانان كمونيست بودند. 
براي بزرگان حزب تصور سلطه يكي ديگر از اعضاي ليگ 
جوانان بر حزب براي يك دهه ديگر، غيرقابل قبول بود 
چرا كه اين مس��اله قدرت يك جناح را به قيمت قدرت 

ديگر جناح ها افزايش مي داد.
براي ش��ي ش��رايط كامال بر وفق مراد بود. او يك مقام 

ش��ناخته ش��ده بود كه گروه ه��اي غال��ب در حزب و 
قدرتمندتري��ن خانواده هاي سياس��ي و بزرگان حزب 
قبولش داشتند. او وراي پدرش، شجره نامه اي طوالني 
در حزب كمونيست چين داش��ت. از انقالب فرهنگي 
س��ربلند بيرون آمده و پس از اعاده حيثيت از پدرش، 
ديگر هيچ لكه سياهي در كارنامه شي باقي نمانده بود. 
با حمله نظامي وحشيانه سال 1989 به ميدان تيانانِمن 
ارتباطي نداش��ت. با وجود اينك��ه از اواخر دهه 1990 
فرماندار فوجيان بود كه بسياري از مقامات استاني در 
آنجا يك طرح كالهبرداري ميليارد دالري گرفتار شدند، 
شي اساسا از فساد به دور بود. از همسر اولش جدا شده، 
اما همسر دوم او يعني ِپنگ ليوان يك ستاره و خواننده 
مشهور در سطح ملي وابسته به گروه هنرهاي رزمي بود. 
شي كامال با اعتماد به نفس عمل و در مراسم رسمي به 
وضوح و قاطع صحبت مي كرد و تپق نمي زد. اما ش��ايد 
مهم ترين مساله اين بود كه بزرگان حزب تصور مي كردند 
مي توانند او را كنترل كنند. طبق گزارشي از رويترز، آنها 
بر سر شي توافق كردند چون او »پايگاه قدرت« نداشت و 

تصور مي كردند مي توانند بر او نفوذ داشته باشند.
ش��ي به عنوان كس��ي كه قرار بود رهبر شود، موافقت 
الزم براي متمركز كردن مجدد قدرت در پكن را پس از 
دوره اي از پراكندگي قدرت در سرزمين هاي دوردست 
كه با فساد و خويشاوندساالري همراه بود، كسب كرد. اما 
حتي اگر اين اولين وظيفه محول شده به شي بوده باشد، 
باز ه��م او در اين زمينه خيلي فراتر از يك انجام وظيفه 
ساده پيش رفته است. بطور قطع رهبران حزب در سال 
2007 قصد نداش��تند كه از روي عمد يك اقتدارگراي 
جديد را براي ش��كل ده��ي به كش��ور روي كار آورند. 
اما معلوم ش��د كه نامزد مصالحه چيزي به نام س��ازش 

نمي شناسد.

  پارانوياي ابدي
دگرگوني ش��ي از چند عامل متفاوت نشئت مي گيرد. 
اقدامات دو نفر از رقباي ش��ي يعني بو ش��يالي، دبير 
حزب در چانگكين��گ، و ژو يونگكانگ، رييس امنيت 
داخلي، زنگ هش��دار را در گوش رهبران حزب به صدا 
درآورد. در دوران ه��و رهبران ح��زب مجبور بودند در 
بسياري از زمينه ها محتاطانه عمل كنند؛ اما با حمايت 
شي مي توانستند بو و ژو را زمين بزنند. اين دو نفر پس از 
تحقيقاتي طوالني به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت 
سرنگون شدند. سقوط آنها به يك زلزله در سياست چين 
منجر شد. بو پسر كاريزماتيك يك قهرمان انقالبي بود كه 
با به پا كردن سر و صداي مردمي، به حلقه داخلي حزب 
راه يافته بود. ژو كه تا اواخر سال 2012 از اعضاي كميته 
عالي پوليتبورو بود، از طريق س��لطه بر پليس مخفي و 
بخش انرژي، قدرت قابل توجهي به دس��ت آورده بود. 
دس��تگيري اين دو نفر به ترتيب در سال هاي 2012 و 
2013، جرايم و اقدامات غيراخالقي آنها را آشكار ساخت. 
بعدتر، رس��انه ملي به نقل از مقامات ارشد دولت اعالم 
كرد كه اين دو نفر در حال توطئه چيني براي كودتايي 
داخلي بودند تا شي را از صعود به باالترين سمت در حزب 
بازدارند. در داخل حزب چنين اقداماتي خيلي بدتر از 

فساد انگاشته مي شد.
مس��اله ديگ��ري كه ش��ي را نگ��ران مي ك��رد، زوال 
ايدئولوژيكي خود حزب بود كه در سوءاستفاده از قدرت 
و آزادي عمل ش��خصي رهبران حزب در شركت هاي 
خصوصي و دولتي نمود يافته بود. شي در خارج از كشور 
»انقالب هاي رنگ��ي« در اروپا و اعتراضات خياباني در 
خاورميانه را شاهد بود كه به سرنگوني دولت ها انجاميده 
بودند. اما يكي از جدي ترين موارد هشدار دهنده براي 
شي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ترس ناشي از 
تماشاي نابودي يك شبه حزب كمونيست شوروي به 
شمار مي رفت. او يك مرتبه در جريان يك سخنراني 
در س��ال 2012 گفت: »يك حزب بزرگ ناپديد شد؛ 
به همين سادگي. از نظر شمار اعضا، حزب كمونيست 
ش��وروي خيلي بزرگ تر از ما بود، اما هيچ كسي آنقدر 
مردانگي نداشت كه بايس��تد و مقاومت كند.« چين 
مطالعات بس��ياري درباره فروپاش��ي اتحاد جماهير 
ش��وروي و اتفاقات بعدي آن انجام داده است. نزديك 
به يك چهارم قرن از فروپاش��ي شوروي گذشته بود و 
شي كه هنوز از وضعيت حزب آسوده خاطر نشده بود 
مي خواست همه اعضاي حزب از رهبران ارشد تا اعضاي 
رده پايين را به بازگشت به مدرسه و آموختن درس هاي 

فروپاشي شوروي وادار كند. او در يك سخنراني ديگر 
در سال 2012 گفت: »ناديده گرفتن تاريخچه اتحاد 
جماهير ش��وروي و حزب كمونيست شوروي، ناديده 
گرفتن لنين و استالين و ناديده گرفتن هر اتفاق ديگري 
به مثابه نهيليسم تاريخي است. چنين كاري افكار ما را 
بر هم مي زند و بر نهادهاي حزب در همه سطوح تاثير 

منفي مي گذارد.
رقابت بر سر رهبري حزب و پوسيدگي ايدئولوژيكي 
شي را به س��مت اقدامات ديوانه وار سوق دادند. او در 
200 روز اول رياست جمهوري خود حوزه وسيعي را در 
سياست تحت پوشش قرار داد و تغييرات گسترده اي با 
سرعتي خارق العاده به اجرا درآورد. در عرض چند هفته 
بر دولت خود عنوان »روياي چيني« را نهاد و يك سري 
قوانين جديد رفتاري براي مقامات تعيين كرد، براي 
ايده هاي قابل بحث و غير قابل بحث شاخص گذاشت 
و روزنامه هاي ليبرال در جنوب چين را به دليل ترويج 
واژه »مشروطيت« كه در كشور تك حزبي واژه كثيفي 

به شمار مي رود، سركوب كرد.

 او همچنين در مقابل انتقادها از حزب ايستاد. وكالي 
فعال كه فضاي كوچكي براي دفاع از حقوق شهروندان 
يافته بودند ني��ز دانه به دانه توس��ط نيروهاي امنيتي 
دستگير شدند. مقامات از 250 نفر از آنها در جريان يك 
كارآموزي روش شناختي بازجويي كردند. آنهايي كه 
مجرم شناخته شده بودند بدون يك محاكمه حقيقي 
سال ها به زندان افتادند. وانگ كوانژونگ، يكي از آخرين 
وكالي حقوق بشر برجسته در چين تا ماه ژانويه امسال 
با وجود گذراندن 4 سال در زندان، بطور رسمي به هيچ 

جرمي محكوم نشده بود.

  مديريت چين به مثابه مديريت بحران
شي اين روند را تا سال 2013 ادامه داد. در ماه سپتامبر 
همان سال از »ابتكار عمل كمربند و جاده« پرده برداشت 
كه برنامه پكن براي توسعه و تسلط بر مسيرهاي زميني 
و دريايي ارتباطي بين يوروآسيا و اقيانوس هند و تبديل 
چين به مركز تجارت و فناوري و مرتبط كردن آن با اروپا 
را نشان مي داد. شي با وجود اعتراض هاي اياالت متحده 
بانك سرمايه گذاري زيرس��اخت هاي آسيا را تاسيس 
كرد. ريشه كن كردن فقر در چين را به عنوان هدف سال 
2020، همزمان با 100 سالگي تاسيس حزب كمونيست 
چين، تعيين كرد. او مجدد بر اختالفات با تايوان دامن زد 
و آن را »مساله اي سياسي« خواند كه نبايد به نسل هاي 
بعدي منتقل ش��ود. اندكي بعد هم چين اجراي برنامه 
ديرينه ساخت پايگاه هاي نظامي بزرگ در درياي چين 
جنوبي را آغاز كرد.  شايد بتوان مهم ترين اقدام شي از آغاز 
دوره رياست جمهوري اش را كمپين مبارزه با فساد او و 
انتصاب وانگ كيشان، يكي از سرسخت ترين و تواناترين 
مقامات نسل خود به عنوان رييس اين عمليات، دانست. 
وس��عت پاكس��ازي در جريان اين عمليات در مخيله 
نمي گنجد: از اواخر سال 2012 كه اين عمليات آغاز شد، 
مقامات مربوطه درباره بيش از 2.7 ميليون مقام چيني 
تحقيق��ات و بيش از 1.5 ميليون نف��ر از آنها را مجازات 
كردند. 7 عضو هيات عالي پوليتبورو، كابينه دولت و ده ها 
ژنرال درجه دار از جمله مجازات شدگان بودند. دو مقام 
ارشد هم به مرگ محكوم شدند. حزب كمونيست چين 

بيش از 90 ميليون نفر عضو داشت، اما پس از مستثني 
شدن كشاورزان، افراد مسن و بازنشسته كه بطور عمده 
از اشتباهات آنها چشم پوشي شد، پاكسازي تقريبا يك 
نس��ل كامل از اعضاي حزب را حذف كرد. شمار باالي 
متهمان و مجازات شدگان از اين حقيقت پرده بر مي دارند 
كه عمليات مبارزه با فساد صرفا يك بهانه براي پاكسازي 
سياسي بوده است. هيچ شكي نيست كه در اين كمپين 
ش��ماري از رقباي شي هدف گرفته ش��دند؛ اما گستره 

عمليات وراي فهرست دشمنان او بود.
براي درك ماهيت ناخوشايند اين كمپين مبارزه با فساد 
مي توان به پرونده ژانگ يانگ، يكي از ژنرال هاي ارش��د 
چين و رييس بخش فعاليت سياس��ي ارتش )مسوول 
نظارت بر وفاداري ايدئولوژيك در ارتش( نگاهي انداخت. 
از ديدگاه عموم مردم، ژانگ يك عضو بي اهميت حزب 
كمونيس��ت بود كه تنها به دليل لباس نظامي كه بر تن 
مي كرد در عكس ها قابل تشخيص بود. اما در داخل نظام، 
او يك بازيكن قدرتمند به شمار مي رفت. در سال 2017 
جس��د ژانگ را در حالي كه خود را از سقف عمارتش در 
گوانگژو آويخته بود، پيدا كردند. اولين نش��انه اي كه از 
ارتباط خودكشي او با كمپين مبارزه با فساد خبر مي داد، 
شيوه پوشش خبري اتفاق توسط رسانه ها بود. با وجود 
چندين دهه خدمات و مقام ارشد او در حزب، از ژانگ به 
احترام ياد نشد. روزنامه رس��مي ارتش او را مردي »بي 
توجه به اخالقيات« و ش��يوه مرگ او را »راهي شرم آور 
براي پايان دادن به زندگ��ي« و »يك اقدام بد براي فرار 
از مجازات« خواند. اما اقدامات حزب عليه ژانگ با دفن 
او پايان نيافت. در س��ال 2018 و حدود يك سال بعد از 
مرگ ژانگ، او را از حزب كمونيس��ت اخراج كردند؛ اين 
شيوه حزب براي گناهكار دانستن او به شيوه رسمي بود.

تالش ش��ي ب��راي متمرك��ز ق��درت اواخ��ر دوره اول 
رياس��ت جمهوري او يعن��ي در س��ال 2017 ب��ه اوج 
خود رس��يد. طبق كنوانس��يون هاي در ح��ال تغيير 
سياست گذاري هاي سطح باالي چين، در اين شي بايد 
شخصي را انتخاب مي كرد كه در سال 2022 جانشين او 
شود؛ اما او قانون محدوديت رياست جمهوري به دو دوره 

پنج ساله را لغو و عمال خود را رهبر ماندگار چين كرد.

  هيچ چيزي ابدي نيست
شي تصميم گرفت تا مديريت چين را به صورت مديريت 
بحران انجام دهد. اين مس��اله در ابتدا در رقابت چين با 
اياالت متحده كمك رسان بود. اما در ادامه مسير سبب 
شد كه شمار دشمنان او در خانه و منتقدانش در خارج 
افزايش يابد. هزاران خانواده ثروتمند چيني و مشاوران 
آنها كه ش��اهد نابودي زندگي لوكس خ��ود در رندك 
كمپين مبارزه با فس��اد بودند، براي سال ها به خشم از 
ش��ي ادامه خواهند داد. نخبگان تكنوكرات احس��اس 
مي كنند چسبيدن شي به قدرت، نابود سازي اصالحات 
حقوقي نوظهور و به آشوب كشيدن وضعيت اقتصادي 
كش��ور خيانتي به آنها بوده است. شي تا همين اواخر به 
ندرت درباره بخش خصوصي اظهارنظر مي كرد؛ حدود 
70 درصد از تولي��د اقتصادي چين مرب��وط به بخش 
خصوصي است و اين بخش سهم قابل توجهي در اشتغال 
زايي ايفا مي كند. اظهارات نمادين شي در اين زمينه در 
اواخر سال گذش��ته ميالدي و وقتي كه شي گروهي از 
كارآفرينان را به جلس��ه اي در تاالر بزرگ خلق دعوت 
كرد، نش��انه اي از تالش براي اصالح اين روند بود. شي 
در كوتاه م��دت مي تواند از روحيه ملي گرايانه كه در پي 
جنگ تجاري با اياالت متحده و خصومت هاي ناخوشايند 
رييس جمهوري دونالد ترامپ برانگيخته شده، سود ببرد؛ 
اما واقعيت اين است كه مشكالت ايجاد شده در دوران 

شي از بين نخواهند رفت.
در خارج از چين مخالفت ها و مقابله ها با چين به شدت 
افزايش يافته اس��ت. اياالت متحده در همه زمينه ها از 
اقدامات تجاري گرفته تا اس��تقرارهاي نظامي، با چين 
مقابله مي كند. آلمان بر رقابت صنعتي متمركز ش��ده 
است. با كاهش قدرت اياالت متحده در منطقه، استراليا 
همانند بسياري از ديگر كش��ورهاي آسيا نگران است 
كه مجبور شود خودش در برابر چين از خود دفاع كند. 
ژاپن نگران است كه چين بر درياهاي پيرامون آن مسلط 
شود و درصدد تالفي دشمني هاي ديرينه برآيد. تايوان 
نگران است كه پس از چندين دهه خودمختاري مجددا 
تحت سلطه سرزمين اصلي چين قرار بگيرد. كشورهاي 
جنوب شرقي آسيا همچنين از قرار گرفتن در سايه چين 
ناراحت هستند. براي كانادا زنگ هشدار سال گذشته و 
زماني به صدا در آمد كه پليس ونكوور يك مدير اجرايي 
ارشد چيني از شركت مخابراتي هوآوي را دستگير كرد تا 
به امريكا تحولي دهد؛ مقامات چيني در مقابل دو شهروند 
كانادايي را دستگير كردند و به گروگان گرفتند. در هنگ 
كنگ، از م��اه ژوئن تاكنون ميليون ها نف��ر عليه قانون 
پيشنهادي استرداد مجرمين به سرزمين اصلي تظاهرات 
كرده اند. حتي مائو هم در رهبري حزب و كشور رقبايي 
داشت؛ اما شي دست كم در حال حاضر از بي رقيب ماندن 
خود كسب اطمينان كرده است. اما بسياري معتقدند كه 
تا پيش از كنگره بعدي حزب كمونيست چين در سال 
2022 و به ويژه اگر مشكالت اقتصادي كشور همچنان 
حل نشده باقي بمانند، ترس هاي شي گريبان او را خواهند 
گرفت. اين احتمال وجود دارد كه در آن زمان مخاطره 
آشكار ساختن تمايالت خود را به جان بخرد. شايد شي 
بتواند كار خود را با استفاده از ضعف هاي حزب در خانه و 
استفاده از جنگ هاي چين در خارج راه بيندازد. اما شايد 
روزي برسد كه نهايتا بپذيرد كه او هم فاني است و زماني 

مي رسد كه بايد از قدرت كناره گيري كند.
ش��ي در تغيير و به زانو درآوردن نظام حزب كمونيست 
طبق خواسته هاي خود، توانايي و جسارت زيادي نشان 
داده است. اما آنطوري كه از تاريخ معاصر چين بر مي آيد، 
نظام دير يا زود با او مقابله خواهد كرد. در اين زمينه، صرفا 

مساله زمان مطرح است. 
منبع: ديپلماسي ايراني
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اختالفات چين و هند
مريم خالقي نژاد| زهرا بني اشراف| 

مركز بين المللي مطالعات صلح| 
چين و هند دو كشور قوي با ظرفيت هاي متفاوت اما 
هر دو با باالترين جمعيت هاي جهان و اقتصادهاي با 
رشد و تراز جهاني تند و سريع نسبت به مناطق ديگر 
را دارا هستند كه از ديرباز برخي اختالفات تاريخي را 
به همراه مناسبات تقريبا ضعيف و داراي فراز و فرود 
دارا بوده اند. چين داراي تمدني قديمي است و هند 
نيز پس از اس��تقالل خود چندين اختالف عميق و 
جنگ با اين كشور داشته است. اما بعد از جنگ سرد 
دو كش��ور گفت وگوهاي زيادي را از سر گرفتند كه 
هيچگاه منجر به قطع و از بين بردن اختالفات ميان 
اين دو نشد. در اين بين روابط كشورها با هم پيمانان 
خود نيز يك��ي از عوامل دام��ن زدن به اختالفات و 
كمرنگ شدن تفاهمات ميان دو كشور است. همه 
اين اختالفات منجر به يك بازي نامتقارن ميان چند 
بازيگر شده است كه چين در مقابل امريكا و هند و 
ديگر يارانش قرار دارد. اگرچه اين دو كش��ور از نظر 
جمعيت تا حدودي نزديك به هم و از نظر اقتصادي نيز 
از سريعترين و فعالترين اقتصادها هستند اما هند بنابر 
برخي شرايط داخلي و خارجي و منطقه اي نتوانست 
در اين رقابت فاصله نزديك خود را با چين حفظ كند 
و طي ساليان اخير تا حدودي فاصله خود را با چين 
زياد مي داند . همين امر باعث نگراني و گرايش بيشتر 
به همراهان خود مانند غرب براي جبران اين كاستي 

برآمده است.
آخرين جنگ ميان دو كشور در سال 1962 بين دو 
كشور جمهوري خلق چين و هند جنگ بر سر مسائل 
به ظاهر ارضي و مرزي رخ داد كه هيچگاه نمي توان 
از موارد ديگر در دام��ن زدن به آتش اين اختالفات 
چشم پوشي كرد. هند و چين در برخي مناطق مانند 
سكيم و آرناچال پرداش و لداخ حدودا چهار هزار مرز 
مشترك دارند اختالفات مرزي بر سر مناطق مختلفي 
مابين اين دو كشور از جمله تخاصم بر سر دوكلم كه 
چين معتقد است به آن تعلق دارد وجود دارد. در تاريخ 
بيشتر اختالفات دو دهه اخير مابين دو كشور مربوط 
به مناطق مرزي و حدود مرزي است كه چين خواهان 
رعايت و عمل بر حسب معاهدات و عهدنامه ها و قرار 
دادهاي موجود است و بر اين اعتقاد است كه هند بر 
خالف توافقات و عهدنامه ها همچنان به استقرار در 

مناطق مرزي تاكيد دارد .
عده اي معتقدند كه اختالف اصلي بر سر زنگال است 
كه هركدام آن را از آن خود ودر حيطه سرزميني خود 
مي دانند و چين آن را تبت جنوبي نام نهاده است كه 
به عنوان جزيي از خاك جمهوري خلق چين از آن 
ياد مي كند تا جاييكه اين امر عميق ترين اختالف 
در دو دهه گذش��ته ميان اين دو كشور بوده است. 
شواهد حاكي از آن است كه دليل اصلي حل نشدن 
و مشخص نشدن خطوط مرزي مابين كشورها در 
منطقه زنگال آن است كه به دليل كوهستاني بودن 
مرزبندي مشخصي ندارد و دولت ها نيز تاكنون چنين 

اقداماتي انجام نداده اند.
اما اگرچه گفته ده اس��ت كه زنگال مش��كل اصلي 
اختالف مابين چين و هند است اما كم نيستند عوامل 
ريز و چالش زا مابين دو كشور كه منجر به پرنگ تر 
جلوه نمودن اختالفات مرزي و سرحدي مي شود.

كه مي توان از آنها به عنوان خرده اختالفات مابين دو 
كشور نام برد كه در زير به آنها اشاره مي شود.

   مخالفت هند با كريدور اقتصادي چين 
و پاكستان

س��رمايه گذاري چين در نپال، بسياري علت رشد 
سرمايه گذاري مستقيم چين را در نپال بسته شدن 
مرز ميان هند و كاتماندو ميدانند كه منجر به تمايل 
نپال به چين شده است و اين امر نگراني فزاينده اي را 

در هند ايجاد كرده است.
عدم تفاهم در تحريم مس��عود اظهر: مسعود اظهر 
سركرده گروه جيش محمد است كه برخي اقدامات 

آنها منجر به درگيري با هند شده است.
حضور رهبر تب��ت در هند، چال��ش برانگيز بودن 
س��فرهاي رهبران بودايي تبت به هند از اين جهت 
نيز منجر به اختالف ميان دو كش��ور شده است كه 
اين فرقه ساليان طوالني است كه خواهان جدايي 
و استقالل هستند و اين زمينه اي براي دخالت غرب 

و به خصوص سركرده آنها امريكا را فراهم مي آورد.

   مسافرت برخي مقامات تايواني به هند
عضويت هند در گروه تامين كننده گان هسته اي نيز 
از ديگر مواردي هس��ت كه اين دو كشور با يكديگر 
اختالف دارند. افزايش ق��درت دريايي چين نيز به 
خصوص در درياي مديترانه ك��ه هند آن را حيات 
خلوتي براي خود مي داند نيز براي هند نگران كننده 
شده است و منجر به تقالي هند براي مقابله با چين 

و قدرت درياي آن در منطقه مديترانه شده است.
اگرچه عوام��ل بيرون از بحران مي��ان چين و هند 
مانند كشورهاي متحد هند سعي در بزرگنمايي اين 
اختالفات و اتمام آنها به نفع هند دارند تا با اين امر هم 
حريف خود يعني چين را شكست داده و از قدرتش 
بكاهند و هم بر هند و سياس��ت هاي هند به عنوان 
مهره مهمي در سياس��ت ها و معادالت بين المللي 
تسلط بيشتر داشته باشند. اما با وجود دهه ها اختالف 
ميان چين و هند، چين يكي از بزرگ ترين شريك 
تجاري هند اس��ت و سياستشان در مقابل يكديگر 
با وجود رقابت، تعامل را با خود همراه دارد و اين امر 
برآمده از نيازهاي طرفين به يكديگر و آگاهي طرفين 
از نيات مداخالن اين ماجرا اس��ت. بر همين اساس 
پيش بيني مي شود كه اگر مناقشات ميان دو كشور 
حل نشود و به همين منوال ادامه يابد، تعامل همراه 
با رقابت و حتي تنش بسيار قوي را در پيش خواهند 
داشت. البته در عرصه سياست و اقتصاد اين احتمال 
نيز با درصد پاييني وجود دارد كه هند به دليل كاهش 
قدرتش در مقابل چين در مقابل برخي وسوسه هاي 
متحدانش سر خم نموده و در اين صورت اوضاع به 
صورت برعكس خواهد چرخيد و احتمال باالگرفتن 

تنش ها و كاهش تعامل را به همراه خواهد داشت.

  حتي مائو هم در رهبري حزب و كش�ور 
رقبايي داشت؛ اما ش�ي دست كم در حال 
حاض�ر از بي رقي�ب مان�دن خود كس�ب 
اطمينان كرده است. اما بسياري معتقدند 
كه تا پيش از كنگره بعدي حزب كمونيست 
چين در سال 2022 و به ويژه اگر مشكالت 
اقتصادي كش�ور همچنان حل نشده باقي 
بمانند، ترس هاي شي گريبان او را خواهند 
گرف�ت. اين احتمال وج�ود دارد كه در آن 
زمان مخاطره آشكار ساختن تمايالت خود 
را به جان بخرد. ش�ايد شي بتواند كار خود 
را با اس�تفاده از ضعف هاي حزب در خانه و 
اس�تفاده از جنگ هاي چي�ن در خارج راه 
بيندازد. اما ش�ايد روزي برس�د كه نهايتا 
بپذيرد كه او هم فاني است و زماني مي رسد 

كه بايد از قدرت كناره گيري كند

برش
  در خ�ارج از چين مخالفت ها و مقابله ها 
با چين به شدت افزايش يافته است. اياالت 
متحده در همه زمينه ها از اقدامات تجاري 
گرفته تا استقرارهاي نظامي، با چين مقابله 
مي كند. آلمان ب�ر رقابت صنعتي متمركز 
شده است. با كاهش قدرت اياالت متحده 
در منطقه، استراليا همانند بسياري از ديگر 
كشورهاي آسيا نگران است كه مجبور شود 
خودش در برابر چين از خود دفاع كند. ژاپن 
نگران است كه چين بر درياهاي پيرامون آن 
مسلط شود و درصدد تالفي دشمني هاي 
ديرينه برآيد. تايوان نگران اس�ت كه پس 
از چندين دهه خودمختاري مجددا تحت 
س�لطه س�رزمين اصلي چين قرار بگيرد. 
كشورهاي جنوب شرقي آسيا همچنين از 

قرار گرفتن در سايه چين ناراحت هستند

برش
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به بهانه 50 سالگي اينترنت

اينترنتچگونهزمينراميكُشد؟
گروه دانش و فن   

در پنجاهمين س��الگرد نخس��تين پيام ارسال شده 
 Advanced يا )ARPANET( از طريق آرپان��ت
 Research Projects Agency Network
)سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه(، در 
شامگاه تاريخ 29 اكتبر 1969 تغييرات بسياري رخ 
داده؛ همانطور كه وب س��ايت wtop.com اشاره 
مي كند، كافي اس��ت به كارهايي كه قبال به صورت 
معمول انج��ام مي داديد و ديگر حتي به آنها فكر هم 
نمي كنيد، نگاه��ي بيندازيد؛ اس��تفاده از دفترچه 
تلفن، دايره المعارف ها و حتي خريد فيزيكي به طرز 

چشمگيري تغيير كرده است. 
آژانس هاي مس��افرتي هم اگرچه هنوز وجود دارند، 
اما ديگر كمتر كسي به آنها مراجعه مي كند. اينترنت 
و تلفن هاي هوش��مند نحوه برق��راري ارتباط افراد 
به ص��ورت يك به يك و همچني��ن يك به چند نفر را 
تغيير داده اند. به اين فكر كنيد كه حاال چه ش��ماره 
تلفن هاي��ي را در خاطر داريد؟ احتماال بس��ياري از 
شماره هايي كه در طول روز با آنها تماس  مي گيريد 
را در ذهن نداش��ته باشيد، زيرا تلفن همراه شما اين 
كار را برايتان انجام مي دهد. شيوه هاي سرگرمي هم 
از اوايل دهه 2000 به طرز چشمگيري تغيير كرده 
است. آخرين بار كه يك آلبوم موسيقي را بطور كامل 
گوش داديد به خاطر داريد؟ درحالي كه پيش از اين 
براي گوش دادن به موس��يقي مورد عالقه خود بايد 
سي دي هاي زيادي را در ماشين خود قرار مي داديد، 

ديگر نيازي به اين كار نيست. 
نقشه هاي تاشو و كتاب هاي بزرگ نقشه هم ناپديد 
شدند و ديگر نيازي نيست از كسي براي پيدا كردن 
آدرس س��وال بپرس��يد و همه اين اتفاقات با ظهور 
اينترنت و گوش��ي هاي هوش��مند رخ داده اس��ت. 
مصرف كنندگان اكنون ديگر كمتر به روزنامه و مجله 
مراجعه مي كنند و در مقابل به تلفن هاي خود روي 
آورده اند. تبليغات طبقه بندي شده در روزنامه، روشي 
اس��تاندارد براي برقراري ارتباط و فروش اقالم بود؛ 
اينكه سينماها چه فيلمي روي پرده دارند و كدام تئاتر 
چه ساعتي اجرا مي ش��ود، همه از امكاناتي است كه 
امروز اينترنت به راحتي در اختيار مصرف كنندگان 
مي گذارد. ارايه خدمات كامپيوتري هم با اس��تفاده 
از اينترنت آسان تر شده اس��ت و كاري كه امروز در 
عرض چند ثانيه انجام مي شود، پيش از ظهور اينترنت 

ممكن بود بيش از يك هفته هم طول بكشد.

