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 صفحه 5 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4285000  تومان

شاخص بورس
--

منصور بيطرف|
سردبير|

 در 14 سپتامبر سال 1960، سازماني شكل گرفت 
كه در ابتدا قدرت هاي بزرگ باورش��ان نمي شد كه 
اين س��ازمان بتواند طي حيات خ��ود نقش مهمي 
در تج��ارت جهان��ي ايفا بكن��د. اوپك يا س��ازمان 
كشورهاي صادركننده نفت، س��ازماني بود كه در 
ابتدا با همكاري كشورهاي عراق، ونزوئال، عربستان 
س��عودي، ايران و كويت ش��كل گرف��ت. هدف از 
تاس��يس اين س��ازمان، آن طور ك��ه در نامه هاي 
ف��واد روحاني، قائ��م مقام وقت ش��ركت ملي نفت 
ايران و اولين دبيركل اوپك، آمده اس��ت، »ترويج 
س��هميه بندي توليد بين كش��ورهاي صادر كننده 
نفت« ب��ود تا از رقاب��ت اين كش��ورها در بازارهاي 

نفتي دنيا جلوگيري شود. 
در ابت��دا هيچ ي��ك از قدرت هاي ب��زرگ تصورش 
را نمي كردند كه اين كش��ورها بتوانن��د با يكديگر 
همكاري كنند چه برس��د به آنكه سازماني را شكل 
دهند و مبناي توافقشان از دل يك سازمان بيرون 
بيايد. براي مثال، س��ر جفري هريسن، سفير وقت 
انگلس��تان در تهران به صراحت اظه��ار كرده بود، 
»اوپك س��ازمان قابل مالحظه اي نيست و كارش 
پيش��رفت نخواهد داشت.« )يادداش��ت هاي فواد 
روحاني( يا آنكه ش��ركت بي پي موريسن بريجمن 
در گفت وگويي كه در همان اوايل پيدايش اوپك با 
فواد روحاني داشت به صورتي نيمه شوخي و نيمه 
جدي و با لحن��ي تقريبا پدرانه ب��ه او توصيه كرده 
بود كه، »بهتر است هر چه زودتر پاي خودش را از 
اوپك بيرون بكشد ..« )ايضا( اما اوپك پايدار ماند و 
همچنان به كار خودش ادامه داد و مي دهد . دليل 
پايداري اوپك ج��دا از منافع ملي كه كش��ورهاي 
صادر كننده در محاس��بات جدي خود داش��تند، 
برخ��ورداري از يك »زبان جهاني« ب��ود. زباني كه 

جهان آن را در نماد »اوپك« مي ديد .
آيزيا برلين در كتاب »مجوس ش��مال« كه تحليل 
آثار و زندگ��ي »يوه��ان گئورك هام��ان« - عقل 
س��تيز دوران روش��نگري - مي پردازد، از »زبان« 
تعريف و برداش��ت جالب��ي دارد . به اعتق��اد او كه 
برداشت از نوش��ته هاي هامان است، زبان با نمادها 
س��روكار دارد . هر زباني براي توسعه خودش بايد 
»نماد« داشته باش��د، بدون نماد هيچ زباني كاربرد 
ندارد. او از هامان نقل مي كند ك��ه، »زبان اولين و 
آخرين وسيله و معيار عقل اس��ت .« تاريخ دنياي 
مدرن هم نش��ان داده است كه توس��عه هر زباني با 
توسعه نمادها رابطه مس��تقيم دارد و هر زباني هم 
تنها با انديشه، توس��عه نمي يابد بلكه با اقتصاد كه 
عيني ترين نماد را در خ��ود دارد راه به جلو مي برد. 
لذا در پارادايم اقتصاد، آنچه مهم است زبان جهاني 
اس��ت. يعني ب��ا زباني صحبت بش��ود كه ن��ه تنها 

جهان م��ا را درك كند بلكه بتواند ب��ا ما هم عجين 
ش��ود . اين »زبان« را م��ا مي توانيم ب��ه راحتي در 
كشورهايي كه پارادايم سياست گذاري هايشان نه 
سياست بلكه اقتصاد است، پيدا كنيم. عضويت در 
سازمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي، عضويت در 
نهادهاي جهاني و برگزاري س��مينارهاي جهاني، 
حداقل رفتاري اس��ت كه بخش مه��م آن را »زبان 
جهاني« ايف��ا مي كند . بدون داش��تن اين زبان، نه 
مي ت��وان وارد اقتصاد جهاني ش��د و ن��ه مي توان 
اقتص��اد جهاني را وابس��ته به خود ك��رد. از همين 
رو »نداش��تن زب��ان جهان��ي« يك��ي از مهم ترين 
ضعف هاي اقتصاد ايران اس��ت ك��ه نمي توان آن را 
در سياس��ت يافت . اينكه چرا اقتصاد ايران »زبان 
جهاني« ن��دارد را بايد در هم��ان پارادايم هايي كه 
هفته پيش از آن س��خن گفتيم جست. در پارادايم 
سياس��ت، نمي توان دنبال زبان جهاني گشت زيرا 
زبان سياس��ت،  بر خالف زبان اقتصاد كه بايد زبان 
دراز مدت و دايمي باشد، زبان موقت است و از بدو 
خلقت تاكنون آنچه اقوام و كشورها را به هم پيوند 
داده نه سياس��ت كه اقتصاد بوده است . در همين 
خصوص همين بس كه در يك ده��ه پيش بحران 
قحطي ك��ه در س��ودان رخ داد و ه��زاران نفر را به 
كام مرگ فرستاد، حس بشردوستي هيچ كشوري 
نجنبيد زيرا س��ودان هيچ نقشي در اقتصاد جهاني 
نداش��ت. س��هم صفر درصدي و ش��ايد منفي اين 
كشور – زيرا از كش��ورهاي ديگر كمك مي گرفت 
و خودش هيج چي��ز نم��ي داد – از اقتصاد جهاني 
باعث شده بود كه عمال هيچكس بالياي آن كشور 
را به حس��اب نياورد و اگر نبود بيماري هاي مسري 
آن شايد هيچ كشوري س��راغ آن نمي رفت. يا زياد 
هم دور نريم، يمن را نگاه كني��م . فقط ژئوپليتيك 
اين منطقه به درد جهان مي خورد و با وجود همين 
مورد باز مي بينيم كه با گذشت چهار سال از جنگ 
داخل��ي و حمله هاي وحش��يانه ائت��الف عربي به 
رهبري عربس��تان، باز هيچ رگ جهاني نمي جنبد 
و اين را با تجاوز عراق به كويت در 28 س��ال پيش 
مقايس��ه كنيد كه به دو ماه نرسيد كه ائتالف غرب 
عليه عراق ش��كل گرفت و صدام حسين را شديدا 
مجازات كردند، زي��را كويت هم س��هم جهاني در 

اقتصاد داشت و همزبان جهاني. 
واقعيت آن است كه ما در ايران، زبان جهاني نداريم 
و همين موضوع ما را ن��ه تنها به جل��و نرانده بلكه 
به عقب هم رانده اس��ت . تحريم هايي كه امريكا به 
تنهايي عليه اي��ران اعمال مي كند و ش��ركت هاي 
بين الملل��ي را به دنبال خود مي كش��اند ناش��ي از 
همين نداشتن زبان جهاني اس��ت. في الواقع بدون 
زبان جهان��ي نمي تواني��م از بحران ه��اي موجود 
خالصي يابي��م و اين هم ميس��ر نمي ش��ود مگر با 

تغيير پارادايم از سياست به اقتصاد.

گمشده اي به نام زبان جهاني 

سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 گمشده اي 
به نام زبان جهاني 

 در 14 س��پتامبر سال 
1960،سازماني شكل 
گرف��ت ك��ه در ابت��دا 
ب��زرگ  قدرت ه��اي 
باورش��ان نمي شد كه 
اي��ن س��ازمان بتواند 
طي حيات خود نقش 
تج��ارت  در  مهم��ي 
جهاني ايفا كند. اوپك يا س��ازمان كش��ورهاي 
صادركننده نفت، س��ازماني بود ك��ه در ابتدا با 
همكاري كش��ورهاي عراق، ونزوئال، عربستان 
سعودي، ايران و كويت ش��كل گرفت . هدف از 
تاسيس اين س��ازمان، آن طور كه در نامه هاي 
فواد روحاني، قائم مقام وقت شركت ملي نفت 
ايران و اولين دبيركل اوپك، آمده است، »ترويج 
سهميه بندي توليد بين كشورهاي صادر كننده 
نفت« بود تا از رقابت اين كش��ورها در بازارهاي 

نفتي دنيا جلوگيري شود. 

منصور بيطرف

 صفحه8   

گزارش

قتل خاشقجي،  هيچ كس 
جرات ندارد آن را توطئه بنامد!

محمود خاقاني|
درحالي كه خبر قتل جمال خاش��قجي خبر اول 
رسانه هاي امريكا و جهان بود، دولت ترامپ ورژيم 
اس��راييل در اين فكر بودند چگونه خبر اين قتل را 
تحت الش��عاع قرار بدهند. پرزيدنت ترامپ درباره 
 نحوه قتل و پنه��ان كاري مرتبط ب��ا آن گفته بود
»...گند زدن��د...« يعني بد عم��ل كردند و بدترين 
پنه��ان كاري در نوع خودش در تاريخ بوده اس��ت 
كه ناگهان روز پنجشنبه 3 آبان ماه 97 خبر ارسال 

بمب هاي پستي به مخالفان و ...

انرژي

 اوپك پالس
 شاخ به شاخ با غرب

نادي صبوري- عليرضا كياني| 
قيم��ت نفت كه م��اه ج��اري را با رس��يدن به 
نقطه اوج 4 ساله  خود ش��روع كرده بود در روز 
جمعه سومين كاهش س��ود هفتگي خود را به 
ثبت رس��اند. ماجراي قتل روزنامه نگار منتقد 
عربس��تاني در اس��تانبول و فش��ارهاي غربي 
متعاقب آن به بزرگ ترين صادركننده نفت در 
جهان، در روزهاي اوليه هفته گذش��ته قيمت 
نفت را افزايش داد اما بعد از چندي قيمت ها از 
نوسان افتاد. همزمان با ادامه يافتن روند كاهشي 
قيمت، بيانيه اي نيز در وب سايت اوپك منتشر 
شد كه اتفاقي جديد در مواضع توليدكنندگان 
نفت به ش��مار م��ي رود. در بياني��ه اي كه روز 
پنج ش��نبه در بخش اخبار وب سايت »اوپك« 
منتشر شد اما در واقع بيانگر مواضع اوپك پالس 
است، نسبت به افزايش سطح ذخايرنفت خام در 

هفته هاي اخير ابراز نگراني شده و ...
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رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با »تعادل« اعالم كرد

 سرنوشت» لوايح مالي« در انتظار 
راي مجمع تشخيص مصلحت نظام

ارجاع متخلفان بورسي به دادگاه

خبر

دادستان تهران گفت: اگر كسي به دليل مهريه 
در زندان باش��د و ادل��ه اي براي اثب��ات دارايي 
او وجود نداشته باش��د، نبايد او را در زندان نگه 
داش��ت ولي بده��كار مماطل و زوج��ي كه با 
وجود توانايي مالي از پرداخت مهريه استنكاف 
مي كند، بايد ت��ا زماني ك��ه آن را نپرداخته در 

زندان باشد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دادسراي عمومي 
و انقالب تهران، عباس جعف��ري دولت آبادي با 
اشاره به بررس��ي  هاي پرونده محكومان زنداني 
مهريه در تهران پيرو دستور رياست قوه قضاييه 
افزود: ظرف هفته گذش��ته توسط قضات ناظر 
زندان دادس��را با همه محكومان مهريه مالقات 
و وضعيت تقديم دادخواس��ت اعس��ار و تعديل 
اقساط مهريه توسط محكومان زنداني بررسي 
ش��د كه از مجموع محكومان زندان��ي مهريه، 
تعداد زندانياني كه درخواست اعسار داده اند 68، 
5 درصد و كساني كه درخواست اعسار نداده  اند 
11 درص��د  و تع��داد زندانياني كه درخواس��ت 
اعس��ار آنها در حال اقدام است 20 درصد است.  
دادس��تان تهران در رابطه با اظهارات زندانيان 
درخص��وص ت��وان پرداخ��ت اقس��اط ماهانه، 
تصريح كرد: 86 درصد  توانايي پرداخت اقساط 
تا س��قف 500 هزار تومان در ماه،  از 500 تا يك 
ميليون 12، 5 درصد  و از يك ميليون به باال نيم 
درصد عنوان ش��د و در واق��ع محكومان زنداني 
حداكثر پولي ك��ه مي توانن��د پرداخت كنند، 
يك ميليون تومان اس��ت. دادس��تان عمومي و 
انقالب تهران درباره اظهارات زندانيان در مورد 
توانايي پرداخت پيش قسط مهريه گفت: از 1 تا 
20 س��كه 16 درصد، از 2 تا 10 س��كه 3 درصد  
و كس��اني كه توانايي پرداخت پيش قس��ط را 
ندارند  81 درصد است. 94، 5 درصد محكومان 
زنداني توان پرداخت مهري��ه را ندارند.  در مورد 
مهريه هايي ك��ه در رابطه با آنه��ا اجراييه صادر 
شده است، تصريح كرد: تا 110 سكه، 53 درصد 
و از 110 سكه به باال 46 درصد است. وي افزود: 
تعداد 179 نفر از اين تعداد كس��اني هس��تند 
كه محكوميت ه��اي توامان دارن��د بطور مثال 
تصادف جرحي كرده و محكوم مهريه هم است، 
بنابراين تعدادي از آنه��ا الزاما به دليل مهريه در 
زندان نيستند كه اين موضوع قابل توجه است. 
دادستان تهران با اش��اره به مباني فقهي زنداني 
كردن زوج در صورت عدم پرداخت مهريه گفت: 
مطابق فتواي حضرت امام خميني )ره(  س��كه 
به هر قيمتي كه باشد عين آن بايد تاديه شود و 
قيمت، تاثيري در تعهد زوج ندارد و اما برخي از 
فقها تا دو برابر را نيز پذيرفته اند كه رويه مراجع 

قضايي طبق فتواي حضرت امام )ره( است. 

دادستان تهران وضعيت زندانيان  
بدهكار مهريه را تشريح كرد

جهان

عقب نشيني گام به گام 
سعودي ها
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روي موج خبر

    ظريف تسهيل ش�رايط زائران اربعين در 
مرزهاي عراق را خواستار شد؛ايرنا|

 وزير امور خارجه كشورمان در گفت وگو تلفني با 
همتاي عراقي خود مساعدت هر بيشتر دولت آن 
كشور را براي تسهيل شرايط زائران اربعين به ويژه 
در مرزهاي دو كش��ور خواستار شد. محمد جواد 
ظريف ضمن تبريك انتخاب محمد علي الحكيم به 
عنوان وزير امور خارجه جديد ابراز اميدواري كرد 
كه روابط خوب دو كشور همسايه در تمامي ابعاد 
و در جهت منافع دو ملت گسترش يابد. او با تشكر 
از مهمان نوازي گرم دولت و مردم عراق كمك و 
مساعدت هر چه بيشتر دولت عراق را براي تسهيل 
شرايط زائران اربعين به ويژه در مرزهاي دو كشور از 
جمله مرز مهران خواستار شد. محمد علي الحكيم 
وزير امور خارجه عراق هم در اين گفت وگو ضمن 
تشكر از وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، 
زائران اربعين را مهمانان دولت و ملت عراق خواند 
و نسبت به ارايه تسهيالت الزم به آنها در طول سفر 

به عتبات عاليات اطمينان داد.

    به انتخاب هر 4 وزير پيشنهادي اميدوار 
هستيم ؛ايلنا|

معاون پارلمان��ي رييس جمهور با بيان اينكه هر 
4 وزير پيشنهادي با راي باال موفق به كسب راي 
اعتماد نمايندگان مجلس مي ش��وند،  گفت: به 
انتخاب هر 4 وزير پيشنهادي از سوي نمايندگان 
بسيار اميدوار هستيم . حسينعلي اميري درباره 
تصميم مجلس براي چهار وزير پيشنهادي گفت: 
به جلسه شنبه در مجلس بسيار اميدوار هستيم و 
چهار وزير پيشنهادي در اين مدت گفت وگوهاي 
سازنده  اي با نمايندگان مجلس داشته اند. ان شاهلل 
در جلسه راي اعتماد، نمايندگان مجلس به وزراي 
پشنهادي، هر چهار وزير با راي باال موفق به كسب 
اعتماد از مجلس مي شوند.  او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مي تواند 
اين وزارتخانه را از حواش��ي ايجاد شده در چند 
سال اخير رها سازد؟ اظهار داشت: آقاي اسالمي 

بر اساس شايستگي انتخاب شده است.

    مازاد درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي 
واريز مي شود؛خانه ملت|

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم 
گفت كه طبق قانون، مازاد درآمد نفتي دولت به 
حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. محمد مهدي 
مفتح اظهار كرد: در قانون بودجه سال ۹۷، تا ۱۰۱ 
هزار ميليارد تومان براي درآمد نفتي پيش بيني 
شده و هرچه درآمد اضافه به دست بيايد، به حساب 
ذخيره ارزي ريخته مي شود و تكليفش مشخص 
است. او با بيان اينكه »ميزان درآمدهاي نفتي دولت 
بايد در طول يك سال ارزيابي شود«، خاطرنشان 
كرد: اگر درآمد ارزي ما در كل سال بيش از مبلغي 
باشد كه در بودجه پيش بيني شده قوانين موجود 
تكليف آن را مش��خص كرده اس��ت. هرقدر اين 
درآمدها چه ارزي و چه ريالي بيشتر باشد طبيعتا 
دس��ت دولت هم براي انج��ام اقداماتي در حوزه 
اقتصادي بازتر است. اين نماينده مجلس در پايان 
گفت كه به نظر نمي رسد براي بودجه سال جاري 

نيازي به ارايه متمم بودجه وجود داشته باشد.

    براس�اس مناف�ع خود عم�ل مي كنيم؛ 
تابناك|

نخست وزير جديد عراق گفت كه بغداد در مواجهه 
با تحريم هاي امريكا عليه ايران منافع مردم عراق و 
استقالل اين كشور را در نظر خواهد داشت. عادل 
عبدالمهدي نخس��ت وزير عراق در يك نشست 
خبري تاكيد كرد كه كش��ورش هنگام مواجهه 
با تحريم ها عليه ايران بر اساس منافع خود عمل 
خواهد ك��رد. او تصريح كرد: م��ا درخصوص هر 
چيزي در ارتب��اط با كمك به اج��راي اقدامات 
محدود كننده عليه ايران، استقالل و منافع خود 
را در اولويت قرار مي دهيم. عبدالمهدي همچنين 
گفت كه دولت جديد ع��راق قصد دارد خود را از 

هرگونه مداخله در امور ديگر كشورها دور كند.

    تحريم هاي امريكا عليه ايران غيرقانوني 
است؛ايسنا|

سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه تحريم هاي 
امريكا عليه ايران را غيرقانوني توصيف كرد و گفت 
كه مسكو با وجود اين تحريم ها به تجارت با ايران 
ادام��ه مي دهد. ماريا زاخارووا س��خنگوي وزارت 
امورخارجه روسيه در يك نشست خبري از تالش 
مسكو براي به حداقل رساندن تاثير تحريم هاي 
امريكا بر روابط روس��يه با ايران خبر داد. زاخارووا 
تصريح كرد: تحريم هايي كه واشنگتن عليه ايران 
اعمال مي كند غيرقانوني است و ما در حال برداشتن 
گام هايي هستيم تا اطمينان يابيم كه اين تحريم ها 
كمترين تاثير منفي را بر هم��كاري اقتصادي و 

تجاري ميان ايران و روسيه خواهد داشت.

    جاسوس�ان اس�راييلي به دنبال مصادره 
دارايي هاي ايران؛مهر|

يك روزنامه چاپ سرزمين هاي اشغالي اسنادي 
جديد درباره گروه جاسوس��ي متشكل از افسران 
سابق موساد را منتشر كرده كه بر اساس اين مدارك 
جاسوسان رژيم صهيونيس��تي بدنبال مصادره 
دارايي هاي ايران هس��تند. اين گروه جاسوسي 
متشكل از افسران س��ابق موساد »بلك كيوب« 
نام داشت. هاآرتص در اين رابطه مي نويسد: يك 
شركت جاسوس��ي اس��راييلي مامور شناسايي 
دارايي هاي ايران در سراس��ر جهان و معرفي آنها 
جهت مصادره به نف��ع خانواده هاي قربانيان ترور 
شده است . سال گذشته برخي از رسانه هاي خبري 
گزارش��ي مبني بر اينكه يك شركت جاسوسي 
اس��راييلي به نام »بلك كيوب« از برخي اعضاي 
دولت »باراك اوباما«، رييس جمهور سابق امريكا 
كه در ش��كل گيري توافق هسته اي برجام نقش 

داشته اند، جاسوسي كرد منتشر كردند.
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اعضاي فعلي و سابق مجمع تشخيص مصلحت در خصوص بررسي »لوايح مالي« در مجمع:

»سي اف تي« مغايرتي با سياست هاي كلي نظام ندارد
گروه ايران|

هفته هاس��ت كه 4 نهاد »دولت«، »مجلس«، »شوراي 
نگهبان« و »مجمع تشخيص مصلحت«درباره لوايحي 
سخن مي گويند كه فضاي سياسي و رسانه اي كشورمان 
را كامال تحت تاثير خود قرار داده است. لوايحي كه از يك 
طرف برخي از گروه هاي سياس��ي در خصوص آن اعالم 
مي كنند كه عدم تصويب اين لوايح، ارتباط ايران با فضاي 
كس��ب و كار و اقتصاد بين المللي را مختل مي كند؛ و در 
نقطه مقابل برخي ديگر از چهره هاي سياسي تصويب اين 
لوايح را باعث ركود دامنه دار اقتصادي كشور و پايان رويكرد 
مستقالنه ايران ارزيابي مي كنند.  تناقضي كه باعث شده تا 
افكار عمومي تصوير روشني از معايب و محاسن احتمالي 
طرح هايي كه به اعتقاد تحليلگران تاثير فراواني در آينده 

اقتصادي و معيشت ايراني خواهد داشت، نداشته باشند.
واقعيت آن است كه بعد از تصويب »اف اي تي اف«دولت 
دوازدهم مصمم است كه ايران به دو كنوانسيون بين المللي 
ديگر نيز بپيوندد كه يكي از اين دو »كنوانسيون منع تامين 
مالي تروريسم« است كه در فضاي رسانه اي كشورمان از 

آن ذيل عنوان » سي اف تي« ياد مي شود. 
با اظهارنظر رسمي محسن رضايي در خصوص ورود هيات 
عالي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي مجمع تشخيص 
به فرآيند بررس��ي لوايح دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي 
مخالف و موافق در اين خصوص در فضاي رسانه اي بازتاب 
پي��دا كردند كه در هر ك��دام از آنها درب��اره اين موضوع 

اظهارنظر شده بود. 
ديروز هم بازار اظهارنظرهاي تحليلي در خصوص سرانجام 
اين لوايح و ش��اني كه مجمع تش��خيص براي بررسي و 
ارزيابي موضوعات كلي از آن برخوردار است حسابي گرم 
بود؛ چهره هايي چون مجيد انص��اري عضو فعلي هيات 
عالي نظارت مجمع تش��خيص و محمد هاشمي )عضو 
سابق هيات عالي نظارت مجمع تش��خيص( با اشاره به 
ظرفيت هاي قانوني مجمع براي ورود به فرآيند بررسي 
موضوعات كالن العام كردند كه بررس��ي اي��ن لوايح در 
اين هيات منافاتي با قانون اساس��ي ندارد؛ از سوي ديگر 
علي مطه��ري نايب ريي��س مجلس دهم ه��م در ادامه 
اظهارنظرهايي ك��ه در هفته گذش��ته در خصوص اين 
پرونده مطرح كرده بود؛ جوابيه اي را خطاب به كدخدايي 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان صادر كرد در آن با رد نظر 
كدخدايي درباره شان قانونگذاري مجمع اين روند را براي 
مردمساالري ايراني خطرناك توصيف كرد. بايد منتظر 
ماند و ديد ط��ي روزهاي آينده س��رانجام اين رويارويي 
حقوقي ميان دولت و مجلس از يك طرف و شوراي نگهبان 

و مجمع از سوي ديگر چه سرانجامي را در پي دارد. 

     ارزيابي لوايح در مسير منافع ملي كشور
يكي از چهره هايي كه معتقد است ورود مجمع به فرآيند 
بررسي ماهوي اين لوايح مشكل خاصي را در كشور ايجاد 
نمي كند؛ مجيد انصاري اس��ت كه هم سابقه حضور در 
كس��وت نمايندگي مجلس را دارد و هم به عنوان معاون 

رييس جمه��وري در بخش هاي اجراي��ي فعاليت كرده 
است، ضمن اينكه سابقه فعاليت در مجمع تشخيص را در 
كارنامه دارد. اين عضو هيات عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام معتقد است: »سي اف تي« و همچنين ديگر 
لوايح مرتبط با »اف اي تي اف« مغايرتي با سياست هاي كلي 
نظام ندارد و پيوس��تن به آن در جهت منافع ملي كشور 
است. مجيد انصاري، در گفت وگو با ايرناپالس مي  افزايد: 
من موافق لوايح مربوط با »اف اي تي اف« هستم و نظرات 
كارشناس��ي خود را نيز در جلس��ات هيات عالي نظارت 

مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته ام.
به گفته او بررسي »س��ي اف تي« همچنان در دستوركار 
هيات عال��ي نظارت مجمع قرار دارد و روز ش��نبه آينده 
جلسه بعدي برگزار خواهد ش��د. انصاري تعجيل هيات 
عالي نظارت در بررسي لوايح مرتبط با »اف اي تي اف« را 
رد مي كند و مي گويد: اتفاقاً هيات عالي نظارت چون عجله 
نكردند، نظر هيات درب��اره يكي از اين لوايح ديرتر از نظر 
شوراي نگهبان اعالم شد كه به عقيده من داراي اشكال 
قانوني است. او اظهار اميدواري كرد »سي اف تي« در هيات 
عالي نظارت تصويب شود چرا كه به اعتقاد انصاري مغايرتي 
با سياست هاي كلي ندارد و پيوستن به آن در جهت منافع 

ملي نيز هست.

     عدم تزاحم هيات نظارت مجمع با ساير نهادها
از سوي ديگر محمد هاشمي عضو سابق مجمع تشخيص 

مصلحت نظام نيز با اشاره به كارويژه هيات عالي نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: وظيفه »هيات 
عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت« تزاحمي با ساير 
نهادها ندارد. هاشمي در گفت وگو با مهر، با اشاره به نقش 
نظارتي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اظهار داشت: بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسي، 
يكي از وظايف مق��ام رهبري، نظارت بر حس��ن اجراي 
سياست هاي كلي نظام است. مقام معظم رهبري در زمان 
حيات مرحوم آيت اهلل هاشمي، اين حق و مسووليت خود 
را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كردند. او افزود: بر 
همين اساس، مرحوم آيت اهلل هاشمي در مجمع تشخيص 
مصلحت، كارگروهي متشكل از ۳ يا 4 نفر را ايجاد كردند؛ 
اين كارگروه در كنار »كميس��يون نظارت«، مسووليت 
تطبيق مصوبات مجلس با سياس��ت هاي كلي نظام را به 
عهده داشت. عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: در كنار اين، شوراي نگهبان هم موظف بود، همچنان 
كه مصوبات مجلس را از نظر انطباق با قانون اساسي و شرع 
بررسي مي كرد، چنانچه در قوانين، مغايرتي با سياست هاي 
كلي مجمع تشخيص مصلحت )سياست هاي كلي نظام( 
مي ديد را اعالم كند. هاشمي اضافه كرد: اين مساله )نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت بر مصوبات مجلس و تطبيق آن 
با سياست هاي كلي نظام( اتفاق جديدي نيست و سابقه 
طوالني دارد؛ وظيفه نظارتي مجمع تشخيص مصلحت، 
هيچگاه با وظايف نهادهاي ديگر دچار تزاحم نشده است؛ 

وظيفه هيات عالي مجمع، قانونگذاري يا حتي پيش داوري 
نيست؛ يعني تا پيش از تصويب يك قانون، هيات عالي حق 

ورود به مسائل را ندارد.

     پاسخ به كدخدايي درباره رويه مجمع
در شرايطي كه انصاري و هاشمي نسبت به فرآيند بررسي 
لوايح در مجمع نگاه خوشبينانه اي دارند و ورود مجمع به 
فرآيند بررسي اين لوايح را كم اهميت قلمداد مي كنند؛ 
نايب رييس مجلس ده��م از منظر ديگري به بحث ورود 
مي كند و با اشاره به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان 
درباره ورود هياتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
روند قانون گذاري، مي گويد: مجمع تشخيص بايد نظرات 
خود درباره انطباق طرح ها و لوايح با سياست هاي كلي را 
فقط در زمان بررسي آنها در مجلس اعالم كند و از اعالم 
نظر پ��س از تصويب آنها براي ايج��اد تغيير در مصوبات 
بپرهيزد. مطهري در جوابيه اي خطاب به كدخدايي كه در 
اختيار خبرگزاري ها قرار گرفته، آورده است: »جناب آقاي 
كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان در پاسخ به 
ايراد مطرح مبني بر اينكه ورود هياتي در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در روند قانون گذاري و اضافه ش��دن يك 
مرحله به مراحل قانون گذاري خالف قانون اساسي است، 
فرموده اند »سابقه نظرات شوراي نگهبان نشان مي دهد كه 
بارها مصوبات مجلس با اعالم مجمع تشخيص مصلحت به 
دليل مغايرت يا عدم انطباق با سياست هاي كلي ابالغي، 

از سوي ش��وراي نگهبان با ايراد اصل ۱۱۰ قانون اساسي 
مواجه و مصوبه جهت اصالح به مجلس اعاده شده است.«

او در ادامه تاكيد مي كند: »اوال اين پاسخ عذر بدتر از گناه 
است، زيرا اينكه در سابق اين اتفاق افتاده، دليل بر درست 
بودن آن نيست، كاري برخالف قانون اساسي انجام شده 
است چون مصوبه مجلس فقط در شوراي نگهبان آن هم 
صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي قابل بررسي و 
اظهارنظر است و نه هيچ مرجع ديگري. مجمع تشخيص 
مصلحت فق��ط مي تواند نظ��رات خود درب��اره انطباق 
طرح ها و لوايح مطرح در مجلس را حين بررس��ي آنها در 
كميس��يون هاي مربوط اعالم كند و حتي نماينده اي را 
براي ارايه نظرات خود به اين كميسيون ها ارسال نمايد اما 
تصميم گيري با كميسيون و سپس صحن مجلس است 
و پس از تصويب طرح يا اليحه اي مجمع حق بررسي آن 
را ندارد و فقط شوراي نگهبان مي تواند از نظر انطباق آن 
با شرع و قانون اساسي اظهارنظر كند. البته پس از قانون 
شدن طرح يا اليحه نيز مجمع مي تواند نظر خود را از نظر 
انطباق آن با سياست هاي كلي به مجلس يا دولت اعالم 
كند تا در صورت نياز در طرح يا اليحه بعدي اصالح شود.«

مطهري با اش��اره به نامه استنادي كدخدايي مي نويسد: 
»اما نامه اي كه جناب آقاي كدخدايي از مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به دبير محترم شوراي نگهبان به عنوان 
شاهد براي درس��تي رويه موجود منتشر كرده اند اتفاقا 
خالف مدعاي ايش��ان و مويد نظر امثال اينجانب است، 
زيرا در آن نامه آيت اهلل هاش��مي مي گويند »به پيوست، 
نظر شوراي مجمع در خصوص انطباق اليحه بودجه سال 
۱۳۸۷ با سياست هاي كلي ابالغ مي گردد.« يعني سخن 
ايشان درباره انطباق »اليحه « و آن چيزي است كه اكنون 
در مجلس در حال بررسي است نه درباره مصوب مجلس. 
يعني ايشان توجه داش��ته اند كه مجمع نمي تواند مانند 
شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر كند و 
اين امر را خالف قانون اساس��ي مي دانسته اند. اميد است 
اين رويه غلط اصالح شود و مجمع تشخيص نظرات خود 
درباره انطباق طرح ها و لوايح با سياست هاي كلي را فقط 
در زمان بررس��ي آنها در مجلس اعالم كند و از اعالم نظر 
پس از تصويب آنها براي ايجاد تغيير در مصوبات بپرهيزد 
زيرا ما فقط يك شوراي نگهبان داريم نه دو شوراي نگهبان. 
رويه موجود نياز به تغيير قانون اساس��ي دارد.« با عبور از 
اين اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موراد متضاد بايد 
منتظر ماند ديد طي روزهاي آينده سرنوشت بررسي اين 
لوايح چه سرانجامي پيدا مي كند؟ نكته قابل توجهي كه به 
نظر مي رسد تمام طرف هاي اثر گذار در اين پرونده بايد آن 
را مورد توجه قرار دهند؛ تاثيري است كه تصميمات اخذ 
شده در شاخص هاي كالن اقتصادي و ارتباطي كشور به 
جاي مي گذارد؛ در شرايطي كه ترامپ و دارو دسته اش در 
كاخ سفيد از تمام ابزارهايشان براي ايجاد محدوديت هاي 
اقتصادي استفاده مي كنند؛ نظام تصميم سازي كشور بايد 
به دور از القائات سياسي و جناحي تنها منافع ملي كشور 

را مد نظر قرار دهند. 

 نوبخت نقشي در انتخاب
وزرا نداشت

رييس دفتر رييس جمهور 
تاكيد كرد: آقاي روحاني 
خودش��ان وزرا را انتخاب 
كردند و هيچ كسي نقشي 
در انتخاب آنها نداش��ت 
فقط گزارشات را به آقاي 
رييس جمه��ور تقدي��م 
كرديم. س��يد محمود واعظي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره انتقاد برخي از كنشگران سياسي مبني بر اينكه 
او و محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
در انتخاب وزراي پيشنهادي نقش اساسي داشتند، 
گفت: آقاي نوبخت هم هيچ نقشي در انتخاب وزرا 
نداشتند و اگر هم داشتند مانند ساير اعضاي كابينه و 
افراد حاضر در دولت بوده و مورد مشورت قرار گرفته 
اس��ت. در اين مورد به هيچ عنوان بحث بنده مطرح 
نيست، بحث دفتر رييس جمهور و ماموريت هايي 
كه ايشان به آن واگذار مي كنند، مطرح است. هرگاه 
رييس دول��ت بخواهد تصميمي در مورد مس��ائل 
اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي بگيرد از 
دفتر تمهيدات و مقدمات الزم آن را فراهم مي كنند.

ريشه مشكالت اقتصادي به 
نحوه بودجه ريزي برمي گردد

خطيب موقت نمازجمعه 
تهران، ريش��ه مشكالت 
اقتص��ادي كش��ور را به 
نحوه بودجه ريزي مرتبط 
دانس��ت وگف��ت: نظام 
بودجه ري��زي كش��ور بر 
اساس هزينه است و اين 
به افزايش هزينه ها و كاهش كارايي بودجه مي افزايد. 
به گزارش فارس، سيدمحمدحسن ابوترابي فرد با 
اشاره به اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۸، اظهار داشت: 
نقش بودجه در اداره كش��ور و تحقق سياست هاي 
كالن نظام كه رهبر معظم انقالب ابالغ فرموده نقش 
كليدي است. تحليل گران مي گويند اگر مي خواهيد 
با توانايي و كيفيت كساني كه كشور را اداره مي كنند، 
آشنا شويد، بودجه آن كش��ور را مورد بررسي قرار 
دهيد چرا كه بودجه بيانگر نحوه مديريت كشور است. 
امام جمعه موقت تهران به رييس جمهور توصيه كرد: 
در اين مدت باقيمانده از دول��ت خود در اليه هاي 
بودجه  پيش رو اساس بودجه ريزي خود را بر مبناي 

عملكرد و بر مبناي صفر بنيان كند.

رايزني ايران و روسيه براي 
پايان دادن به بحران يمن

در ش��رايطي كه مصايب 
م��ردم يمن ب��ه باالترين 
درج��ه خ��ود رس��يده و 
ه��ر روز اخبار ت��ازه اي از 
جنايات سعودي ها در اين 
كشور منتش��ر مي شود، 
دستيار وزير امور خارجه 
كشورمان در امور ويژه سياس��ي گفت: در سفر به 
مسكو تالش ش��د تا به قالبي براي گفت وگو درباره 
يمن بين ايران و روس��يه نيز برسيم تا اين حلقه ها 
مكمل همديگر باشند. به گزارش سفارت ايران در 
روسيه، حسين جابري انصاري دستيار ارشد وزير 
امور خارجه كش��ورمان در امور ويژه سياسي كه به 
منظور گفت وگو و تب��ادل نظر در خصوص آخرين 
تحوالت منطقه به ويژه سوريه و يمن به مسكو سفر 
كرد و در چارچوب روند آستانه مذاكراتي با همتايان 
و مقامات روس��يه و تركيه داشته، در خصوص اين 
گفت وگوها اظهار داشت: در اين سفر تمركز عمده 
مباحث بر تحوالت سوريه، به ويژه در زمينه سياسي 

و بطور خاص كميته قانون اساسي اين كشور بود. 

 نگاه مثبت نمايندگان
به وزراي پيشنهادي

احم��د مازن��ي،  ريي��س 
كميسيون فرهنگي مجلس 
دهم با اش��اره ب��ه اينكه هر 
چ��ه جلوتر مي روي��م نگاه 
نمايندگان براي راي مثبت 
به گزينه هاي پيش��نهادي 
دولت نزديك تر مي ش��ود، 
گف��ت: طي دو روز گذش��ته جلس��ات متع��ددي در 
فراكسيون هاي اميد، واليي و مستقلين و كميسيون هاي 
مختلف و تخصصي مجلس برگزار شد، مجلس به هر 4 
گزينه پيشنهادي رييس جمهوري راي مثبت خواهد 
داد. او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا فراكس��يون اميد 
جلساتي داش��ته و به جمع بندي رسيده است، گفت: 
در مورد گزينه هاي مختلف بطور مفصل در فراكسيون 
صحبت شده و فضاي عمومي فراكسيون اميد بر حمايت 
و كمك به دولت و راي مثبت به گزينه هاي پيشنهادي 
وزارتخانه هاي چهارگانه است. او اظهار داشت: فراكسيون 
اميد براي هر وزير كميته اي تشكيل داده و عالوه بر اين 
هر كدام از آنها نيز در مجمع عمومي دعوت شده و بطور 

تخصصي مورد بررسي قرار گرفتند.

موضع گيري افراطي ها در برابر 
طرح گفت وگوي ملي

سياس��ي  فع��ال  ي��ك 
اصالح طل��ب با اش��اره به 
اهميت هماهنگ��ي قواي 
مختلف در مس��ير توسعه 
كشور مي گويد: بايد دولت 
و مجلس باهم يكي ش��وند 
و در ذي��ل آن همدل��ي و 
انسجام ملي مطرح شود. عبداهلل ناصري، فعال سياسي 
اصالح طلب، در گفت وگو با برنا، درباره ضرورت تشكيل 
كابينه دولت اظهار داشت: نكته اي كه در انتخاب وزرا در 
تيم اقتصادي بايد مورد توجه دولت قرار گيرد، هماهنگي 
و كارداني اين تيم اس��ت. روحاني بايد توصيه هايي كه 
اقتصاددانان، كنش��گران اقتصادي، سياس��ي و بخش 
خصوصي در اين زمينه به وي مي دهند را در انتخاب هاي 
خود مبذول كند. وي در ادام��ه بيان كرد: هماهنگي، 
كارداني و توانمن��دي در تيم اقتص��ادي مهم تر از هر 
موضوعي براي شرايط فعلي كشور است كه بايد به آن 
توجه شود. هماهنگي، داشتن برنامه و منسجم بودن 
موضوعي است كه حتما در انتخاب تيم اقتصادي بايد به 

آن توجه كافي وجود داشته باشد.
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سخنگوي وزارت خارجه: 

مشاوران ترامپ اطالعات غلط به او مي دهند
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان، مي گويد: به نظر 
مي رسد، ترامپ از شرايط منطقه، تاريخ و ويژگي هاي مردم 
آن و تحوالت ساليان اخير در اين سوي عالم، آگاهي الزم را 
ندارد و مشاورين شناخته شده او هم متاسفانه بي توجه به 
منافع ملت امريكا و با ارايه اطالعات غلط دريافتي از برخي 
گروه هاي تروريستي و عالقه مند به درگيركردن امريكا در 
منطقه خاورميانه، موجب تخريب وجهه ترامپ و منافع مردم 
امريكا مي شوند. بهرام قاسمي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ 
به پرسشي درباره اظهارات جديد ترامپ در مورد ايران در 
مصاحبه با روزنامه امريكايي »وال استريت ژورنال « گفت: 
متاسفانه رييس جمهور امريكا به بيان برخي داستان هاي 
تكراري، نادرست و بي بنيان عليه ايران سخت عادت كرده 
است، البته ما مي دانيم ترك عادت تا حدي دشوار است ولي 
با كمي تالش امكان پذير است. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
ادامه داد: تجربه نشان مي دهد كه بايد ديد آقاي ترامپ در 
كدامين هنگام، زمانه و روز و ساعت به اظهارنظر مي پردازد، 
چرا كه اين موض��وع در برخي از مواقع، چرايي و چگونگي 

مواضع او را روشن مي كند. قاسمي در همين چارچوب به 
اظهارات ترامپ مبني بر اينكه ايران قبل از حضور وي در كاخ 
سفيد در حال گرفتن همه »جا«، يعني جاهايي مثل سوريه و 
يمن بوده است، اشاره كرد و گفت: احتماال، ايشان »كشور« 
و »جا« را بر اثر مشاورت هاي آقاي بولتون اشتباه گرفته اند، 
بي شك سوريه و يمن دو كشور در اين منطقه هستند كه 
يكي از آنها چند س��ال پيش مورد تهاجم تروريست هاي 
دست آموز شركاي اياالت متحده امريكا قرار گرفت، تهاجمي 
كه هدفش اين بود كه س��وريه را تصرف و حاكميت آن را 
س��رنگون كند و داعش و النصره را بر ان حاكم كند و يمن 
هم كشور ديگري است كه مورد تجاوز يك هم پيمان بسيار 
نزديك و دوست داش��تني امريكا قرار گرفته و روز و شب، 
مردم آن زير بمباران تسليحات اياالت متحده و دوستانش 
آرام و قرار ندارند، تاكنون هزاران زن، كودك و انسان بيگناه 
مظلومانه در اين جنگ نامقدس و تحميلي مرگ را در آغوش 
كشيده اند و ديگران پر شماري هم در قحطي، گرسنگي، 

بيماري، فقر و مرگ تدريجي غوطه ور هستند.

     سياست هاي منطقي و اصولي ايران 
سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه ترامپ بايد تاكنون 
آموخته باشد كه ايران نه بدنبال گرفتن »جايي« بوده است و 
نه به كشور ديگري تجاوز كرده است، تصريح كرد: او احتماال 
نام ايران را با ديگر كشور و گروه هاي تروريستي آشناي خود 
اشتباه گرفته است، ايران در هيچ دوره اي در چند صد ساله 
اخير به خاك و سرزمين ديگران تجاوز نكرده و به يك وجب 
خاك ديگران چشمداشتي نداشته و نخواهد داشت، ايران 
قبل از حضور ايش��ان هم »جايي« را نگرفته بود، كه بعد از 
آمدن ايشان و خروج او از برجام حاال از آن خارج شده باشد يا 
سياست هاي خود را تغيير دهد. او با بيان اينكه سياست هاي 
منطقي و اصولي ايران در امور منطقه كامال شفاف و آشكار 
اس��ت، افزود: ايران بي ترديد همان كشور سابق با تمامي 
مشخصه هاي خود اس��ت، دقيقا همان كشوري است كه 
قبل از رياس��ت جمهوري ترامپ بود، بي هيچ تغييري در 
سياست هاي منطقه اي خود. قاسمي، بار ديگر با تاكيد بر 
اينكه سياست هاي منطقه اي ايران همان سياست مبارزه 

با افراط گرايي و تروريسم، تالش براي ايجاد صلح و امنيت 
در منطقه و تحقق رش��د و توس��عه در تمامي كشورهاي 
خاورميانه است، در بخشي ديگر از صحبت هاي خود با ايسنا 
با بيان اينكه ايران به درخواست دولت سوريه، براي مبارزه 
با تروريس��م و ارايه كمك مستشاري در اين كشور حضور 
پيدا كرده است، افزود: ايران در هيچ كشوري نيروي نظامي 
عملياتي نداشته و ندارد گرچه نيروهاي مستشاري ايران در 

كمك به دولت سوريه در راستاي مبارزه با تروريسم نقش 
اساسي و مهمي ايفا كرده اند. سخنگوي وزارت امور خارجه 
ادامه داد: توصيه آن است كه او هر چه بيشتر به مسائل واقعي 
منطقه با توجه به اتفاقات و تحوالت صورت گرفته در آن آشنا 
شود و بار ديگر تاريخ را مورد بررسي قرار دهد، چرا كه مردم 
جهان انتظار ندارند رييس كشوري كه خود را قدرت جهاني 

مي داند، بدون داشتن آگاهي الزم اينگونه سخن بگويد.
چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

احتمال افزايش 20 تا 25 درصدي حقوق كاركنان دولت

توزيع بسته حمايتي دو هفته ديگر اجرا مي شود 

راهكارسالبيپولي!

خانوارهاي تحت پوشش در نوبت اول

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
گرچههنوزدرصدافزايشحقوقكاركنانبراي
اليحهبودجهسالآيندهنهاييواعالمنشدهو
هنوزمسالهترميممزدكاركناندولتبرايسال
جاريهمتعيينتكليفنشدهاست،امااحتمال
دادهميش�ودافزايشنرخدستمزدكارمندان
دولتبرايسالآيندهبين20تا25درصدباشد.
ايندرحالياستكهگزارشصندوقبينالمللي
پ�ولدرآخرينگزارشخودازوضعيتاقتصاد
اي�رانپيشبينيكردهبودنرختورمكش�ورتا
پايانسال2018ياهماناوايلديماهبهحدود
30درصدخواهدرسيد.باتوجهبهاينكهگزارش
صندوقتنهاتورمسالميالديرادرنظرگرفته،
احتمالاينك�هنرختورمس�ال97بيشازاين
رقمباش�دزياداس�ت.اغلب،نرخافزايشمزد
كارگراننيزس�هت�اچهاردرصدبي�شازنرخ
افزايشمزدكاركناندولتاستوبرايناساس
بهنظرنميرسدافزايشمزددربخشخصوصي
نيزبيشاز30درصدباشدايندرحالياستكه
مركزپژوهشهايمجلسنيزميگويدبهازايهر
10درصدافزايشقيمتارز،نرختورمدودرصد

باالترميرود.

ب��ه گ��زارش تع��ادل، اخي��را در خبرها آمده اس��ت 
اليح��ه بودجه س��ال 1398 از س��وي رييس جمهور 
به دس��تگاه هاي اجراي��ي ابالغ ش��د. البته ضوابط و 
پيوس��ت هاي آن كه تعيين كننده سقف و چارچوب 
هزينه ها براي پيش بيني بودجه دستگاه هاي اجرايي 
است، فعال منتشر نشده اس��ت. دستگاه هاي  اجرايي 
موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آينده و اعالم 
آن به سازمان برنامه و بودجه براي نهايي شدن اليحه 
هستند تا سازمان برنامه بتواند جمع بندي الزم را درباره 
وضعيت هزينه هاي خود انجام دهد. در كنار هزينه هاي 
سازمان ها، تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان يكي 
از مهم ترين بخش هاي هزينه اي س��ازمان ها به شمار 
مي رود. به هر حال بخش اصلي هزينه دس��تگاه ها و 
البته دولت را هزينه جاري و به عبارتي حقوق و دستمزد 
تشكيل مي دهد كه بايد بر اساس مقداري كه قرار است 
حقوق در س��ال بعد افزايش يابد، برآورد و پيش بيني 
شود. تاكنون در رابطه با برنامه دولت براي درصد افزايش 
حقوق سال آينده چيزي به صورت رسمي اعالم نشده 
و بخش��نامه بودجه نيز اطالعاتي در اي��ن رابطه در بر 
نداش��ت. اين در حالي است كه با توجه به برآورد تورم 
باالي ۲۰ درصدي در سال آينده احتماال درصد افزايش 
حقوق كاركنان نيز باالتر از ۲۰ درصد بوده و حتي بحث 

افزايش حقوق تا ۲۵ درصد نيز مطرح است.
هر چند برخي از كارشناسان مخالف هر گونه افزايش 
حقوق و دستمزد در ش��رايط تورمي كنوني هستند 
چرا كه به زعم آنها افزايش مزد مي تواند به افزايش نرخ 
تورم در كش��ور دامن بزند، اما با توجه به تشديد ركود 
در اقتصاد كشور كه به نظر مي رسد از پايان امسال آغاز 
شود و در سال 1398 شدت بگيرد، عدم افزايش حقوق 
كاركنان و كارگران موجب تعميق ركود خواهد شد. باال 
بردن قدرت خريد نيروي كار مي تواند با رونق اقتصاد 

همزمان شود و تا حدي به گردش چرخ اقتصاد در كشور 
ياري رساند. عالوه بر اين حقوق عادالنه سبب باال رفتن 
بار آوري كار در كشور، كاهش تعداد دو و چند شغله ها 

و به درجه اي بهبود وضعيت عدالت اجتماعي باشد.

    تورم، سبد معيشت و مساله خط فقر
ميان افزايش نرخ دس��تمزد در سال بعدي، نرخ تورم 
در س��ال فعلي و هزينه هاي زندگي خانوار يك رابطه 
منطقي وجود دارد. براين اس��اس آن طور كه در ماده 
41 قانون كار آمده است، افزايش مزد ساالنه كارگران 
بخش هاي غير دولتي بايد به گونه اي باشد كه اوال كمتر 
از نرخ تورم اعالم شده از سوي مراجع رسمي آمار نباشد 
و عالوه بر اين جدا از شدت كار به اندازه اي باشد كه بتواند 
هزينه هاي متوسط يك خانوار را تامين كند. بند دوم اين 
ماده كه مربوط به تامين هزينه هاي يك خانواده است 
هيچگاه در ۲۵ سال اخير مورد توجه تصميم سازان قرار 
نداشته و از مهم ترين داليل افزايش شكاف ميان مزد و 

معيشت در كشور است. 
سال گذشته ش��وراي عالي كار خود را موظف ديد كه 
حداقل هزينه هاي سبد معيشت يك خانواده را تعيين 
كند كه پس از جلسات گوناگون ميان طرفين، رقم دو 
ميليون و 669 هزار تومان به تصويب رسيد ولي با اين 
وجود رقم مصوب براي حداقل دس��تمزد سال جاري 
كمي بيش از يك ميليون و 1۰۰ هزار تومان تعيين شد. 
با نوسانات ارزي كه از آغاز امس��ال شروع شد، دوباره 
ش��وراي عالي كار به بررسي رقم سبد معيشت خانوار 
پرداخت. در همين رابطه در ابتداي شهريور ماه فرامرز 
توفيقي، يكي از اعضاي ش��وراي عالي مزد از افزايش 
هزينه معيشت ماهيانه كارگران از ۲ ميليون و 67۰هزار 
تومان اس��فند96 ب��ه 3 ميليون و 4۵۰ ه��زار تومان 
در ش��هريورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاس��بات 
مورد تاييد كارگروه دس��تمزد، هزينه اقالم خوراكي 
سبد معيش��ت كارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم 
شهريورماه، نسبت به اس��فند 96 به ميزان 31 درصد 

كاهش پيدا كرده است.
براي كارمندان دولت نيز اين وضعيت تقريبا وجود دارد 
و آنها نيز در ماه هاي گذش��ته مانند بيشتر بخش هاي 
جامعه ايران با كاهش شديد قدرت خريد خود مواجه 
ش��دند. با توجه به اينكه حداقل هزينه هاي معيشتي 
خانوارها در كشور و تا پايان شهريور ماه، سه ميليون و 
4۵۰ هزار تومان اعالم شده و با وجود موج تورمي كه تا 
پايان سال هم ادامه خواهد داشت، افزايش ۲۵ درصدي 
نيز بخش هاي از بدنه كاركن��ان دولت را زير خط فقر 

قرار مي دهد. 
سياست پلكاني افزايش مزد در سال گذشته به گونه اي 
برنامه ريزي ش��ده بود كه بخش هاي پاييني كاركنان 
بتوانند از خط فقر رها شوند اما به نظر مي رسد انجام اين 

كار براي سال جاري ناممكن باشد.
ع��الوه بر اي��ن نهاده��اي مختلف پي��ش بيني هاي 
گوناگوني از نرخ تورم تا پايان س��ال ارايه دادند. مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه روز سوم مرداد ماه 
امسال منتشر كرد، با تحليل جوانب مختلف قيمت ها 
و شاخص ها در اقتصاد ايران، تصريح كرد: » به ازاي هر 
1۰ درصد افزايش قيمت ارز، شاخص تورم كشور دو 

درصد افزايش خواهد يافت.« با توجه به اينكه قيمت 
دالر در آغاز سال جاري چهار هزار تومان بود و اكنون 
حت��ي به ش��كل خوش بينانه نيز قيم��ت آن در بازار 
آزاد به 1۲ هزار تومان رس��يده است. براين اساس و با 
فرمول مركز پژوهش ها نرخ تورم تا پايان سال چنانچه 
قيمت ارز باز هم افزايش نداش��ته باش��د، حدود 6۰ 
درصد مي شود. اما با توجه سامانه نيما و اختصاص ارز 
ارزان قيمت تر براي واردات كاالهاي اساسي، احتماال 
از ش��دت آن كاسته مي شود و به رقمي نزديك به 4۰ 

درصد خواهد رسيد.
از سوي ديگر آخرين گزارش صندوق بين المللي پول 
نيز نرخ تورم ايران براي سال ۲۰18 را حدود 3۰ درصد 
اعالم كرده است. اين گزارش از دي ماه سال 96 تا دي 
ماه امس��ال را بررسي مي كند و از آن جايي كه ماه هاي 
بهمن و اسفند امس��ال كه نرخ تورم باال خواهد بود را 
محاسبه نمي كند و به جاي آن دو ماه نسبتا آرام پايان 

سال گذش��ته را تحليل مي كند، مي توان پيش بيني 
كرد نرخ تورم امس��ال حدود 3۵ تا 4۰ درصد خواهد 
بود. درنتيجه اگر دولت حداقل دستمزد كاركنان خود 
را ۲۵ درصد افزايش دهد و حداقل دريافتي كارمندان 
دولت را به دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برس��اند هم 
بازهم قدرت خريد اين بخش، نسبت به سال گذشته 

كاهشي 1۰ تا 1۵ درصدي خواهد داشت.