   نقش اينترنت در نابودي زمين
از طرفي در س��الروز 50 سالگي اينترنت، وب سايت 
oilprice.com به نقش اينترنت در از بين رفتن 
سياره زمين پرداخته است. فراتر از مشكالت آشكار 
س��ياره اي كه به سوخت هاي فس��يلي معتاد است، 

تغيير اوضاع آب و هوا، ابردشمن ديگري هم دارد كه 
تعداد معدودي حاضر به كنار گذاشتن آن هستند؛ 
پديده اي كه مس��ووليت عظيمي در انتشار گازهاي 
گلخانه اي جهاني را بر عهده دارد، در حقيقت، تا سال 
2025، اين پديده مي تواند مسووليت 20 درصد از 
مصرف جهان��ي برق و 5.5 درصد از كل انتش��ارات 
كربن را به خود اختصاص دهد، پديده اي كه همين 
حاال توس��ط بسياري مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، 
اين ابردشمن، اينترنت اشياء )IoT( است و سونامي 
داده هايي كه از آنها استفاده  مي كند. دانشگاهيان اين 
ايده را به چالش مي كش��ند كه مي توانيم با افزايش 
راندمان و كاهش ضايعات ، ميزان انتشار كربن را به 

ميزان قابل توجهي كاهش دهيم. 
در حقيقت، آنها هشدار مي دهند كه انفجار اينترنت و 
افزايش اتصال از طريق IoT و دستگاه هاي هوشمند 
مي تواند انتش��ار گازهاي جهاني را تا س��ال 2020 
ح��دود 3.5 درصد و تا س��ال 2040 ت��ا 14 درصد 

افزايش دهد.
آندرس آندرا، محقق س��وئدي، در يكي از تحقيقات 
 ICT خود بررس��ي كرده كه تقاضاي ب��رق صنعت
احتماال از 200 تا 300 تراوات ساعت )TWh( برق 
در س��ال 2017 به 1200 تا 3000 تراوات ساعت تا 
س��ال 2025 خواهد رس��يد. مراكز داده به تنهايي 
مي توانند 1.9 گيگاتون )Gt( از انتشار كربن، يا 3.2 
درصد از كل انتشار گازهاي جهاني را موجب شوند. 
بياييد اين موضوع را در چشم انداز قرار دهيم: در نظر 
بگيريد كه آژانس بين المللي انرژي )IEA( گزارش 
داده است كه تقاضاي جهاني برق در سال 2018 با 
4 درصد رش��د مواجه بوده و اين عدد، س��ريع ترين 
س��رعت از سال 2010 ميالدي اس��ت. سياره ما در 
س��ال 2018 ميالدي 26 هزار و 700 تراوات ساعت 
برق مصرف كرده اس��ت، در حالي كه چين با 6167 
تراوات ساعت، بيشترين سهم را در اين مصرف برق 
داشته و امريكا با 3971 تراوات ساعت و هند با 1243 
تراوات ساعت به ترتيب در دومين و سومين جايگاه 

مصرف كننده برق قرار داشتند. 
در حال حاضر زغال س��نگ بزرگ ترين تامين برق 
در جهان را ب��ا 38 درصد بر عه��ده دارد و گاز و آب 
با 23 و 19 درصد در رتبه هاي دوم و س��وم هستند 
و تنها س��ه درصد برق ما از نفت تأمين ش��ده است. 
درصد توليد ب��رق از نفت از س��ال 1973 در زماني 
كه با 22 درصد در باالترين زمان ايستاده بود، بطور 
مس��تمر در حال كاهش است. س��اير اشكال توليد 
برق، از جمله انرژي هاي تجديدپذير، زغال س��نگ ، 
گاز و انرژي هسته اي رشد داشتند و تنها نفت در اين 
آمار كاهش داشته است. تصادفي نيست كه افزايش 
مصرف برق زماني صورت گرفته كه اينترنت با سرعت 
بي سابقه اي رو به رش��د است. وب سايت نكست وب 

گزارش داده كه در ابتداي سال جاري، 4.4 ميليارد 
كاربر اينترنت در سراس��ر جهان وجود داش��ته كه 
افزايش 9 درصدي را نس��بت به سال گذشته نشان 
مي دهد. هند با 97.8 ميليون نفر، بيش��ترين رشد 
كاربران اينترنت��ي را ثبت كرد و چي��ن و امريكا به 
ترتيب ب��ا 50.7 ميليون و 25.4 ميلي��ون كاربر، به 
ترتيب بيشترين رش��د كاربران اينترنتي را در طول 
يك سال گذشته تجربه كردند. اما فقط افرادي كه در 
فيس بوك و واتس اپ به گفت وگو مي پردازند، عامل 
افزايش انتش��ار گازهاي گلخانه اي نيستند، مساله 

فراتر از اينهاست.
 اينترنت اش��يا، ش��بكه دس��تگاه هاي هوش��مند 
مانند لوازم خانگي و وس��ايل نقليه است كه حاوي 
مجموع��ه اي از ل��وازم الكترونيك��ي، سنس��ورها، 
محرك ها، نرم افزاره��ا و اتصال )معم��وال از طريق 
اينترنت( اس��ت كه به آنها امكان اتص��ال، تعامل و 

تبادل داده مي دهد.
محققان امريكايي اكنون انتظار دارند كه مصرف برق 
اينترنت در پنج س��ال آينده سه برابر شود، در حالي 
كه يك ميليارد نفر در كش��ورهاي درحال توسعه به 
آمار كاربران آنالين افزوده مي شود و اينترنت اشيا با 
روبات ها، ماشين هاي بدون راننده و هوش مصنوعي 
در كش��ورهاي ثروتمن��د و توس��عه يافته به صورت 

تصاعدي در حال رش��د است. طبق پيش بيني هاي 
گارتنر، تا س��ال 2020، بالغ بر 20 ميليارد دستگاه 
به هم پيوس��ته در جهان وج��ود دارد. و حاال به اين 
س��وال برمي خوريم كه اينترنت، چه تعداد بش��كه 
نفت اينترنت مصرف مي كند؟ براساس برآوردهاي 
فعلي، اينترنت حدود س��ه تا پنج درصد برق جهان 
را مصرف مي كند، كه بطور متوس��ط حدود 1068 

تراوات ساعت مي شود. 
استاتيا تخمين مي زند كه يك بشكه نفت مي تواند 
در حدود 578 كيلووات س��اعت ان��رژي توليد كند. 
بنابراين براي توليد 1068 تراوات ساعت برق، به يك 
ميليارد و 847 ميليون و 750 هزار بش��كه نفت نياز 
است، عددي كه بسيار بزرگ به نظر مي رسد. هرچند، 
نفت تنها سه درصد از مجموع انرژي الزم براي توليد 
برق را تشكيل مي دهد، كه شامل 55 ميليون و 432 
هزار بشكه مي شود. خوش��بختانه با توجه به اينكه 
جهان در س��ال 2018 بطور متوس��ط روزانه 94.7 
ميليون بشكه نفت توليد كرده است، نفتي كه براي 
مصرف اينترنت در نظر گرفته شده، تمام نمي شود 
و اين مقدار حتي افزايش ش��ش برابري مصرفي كه 
آن��دره پيش بيني كرده بود را هم به خوبي پوش��ش 
مي ده��د. اما موض��وع نگران كننده، انتش��ار مقدار 
زيادي از گازها ي گلخانه اي اس��ت كه با اقيانوسي از 

اشياء متصل به هم، اتفاق مي افتد.  با تبديل تغييرات 
آب و ه��وا به دش��مني بزرگ و توجه زي��ادي كه به 
سوخت هاي فسيلي به عنوان بزرگ ترين عامل اين 
تغييرات مي شود، تاثير اينترنت به سمت فراموشي 
مي رود، در حالي كه اين ابزار مشابه يكي از بدترين 
انتشار دهنده هاي گازهاي گلخانه اي است و هر زمان 
كه از داده ها استفاده مي كنيم، در نابودي كره زمين 
سهيم هس��تيم. در چنين شرايطي، دشوار است كه 
نفت را هيوالي تغييرات اوضاع آب و هوا بدانيم. زيرا 
تغييرات آب و هوا، عمدتا توسط زغال سنگ تأمين 
مي ش��ود، كه نزديك به 40 درصد از برق مصرفي ما 
را در جهان تامين مي كند؛ به عبارت ديگر، بسته به 
جايي كه زندگي  مي كنيد، هربار كه آنالين مي شويد، 
با تكه اي از زغال سنگي كه مصرف مي شود، سهمي در 
نابودي زمين داريد. در نهايت، نمي توان از اين نكته 
هم غافل مان��د كه به لطف اينترنت، ما امروزه حريم 

خصوصي خود را از دست داده ايم. 
هرچند ب��ا وجود عظمت و ش��گفتي فهرس��تي از 
چيزهايي كه با گذشت 50 سال از تولد اينترنت تغيير 
ك��رده، اين فناوري همچنان در حال تحول اس��ت؛ 
تغييرات بسيار زيادي در 50 سال آينده رخ خواهد 
داد كه احتماال هيچ كدام از ما نمي توانيم حتي تصور 

كنيم چه تغييراتي هستند.
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معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از 
الزام احراز هويت ف��ردي و مكاني متقاضيان خدمات 
ارتباطي و فناوري اطالعات خبر داد. به گزارش سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مجيد حقي گفت: 
»با توجه به قانون مجلس شوراي اسالمي درباره الزام 
اختصاص شماره ملي و كدپس��تي براي تمامي اتباع 
ايراني، تمامي دارندگان پروانه سرويس هاي ارتباطي 
 FCP، SAP، ،و فناوري اطالعات ش��امل تلفن همراه
FWA، MVNO، Servco و پست بايد با دريافت 
كدملي و كدپستي از متقاضيان سرويس، هويت فردي 

و مكاني آنان را احراز كنند.«
وي با بيان اينكه ارايه خدمات در حوزه ICT با كد ملي و 
كد پستي به متقاضيان الزامي است، افزود: »درصورت 
عدم رعايت احراز هويت فردي و مكاني به اين ش��يوه، 

پيامدهاي هرگونه سوءاستفاده احتمالي از خدمات، 
به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت 
رعايت نكردن اين موضوع و گزارش بازرسان سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي، ب��ا اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات مطابق با قوانين مربوطه برخورد 

مي شود.«

تعداد خطوط شخصي قطع شده به دليل مزاحمت هاي 
پيامكي به 147 هزار س��يم كارت رس��يده است. اين آمار 
از تس��ريع روند قطع خط��وط و مسدودس��ازي 13 هزار 
سيم كارت طي 3 ماه حكايت دارد. به گزارش مهر، در پي 
اجراي سياس��ت قطع خطوط موبايلي كه اقدام به ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي مي كنند، از س��ال گذشته تاكنون 
شماره س��يم كارت هاي شخصي مسدود ش��ده به دليل 
مزاحمت در ارسال پيامك هاي تبليغاتي، به 147 هزار خط 
رسيده است. اين آمار كه در پرتال سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي منتشر شده است از تسريع روند برخورد 
با مزاحمت هاي پيامكي حكايت دارد؛ به نحوي كه تا پايان 
تيرماه امس��ال 131 هزار سيم كارت، پايان مردادماه 134 
هزار سيم كارت و پايان ش��هريور 138 هزار سيم كارت به 
دليل ارسال پيامك تبليغاتي براي مشتركان، قطع شده بود. 
هم اكنون نيز سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و ارتباطات 
راديويي آمار قطع خطوط موبايلي كه پيامك هاي تبليغاتي 
ارسال مي كردند را 147 هزار و 160 سيم كارت  تا ششم آبان 

ماه اعالم كرده است.
اين آمار نشان مي دهد كه نسبت به ماه هاي گذشته كه در 
هر ماه با حدود 3000 سيم كارت به دليل مزاحمت برخورد 
مي شد، بيش از 9000 س��يم كارت در فاصله شهريورماه 
تاكنون و 13 هزار س��يم كارت در فاصله مردادماه تاكنون 
قطع مزاحمت ش��ده اس��ت. مطابق با آم��ار رگوالتوري، 
بيش��ترين اعتراضات از پيامك هاي تبليغاتي مربوط به 
پيامك هايي اس��ت كه از سمت سيم كارت هاي شخصي 
و به صورت انبوه ارس��ال مي ش��ود. از آنجايي ك��ه از اين 
سيم كارت ها تنها براي ارسال پيامك انبوه استفاده شده و 
سرويس ديگري از آن فعال نيست، بر مبناي حجم زيادي 
از پيامك كه از طريق اين سيم كارت ها ارسال مي شود اين 
تخلف قابل شناسايي است. اين درحالي است كه با وجود 

تسريع در روند برخورد با اين خطوط، اما مشتركان موبايل 
همچنان از دريافت پيامك تبليغات��ي گاليه دارند. البته 
همچنان ارسال پيامك از سرش��ماره هاي پيامكي نيز با 
گاليه و اعتراض كاربران روبرو است.با وجودي كه سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از طريق فرآيند هوش 
مصنوعي )سامانه خودكار تشخيص پيامك هاي مزاحم( 
و نيز تحليل رفتار مشتركان و دريافت شكايات از كاربران، 
نسبت به نظارت بر قطع پيامك هاي تبليغاتي ناخواسته و 
سيم كارت هاي ارسال كننده پيامك مزاحم، اقدام مي كند اما 
همچنان كاربران تلفن همراه با معضل دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي مواجه هستند و با وجودي كه بسياري از كاربران 
سرشماره هاي شخصي ارسال كننده پيامك را به رگوالتوري 
گزارش مي كنند، اما همچنان اين پيامك ها براي بسياري از 

كاربران ارسال مي شود.
بر مبناي آخرين آمار نظرسنجي از ميزان رضايت كاربران از 
كاهش پيامك هاي تبليغاتي، 55.6 درصد شركت كنندگان 
اذعان كردند كه دريافت اين پيامك ها كاهش يافته اما 44.4 
درصد از مش��تركان از تعداد باالي دريافت اين پيامك ها 
ناراضي  هستند. مشتركان موبايل مي توانند با شماره گيري 
كد دس��توري س��تاره 800 مربع )#800*( نس��بت به 
درخواست قطع سرويس پيامك هاي انبوه تبليغاتي و ارزش 

افزوده اقدام كنند. 

با توجه به لزوم وج��ود كدهاي خدماتي با ارقام كوتاه تر، 
تم��اس با كدهاي اضطراري رايگان اس��ت، در حالي كه 
تماس با كدهاي عمومي ملي، ش��امل دريافت كاركرد 
مي شود. به گزارش ايسنا، با گسترش شبكه هاي مخابراتي 
و تنوع خدمات ارايه شده در اين بخش و به منظور توسعه 
و تعميم خدمات مخابراتي و سرعت بخشيدن به برقراري 
ارتباطات در سطوح مختلف، لزوم وجود كدهاي خدماتي 
كه ش��ماره هايي با تعداد ارقامي كوتاه تر از ش��ماره هاي 
معمولي هستند، آشكار شد. كدهاي خدماتي سه رقمي 
ملي با توجه به نوع اس��تفاده از آنها به دو دسته كدهاي 
س��ه رقمي اضطراري ملي و كدهاي سه رقمي عمومي 
ملي تقسيم مي شوند. كدهاي سه رقمي اضطراري ملي 
شماره هاي س��ه رقمي هس��تند كه تماس با آنها جنبه 
حياتي و فوريت داشته باشد )مانند اورژانس، آتش نشاني، 

پليس، هالل احمر، بهزيستي( و مدت زمان مكالمه كوتاه 
باشد و از ميانگين مكالمات شبكه كشوري پايين  تر باشد، 
خدمات رساني در تمام كشور مورد نياز باشد كه واگذاري 
اي��ن كدها با تاييد كميته واگ��ذاري كدهاي خدماتي و 
تصويب كميس��يون به صورت رايگان و تم��اس با اين 
كدها نيز رايگان اس��ت. كدهاي سه رقمي عمومي ملي 

شماره هايي هستند كه مدت زمان مكالمه با آنها كوتاه 
و از ميانگين مكالمات ش��بكه كش��وري پايين  تر باشد، 
خدمات رساني در تمام كش��ور مورد نياز باشد، خدمات 
ارايه شده از طريق آنها، مورد نياز عموم مردم باشد )مانند 
رياست جمهوري، شركت مخابرات، سازمان هواشناسي، 
اوقات شرعي و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي( 
واگذاري اين كده��ا با تاييد كميته واگ��ذاري كدهاي 
خدماتي و تصويب كميسيون به صورت رايگان است، اما 
تماس با اين كدها رايگان نيست و دارندگان پروانه خدمات 
ارتباطي ثابت و سيار مي توانند از تماس گيرندگان با اين 
كدها كه از شبكه تلفن ثابت تماس مي گيرند، بر اساس 
نرخ يك دقيقه مكالمه ثابت به ثابت داخل اس��تاني و در 
صورت تماس از شبكه تلفن همراه بر اساس يك دقيقه 
مكالمه تلفن همراه به تلفن ثابت، كاركرد دريافت كنند. 

مجري پروژه »مطالعه ابعاد فني رايانش كوانتومي و 
امكان سنجي بومي سازي آن« از وجود آزمايشگاه هاي 
مجهز و پتانس��يل مناسب براي س��اخت رايانه هاي 
كوانتوم��ي مبتني بر فناوري ابررس��انا خب��ر داد. به 
گزارش پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
محمدهادي بكايي با بيان اينكه پروژه »مطالعه ابعاد 
فني رايانش كوانتومي و امكان سنجي بومي سازي آن« 
يكي از چهار پروژه مربوط به تدوين نقشه راه فناوري 
كوانتومي است، اظهار كرد: »اخيرا موضوع فناوري هاي 
كوانتومي در بسياري از كشورهاي پيشرو مورد تحقيق 
و بررسي قرار گرفته و در ايران هم نهادهاي مختلفي از 
جمله سازمان انرژي اتمي، دانشگاه عالي دفاع ملي و 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات به اين موضوع 
ورود كرده اند.« وي با بيان اينكه هر مجموعه و نهادي 
از ديدگاه و ابعاد كاربردي خود، فناوري هاي كوانتومي 
را مورد تحليل و ارزيابي قرار مي دهد، گفت: پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه به اهميت و نياز 
كش��ور در آينده به اين فناوري به عنوان يك فناوري 
توانمندساز در بسياري از حوزه ها، موضوع مطالعه ابعاد 
مختلف فناوري كوانتومي و تدوين نقش��ه راه در اين 
حوزه را در فهرست اولويت ها قرار داده است.« بكايي با 
استناد به يكي از گزارش هاي موسسه هادسون امريكا، 
رقابت بين ابرقدرت ها براي رس��يدن به اين فناوري 
را معادل رقابت كش��ورها در جنگ جهاني دوم براي 
دس��تيابي به بمب اتمي دانس��ت، تا جايي كه دارنده 
اين فناوري  مي تواند مسلط به كشورها شده و از ديگر 

كشورها در جهت منافع خود بهره  برداري كند.
مجري پروژه »مطالعه ابعاد فني رايانش كوانتومي و 
امكان سنجي بومي سازي آن« امتياز بارز كامپيوترهاي 
كوانتومي را نسبت به كامپيوترهاي كالسيك، قدرت 

باالي پ��ردازش آنها عن��وان كرد و گف��ت: »با توجه 
به پيش��رفت هاي اخير در ح��وزه رايانش كوانتومي، 
رسيدن به زمان برتري كامپيوترهاي كوانتومي بسيار 
نزديك بوده و كارشناس��ان آن را كمتر از پنج س��ال 
ديگر پيش بيني مي كنند.« به گفته وي، دوره برتري 
كامپيوترهاي كوانتومي زماني است كه اين كامپيوترها 
قادر خواهند بود مسائلي را حل كنند كه كامپيوترهاي 

كالسيك قادر به حل آن ها در زمان معقول نيستند.
عضو هيات علمي پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات به يكي از حوزه هايي اشاره كرد كه در آينده 
بس��يار وابس��ته به فناوري رايانش كوانتومي خواهد 
ب��ود و گفت: »مدل ه��ا و الگوريتم  هاي��ي كه در حال 
حاضر در حوزه يادگيري ماش��ين استفاده مي شود، 
به قدري پيچيده شده اند كه ديگر نمي توان از طريق 
كامپيوترهاي معمولي، آن ها را پوش��ش داد و نتيجه 
دلخواه را در زمان مناس��ب به دس��ت آورد.« وي در 
پاسخ به يكي از سواالت رايج بين عموم مبني بر اينكه 
آيا كامپيوتر كالس��يك در داخل كشور ساخته شده 
كه اقدام به برنامه  ريزي براي س��اخت كامپيوترهاي 
كوانتومي كرده ايد؟ گفت: »طراحي، توليد و استفاده از 
هر تكنولوژي، توجيه و منطق خود را دارد. ما دانش فني 
و تئوري ساخت كامپيوتر كالسيك را داريم اما در حال 

حاضر توجيه اقتصادي براي انجام اين كار وجود ندارد. 
چرا كه تمام قطعات و تجهيزات مرتبط با هزينه هاي 
معق��ول قابل خريداري و اس��تفاده اس��ت. در عوض 
ساخت رايانه هاي كوانتومي در جهان در اول راه بوده و 
با ورود ايران به اين حوزه مي توان انتظار داشت عالوه 
بر استفاده از اين پتانسيل براي حل مسائل داخلي، به 
بازار مالي اين حوزه ورود كرده و از منافع آن در سطح 

منطقه و حتي جهان استفاده كرد.«
عضو پژوهش��كده فناوري اطالعات گفت: »در حال 
حاضر در بسياري از كشورها روي ساخت رايانه هاي 
كوانتومي مبتن��ي بر فناوري ابررس��انا كار ش��ده و 
نمونه هاي اوليه و كاربردي آن از مرحله آزمايشگاهي 
عبور كرده و بسياري از چالش ها و مسائل آن حل شده 
است. ما هم بناي اوليه خود را براي رسيدن به دانش 
س��اخت رايانه هاي كوانتومي با اس��تفاده از فناوري 
ابررسانا اختصاص داده  ايم، هر چند بايد نيم  نگاهي هم 
به ديگر روش هاي ساخت داشته باشيم تا در صورت 
لزوم در آينده بتوان از آنها نيز استفاده كنيم.« به گفته 
بكايي، آزمايشگاه هاي خوبي از ابررسانه ها در كشور 
داريم كه مي توان از پتانس��يل آنها در اين راه، نهايت 

استفاده را كرد.
بكايي از وجود آزمايشگاه هاي مجهز و پتانسيل مناسب 
براي س��اخت رايانه هاي كوانتومي مبتني بر فناوري 
ابررس��انا خبر داد و گفت: »اولوي��ت اول ما در حوزه 
رايانش كوانتومي ساخت پردازنده كوانتومي در اشل 
آزمايشگاهي با استفاده از فناوري ابررسانا است. در حال 
حاضر نسخه اوليه اقدامات الزم براي دستيابي به دانش 
فني رايانش كوانتومي تدوين شده كه با نهايي  سازي 
آن و تامين بودجه الزم در آينده ورود عملياتي به اين 

حوزه را كليد خواهيم زد.«

احراز هويت متقاضيان سرويس ICT  الزامي است

تسريع در روند برخورد با سيم كارت هاي مزاحم

تماس با كدام شماره ها رايگان است

ساخت رايانه كوانتومي مبتني بر فناوري ابررسانا

اپل رصد اطالعات كاربران را 
از سر مي گيرد

اپل اعالم كرده پس از آخرين آپديت نرم افزاري 
خود نيروهاي انساني دوباره فرايند رصد و بررسي 
كليپ هاي صوتي كاربران در دستيار هوشمند 
خود را از س��ر مي گيرند. به گزارش مهر به نقل 
از آسوشيتدپرس، اپل قصد دارد پس از آخرين 
آپديت نرم افزاري آيفون بررسي دستورات انساني 
در دستيار هوشمند خود )سيري( را از سر بگيرد. 
در ماه آگوس��ت اپل از بررسي كليپ هاي صوتي 
كاربران توسط نيروي انساني عذرخواهي و اين 
روند را متوقف كرد. اما اق��دام جديد اپل براي از 
سرگيري رصد كليپ  هاي صوتي كاربران موقعيت 
اين شركت در حوزه حفاظت از اطالعات كاربران 
را به خطر مي اندازد.  تيم كوك مدير ارشد اجرايي 
اپل بارها اعالم كرده اين شركت حريم شخصي 
را يكي از اصول بنيادين حقوق بشر مي  داند. اين 
در حالي اس��ت كه اپل به كاربران خود هش��دار 
داده هن��گام نص��ب آپدي��ت iOS 13.2 افراد 
مي توانند با انتخاب گزينه Not Now از ذخيره 
و بررسي ش��دن كليپ هاي صوتي شان اجتناب 
كنند. كاربران مي توانند اين قابليت را در بخش 
تنظيمات خاموش كنند. اپل همچنين اش��اره 
كرده اطالعات سيري با اپل آي دي كاربر مرتبط 
نمي شود. شركت هاي فناوري ادعا مي كنند گوش 
دادن به كليپ هاي صوتي كاربران سرويس هاي 
هوش مصنوعي آنها را ارتقا مي دهد. با وجود اين، 
كارشناسان هشدار مي دهند اگر نيروي انساني 
اين كليپ ها را بررسي كند، خطري براي حفظ 

حريم شخصي به حساب مي آيد.

اينترنت داخلي روسيه 
به زودي آزمايش مي شود

طبق گزارش هاي جديدي كه منتشر شده است، 
اينترنت داخلي روسيه تا پايان هفته جاري مورد 
آزمايش ق��رار خواهد گرفت كه ه��دف از انجام 
چنين آزمايش هايي، امنيت و پايداري اينترنت 
داخلي خواهد ب��ود. به گ��زارش گجت نيوز، بر 
اساس اطالعيه رسمي كه توسط روسيه منتشر 
شده است، اين كشور قصد دارد از 1 نوامبر 2019 
ميالدي برابر با 10 آبان 98 شبكه وب داخلي خود 
را مورد آزمايش قرار دهد. چنين آزمايش هايي 
حداقل يك بار به صورت ساالنه انجام خواهد شد 
تا امنيت و پايداري اينترنت داخلي خود را بررسي 
كند. اين مرحله به عنوان آخرين اقدام روس��يه 

براي ايجاد اينترنت مستقل محسوب مي شود. 
دولت روس��يه اخي��را پيش ش��رط هاي اجراي 
آزمايش هايي كه براي راه اندازي سرويس اينترنت 
و شبكه هاي مخابراتي ايمن، پايدار و عمومي در 
اين كشور نياز است را به تصويب رساند. روسيه 
اين آزمايش ها را در سطح فدرال و منطقه اي انجام 
خواهد داد. اطالعيه روسيه حاكي از آن است كه 
چنين آزمايش هايي براي ايجاد قوانين حقوقي 
اينترنت داخل��ي صورت مي پذي��رد و طي اين 
آزمايش ها ترافيك اينترنت روسيه مورد كنترل 
قرار خواهد گرفت و دولت قادر است دسترسي به 

سايت هاي خالف قانون را كنترل كند.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه اينترنت داخلي 
اين كشور باعث خواهد شد سيستم هاي مهم اين 
كشور در مقابل حمالت سايبري محافظت شوند. 
به باور دولت روسيه تكيه بر سرويس هاي فناوري 
اطالعات غربي يك شكاف امنيتي استراتژيك 
به شمار مي رود كه احتمال سوءاستفاده از سوي 
كشورهاي ديگر را افزايش مي دهد. گفتني است 
چنين آزمايش هايي براي ايجاد ظرفيت اينترنت 
داخلي اين كشور براي اولين بار مورد آزمايش قرار 
نمي گيرد، بلكه روس��يه از مدت ها قبل به دنبال 
راه ان��دازي آن بود. همچنين دولت روس��يه در 
ماه هاي فوريه و آوريل سال 2019 نيز عنوان كرد 

قصد دارد اين آزمايش ها را انجام دهد.

واتس اپ از رژيم صهيونيستي 
شكايت كرد

فيس ب��وك از يك ش��ركت مس��تقر در منطقه 
تحت تسلط رژيم صهيونيس��تي شكايت كرده 
اس��ت. جاس��وس افزار توليدي اين ش��ركت با 
سوءاس��تفاده از ش��كاف امنيتي در واتس اپ از 
كاربران جاسوس��ي كرده اس��ت. به گزارش مهر 
به نقل از آسوش��يتدپرس، فيس بوك از شركت  
NSO Groupe براي هدف گرفتن 1400 كاربر 
پيام رسان واتس اپ به وسيله يك جاسوس افزار 
 NSO Groupe شكايت كرده است. ش��ركت
يك ش��ركت مس��تقر در منطقه تحت تس��لط 
رژيم صهيونيستي است كه جاسوس افزار توليد 
مي كند. فيس بوك نيز مالك پيام رسان واتس اپ 
است. جالب آنكه به گفته فيس بوك اين شكايت، 
نخستين نمونه قانوني در نوع خود است. فيس بوك 
اعالم كرده NSO Groupe با استفاده از يك 
شكاف امنيتي در اپليكيش��ن واتس اپ قوانين 
مختلف از جمله قانون كالهبرداري و سوءاستفاده 
رايانه در اياالت متحده را زيرپا گذاشته است. ويل 
كاتارت مدير واتس اپ نيز در بيانيه اي نوشت: »اين 
بدافزار حداقل 100 فعال حقوق بشر، روزنامه نگار 
و شهروند در سراسر جهان را هدف گرفته و از آنها 
 NSO Groupe جاسوسي كرده است.« شركت
نيز در همين رابطه بيانيه اي منتشر كرد و هرچند 
بطور مستقيم هك كردن واتس اپ را رد نكرد اما 
اعالم كرد با اين اتهامات مقابله مي كند. فيس بوك 
در اين ش��كايت خواستار آن ش��ده تا دسترسي  
NSO Groupe به سرويس ها و سيستم هاي 
فيس بوك قطع شود و همچنين تقاضاي غرامت 
 كرده اس��ت. اوايل س��ال جاري مش��خص شد
 NSO Groupe بداف��زاري براي نفوذ به تلفن 

افراد از طريق واتس اپ را ارايه كرده است.
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»تعادل«ظرفيتهايمنطقهايخوشهسازيدركشوررابررسيميكند

نقطه كانوني توسعه در كشور
گروهبنگاهها|

واقعيت آن است در شرايطي به سر مي بريم كه توسعه 
خوشه هاي صنعتي و اقتصادي نقش  محوري و بارزي 
در سياس��ت هاي اقتص��ادي و صنعتي كش��ورهاي 
توس��عه يافته يا در حال توسعه ايفا مي كنند. آن گونه 
كه ميزان توفيق يا عدم توفيق كشورها در حوزه هاي 
اقتصادي و كسب و كار ارتباط مستقيمي با طرح هايي 
دارد كه اين كش��ورها در زمينه توسعه مشاغل خرد و 

خوشه سازي در پيش گرفته اند. 
به عبارت روشن تر اگر رويكردهاي كشورها در سال ها 
و قرون گذشته تمركز فراواني بر اقتصاد كالن و ايجاد 
بنگاه هاي بزرگ داشته اند؛ امروزه مشاغل خرد و كسب 
و كار كوچك در نقطه كانوني طرح هايي قرار گرفته اند 

كه تصوير واقعي تري از توسعه را منعكس مي كنند. 
بي��ش از يك دهه اس��ت كه توس��عه صنعتي مبتني 
بر خوش��ه ها، به عنوان اس��تراتژي نوين مورد توجه 
برنامه ريزان و سياست گذاران كشورهاي صنعتي و در 
حال توسعه قرار گرفته است، سازمان هاي بين المللي 
همچون UNIDO نيز طرح هاي متعددي را از طريق 
توسعه خوشه هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا 

و حمايت كرده اند.
خوش��ه صنعتي به مجموعه اي از واحدهاي كسب و 
كار اطالق مي شود كه در يك منطقه جغرافيايي و يك 
گرايش صنعتي متمركز ش��ده و با همكاري و تكميل 
فعاليت هاي يكديگر، به توليد و عرضه تعدادي كاال و 
خدمات مي پردازند و از چالش ها و فرصت هاي مشترك 

برخوردارند.
خوش��ه ها تعداد زيادي واحده��اي اقتصادي خرد، 
كوچ��ك و متوس��ط را درب��ر مي گيرند ك��ه از نظر 
جغرافيايي، اين واحدها مي توانند در س��طح روستا، 
ش��هر يا شهرستان پراكنده باش��ند و مشخصه  آنها؛ 
تمركز جغرافيايي، همكاري در تكميل فعاليت هاي 
يكديگر، توليدات و خدمات مش��ترك و چالش ها و 
فرصت هاي مشترك است. بر اساس چنين دورنمايي 
اس��ت كه در جريان اين گزارش و از دل گفت وگو با 
فعاالن حوزه خوشه سازي در استان ها تالش كرديم 
تا تصوي��ري از فعاليت هاي اين حوزه براي مخاطبان 

تعادل تدارك ببينيم. 