    افزاي�ش پلكان�ي راه حل دولت در س�ال 
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دولت براي س��ال جاري نيز ابتدا در بخشنامه بودجه 
1397 درصد افزايش حقوق را بين پنج تا 1۰ درصد 
پيش بيني كرد، اما در ادامه و با ورود اليحه بودجه به 
مجلس، وضعيت تغيير كرد و قرار بر اين شد كه حقوق 
كاركنان افزايش پلكاني داش��ته باشد؛ به گونه اي كه 
كاركنان با حقوق دريافتي پايين تر، از درصد بيشتري 
برخوردار شوند و بطور پلكاني براي حقوق هاي باالتر 
درصد افزاي��ش حقوق كمتر ش��ود. افزايش پلكاني 
حق��وق كاركنان دول��ت از آن جايي مطرح ش��د كه 
بس��ياري به ويژه نمايندگان مجلس از قدرت خريد 
پايين كارمندان مياني و جز شكايت داشتند و به همين 
دليل تصميم گرفتن��د حقوق افرادي كه بيش از پنج 
ميليون تومان درآمد دارند را افزايش ندهد اما در مقابل 
براي كساني كه زير دو ميليون تومان حقوق مي گيرند، 
افزايش حقوق ۲۰ درصدي را ش��اهد باشند و سپس 
براي كس��اني كه تا سه ميليون حقوق مي گيرند، اين 
افزايش 1۵ درصد باشد و اين مسير ادامه پيدا كند اما به 
تمام كارمنداني كه درآمد بيش از پنج ميليون دريافت 
مي كنند افزايش حقوق تعلق نگي��رد. اين امر عالوه 

بر اينكه فاصل��ه درآمدي بدنه دولت را كاهش داد، در 
پهنه اي كلي تر، به توزيع عادالنه تر درآمد در كشور هم 
ياري مي رساند. براي امسال هم به نظر مي رسد حتي 
افزايش ۲۵ درصدي كه كمتر از نرخ تورم است هم در 
دس��تور قرار بگيرد، باز هم با كاهش درآمدهاي نفتي 
كشور، امكان تعميم آن به تمام اليه هاي درآمدي در 
بدنه دولت منجر نخواهد شد و چاره اي نيست جز آنكه 
امسال نيز افزايش پلكاني در دستور قوه مجريه باشد.

در هر حال درصد افزايش حقوق كاركنان براي امسال 
حداكثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور كار دولت 
قرار گرفت. اين در حالي است كه در مدت اخير با توجه 
به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزايش 
قيم��ت كاال و خدمات، بحث افزاي��ش مجدد حقوق 
كاركنان به منظور جبران ش��رايط مطرح شد ولي در 
نهايت دولت ترجيح داد كه اين افزايش را لغو كرده و 
هر آنچه الزم است براي سال آينده انجام دهد. بسياري 
باور دارند چنانچه دولت افزايش حقوق كاركنان خود را 
در دستور قرار مي داد كارگران بخش خصوصي نيز به 
اين امر معترض شده و خواهان افزايش مزد خود براي 
بار دوم در سال جاري مي شدند. سرانجام دولت از اين 
تصميم خود كوت��اه آمد. البته قوه مجريه نهايتا قصد 
دارد تا پايان امسال بسته هاي غذايي حمايتي را براي 
اقشار فرودست و آسيب پذير در نظر بگيرد تا حداقل 

از استاندارد غذايي در جامعه حمايت كند.
روند افزايش حقوق كاركنان در سال هاي اخير با توجه 
به تورم به اين ترتيب افزايش يافته است: ۲۰ درصد در 
سال 1393، 14 درصد در سال 1394، 1۲ درصد در 
س��ال 139۵، 1۰ درصد در سال 1396 و ۲۰ درصد 

در سال 1397.
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    مرز 3 ميليون توماني حمايت
به گ��زارش »تعادل« زمزمه بس��ته حمايتي از زماني 
آغاز شد كه نرخ ارز در ماه هاي پاياني سال 96 شروع به 
افزايش كرد و به تبع آن قيمت كاالها و خدمات مصرفي 
خانوار با رشد قيمتي محسوسي روبرو شد. بدين منظور 
مسووالن دولتي از 4 ماه پيش به فكر تهيه بسته حمايتي 

از خانوارهاي كم درآمد و افراد تحت پوشش افتادند. 
در نهايت در دوم آبان ماه سال جاري هيات دولت بسته 
حمايتي از خانوارهاي ك��م درآمد را تصويب كرد و در 
ادامه آن سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اعالم كرد كه اين بسته از دو هفته آينده اجرايي مي شود. 
بر اساس گفته هاي انوشيروان محسني بندپي جزييات 
و كليات مرحله اول بس��ته حمايت غذايي براي اقشار 
كم درآم��د و داراي درآمدهاي پايين تصويب ش��ده و 
توسط محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 

و محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري در شوراي 
اطالع رس��اني دولت اعالم مي ش��ود. وي زمان دقيق 
اجراي اين برنامه را دو هفته آينده اعالم و مش��موالن 
آن را خانواره��اي با درآمد زير 3 ميليون تومان عنوان 

كرده است.
آنطور كه بندپي گفته اين بسته ها تا پايان سال 1397 و 
به شكل غيرمستمر در سه مرحله و در مجموع با مبلغ 
6۰۰ هزار تومان توزيع مي ش��ود و كليه دستگاه هاي 
تامين كننده منابع آن موظف هستند تا هرچه سريع تر 
منابع مورد ني��از را تامين كنند. اين بس��ته حمايتي 
متناسب با تعداد اعضاي خانوار تعلق خواهد گرفت و در 
راستاي سياست هاي دولت براي تامين اقالم ضروري 

خانوارهاست.

    بيش از 10 ميليون خانوار هدف طرح 
آنگونه كه مسووالن دولتي اعالم كرده اند و يك محاسبه 
سرانگشتي نشان مي دهد بيش از 1۰ ميليون خانوار 
مش��مول اين طرح قرار مي گيرند ك��ه اگر بعد خانوار 
در ايران را 3.۲ در نظ��ر بگيريم 3۰ تا 4۰ ميليون نفر 
جمعيت مشمول سبد غذايي مي شوند. در همين رابطه 
يك مسوول ارشد دولتي در گفت وگو با فارس، با بيان 

اينكه قرار است از محل افزايش قيمت خوراك تا پايان 
اين ماه بخشي از منابع مالي سبد حمايتي تأمين شود، 
اظهار كرد: اين سبد شامل اولين گروه خانوارهاي تحت 
پوشش كميته امداد، بهزيستي و ايثارگراني است كه از 
دولت مستمري دريافت مي كنند. وي افزود: همچنين 
دومين گروه دهك هايي كه كمتر از 3 ميليون تومان 
درآمد خانوار آنها باشد مشمول اين طرح خواهند بود. 
همچنين سومين گروه مشموالن كارمندان دولت بوده 

كه زير 3 ميليون تومان حقوق دريافت كنند.
اين مقام ارشد دولت با اش��اره به اينكه 3 تا 4 ميليون 
خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي همچون كميته 
امداد، بهزيس��تي و ايثارگران هس��تند گفت: حدود 
۵۰۰ هزار خانوار ايثارگر )مس��تمري از بنياد ش��هيد 
دريافت مي كنند( وجود دارد. اين مقام آگاه دولتي از 
شناسايي دهك هاي پايين درآمدي با ۵ مدل بيان كرد 
و افزود: اين افراد از طريق بانك هاي متعدد اطالعاتي 
شناسايي شده كه رقم آنها حدود 6 تا 7 ميليون و 4۰۰ 
هزار خانوار هستند كه البته روي يك ميليون و 3۰۰ 
هزار خانوار آنها همچنان اختالف نظر وجود دارد كه به 
زودي با تطبيق اطالعات و راستي آزمايي وضعيت آنها 

نيز مشخص مي شود.

بنابراين اگر مشموالن اين طرح را 1۰ ميليون خانوار 
در نظر بگيريم با پرداخت مبلغ 6۰۰ هزار تومان به آنها 
طي سه مرحله، كل منابع الزم براي اين طرح 6۰۰۰ 

ميليارد تومان مي شود. 
يكي از عمده ترين مباحث درباره تدوين بسته حمايتي 
مربوط به منابع آن بود كه س��ناريوهاي مختلفي هم 
درباره آن مطرح ش��د ام��ا در نهايت تأمي��ن منابع از 
محل افزايش نرخ خوراك پتروش��يمي ها، فوالدي ها 
و پااليشگاه ها در دولت مصوب و در تاريخ ۲9 مهرماه 

ابالغ شد.
بر همين اساس قرار است خوراك واحدهاي گفته شده 
برمبناي نرخ تسعير دالر 4۲۰۰ توماني و مابه التفاوت 
آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير در سامانه نيماي بانك 

مركزي محاسبه شود.
با اين حال هنوز مشخص نشده كه دولت از اين منبع چه 
رقمي مي تواند به دست آورد، اما از اين نظر كه رانت هاي 
اعطايي ب��ه اين واحدها كه در نهاي��ت به جيب تعداد 
معدودي مي رفت، با اين برنامه به يارانه اي هدفمند براي 

حمايت از اقشار آسيب پذير تبديل مي شود. 

    نحوه پرداخت سبد
يك مقام دولتي در زمينه نحوه پرداخت سبد غذايي 
با تأكيد بر اينكه منابع در نظر گرفته ش��ده صرفًا براي 
خريد كاالهاي اساسي و مايحتاج غذايي خانوار است، 
عنوان كرد: سازوكار پرداخت آن مشخص شده و پول به 
حساب كارت يارانه يا كارتي مجزا به حساب سرپرستان 
خانوار واريز مي شود و آنها نيز مي توانند بر اساس 1۰ قلم 

كاالي در نظر گرفته شده خريد كنند. 
اين مسوول ارشد دولتي با اشاره به ويژگي هاي در نظر 
گرفته شده براي كاالهاي مشمول بسته حمايتي يادآور 
شد: كاالهاي مدنظر داخلي بوده، قيمت مناسب داشته 
و فقر غذايي را جبران خواهد كرد كه مي تواند ش��امل 
گوشت، لبنيات، رب گوجه، حبوبات، روغن و نظاير آن 
باشد. قرار است كميته اي متشكل از مسووالن وزارت 
رفاه، جهاد كش��اورزي و صمت اقالم سبد حمايتي را 

تعيين كنند. 
وي با تاكيد بر اينكه سعي بر اين است در آبان ماه اولين 
س��بد حمايتي ميان گروه هاي هدف )كميته امداد، 

بهزيس��تي و ايثارگران( توزيع شود، خاطرنشان كرد: 
ارزش بسته حمايتي حدود 1۰۰ هزار تومان است. در 
صورتي كه منابع كافي تزريق شود پس از ارايه كامل 
به گروه هاي اعالم ش��ده، مرحله دوم آن نيز ش��روع 

خواهد شد.
بر اس��اس گزارش ها بس��ته حمايتي غذايي سال 97 
براي اقش��ار كم درآمد با درآمدهاي زير س��ه ميليون 
تومان در سه مرحله به ارزش 6۰۰ هزار تومان است و به 
همين منظور هم فروشگاه هايي براي دريافت و توزيع 
بسته هاي حمايت غذايي در 1۰ روز نخست ماه جاري 

تعيين شده اند.

    مباني قانوني بسته حمايتي 
ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه براي درنظرگرفتن 
افزايش مستمري نهادهاي حمايتي به ميزان ۲۰ درصد 
حداقل دس��تمزد، معيار عدالت است كه براساس آن 
اكنون يك خانواده يك نفره 168 هزار تومان و خانواده 
پنج نفره ۵6۰ هزار تومان دريافت مي كند و اين معيار 

براي بسته حمايتي غذايي نيز اجرايي مي شود.
بر اساس اين معيار، شاخص هاي خانواده يك نفره، دو 
تا سه نفره، چهار و پنج نفر به باال درنظرگرفته مي شود 
و ممكن است يك خانواده يك تا دو نفره در مرحله اول 
18۰ هزار تومان و خانواده سه تا چهار نفره ۲1۰ هزار 
تومان و خانواده پنج نفر به باال تا ۲۵۰ هزار تومان بسته 

غذايي دريافت كنند.
دولت ۲ راهكار اقتصادي يكي در معيشت عام داشت 
كه 13 ميليارد و 3۰۰ ميليون دالر به ۲۵ كاالي اساسي 
مانند نهاده هاي دامي، دارو، مرغ و گوش��ت اختصاص 
داد تا با همان ارز 4۲۰۰ توماني تامين ش��ود و راهكار 
ديگر براي اقش��ار خاصي است كه هزينه هاي زندگي 
و فش��ارهاي اقتصادي براي آنان قابل تحمل نيست و 

برنامه حمايت غذايي مكمل حمايت هاي عام است.
شاخص هاي اين جمعيت قبال اعالم شده و مجلس نيز 
مصوب كرده است؛ كساني كه سه ميليون تومان درآمد 
به باال دارند يارانه آنها در يك بررسي حذف مي شود و 
معيار بسته هاي غذايي نيز همين مساله است كه طبق 
بررسي هاي انجام شده درآمد سرپرست خانواده براي 

اين منظور به عنوان مالك درنظر گرفته مي شود.
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به نظام اطالعاتي جامع 
نيازمنديم

تس�نيم|يك كارش��ناس اقتصاي گف��ت: الزمه 
اصالح ساختار اقتصادي كشور و اجراي برنامه هايي 
براي بهبود وضعيت معيش��ت م��ردم ايجاد نظام 
اطالعاتي جامع اقتصادي در كش��ور اس��ت.  سيد 
احس��ان خاندوري، در رابطه با شيوه هاي فقر زدايي 
از جامعه با تاكيد بر اينكه مساله فقر به عنوان يكي از 
ابعاد اصلي مساله عدالت اقتصادي مطرح است گفت: 
متاسفانه در چند سال اخير افزايش تورم و شوك هاي 
اقتصادي موجب افزايش هزينه موثر خانوار شده است. 
وي با انتقاد از سياست هاي دولت در توجه به اقشار 
آسيب پذير جامعه گفت: ضرورت دارد دولت با استفاده 
از سياست هاي مناسب در حوزه هايي كه بيشترين 
سهم هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص مي دهد 
توجه بيشتري كند اما متأسفانه چنين نگاهي وجود 
نداشت به عنوان مثال دولت در زمينه مسكن سياست 
مش��خص و قابل قبولي از خود ارايه نداد حال آنكه 
بيشتر از 3۰٪ هزينه خانوار شهري مربوط به هزينه 
مسكن مي شود. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به 
اينكه الزمه اصالح ساختار اقتصادي كشور و اجراي 
برنامه هايي براي بهبود وضعيت معيشت مردم ايجاد 
نظام اطالعاتي جامع اقتصادي در كشور است گفت: 
اگرچه در اين زمينه در دولت هاي گذشته اقداماتي 
انجام شد اما اين مسير ادامه نيافت و مشخص نيست 
كه چه طبقاتي از جامعه در مقابل شوك ها و تكانه هاي 
ارزي آسيب ديده اند و چه گروه هايي از اين تكانه ها 
منتفع شده اند و در نتيجه نمي توان در مورد اصابت 
دقيق برنامه هاي حمايتي در كشور اظهارنظر دقيق 
داشت. از اين منظر الزمه اجرا و كنترل فقر در جامعه 

ايجاد نظام جامع اطالعات اقتصادي در كشور است.

 90 درصد كاالها در كمتر از
۷۲ ساعت ترخيص شده است 

تسنيم|گمرك ايران تاكيد كرد: 66۵ ميليون دالر 
محصوالت داروي��ي و 441 ميليون دالر تجهيزات 
پزش��كي در نيمه نخست س��ال جاري وارد كشور 
شده اس��ت. در نيمه نخست سال جاري پنج هزار و 
3۰1 تن محص��والت دارويي به ارزش 66۵ ميليون 
دالر وارد ايران ش��ده اس��ت. كه از آن ميان، ۵ هزار و 
69 تن تجهيزات پزشكي به ارزش 441 ميليون دالر 
تجهيزات پزشكي بوده است. گمرك اعالم كرده است 
كه بر مبناي پايش اطالعات ترخيص كاالها در سال 
جاري 9۰ درصد كاالهايي كه وارد گمرك مي شوند 
در كمتر از سه روز يا 7۲ ساعت ترخيص مي شوند و در 
اين بين ترخيص كاالهاي اساسي در اولويت قرار دارد.

نظارت چند اليه بر پرداخت 
تسهيالت اشتغال روستايي

مهر|عيسي منصوري در خصوص اظهارات اخير 
رييس ات��اق بازرگاني ايران مبني بر عدم تخصيص 
مناسب منابع يك و نيم ميليارد دالري صندوق توسعه 
ملي براي اشتغال گفت: احتمال به انحراف رفتن منابع 
در دوره اي كه با كاهش ارزش پول ملي و در عين حال 
پرداخت تسهيالت اش��تغال روستايي با نرخ پايين 
مواجه هستيم باالست اما ما در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي يك نظارت چند اليه كنترل و نظارت دقيق 
طراحي كرديم كه متقاضيان از مرحله احراز صالحيت 
تا مرحله پرداخت تسهيالت مورد ارزيابي قرار بگيرند.

وي ادامه داد: بنابراين متقاضيان و سرمايه گذاراني 
كه منابع اشتغال روستايي و عشايري را به درستي 
مصرف نكنند در اين نظام چند اليه دقيق شناسايي 
مي ش��وند تا تس��هيالت دريافتي در محل فعاليت 
اقتصادي و اشتغال اظهار شده هزينه شود همچنين 
ميزان اشتغال ايجاد شده به تناسب تسهيالت دريافتي 
نيز بايد رعايت شود كه اين موضوع نيز در شاخص هاي 
نظارت چند اليه ما قرار دارد. معاون توسعه كارآفريني 
و اشتغال وزير كار با تاكيد بر اينكه در واكنش به انحراف 
منابع در هر مرحله از پرداخت تس��هيالت اشتغالي 
اقداماتي در نظر گرفته ايم، افزود: با توجه به اينكه نرخ 
اين تسهيالت پايين است در صورتي كه اين منابع در 
محلي غير از محل اظهار شده توسط متقاضي هزينه 
شود تسهيالت اعطايي مشمول نرخ سود 18 درصد 
خواهد شد و از شمول تخصيص يارانه خارج مي شود؛ 
همچنين بازگرداندن كل تسهيالت به شبكه بانكي 
از ديگر اقدامات واكنشي برنامه ريزي شده در قبال 
احتمال انحراف منابع اين نوع تس��هيالت اس��ت. 
منصوري ادامه داد: به عنوان مثال در استان خراسان 
رضوي از بين 197 طرح اشتغالزاي مورد بررسي طي 
ماه گذشته تسهيالت پرداختي سه طرح اشتغالزا به 
دليل تخلف متقاضيان به نظام بانكي بازگردانده شده 
است؛ بنابراين در توزيع منابع اشتغال نظارت هاي الزم 
در حال انجام است. وي همچنين با اشاره به نظارت 
بانك هاي عامل در روند هزينه كرد تسهيالت پس 
از پرداخت متقاضي گفت: عالوه ب��ر اين وزارت كار 
نيز در فرآيند شناسايي متقاضيان از طريق سيستم 
گزارش گي��ري تحت عن��وان كارا متقاضيان داراي 
صالحيت را شناسايي مي كنند؛ عالوه بر اين توسط 
يك سيستم ناظر نيز، پس از پرداخت تسهيالت به 
متقاضي فرآيند هزينه كرد اين منابع رصد و ارزيابي 
مي شود. اين مقام مسوول در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي تاكيد كرد: البته صرف اين نظارت ها كفايت 
نمي كند چرا كه پرداخت تس��هيالت صرفا بخشي 
از فرآيند اشتغال است. در بخش ديگر براي توسعه 
بازار كار ما نيازمند مداخالت توس��عه اي در اين بازار 
هستيم اما متاس��فانه منابع الزم براي اين بخش از 
فرآيند اشتغال را در اختيار نداريم. بنابراين در حال 
حاضر ما در يك حلقه از فرآيند اشتغال كه پرداخت 
تسهيالت است فعاليت مي كنيم كه اين موضوع جاي 
اشكال است. معاون توسعه و كارآفريني وزير كار ادامه 
داد: براي نظارت بر تخصيص منابع اشتغال روستايي 
و عشايري و جلوگيري از انحراف اين منابع به جاي 
سرعت در پرداخت تسهيالت، دقت و نظارت در روند 
تسهيالت را در اولويت قرار داديم و اين موضوع را نيز 

به نمايندگان مجلس و نهادهاي ناظر اعالم كرديم .
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پرداخت دينار در مهران و شلمچه همزمان با 300 باجه شهرهاي عراق

كاهش حجم معامالت دالر فردايي

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
آخرين خبرها از پرداخت دينار به زائران مراسم اربعين 
نشان مي دهد كه عالوه بر بيش از 300 مركز توزيع دينار 
به زائ��ران در خاك عراق و ش��هرهاي كربال، كاظمين 
و نجف كه با حضور 500 تن ازكارمندان ش��بكه بانكي 
در حال انجام اس��ت، در مرز مهران و شلمچه نيز امكان 
پرداخت دينار به زائران فراهم شده و تا ساعات آخر شب 

كار پرداخت دينار ادامه دارد. 
به گزارش تعادل، بانك مركزي ايران مبلغ ۲00 ميليارد 
دينار عراق براي اين منظ��ور اختصاص داده تا زائران تا 
حد امكان ارز خود را در مرزهاي مهران و شلمچه تحويل 
بگيرند و به زائران توصيه شده كه تا حد امكان، دينار را از 

مرز مهران و شلمچه دريافت كنند. 
در حال حاضر در پ��ي اعزام تيم هاي مختلف و حضور 
بيش از 500 نفر در بيش از 300باجه تحويل ارز در عراق، 
وضعيت ارايه ارز در تمامي نقاط از جمله شلمچه، مهران، 
كاظمين، نجف و كربال بهتر شده و پيش بيني مي شود 

ظرف روزهاي آينده تامين ارز متقاضيان انجام شود. 
مسووالن ارزي و بانكي اعالم كرده اند كه با توجه به عدم 
همكاري طرف عراقي ب��راي افزايش تعداد باجه هاي 
تحويل ارز در شهرهاي نجف، كربال و كاظمين، زائراني 
كه هنوز از كش��ور خارج نش��ده اند با توجه به شرايط 
س��رويس دهي مطلوب تر، ارز خود را از ايستگاه هاي 
اس��تقرار يافته در دو مرز مهران و شلمچه تهيه كنند. 
به عبارت ديگر، در راس��تاي جلوگي��ري از ازدحام در 
باجه هاي تحويل ارز و با توجه به افزايش باجه هاي ارايه  
ارز در مناطق مرزي و همچنين اضافه شدن بر جمعيت 
حاضر در شهرها، زائران مي توانند ارز خود را از باجه هاي 
پس از مرز مهران و شلمچه در خاك عراق دريافت كنند.

مسعود خاتوني معاون فناوري اطالعات بانك ملي در 
اين زمينه گفت: در 48 س��اعت اخير، تعداد باجه ها و 
نفرات شبكه بانكي در مرز مهران و شلمچه و داخل عراق 
افزايش يافته و در بيش از 300 مركز مشغول پرداخت 
ارز هستند و عالوه بر مراكزي كه در داخل خاك عراق 
مستقر هس��تند، در مرز مهران و ش��لمچه نيز امكان 
پرداخت دينار به زائران فراهم شده و سرعت پرداخت 
ارز افزايش قابل توجهي داشته و در مسير رفت و برگشت 
زائران در خاك عراق تا روز 11 آبان ادامه خواهد داشت.

وي افزود: به نظر مي رسد كه مشكالت دريافت ارز زائران 
كه در روزهاي نخست سفر به عراق و شركت در مراسم 
اربعي��ن با آن مواجه بوده اند، كاه��ش خواهد يافت. در 
مهران ۲0 ايس��تگاه ديگر را اضافه كرديم و پيش بيني 

مي كنيم به 40 هزار نفر ارز بدهيم.
خاتوني، درخصوص صفوف طوالني ش��كل گرفته در 
ايستگاه هاي توزيع ارز اظهار داشت: ازدياد جمعيت در 
اكثر ايس��تگاه ها وجود دارد و اين هم مي تواند طبيعي 
باشد و هم مي تواند از نسبت خارج شده باشد.. در بعضي 
ايستگاه ها ترافيك داريم و در بعضي ايستگاه ها اگر چه 

ترافيك داريم، كارها با آرامش پيش مي رود. 
وي با بيان اينك��ه چند عامل وجود داش��ت كه ما هم 
نتوانستيم ايستگاه ها را افزايش دهيم و هم ايستگاه هاي 
ما تحت تاثير قرار گرفت، گفت: ثبت ن��ام از بامداد روز 
يك ش��نبه آغاز ش��د و تحويل ارز از روز دوش��نبه آغاز 
ش��د. يعني آنهايي كه ثبت نام كردند ب��ا تاخير به مرز 
مي رسند، بنابراين رسما از روز دوشنبه بايد سرويس را 

آغاز مي كرديم.

وي ادامه داد: س��ه مرزي كه مرزهاي اصلي ما بودند و 
باالي 90 درصد ترافيك ما را در بر مي گرفت براساس 
تعهداتي كه طرف عراقي پذيرفته بود، بايد در سه نقطه 
مرز مهران، مرز چزابه و مرز شلمچه ايستگاه مي زديم. 
در مرز مهران روز يك شنبه استقرار پيدا كرديم در حالي 
كه ثبت نام تازه آغاز شده و بطور طبيعي خدماتي هم 
ارايه نمي شد و مرز شلمچه هم به همين ترتيب كار انجام 
شد. مجوز در مرز شلمچه با مشكل مواجه شد و پس از 
رايزني هاي بسيار زياد توسط ستاد اربعين و سفارت ايران 
در عراق، در نهايت اين مجوز صادر شد و ما از روز دوشنبه 

در آنجا مستقر شديم.
خاتوني افزود: در مرز چزابه تا االن به ما مجوز استقرار 
نداده اند. در واقع اگر چه ما در آنجا مستقر شديم اما امكان 
ارايه خدمات نداريم. به همين دليل ترافيك مرز چزابه 
كه 11 درصد از كل ترافيك را تشكيل مي دهد به نجف، 
كربال و كاظمين شد. در مرز شلمچه تا مجوز را بگيريم و 
كار راه بيافتد، تعدادي از زائران مرز مهران توفان و سيل 
به سراغ ما آمد و همه زيرساخت ها را در يك شنبه شب 
تخريب كرد و ما مجبور شديم دوباره از نو ايستگاه ها را بنا 
كنيم و به همين دليل بخشي از زائران دوباره از مرز عبور 
كردند و بايد نياز ارزي خود را از ايستگاه هاي مستقر در 

شهرهاي نجف، كاظمين و كربال تهيه كنند.
وي اضافه كرد: ما انتظار داشتيم زائران يك مقدار با ما 
همراهي مي كردند. ترافيك ايجاد نمي كردند و كمي 
بيش��تر صبر مي كردند تا مس��ووالن عراقي تحريك 
نمي شدند و بعضي ايس��تگاه ها را تعطيل نمي كردند. 
به عنوان مثال دو ايستگاه  ما در فرودگاه نجف به دليل 
ازدحام زياد و بي نظمي هايي كه به وجود آمد، از سوي 
مسووالن عراقي تعطيل شد. اين ترافيك به داخل شهر 
منتقل مي شود. طرف عراقي به ما تعهد داده بود اجازه 
راه اندازي ۲50 ايستگاه و 51 مركز را به ما بدهد و اين 

كار انجام شد و ما درخواست كرديم تعداد اين ايستگاه ها 
افزايش يابد اما مورد قبول واقع نشد.

خاتوني تصريح كرد: حتي پيش بيني ما اين بود كه در 
مدت ۲ دقيقه به هر زائر ارز بدهيم اما در مرز مهران هر 
30 ثانيه به هر زائر ارز مي دهيم. يعني فقط پاسپورت 
را مي بينيم و احراز هويت مي كني��م و بالفاصله ارز را 
پرداخت مي كنيم. زائران اگر نتوانند در مسير رفت ارز 
بگيرند، در مسير برگشت ارز به آنها داده مي شود و اگر 
نخواس��تند يا به هر دليلي نتوانستند ارز بگيرند، همه 

مبالغ در ايران به آنها بازپرداخت مي شود.
خاتوني در واكنش به اين نكته كه بعضي زائران روي اين 
پول براي هزينه در سفر حساب كرده بودند، گفت: بله، 
كامال درست است اما ما هم روي تعهدات دولت عراق 
حساب كرده بوديم. ما در كشور خدمات نمي دهيم. ارز 
در آن طرف مرز اس��ت و ما براساس تعهداتي كه انجام 
داديم كار را انجام مي دهيم و اگر هم وطنان با ما همراهي 
بيشتري كنند و كمك كنند، قول مي دهيم ترافيك و 

انتظار دريافت ارز كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه وقتي با اين جمعيت مواجه 
ش��ديد چرا تعداد ايس��تگاه هاي مرز مهران را افزايش 
نداديد، گفت: ما از زائ��ران خواهش كرديم ارز را از مرز 
بگيريد و بعد بروند چون در مهران و شلمچه يك مقدار 
تسلط داريم و ايستگاه هاي بيشتري داريم. در مهران ۲0 
ايستگاه اضافه كرديم و در شلمچه ۲5 ايستگاه داريم اگر 

چه ترافيك داريم ولي كار روان است. 

     پرداخت دينار به بيش از 200 هزار نفر 
براساس آخرين آمارها، تا ساعت 1۲ روز پنج شنبه 170 
هزار نفر ثبت نام كرده اند و روز چهارشنبه تا ساعت 11 
شب بيش از ۲1 هزار نفر ارز و روز پنج شنبه تا آخر وقت 

حدود 40 هزار نفر ارز تحويل گرفتند. 

در مرز ش��لمچه و مهران فعاليت ۲4 س��اعته است اما 
متاس��فانه در مرز مهران مسووالن عراقي در ساعت 11 
شب كار را متوقف كردند و گفتند 8 صبح دوباره شروع به 
كار كنيد اما با اين حال ما ساعت 6 صبح كار را آغاز كرديم. 

     بررسي مشكل در بانك مركزي
در اين راستا، به منظور بررسي و حل مشكل تأمين ارز 
زائران اربعين حسيني، پنج شنبه شب جلسه مشترك 
بانك مركزي و بانك ملي برگ��زار و طي آن تمهيدات 
تازه اي براي رفع مش��كالت پيش آمده در اين مس��ير 

انديشيده شد.
در پي مشكالت پيش آمده در پرداخت ارز زائران اربعين 
در روز چهارش��نبه كه عمدتًا به خاطر قطعي پي درپي 
اينترنت عراق و محدوديت باجه ها شكل گرفته بود، جلسه 
اضطراري در دفتر دكتر همتي رييس كل بانك مركزي 
با حضور مسووالن بانك ملي تشكيل شد و تصميمات 
مهم و ضربتي اتخاذ و رييس كل بانك مركزي دستورات 
ويژه اي براي بسيج امكانات و نيروها و اعزام شبانه آنها به 
عراق و اتخاذ روش هاي متفاوت براي تأييد و پرداخت ارز 
صادر كرد كه با همكاري بسيار خوب و قابل تقدير مديران 
و كاركنان بانك ملي از صبح پنج شنبه عملياتي و به تدريج 

مشكل رفع و پرداخت ارز روان شد.
ذخاير ديناري بانك مرك��زي تا چند روز پيش در بانك 
عراقي توس��ط بانك مركزي عراق مسدود شده بود، اما 
بعد از آزاد ش��دن منابع، قصد انتقال اسكناس به داخل 
ايران مطرح شد، كه به دليل مقررات بانك مركزي عراق، 
انتقال آن مقدور نش��د؛ بنابراين تحويل دينار در داخل 

عراق پيگيري شد. 
در اين رابطه محمدرضا حس��ين زاده اظهارداشت: ما از 
بانك مركزي عراق درخواست كرديم اگر اجازه افزايش 
تعداد باجه ها و همچنين افزايش س��اعات كار و شبانه 

روزي كردن آنها را نمي دهد، الاقل اجازه بدهد دينارهاي 
موجود را به داخل مرز ايران منتقل كنيم تا در كشورمان 
و در لب مرز به زائران پرداخت ش��ود كه متاسفانه طرف 
عراقي با اين پيشنهاد هم موافقت نكرده است. البته بايد 
به اين مشكالت، ضعف زير ساخت هاي ارتباطي و بانكي 

عراق را نيز اضافه كرد.
بانك مركزي عراق نسبت به صدور مجوز براي داير كردن 
باجه هاي بيش��تر در عراق جهت پرداخت ارز به زائران، 
هم��كاري الزم را ندارد و لذا زائران اربعين حس��يني با 
مشكالتي مواجه شده اند. از دولت و بانك مركزي كشور 
دوست عراق، انتظار همكاري بيشتري داريم تا بتوانيم به 

زائران عزيز خدمات بهتري ارايه دهيم.
بانك ملي در اين ش��رايط رايزني ه��اي متعددي براي 
افزايش باجه با مقامات عراقي انجام داد و باجه هاي متعدد 
و مناسبي را اجاره كرد كه متاسفانه مسووالن عراقي آنها را 
هم تعطيل كردند و در نهايت يك ساختمان قديمي كه در 
شان مردم عزيزمان هم نيست، تحويل بانك ملي ايران شد 
و بانك مجبور شد به خاطر مصالح زائران از حداقل امكانات 
براي ارايه خدمات استفاده كند و در صورت عدم تحويل 
ارز توسط بانك در اين ش��رايط، زائران دچار مشكالت 
ديگري مي ش��دند. با اين حال بانك ملي ايران درصدد 
است با تسهيل روند تحويل ارز به زائران در اين شهر، صف 
را از بين ببرد. به گزارش تعادل، با توجه به عدم همكاري 
طرف عراقي براي افزايش تعداد باجه هاي تحويل ارز در 
شهرهاي نجف، كربال و كاظمين زائراني كه هنوز از كشور 
خارج نشده اند با توجه به شرايط سرويس دهي مطلوب تر، 
ارز خود را از ايستگاه هاي استقرار يافته در دو مرز مهران 

و شلمچه تهيه كنند.
 در راستاي رفاه حال زائران گرامي و جلوگيري از ازدحام 
در باجه هاي تحويل ارز و با توجه به افزايش باجه هاي ارايه  
ارز در مناطق مرزي و همچنين اضافه شدن بر جمعيت 
حاضر در شهرها زائران مي توانند ارز خود را از باجه هاي 
پس از مرز مهران و شلمچه در خاك عراق دريافت كنند.

با توجه به مشكالتي كه در هفته گذشته براي پرداخت 
ارز وجود داشت و تاخير در پرداخت ارز و همچنين نبود 
امكانات و آماده نبودن برخي مراكز باعث ايجاد صف هاي 
شلوغ شده بود، مسووالن ايراني تالش كردند كه پرداخت 
ارز را در مراكزي كه مش��غول پرداخت دينار هستند به 
صورت ش��بانه روزي داير كنند، ام��ا در نهايت منجر به 
افزايش تعداد پرسنل و مراكز توزيع دينار و فعال شدن 

مراكزي در مهران و شلمچه شده است. 
در چند روز اخير تصاوير متعددي از بي نظمي و صف هاي 
طوالني دريافت ارز از باجه هاي توزيع ارز در مرز و در كشور 
عراق در رسانه ها منتشر شده كه نشانگر عدم دسترسي 
زائران به دينار عراق و حض��ور آنها در صف و همچنين 
مراجعه به مراكز ديگر است كه با محل استقرار آنها فاصله 
داشته است آخرين عكس ها و فيلم هاي ارسالي از وضعيت 
تحويل ارز در شهر نجف نيز حاكي از حضور جمعيت زياد 
زائران در اين شهر است هر چند دو مركز تحويل ارز در 
اين شهر با تمام قوا و سرعت در حال كار هستند و اوضاع 

تحويل ارز تحت كنترل است.
در حال حاضر ب��ا وجود ازدحام جمعي��ت در نجف، 
تحويل ارز در زمان كوتاهي به زائران انجام مي ش��ود 
ولي به علت اينكه هر لحظه به جمعيت در مسير نجف 
و كربال اضافه مي شود، طبيعي است كه در اين محورها 

تراكم ديده مي شود.

گروه بانك وبيمه|
 به دنبال اعالم نرخ اون��س جهاني با قيمت 1۲3۲ دالر، 
قيمت طال روزپنج شنبه 3 آبان 97 در بازار تهران كاهش 
يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 4 ميليون و ۲85 
هزار تومان، نيم س��كه ۲ ميليون و 100 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 130 هزار و سكه يك گرمي 670 هزار 
تومان عرضه شد.  به گزارش تعادل، همچنين هر مثقال 
ط��الي 17 عيار يا مظنه، يك ميليون و 743 هزارتومان 
و هرگرم ط��الي 18 عيار نيز 40۲ ه��زار و 500 تومان 
فروخته ش��ده اس��ت. در بازار ارز نيز، دالر امريكا با نرخ 
13 هزار و 700 توم��ان و يورو نيز 15 هزار و 735 تومان 
معامله شد كه حكايت از ثبات نرخ ارز دارد. سايت سنا نيز 
قيمت فروش ارز براي روز چهارشنبه دالر 13689، يورو 
158۲6، دره��م 3683، يوان ۲070، پوند 17566، لير 

۲496 تومان اعالم شده است. 

     كاهش حجم معامالت دالر فردايي
در شرايطي كه معامالت دالر فردايي همواره يكي از داليل 
رشد نرخ در بازار ارز محسوب مي شود اما فعاالن بازار ارز 
در پي ثبات نسبي اين بازار از كاهش حجم معامالت دالر 
فردايي خبر مي دهند. طب��ق تعريف بانك مركزي دالر 
فردايي، معامله اي اس��ت كه مبادل��ه ارز و ريال به روز يا 
روزهاي آينده موكول شده و بطور عمده توسط اشخاص 
حقيقي انجام مي پذيرد و در اغلب موارد منجر به تحويل 
فيزيكي ارز نشده و تنها تفاوت قيمت تسويه مي شود. در 
رويه فعاالن ب��ازار ارز، دالر فردايي به دو صورت معامله 
مي شود در حالت اول دالري كه فردا تحويل خواهد شد 
امروز معامله شده و خريدار بخشي از قيمت را به عنوان 
بيعانه و بخش ديگر را هنگام اخذ دالر تس��ويه مي كند. 
حالت دوم به شكل قمار اس��ت و معموال بين دو دالل و 
بدون تبادل هيچ پولي انجام مي شود، در اين حالت صرفا 
طرفي كه بر اساس قيمت دالر روز بعد، ضرر كرده، مابه 

التفاوت قيمت دالر فردايي ب��ا دالر روز را به طرف ديگر 
پرداخت مي كند. يكي از دالالن دالر در اين زمينه گفت: 
دالر فردايي به معناي قمار تقريبا چند ماهي است از بين 
رفته اما معامله واقعي دالر براي تحويل در فردا همچنان 
وجود دارد. همچنين دالل ديگري حداقل ميزان معامله 
دالر فردايي را 10 هزار دالر اعالم كرد. از سوي ديگر، دو 
نفر از صرافان تهران ني��ز وجود معامالت قمارگونه دالر 
فردايي را بين دالالن تاييد و بيان داشتند اينگونه معامالت 
در چند ماه اخير بطور چشمگيري كاهش پيدا كرده اند.  
رضا تركاشوند دبير كانون صرافان ايران در خصوص دليل 
كاهش معامالت دالر فردايي در گفت وگو با ايبنا، گفت: 
متاسفانه قمار هميشه بين يك گروه متخلف وجود دارد 
اما مقدار آن با توجه به ثبات نسبي ارز و نداشتن نوسان 
شديد، كاهش يافته است. اين معامله كه طبق »مقررات 
ناظر بر عمليات ارزي صرافي ه��ا« ممنوع و قابل پيگرد 
قانوني است، يكي از عوامل افزايش قيمت دالر محسوب 
مي شود، تركاشوند معتقد است »دالالني كه وارد قمار 
دالر فردايي مي شوند اگر ميزان قمارشان زياد باشد براي 
پوشش ميزان ريسك، تمام سعي خود را مي كند فردا دالر 
به قيمت باالتري به فروش برسد«، ضمن آنكه قيمت باالتر 
دالر، حتي براي دالالني كه با افزايش قيمت در قمار ضرر 
كرده اند نيز مطلوب است چرا كه آنان مي توانند اندوخته 
دالرهاي خويش را با قيمت باالتري به فروش برسانند و 

سود سرشاري نصيب شان  شود.

     نقش معامالت دالر فردايي 
يكي از كارشناس��ان در اين زمينه گفت: در تمام دنيا با 
گروه هايي ك��ه بخواهند با اقدام��ات خويش قيمت ارز 
در بازار را دس��تكاري كنند، برخورد مي شود اما نبايد با 
برجس��ته كردن نقش معامالت فردايي، از نقش س��اير 
عوامل در افزايش قيمت ارز چشم پوش��ي كرد.  به گفته 
اين كارشناس، بانك مركزي بايد مقررات انجام معامالت 

آتي را تدوين كند تا بخشي از معامالت فردايي به صورت 
قانوني در آن قالب انجام ش��ود. البت��ه ناگفته نماند كه 
معامله دالر فردايي را بايد از معامله آتي كه طبق مقررات 
مربوطه، قانوني است تفكيك كرد، بر اساس دستورالعمل 
معامالت آتي كه در سال 1389 ابالغ شده است بانك ها، 
نقش برجسته اي در انجام اينگونه معامالت دارند و حداقل 

ميزان معامله 100 هزار دالر است.

     افزايش عمق بازار براي معامالت آتي
پيش از اين صمد كريمي مديركل صادرات بانك مركزي، 
گسترش و تعميق بازار بين بانكي و رفع محدوديت هاي 
ناش��ي از تحريم ه��اي بين المللي بانك��ي را الزمه تهيه 

دستورالعمل معامالت آتي دانسته بود.

     دشواري هاي تامين ارز در سال 98
از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه دولت در 
سال 98 براي پيشبرد امور اقتصادي با دشواري هايي از 
جمله تامين ارز مورد نياز كشور به ويژه فراهم كردن ارز 
براي تامين كاالهاي اساس��ي، دارو، تجهيزات پزشكي، 
نهاده هاي كش��اورزي و دامي، تامين معيشت اقشار كم 
درآمد جامعه، حمايت از توليد و حفظ اش��تغال، تامين 
س��المت و امنيت غذايي مردم، فراهم كردن دسترسي 
پايدار ب��ه آب و برق و چگونگي برق��راري ارتباط با نظام 
مالي دنيا و همچنين ايجاد تعامل مناس��ب با گروه ويژه 
اقدام مالي روبرو است. براين اساس، براي كنترل تقاضا و 
واردات و تامين كاالهاي اساسي و همچنين عرضه منظم 

ارز صادراتي به بازار بايد برنامه ريزي منظمي ارايه شود. 

  چشم انداز قيمت جهاني طال از نگاه تحليلگران
از س��وي ديگر، تحليلگ��ران اقتصادي بر اي��ن باورند كه 
قيمت جهاني طال در روزهاي آينده بيش��تر تحت تاثير 
تحوالت بازارهاي سهام و ريسك هاي ژئوپليتيك در عرصه 
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 حضور فعال بانك رفاه
در نمايشگاه كيش 

بانك رف��اه با هدف معرفي اثربخش محصوالت و 
خدمات خود و همچنين در راس��تاي گسترش 
تعام��الت با ش��ركت هاي فع��ال اقتص��ادي در 
پنجمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك، بيمه و 
خصوصي سازي كيش و دهمين نمايشگاه معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري كشور حضور فعال و 

باشكوه داشت.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه، مديران بانك 
رفاه در مذاكره با ش��ركت ها و س��ازمان ها ضمن 
تش��ريح سياس��ت هاي كالن بانك و همچنين 
خدمات رقابتي بانك، بر حمايت و حضور حداكثري 
بانك در حوزه هاي مختلف اقتصادي كشور تاكيد 
كردن��د و اظهار داش��تند: بانك رفاه ب��ا توجه به 
ظرفيت هاي ويژه اي كه در اختيار دارد و با عنايت 
به توان رقابتي خود، قادر اس��ت طيف متنوعي از 
خدمات و محصوالت بانكي را متناسب با نيازهاي 

گروه هاي مختلف مشتريان به ايشان ارايه كنند.
بانك رفاه در اين دوره از نمايش��گاه كه به مدت 4 
روز و در محل نمايشگاه بين المللي كيش برگزار 
شد با برپايي غرفه معرفي محصوالت و خدمات، 
به حاضران در نمايشگاه نيز مش��اوره هاي مالي 

ارايه كرد.
پنجمين نمايش��گاه بين المللي بورس، بانك، 
بيمه و خصوصي س��ازي كي��ش از 30 مهرماه 
الي سوم آبان ماه س��ال جاري برگزار و طي آن 
نشس��ت هاي تخصصي مختلفي برگزار شد و 
سخنرانان برجسته داخلي و خارجي به تشريح 
مباحث مرتبط با حوزه هاي بورس، بانك، بيمه 

و خصوصي سازي پرداختند.

 گسترش خدمات كارت
در سامانه بانك پاسارگاد

با گس��ترش ارايه خدمات در س��امانه بانكداري 
مجازي بانك پاسارگاد، مشتريان قادر هستند امور 
بانكي خود را در كوتاه ترين زمان و با امنيت بسيار 

باال، انجام دهند. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در اين 
سامانه خدمات س��پرده، كارت، كارت اعتباري، 
تسهيالت، چك و خدمات ارزي قابل ارايه است. 
بر اين اساس مشتريان مي توانند در بخش كارت 
خدمات متنوعي مانند درخواس��ت صدور كارت 
نقدي و كارت المثني، انتقال وجه كارت به كارت 
)حساب اصلي و حساب فرعي(، انتقال وجه مستمر 
كارت به كارت )انتقال وجه زمان دار به تاريخ آينده(، 
انتقال وجه كارت به كارت گروهي )از يك كارت به 
چندين كارت(، پرداخت قبض از سپرده و كارت، 
پرداخت قبض همراه اول با استفاده از شماره تلفن، 
درخواست خريد كارت هديه، تغيير سپرده اصلي 
كارت، درخواس��ت افزودن/حذف حساب فرعي 
به/از كارت، تعيين سقف برداشت كارت از پايانه 
خودپرداز، تعيين س��قف خريد كاال و خدمات از 
پايانه هاي مختلف، تعيين سقف انتقال از كارت 
از پايانه هاي مختلف، مس��دود نم��ودن كارت، 
امكان خريد شارژ اپراتور تلفن همراه، امكان اخذ 
موجودي كارت هاي پاس��ارگاد و امكان پرداخت 
قبض همراه اول مستمر در منوي خدمات قبض 
ارايه مي شوند. همچنين در بخش كارت اعتباري 
خدماتي همچون مشاهده جزئيات پرونده كارت 
اعتباري، نمايش دوره هاي صورت حساب كارت 
اعتباري، بازپرداخت آني كارت اعتباري و گزارش 
پرداخت بدهي كارت اعتباري قابل دريافت است. 
مركز مش��اوره و اطالع رس��اني بانك پاسارگاد به 
ش��ماره 8۲890 و همچني��ن س��امانه ارتباط با 
 مش��تريان در س��ايت اي��ن بان��ك ب��ه آدرس

 www.bpi.ir آماده ارايه مش��اوره و پاس��خ به 
سواالت مشتريان است.

 ضريب نفوذ بيمه عمر
به 15 درصد افزايش يافت

گروه بانك وبيمه|رييس بيمه مركزي گفت: در 
طي 7 ماه ابتدايي سال 1397 ضريب نفوذ بيمه به 
15 درصد رسيده، كه ضرورت دارد بورس، بانك و 
بيمه با هم تعامل بيشتري داشته باشند و كميته 

ثبات بازارهاي مالي در اين راستا ايجاد شود.
.به گزارش تعادل، غالمرضا سليماني اميري، رييس 
كل بيمه مركزي گفت: طي 7 ماهه ابتدايي سال 
1397 ضريب نفوذ بيمه به 15 درصد رس��يده، او 
همچنين تاكيد كرد كه بورس يانك و بيمه بايد با هم 
تعامل داشته باشند و كميته ثبات بازارهاي مالي در 

اين راستا ايجاد شود.
غالمرضا سليماني اميري در نمايشگاه بورس، بانك، 
بيمه و خصوصي سازي گفت: معموال بازار هاي مالي 
از جمله بيمه سطح كار آمدي نظام تامين مالي را در 
كشور رقم مي زند به عبارتي رشد اقتصادي مستلزم 

فعاليت بانك داري بورس و بيمه گري است.
وي افزود: تصميم گيري ها بر ديگر اركان الزم است . 
اگر وضعيت يك بخش خوب و وضعيت بخش ديكر 
خوب نباشد درست نيست فضاي تعامل بايد بين 
بانك بورس و بيمه بيشتر باشد. صنعت بيمه از طرق 
مختلف از جمله خريد اوراق از بازار سرمايه منابع 

ايجاد مي كند.
س��ليماني امي��ري ادام��ه داد:  ما ني��از داريم كه 
ريس��ك هايي را كه به واس��طه تحريم ها به داخل 
برگشته را از كشور خارج كنيم. در بحث ارز مجازي 
هم در بخش بيمه اي مي توانيم فعاليت داشته باشيم، 
وقتي م��ا از طريق بالك چين وارد ش��ويم، ضعف 

كمتري را تحمل خواهيم كرد.
وي گفت: ما نياز به يك كميته ثبات مالي داريم، ما 
آمادگي تاسيس شركت بيمه مشترك با بيمه هاي 
خارجي را داريم. عالوه ب��ر اين بايد فعاليت هايي 
انجام در جهت تدوين مقررات درباره نحوه فعاليت 
استارتاپ ها انجام دهيم. پيشنهاد مي كنم كه براي 
سال هاي بعدي نمايشگاه بورس درباره محور خاصي 

باشد و در آن محور خروجي داشته باشد.

بين المللي قرار خواهد داشت. در حالي كه قيمت جهاني 
طال طي هفته گذشته براي سومين بار متوالي با افزايش 
روبرو شده است، تازه ترين تحليل نشان مي دهد كه قيمت 
اين فلز گرانبها در روزهاي آينده تحت تاثير نوسان شاخص 
سهام در بازارهاي بين المللي و تحوالت سياسي قرار دارد. بر 
اساس اين گزارش سرمايه گذاران بين المللي به دقت منتظر 
انتشار آمارهاي رشد اقتصادي امريكا در سه ماه سوم امسال 
هستند. پيش بيني مي شود رشد اقتصادي امريكا در سه ماه 
سوم امسال نسبت به سه ماه دوم با كاهش روبرو شده باشد. 
نشست بانك مركزي اروپا در روز پنجشنبه نيز مي تواند 
عامل مهمي براي نوسان بازارهاي بين المللي به خصوص 
قيمت طال و س��اير فلزات گرانبها باش��د. آمارهاي بخش 
مسكن امريكا نيز مي تواند تاثير زيادي بر نوسان ارزش دالر 
و قيمت كاالهاي راهبردي داشته باشد. قيمت طال هفته 
گذشته با رشد 0.59 درصدي روبرو شده است. اين براي 
سومين هفته متوالي است كه قيمت طال با افزايش همراه 
بوده است. ش��اخص ارزش دالر امريكا نيز طي ماه جاري 
ميالدي با رشد 0.68 درصدي روبرو شده است. ارزش دالر 
در برابر ارزهاي معتبر بين المللي از ابتداي امسال تاكنون 4 

درصد رشد داشته است.

     پيش بيني روند قيمت طال تا پايان سال 2019
اين در حالي است كه موسسه تحقيقاتي متال فوكوس 
در تازه ترين تحليل خود پيش بيني كرده اس��ت كه 

قيمت طال براي ادامه مسير صعودي تا پايان امسال با 
برخي چالش ها روبرو خواهد بود ولي در س��ال ۲019 
ميالدي روند صعودي قيمت تش��ديد خواهد شد. به 
گزارش كيتكو نيوز، تحليلگران موسسه متال فوكوس 
اعالم كردند: تقويت ارزش دالر تا پايان س��ال ۲018 
مي��الدي مهم ترين چالش براي قيم��ت طال خواهد 
بود ولي با كاهش نس��بي ارزش دالر در س��ال ۲019 
ميالدي، قيمت طال نيز با افزايش همراه مي ش��ود. بر 
اساس اين گزارش موسسه متال فوكوس افزود: قيمت 
طال در سال ۲018 ميالدي تحت تاثير تحوالت كالن 
اقتصادي، تقويت ارزش دالر امريكا و سياس��ت هاي 
سختگيرانه پولي فدرال رزرو امريكا و تنش هاي تجاري 
بين واشنگتن و پكن با كاهش روبرو شده است. به نظر 
مي رس��د اصالح سياس��ت هاي مالياتي در امريكا نيز 
موجب افزايش تمايل س��رمايه گذاران به خريد سهام 
شركت هاي بزرگ شده و اين مساله در نهايت به ضرر 
قيمت طال بوده اس��ت. برخي از موان��ع براي افزايش 
قيمت طال طي ماه هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. 
تحليلگران متال فوكوس معتقدند كه شك و ترديدهاي 
زيادي وج��ود دارد كه آيا دالر امري��كا مي تواند روند 
صعودي اش را ادامه دهد يا نه. در صورت كاهش ارزش 
دالر در سال ۲019 ميالدي، روند قيمت طال صعودي 
خواهد بود.اصالحات مالياتي در امريكا موجب رش��د 

فزاينده بدهي ها و كسري بودجه دولت خواهد شد.



معرفي كتاب 5 بازار سرمايه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و مديرعامل شركت بورس تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كردند

عملكرد بورس انرژي در هفته اول آبان بررسي شدرييس كميته فقهي سازمان بورس بيان كرد

ارجاع متخلفان بورسي به دادگاه

ركورد جديد معامالت ماهانه بازار فيزيكي نقش محوري بورس كاال در ايجاد تعادل بازارها

گروه بورس| مسعود كريمي|
صعود پارامتر هاي اصلي بورسي و كسب بازدهي بيش از صد 
در صدي شاخص بورس تهران در كنار نوسان گيري برخي 
از دالالن در قالب اشخاص حقوقي يا حقيقي همگام با فراز 
و فرود  هاي هيجاني قيمت ها در تاالر شيشه اي باعث شد تا 
دادستان تهران در نشستي با مديران ارشد بازار سرمايه بر 
لزوم فرهنگ سازي، آموزش و تقويت نقش نظارتي بورس 
از طريق ارتباط سامانه هاي بورس با نهادهاي نظارتي تاكيد 
كند. حساسيت دادستاني در چنين بازه زماني و ارايه جزييات 
اسامي متخلفان بورس به قوه قضاييه نشان از عزم جدي 
س��ازمان بورس در راستاي افزايش شفافيت بازار سرمايه 
ايران دارد. در همين حال، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار معتقد است كه رسيدگي به پرونده هاي كيفري در 
صالحيت دادگاه ها است. بنابراين، سازمان بورس اقدام به 
شكايت از متخلفان بازار سرمايه كرد و در پي آن 75 پرونده 
به قوه قضاييه ارسال شد كه با جديت از طرف اين سازمان 
پيگيري مي شوند. شاپور محمدي با اشاره به جزييات اسامي 
پرونده هاي ارس��الي در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
پرونده هاي ارسال شده شامل شركت ها، اشخاص حقيقي، 
اف��رادي كه اقدام به دس��تكاري قيمت كردند يا اطالعات 
خالف واقع ب��ه مردم دادند، افرادي كه ش��ايعه پراكني يا 
سيگنال فروشي كردند، اشخاصي كه سايت هاي غيرمجاز 
راه اندازي كرده و به م��ردم وعده بازدهي باال دادند و تحت 
عنوان شركت هاي سرمايه گذاري كه حتي مجوز فعاليت 
از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار هم نداشتند،  مي شود. 
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه در بازار گفته مي شود از بدنه سازمان 
بورس هم افرادي به قوه قضاييه معرفي شده اند نيز تاكيد 
كرد: از بدنه بازار سرمايه و سازمان بورس هيچ فردي مرتكب 
جرم نشده است اما اگر تخلفاتي هم طي سال هاي گذشته از 
طرف سازمان بورس يا اركان صورت گرفته باشد افراد سريعا 
اخراج شده اند. اين در حالي است كه در اين زمينه موضوع 
جرم مطرح نيست چرا كه جرم در واقع نسبت به دستكاري 
يا اطالعات نهاني كه در قانون براي آن تعريف مش��خصي 
وجود دارد،  مطرح خواهد ش��د. وي در ادامه تصريح كرد: 
تعداد زيادي از مدي��ران را نه به عنوان جرم بلكه به عنوان 
تخلف، جريمه نقدي ش��دند. هيات مديره سازمان بورس 
مرجع تجديدنظر است و قانون به سازمان اختيار داده است 
و ما هم آنها را جريمه كرده ايم. شاپور محمدي تاكيد كرد: 
اين مبالغ به خزانه واريز شده است، ما تا جايي كه بتوانيم بايد 
پيشگيري كنيم كه مديران دچار تخلف نشوند، اما در صورتي 
كه تخلف صورت گرفت سازمان برخورد و جريمه خواهد 
كرد. اين در حالي اس��ت كه، در اين مسير سازمان بورس 
محكم گام برخواهد داشت و مديراني كه جريمه شده اند، به 

خوبي مي دانند كه به چه دليلي جريمه شده اند.

   برخورد قاطع با متخلفان
از س��ويي ديگر، علي صحرايي مديرعامل شركت بورس 
تهران در خصوص سازوكار و نوع برخورد شركت بورس با 
متخلفان در گفت وگو با »تعادل«  بيان كرد: طبق ماده 35 
قانون بازار، رسيدگي به تخلفات وظيفه بورس ها هم است. 
بنابراين بورس ها در راستاي اين وظيفه قانوني و مطابق با 

اساسنامه گام بر مي دارند. وي اظهار داشت: بورس تهران 
برنامه هايي در راستاي توانمند سازي بخش هاي حقوقي 
اين ش��ركت دارد. علي صحرايي در ادام��ه تصريح كرد: 
تقويت مسير آموزش دهي به بازيگران و كارگزاران عضو 
از ديگر برنامه هاي اين شركت محسوب خواهند شد. وي 
در خصوص چگونگي برخورد با متخلفان نيز گفت: ارجاع 
پرونده به كميته هاي رسيدگي به تخلفات از جمله اقدامات 
ابتدايي است. اما در صورتي كه پرونده جنبه جرم داشته 

باشد بطور قطع به دستگاه  قضايي معرفي خواهد شد. 

  صيانت از اطالعات خريداران نفت ايران 
افزون بر اين، شاپور محمدي رييس سازمان بورس با بيان 
اينكه گام جديدي از سوي مجلس براي ضمانت اجرايي 
افشاي اطالعات نهادهاي عمومي غيردولتي برداشته شده، 
گفت: اطالعات خريداران نفت ايران محرمانه باقي خواهد 
ماند. در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه افشاي اطالعات در 
نهادهاي شبه دولتي در چه وضعيتي است، گفت: در حال 
حاضر بيش از 33۰ ش��ركتي كه زيرمجموعه  نهادهاي 
عمومي غيردولتي هس��تند، از طريق كدال صورت هاي 
مالي خود را افشا مي كنند، بنابراين اجراي ماده ۶ قانون 
اصالحي قانون اجراي اصل ۴۴ شروع شده و شهرداري ها 
و وزارتخانه ها نيز در آن قرار دارند، جلساتي هم در مجلس 
در حال برگزاري بوده و دو روز گذشته نيز جلسه اي برگزار 
شده اس��ت و در صحن نيز مطرح خواهد شد تا ضمانت 
اجرايي كه سازمان بورس بايد به صورت قانوني به دست 
آورد تا به نهادهاي عمومي غيردولت��ي القا كند كه بايد 
صورتهاي مالي خود را افشا كنند نيز فراهم شود. وي افزود: 
در اين راستا با كمكي كه مجلس خواهد داشت، ضمانت 
اجرايي اين كار قوي تر ش��ده اس��ت و سازمان بورس نيز 
محكم تر پيش خواهد رفت، چراكه به هر حال اين اطالعات 
بايد به صورت مستمر اجرايي شود، يعني اين كار براي يك 

بار نيست و اطالعات بايد بطور مستمر افشا شود.
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت: طبيعتا 
ش��ركت هايي كه بزرگ تر بوده و اطالع��ات مالي آنها با 
اهميت تر اس��ت، در اولويت هس��تند، اما ش��ركت هاي 
كوچك تر كه به نوعي از عموم مردم تامين مالي مي كنند، 
بايد صورت هاي مالي خود را افشا كنند. براي مردم هيچ 
چيز محرمانه نيست و بايد افشا صورت گيرد، ضمن اينكه 
در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي، قانون تكليف كرده 
كه بايد صورت هاي مالي خود را افشا كنند، استثنائاتي هم 
كه در قانون هست، مشخص شده و بنابراين هيچ كسي نيز 
بهانه اي ندارد. محمدي با اشاره به عرضه نفت خام در بورس 
در كمتر از يك هفته آينده نيز گفت: اطالعيه عرضه نفت 
در بورس انرژي، از سوي متخصصان و كارشناسان شركت 
ملي نفت طراحي شده است و بحث هاي مربوط به بورس 
آن نيز از سوي شركت سپرده گذاري مركزي و بورس انرژي 
طراحي شده است و اما در مورد ويژگي هاي محموله هاي 
نفتي، شركت ملي نفت ايران صاحب نظر بوده و متخصص 
است. اين طراحي از نظر ما مناسب است و مشتري خود 
را خواهد داشت البته راجع به اينكه انعطاف داشته باشد و 
در عرضه هاي بعدي نيز با توجه به بازارسنجي كه بورس 
انجام داده و وزارت نفت نيز با توجه به تجربه بسيار بااليي 

كه در اين عرصه دارد، حتما مي تواند در اطالعيه هاي عرضه 
بعدي خود، متناسب با سليقه خريداران و بازار فضا را فراهم 

كند كه افراد بتوانند نفت خام ايران را خريداري كنند.
معاون وزير امور اقتص��ادي و دارايي افزود: اين يك تحول 
مناس��ب براي بازار نفت ايران بوده و براي سرمايه گذاران 
فرصت مناسبي را ايجاد خواهد كرد، از اين حيث ما خوشحال 
هستيم كه اين فرآيند شروع شده و وزارت نفت گام پيش 
گذاشته و سازمان بورس و بورس انرژي مصمم هستند كه 
اين كار انجام شود. محمدي ادامه داد: اميدواريم اين عرضه 
انجام شود، اما در فروش هاي بعدي نيز، ما پيشنهاد خريداران 
را جمع آوري خواهيم كرد و نظرس��نجي مي كنيم تا اگر 
جاهايي الزم باشد، تعديالتي را انجام دهيم. در عين حال در 
مورد مشتريان نفت خام ايران طبيعتا تا لحظه آخر از نظر 
سازمان بورس محرمانه بوده و اعالم نخواهند شد، البته در 
تابلو اين مشتريان به رقابت خواهند پرداخت، اما طالعات را 

ما محرمانه حفظ خواهيم كرد.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: يكي از 
وظايف اصلي بازار سرمايه حفظ اطالعات مشتريان است و 
از اطالعات تمامي كساني كه در دنيا، اين نفت را خريداري 
مي كنند، صيانت خواهد ش��د؛ روال و رويه قانوني ما اين 
است، در مورد س��هامداران نيز همواره اين رويه را رعايت 
كرديم، بنابراين هر فردي كه در اين رقابت ش��ركت كند، 
اطالعاتش حفظ مي ش��ود و تمام ش��رايط را براي جذب 
مشتريان در بورس نفت خواهيم داشت. وي اظهار داشت: 
ش��ركت ملي نفت ايران خودش مشترياني را از قبل دارد، 
هم آنها مي توانند در بورس حاضر ش��وند و هم افرادي كه 
عالقه من��د به قراردادهاي مالي نفت هس��تند، مي توانند 

حضور يابند و كساني كه ممكن اس��ت جديد به اين بازار 
اضافه مي شوند، حضور خواهند يافت. از اين حيث هيچ گونه 
محدوديتي وجود ندارد و مي توانند نفت را با شرايط اعالم 

شده، خريداري كنند. 

  راه اندازي بازار آتي ارز 
محمدي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا مقدمات بورس 
ارز فراهم ش��ده است، گفت: بانك مركزي ساز و كارهاي 
معامالت ارزي را طراحي كرده است، اما برنامه اين است 
كه بازار ارزي كه بانك مركزي فعال راه اندازي كرده، حفظ 
شود و معامالت نقدي ارز در بازار پول خواهد بود، اما براي 
معامالت فيوچر ارز نيز ما با بانك مركزي، تفاهم هايي داريم 
كه به محض اينكه بازار نقدي ارز، بتواند فرآيند تكامل خود 
را طي كرده و قيمت مرجع بتوانيم استخراج كنيم، بازار آتي 

ارز راه اندازي خواهد شد.

  اعتماد دولت و صنايع به بورس كاال 
رييس س��ازمان بورس اوراق بهادار گفت: بورس كاالي 
ايران طي ۱۱ سالي كه در اقتصاد ايران متولد شده است، 
خدمات و كمك هاي زيادي به فعاالن اقتصادي كشور 
ارايه ك��رده و اين بورس قطعا از ش��فاف ترين بازارهاي 
مالي است. ش��اپور محمدي در گفت وگو با كاالخبر، به 
نقش بورس كاال در اقتصاد اشاره كرد و گفت: طي چند 
سال اخير با تالش هاي صورت گرفته، معامالت بخش 
كشاورزي در بورس كاال متحول شده بطوري كه عرضه 
جو  و ذرت كل كش��ور در بورس انجام مي شود و شاهد 
رون��ق معامالت محصوالت مهمي همچ��ون گندم در 

بورس كاال هستيم. محمدي اظهار داشت: در حال حاضر 
زعفران كاران كشور مي توانند قيمت واقعي محصوالت 
خود را روي تابلوي معامالت بورس كاال مشاهده كنند 
در صورتي كه در گذشته چنين ظرفيتي وجود نداشت 
و اين شفافيت بطور حتم به سود كشاورزان است. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به حوزه فلزات اشاره كرد 
و ادامه داد: همه مس��ووالن و فعاالن ب��ازار فلزات بر اين 
موضوع تاكيد دارند كه به كمك بورس كاالي ايران، كشور 
از نظام حواله اي و غيرشفاف كه براي ميلگرد و فوالد وجود 
داشت رها ش��ده كه اين امكان تنها از طريق بورس كاال 

فراهم شده است.
وي ادامه داد: از س��وي ديگر در بورس كاالي ايران انواع 
محصوالت پتروش��يمي وجود دارد كه به صورت شفاف 
كشف قيمت شده و در بس��تري رقابتي معامله مي شود 
كه اين ش��رايط قابل قياس با دادوستدهاي گذشته بازار 
پتروشيمي نيست؛ اين موارد تنها بخشي از ظرفيت هاي 
بورس كاال در حوزه ايجاد شفافيت در معامالت بوده است 
كه مجموع اين كاركردها باعث اعتم��اد دولت و فعاالن 
صنايع به بورس كاالي ايران ش��ده اس��ت. محمدي در 
پايان يادآور شد: در برخي مواقع در روند معامالت نكاتي 
وجود دارد بطور مثال برخي توليدكنندگان كشور عنوان 
مي كنند كه به مواد اوليه دسترس��ي ندارن��د كه در اين 
خصوص با توجه به تعامالت مس��تمر با وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، انتظار داريم تا با پايش هاي منظم تنها 
مصرف كنندگان اصلي مجوز خريد م��واد از بورس كاال 
را بگيرند كه با اين اقدام ش��اهد تامين م��واد اوليه بدون 

هيچ وقفه اي خواهيم بود.

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام معتقد است 
كه بورس كاال در حال حاضر يك بورس توانا و رو به 
رشد است و تعداد كاالهايي كه در اين بورس عرضه 
مي ش��ود در حال افزايش بوده و مشاهده مي كنيم 
اين بورس نقش مح��وري در ايجاد تعادل بازارها را 

داشته است.
غالمرضا مصباحي مقدم رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام، در 
خصوص يازدهمين سالگرد تاس��يس بورس كاال و 
نقش اين بورس در ايجاد ش��فافيت ب��ه خبرگزاري 
مي��زان گفت: بورس كاال در ح��ال حاضر يك بورس 
توانا و رو به رش��د اس��ت و تعداد كاالهايي كه در اين 
بورس عرضه مي شود در حال افزايش بوده و مشاهده 

مي كنيم اين بورس نقش مح��وري در ايجاد تعادل 
بازارها را داشته است.

وي افزود: از گروه محصوالتي كه در بورس كاالي ايران 
عرضه مي شود، مواد پتروشيمي است كه از گستردگي 
وسيعي برخوردار است و مكانيسم بورس كاال توانسته 

شفافيت مطلوبي را براي اين حوزه به ارمغان بياورد.
مصباح��ي مقدم اظهار كرد: همچني��ن گندم نيز به 
عنوان يكي از كاالهاي ضروري مورد نياز مردم در اين 
بورس عرضه و معامله مي شود؛ جو و ذرت نيز با حجم 
باال در اين بورس عرضه مي شود و از اين در آينده شاهد 
آشنايي و حضور بسياري از كشاورزان كشور در بورس 

كاالي ايران خواهيم بود.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام تصريح كرد: 

بورس كاال طي س��ال هاي گذش��ته نقش موثري در 
تنظيم بازار و شفافيت ايفا كرده و ضمن اينكه كشف 
قيمت كاالها عادالنه تر شده و به دليل ايجاد رقابت و 
واقعي شدن بازارها، پيش بيني براي توليدكنندگان 

ممكن شده است.
مصباحي مق��دم به ابزاهاي مالي بورس كاال اش��اره 
كرد و گفت: اصوال ابزارهاي مالي موجب مي شوند تا 
بازارها گسترش و عمق زيادي پيدا كنند ضمن اينكه 
ابزارهاي نوين كمك بيشتري به بنگاه هاي اقتصادي 
مي كند تا بتوانند فعاليتشان را افزايش دهند و به دليل 
ساختار پوشش ريسك اين ابزارها مطمئن باشند كه 
منافعشان در يك رقابت تأمين مي شود كه بورس كاال 

نيز از ابزارهاي مالي بهره مند است.

طي مهر ماه ۱397 ارزش معامالت بازار فيزيكي فرآورده هاي 
هيدروكربوري به ۱۶، ۶۶۶ ميليارد ريال رسيد كه ركوردي 
جديد در معامالت ماهانه بازار فيزيكي بورس انرژي ايران 
است. در روز شنبه پنجم آبان ماه كاالهاي بوتان، پروپان، گاز 
مايع صنعتي و برش سنگين پتروشيمي بندر امام در رينگ 
داخلي و نفتاي سنگين پااليش نفت الوان در رينگ بين الملل 
بورس انرژي عرضه مي شود. همچنين در روز چهارشنبه طي 
معامالت آخري��ن روز كاري هفته كاالهاي ميعانات گازي 
پااليش گاز خانگيران و ايالم در رينگ داخلي بورس انرژي 
عرضه شدند. ۱5 هزار و 2۶ تن انواع فرآورده هيدروكربوري 
به ارزش بيش از 887 ميليارد ريال در بازار فيزيكي بورس 
انرژي ايران مورد معامله قرار گرف��ت. طي مهر ماه ۱397 
ارزش معامالت بازار فيزيكي فرآورده هاي هيدروكربوري 

به ۱۶ هزار و ۶۶۶ ميليارد ريال رسيد كه ركوردي جديد در 
معامالت ماهانه بازار فيزيكي بورس انرژي ايران است. گفتني 
است در جريان معامالت روز چهارشنبه بورس انرژي ايران 
)چهارشنبه 97.8.2( در تابلوي قراردادهاي سلف موازي 
استاندارد با سررسيد يكسال و بيشتر در نماد »سمپنا97۱«، 
تعداد 2۰۰ هزار قرارداد به ارزش ۶5۴ ميليارد و 5۰2 ميليون 
ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار عمده فروش��ي برق 
نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم 
باري روزانه 97.۰9.۰2 گشايش يافتند. همچنين در بازار 
عمده فروش��ي برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، 
ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97.۰8.۰۶، 97.۰8.۰7، 
97.۰8.۰8 در پايان جلسه معامالتي چهارشنبه متوقف و 

فرايند تحويل آنها آغاز شد.
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تحليل بنيادي طال

 آلفابت و آمازون 
عامل سقوط شاخص ها شدند

در س��ال هاي اخي��ر 
ميل به تحصيل دانش 
روز و كسب اطالعات 
چه در سرمايه گذاران 
س��نتي و چ��ه در 
سرمايه گذاران نسل 
جديد، به عنوان يك 
نياز احس��اس ش��ده 
اس��ت. در بازاره��اي 

مختلف اعم از بورس، مسكن، ارز و ... اشتياق به 
تحليل رخدادهاي مالي در عموم سرمايه گذاران 
به وضوح مشاهده مي شود. يكي از بازارهايي كه 
به صورت س��نتي مورد توجه مردم قرار گرفته و 
در بورس ايران نيز مبادالت مناسبي دارد طال به 
صورت كلي و سكه طال بطور اخص است. اين بازار 
را مي توان قديمي ترين بازار داخل كشور دانست 
كه هنوز هم شور و هيجان در مبادالت آن وجود 
دارد و با ابزارهاي مالي نويني كه بر روي اين فلز 
گرانبها ايجاد شده، انتظار مي رود اين هيجان و 
بازار ثانويه قوي، تا ساليان سال نيز ادامه داشته 
باشد. به طريق اولي تحليل قيمت اين فلز گرانبها 
نيز در تار و پود جامعه رخنه كرده و بيراهه است 
كه اشتياق به تحليل طال را صرفاً به سرمايه گذاران 
اين حوزه نسبت داد چرا كه گستردگي و پوشش 
آن به اندازه كل جامعه است. دليل نگارش كتاب 
حاض��ر ارايه يك قالب كلي ب��راي تحليل گران 
بنيادين اس��ت تا بتوانند در هر برهه زماني يك 
جمع بندي كامل از قيمت اين فلز گرانبها داشته 
باشند و بر اساس داده هاي بنيادي اقدام به خريد 

و فروش اين سرمايه ارزشمندكنند.
در كتاب »تحليل بنيادي طال«،  نوش��ته بهنام 
بهزادفر، همچنين در خص��وص بازارهاي آتي، 
اختيار معامله گواهي سپرده و صندوق هاي قابل 
معامله كااليي سكه طال كه هم اكنون در بورس 
كاالي ايران تعريف شده و قابل معامله است، نيز 
توضيحاتي ارايه شده تا س��رمايه گذاران بالقوه 

بتوانند از مزاياي اين بازار نيز بهره مند شوند.

گزارش عملكرد اين دو شركت در حالي منتشر 
شد كه كارشناس��ان درآمد بيش��تري را براي 
آنها تصور داش��تند و گزارش عملكرد نتوانست 
پيش بيني كارشناس��ان را محقق كند. سقوط 
سنگين قيمت سهام ش��ركت آلفابت )شركت 
مادر گوگل( و آم��ازون، موجب افت دومينويي 

سهام آسيايي ها شد.
به گزارش سنا، افت سنگين قيمت سهام شركت 
آلفابت و آمازون موجب افت ديگر متغيرها در بازار 
امريكا شد به اين ترتيب شاخص ها در معامالت 

صبحگاهي آسيا را هم نزولي كرد.
گزارش عملكرد اين دو شركت در حالي منتشر 
شد كه كارشناسان درآمد بيشتري را براي آنها 
تصور داشتند و گزارش عملكرد نتوانست پيش 

بيني كارشناسان را محقق كند.
به اين ترتيب شاخص آتي داوجونز افت شديدي 
را متحمل ش��د و اين روند منف��ي به معامالت 

صبحگاهي روز جمعه در بازارهاي آسيا رسيد.
در بازارهاي آسيايي، شاخص آسيا پاسفيك به غير 

از ژاپن با افت يك درصدي همراه شد .
جيمز مك گلو، مديرعامل ش��ركت كارگزاري 
آرگونات بريسبان در اين خصوص اظهار داشت: 
هيچ شك و شبه هاي در خصوص كاهش اعتماد 
سرمايه گذاران به بازار وجود ندارد. بازاري كه هر 
روز بر اساس يك تعرفه تجاري مي تواند زير و رو 
شود و رفتار سياسي دولتمردان تأثير بسياري بر 
آن دارد براي سرمايه گذاري قابل اعتماد نيست .

اما در سوي ديگر، بازار چين نيز شاهد افت شديد 
متغيرهاي معامالتي بود. در طول هفته جاري اين 
بازار دستخوش تصميمات مسووالن و دولتمردان 

براي نجات بازار بود.
تالش دولتمردان چيني ب��راي عبور از تنگناي 
جنگ تعرف��ه اي در جديد ترين اق��دام موجب 
همكاري ه��اي بانك مركزي اين كش��ور و ژاپن 

شده است.
بانك هاي مركزي اين دو كشور طي توافق نامه 
پول��ي 2۰۰ ميليارد يوآن را ب��ا 3.۴ ميليون ين 

تهاتر كردند .
هدف از اين اقدام ثبات روابط اقتصادي بين اين دو 
كشور و انعطاف بيشتر در مقابل تغييرات قيمت 
دالر در سرزمين چين بوده است كه امكان تزريق 
يوآن از طرف بانك هاي ژاپن به شركت هاي ژاپني 

فعال چين و بالعكس را تسهيل مي كند.
در بازار هنگ كنگ، ش��اخص اصلي بورس اين 
كش��ور با اف��ت ۱.۰5 درصدي رو به رو ش��د كه 
بيش��ترين اثر منفي را افت س��هام شركت هاي 

تكنولوژي در اين بازار داشت .
شركت هاي تكنولوژي متهم اصلي سقوط بازار 
كره جنوبي نيز بودند و موجب افت ۱.۶ درصدي 
شاخص اصلي بورس اين كشور شدند و شاخص 
كاسپي را به كمترين ميزان معامله شده نسبت 

به سال 2۰۱7 رساندند.
در بازار استراليا ش��اخص اصلي بورس سيدني 
افت ۰.۴ درصدي را از آن خود كرد . در ژاپن نيز 
ش��اخص نيكي معامالت صبحگاهي را در مدار 
منفي آغاز كرد و تا به اين س��اعت در حدود 3.7 

درصد از ارزش خود را از دست داده است.
 اين در حالي است كه در پايان ساعات كاري امروز 
نيز گزارش توليد ناخالص داخلي امريكا منتشر 
خواهد ش��د و بازار كاموديتي ها در انتظار تغيير 

شگرفي خواهند بود.

بين الملل

گروه بورس | 
در پايان معامالت هفته منتهي به 2 آبان ماه 97 شاخص 
كل نسبت به هفته قبل با ۱ درصد كاهش مواجه شد. در 
پايان معامالت هفته منتهي به 2 آبان ماه 97، شاخص 
كل با ۱8۶9 واحد كاهش نس��بت به هفته قبل، به رقم 

۱8۱۰۶۰ واحد رسيد. در اين هفته 
شاخص بازار اول با 2979 واحد كاهش به رقم ۱3۴557 
واحد بالغ گرديد و ش��اخص بازار دوم ب��ا ۴۰۱۱ واحد 
كاه��ش به عدد 355۰23 واح��د را تجربه كرد و به اين 
ترتيب شاخص بازار اول با 2 درصد كاهش و شاخص بازار 
دوم با ۱ درصد افزايش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.
در 5 روز كاري اين هفته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار 
به 5389 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل 
۱3 درصد افزايش يافته است. در ضمن تعداد ۱377۶ 
ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از ۱ ميليون 5۴ هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 2 درصد افزايش 
و ۱5 درصد كاهش را نس��بت به هفته گذش��ته تجربه 
كردند. اين درحالي است كه تعداد ۱۶۶ ميليون واحد از 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران 
به ارزش كل بيش از ۱۶92 ميليارد ريال مورد معامله قرار 

گرفت. برهمين اساس به ترتيب 29 درصد و 29 درصد 
كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

  بازدهي 2 درصدي »آيفكس«
عرضه اوليه ۱۰ ميليون ورقه اس��ناد خزانه اسالمي در 
نماد »اخزا7۰8« به ارزش ۱۰ هزار ميليارد ريال و ادامه 
پذيره نويسي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه 
فناوري بازنشستگي 2۰ درصد تأديه از رويدادهاي مهم 

فرابورس ايران در هفته منتهي به چهارم آبان ماه بود.
شاخص كل فرابورس ايران نيز در پي فرازوفرودهايي در 
نهايت با ۴5 واحد رش��د نسبت به هفته قبلي در ارتفاع 
2۰۶5 واحدي قرار گرف��ت كه بازدهي دو درصدي را از 

ابتداي هفته به ثبت رسانده است.
در هفته اي كه گذشت همچنين تغيير مالكيت ۴ هزار و 
۴97 ميليارد ريال به ارزش 28 هزار و 397 ميليارد ريال 
در 537 هزار نوبت معامالتي در بازارهاي نه گانه فرابورس 
ايران صورت گرفت كه ۴7 درصد از كل حجم و 33 درصد از 
كل ارزش مبادالت هفتگي فرابورس به بازارهاي اول و دوم 
اختصاص يافت. بدين ترتيب دو هزار و ۱25 ميليون سهم 
به ارزش 9 هزار و 5۰8 ميليارد ريال در 5 روز كاري هفته 

گذشته در بازارهاي اول و دوم دست به دست شد. اين ارقام 
حاكي از آن است كه حجم مبادالت اين دو بازار با كاهش 
روبرو شده در حالي كه ارزش معامالتي بازار اول ۱۰ درصد 
افزايش يافته است. نگاهي به دادوستد معامله گران در بازار 
پايه نيز نشان مي دهد كه در تابلو »پايه الف« 2۱ ميليون 
سهم به ارزش ۱25 ميليارد ريال، در تابلو »پايه ب« يك 
هزار و 7۴3 ميليون سهم به ارزش ۴ هزار و 2۱2 ميليارد 
ريال و در تابلو »پايه ج« نيز 3۶7 ميليون سهم به ارزش 537 

ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفته است.
از اين رو دو هزار و ۱3۱ ميليون س��هم به ارزش ۴ هزار و 
87۴ ميليارد ريال در مجموع تابلوهاي مبادالتي »الف«، 
»ب« و »ج« اين بازار دست به دست شده است كه كاهش 
دو و ۱2 درصدي را به ترتيب در حجم و ارزش مبادالت 

اين بازار نسبت به هفته پيشين رقم زد.
در بازار ابزاره��اي نوين مالي نيز حجم مبادالت هفتگي 
نسبت به هفته گذشته 39 درصد افزايش و ارزش مبادالت 
اين بازار با تغيير نه چندان نسبت به هفته قبل از آن يك 
درصد كاهش يافت تا حجم و ارزش دادوس��تدهاي بازار 
ابزارهاي نوين مالي در هفته منتهي به ۴ آبان ماه به 2۴2 
ميليون س��هم به ارزش افزون بر ۱۴ ه��زار ميليارد ريال 

برس��د. در اين ميان ۱3 ميليون ورقه به ارزش ۱۱ هزار و 
355 ميليارد ريال مربوط به مبادالت اوراق بدهي و 229 
ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و ۴۴۱ ميليارد ريال مربوط 

به دادوستد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله بود.
همچنين معامله گران اوراق تسهيالت مسكن در هفته 
كاري گذشته به خريدوفروش 35/. ميليون ورقه تسه 
اقدام كردند كه ارزش اين مبادالت به 2۱7 ميليارد ريال 
رسيد. رصد معامالت خرد بازار سهام و اختيار سهام به 

تفكيك گروه هاي صنعت نشان مي دهد ارزش هفتگي 
اين مبادالت به ۱۴ هزار و 22۰ ميليارد ريال رسيده است 
كه ۱8 درصد از آن به گروه فلزات اساسي و ۱5 درصد نيز 

به گروه محصوالت شيميايي اختصاص يافت.
گروه هاي فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي، 
مواد و محصوالت دارويي و خودرو و ساخت قطعات نيز 
به ترتيب جايگاه هاي س��وم تا پنجم را در ميان صنايع 

فرابورسي در اختيار گرفتند.

ريزش منفي 1 درصدي
وضعيت معامالت بورس و فرابورس در هفته اول آبان بررسي شد

در  بازار



تشكلها6خبر

تغيير ساختار شركاي تجارت خارجي پس از تحريم

كاهش مشروط قيمت محصوالت سلولزي

رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق ايران مطرح كرد

تجارباتحريمچگونهكنارميآيند

وضعيت سفيد پوشك و دستمال كاغذي

ICT ضرورت تدوين نقشه راه توسعه صادرات

در دوره قبل تحريم، اتفاقات باعث تغيير شركاي تجاري 
ايران شد. سهم چين به عنوان محل تأمين اصلي كاالهاي 
مصرفي افزايش يافت، ام��ارات نقش هاب را ايفا مي كرد و 
بازارهاي صادراتي بس��يار محدود ش��د. حال در اين دوره 
تحريم نيز شرايط در حال تغيير است و از هم اكنون مي توان 
پيش بيني كرد كه اين تغييرات باعث تغيير ساختار تجارت 

خارجي خواهد شد.

  نگاهي به آمار
آمار گمرك جمهوري اس��امي ايران از مهم ترين مبادي 
واردات كشور در شش ماهه اول امسال اطاعات قابل توجهي 
را در خصوص تغيير جايگاه و حجم واردات از كشورهاي مبدأ 
وارداتي در مقايسه با محدوده زماني مشابه در سال گذشته و 
حضور شركاي جديد ارايه مي دهد؛ رشد قابل توجه واردات 
از كشور عمان از جمله نكات قابل توجه اين آمار است؛ اين 
كشور در شش ماهه نخست سال جاري با 263 درصد رشد 
ارزشي و 291 درصد رش��د وزني فصل تازه اي از تبادالت 
تجاري را با اي��ران رقم زده؛ اين در حالي اس��ت كه عمان 
در س��ال هاي قبل حتي در ليست بيست شريك وارداتي 
برتر ايران قرار نداشت؛ اين رشد مي تواند حاصل تعامات 
ديپلماتيك مطلوب دو كشور و بهره برداري از فرصت پيش 

آمده پس از باالگرفتن تنش ها بين ايران و امارات باشد.
اتريش نيز از كشورهايي است كه در يك سال اخير در بخش 
صادرات كاال به ايران حضور پررنگي داشته است؛ آمارهاي 
گمرك جمهوري اسامي ايران، ش��اهد رشد ارزشي 37 
درصدي و رشد وزني 119 درصدي واردات از اتريش است؛ 
اين كشور نيز طي يكسال گذشته توانسته با بهره برداري 
از فرصت هاي پسابرجامي خود را به ليست بيست كشور 
مبادي وارداتي ايران وارد كند. در مجموع بيس��ت كشور 
مبادي وارداتي نام برده شده 2۰ ميليارد و 29 ميليون دالر 
كاال به وزن 14 ميليون و 328 ميليون تن، سهم 9۰ درصد از 
واردات كشور را به خود اختصاص داده اند. اين رقم در همين 
محدوده زماني در سال 96 به لحاظ ارزش بالغ بر 49 ميليارد 
و 265 ميليون دالر به وزن 34 ميليون و 25۰ هزار تن است.
كاهش 11 درصدي در بخش ارزشي و 7.5 درصدي به لحاظ 
وزن��ي را مي توان متاثر از افزايش نرخ ارز و محدوديت هاي 
تخصي��ص ارز به واردات دانس��ت؛ همچنين چالش هاي 
گمركي از جمله الزام واردكنندگان به پرداخت مابه التفاوت 
ارزي كه نتيجه آن بي ميلي واردكنندگان به ترخيص كاالي 
وارداتي و رس��وب آن در گمرك ب��وده را مي توان از داليل 
مهم افت واردات كاال ذكر كرد. بر اساس آمار منتشر شده از 
گمرك جمهوري اسامي مهم ترين مبادي واردات كشور 
در شش ماهه سال 1397، بيست كشور بوده كه به ترتيب 

درصد سهم ارزش��ي از كل واردات، چين، امارات متحده 
عربي، جمهوري كره، هند، آلمان، تركيه، سويس، فرانسه، 
فدراسيون روسيه، هلند، سنگاپور، ايتاليا، انگلستان، عمان، 
ژاپن، برزيل، اتريش، بلژيك، اسپانيا را شامل مي شود. طبق 
آمار، چين صادراتي بالغ بر5 ميليارد و 5۰2 ميليون دالر به 
وزن يك ميليون و 725 هزار تن صادرات به ايران داش��ته 
كه نسبت به شش ماهه نخست سال 96 به لحاظ ارزشي 
4 درصد و از نظر وزني 2۰ درصد كاهش نش��ان مي دهد؛ 
امارات، دومين كشور در اين ليست بالغ بر 3 ميليارد و 159 
ميليون به ارزش 2 ميليون و 57 هزار تن كاال به ايران صادر 
كرده كه 14.2 درصد كل واردات كش��ور را از بعد ارزش به 
خود اختصاص داده كه نس��بت به سال گذشته در همين 
محدوده زماني از نظر ارزش��ي 3۰ درصد و از نظر وزني 13 

درصد افت داشته است.

  افزايش سهم روسيه
از ديگر ن��كات قابل توجه در اي��ن آمار حج��م واردات از 
فدراسيون روسيه است؛ روسيه در شش ماه اول سال 97 
در رتبه نهم مهم ترين مبادي وارداتي كش��ور قرار گرفته، 
اين در حالي اس��ت كه در س��ال 96، اين كشور در جايگاه 
سيزدهم قرار داشت؛ روسيه رقمي بالغ بر 633 ميليون دالر 
كاال به ايران صادر كرده كه سهم ارزشي معادل 2.9 درصد 
از كل واردات كش��ور ما را از آن خود كرده است؛ روسيه در 
اين پيشروي رشد 1۰۰ درصدي را در بخش ارزشي و 28 
درصدي به لحاظ وزني را در حوزه صادرات به ايران تجربه 
كرده است. سنگاپور نيز در اين محدوده زماني توانسته در 
حوزه صادرات به ايران، به رشد 16 درصدي به لحاظ ارزش 

كااليي و 38 درصدي از منظر وزني دست پيدا كند.

  محدوديت هاي تحريمي
يكي از مواردي كه مي تواند ساختار تجارت خارجي را تا حد 
زيادي تغيير دهد، محدوديت در ارايه خدمات به تجارت 
است. براساس خبرمنتشر ش��ده از سوي يكي از رسانه ها 
اعام ش��د بانك كنلون چين طي هشداري به مشتريان 
خود درخواس��ت كرده است كه كليه تعامات با ايران را تا 
تاريخ 3۰ اكتبر قطع كنند و براين اساس تاكيد شده كه تا 
اين تاريخ تاش خود را جهت تكميل و تسويه حوالجات 
ارزي خود طي اين هفت روز آينده تسريع و تشديد كنند. 
برهمين اساس خبرگزاري رويترز نيز اعام كرده است كه 
بانك كونلون، مهم ترين ش��اهراه تراكنش چين با ايران، 
در ماه آينده مي��ادي از پرداخت پول به تهران خودداري 
خواه��د كرد. چهار منبع آگاه، با اعام اين خبر، گفتند كه 
دليل اين تصميم، فشار روزافزون امريكا براي منبع مبادله 

بانك ها با ايران است. كونلون، مهم ترين كانال رسمي انتقال 
پول ميان تهران و پكن، به مشتريان خود اعام كرد كه از 
اول نوامبر از پذيرش يوان در راستاي پرداخت هاي ايران به 
چين، خودداري خواهد كرد. اين بانك كه بازوي مالي گروه 
دولتي »سي ان پي سي« آن را كنترل مي كند، در اواخر ماه 
آگوست نيز معامله با ايران بر پايه يورو را نيز متوقف كرده 
بود. اين چهار منبع كه نخواستند نام شان فاش شود، اعام 
كردند كه اين تعليق بدون هيچ سروصدايي صورت گرفته 
بود. كونلون از اظهارنظر در اي��ن باره خودداري كرد و يك 
سخنگوي سي ان پي س��ي نيز درباره اين مساله اظهانظر 
نكرد. هنوز مشخص نيست كه اين تعليق چه مدت طول 
مي كشد و شركت هاي چيني كه به ايران كاال مي فروشند 
چگونه مي توانند مبالغ خ��ود را دريافت كنند. همچنين 
مشخص نيست كه آيا فروش نفت ايران به چين نيز شامل 
اين مساله مي شود يا نه. اما مجيدرضا حريري نايب رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران چين با اشاره به اينكه ضروري 
است كه بانك مركزي در اين زمينه روشنگري الزم را انجام 
دهد تا ش��بهات و ش��ايعات به وجود آمده مرتفع شود در 
تصحيح اين خبر اظهار داشت: بانك كنلون چين تعامات 
خود با ايران را قطع نكرده است و تنها به فروشندگان چيني 
اعام كرده است كه هر كار نيمه تمام اعم از حواله يا حساب 
باز را با طرف هاي تجاري ايران تا اين تاريخ فيصله دهيد زيرا 
نمي توانيم اطمينان بدهيم كه بعد از 4 نوامبر درخصوص 
جابه جايي حواله ها با ديگربانك هاي داخلي چين چه اقدامي 
مي توان انجام داد. بنابراين هشدار داده اند كه اگر گشايش 
اعتبار انجام شده يا دريافت و پرداخت هاي نيمه تمامي دارند 
تا آخر اكتبر يعني 1۰ آبان به اتمام برسانند. وي با بيان اينكه 
اقدام كنلون بانك به دليل جابه جايي حواله بين اين بانك و 
ديگر بانك هاي چيني است كه معلوم نيست بعد از اجراي 
تحريم هاي نهايي در چه وضعيتي قرار مي گيرد، يادآورشد: 
مبادالت بانكي و حواله ها تنها از طريق كنلون بانك براي 
فروشندگان چيني انجام مي شد. اين بانك با دنيا كار نمي كند 
و در واقع اين صندوقي است كه در دوره تحريم هاي قبلي 

طراحي شد تا ايران بتواند به واسطه آن با طرف هاي تجاري 
در چين كار كند و از سوي امريكا نيز تحريم شد و همچنان 
در تحريم قرار دارد. براين اصل از آنجا كه برقراري ارتباط در 
زمان اجرا شدن تحريم نهايي امريكا بين كنلون بانك با ديگر 
بانك هاي چيني براي جابه جايي حواله تجار چيني با موانع 
بسياري روبرو مي شود اين بانك هشدار الزم را به مشتريان 
خود داده است. حريري با تصريح براينكه بانك هاي ديگر 
چين در هيچ زمينه اي حاضر به همكاري با ايران نيستند، 
گفت: پيش از اين عدم همكاري بانك هاي چيني با ايران 
بحث تحريم ها نبود بلكه بهانه قانوني آنها اين بود كه سيستم 
بانكي ايران براساس اعام FATF درمنطقه قرمز قرار دارد 
و به واسطه آن پول ايران در شمار پول هاي خطرناك قرار 
مي گيرد. از سوي ديگر 4 بانك مطرح چين جزو بانك هاي 
بزرگ دنيا هستند كه به دليل وجود سهامداران امريكايي 
و مبادالت بسيار گسترده با اين كشور نمي توانند با كنلون 
بانك كار كنند يعني حتي در شرايطي كه ما تمامي موارد 
مطرح شده از سوي FATF را هم بپذيريم و بهانه قانوني اين 
بانك ها را مرتفع كنيم باز هم به دليل وحشت از تحريم هاي 
امريكا كه اعام كرده هر بانكي ولو با چند واس��طه با ايران 
كار كند تحريم مي ش��ود نمي توانند همكاري كنند زيرا 
بانك هاي بزرگ چيني شعبات متعددي در امريكا دارند 
بنابراين از آنجا كه معلوم نيست بعد از تحريم هاي نهايي چه 
اتفاقي مي افتد كنلن بانك اين هشدار را به مشتريان خود 
داده است. نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران چين 
با تاكيد براينكه ضروري است بانك مركزي در اين زمينه 
روش��نگري الزم را انجام دهد و سكوت نكند زيرا منجر به 
ايجاد شبهات و شايعاتي مي شود، عنوان كرد: اطاعات ما از 
سوي طرف هاي تجاري چيني به دست آمده و در اين زمينه 
وظيفه بانك مركزي است كه اطاعات الزم را ارايه و تعيين 
تكليف كند تا چنانچه براي تجار و رسانه ها سوءتفاهمي 
پيش آمده حل شود. به گفته حريري چيني ها بطور رسمي 
اع��ام كرده اند كه حتي بعد از اج��راي تحريم هاي نهايي 
مبادالت تج��اري خود را با ايران حفظ مي كنند يعني هم 

نفت مي خرند و هم در مقابل كاال مي فروشند و اين سياستي 
است كه وزارت خارجه و وزارت تجارت چين بطور رسمي 
اعام كرده اند. اما آنها با حفظ منافع خود تدابير الزم را در نظر 
مي گيرند زيرا وقتي كه ايران در دوره بعد از برجام در حالي كه 
مي توانست با تمام كشورها مذاكرده كند همه انرژي وزارت 
امورخارجه، اتاق بازرگاني وتجار به سمت اروپا متمايل بود، 
اين موضع گيري سياسي تاثير منفي روي چيني ها گذاشت 
زيرا قرار نيست كه يك كشور تنها شريك روزهاي سختي و 
بحران باشد و در زمان گشايش نيز انتظار دارد كه از جايگاه 
ويژه تري براي گسترش روابط تجاري برخوردار باشد. اما 
اين مهم اتفاق نيافتاد و اين مساله مي تواند چيني ها را آزرده 

خاطر كرده باشد.

  حركت به سمت اروپا؟
حريري در ادامه با تاكيد براينكه اين موارد تحليل شخصي 
اس��ت و بدون وجود شواهد اعام مي ش��ود، افزود: بعد از 
خروج امريكا از برجام تمايل ديپلماسي خارجي ما به سمت 
اروپايي ها و گرفتن امتياز از آنها بود كه دراين شرايط چيني ها 
محافظه كارانه دست نگه داشته اند تا رفتار اروپاييان را بعد از 
4 نوامبر با ايران مورد سنجش قرار دهند. براين اساس قاعدتا 
اگر صندوقي از سوي اروپايي ها مانند همين صندوق كنلون 
بانك تشكيل شود و اروپايي ها در اين زمينه امتيازي از ايران 
بگيرند، بط��ور حتم مي تواند بر مدل تجاري ما با چيني ها 
تاثير بگذارد و آنها نيز خواهان امتياز از ايران باشند. به اعتقاد 
حريري وضعيت حوزه تجارت فرامرزي ايران به خصوص 
در يك سال اخير در شرايط بحراني قرار گرفته كه اين امر 
باعث شده تجار صاحب شناسنامه در حاشيه بازار صادرات 
و واردات قرار بگيرند. بيش��ترين موان��ع در حوزه تجارت 
فرامرزي پيش آمده است و فعالين اين حوزه باالترين لطمه 
را خورده اند و اين در حالي است كه در اين مدت نه تكليف 
نرخ ارز معلوم بوده و نه سياست ها در حوزه صادرات ثابت بوده 
تا جايي كه با اباغ مكرر بخشنامه هاي متضاد وضعيت حوزه 

صادرات و واردات آشفته تر شده است.

به گفته رييس انجمن صنايع سلولزي ايران در حال حاضر 
هيچگونه مش��كلي در چرخه توليد و توزيع محصوالت 
س��لولزي وجود ندارد و كاهش قيمت ارز در سامانه نيما 
مي تواند قيمت اين محصوالت را نيز با كاهش مواجه كند.

عباس فصيح خوش��گرد درباره آخرين وضعيت توليد و 
توزيع محصوالت س��لولزي پس از كمبود و گراني پيش 
آمده اخير، اظهار كرد: حدود دو ماه پيش تامين مواد اوليه 
محصوالت سلولزي و تخصيص ارز آن با مشكل مواجه شد 
اما پس از ورود مستقيم وزير صنعت، معدن و تجارت براي 
حل مس��اله و ترخيص مواد اوليه، حدود 2۰ روزي است 
كه مشكات كاما برطرف شده و در حال حاضر صنايع 
سلولزي به صورت سه شيفت در حال توليد هستند و مواد 
اوليه و محصول نهايي نيز به وفور يافت مي شود. وي با بيان 
اينكه چرخه توليد و توزيع محصوالت سلولزي در حال 

حاضر با نظم خاصي همراه است و هيچگونه مشكلي جهت 
تامين نياز مصرف كنندگان وجود ندارد، خاطرنشان كرد: 
هرچند مجددا دو هفته قبل التهاباتي در بازار ارز به وجود 
آمد اما با مداخله مسووالن و كنترل اين التهابات، شاهد 
كاهش نرخ ارز بوديم و اميدواريم اين مساله كماكان ادامه 
داشته باشد تا شاهد كاهش قيمت محصوالت سلولزي 
باشيم. رييس انجمن صنايع سلولزي ايران ادامه داد: در 
حال حاضر در فرايند توليد و تامين محصوالت سلولزي 
اعم از پوشك بچه، پوشك بزرگسال، دستمال كاغذي و 
نوار بهداشتي هيچگونه مشكلي وجود ندارد و نگراني ها 
در اين رابطه برطرف شده است. به گفته فصيح خوشگرد 
با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي، تمامي مواد اوليه 
خريداري شده جهت توليد تيشو وارداتي بوده و در بخش 
پوش��ك بچه نيز 8۰ درصد مواد اوليه آن وارداتي است. 

وي همچنين درباره افزايش قيمت محصوالت سلولزي 
از ابتداي س��ال جاري كه شامل افزايش ساالنه قيمت ها 
و افزايش ناشي از رشد قيمت ارز بود، اظهار كرد: افزايش 
قيمت ساالنه محصوالت سلولزي در سال جاري رقمي 
معادل 1۰ درصد بود ام��ا عاوه بر اين با توجه به افزايش 
نرخ ارز شاهد افزايش 2 تا 2.5 برابري قيمت محصوالت 
سلولزي به دليل گران ش��دن مواد اوليه هستيم. رييس 
انجمن صنايع س��لولزي ايران تصريح ك��رد: با توجه به 
تمهيداتي كه دولت در نظر گرفته، ارز مورد نياز مربوط به 
تامين مواد اوليه محصوالت سلولزي از طريق سامانه نيما 
و براس��اس نرخ ارز در اين سامانه خريداري مي شود و در 
صورتي كه اين نرخ كاهش يابد قيمت محصوالت سلولزي 
نيز به دليل وابستگي قيمت مواد اوليه اين محصوالت به 

نرخ ارز، كاهش خواهد يافت.

پاويون جمهوري اسامي ايران در نمايشگاه جيتكس 
دبي از 22 الي 26 مهرماه برگزار شد محمدرضا طايي 
رييس كميسيون فناوري اطاعات، ارتباطات و اقتصاد 
رسانه اتاق ايران ضمن حضور در اين نمايشگاه با تاكيد بر 
اهميت حضور در نمايشگاه هاي بين المللي، گفت: فعاالن 
صنعت ICT بايد بتوانند با پذي��رش و اعزام هيات هاي 
تجاري براي نمايش��گاه هاي معتبر، حض��ور خود را در 
بازارهاي بين المللي تثبيت كنند. تحقق اين امر در گروي 
برنامه ريزي دقيق است. اما متاسفانه به دليل بسياري از 
مشكات مالي و عدم حمايت، بسياري از شركت هاي فعال 
در حوزه آي سي تي، امكان حضور در نمايشگاه هاي معتبر 
بين المللي براي معرفي دستاوردهاي خود را ندارند. به 
گفته طايي در نمايشگاه جيتكس دبي كه با حمايت اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و صندوق ن��وآوري و ش��كوفايي پايون رس��مي ايران 
برگزار شده اس��ت، مجموعا 8 شركت و 23 استارت آپ 

حضور به هم رساندند. اين در حالي است كه بسياري از 
شركت هاي فعالي كه داراي مزيت نسبي در حوزه فناوري 
اطاعات هستند، به علت افزايش هزينه هاي ناشي از ارز، 
فرصت مش��اركت در اين دوره از نمايشگاه جيتكس را 
از دس��ت داده اند. او افزود: افزايش نرخ ارز طي چند ماه 
گذشته فرصت بسيار مناسبي براي توسعه صادرات فراهم 
كرد. با توجه به اينكه حوزه فناوري اطاعات نياز به منابع 
اوليه براي واردات ندارد و تكيه اصلي اين حوزه بر دانش و 
تخصص فعاالن به خصوص نسل جوان است، به همين 
دليل معتقدم حوزه فناوري اطاعات در صورت حمايت 
مي تواند براي كشور به عنوان يك صنعت ارزآور محسوب 
شود. طايي در ادامه با اشاره به وضع تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و تاكيد بر اين نكته كه حوزه فناوري اطاعات 
در راس اين تحريم هاي يكجانبه گرايانه است، تصريح 
كرد: ارزش افزوده حوزه فناوري اطاعات بسيار باالست 
و اين بخش مي تواند عاوه بر ارزآوري نقش حايز اهميتي 
در اش��تغال زايي ايجاد كند. با اين حال ضروري اس��ت 

تا بخش دولتي با همراهي بخش خصوصي، نقش��ه راه 
توسعه صادرات حوزه ICT را تدوين كند. به اعتقاد طايي، 
صادركنندگان اين حوزه نيازمند انگيزه براي توس��عه 
فعاليت هاي خود هستند و انتظار دارند تا از مزاياي ساير 
رشته ها در زمينه صادرات بهره مند شوند.  به گفته رييس 
كميسيون فناوري اطاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق 
ايران تدوين يك »بسته حمايتي« براي فعاالن آي سي تي 
كه تسهيل كننده قوانين صادراتي و رفع موانع و مشكات 
توليدكنندگان اين صنعت باشد، از مهم ترين اولويت هاي 
حوزه فناوري اطاعات به شمار مي رود كه ضروري است با 
همكاري بخش خصوصي و كليه وزارت خانه ها و نهادهاي 
مرتبط با حوزه آي سي تي تدوين شود. طايي با تاكيد بر 
ظرفيت همكاري شركت هاي كوچك و متوسط حوزه 
آي سي تي داخل كش��ور با SMEهاي مشابه خارجي 
پيشنهاد داد تا وزارت امور خارجه از طريق سفارتخانه هاي 
خود در كشورهاي ديگر اقدام به ايجاد ارتباط موثر ميان 

شركت هاي كوچك و متوسط آي سي تي كند.
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طالي سرخ ايراني در دست 
افغان ها

برنامه پيمان سپاري ارزي دولت، صادركنندگان 
را با مش��كات متعددي روبرو ك��رده و كار را به 
جايي رسانده كه بحث قاچاق زعفران و استفاده 
از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف حسابي سكه 

شده است.
وزير جهاد كشاورزي هفته گذشته در جمع فعاالن 
اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران از قاچاق ساالنه 
15۰ تا 16۰ تن زعفران به افغانستان خبر داد كه 
اين امر نشان مي دهد مسووالن دولتي بايد نسبت 
به خروج غيرقانوني زعفران حساسيت بيشتري 
داشته باش��ند تا افغان ها با صادرات محصول به 
كشورهاي اروپايي سودهاي هنگفتي را به جيب 
نزنند و به تدريج به رقيب جدي براي ايران تبديل 
نشوند.  با وجود آنكه بسياري از فعاالن اقتصادي 
بر اين باروند كه سياس��ت اخي��ر دولت مبني بر 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به س��امانه نيما 
به دليل تفاوت چش��مگير ن��رخ ارز پايه گمركي 
ب��ا قيمت فروش ش��دني نيس��ت و تنها موجب 
مي شود كه برخي افراد با اس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف قانون را دور بزنند، از اين 
رو بهتر است كه وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد 
صادركنن��دگان راجع به بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به كشور را بپذيرد، چرا كه ادامه اين روند 
آتشي بر جان توليد زعفران كشور مي اندازد.  به 
سراغ مسووالن ذي ربط رفتيم تا از آخرين مسائل 
و موضوعات مختلف سد راه توسعه صادرات زعفران 
كه مي تواند ارزش افزوده مناسبي را نصيب كشور 

كند، با خبر شويم:  
علي حسيني، عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به 
اينكه بازگرداندن ارز بر سامانه نيما بر تشديد قاچاق 
زعفران تاثير بسزايي دارد، اظهار كرد: بي نظمي در 
وضعيت توليد و ص��ادرات هر محصولي از جمله 
زعفران مي تواند عواقب جبران ناپذيري داش��ته 
باشد. وي افزود: دخالت سازمان تعاون روستايي در 
بحث خريد توافقي زعفران و نگهداري در انبارها نه 
تنها مشكات كشاورزان را مرتفع نكرد، بلكه مساله 
را پيچيده تر مي كند . حسيني با انتقاد از بازگشت 
ارز صادركنندگان به سامانه نيما گفت: بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات ب��ا نرخي كه دولت تعيين 
مي كند، امكان پذير نيس��ت. به گفته وي؛ اصرار 
مسووالن دولتي مبني بر بازگرداندن ارز به سامانه 
نيما منجر به قاچاق زعفران از مرزهاي كشور شده 
است كه به اعتقاد بنده يكي از راهكارهاي مبارزه با 
قاچاق شفاف سازي اين مساله است. حسيني ادامه 
داد: در ش��رايطي كه صادركنندگان بايد دو برابر 
نرخ فروش زعفران در بازارهاي جهاني ارز بياورند، 
بديهي است كه به دليل غير ممكن بودن اين امر 

ميزان قاچاق به آن سوي مرزها افزايش مي يابد. 



7 جهان

اردوغان: عربستان بايد محل جسد خاشقجي را اعالم كند

»اف بي آي« تحقيقات درباره بسته هاي مشكوك را آغاز كرد

عقبنشينيگامبهگامسعوديها

تهديد تروريستي عليه منتقدان ترامپ

گروه جهان| در حالي كه پس��ر جمال خاشقجي و 
خانواده او عربستان را ترك كردند و وارد امريكا شدند، 
رييس جمهوري تركيه از سعودي ها افشاي محل جسد 
اين روزنامه نگار منتقد سعودي را كه در كنسولگري در 
استانبول به قتل رسيده است، خواستار شد. درخواست 
اردوغان پس از آن مطرح ش��د كه دادس��تان عمومي 
عربس��تان اعالم ك��رد پرونده خاش��قجي قتل عمد 
محسوب مي شود و مقامات قضايي مشغول بازجويي 
از مظنونان اين پرونده هستند. گزارشگر سازمان ملل 
متحد هم جمال خاشقجي را قرباني يك اعدام فراقانوني 
خوانده و گفته طراحان آن به اندازه اي قدرت داشته اند 
كه مي توان احتمال داد نماينده دولت سعودي بوده اند.