   اصل استفاده از مزيت هاي استاني 
يكي از ويژگي  فعاليت هاي مرتبط با خوشه س��ازي 
تالش در مس��ير مزيت هايي اس��ت ك��ه هر منطقه 
در حوزه ه��اي اقتصادي و صنعت��ي از آن برخوردار 
است؛ مثال در استان قم، كاش��ان و كرمان، از طريق 
خوشه س��ازي در حوزه قاليبافي و صنايع دستي و...

مي توان ظرفيت هاي فراوان��ي ايجاد كرد. يا منطقه 
گيالن و مازندران و گلستان در حوزه هاي كشاورزي 
و محصوالت باغي مستعد تشكيل خوشه هستند. اين 
روند در استان هايي چون بوشهر و هرمزگان در حوزه 

محصوالت دريايي و شيالت امتداد پيدا مي كند.  در 
همين خصوص مدير عامل توس��عه خوشه صنعتي 
فرآوري آبزيان بوشهر مي گويد: توسعه صنايع بدون 
طراحي استراتژي مناسب امكان پذير نيست و يكي 
از مهم ترين اس��تراتژي هاي توسعه صنايع كوچك و 

متوسط ايجاد خوشه هاي صنعتي است.
مهدي محم��دي افزود: خوش��ه هاي صنعتي يكي از 
الگوهاي نوين توسعه است كه مورد توجه پژوهشگران 
توسعه اقتصادي قرار گرفته و طرح امكان سنجي خوشه 
صنعتي فرآوري آبزيان بوشهر نيز در سال هاي 93- 92 

مطرح شد.
وي بيان كرد: مزيت تمركز مكاني بيش از 3۰۰ واحد 
پ��رورش، تكثير، عم��ل آوري، ف��رآوري و خدماتي با 
توليدات متنوع آبزيان، س��رمايه قابل مالحظه بخش 
خصوصي، مناسب بودن بازار فروش در سطح بين المللي 
با توسعه خوش��ه اي، اشتغال باال و پايدار در اين حوزه، 
معاونت صنايع كوچك ش��ركت شهرك هاي استان 
بوشهر را مجاب به انجام مطالعه توسعه خوشه اي براي 

اين صنعت كرد.
اين كارش��ناس ادامه داد: از اين رو اين خوشه صنعتي 
فرآوري آبزيان به عنوان دومين خوش��ه پس از خرما 
داراي قابليت رشد و توسعه مد نظر شركت شهرك هاي 
صنعتي استان قرار گرفت و در اين ارتباط مطالعه توسعه 
خوش��ه اي بهمن 9۵ با انعقاد قرارداد مابين س��ازمان 
صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي استان 
بوشهر و دانشگاه خليج فارس فعاليت تيم توسعه خوشه 

به صورت رسمي آغاز شد.
عامل توسعه خوش��ه صنعتي فرآوري آبزيان بوشهر 
گفت: نبود زيرساخت هاي الزم در برخي از سايت هاي 
پرورش ميگو، تسهيالت و بازاريابي مناسب، تعرفه هاي 
باالي صادرات ميگو، س��خت گيري در تامين برخي 
ملزومات ميگو، نياز به تهيه دس��تورالعمل بهداشتي 
از سوي سازمان دامپزشكي و خالي بودن سبد غذايي 
خانوارها از ميگوي پرورشي از جمله مشكالت و موانع 

اين صنعت به شمار مي رود.
محمدي گفت: تالش مي ش��ود از راه خوشه صنعتي 
فرآوري آبزيان به توليد و توس��عه محصوالت متكي 
ب��ر دانايي مرتبط با ظرفيت ه��ا و قابليت هاي موجود 
در منطقه و قابل عرضه به ب��ازار، رونق اقتصاد محلي 
مبتني بر فناوري هاي صنايع آبزيان و ادغام توس��عه 
آبزي پروري با مديريت منابع انساني بر ذخاير حفاظت 

شده آبزيان رسيد.
مديرعامل توسعه خوشه صنعتي فرآوري آبزيان بوشهر 
اظهار داشت: خوش��ه صنعتي فرآوري آبزيان بوشهر 
داراي ۴2 واحد فرآوري ماهي و ميگو است كه به توليد، 

انجماد، بسته بندي ماهي و ميگو مشغول هستند.
محمدي گفت: واحدهاي كنسروي نيز در گذشته بسيار 
فعال بودند اما به دليل كاهش منابع اوليه به تدريج از 

تعداد آنها كاسته شد.

وي ادامه داد: در زمان حاضر براي تامين غذاي ميگوي 
پرورش��ي س��ه واحد خوراك ميگو در استان بوشهر 
راه اندازي ش��ده اس��ت كه براي 2۷۵ طرح تامين غذا 
مي كنند و ۱۰ كارگاه تكثير نيز مسووليت تامين بچه 

ميگو براي استخرهاي پرورشي را برعهده دارند.
محمدي افزود: راه اندازي خوشه صنعتي فرآوري آبزيان 
به عنوان ماموريت مكمل و بخش��ي جدايي ناپذير از 
تالش دولت براي بازگرداندن و حفظ ذخاير شيالتي 
و صيد پايدار با هدف افزايش منافع س��احلي اس��تان 
بوشهر انجام مي شود. محمدي گفت: با توجه به اينكه 
استان بوشهر در حوزه فرآوري و عمل آوري محصوالت 
شيالت جزو توليد كنندگان و صادركنندگان است با 
اين روش مي تواند ضم��ن باالبردن كيفيت محصول 
و قدرت صادرات��ي واحدها به منظور ورود به بازارهاي 

جديد گام هاي مثبتي بردارد.

   رونق توليد از طريق خوشه سازي
در شرايطي كه محمدي از ويژگي هاي بارز خوشه سازي 
در حوزه صنعت آبزي پروري صحبت مي كند، رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي از منظر 
ديگري موضوع را حالجي مي كند و مي گويد: بازتواني 
و رونق توليد و كس��ب و كار در اس��تان با ساماندهي 

خوشه هاي صنعتي ميسر مي شود.
عليرضا زاوش��ي در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: توسعه 

متوازن برخي خوشه هاي صنعتي در استان به ويژه در 
حوزه هاي ريلي، نفت و گاز و پترشيمي و قطعه سازي 
در سطح ملي مطرح اس��ت، به گونه اي كه بسياري از 
ادوات صادراتي در حوزه توليدات خوشه صنعتي ريلي 
و تجهيزات پارس جنوبي مرب��وط به توانمندي هاي 

استان مركزي است.
وي ادامه داد: يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي 
حوزه صنعت و معدن استان مركزي، نبود خوشه هاي 
صنعتي متناسب با ظرفيت هاي مختلف در اين حوزه 
است كه اين مهم توجه بيشتر تصميم سازان و فعاالن 

عرصه اقتصادي را مي طلبد.
زاوشي بيان كرد: تكميل نبودن زنجيره توليد در استان 
مركزي همواره يكي از مهم ترين دغدغه مس��ووالن و 
فعاالن عرصه كسب و كار است و خوشه هاي صنعتي با 
ظرفيت هاي بالقوه خود ضمن تكميل اين زنجيره، توان 

توليد ناخالص ملي در استان را نيز افزايش مي دهند.
وي ادامه داد: استقرار 3۵ درصدي صنايع بزرگ كشور 
در استان مركزي مزيت ارزشمندي براي بهره گيري 
از ظرفيت هاي خوش��ه هاي صنعتي است ولي به نظر 
مي رسد، اين خوش��ه ها در برخي از حوزه ها عملكرد 

مناسبي نداشته اند.
زاوشي افزود: خوشه صنعتي تجهيزات انرژي استان 
مركزي ضمن بومي كردن توليدات اين بخش سهم قابل 
توجهي در توسعه و تكميل پروژه هاي كالن كشور به 

ويژه در پارس جنوبي و ساخت پااليشگاه هاي مختلف 
بر عهده داشته است.

او اظهار كرد: بيش از 8۰ درصد فناوري توليد در خوشه 
تجهيزات انرژي، نفت و گاز و صنعت ريلي، در اس��تان 

مركزي بومي شده است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي 
گفت: اشتغالزايي در خوش��ه عايق رطوبتي دليجان 
به مرز 2۰ هزار نفر رس��يده و ص��ادرات توليدات اين 
خوشه صنعتي ساالنه دو ميليون و ۱۷۰هزار دالر ارز 

آوري دارد.
زاوشي در پايان استفاده از خوشه هاي صنعتي را راهكار 
مهمي براي تحقق رونق توليد و بهبود ش��اخص هاي 

اشتغالزايي در استان مركزي ارزيابي مي كند. 
نكته قابل توجه در دل اظهارنظرهايي كه در خصوص 
اين موضوع مطرح مي شود آن است كه ايده رونق توليد 
و بهبود محيط هاي كسب و كار زماني رنگ واقعيت به 
خود مي گيرد كه فضاي كسب و كار در كشورمان بستر 
الزم براي پويايي را در اختيار فعاالن حوزه كسب و كار 
قرار دهد. در اين ميان يكي از مهم ترين ابزارهاي رونق 
توليد، اش��تغالزايي و صادرات استفاده از ظرفيت هاي 
خوشه سازي در حوزه هاي مختلف اقتصادي بر اساس 
مزيت هاي منطقه اي اس��ت است، نكته اي كه به نظر 
مي رسد اين روزها بيش��تر از هر عامل ديگري به كار 

اقتصاد ايران مي آيد.

اتاقتعاونايراناعالمكرد

بهره مندي اصحاب رسانه از دوره هاي آموزشي اتاق تعاون رايگان
ات��اق تع��اون اي��ران ط��ي اطالعيه اي اع��الم كرد 
بهره گيري اصحاب رس��انه، از دوره هاي آموزش��ي 

اتاق تعاون ايران به صورت رايگان است.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، معاونت پش��تيباني، برنامه ريزي و تحقيقات 
ات��اق تعاون از بهره گيري رايگان اصحاب رس��انه از 
دوره هاي آموزش��ي پارلمان بخش تعاون كش��ور، 

خبر داد.
ي��ادآور مي ش��ود، ات��اق تع��اون اي��ران در تم��ام 

زمينه هاي تخصص��ي اقتصادي با حضور اس��اتيد 
 مجرب دانش��گاهي، دوره ه��اي آموزش��ي برگزار

مي كند.
ات��اق تع��اون اي��ران، در جديدتري��ن برنامه خود، 
برگ��زاري ي��ازده دوره آم��وزش تخصص��ي 
 ب��ورس را در آذرم��اه س��ال ج��اري در دس��تور

 كار دارد.
اين دوره ها ش��امل آش��نايي با ورود و قابليت هاي 
س��رمايه گذاري در ب��ازار س��رمايه، تابلوخوان��ي و 

تكنيك ه��اي معامالتي، تحلي��ل بنيادي مقدماتي 
و پيش��رفته، تحليل تكنيكال مقدماتي و پيشرفته، 
تحليل بازاره��اي مالي داخلي و بين المللي، معرفي 
ابزارهاي مالي نوين بازارس��رمايه، معرفي و فروش 
خدم��ات مالي در بازار س��رمايه، تجزي��ه و تحليل 
صورت هاي مالي، ساز و كار معامالت بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران، قراردادهاي آتي و اختيار معامله 
در ب��ورس كاالي ايراني و مباحث حقوقي مرتبط با 

بازار سرمايه است.

معاينهفنيخودرو
راجديبگيريد

ايلام| ريي��س پليس 
راهنماي��ي و رانندگ��ي 
استان ايالم گفت: مطابق 
آمار ارايه شده، ۱۷درصد 
خودروهاي مراجعه كننده 
به مراكز معاينه فني موفق 
به قبولي در آزمون هاي 9 
گانه نمي شوند.به گزارش ايسنا، سرهنگ ابوالفضل 
كوهزادي اظهار كرد: بر اس��اس ماده 6 قانون هواي 
پاك، خودروهاي شخصي و دولتي ۴سال از تاريخ 
توليد و وسايل نقليه عمومي يك سال از تاريخ ساخت 
موظف اند به مراكز معاينه مراجعه و گواهي معتبر 
معاينه فني دريافت كنن��د.وي درباره اصلي ترين 
موارد نقص معاينه فن��ي گفت: بروز نقص يا تغيير 
در وضعيت ظاهري، فني و استاندارد وسيله نقليه، 
دودزا بودن وسيله نقليه، توليد صداي ناهنجار، نقص 
در س��امانه روش��نايي يا تغيير در ميزان نور و رنگ 
اس��تاندارد و ناميزان بودن چرخ هاي جلو از موارد 
نقص فني خودرو اس��ت.رييس پليس راهنمايي و 
رانندگي استان ايالم نقص در سامانه ترمزها، نداشتن 
عاج مناسب در الستيك ها، نداشتن برف پاك كن 
و س��امانه گرمايش��ي در مواقع بارندگي، نداشتن 
زنجير چرخ يا الستيك يخ شكن در مواقع يخبندان، 
شكستن شيشه جلو به  صورتي كه مانع ديد راننده 
باشد، نقص در تجهيزات ايمني مانند كمربند ايمني، 
كيسه هوا و سامانه ضدقفل ترمزها )ABS( را نيز از 

موارد نقص معاينه فني دانست.

توسعهدولتالكترونيكدربخش
بيمهسالمتجديگرفتهشود

يي��س  ر يلن|  و قز
كميس��يون اص��ل 9۰ 
مجلس ش��وراي اسالمي 
گف��ت: توس��عه دول��ت 
الكترونيك و فراگير شدن 
بيمه همگاني ب��راي افراد 
كم درآمد از سياست هاي 
دولت در اجراي عدالت اجتماعي است كه بايد جدي 
گرفته شود.به گزارش مهر، داود محمدي در همايش 
هفته سالمت تصريح كرد: از آنجا كه در آستانه تنظيم 
بودجه سال 99 هستيم از مديران استان انتظار رداريم 
با پيگيري از وزارتخانه خود براي افزايش اعتبارات و 
ارايه نيازهاي مالي خود اق��دام كنند زيرا اگر اليحه 
دولت به مجلس ارايه شود ديگر قابل اصالح نيست.

نماينده قزوين در مجلس ده��م تصريح كرد: دفاتر 
نمايندگان مجلس مانند يك دماسنج و ارزياب واقعي 
عمل مي كند و مي توان با نظر مردم ميزان رضايت آنها 
از عملكرد ادارات مختلف را مورد سنجش قرار دهيم 
كه ارزيابي ما نش��ان مي دهد مردم استان از خدمات 
بيمه سالمت رضايت خوبي دارند.نماينده قزوين در 
مجلس گفت: توسعه دولت الكترونيك براي تسريع 
در امور و جلب رضايت مردم اهميت زيادي دارد و بايد 
در حوزه بيمه س��المت اين طرح با سرعت بيشتري 
اجرايي ش��ود.وي اظهارداشت: راه اندازي دفاتر بيمه 
سالمت در شهرس��تان ها و واگذاري برخي كارها به 
دفاتر پيشخوان از كارهاي خوب ديگري است كه در 

استان قزوين به خوبي عملياتي شده است.

ارتقايرتبهجهاني
استانداردايراندرسال۲۰۱۹

مركزي| مديركل دفتر 
نظارت بر استاندارد صنايع 
غذايي، آرايشي، بهداشتي 
و حالل سازمان استاندارد 
اي��ران گف��ت: س��ازمان 
اس��تاندارد ايران در سال 
2۰۱9 با يك پله ارتقا به 
رتبه بيست و يكم دنيا دست پيدا كرد.غالمرضا اميني 
ديروز در آيين گراميداشت روز جهاني استاندارد با 
اشاره به مطالعه به عمل آمده در كشورهاي توسعه 
يافته جهان در خصوص ارتباط بين استاندارد و رشد 
اقتصادي پايدار اظهار كرد: بين اس��تاندارد و رشد 
اقتصادي پايدار يك ارتباط با ثبات وجود دارد يعني 
استاندارد با گسترش دانش فني توانسته رشد اقتصاد 
كشورها را رقم زند.مديركل دفتر نظارت بر استاندارد 
صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي و حالل سازمان 
اس��تاندارد ايران افزود: ۰.9 درصد رشد اقتصادي 
كش��ور آلمان، ۰.8 درصد فرانس��ه و استراليا، ۰.3 
درصد انگلستان و ۰.2 درصد كانادا ناشي از عملكرد 
حوزه استاندارد بوده است.وي با بيان اينكه درصدد 
هس��تيم در حوزه بين المللي مش��اركت بيشتري 
داشته باشيم، تاكيد كرد: امسال كشور ايران در بين 
۱63 كشور عضو كميته بين الملي استاندارد رتبه 
2۱ را كس��ب كرده است در حالي كه سال گذشته 
رتبه 22 را به دست آورده بود. اين در حالي است كه 
در سال هاي گذشته ما حتي رتبه ۴2 جهان را نيز 

تجربه كرده بوديم.

۱۵هزارميلياردتوماننيازاعتباري
توسعهتجهيزاتيمرزهايكشور
آذربايجلانغربلي| 
فرمانده مرزباني ايران معتقد 
اس��ت: ۱۵۰ هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي توس��عه 
تجهيزاتي در مرزهاي كشور 
مورد نياز است.سردار قاسم 
رضايي ديروز در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: مرزباني طرحي را با مركز پژوهش هاي 
مجلس در سال گذشته كار كرده كه طرح كاملي براي 
مرزهاي كشور است و تمامي موضوعات از جمله اماكن، 
ابنيه، جاده ها، تجهيزات و موضوعات رفاهي و خدماتي 
به مرزبانان و مرزنشينان در آن مورد توجه قرار گرفته 
است.وي اظهار داشت: در يك دهه گذشته برنامه هاي 
خوبي در مرزها انجام و بخشي از خألها ترميم شده ولي 
چون عقب ماندگي  در مرزها عميق است، بايد اقدامات 
قابل توجهي در آنها صورت گيرد.وي ابراز اميدواري كرد 
كه در نيمسال دوم سال جاري با دستوراتي كه به بعضي 
وزارتخانه ها داده شده، بخشي از اين طرح اجرايي شود 
و بخشي نيز در سال آينده به اجرا درآيد.وي اضافه كرد: 
سازمان برنامه و بودجه به طرح مرزها آگاهي كامل دارد 
كه اميدواريم در برنامه بودجه س��ال آينده و ۱۴۰۰ به 
صورت ملموس اين اعتبار اختص��اص يابد.وي اضافه 
كرد: در دهه گذش��ته اقدامات موثري از جمله ايجاد 
كانال ها، خاكريزها، پاسگاه ها، برجك ها و سيستم هاي 
الكترو اپتيكي در اين خصوص انجام شده كه باعث شده 
بخشي از مسير ترانزيت مواد مخدر به سمت درياي عمان 

و خليج فارس سوق يابد.

سرازيرشدنآبهايسطحي
وفاضالبهايانساني

البرز| دادس��تان عمومي 
و انقالب مركز استان البرز 
 به شوراي شهر و شهرداري 
كرج نسبت به چاره انديشي 
س��اماندهي  م��ورد  در 
روان آب ه��ا  به وي��ژه ورود 
فاضالب انس��اني به برخي 
از خيابان هاي  شهر ماهدشت هش��دار داد.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، حاجي رضا ش��اكرمي دادستان 
عمومي و انقالب مركز استان البرز اظهار داشت: در پي 
بارش هاي شديد باران و آبگرفتگي معابر عمومي و انسداد 
محور هاي مواصالتي در سال ۱396، سبب مسدودي 
خيابان ها و كوچه ها و بروز مشكالت عديده اي در رفت و 
آمد شهروندان شد.او با بيان اينكه بارش باران شديد در 
روز دوشنبه هفته جاري سبب مسدود شدن تعدادي از 
زيرگذر هاي خيابان ها و سرازير شدن آب هاي سطحي 
شهر كرج به سمت شهر ماهدشت و انسداد خيابان ها و 
بروز مشكالت بهداشتي و زيست محيطي و ورود فاضالب 
انساني به برخي از خيابان هاي آن شهر شد، بيان كرد: اين 
موضوع نشان از عدم برنامه ريزي دقيق شهرداري كرج 
جهت مهار روان آب هاي سطحي دارد.شاكرمي با بيان 
اينكه كارگروهي متشكل از شهرداري، آبفا و ساير نهاد ها 
و دستگاه هاي ذي ربط براي رفع مشكالت به وجود آمده 
تشكيل شود، متذكر شد: بايد براي رفع مشكالت برخي 
زيرگذر ها به لحاظ ورود آب هاي سطحي و ارايه راهكار 
و مهار انتقال آب از جنوب ش��هر به س��مت ماهدشت 

چاره انديشي و نتيجه به اين دادستاني منعكس گردد.
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انهدام باند مسلحانه
و سازمان  يافته قاچاق ارز

اروميه|  باند مسلحانه و سازمان  يافته قاچاق ارز در 
آذربايجان غربي شناسايي و منهد م   شد. يك شبكه 
سازمان يافته قاچاق ارز با اقدامات اطالعاتي و عملياتي 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره كل اطالعات 
آذربايجان غربي شناسايي و منهدم شد.براساس اين 
گزارش، اين باند كه برخوردار از امكانات مس��لحانه 
بودن��د، اقدام ب��ه قاچاق و معام��الت غير قانوني ارز 
در شهرس��تان هاي بوكان، مهاب��اد، اروميه و تهران 
مي كردندكه با اقدامات سربازان گمنام امام زمان)عج(، 
اين باند  در چند مرحله عمليات هوشمندانه  مورد ضربه 
قرار گرفتند  و از تداوم فعاليت مجرمانه آنها ممانعت به 
عمل آمد.براساس اين گزارش،  در اين عمليات تعداد 
۵ نفر از عوامل اصلي قاچاق از جمله سركرده شبكه با 
هماهنگي مقام قضايي دستگير و مقادير قابل توجهي 
ارز، سالح جنگي، پالك جعلي خودرو و دالر جعلي 
كشف و خودروهاي حامل كاالي قاچاق توقيف شد.

رونمايي از شگرد جديد 
كالهبرداري ارزي

كرج| مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان البرز از 
شگرد جديد يك دريافت كننده ارز دولتي در استان 
البرز رونمايي كرد. علي اكبر مختاري گفت: مثال در 
يكي از اين پرونده ها ب��ه يك خانم ۱۵ ميليون پول 
پرداخت شده و براي اين فرد كارت بازرگاني دريافت 
شده است.مديركل تعزيرات حكومتي استان البرز با 
بيان اينكه با تشكيل شركتي صوري ۱9 ميليون يوان 
چين به نام اين فرد ارز دولتي دريافت شده است، بيان 
كرد: وقتي كه براي اين ش��خص شركت ثبت شده 
انواع وكالتنامه محضري هم از اين فرد دريافت شده 
اس��ت، با اين وكالتنامه هاي محضري به نام اين فرد 
ارز دولتي دريافت شده و اين فرد نمي داند كه طرف 
حساب وي كيست و تنها با دريافت ۱۵ ميليون راهي 
زندان شد. مختاري با هشدار به شهروندان در مورد 
تاسيس شركت و احتمال كالهبرداري از اين طريق 
گفت: شهروندان بايد با مطالعه و بررسي همه جوانب 
امر مراقب كالهبرداري و شگرد هاي جديد متقلبان 

باشند تا دچار خسارتي اينچنيني نشوند.

صادرات صنايع دستي به ارزش 
۱۲ ميليون دالر از مرز مهران

ايام| مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان ايالم از صادرات ۱2ميليون دالري 
صنايع دستي از مرز مهران در نيمه اول امسال خبر 
داد. عبدالمالك شنبه زاده اظهار كرد: بر اساس آمار 
دريافتي از گمرك استان در شش ماهه  نخست امسال 
محصوالت مختلف صنايع دستي به ارزش بيش از 
۱2ميليون دالر از مرز بين المللي مهران به كشور عراق 
صادر شده است.وي با بيان اينكه گليم نقش برجسته 
جاجيم و نمد از مهم ترين اي��ن اقالم صادراتي بوده 
اس��ت، تصريح كرد: اين ميزان صادرات نس��بت به 
شش ماهه نخست س��ال 9۷ كه بيش از 6 ميليون 
دالر بوده درصد قابل توجهي افزايش داش��ته است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان ايالم ادامه داد: گليم نقش برجسته مهم ترين و 
شاخص ترين صنعت دستي و بومي استان ايالم است 
كه با توجه به شاخص هايي از جمله پيشينه و تعداد 
باالي افراد شاغل در اين صنعت، با برند ملي معرفي 
شده است.شنبه زاده تصريح كرد: اين هنر صنعت در 
سال ۱36۷ در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده 
و بخش عمده اي از صادرات صنايع دستي استان را نيز 
به خود اختصاص داده و هم اكنون ۱2۰ كارگاه با 33 
رشته صنايع دستي در استان ايالم فعاليت دارند كه 
بخش مهمي از نيروهاي جوياي كار به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم در اين حوزه فعاليت مي كنند.

ممنوعيت ورود كاميون هاي 
تجاري از عراق 

ايام|معاون سياسي، امنيتي استاندار ايالم گفت: 
زائران و تجار از مراجعه به مرز مهران خودداري كنند.

محمد نوذري درباره آخرين وضعيت تردد از مرز مهران 
به كشور عراق، اظهار داشت: بنا به سفارش اكيد وزارت 
امور خارجه، زائران با توجه به تحوالت اخير عراق از 
مراجعه به مرزهاي كشور از جمله مرز مهران با هدف 
سفر به كش��ور عراق خودداري كنند.نوذري با بيان 
اينكه از طرف ايران هيچ مش��كلي براي تردد وجود 
ندارد، افزود: كشور عراق در وضعيت نابساماني براي 
پذيرش زائران و تجار قرار دارد و تا اطالع بعدي و آرام 
شدن تنش هاي موجود در عراق، اين كشور آمادگي 
پذيرش زائران و تامين امنيت آنها را ندارد بنابر اين بهتر 
است زائران و بازرگانان سفر به عراق را به زمان بهتري 

موكول و از حضور در مرزها خودداري كنند.

ضرب و شتم دانش آموز
به دست معلم در فيروزه

مشلهد|معلم يك مدرس��ه در في��روزه يكي از 
دانش آموزان كالسش را مورد ضرب و شتم قرار داد.

اين معلم به پشت گردن دانش آموز پايه هفتم ضربه اي 
زد و بعد از برخورد صورت دانش آموز به ميز از ناحيه لب 
پايين دچار خونريزي شد، معلم با بي توجهي به اين 
موضوع از اعزام دانش آموز به درمانگاه خودداري كرد 
و فقط اجازه داد اين دانش آموز صورت و لباس هاي 
خود را بشويد.پس از بازگشت دانش آموز به منزلش 
خانواده او با مشاهده لب پاره شده فرزندشان او را به 
نيشابور برده و در بيمارستان لب دانش آموز بخيه شد. 
ابراهيم حيدري مدير آموزش و پرورش شهرستان 
فيروزه با تاييد اين خبر گفت: پس از وقوع اين اتفاق 
چند بار براي دلجويي از اين دانش آموز و خانواده اش 
به منزل شان مراجعه كرديم و احوال دانش آموز را جويا 
شديم. به گفته وي تخلف معلم هم به صورت كتبي در 

پرونده اش درج شده است.

چهرههاياستاني
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بر اساس برآوردها مناطق جنوبي پايتخت ساالنه 35 سانتي متر فرونشست خاك دارند

مرگ پنهان در انتظار دشت هاي كشور
ريحانه جاويدي|

ب�ر اس�اس اس�تانداردهاي بين الملل�ي، فرو 
نشس�ت س�االنه 4 ميلي متر از زمين بحراني 
تلقي مي ش�ود اما اي�ن درحالي اس�ت كه در 
دشت فسا و جهرم، فرونشس�ت زمين به 54 
س�انتي متر يعني ح�دود 140 برابر حد بحران 
رس�يده و از ميان 609 دش�ت كش�ور، اكنون 
405 دش�ت در وضعيت بحران�ي بوده كه 135 
دشت شرايط حادتري داشته و به عنوان دشت 
ممنوعه شناخته مي شوند. به اين ترتيب پديده 
فرونشس�ت زمين كه از آن ب�ه عنوان »مرگ 
پنهان زمين و خاك« ياد مي ش�ود، دشت هاي 
اطراف تهران، رفس�نجان، خراس�ان، همدان 
و الب�رز را مي بلع�د و آنطور كه كارشناس�ان 
مي گوين�د چن�دان دور از ذهن نيس�ت كه به 
زودي به ميدان آزادي تهران هم برسد. مناطق 
جنوبي پايتخت س�االنه 15 تا 35 س�انتي متر 
فرونشس�ت دارند و رقم اين مخاطره طبيعي 
منطقه فرودگاه امام 1.۸ س�انتي متر در س�ال 
برآورد شده است.  با اين حال همچنان برداشت 
از آب هاي زيرميني كه اصلي ترين عامل بروز 
فرونشست به شمار مي رود در مناطق اطراف 
دش�ت هاي بحراني ادامه داش�ته و با گذشت 
بي�ش از 40 س�ال از نخس�تين هش�دارهاي 
كارشناس�ان زمين شناس�ي و نقش�ه برداري 
)گزارش مربوط به اين هشدار را در صفحه 13 
بخوانيد(، هنوز هم خبري از اجراي يك طرح 
بازدارنده در س�طح كش�وري ب�راي مقابله با 

برداشت هاي غيرمجاز آب وجود ندارد.