به نوشته يورونيوز، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، در سخنراني در جمعي از اعضاي حزب عدالت 
و توسعه در آنكارا گفته اكنون كه مسووالن عربستان 
سعودي به كشته شدن خاشقجي اذعان كردند، بايد 
مكان جس��د او را نيز اعالم كنن��د. او همچنين گفته 
دادستان كل عربستان يكشنبه )فردا( به تركيه سفر 
كرده و با دادستان كل تركيه در استانبول براي بررسي 
مساله جمال خاشجقي ديدار مي كند. اردوغان ضمن 
تاكيد بر نقش پليس و تحقيقات تركيه در مش��خص 
شدن ابعاد قتل خاش��قجي، گفته: »اگر مي خواهيد 
ابهام��ات را از بين ببريد، آن ۱۸ نفر بازداش��ت ش��ده 
مساله اي محوري براي همكاري ما به شمار مي روند و 
اگر نمي توانيد آنها را وادار كنيد كه به تمامي رخدادهاي 
صورت گرفته اعتراف كنند، آنها را نزد ما بفرستيد تا ما 
آنها را محاكمه كنيم، چراكه اين رخداد در كنسولگري 
عربس��تان در اس��تانبول رخ داده اس��ت.« اردوغان 
همچنين تاكيد كرده كه عربستاني ها بايد افشا كنند كه 
شركاي آنها در تركيه چه كساني بودند و آن شخصي كه 
گفته شده جسد خاشقجي را تحويل گرفته، چه كسي 
بوده است. او همچنين گفته: »ما اسناد بيشتري درباره 
مساله خاشقجي در اختيار داريم، اما در بر مال كردن آنها 
عجله نخواهيم كرد.« اردوغان همچنين بر اين مساله 
تاكيد كرد كه مهم است مشخص شود چه كسي دستور 

قتل را صادر كرده است.
در ادامه واكنش هاي جهاني به تقل خاشقجي، اگنس 
كاالمارد گزارش��گر ويژه س��ازمان مل��ل در موضوع 
اعدام هاي فراقانوني در مقر س��ازمان ملل گفته براي 
نتيجه گيري درباره اينكه قتل خاشقجي يك »اعدام 
فراقانوني« بوده، نيازي به مشخص شدن هويت افراد 
مرتبط با اين جنايت نيست. كاالمارد تاكيد كرده شواهد 
امر نشان مي دهند كه افراد پشت قتل خاشقجي قدرت 
زيادي داش��ته اند و مي توان گفت كه از عامالن دولت 
س��عودي بوده اند. او در ادامه انجام تحقيقاتي مستقل 

براي راستي آزمايي نتايج تحقيقات عربستان و تركيه 
درباره اين پرونده را خواستار شده است. مقامات تركيه 
در سفر اخير جينا هاس��ِپل رييس سازمان اطالعات 
امريكا )س��يا(، همه م��دارك موجود درب��اره پرونده 
خاشقجي را در اختيار او گذاشته اند و امريكا تحقيقات 

جداگانه اي را در اين زمينه پيگيري مي كند.

  خانواده خاشقجي در امريكا
همزمان با اينكه رييس سازمان سيا گزارش محرمانه 
خود درباره پرونده خاش��قجي و سفرش به تركيه را 

به دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا تحويل داد، 
مايك پمپئو وزير خارجه امري��كا، هم اعالم كرده از 
مقامات عربس��تان خواسته به پسر جمال خاشقجي 
اج��ازه خروج از اين كش��ور داده ش��ود. ب��ه گزارش 
رسانه هاي امريكايي، صالح خاشقجي به همراه ديگر 
اعضاي خانواده روزنامه نگار منتقد سعودي وارد خاك 

امريكا شده اند.
واشنگتن پست روزنامه امريكايي كه خاشقجي براي آن 
يادداشت  مي نوشت در گزارشي به نقل از مقامات آگاه 
نوشت كه هسپل در تركيه به فايل صوتي كه ادعا شده 

مربوط به لحظات پاياني عمر اين روزنامه نگار در داخل 
كنسولگري عربستان در استانبول بوده، گوش كرده 
است، اما رييس سيا هنوز درباره اسناد و فايل هاي صوتي 

و تصويري مربوطه اظهارنظر نكرده است.
به گزارش بي بي سي، همزمان با بازگشت رييس سازمان 
سيا به امريكا، دادستان عمومي عربستان گفته باور دارد 
كه قتل جمال خاشقجي عمدي بوده است. اين سومين 
مرتبه است كه مقامات سعودي روايت خود را از مرگ 
خاشقجي تغيير مي دهند و هر مرتبه، روايت آنها اندكي 
به اتهامات مطرح شده اوليه از سوي تركيه نزديك تر 
مي شود. عربستان كه براي دو هفته هرگونه اطالع از 
سرنوشت جمال خاش��قجي را قويا تكذيب مي كرد و 
مي گفت او پس از مراجعه به كنسولگري آنجا را ترك 
كرده، ابتدا اعالم كرد كه خاشقجي در جريان يك جدال 
فيزيكي در داخل كنسولگري جان خود را از دست داده 
اس��ت. كمي بعد عادل الجبير وزير خارجه عربستان 
مرگ خاشقجي را قتل خواند و »ماموران خودسر« را 
مسوول دانست و حاال هم دادستان عمومي سعودي 
كه مديريت بازجويي ها و تحقيقات مشترك اين كشور 
با كارآگاهان تركيه را بر عهده دارد، تاييد كرده اس��ت 
كه قتل اين روزنامه نگار منتقد عربستاني عمدي بوده 
است. عربستان مي گويد ۱۸ نفر را در اين رابطه بازداشت 
و دو مقام ارشد از جمله احمد العسيري معاون سازمان 

اطالعات اين كشور را بركنار كرده است.
اما بسياري از منتقدان مس��ووليت قتل خاشقجي 
را متوجه محمد بن سلمان مي دانند، اما رياض اين 
اتهام را شديدا رد مي كند. وليعهد سعودي چهارشنبه 
براي نخستين مرتبه درباره قتل خاشقجي اظهارنظر 
كرد و ضمن دردناك خواندن اين اتفاق، وعده اجراي 
عدال��ت درباره عام��الن اين قت��ل را داد. همچنين 
گزارش شده كه ملك س��لمان پادشاه عربستان در 
تماس��ي تلفني با والديمير پوتين رييس جمهوري 
روسيه درباره آخرين تحوالت درباره قتل خاشقجي 
گفت وگو كرده و وعده داده عامالن قتل خاش��قجي 

مجازات مي شوند.

گروه جهان| »ترامپ تهديد كرد، س��ي ان ان بس��ته 
انفجاري دريافت كرد.« اين تيتر جمعه يكي از رسانه هاي 
منتق��د دونالد ترامپ اس��ت. اين تهديد ام��ا تنها عليه 
سي ان ان نبوده است، كمتر از دو هفته مانده به انتخابات 
ميان دوره اي امريكا از ب��اراك اوباما و هيالري كلينتون 
گرفته تا دفاتر نمايندگان دموكرات، رابرت دونيرو بازيگر 
سرش��ناس هاليوود، و جورج سوروس ميليونر معروف 
بسته هاي مش��كوكي دريافت كردند كه پليس فدرال 
امريكا )اف ب��ي آي( تاييد كرده ح��اوي موادمنفجره و 

تجهيزات انفجاري بوده است. 
ارس��ال اين بس��ته ها براي منتقدان موجي از وحشت 
در امريكا ايجاد كرده اس��ت. كارشناس��ان بسياري در 
رسانه هاي نزديك به دموكرات ها دونالد ترامپ و سخنان 
تند و تحقيرآميز او نسبت به مخالفان و رسانه ها را از علل 
زمينه ساز وقايعي چون ارسال اين بسته هاي مشكوك 
مي دانند. دويچه وله نوش��ته، هيچ كدام از اين ۱0 بسته 
منفجر نشده و به كسي نيز آسيب نرسيده است. با اين 
حال خبر ارسال بسته هاي مشكوك حاوي مواد منفجره، 
فضاي انتخاباتي امريكا را ملتهب كرده است. انتخابات 
ميان دوره اي كنگره اين كشور ششم نوامبر برگزار خواهد 
شد. ممكن اس��ت در اين انتخابات دموكرات ها بتوانند 
اكثريت كرسي هاي هردو مجلس امريكا را به دست آورند.

دونالد ترامپ گفته دولتش تحقيقاتي جامع و تهاجمي 
را در اي��ن باره پيش خواهد برد. او گفت: »هر اقدامي كه 
تهديدآميز بوده و خش��ونت سياسي در بر داشته باشد، 

حمله به دموكراسي ما تلقي مي ش��ود. ما مي خواهيم 
همه در صلح و آرامش در كنار يكديگر باش��يم.« با اين 
حال او در ادامه صحبت هايش بار ديگر رسانه ها را موظف 
كرده تا خصومت بي پايان و حمالت و داستان هاي دايما 
منفي و دروغ را متوقف كنند. سي ان ان كه هدف يكي از 
اين حمالت تروريستي قرار گرفته، يكي از رسانه هايي 
است كه ترامپ بارها آن را دش��من خود دانسته است. 
بسته بمبي كه به دفتر سي ان ان ارسال شده بود، حاوي 
پودر پايروتكنيك بوده كه در س��اخت نوعي بمب مورد 
استفاده قرار مي گيرد. يك منبع نزديك به گروه تحقيق 
گفته بس��ته اي كه به دفتر جان برنان رييس سابق سيا 
فرستاده شده مشابه بسته اي است كه به دفتر سي ان ان 
فرستاده شده بود و حاوي پودر سفيدي است كه مقامات 
معتقدند ممكن است پودر پايروتكنيكي باشد. برخي از 
بسته ها هم حامل بمب بوده اند. اين بمب ها هر كدام يك 
باتري كوچك دارند و طول آنها نيز شش اينچ، حدود ۱۵ 
سانتي متر، است. به گفته مقامات پليس، اين وسيله هاي 
انفجاري با لوله هاي پي وي س��ي س��اخته و با نوار سياه 

پوشيده شده است. 
اف بي آي تايي��د كرده دو بس��ته ارسال ش��ده به دفتر 
ماكسين واترز نماينده دموكرات كنگره امريكا نيز شبيه 
ساير بسته هاي مش��كوك ارسالي بوده است. اين بسته 
مشكوك در آخرين ساعات چهارشنبه در يك صندوق 
پس��تي در جنوب لس آنجلس پيدا ش��د. اولين بسته 
مشكوك دوشنبه به منزل جورج سوروس در نيويورك 

ارسال شد. دبي واسرمن شولتز عضو مجلس نمايندگان 
و رييس سابق كميته ملي دموكرات  نيز بسته مشكوكي 
در دفت��رش در فلوريدا دريافت كرده اس��ت. به گزارش 
اف بي آي تا بعدازظهر چهارش��نبه دو بسته ديگر نيز به 
دفتر مكس��ين واترز، نماينده دموكرات كنگره و منتقد 
سرس��خت ترامپ در لس آنجلس ارس��ال شده است. 
پيش از آن نيز بسته هاي مشكوك به دفاتر باراك اوباما، 
رييس جمهور سابق، هيالري كلينتون، وزيرخارجه سابق 
و جان برنان، رييس سابق اف بي آي ارسال شده بود. عالوه 
بر اين اريك هولدر، دادستان كل سابق هم بسته  مشابهي 

دريافت كرده  كه تحت بررسي متخصصان قرار دارد. 
فضاي سياسي واشنگتن در شرايطي به شدت ملتهب 
است كه تنها دو هفته تا برگزاري انتخابات سرنوشت ساز 
مي��ان دوره اي كنگره باق��ي مانده اس��ت. اهميت اين 
انتخابات از اين جهت است كه چنانچه دموكرات ها كنترل 
مجلس سنا يا نمايندگان را از جمهوري خواهان بازپس 
بگيرند، خواهند توانس��ت اقداماتي را كه دونالد ترامپ 
مي تواند در دو سال باقيمانده از دوره رياست جمهوري اش 
انجام دهد به ش��دت مح��دود كنند. در اي��ن انتخابات 
رأي دهندگان ۳۵ س��ناتور، ۳۶ فرماندار ايالت و تمامي 
اعضاي مجلس نمايندگان به اضافه ده ها قانونگذار محلي 

را انتخاب خواهند كرد.
به اعتقاد كارشناسان، در صورت پيروزي دموكرات ها، 
آنان خواهند توانست كنترل كميته هاي مهم كنگره 
را به دس��ت گيرند و در نتيجه درباره چندين موضوع 

از جمله معامالت بازرگاني ترامپ و اتهامات آزارهاي 
جنس��ي كه عليه او مطرح اس��ت، تحقي��ق كنند. در 
صورتي كه دموكرات ه��ا در مجلس نمايندگان حائز 
اكثريت ش��وند احتمال اس��تيضاح ترامپ هم بيشتر 
خواهد شد. البته ممكن اس��ت اين تالش ها نهايتا به 
نتيجه نرسد؛ مگر اينكه در مجلس سنا كه بركنار كردن 
رييس جمهور نيازمند دو سوم آراء است، سناتورهاي 
جمهوري خواه هم عليه دونالد ترامپ رأي دهند. تاكنون 
تنها دو رييس جمهور امريكا استيضاح شده اند-اندرو 
جانسون و بيل كلينتون- و هر دوي آنها پس از محاكمه 
در مجلس س��نا تبرئه شدند. بعد از رسوايي واترگيت، 
ريچارد نيكسون قبل از اينكه استيضاح شود، استعفا 

داد. به ه��ر حال تحليلگران پيش بيني كرده اند كه در 
مجلس نمايندگان ممكن است ده ها كرسي جابه جا 
ش��ود؛ در حال حاض��ر اكثر اين كرس��ي ها در اختيار 
جمهوري خواهان است. در مبارزه براي مجلس سنا، 
جمهوري خواهان در موضع محكمي قرار دارند چون 
تنها براي ۹ كرسي آنان س��ناتورهاي جديد انتخاب 
مي ش��ود، در حالي كه دموكرات ها از ۲۴ كرسي و نيز 
دو نماينده مستقلي كه به اتفاق آنها رأي مي دهند بايد 
دفاع كنند. بي بي سي نوش��ته، از انتخابات ميان دوره 
كه بگذريم، دموكرات ها ش��ايد فرص��ت بهتري براي 
كنار گذاشتن ترامپ با شكس��ت دادن او در انتخابات 

رياست جمهوري سال ۲0۲0 ميالدي داشته باشند.

دريچه

كوتاه از منطقه

جمعه سياه اعتصاب عمومي
ايتاليا را فلج كرد

گ�روه جه�ان| اعتص��اب عموم��ي جمعه در 
بخش ه��اي مختلف دولت��ي و خصوصي از جمله 
حمل و نقل عمومي، ايتاليا را فلج كرد. به گزارش 
ايرن��ا، كاركن��ان بخش ه��اي مختل��ف دولتي و 
خصوصي از مدارس تا بهداش��ت و درمان و حمل 
و نقل عمومي؛ در پي فراخوان اتحاديه هاي كاري 
جمعه به مدت يك روز دست به اعتصاب عمومي 
زدند. اين نخستين اعتصاب عمومي از زمان تشكيل 
دولت جديد ائتالفي ايتاليا محسوب مي شود. اين 
اعتصاب عليه تدابير دولتي و براي بهبود ش��رايط 
كاري، افزايش حقوق ها، حفظ حقوق سنديكايي، 
حق بازنشستگي در سن ۶0 سالگي و امنيت در كار 
و كاهش ساعات كاري برگزار شده است. اعتصاب 
كاركنان بخش حمل و نقل عمومي )اتوبوس، تراموا 
و مترو( در سراسر ايتاليا منجر به ايجاد ترافيك هاي 
بسيار سنگين در شهرهاي بزرگ به ويژه در رم شده 
اس��ت. عالوه بر اعتصاب كاركنان راه آهن دولتي 
ايتاليا، بس��ياري از پروازها نيز به تاخير افتاده كه 
در مجموع باعث س��رگرداني هزاران مسافر شده 
است. س��اير بخش هاي كاري از بهداشت و درمان 
تا مدارس و دفاتر پست، ادارات دولتي و خصوصي 
نيز به اين اعتصاب ملحق شده اند. گفتني است كه 
در رم 7۵درصد از مس��افران شهري با استفاده از 
۳۸۴ خط اتوبوس و قطار شهري جابه جا مي شوند. 
ساالنه ۳۲۲ميليون مسافر در رم از ۳خط مترو كه با 
۴۸ قطار بيش از ۳۶ كيلومتر را تحت پوشش دارد، 

جابه جا مي شوند. 

نشست شوراي ناتو-روسيه 
31 اكتبر برگزار مي شود

گروه جهان| يكي از مقامات سازمان پيمانآتالنتيك 
شمالي )ناتو( اعالم كرد نشست شوراي روسيه-ناتو 
۳۱ اكتبر امسال )چهارش��نبه( برگزار مي شود. به 
گزارش اسپوتنيك، اين مقام ناتو گفته اين نشست 
بخشي از رويكرد دوگانه ناتو درباره دفاع قوي و مذاكره  
معنادار با روسيه به شمار مي آيد و هشتمين نشست 
اينچنيني در دو سال گذشته است. او افزود ناتو شوراي 
روسيه-ناتو را فرمت مهمي براي مذاكره مي داند و با 
وجود تعليق همكاري با روسيه بر سر مساله »دخالت« 
اين كشور در امور اوكراين و اختالفات بر سر پيوستن 
كريمه به خاك روسيه، هرگز اين مذاكرات را متوقف 
نكرده است و نمي كند. الكساندر گروشكو معاون وزير 
خارجه روس��يه هم جمعه اعالم كرد كه كشورش 
به دنبال بس��ط قراردادهاي نظامي در داخل شوراي 
روسيه-ناتو است. او گفت براي اجتناب از رخدادهاي 

نظامي بايد مكانيزم هايي در نظر گرفته شود.
اين در حالي است كه ناتو بزرگ ترين رزمايش خود از 
زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را با مشاركت 
ده ها هزار نيرو آغاز كرده كه با انتقاد دولت روسيه مواجه 
شده است. مناسبات ناتو و روسيه در سال هاي اخير 
به دليل تحوالت اوكراين تنش آميز بوده است. يكي 
ديگر از عوامل تنش هم استقرار سامانه هاي موشكي 
روسيه در نزديكي مرزهاي كشورهاي اروپايي است. 
ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو در آستانه اين رزمايش 
گفت: »وضعيت امنيتي اروپا در سال هاي اخير بدتر 
ش��ده و ناتو با برگزاري اين رزمايش، انطباق خود با 

شرايط جديد را به نمايش مي گذارد.«

آسيا با بحران بزرگ مالي
روبه رو خواهد شد

گروه جه�ان| رييس بانك زيرس��اختي توس��عه 
سرمايه گذاري چين اعالم كرده به دليل جنگ تجاري 
چين و امريكا، قاره آس��يا با بزرگ ترين بحران مالي و 
بانكي روبرو خواهد شد. جين ليچون در يك نشست 
اقتصادي در هنگ كنگ تصريح كرده بحراني كه اين بار 
آسيا با آن روبرو مي شود به مراتب گسترده تر و بزرگ تر 
از دو بحران قبلي س��ال هاي ۱۹۹7 و ۲00۸ ميالدي 
خواهد بود. او گفته كه هزينه هالي مالي، بانكي و قروض 
بانكي در حال افزايش است و اين بار وضعيت براي اين 

قاره به مراتب بدتر خواهد بود.
رييس بانك زيرس��اختي توسعه س��رمايه گذاري 
چين گفته: »اكنون وقت آن است كه چين در كنار 
۸7 كش��ور عضو اين بانك با يكديگر براي مقابله با 
تاثيرات منفي ناشي از بحران هاي تجاري و جنگ 
تجاري چي��ن و امريكا مقابله كنند.« جين ليچون 
كه معاون وزير دارايي چين نيز به حس��اب مي آيد، 
گفته: »متاس��فانه نگراني اينجاس��ت كه شركاي 
تجاري چين در آسيا بيش از كشورهاي ديگر متضرر 
شوند.« جين گفته كه نمي توان ميزان ضرر و زيان 
را بط��ور دقيق ارزيابي كرد. اين مقام ارش��د بانكي 
چين از همه كشورها خواس��ته بحران هاي مالي و 
بانكي درون كشور را در كنار بدهي هاي خود كنترل 
كنند تا رشد اقتصادي پايدار آنها به مخاطره نيفتد. 
بانك زيرساختي توس��عه سرمايه گذاري چين كه 
بخشي از طرح ابتكاري راه ابريشم نوين چين است 
۲0۱۶ فعاليت خود را با سرمايه ۱00 ميليارد دالري 

شروع كرد.

استقرار نظاميان امريكا در مرز 
مكزيك براي مقابله با مهاجران 
گروه جه�ان| وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( اعالم 
كرده صدها نيروي نظامي در مرز مكزيك مس��تقر 
مي شوند تا از ورود هزاران مهاجر هندوراسي به خاك 
اياالت متحده جلوگيري كنند. به گزارش يورونيوز، 
يك مسوول وزارت دفاع امريكا با تاييد اين خبر تصريح 
كرده اس��تقرار نيروهاي ياد شده به منزله پشتيباني 
لجس��تيكي از نيروهايي كه است كه پيش تر در مرز 
امريكا با مكزيك مستقر شده بودند. اين در حالي است 
كه دونالد ترامپ با انتشار پيامي روي توييتر اعالم كرده 
بود كه قوانين تصويب شده توسط دموكرات ها كار را 
براي متوقف كردن افراد در مرز دش��وار كرده است. 
ترامپ در عين حال اقدام براي جلوگيري از ورود موج 
بزرگي از مهاجران به خاك كش��ورش را يك فوريت 
ملي تلقي كرده و گفته كه ب��راي اين كار ارتش را به 
سوي مرز گسيل مي كند. او در ادامه ضمن تاكيد بر 
اجرا شدن اين فرمان با قاطعيت نوشته: »آنها متوقف 
خواهند شد.« رييس جمهوري امريكا پيش از اين در 
ماه آوريل نيز حدود دو هزار و صد س��رباز عضو گارد 
ملي اين كشور را در مرز با مكزيك مستقر كرده بود. 
نيروهايي كه پنتاگون راهي مرز امريكا با مكزيك كرده، 
به گفته مسووالن وزارت دفاع در نقش پشتيباني به 
منطقه اعزام مي شوند تا به واسطه حضور آنها سربازان 
گارد ملي از اين ماموريت فارغ شوند. آخرين گزارش ها 
حاكي است كه كاروان مهاجران امريكاي مركزي با 
وجود فشار ترامپ به دولت مكزيك براي جلوگيري از 
پيشروي آنها به سمت اياالت متحده، چند روز پيش 

وارد مكزيك شده اند.

سواپ ارزي 30 ميليارد دالري 
چين و ژاپن

گروه جهان| مقامات چين و ژاپن جمعه قرارداد 
س��واپ ارزي ۳0 ميليارد دالري امضا كردند. اين 
توافق در جريان سفر شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
به چين حاصل ش��د. به گزارش ايرنا، اين قرارداد 
كه از جمعه اجرايي شد و تا ۲۵ اكتبر سال ۲0۲۱ 
هم ادامه خواهد داشت، اين امكان مبادله ارزهاي 
محلي بين دو بانك مركزي ژاپن و چين تا س��قف 
۲00 ميليارد يوان يا ۳.۴ تريليون ين )۳0 ميليارد 
دالر( را فراهم مي آورد. لي كچيانگ و ش��ينزو آبه 
نخست وزيران چين و ژاپن در نشست مطبوعاتي 
اعالم كردند كه نزديك به ۵00 توافقنامه و س��ند 
همكاري تجاري و اقتصادي امضا كرده اند و وعده 
دادند هم��كاري در زمينه هاي مالي و تجاري را در 
زمينه هاي نوآوري و اوراق به��ادار افزايش دهند. 
ش��ينزو آبه اولين نخس��ت وزير ژاپن است كه در 
7سال گذشته رسما از چين ديدار مي كند. مقامات 
دو كش��ور اعالم كردند قصد دارند با يك چرخش 
تاريخي، مناسباتي بسيار نزديك و دوستانه برقرار 
كنند و همكاري ها را در زمينه هاي مختلف گسترش 
دهند. دو طرف درباره مساله هسته اي كره شمالي 
هم گفت وگو و تاكيد كردند كه براي پيشبرد فرآيند 
خلع س��الح هسته اي ش��به جزيره كره همكاري 
خواهند كرد. دو كشور همچنين توافق كرده اند در 
زمينه هاي محيط زيست، رفاه عمومي، بهداشت، 
نيروي انساني، فناوري و بسياري از عرصه هاي ديگر 
نوآوري و همچنين هم��كاري در بازارهاي ثالث با 

يكديگر مشاركت كنند.
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گورباچف: دور جديد رقابت 
تسليحاتي آغاز شده است

گروه جهان| خروج احتمالي امريكا از پيمان منع 
موشك هاي هسته اي ميان برد نشان دهنده آغاز رقابت 
تسليحاتي جديد در جهان است كه از سوي اياالت 

متحده كليد خورده است.
ميخايي��ل گورباچف آخرين رهب��ر اتحاد جماهير 
شوروي، طي يادداش��تي در نيويورك تايمز با اشاره 
به خروج واشنگتن از پيمان منع موشكي با روسيه 
نوش��ته، اين پيمان نخس��تين قرباني نظامي گري 
اوضاع در جهان نيست چرا كه امريكا در سال ۲00۲ 
از قرارداد منع تسليحات پدافند موشكي خارج شد 
و امسال نيز بطور يكجانبه از توافق هسته اي با ايران 
)برجام( خارج شده است. واشنگتن تالش مي كند 
از هر نوع محدوديت و تعهدي خارج ش��ود و خروج 
امريكا از پيمان منع موش��ك هاي هسته اي كوتاه و 
ميان برد نيز تالش واشنگتن براي ضربه زدن به اركان 
ساختار امنيت جهاني اس��ت كه پس از جنگ دوم 
جهاني ايجاد شد. هدف امروز دولت امريكا رهايي از 
قيد و بند هرگونه تعهد بين المللي است. واقعيت اين 
است كه در صورت وجود اراده سياسي، هرگونه مساله 
مربوط به اجراي قراردادها قابل حل است اما اقدامات 
دو سال اخير دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
نشان مي دهد كه مقام هاي كاخ سفيد هدف ديگري 
را دنبال مي كنند كه فقط مربوط به موش��ك هاي 

هسته اي نمي شود. 
پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد و كوتاه برد 
هش��تم دس��امبر ۱۹۸7 بين گورباچ��ف و رونالد 
ريگان رييس جمهوري وقت امريكا، امضا شد. اين 
پيمان نخستين قرارداد كنترل تسليحات هسته اي 
موشكي راهبردي در جهان به حساب مي آيد كه با 
توجه به اينكه در دوره جنگ سرد بين دو ابرقدرت 
)شوروي و امريكا( امضا ش��ده بود از اهميت بسيار 
زيادي برخوردار شده اس��ت. تا سال ۱۹۹۱ حدود 
دوهزار و 700 موش��ك نابود شدند ضمن اينكه دو 
كشور اجازه بازرسي از تاسيسات يكديگر را داشتند. 
امريكا ۲00۲ از پيمان موشك هاي ضد بالستيكي 
خارج شد و جورج بوش دستور استقرار سپر موشكي 
در اروپ��ا را صادر كرد و در مقاب��ل والديمير پوتين 
رييس جمهوري روس��يه، ۲007 اع��الم كرد اين 
پيمان ديگر به س��ود روسيه نيس��ت. وزير خارجه 
روسيه اعالم كرده كه امريكا تا ۴۵ روز ديگر خروج 
از اين پيمان موشكي را بطور رسمي اعالم مي كند. 
سرگئي الوروفبه تلويزيوني روسيه۲۴ گفته پس از 
سفر جان بولتون مشاور امنيت ملي ترامپ به مسكو 
معلوم شد كه امريكايي ها مي خواهند از پيمان خارج 
شوند و تنها زمان بندي و تنظيم اين تصميم مانده 
است. به گفته الوروف، در جريان مذاكرات بولتون در 

مسكو به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است. 

اختالف نمايندگان
و عبدالمهدي بر سر كابينه 

پارلم��ان عراق ب��ه برنامه ها و ۱۴ ت��ن از وزراي 
پيش��نهادي عادل عبدالمهدي نخس��ت وزير 
جديد، رأي اعتماد داده اما وزراي ٨ وزارتخانه از 
جمله وزارت دفاع و وزارت كشور به دليل اختالف 
نمايندگان و نخست وزير تعيين نشدند. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، پس از گذشت بيش از پنج 
م��اه از انتخابات پارلمان عراق ك��ه به تزلزل آن 
انجاميد، عادل عبدالمهدي وزير پيش��ين نفت، 
٢٤ اكتبر بطور رسمي نخست وزير شد. گفته شده، 
ائتالف اصالح و بازس��ازي وابسته به مقتدا صدر 
و نمايندگان احزاب س��ني، پيش از رأي گيري 
ب��راي ۸ وزارتخانه باقيمانده، پارلم��ان را ترك 
كردند و بنابراين وزراي دفاع و كشور و نيز وزراي 
دادگستري، مهاجرت، آموزش و پرورش، آموزش 
عالي و پژوهش علمي، فرهنگ و برنامه ريزي، به 

علت عدم توافق نمايندگان تعيين نشدند.

طالبان انگشت ١٠رأي دهنده 
را قطع كرد

شوراي واليتي فراه در غرب افغانستان، به تازگي 
ادعا كرده طالبان انگشت ١٠رأي دهنده را به دليل 
اش��تراك در انتخابات قطع كردن��د. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، طالبان همچنين ٢٠ نفر را 
به دليل مش��اركت در انتخابات گروگان گرفته  
اس��ت. انتخابات پارلماني افغانس��تان٢٠ و ٢۱ 
اكتبر ٢٠۱٨ در ٣٢ واليت اين كشور برگزار شد 
و قرار است انتخابات پارلماني در واليت قندهار 
شنبه آينده برگزار شود. طالبان پيش از برگزاري 
انتخابات پارلماني گفته بود انتخابات در افغانستان 
روندي امريكايي است و افراد مشاركت كننده در 
اين فرآيند از سوي افراد اين گروه مورد حمله قرار 

خواهند گرفت.

اعالم تقويم انتخابات تركيه 
انتخابات محلي و شهرداري هاي تركيه ۳۱ مارس 
۲0۱۹ برگزار مي شود. اين انتخابات با هدف تعيين 
شهرداران ش��هرهاي ۸۱ اس��تان تركيه پنج ماه 
ديگر برگزار مي شود. بر اساس تقويم اعالم شده، 
نامزدهاي انتخابات شهرداري ها كه داراي سمت 
دولتي و حاكميتي هس��تند، بايد تا يكم دسامبر 
اس��تعفا كنند. حزب عدالت و توس��عه به رهبري 
اردوغ��ان و حزب حركت ملي ب��ه رهبري دولت 
باغچه لي در قالب ائتالف جمهور ش��ركت كرده و 
پيروز اين دو رقابت شدند ولي شواهد نشان مي دهد 
كه اين ائتالف در انتخاب��ات محلي ادامه نخواهد 
داشت. هم اكنون اين دو حزب قوي تركيه درصدد 
معرفي نامزدهاي مس��تقل هستند و پيش بيني 
مي شود كه هر دو حزب متحد، در انتخابات پيش رو 

نامزدهاي اختصاصي خود را معرفي كنند.



محمود خاقاني| كارشناس بين المللي انرژي |
درحالي كه خبر قتل جمال خاشقجي خبر اول 
رس�انه هاي امريكا و جهان بود، دولت ترامپ 
ورژيم اسراييل در اين فكر بودند چگونه خبر 
اين قتل را تحت الشعاع قرار بدهند. پرزيدنت 
ترامپ درباره نحوه قتل و پنهان كاري مرتبط 
با آن گفت�ه بود »...گند زدند...« يعني بد عمل 
كردند و بدترين پنه�ان كاري در نوع خودش 
در تاريخ بوده اس�ت كه ناگهان روز پنجشنبه 
3 آبانماه 97 خبر ارس�ال بمب هاي پستي به 
مخالفان و منتقدين پرزيدنت ترامپ، خبرهاي 
مرتبط با قتل جمال خاشقجي را تحت الشعاع 
قرار داد. دونالد ترامپ بالفاصله بعد از كشف 
اين بسته ها خواهان وحدت امريكايي ها شد. 
اما كمي بعد گفت، يكي از داليل اصلي خش�م 
مردم، رسانه هايي هستند كه به گفته او اخبار 
جعلي منتشر مي كنند. تا كيد دونالد ترامپ به 
اخبار جعلي به نظر صاحب نظران مهم اس�ت. 
زيرا، ممكن است شاهد اين باشيم كه بسياري 
از مطالب مرتب�ط با قتل جمال خاش�قجي را 
بگويند كه خبرهاي نادرستي بوده كه رسانه ها 
منتشر كرده اند. تالش براي حفظ تاج وتخت 

محمد بن سلمان به شدت ادامه دارد. 

  س�رپوش گذاري برقت�ل فجي�ع جم�ال 
خاشقجي با طرح تحريم ها عليه ايران!

درهمين حال با هدف تحت الش��عاع قراردادن قتل 
جمال خاشقجي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
روز پنجشنبه سوم آبان 97 درمراسمي گفت كه ايران 
نقش مهمي در ايجاد حزب اهلل لبنان داشت واز زماني 
كه من وارد كاخ سفيد شدم شرايطي را تعريف كردم 
كه پول ملي ايران ارزش خودش را ازدس��ت بدهد و 
ايران توان حمايت از نيروهايي نظير حزب اهلل و كساني 
كه در منطقه عليه منافع امري��كا مبارزه مي كنند را 
نداشته باشد. عالوه برآن جلوي نفوذ ايران تا منطقه 
مديترانه را مي گيريم و ب��ه همين دليل تحريم هاي 

بيشتري براي مقابله با ايران اعمال خواهد شد.
جان بولتن مش��اور امنيتي ترامپ هم روز پنجشنبه 
سوم آبانماه در ارمنستان مذاكراتي داشت تا مقامات 
ارمني را به همكاري با امريكا در تحريم ايران متقاعد 
كند. خالصه مطلب تمامي تالش امريكا و متحدان اش 
انحراف افكار عمومي جهان از عمليات تروريستي و 
قتل فجيع توس��ط شاهزاده دست نش��انده امريكا و 
جلب توجه آنها به موضوعات مرتبط با ايران اس��ت. 
صاحب نظران سياس��ي معتقدند كه در اين راس��تا 
مبالغ زيادي براي كمك به مخالفان نظام جمهوري 
اس��المي ايران در داخل و خارج از كش��ور توس��ط 
آل سعود پرداخت شده است و مردم ايران بايد منتظر 

و هشيار باشند. 

  قتل با  »نيت قبلي«
دريك اقدام براي توجيه اينكه وليعهد آل سعود محمد 
بن سلمان آمر قتل جمال خاشقجي نبوده است نيز در 
روز پنجشنبه سوم آبانماه مقام هاي عربستان سعودي 
در اظهارنظ��ري ت��ازه اعالم كردند ك��ه قتل جمال 
خاشقجي در كنس��ولگري اين كشور در استانبول با 

برنامه ريزي و »نيت قبلي« صورت گرفته است. 

  تالش محمد بن سلمان و امريكا براي معامله 
با تركيه ؟ 

از روزي كه جمال خاش��قجي به قتل رسيد، بيش از 
سه هفته مي گذرد، رسانه هاي تركيه همواره به نقل 
از مقام هاي امنيتي تركيه، قتل جمال خاش��قجي را 
به ماموران اعزامي از سوي محمد بن سلمان نسبت 
دادند. رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه 
خواس��تار افش��اي هويت »آمر اصل��ي« در اين قتل 

شده بود.
اما، محمد بن سلمان، وليعهد آل سعود روز چهارشنبه 
2 آبانماه 97 قتل جمال خاشقجي را »دردناك« خواند 
بر »اجراي عدالت« تأكيد كرد. وي همچنين گفت تا 
زماني كه سلمان سلطان است و او وليعهد و اردوغان 
رييس جمهور تركيه عربستان و تركيه با هم دوست 

هستند وهمكاري خواهند كرد.
آقاي مولود چاووش اوغلو، وزي��ر خارجه تركيه، روز 
پنج شنبه 3 آبانماه 97 گفت تركيه قصد ندارد پرونده 
قتل جاشقجي را به دادگاهي بين المللي ارجاع دهد. 
اما، براي قان��ع كردن افكار عموم��ي امريكا و جهان 
آقاي ترامپ روز چهارشنبه 3 آبانماه 97 در مصاحبه 
با روزنامه وال اس��تريت ژورنال گفت دلم مي خواهد 
اين مطلب درست باشد كه محمد بن سلمان درباره 
اينكه مقام هاي دون پايه عربستاني در اين قتل دست 

داشته اند و او نقشي نداشته است را باور كنم.
وي افزود: » اما، حقيقت اين است كه وليعهد در حال 
حاضر كشور را اداره مي كند. پس اگر كسي مسوول 
باشد خود او ست«. درواقع پرزيدنت ترامپ سعي دارد 
نقش خودش، دامادش و اس��راييل را دراين ماجراي 
قتل سرپوش بگذارد. زيرا، واقعيت اين است كه محمد 
بن سلمان دست نش��انده اوست و درنتيجه مسوول 
هركاري كه ش��اهزاده جوان و جاه طلب آل س��عود 
انجام مي دهد نظير قتل جمال خاش��قجي برعهده 

امريكا است وبس. 

  هيچكس جرات ندارد آن را توطئه بنامد!
آقاي گاري آل��ن Gary Allan ب��ا همكاري آقاي 
الري آبراهام Larry Abraham درس��ال 1971 
ميالدي كتابي نوشتند تحت عنوان اينكه هيچكس 
 Non Dare Call جرات ن��دارد آن را توطئه بنامد

. it Conspiracy
نويس��ندگان اين كتاب به اس��ناد و م��دارك مهمي 
دس��ت رس��ي پيدا كردند كه ثابت مي كرد براساس 
يك توطئه عظيم و گس��ترده تاريخ��ي از اواخر قرن 
نوزدهم دول رژيم هاي اس��تثمار گر و اس��تعمار گر 
سرمايه داري به رهبري امريكا درغرب با برنامه ريزي 
و طراحي سياس��ت هاي اقتصادي، سياسي و نظامي 
ديكتاتورهاي��ي را دركش��ورهاي امري��كاي التين، 

خاورميانه، آسيا، آفريقا و ساير كشورها سركار آوردند 
كه دست نشانده آنها بودند و از آنها دستور مي گرفتند.

درايران اس��ناد س��ري كه به دليل غيرانساني بودن 
آنها تا همين چند س��ال پيش هنوز محرمانه بودند و 
درسال هاي اخير منتشر شدند نشان مي دهند، بطور 
مثال درسال 1928 ميالدي دولت انگليس با همراهي 
و همدس��تي عده قليلي از اصحاب ثروت و قدرت در 
ايران قحطي بزرگي را با كمبود هاي غيرواقعي و براي 
گران كردن كاال، خدمات، ناياب شدن مواد خوراكي و 
دارو و نظير آنها به وجود آوردند تا در اثرقحطي بزرگ 
حدود نيمي از جمعيت بيست ميليون نفري آن روزگار 
ايران ازگرسنگي و بيماري مردند، تا زمينه الزم براي 
روي كار آوردن رضا خان پهلوي و سرنگوني حكومت 

قاجار را فراهم كردند.
پس از روي كار آمدن رضاخان پهلوي درهاي انبار ها 
باز ش��د و فراواني و بهبود اوضاع اقتص��ادي را مردم 
مديون روي كار آمدن رضاخان پهلوي مي دانستند.

آنچه پس از آن تا پيروزي انقالب اس��المي در ايران 
رخ داد را تاريخ معاصر ثبت كرده اس��ت و ماجراهاي 
افزايش نرخ برابري دالرامريكا در برابر ريال و شورش 
مشهد در ديماه سال 96 تاكنون كه پرزيدنت ترامپ به 
آنها به عنوان موفقيت دولت امريكا در ضربه وارد كردن 
به ايران تاكيد دارد، و نيز قتل جمال خاش��قجي ياد 
آور زمينه هاي تاريخي و توطئه براي روي كار آوردن 
يك نظام ديكتاتوري درايران شبيه نظام ديكتاتوري 

آل سعود در عربستان است وبس. 

  دالر امري�كا دس�ت ب�ه گريب�ان بح�ران 
بي ارزشي؟!

واقعيت اين اس��ت كه دالر و اقتصاد امريكا با بحران 
دست به گريبان است و دولت ترامپ سعي دارد اين 
موضوع را مخف��ي كند. برخي معتقدند كه به همين 
دليل دولت ترامپ سعي دارد از تمامي سازمان هاي 
 ،)IMF( بين المللي نظير صن��دوق بين المللي پول
سازمان تجارت جهاني )WTO( و غيره خارج شود 
و از نيروهاي نظامي امريكا به عنوان مترس��ك براي 
تحت فشار گذاش��تن كش��ورهاي ديگر به پذيرش 
خواسته هاي امريكا استفاده كند. برخي از كارشناسان 
معتقدند كه دولت ترامپ براي تقويت موقعيت دالر 
در اقتصاد جهان س��عي دارد كه با صادرات نفت خام 
و گاز طبيعي مايع )LNG( امريكا پش��توانه اي براي 

دالر تعريف كند.
به همين دليل به اروپا فشار وارد مي آورد تا واردات گاز 
طبيعي از ايران را فراموش كند و واردات گاز طبيعي 
از روسيه را كاهش دهد و به جاي آن گاز طبيعي مايع 
و نفت خام وارداتي امري��كا را جايگزين نمايد. آقاي 
ترامپ بارها گفته است و مي گويد )درتاريخ 29 ژوئن 
2017 رسما اعالم كرد( كه امريكا بايد برتمامي بازار 

نفت وگاز و انرژي جهان تسلط كامل داشته باشد.

  كودتا درعربستان توسط امريكا: 
قبل از اينكه پرزيدنت ترامپ سياست تسلط بر بازار 
جهاني نفت وگاز و انرژي را رسما اعالم نمايد دريك 
طراحي و برنامه ريزي كه هيچكس آن را يك توطئه 
ف��رض نكرد در ماه ژوئ��ن 2017 ميالدي محمد بن 
س��لمان )33 س��اله( را با يك كودتاي ش��به نظامي 
جايگزين وليعهد عربس��تان محمد ب��ن نايف كرد. 
درواقع تمامي قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي در 
عربستان را به دست اين شاهزاده جاه طلب و مغرور 

با حمايت امريكا سپردند.
پ��س از آن ميليارد ها دالر براي آماده س��ازي جنگ 
اقتصادي و رواني درايران توس��ط آل سعود به دولت 

ترامپ پرداخت شد.
حتي اسراييل و آل س��عود امريكا را براي يك جنگ 
نظامي عليه ايران تشويق مي كردند، اما، كنگره امريكا 
با تصويب قانوني جلوي دولت ترامپ براي شروع يك 
جنگ نظامي عليه ايران را گرفت. همه چيز براي دولت 
ترامپ و محمد بن سلمان داشت خوب پيش ميرفت و 
هرمخالفي در خاندان آل سعود را هم مجبور به بيعت 

با محمد سلمان كردند. اما ؟ 

  جمال خاشقجي سرپيچي كرد !
جمال خاش��قجي با قدرت گرفتن محمد بن سلمان 
مخالفت كرد و به دلي��ل ارتباطاتي كه با بخش هاي 
امنيتي و جاسوس��ي داشت، مطلع شد كه محمد بن 
سلمان و حاميان اش خواهان قتل او شده اند. به همين 
دليل در سال 2017 ميالدي از عربستان گريخت و به 
امريكا رفت . جمال خاشقجي در سال 19۵8 )1337( 
در شهر مدينه به دنيا آمد. پدر بزرگ و اجدادش اهل 

تركيه بودند.
پدر بزرگ او به نام محمد خاشقجي پزشك مخصوص 
ملك عبدالعزيز بنيانگذار پادشاهي سعودي بود با يك 
همسر عربستاني ازدواج كرده بود. جمال خاشقجي 
برادرزاده عدنان خاش��قجي دالل اسلحه و ميلياردر 
معروف س��عودي در دهه 1980 و پسر دايي دودي 
فايد معشوق پرنسس دايانا )همسر سابق پرنس چارلز 
وليعهد انگليس( بود كه همراه با پرنسس دايانا در يك 
تصادف رانندگي ساختگي كه هيچكس جرات نكرد 

آن را يك توطئه بنامد در پاريس كشته شد. 

  زندگي پشت پرده جمال خاشقجي ؟ 
جمال خاش��قجي به عنوان مش��اور امور مطبوعاتي 
ش��اهزاده ترك��ي الفيصل س��فير وقت عربس��تان 
درانگليس و سپس امريكا همكاري داشت. شاهزاده 
تركي الفيصل از سال 1977 تا 2001 به مدت 2۴ سال 
رييس استخبارات عربستان س��عودي بود و درست 
10 روز پيش از حمله به برج هاي بازرگاني نيويورك 
در 11 س��پتامبر 2001 بطور ناگهاني از سمت خود 

استعفا داده بود.
خاشقجي پس از فرار به امريكا ازماه سپتامبر 2017 
همكاري با روزنامه واشنگتن پس��ت را شروع كرد و 
در مقاالتش از سياس��ت خارجي محمد بن سلمان 
و تحقير هايي كه پرزيدن��ت ترامپ در حق حاكمان 
عربس��تان و منطقه روا مي داشت انتقاد مي كرد. وي 
با داش��تن دو ميليون دنبال كننده در توئيتر يكي از 

مشهورترين كارشناسان جهان عرب محسوب مي شد. 
هفته نامه اسپكتيتور چاپ انگليس، درباره او نوشته 
كه در دهه هاي 1980 و 1990 ميالدي در افغانستان 
و س��ودان با اس��امه بن الدن رهبر القاع��ده روابطي 
دوستانه داش��ت و درهمان دوران نيز براي دستگاه 
اطالعاتي عربستان كه رياستش با شاهزاده تركي بود 
كار مي كرد وسعي داشت كه بين بن الدن و حكومت 

سعودي رابطه دوستانه را ترغيب و حفظ كند.
درواقع خاش��قجي تنها ف��رد خ��ارج از خاندان آل 

سعود بود كه از مناسبات نزديك حكومت آل سعود 
با ب��ن الدن )القاع��ده، داعش، طالب��ان و گروه هاي 
تروريس��تي نظير آنها( تا قبل از حمل��ه به برج هاي 
تجاري امريكا در 11 سپتامبر 2001 آگاهي و ارتباط 

داشت.
گروه هاي تروريستي كه از آل سعود كمك هاي مالي 
دريافت مي كنند وظيفه اصلي شان مقابله با انقالب 
اسالمي در ايران و جلوگيري از نفوذ جمهوري اسالمي 

ايران در منطقه است. 

  رفاقت و دوس�تي ب�ا اخوان المس�لمين - 
جدايي از وهابيت: 

جمال خاش��قجي از دهه 1970با اخوان المسلمين 
هم روابط نزديكي برقرار كرده بود. اخوان المسلمين 

درمصر قصد داشت كه نفوذ امريكا و اسراييل را از بين 
ببرد كه امريكا با كمك مالي آل س��عود از طريق يك 
كودتا و حكومت نظامي جنبش بيداري اس��المي در 

مصر را سركوب كرد.
از همين جا جمال خاش��قجي با وهابي��ت حاكم در 
خاندان آل س��عود اختالف نظر پيدا ك��رد و با توجه 
به آنچه در منطقه خليج فارس مش��اهده مي كرد كه 
انقالب اس��المي و نظام مردم ساالري ديني در ايران 
توجه مردم عربستان و ساير كشورهاي ساحلي جنوب 

خليج ف��ارس را جلب كرده اس��ت، خواهان پيروي 
از نظريه اخوان المس��لمين درعربس��تان بود. اخوان 
المسلمين معتقد بودند كه حكومت اسالمي بايد از 

طريق انتخابات آزاد در تمام خاورميانه برقرار شود.

  خان�دان حكومتي آل س�عود ب�ه صورت 
مافيايي عمل مي كند!

مشهور اس��ت كه وقتي از چرچيل سئوال شد چرا به 
جاي مستعمره كردن ايرلند به سراغ كشورهاي ديگر 
مي رود گفت ما به گروه اقليتي در يك كشور كه حاضر 
باشد به مردم وكشورشان براي ثروتمند شدن خيانت 
كنند و مردمي كه درآن كشور جاهل باشند نياز داريم. 

در ايرلند اينطور نيست.
آقاي جان بردلي روزنامه نگار و تحليل گر جهان عرب 

كه با جمال خاش��قجي آش��نايي نزديك و همكاري 
داش��ت معتقد اس��ت كه خاندان اقليت و ثروتمند 
حكومتي آل سعود در عربستان به صورت يك اقليت 

مافيايي عمل مي كند.
بيعت، پيوس��تن و عضويت درخاندان آل سعود اين 
معني را دارد كه كسي اين خاندان را نمي تواند ترك 
كند و زنده بماند. بنابراين، جمال خاشقجي در شبكه 

چنين خانداني گير كرده بود.
جان بردلي مرگ خاشقجي را قتلي مافيايي توصيف 
مي كند و درمقاله اي نوشته اس��ت كه خاشقجي به 
دليل شخصيت و نفوذش به بزرگ ترين خطر سياسي 
براي ش��اهزاده محمد بن سلمان در خارج از خاندان 
آل سعود تبديل ش��ده بود و مهم تر اينكه او در خارج 
از خاندان آل س��عود تنها كس��ي بود كه از ارتباطات 
نزديك حكومت س��عودي با اسامه بن الدن تا قبل از 

11 سپتامبر 2001 آگاه بود.
ناظران آگاه معتقدند كه اين اطالعات مي توانست در 
صورت باال گرفتن اختالفات او با خاندان سعودي هم 
براي عربستان و هم براي امريكا واسراييل خطرناك 

محسوب شود.
عالوه برآن آقاي ج��ان بردلي درمقاله اش افزوده كه 
وقتي خاش��قجي مشاور ش��اهزاده تركي در لندن و 
واشنگتن بود با س��رويس هاي اطالعاتي انگليس و 
امريكا مرتبط ش��د و به اطالعات داخلي بكلي سري 
مرتبط با عربس��تان و خاندان آل سعود دست رسي 

پيدا كرده بود. 

  برنامه امريكا براي تسلط نظامي بر چاه هاي 
نفتي عربستان؟!!

آقاي جان بردلي درمقاله اش كه در نشريه اسپكتيتور 
منتشر شده نوشته است در سال 200۵ )138۴( يك 
مقام رسمي وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( از طرحي 
براي عربستان سعودي به جمال خاشقجي خبر داده 
بود كه نظريه اي در دس��ت برنامه ريزي بوده اس��ت 
كه براس��اس آن قرار بود حكومت پادشاهي سعودي 
سرنگون شود و پس از تسلط امريكا برمنابع و چاه هاي 
نفتي عربس��تان، ش��ورايي از نخبگان عربستان، در 
مكه، اداره امور عربس��تان را دردست بگيرند. جمال 
خاشقجي در صحبت با مقام پنتاگون مطلع شده بود 
كه امريكا در اين رابطه با گروهي سه نفره در عربستان 
مشغول مش��اوره بودند و به جمال خاشقجي گفتند 

يك نفر از آن سه نفر خود اوست.
آقاي جان بردلي درمقاله اش مي گويد اينكه امريكا با 
جمال خاشقجي مشورت مي كرد نشان مي دهد كه او 

شخص مهمي بوده است.
كارشناسان آشنا به امور خاندان آل سعود معتقدند 
كه جمال خاشقجي به دليل اطالعات به كلي سري كه 
داشت مي دانست كه خاندان سعودي دير يا زود سلطه 

و قدرت شان در عربستان را از دست خواهند داد.
درواقع ب��ه همين دلي��ل دونالد ترام��پ آنها را يك 
گاوشيرده توصيف مي كرد و مرتب يادآوري مي كرد 
كه بايد به دولت ترامپ باج بدهند و چنانچه امريكا از 
آنها حمايت نكند دو هفته بيشتر دوام نخواهند آورد. 

قتل جمال خاشقجي، هيچكس جرات ندارد آن را توطئه بنامد!
نگاهي به روابط عربستان و جهان پس از قتل خاشقجي

تحليل

 پشت پرده بزرگ ترين
مانور ناتو در پساجنگ سرد

بزرگ ترين مانور نظامي »ناتو« )سازمان پيمان 
آتالنتيك شمالي( در فضاي پس از جنگ سرد 
در حالي برگزار مي شود كه تنش ها بين امريكا 
و روسيه باال گرفته و وقوع جنگ سردي دوباره 
دور از ذهن نيس��ت؛ آتشي كه دامن اروپايي ها 
را به عنوان همپيمانان امري��كا در ناتو خواهد 

گرفت.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي 
خبري ايرنا، 29 كشور عضو ناتو به همراه فنالند 
و س��وئد از روز پنجش��نبه 3 آبان مانور بزرگي 
را آغاز كردند؛ مانوري ب��ه مدت دو هفته كه از 
س��ال هاي پاياني جنگ سرد تاكنون بي سابقه 
بوده است و گفته مي شود ۵0 هزار سرباز، حدود 
10 هزار وسيله نقليه، بيش از 300 هواپيماي 
جنگي، بالگرد و كشتي و غيره در اجراي آن به 

كار گرفته شده اند.
در مانور ناتو فرض بر آن است كه نروژ به عنوان 
يكي از كش��ورهاي عضو پيمان م��ورد تجاوز 
قرار گرفته و ديگر اعض��اي پيمان بايد هر چه 
سريع تر به آن ياري رس��انند. هدف بيان شده 
منعكس كنن��ده ماده ۵ پيمان نامه ناتو اس��ت 
كه كارشناس��ان از آن به عنوان قلب پيمان نام 

مي برند.
در ماده مذكور كه به موضوع »دفاع مشترك« 
تاكيد مي شود آمده اس��ت كه حمله مسلحانه 
علي��ه يك يا چندي از آنه��ا در اروپا و امريكاي 
شمالي، به معناي حمله اي عليه تمامي آنها تلقي 
خواهد شد و در نتيجه آنها موافقت مي نمايند 
در صورتي كه اينچنين حمله اي اتفاق افتد، هر 
يك از آنها به صورت انف��رادي يا به اتفاق ديگر 
دولت ها، مساعدت نمايند تا امنيت را به منطقه 
آتالنتيك شمالي بازگردانده كه مي تواند شامل 

استفاده از نيروهاي مسلح نيز باشد.
هر چند در ارتباط با چرايي برگزاري رزمايش 
تاكيد شده كه اين مانور بطور رسمي عليه هيچ 
دشمن بالقوه  اي نيست، اما با توجه به پيشينه 
ش��كل گيري ناتو )جدال بين بل��وك غرب به 
رهبري امريكا و بلوك شرق به رهبري شوروي( 
و اختالفات اخير موشكي امريكا و روسيه، كشور 
هدف مش��خص اس��ت. بنابراين كارشناسان 
رزمايش ناتو را حامل پيامي هش��دارآميز براي 

روسيه ارزيابي مي كنند. 
همي��ن دو هفته پيش )18 مهرم��اه( »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري امريكا روس��يه را به 
نقض پيمان منع موش��ك هاي هسته اي ميان  
برد )INF( متهم كرد و از احتمال خروج امريكا 
از توافق مذكور سخن به ميان آورد. وي تاكيد 
كرد كه »روسيه متأسفانه اين پيمان را محترم 
نشمرده و براي همين ما اين توافقنامه را فسخ 

كرده و از آن خارج مي  شويم«.
پيماني كه در سال 1987 يعني حدود سه دهه 
قبل بين »رونالد ريگان« رييس جمهوري امريكا 
و »ميخايي��ل گوباچف« آخري��ن رهبر اتحاد 
جماهير ش��وروي امضا شد و بر پايه آن توليد و 
آزمايش موش��ك هاي كوتاه برد ۵00 كيلومتر 
تا مي��ان بردهايي ۵۵00 كيلومتري از س��وي 

طرفين منع مي شد.
اختالف روسيه و امريكا بر سر پيمان موشكي، 
روز سه ش��نبه اول آبان »جان بولتون« مشاور 
امني��ت ملي ترامپ را روانه مس��كو ك��رد تا با 
مقامات روس��يه به ويژه »والديمي��ر پوتين« 
رييس جمهوري اين كش��ور ديدار و گفت وگو 

داشته باشد. 
 از سخنان بولتون در ديدار با رييس جمهوري 
روس��يه آن چنان بر مي آمد كه امريكا تصميم 
قطعي خ��ود را براي خروج از پيم��ان »آي ان 

اف« گرفته است. 
كارشناس��ان معتقدند در صورت خروج امريكا 
از پيمان موشكي، روسيه نيز در اقدامي متقابل 
از پيمان خارج ش��ده و به تقويت توان موشكي 
خود خواهد پرداخت. در آس��تانه مانور ناتو نيز 
مواضع روس��يه قابل اعتنا بود و پوتين تهديد 
كرد هر كشور اروپايي كه ميزبان سيستم هاي 
موش��كي امريكا باشد در معرض خطر حمالت 

روسيه خواهد بود.
در چنين شرايطي رهبران بروكسل نيم نگاهي 
نيز به مواضع رييس جمهوري روسيه دارند كه 
خاك قاره س��بز را به واكنش مشابه و حمالت 

تالفي جويانه تهديد مي كند.
 از اين رو »ينس اس��تولتنبرگ« نخست  وزير 
سابق نروژ كه از مارس 201۴ تاكنون در پست 
دبي��ركل ناتو قرار دارد با بي��ان اينكه ما جنگ 
س��رد ديگر و يك مسابقه تس��ليحاتي جديد 
نمي خواهيم، تاكيد ك��رد: من انتظار ندارم كه 
متحدان ما در مقابل موشك هاي كروز روسي 
تسليحات اتمي بيشتري را در اروپا مستقر كنند. 
برخي كشورهاي اروپاي شرقي همانند لهستان 
و همچنين حوزه بالتيك شامل ليتواني، لتوني و 
استوني و ... پس از بحران اوكراين، توان نظامي 
روسيه را تهديدي عليه خود قلمداد مي كنند و 
بر پويايي هر چه بيشتر ناتو و تجهيز افزون تر اين 

پيمان نظامي اصرار مي ورزند. 
در مقاب��ل برخي مقامات اروپايي نيز متوجه به 
خطر افتادن در دام ناتويي هس��تند كه پس از 
جنگ دوم جهاني، امريكا بيش از كش��ورهاي 

اروپايي در آن ايفاي نقش مي كند. 
به باور ناظران حوزه بين المللي، خروج امريكا از 
پيمان موشكي با روسيه و استقرار موشك هاي 
خود در پهنه اروپا، قاره سبز را در تقابل با مسكو 
 INF قرار خواهد داد. در نتيجه خروج امريكا از
مس��اوي خواهد بود با اس��تقرار موش��ك هاي 
مختلف در اروپا؛ موضوعي كه در صورت تحقق 
نه به نفع روسيه و اتحاديه بلكه در جهت تامين 

منافع اياالت متحده خواهد بود. 

  جمال خاش�قجي با قدرت گرفتن محمد بن س�لمان مخالفت كرد و به دليل ارتباطاتي كه با 
بخش هاي امنيتي و جاسوسي داشت، مطلع شد كه محمد بن سلمان و حاميان اش خواهان قتل 
او ش�ده اند. به همين دليل در سال ۲۰۱7 ميالدي از عربس�تان گريخت و به امريكا رفت . جمال 
خاشقجي در سال ۱9۵۸ )۱337( در شهر مدينه به دنيا آمد. پدر بزرگ و اجدادش اهل تركيه بودند. 
پدر بزرگ او به نام محمد خاشقجي پزشك مخصوص ملك عبدالعزيز بنيانگذار پادشاهي سعودي 
بود با يك همسر عربستاني ازدواج كرده بود. جمال خاشقجي برادرزاده عدنان خاشقجي دالل 
اسلحه و ميلياردر معروف سعودي در دهه ۱9۸۰ و پسر دايي دودي فايد معشوق پرنسس دايانا 
)همسر سابق پرنس چارلز وليعهد انگليس( بود كه همراه با پرنسس دايانا در يك تصادف رانندگي 

ساختگي كه هيچكس جرات نكرد آن را يك توطئه بنامد در پاريس كشته شد. 

برش
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قتل جمال خاشقجي، هيچكس جرات ندارد آن را توطئه بنامد!
نگاهي به روابط عربستان و جهان پس از قتل خاشقجي

گزارش

 انرژي؛ قدرت جديد
اياالت متحده

نش��ريه كايرو ريويو در گزارش��ي با بررسي كتاب 
»ثروت بادآورده: چگونه وفور انرژي جديد سياست 
جهاني را تحت تاثير ق��رار داده و قدرت امريكا را 
تقويت مي كند؟« با قلم مگان اوس��اليوان، تاثير 
ورود ان��رژي جديد روي ق��درت اياالت متحده را 

بررسي كرده است.
اقتصاد ايراني به نقل از اين نشريه افزود: دولت دونالد 
ترامپ در دسامبر 2017 استراتژي امنيت ملي خود 
را منتشر كرد. در اين سند ظهور امريكا به عنوان 
يكي از قدرت هاي جهاني در حوزه انرژي جش��ن 

گرفته شده است. .
مطابق با اين گ��زارش، امريكا بر خالف چند دهه 
قبل ش��روع به توليد و صادرات نفت و گاز طبيعي 
خواهد كرد. در گذش��ته نگراني نسبت به كمبود 
انرژي و همچنين وابستگي به واردات خارجي باعث 
ش��ده بود كه دولت امريكا در نواحي آشوب زده به 
ويژه خاورميانه مداخله كند. اما وفور منابع انرژي 
در آينده نزدي��ك امريكا را در موقعيت ژئوپلتيك 
برجسته اي قرار خواهد داد. اين گزارش نگراني هاي 
امنيتي امريكا را براي كنگره تشريح مي كند. در اين 
گزارش به صورت صريح آمده است: »ورود امريكا به 
عنوان يكي از عرضه كننده هاي بزرگ منابع انرژي، 
فناوري و خدمات در صحن��ه جهاني مي تواند به 
متحدان و شركاي ما كمك كند تا مقاومت بيشتري 
در مقابل كشورهايي نشان دهند كه از انرژي براي 

زورگويي استفاده مي كنند«.
اما مگان اوساليوان، مشاور سابق امنيت ملي امريكا 
در امور افغانس��تان و عراق در دولت بوش معتقد 
است كه نقش محوري انرژي در استراتژي امنيتي 
امريكا نبايد براي ما غافلگيركننده باشد. او در كتاب 

جديد خود
شرح مي دهد كه توليد نفت و گاز در امريكا چگونه 
در سال هاي آينده مدل ژئوپليتيكي دنيا را تغيير 
خواه��د داد. در دوره اي به س��ر مي بريم كه در آن 
تركيبي از عوامل كوتاه و بلندمدت از جمله رويكرد 
ترامپ نسبت به دپيلماسي باعث تنزل قدرت امريكا 
در دنيا ش��ده اند. اما انرژي هنوز مي تواند حوزه اي 
باشد كه در آن امريكا به مزاياي قابل توجهي نسبت 
به كشورهاي ديگر دست پيدا مي كند. همانطور 
كه اوساليوان ش��رح داده است، وفور انرژي طيف 
گس��ترده اي از فرصت ها را فراه��م مي كند. البته 
دولت امريكا بايد به اندازه كافي براي بهره برداري از 

آنها هوشيار باشد.
اما وفور منابع جديد حاصل اكتشاف و توليد نوعي 
نفت با نام نفت متراكم است. منظور از نفت متراكم 
همان نفتي اس��ت كه زير تركيبات س��نگ شيل 
مدفون ش��ده اس��ت. در طول چند دهه گذشته 
استخراج اين نفت از لحاظ تكنولوژيكي و اقتصادي 
براي شركت ها دش��وار بوده است. در سال 1973 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( به 
رهبري اعراب تصميم گرفت كش��ورهايي كه در 
مدت جنگ يوم كيپور از اسراييل حمايت كرده اند 
را تحريم كند. اين موضوع كشورهاي قرباني تحريم 
را تحريك كرد تا جايگزيني براي نفت وارداتي از 
خاورميانه پيدا كنند. تركيبي از عوامل شامل محيط 
خوب سرمايه گذاري، پيشرفت هاي تكنولوژيكي 
و پرداخ��ت حق امتياز باال ب��ه مالكان زمين هاي 
خصوصي باعث ش��دند كه ش��رايط مساعدي در 
اوايل سال 2010 براي بهره برداري از نفت متراكم 

فراهم شود.
تركيب اين عوامل شوك بزرگي در دنياي انرژي 
ايجاد كرد. شكس��ته شدن انحصار نفتي اعراب به 
ظهور امريكا به عنوان يكي از صادركننده هاي نفت 
و گاز طبيعي منجر شد. اين موضوع نه تنها مزاياي 
زيادي را براي امريكا به همراه داشت، بلكه امنيت 
انرژي براي باقي كشورهاي دنيا را نيز افزايش داد. 
بدين ترتيب امريكا مي تواند با كشورهاي خارجي 
كه از انرژي براي زور گفتن به شركا و متحدان امريكا 
استفاده مي كنند رقابت كند. اين نكته در استراتژي 
امنيت ملي بطور ويژه براي مقابله با روسيه اشاره 
شده اس��ت، زيرا اين كش��ور در گذشته به داليل 
سياسي صادرات گاز طبيعي به كشورهاي اروپاي 
ش��رقي را قطع كرده بود. اما اوس��اليوان به دولت 
امريكا هشدار مي دهد كه هشيارانه عمل كند. او 
معتقد اس��ت كه كاهش قيمت نفت بطور كامل 
انگيزه روسيه براي افزايش نفوذ خود در كشورهاي 
نزديك از جمله اوكراين و كشورهاي منطقه بالتيك 
يا منطقه خاورميانه را از بين نخواهد بود. با وجود 
اين، امريكا مي تواند از منابع انرژي خود به عنوان 
اب��زاري براي مقابله ب��ا زورگويي هاي قدرت هاي 

رقيب استفاده كند.
وفور منابع جديد چالش بزرگي را در مقابل اعضاي 
سازمان اوپك قرار مي دهد، زيرا توليد سطوح باالي 
نفت امري��كا در كنار عوامل ديگر باعث پايين نگه 
داشته شدن قيمت نفت خام شده اند. تنها تعدادي 
از توليدكننده هاي نفت��ي در خاورميانه همچون 
عربس��تان مي توانند از منابع م��ازاد در صندوق 
ذخيره ث��روت ملي براي عبور از بحران اس��تفاده 
كنند. اما كش��ورهايي همچون نيجريه نيز وجود 
دارند كه بقاي رژيم آنها در خطر قرار دارد. همانطور 
كه اوس��اليوان اشاره كرده اس��ت، كاهش درآمد 
حاصل از منابع طبيعي مي تواند ضربه مهلكي به 

اين كشورها وارد كند.
كشور ونزوئال يك نمونه قابل توجه است. مديريت 
كردن اين كشور حتي در زمان باال بودن قيمت نفت 
نيز كار دش��واري بود. اما افت شديد قيمت ها اين 
كشور را در معرض فروپاشي قرار داد. ديناميك بازار 
انرژي در هيچ كشوري چنين مشكالت اقتصادي و 

سياسي را به همراه نداشته است.
حتي كشورهاي قدرتمندي همچون عربستان نيز 
براي مديريت كردن خود با مشكل روبرو شده اند. اما 
براي كشورهاي مصرف كننده همچون چين اوضاع 
فرق مي كند. شرايط آنها از لحاظ ژئوپليتيكي در 

مقايسه با گذشته بهبود پيدا كرده است. 

  ح�زب »دموكراس�ي براي جه�ان عرب، 
همين حاال « ؟!

نشريه اسپكتيور به نقل از يكي از دوستان خاشقجي 
كه آقاي ج��ان بردلي درمقاله اش ار او نقل قول كرده 
نوشته است، چند هفته قبل از قتل او در كنسولگري 
عربس��تان در اس��تانبول، محمد بن سلمان وليعهد 
سعودي به خاشقجي بر اساس سنن قبيله اي پيشنهاد 
آشتي كنان و تصدي سمت مشاور خود را داده بود. اما 
خاشقجي اين پيشنهاد را تحت عنوان اينكه برخالف 
اصول اخالقي و مذهبي است رد كرده بود. بنابراين، 
از نظر محمد بن س��لمان جمال خاشقجي و كساني 
كه در ي��ك كودتا اورا وليعهد عربس��تان كردند بايد 

كشته مي شد.
به خصوص اينكه جمال خاشقجي در اوايل سال جاري 
ميالدي )2018 ميالدي( حزبي سياس��ي در امريكا 
تش��كيل داده بود به اس��م »دموكراسي براي جهان 
عرب، همين حاال « كه هدف او از تاسيس اين حزب 
به طوري كه دراساسنامه حزب صراحتا بيان شده بود 
روي كار آوردن يك دولت مردم ساالر ديني است. او 
خواهان تأسيس حكومت اسالمي در سراسر منطقه 

از طريق انتخابات آزاد بود.
كارشناسان مسائل خاورميانه معتقدند كه اين نظريه 
برخالف سياست دولت دونالد ترامپ ومنافع اسراييل 
بود و بايد به ادامه فعاليت جمال خاشقجي در امريكا 
پايان داده مي شد كه شد. ناظران آگاه مي گويند قابل 
درك است كه جمال خاشقجي به دليل داشتن مجوز 
شهروندي س��كونت در امريكا نبايد در امريكا كشته 

مي شد.
اما، چرا استانبول براي قتل او انتخاب شد و چگونه اورا 
براي رفتن با پاي خودش به قتلگاه متقاعد كردند از 
موضوعاتي است كه بايد منتظر ماند با اسرار بيشتري 

فاش شود. 

  آيا قت�ل فجيع جمال خاش�قجي با هدف 
تغيير نظام جمهوري اسالمي درايران ارتباط 

دارد ؟ 
 تاسيس حزب دموكراسي براي جهان عرب، همين 
حاال توسط جمال خاشقجي و مصاحبه ها و مقاله هاي 
او درب��اره اينكه حاكم بايد از طري��ق انتخابات آزاد و 
توسط مردم انتخاب شود به نوشته جان بردلي، محمد 
بن سلمان را وحش��ت زده كرده بود واز قدرت گيري 
يك اپوزيسيون اسالمي به رهبري خاشقجي به شدت 
نگران بود. ناظران آگاه معتقدند كه محمد بن سلمان 

دراين نگراني تنها نبود.
پرزيدنت ترامپ، دامادش و نخست وزير رژيم اسراييل 
هم به ش��دت مخالف اقدامات جمال خاشقجي براي 
تبليغ نظام مردم ساالري ديني بودند و آن را توسعه 

انقالب اسالمي ايران در منطقه توصيف مي كردند.
درواقع طرح خروج امريكا از برجام و تعريف سياست 
تغيير نظام درايران با تامين بودجه هفتصد ميليارد 
دالري توس��ط آل س��عود ب��راي ش��روع يك جنگ 
اقتصادي و رواني عليه ايران درهمين راس��تا به اجرا 

درآمد.

گفته مي شود كه جمال خاشقجي از برنامه براندازي 
نظام جمهوري اس��المي اي��ران ك��ه در دي ماه 96 
شروع ش��د و پس از شكست آن، از طرح افزايش نرخ 
براب��ري دالر دربرابر ريال در ط��ول تعطيالت نوروز 
97 وبرنامه هاي مثلث امريكا، اسراييل و آل سعود با 
كمك اصحاب ارز وسكه طال درايران اطالعاتي داشت 
و به طور ضمني در برخي از مصاحبه ها به آن اش��اره 
كرده بود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه سوم آبانماه 97 
گفت كه دولت او توانسته است وضعيتي را پديد آورد 

كه مردم ايران امروز شاهد آن هستند.
مرگ جمال خاش��قجي پرده ها را ك��م كم دارد كنار 
مي زند ونش��ان مي دهد كه دول��ت ترامپ درپي اين 
است، تا به جاي اينكه نظام مردم ساالري ديني ايران 
در منطقه الگو باشد يك حكومت ديكتاتوري ديني 

نظير آل سعود درايران روي كار آورده شود. 

  آيا قتل خاش�قجي يك توطئ�ه بود؟ نقش 
تركيه چيست ؟ 

هنوز زود است كه بتوان نظري مستند داد و گفت كه 
درتوطئه قتل جمال خاش��قجي چه منافعي نصيب 

تركيه مي شود يا خواهد شد.
شبكه اقتصادي تلويزيون بلومبرگ معتقد است كه 
رييس جمهوري تركيه آقاي رجب طيب اردوغان با 

زيركي تمام سعي دارد از آب گل آلود قتل فجيع جمال 
خاش��قجي ماهي اقتصادي و سياس��ي بزرگي براي 
تركيه بگيرد. تركيه در تالش اس��ت تا تعادل قدرتي 
كه دولت ترامپ با روي كارآوردن محمد بن سلمان 
جوان و جاه طلب درمنطقه خاورميانه به نفع امريكا 
ايجاد كرد را تغيير جهت دهد و امريكا متقاعد ش��ود 
كه متحد پيمان ناتويي اش يعني تركيه بهتر مي تواند 
نق��ش برقرار كننده تعادل قدرت در جهان اس��الم و 

خاورميانه را برعهد بگيرد. 

  معامله اردوغان با ترامپ ؟ 
دولت تركيه به غرب و به وي��ژه امريكا پس از آزادي 
كشيش وابسته به كليساي قدرتمند اونجليكا )ترامپ 
از پيروان اين فرقه مسيحي محسوب است( و متهم به 
مشاركت در توطئه كودتاي نظامي تركيه بود، ثابت 
كرد كه به عنوان عضو پيمان نظامي ناتو يك شريك 
قابل اطمينان تري در مقام مقايسه با آل سعود براي 
سياس��ت هاي امريكا در منطقه اس��ت. دراين راستا 
شبكه هاي خبري به نقل ازيك ديپلمات غربي و برخي 
صاحب نظران درآنكارا گزارش كرده اند كه واقعه قتل 
جمال خاشقجي در كنسولگري عربستان در استانبول 
يك هديه و موهبت الهي بود كه نصيب رجب طيب 

اردوغان شد.
درهمين حال خبرگ��زاري رويترز به نقل از دومنبع 
موث��ق گزارش كرده كه خانم جينا هاس��پل، رييس 
س��ازمان اطاالعات مركزي امريكا )س��ي، آي،  اي – 
س��يا( درپي گفت وگو با همتراز هاي تركيه اي اش و 
رييس جمهوري تركيه در آنكارا آنها را متقاعد كرده 
است كه با امريكا در حفظ اسرار قتل جمال خاشقجي 
همكاري كنند. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
هم قبل از س��خنراني رييس جمهوري تركيه درباره 
قتل خاشقجي درپارلمان تركيه تلفني با آقاي اردوغان 

تبادل نظر كرده بود. 

  اردوغان گفت بگم بگم و نگفت ؟!
هم��ه در جه��ان منتظر بودن��د كه بش��نوند رجب 
طيب اردوغ��ان رييس جمه��وري تركي��ه كه قول 
داده ب��ود موضوع چراي��ي و چگونگ��ي قتل جمال 
خاشقجي را صراحتا  روز سه ش��نبه اول آبان ماه 97 
)23 اكتبر2018(، در س��خنراني هفتگي اش براي 
نمايندگان حزب حاكم عدالت و توس��عه در پارلمان 

تركيه توضيح مي دهد، مايوس شدند.
چون مطلبي بيشتر از آنكه قبال دررسانه هاي عمومي 
منتشر شده بود، نگفت. ش��ايد حضور مدير سازمان 
سي،  آي،  اي )سيا( در آنكارا و مذاكرات تلفني با دونالد 
ترامپ و قول هايي كه با دالر هاي آل سعود مي تواند 
وض��ع اقتصاد تركيه را رونق بده��د يا داليل ديگري 
موجب شد كه آقاي اردوغان در بيان آنچه بخش هاي 
امنيتي و اطالعاتي تركيه از آن مطلع هستند اطالعات 

زيادي را فاش نسازد.
اما، گفت كه جمال خاشقجي توسط يك گروه متشكل 
از افرادي كه از عربستان اعزام شده بودند، با همكاري 
برخي از كاركنان كنسولگري عربستان در استانبول به 
طرز فجيعي به قتل رسيد و سپس 1۵ نفري كه به اين 
منظور به تركيه آمده بودند همراه با كنسول عربستان 

خاك تركيه را ترك كردند. 
رييس جمهوري تركيه تاكيد كرد كه قتل خاشقجي 
از پيش برنامه ريزي شده بود.  آقاي اردوغان به تماس 
تلفني با ملك سلمان، پادش��اه سعودي اشاره كرد و 
گفت كه در اين تماس به اطالع ملك سلمان رساند 
كه 18 نفري كه به گفته مقامات سعودي در ارتباط 

با اين قتل در آن كشور بازداشت شده اند، با يافته هاي 
اوليه سازمان هاي 

  گ�زارش ريي�س س�ازمان س�يا ب�ه دولت 
ترامپ ؟!!

ناظران آگاه معتقدند كه خانم جينا هس��پل رييس 
سازمان سيا كه شخصا طي چند روز حضور در تركيه 
هماهنگي هاي الزم را براي كاهش فشارهاي سياسي 
بر محمد بن سلمان و خاندان آل سعود رهبري كرد، 
در گزارش محرمانه اي پيش��نهاد داده بود آن دسته 
از اعضاي خانواده و نزديكان جمال خاشقجي كه در 
عربستان ممنوع الخروج شده بودند اجازه پيدا كنند تا 
به امريكا بروند. درنتيجه پسر جمال خاشقجي اجازه 

سفر به امريكا را دريافت كرد.

خبرگزاري رويترز در بعدازظهر پنجشنبه 3 آبان ماه 
97 گزارش كرد كه صالح خاش��قجي پس��ر جمال 
خاش��قجي داراي ش��هروندي دوگان��ه امريكايي – 
عربستاني حسب درخواست وزير امورخارجه امريكا 

اجازه خروج از عربستان و سفر به امريكا را پيدا كرد.
به قرار گزارش روزنامه واشنگتن پست رييس سازمان 
سيا در بازگشت از تركيه روز پنجشنبه 3 آبان ماه 97 
به پرزيدنت ترامپ و س��اير مقام��ات بلند پايه دولت 
امريكا گزارش كرده است كه نوار صوتي حاوي لحظات 
پاياني عمر جمال خاش��قجي در داخل كنسولگري 
عربستان دراستانبول را شنيده است. ولي گزارشي از 
اينكه جنازه مقتول كجاست هنوز منتشر نشده است. 

  انتقاد ترامپ از عمليات قتل: » ... كسي واقعا 
گند زده است...« 

پس از سخنراني رييس جمهوري تركيه درباره قتل 
خاشقجي دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا روز 
سه ش��نبه اول آبان ماه 97 از عمليات عربستان براي 
كشتن جمال خاشقجي، انتقاد كرد و گفت كه عمليات 
پنهان��ي كاري در اين قضيه يك��ي از بدترين پنهان 
كاري هاي تاريخ  بود. ترامپ ضمنا گفت: » ... كس��ي 

واقعا گند زده است...«
وي افزود: »نقش��ه اوليه آنها بسيار بد بود، به صورت 
بدي به اجرا گذاشته ش��د...«  در همين حال، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا به اظهارات رجب طيب 
اردوغان رييس جمهوري تركيه درباره »قتل جمال 
خاشقجي« گفت كه رجب طيب اردوغان در سخنانش 
خطاب به خاندان آل سعود در عربستان »تا اندازه اي 

 خشن« بوده است. 

  آين�ده رضاخ�ان و آتات�ورك، خان�دان 
آل سعود ؟!!

با آزاد سازي رانندگي زنان، اجازه دادن به زنان براي 
حض��ور در رويداد هاي عمومي و غيره در عربس��تان 
محمد بن سلمان )33 ساله( س��عي كرد كه از خود 
چه��ره اي نظير رضاخ��ان پهلوي در اي��ران و كمال 

آتاتورك در تركيه خلق كند.
اما، مرگ فجيع جمال خاشقجي روابط بين آل سعود 
و امريكا و ساير متحدان غربي را مورد سئوال قرارداده 
است. به س��لطان جوان گفته ش��ده بود كه دست او 
براي سركوب و قتل همه مخالفان بكلي باز است و به 
همين دليل گفته مي شود از نحوه گزارش قتل جمال 
خاشقجي دولت ترامپ شگفت زده نشد كه هيچ بلكه 

انتظار آن را هم داشته اشت. 
آقاي آرون اس��تين Aaron Stein از كارشناسان 
گروه اتاق فكري آتالنتيك كانس��يل گفته است كه 
تركيه نقش خودرا دراين ماجرا بسيار خوب بازي كرد 
و مقامات آل س��عود از خود بي عرضگي نشان دادند. 
درهرحال آينده محمد بن سلمان به اين بستگي دارد 

كه واشنگتن چه تصميمي بگيرد.
حماي��ت س��ناتورهاي متح��د آق��اي ترام��پ از 
رييس جمهوري تركيه نظير سناتور ليندزي گراهام 

.Lindsey Graham
از بركناري محمد بن سلمان كه صراحتا “ درحمايت 
از تركيه گفته است كه تركيه اميدوار است كه سلطان 
آل سعود وليعهد ديگري را جايگزين محمد بن سلمان 
بكند. سناتور گراهام در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز 

گفته است: »محمد بن سلمان بايد برود.«
و خطاب به عربستان س��عودي گفته است: »گوش 
مي كنيد چي مي گم؟ ش��ما افراد خوب��ي داريد كه 
مي تواني��د جايگزين كنيد و محمد بن س��لمان هم 
دامن كشور و خود شما را به خون آلوده كرده است.« 
نشانه ها حاكي از اين است كه دونالد ترامپ با وجود 
اين واقعيت كه به محمد بن سلمان براي تحت فشار 
گذاشتن ايران نياز دارد ممكن است براي اينكه نقش 
امريكا در قتل جمال خاشقجي آشكار نشود، مجبور 

شود با كنار رفتن او موافقت كند.

  دست آورد هاي تركيه ؟
كارشناسان روابط ديپلماسي بين المللي معتقدند كه 
دولت تركيه تاكنون به نحو بسيار خوبي از قتل جمال 
خاشقجي در جهت حل مشكالتي كه با واشنگتن و 
رياض دارد بهره برداري كرده اس��ت. برخي معتقدند 
كه طرفداران محمد بن سلمان سعي دارند با پيشنهاد 
ميليارد ها دالر كمك به اقتصاد تركيه همكاري تركيه 
براي سرپوش گذاري وتوقف پيگيري ها را جلب كنند. 
كما اينكه محمد بن س��لمان در همايش داووس در 
صح��را گفت كه تا زمانيكه پدرش و او در عربس��تان 
حكومت مي كنند و اردوغان رييس جمهوري تركيه 

است رابطه تركيه و عربستان خوب خواهد بود.
از سوي ديگر مخالفان محمد بن سلمان در خاندان 
آل س��عود هم با آنكارا در ارتباط و مذاكره هس��تند 
كه با كمك ه��اي مالي ميلي��ارد دالري، اردوغان را 
متقاعد كنند كه تركيه شرايطي را براي امريكا ايجاد 
كند كه دونالد ترامپ با بركناري محمد بن س��لمان 

موافقت كند.
اما مش��كل آنها اين اس��ت كه داماد دونالد ترامپ و 
نخست وزير اس��راييل كه به احتمال قوي در جريان 
طرح كش��تن جمال خاش��قجي قرارداشتند و شايد 
درگيربودند و كمك هم كرده باشند، مخالف بركناري 
محمد بن سلمان از وليعهدي آل سعود در عربستان 

هستند.
زيرا، هدف اصلي آنها با كمك محمد بن سلمان جاه 
طلب ضربه زدن ب��ه ايران و تغيير نظ��ام جمهوري 
اس��المي ايران و جايگزين كردن آن با نظامي مشابه 
حكومت اسالمي است كه محمد بن سلمان قصد دارد 

در عربستان روي كار بياورد. 

  شروع رقابت سني با سني ؟!!
درطول چهل سالي كه از زمان پيروزي انقالب اسالمي 
در ايران مي گذرد امريكا و متحدان اش سعي كردند كه 
رقابت سني ها با شيعيان براي رهبري جهان اسالم را 
مطرح كنند ودراين راستا هشت سال جنگ تحميلي 

رژيم صدام حسين را عليه ايران حمايت كردند.
سوريه و عراق را بعد از ناكامي هاي شان در سرنگوني 

نظام جمهوري اس��المي ايران با به وج��ود آوردن و 
حمايت از داعش ويران كردند. با حمايت از آل سعود 
دريمن، س��وريه، عراق، افغانس��تان و ساير كشورها 
ميليون ها نفر مسلمان ش��يعه و سني را يا كشتند يا 

آواره كردند.
مرگ فجيع خاشقجي اين مطلب را مطرح كرده است 
كه تركيه به عنوان رقيب اصلي عربس��تان در جهان 
اسالم حاال بهترين شانس را در برابر عربستان به دست 
آورده است تا از آل سعود درمنطقه پيشي بگيرد. براي 
حاميان اخوان المسلمين هم كه در مصر مورد حمايت 
تركيه بودند قتل جمال خاشقجي اين پيام را دارد كه 
قتل و ناپديد شدن جسد او بدليل نزديكي اش به اخوان 
المسلمين ودشمني محمد بن سلمان با خاشقجي هم 
به اين دليل بوده است. درواقع هزينه قتل خاشقجي 
براي محمد بن سلمان و امريكا گران تر از آن تمام شد 

و مي شود كه انتظار داشتند. 

  برنامه هاي سرپوش گذاري قتل خاشقجي 
دراستانبول؟

كنفرانس س��رمايه گذاري تحت عن��وان داووس در 
صحرا همزمان با سخنراني اردوغان درروز سه شنبه 
اول آبان ماه 97 شروع به كار كرد و محمد بن سلمان 
از حضور بس��ياري از ش��ركاي بالقوه نفتي و تجاري 
عربستان اظهار خشنودي كرد. با خانواده خاشقجي 
هم ديدار كردند و به آنها تسليت گفتند و خودشان را 

از اينكه نقشي در اين قتل داشتند مبرا كردند.
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا هم رس��ما اعالم 
كرد كه امريكا هم چنان از خاندان آل س��عود و ادامه 
حكومت آنها در عربستان حمايت مي كند. درهمين 
حال دولت پوتين اعالم داشت كه روسيه مشكلي با 
عربستان ندارد كه اين گفته با توجه به شركت هيات 
نمايندگ��ي بلند پايه روس��يه در همايش داووس در 
صحرا به نظر كارشناس��ان به نفع محمد بن سلمان 

توصيف مي شود.
س��اير متحدان امريكا هم خواس��ته اند ك��ه خاندان 
آل سعود قول بدهند كه چنين قتل هايي تكرار نخواهد 
شد. بنابراين، كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه 
درچارچوب آنچه در كتاب هيچكس جرات ندارد آن 
را توطئه بنامد آمده است، عمليات سرپوش گذاري و 
از خاطره ها بردن قتل جمال خاش��قجي شروع شده 

است، مگر اينكه تحولي ديگر رخ بدهد.
دراين راس��تا انتظار مي رود كه حاميان آل سعود در 
ايران نيز دست به اقدام و عملي بزنند كه توجه جهان 
را از قتل خاشقجي مشكالتي كه آل سعود در سياست 
خارجي و دخالت محمد بن سلمان دراين قتل دست 

به گريبان شده اند، منحرف كنند. 

  نتيجه گيري: 
بدون ترديد نگراني امريكا و متحدان اش تاثير انقالب 
اس��المي و نظام مردم ساالري ديني ايران درمنطقه 
است كه جمال خاش��قجي نه به عنوان يك دوست 
بلكه به عنوان يك مخالف طرفدار روي كار آمدن يك 
دولت مردم ساالر ديني در عربستان بود. حزبي كه او 
در امريكا تاسيس كرد و اطالعاتي كه درباره عمليات 
تروريستي با حمايت مالي خاندان آل سعود درامريكا 
و ساير كشورها داشت كافي بود كه منجر به براندازي 

خاندان آل سعود در عربستان بشود.
با توجه به اينكه در گذشته مقامات امريكايي در فكر 
اين بودند كه خاندان آل س��عود را ب��ا دولت ديگري 
جايگزين كنند تا منافع امريكا در عربستان حفظ شود 
و با جمال خاشقجي دراين مورد مشورت مي كردند، 
خاش��قجي تصور مي كرد كه در واشنگتن مخالفان 
دونال��د ترام��پ درراه هدفي كه داش��ت به او كمك 
خواهند كرد. اما، او اش��تباه كرد و همين اشتباه او را 
به محل قتل در كنس��ولگري عربستان در استانبول 

كشاند.
زيرا، تصميم جديد در ميان دولتمردان امريكايي براين 
استوارشده است كه هرچه در توان دارند به كار بگيرند 
تا نظام مردم ساالري ديني در ايران را شكست بدهند 
و آن را با يك نظام ديكتاتوري ديني نظير رژيم حاكم 
در عربستان جايگزين كنند. درواقع به نظر ميرسد كه 
مقامات بلند پايه ايراني هم در اين زمينه اطالعات و 

تحليل هايي دارند.
به طوري كه رييس دولت دوازده��م به دفعات گفته 
اس��ت كه دونالد ترامپ از شورشي كه در دي ماه 96 

شروع شد پيام اشتباهي دريافت كرد.
نهايتا اينكه جمال خاشقجي را به طرز فجيعي كشتند 
تا هركسي درجهان اسالم و كشورهاي عربي به اين 
فكر بيافتد كه از انقالب اسالمي و نظام مردم ساالري 
ديني اي��ران پيروي و حمايت كند ي��ا الهام بگيرد تا 
نظامي نظير آن را در عربس��تان و س��اير كشورهاي 
اسالمي منطقه روي كار بيايد، بدانند كه سرنوشتي 
نظير جمال خاش��قجي خواهند داشت و هيچكس 

جرات ندارد آن را توطئه بنامد.
درهمين حال و همزمان با افزايش اختالف تجاري بين 
چين و امريكا، در پايان مذاكرات بين شينزو آبه و لي 
كه چيانگ، نخست وزيران ژاپن و چين در روز جمعه، 
٤ آب��ان )٢٦ آكتبر2018(، دو طرف اعالم كردند كه 
يك رش��ته توافقنامه هاي تج��اري و بازرگاني امضا 
كرده اند كه از جمله ش��امل سازوكار تبادل مستقيم 

ارزي بين دو كشور است.
براس��اس اين توافق، چين و ژاپن مي توانند تا سقف 
معادل ٣٠ ميليارد دالر به مبادله موعد دار پول ملي 

ژاپن )ين( و پول ملي چين )يوآن( مبادرت كنند.
بنابراين، كارشناس��ان معتقدند چنانچه مردم ايران 
بتوانند در برابر تحريم ها و فشارهاي جنگ اقتصادي و 
رواني امريكا و متحدان اش از خود مقاومت و تاب آوري 
نش��ان بدهند، بدون ترديد اجرايي شدن اين نظريه 
كه بايد حكومتي ب��ا راي مردم نظير نظام جمهوري 
اسالمي در عربس��تان روي كار بيايد اجتناب ناپذير 

خواهد بود و ترامپ شكست خواهد خورد.
مردم ايران هم همانطور كه هميشه گفته شده است 
شاهد پيروزي خون برشمش��ير خواهند بود وطعم 
ش��يرين پيروزي حق بر باطل را ب��ار ديگر خواهند 

چشيد. 

  كارشناسان روابط ديپلماسي بين المللي معتقدند كه دولت تركيه تاكنون به نحو بسيار خوبي 
از قتل جمال خاش�قجي در جهت حل مشكالتي كه با واشنگتن و رياض دارد بهره برداري كرده 
است. برخي معتقدند كه طرفداران محمد بن سلمان سعي دارند با پيشنهاد ميليارد ها دالر كمك 
به اقتصاد تركيه همكاري تركيه براي سرپوش گذاري وتوقف پيگيري ها را جلب كنند. كما اينكه 
محمد بن سلمان در همايش داووس در صحرا گفت كه تا زمانيكه پدرش و او در عربستان حكومت 
مي كنند و اردوغان رييس جمهوري تركيه است رابطه تركيه و عربستان خوب خواهد بود. از سوي 
ديگر مخالفان محمد بن سلمان در خاندان آل سعود هم با آنكارا در ارتباط و مذاكره هستند كه با 
كمك هاي مالي ميليارد دالري، اردوغان را متقاعد كنند كه تركيه شرايطي را براي امريكا ايجاد 

كند كه دونالد ترامپ با بركناري محمد بن سلمان موافقت كند.

برش
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دانش و فن10اخبار

كالهبرداري ۳۸۲ ميليون توماني از مشتركان 

اپراتورهاي خارجي جيب كاربران ايراني را زدند
گروه دانش و فن   

 طي هفته هاي اخير برخي كاربران در ايران با تماس هاي 
تلفني از ش��ماره هاي خارجي با پيش ش��ماره هايي 
همچون ۰۶۷۸، ۰۹۶۰ و... كه متعلق به كش��ورهايي 
مانند وانواتو، مالديو، ماداگاس��كار و ... اس��ت، مواجه 
ش��ده اند كه اغلب نيز به ص��ورت Missed Call و 
انتظ��ار تماس روي گوش��ي فرد ديده مي ش��ود، اين 
يك م��دل جديد از كالهبرداري اس��ت. در اين روش 
تماس گيرنده به سرعت تماس مدنظر را قطع كرده و 
منتظر تماس مجدد از سمت ايران مي شود. از آنجايي 
كه برخي كاربران پس از مش��اهده شماره روي تلفن 
خود و تماس ناموفق، عادت به برقراري مجدد ارتباط با 
تماس گيرنده دارند، نسبت به برقراري مجدد تماس با 
اين شماره تالش مي كنند و درنهايت با هزينه سنگيني 

در صورتحساب خود مواجه مي شوند.
در اي��ن زمينه وزارت ارتباطات با تاييد ش��يوه جديد 
كالهبرداري ها از طريق تماس هاي بين المللي، اعالم 
كرد كه شركت ارتباطات زيرساخت به صورت جدي 
در حال پيگيري اين موضوع اس��ت. گفته مي ش��ود 
در اين روش، فرد يا افراد تماس گيرنده، با اس��تفاده از 
تماس گيرنده هاي خودكار از شماره هاي ويژه با شما 
تماس برقرار مي كنند. برقراري تماس با اين شماره ها، 
براي ش��ما هزينه نس��بتا بااليي در بر خواهد داشت و 
هرچه طول مكالمه بيشتر ش��ود، هزينه نيز افزايش 
مي ياب��د. البته اين هزينه، هزين��ه اي اضافه بر هزينه 
تماس بين المللي است. اين افراد به صورت نرم افزاري 
با تعداد زيادي از شماره ها، يك يا دو تماس بسيار كوتاه 
و )معموال( پشت س��رهم برقرار مي كنند تا تماس از 
دست رفته روي گوشي شما ثبت شود. افراد بسياري 
پس از ديدن اين تماس از روي كنجكاوي و س��وال، با 
اين شماره ها تماس مجدد مي گيرند كه با وصل شدن 
تماس، محاسبه هزينه براي شما آغاز مي شود كه اين 

هزينه اضافه بر هزينه تماس بين المللي است.
پس از برقراري تماس، اپراتور سعي مي كند با صحبت 
كردن درباره موضوعاتي مانند برنده شدن در قرعه كشي 

و مسابقه و مواردي مشابه، طول مكالمه را افزايش دهد 
تا درآمد بيشتري از اين طريق نصيب شان شود. البته 
برخي از شماره ها داراي اپراتور انساني نيستند و پس از 

تماس يك پيام ضبط شده براي شما پخش مي شود.
نكته عجيب اينكه قبال پيام هاي ضبط ش��ده به زبان 
انگليسي پخش مي ش��د اما در روزهاي اخير برخي از 
شماره ها، پيام هاي ضبط شده به زبان فارسي ماشيني 
)كه توسط نرم افزار خوانده مي شود( پخش مي كنند و 
احتمال دارد براساس شماره  مخاطبين در كشورهاي 
مختلف زبان پيام تغيير كند كه اين مورد شانس فريب 

خوردن كاربران را افزايش مي دهد.
كاربران بايد هنگامي كه ب��ا تماس هاي اينچنيني از 
شماره هاي ناش��ناس روبرو شديد، اگر منتظر تماس 
از شخصي خارجي نبوديد، تماس را ناديده بگيريد، با 
جست وجوي پيش شماره در گوگل كشور مورد نظر 
را پيدا كنيد و اگر پيش ش��ماره مربوط به كشورهايي 
نظير مالديو، ماداگاس��كار و برخي جزاير كوچك بود 
بيشتر به تماس مدنظر شك كنيد. همچنين كاربران 
اگر براي سفر اربعين به كشور عراق مي رويد، كد كشور 
عراق )۰۹۶۴( را به خاطر بسپاريد و تماس هاي ديگر را 
با تماس از اطرافيان خود با شماره عراق اشتباه نگيريد. 
پيش شماره عراق با پيش شماره مالديو كه ۰۹۶۰ است 
بسيار شباهت دارد. اگر در سايت هاي خارجي متعدد 
فعاليت مهمي انجام مي دهيد، ممكن است با دريافت 
تماس احساس كنيد از پشتيباني يكي از اين سايت ها با 
شما تماس گرفته شده و بيشتر در معرض فريب باشيد.

حال معاون وزير ارتباطات از شناس��ايي كالهبرداران 
تلفني خبر داده اس��ت و اعالم كرده اس��ت كه پس از 
پيگيري هاي وزارت ارتباطات و ش��ركت زير ساخت 
مش��خص ش��د كه كالهب��رداران تم��اس خارجي 
تاكنون توانس��ته اند از اين طريق ۳۸۲ ميليون تومان 

كالهبرداري را از كاربران انجام دهند . 
حميد فتاحي معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره 
شركت ارتباطات زيرس��اخت در توئيتر نوشت: ۳۸۲ 
ميليون تومان كالهبرداري صورت گرفته از ۱۲۶ هزار 

نفر توسط كالهبرداران خارجي با جزييات شناسايي 
ش��ده اس��ت. وي افزود: مانع از سودجويي متخلفين 
خواهيم ش��د و در نظر داريم كه مبالغ از دست رفته از 

طريق اپراتورها به مشتركان بازگردد.
از سوي ديگر معاون شركت ارتباطات و زير ساخت با 
بيان اينكه برخي اپراتورهاي واسط بين المللي خواسته 
يا ناخواس��ته در اين فرآيند مش��اركت دارند و باعث 
افزايش هزينه هاي مش��تركان مي ش��وند، ادامه داد: 
 )traffic generation( توليد ترافيك نامتع��ارف
اصطالحي است كه در صنعت ارتباطات به كار مي رود 
و عده اي از خالهاي موجود در شبكه ارتباطي استفاده 

كرده و درآمد كسب مي كنند. رادكاني درمورد اينكه 
كالهبرداري از طريق تماس بين الملل به نفع چه كساني 
است، افزود: امروزه توليد و جمع آوري ترافيك ارتباطي، 
منبع درآمد غيرقانوني محسوب مي شود و به همين 
دليل عده اي از زمان هايي مانند اربعين كه نرخ ها تغيير 
مي كند و كاربران ممكن اس��ت در انتظار تماس هاي 

خارجي باشند، استفاده كرده و درآمدزايي مي كنند.
وي با اشاره به اينكه اين روش با ترمينيت تفاوت داشته 
و به اصطالح generate ناميده مي شود افزود: در اين 
روش توليد ترافيك نامتعارف از خالهاي موجود شبكه، 

ترافيك مكالمه را باال برده و درآمد كسب مي كنند.

معاون شركت زيرساخت با بيان اينكه اين روش ممكن 
است لزوما به نفع اپراتور هم نباش��د، ادامه داد: اما در 
نهايت هزينه اي براي كاربران محاسبه مي شود كه مانند 

هزينه رومينگ، نرخ بااليي دارد.
وي تاكي��د كرد: كاربران درصورت مش��اهده اينگونه 
تماس ها و شماره هايي كه با آن آشنايي ندارند، يا اگر 
منتظر تماس خاصي نبودند، به تماس ها پاسخ ندهند 
يا اينكه پس از برقراري هر تماس ناآشنا و بين المللي و 
قطع آن، از پاسخگويي مجدد خودداري كنند تا متحمل 
هزينه هاي سنگين نشوند. چرا كه مشاهده شده اغلب 

مردم مجددا تماس مي گيرند.

انگجت| يكي از ۱۱ اثري كه توسط هوش مصنوعي 
نقاشي شده است، امروز در يك حراجي معروف با وجود 
اينكه انتظار مي رفت بين ۷ ت��ا ۱۰ هزار دالر فروخته 

شود، با قيمت ۴۳۲ هزار دالر فروخته شد.
يكي از نقاشي هايي كه توسط هوش مصنوعي ساخته 
ش��ده اس��ت با قيمت ۴۳۲ هزار دالر در حراج هنري 

كريستيز )Christie's( در نيويورك فروخته شد.
اين اثر كه »پرتره ادموند بالمي«  ناميده مي شود، اولين 
اثر هنري است كه توسط هوش مصنوعي بطور كامل 
كشيده ش��ده و براي فروش در حراجي بزرگ هنري 

ارايه شده است.
حراجي كريستيز يك بنگاه تجارت آثار هنري و يك 

خانه حراج اشيا هنري با شهرت جهاني است.
در حالي كه انتظار مي رفت اي��ن اثر بين ۷ تا ۱۰ هزار 
دالر فروخته شود با قيمت باورنكردني ۴۳۲ هزار دالر 

به فروش رفت.
اين نقاشي، حاصل كار يك نوع الگوريتم شناخته شده 
 )GANs(  »موسوم به »ش��بكه هاي توليدي مخالف
اس��ت كه توس��ط يك گروه هنري فرانس��وي به نام 
»Obvious « ساخته شد. »Obvious « نام گروهي 
اس��ت كه چندي از هنرمندان فرانسوي در آن حضور 
دارند و توانس��ته اند با استفاده از هوش مصنوعي يك 
الگوريتم براي كشيدن نقاشي ايجاد كنند و تاكنون ۱۱ 

اثر را توسط هوش مصنوعي خلق كرده اند.
اين گروه، الگوريتم را با يك مجموعه داده متشكل از 
حدود ۱۵ هزار پرتره نقاشي شده بين قرن هاي ۱۴ تا 

۲۰ ميالدي تغذيه كردند. بخ��ش توليدي الگوريتم 
با اس��تفاده از درك خود از آثار هنري، شروع به خلق 

تصاوير خود كرد.
بخش ديگري از اين سيس��تم به نام »تميز دهنده« 
)Discrimator(، با تعيين تفاوت بين هنر انسان 
و هنر توليد شده توسط قسمت توليدي ايفاي نقش 
مي كند. اي��ن روند تا زماني ادام��ه پيدا مي كند كه 
تميز دهن��ده ديگر تفاوتي حس نكند. در اين حالت 
بود ك��ه مجموعه هنري متقاعد ش��د كه كار هوش 
مصنوعي به اندازه كافي ب��راي فروش آثار توليدي 

خوب شده است.
 »پرتره ادموند بالمي« يكي از ۱۱ اثر موجود در مجموعه 
پرتره هاي افراد غير حقيقي اس��ت كه هيچگاه وجود 
نداشته اند و تنها توسط هوش مصنوعي ايجاد شده اند.

اين گ��روه هنري، پرتره ديگر خود را با قيمت ۱۰ هزار 
يورو روي وبس��ايت خود به فروش گذاشته است، در 
حالي كه ممكن است بعد از اين حراج باورنكردني، روي 

قيمت گذاري اين اثر تجديد نظر كنند.

ديلي ميل| آپديت جديد يوتيوب به كاربران اجازه 
مي دهد با تايپ كردن ايموجي در بخش جست وجو 

بتوانند ويدئوهاي مورد نظر خود را بيابند.
يوتيوب ب��ه كاربران خود اجازه مي دهد به وس��يله 
ايموجي، ويدئوهاي مورد نظر خود را جس��ت وجو 
كنند. كاربران اين وب سايت انتشار ويدئو مي توانند 
با تايپ سمبل و ايموجي هايي در بخش جست وجو 

به نتايج جالبي دست يابند.
به عنوان مثال، با تايپ كردن ايموجي آتش نش��ان 
در بخش جس��ت وجو، ويدئ��و كليپ هايي مرتبط 
ب��ا آن نماي��ش داده مي ش��ود. ي��ا با تاي��پ كردن 
ايموج��ي اس��كيمو و ي��ك قنديل ي��خ، در بخش 
نتايج ويدئو كليپ قطعه موس��يقي فيلم انيميشن 
 »يخ زده« نمايش داده مي شود. چندي پيش بخش

 YouTube Music Premium رونماي��ي 
ش��د كه به كاربران اجازه مي دهد ب��دون باز كردن 
اپليكيشن به موسيقي دلخواه خود گوش كنند. اين 
خدمت كه با هزينه ماهانه ۹.۹۹پوند فعال مي شود به 

كاربران اجازه دانلود موسيقي را نيز مي دهد.

تلگراف| اجراي قانون كلي حفاظت از اطالعات كاربران 
در اتحاديه اروپا سبب شده تعداد كاربران فعال ماهانه توئيتر 

۹ ميليون نفر كاهش يابد.
توئيتر اعالم كرد تعداد كابران ماهانه اين شركت ۹ ميليون 
نفر كاهش يافته اس��ت.تعداد كاربران ماهانه اين ش��بكه 
اجتماعي از ۳۳۵ ميليون نفر در س��ه ماهه سوم ۲۰۱۸ به 

۳۲۶ ميليون نفر در حال حاضر رسيده است.
اين در حالي است كه تعداد كاربران فعال روزانه اين شبكه 
اجتماعي در مقايسه با سال قبل ۹ درصد رشد كرده است. 
اما تعداد كاربران ماهانه آن به دليل قانون كلي حفاظت از 

اطالعات شخصي افراد، كاهش يافته است.
اجراي قانون GDPR در اتحاديه اروپا سبب شد بسياري 
از حساب هاي كاربري رباتيك حذف شوند. به همين دليل 

تعداد كاربران توئيتر كاهش يافته است.
توئيتر اعالم كرده بود اقدامات براي تضمين سالمت اين 
پلتفرم اجتماعي به كاهش تعداد كابران آن منجر ش��ده 
است. اما طبق آخرين آمار مالي، درآمد توئيتر در سه ماهه 
س��وم ۲۰۱۸ به ۷۵۸ ميليون دالر رسيد كه نسبت به بازه 
زماني مشابه در سال گذشته ۲۹ درصد كاهش يافته است.

ورج| گوگل سابقه تمامي جست وجوهاي كاربران را بر روي 
س��رورهاي خود ذخيره مي كند و اگر در زمان جست وجو 
وارد حساب كاربري خود در اين سايت شده باشيد، راهي 
براي پاك كردن اطالعات مذكور وجود ندارد. اگر چه شما 
مي توانيد سابقه و تاريخچه استفاده از مرورگر خود را پاك 
كنيد، اما با اين كار اطالعاتي كه بر روي سرورهاي گوگل 
ذخيره شده از بين نمي رود. در حال حاضر پاك كردن سوابق 
جست وجو از روي سرورهاي گوگل مستلزم ورود به بخش 
تنظيمات حساب كاربري و پشت سر گذاردن چند مرحله 
مختلف و طوالني است كه معموال همه كاربران وبه خصوص 
كاربران عادي از آن سر در نمي آورند و لذا نمي توانند داده هاي 
خصوص��ي خود را از روي گوگل پاك كنن��د. اما به تازگي 
گزينه اي در بخش جست وجوي گوگل در نظر گرفته شده 
كه به كاربران امكان مي دهد به سادگي سابقه جست وجوي 
خود را از اين سايت حذف كنند. عالقه مندان با مراجعه به 
اين نشاني به سادگي مي توانند سوابق جست وجوهاي خود 
را مشاهده و حذف كنند. همچنين در اين بخش گزينه هاي 
مستقلي براي پاك كردن كل سوابق جست وجو، پاك كردن 

سوابق جست وجوي يك ساعت قبل و غيره وجود دارد.

ديلي ميل| يك شركت نيوزلندي به دنبال زنان داوطلبي 
است كه آماده وضع حمل در فضا باشند. پيش بيني مي شود 
نخستين نوزاد انسان در فضا در ۲۰۲۴ ميالدي متولد شود.    
در همين راستا به دنبال زنان بارداري است كه براي وضع 
حمل در فضا داوطلب باشند. افراد واجد شرايط بايد قبال ۲ بار 
بدون هيچ مشكلي وضع حمل كرده باشند. ماموريت وضع 
حمل در فضا ۳۶ ساعت طول مي كشد و طي آن گروهي از 
پزشكان همراه مادر باردار به فضا فرستاده مي شوند. به اين 
ترتيب نوزاد در ارتفاع ۲۵۰ مايلي زمين متولد مي شود. اين 
برنامه ها براي فراهم كردن زمينه شهرك سازي انسان ها در 
فضا انجام مي ش��ود و به انسان اجازه مي دهد تا در سيارات 

ديگر نيز توليد مثل كند.
ماموريت مذكورCradle نام گرفته است. ۲۵ شركت كننده 
براي اين عمليات انتخاب مي شوند تا يكي از آنها براي وضع 
حم��ل درماموريت ۲ روزه آماده باش��د. هنگامي كه عمر 
جنين به ۸ماه و نيم برسد مي توان مادر را به فضا برد. مادران 
باردار تحت نظر پزشك خواهند بود و براي آماده سازي آنان 
از دستگاه هاي شبيه ساز فضايي استفاده مي شود. فرايند 

انتخاب شركت كنندگان از ۲۰۲۲ ميالدي آغاز مي شود.