  گسترش فرونشست از شهريار تا ميدان آزادي
نخستين نش��انه هاي فرونشست در دهه 40 حوالي 
رفسنجان در اس��تان كرمان ديده ش��د و بعد از آن 
در ده��ه 70 آمار و ارق��ام مخدوش از فرونشس��ت 
خاك در تهران هم منتش��ر ش��د اما حاال با گذشت 
نزديك به 30س��ال نرخ آن در تهران نس��بت به دو 
دهه گذش��ته بيشتر ش��ده اس��ت تا جايي كه بنا بر 
اظه��ارات روز گذش��ته يحيي جمور، مع��اون فني 
س��ازمان نقش��ه برداري كش��ور، به زودي به ميدان 

آزادي مي رسد. 
او درباره اين موضوع گفت: بيشترين نرخ فرونشست 
در ته��ران مربوط به جنوب و جن��وب غرب، جنوب 
ش��رق به ويژه در مناطق ورامين و قرچك اس��ت و 
پديده فرونشست در تهران در حال گسترش است، 
به گونه اي كه از سوي بزرگراه آزادگان فرونشست به 

داخل شهر تهران نفوذ كرده است.
به گفته وي، بر اساس گس��ترش پديده فرونشست 
مناط��ق ۱7، ۱۸، ۱۹ و ۲0 ته��ران تح��ت تاثي��ر 
فرونشس��ت قرار دارن��د و چيزي نمانده اس��ت كه 
فرونشس��ت به ميدان آزادي نفوذ كند.در ش��رايط 

فعلي نرخ فرونشس��ت در حوالي ف��رودگاه امام ۱.۸ 
 هست كه نش��ان مي دهد بايد زودتر چاره انديشيد. 

)صفحه ۱3 را هم بخوانيد .( 
اظهارات جمور در حالي اس��ت كه رضا ش��هبازي، 
مديركل دفتر بررس��ي مخاطرات زمين ش��ناختي، 
محيط زيس��تي و مهندسي س��ازمان زمين شناسي 
كشور درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: بر اساس 
برآوردهاي انجام ش��ده اصال دور از ذهن نيست كه 
فرونشست آنقدر گسترش يابد كه به ميدان آزادي 
برس��د و اين احتمال وجود دارد. به طور مش��خص 
فرونشست در شهر تهران در مناطق جنوب غرب به 
ويژه منطقه ۱۸ و ۱۹ روند فزاينده اي دارد و از سمت 

دشت شهريار به داخل شهر كشيده مي شود. 
در اين دش��ت اراضي كشاورزي گس��ترده اي داريم 
و برداش��ت آب زيرزمين��ي حت��ي با وج��ود بحران 
فرونشست همچنان ادامه دارد بنابراين از آنجايي كه 
فرونشست رابطه مستقيم با بهره برداري از منابع آب 
زيرزميني دارد وضعيت با وجود برداش��ت ها وخيم 

شده است.
او افزود: اگرچه در بسياري از دشت هاي كشور بحران 
فرونشست خاك را داريم اما وضعيت تهران به دليل 

وجود دو مولفه پيچيده تر از ساير مناطق است. 
از س��وي ديگر در مناطق پايين دس��ت برداشت آب 
داريم و از س��وي ديگر در مناطق باالدست كه محل 
ورودي آب به آبخوان ها اس��ت آنقدر س��اخت و ساز 
صورت گرفته و شهر گسترش يافته كه عمال محلي 
براي ورود آب نداريم، در واقع سيالب هاي اخير تهران 
هم به همين دليل است هم ورودي را بستيم و هم از 
خروجي برداشت مي كنيم. بنابراين آب هيچ راهي 
براي نفود به زمين ندارد و اين وضعيت تا كرج ادامه 
دارد. نتيجه چنين وضعيتي س��بب شده آبخوان ها 
توان خود را از دست بدهند و به مرحله اي برسيم كه 
داخل ش��هر تا ميدان آزادي و فرودگاه مهرآباد هم 

تحت تاثير قرار گيرد.

  12 درصد زيرس�اخت هاي ش�هري تحت 
تاثير فرونشست

مديركل دفتر بررس��ي مخاطرات زمين ش��ناختي، 
محيط زيس��تي و مهندسي س��ازمان زمين شناسي 
كشور معتقد اس��ت در يك بازه زماني بيشترين حد 
فرونشست در شهريار به 36 سانتي متر در سال رسيد 
اما اكنون بيشينه اين نرخ ۱5 سانتي متر است ولي اين 

موضوع نشان از بهبود اوضاع ندارد. 
او درباره اي��ن موضوع گفت: كوچك تر ش��دن آمار 
فرونشست در واقع نشانه خوبي نيست بلكه حكايت 
از آن دارد كه آبخوان فش��رده شده و در حال از بين 
رفتن است و اين يعني بايد برداشت آب از آبخوان ها 
كنترل ش��ود در واق��ع هرچه عدد كوچك تر ش��ود 
نشان دهنده از بين رفتن توان آبخوان بوده كه اصال 

اتفاق خوبي نيست.

او افزود: در بحث زيرساخت ها هم قطعا فرونشست 
زمين تاسيسات خطي مانند لوله هاي گاز، سازه هاي 
ريل��ي و جاده ها را تحت تاثير ق��رار مي دهد. اكنون 
۱0 تا ۱۲ درصد زيرس��اخت هاي تهران تحت تاثير 
فرونشست هستند اگرچه به صورت مستقيم تاكنون 
گزارش��ي مبني بر تخريب مترو يا ريل قطار به دليل 
فرونشست ثبت نشده است اما به صورت غيرمستقيم 
تمام سازه ها تحت تاثير هستند بطوري كه جابه جايي 
پايه پل هاي قطار ديده شده و چند مورد هم فروچاله 

در مناطق مسكوني رخ داده است.

  مردم و مسووالن دچار روزمرگي هستند
تاكنون براي بسياري از مخاطره هاي طبيعي از جمله 
س��يل و زلزله اطلس تدوين ش��ده و اكنون اطلس 
فرونشس��ت هم در حال تدوين است با اين حال در 
حوزه اجرا كمتر شاهد استناد به اين اطلس ها هستيم. 
شهبازي درباره اين موضوع گفت: بزرگ ترين مشكل 
ما در زمينه مخاطرات طبيعي نبود آينده نگري است 
اول بايد مخاطره رخ دهد، آسيب خود را وارد كند تا 

به فكر حل آن بيفتيم. 
از طرف ديگر مديريت بحران در ايران دست يك نهاد 
واحد نيس��ت در حالي كه مساله اي مثل فرونشست 
نياز دارد كه يك س��ازمان مس��وول هم��ه را با هم 
هماهنگ كند.  اما متاسفانه بحراني بودن اين پديده 
هنوز نه از سوي مردم درك شده نه از سوي مسووالن 

چرا كه آثار و ش��واهد آن مانند سيل و زلزله نمايان 
نيس��ت. مردم به درستي نمي دانند داخل زمين چه 
اتفاقي در حال رخ دادن است و در نهايت زماني پي به 

بحران مي برند كه زمان طاليي از دست رفته است.
مديركل دفتر بررس��ي مخاطرات زمين ش��ناختي، 
محيط زيس��تي و مهندسي س��ازمان زمين شناسي 
كشور بيان كرد: در حالي كه براي مقابله با فرونشست 
ما نياز صد در صد به آگاه��ي عمومي داريم چرا كه 
مس��وول اس��تفاده از آب هاي زيرزميني اشخاص و 
بطور خاص كشاورزان هستند و تا زماني كه اين قشر 
نس��بت به باليي كه با بهره برداري غيرمجاز بر س��ر 
منابع آب زيرزميني و ب��ه دنبال آن خاك مي آورند، 
آگاه نباشند عمال هيچ اقدام بازدارنده اي فايده ندارد. 
از جانب دولت هم بايد قوانين شفاف و بازدارنده وجود 
داشته باش��د كه با تخلفات و برداشت هاي غيرمجاز 
قاطعانه برخورد كند كه متاسفانه در اين زمينه هم 

كوتاهي كرديم.

  ب�راي مقابله با فرونشس�ت عمال هيچ كاري 
نكرديم

آنط��ور ك��ه مدي��ركل دفت��ر بررس��ي مخاطرات 
زمين ش��ناختي، محيط زيستي و مهندسي سازمان 
زمين شناس��ي كش��ور مي گوي��د نخس��تين آث��ار 
فرونشس��ت اواخر دهه 40 در رفسنجان ديده شد و 
در دهه 70 در اين منطقه شديدتر شده و همان زمان 

در تهران هم نخستين ارقام فرونشست ديده شد اما 
از آن زمان تاكنون هيچ اقدام عملي براي مقابله با اين 

پديده انجام نگرفته است. 
شهبازي درباره اين موضوع گفت: در بخش علمي از 
اواسط دهه ۸0 و اواخر دهه 70 كه موضوع عمومي 
شد، سازمان نقش��ه برداري و سازمان زمين شناسي 
ش��روع به مطالعه و همان زمان سلس��له گزارشي را 
در اين زمينه منتشر كرد. سال ۹5 بار ديگر سازمان 
زمين شناس��ي كل كشور را از نظر فرونشست پايش 
كرد اما در اين بازه زماني مثل بسياري از بخش هاي 
ديگر به موازات اينكه در حوزه علم خوب پيش��رفت 

كرديم اما در اجرا هيچ كار خاصي انجام نشد.
او افزود: ما هميش��ه از همين ناحيه ضربه خورديم 
ك��ه در علم هميش��ه خوب هس��تيم ام��ا در اجرا و 
سياست گذاري ضعيف بوديم. در همان سال ۹5 تازه 
بعد از اين همه سال كه از انتشار گزارش هاي علمي 
مي گذش��ت وزارت نيرو طرح تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني را تدوين كرد. يعني ۲0 سال بعد از شروع 
كارهاي علمي و 40 سال بعد از نخستين نشانه هاي 
فرونشست در رفسنجان، يعني در وزارتخانه اي كه 
بيشترين مصرف آب را دارد با اين مقدار زمان تاخير 
به فكر افتادند و تازه يك طرح تدوين ش��ده كه براي 
اجرا و پوشش سراسري در تمام كشور نياز به حداقل 
۱0تا ۱5 سال زمان دارد كه بايد گفت آن زمان تمام 

آبخوان ها فشرده شده و از بين رفته است. 

سرانجام پرونده شركتي كه به جاي استنت قلبي، مفتول برق وارد كرد
مديركل اداره تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو با 
اشاره به سرانجام پرونده شركتي كه به جاي استنت 
قلبي، مفتول برق وارد كرده بود، در عين حال گفت: 
تا پايان امسال تمام تجهيزات پزشكي برچسب اصالت 

دريافت مي كنند.
حس��ين صفوي با اش��اره به بحث قاچ��اق در حوزه 
تجهيزات پزشكي، گفت: زماني كه امكان قاچاق در 
كشور وجود داشته باشد، منجر به يكسري تخلفات 
مختلف مي ش��ود. حال اينكه كاال از كدام كشور به 
ايران قاچاق شود مهم نيست، مساله مهم اين است 
كه كاالي غير استانداردي وارد كشور شده كه ممكن 
اس��ت براي مردم مخاطره ايجاد كند. بر اين اساس 

بايد به اين موضوع رسيدگي شود.
او افزود: بر همين اساس ماموريت اداره  كل تجهيزات 
پزش��كي س��ازمان غذا و دارو اين اس��ت ك��ه كليه 
كاالهايي را ك��ه مي خواهند با عن��وان تجهيزات و 
ملزومات پزشكي وارد كشور ش��ود، بررسي كرده و 
با اس��تانداردها مطابقت دهد كه اين اقدامات هم در 
حوزه تجهيزات پزشكي توليد داخلي و هم تجهيزات 
پزشكي وارداتي اتفاق مي افتد. حال اگر اين كاالها با 
اس��تانداردها مطابقت داشتند، به آنها اجازه ورود به 

كشور و بازار را مي دهيم.
مديركل اداره تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو 
با اش��اره به برخي تخلفات ارزي در حوزه تجهيزات 

پزش��كي، اظهار كرد: در وهل��ه اول ما به دليل بحث 
مبارزه با قاچاق و بنابر وظايف نظارتي مان پرونده هاي 
تخلف را بررسي كرده و با كمك ارگان هاي ديگر كار را 
پيگيري مي كنيم. بعد از جمع آوري اسناد و مدارك و 
احراز تخلف، با متخلفين برخوردهاي شديدي انجام 
مي شود. در عين حال بايد توجه كرد كه پرونده هاي 
تخلف در ادامه از سوي مرجع قضايي مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد. حال اگر ش��ركتي تخلف كرده باشد، 

با او برخورد ش��ده و كاالهايش به نفع دولت توقيف 
مي ش��وند. بنابراين برخي از اي��ن پرونده ها در حال 
بررسي در مراجع قضايي هستند. شركتي هم كه در 
حوزه استنت هاي قلبي تخلف كرده بود،  بطور كلي 
ممنوع الفعاليت شده و هيچ IRC برايش فعال نيست.

صفوي درباره ميزان قاچ��اق معكوس در تجهيزات 
پزشكي نيز گفت: قاچاق معكوس ممكن است اتفاق 
افتد، اما عدد و رقمش آنقدر نيست كه تاثيري بر روي 

بازار ما بگذارد، زيرا مجوزهاي ما كامال تحت كنترل 
اس��ت. او با بيان اينكه در حوزه تجهيزات پزش��كي 
فعاليت هاي وس��يعي انجام مي ش��ود، گفت: حدود 
۲000 شركت اعم از توليد كننده و واردكننده در اين 
حوزه فعاليت كرده و به مراكز درماني خدمت رساني 
مي كنند تا سالمت مردم تضمين شود. بنابراين نبايد 
نگراني در سطح جامعه اتفاق افتد كه مردم فكر كنند 
تخلفاتي كه انجام مي ش��ود، در س��طح عام است يا 
ممكن است سالمت مردم را به خطر اندازد؛ اين گونه 
نيست و نبايد چنين شائبه اي هم ايجاد شود. صفوي 
تاكيد كرد: وزارت بهداش��ت وظيفه حفظ سالمت 
مردم را بر عهده دارد و در اين حوزه بسيار پيگير است 
تا اگر ش��ركتي يا فردي تخلفي در حوزه تجهيزات 
پزش��كي انجام داد، حتما مورد پيگرد قرار داده و با 

متخلف برخورد مي كند.

  تجهيزات پزشكي قاچاق وارد بيمارستان ها 
مي شوند؟

او درب��اره امكان ورود تجهيزات پزش��كي قاچاق به 
بيمارستان ها، گفت: طبق دستورالعمل ها و قوانيني 
كه وجود دارد، ما موظف هستيم كه سامانه رديابي 
كاالهاي پزشكي را از مبدا تا مقصد راه اندازي كنيم و 
بر همين اساس در حال حاضر شركت ها موظف شدند 
كه به سامانه برچسب اصالت وصل شوند. بايد توجه 

كرد كه هر زماني كه ارز دولتي به تجهيزات پزشكي 
اختصاص يابد، به دليل اختالف قيمتي كه به وجود 
مي آيد، عرصه براي ورود كاالي قاچاق تنگ مي شود. 
بنابراين در اين مقاطع هميشه عرضه كاالي قاچاق 
سخت تر مي شود. صفوي ادامه داد: ضمن اينكه ما در 
 IRC سايت مان فهرس��تي داريم كه شامل كدهاي
هستند و در دسترس همه مراكز درماني قرار دارند. 
بنابراي��ن مبادي مجاز فروش تجهيزات پزش��كي و 
كاالهاي پزشكي مجاز در سايت ثبت شده اند و قيمت 
هم دارن��د. بنابراين احتم��ال ورود كاالي قاچاق به 
مركز درماني بسيار كم است. در عين حال مسووالن 
فني در حوزه توزيع و مسووالن فني بيمارستان ها، 
تجهيزات پزشكي را رصد مي كنند. البته ممكن است 
تخلفاتي هم رخ دهد، اما نسبت به حجم خدمتي كه 
در بازار انجام مي شود،  تخلفات بسيار كم هستند كه 
به آنها هم رسيدگي مي شود. مديركل اداره تجهيزات 
پزشكي سازمان غذا و دارو درباره زمان تكميل سامانه 
رديابي كاالهاي پزش��كي، گفت: بايد توجه كرد كه 
تعداد اقالم تجهيزات پزشكي بس��يار زياد است. ما 
بالغ بر ۲۸0 هزار قلم IRC داريم كه براي بخش��ي از 
آنها نصب برچسب اصالت الزامي است مانند برخي 
تجهي��زات حوزه ارتوپ��دي، دندان پزش��كي و... كه 
به تدريج قرار است اين برچسب گذاري تا پايان سال 

۱3۹۸ تمام كاالهاي پزشكي را شامل شود.
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عوامل بروز مشكالت تنفسي 
اهوازي ها

نماين��ده مردم اهواز و باوي در مجلس ش��وراي 
اسالمي، از تصاعد گاز فلر، درختان كهور امريكايي 
و حوضچه نمك تاالب هورالعظيم به عنوان عوامل 

بروز مشكالت تنفسي مردم اهواز ياد كرد.
علي س��اري با تاييد اخبار منتشر شده مبني بر 
مراجعه مكرر تعداد زيادي از جمعيت مردم اهواز 
به اورژانس بيمارس��تان هاي اين شهر به دليل 
بروز مشكالت تنفسي در تشريح دليل ايجاد اين 
مشكل، گفت: وجود مواد آالينده موجود در هواي 
اهواز باعث شد كه با اولين بارندگي هاي پاييزي، 
مشكالت تنفسي براي مردم اين شهر ايجاد شود.

نماينده م��ردم اهواز و باوي در مجلس ش��وراي 
اس��المي، ادامه داد: متاس��فانه ب��ه دليل تعداد 
محدود بيمارستان هاي اهواز و كمبود امكاناتي 
همچون كپسول گاز اكس��يژن و نبود پزشك به 
تعداد كاف��ي، ظرفيت و امكان��ات كنوني مراكز 
درماني اين شهر پاس��خگوي نياز مردم نبوده و 
باعث س��ردرگمي مراجعان و ايج��اد اختالل در 
روند پاس��خگويي از س��وي كادر درماني به آنها 
شده اس��ت. او به خانه ملت گفت: تعداد محدود 
بيمارستان هاي اهواز و مشكالت زيست محيطي 
كه در ش��رايط كنوني س��المت مردم را تهديد 
مي كند، مي طلبد كه مس��ووالن حوزه سالمت 
روند ساخت بيمارستان هاي مصوب شده به ويژه 
بيمارستان هزار تخت خوابي اين شهر را تسريع 
بخشند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، اظهار 
كرد: البته الزم است با افرادي كه به هر دليلي در 
رفع آلودگي محيط زيس��ت ناش��ي از وجود گاز 
فلر و كاش��ت درختان كهور امريكايي در استان 
خوزستان كوتاهي مي كنند بطور جدي برخورد 
شود. عضو هيات رييس��ه كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي، در بيان مشكالت زيست 
محيطي ناشي از كاشت درختان كهور امريكايي، 
تاكيد كرد: اين درختان خطرناكترين گونه هاي 
گياهي هس��تند كه در خوزستان كاشته شدند 
و سالمت ش��هروندان را به خطر انداخته اند، كما 
اينكه اعتراض هاي زيادي مبني بر ضرورت توقف 
كاشت اين درختان و جايگزيني درختان سازگار با 
طبيعت اين استان همچون نخل بجاي آنها وجود 
داشته كه تاكنون محقق نشده است. نماينده مردم 
اهواز و باوي در مجلس شوراي اسالمي، از وجود 
حوضچه نمك در تاالب هورالعظيم در اين منطقه 
به عنوان ديگر مشكل زيست محيطي ياد كرد كه 
به دليل وزش بادهاي پاييزي به بروز مش��كالت 

تنفسي مردم اهواز دامن زده است.

۶۷ نقطه بحراني در شهر 
تهران وجود دارد

استاندار تهران بر لزوم هدايت آب هاي جاري در پي 
بارش ها به سمت دشت هاي استان تهران كه دچار 
فرونشست شده اند، تاكيد كرد. انوشيروان محسني 
بندپي در پنجمين جلس��ه ش��وراي هماهنگي 
مديريت بحران و نخس��تين جلس��ه پيشگيري، 
هماهنگي و فرماندهي عمليات پاس��خ به بحران 
استان تهران گفت: در هفته گذشته و هفته جاري با 
بارش هاي شديدي مواجه بوديم كه اقدامات و تالش 
همه دست اندركاران مديريت استان تهران كاري 
كرد كه با بحران جدي مواجه نشويم. در حقيقت 
پديده اقليم جهاني شرايطي را به وجود آورده كه 
شدت و مدت بارندگي ها تغيير كرده است. استاندار 
تهران افزود: قبال پيش بيني هايي براي بارش ۱0 
ميليمتر در 4۸ س��اعت انجام مي شد. در حالي كه 
ميزان بارش و مدت آن به شكل چشمگيري تغيير 
كرده ت��ا جايي كه علم هواشناس��ي از پيش بيني 
ش��دت و مدت بارش ها تقريبا ناتوان است. او ادامه 
داد: ميانگين بارندگي تهران ظرف يك سال عددي 
حدود ۲40 ميليمتر اس��ت در حالي كه امس��ال 
ظرف مدت يك هفت��ه حدود ۲۸ درصد ميانگين 
بارندگي ها در تهران اتفاق افتاده است، لذا مي طلبد 
امكانات و تجهيزات الزم براي مقابله با اين شرايط 
را فراهم كنيم و رفع مشكالت قطعا از واجبات امروز 
محسوب مي شود. محسني بندپي افزود: اقدامات 
پيشگيرانه اثربخش ترين و موثرترين اقداماتي است 
كه در جهت كاهش آس��يب در جامعه بايد اتفاق 
بيفتد. در تهران به دليل تجاوز به حريم رودخانه ها، 
ساخت و ساز غيرمجاز در مسير رودخانه ها و كمبود 
تجهيزات و شرايط و اقليم اين شهر در بارندگي يك 
هفته نقاطي همچون بزرگراه فتح، آزادگان، جاده 
مخصوص، بلوار امام علي )ع( با آبگرفتگي مواجه شد 
و مشكالتي را براي تردد مردم فراهم كرد. استاندار 
تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد 
بر اينكه ۱۲ نقط��ه ويژه در تهران وجود دارد كه در 
فروردين ماه امسال امكانات شهرداري در آنها مستقر 
شدند، گفت: با استقرار تجهيزات شهرداري در اين 
۱۲ نقطه نسبت به رفع موانع مسير آب اقدام شد. بر 
همين اساس آسيب هاي زيادي نديديم و بايد اين 
روش و عملكرد با شدت و قوت بيشتري دنبال شود. 
او افزود: بايد كارگروهي شكل بگيرد كه دستگاه هاي 
دخيل در مديريت بحران در آن عضو باشند و عالوه 
بر اجراي وظايف محوله اقداماتي را در دستور كار 

قرار دهند تا از بروز شرايط بد جلوگيري شود.
استاندار تهران تاكيد كرد: آب منطقه اي 67 نقطه اي 
را كه به عنوان نقاط پرخطر اس��ت بايد به صورت 
مكتوب اعالم كند. همچنين كارگروه پهنه بندي 
خطرپذيري سيل اس��تان ها بايد در استان تهران 
ش��كل بگيرد و نقاط خطرپذير توسط آن احصا و 
اعالم شود. هر رودخانه اي كه نياز به اليروبي دارد 
بايد توسط آب منطقه اي اليروبي آن انجام شود و 
شهرهاي پيراموني كه در معرض آسيب بيشتري 
هستند بايد شن چاله هاي آنها توسط فرمانداري ها 
شناسايي و كمك شود كه كانال هايي به دشت هاي 
استان تهران كه دچار فرونشست هستند، احداث 
شود تا اين دشت ها سيراب شوند و از بروز سيالب 

در اين شهرها جلوگيري شود. 

مخدري كه مصرف كننده را »زامبي« مي كند
مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد 
مخدر كشور از رشد 703 درصدي تنوع مواد روانگردان 
و مواد مخدر جديد طي ۱0 سال گذشته در جهان خبر 
داد و گفت: هم اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس 
ماده ٤٦ قانون مبارزه با مواد مخدر فهرس��ت سه گانه 
مواد مخدر و روانگردان ها را طرح ريزي كرده و در اختيار 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قرار داده تا اسامي 
روانگردان ه��ا و مخدرهاي جديد خطرناك را در قانون 

درج و مجازات آن نيز تعيين شود. 
محمد ترحمي در اين باره بيان كرد: براساس آمارهاي 
جهان��ي )UNODC( در س��ال ۲00۹ ميالدي ۱66 
NPS )م��واد روانگردان( جديد توس��ط ش��هروندان 
كش��ورهاي مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفت كه در 
سال ۲0۱۹ ميالدي اين رقم به حدود ۸03 فقره رسيد، 
يعني طي ۱0 سال اخير تنوع مواد روانگردان جديد يا 
ام پي اس ها 703 درصد رشد داشته اند كه حدود ۱70 
نمونه از آنها وارد ايران شده است، لذا اين تشديد تغيير 
رويكرد از مصرف مواد س��نتي به مصرف مواد صنعتي 

و روانگردان ها امروز جامعه جهاني را حس��اس كرده و 
متوليان امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها را به فكر 
فرو برده اس��ت تا تدابير جدي تري را در زمينه مبارزه، 

مقابله و مداخالت اجتماعي اتخاذ كنند.
او با اش��اره به اينكه مواد روانگ��ردان صنعتي يا گياهي 
جديد اثرات مخ��رب بدتري دارند، ب��ه معرفي برخي 
مخدرهاي جديدي ك��ه در ايران وجود دارد پرداخت و 
گفت: كانابينوئيدهاي صنعتي كه شاخه شاهدانه هستند 
در حدود ۱0۸ نوع مختلف دس��ته بندي مي شوند، اما 
۹0 درصد كانابينوئيدهاي صنعتي جديد، تدخيني و 
براي انسان بسيار مضر هستند. ترحمي به ايسنا گفت: 
فنيل آفرين، كاتينون هاي صنايعي و موادي با منش��أ 
گياهي و كتامين ها )داروهاي بيهوش كننده دامي( نيز 
كه در حال حاضر ۹ نوع از آنه��ا در زمينه روانگردان ها 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند نيز از موادي هستند كه 
براي مصرف كنندگان خطر بااليي دارند. مديركل دفتر 
حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 
ادامه داد: همچنين ش��مال كشور ايران نيز كه مستعد 

رشد گياه مريم گلي است به مراتب گياهاني مانند سالويا 
كشت و براي معرفي به جوانان، در فضاهاي مجازي تبليغ 
مي شود. مصرف كنندگان مخدر سالويا به محض مصرف 
دچار جنون آني شده و دست به قتل و جنايت ها مي زنند، 
در واقع اين ماده ريشه جنايي دارد. بطوري كه حركات 
فرد پس از مصرف شبيه به زامبي ها و آدم خوارها مي شود. 
ترحمي در ادامه با اش��اره به علت افزاي��ش تنوع مواد 
مخدر صنعتي و سنتي بيان كرد: در مباحث اقتصادي، 
قاچاق مواد مخدر يكي از درآمدزاترين اقتصادهاي سياه 
است و بزرگ ترين انگيزه قاچاقچيان، ايجاد شبكه هاي 
بين المللي و فرا ملي اس��ت تا با كارهاي ضد فرهنگي و 
بازاريابي هاي رايج، درآمدزايي زيادي در بخش قاچاق 
مواد مخدر داشته باش��ند لذا امروزه با روزگاري مواجه 
هستيم كه اقدامات س��ودجويانه قاچاقچيان و جهاني 
شدن رشد 703 درصدي مواد مخدر و روانگردان ها و به 
روز ش��دن نوع استفاده از آن، اين را مي طلبد تا رويكرد 
جديدي در قوانين داشته باشيم. مديركل دفتر حقوقي و 
امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به 

ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر، تصريح كرد: براساس 
ماده مذكور فهرست مواد مخدر در قالب طرح يا اليحه 
قابليت به روز رساني دارد، يعني فهرست مواد مخدر بر 
اساس قانون بايد به روز رساني شود كه اين فهرست در 
سال ۸۹، پيش از آن در س��ال ۸4، پيش از آن در سال 

54 و پيش از آن در سال 3۸ به روز رساني شده است.
ترحمي با بيان اينكه ۱۹6 ماده مخدر يا استحصاالت آن 
مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، به »اليحه الحاق 
فهرست س��ه گانه مواد مخدر و روانگردان ها به قانون« 
اش��اره كرد و گفت: امروز وزارت بهداش��ت با توجه به 
روانگردان هايي كه تا سال ۹۸ وارد كشور شده و در زمره 
روانگردان هاي خطرناك كشور كشف و در آزمايشگاه ها 
اثبات شده است، ۲73 فقره از اين مواد را در جدول به روز 
كرده است كه بايد به مواد مندرج در قانون اضافه شود. در 
واقع مجلس شوراي اسالمي بايد در قالب طرح يا اليحه 

اين ۲73 فقره مواد را در سه جدول به روز رساني كند.
او اف��زود: اين فهرس��ت ها ب��ر اس��اس خطرپذيري و 
سوء مصرف و ميزان استفاده دارويي يا غير دارويي از مواد 

مخدر و روانگردان و mps هايي كه مورد استفاده قرار 
مي گيرند در جداولي دسته بندي مي شوند. همچنين 
مجازات ه��اي هرك��دام از موادي كه در هر فهرس��ت 
دسته بندي مي شوند نيز براس��اس نوع خطر، از قانون 

مجازات مبارزه با مواد مخدر انتخاب مي شوند.
به گفته مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه 
با مواد مخدر كشور، در فهرست شماره يك جدول مواد 
مخدر و روانگردان ها، ۱44 ماده  روانگردان و مخدر مانند 
شيشه، هرويين، مرفين و فلونيترازپام و... در اين فهرست 
دسته بندي شده اند )موادي كه به واسطه نوع، ماهيت 
ذاتي و عارضه اي كه موجب وابستگي ذهني و جسمي 
فرد مي شود، شواهد معتبر علمي و تجربي دال بر سوء 
مصرف ماده در انس��ان به اثبات رسيده باشد و قابليت 
زيادي براي سوء مصرف داشته باشد، فاقد هرگونه كاربري 
و كاربرد دارويي مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان باشد 
و بي خطر بودن آن براي استفاده در مراقبت هاي پزشكي 
مورد تاييد وزارت بهداشت نباشد، حتي اگر تحت نظر 

پزشك مورد استفاده قرار گيرد. 
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ميدان آزادي تهران در معرض فرونشست زمين قرار گرفت

كارشناسان درباره افزايش قيمت و حجم معامالت ملك در مهرماه چه گفتند؟

گسترش فرونشست زمين در پايتخت

مسكن همچنان در فاز ركود- تورمي

گروه راه و شهرسازي|
 فرونشست زمين در تهران به يك معضل مزمن تبديل 
ش��ده اس��ت و ظاهرا نه تنها درماني براي رفع آن وجود 
ندارد كه روز به روز ابعاد آن گس��ترش مي يابد. س��ريال 
فرونشس��ت هاي زمين در پايتخت با حادثه شهران در 
تابستان سال 95 كليد خورد. جايي كه به دليل حفاري 
مترو و درپ��ي آن انفجار لوله هاي گاز، تصوير متفاوتي از 
مخاطرات شهري پيش چشم مس��ووالن و شهروندان 
گشوده شد. بعد از اين اتفاق بود كه بحث فرو نشست در 
تهران جدي شد و در ادامه فرو نشست در بزرگراه ستاري 
و مناطق مركزي ش��هر بر نگراني ها دام��ن زد. در ادامه 
كارشناسان در خصوص فرونشست زمين در اماكن مهم 
و استراتژيك از جمله بيمارستان ها، فرودگاه ها پمپ بنزين 
و پمپ هاي گاز، مناطق برق فشار قوي و ريل قطار هشدار 
دادند و بر شدت نگراني ها افزوده شد و تازه مسووالن به 

فكر چاره افتادند.
روز گذش��ته نيز مس��عود ش��فيعي، رييس س��ازمان 
نقش��ه برداري كش��ور آمار تازه اي درباره فرو نشست ها 
اعالم كرد. او گفت: در منطقه ف��رودگاه امام )ره( ميزان 
فرونشست ۱.۸ سانتي متر در سال برآورد شده است. به 
گفته او پديده فرونشست در تهران در حال گسترش است، 
به گونه اي كه از سوي بزرگراه آزادگان فرونشست به داخل 
شهر تهران نفوذ كرده است و چيزي نمانده كه فرونشست 

به ميدان آزادي نفوذ كند.
بر اس��اس گزارش��ي كه س��ال 95 اتاق بازرگاني ايران 
منتشر كرد، بخش عظيمي از ش��هر تهران به خصوص 
در مناطق جنوبي در معرض فرو نشس��ت ق��رار دارد. بر 
اساس اين گزارش حدود ۱20 كيلومتر خط راه آهن و 25 
كيلومتر از خطوط مترو، حدود 200 كيلومتر اتوبان هاي 
بين شهري، حدود 2300 كيلومتر راه ها و معابر شهري و 
بين ش��هري اصلي و فرعي، 2 انبار مواد نفتي و سوختي، 
44 جايگاه پمپ بنزين، ۱5 جايگاه پمپ گاز، 7 ايستگاه 
گاز، 30 كيلومتر طول لوله نفت و نيز بيش از 70 كيلومتر 
خطوط فشار قوي و بيش از 200 كيلومتر خطوط اصلي 
گاز در محدوده فرونشس��ت تهران قرار دارد. حدود 25 
كيلومتر از طول كمربندي آزادگان، حدود 2۸ كيلومتر از 
طول اتوبان قم، حدود 2۱ كيلومتر جاده ساوه و بزرگراه 
بهشت زهرا )س( كه همگي اين نقاط به عنوان اصلي ترين 
محوره��اي جابه جايي كاال و مس��افر در اس��تان تهران 

شناخته مي شود، با پتانسيل فرونشست مواجه است.
عالوه بر اين، خروجي هاي راه آهن تهران-جنوب و تهران- 
تبريز، شاخه هاي جنوبي مترو به سمت اسالمشهر و حرم 
مطهر حضرت ام��ام خميني، و همچنين بخش هايي از 
خطوط مترو در مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد 
تهران، در اين محدوده مخاطره آمي��ز قرار مي گيرد. به 
گفته مديركل راه آهن استان تهران روزانه ۱۸0 رام قطار 
شامل قطار تهران – مشهد، تهران- شمال و قطار حومه اي 
تهران- ورامين- گرمسار از دشت ورامين و منطقه ابردژ كه 
بيشترين ميزان فرونشست دشت را دارد، عبور مي كند و 
مسووالن بايد بيش از پيش به اين موضوع حساس شوند.