ناسا|در پنجمين كنفرانس فضانوردي، كه در شهر شيائو 
چين برگزار شد، چيني ها از »تيانه« ايستگاه فضايي جديد 
اين كشور رونمايي كردند. بخش مركزي تيانه )به معناي 
هارموني آسماني( قرار است در سال ۲۰۲۰ به مدار زمين 
پرتاب شود و تكميل ساخت و س��از تا سال ۲۰۲۲ با عمر 

۱۰-۱۵ سال برنامه ريزي شده است. 
تيان��ه به ش��ش س��كوي الح��اق مجهز اس��ت و طبق 
برنامه اعالم ش��ده از س��وي س��ازمان فضايي چين، دو 
واحد آزمايش��گاهي با نام هاي »وينتي��ان« )به معناي 
جس��ت وجوگر فلك( و »منتيان« )به معناي رويا هاي 
آس��ماني( بعدا به بخش مركزي ايس��تگاه تيانه متصل 
خواهند شد. بخش مركزي تيانه شامل سه بخش محوطه 
زندگي، واحدس��امانه ها و سكوي اتصال مركزي است و 
مي تواند پشتيباني و زندگي براي سه عضو خدمه را فراهم 
مي كند. محوطه زندگي ش��امل يك آشپزخانه، توالت، 
تجهيزات كنترل آتش، پردازش هوا و تجهيزات كنترل، 
رايانه مركزي، دس��تگاه هاي علمي، تجهيزات ارتباطي 
براي ارتباط ديداري و شنيداري با مركز هدايت كنترل 

زمين در پكن و ديگر تجهيزات است.

پي سي ورلد| به نظر مي رسد كه فيس بوك به دنبال 
رس��وايي هاي پياپي و به منظور جلوگيري از افشاي 
اطالع��ات و حريم خصوصي كاربران��ش قصد دارد 
با يك ش��ركت فعال در حوزه امنيت سايبري وارد 

همكاري شود.
چند ماه پيش بود كه گزارش هاي متعددي از س��وي 
رس��انه هاي مختلف در فضاي مجازي منتشر شد كه 
نشان مي داد اطالعات بيش از ۸۷ ميليون نفر از كاربران 
شبكه اجتماعي فيس بوك توسط هكرها افشا شده و به 
سرقت رفته است. بعد از آن نيز يكي دوبار ديگر اخبار 
ديگري توسط وب سايت هاي خبري به گوش رسيد 
كه همگي نشان از سريال ادامه دار رسوايي هاي فيس 
بوك داشتند كه منجر به اعتراضات گسترده كاربران 

در سراسر جهان شد.
اين شبكه اجتماعي به شدت در آماج حمالت كاربران 
بس��ياري در سراس��ر جهان قرار گرفت به گونه اي كه 
تعداد كثيري از شركت ها و افراد معروف اقدام به بستن 
و غيرفعال كردن صفحات مجازي خود در فيس بوك 
كرده و اس��تفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي براي 

دنياي مجازي توصيف كرده اند.
بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگران فعال در حوزه 
امنيت س��ايبري همچنين مقامات في��س بوك را به 
سهل انگاري و كم كاري در محافظت از حريم خصوصي 

كاربران متهم كردند.
حاال بر اساس گزارش هاي منتشر شده از سوي بسياري 
 The از رس��انه هاي خب��ري و همچنين وب س��ايت

Information به نقل از منابع اگاه، شبكه اجتماعي 
فيس بوك قصد دارد با شروع همكاري با يك شركت 
فعال در حوزه امنيت س��ايبري يا احتمال خريداري 
سهام آن، باري ديگر اعتماد از دست رفته كاربرانش را به 
دست آورد و به همه نشان بدهد كه در زمينه محافظت 
از امنيت اطالعات و حريم خصوصي كاربرانش جدي 

و كوشاست و سهل انگاري و كم كاري نكرده است.
چندي پيش بود كه دولت ژاپن از فيس بوك خواست 
كه با بهب��ود و بهره گيري از تكنولوژي ه��اي به روز و 
متخصص��ان زبده فعال در امنيت س��ايبري، اهميت 
بيشتري براي محافظت از حريم خصوصي كاربرانش 
قائل شود و اين مس��اله را در اولويت كارهاي خود قرار 
بدهد تا كاربران بتوانند به آن اعتماد كنند و به فعاليت 

در اين شبكه اجتماعي بزرگ ادامه دهند.
در صورتي كه فيس بوك سهام شركت امنيت سايبري 
موردنظ��ر خود را خريداري كند بدون ش��ك موجب 
خواهد ش��د كه امنيت اطالعات كاربران حفظ شده و 
آنها را از گزند هك و حمالت سايبري در آينده ايمن نگه 

خواهد داشت. البته به گفته كارشناسان و تحليلگران، 
اين كار بيشتر جنبه رسانه اي و خبري دارد تا نشان دهد 
كه فيس بوك به صورت كامال جدي به دنبال افزايش 
امنيت سايبري وب س��ايت و حفظ حريم خصوصي 

كاربرانش است.
اين در حالي است كه بعد از رسوايي افشاي اطالعات 
۸۷ميلي��ون نف��ر از كاربران فيس بوك ك��ه به خاطر 
همكاري با موسسه تحقيقاتي كمبريج آنالتيكا به وجود 
آمد، اطالعات ۳۰ ميليون نفر ديگر از كاربران اين شبكه 
اجتماعي نيز باز به س��رقت رفت و هكرها توانستند با 
آسيب پذيري هاي موجود بر روي پلتفرم آن به حجم 
زيادي از داده هاي موردنياز خود دسترسي پيدا كنند.

پس از انتشار خبر رس��وايي فيس بوك و نقض حريم 
شخصي كاربرانش، افراد مشهور و شركت هاي كوچك 
و بزرگ بسياري اقدام به حذف صفحه كاربري خود در 
اين شبكه اجتماعي كرده اند تا بدين ترتيب، اعتراض 

خود را نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان دهند.
با اينكه فيس بوك در تمامي روزنامه ها و شبكه هاي 
اجتماعي از تمامي كاربرانش در اين باره عذرخواهي 
كرد و در بيانيه اي نيز احتمال هرگونه جاسوس��ي و 
افش��اي اطالعات آنها را رد كرد، اما همچنان خشم 
عموم مردم در سراس��ر جهان نس��بت به اين شبكه 
اجتماعي محبوب و پرطرفدار فروكش نكرده است. 
حاال انتظار مي رود خشم عمومي كاربران فيس بوك 
اين بار بيش از پيش شعله ور شده و دامان اين شركت 

بزرگ امريكايي را بگيرد.

نقاشي هوش مصنوعي ۴۳۲ هزار دالر فروش رفت

 جست وجو در يوتيوب
با ايموجي

 كاهش  ۹ ميليون نفري
تعداد كاربران توييتر

پاك كردن سوابق جست وجو از 
سرورهاي گوگل ساده تر شد

نخستين نوزاد انسان در فضا 
متولد مي شود

رونمايي چيني ها از ايستگاه 
فضايي »تيانه «

احتمال همكاري فيس بوك با شركت امنيت سايبري قوت گرفت
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رويداد

دريچه فراسو

واگذاري سهام غيرمستقيم 
مخابرات توسط بنياد تعاون سپاه

ف�ارس | وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
گفت: در راس��تاي سياس��ت كلي س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح، بنياد تعاون س��پاه تصميم 
گرفته اس��ت س��هام غير مس��تقيم خود را در 

مخابرات واگذار كند.
محمدجواد آذري  جهرمي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات در مورد خروج بنياد تعاون 
سپاه از شركت توسعه اعتماد مبين مربوط به 
سهام داري شركت هاي مخابرات ايران و همراه 
اول گفت: يك سياست كلي كه در اين سال ها 
پيگيري و ستاد كل نيروهاي مسلح هم به آن 
تاكيد داش��ته خروج نيروهاي مسلح از عرصه 
اقتصادي بوده است. وي ادامه داد: آن چيزي 
كه منتشر ش��د اين است كه بنياد تعاون سپاه 
تصميم گرفته است سهام غير مستقيم خود را 
در مخابرات واگذار كند و جزييات مكانيزم آن 

اطالع رساني مي شود.

توافق با اپراتور عراقي بر سر 
تخفيف نرخ مكالمه ها 

ف�ارس| ش��ركت ارتباط��ات زيرس��اخت در 
زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
اعالم كرد كه »شركت زيرساخت و اپراتورهاي 
عراقي بر س��ر تخفيف نرخ ها توافق  كرده اند كه 
تعرفه هاي آن نيز توسط وزارت ارتباطات اعالم 
ش��ده اس��ت. اخيرا دولت عراق اعالم كرده كه 
هزينه مكالمه تلفني با ايران به مناسبت اربعين 
حسيني از تاريخ ۱۸ اكتبر الي ۱ نوامبر )۲۶مهر 
الي ۱۰ آبان( به ميزان ۵۰ درصد كاهش مي يابد و 

خدمات اينترنتي نيز مجاني خواهد بود.
عيسي زاده مدير روابط عمومي اين شركت اعالم 
كرد كه »شركت زيرساخت و اپراتورهاي عراقي 
بر سر تخفيف نرخ ها توافق  كرده اند كه تعرفه هاي 
آن نيز توسط وزارت ارتباطات اعالم شده است.

بنابراعالم مخابرات ايران در ايام اربعين حسيني 
امسال، هزينه هر دقيقه تماس از تلفن ثابت در 
ايران با تلفن ثابت در كش��ور عراق با ۱۰ درصد 
تخفيف، ۶۳۰ تومان و هزينه تماس از طريق تلفن 
ثابت در ايران با تلفن همراه در كشور عراق با ۱۰ 
درصد تخفيف، دقيقه اي ۸۱۰ تومان محاس��به 
خواهد شد. بنابر اعالم اپراتورهاي موبايل نيز تعرفه 
مكالمه با ايران نيز حدودا دقيقه اي ۲۴۹۹ تومان، 
مكالمه دريافتي دقيقه اي ۸۹۹ تومان، ارس��ال 
پيامك ۸۹۹ تومان به ازاي هر پيامك و اينترنت 

همراه ۴۹۹ تومان به ازاي هر مگابايت است.

»اپل« باگ دوربين  آيفون را 
برطرف مي كند

ديلي ميل| اپ��ل اعالم كرده ب��اگ دوربين 
آيفون هاي ايك��س اس و ايكس اس مكس را 
در آپديت آتي سيس��تم عامل جديد برطرف 
مي كند. اپل مش��كل س��لفي هايي كه بيش از 
اندازه خوب به نظر مي رس��ند را برطرف كرده 
است. همچنين به نظر مي رسد اين شركت به 
وجود باگي در دوربين موبايل هاي جديد خود 
اعتراف كرده است.  كاربران آيفون ايكس اس 
شكايت داشتند كه عكسي كه دوربين جلويي 
اين دس��تگاه ثبت مي كند، به نظر مي رس��د 
اديت ش��ده باشد. اين مش��كل در آيفون ايك 
اس مكس نيز وجود داشت. اكنون اپل اعتراف 
كرده آپديت آتي iOS اين مش��كل را برطرف 
مي كند. اپ��ل در مصاحبه با وب س��ايت ورج 
گف��ت: iOS۱۲.۱ باگ��ي را در دوربين ه��اي 
هوش��مند HDR برطرف مي كند كه س��بب 

مي شد تصاوير اديت شده به نظر بيايند.

روشي كه سرعت اينترنت را 
۱۰۰ برابر بيشتر مي كند

ايونينگ استاندارد|  محققان يك دستگاه 
خوانش اطالعات امواج نوري در هم تنيده ابداع 
كرده اند كه سبب مي شود ارتباطات اينترنتي 

۱۰۰ برابر سريع تر شود.
طب��ق تحقيقات جدي��د ب��ه زودي ارتباطات 
اينترنتي ۱۰۰ برابر س��ريع تر مي شود. در اين 
تحقيق دستگاهي براي خوانش اطالعات امواج 

نوري درهم تنيده ابداع شده است. 
اي��ن تحقيق ادع��ا مي كند مي ت��وان فناوري 
مذكور را در شبكه هاي مخابراتي فعلي به كار 
گرفت تا كارآمدي آنها را افزايش داد. كابل هاي 
فيبرنوري معمول بايد به رنگ خاصي باشند يا 
به ش��كل مخصوصي تنيده شوند تا نور بتواند 
به شكل افقي يا عمودي در آنها استفاده كند.

با اس��تفاده از نوري كه به شكل مارپيچ درآمد 
كابل ها مي توانند اطالعات بيش��تري جابه جا 
كنند. فيبره��اي نوري فعلي فقط بخش��ي از 
ظرفيت نور ب��راي حمل اطالع��ات در طيف 
رنگي را استفاده مي كنند. اما فناوري جديد به 
جاي پهناي باند از شكل امواج نوري استفاده 

مي كند.
در اين روش امواج نوري به ش��كل مارپيچ بهم 
تنيده مي شوند. با كمك اين روش بعد سومي 
براي انتقال اطالعات به وجود مي آيد. در همين 
راستا محققان يك دس��تگاه كوچك خوانش 
اطالعات س��اخته اند كه مي تواند مارپيچ هاي 
 RMIT نور را شناسايي كند. محققان دانشگاه
اين پژوهش را انجام داده اند. مين گو در اين باره 

مي گويد: اين فناوري مانند دي ان اي است.
 آنها نخس��تين افرادي هس��تند كه دس��تگاه 
دريافت كننده امواجي ساخته اند كه مي تواند 
اطالعات را از ش��كل جدي��د فيبرهاي نوري 
بخواند.دس��تگاه جديد به ان��دازه عرض يك 

تار مو است.
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رييس سازمان برنامه وبودجه:

نايب رييس اول اتاق اصناف تهران مطرح كرد حضور نمايندگان 15 كشور خارجي در نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان كيش قطعي شد

دولت متعهد به تامين زيرساخت هاي مسكن مهر است

حمايت اصناف از وزراي پيشنهادي صنعت، اقتصاد و كار شمارش معكوس گردهما يي فعاالن صنعت ساختمان در كيش

گروهبنگاهها|
در شرايطي كه نحوه برخورد عباس آخوندي با مسكن 
مهر طي سال هاي اخير انتقاداتي را در اين خصوص 
ايجاد كرده بود؛ با استعفاي آخوندي از راس وزارتخانه 
راه و شهرس��ازي به نظر مي رسد كه موضع دولت در 
خصوص حمايت از مسكن مهر وارد فاز حمايت هاي 

جدي شده است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در همين زمينه گفت: 
مسكن مهر، مجموعه مس��كوني خصوصي در قالب 
ش��ركت تعاوني يا اقدام فردي براي ساخت است اما 
دولت، همچنان خود را به تأمين زيرساخت هاي آن 

متعهد مي داند.
محمدباقر نوبخ��ت ديروز در جم��ع خبرنگاران در 
ايس��تگاه مركزي در حال احداث راه آهن رش��ت با 
اش��اره به بازديد از مجموعه مس��كن مهر اين شهر، 
اظهار داشت: مقرر شد آنچه نهادهاي مربوطه در مورد 
زيرساخت ها مي توانند تا سال جاري انجام دهند را 

اطالع دهند تا اعتبار آن مشخص و پرداخت شود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اختص��اص اعتبار ب��راي جبران 
خسارت هاي ناشي از سيل نيمه مهرماه گذشته در 
اس��تان، اطمينان داد كه در صورت مشخص شدن 
تع��داد واحدهايي كه تحويل متقاضيان مي ش��ود، 
بودجه تامين زيرساخت هاي آن نيز تا پايان آبان ماه 

جاري به استان اختصاص يابد.

   حمايت از پروژه هاي زيرساختي
معاون رييس جمه��وري به بازديد خ��ود از تصفيه 
خانه فاضالب مسكن مهر رش��ت نيز اشاره و اضافه 
كرد: متعهد شده اند تا يك سال آينده، بخشي از اين 
تصفيه خانه را كه ح��دود 12.5 درصد مي تواند آب 
فاضالب رش��ت را تصفيه كند، آماده تحويل كنند از 

اين رو اعتبار هر آنچه طي س��ال ج��اري قابل اتمام 
است، پرداخت مي شود.

نوبخت در ادامه سخنانش به بازديد از پروژه حمل و 
نقل ريلي رشت اشاره كرد و افزود: همواره در سفر به 
گيالن، يكي از طرح هايي كه بازديد كرده ام، پروژه راه 
آهن است و اطمينان مي دهم دولت نسبت به هرآنچه 
مربوط به تامين منابع مالي بود، فروگذار نكرده است.

وي ابراز اميدواري كرد اين خط ريلي هرچه سريع تر 
به بهره برداري برس��د تا مردم براي انجام مسافرت، 
از آن اس��تفاده كنند. نوبخت رون��د انجام اين پروژه 
را مطلوب ارزيابي كرد و گف��ت: تاخير اين پروژه به 
دليل مشكالتي اس��ت كه اجراي اين طرح در معابر 
كوهستاني داش��ته و اميدوارم بخش تكميلي آن به 
گونه اي مناسب و مانند دفعات پيشين، مديريت شود. 
معاون رييس جمهوري با يادآوري اتصال استان هاي 
همدان و كرمانشاه به شبكه ريلي سراسري طي سال 
گذشته افزود: امسال نيز استان هاي آذربايجان غربي 

و گيالن به اين شبكه سراسري وصل مي شوند.
به گفته نوبخت، به دليل تق��ارن ايام اخير با اربعين 
حس��يني، افتتاح راه آهن اروميه به بعد از اين روزها 
موك��ول ش��ده و پ��س از آن، خط ريل��ي گيالن به 
بهره برداري مي رس��د و خانواده هاي معظم شهدا به 
ميزباني س��ازمان برنامه و بودجه، به مشهد مقدس 

مشرف مي شوند.

   توسعه حمل و نقل ريلي
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه با اش��اره به وعده 
استاندار گيالن براي درنظر گرفته شدن ساختماني 
به عنوان اداره كل راه آهن گيالن و معرفي مديركل 
راه آهن اس��تان طي م��اه جاري خاطرنش��ان كرد: 
ايستگاه تكميلي ديگري در داخل شهر رشت در نظر 

گرفته شده ولي ايس��تگاه كنوني نيز وسعت زيادي 
دارد كه مي تواند پروژه هاي جنبي با اش��تغال زايي 
زيادي فراهم سازد. وي اضافه كرد: طرحي مبني بر 
استفاده از خودروهاي با پالك منطقه آزاد انزلي براي 
تردد مردم در اين ايستگاه ارايه شد كه از آن استقبال 
كردم ضمن اينكه واگن هايي وي��ژه )VIP( در نظر 
گرفته ايم تا مسافران نسبت به استفاده از اين مسير 

ريلي، رغبت بيشتري داشته باشند.
محمدباقر نوبخ��ت معاون رييس جمهوري و رييس 
س��ازمان برنامه و بودج��ه، روز جمعه ب��ا همراهي 
مسووالن اس��تان گيالن از ايستگاه مركزي در حال 
احداث راه آهن رشت و پروژه هاي عمراني مسكن مهر 
شامل تأسيسات زيربنايي و تصفيه خانه بازديد كرد.

ساخت پروژه راه آهن رشت - قزوين از سال 1385 

آغاز ش��ده و اين مس��ير در قالب هش��ت قطعه كار 
مي شود. اين خط ريلي قادر خواهد بود ساالنه هفت 
ميلي��ون تن بار را حمل و 2 و نيم ميليون مس��افر را 
جابه جا كند. حدود هش��ت كيلومت��ر پل هاي ويژه 
در اين مس��ير وج��ود دارد كه بزرگ تري��ن پل راه 
آهن كش��ور، به طول يك هزار و 430 متر روي سد 

منجيل است.

 دبير اجرايي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و 
ساختمان كيش از حضور نمايندگان 15 كشور خارجي 

در نمايشگاه امسال )11 تا 14 آبان ماه جاري( خبر داد. 
به گزارش »تع��ادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، علي مطي��ع جهاني دبير اجراي��ي چهاردهمين 
نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان كيش با بيان اين 
مطلب ابراز داشت: نمايندگان كشورهاي انگليس، ايتاليا، 
فرانسه، سوييس، تايوان، چين، تركيه، روماني، استوني، 
آلمان، اسپانيا، برزيل، روس��يه، بالروس و عمان حضور 
قطعي خود را در نمايش��گاه اعالم داشته اند.  وي با اشاره 
به تعداد مشاركت كنندگان در اين نمايشگاه گفت: تعداد 
120 شركت كننده در نمايشگاه امسال حضور خواهند 
داشت و اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر 4هزار و 200متر 
از 11 ت��ا 14 آبان م��اه جاري برگزار خواهد ش��د.  مطيع 
جهاني ابراز داشت: مشاركت كنندگان در 9 گروه كااليي 
مرتبط با صنعت ساختمان حضور دارند كه اين گروه ها 
ش��امل، مصالح پايه اي و سيستم هاي سازه اي، معماري 
و دكوراسيون داخلي، تاسيس��ات مكانيكي ساختمان، 
تاسيسات برقي و الكترونيكي، آسانس��ور و باالبر، ابزار و 
ماشين آالت ساختمان، خدمات مهندسي و حرفه اي و 
بازار سرمايه، تشكل ها، دانشگاه ها، مراكز علمي عمران و 
خدمات شهري هستند.  معاونت پشتيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون ايران همچنين از حضور هيات هاي 
تج��اري در بزرگ تري��ن نمايش��گاه بين المللي صنعت 
س��اختمان خبر داد و گفت: برگزاري اين نمايش��گاه ها 
راه حلي براي خروج بخش مس��كن از ركود خواهد بود. 
دبير اجرايي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ساختمان 
و عمران كيش در خصوص س��اير برنامه هاي جانبي اين 
نمايشگاه اذعان داش��ت: برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
توسط دانشگاه هاي معتبر در بخش هاي مختلف از ديگر 

برنامه هاي جانبي نمايشگاه امسال است. 
وي افزود: در اين نمايش��گاه از اساتيد دانشگاه هاي امير 
كبير و شهيد بهش��تي براي ارايه آخرين دستاوردهاي 
حوزه صنعت در قالب علمي و معماري دعوت شده است.

مطيع جهاني تأكيد كرد: استفاده از ظرفيت توليدكنندگان 

ابراهيم درستي نايب رييس اول اتاق اصناف تهران 
و منتخب اول اصناف در استان تهران طي بيانيه اي 
حمايت قاطع اصناف از وزراي پيش��نهادي صنعت، 

اقتصاد و كار را اعالم كرد. 
درس��تي در اين بياني��ه آورده اس��ت: » احتراما با 
عنايت ب��ه معرفي آقايان دكتر رض��ا رحماني وزير 
محترم پيش��نهادي صنعت، معدن و تجارت، دكتر 
فرهاد دژپس��ند وزير محترم پيش��نهادي اقتصاد و 
دارايي، دكت��ر محمد ش��ريعتمداري وزير محترم 
پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سابقه موفق 
اجرايي، پس از برگزاري جلسات تخصصي، استماع 
برنامه هاي وزراي پيشنهادي و گفت وگوي صميمانه 
با ايشان و تبادل نظر در خصوص مسائل پيش روي 
خانواده بزرگ اصناف كشور، حمايت قاطع اصناف 
از اين بزرگ��واران به ويژه دكتر رض��ا رحماني وزير 
محترم پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت را اعالم 

مي كنيم.« 

   طرح تنفس مالياتي واحدهاي صنفي
ابراهيم درستي نايب رييس اول اتاق اصناف تهران 

همچني��ن در گفت وگويي رس��انه اعالم كرد؛ طرح 
تنفس مالياتي واحدهاي صنفي كل كشور مي تواند 
منجر به ش��كوفايي اقتصادي كشور ش��ود و با بروز 
مشكالت نوساناتي ارزي س��بب ايجاد آرامش بازار 
كش��ور و بهبود مراوادات اقتص��ادي و صنفي گردد 
چراكه با بهره از ش��يوه ها و مدل هاي مالياتي جديد 
كه منطبق با نوس��انات ارزي اخير است مي توان از 
فش��ار واحدهاي صنفي خرد و كوچك پيش��گيري 
نمود و به ويژه دولت و سازمان محترم مالياتي كشور 
مي بايست با تمركز و برنامه وسيع تر تنفس مالياتي 
ب��ه واحدهاي توليدي، اين بخش حياتي كش��ور را 
جان و رونق بيشتري بخشد و ظرفيتهاي كارآفريني 
در اي��ن واحدهاي اس��تراتژيك را با تم��ام قوا جان 

تازه اي بخشد.
با اطمينان جامعه بزرگ بازار و اصناف كشور سرمايه 
ملي بي بديلي براي مل��ت و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران هس��تند و با درك مش��كالت و نگاه 
راهبردي به مس��ائل خدمتگزاران ح��وزه اصناف، 
مي توان به مس��ير خودكفايي و ش��كوفايي بيشتر 

اقتصادي در كشور استمرار بهتري بخشيد.

داخل��ي و خارج��ي در ح��وزه خلي��ج ف��ارس و حضور 
صددرصدي آنها در صنعت س��اخت و س��از و پيشرفت 

مناطق جنوبي كشور مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد.
مدي��ر اجرايي نمايش��گاه هاي اتاق تعاون اي��ران با بيان 
اينكه اقتصاد هر كشوري به صنعت نمايشگاهي وابسته 
اس��ت افزود: صنعت نمايش��گاهي ب��ا توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان ارتباط مس��تقيمي دارد و مي تواند در 
چنين شرايط اقتصادي كشور وضعيت بهبودي را براي 
هر دو ط��رف فراهم كند.  وي ادامه داد: اس��تقبال خوب 
توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه هاي صنعت ساختمان 
و ارايه دس��تاوردهاي جديد آنها مي تواند قدرت رقابت با 
كشورهاي خارجي را افزايش دهد و اين خود يك نشانه 
خوب براي برون رفت ركود از بازار مسكن است. وي ادامه 
داد: اهمي��ت مناطق آزاد به عنوان منطق��ه آزاد تجاري 
– صنعتي در اقتصاد كش��ورهاي توس��عه يافته و برخي 
از كشورهاي در حال توس��عه بسيار مهم تلقي مي شود. 
اصلي ترين هدف مناط��ق آزاد در جهان و به خصوص در 
كشورهاي در حال توسعه ايجاد پيوند ملي با اقتصاد جهاني 
و بازاره��اي بين المللي در وراي مق��ررات و قوانين درون 
مرزي كشورهاست. مطيع جهاني يادآور شد: پيشرفت در 

كشورمان در تمامي صنايع حايز اهميت بوده و مي بايست 
نگاهي تازه به جايگاه و رويكردهاي استراتژيك مناطق آزاد 
در كشور داشت. وي افزود: يكي از صنايع مهم در كشورمان 
صنعت ساختمان و عمران است كه بيش از 80 صنعت، 
وابستگي كامل به صنعت عمران و ساختمان دارند.  به گفته 
دبير اجرايي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و 
س��اختمان كيش يكي از اهداف برگزاري اين نمايشگاه 
كمك به توس��عه و رون��ق صنعت عمران، س��اختمان، 
گردشگري در منطقه آزاد تجاري كيش بوده و با توجه به 
جايگاه ويژه اين منطقه در صادرات كاال و خدمات مي تواند 
بستري مناسب جهت توسعه زير بنايي و زير ساخت هاي 
عمراني منطقه باشد. مطيع جهاني معاونت پشتيباني، 
برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون ايران ادامه داد: برگزاري 
اين نمايشگاه به عنوان يك رخداد منحصر به فرد در اقتصاد 
كشور براي سرمايه گذاري و توسعه فضاي كسب و كار با 
توجه به ويژگي هاي خاص جغرافيايي و توسعه يافته بودن 
بازاره��اي مالي و پولي كيش و وجود مراكز دانش��گاهي 
متعدد مالي، مديريتي و اقتصادي و مهندسي در جزيره 
فرصتي است كه توليد كنندگان و سرمايه گذاران بخش 

عمران و مسكن كشور از آن استفاده كنند.

واگذاري ارز به سامانه نيما 
زورگويي به صادركننده است

خراسانرضوي| رييس 
كميس��يون بهبود محيط 
كسب و كار اتاق بازرگاني 
خراسان رضوي گفت: دولت 
به صادركنن��دگان عنوان 
مي كند كه ارز صادرات خود 
را با نرخ نيمايي به س��امانه 
نيما واگذار كنند كه اين زوري است كه به صادركننده 
گفته مي شود. به گزارش ايسنا، رضا حميدي ديروز در 
نشست كميسيون صنعت و بهبود محيط كسب و كار در 
اتاق بازرگاني استان، اظهار كرد: امروزه در صحبت هاي 
خود به امر قاچاق كمتر توجه مي شود و كساني كه با 
فاجعه قاچاق آش��نايي دارند، مي دانند كه اين امر چه 
ضربه مهلكي به اش��تغال، صنعت و كار شرافتمندانه 
مي زند. او افزود: تك تك وزيران براي ما صحبت كرده 
و ما شاهد آن هستيم كه چقدر خوب صحبت مي كنند 
اما زماني كه در يك كابينه جمع مي ش��وند، متوجه 
مي شويم كه هيچكدام مناسب نيستند، امروزه شاهد آن 
هستيم كه به جاي اينكه وزيري كه عملكرد نامناسبي 
دارد را اخراج كنيم، پست ديگري را در سطح وزارت در 

كابينه به او اختصاص مي دهيم.

پرداخت 1500 ميليارد تومان 
براي امهال وام زلزله زدگان

كرمانش�اه| اس��تاندار 
كرمانش��اه گف��ت: دولت 
يك ه��زار و 500 ميليارد 
تومان بابت امهال 2 ساله 
وام هاي مردم مناطق زلزله 
زده غرب اس��تان به بانك 
مركزي پرداخت مي كند. 
به گزارش ايرنا، هوش��نگ بازوند عصر پنجش��نبه 
در س��تاد مديريت بحران اس��تان كه در استانداري 
كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دولت در راستاي 
كمك به زلزله زدگان 11 هزار ميليارد تومان بار مالي را 
تقبل كرده كه نشان از عزم جدي مسووالن نظام براي 
كمك به زلزله زدگان دارد. او اظهار داشت: همچنين 
دولت 2 ه��زار و 900 ميليارد توم��ان مابه التفاوت 
س��ود وام هاي چهار درصد به زلزله زدگان پرداخت 
مي كند. اس��تاندار كرمانش��اه در ادامه گفت: مردم  
شهرستان هاي ثالث باباجاني و سرپل ذهاب هنوز در 
كانكس هستند و امكان دارد كه بارندگي ها براي آنان 
مشكل ساز شود. ستاد مديريت بحران با هماهنگي 
فرمانداران جلسه اي بگذارند و اگر  كانكس هايي در 

مسير سيالب قرار دارند، جابه جا شوند.

خودروها  را در پاركينگ هاي 
مجوزدار پارك كنيد

اي�ام| ش��هردار مهران 
گفت: زائران خودروهاي 
خ��ود را در پاركينگ هاي 
مج��وزدار و تحت نظارت 
شهرداري و نيروي انتظامي 
پارك كنند.حجت شاكيان 
در گفت وگ��و ب��ا مهر در 
خصوص اقدامات اربعيني شهرداري مهران در اين 
ش��هر اظهار داش��ت: در اين مدت پاركينگ بزرگ 
اربعين با ۷0 هكتار، پايانه بركت 23 هكتار و ترمينال 
ش��هداي ش��هرداري با 15 هزار متر مربع وسعت را 
افتتاح و س��اماندهي كرده اس��ت. او گفت: ترمينال 
از مرداد ماه آغاز به كار كرده اس��ت. شهردار مهران 
گفت: بر اساس تجربه سال هاي گذشته بيش از 423 
سرويس بهداشتي و حمام تجهيز و تكميل شده است. 
او از آسفالت 2۷0 هزار متر مربع از محورهاي اصلي 
اين شهر براي تردد زائران اربعين حسيني خبر داد و 
گفت: امسال براي اولين سال در شهر مهران شاهد 
ترافيك روان و نيز نظافت مناسب هستيم. كاشيان  
گفت: طبق تقسيم كار خدمت رساني در پايانه مرزي 

با شهرداري منطقه 5 تهران است.

مهارت افزايي از جوار دانشگاه 
تا جنب پادگان و زندان 

مدي��ركل  س�منان| 
آم��وزش فن��ي و حرفه اي 
استان س��منان از فعاليت 
32۷ كارگاه مهارت افزايي 
با ه��دف ارايه آموزش هاي 
مهارتي و فن��ي و حرفه اي 
در نقاط مختلف اين استان 
خبر داد. فاطمه منصوري   گفت: تعداد 18 مركز آموزش 
دولتي با ش��عب زير مجموعه و 32۷ كارگاه آموزش 
مهارت هاي فني و حرفه اي در تمام نقاط استان فعال 
و داير است. او افزود: بخشي از اين 32۷ كارگاه شامل 
90 كارگاه ثابت شهري، ۷۷ كارگاه سيار شهري، 59 
كارگاه سيار روستايي، 3۷ كارگاه جوار صنعت و ضمن 
كار و 18 كارگاه صنايع اصناف است كه آموزش هاي 
فني و حرفه اي را در 600 عنوان دوره آموزشي به صورت 
رايگان ارايه مي دهند.  او با اشاره به فعاليت كارگاه هاي 
مهارت افزايي در دانش��گاه ها، پادگان ه��ا و زندان ها، 
اضافه كرد: تعداد 32 كارگاه مهارت افزايي نيز در جوار 
دانشگاه، 42 كارگاه درجوار پادگان و 26 كارگاه در جوار 
زندان، آموزش ه��اي فني و حرفه اي را در 600 عنوان 

دوره آموزشي به صورت رايگان ارايه مي كند.

نرخ بيكاري در گيالن از كشور 
پايين تر است

گي�ان| ريي��س مركز 
آمار ايران، ن��رخ بيكاري 
گي��الن را پايين تر از نرخ 
بيكاري كش��ور دانست و 
گفت: س��ال گذشته نرخ 
بيكاري كش��ور 12 و يك 
دهم درصد و نرخ بيكاري 
گيالن، 10 و هفت دهم درصد بود. به گزارش ايرنا، 
اميدعلي پارسا عصر پنجشنبه   افزود: نرخ بيكاري 
جوانان كشور در سال گذشته 25 و سه دهم درصد و 
براي گيالن 29 درصد بوده است. طي سال گذشته 
نرخ بيكاري جوانان گيالني  باالتر از ميانگين كشوري 
بوده همچنين براساس آخرين آمار در بهار امسال، 
نرخ مش��اركت كش��ور 41 و يك دهم درصد و در 
گيالن 46 و هش��ت دهم درصد بوده اس��ت. پارسا 
فصل كشاورزي را در گيالن براي اين نرخ مشاركت 
موثر دانست و گفت: اين نرخ مشاركت بسيار باال و 
چشمگير است.  اوگفت: شك و شبهه در آمار تخريب 
سرمايه هاي اجتماعي و ظلم به همه دست اندركاران 
و مديراني اس��ت كه براي جم��ع آوري اطالعات و 

آمارگيري صحيح اهتمام دارند.
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خدمت رساني به زائران 
اربعين تا 28 صفر ادامه دارد

اهواز| استاندار خوزستان گفت: خدمت رساني 
به زائران اربعين حسيني تا 28 ماه صفر ادامه دارد.
 غالمرضا شريعتي در حاشيه بازديد از مواكب مرز 
چذابه اظهار كرد: خدمت رساني به زائران اربعين 
حسيني تا 28 ماه صفر ادامه دارد. برخي از مواكب 
تا آخر ماه صفر براي برگشت زائران پابرجا باقي 
خواهند ماند. اس��تاندار خوزستان تصريح كرد: 
مشكلي در زمينه تداركات براي بازگشت زائران به 
خاك ايران وجود ندارد. برنامه ريزي هاي الزم براي 
تردد انجام گرفته و تمهيدات الزم براي بازگشت 

زوار چيده شده است.

 واگذاري زمين 
به سرمايه گذاران

قزوين|مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
قزوين گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون ۷2هكتار 
از اراضي صنعتي ش��هرك ها و نواحي صنعتي به 
متقاضيان سرمايه گذاري واگذار شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگيري داشته 
اس��ت. حميدرضا خانپور با اعالم اين خبر افزود: 
رش��د 1/۷ برابري واگذاري زمي��ن به متقاضيان 
ساخت واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در 
شهرك هاي صنعتي، نشان از رونق توليد و اشتياق 
بخش خصوصي براي سرمايه گذاري است. او يادآور 
شد: در سال حمايت از كاالي ايراني و در راستاي 
جذب سرمايه گذار، ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال 
پايدار جوانان، شركت شهرك هاي صنعتي استان 
قزوين موفق به جذب ۷1 متقاضي سرمايه گذاري 
در ش��هركها و نواحي صنعتي استان شده است. 
خانپور اظهار داشت: تا كمتر از يك ماه آينده حدود 
۷0 هكتار از اراضي شهرك صنعتي خرمدشت به 
متقاضي س��رمايه گذاري واگذار خواهد شد و تا 
پايان سال واگذاري 100 هكتار از اراضي شهركها 
و نواحي صنعتي به سرمايه گذاران در دستور كار 

اين شركت قرار دارد.

قتل  زن جوان توسط برادرش 
در بيمارستان

اهواز| زن جواني در بيمارستان گلستان اهواز 
توس��ط برادر خود به قتل رسيد. يك منبع آگاه 
در گفت وگو با ايلنا گفت: ساعت 15، 28 مهر ماه 
جاري زن جواني به نام س.34 ساله اهل اهواز كه 
توس��ط برادرش با چاقو مصدوم شده بود توسط 
مردم در بيمارستان گلستان اهواز بستري شد.  بر 
پايه اين خبر اين زن پس از عمل جراحي و يك روز 
پس از بستري شدن در بخش اعصاب و روان دوباره 
توسط برادرش مورد هجوم قرار گرفته و در نهايت 
با بريده شدن گلو و پهلويش با سرنيزه به قتل رسيد. 
اين منبع آگاه افزود: باتو جه به اينكه اين زن روز 
قبل از حادثه مورد ضرب وجرح برادرش قرار گرفته 
بود هيچ  مراقبت ويژه اي از او در بيمارستان صورت 
نگرفت، به همين دليل برادرش در وقت مالقات 
به راحتي توانست به اتاق بستري خواهرش رفته 
و در برابر  چشمان بيماران بستري ديگر در اتاق و 
همراهان آنها، خواهرش را به قتل برساند. بنا بر اين 
گزارش، قاتل دستگير شد اما هنوز علت اين قتل 

وحشتناك مشخص نيست.

 هيچ گونه مشكل امنيتي 
در مرز مهران وجود ندارد

ايام| فرمانده سپاه اميرالمومنين )ع( گفت: هيچ 
گونه مشكل امنيتي در مرز مهران نداريم.  سردار 
سيد صادق حس��يني ديروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: هيچ مش��كل امنيتي در مرز مهران 
وجود ندارد. فرمانده سپاه اميرالمومنين )ع( گفت: 
زائران در اوج امنيت و به س��هولت و سرعت در راه 

خروج از مرز مهران و ورود به كشور عراق هستند.
حسيني حجم حضور گس��ترده زائران اربعين در 
مرز مهران را بي س��ابقه دانست و خاطرنشان كرد: 
امكانات، تجهيزات جهت اسكان و پذيرايي در مرز 
مهران مهيا است. فرمانده سپاه اميرالمومنين )ع( با 
اشاره به صف طوالني خودروهايي كه مي خواهند به 
صورت ترانزيت از مرز مهران خارج شوند اشاره كرد و 
گفت: پيشنهاد آن است كه اينگونه خودروها جهت 
سهولت در ورود به كشور عراق به مرز چذابه مراجعه 
كنند. وي هدف از اين پيشنهاد را در آن دانست كه 
صف خروج خودروهاي ترانزيت طوالني و حضور و 
ماندن در اين صف نيازمند صبر و حوصله زياد است.

عدم پخش تلويزيوني و نبود 
حامي مالي موانع ورزش بانوان

سمنان| مسوول امور بانوان اداره كل ورزش و 
جوانان استان سمنان وعده داد كه زنان ورزشكار 
اين استان در مسابقات 2020 حضور پررنگ تري 
داشته باش��ند. ناهيد اميدي سرمايه گذاري در 
ورزش بانوان استان را يك ضرورت خواند و گفت: 
در چند س��ال اخير حمايت ه��ا از ورزش بانوان 
بهتر شده اما همچنان با مش��كالتي به ويژه در 
بحث اسپانسر مالي روبرو است. وي عدم پخش 
تلويزيوني و نب��ود حامي مال��ي را دو مانع مهم 
پيش روي ورزش بانوان در اين اس��تان برشمرد 
و خاطرنش��ان كرد: انتظار مي رود فعاالن بخش 
خصوصي و كارخانه داران حمايت بيش��تري از 

ورزش بانوان در استان داشته باشند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

برخي معتقدند خصوصي سازي بهداشت و درمان، خالف عدالت اجتماعي است

انحصار مثبت در خدمات درماني

اصالحآييننامهارزشيابيتوصيفي»دبستانيها«

ريحانه جاويدي|
كمبود بودجه وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي ب��راي س��اخت بيمارس��تان هاي جديد، 
فرسودگي بيمارس��تان هاي دولتي، كمبود ۱۶ هزار 
تخت بيمارستاني در بيمارستان هاي سراسر كشور 
كه از دولت هاي پيشين براي اين دولت به  ارث رسيد و 
بسياري از معضالت ديگر كه چوب الي چرخ بهداشت 
و درمان گذاشته است سبب شد تا از چند سال پيش 
مسووالن وزارت بهداشت بر سرمايه بخش خصوصي 
براي تامين بخش��ي از بودجه مورد نياز حس��اب باز 
كنند تا جايي كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بيش��تر از گذش��ته 
بر طبل خصوصي س��ازي آن هم در حوزه بهداشت و 
درمان كوبيده ش��ده، در حالي كه بهداشت و درمان 
از جلمه بخش هايي اس��ت كه دولت باي��د در آنها به 
صورت مس��تقيم ارايه دهنده خدمت باشد. دراصول 
متعددي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم، 
دولت مكلف به تامين ارايه خدمات سالمت براي افراد 
جامعه شده است. جزو )ج( بند ۶ اصل دوم، بندهاي 
۲ و ۴ اصل بيست و يكم، اصل۴۳، بندهاي ۳، ۹ و ۱۲ 
اصل سوم از جمله بندها و اصول قانون اساسي هستند 
كه به ضرورت تامين سالمت و تامين اجتماعي براي 
افراد جامعه اشاره كرده اند. اصل ۲۹   قانون اساسي نيز، 
صراحتا دولت را موظف به تامين خدمات س��المت و 
حمايت هاي اجتماعي براي يكايك افراد جامعه كرده 
است. بنابراين مي توان گفت، وظيفه تامين خدمات 
سالمت، بطور قطع بر عهده دولت است. با اين وجود 
اگرچه كارشناس��ان معتقدند تجرب��ه حضور بخش 
خصوصي در حوزه بهداشت و درمان در سال هاي اخير 
موفقيت آميز نبوده اما مسووالن بيشتر از قبل بر ورود 

بخش خصوصي پافشاري مي كنند. 

بخشخصوصيچشماميددولتيها
اگرچه قان��ون دول��ت را موظف به تامي��ن امكانات 
بهداشتي و درماني براي مردم مي داند، اما مسووالن 
وزارت بهداشت در اين راستا بر آيين نامه تبصره ۱۹ 
قانون بودجه در حوزه سالمت، بر ايجاد فرصت براي 
جلب مش��اركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري 
براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام وزارت بهداشت، تاكيد 
كرده و معتقدند طبق اين آيين نامه دولت مي تواند از 
ظرفيت بخش خصوصي اس��تفاده كند، تا جايي كه 
چندي پيش علي صدرالسادات، معاون توسعه منابع 
و مديريت وزير بهداش��ت واگذاري خدمات سالمت 
به بخش خصوصي را اولويت وزارت بهداشت دانست 
و درب��اره اين موضوع اظهار كرد: »بيمارس��تان هاي 
بزرگ كه اشغال تخت بااليي دارند و بيمارستان هاي 
نيمه تمام كه پيش��رفت فيزيكي بيش��تري دارند به 
 س��رمايه گذاران خصوصي واگذار مي شود.« او افزود: 
»در حال حاضر با كمبود منابع دولتي مواجه هستيم 
و حتي اگر در اين حوزه كمبودي هم وجود نداشت، 
تمركز صرف بر منابع دولتي و بي توجهي به امكانات 

بخش خصوصي، منطقي نبود.«
از طرف ديگر روز گذش��ته همايون يوس��في، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 

بار ديگر بر حضور بخش خصوصي در حوزه بهداشت 
تاكيد كرده و درب��اره اين موضوع گف��ت: » اگر قرار 
باش��د تمام حجم درمان كشور به عهده دولت باشد، 
مشخص است كه دولت توان الزم براي پاسخگويي به 
حوزه درمان را نخواهد داشت بنابراين راهكار اساسي 
اين است كه بخش خصوصي در حوزه درمان به نحو 

مطلوب فعال شود.« 
نماينده مردم اهواز درمجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه در بسياري از كشورهاي جهان بخش خصوصي 
در حوزه درمان جهت خدمات رساني به بيماران فعال 
اس��ت افزود: »بيماران اورژانسي در بيمارستان هاي 
دولتي ب��دون معطل��ي پذيرش و خدم��ات درماني 
مورد نياز را در ش��رايطي دريافت مي كنند كه شاهد 
ازدح��ام در بيمارس��تانها در مراجعات ع��ادي براي 
حجم ب��االي مراجعه كننده هس��تيم ك��ه رفع اين 
مش��كل نيازمند ورود قاطع بخش خصوصي اس��ت. 
عملكردبيمارس��تان هاي خصوصي بطور مس��تقيم 
مرتبط با وضعيت اقتصادي شان است و اين درحالي 
اس��ت كه اقتصاد درماني ما متناسب با اقتصاد كشور 
نيست، چه بسا امكان داردنسبت به اقتصاد كشور نيز 
نزولي ترباشد حال آنكه در بسياري از كشورها تفاوت 
چنداني ميان بخش خصوصي و دولتي در حوزه درمان 

وجود ندارد.« 
در حالي كه يوس��في بر تجربه ورود بخش خصوصي 
به حوزه بهداش��ت در كش��ورهاي ديگر اشاره دارد، 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه موضوع سالمت در دنيا 
به دو صورت مديريت مي شود. سيستم كاماًل دولتي 
و سيس��تم كاماًل خصوصي. به عنوان مثال در كشور 
انگليس مردم جزو سيس��تم س��المت بريتانيا قرار 
گرفته اند كه كاماًل دولتي است و بيمار از همان ابتداي 
مراجعه به مراكز درماني تا پايان درمان بطور رايگان 
درمان مي ش��ود. حال آنكه در سيستم درماني كه در 
كش��ور امريكا پياده مي ش��ود مردم براي استفاده از 
امكانات بخش سالمت يا بايد بيمه داشته باشند كه 
براي عضويت در آن پ��ول زيادي به بخش خصوصي 
پرداخت مي كنند و از امتيازات عالي بيمه ها استفاده 
مي كنند يا اينكه بطور آزاد به مراكز درماني مراجعه 
مي كنند و همه هزينه ها را از جيب مي پردازند. البته 
بايد گفت كه در اين كشور شركت هاي بيمه با توجه 
به نرخ بااليي كه از مشتريان خود مي گيرند به بهترين 
نحو عم��ل مي كنند و همه مخارج بيم��اران را تقبل 
كرده و در پرداخت هزينه ها به بخش درمان كوتاهي 
نمي كنند با اين وجود نظام سالمت در امريكا به شدت 

مورد انتقاد مردم است.
در تمام كشورهاي اروپايي بيش از 85 درصد بخش 
بهداشت و درمان در اختيار دولت است و در اين ميان 
اما نظام درماني سوييس، هلند و نروژ در رده نظام هاي 
درماني قابل توجه است. در اين كشورها بخش درمان 
كاماًل دولتي است و مردم در صورت بيمه نبودن، بايد 
جريمه پرداخت كنند و دولت با ارايه راه حلي بينابيني 
)نه خصوصي و نه دولتي( با معاف كردن كارفرمايان 
از پرداخ��ت حق بيم��ه، بيمارس��تان ها و كارگزاران 
شركت هاي خصوصي بيمه را عهده دار اين امر كرده 
است. همه مردم نروژ توس��ط طرح ملي بيمه تحت 

پوش��ش بيمه قرار دارند. منابع مالي طرح بيمه ملي 
از درآمد هاي ماليات عمومي تأمين مي ش��ود و همه 
شهروندان و س��اكنان آن ۱00درصد تحت پوشش 
بيمه هستند. دولت ۴5 درصد از درآمد توليد ناخالص 
داخلي را صرف هزينه هاي سالمت و سرمايه گذاري 
در اين بخش مي كند. خدمات بهداش��ت عمومي در 
كشورهاي اسكانديناوي )سوئد، فنالند، اتريش، نروژ، 
ايسلند، دانمارك( توس��ط ماليات تأمين مي شود و 
خدمات درماني در اين كشورها طوري طراحي شده 
كه بدون در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و اقتصادي 
و به يكسان در دسترس همه شهروندان قرار مي گيردو 
مسووليت بهداش��ت و درمان بين شهرداري و دولت 
تقسيم مي شود. ش��هرداري ها مسوول تمام خدمات 
بهداشتي اوليه هستند. ارتقاي سالمت و پيشگيري از 
بيماري ها و تشخيص و درمان و توانبخشي از وظايف 
شهرداري است و دولت مسوول ارايه خدمات بهداشتي 
و درماني در حوزه تخصصي از جمله بيمارستان هاي 

جسمي و رواني است. 

خصوصيسازيدرمان
درضديتباعدالتاجتماعي

با وجود تاكيد مس��ووالن بر ورود بخش خصوصي به 
حوزه بهداشت و درمان، كارشناسان بهداشت معتقدند 
تجربه خصوصي سازي در ايران تاكنون موفقيت آميز 
نبوده است. علي شفيعي، رييس گروه جامعه شناسي 
پزشكي و سالمت انجمن جامعه شناسي ايران، به تجربه 
مراكز درمان اعتياد در اين زمينه اشاره مي كند كه ورود 
بخش خصوصي در آن قوي تر از حضور دولت اس��ت. 
او درب��اره اين موضوع بيان كرد: » امروز بيش از 8 هزار 

مركز سرپايي و اقامتي براي درمان اعتياد در كشور داير 
شده كه عمدتًا توس��ط بخش خصوصي و غير دولتي 
تأسيس شده و درصد بسيار اندكي از آن را مراكز دولتي 
تشكيل مي دهند. در بس��ياري از مناطق حاشيه اي و 
محروم از امكانات بهداشتي- درماني بخش خصوصي 
طبيعتاً منفعتي براي حضور نيافته و دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و سازمان بهزيس��تي )به عنوان متولي مراكز 
اقامتي( نيز با محاسبه هزينه- سود براي تأسيس مراكز 
درمان اعتياد رغبتي ندارند. بسياري از آسيب ديدگان 
اجتماعي مصرف كنن��ده مواد كه ب��ه دليل عوارض 
جسمي، رواني و اجتماعي اعتياد و آسيب هاي زمينه اي 
در مراحل پيشرفته آسيب و بيماري اعتياد قرار دارند 
از حمايت هاي دولتي براي درم��ان و بازتواني اعتياد 
محرومند و درعين حال بضاعت پرداخت هزينه هاي 

درمان در مراكز خصوصي و حتي دولتي را ندارند.« 
ش��فيعي بيان كرد: » اين موضوع موجب ش��ده كه 
بس��ياري از بيماران درمان متناس��ب با نياز خود در 
مراكز خصوصي را پيدا نكنند و در نهايت اين رويكرد با 
مديكاليزه كردن پديده چند وجهي اعتياد آن را به يك 
بيماري طبي تقليل مي دهد و ساير پيامدهاي اعتياد و 
مصرف مواد و آسيبهاي اجتماعي نيازمند مداخله آن 

را ناديده مي گيرد«
از طرف ديگر سيمين كاظمي، پزشك و جامعه شناس 
معتقد است، تلقي از سالمت به مثابه يك حق عمومي، 
نظام سياسي را مكلف مي كند كه خدمات سالمت را 
به رايگان يا به قيمت ارزان در دسترس همه افراد قرار 
دهد. اما در صورتي كه س��المت به عنوان يك امتياز 
محسوب شود، شهروندان بايد در ازاي مطالبه خدمات 
بهداش��تي-درماني هزينه اش را پرداخ��ت كنند. او 

درباره اين موضوع بيان كرد: » در حال حاضر سيستم 
بهداشتي و درماني ايران با مشكالت مهمي همچون 
كسري مزمن بودجه، سرانه پايين تخت بيمارستاني، 
سرانه پايين پزش��ك و... مواجه است. به نظر مي رسد 
براي ح��ل چنين مش��كالتي دولت ها راه ح��ل را در 
آنچه برون س��پاري وظايف دولت به بخش خصوصي 
مي نامند، يافته اند. از اين رو خصوصي سازي كه ابتدا 
از بخش درم��ان و واگذاري بيمارس��تان هاي دولتي 
به بخش خصوصي آغاز ش��ده بود اكن��ون به مراكز و 
پايگاه هاي بهداشتي تس��ري يافته و اين مراكز يكي 
پس از ديگري واگذار مي ش��وند. در وزارت بهداشت 
اكنون مديريت تجاري مستولي شده و درباره اموال و 
دارايي هاي عمومي به مثابه كاالهايي صحبت مي شود 
كه بايد برايشان در بخش خصوصي مشتري پيدا كرد.«

او افزود: »تجربه گس��ترش بخش خصوصي نش��ان 
داده كه پاسخگو بودن دولت به نيازهاي مردم كاهش 
مي يابد؛ استفاده از امكانات و دسترسي عادالنه دشوار 
مي شود و نبايد فراموش كرد كه هدف عدالت اجتماعي 
با اهداف بخش خصوصي در تضاد است. عالوه بر اين 
كاركنان بخش هاي دولتي واگذار ش��ده در معرض 
فقدان امنيت شغلي و شرايط دشوار و غير منصفانه اي 
همچون حقوق پرداختي كمتر و نيز س��اعات كاري 
بيش��تر قرار مي گيرند.اگر بپذيريم ك��ه معيار اصلي 
براي يك نظام مراقبت سالمت بايد برابري و عدالت 
اجتماعي، توجه به ارتقاء سالمت و طب پيشگيري، 
پايبندي به ارزش هاي انساني و كيفيت باال و كارايي 
در ارايه مراقبت سالمت و اولويت دادن به نيازمندان 
باش��د، خصوصي س��ازي توجيه منطق��ي و عقالني 

نخواهد داشت.«

مطالعات ارزشيابي توصيفي از سال ۱۳8۱ شروع و يك 
سال بعد وارد فاز اجراي آزمايشي شد. اين طرح تا سال 
۱۳8۷ مرحله اول و دوم اجراي آزمايش��ي خود را طي 
كرد و از س��ال ۱۳8۷ به صورت تدريجي از پايه اول تا 
ششم توسعه يافت. امروز ارزشيابي تمام دانش آموزان 
دوره ابتدايي در سراسر كشور بر اساس نظام ارزشيابي 

توصيفي صورت مي گيرد.
نظ��ام ارزش��يابي توصيف��ي در دوره ابتدايي با هدف 
ايجاد تغيي��رات بنيادي در نظام موجود ارزش��يابي و 
با رويكردهاي نوين در فراين��د ياددهي � يادگيري و 
شيوه هاي اثربخش ارزشيابي در شوراي عالي آموزش 
و پرورش به تصويب رس��يد. تأكيد اين نظام بر تغيير 
مقياس كمي به مقي��اس كيفي و ارزش��يابي پاياني 
به ارزشيابي تكويني اس��ت. از ويژگي هاي اين شيوه 
ارزشيابي، پويايي، كيفي بودن، عملكردگرايي و فرايند 
محوري آن است و به همين دليل در فرايند يادگيري، 
ضعف ه��ا و قوت هاي يادگيري دانش آموز بر اس��اس 
محتواي پوش��ه عملكرد وي شامل گزارشي از تمامي 

فعاليت ها، مهارت ها و نگرش كودك بررسي مي شود.
هرچند اجراي ارزشيابي توصيفي طي سال هاي گذشته 
نارسايي هايي داشته و انتقاداتي به آن وارد است اما به 
تدريج جاي خود را در نظام آموزشي باز كرده و مسووالن 
آموزش و پرورش در اين دوره به دنبال اصالح ايرادات آن 
هستند تا جايي كه چند ماه گذشته رضوان حكيم زاده، 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 

به انتقادهايي كه به ارزشيابي توصيفي دانش آموزان 
مقطع ابتدايي وارد مي شود، گفت: براي رفع ابهام پايش 
عملكرد دانش آموزان را بر اساس مصوبه ۹۱۱ شوراي 
عالي آموزش و پرورش اجرايي خواهيم كرد كه كليات 
آن در شوراي معاونان به تصويب رسيده است. همچنين 
اين موضوع در كميسيون هاي شوراي عالي مطرح شده 

و با توجه به بازخوردها در حال اصالح نهايي است.
او افزود: بر اساس اين طرح ۱0 درصد از دانش آموزان 
مقطع سوم و شش��م ابتدايي از نظر مهارت هاي اصلي 

خواندن، نوشتن، حساب كردن و مطالعات اجتماعي 
مورد پايش و ارزيابي قرار مي گيرند و بعد از اين پايش 
مي توانيم پاسخي دقيق و بر اساس پژوهش هاي ميداني 
در خصوص سطح س��واد دانش آموزاني كه بر اساس 

ارزشيابي توصيفي ارزيابي مي شوند ارايه بدهيم.