در مجم��وع بايد گفت، تهران در محاصره فرونشس��ت 
دو دش��ت ورامين و ش��هريار-تهران قرار گرفته است. 
دشت هايي كه وضعيت آنها به مرحله بحران رسيده و گفته 
مي ش��ود چنانچه تدبيري براي آنها انديشيده نشود، در 
آينده نه چندان دور تبعات فرونشست آنها دامن پايتخت 

را خواهد گرفت.

 نگراني از فرونشست در فرودگاه ها
روز گذش��ته ني��ز مس��عود ش��فيعي رييس س��ازمان 
نقشه برداري كشور در خصوص گسترش فرونشست ها 
در ايران، به ويژه حوالي چند فرودگاه ابراز نگراني كرد. به 
گفته او نرخ فرونشست در تهران نسبت به دو دهه گذشته 
قابل توجه است.شفيعي با تاكيد بر اينكه بررسي تغييرات 

هندسي زمين را از دو دهه قبل در دستور كار قرار داده ايم، 
گفت: امروزه تغييرات هندسي زمين ابعاد گسترده تري 
يافته است؛ از اين رو الزم است كه نسبت به كنترل و مهار 
آن اقدام شود.او بررسي تغييرات ارتفاعي و سطحي زمين 
را جزو ماموريت هاي سازمان هاي نقشه برداري در دنيا 
نام برد و اظهار كرد: در ايران نيز س��ازمان نقشه برداري 
كشور به منظور بررسي تغييرات ارتفاعي و سطحي نياز به 
تعيين نقطه صفر مبدايي داشت كه بر اساس آن بتوانيم 
وضعيت ارتفاعي كشور را اندازه گيري كنيم.بنابراين در 
بندر شهيد رجايي نقطه صفر مبدا كشور را تعيين كرديم، 
با تعيين نقطه صفر كش��وري، ارتفاع كشور بر اساس آن 
سنجيده خواهد شد. مدل ارتفاعي رقومي كشور با دقت 
5 تا ۱0 متر برآورد شده است.رييس سازمان نقشه برداري 
كشور در اين باره توضيح داد: بررسي حوادثي مانند سيل 
كه پهنه هاي زيادي از كشور را در بر مي گيرد و همچنين 
پيش بيني روان آب ها نياز به مولفه هايي دارد كه يكي از 
مهم ترين آنها مدل ارتفاعي زمين است. در اين حوزه نيز 
به مدل ارتفاعي در دشت ها نياز داريم. در اين زمينه نيز 
با كمبودهايي مواجه هس��تيم و الزم است در اين حوزه 
تمركز كنيم؛ چرا كه تعيين مدل ارتفاعي در دش��ت ها 

يكي از اولويت هاي كشور به شمار مي رود.

  مرگ تدريجي سرزمين
ش��فيعي تغييرات ارتفاعي زمين را ناشي از فرونشست 
ذكر ك��رد و گفت: بر اس��اس اعالم متخصص��ان حوزه 

زمين شناسي پديده فرونشست عمدتا به دليل تغييرات 
سطح آب سفره هاي زيرزميني است. از اين رو اين تغييرات 
ارتفاع��ي زمين در ايران تماما مربوط به كاهش س��طح 
آب هاي زيرزميني است. كاهش سطح آب هاي زير زميني 
دو هشدار مهم را به ما مي دهد كه يكي از آنها تهي شدن 
منابع آب كشور است كه ميليون ها سال طول كشيده تا 
جمع آوري ش��ود و ديگري مرگ تدريجي سرزمين ما 
خواهد بود.به گفته رييس سازمان نقشه برداري كشور، 
از دست دادن آب و نشست زمين، ظرفيت نفوذپذيري 
خاك را به حداقل مي رساند، زمين مستعد سيل مي شود 

و جهت شيب زمين نيز تغيير مي يابد.

   نرخ ۱.۸ سانتي فرونشست در فرودگاه امام
يحيي جمور، معاون فني س��ازمان نقشه برداري كشور 
نيز در اين نشست، بيش��ترين نرخ فرونشست در تهران 
را مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب تهران، جنوب 
شرق تهران در ورامين و قرچك دانست و گفت: مناطق 
۱7، ۱۸، ۱9 و 20 تحت تاثير پديده فرونشست قرار دارند.
او كاربرد نقشه هاي تهيه شده در سازمان نقشه برداري را 
در پايش مخاطرات دانست و اظهار كرد: بر اساس ماده ۱۱ 
احكام دايمي سازمان نقشه برداري يك نهاد حاكميتي در 
حوزه نقشه برداري معرفي شده است. بر اين اساس يكي 
از فعاليت هاي جدي ما عكسبرداري هاي هوايي است كه 
تصاوير آن خدمات ش��اياني در بخش هاي مختلف ارايه 
مي دهد.تهيه نقشه هاي يك 25 هزار از ديگر اقدام هاي اين 

سازمان به شمار مي آيد و بيش از 95 درصد از اين نقشه ها 
بر اساس عكس هاي هوايي تهيه شده است، همچنين در 
بخش سنجش از دور اين سازمان عالوه بر تصاوير هوايي 
از تصاوير ماهواره اي نيز استفاده شده است، عالوه بر اين 
نسبت به راه اندازي سيستم هاي اطالعات مكاني كه يكي 

از نيازهاي مبرم كشور است، اقدام كرده ايم.
جمور، تهيه اطلس هاي فرونشست را از ديگر اقدامات اين 
سازمان ذكر كرد و يادآور ش��د: عالوه بر موارد ذكر شده 
تهيه نقشه هاي مخاطرات را در دستور كار داريم، چرا كه 
ايران از نظر لرزه خيزي در كمربند زلزله دنيا قرار گرفته 
است؛ از اين رو به صورت هفتگي شاهد ثبت خرد لرزه ها 

و زلزله هاي متوسط هستيم.
معاون فني سازمان نقشه برداري كشور با اشاره به ايجاد 
ايستگاه هاي جي پي اس در كشور گفت: اين ايستگاه ها 
بر اساس تمركز جمعيتي و لرزه خيزي منطقه، در كشور 
مستقر شده اند؛ ولي عمر برخي از اين ايستگاه ها رو به پايان 
است و لزوم توجه جدي براي نوسازي آن وجود دارد. اين 
سازمان مجهز به ۱40 ايستگاه دايمي جي پي اس است. 
بر اساس داده هاي ايستگاه ها نرخ كوتاه شدگي كشور از 
سال ۱999 تا 200۱ به 20 تا 25 ميلي متر رسيده است، 

اين عدد مرجع نرخ كوتاه شدگي كشور به شمار مي رود.
معاون فني سازمان زمين شناس��ي با اشاره به وضعيت 
فرونشست در كشور تصريح كرد: از ميان ۱50 ايستگاه 
سازمان نقش��ه برداري در كش��ور ۱0 تا ۱2 ايستگاه در 
محدوده مناطق فرونشس��ت قرار دارند، اين ايستگاه ها 

مولفه هاي ارتفاعي مناطق را نش��ان مي دهند و عالوه بر 
پردازش روزانه ام��كان پردازش ها هر 30 ثانيه يك بار را 
براي كاربران فراهم مي كند.جمور تعداد ايس��تگاه هاي 
مربوط به فرونشست زمين در تهران را 30 ايستگاه دانست 
و گفت: با توجه به تمركز جمعيتي در تهران كمبودهاي 

ايستگاه هاي اين حوزه مشهود است. 

 كاهش ارتفاع دشت توس در مشهد
معاون فني س��ازمان زمين شناس��ي با اش��اره به نتايج 
مطالعات فرونشس��ت در كش��ور تصريح كرد: در دشت 
توس مشهد كاهش ارتفاع به شدت مشهود است، ضمن 
آنكه نرخ فرونشست زمين در جنوب و جنوب غرب تهران 
به بيش از س��ه متر از سال ۶۸ تا ۸4 برآورد شده است. به 
گفته وي، نرخ فرونشس��ت در ايستگاه گرگان ساالنه ۶ 
س��انتي متر و در منطقه فرودگاه امام ۱.۸ سانتي متر در 

سال برآورد شده است.
معاون فني س��ازمان نقشه برداري كش��ور تصريح كرد: 
تصويربرداري پس از مخاطرات و تهيه نقشه نيز به منظور 
خدمات دهي در امر امداد و نجات از ديگر ماموريت هاي 
ما به ش��مار مي رود، به گونه اي كه در سيل فروردين ماه 
سال جاري نقشه هاي مرتبط تهيه شد و در اختيار مراجع 

قرار گرفت.
جمور با تاكيد بر اينكه تقريبا همه دش��ت هاي كشور با 
پديده فرونشست مواجه هس��تند، ادامه داد: بيشترين 
نرخ فرونشست در تهران مربوط به جنوب و جنوب غرب، 
جنوب ش��رق به ويژه در مناطق ورامين و قرچك است 
و پديده فرونشس��ت در تهران در حال گسترش است، 
به گونه اي كه از س��وي بزرگراه آزادگان فرونشس��ت به 
داخل شهر تهران نفوذ كرده است.به گفته وي، بر اساس 
گسترش پديده فرونشس��ت مناطق ۱7، ۱۸، ۱9 و 20 
تهران تحت تاثير فرونشست قرار دارند و چيزي نمانده 

است كه فرونشست به ميدان آزادي نفوذ كند.
معاون فني سازمان نقشه برداري كشور منطقه احمدآباد 
مس��توفي و روس��تاي فردوس نزديك تهران از جمله 
مناطقي دانست كه بيش��ترين نرخ ميزان فرونشست را 
دارند و ادامه داد: ورامين و پاكدشت نيز با پديده فرونشست 
مواجه هستند و اين در حالي است كه تاسيسات و مراكز 
روستايي و جمعيتي زيادي در اين مناطق حضور دارند و 

نياز است نسبت به آن چاره انديشي صورت گيرد.
جمور با اشاره به تصويب قانون مديريت بحران كشور در 
شوراي نگهبان، گفت: در ظرف يك سال گذشته حدود 
۱50 مطلب از سوي سازمان نقشه برداري تهيه شده و در 
اختيار مراجع قرار گرفته است و اين در حالي است كه در 
اين قانون هيچ نامي از سازمان نقشه برداري به عنوان نهاد 

متولي تهيه نقشه مخاطرات برده نشده است.
او با بيان اينكه تهيه اين نقشه ها بر اساس اين قانون به مركز 
تحقيقات راه مسكن و شهرسازي واگذار شده است، گفت: 
اين در حالي است كه متخصصان اين حوزه در سازمان 

نقشه برداري حضور دارند.
جمور ب��ا تاكيد بر اينكه نتايج مطالعات انجام ش��ده در 
خصوص مخاطرات كش��ور نش��ان مي ده��د كه در چه 
مناطقي افزايش فش��ار و بروز زلزله ه��اي بعدي وجود 
دارد، آتش فشان را يكي ديگر از مخاطرات كشور برشمرد 
و گف��ت: پاي��ش وضعيت آتش فش��ان دماون��د يكي از 
ماموريت هاي ما است كه در كنار اقدامات ساير سازمان ها 
ايس��تگاه هايي را در دامنه آتش فشان دماوند به منظور 

پايش اين آتش فشان ايجاد كرده ايم.
او با اش��اره به وجود پديده رانش زمين در كشور با تاكيد 
بر اينكه رانش زمين به ويژه در مناطق كوهستاني وجود 
دارد، اظهار كرد: س��رعت رانش زمين س��االنه در كشور 
بين ۱0 تا 20 سانتي متر اس��ت و اگر سرعت اين پديده 
افزايش يابد، قطعا منجر به صدمات بيشتر و مسدود شدن 

مسيرها خواهد شد.

گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن 
در مهر ماه نشان مي دهد، همگام با افزايش قيمت ها، 
حجم معامالت هم تاحدودي رشد كرده است، براساس 
اين آمار ميانگين قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني با افزايش 0.4 درصدي به ۱2 
ميليون و 720 هزار تومان رس��يده است كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب 0.4 و 47.7 

درصد افزايش داشته است.
همچنين تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران به 3.4 هزار واحد مسكوني رسيده كه نسبت به 
ش��هريورماه 22 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۶3.7 درصد كاهش داشته است.افزايش 0.4 
درصدي قيمت مسكن همراه با رشد ناچيز معامالت 
اين اميد را در بازار مس��كن ايجاد ك��رده كه احتماال 
دوران ركود تمام شده اس��ت اما سوال اين است كه تا 
زماني كه قدرت خريد مردم پايين است آيا مي توان به 
عبور زودهنگام از ركود اميدوار بود؟به گزارش فارس، 
اگرچه قيمت مسكن و حجم معامالت در مهر ماه روندي 
افزايشي داشته اند و همراهي اين دوعامل يكي از پيش 
نشانه هاي رونق در بازار مسكن است اما فعاالن بازار و 
كارشناسان معتقدند، بهبود اين دو شاخص مسكن را 
نبايد به منزله خروج از ركود دانست.كارشناسان مسكن 
متفق القول بر اين موضوع تاكيد دارند كه كاهش قدرت 
خريد مس��كن كه در يك و نيم سال گذشته به دليل 
جهش قيمت ها رخ داد تا مدت ها نخواهد گذاشت كه 
بازار مسكن روال عادي به خود بگيرد و متقاضيان خريد 
مسكن براي كاهش شكاف بين قدرت خريد و قيمت 
مسكن بايد ماه ها منتظر بمانند آن هم به شرطي كه 
قيمت ها افزايش نيابد. البته ناگفته نماند كه نمي توان 

انتظار داشت قيمت ها بيش از اين كاهش پيدا كند چرا 
كه قيمت نهاده هاي توليد مسكن و به خصوص انشعابات 
و عوارض شهرداري چند برابر رشد كرده است.فردين 
يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه كيك 
اقتصاد در حال كوچك ش��دن است، مي گويد: دولت 
در كوتاه مدت نمي تواند قدرت خريد را افزايش دهد، 
چرا كه امسال شاهد رشد منفي 9 درصدي در اقتصاد 
هستيم.او مي افزايد: براي افزايش قدرت خريد مردم 
مي توان پول بدون پشتوانه چاپ كرد كه آن هم موجب 

رشد قيمت و تورم مي شود.
يزداني با تاكيد بر اينكه اعطاي تس��هيالت خريد هم 
موجب افزايش قيمت مي ش��ود تاكيد مي كند: دولت 
مي تواند برنام��ه اي ميان مدت و بلندم��دت با هدف 
كاهش قيمت تمام شده توليد را اجرا كند و بسته هاي 
توليد مسكن را به صورت هوشمند و با اعطاي زمين، 
وضعيت ساخت و ساز را رونق دهد و اين ساخت و ساز 
را به گونه اي هدايت شده به سمت عرضه مناسب سوق 
ده��د.او درباره كاهش قيمت ه��ا در مهرماه و افزايش 
نسبي معامالت مسكن مي گويد: رشد ميزان معامالت 
مسكن در آمارهاي منتشر شده بسيار ناچيز بوده است 
چرا كه به هر حال معامالت مسكن به كف رسيده بود 

و حال تا حدودي روند معامالت صعودي شده است.
اين كارشناس مسكن ادامه مي دهد: هنوز قدرت خريد 
متقاضيان مسكن پايين است و نمي توان انتظار داشت 

كه خريداران مسكن به راحتي وارد بازار شوند.

 حل مشكل با برنامه هاي ميان مدت
برخي كارشناسان حوزه مس��كن بر اين باور هستند 
كه كمبود عرضه دليل اصلي افزايش قيمت مس��كن 
اس��ت بنابراين اگر عرضه از تقاضا عقب نماند ش��اهد 

جهش قيمت مسكن نخواهيم بود.دراين ميان، برخي 
سازندگان پيشنهاد مي دهند، دولت با ارايه تسهيالتي 
به ساخت و ساز، قدرت خريد متقاضيان مسكن را حفظ 
كنند بنابراين اگر قيمت تمام شده مسكن افزايش نيابد، 
متقاضيان مسكن تا حدودي خود را با بازار مسكن وفق 
مي دهند.حسن محتش��م، عضو هيات مديره انجمن 
انبوه سازان تهران درباره وضعيت بازار مسكن مي گويد: 
شوك قيمتي مسكن در دو سال گذشته موجب شد تا 
امسال بازار مسكن نه تنها كشش افزايش قيمت نداشته 
باشد بلكه بطور متوس��ط 20 تا 30 درصد هم قيمت 

مسكن كاهش يابد.
او مي افزايد: در سال 9۶ و 97 شوك قيمتي به متقاضيان 
مس��كن وارد شد كه البته اين رش��د قيمت مربوط به 
بخش مسكن نبود و ساير عوامل مثل نرخ ارز اين رشد 

قيمت را به مسكن تحميل كردند.
محتشم ادامه مي دهد: پس با افزايش 3 برابري قيمت  
مس��كن ديگر پس انداز خريداران براي تهيه و خريد 
مسكن كفايت نمي كند و در سال جاري شاهد كاهش 

ميزان معامالت مسكن در حد بسيار بااليي بوديم.
عضو هيات مدي��ره انجمن انبوه س��ازان تهران اظهار 
مي كند: از دس��ت رفتن قدرت خريد مسكن موجب 
ش��د تا در فصل نقل و انتقاالت شاهد افزايش قيمت 
در بازار اجاره باش��يم، بس��ياري از متقاضيان مسكن 
قدرت خريد خود را از دس��ت داده اند بنابراين ميزان 
تقاضا در بازار اجاره نه فقط امسال بلكه سال آينده هم 
افزايش خواهد يافت.او درباره گزارش بانك مركزي در 
خصوص توقف كاهش قيمت مسكن و افزايش جرئي 
معامالت مسكن مي گويد: به هر حال افت قيمت 20 
ت��ا 30 درصدي بعد از جهش 3 براب��ري نمي تواند به 
منزله افت قيمت ها باشد بنابراين دولت در اين برهه 

براي افزايش قدرت خريد مسكن بايد برنامه هاي ميان 
مدت اجرا كند.محتشم با بيان اينكه افزايش تسهيالت 
خريد مسكن موجب رشد قيمت ها مي شود، مي افزايد: 
دولت بايد براي افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن 
طرح خود را كه همان تسهيل كردن ساخت و ساز است 
هر چه س��ريع تر اجرايي كند و به سازندگان مسكن 
تسهيالت مناسب ارايه كند تا عرضه مسكن از تقاضا 

بيش از اين عقب نماند.

 قيمت ها تا پايان سال رشد نمي كند
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با اشاره به اينكه در ماه هاي آتي همچنان ثبات قيمت 
مسكن را شاهد خواهيم بود، مي گويد: كاهش قدرت 
خريد مسكن موضوع جديدي نبوده و نيست و هرگاه 
متقاضيان توان خريد پيدا مي كنند جهش قيمت ها 

موجب مي شود توان خريد كاهش يابد.
او مي افزاي��د: در تمام دنيا ت��ا ۸0 درصد قيمت ملك 
تس��هيالت پرداخت مي ش��ود بنابراين اگر به شكل 
هوشمندانه اي تسهيالت تا ۸0 درصد قيمت ملك به 

صورت واقعي و كارشناسي اعطا شود و اين تسهيالت 
نرخ سود مناسبي داشته باشد مي تواند به افزايش قدرت 

خريد متقاضيان كمك كند.
رييس اتحادي��ه امالك ادامه مي ده��د: قدرت خريد 
مسكن به حدي نيست كه متقاضيان مسكن به راحتي 
وارد بازار شوند و اتفاقا تسهيالت هم به اندازه اي نيست 

كه خريد و فروش به راحتي صورت بگيرد.
او اظهار مي كند: كاهش قدرت خريد مسكن سال ها 
اس��ت كه وجود داشته و مربوط به اين چند سال اخير 
نيس��ت اما به هر حال دولت ها بايد ع��الوه بر اعطاي 
تسهيالت، قيمت مصالح ساختماني را كه ۸5 درصد 
آن توليد داخل است را كنترل كنند تا قيمت تمام شده 

هر سال رو به فزوني نگذارد.
به گفته خسروي، قطعا تا پايان امسال شاهد رشد قيمت 
مسكن نخواهيم بود پس اگر دولت قصد افزايش قدرت 
خريد دارد بهتر اس��ت برنامه هاي كوتاه مدت و ميان 
مدت خود را هر چه سريع تر اجرايي كند تا متقاضيان 
مس��كن بيش از اين از قافله خريد مسكن مورد نياز و 

مناسب عقب نمانند.
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۷۰ ميليمتر بارندگي در تهران
مجتبي جاللي مديركل هواشناسي استان تهران 
گفت: 70 ميليمتر بارندگي طي 9 روز گذش��ته در 

اين استان ثبت شد.
به گزارش ايسنا مجتبي جاللي اظهاركرد: بيشترين 
ميزان بارش ها مربوط به روزهاي هفتم و چهارم آبان 
به ميزان ۱7.۶ و ۱۶.۶ ميليمتر بود. همچنين كمترين 
ميزان بارش ها متعلق به ششم و هشتم آبان با 2.5 و 

0.4 ميلي متر است.
مديركل هواشناسي استان تهران با بيان اينكه ۱2 
ايستگاه ميزان بارش ها را در استان به ثبت مي رساند 
گفت: س��ه ايستگاه ش��ميرانات، آبعلي و دماوند به 
ترتيب با ثبت ۱۱5، ۱0۱.7 و ۸3.2 ميليمتر بيشترين 

مقدار بارش ها را ثبت كرده اند.
جاللي ادامه داد: همچنين فيروزكوه با 2۶.4 ميليمتر 
و فرودگاه امام خميني )ره( با 34.۸ ميليمتر كمترين 

ميزان بارش ها را به ثبت رسانده است.
او تصري��ح كرد: ته��ران، آبعلي، چيتگ��ر، دماوند، 
ژئوفيزي��ك، ش��ميرانات، فرودگاه ام��ام خميني، 
فيروزكوه، لواس��ان، ورامين، امين آباد و ش��هريار 
۱2 ايستگاه هواشناسي اس��تان تهران است.با اين 
حال، تعداد روزهاي سالم در پايتخت بر اساس آمار 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران نسبت به مدت 
مشابه سال قبل كاهش يافته است.به گزارش فارس، 
شاخص كيفيت هوا در حال حاضر بر روي عدد 9۱ 
قرار گرفته و هواي تهران س��الم است. اين شاخص 
طي 4۸ساعت گذشته بر روي عدد 54 قرار داشت 
و هوا س��الم بود.تهران از ابتداي سال، 25 روز هواي 
پاك، ۱70 روز هواي سالم، 27 روز هواي ناسالم براي 
گروه هاي حساس و يك روز هواي ناسالم براي همه 
افراد داشته اس��ت؛ اين در حالي است كه در مدت 
مشابه سال پيش پايتخت ۱2 روز هواي پاك، ۱۸4 
روز هواي سالم و 27 روز هواي ناسالم براي گروه هاي 
حساس داشت.بر اساس برخي پيش بيني ها بر اساس 
حجم خودروها طي روز، احتمال ناسالم شدن هوا 

براي گروه هاي حساس نيز وجود خواهد داشت.

چارتري ها با وجود وعده 
توقف، هنوز فعالند

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه مردم با حمل و نقل هوايي قهر كرده اند، گفت: 
دليل افزايش چشمگير قيمت بليت هواپيما، فعاليت 

شركت هاي چارتري است.
به گزارش تسنيم، مجيد كيانپور با انتقاد از افزايش 
نرخ بليت پروازهاي هوايي در ايام خاص، اظهار كرد: 
در سال هاي اخير شاهد افزايش قيمت بليت و تالطم 
در بازار پروازهاي هوايي هستيم، متأسفانه ايرالين ها 
در ايام خاص مانند ايام ش��هادت امام رضا)ع( يا ايام 
تعطيل، نرخ بليت هواپيما را به ميزان چشمگيري 
افزاي��ش مي دهند و اين مس��اله موجب نارضايتي 
مسافران شده اس��ت.او ادامه داد: متاسفانه با وجود 
تاكيد وزير راه و شهرسازي در خصوص مديريت بازار 
بليت هواپيما و مقابله با افزايش غيرقانوني نرخ ها باز 
شاهد افزايش قيمت ها در هفته جاري براي مقاصد 
خاص از جمله مشهد مقدس بوديم.كيانپور، افزود: 
اين شركت ها با انحصارسازي پروازهاي هوايي، قيمت 
بليت را در ايام خاص افزايش مي دهند، اگرچه وزارت 
راه و شهرسازي وعده توقف فعاليت اين شركت ها را 
داده، اما هنوز چارتري ها در حوزه پروازهاي هوايي 
فعال هستند، قطعا فعاليت چارتري ها به حمل و نقل 
هوايي كشور آسيب وارد مي كند و اين مساله موجب 
بي اعتمادي مردم به ايرالين ها خواهد شد.اين عضو 
كميسيون عمران مجلس گفت: افزايش نرخ بليت 
هواپيما در چند س��ال اخير موجب شده كه مردم 
براي تردد بين شهري از حمل و نقل ريلي و جاده اي 
استفاده كنند و اين مساله مشكالت مالي بسياري را 

براي ايرالين ها ايجاد كرده است.

 آسمان صاف 
در اغلب شهرها از جمعه

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
با بيان اينكه روز جمعه آس��مان در اغلب مناطق 
كشور صاف است، گفت: روز يكشنبه هفته آينده 
در استان خراسان شمالي و سواحل شمالي كشور 
بارش باران، وزش باد و كاهش دما بين 5 تا ۸ درجه 

پيش بيني مي شود.
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس اظهاركرد: امروز 
)پنج شنبه( در شرق كشور بارش هاي پراكنده داريم، 
ضمن آنكه در اس��تان هاي گيالن و غرب مازندران 
بارش باران پيش بيني مي ش��ود. او اضافه كرد: روز 
جمعه در غرب س��واحل خزر، آذربايجان ش��رقي، 
اردبيل و ش��مال آذربايجان غربي ب��ارش پراكنده 
داريم و در اغلب مناطق، آس��مان صاف است. مدير 
پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي افزود: در 
ساعات بعدازظهر روز جمعه و اوايل شب، وزش باد 
شديد در جنوب شرق كشور و رگبار باران و رعد و برق 
به همراه وزش باد در برخي مناطق كرمان و هرمزگان 
پيش بيني مي شود. ضياييان گفت: روز جمعه آسمان 
در اغلب مناطق كشور صاف است و اواخر وقت جمعه 
بارش پراكنده در اردبيل، شمال آذربايجان شرقي و 
گيالن داريم. او افزود: روز شنبه بارش   در استان هاي 
مازندران، گيالن و ارتفاعات البرز داريم و در دامنه هاي 
زاگرس واقع در كردستان، همدان و استان مركزي، 
ش��مال  غرب كش��ور و دامنه هاي جنوب البرز در 
استان هاي قزوين، البرز و زنجان رگبار باران و گاهي 
رعد و برق و وزش باد، ش��ديد پيش بيني مي شود. 
ضياييان اضافه كرد: يكشنبه آينده در استان خراسان 
شمالي و سواحل شمالي كشور بارش باران، وزش باد و 
كاهش دما بين 5 تا ۸ درجه پيش بيني مي شود. مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان اينكه 
امروز درياي عمان و ش��رق تنگه هرمز مواج است، 
گفت: امروز ارتفاعات موج در سواحل درياي عمان 
بين 2 تا 3 متر و در شرق تنگه هرمز بين ۱ تا 2 متر 
پيش بيني  مي شود. همچنين روز جمعه درياي خزر 

و مركز خليج فارس مواج است. 