سنجشعملكردواقعيدرطرحارزشيابي
مرتضي ش��كوهي، مديركل دفتر آموزش دبستاني 
وزارت آم��وزش و پ��رورش درباره طرح ارزش��يابي 

توصيفي اظهار كرد: با توجه به اينكه در ارزش��يابي 
توصيفي به عملكرد واقعي دانش آموزان متناس��ب 
با شرايط آنها توجه مي ش��ود حقوق دانش آموز نيز 
بيشتر رعايت خواهد شد.شكوهي در پاسخ به اينكه 
آيا ارزشيابي توصيفي مي تواند ارزش افزوده اي براي 
دانش آموزان ايجاد كند؟ گف��ت: در برخي مدارس 
تراك��م و جمعيت كالس باالس��ت و ب��ه دليل آنكه 
معلمان بايد بازخورد توصيفي دهند كار برايش��ان 
سخت مي شود. البته اين فرآيند از پايه اول ابتدايي 
اجرا مي ش��ود و بنابراين اولياء و دانش آموزان با اين 
سبك ارزشيابي آشنا هس��تند و آموزگاران سراسر 
كش��ور نيز آموزش هاي الزم را درياف��ت كرده اند.او 
درباره انجام تكاليف در مدارس و واگذاري مسووليت 
به دانش آموزان در نظام ارزش��يابي توصيفي گفت: 
اينكه دانش آموزان با چه ابزار و مسووليتي ارزشيابي 
ش��وند به هدف آموزش و پرورش ب��ر مي گردد. در 
برخي موارد حفظ كردن، اهميت بسيار زيادي دارد 
و بايد ابزاري را فراهم كنيم تا حفظيات دانش آموزان 
را بسنجد. در برخي موارد هم تحليل ها و نوشته ها و 
حتي فعاليت عملي دانش آموزان اولويت پيدا مي كند.

مديركل دفت��ر آموزش دبس��تاني وزارت آموزش و 
پرورش اف��زود: براي ارزش��يابي توصيفي ابزارهاي 
متفاوتي را در نظ��ر گرفته ايم. در اي��ن نظام، معلم 
مي توان��د از آزمون هاي كتب��ي و تكليف هاي عملي 

براي سنجش دانش آموزان استفاده كند.

درپياصالحآييننامهارزشيابيتوصيفي
ش��كوهي با بيان اينكه البته نگراني هايي در جامعه 
مبن��ي بر كاهش س��واد و تعميق يادگي��ري در پي 
ارزش��يابي توصيفي وجود دارد گف��ت: اين دغدغه 
و نگران��ي در س��طح جامعه وج��ود دارد، اما يكي از 
ويژگي هاي نظام ارزش��يابي اين است كه متناسب 

با شرايط كالس، دانش آموزان و معلم انجام شود. 
بايد تالش كنيم دانش آموزان را به عنوان پديده ها و 
واقعيت هاي خاص و ويژه در نظر بگيريم و معلم نيز 
متناس��ب با آن، برنامه آموزشي و روش ارزشيابي از 

آنها را پيش بيني كند. 
در ارزشيابي توصيفي به عملكرد واقعي دانش آموزان 
متناسب با شرايط آنها توجه مي شود و به همين علت 

حقوق دانش آموز نيز بيشتر رعايت خواهد شد.
او درباره مراحل مختلف ارزش��يابي توصيفي عنوان 
كرد: يافته هاي علمي فراسرزميني هستند و معمواًل 
قابليت اجرايي ش��دن در س��اير مناطق را نيز دارند 
اما قطع��ا اين طرح در ايران متناس��ب با ش��رايط و 
نيازها بومي س��ازي ش��ده و فرآين��د و مراحل خود 
را طي كرده اس��ت. طرح ارزش��يابي توصيفي قطعا 
اس��تانداردهاي خاصي دارد، شوراي عالي آموزش و 
پرورش آيين نامه اي را مصوب كرده و دقيقا ضوابط 
آن به صورت قانوني تعيين ش��ده است. ما همچنان 
به دنب��ال اصالح آيين نامه و تكمي��ل فرآيند در پي 

مطالعات جديد هستيم.

كاهش ميزان سكه در مهريه با اخذ حق طالق تعديل شود
سخنگوي فراكسيون زنان مجلس، از پيشنهاددهندگان 
طرح كاهش تعداد سكه در مهريه خواست تا اخذ حق 
ط��الق و حضانت فرزندان توس��ط زن��ان را نيز در آن 

لحاظ كنند.
حميده زرآبادي با انتقاد از پيش��نهادات ارايه شده در 
قالب ط��رح براي اصالح روند پرداخ��ت مهريه، گفت: 
ارايه طرح محاسبه مهريه بر اس��اس نرخ سكه در روز 
عقد يا كاهش تعداد سكه ها را نمي توان پيشنهاد خوبي 
دانست، چرا كه در مقابل تمام حق و حقوقي كه مردان 
از آن بهره مند مي ش��وند تنها يك مهري��ه براي زنان 
امنيت ايجاد كرده است. نماينده مردم قزوين، آبيك و 
البرز در مجلس ش��وراي اسالمي، ادامه داد: وقتي قرار 

اس��ت در مورد تنها مهريه به عنوان حق مطلوب زنان 
صحبت كنيم، بايد براي آنه��ا حقوق ديگري را نيز در 

قالب چارچوبي قانونمند لحاظ كنيم.
او اظهار ك��رد: هم اكنون تعدادي از زنان با مش��كالت 
بسياري اعم از اعتياد همسرشان يا خشونت عليه آنها 
مواجه هس��تند و در دادگاه نيز تنها به دليل پرداخت 
نفقه به اين زنان از س��وي مرد ساير حقوقشان ناديده 
گرفته مي ش��ود و نمي توانند ط��الق بگيرند و در اخذ 
حضانت فرزندانش��ان يا خروج از كش��ور نيز با مشكل 

مواجه مي شوند.
زرآبادي يادآورشد: همه اين محدوديت هايي كه براي 
زنان اعمال مي شود از جمله حقوقي است كه مردان از 

آن برخوردار هستند و در مقابل تنها حقي كه زنان در 
تامين آرامش خود دارند، مهريه است كه مي توانند براي 
دريافت آن به صورت قانوني مراجعه كنند.اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، اظهار كرد: متاس��فانه در روند 
دريافت مهريه به عن��وان تنها حق قانوني قابل وصول 
زنان اين مردان هس��تند كه به عناوين مختلفي اعم از 
مش��كالت اقتصادي قانون را دور مي زنند.سخنگوي 
فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: اگر 
بخواهيم مشكل مهريه را حل كنيم، بايد يك تعادلي در 
تامين ساير حقوق زنان ايجاد كنيم، به اين صورت كه 
تعيين ۱۴ سكه براي زنان به همراه برخورداري از حق 

طالق و حضانت فرزندانشان صورت بگيرد. 
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حذفدفترچهكاغذيتغييري
درخدماتايجادنميكند

چشمصنعتدارو
بهاعتبار۵۰۰ميليوندالري

وضعيتامنيتيمطلوب
درمرز

معاون آمار، فناوري اطالعات و ارتباطات س��ازمان 
بيمه س��المت گفت: حذف دفترچه هاي كاغذي 
تغييري در خدمات بيمه سالمت ايجاد نمي كند. 
علي اصغ��ر قائمي درباره ح��ذف دفترچه كاغذي 
بيمه س��المت گفت: دفترچه ه��اي كاغذي بيمه 
س��المت در راس��تاي كاهش هزينه ها و مديريت 
منابع با نسخه هاي الكترونيك جايگزين مي شود و 
اين موضوع به معني تغيير در خدمات رساني بيمه 

سالمت نيست.
او افزود: بيمه همگاني س��المت و خدمات رساني 
صندوق هاي بيمه سالمت به بيمه شدگان سازمان 
بيمه سالمت با ش��دت و قدرت ادامه دارد و حذف 
دفترچه هاي كاغذي تغييري در كار بيمه سالمت 
ايجاد نمي كن��د. قائمي اظهار ك��رد: طرح حذف 
دفترچه كاغذي در راس��تاي بهره وري بيش��تر و 
خدمات رساني بهتر اجرا مي شود كه در حال حاضر 
نيز در تمام شهرس��تان هاي استان كرمان در حال 
اجرا اس��ت. حذف دفترچه كاغذي منجر به ايجاد 
آس��ايش و آرامش براي بيمه شدگان خواهد شد و 
الكترونيكي شدن خدمات نيز مي تواند هزينه ها را 
كاه��ش دهد و دريافت خدمت را آس��ان تر كند. با 
حذف دفترچه كاغذي، بيمه ش��ده فقط با ارئه كد 
ملي مي تواند از خدمات سالمت در مراكز درماني 

دولتي استفاده كند. 

موافقت مق��ام معظم رهبري ب��راي اختصاص 
500 ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي به 
صنعت دارو، دست اندركاران اين حوزه را اميدوار 
به برون رفت از چالش هاي پيش رو كرده است.

صنعت داروسازي كشور كه سهم بااليي در تامين 
داروه��اي مورد نياز مردم و بيم��اران دارد، چند 
سالي است كه نتوانسته براي رقابت با كشورهاي 
خارجي، تحولي را در نوس��ازي و تجهيز صنعت 
 دارو داش��ته باش��د. همين مساله س��بب شده 
تا دس��ت اندركاران اين حوزه، هم��واره از دولت 
تقاضاي حمايت داش��ته باش��ند. اما، گاليه ها و 
انتقادات هم گره گشا نبوده و صنعت داروسازي 
كش��ور دچار بحران نقدينگي ش��ده است. اين 
وضعيت س��بب ش��د، رهبري براي ب��رون رفت 
صنع��ت داروس��ازي از چالش هاي پي��ش رو، با 
اختص��اص 500 ميلي��ون دالر از محل صندوق 
توسعه ملي به صنعت داروسازي موافقت نمايند 
و حاال بايد منتظر تس��ريع در روند تخصيص اين 
اعتبار باش��يم. غالمرضا اصغري مع��اون وزير و 
رييس سازمان غذا و دارو، در خصوص اختصاص 
500 ميلي��ون دالر از محل اعتب��ارات صندوق 
توس��عه ملي به صنعت دارو، گفت: مدت ها بود 
كه صنعت داروسازي كشور از كمبود نقدينگي 
رنج مي برد و شرايط سختي را تجربه مي كرد.او با 
اعالم اينكه ۹۷ درصد داروهاي مورد نياز كشور 
در داخل توليد و تامين مي شود، ادامه داد: بخشي 
از ش��ركت هاي دارويي با وج��ود تخصيص ارز 
۴۲00 توماني، امكان تامين مواد اوليه دارويي را 
نداشتند. اصغري با اشاره به طلب ۴000 ميليارد 
توماني ش��ركت هاي داروي��ي از مجموعه هاي 
ارايه دهنده خدمات س��المت، اف��زود: پرداخت 
اين 500 ميليون دالر از آبان ش��روع خواهد شد 
و اميدواريم در پايان همان ماه بتوانيم مطالبات 
ش��ركت هاي دارويي را داده باشيم. معاون وزير 
بهداش��ت، بر »نشان دار« ش��دن 500 ميليون 
دالر براي پرداخت مطالبات شركت هاي دارويي 
تاكيد كرد و گفت: دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
حق ندارند اين پول را جاي ديگري هزينه كنند و 
ما نظارت خواهيم داشت.در همين حال، عباس 
كبريايي زاده نايب رييس س��نديكاي صاحبان 
صناي��ع داروهاي انس��اني اي��ران، ضمن تقدير 
از تصمي��م ارزش��مند رهبري ب��راي موافقت با 
اختصاص 500 ميليون دالر از اعتبارات صندوق 
توس��عه ملي براي صنعت داروسازي كشور، به 
مهر گفت: به نظر مي رسد كه دولت مي بايست در 
تخصيص اين اعتبار به صنعت دارو، تسريع كند.

فرمان��ده ني��روي انتظامي درب��اره علت تأخير 
اتوبوس هاي كاپوتاژ در پايان��ه مرزي مهران در 
شب گذشته، گفت: دليل اين تأخير حجم زياد 
اي��ن اتوبوس ها بود كه عزي��زان عراقي آمادگي 
هماهنگي خروج اين تعداد اتوبوس را نداشتند كه 

بحمداهلل اين موضوع برطرف شده است.
سردار حسين اشتري در حاشيه بازديد از پايانه 
مرزي مهران ضمن تس��ليت ايام ش��هادت آقا 
اباعبداهلل الحسين )ع( و عرض ادب و سالم خدمت 
زائران، اظهار كرد: طي بازديدي كه از پايانه مرزي 
مهران داشتيم بحمداهلل وضعيت امنيتي مطلوب 

و تردد خوبي در جاده ها حاكم است. 
فرمانده نيروي انتظامي افزود: در مرز امكان پارك 
خودروهاي ش��خصي براي زائران فراهم شده و 
بحمداهلل با س��رعت عمل خوب و هماهنگي كه 
با مرزبانان عراقي صورت گرفته ان شاء اهلل در آن 
سوي مرز نيز سرعت تردد زائران تسهيل مي شود. 
فرمانده نيروي انتظامي كشور يادآورشد: تا شب 
گذشته 5/۱ ميليون زائر از پايانه مرزي مهران به 

عتبات مشرف شدند.
 اشتري با بيان اينكه بيش از ۶5 درصد زائران از 
پايانه مرزي مهران عازم كش��ور عراق مي شوند، 
گفت: به اين عزي��زان توصيه مي كنيم مرزهاي 

شلمچه و چذابه را براي تردد انتخاب كنند.
او ب��ه زائراني ك��ه با خودروهاي ش��خصي تردد 
مي كنند؛ توصيه كرد سفر خود را مديريت كنند 

تا ان شا ءاهلل به سالمت بازگردند. 
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لزوم »پيگيري قضايي جرايم و تخلفات شهري« به مديران ابالغ شد

برخالف كاهش تعداد  قراردادهاي خريد و فروش مسكن در پايتخت  صورت گرفت

وزير پيشنهادي راه و شهرسازي عنوان كرد

گام تازه شهرداري تهران براي مقابله با فساد

افزايش 19 درصدي معامالت ملك در كشور 

درخواست رييس جمهور براي بازآفريني شهري و تكميل مسكن مهر 

توضيحات شهرداري در مورد ارسال پيامك بدهي عوارض به شهروندان

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
سازمان بازرسي ش��هرداري به تازگي در بخشنامه اي 
به مديران شهري ابالغ كرده در صورت كشف جرايم و 
تخلفات در سطح شهرداري به جز گزارش به نهادهاي 
نظارتي داخلي، موضوع را از طريق قضايي نيز پيگيري 

كنند.
رمضان اميني، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران 
به كل مديران، معاونان، شهرداري مناطق، مديران عامل 
و روساي شركت هاي تابعه ش��هرداري و مديران كل 
ستادي بخشنامه اي ارسال كرده كه در اين بخشنامه 
اعالم ش��ده، عالوه بر اطالع تخلفات به س��ازمان هاي 
نظارتي داخل شهرداري مانند سازمان بازرسي و اداره 
كل حقوقي موضوع توس��ط مراج��ع قضايي پيگيري 

نيز شود.
در متن اين بخش��نامه آمده اس��ت: مطاب��ق قوانين و 
مقررات حفظ حقوق مالي و بي��ت المال ماده ۶ و ۱۰۶ 
قانون مجازات اسالمي و ماده ۱۳ قانون ارتقاي سالمت 
نظام اداري و مبارزه با فس��اد چنانچه در سازمان هاي 
متولي حقوق عمومي از جمله ش��هرداري، شركت ها و 
سازمان هاي وابس��ته به آن فساد مالي كشف يا تخلف 
يا جرم واقع شود، مديران و مسووالن شهري موظفند 
مراتب را راس��ا به مراج��ع قضاي��ي و اداري ذي صالح 
گزارش و تا اعاده حقوق تضعيف شده شهرداري موضوع 

را پيگيري كنند.
 بعضا مش��اهده مي شود، مس��ووالن و مديران شهري 
صرفا با گزارش موضوع به س��ازمان بازرسي شهرداري 
تهران يا حراست كل شهرداري از خود رفع تكليف و از 
اقدام اجرايي و عملي جهت انعكاس به مراجع قضايي و 
اداري و پيگيري آن استنكاف مي كنند، هر چند گزارش 
وقوع يا كشف فساد مالي به مراجع نظارتي تكليف كليه 
مديران و مس��ووالن شهري اس��ت، اما حسب قوانين 
مربوطه مسووالن و مديران شهري مكلف هستند عالوه 
بر گزارش به مراجع نظارتي ش��هرداري، در اسرع وقت 
راسا نسبت به طرح شكايت و درخواست تعقيب اداري 
و انضباط��ي متخلفان اقدام و تا حص��ول نتيجه اداري 

پيگيري كنند.
همچنين تاكيد مي ش��ود، صرفا گزارش وقوع و كشف 
فس��اد مالي به مراجع نظارتي رافع مس��ووليت قانوني 
مديران و مس��ووالن شهرداري نس��بت به درخواست 
تعقيب قضايي و اداري يا انضباطي متهمان به ارتكاب 

جرايم و تخلفات مالي نخواهد بود.

  استارت مبارزه با فساد از سال 96
به گزارش تعادل، بعد از انتخابات س��ال 9۶ مسووالن 
جديد شهر و نيز شوراي پنجم شهر تهران مهم ترين هدف 
خود را مبارزه با فساد قرار دادند. در اين راستا محمدعلي 
نجفي شهردار وقت و اولين ش��هردار منتخب شوراي 
پنجم يك ماه بعد از روي كار آمدن اولين بخشنامه ضد 
فساد خود را ابالغ كرد. براس��اس اين بخشنامه صدور 
هرگون��ه هولوگرام جديد تا اطالع ثانوي ممنوع ش��د. 
هولوگرام اوراق بهاداري اس��ت كه شهرداري تهران به 
ج��اي طلب پيمانكاران به صورت س��يار و ثابت به آنها 
پرداخت مي كرد. صاحبان اي��ن برگه ها در هر نقطه از 
تهران مي توانستند به ساخت وس��از اقدام يا برگه هاي 

خود را به افراد ديگري واگذار كنند.
همچنين در اين بخش��نامه آمده ب��ود، هولوگرام هاي 
صادرش��ده قبل از تاريخ اين بخشنامه در كميته اي كه 
در سازمان امالك و مستغالت تشكيل مي شود بررسي 
و پس از راس��تي آزمايي و تأييد قاب��ل اقدام خواهد بود 
و مناطق ش��هرداري حق قب��ول هولوگرام هاي تأييد 
نشده را ندارند. عالوه بر اين مناطق ۲۲ گانه شهرداري 
مكلف ش��دند تا پرداخت نقدي موديان را به حس��اب 
خزانه شهرداري واريز و از هرگونه پرداخت پشت باجه 
خودداري كنن��د. انجام هرگونه تهاتر در ازاي مطالبات 
اشخاص حقيقي و حقوقي از ش��هرداري تهران تنها با 
واگذاري امالك و صرفا پ��س از تأييد كميته اي كه در 
سازمان امالك و مس��تغالت تشكيل شده است، نيز از 

ديگر بندهاي اين بخشنامه بود.
شوراهاي معماري مناطق كه درزمان قاليباف تشكيل 
ش��دند، يكي ديگر از نقاط فساد خيز ش��هرداري بود. 
شوراهاي معماري مناطق كميسيون هايي بودند كه دو 
دهه قبل براي رفع اختالف نظرها و حل مشكالت مردم 
شكل گرفتند اما بعد به محلي براي زد و بند تبديل شدند 
و نام آن را كميس��يون توافقات گذاشتند. كار تا جايي 
پيش رفت كه حتي اعضاي اصولگراي ش��وراي چهارم 
مثل ابوالفضل قناعتي يا اقبال شاكري هم نسبت به آن 
انتقاد كردند، چون تصميماتي كه در اين شوراها گرفته 
مي شد، اغلب خالف مفاد طرح تفصيلي بود. گاهي حتي 
تصميماتي در اين ش��وراها گرفته مي شد كه از عهده 
شهردار تهران يا شوراي عالي شهرسازي هم خارج بود.

در نتيجه نجفي به درستي دومين بخشنامه ضد فساد 
شهرداري را با محوريت شوراهاي معماري مناطق، يك 
هفته پس از اولين بخش��نامه خود ابالغ كرد. بر اساس 

اين بخشنامه هر گونه توافق غيرسيستمي اعم از فني 
و مال��ي ممنوع اع��الم و مفاد تمامي صورت جلس��ات 
شوراي معماري مناطق صرفا به صورت سيستماتيك 
و با امضاي شهردار منطقه براي دفاتر الكترونيك شهر 

الزم االجرا شد.
اين دو بخشنامه كه به بخش��نامه هاي ضد فساد نجفي 
معروف شد، از سوي اعضاي شوراي شهر نيز با استقبال 
مواجه شد. علي اعطا، سخنگوي شورا در خصوص بخشنامه 
دوم نجفي گفته بود: در شوراي معماري مناطق مجموعا 
اتفاقاتي رخ مي دهد كه مغاير با طرح جامع، مقررات و اسناد 
مصوب است و اين بخشنامه دوم شهردار تهران مي تواند در 
راستاي شفاف سازي، محدود كردن و در چارچوب قانون 
قرار گرفتن عملكرد شوراهاي معماري مناطق موثر باشد.

  راه اندازي سامانه شفافيت
در اين ميان اما اعضاي شوراي شهر نيز بيكار ننشستند 

و براي شفاف سازي، شهرداري را ملزم به ايجاد سامانه 
ش��فافيت كردند. ابتدا قرار بود قراردادهاي باالي يك 
ميليارد تومان روي اين س��امانه ق��رار گيرد اما اكنون 
اطالع��ات مربوط به قراردادهاي ب��االي ۲5۰ ميليون 
تومان در س��امانه شفافيت منتشر مي ش��ود.عالوه بر 
اين قرار است اين سامانه تكميل شود و از اين پس هر 
خريد، فروش و اجاره در قالب مزايده و مناقصه كه بين 
شهرداري و اش��خاص منعقد مي شود نيز در دسترس 

عموم قرار  گيرد.

  بازرسان پنهان در شهرداري
محم��د عل��ي افش��اني، دومي��ن ش��هردار منتخب 
اصالح طلبان كه ۲۳ ارديبش��هت سال جاري مديريت 
ش��هر تهران را با شعار ش��هر زيس��ت پذير و شهروند 
مشاركت پذير بر عهده گرفت، در اولين نشست خبري 
خود عنوان كرد كه دوره من دوره مبارزه با فساد است.

او در س��خنراني ديگ��ري از وجود بازرس��ان پنهان در 
سازمان هاي شهرداري خبر داد و گفت: در سازمان هاي 
ش��هرداري بازرس��ان پنهان دارم و بنا دارم به شدت با 
فس��ادهاي احتمالي مقابله كنم. اف��رادي كه احتمااًل 
مرتكب فساد مي ش��وند بدانند كه به زودي سراغشان 

خواهيم آمد.
ساختار شهرداري ها به گونه اي است كه امكان ايجاد 
فساد در آنها بسيار باالست و مديران شهري براي مبارزه 
با فس��اد راه س��ختي پيش رو دارند. البته محمد علي 
افشاني، شهردار فعلي تهران نيز با ابالغ بخشنامه جديد 
مبني بر اينكه مديران شهري در صورت كشف جرايم و 
تخلفات در سطح شهرداري به جز گزارش به نهادهاي 
نظارتي داخلي، بايد موضوع را پيگيري قضايي كنند ، 
نيز گام مثبتي در راه فسادستيزي محسوب مي شود 
و به نوعي مي توان آن را س��ومين بخشنامه ضد فساد 

شهرداري طي يك سال اخير بر شمرد.

براساس تازه ترين آمار منتش��ر شده از سوي اتحاديه 
مش��اوران ام��الك ته��ران در مهرماه س��ال جاري 
قراردادهاي خريد و فروش در كل كش��ور ۱9 درصد 
افزايش و در شهر تهران ۳۷ درصد كاهش داشته است. 
در مهرماه س��ال جاري 59 هزار و ۲5 قرارداد خريد و 
فروش در كل كش��ور به امضا رسيده كه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱9 درصد افزايش نشان مي دهد. در 
پايتخت اما شاهد افت ۳۷ درصدي معامالت بوده ايم و 
در اين ماه نزديك ۱۱ هزار و ۳۲ قرارداد خريد و فروش 
به امضا رس��يده اس��ت كه اين رقم در مهرماه ۱۳9۶ 
نزديك به ۱۷ هزار و ۳۸۱ مورد بوده است. در مهر ماه 
در كل كشور ۴۷ هزار و ۳۸۴ قرارداد اجاره در مهرماه به 
ثبت رسيده كه نسبت به سال قبل در همين بازه زماني 
9درصد كاهش نشان مي دهد و در تهران هم ۱5 درصد 
كاهش قراردادهاي اجاره داشته ايم.  در مهرماه ۱۳9۷، 

۱۳ هزار و 5۴۰ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسيده 
است كه اين رقم در ماه مشابه سال قبل ۱5 هزار و ۸۴۱ 
مورد بود كه برخي كارشناسان علت افت قراردادهاي 
اجاره را اقدام براي خريد توسط شهروندان در كل كشور 

و مهاجرت از تهران مي دانند.

  رشد ۲6 درصدي خريد و فروش در 7 ماه
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران با اشاره به آمار 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در ۷ ماهه نخست 
امسال گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون ۴۴۳ هزار و 
۶۶ مبايعه نامه )قرارداد خريد و فروش( در كل كشور به 
ثبت رسيده است كه در زمان مشابه سال قبل اين تعداد 
۳۶۲ هزار و ۳۰۴ مورد بود كه نشان مي دهد قراردادهاي 
خريد و فروش در كشور ۲۶ درصد افزايش داشته است.

مصطفي قلي خسروي درگفت وگو با ايسنا، ادامه داد: در 

بخش اجاره اما ۳۶۴ هزار و ۱9۲ قرارداد در ۷ ماهه امسال 
به ثبت رسيده كه با توجه به ۴۱9 هزار و ۶۲9 اجاره نامه 
در همين بازه زماني س��ال قبل قراردادهاي اجاره ۱۳ 
درصد كاهش نش��ان مي دهد كه اين رقم نيز به معناي 
تمديد اجاره نامه يا اقدام به خريد بوده اس��ت. به گفته 
خسروي، در تهران طي ۷ ماهه امسال ۱۰5 هزار و ۶۳۷ 
مورد قرارداد خريد و فروش امالك به ثبت رسيده كه با 

وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با اشاره به خواسته 
رييس جمه��وري درباره اجراي »ط��رح بازآفريني 
ش��هري«، تكميل و واگذاري مسكن مهر را مطالبه 
جدي متقاضيان دانس��ت و تاكيد ك��رد: در برنامه 
ششم توسعه براي اقشار ضعيف و آسيب پذير 5۰۰ 
هزار واحد، كم درآم��د 9۰۰ هزار واحد و اقش��ار با 
درآمد متوسط ۴ ميليون و 5۰۰ هزار واحد مسكن 
در نظر گرفته شده است. تحرك بخشيدن به بخش 
مس��كن و حمل  و نقل مي تواند در توسعه و اشتغال 
در كشور موثر باش��د. به گزارش پايگاه وزارت راه و 
شهرسازي، محمد اسالمي در نخستين نشست خود 
با معاونان و مديران كل راه و شهرس��ازي استان ها 
تأكيد كرد: سهم وزارت راه و شهرسازي در توسعه، 
اشتغال و توليد در كش��ور مهم و قابل  توجه است و 
ك��م  كاري اين وزارتخانه تأثير مس��تقيم بر زندگي 

مردم دارد. 

او بي��ان كرد: تح��رك بخش��يدن ب��ه حوزه ها در 
زيرساخت هاي مس��كن و شهرسازي و همه شقوق 
حمل  ونقل بايد مورد توجه اين وزارتخانه قرار گيرد. 
اسالمي تاكيد كرد: درخصوص مسكن مهر اگرچه 
برخي كمبودها و نواقص ناشي از مسووليت ديگران 
است، اما وقفه و سنواتي شدن آنها به جز استهالك 
و بحراني ك��ردن مطالب��ات اجتماعي دس��تاورد 
ديگري در بر نخواهد داشت. وزير پيشنهادي راه و 
شهرسازي ادامه داد: پاسخگويي به مطالبات مردم 
درخصوص مسكن مهر از س��وي رييس جمهوري 
مورد تأكيد قرار داش��ته و در مالقات با نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي نيز همواره مورد پيگيري 

قرار دارد.
او با اش��اره به اهميت توس��عه و نگه��داري راه هاي 
روس��تايي مخصوص��ا در مناط��ق محروم كش��ور 
تأكيد كرد: توس��عه راه هاي روس��تايي نياز به يك 

اقدام جه��ادي به ويژه در مناطق مح��روم دارد كه 
بايد با حداقل ديوان س��االري شتاب گيرد. اسالمي 
يادآور ش��د: با توجه به تحريم هاي پيش رو و ضعف 
در تأمين بودجه كه افكار عمومي را مش��غول خود 
كرده اس��ت، الگوهاي متفاوت تأمين منابع و جذب 

سرمايه گذاران از اهميت بااليي برخوردار است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي استفاده از مدل هاي 
 BLT ،)س��اخت، بهره ب��رداري و انتق��ال( BOT
)س��اخت، اجاره و واگ��ذاري( و BOO )س��اخت، 
بهره برداري، مالكيت( در پروژه هاي حوزه حمل ونقل 
را از ديگر انتظارات و برنامه هاي آتي برشمرد و گفت: 
در اين راستا نيازمند تعريف شاخص هاي كارآمدي 

براي منتج شدن به انعقاد قرارداد هستيم.
گفتني است جلسه بررسي صالحيت و راي اعتماد 
به وزيران پيشنهادي دولت، از ساعت ۱۳ روز شنبه 
)پنجم آبان( در صحن علني مجلس برگزار مي شود.

مش��اور مع��اون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري 
ته��ران در م��ورد ارس��ال پيامك  بدهي ع��وارض به 
ش��هروندان توضيحاتي را ارايه كرد. به گزارش ايسنا 
علي پيرحسين لو در مورد ارسال پيامك هاي پرداخت 
عوارض تردد در محدوده طرح ترافيك كه براي برخي 
از ش��هروندان ارسال شده اس��ت، گفت: ظاهرا هنوز 
تعدادي از شهروندان نسبت به لزوم شارژ حساب خود 
در سامانه »تهران من« بي اطالع هستند و در حالي كه 
حساب شهروندي شان شارژ نشده است در محدوده 
طرح ترافيك تردد مي كنند ك��ه اين تردد غيرمجاز 
محسوب مي شود. وي با بيان اينكه پيامك ها با هدف 
اطالع شهروندان از ميزان بدهي عوارضشان براي آنها 

ارسال شده است، تصريح كرد: براي بدهكاران پيامك 
ارسال شد تا اطالع يابند كه بدهي عوارض در حساب 
پالك خودرو آنها لحاظ شده است. مشاور معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با بيان اينكه براي 
بدهكاران باالي يك ميليون تومان نيز پيامك توقيف 
ارسال ش��د، گفت: براي اين افراد پيامكي ارسال شد 
كه اگر ظ��رف ۱۰ روز كاري بدهي باالي يك ميليون 
توم��ان خود را پرداخت نكنند، طب��ق ماده ۸ مصوبه 
شوراي ش��هر در خصوص طرح ترافيك، براي وصول 
بدهي اقدام خواهد شد و اطالعات خودرو آنها نيز در 
اختيار پليس ق��رار خواهد گرفت. در مصوبات قانوني 
حتي به شهرداري تهران اين اجازه داده شده است كه 

از طريق صدور اجراييه نس��بت به وصول بدهي اقدام 
كند. پيرحس��ين لو با بيان اينكه طرح ترافيك 9۷ با 
هدف تشويق به قانون گرايي به گونه اي طراحي شده 
اس��ت افراد متخلف كه تردد غيرمجاز دارند عالوه بر 
جريمه، عوارض نيز از آنها دريافت شود وي در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه برخي افراد عنوان مي كنند كه 
تردد غيرمجاز در محدوده نداشتند اما پيامك براي آنها 
صادر شده است، گفت: اين افراد مي توانند وارد سامانه 
»تهران من« ش��ده و از گزينه ليست ترددها استفاده 
كنند كه مي بينند به ساعت، دقيقه و ثانيه، تردد آنها 
توسط دوربين ها ثبت شده و مي توانند علت جريمه 

شدنشان را هم جويا شوند. 
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 اليحه مسكن اجتماعي 
به مجلس ارايه شد

معاون مس��كن ش��هري بنياد مس��كن انقالب 
اسالمي گفت: مسكن اجتماعي با رويكرد محله 
محوري به مجلس شوراي اسالمي ارايه شده است 
كه اميدواريم با نظر مثبت نمايندگان تصويب و 
زمينه اجراي مسكن هاي مقاوم و با كيفيت براي 
مردم فراهم ش��ود. به گزارش ايرن��ا، جواد حق 
شناس افزود: براساس بررسي هاي به عمل آمده 
در شرايط كنوني سه دهك جامعه دچار مشكل 
تامين مسكن هستند. او يادآور شد: با همراهي 
وزارت راه و شهرس��ازي و تامين زمين مناسب، 
بنياد مسكن انقالب اسالمي در زمان حاضر ۲5 
هزار واحد مسكوني در دست ساخت دارد. مسكن 
اجتماعي يكي از طرح هايي است كه براي تامين 
مسكن اقشار آسيب پذير از ابتداي دولت يازدهم 
و در دول��ت دوازدهم در مورد آن تبليغ ش��د اما 
تاكنون گام مثبتي براي اجراي آن برداشته نشده 
است، ناگفته نماند كه راه و شهرسازي توانست 
اين طرح را در ابتداي اسفند ماه سال 95 در هيات 

دولت به تصويب برساند.

نوبت دومفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد )دو مرحله اي( 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 8 قلم لوله معادل 24200 متر نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا مناقصه گران 
مي توانند با رعايت نكات درج شده در س�ايت هاي HTTP//IETS.MPORG.IR   gsogpc.nisoc.ir )پايگاه ملي مناقصات( نسبت به دريافت و 
تكميل اسناد ارزيابي كيفي، مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس گچساران شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند. 
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 97/08/30

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 97/09/04
الزم به ذكر است برنامه زمانبندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركت هايي كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طي 
دعوت نامه اطالع رساني خواهد شد. در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده 

و امكان ارائه 25% پيش پرداخت مقدور نمي باشد. 
)طبق قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي، در صورت وجود سازندگان/ توليدكنندگان داخلي، مشروط به تاييد فني كاالي پيشنهادي اولويت 

خريد با آنها مي باشد.( 

شماره مجوز: 1397-3628 به شماره درخواست )9600093( شماره مناقصه 1273/ج م/97( شركت ملي نفت                             اريان 

نفتخيز                                                             جنوب 
شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداري نفت                                      و گاز گچساران »سهامي خاص« 

نوبت اولآگهي مناقصه عمومي شماره 97/15 )يك مرحله اي( 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم 

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد مقدار 12210متر لوله پلي اتيلن تكجداره مورد نياز خود را به شرح زير از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط مي توانند 
جهت دريافت اس�ناد مناقصه از تاريخ 97/8/5 لغايت 97/8/14 به سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند. ضمنا كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيش�نهادات و بازگش�ايي پاكت ها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل پاكت هاي الف- ب و ج عالوه بر ارسال از طريق سامانه 

تداركات الكترونيك دولت، به صورت فيزيكي به دفتر حراست و امور محرمانه شركت نيز ارسال نمايند. 

مقدار واحدفشار كار )بار(قطر )mm(شرح كاال رديف 

600متر6310لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني 1

1300متر9010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني 2

8750متر11010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني3

1056متر16010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني4

504متر20010لوله پلي اتيلن تكجدار آبرساني5

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار 322.500.000 ريال مي باشد. 
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/8/24

تاريخ بازگشايي پاكات 97/8/26
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت آب و فاضالب 
استان ايالم

توجه به ۱۲۳ هزار و ۳۸۴ مبايعه نامه سال قبل، شاهد 
كاهش ۱۴ درصدي معامالت در تهران بوده ايم. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك يادآور شد: در ۷ ماهه امسال، 
اجاره نامه هم در تهران ۱5 درصد كاهش يافته اس��ت، 
از ابتداي امسال تا ۳۰ مهرماه ۱۰۷ هزار و ۴۳5 قرارداد 
اجاره در تهران به امضا رسيده و اين عدد در ۷ماهه سال 

قبل ۱۲۶ هزار و 55 مورد بوده است.
خسروي در پاسخ به اينكه چه توصيه اي به متقاضيان 
بخش مسكن داريد، گفت: كساني كه قصد خريد دارند 
اقدام كنند و به فروشنده ها توصيه مي كنم واحدهاي خود 
را بفروشند و با اين هدف كه مسكن گران مي شود خانه 
را نگه ندارند زيرا اگر قيمت ها افزايش يابد ممكن است 
در ش��رايط ركود نتوانند خانه خود را بفروشند، ضمن 
اينكه فروشنده ها اگر گران بفروشند، گران مي خرند. او 
ادامه داد: مسكن پيشران اقتصاد است و گردش مالي در 
بخش مسكن باعث رونق اقتصادي مي شود و ۱۷۴ شغل 

كليدي را راه مي اندازد.

  افزايش 1۳۰ درصدي قيمت ها طي 5 سال 
ب��ا توجه به كاهش حجم معامالت ط��ي ماه هاي اخير 

و جهش قيمت مس��كن نگاهي ب��ه آم��ار وزارت راه و 
شهرسازي در س��ال هاي اخير مي تواند به تحليل بازار 
كنوني مسكن كمك كند، آمارها حاكي از آن است كه 
در 5 س��ال گذشته قيمت متوس��ط هر مترمربع واحد 
مسكوني ۱۳۰ درصد افزايش يافته است. بر اساس آمار 
وزارت راه و شهرسازي در مهرماه امسال متوسط قيمت 
هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد 
۶.۳ درصدي به ۸ ميلي��ون و ۶۳۳ هزار تومان افزايش 
يافت. در مهرماه سال گذشته متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني ۴ ميليون و ۷۱5 هزار تومان بود كه در 
مهر امس��ال با ۸۳ درصد افزايش به ۸.۶ ميليون تومان 
رسيده است. از سوي ديگر مقايسه آمار منتشر شده از 
سوي وزارت راه و شهرسازي در خصوص قيمت مسكن 
و تعداد مبايعه نامه هاي ثبت شده حاكي از آن است كه در 
مهرماه سال 9۲ متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در 
تهران ۳ ميليون و ۷۶۴ هزار تومان و تعداد مبايعه نامه ها 

۶۳۱۷ فقره بوده است.
به عبارت ديگ��ر در بازه زماني مهرماه 9۲ تا مهرماه 9۷ 
قيمت متوسط يك مترمربع آپارتمان در تهران ۱۲9.۳ 

درصد افزايش يافته است.

بسته شدن ۳ سايت نامعتبر 
فروش پرواز اربعين  

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي گفت: يك 
دفتر خدمات مسافرت هوايي كه بليت پروازهاي 
اربعين را باالتر از ن��رخ مصوب عرضه مي كرد، به 
مدت سه ماه تعليق شد، همچنين اقدامات الزم 
براي مسدودكردن سه سايت نامعتبر فروش بليت 
هواپيما انجام ش��د. رضا جعفر زاده در گفت وگو با 
فارس، در تشريح فعاليت هاي سازمان هواپيمايي 
كشوري بابت نظارت بر پروازهاي اربعين و قيمت 
بليت ها، اظهاركرد: بازرسان سازمان هواپيمايي 
كشوري در سطح شهر و دو فرودگاه پرتردد امام 
خميني )ره( و شهيد هاشمي نژاد مشهد حضور 
دارند.  او اظهار كرد: همچنين بازرس��ان سازمان 
هواپيمايي كش��وري در سطح شهر حضور دارند 
و نظارت نامحسوس بر دفاتر و مراكز فروش بليت 
پروازه��اي اربعين انجام مي دهن��د. مدير روابط 
عمومي س��ازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد بر 
اينكه با هرگونه تخلف و گرانفروشي در پروازهاي 
اربعين برخورد قانوني مي شود، گفت: زائران دقت 
كنند كه نرخي باالتر از قيمت هاي مصوب بابت 

پروازهاي اربعين نپردازند. 
او با تأكي��د بر اينكه نرخ پروازه��اي اربعين براي 
تاريخ هاي ۲ تا ۱۲ آبان امس��ال تغييري نداشته 
اس��ت، اضافه كرد: طب��ق توافق مدي��ر ان عامل 
ش��ركت هاي هواپيمايي و هماهنگي  س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��وري و انجم��ن ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي، ن��رخ پروازهاي اربعي��ن از تهران و 
ساير شهرستان ها به نجف و بغداد و بالعكس، ۲.۲ 
ميليون تومان و از مشهد به نجف و بغداد و بالعكس، 

۲.۸ميليون تومان تعيين شده است.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با 
تأكيد بر اينكه اين نرخ ها در مدت طرح پروازهاي 
اربعين تغييري نمي كند، افزود: قيمت بليت يك 

طرفه هر كدام نصف مبلغ اعالم شده  است. 
جعف��رزاده اظهاركرد: بطور متوس��ط در فرودگاه 
امام خميني )ره( روزان��ه ۳5 تا ۴۰ پرواز عتبات به 
فرودگاه هاي نجف و بغداد در اين ايام انجام مي شود.  
او بيان كرد: پيش از ش��روع رسمي طرح پروازهاي 
اربعي��ن، از تاريخ هاي ۲۷ مهر تا يك��م آبان ماه، در 
فرودگاه امام خمين��ي )ره( جمعًا ۷5 پرواز عتبات 
انجام شد.  مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كشوري افزود: در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد 
هم بطور متوسط در اين ايام 5 تا ۸ پرواز عتبات به 
مقاصد نجف و بغداد انجام مي شود.  جعفرزاده اضافه 
كرد: همچنين تاكنون ۱۰ پرواز عتبات از فرودگاه 
اصفهان انجام ش��ده است و جمعًا ۲5 پرواز عتبات 
در ايام طرح اربعين در اين فرودگاه انجام مي شود. 
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رتبه شركا  در  نقشه تجاري ايران

لزوم رقابتي كردن خودرو، فوالد و پتروشيمي

تعادل|
گ��زارش عملكرد تجارت خارجي اي��ران در نيمه اول 
س��ال 1397، از افزايش 120 درصدي تراز تجاري در 
مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر مي دهد. 
داده هاي آماري سازمان توسعه تجارت ايران، حاكي 
از اين اس��ت كه در بازه زماني ياد ش��ده، واردات ايران 
در مقابل صادرات غيرنفتي آن، عمدتا به دليل اعمال 
محدوديت هاي وارداتي، به شدت كاهش يافته است. به 
گزارش تعادل، در مدت مورد اش��اره، نسبت صادرات 
غيرنفتي به واردات، بدون احتساب ميعانات گازي، به 
حدود 0.93 واحد رسيده و اين در حالي است كه نسبت 
صادرات غيرنفتي به واردات با احتساب ميعانات گازي، 
به 1.03 واحد رسيده است. جزييات آماري همچنين 
گوياي اين است كه از س��ال 1384 تاكنون، در هيچ 
بازه زماني نس��بت صادرات غيرنفتي به واردات )چه با 
احتساب ميعانات گازي و چه بدون آن( به اندازه نيمه 
نخست س��ال جاري نرسيده است. به عبارت ساده تر، 
ميزان واردات كشور در قياس با صادرات غير نفتي آن، 
در اين بازه زماني 12 س��اله عمدتا رو به كاهش بوده و 
به كمترين ميزان خود رسيده اس��ت. از سوي ديگر، 
افزايش چش��م گير واردات »عراق« از ايران حكايت از 
تغيير چهره مقاصد صادراتي ايران در نيمه نخست سال 
1397 دارد. چراكه در اين بازه زماني، عراق حدود 4.5 
ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده و در مقابل، تنها 21 
ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده؛ بر همين اساس، 
احتمال بدل شدن »عراق« به نخستين شريك تجاري 
ايران و تسخير جايگاه س��نتي »چين«، طي ماه هاي 
آتي وجود دارد. اما نكته قابل تامل ديگر در آمار تجارت 
خارجي اي��ران اينكه به دليل اعم��ال محدوديتهاي 
وارداتي، در نيمه اول سال 97، تراز تجاري كشورمان با 
عمده كشورهاي حاضر در فهرست 25 شريك تجاري، 
به نفع ايران بوده و تنها كش��ورهاي پيراموني كه تراز 
تجاري 6 ماهه با آنها به ض��رر ايران بوده، به ترتيب، 4 

كشور »روسيه، تركيه، اوكراين و بالروس« بوده اند.

  شركاي تجاري در نيمه سال 97
گزارش مربوط به مبادالت تج��اري ايران با بازارهاي 
پيراموني طي نيمه نخست سال 1397 نشان مي دهد، 
ايران در اين بازه زماني، با 25 ش��ريك نخست تجاري 
خود در جمع كشورهاي پيراموني، در مجموع حدود 
18.9 ميليارد دالر تجارت داشته است. از ميان اين 25 
كشور اما »عراق« دومين مقصد كاالهاي صادراتي ايران 
بوده و در مجموع، حدود 4.5 ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده است. اين در حالي است كه برآوردها نشان 
مي دهد با توجه به افزايش چشم گير واردات اين كشور 
از ايران، احتمال بدل شدن عراق به نخستين شريك 
تجاري ايران و تسخير جايگاه سنتي چين با ميزان 5/5 
ميليارد دالر در اين خصوص، طي ماه هاي آينده وجود 
دارد. تراز تجاري ايران و عراق البته كامال به نفع ايران 
است و اين كشور در نيمه اول سال 97، تنها 21 ميليون 

دالر كاال به ايران صادر كرده است.
از ديگر سو، »امارات متحده عربي« همچنان جايگاه 

خود را به عنوان يكي از اصلي ترين شركاي تجاري ايران 
حفظ كرده و در نيمه نخست سال جاري، سومين مقصد 
صادرات كاالهاي ايراني و دومين مبدأ وارداتي كشور 
بوده اس��ت. صادرات ايران به اين كشور در مدت مورد 
اشاره حدود 4 ميليارد دالر و واردات ايران از اين كشور 
حدود 3.1 ميليارد دالر بوده است. به اين ترتيب، تراز 
تجارت خارجي ايران و امارات نيز در نيمه نخست سال 
97 مثبت بوده و به حدود 904 ميليون دالر مي رسد. اما 
»افغانستان« چهارمين مقصد صادرات كاالهاي ايراني 
در نيمه نخست س��ال 1397 بوده و البته مشابه مورد 
عراق، در مقابل واردات از ايران، تقريبا صادراتي نداشته 
و در جايگاه 75 در ميان كشورهاي صادركننده كاال به 
ايران قرار گرفته است. همچنين در 6 ماهه نخست سال 
97، ايران حدود 1.6 ميليارد دالر كاال به »افغانستان« 
صادر كرده و اين در حالي است كه تنها 5 ميليون دالر 

كاال از اين كشور وارد كرده است.
تنها شركاي تجاري ايران از فهرست 25 شريك نخست 
تجاري در كش��ورهاي پيراموني ايران كه تراز تجاري 
ش��ش ماهه با آنها به ضرر ايران بوده است، به ترتيب، 
4 كشور»روسيه، تركيه، اوكراين و بالروس« بوده اند؛ 
بطوريكه تراز تجاري ايران و روسيه، با توجه به واردات 
633 ميليون دالري ايران از اين كشور و صادرات 118 
ميليون دالري ايران در نيمه نخست سال 97، حدود 
515 ميليون دالر به نفع »روس��يه« بوده اس��ت. اما 
طي همين مدت، ايران ح��دود 1.1 ميليارد دالر كاال 
از »تركيه« وارد كرده و در مقابل، حدود 736 ميليون 
دالر كاال به اين كشور صادر كرده است و به اين ترتيب، 
تراز تجاري دو كش��ور حدود 378 ميليون دالر به نفع 

»تركيه« بوده است.

   بازي به نفع صادرات
مطابق آمار اعالمي سازمان توسعه تجارت، تراز تجاري 
ايران در نيمه نخس��ت سال 97 اما در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته، به دليل كاهش واردات و افزايش 
صادرات، حدود 120 درصد بهبود داشته است. البته 
براساس آمارها، صادرات كاال و ميعانات گازي در نيمه 
نخست سال 96 حدود 20.4 ميليارد دالر بوده، كه در 
نيمه نخست سال جاري به 23.1 ميليارد دالر رسيده 
و رش��دي 13 درصدي را تجربه كرده اس��ت. از ديگر 
س��و، واردات كاال از حدود 25.1 ميليارد دالر در نيمه 
نخست سال گذشته، به حدود 22.1 ميليارد دالر در 
نيمه نخست سال جاري رسيده و افتي 12 درصدي را 
شاهد بوده است. به اين ترتيب، تفاضل ميزان صادرات 
و ميزان واردات كشور كه در نيمه نخست سال گذشته با 
افت حدود 4.7 ميليارد دالر روبرو بوده، در نيمه نخست 
سال جاري به حدود 941 ميليون دالر رسيده است. به 
گزارش »تعادل«، در مدت مورد اشاره، نسبت صادرات 
غيرنفتي به واردات، بدون احتساب ميعانات گازي، به 
حدود 0.93 واحد رسيده و اين در حالي است كه نسبت 
صادرات غيرنفتي به واردات با احتساب ميعانات گازي، 
به 1.03 واحد رسيده است. عالوه بر اين، نسبت واردات 
به صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي در 

نيمه نخست سال جاري، به 1.07 واحد و همين نسبت 
با احتساب ميعانات گازي، به 0.96 واحد رسيده است. 
البته براساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، از سال 
1384 تاكن��ون، در هيچ بازه زماني نس��بت صادرات 
غيرنفتي به واردات )چه با احتس��اب ميعانات گازي و 
چه بدون آن( به اندازه نيمه نخست سال جاري نرسيده 
است. به عبارت ساده تر، ميزان واردات كشور در قياس 
ب��ا صادرات غير نفتي آن، در اين بازه زماني 12 س��اله 
عمدتا رو به كاهش بوده و در نيمه نخست سال 1397، 
به كمترين ميزان خود رس��يده است. پيش از اين اما 
موفق ترين عملكرد صادرات غيرنفتي ايران به غير از 
شش ماه نخست سال جاري، در سال 1394 رقم خورده 
كه نسبت صادرات غيرنفتي به واردات، بدون احتساب 
ميعانات گازي به 0.86 واحد و با احتس��اب ميعانات 

گازي، به حدود 1.02 واحد رسيده بود.

   افزايش ارزش اقالم صادراتي ايران
از آنسو، جزييات تجارت خارجي ايران نشان از اين دارد 
كه مجموع صادرات غيرنفتي ايران در نيمه اول سال 
97، از نظر ارزش به حدود 23.1 ميليارد دالر و از نظر 
وزني، به حدود 56 ميليون تن مي رسد، كه در مقايسه 
بامدت مشابه سال گذشته، نشان از افت 3.3 درصدي 
صادرات غير نفتي ايران از نظر وزني و رشد 13 درصدي 

از نظر ارزشي دارد. 
 اين مقايسه به روشني نشان دهنده نقش افزايش نرخ 
ارز در بازه زماني مورد اشاره در افزايش ميزان صادرات 
غيرنفتي ايران اس��ت. مقايس��ه بخش هاي مختلف 

تشكيل دهنده سبد صادراتي ايران طي اين مدت هم 
نش��ان مي دهد كه با وجود افت 34 درصدي صادرات 
كاالهاي معدني، اف��ت 28درصدي صادرات ميعانات 
گازي و افت 6 درصدي صادرات فرش و صنايع دستي، 
صادرات كاالهاي كشاورزي، صنعتي و پتروشيمي، به 
ترتيب شاهد افزايش 34 درصدي، 24 درصدي و 24 
درصدي بوده اند. از آنسو، مجموع صادرات 10 قلم عمده 
صادراتي ايران در نيمه نخست سال 1397 نيز حدود 
1.2 ميليارد دالر بوده كه به تنهايي، سهمي حدودا 53 
درصدي از سبد صادراتي ايران در بازه زماني مورد اشاره 
را به خود اختصاص داده ان��د. در اين ميان، »ميعانات 
گازي، گازهاي نفتي و پليمرهاي اتيلن«، با سهم هاي 
10.6 درصدي، 10.5 درصدي و 7.6 درصدي، سه قلم 
عمده صادرات غيرنفتي ايران در نيمه اول س��ال 97 
بوده اند. از ديگر س��و، كشورهاي »چين، عراق، امارات 
متحده عربي، افغانس��تان و هند«، به عنوان 5 مقصد 
اصلي صادرات غيرنفتي ايران در بازه زماني مورد اشاره 
شناخته شده اند. در اين ميان، ايران حدود 4.6 ميليارد 
دالر كاال به چين صادر كرده كه از نظر ارزش، در قياس 
با مدت زمان مش��ابه در سال 1396، رشدي در حدود 

12 درصد را نشان مي دهد. 