روز گذشته مركز اطالع رساني راهور پايتخت 
از نشست آسفالت در سه نقطه از شهر تهران 
پس از بارندگي هاي اخير خبر داد. به گزارش 
مهر، مركز اطالع رساني راهور پايتخت با اعالم 
اينكه پس از بارندگي چند روزه اخير، 3 نقطه 
از معابر ش�هري نشست آس�فالت روي داد، 
گفت: عوامل راهور بالفاصله در محل ها حضور 

يافتند و محل حادثه را ايمن سازي كردند .
 يكي از نقاط نشس�ت آس�فالت در س�اعت 

1۵: 1۰ در اتوب�ان بس�يج ب�ه ش�مال مقاب�ل 
 ايس�تگاه رحيمي منطقه 1۴چاله اي به ابعاد

1.۵ در 1.۵ متر صورت گرفت. 
حادث�ه دوم در س�اعت ۰۵: 11 در بزرگ�راه 
قديم قبل از ميدان فتح )منطقه۹( نشس�ت 
آسفالت به ابعاد ۲ در 1.۵ متر صورت گرفت و 
حادثه سوم در ساعت 13:3۵ در مسير شرق 
به غرب خيابان آزادي ابتداي خيابان اكبري 
)منطقه ۹( نشست آسفال روي داد و كاميوني 

كه در اين مسير در حال حركت بود، در چاله 
ايجاد ش�ده افتاده كه بالفاصله عوامل راهور 

در نشاني اعالمي حاضر شدند .
همچنين روز گذشته نيز انوشيروان محسني 
بندپي استاندار تهران بر لزوم هدايت آب هاي 
جاري به سمت دش�ت هاي استان تهران كه 
دچار فرونشست ش�ده اند، تاكيد كرد و اين 
كار را راهكاري براي جلوگيري از گسترش فرو 

نشست ها در جنوب تهران برشمرد.

نشست آسفالت  خيابان هاي  تهران  بعد  از  بارندگي 

ذرهبين
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»تعادل« از روند ورود و خروج کاالها گزارش مي دهد

نيمه روشن تجارت
تعادل| گروه تجارت|

پرونده تجارت كااليي ايران در نيمه اول س��ال 97 و 
98 در حالي مورد واكاوي قرار گرفته، كه نيمه ديگر 
و پنهان تجارت خارجي كشور از سوي گمرک ايران 
از ارديبهش��ت 1398 تاکنون منتشر نشده است. از 
اين رو، تحليل مقدماتي و روش��ن جزئيات آمارهای 
صادرات و واردات حاكي از اين است كه صادركنندگان 
ايراني در نيمه اول سال 1398 حدود 21 ميليارد دالر 
كاالي بدون نفت خام را روانه بازارهاي هدف كرده اند، 
اما در مقابل واردكنندگان ايراني برابر با 21.2 ميليارد 
دالر کاال وارد كش��ور كرده اند.  بررسي ها همچنين 
نشان مي دهد، واردات و صادرات کاالی کشور از نظر 
ارزشی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 
با کاهش به ترتي��ب 6 درصدی و 11 درصدی همراه 
است، اما به لحاظ وزنی هر کدام به ترتيب رشد 0.41 
درصد و 22.5 درصد را تجربه کرده اند. مطابق آمارها، 
در 6 ماه منتهي به شهريور سال 98 بيشترين ميزان 
واردات و صادرات کشور از نظر ارزشي در ارديبهشت 
ماه و کمترين آنها در فروردين ماه رخ داده اس��ت. اما 
ش��ركاي تجاري ايران در بازه زماني ياد ش��ده، كدام 
كش��ورها بوده ان��د؟ ارزيابي ها بيانگر اين اس��ت كه 
»چين« همچنان به عنوان عمده ترين شريك تجاري 
ايران در جايگاه نخس��ت مبادي وارداتي و صادراتي 
ايران قرار دارد. همچنين مقايس��ه مقاصد صادراتی 
ايران در نيمه نخس��ت س��ال 1397 و 1398 نشان 
می دهد، »هند« از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی 
کشور خارج شده و جايگاه »ترکيه« بهبود يافته است. 

    پرونده تجارت در دو نيمه
آمارهاي مقدماتي منتشر شده از تجارت کااليي ايران 
طی نيمه نخست سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته 
است.  براساس آمارهای گمرک ايران، در نيمه نخست 
سال 1398 حدود 21 ميليارد دالر به وزن 70 ميليون 
تن صادرات کااليي بدون احتساب نفت خام و حدود 
21.1 ب��ه وزن 16.6 ميليون ت��ن واردات كاال صورت 
گرفته اس��ت. ارزش صادرات و واردات کشور طی اين 
مدت در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتيب 
با افت ارزشی 11 درصد و 6 درصد همراه بوده است. اين 
در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد 
23 درصدی و واردات کشور رشد 0.4درصدی را تجربه 
کرده است. تراز تجاری کااليي بدون نفت خام کشور نيز 
طی اين مدت با کسری 273 هزار دالري همراه بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته يک هزار و 233 دالر 
کاهش يافته اس��ت.  به گزارش معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران، متوسط قيمت اقالم صادراتی 
کشور طی 6 ماه نخست س��ال 1398 بالغ بر 299 
دالر بر هر تن بوده که نس��بت به نيمه نخست سال 
1397 افت نسبتا قابل توجه 27 درصدی را تجربه 
کرده که احتمال می رود، بخش��ی از اين افت ناشی 
از بيش ب��رآورد قيمت های پاي��ه صادراتی در نيمه 
نخست س��ال 1397 و بخشی از آن به علت کاهش 
قيمت های جهانی باشد. در هرحال ميانگين قيمت 
ص��ادرات در اين ب��ازه، کمترين رقم طی ده س��ال 
گذشته است. متوس��ط قيمت اقالم وارداتی کشور 
طی اين مدت نيز يکهزار و 281 دالر بر هر تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدود 6 

درصدی داشته است.
از سوي ديگر، روند ارزش صادرات و واردات ماهانه کشور 
طی فروردين 1397 تا شهريور ماه 1398 بيانگر اين 

است كه در ش��هريور ماه 1398 ارزش واردات کشور 
معادل 3.5 ميلي��ارد دالر و ارزش ص��ادرات نيز 3.1 
ميليارد دالر رقم خورده است، كه در مقايسه با ماه قبل 
)مرداد( صادرات افت ارزش��ی 1.5 درصدی و واردات 
رشد ارزشی 1.5 درصدی را تجربه کرده است.  نسبت 
به شهريور ماه سال گذشته نيز صادرات با افت ارزشی 
17 درصدی و واردات با رش��د ارزش��ی 5.5 درصدی 

همراه بوده است.
همچني��ن ارزيابي ها بيانگر اين اس��ت كه طی 6 ماه 
نخست سال 1398 بيشترين ارزش واردات و صادرات 
کشور به ارديبهشت ماه و کمترين آنها نيز به فروردين 
ماه اختصاص داشته اس��ت.  اين تحليل در ادامه روند 
وزنی واردات و صادرات ماهانه کشور طی فروردين ماه 
1397 تا شهريور 1398 را نشان می دهد، كه مطابق 
آمارها،  در شهريورماه 1398 صادرات کشور به لحاظ 
وزنی 9.3 ميليون تن و واردات کشور نيز 2.4 ميليون 
تن بوده، كه در مقايسه با ماه گذشته )مرداد( صادرات 

کش��ور افت وزنی 15 درصدی و واردات رشد وزنی 6 
درصدی را تجربه کرده است. نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته نيز صادرات کش��ور با افت وزنی 10 درصدی 
و واردات کش��ور با رش��د وزنی 6 درصدی همراه بوده 
است.  طی 6 ماه نخست سال 1398 بيشترين مقدار 
واردات و صادرات کشور به لحاظ وزنی به ارديبهشت 

ماه اختصاص داشته است.

    بازارهاي صادراتي
اما براساس تحليل هاي صورت گرفته، صادركنندگان 
ايراني در نيمه نخس��ت سال 97 و 98 كاالهاي خود را 
روانه كدام بازارها كرده اند؟ ارزيابي هاي آماري بيانگر 
اين اس��ت كه در نيمه نخست س��ال 1397، »چين« 
بزرگتري��ن مقصد صادراتی با س��هم 20 درصد از کل 
صادرات کااليي غيرنفتی کش��ور بوده، كه اين روند در 
نيمه نخست س��ال 1398 نيز تكرار ش��ده و چين در 
جايگاه نخست شركاي صادراتي ايران قرار دارد كه  سهم 

آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 5 واحد 
درصدی داشته اس��ت. مقايسه مقاصد صادراتی ايران 
طی نيمه نخست س��ال 1397 و 1398 نيز بيانگر اين 
است که هند از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی کشور 

خارج شده و جايگاه ترکيه بهبود يافته است. 
از س��وي ديگر، بررسي ها نش��ان مي دهد كه »چين« 
همچنان بزرگ ترين مبدا وارداتی کش��ور بوده، كه بر 
اس��اس آمارها، 25 درصد از كاالهاي وارداتي ايران در 
نيمه نخست سال 98  از اين كشور بوده و عراق با سهم 
22 درصدي و تركيه با سهم 12 درصدي در رتبه هاي 
بعدي قرار دارد. البته در مقايسه با نيمه نخست سال قبل، 
»کره جنوبی« از فهرست مبادی عمده وارداتی کشور 
خارج شده و جايگاه ترکيه بهبود يافته است. اما با توجه 
به اينکه، گمرک ايران از ارديبهش��ت 1398 تاکنون 
جزئيات آمارهای صادرات و واردات را منتشر نکرده، در 
ادامه، ارزش صادرات و واردات ايران و سه کشور »چين«، 
»ترکيه« و» امارات متحده عربي« که جز پنج کشور مهم 
مبدا و مقصد تجاری ايران طی نيمه نخست 1398  به 
شمار می روند، مورد واكاوي قرار گرفت است.  مطابق 
آمارها، طی نيمه نخست س��ال 1398 ارزش صادرات 
کااليي ايران به چين با افزايش 10 درصدی همراه بوده و 
ارزش واردات کااليي آن از چين افت 3 درصدی را تجربه 
کرده است. تراز تجاری ايران با اين کشور با کسری همراه 
بوده است؛ با اين حال طی نيمه نخست سال 1397 تا 

نيمه نخست 1398 از اين کسری کاسته شده است.
مقصدي بعدي كاالهاي ايراني در نيمه نخست سال 98 
»امارات متحده عربي« به شمار مي رود، كه با افت 42 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده 
اس��ت. در عين حال واردات کااليي ايران از اين کشور 
رشد بيش از 48 درصدی را تجربه کرده است. با توجه 
به اينکه در نيمه نخست سال گذشته تراز تجاری ايران 
با امارات متحده عربی با م��ازاد همراه بوده، طی نيمه 
نخست سال جاری کسری حدود 1.5 ميليارد دالری را 
تجربه کرده است. شريك ديگر تجاري ايران كه توانسته 
گوي رقابت را از كره جنوبي بربايد، »تركيه« است، كه 
ارزش صادرات کااليي ايران به ترکيه در نيمه نخست 
سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
3.6 برابر بيشتر شده اس��ت. همچنين ارزش واردات 
کااليي ايران از اين کشور نيز طی اين مدت بيش از دو 
برابر افزايش يافته است. البته اگرچه تراز تجاری ايران با 
اين کشور همچنان با کسری همراه بوده، اما نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته کسری آن کمتر شده است.

رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

چالش بنگاه ها براي تامين سرمايه در گردش

اتخاذ تدابير الزم براي تنظيم بازار گوشت
مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت عنوان كرد

رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: نقدينگي و گردش 
مالي م��ورد نياز بنگاه هاي بزرگ اقتص��ادي در ديگر 
كشورها، از محل بازار سرمايه تامين مي گردد و چه بسا 
خود آنها در بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا واحدهاي 
كوچك و متوسط از اين ظرفيت بهره بگيرند اما در ايران 
عكس اين عمل مي شود، همين باعث شده تا بنگاه هاي 
كوچك و متوسط ما براي تامين سرمايه در گردش خود 

به چالش دچار شوند.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، غالمحس��ين شافعي 
در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خراسان 
رضوي كه با حضور وزير اقتصاد برگزار ش��د با اشاره به 
مسائل كالن بانكي گفت: نقدينگي و گردش مالي مورد 
ني��از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در ديگر كش��ورها، از 
محل بازار سرمايه تامين مي گردد و چه بسا خود آنها در 
بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا واحدهاي كوچك و 

متوسط از اين ظرفيت بهره بگيرند اما در ايران عكس اين 
عمل مي شود، همين باعث شده تا بنگاه هاي كوچك و 
متوسط ما براي تامين سرمايه در گردش خود به چالش 
دچار شوند. او افزود: از رييس بانك مركزي خواستيم 
تا براي اين موضوع تدبيري بيانديشد. در پاسخ گفته 
شد كه بسياري از استان ها، از طريق واحدهاي بزرگ 
توليدي ش��ان وام از تهران دريافت مي كنند. توضيح 
داديم كه در خراسان رضوي، اقتصاد بر دوش بنگاه هاي 
كوچك و متوسط اقتصادي قرار گرفته و هدايت عمده 
آنها را نيز بخش خصوصي بر عهده دارد. شافعي گفت: 
انتقاد ديگر ما خروج منابع بانكي استان است. درخواست 
داريم تا اين موضوع در سيستم بانكي مورد بررسي قرار 
بگيرد. او با اشاره به ميزان دريافت ماليات در خراسان 
رضوي گفت: بارها درخواس��ت كرده ايم كه عدالت در 
خصوص تعيين سهم مالياتي خراسان رضوي رعايت 

ش��ود اما حرف ها و پيگيري هايمان راه به جايي نبرده 
است و با وجود اتفاقاتي كه در عرصه اقتصاد اين استان 
رخ داده، همان سهم مالياتي از اين استان طلب مي شود 
كه شايد 20 يا 25 سال پيش براي آن تعيين شده بود.

رييس اتاق بازرگاني ايران خطاب به فرهاد دژپس��ند 
گفت: در خراس��ان رض��وي، دردي قديمي داريم كه 
درمانش، نگاه عادالنه دولت اس��ت. روزگاري در اين 
خطه موسسات مالي يا پروژه هاي بزرگ اقتصادي فعال 
بودند كه امروز اثري از آنها نيس��ت اما همچنان همان 
سهم مالياتي كه در آن دوران براي استان تعيين شده 
بود، حاال نيز اعمال مي شود. استاني كه در عرصه اقتصاد 
مقاومتي، رتبه نخست را داشته و شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي آن، رتبه نخست كشور را اخذ 
مي كن��د، اينچنين مورد ظلم قرار مي گي��رد. او ادامه 
داد: از طرف ديگر، بعض��ي واحدهاي بزرگ توليدي، 

زحمتشان بر دوش اين استان است اما ماليات خود را 
در تهران پرداخت مي كنند. بر سر اين موضوع نيز بارها 
بحث كرده ايم اما همان روال ادامه يافته است. شافعي 
تاكيد كرد: توس��عه رقم نمي خورد مگر آنكه روس��تا 

سرآغاز و سرمنشأ آن باشد. بر سر اهميت توسعه متوازن 
منطقه اي با وزير كشور نيز صحبت كرديم و تاكيد داريم 
كه اين موضوع بايد در سياست گذاري هاي اقتصادي 

كشور نيز مورد توجه باشد.

مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صمت گفت: در شرايط كنوني با هدف تنظيم 
بازار گوشت ماهانه بين 5 تا 6 هزار تن گوشت وارداتي 

به بازار عرضه مي شود
به گزارش شاتا، محمدرضا كالمي با اشاره به تصميم 
س��تاد تنظيم بازار براي مديريت بازار گوشت، افزود: 
حجم ذخاير گوشت شركت پشتيباني امور دام بيش از 
40 هزار تن است و در اين راستا عمليات عرضه با نظر 
سازمان دامپزشكي در حال انجام است. مديركل دفتر 
برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت 
با اش��اره به اينكه بازار گوشت به تعادل رسيده و اتفاقا 
بررسي ها نشان مي دهد ادامه اين روند زمينه را براي 

كاهش بيشتر قيمت ها نيز فراهم خواهد كرد، گفت: 
خوش بختان��ه افزايش قابل توجه تولي��د و عرضه دام 
داخلي سبب شده است، بازار گوشت با كاهش محسوس 

قيمت ها مواجه شود.
به گفته كالمي، عرضه گوش��ت هاي وارداتي با هدف 
تامين نياز مصرف كنندگان عمده اين ماده غذايي نيز 
در دستور كار است و ستاد تنظيم بازار با هدف پيشگيري 
از بروز مشكل، حساسيت ويژه اي نسبت به زمان عرضه 
گوشت هاي وارداتي با توجه به تاريخ توليد و تاريخ انقضا 
دارد. او اضافه كرد: اين حساس��يت با هدف ممانعت از 
عرضه گوشت غير استاندارد صورت مي گيرد از اين رو 
سازمان دامپزشكي و شركت پشتيباني امور دام و ساير 

مراجع قانوني موضوع را به صورت دقيق رصد مي كنند تا 
گوشت استاندارد به دست مصرف كننده برسد. به گفته 
مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صمت، با تدابير اتخاذ شده، بازار گوشت حتي 
در ماه هاي پاياني سال با هيچ مشكلي روبرو نيست و 
اقدامات الزم براي تامين بازار گوش��ت از همين حاال 
انجام گرفته اس��ت . كالمي تاكيد كرد: ميزان توليد و 
حجم ذخاير گوش��ت، هر دو نشان دهنده موقعيت با 
ثبات در بازار اين كاالي مهم سبد غذايي خانوار است. 
او با اش��اره به اينكه در هفته هاي اخير قيمت دام زنده 
س��بك از حدود 47 تا 48 هزار تومان به محدوده 42 
هزار تومان و قيمت دام سنگين زنده از حدود 37 تا 38 

هزار تومان به 27 تا 28 هزار تومان رسيده است، گفت: 
اين موضوع سبب كاشه قيمت گوشت بسته بندي در 

فروشگاه ها شد.
براساس اين گزارش، قيمت ران گوساله بدون استخوان، 
پاك شده و بس��ته بندي در فروشگاه با احتساب تمام 
هزينه ها و سود فروش��گاهي از ٩٥ هزار تومان به ٨٦ 
هزار تومان كاهش يافته است. همچنين قيمت دست 
گوساله داخلي پاك شده بدون استخوان، با بسته بندي 
و احتس��اب تمام هزينه ه��اي توليد و عرضه و س��ود 
فروشگاهي از ٩٤ هزار تومان به ٨٤ هزارتومان رسيده 
است. نرخ ران گوساله نيز از ٨٩ به ٨٠ هزارتومان ونرخ 

دست گوساله نيمايي از ٨٨ به ٧٩ هزار تومان رسيد.
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رابطه تجاري با قطر
 در سراشيبي

ايرن�ا| رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و قطر با 
اعالم اينكه رابطه تجاري با قطر كاهشي است، گفت: 
آمار تجارت 6 ماهه اول سال هنوز به صورت رسمي 
اعالم نشده اما رايزني ها نشان مي دهد حجم تجارت 
با قطر در اين بازه زمان��ي از 110 ميليون دالر فراتر 
نمي رود كه نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، روند 
كاهشي دارد. عدنان موسي پور با بيان اينكه ظريف 
در اين مدت س��فرهاي زيادي به قطر داشته است، 
افزود: از محتوا و اخبار اين جلس��ات بي اطالعيم اما 
متاس��فانه انعكاس آنها در مس��ائل اقتصادي ديده 
نشد. او عنوان كرد: انتظار داريم يكي از اولويت هاي 
اين سفرها حل مسائل اقتصادي باشد، چون حيف 
است مراوادات تجاري با كشور دوست و همسايه قطر 
باوجود ظرفيت هاي موجود در دو كشور و تمايل دو 
طرف براي كار كردن با يكديگر، در سطح پايين نگه 
داشته شود. به گفته موسي پور، روابط مالي دو كشور 
كامال متاثر از تحريم هاست و هيچگونه رابطه بانكي 
بين قطر و ايران وجود ندارد. او با اش��اره به برگزاري 
نمايشگاه هتلداري و مواد غذايي در قطر تصريح كرد: 
از شركت هاي قدرتمند مواد غذايي كه قادر به رقابت با 
غول هاي صنعت غذايي دنيا هستند، دعوت مي كنيم 
در اين نمايش��گاه كه از تاريخ 20 تا 23 آبان برگزار 

مي شود، شركت كنند.

نفوذ صادركنندگان
در بازارهاي منطقه اي

ايسنا| عضو سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است 
با وجود مش��كالت داخلي، صادركنن��دگان ايراني 
توانسته اند از شرايط به وجود آمده در ماه هاي گذشته 
استفاده كنند و جاي پاي خود را در بازارهاي صادراتي 
محكم كنند. جمشيد عدالت ش��هري اظهار كرد: 
در س��ال 97 با افزايش ن��رخ ارز در بازارهاي داخلي 
مش��كالتي براي توليدكنندگان به وجود آمد و در 
تامين مالي و مواد اوليه و خام محدوديت هايي ايجاد 
شد، اما در عين حال افزايش نرخ ارز توانست قدرت 
رقابت پذيري كاالهاي اي��ران در بازارهاي منطقه را 
افزايش دهد. به گفته او، اكنون صادركنندگان ايراني 
توانسته اند در بازارها كاال را با قيمتي بسيار رقابت پذير 
عرضه كنند و همين مساله به باال رفتن حضور ايران در 
برخي بازارهاي صادراتي كمك كرده است. او با تاكيد 
بر اين موضوع كه براي تبديل اين شرايط كوتاه مدت 
به عملكرد بلندمدت بايد مسائل و دغدغه هاي داخلي 
اقتصاد نيز برطرف شود، تصريح كرد: وقتي قيمت 
ارز باال مي رود، صادركنندگان مي توانند در بازارهاي 
خارجي رقابت كنند، اما براي حضور در داخل كشور 
بايد تامين س��رمايه و رس��يدن مواد اوليه مورد نياز 
كارگاه هاي توليدي سرعت بگيرد كه اين مساله در 
ايران با دشواري هايي همراه است. او ادامه داد: كاالهاي 
ايراني در شرايط امروز در كنار رقابت پذيري قيمتي 
بايد بتوانند از نظر كيفي ني��ز با نمونه هاي خارجي 
خود رقابت كنند. با وجود آنكه در سال هاي گذشته 
بهبودي نسبي در كيفيت كاالها ايجاد شده اما هنوز 

راهي طوالني در اين مسير باقي مانده است.

تشكيل كميته راهبري ميزهاي 
تخصصي ساخت داخل

ش�اتا| در راستاي تحقق نهضت س��اخت داخل، 
اولين جلس��ه كميته راهبري برگ��زاري ميزهاي 
تخصصي تعميق ساخت داخل با حضور سرپرست 
معاونت امور صنايع وزارت صمت برگزارشد. مهدي 
صادقي نياركي، سرپرست معاونت امور صنايع گفت: 
در اين نشست مهم ترين سياس��ت هاي راهبردي 
براي برگزاري ميزهاي تخصصي در صنايع مهم به 
ويژه خودرو، برق الكتروني��ك، لوازم خانگي، ريلي، 
پتروش��يمي، نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفت. او 
اوعنوان كرد: مقدمات برگزاري ميز س��وم و چهارم 
تعميق ساخت داخل در دو حوزه تخصصي صنايع 
برق الكترونيك و صنعت خودرو و موتور سيكلت در 
اواخر آبان ماه و اوايل آذرماه فراهم خواهد ش��د. اين 
مقام مسوول با اش��اره به برنامه ريزي براي برگزاري 
ميزهاي آتي تا پايان س��ال98 افزود: تش��كيل ميز 
پنجم با محوريت صنعت لوازم خانگي، ميز ششم با 
محوريت صنعت خودرو و صنايع ريلي و ميز هفتم با 
محوريت حوزه كاتاليست هاي RFF . RFCC از جمله 
موضوعاتي بود كه در اين نشست به آن پرداخته شد. 
به گفته صادقي نياركي، ميزهاي تخصصي در حوزه 
داخلي سازي تجهيزات صنايع پتروشيمي، نفت و گاز 
و همچنين ميز تخصصي داخلي سازي قطعات بزرگ 
در صنعت خودرو از جمله برنامه هاي است كه در ادامه 
ميزهاي تخصصي برگزار خواهد شد. او اظهار كرد: 
همچنين مقررشد؛ مدلي جهت برگزاري ميزهاي 
تخصصي تعميق ساخت داخل در استان ها با هدف 
بهم رساني نيازها و توانمندي  هاي صنعتي موجود در 

هر استان در صنايع مختلف طراحي شود.

آقای عبداله بابا علی فرزند نريمان و رعنا دارای شناس�نامه ش�ماره 1234به ش�رح 
دادخواس�ت به کالسه5/98/470 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان نريمان باباعلی برا نازار و سلطان به شناسنامه شماره 
1126 در تاري�خ 1398/7/24 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگ�ی گفته و ورثه آن 

مرحوم منحصر است به:
1-رعنا کرم بیگی فرزند ابراهیم و تالن به شناسنامه 1303 متولد 1344 همسر متوفی
2-عبداله باباعلی فرزند نريمان  و رعنا به شناسنامه 1234 متولد 1359 فرزند متوفی

3-معرفت باباعلی فرزند نريمان  و فردوس به شناسنامه 1899 متولد 1349 فرزند متوفی
4-علی باباعلی فرزند نريمان و رعنا به شناسنامه 7575 متولد 1367فرزند متوفی
5-محمد باباعلی فرزند نريمان  و رعنا به شناسنامه 493متولد1362 فرزند متوفی

6-هاجر باباعلی فرزند نريمان و رعنا به شناسنامه 17105متولد 1357فرزند متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد ويا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشداز تاريخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

نايب رييس اتاق ايران: اقتصاد كشور به دور باطل افتاده است
چش��م انداز اقتصاد ايران در نيمه دوم سال 1398 چگونه 
خواهد ب��ود؟ به گفته رييس كل بانك مركزي نرخ رش��د 
غيرنفتي در بهار 98 حدود 0.4 درصد رش��د داشته است. 
همچنين ايران در جديدترين رتبه بندي جهاني سهولت 
كس��ب وكار )Ease Of Doing Business( ك��ه از 
سوي بانك جهاني منتشرشده، با يك پله صعود نسبت به 
رتبه بندي سال گذشته در جايگاه 127 جهان قرار گرفت. 
ايران براي اولين بار پس از سال 2016 توانسته است روند 
نزولي خود در رتبه بندي سهولت كسب وكار را متوقف كند.

محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران در گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق ايران درباره چشم انداز اقتصاد ايران در 
نيمه دوم س��ال 1398 مي گويد: رشد اقتصادي، كنترل 
تورم و بهبود محيط كسب و كار در نيمه اول سال 1398 

در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مثبت بوده است؛ اين 
نشان از پويايي حيات اجتماعي مردم ايران دارد كه حتي 
در شرايط تحريم و شرايط س��خت اقتصادي هم نااميد 
نمي شوند و دست از تالش برنمي دارند. او ادامه مي دهد: 
اما براي ادامه اين روند مثبت، دولت مجبور است گام هاي 
اساسي بردارد. اين گام ها در حمايت از توليد، صادرات و 
بهبود وضعيت كسب و كار و اصالح نظام بانكي مي تواند 
صورت گيرد. امروز بانك ها به فكر تاراج و نابودي صنايعي 
هستند كه به سيستم بانكي بدهي دارند. بايد جلوي اين 
رويه گرفته شود. به گفته نايب رييس اتاق ايران، توليد و 
صنعت ايران استعدادهايي هستند كه به هدر مي رود. ما 
بايد در شرايط تحريم و شرايط بد اقتصاد از ظرفيت هاي 
ملي و توان پايداري اقتصادي خود پاسداري كنيم. امروز 

بانك ها حكم ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد را رعايت 
نمي كنند. در پيش گرفتن اين رويه ها نتيجه اي جز نابودي 
بنگاه هاي اقتصادي ندارد. انصاري ادامه مي دهد: به نظر من 
در شرايط خاص اقتصاد ايران ما بايد از تمام ظرفيت هاي 
داخلي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور بهره بگيريم؛ از 
تسهيل مقررات محيط كس��ب وكار تا حمايت از توليد و 
فرصت براي بازپرداخت بده��ي واحدهاي توليدي. بايد 
جلوي دور باطل را گرفت؛ اقتصاد ايران در دور باطل عدم 
حمايت كافي و انتظار باالي مس��ووالن از آن گير افتاده 
است. به گفته انصاري بخش زيادي از مشكالت اقتصادي 
اي��ران از ركود تا تورم به علل و عوامل داخلي برمي گردد. 
دولت و بانك مركزي در كنار كل حاكميت بايد سياست و 

استراتژي حمايت از توليد در پيش بگيرند.

فهرست فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني غيرمجاز
معاونت پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در خصوص اجراي برنامه پيش��گيري و تشديد مبارزه با 
قاچاق كاالهاي سالمت محور آخرين فهرست فرآورده هاي 
خوراكي و آشاميدني غيرمجاز و قاچاق قطعي را اعالم كرد.

بر اساس فهرس��ت اعالمي، با توجه به حساسيت موضوع 
سالمت جامعه، همه مبادي ورودي موظفند ضمن تشديد 

اقدامات كنترلي از ورود اين اقالم ممانعت كنند.
تمامي فرآورده هاي خوراكي و آش��اميدني وارداتي ملزم 
به الصاق برچس��ب اصالت و سالمت هس��تند، بنابراين 
معي��ار تش��خيص فرآورده هاي آرايش��ي و بهداش��تي 
داراي اصال��ت و قاچاق اس��تعالم كد برچس��ب اصالت و 
س��المت مندرج ب��ر روي محص��والت از طريق ارس��ال 
 پيامك ب��ه ش��ماره 20008822 يا س��ايت به نش��اني

www.ttac.ir يا نصب نرم افزار سامانه ttac بر روي تلفن 
همراه خواهد بود؛ بنا بر اين بهره گيري از فهرست مصاديق 
قاچاق قطعي ابالغي ستاد، رصد كشفيات قاچاق و انعكاس 
عناوين و تصاوير نشان هاي تجاري داراي فراواني بيشتر در 
مكشوفات قاچاق به ستاد مي تواند منجر به افزايش اثر بخشي 

بازرسي ها و بهبود نظارت ها شود.
همچنين با توجه به اينكه استفاده از اين كاالها داراي عوارض 
متعددي بوده و س��المت جامعه را به مخاطره مي اندازد، 
فروشندگان و مصرف كنندگان بايد از تهيه آن اجتناب كنند.

اين اطالع رس��اني صرفا در خصوص محصوالت قيد شده 
با عناوين ذيل بوده و مش��مول ساير محصوالت با نام هاي 
تجاري مشابه كه داراي نمايندگي رسمي و برچسب اصالت 

و سالمت معتبر هستند، نمي شود.
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حاميانعبدالمهدي:نخستوزيرعراقكنارنميكشد

رايگيريمجلسنمايندگاندربارهقانون»ناظربرتحقيقاتاستيضاح«

اصالحات گسترده  در راه است

خروج استيضاح ترامپ از پس پرده 

گروه جهان|
 با وجود تش��ديد ناآرامي ها در عراق، مناب��ع آگاه اعالم 
كرده اند كه عادل عبدالمهدي نخست وزير اين كشور، قصد 
ندارد از سمت خود استعفا كند. همچنين عبدالمهدي 
در نامه اي به مقت��در صدر روحاني متنفذ عراقي، ضمن 
مخالفت با برگزاري انتخابات زودهنگام، چنين اقدامي 
را اتالف وقت و عامل فرار سرمايه گذاران از عراق دانسته 

است. 
به گزارش ايسنا، پس از اينكه مقتدي صدر رهبر جريان 
صدر عراق، از اعتراض هاي گسترده دفاع كرد، طرف هاي 
سياسي حامي عادل عبدالمهدي نخست وزير، مصرانه از او 
دفاع كرده و نخست وزير نيز گفته كه كنار نمي كشد. منابع 
مطلع گفته اند، حاميان عبدالمهدي تالش خواهند كرد 
اصالحات گسترده اي انجام دهند اما نخست وزير كنوني 
در س��مت خود باقي بماند تا انتخابات زودهنگام برگزار 
نش��ود. زيرا در صورت برگزاري اين انتخابات، پيروزي با 
جريان صدر خواهد بود و اين جريان مي تواند به تنهايي 
دولت تشكيل دهد. پيش��تر گزارش داده بود كه هادي 
عامري رهبر ائتالف انتخاباتي فتح و دبيركل س��ازمان 
نظامي- سياس��ي بدر، در پاس��خ به درخواست مقتدي 
صدر براي تغيير دولت اعالم كرده با هدف تحقق مصالح 
ملت عراق و نجات كشور در چارچوب منافع ملي آماده 

همكاري با جريان سائرون است.
شهرهاي مختلف عراق در يك ماه اخير صحنه تظاهرات 
گسترده شهرونداني است كه نظام سياسي حاكم بر اين 
كش��ور را بي كفايت مي خوانند. معترضان مي گويند از 
ناتواني دولت و پارلمان براي تامين معاش، اشتغال و مبارزه 
با فساد به ستوه آمده اند. در جريان اعتراض هاي خياباني 
تاكنون بيش از ۲۰۰ نفر كشته و هزاران تن ديگر زخمي 
شده اند. در همين راس��تا، مقتدي صدر روحاني متنفذ 
عراقي، با ارسال نامه اي از عادل عبدالمهدي نخست وزير 
اين كش��ور، خواس��ته تا ضمن انحالل كابينه، مقدمات 
برگزاري انتخابات زودهنگام را فراهم كند. از قرار معلوم 
عبدالمهدي در پاس��خ به اين نامه خواستار اجراي روند 
قانوني كناره گيري دولت با موافقت رياست جمهوري و 

اكثريت نمايندگان مجلس شده است. 
به گزارش تس��نيم، عبدالمهدي در نامه خود به مقتدي 
صدر نوشته: »از من خواسته ايد به پارلمان بروم و تحت 
چتر پارلمان، برگزاري انتخابات زودهنگام را تحت نظارت 
سازمان ملل متحد و كميسارياي جديد اعالم كنم، من 
از شما تش��كر مي كنم، حق هر رهبر و شهروند است كه 
آنچه را مصلحت و منفعت ملي مي داند، از نخست وزير 
بخواهد و پيشنهاد ارايه شده ممكن است يكي از راه هاي 
خروج از بحران كنوني باشد. نتايج انتخابات ممكن است 
تعيين كننده باشد و در نتيجه امكان تشكيل دولت اكثريت 

سياس��ي واضحي كه از حماي��ت پارلماني واضحي هم 
برخوردار باشد، وجود داشته باشد. اگر هدف از انتخابات، 
تغيير دولت است، راه س��اده تري وجود دارد و آن است 
كه جناب عالي با برادر هادي عامري براي تشكيل دولت 
جديد توافق كنيد كه در آن صورت نخست وزير مي تواند 
استعفاي خود را اعالم كرده و دولت جديد هم ماموريت 
خود را ظرف چند روز اگر نگوييم چند ساعت پس از اين 

توافق به دست بگيرد.« 
عبدالمهدي درباره ش��رايط دش��وار برگزاري انتخابات 
زودهنگام نيز گفته: »مساله انتخابات زودهنگام نامشخص 

اس��ت، اينكه چه زماني ش��رايط آن فراهم خواهد شد و 
اينكه آيا درباره تمام ش��روط آن توافق خواهد شد، اينها 
مسائل نامعلومي هستند كه ممكن اس��ت ما را در برابر 
امور ناش��ناخته زيادي قرار دهد.«  عبدالمهدي در ادامه 
نام��ه خود خطاب به مقت��دي ص��در آورده: »انتخابات 
زودهنگام مستلزم موافقت رييس جمهور با درخواست 
نخس��ت وزير براي انحالل پارلمان و دعوت به برگزاري 
انتخابات زودهنگام در مدت 6۰ روز اس��ت و اين مساله 
محقق نخواهد شد مگر اينكه پارلمان با اكثريت مطلق 
اعضاي خود يعني با اكثريت 165 نفر به انحالل خود رأي 

دهد و دولت هم دولت مستعفي قلمداد و تبديل به دولت 
پيشبرد امور روزانه شود.«

نخست وزير عراق از مقتدي صدر پرسيده: »روند انحالل 
پارلمان يا تغيير كميساريا )عالي انتخابات( چقدر طول 
خواهد كشيد؟ در اين صورت س��رمايه گذاران به سبب 
نامعلوم ب��ودن اوضاع و ح��وادث خونين از كش��ور فرار 
مي كنن��د و خون هايي كه بر زمين ريخته مي ش��ود كه 
مستلزم اقدامات واضحي است كه دولت بتواند به وظايفش 
عمل و نظم داخلي را حفظ و قانون را درباره همگام اعمال 
كند.« عبدالمهدي در نامه خود هش��دار داده: »تبديل 
شدن دولت مستقر به دولت پيشبرد موقت امور به معناي 
عدم تصويب بودجه و معنايش توقف امضاي طرح هاي 
جديد و قوانيني كه بايد در اسرع وقت به تصويب پارلمان 
برسد، خواهد بود كه ما گام هايي را براي اصالح و فراهم 
كردن فرصت هاي شغلي و تش��ويق سرمايه گذاري ها و 

فعاليت هاي تجاري جديد برداشته بوديم.«
نخست وزير عراق در اين نامه آورده كه احزاب سياسي، 
معادالت جديد را درك نكرده و آن طور كه شايسته است 
به وظيفه خود عمل نكردند، آنها دولت را رها كردند و مردم 

به خيابان ها ريختند تا نظراتشان را بيان كنند.
در انتخابات س��ال ۲۰1۸ ائتالف س��ائرون با كسب 5۴ 
و جريان ش��يعي فتح با كس��ب ۴۸ كرس��ي، مهم ترين 
گروه هاي پارلماني را تشكيل دادند. پس از ماه ها بن بست 
سياسي اين دو گروه به همراه »جريان حكمت« )نزديك 
به عمار حكيم( در اكتبر سال گذشته براي معرفي عادل 
عبدالمهدي براي مقام نخس��ت وزيري عراق و تشكيل 
دولت به توافق رس��يدند. عراق از س��ال 1۹۹1 و پس از 
نخستين جنگ خليج فارس در برابر تحريم هاي بي سابقه 
سازمان ملل متحد )موس��وم به نفت در برابر غذا( توان 
اقتصادي و بنيه اجتماعي خود را به ميزان بسيار زيادي 
از دس��ت داد. اين كش��ور در پي س��قوط رژيم صدام به 
دست اياالت متحده امريكا در ۲۰۰۳، وارد يك چرخه از 
نابساماني و فروپاشي اجتماعي شده است. به نظر مي رسد 
قانون اساس��ي جديد جمهوري عراق )مصوب ۲۰۰6( 
شكاف هاي ديني و قومي را عميق تر و نهادينه كرده است.

گروه جهان| 
مجلس نمايندگان امريكا پنج شنبه )امروز( درباره قانون 
ناظر بر تحقيقات استيضاح دونالد ترامپ راي گيري مي كند. 
در صورت تصويب اين قانون، پاسخگويي مسووالن دولت 
ترامپ به پرس��ش نمايندگان الزامي مي شود و بسياري از 
صورت جلسه ها نيز مي توانند علني شوند. اين راي گيري دو 
روز پس از آن برگزار مي شود كه يك مقام نظامي كاخ سفيد 
با حضور در كنگره ضمن تاييد گزارش هاي مربوط به تماس 
تلفني دونالد ترامپ و ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري 
اوكراين، آشكارا گفته، رييس جمهوري امنيت ملي كشورش 

را تضعيف كرده است. 
به گزارش ان بي سي، نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان 
امريكا، در نامه اي به نمايندگان دموكرات اعالم كرده قاون 
ناظر بر تحقيقات كه قرار است پنج شنبه درباره آن راي گيري 
شود جزييات اقدام هاي آتي مجلس از جمله جلسات عمومي 
استماع و ديگر رويه هاي مرتبط با انتشار مدارك موردنظر 
مجلس نمايندگان در فرآيند استيضاح را مشخص مي كند. 
پلوسي هدف از اين قانون را برداشتن گام هايي براي زدودن 
هرگونه ترديد نسبت به امكان دولت ترامپ در عدم انتشار 
اس��ناد مورد درخواس��ت مجلس نمايندگان، جلوگيري 
از شهادت ش��هود و بي توجهي به احضاريه هاي اين نهاد 
قانونگذاري عنوان كرده است. اين اقدام پس از آن روي داد 
كه فشار بر دموكرات ها براي علني بودن تحقيقات استيضاح 
از جمله برگزاري جلسات استماعي علني با شاهدان اصلي 
موضوع اوكراين كه دول��ت ترامپ را درگير كرده، افزايش 

يافت. همچنين اين قانون تاكيد مي كند كه كميته هاي 
خاصي كه اكنون در حال تحقيق براي اس��تيضاح ترامپ 
هستند، به فعاليت خود در اين باره و براي اهداف ديگر ادامه 
دهند. اين قطعنامه، كميته اطالعات، خدمات مالي، امور 
خارجي، قضايي، نظارت و اصالحات و ش��يوه ها و روش ها 
را به عنوان مسوول ادامه تحقيقات موجود براي استيضاح 

ترامپ مي داند. 

  دردسري براي جمهوري خواهان 
بحث استيضاح ترامپ از زماني شكل رسمي به خود گرفت 
كه يكي از ماموران سيا جزييات تماس تلفني او و همتاي 
اوكرايني او را فاش كرد و ترامپ را متهم كرد كه به دنبال 
كمك كي يف در ضربه زدن به جو بايدن نامزد احتمالي 
دموكرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ اس��ت. در همين راستا، 
سرهنگ الكساندر ويندمن مش��اور ارشد كاخ سفيد در 
امور اوكراين، در مجلس نمايندگان ش��هادت داده است. 
نيويورك تايمز نوشته، ويندمن كه به زبان اوكرايني تسلط 
دارد شاهد تماس تلفني جنجال برانگيز ترامپ با همتاي 
اوكرايني بوده و با يونيفورم نظامي پش��ت درهاي بسته 
در مقابل كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان ش��هادت 
داده اس��ت. ويندمن به تيم تحقيقات گفته چطور زنگ 
هشدار را به دليل درخواس��ت رييس جمهور از اوكراين 
براي خدشه دار كردن وجهه رقباي سياسي اش به صدا در 
آورده است و به گفته او، اقدامات مشابهي از سوي متحدان 
ترامپ انجام شده كه او دو بار درباره آنها به مقام هاي ارشد 

خود اطالع داده اس��ت. دونالد ترامپ در پيامي توئيتري 
بدون اينكه نامي از اين س��رهنگ امريكايي ببرد؛ و بدون 
ارايه شاهدي، اين مش��اور كاخ سفيد را »فردي كه هرگز 
هوادار ترامپ« نبوده توصيف كرده است. با توجه به سابقه 
نظامي ويندمن، شهادت اين سرهنگ امريكايي مشكالتي 
را براي جمهوري خواهان هم به بار آورده است. از همين رو 
محافظه كاران و متحدان ترامپ تالش كرده اند تا وفاداري 
او را زير سوال برده  و حتي او را به جاسوسي احتمالي براي 

كشور محل تولدش )اوكراين( متهم كنند. 
نيويورك تايمز در گزارشي از زندگينامه ويندمن نوشته، او 
وقتي سه ساله بود اوكراين را ترك كرد و بعد از خدمت در 
ارتش امريكا، به عنوان كارش��ناس تحصيل كرده هاروارد 
درباره اوكراين در ش��وراي امنيت ملي كاخ سفيد خدمت 
كرد و به تحقيقات كنندگان اس��تيضاح ترامپ گفته كه 
شاهد رفتارهاي هشداردهنده ترامپ بوده است. گفته شده، 
در اين نشست فضا متشنج شده زيرا جمهوري خواهان از 
اين سرهنگ امريكايي درباره مكالمه هاي خصوصي سوال 
كردند كه به زعم دموكرات ها تالشي براي تشخيص هويت 
فرد افشاگري بوده كه تماس تلفني ترامپ را لو داده است 
و زمينه س��از آغاز تحقيقات استيضاح شده است. به گفته 
شركت كنندگان، ويندمن از پاسخگويي خودداري كرده و 
گفته تمايلي ندارد چنين اطالعاتي را در اختيار آنها بگذارد؛ 
به ويژه اينكه چنين اطالعاتي به اعضاي جامعه اطالعاتي 
امريكا مربوط مي شود. بر اساس اسنادي كه نيويورك تايمز 
بررسي كرده، رودي جولياني وكيل شخصي ترامپ، نقش 

كليدي در اين رسوايي داشته است. او تالش كرده فشارهايي 
را بر اوكراين براي تحقيقات درباره جو بايدن نامزد دموكرات 
انتخابات رياست جمهوري امريكا اعمال كند و بيش از روسيه 
خواستار تحقيقات درباره دخالت اوكراين در انتخابات سال 

۲۰16 بوده است.
بنا بر اين گزارش، وقتي زلنسكي به عنوان رييس جمهور 
اوكراين انتخاب ش��ده، ترامپ از اين س��رهنگ امريكايي 
خواسته به اتفاق ريك پري وزير انرژي، به منظور شركت 
در مراسم سوگند زلنسكي به اوكراين سفر كنند. ويندمن تا 
جوالي )زمان برقراري تماس تلفني( عميقا نگران مقاماتي 
در دولت امريكا بود كه زلنسكي را تحت فشار قرارداده بودند تا 
از بايدن تحقيقات كند. او به تيم تحقيقات مجلس نمايندگان 
گفته كه اين نگراني او زماني بيشتر شده كه به تماس تلفني 

بدنام ترامپ و زلنسكي گوش داده است.
ويندمن گفته فكر نمي كردم كه اين خواسته از دولت خارجي 

براي تحقيقات درباره شهروند امريكايي مناسب باشد و و 
نگران تبعات حمايت دولت امريكا از اوكراين بوده است. 

حضور ويندم��ن در براب��ر نماين��دگان كنگره عمال 
س��رپيچي از توصيه ترامپ درباره پرونده اوكراين به 
حساب مي آيد. تاكنون، مسووالن اصلي دولت ترامپ 
و مشاوران او در كاخ سفيد بنا بر توصيه او از همكاري با 
كنگره اجتناب ورزيده بودند. ظرف پنج هفته گذشته، 
نماين��دگان دموكرات حاضر در كنگ��ره در ارتباط با 
تحقيقات ناظر بر طرح استيضاح از 1۰ نفر از مسووالن 
امريكايي پرس وجو كرده اند. طرح اس��تيضاح ترامپ 
مي تواند با راي اكثريت نسبي نمايندگان كنگره امريكا 
آغاز شود. اما تصميم گيري پيرامون استيضاح ترامپ 
منوط به كسب دو سوم آراي مجلس سناي اين كشور 
است. خالف مجلس نمايندگان، اكثريت كرسي هاي 
مجلس سنا در اختيار حزب جمهوري خواه امريكا است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بوئينگسودجوييرابهايمني
ترجيحدادهاست

گ�روه جه�ان| قانونگ��ذاران امريكاي��ي ش��ركت 
هواپيماسازي بوئينگ را متهم كرده اند در تالش براي 
گرفتن مجوز از دولت براي پرواز هواپيماي ۷۳۷مكس 
يك الگوي پنهان��كاري عامدانه را دنبال كرده اس��ت. 
اين اتهامات در جريان پاس��خگويي دنيس مايلنبرگ 
مديرعامل بوئينگ، به س��واالت اعضاي كميته تجاري 
مجلس س��نا مطرح شده اس��ت. به گزارش بي بي سي، 
سناتورها گفته اند نگراني هاي جدي دارند كه بوئينگ 
براي گرفتن مجوز براي اين هواپيما، سودجويي را به ايمني 
ترجيح داده است. در دو سانحه مرگبار براي ۷۳۷مكس۸ 
در اندونزي و اتيوپي ۳۴6نفر كش��ته شدند. مايلنبرگ 
اذعان كرده اين شركت مرتكب اشتباهاتي شده است.  
يك فروند بوئينگ ۷۳۷مكس متعلق به شركت اليون اير 
اندونزي سال گذشته سقوط كرد كه 1۸۹سرنشين آن 
كشته شدند. پنج ماه بعد يك هواپيماي خطوط هوايي 
اتيوپي با 15۷ مسافر سقوط كرد. پس از اين حادثه دوم 
بود كه ناوگان ه��اي هواپيماهاي ۷۳۷مكس در جهان 
زمين گير شدند. قانونگذاران بوئينگ را متهم كرده اند از 
مشكالت در سيستم خودكار كنترل پرواز ۷۳۷مكس 
آگاه بوده و براي تس��ريع فرآيند كسب مجوز براي اين 
هواپيما الگوي پنهانكاري عامدانه را دنبال كرده است. 
گفته شده، خلبان ها گمراه شده بودند و بوئينگ عمال يك 
تابوت پرنده طراحي كرده است. شماري از خانواده هاي 
كشته شدگان در آن حوادث در اين جلسه شركت داشته و 
گفته اند كه احساس مي كنند مايلنبرگ از ارايه پاسخ هاي 
صريح طفره رفته و بايد استعفا كند. نمايندگان امريكايي 
همچنين گفته اند بوئينگ و مسووالن اطمينان از ايمني 

هواپيماها بيش از حد نزديك بوده اند.

احتمالممنوعيتسرمايهگذاري
امريكاييهادرچين

گروه جهان| يكي از سناتورهاي با نفوذ امريكا، چين 
را به ممنوع شدن س��رمايه گذاري اتباع امريكايي در 
اين كشور تهديد كرده است. به گزارش رويترز، مارك 
روبيو از برنامه ريزي ب��راي ارايه اليحه اي در مجلس 
سنا به منظور ممنوعيت سرمايه گذاري صندوق هاي 
بازنشس��تگي امريكايي در بازار سهام چين خبر داده 
است. روبيو كه به خاطر اتخاذ رويكرد ضد چيني مشهور 
اس��ت، گفته نبايد اجازه داد كاركنان و بازنشستگان 
ادارات و ارت��ش امري��كا پس ان��داز خ��ود را به جيب 
ش��ركت هايي بريزند كه در چين ثبت شده اند. روبيو 
با انتقاد از مقامات صندوق هاي بازنشس��تگي گفته: 
»واضح است كه اعضاي هيات مديره اين صندوق ها در 
راستاي منافع امريكا حركت نمي كنند و ضروري است 
تا اين روند معكوس ش��ود و از منافع ملي خود دفاع 
كنيم. به همين دليل مي خواهم با تصويب يك فرايند 
قانوني مطمئن شوم پس اندازهاي فدرال هيچگاه به 
منبعي براي تامين مالي حزب كمونيست چين آن 
ه��م به بهاي رفاه اينده ملت ما تمام نخواهد ش��د.«  
به اعتقاد ناظران، اقدام اخير اين س��ناتور امريكايي 
مي تواند روابط چين و امريكا را در ميانه جنگ تجاري 
بيش از پيش وخيم كند. پيش��تر نيز يك مقام آگاه 
در وزارت خزانه داري امريكا گفته بود، كاخ س��فيد 
در ح��ال ارزيابي طرحي اس��ت كه ب��ه موجب آن 
سرمايه گذاري هاي امريكا در چين هدف قرار خواهد 
گرفت و اتباع امريكايي از هر گونه سرمايه گذاري مالي 
در شركت هاي چيني منع خواهند شد. در حال حاضر 
امريكا و چين بر واردات كاالهاي��ي به ارزش صدها 

ميليارد دالر از يكديگر تعرفه وضع كرده اند. 

۳۰۰ميليوننفردرمعرضسيل
ناشيازباالآمدنآبدرياها

گروه جهان| مطالعات جديد نش��ان مي دهد باال 
آمدن سطح درياها به خاطر افزايش دماي زمين و ذوب 
شدن يخ هاي قطبي، محل سكونت ۳۰۰ ميليون نفر 
را با خطر مواجه خواهد كرد. به گزارش سي ان ان، بر 
اساس نتايج اين مطالعه كه در نشريه عملي »نيچر« 
منتشر شده است، اگر جلو انتشار گازهاي گلخانه اي 
گرفته نش��ده و تمهيداتي ب��راي تقويت حفاظت از 
مناطق ساحلي در نظر گرفته نشود، تا ۲۰5۰ مناطق 
مسكوني و منزل ۳۰۰ميليون نفر حداقل يك بار در 
سال با س��يل گرفتگي مواجه خواهد شد. مطالعات 
جديد شمار كساني را كه در خطر سيل گرفتگي قرار 
دارند، سه برابر بيشتر از مطالعات قبلي نشان مي دهد. 
اين مطالعات بر عكس مطالعات قبلي كه بيش��تر بر 
اطالعات ماهواره اي متكي بود، بر نقشه برداري هاي 
ساحلي و ارزيابي مدل هاي بسيار پيچيده تر استوار 
است. اس��كات كالپ نويس��نده اين مقاله، مي گويد 
گرمايش زمين نشان مي دهد كه چگونه نسل امروزي در 
طول زندگي خود شاهد تغيير شكل شهرها، اقتصادها، 
خطوط س��احلي و كل مناطق دنيا خواهد بود. در اين 
گزارش آمده، بيشترين تاثيرات بر آسيا خواهد بود و شمار 
كساني كه در معرض سيل خواهند بود، مانند شهروندان 
بنگالدش، هند و چين، چندين برابر نسبت به مطالعات 
قبلي افزايش خواهد داش��ت. اين گزارش به وضعيت 
اندونزي اشاره كرده و مي گويد همين حاال هم تاثيرات 
گرمايش زمين در اين كشور به وضوح ديده مي شود و 
برعكس مطالعات قبلي كه 5ميليون اندونزيايي را در 
معرض خطر س��يل ارزيابي كرده  بود، مطالعات جديد 

اين رقم را ۲۳ميليون نفر تخمين مي زند.

ترامپبارديگرازبانكمركزي
امريكاانتقادكرد

گروه جهان| دونالد ترامپ بار ديگر از مديران بانك 
مركزي امريكا براي كاهش ندادن نرخ بهره انتقاد 
كرده اس��ت. به گزارش رويترز، جنگ بين مديران 
بانك مركزي امريكا با رييس جمهور اين كشور بر 
سر نرخ بهره كماكان ادامه دارد ودر تازه ترين دور 
اين اقدامات، ترامپ در پيامي توييتري از مديران 
فدرال رزرو خواس��ت تا مس��ير ديگر كشورها در 
نرخ بهره منفي را بپيماين��د. او گفته: »آنها درك 
درستي از ش��رايط موجود ندارند! ما يك پتانسيل 
رش��د نامحدود داريم كه تنها توس��ط فدرال رزرو 
عقب نگه داشته شده است.« مديران بانك مركزي 
امريكا چهارشنبه و پنجشنبه )امروز( در واشنگتن 
ديدار و در خصوص مهم ترين مسائل پولي و مالي 
اين كش��ور بحث و تبادل نظر خواهند كرد. ترامپ 
كه يك��ي از منتقدان جدي عملك��رد جروم پاول 
رييس بانك مركزي، محسوب مي شود بارها از او به 
خاطر كاهش ندادن نرخ بهره به سطح صفر يا منفي 
انتقاده كرده و او را عامل اصلي كند شدن شتاب رشد 
اقتصادي امريكا معرفي كرده است. با اين حال انتظار 
نمي رود كه فدرال رزرو دست كم در حال حاضر قصد 
موافقت با خواسته ترامپ را داشته باشد و بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند نرخ بهره در نشست اين 
هفته با ۰.۲5 درصد كاهش در محدوده 1.5 تا 1.۷5 
درصدي قرار خواهد گرف��ت. بانك مركزي دو ماه 
پيشد با كاهش ۰.۲5 درصدي نرخ بهره موافقت كرد 
تا دومين كاهش در سال جاري نيز به ثبت برسد. با 
اين حال اعضاي هيات مديره بانك مركزي در اين 

خصوص با هم هم نظر نبوده اند.

تعطيليسفارتها
وكنسولگريهاياسراييل

گروه جهان| در پي اعتصاب ديپلمات ها و وابسته هاي 
نظامي رژيم صهيونيستي در اعتراض به شرايط نامساعد 
مالي، تمامي سفارتخانه ها و كنسولگري هاي اين رژيم در 
جهان تعطيل شده اند. به گزارش ايسنا، در پي اعتصاب 
ديپلمات ها و وابس��ته هاي نظامي اس��راييل به  دليل 
درگيري طوالني مدت با وزارت دارايي تل آويو در ارتباط با 
دستمزد و مزايايي كه به اين فرستاده ها پرداخت مي شود، 
تمامي سفارتخانه ها و كنسولگري هاي رژيم  صهيونيستي 
در سراس��ر جهان به علت اعتصاب تعطيل شده است. 
تعطيلي سفارتخانه هاي رژيم صهيونيستي در سراسر 
جهان با هماهنگي وزارت خارجه اي��ن رژيم بعد از آن 
صورت گرفته است كه خزانه داري آن در خصوص عمل 
به توافقات پيشين عهدشكني و اعالم كرد فرستاده هاي 
آن در كشورهاي ديگر را مجبور به بازگرداندن پول هايي 
مي كند كه براي هزينه ها دريافت كرده بودند. در بيانيه 
اين وزارتخانه آمده: »به واس��طه تصميم وزارت دارايي 
اس��راييل در نقض تفاهم هايي ك��ه ۲1جوالي ۲۰1۹ 
به توافق و امضاي مديركل وزارت دارايي رس��يده بود و 
به دليل اعمال يك روند يكجانبه كه پروتكلي را تغيير 
مي دهد كه چندين دهه اجرايي بوده است، ما مجبوريم 
سفارتخانه/كنسولگري را تعطيل كنيم. بر اين اساس، 
هي��چ خدمات كنس��ولي ارايه نمي ش��ود و هيچ كس 
اجازه ندارد وارد كنسولگري/سفارتخانه شود.« دو تن 
از مقام هاي اسراييلي نيز گفته اند: »متاسفانه اين اقدام 
از س��وي خزانه داري اس��راييل يكجانبه بوده و شرايط 
غيرقابل قبولي بر ما تحميل كرده است.« در حال حاضر، 
اسراييل 6۹ سفارتخانه، ۲۳ كنسلوگري و پنج هيات ويژه 

در سراسر جهان دارد.
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 طرح ۷  بندي كابل
براي  صلح پايدار

گروه جهان| همزمان با جدي تر شدن موضع كابل 
درخصوص مذاكره با طالبان، زلمي خليل زاد نماينده 
اياالت متحده امريكا كه به منظور از سرگيري مذاكرات 
صلح براي پايان دادن به جنگ 1۸ س��اله افغانستان 
چهارشنبه با عمران خان نخس��ت وزير پاكستان، و 
رييس ارتش اين كشور ديدار كرده است. به  گزارش 
ايسنا، پايان ديدار زلماي خليل زاد نماينده ويژه امريكا 
در امور صلح افغانس��تان، در حالي صورت گرفته كه 
دولت افغانس��تان ش��روط تازه اي را براي مذاكره با 
شبه نظاميان طالبان مطرح كرده و به نظر مي رسد كه 
ديگر موضعي مصالحه آميز در خصوص پاكستان ندارد.  
آسوشيتدپرس نوشته، سفارت امريكا چهارشنبه اعالم 
كرده است كه زلمي خليل زاد با مقامات ارشد پاكستاني 
درباره روند صلح افغانس��تان گفت وگو كرده است. 
مقصد آينده خليل زاد هنوز مشخص نيست. حمداهلل 
محب مش��اور امنيتي اش��رف غني رييس جمهور 
افغانستان، گفته است كه كابل از پاكستان مي خواهد 
به درگيري ها در افغانستان دامن نزند و به طالبان كمك 
نكند. او همچنين گفته، كابل بر آتش بس يك ماهه به 
عنوان پيش  شرط مذاكره با گروه طالبان تاكيد دارد. 
محب ضمن توضيح طرح صلح هفت بندي افغانستان 
گفته، صلح پايدار در افغانستان تنها در صورتي ممكن 
خواهد بود كه پاكستان به جاي تالش براي بهره برداري 
از مذاكره با امريكا، طالبان را به كنار گذاشتن سالح  
متقاعد كند. او با مشروط كردن از سر گيري مذاكرات 
به آتش بس، گفته مذاكراتي نيز بايد با پاكستان صورت 
گيرد و اسالم آباد بايد تضمين كند كه از شبه نظاميان 
حماي��ت نمي كند يا پناه��گاه امن در اختي��ار آنان 
نمي گذارد. مشاور امنيت ملي رييس جمهور افغانستان 
تاكيد كرده: »ارايه تضمين هايي براي صلح از سوي 
طالبان و پاكس��تان داراي اهميت است.« اين طرح 
خواستار مذاكرات غير دولتي و غير رسمي در سطوح 
مجزا با شركت امريكا، پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو(، 
طالبان، پاكستان، شركاي منطقه اي و بين المللي از 
جمله سازمان هاي جهاني، تقويت نهادها در سطح ملي 
و رسيدگي به شكايات در سطح محلي است. ذبيح اهلل 
مجاهد سخنگوي طالبان اين اظهارات را تبليغاتي 
خوانده و گفته است كه چنين سخناني نياز به واكنش 
و موضع گيري ندارد از اين رو طالبان درباره آن چيزي 
نمي گويد. اين گروه تاكنون به مذاكره با افغانستان و 
حتي تاييد دولت اين كشور به عنوان نماينده قانوني 

مردم آن نيز بي ميل بوده است. 

اعتراض تركيه به شناسايي 
نسل كشي ارامنه در كنگره امريكا 
دولت تركيه ديويد ساترفيلد سفير اياالت متحده در 
آنكارا، را در اعتراض به تصويب قطعنامه شناسايي 
كشتار ارامنه به عنوان »نسل كشي« در كنگره امريكا، 
احضار كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، مجلس 
نمايندگان امريكا در اقدامي نمادين به قطعنامه اي 
راي داد كه طبق آن كش��تار ارامنه به دس��ت دولت 
عثماني را به عنوان نسل كشي به رسميت مي شناسد. 
بين س��ال هاي 1۹15 تا 1۹۲۳ حدود 6۰۰ هزار تا 
1.5ميليون ارمني به دست امپراتوري عثماني كشته 
شدند. تركيه اين واقعه را نه يك نسل كشي برنامه ريزي 
شده بلكه جزو پيامدهاي طبيعي جنگ بر مي شمارد. 
اين اقدام نمايندگان كنگره بار ديگر روابط پر فراز و 

نشيب تركيه و امريكا را متشنج كرده است. 

ممنوعيت قطع فروش بنزين 
به معترضان پاكستاني

پليس پاكس��تان درصدد ترغيب فروشندگان 
بنزين به كاهش يا قطع فروش بنزين به دارندگان 
خودروها، ون ها و كاميون هاي شركت كننده در 
تظاهرات اعتراضي به سياست هاي نخست وزير 
اين كشور است. به گزارش داون، رييس اتحاديه 
فروش��ندگان بنزين الهور، گفته  از او خواس��ته 
ش��ده فروش بنزين به معترضان را متوقف كند. 
مس��ووالن و هواداران حزب »جمعيت علماي 
اسالم شاخه فضل« يك شنبه راهپيمايي خود را 
از كراچي آغاز كرده و چهارشنبه به الهور رسيدند. 
مخالفان عمران خان نخس��ت وزير پاكس��تان، 
مي گويند تمام مردم خواستار استعفاي او هستند. 

ادعاي تركيه درباره بازداشت 
۱۸ نظامي سوري

وزارت دفاع تركيه مدعي شده 1۸تن از نيروهاي دولتي 
سوريه را در نزديكي شهر رأس العين واقع در شمال 
سوريه بازداشت كرده و با روسيه در اين باره هماهنگي 
خواهد كرد. به گزارش رويترز، وزارت دفاع تركيه گفته، 
اين 1۸تن كه احتمال مي رود از سربازان ارتش سوريه 
باشند، در جريان فعاليت هاي مربوط به جست وجو، 
رصد، شناس��ايي و اقدامات امنيتي در جنوب شرق 
رأس العين بازداشت شدند و هماهنگي الزم با مقامات 

روسيه درخصوص اين مساله صورت مي گيرد.

حال عمومي نواز شريف 
وخيم است

پزشك معالج نواز شريف نخست وزير سابق پاكستان، 
گفته حال او كه چند روز پيش سكته قلبي خفيف كرده 
بود وخيم است. عدنان خان گفته اين چهره سياسي 
مطرح پاكس��تان با مرگ دست و پنجه نرم مي كند. 
نخست وزير س��ابق پاكستان كه به  دليل فساد مالي 
به زندان محكوم شده به قيد وثيقه از زندان آزاد شده 
است. بنا به گزارش ها نواز شريف عالوه بر سكته قلبي 
خفيف چند روز پيش از افت شمار پالكت هاي خون و 
كاهش ميزان فعاليت كليه ها رنج مي برد. شريف ۲۰1۷ 

بنا به حكم ديوان عالي پاكستان از قدرت بركنار شد.
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عكسروز

چهرهروز

عليرهبريباستارهنامدارچينيرويصحنهميرود
علي رهبري آهنگساز و رهبر اركستر هشتم آذر ماه با همراهي يك نوازنده شناخته شده چيني رهبري تازه ترين كنسرت اركستر 
دولتي ازمير را به عهده مي گيرد. علي رهبري آهنگس��از و رهبر اركستر روز هش��تم آذر ماه سال جاري با همراهي يك نوازنده 
شناخته شده چيني به نام دان زو رهبري تازه ترين كنسرت اركستر دولتي ازمير را به عهده مي گيرد. حضور رهبري در اين كنسرت 
به دعوت مركز فرهنگي و هنري احمد سايگون صورت گرفته است. علي رهبري، رهبر و مدير هنري سابق اركستر هاي سمفونيك 
ش��هر هاي بروكسل، پراگ، زاگرب، ماالگا و تهران كه ماه گذشته كنسرت افتتاحيه اركستر سمفونيك استانبول را نيز به عهده 

داشت، در اين كنسرت آثاري از روبرت شومان و گوستاو مالر را رهبري مي كند.

بازارهنر

آغاز كنسرت ها پس از ۲ ماه تعطيلي
برگزاري كنسرت ها كه از دهم شهريور ماه- با آغاز 
ايام محرم و صفر- به م��دت تقريبا دو ماه متوقف 
ش��ده بود، از هشتم آبان ماه در سراسر ايران از سر 
گرفته خواهد شد. برگزاري كنسرت هاي سنتي، 
كالس��يك و تلفيقي از هش��تم آبان به مدت يك 
هفته ش��امل اجراهايي از جمله كنسرت اركستر 
س��مفونيك تهران در ۸ و ۹ آبان در تاالر وحدت و 
كنسرت گروه شهنواز ۹ آبان در تاالر انديشه است. 
همچنين در ۱۰ آبان سه كنسرت خروش خموش 
در فرهنگسراي نياوران، كنسرت اركستر آكادميك 
پايتخت در س��الن رودكي و كنسرت موسيقي و 
حركات فولكلوري��ك آذربايجاني در تاالر وحدت 
برگزار خواهد ش��د. سه كنس��رت ديگر از جمله 
اجراي اركس��تر دي به رهب��ري ناصر رحيمي در 
۱۱ و ۱۲ آبان در تاالر رودكي و دو اجراي رسيتال 
ويلنس��ل و پيانو با اجراي آتنا اش��تياقي و بهنام 

ابوالقاسمي ۱۲ آبان و كنسرت گروه كر آواي شهر 
اميد ۱۳ آبان هر دو در تاالر وحدت برگزار خواهند 
شد. در بخش موسيقي پاپ نيز از هشتم آبان ماه 
س��الن هاي مختلف ميزبان هنرمندان موسيقي 
و طرفداران آنها خواهند بود. كنس��رت هاي آرش 
و مس��يح در دو روز ۸ و ۹ آب��ان در س��الن ميالد 
نمايشگاه تهران و كنسرت نيما پورفرج ۱۰ آبان در 

سالن امام علي)ع( برگزار خواهد شد. 

تاريخنگاري

اسارتمحمدجوادتندگويان،وزيرنفت
نهم آبان ۱۳5۹، محمدجواد تندگويان وزير نفت كابينه محمدعلي رجايي و هيات 
همراه، در جريان بازديد از تاسيسات نفتي منطقه جنوب در جاده اهواز- آبادان به 
اسارت نظاميان بعثي عراق درآمد. او پس از شكنجه هاي فراوان در اردوگاه اسيران 
به ش��هادت رسيد. محمدجواد تندگويان در حالي كه تنها يك ماه از دوره وزارتش 
مي گذش��ت، براي بازديد از پااليشگاه آبادان، عازم جنوب بود كه در جاده ماهشهر 
به آبادان به اس��ارت نيروهاي رژيم بعث درآمد. بنابر روايت برخي از اسيران، وي تا 
مدت ها پس از شكس��ت حصر آبادان و آزادس��ازي خرمشهر نيز زنده بود. عملكرد 
مزورانه و فريبكارانه حزب بعث مانع از آن شد تا اطالعات دقيق و جامعي در ارتباط 
با نحوه اسارت و ش��هادت وي در دسترس باشد.  خبرگزاري جمهوري اسالمي در 
اين رابطه نوشت: »محمدجوادتندگويان وزير نفت و بوشهري معاون وي، يحيوي 
سرپرست مناطق نفتي جنوب و دوكارمند وزارتخانه كه روز جمعه به منظور بازديد از 
تأسيسات شركت نفت و رسيدگي به وضع كاركنان فداكار صنعت نفت به خوزستان 
سفر كرده بودند در نزديكي آبادان از سوي متجاوزين مزدور عراقي ربوده شده و به 
خاك عراق منتقل شدند. اين سومين باري بود كه وزير نفت پس از جنگ تحميلي 
عراق با ايران به خوزستان سفر مي كرد و در مناطق نفتي در بين كاركنان اين صنعت 
حاضر مي ش��د.«  شهيد رجايي نخست وزير وقت جمهوري اسالمي ايران با ارسال 
اطالعيه اي از ربوده شدن محمدجواد تندگويان، بهروز بوشهري معاون وزارتخانه، 
محسن يحيوي سرپرست مناطق نفتي جنوب و سه كارمند اين وزارتخانه به نام هاي 
احمد بخشي پور، عباس روح نواز و علي اصغر اسماعيلي خبر داده و به عراق و مجامع 
بين المللي نسبت به حفظ سالمتي وزيرنفت و همراهانش هشدار مي دهد، در بخشي 
از اين اطالعيه آمده: »... دولت خدمتگزار افتخار دارد كه مسووليتش دركنار مردم و 

به  خاطر پاسداري از انقالب شكوهمندشان تنها اسير شده بلكه جان خودش را دراين 
راه فدا كند. ولي در عين حال فرصت مغتنم شمرده و به دولت عراق و كليه مجامع 
بين المللي در مورد حفظ جان و سالمتي اسراي ايراني هشدار داده و خواهان آزادي 
فوري كليه اسراي غيرنظامي است«  سرانجام جسد موميايي شده فرزند انقالب كه 
زير شكنجه وحشيانه عوامل رژيم بعث عراق، به شهادت رسيده بود در عراق پيدا شد. 
پيكر شهيد تندگويان سرانجام در تاريخ ۲۹ آذر۱۳۷۰ پس از ۱۱ سال به خاك كشور 

بازگردانده شد و در بهشت زهرا، قطعه ۷۲ تن به خاك سپرده شد.

»يه وا« بهترين فيلم خارجي جشنواره امريكايي شد
فيلم »يه وا« موفق به كس��ب جاي��زه بهترين فيلم 
 »DTLA« خارج��ي از يازدهمي��ن جش��نواره
لس آنجلس ش��د. اين فيلم از سوم آبان )۲5 اكتبر( 
اكران خ��ود را در ايالت هاي مختل��ف امريكا آغاز 
ك��رده و پخش آن در قاره امريكا از س��وي كمپاني 
»ونرافيلمز« به مديريت گارينه نظريان انجام شده 
اس��ت. »يه وا« داستان زني اس��ت كه به اتهام قتل 
همسرش تحت تعقيب اس��ت.  او براي حفاظت از 
دخترش فرار را پيش��ه كرده و به ناچار به روستايي 
دوردست پناه مي برد. »يه وا« نخستين ساخته آناهيد 
آباد حضور در ۲۴ جش��نواره بين المللي و دريافت 
چندين جايزه را در كارنامه خود دارد كه از آن جمله 
مي توان به جايزه بنياد بلونليج در هفتادوششمين 
جشنواره فيلم ونيز، جايزه بهترين فيلم از جشنواره 
»آرپا« در لس آنجلس امريكا، جايزه بهترين فيلم از 
چهاردهمين جش��نواره بين المللي فيلم »روالن« 

ارمنس��تان، جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن در 
هفدهمين جشنواره »كينو شوك«، جايزه بهترين 
فيلم از پانزدهمين جش��نواره زردآلوي طاليي در 
بخش پانوراماي سينماي ارمنستان و جايزه فيلم 
برگزيده تماشاگران از دوازدهمين جشنواره فيلم 
»انار« اشاره كرد. يازدهمين جشنواره بين المللي و 
س��االنه »DTLA« از تاريخ ۲۳ تا ۲۷ اكتبر )۱ تا 5 

آبان( در لس آنجلس برگزار شد.

اجراي دوباره دو نمايش پرمخاطب در تئاتر مستقل تهران
تئاتر مس��تقل تهران در ماه هاي آبان و آذر از دو 
نمايش پرمخاطب س��ال هاي اخي��ر تئاتر ايران 
ميزبان��ي مي كن��د. بنابراين خبر ابت��دا نمايش 
»صداي آهسته برف« به كارگرداني جابر رمضاني 
از ۸ آبان تا ۱5 آذر هر ش��ب ساعت ۲۱:۱5 روي 
صحنه مي رود. در اين نمايش كه پس از پنج سال 
دوباره اجرا مي ش��ود، بهناز جعفري )سايراش(، 
مسيح كاظمي )سايراش(، كمال كالنتر )تاالز(، 
محمد صادق ملك )ايل آرخا(، مريم نورمحمدي 
)ياشار( به ايفاي نقش مي پردازند. پيام سعيدي 
و جاب��ر رمضان��ي ن��گارش و محمد چرمش��ير 
دراماتورژي »صداي آهس��ته ب��رف« را برعهده 
داشته اند. ساير عوامل هم به اين شرح اند: دستيار 
كارگردان و برنامه ريز: رها شيرازي، طراح صحنه و 
لباس: شيما ميرحميدي، طراح صدا: بامداد افشار، 
موس��يقي: پويا پورامين، عكاس: احسان نقابت، 
دس��تيار كارگردان و مدير اجرا: ميالد محمدي 
عمادي، ط��راح گرافيك: مريم ب��رادران، تدوين 
ويديو: عمران هاش��مي، تبليغ��ات مجازي: امير 
قاليچي، س��اخت دكور: سيد مصطفا طباطبايي. 
در خالصه داس��تان »صداي آهسته برف« آمده 
است: »كلبه اي در كوهستان؛ برف آنق در سنگين 
باريده است كه كوچك ترين صدايي بهمن را هوار 
مي كن��د.« همچنين نماي��ش »النچر 5« كاري 
از پويا سعيدي و مس��عود صرامي به عنوان يكي 
از نمايش ه��اي پرمخاطب س��ال ۹۸ با فاصله اي 
يك روزه از ۹ ت��ا ۳۰ آبان در نوبت هاي ۱5 ظهر و 
۱۸ عصر روي صحنه مي رود. امير نوروزي، ميالد 
چنگي، مجيد يوسفي، محمد حق شناس، صادق 
برقعي، مرتضي سلطان محمدي، باسط رضايي، 

حامد محمودي، مجتبي يوس��في، عرفان امين، 
فرش��يد روشني، اميرحس��ين احمدي و منصور 
نصيري در اين نمايش به ايفاي نقش مي پردازند. 
ساير عوامل نيز به اين شرح اند: طراح صحنه: ميالد 
ابراهيمي، طراح نور: عليرضا ميرانجم، طراح صدا 
و موسيقي: پويا نوروزي، طراح گرافيك: سياوش 
تصاعديان، گروه كارگرداني: عباس اكبري، مهديه 
صمدي، معصومه مسعودي، مدير صحنه: ميالد 
حسيني، مدير تبليغات: مهس��ا همتي، عكاس: 
كيارش مس��يبي. در خالصه نمايش مي خوانيم: 
»در پادگان��ي نظامي س��ه تيران��دازي به فاصله 
زماني يك ماه منجر به مرگ سه سرباز شده است. 
به دليل اهميت موضوع س��روان ش��ايگان افسر 
دايره بازرسي از طرف ستاد كل مامور حل و فصل 
پرونده مي شود.« عالقه مندان براي تهيه بليت  هر 
دو نمايش مي توانند به سايت تيوال مراجعه كنند. 
بنا بر اعالم، پيش فروش بليت هاي هر دو نمايش 
با استقبال مخاطبان مواجه شده؛ تمام بليت هاي  
نوبت  اصلي نمايش »النچ��ر 5« در پيش فروش 
اينترنتي به اتمام رسيده و ظرفيت سه روز ابتدايي 
نمايش »صداي آهسته برف« نيز پيش از شروع 

اجراها پايان يافته است.

میراثنامه

حواسشانبهباغفرمانفرماهست؟
مي گفتند ديوارهاي ضلع جنوبي »انستيتو فرمانفرما« را خراب كرده اند تا ساختمان 
تجاري ش��ان حتي با چند ميلي متر وسعت بيش��تر، در فضاي بهتري باال برود! صد 
قدم مانده به ميدان قدس در خيابان شريعتي تهران، نبش كوچه  »كاشف« قديم و 
»س��ليمان زاده« كنوني و چند متر پايين تر در حياطي كه به سردر تاريخي انستيتو 
فرمانفرما مي رسد، اسكلت ساختماني در حال تكميل شدن است كه كاربري اش را 
اداري تجاري ثبت كرده اند و قرار است عالوه بر هشت طبقه روي زمين، ۱۱ طبقه نيز 
زير زمين ادامه داشته باشد! مجتمعي كه دو سال قبل و در زماني كه نخستين قدم ها 
براي آغاز كارهايش برداشته مي شد، هشدارها درباره آن مطرح شد، حتي مسووالن 
وقت ميراث فرهنگي استان تهران نامه هايي را رو كردند كه ادامه دار بودن اين پروژه را 
ممنوع مي كرد، اما به نظر مي رسد قدم هاي بعدي براي به سرانجام رساندن مجتمع 
نوزده طبقه در حريم درجه يك باغ فرمانفرما، نه براي انجام درست وصيت واقف باغ 
كه براي احداث مجتمعي تجاري بار ديگر در حال آغاز شدن است. به گزارش ايسنا، 
شايد بتوان نخستين تعرض ها به اين باغ تاريخي- ايراني را كه امروز ديگر كمترين 
نش��اني از اين خصوصيات را در خود دارد، به زمان ظهور مترو در اين منطقه از شهر 
تهران مرتبط دانست. در اواخر دهه ۸۰ سردر اين بناي تاريخي بين مصالح و ابزارآالت 
كارگاه مترو، پشت حصار ايمني آبي رنگي گم شد، و هرچند به مرور سردر مرمت شد، 
اما تعرض هايي كه به باغ و فضاي باز آن انجام مي ش��ود، اين ظن را به وجود مي آورد 
كه گويا قصد دارند همه  باغ فرمانفرما را از بين ببرند! اين محوطه  در همان سال ها  جز 
سردر ورودي، اسكلت ساختماني پشت آن و چند درخت در انتهايش، نشان ديگري 
از »باغ فرمانفرما« نداشت، اما حاال وضعيت نه تنها بهتر نيست، بلكه بدتر از گذشته 
شده است. درخت ها هم به مرور از فضاي باغ در حال كم شدن هستند و اسكلتي زرد 
و آبي رنگ هرچند بيش از دو سال است در اين محوطه قد علم كرده و تا امروز تفاوت 
چنداني با يكي، دو سال قبلش در عملكرد نداشته، اما به واسطه  برقرار بودن كارگاه 
عملياتي اش به نظر مي رسد كه قرار است نه تنها حدود ۳۰ متر دل زمين را بشكافد 
و ۱۱ طبقه را در زيرزمين بسازد، بلكه تا هشت طبقه هم در حريم اين بناي تاريخي 
باال مي رود. اما بين اين همه شلوغي، باال آمدن مجتمعي ديگر در چند متري انستيتو 
و س��ردر تاريخي اش كار خود را به راحتي و بدون هيچ دردسري انجام مي دهد. اين 
ساخت وسازها نه تنها عرصه و حريم اين اثر تاريخي را مخدوش مي كند، بلكه احتماال 

از نظر زيست محيطي نيز به اين بخش از محدوده  شهري مي تواند آسيب وارد كند، آن 
هم در شرايطي كه تهران را خطر خالي شدن سفره هاي آب زيرزميني و خشك شدن 
قنات ها به واس��طه  اين حجم از گودبرداري در زيِر زمين تهديد مي كند. تالش شد با 
محسن شيخ االسالمي- معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان تهران- پيگيري ها و بررسي هاي اين اداره كل براي جلوگيري 
از اين پروژه را جويا شود، اما موفق به صحبت نشد. نخستين مالك باغ، عبدالحسين 
ميرزا )فرمانفرما( يكي از رجال قاجار بود. اين باغ پس از او به فرزندش صبار فرمانفرما 
)۱۲۹۱- ۱۳۸5( رس��يد. او كه در رشته پزش��كي تحصيل كرده و در شاخه ماالريا 
تخصص داشت، از حاميان دكتر مصدق و در سال ۱۳۳۲ وزير بهداشت كابينه او بود. 
فرمانفرماييان در س��ال ۱۳۸5 در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاك سپرده 
شد. او ازدواج نكرد و پيش از فوتش ملك مسكوني خود در خيابان شريعتي تهران را 
وقف انستيتو پاستور ايران كرد. محدوده  خانه  صبار فرمانفرما در بخش انتهايي شرق 
باغ اصلي قرار دارد و از ش��رق به خيابان شريعتي، از جنوب به كوچه  سليمان زاده و از 
شمال و غرب به پالك هاي همجوارش محدود مي شود. باغ فرمانفرما در سال ۱۳۸۸ 

در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

ايستگاه

فعالسوئديجايزه
محيطزيسترانپذيرفت

دنبالهسريالبازيتاجو
تختساختهميشود

»گرتا تونب��رگ« فعال 
س��وئدي مس��ائل آب و 
هوايي از پذيرش جايزه 
محيط زيس��ت شوراي 
نورديك خودداري كرد و 
خواستار كاستن از جوايز 
و اقدامات بيش��تر شد. 
به گ��زارش خبرگزاري 

فرانسه، تونبرگ گفت: جنبش حمايت از تغييرات 
اقليمي نياز دارد افرادي كه در رأس قدرت هستند 
بيشتر به نظر دانشمندان توجه نشان دهند. اين 
فعال جوان محيط زيست با به راه انداختن جنبش 
»جمعه ها براي آين��ده«، حمايت ميليون ها نفر 
را جلب كرده اس��ت. اين جايزه در مراس��مي كه 
شوراي نورديك در اس��تكهلم برگزار كرد به اين 
فعال محيط زيست اعطا شد. شوراي نورديك يك 
نهاد منطقه اي ميان كشورهاي نورديك از جمله 
دانمارك، فنالند، ايسلند، نروژ و سوئد است كه با 
هدف ارتقاي همكاري ميان پارلماني اين كشورها 
تاسيس شد. تونبرگ به دليل تالش هايش در زمينه 
محيط زيست از سوي نروژ و سوئد براي دريافت اين 
جايزه ساالنه اين سازمان نامزد شده بود. اما بعد از 
اعالم اينكه نام او به عنوان دريافت كننده اين جايزه 
اعالم شد، نماينده اين فعال نوجوان گفت اين جايزه 
را ۳5۰ هزار كرون دانماركي يا )حدود ۷۰ هزار دالر 
امريكا( ارزش دارد مي پذيرد. تونبرگ در پيامي كه 
در اينستاگرام از امريكا منتشر كرد گفت جنبش آب 
و هوايي به جوايز بيشتري نياز ندارد. او همچنين از 
شوراي نورديك به خاطر اعطاي اين جايزه قدرداني 
كرد اما در عين حال به دليل خودداري اين شورا از 
عمل به تعهداتش با توجه به شهرت فوق العاده اش 
در خصوص مسائل آب وهوايي انتقاد كرد. تونبرگ 
در نشست امس��ال اقليم س��ازمان ملل با لحني 
خشمگين، رهبران جهان را به دليل خودداري از 
به  كار بستن اقدامات جدي براي مقابله با تغييرات 

آب و هوايي محكوم كرد.

ش��بكه »HBO« از 
ساخت دنباله اي پسانگر 
و جدي��د از س��ريال 
محب��وب »ب��ازي تاج 
وتخ��ت« خب��ر داد كه 
قرار است در ۱۰ اپيزود 
آماده نمايش ش��ود. به 
گزارش رويترز، ش��بكه 

»HBO« تنها چند س��اعت پ��س از انصراف از 
ساخت س��ريالي جديد در دنياي داستان هاي 
»جورج آر.آر مارتين« با بازي »نائومي واتس«، 
از ساخت يك مجموعه اي پسانگر با عنوان »خانه 
اژدها« خبر داد كه به حوادثي مربوط به ۳۰۰ سال 

پيش از داستان »بازي تاج و تخت« مي پردازد. 
سريال »خانه اژدها« بر اس��اس كتاب »آتش و 
خون« نوش��ته »جورج آر.آر مارتين« س��اخته 
 HBO« مي ش��ود و قرار است از طريق سرويس
MAX« رقيب جديد نتفليك��س و آمازون در 
 HBO« اختيار عالقه مندان قرار گيرد. سرويس
MAX« در م��اه مه ۲۰۲۰ رس��ما آغ��از به كار 
مي كند. هنوز تاريخ رونمايي از س��ريال جديد 
»خانه اژدها« از س��وي س��ازندگان اعالم نشده 
است.  سريال »بازي تاج و تخت« توسط »ديويد 
 »HBO« بنياف« و »دي. بي. وايس« براي شبكه
و بر اساس مجموعه داستان هاي فانتزي »ترانه يخ 
و آتش« نوشته »جورج آر. آر. مارتين« در هشت 
فصل س��اخته ش��د و فصل آخر آن توانست ۱۲ 

جايزه امي را از آن خود كند. 

ريحانهمهدوي،قهرمانمسابقاتكيكبوكسينگقهرمانيكشور

كالدرون: اتفاقات بازي استقالل- پارس جنوبي اشتباه نبودند

مس��ابقات كيك بوكس��ينگ سبك 
فول كنتاكت قهرماني بانوان كش��ور 
به ميزباني اس��تان البرز برگزار ش��د.  
در اين مس��ابقات، ريحانه مه��دوي، در وزن 6۷ 
كيلوگرم به مقام قهرماني كش��ور دس��ت يافت و 
مدال طالي مسابقات را به گردن انداخت. در اين 
وزن كيك بوكس��ينگ كارهاي اس��تان كرمانشاه 
و خراس��ان رضوي به ترتيب دوم و س��وم شدند. 
ريحانه مهدوي خبرنگار گروه اقتصاد كالن روزنامه 

تعادل است. 

س��رمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: من درباره 
استقالل حرفي نزدم اما اتفاقاتي كه در بازي با پارس 
جنوبي جم ديدم اشتباه نبودند. گابريل كالدرون، 
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در نشست خبري 
قبل از بازي با ماشين سازي درباره شكاست استقالل 
از وي اظهار كرد: من درباره اس��تقالل حرفي نزدم. 
چيزي كه من گفتم اين بود كه بايد برد و باخت ما در 
زمين مشخص شود و اين يك حرف ورزشي است. 
از وقتي ليگ شروع شده جريمه هاي زيادي عليه تيم 
ما ناعادالنه اعمال گرفته است. براي همين گفتم برد 
و باخت ما بايد در زمين اتفاق بيفتد. تيمي كه شما 
ازش اسم مي بريد اين قضيه به آنها مربوط نمي شود. 
چيزي كه من در بازي با پ��ارس جم ديدم موجب 
نگراني من براي فوتبال ايران شد. او ادامه داد: من با 
تمام توانم تالش مي كنم تا تيمم موفق شود. تمام 
تالشم را مي كنم فوتبال تيمم بهتر شود و به فوتبال 
ايران كمك كنم. در فوتبال هميش��ه اش��تباهاتي 
وجود دارد. اشتباهات مربي، بازيكنان و داور. من ۴5 
سال اس��ت كه در فوتبالم و هميشه اين طور است. 
ولي اتفاقاتي كه در بازي با پارس جم ديدم اش��تباه 
نبودند. در صحنه گل پارس بازيكن از دو متر عقب تر 
ضربه زد و آفس��ايد نبود. در صحنه پنالتي هم داور 
در يك متري صحنه بود و نخواست پنالتي بگيرد. 
ايران داورهاي خوبي دارد و اميدوارم به خاطر اعتبار 
داوري ايران آنها هم با چنين تصميماتي مخالفت 

كنن��د چون اين تصميمات به فيفا مي رس��ند و در 
جاهاي ديگر هم ديده مي شوند. به تيم ديگري كار 
ندارم و نگران فوتبال ايران هستم. اميدوارم تالش 
كنيد اين اتفاقات نيفتد.س��رمربي پرسپوليس در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا نگران محروميت نيست؟ 
گفت: دو صحنه كامال واضح بود و نخواستند اعالم 
كنند. در ۴5 سال گذشته هيچ وقت چنين چيزي را 
نديدم. از اعتبار فوتبال ايران دفاع مي كنم. من نگران 
نيستم و از بازي جوانمردانه دفاع مي كنم چرا بايد 
نگران باشم؟ كالدرون درباره خليل زاده و حسيني 
هم توضيح داد: ما تيم خيلي خوبي داريم. هميشه 
گفتم چون بازيكنان خوب زيادي داريم بعضي ها در 
تركيب فيكس قرار نمي گيرند. من اين شانس را دارم 
كه تيم خوبي دارم و بازيكناني كه رفتار خوبي دارند. 
من از اول روشن و واضح با بازيكنان برخورد كردم. دو 
بازي اول كنعاني زادگان بازي نكرد. هميشه بازيكنان 

خوبي هس��تند ك��ه مي توانند در نيمكت باش��ند. 
عملكرد تيم براي من مهم ترين چيز است. بازيكنان 
مي دانند به آنها در طول فصل نياز دارم چون ۴ روز 
ديگر يك بازي ديگر داري��م. در فوتبال محروميت 
داريم و كارت زرد و قرمز داريم. او در پاسخ به سوالي 
درباره عملكرد نه چندان خوب خط دفاعي اش در 
نبردهاي هوايي هم توضيح داد: من با نظر شما موافق 
نيستم. نمي دانم كدام بازي را ديدي. در بازي با شهر 
خودرو از كرنر گل خوردي��م. دو بازي بعدي را هم 
برديم. تيم ما خوب است و مشكلي ندارد. من تيمم 
را بر اس��اس تيم حريف نمي چينم. من مي خواهم 
فلسفه تيم را عوض كنم. بازيكناني هستند كه نسبت 
به ديگران زودتر متوجه مي شوند. اين پروسه نياز به 
زمان دارد. هم براي مربي و هم بازيكنان. من به دنبال 
تيم ايده آل خودم هستم. از همه مهم تر فلسفه من 
است. در ۴ ماه آينده هر كسي در تركيب باشد تيم 
خوب بازي مي كند. اين طبيعي است كه روند ثابتي 
نداشته باشيم چون در حال تغيير فلسفه هستيم. 
بازي فردا مهم است. مي خواهيم نشان دهيم راه ما 
درست است و در حال پيشرفتيم. از لحاظ فوتبالي به 
من حق مي دهيد چون بعد از 5 سال اين اولين بازي 
است كه پرسپوليس در يك بازي 5 گل مي زند. اين 
تيم ۳ بار قهرمان شد ولي در يك بازي هم 5 گل نزد. 
اين كار ساده اي نيست. ما توانستيم خوب بازي كنيم 

و مي توانستيم 5 گل ديگر هم بزنيم.

ورزشي
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