  رنگ محدوديت ها بر نماي واردات
همچنين مطابق آمار س��ازمان توس��عه تجارت، در 
زمين��ه واردات در 6 م��اه نخس��ت س��ال 97، ايران 
حدود 16 ميلي��ون تن كاال ب��ه ارزش تقريبي 22.1 
ميلي��ارد دالر وارد كرده كه در قياس با مدت مش��ابه 

سال گذش��ته، از نظر وزني و ارزش، به ترتيب شاهد 
افت 9 و 12 درصدي بوده اند. اين به معني آن اس��ت 
ك��ه در اين بازه زماني، واردات اي��ران، عمدتا به دليل 
اعم��ال محدوديت ه��اي وارداتي، ه��م از نظر وزن و 
هم از نظر ارزش، با افت مواجه ش��ده اس��ت. از ديگر 
سو، »چين« همچنان نخس��تين مبدأ وارداتي ايران 
است و ايران در 6 ماه نخست سال جاري، حدود 5.5 
ميليارد دالر كاال از اين كشور وارد كرده كه به تنهايي 
 حدود 24.8 درصد از مجموع واردات ايران را تشكيل 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه واردات ايران از چين 
نيمه نخست س��ال جاري در قياس با مدت مشابه در 
سال گذشته، از نظر وزن و ارزش، به ترتيب شاهد افت 

20 و 4 درصدي بوده است.
 »امارات متحده عربي، ك��ره جنوبي، هند و آلمان«، 
4 ش��ريك بعدي ايران در زمينه واردات هس��تند كه 
همگي با كاهش واردات ايران در نيمه نخس��ت سال 
جاري در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 1396 
رو به رو بوده اند. بطور كلي، در نيمه نخست سال جاري، 
ارزش واردات ايران از 20 شريك نخست خود در زمينه 
واردات، حدود 11 درصد افت داش��ته است. از ديگر 
سو، آمار سازمان توسعه تجارت حاكي از اين است كه 
در نيمه نخست سال 97، سهم كاالهاي واسطه اي از 
مجموع واردات ايران، حدود 61 درصد بوده است. اين 
در حالي است كه سهم كاالهاي سرمايه اي، كاالهاي 
مصرفي و كاالهايي كه در هيچ يك از اين طبقه بندي ها 
قرار ندارند، به ترتيب 14.7 درصد، 16.8 درصد و 7.5 

درصد بوده است.

گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اش��اره به اينكه جهت گيري اين وزارتخانه به سمت 
حمايت از فناوري هاي پيش��رفته خواهد بود، گفت: 
ارتقاي جايگاه فناوري نوين در رقابتي كردن صنايعي 

نظير فوالد، پتروشيمي و خودرو است. 
رضا رحماني كه به تازگي از س��وي دولت به عنوان 
گزينه پيش��نهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به مجلس ش��وراي اس��المي معرفي ش��ده اس��ت، 
در گفت وگو با ايس��نا ضم��ن تش��ريح اولويت ها و 
جهت گيري وزارتخانه متبوعش در صورت كسب راي 
اعتماد از نمايندگان مجلس، با اشاره به اينكه سهم 
و جايگاه فناوري هاي نوين در رقابتي كردن صنايع 
عمده نظير فوالد، پتروشيمي و خودرو است، اظهار 
كرد: چنانچه اين صنايع بخواهن��د در دنياي امروز 

رقابتي باقي بمانند و در مرزهاي دانش حركت كنند 
تنها راه بقا آنها استفاده از اين فناوري ها خواهد بود. 
او با بيان اينكه روند رش��د جهاني و صنعت به سمت 
 High( توجه ب��ه فناوري ه��اي نوين و پيش��رفته
Tech( اس��ت، گفت: امروز رشد فناوري ها، مديون 
رشد صنايع الكترونيك است و ش��اه بيت رشد اين 
صنعت ه��م ميكروالكترونيك بوده ك��ه در تمامي 

بخش هاي زندگي رسوخ كرده است.
 سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
رشد فناوري ها و به تبع آن صنايع پيشرفته، وابسته 
به نيروي انساني است كه خوش��بختانه ملت ايران 
بهتري��ن جوانان نخب��ه را پ��رورش و تربيت كرده و 
امروز ايران از شرايط رشد اين حوزه برخوردار است. 
رحماني، صناي��ع ميكروالكترونيك و الكترونيك را 

يكي از مصاديق صنايع نوين رش��د يافته در كش��ور 
دانس��ت و گف��ت: از يك ط��رف كس��ب وكارهاي 
مبتن��ي بر اين صنايع در دنيا انقالب��ي آغاز كرده اند 
كه مي توان به اينترنت اشياء )IOT(، سيستم هاي 
هوشمند، مدارهاي مجتمع و حسگرها اشاره كرد كه 
رشد صنعت و اقتصاد كش��ورها در دنيا مديون اين 

فناوري ها است.
او در مورد اقدامات دولت در حمايت از فناوري هاي 
نوين صنعتي و حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان 
نيز، اظهار كرد: در سال هاي گذشته اقدامات خوبي 
در دولت در حمايت از فناوري هاي نوين در كش��ور 
صورت گرفته است؛ براي اولين بار در وزارت صنعت، 
سند توس��عه ميكروالكترونيك و الكترونيك تدوين 
شد كه مسير پيشرفته اين حوزه از صنعت را ترسيم 

كرده است. رحماني ادامه داد: همچنين در سال هاي 
گذش��ته صندوق ن��وآوري وش��كوفايي در مجلس 
تصويب و در دولت يازدهم ب��ا هدف حمايت و ارايه 
تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان راه اندازي شد 
و در نهايت ب��ه همت وزارت صمت صندوق حمايت 
از تحقيقات و توس��عه صنايع الكترونيك به صندوق 
حمايت از صنايع پيش��رفته ارتقا يافت كه به زودي 
اساسنامه آن به تصويب هئيت وزيران خواهد رسيد. 
او با تاكيد بر اينكه بارها اعالم كرده ايم كه جهت گيري 
ما به س��مت حمايت از فناوري هاي پشرفته است، 
عنوان كرد: در همين ارتباط هم��واره به دنبال اين 
بوده ايم كه راهكارهاي خبرگان و نخبگان كشور به 
ويژه دانشگاهيان را در تبديل اين فناوري ها به ثروت 
عمومي و افزايش سطح دانش و صنايع كشور دريافت 

كنيم. رحماني با اشاره به اينكه بطور كلي دوره تحول 
و تغيير صنايع پيشرفته كوتاه است و تغييرات زيادي 
در آنها رخ مي دهد، بيان كرد: كش��ورهاي نادري به 
معني واقعي در اين حوزه توانس��ته اند، عرض اندام 
كنند؛ چراكه ريسك بااليي دارد و از توان صرف بخش 
خصوصي خارج است و دولت ها بايد سرمايه گذاري 

الزم را انجام دهند.
به گفته رحماني، بايد مس��ووالن كشور را به اقناعي 
برس��انيم كه توج��ه به صناي��ع نوين و بط��ور كلي 
فناوري هاي پيش��رفته اهمي��ت دارد و اين حس را 
به جامعه به خصوص تصميم گيران و دانش��گاهيان 
ه��م منتقل كني��م تا بر اين اس��اس بت��وان در اين 
 بخش س��رمايه گذاري كرد تا در آين��ده از نتايج آن 

بهره مند شويم.
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 رشد توليد فوالد خام ايران
و جهان

ايس�نا|طبق گزارش انجمن فوالد جهان )ورلد 
استيل(، توليد فوالد خام 64 كشور عضو اين گروه 
در س��پتامبر س��ال 2018 به 151.7 ميليون تن 
رسيد كه 4.4 درصد در مقايس��ه با سپتامبر سال 
2017 باالتر بود. همچنين توليد فوالد خام جهان 
در 9 ماه نخست سال ميالدي جاري با 4.7 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1347 
ميليون تن بود. »آس��يا« در م��دت مذكور 946.8 
ميليون تن فوالد توليد كرد كه 5.5 درصد نس��بت 
به 9 ماه نخست سال 2017 افزايش داشت. اتحاديه 
اروپا 128 ميليون تن فوالد خام در 9 ماه نخس��ت 
س��ال 2018 توليد كرد كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 1.3 درصد باالتر بود. توليد فوالد خام 
امريكاي شمالي در 9 ماه نخس��ت سال 2018 به 
89.7 ميليون تن رس��يد ك��ه 3.4 درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه سال 2017 داشت. كشورهاي 
مشترك المنافع 76.2 ميليون تن فوالد خام در 9 
ماه نخست سال 2018 توليد كردند كه 1.8 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان داد.
بر اساس گزارش ورلد استيل، توليد فوالد خام ايران 
در سپتامبر سال 2018 با 4.3 درصد افزايش نسبت 
به سپتامبر سال 2017، به 2 ميليون تن رسيد. توليد 
ايران در 9 ماه نخست سال ميالدي جاري 18.520 
ميليون تن بود كه در مقايس��ه با 15.431 ميليون 
تن در مدت مشابه سال 2017، به ميزان 20 درصد 
افزايش نش��ان داد. در ميان ساير توليدكنندگان، 
توليد فوالد چين در سپتامبر س��ال 2018 با 7.5 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
به 80.8 ميليون تن رس��يد. توليد ژاپن در همين 
مدت با 2.4 درصد كاهش، 8.4 ميليون تن بود. در 
اتحاديه اروپا، توليد فوالد خام فرانسه در سپتامبر، 
با 1.4 درصد افزايش نسبت به سپتامبر سال 2017 
به 1.3 ميليون تن رسيد، در حالي كه توليد ايتاليا با 
0.8 درصد كاهش، 2.2 ميليون تن و اسپانيا با 5.1 
درصد افزايش، 1.3 ميليون تن بود. توليد فوالد خام 
تركيه نيز 5.9 درصد در سپتامبر سال 2018 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت و به 2.8 
ميليون تن رسيد. توليد امريكا با 9 درصد افزايش، 
7.3 ميليون تن و توليد برزيل با 2.5 درصد افزايش، 

3 ميليون تن بود.

افزايش ۵ برابري صادرات 
سوياي امريكا به ايران

تسنيم|درحالي كه چين به دليل باال گرفتن 
جنگ تجاري، واردات دانه سويا از امريكا را متوقف 
كرده اس��ت طبق اطالعات وزارت كش��اورزي 
امريكا، از ماه جوالي 11 محموله امريكايي سويا 
معادل 750 هزارتن به سوي ايران حركت كرده 
اس��ت . به گزارش رويترز، افزايش تنش ها بين 
امريكا و ايران تجارت دانه هاي س��ويا را متوقف 
نكرده اس��ت. دليل آن هم تصمي��م چين براي 
جلوگيري از محموله ه��اي امريكايي به عنوان 
بخش��ي از نزاع تجاري دو كش��ور اس��ت. طبق 
اطالعات وزارت كشاورزي امريكا، از ماه جوالي 
11 محموله امريكايي سويا معادل 750602 تن 
به سوي ايران حركت كرده است. اين مقدار 5 برابر 
سال گذشته است. طبق آخرين آمار امريكا مقدار 
سوياي تحويل داده شده به ايران در 9 ماهه منتهي 

به 31 اوت 166348 تن بوده است.
چين، بزرگ ترين خري��دار دانه هاي روغني، در 
ماه جوالي بر دانه هاي سوياي امريكايي عوارض 
وضع كرد. از آن زم��ان امريكا به دنبال بازارهاي 
ديگري براي س��وياي خود بوده كه ايران در اين 
بين پنجمين وارد كننده محموله هاي امريكايي 
اس��ت . اين افزايش در فروش امريكا به ايران در 
بحبوحه تنش هاي بين دو كش��ور اتفاق افتاده 
است. اين تنشها پس از تصميم دونالد ترامپ به 
عقب نشيني از معاهده اتمي ايران در سال 2015 
شدت يافت. امريكا در ماه اوت تحريم هاي تجاري 
عليه ايران را اعالم كرد ولي كاالهاي كشاورزي 
را از اي��ن تحريم ها معاف نم��ود. 10 محموله از 
11 محموله دانه هاي سويا به ايران از سيلوهاي 
صادراتي منطقه مي سي سي پي بوده كه با قايق از 
رودخانه مي سي سي پي يا با قطار از مناطق كشت 

سويا در مركز امريكا منتقل مي شوند .

تكذيب انسداد حساب بانكي 
تجار ايراني در عمان

پايگاه خب�ري ات�اق ايران|به دنبال انتش��ار 
شايعات مبني بر مسدود ش��دن حساب ايراني ها 
در بانك هاي عماني، اتاق مشترك ايران و عمان با 
انتشار اطالعيه اي ضمن تكذيب اين شايعات اعالم 
كرد هيچ حساب بانكي از ايراني ها در عمان مسدود 
نشده است.  در اطالعيه  اتاق مشترك ايران و عمان 
آمده است طي هفته هاي گذشته اين اتاق مشترك 
توانس��ته با رايزني با مقامات ارش��د دولت عمان و 
مديران ارش��د بانك هاي عمان��ي، زمينه افزايش 
روابط اقتصادي فعاالن بخش خصوصي دو كشور را 
فراهم كنند اما برخي تالش دارند با وجود وضعيت 
خوب روابط ميان دو كش��ور موجب نگراني تجار و 
سرمايه گذاران ايراني و ايراني هاي مقيم عمان شوند. 
در اين اطالعيه با اشاره به حسن رفتار عماني ها در 
مقاطع مختلف و رايزني ه��ا و پيگيري هاي موثر و 
ادامه دار سفارت ايران در عمان آمده است: حساب 
تمام شركت ها و سرمايه گذاران ايراني كه با رعايت 
ضوابط قانوني در عمان حس��اب بانكي ايجاد كرده 
و قوانين حاكم از جمله ضوابط پولشويي را رعايت 
كرده اند باز و هيچ محدوديتي براي امور بانكي آنها 
وجود ندارد. اتاق مش��ترك ايران و عمان از فعاالن 
اقتصادي حوزه عمان خواسته است قبل از هرگونه 
اقدام، اخبار موثق را از طريق اين اتاق سفارت ايران 
در عمان يا سازمان توسعه و تجارت پيگيري كنند.

رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران گفت: هرگونه عملكرد دستوري در 
زنجيره تامين خودروسازان از مواد اوليه گرفته تا توزيع 
و فروش، محكوم به شكست است. به گزارش ايرنا، فرهاد 
احتشام زاد افزود: فش��ار بر قطعه سازان، شركت هاي 
لجستيك و توزيع و فروش در هر بخش، فساد به دنبال 
دارد و هر چقدر اين بخش ها ضعيف تر باشند، توانايي 
پرداخت مالي��ات كمتري خواهند داش��ت. او تاكيد 
كرد: اگر برنامه هاي پيش  فروش خودروس��ازان فاقد 
 پشتوانه و پيش بيني هاي الزم باشد كه به نظر مي رسد 
پيش فروش ه��اي اخي��ر همي��ن گونه بوده اس��ت و 
خودروس��ازان بخواهند فقط از انحصاري كه در بازار 

وجود دارد استفاده كنند، با مشكل مواجه مي شوند.
رييس سابق انجمن واردكنندگان خودرو در ادامه گفت: 
واردات و صادرات، دو بال تجارت هس��تند و نمي توان 
درهاي كشور را به روي واردات كاال بست. احتشام زاد 
ادامه داد: به دليل تصدي گري دولت و دخالت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در امور خودروسازان بزرگ كه 
كرسي هاي رياستي، مديريتي و هيات مديره آنها را در 
اختيار دارد، اجازه تصميم گيري آزادانه و عمل در فضاي 
رقابتي به خودروسازان داده نمي شود. او تاكيد كرد: تا 

زماني كه خودروس��ازان داخلي به ويژه 2 خودروساز 
بزرگ كه بيش از 90 درصد سهم بازار را در اختيار دارند 
خصوصي نش��وند، نمي توان انتظار وقوع معجزه را در 

اين بخش داشت.
ريي��س كميس��يون واردات ات��اق ايران بي��ان كرد: 
خودروس��ازان داخل��ي ب��ه دليل وابس��تگي خود به 
دولت، تواناي��ي و انعطاف پذيري بااليي ندارند و عمده 
محصوالتي كه تولي��د مي كنند نيز كيفي��ت الزم را 
ندارد. احتشام زاد افزود: اكنون با شرايط بازار انحصاري 
براي خودروسازان داخلي مواجه هستيم به شكلي كه 
مردم انتخاب ديگري جز خري��د خودروهاي داخلي 
ندارن��د. او در م��ورد ممنوعي��ت واردات خودروهاي 
خارجي نيز گفت: در داستان واردات خودرو هم وزارت 
صنعت تصميم هاي نادرس��تي گرف��ت و هم برخي 
واردكنندگان تخلف كردند و در نتيجه اين داستان به 
ضرر مصرف كنندگان تمام شد و واردكنندگان واقعي 
خودرو نيز سردرگم شدند. رييس كميسيون واردات 
اتاق ايران همچنين عنوان كرد كه اشتغال بيش از 20 
هزار نفر از كساني بطور مستقيم يا غيرمستقيم در حوزه 
واردات خودرو مشغول فعاليت بودند، تحت تاثير اين 

تصميم ها قرار گرفته است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به 
5 مانع پيش روي تجارت خارجي ايران، گفت: مديران 
نگران هس��تند در صورت اخذ تصميم��ات بزرگ، از 
سوي افرادي كه منافعشان خدشه دار شده، مورد اتهام 
قرار گيرند. بنابراين شجاعت و جسارت تصميم گيري 
در مديران مياني و ارشد به صورت محسوسي كاهش 
پيدا كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فارس، فرهاد 
آگاهي ضمن اشاره به ضرورت هماهنگي بيشتر ميان 
دس��تگاه هاي دولتي گفت: در بحث تجارت خارجي، 
نيازمند همراهي و هم افزايي سازمان هاي دست اندركار 
اين حوزه از قبيل س��ازمان توس��عه تجارت، گمرك، 
وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، بانك مركزي، 
استاندارد و ... هستيم و اين موضوع در شرايط فعلي كه 
به واسطه ديپلماسي فعال دولت، شكاف ميان امريكا 
و اروپا بر س��ر تجارت با ايران عميق تر شده، از اهميت 
بيشتري برخوردار است. به گفته آگاهي، واردات كاال در 
نيمه نخست سال 97 نسبت به سال قبل ٣ ميليارد دالر 
كاهش داشته و اين در شرايطي در آستانه دور جديد 
تحريم ها قرار داريم، نشان مي دهد كه جمعي از فعاالن 
تجارت خارجي، از ميدان خارج شده و جاي خود را به 
كس��اني داده اند كه به صورت غير شفاف و غيررسمي 

تجارت مي كنند. ضمن اينكه رش��د ١٣ درصدي در 
بخش صادرات در مقايس��ه با س��ال گذشته، بيش از 
اينكه ناشي از برنامه ريزي ها باشد، ريشه در افزايش نرخ 
ارز دارد. عضو هيات مديره فدارس��يون واردات افزود: 
دولت بايد هرچه سريعتر نسبت به رفع دست اندازهاي 
تجارت خارجي، چاره انديشي كند و با حذف مقررات 
زائد و ارايه تسهيالت الزم، مسير صادرات و واردات را 
تسهيل كند تا مولفه هاي موثر بر تنظيم بازار، تعادل 

الزم را داشته باشند.
آگاه��ي اف��زود: يك��ي از مهم ترين ريش��ه هاي خود 
تحريمي ها، بحث تشديد نگراني مديران دولتي است. 
آنها نگران هستند كه در صورت اخذ تصميمات بزرگ، 
از سوي افرادي كه منافعش��ان خدشه دار شده، مورد 
اتهام قرار گيرند. بنابراين اين نگراني موجب شده كه 
شجاعت و جسارت تصميم گيري در مديران مياني و 
ارشد به صورت محسوسي كاهش پيدا كند. عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: متأسفانه موضوعي 
كه در اقتصاد ايران مرسوم ش��ده اين است به محض 
اينكه ويژه خواري يك عده، محدود مي شود، آنها شروع 
به فضاسازي مي كنند و اين موضوع، براي مديراني كه 
محتاط و محافظه كار هستند، آزار دهنده است. به گفته 

او، بايد شرايطي براي مديران دولتي فراهم شود كه با 
انگيزه و تعصب بيش��تري به موضوعات چالشي ورود 
كنند و نگراني هاي ايش��ان بابت تسريع امور برطرف 
ش��ود. آگاهي همچنين افزود: موضوع ديگر، ضرورت 
تفويض اختيار به تشكل هاي صنفي و تخصصي است. 
اگر مي خواهيم سرعت اجراي امور افزايش پيدا كند و 
دست اندازها كنار گذاشته ش��ود، دولت بايد دست از 
تصدي گري در بسياري از امور برداشته و حتي مراتب 
تصميم گيري يا تصميم س��ازي ها را به تش��كل هاي 
مربوطه واگذار كند. به گفته آگاهي، بي شك در صورت 
تفويض اختيار به تشكل ها، بايد ساز و كارهاي الزم براي 
قبول مسووليت از سوي تشكل ها لحاظ شود و آنها در 
قبال تصميماتي كه مي گيرند، پاسخگو باشند. او افزود: 
از ديگر دس��ت اندازهاي پيش روي تجارت خارجي، 
ناهماهنگي ميان سامانه هاي الكترونيكي دستگاه هاي 
مختلف است. بي شك دولت الكترونيك، گام بزرگي 
براي تسريع امور محسوب مي شود، اما به شرط اينكه 
سامانه هاي سازمان هاي مختلف، به يكديگر وصل بوده و 
بتوانند اطالعات را به درستي و دقت به اشتراك بگذارند. 
نه اينكه فعاالن اقتصادي در ميان س��ازمان هايي كه 

متولي تاييد مجوزها هستند، سرگردان شوند.
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وب سايت اوپك در بيانيه اي از افزايش ذخاير تجاري نفت خام و لزوم »تغيير رويه« خبر داد

 ديروز بهاي نفت خام سومين كاهش سود هفتگي را به ثبت رساند 

اوپك پالس شاخ به شاخ با غرب

 گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني| 
قيم�ت نفت كه م�اه ج�اري را با رس�يدن به 
نقطه اوج 4 ساله  خود شروع كرده بود در روز 
جمعه س�ومين كاهش سود هفتگي خود را به 
ثبت رساند. ماجراي قتل روزنامه نگار منتقد 
عربستاني در اس�تانبول و فش�ارهاي غربي 
متعاقب آن به بزرگ ترين صادركننده نفت در 
جهان، در روزهاي اوليه هفته گذش�ته قيمت 
نفت را افزايش داد ام�ا بعد از چندي قيمت ها 
از نوس�ان افتاد. همزمان ب�ا ادامه يافتن روند 
كاهش�ي قيمت، بيانيه اي نيز در وب س�ايت 
اوپك منتشر شد كه اتفاقي جديد در مواضع 
توليدكنن�دگان نف�ت به ش�مار م�ي رود. در 
بياني�ه اي ك�ه روز پنجش�نبه در بخش اخبار 
وب س�ايت »اوپك« منتشر ش�د اما در واقع 
بيانگر مواضع اوپك پالس اس�ت، نس�بت به 
افزايش س�طح ذخايرنفت خام در هفته هاي 
اخي�ر ابراز نگران�ي ش�ده و از اهميت »تغيير 
رويه« در سياس�ت هاي خود صحبت به ميان 
آمده اس�ت. ذخاير نفت خام عاملي است كه 
رساندن آن به متوسط 5 ساله، مهم ترين هدف 
طرح كاهش توليد در نوامب�ر 2016 بود. حال 
س�والي كه مطرح است اين اس�ت كه باوجود 
نزديكي تحريم هاي نفت�ي ايران كه عرضه را 
كاهش خواهد داد اين تغيير رويه به چه صورت 
عملياتي مي شود؟ تغييرات قيمت نفت در روز 
پاياني هفته ام�ا كامال معلول اين عوامل نبود. 
كاهش 70 سنتي هر دو شاخص نفتي جهان از 
يك طرف به دليل ركورد چند روزه در بازارهاي 
س�هام و از س�وي ديگر به دليل نگراني هايي 
درب�اره تاثي�ر تنش هاي تجاري ب�ر دورنماي 
تقاضاي انرژي رخ داد. روز جمعه، قيمت برنت 
و نفت خام امريكا به ترتيب بشكه اي 76 دالر 
و 19 سنت و 66 دالر و 63 سنت معامله شدند. 

برنت هفته هاي خوبي را به چشم نمي بيند. تنها در 
هفته گذشته ارزش نفت خام درياي شمال 4 درصد 
س��قوط كرد. در 3 هفته گذش��ته قيمت مهم ترين 
گريد نفتي جهان نزديك به 10 دالر ريزش داش��ته 
اس��ت. قيمت برنت در روز جمعه، 70 سنت كاهش 
يافت تا هر بشكه از نفت خام درياي شمال در ساعات 
ابتدايي بازار در لندن 76 دالر و 19 سنت به فروش 
برس��د. به تبع، قيمت وس��ت تگزاس اينترمدييت، 
ش��اخص مهم ديگ��ر بازار نف��ت ني��ز روز جمعه با 
70سنت كاهش به 66 دالر و 63 سنت در هر بشكه 
رس��يد. WTI به ط��ور مجموع در هفته گذش��ته 

3.5درصد كاهش را تجربه كرد. 
شركت مالي فيچ سولوشنز در يادداشتي به مشتريان 
خود اعالم كرد: »سقوط نزديك به 10 دالري قيمت 
برنت در ماه اكتبر ناشي از تاثير فروش كلي سهام در 
جهان است«. ريزش بازارهاي جهاني سهام در هفته 
گذشته، از جمله بزرگ ترين سقوط وال استريت از 

س��ال 2011 به اين سو كه كل سود ساالنه اين بازار 
سهام را از ميان برداشت، بر بازار نفت نيز اثر گذشت.  
ان��واع و اقس��ام نگراني ها روي وضعي��ت نامطلوب 
بازارهاي مالي تاثير داشتند كه از اين ميان مي توان 
به تغييرات ارزش ارزهاي بازارهاي نوظهور، افزايش 
هزينه استقراض، عايدي اوراق قرضه و نگراني درباره 
اقتصاد ايتاليا اشاره كرد. همچنين آمار محموله هاي 
باري نش��ان مي دهدكه ميزان تجارت جهان پس از 
افزايش در بيش��تر مواقع در س��ال 2018، حال در 

حال كاهش است. 
بعد از ماه ها نگراني و عدم قطعيت مداوم درباره تاثير 
كاهش صادرات نفتي ايران پس از اعمال تحريم هاي 
نفتي اياالت متحده كه از چه��ارم ماه نوامبر عملي 
مي ش��وند، رويترز ادعا مي كند كه حال بازار نگران 
احتم��ال پيش��ي گرفتن عرضه از تقاض��ا و افزايش 
حجم ذخاير در بس��ياري از نقاط جهان اس��ت. روز 
پنجشنبه، نماينده عربستان س��عودي در سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت اعالم كرد كه بازارهاي 
نفت ممكن اس��ت تا پايان س��ال ب��ا افزايش ميزان 
عرضه مواجه شوند. اديب العلما در اين باره به رويترز 
گفت: »چنانكه آمار ذخاير در چند هفته اخير نشان 
مي دهد كه بازار در فصل چهارم ممكن است به فاز 

اشباع نزديك شود«. 
وزير انرژي عربس��تان س��عود، خال��د الفالح نيز در 
هفته گذشته اعالم كرده بود كه براي كاهش ميزان 
ذخاير نفتي در چند ماه اخير، »نياز اس��ت در بازار 

مداخله شود«.
اين اظهارات مقامات عربستاني به صورتي در گزارش 
جديدي كه از سوي اوپك انتش��ار يافته نمود پيدا 
كرده است. كميته مش��ترك فني كه زيرمجموعه 
كميته وزارتي نظارت مش��ترك اوپك است در روز 
پنجش��نبه گزارشي را منتش��ر كه به طور خاص به 
س��طح تبعيت اعضاي امضاكننده توافق وين در ماه 
س��پتامبر 2018 و چش��م انداز توليد نفت در بازار 

جهاني مي پردازد.
كميته مش��ترك در گزارش خود اشاره مي كند كه 
سطح تبعيت كش��ورهاي امضا كننده توافق در ماه 
گذش��ته به 111 درصد رس��يده اس��ت كه اين امر 
»گواهي بر پيشرفتي ش��ايان در نيل به هدف مقرر 
اوپك و غير اوپك در نشس��ت 23 ژوئن 2018« به 

حساب مي آيد. 
كميت��ه نظارتي اوپك، همچني��ن در گزارش خود 
آورده اس��ت كه »فاكتورهاي بنيادين بازار در زمان 
اخير نشان مي دهند كه عرضه نفت نسبت به تقاضا 
در سطح بس��يار مطلوبي« قرار دارد. اوپك فقط به 
همين نيز بس��نده نكرده و درب��اره »افزايش حجم 
ذخاي��ر نفت خام در هفته هاي اخي��ر« ابراز نگراني 
كرده است. سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام 
چنين نوع��ي از نگراني و »عدم قطعيت هاي موجود 
در بعد كالن اقتصادي جهان« را عواملي دانسته كه 

ممكن است »تغيير رويه« اوپك را ايجاب كنند. 
در چنين وضعيتي، برخي رس��انه ها انتش��ار بيانيه 

اوپ��ك درخص��وص »تغيي��ر روي��ه« را از مواردي 
بر ش��مردند كه مي تواند ب��ه تيره تر ش��دن روابط 
اين س��ازمان ب��ا امري��كا بينجامد. دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امريكا پيش ت��ر مكررا از اوپك انتقاد 
و عن��وان كرده بود اين گروه به حد كافي نفت توليد 

نمي كند. 
اكنون عالوه بر دعواي نس��بتا قديمي ميان اوپك و 
مصرف كنندگان نفت و در راس آنها امريكا، دعواي 
عربس��تان و غرب بر سر ماجراي خاشقجي نيز يكي 
از عواملي به شمار مي رود كه ممكن است سعودي ها 
را به سمت كاهش توليد سوق دهد. مقامات سياسي 
عربستان به كرات اس��تفاده از نفت به عنوان سالح 
را در پاسخ به تحريم هاي احتمالي كشورهاي غربي 
به دلي��ل دخال��ت مقامات س��عودي در قتل جمال 
خاش��قجي، روزنامه نگار واشنگتن پست را رد كرده 
بودند اما س��ردبير يكي از مهم ترين وب سايت هاي 
خبري س��عودي يعني العربيه، رو در رويي غرب با 

عربستان را به ضرر اقتصاد جهاني خوانده بود. 

فراموشي در دعواي سياسي
اما اوپك در حالي بياني��ه احتمال »تغيير رويه« به 
دليل باال رفتن س��طح ذخاير تج��اري نفت خام را 
منتش��ر كرده كه تنها چند روز تا آغاز تحريم عليه 
يكي از مهم ترين اعضايش يعني »ايران« باقي مانده 
اس��ت. آژانس بين المللي ان��رژي در آخرين به روز 
رساني برآورد خود از تاثير اين تحريم ها روي فروش 

نفت ايران را حدود 700 هزار بشكه كاهش در روز 
اعالم كرد. وضعيت ايران يكي از مهم ترين عواملي 
اس��ت كه مي تواند بر چند وچون تصميم امريكا در 

پاسخ دهي به عربستان و اوپك اثر بگذارد. 
رويترز در گزارشي مي نويسد كه تمركز اصلي بازار 
نف��ت در حال حاض��ر بر تحريم ه��اي نفتي اياالت 
متحده روي اي��ران و تاثير آن بر مي��زان صادرات 
س��ومين توليد كنن��ده ب��زرگ اوپ��ك و پنجمين 
توليدكننده نفت در جهان اس��ت. وانشگتن اعالم 
كرده ك��ه مي خواهد فروش نفت اي��ران را به صفر 
برس��اند، هرچند كه به گ��زارش رويت��رز اين امر 
نامحتمل است. به استناد اين خبرگزاري، بسياري 
از مشتريان نفتي ايران مانند چين به سمت تبعيت 
از امريكا گام بر مي دارند و اي��ن امر ايران را مجبور 
به ذخيره نفت خ��ود در تانكر ها »به اميد روزي كه 
تحريم ها برداشته شود و اين كشور بتواند اين نفت 

را بفروشد« كرده است. 
اما بيانيه كميته ناظر  وزارتي اوپك و غير اوپك با اين 
وضعيت كمتر مطابق��ت دارد. پيش تر كره جنوبي 
اعالم ك��رد كه واردات نف��ت خام خ��ود از ايران را 
متوقف خواهد كرد. در مورد چين كه مشتري سنتي 
و شريك استراتژيك ايران است نيز به نظر مي رسد 
تا نهايي كردن س��از و كار معافي��ت، واردات نفت از 
اي��ران كاهش خواهد يافت.  انتش��ار بيانيه احتمال 
تغيير رويه روي وب س��ايت اوپ��ك چند روز پس از 
آن انجام ش��د كه خالد الفالح وزير انرژي عربستان 

در گفت وگويي با خبرگزاري تاس روسيه، اظهاراتي 
كم س��ابقه را در مورد ادامه يافتن همكاري اوپك و 
غير اوپك و در واقع رياض و مسكو مطرح كرد. او در 
اين صحبت ها از لزوم تاس��يس يك دبيرخانه براي 
اين همكاري كه نام »اوپك پالس« را به خود گرفته 

است سخن به ميان آورد. 

IEA شاخ به شاخ با
احتم��ال تغيير رويه كه در مطلب منتش��ر ش��ده 
روي وب س��ايت اوپك از آن ياد شده است، احتماال 
همان طور كه به مذاق دونالد ترامپ خوش نخواهد 
آمد، براي آژانس بين المللي انرژي نيز ناخوش��ايند 
خواهد بود. اين آژانس اخيرا در گزارش هاي مختلف 
و همچنين در مصاحبه هاي فاتح بيرول مدير ترك 
تب��ارش باره��ا بر مس��اله كمبود نفت و ب��اال بودن 

قيمت ها تاكيد كرده است.
 اين آژانس در گزارش ماه اكتبر خود به وضوح نوشته 
بود كه انرژي گران باعث مي ش��ود رش��د اقتصادي 
كش��ورهاي در حال توس��عه به تاخير بيفتد و فقر 
گس��ترش يابد. آژانس صراحتا از كشورهاي اوپكي 
خواسته بود كه نفت بيشتري را روانه بازار كنند. حاال 
اما اگر »تغيير رويه« را كند كردن شتاب نفت خيزها 
در افزايش تولي��د قلمداد كنيم، بايد اوپك پالس را 
در نقط��ه مقابل آژانس بين المللي انرژي دانس��ت. 
نبردي كه شايد بدون روسيه، اوپك حاضر به شركت 

در آن نبود. 

هشدار آژانس بين المللي انرژي به نفت خيزها
اقتصادتان را متنوع كنيد 

ايرنا| 
آژانس بين المللي انرژي با اشاره به تغييرات در الگوي 
مصرف و توليد سوخت هاي فسيلي طي سال هاي آينده 
تاكيد كرد : كش��ورهاي نفتي بايد كم كم اقتصاد هاي 
خود را متنوع كنند و از توليد نفت فاصله بگيرند، در غير 
اين صورت در س��ال هاي آتي با خطرات مالي روبه رو 

مي شوند.
به گزارش اويل پرايس، كش��ورهاي نفتي بايد كم كم 
اقتصاد هاي خود را متنوع كنند و از توليد نفت فاصله 
بگيرند، در غير اين صورت در سال هاي آتي با خطرات 

مالي روبرو مي شوند.
اين نتيجه گيري در گزارش جديد آژانس بين المللي 

انرژي با عنوان »دورنم��اي اقتصاد هاي توليد كننده 
نفت« آمده است. اين گزارش اخطار مي دهد كه تغيير 
سيستم انرژي، اقتصاد كشورهاي توليد كننده نفت را 
تهديد مي كند. اين تهديد شكل هاي مختلفي دارد، هم 

از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا.
باال بردن بازدهي ان��رژي، خودروهاي برقي و س��اير 
تغييرات تكنولوژيكي س��واالتي در مورد اوج تقاضا به 
وجود مي آورد. به نظر مي رسد اوضاع جوي هم ميزان 
مص��رف را تهديد مي كند. در بخ��ش عرضه هم نفت 
شيل امريكا مي تواند بخش عظيمي از افزايش تقاضا 

را برعهده بگيرد.
اين عوامل تهديد هاي جدي براي توليدكنندگان بزرگ 

نفت هستند و تمركز آژانس بين المللي اتمي برروي 
شش كشور اس��ت: عراق، نيجريه، روسيه، عربستان، 
ام��ارات و ونزوئال. تمام اين كش��ور ها توليد كنندگان 
بزرگ نفت هستند و براي تامين بودجه شان شديدا به 

درآمدهاي نفتي وابسته اند.
اين وابس��تگي در دوره هاي عادي يك ريسك است. 
آژانس بين المللي انرژي اش��اره ك��رد پس از كاهش 
قيمت نفت در سال 2014 عراق ش��اهد افزايش 40 
درص��دي درآمدهاي نفت اش ب��ود، ولي درآمد نفتي 
ونزوئال 70 درصد كاهش داشت. اين گزارش مي گويد: 
»نوسانات زياد در درآمدهاي هيدروكربن مي تواند در 
صورت انعطاف پذير نبودن اقتصاد ها، ش��ديدا ثبات 

عربستان و كويت هنوز نتوانستند بر سر برداشت نفت از ميدان واقع در مناطق »بيطرف«  به توافق برسند 

داستان يك اختالف دردسرساز نفتي 
تسنيم|

امريكا براي كاس��تن از اثرات تحريم نفت��ي ايران به 
ازسرگيري توليد نفت در دو ميدان مورد منازعه بين 
عربس��تان و كويت دلبسته است اما تاكنون نتوانسته 

است اختالفات دو كشور را در اين مورد حل كند.
به گزارش بلومبرگ، براي عملي كردن تحريم هاي ايران 
بايد ميادين نفتي منطقه بيطرف بين كويت و عربستان، 
نفت توليد كنند كه در حال حاضر هيچ توليدي ندارد. 
جين پال گتي پس از كشف نفت در بياباني در 1950 
به ثروتمندترين مرد امريكا و نخستين ميلياردر تبديل 
شد. اين زمين يك »منطقه بي طرف« بين عربستان 
سعودي و كويت است. اين منطقه منابع فوق العاده اي 
دارد و مي تواند با قيمت فعلي نفت ساالنه 15 ميليارد 
دالر نفت خام پمپ كند. عربس��تان و كويت امروز به 
خاطر يك نزاع حاكميتي صدساله حتي يك بشكه نفت 

هم از اين منابع استخراج نمي كنند.
اگر در شرايط ديگر قرار داشتيم، جنگ بر سر اين منطقه 
بي طرف تنها يك نزاع محلي پيچي��ده و مورد عالقه 
معدودي از مقام��ات دولتي، ديپلمات هاي خارجي و 
مقامات اجرايي نفتي بود ولي بازار نفت و خاورميانه در 
حال حاضر شرايط نرمالي ندارد كه مسوول آن دونالد 

ترامپ است كه قصد تسلط بر ايران را دارد و بن سلمان، 
وليعهد عربس��تان كه او هم چشمي به ايران دارد ولي 
با مشكالت قتل روزنامه نگار جمال خاشقجي احاطه 

شده است.
تحريم هاي امريكا عليه اي��ران در اوايل نوامبر اجرايي 

مي شود. اين مساله باعث افزايش قيمت نفت به باالترين 
حد در چهار سال گذشته شده و در نتيجه واشنگتن از 
متحدانش خواسته شيرهاي نفت خود را كامال باز كنند 
و قيمت را پايين بياورند. 500 هزار بشكه در روز توليد 
اين منطقه بي طرف-  به اندازه توليد كشور عضو اوپك 

اكوادور - مي تواند به بازار اطمينان دهد نفت اضافه هم 
براي جبران نفت تحريم شده ايران وجود دارد و هم براي 
هر نوع كمبود نفت در آينده. جيسون بوردوف، مدير 
مركز سياست انرژي گلوبال نيويورك گفت: » ذخاير 
اس��تراتژيك كمي در اختيار داريم و اين مساله بازار را 

عصبي مي كند«.
واش��نگتن براي اينكه اين منطقه را از خنثي بودن در 
بياورد چندين ماه اس��ت عربس��تان و كويت را تحت 
فشار گذاش��ته تا مذاكره در اين مورد را از سر بگيرند. 
اين دو كشور پس از يك سري اقدامات تالفي جويانه 
در سال هاي 2014 و 2015 هيچ نفتي از اين ميادين 
برداشت نكرده اند. بن سلمان در آخرين تالش در اين 
زمينه در اواخر ماه س��پتامبر به كويت رفت تا با شيخ 
صباح االحمد الصباح، رهبر اين كش��ور مالقات كند 

ولي نتيجه اي نداشت.
در سوم اكتبر، يك روز پس از ناپديد شدن خاشقچي، 
بن سلمان در مصاحبه اي گفت كه مسائل حاكميتي 
جلوي توافق در اين زمينه را گرفته اند و گفت: » به نظر 
ما يك مس��اله 50 ساله را نمي توان در چند هفته حل 
كرد بنابراين سعي مي كنيم با كويت به توافق برسيم كه 
توليد نفت را در 5 تا 10 سال آينده ادامه دهيم و همزمان 

روي مسائل حاكميتي كار كنيم«. گرچه كويت براي 
ش��روع توليد نفت، اول قرارداد را مي خواهد.  وسعت 
منطقه بي طرف 5700 متر مربع است. در سال 1970 
هر دو كشور توافق كردند اين منطقه را تقسيم كنند و 
هر كدام نيمي از آن را تحت مالكيت خود درآوردند. اين 
منطقه 2 ميدان نفتي اصلي دارد: ميدان ساحلي الوفره و 
ميدان دريايي خفجي. منازعات بر سر ميدان الوفره آغاز 
شد. روابط بين عربستان و كويت در مورد اين منطقه 
بي طرف در س��ال 2014 پس از اينكه رياض ناگهاني 
ميدان خفجي در نيمه تحت كنترل عربستان را بست، 
وخيم تر شد. دليل رسمي آن مسائل زيست محيطي 
اعالم ش��د. كويت چند ماه بعد در سال 2015 ميدان 
س��احلي الوفره را بست. اين ميدان بخشي از قلمروي 
امارات پس از تقسيم در دهه 1970 بود. پس از آن هر 
دو ميدان بسته ماندند و در حال حاضر يك قطره نفت 

هم از آن استخراج نمي شود.
با وجود فشار امريكا، احتمال شروع دوباره توليد در اين 
ميادين وجود ندارد. گتي يك بار گفت: » نفت مثل يك 
شير وحش��ي مي ماند. هر كس آن را بگيرد مالك آن 
اس��ت«. در منطقه بي طرف سعودي ها و كويتي ها به 

نوبت قرباني مي شوند.
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جزييات افزايش تعرفه 
بدمصرف هاي برق 

ايسنا|س��خنگوي صنعت برق كش��ور ضمن 
تش��ريح جزييات افزايش تعرفه برق مشتركان 
پر مص��رف، اظهار كرد: افزايش تعرفه بس��ته به 
مناطق مختلف در رده بندي هاي مختلف تعيين 
شده است و براي اين مساله نيز مصوبه هايي را نيز 
در نظر گرفته ايم، بدين شرح كه مشتركاني كه 
دو برابر الگو مصرف داشته باشند تعرفه افزايش 
50 درصدي بها و براي مشتركاني كه بيش از اين 
ميزان افزايش مصرف داشته باشند، تعرفه افزايش 

100 درصدي در نظر گرفته شده است.
محمودرضا حقي فام با تاكيد بر اين مس��اله كه 
مش��تركاني كه زي��ر الگو مص��رف مي كنند نه 
تنها تعرفه را افزايش نمي دهيم، بلكه پيشنهاد 
طرح هاي تشويقي را نيز براي آنها در نظر داريم، 
گفت : قصد ما اين نيس��ت كه از مشتركان پولي 
دريافت ش��ود، بلكه قصد داريم ب��ا اصالح رفتار 

مصرف نحوه مصرف مشتركان را تغيير دهيم.
وي در خص��وص تعداد مش��تركان پرمصرف، 
خاطرنشان كرد: طبق بررسي هاي صورت گرفته 
از ميان مشتركان كل كشور تنها 14 درصد باالتر 
از الگو مصرف دارند و دو درصد نيز فراتر از آنچه 

تعريف شده برق مصرف مي كنند.
حقي فام با تاكيد بر اين مس��اله كه اين موضوع 
فعال براي مشتركان خانگي در نظر گرفته شده 
است، تصريح كرد: پس از تصويب مجلس شوراي 

اسالمي اين طرح را اجرايي خواهيم كرد.

خارجي ها در بورس نفت 
بخرند 

ايرنا|مع��اون وزير نفت گف��ت: خارجي ها نيز 
مي توانند با دريافت كد معامالتي از بورس اقدام 
به خريد محموله هاي نفت خ��ام ايران از طريق 

بورس انرژي كنند.
علي كاردر روز جمعه با اش��اره ب��ه عرضه نفت 
خام صادرات��ي در بورس، افزود: بي��ش از 100 
كد معامالتي توسط خارجي ها در بورس انرژي 
دريافت ش��ده كه مي توانند از طريق آن اقدام به 
خريد محموله هاي نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
كنند. مديرعامل شركت ملي نفت تصريح كرد: 
عزم وزارت نفت و شركت ملي نفت براي عرضه 
نفت خ��ام در بورس جدي اس��ت و طبق برنامه 

انجام خواهد شد. 
طرح فروش نف��ت خام صادراتي از طريق بورس 
با هدف تنوع بخشي در روش هاي صادرات نفت 
خام و مشاركت بخش خصوصي انجام مي شود 
كه با استقبال اين بخش مواجه شده است. عرضه 
نفت در بورس انرژي كه از 6 آبان ماه آغاز مي شود 
تا 13 آبان ادامه دارد و پس از جمع بندي و ارزيابي 

دوباره، تصميم نهايي اعالم مي شود.

تحريم نفتي ايران 
آسيب زا براي اروپا

ايسنا| مديرعامل شركت روس نفت روسيه در 
كنفرانس اقتصادي اوراس��يا اظهار كرد: اقتصاد 
اروپا ممكن است به دليل خودداري شركت هاي 
اروپايي از همكاري با ايران تحت فشار تحريم هاي 

امريكا، آسيب ببيند.
ايگور س��چين كه از سال 2014 در ليست سياه 
اشخاص تحت تحريم امريكا قرار گرفته است، در 
سخنراني كه در كنفرانس اقتصادي اوراسيا در 
وروناي ايتاليا داشت، از تحريم هاي يكجانبه عليه 
كشورها انتقاد كرد و گفت: چنين تحريم هايي 
به ابزار متداول در دس��تان يك كش��ور تبديل 

شده است.
بر اس��اس گزارش خبرگزاري تاس، س��چين با 
اش��اره به تحريم هاي امريكا عليه ايران و خروج 
شركت هاي اروپايي از پروژه هاي ايراني به منظور 
اجتناب از مواجهه ب��ا تحريم هاي ثانويه، گفت: 
پيش از اين ما ش��اهد خروج توت��ال از پروژه فاز 
11 پارس جنوبي، يكي از بزرگ ترين پروژه هاي 
گازي جهان، با ضرر قابل توجه بوديم. تاثير امتناع 
همكاري ش��ركت هاي اروپايي با شركاي ايراني 
ممكن است جدي ترين پيامدها را براي اقتصاد 

اروپايي داشته باشد.
در اين بين، رويترز به نقل از سه ديپلمات اروپايي 
نوش��ت: اتحاديه اروپا س��رگرم كار براي ايجاد 
مكانيسم پرداختي براي تجارت با ايران است و 
اين مكانيسم بايد از نظر قانوني تا چهارم نوامبر كه 
تحريم هاي امريكا عليه ايران آغاز مي شود، آماده 
شود اما در واقع اين مكانيسم تا اوايل سال 2019 

عملياتي نخواهد شد.

ريشه ايجاد فروچاله ها 
در تهران

ايلنا| مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
تهران تاكيد كرد: در ش��هر تهران با وجود اينكه 
بيالن منفي داريم اما فرونشست نداريم، عمده 
فرونشس��ت ها در جنوب تهران و به سمت ري و 
ورامين بر مي گردد. محمدرضا بختياري درباره 
فرونشست زمين در تهران اظهار داشت: در شهر 
تهران چيزي به نام فرونشست نداريم، در جنوب 
تهران و شهر ورامين ما فرونشست داريم علت آن 
هم برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني است. 
وي افزود: آنچ��ه در تهران گاها به صورت لوكال 
ديده مي شود، فرونشست نيست، فروچاله هايي 
است كه عمدتا بر اثر كارها و ساخت و سازهايي 
اس��ت كه داخل ش��هر از س��وي ش��هرداري يا 
دس��تگاه هاي ديگر انجام مي ش��ود، راه قنات را 

مي بندند و باعث مي شوند فروچاله به وجود  آيد.
وي يادآور شد: ورامين حدود 25 تا 30 سانتي متر 
فرونشست داش��ته و يكي از دشت هاي بحراني 

كشور است.

آنها را به هم بريزد«. مشكل وابستگي به نفت در آينده 
بدت��ر هم خواهد ش��د. چون خودروه��اي الكتريكي 
رقيبي براي جايگزيني نفت خام در بخش حمل و نقل 
هستند. محدوديت هاي آينده كربن هم كنار گذاشتن 
سوخت هاي فس��يلي را تس��ريع مي كند. اين يعني 

تهديدهاي آينده ساختاري هستند نه دوره اي.
سناريوي قيمت پايين نفت از نظر آژانس بين المللي 
انرژي تاريك تر اس��ت كه باعث مي شود نياز به متنوع 

كردن اقتصاد ها ضروري تر شود. 
طبق گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي »بدون 
اصالحات دراز مدت، دچار كس��ري ب��زرگ مالي، 
فش��ار رو به پايين بر واحدهاي پ��ول و هزينه كمتر 
دولتي مي شويم. در خاورميانه ريسك كاهش رشد 
اقتصادي برابر با 1500 دالر كاهش ميانگين درآمد 
براي هر فرد است«. اين مساله در كشورهايي مثل 
نيجريه، عراق و عربستان كه نياز به قيمت هاي باالي 

نفت براي هزينه هاي اجتماعي خود دارند، نگراني 
بيشتري ايجاد مي كند.

سناريوي بعدي دورنماي انتقال سريع به انرژي پاك تر 
است كه يك افزايش قريب الوقوع در تقاضاي نفت را به 
دنبال دارد. پيامدهاي اين سناريو بسيار شبيه شرايط 
پايين بودن قيمت نفت است. درآمدهاي نفتي به قبل 
از س��ال 2014 برنمي گردد و كشورهاي نفت خيز با 

بحران مواجه مي شوند.
آژانس بين المللي ان��رژي پيش��نهادهايي براي اين 
كشور هاي توليد كننده دارد: بايد هزينه هاي توليد نفت 
را پايين نگه دارند، سوبس��يدهاي سوخت را بردارند و 
بازدهي انرژي ايجاد كنند تا منابع انرژي شان تلف نشود.

آژانس بين المللي انرژي نتيجه گيري كرد: » اكنون 
بيش از هر زمان ديگري در تاريخ، تغييرات اساسي 
در مدل توس��عه در كش��ورهاي نفت خيز غيرقابل 

اجتناب است«.
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عكسروز

چهرهروز

»پژمان بازغي« جلوي دوربين »پوراحمد« رفت
پژمان بازغي جلوي دوربين فيلم »تيغ و ترمه« جديدترين ساخته كيومرث پوراحمد رفت.  علي قائم مقامي تهيه كننده فيلم »تيغ و ترمه« با 
اعالم اين خبر به ايسنا گفت: فيلمبرداري جديدترين اثر كيومرث پوراحمد پنجشنبه ۲۶ مهرماه در تهران شروع شد و تاكنون هشت جلسه از 
فيلمبرداري اين اثر انجام شده است. تاكنون بازيگراني چون الله اسكندري، ديبا زاهدي و پژمان بازغي جلوي دوربين اين فيلم سينمايي رفته اند. 
فيلمبرداري اين اثر كه يك درام اجتماعي است را عليرضا زرين دست برعهده دارد. باتوجه به زمان باقي مانده تا جشنواره فيلم فجر اين احتمال 
وجود دارد كه ساخته جديد اين كارگردان سينما در سي وهفتمين جشنواره فجر رونمايي شود. پوراحمد پيش تر فيلم هايي همچون »شب 

يلدا«، »گل يخ«، »اتوبوس شب«، »۵۰ قدم آخر«، »خواهران غريب« و... را كارگرداني كرده است.  

ايستگاه

همكاري دوباره »اسكورسيزي« و »دي كاپريو« 
مارتين اسكورسيزي و لئوناردو دي 
كاپريو در اقتباس »قاتالن ماه كامل« 
دوباره با يكديگر همكاري مي كنند.

به گزارش هاليوود ريپورتر، مارتين 
اسكورسيزي و لئوناردو دي كاپريو 
اقتباس »قاتالن ماه كامل« را براي 
كمپاني امپرتيو انترتينمنت انجام 

مي دهند. اسكورسيزي اين فيلم را كارگرداني و دي كاپريو در آن بازي خواهد 
كرد، اريك راث فيلمنامه نويس فيلم هاي »فارست گامپ« و »نفوذي« نيز كار 
اقتباس اين اثر را انجام داده است. داستان اين درام جنايي در دهه ۲۰ ميالدي 
در اوكالهاما مي گذرد جايي كه اهالي بومي قوِم اوسيج پس از كشف نفت در 
زير زمين هايشان به ثروتمند ترين مردم جهان تبديل مي شوند، اما پس از آن 
يكي يكي به قتل مي رسند، همانطور كه شمار كشته ها باال مي رود پليس فدرال 
امريكا )اف بي آي( كه در آن زمان به تازگي ايجاد ش��ده بود پرونده را به دست 
مي گيرد و گره اين توطئه وحشتناك و يكي از هولناك ترين جنايات تاريخ امريكا 
را مي گشايد. اسكورس��يزي در كنار دن فريدكين از امپرتيو انترتينمنت، اِما 
تيلينجر كاسكوف از سيكه ليا پروداكشنز، بردلي توماس و اپين وي پروداكشنز 

متعلق به دي كاپريو كار تهيه فيلم را برعهده دارند.
فيلم بر اساس كتابي به همين نام نوشته ديويد ِگران ساخته مي شود، امتياز 

اين كتاب در سال ۲۰۱۶ توسط امپرتيو انترتينمنت خريداري شده است.
اسكورسيزي در بيانيه اي در اين باره گفت: وقتي كه كتاب ديويد ِگران را خواندم 
بالفاصله شروع به ديدن آن كردم_مردم، صحنه ها، اكشن_ و مي دانستم كه 
مي خواهم آن را تبديل به فيلمي بكنم. او در ادامه افزود: من براي كار با اريك 
راث و همكاري مجدد با دي كاپريو براي به تصوير كشيدن اين داستان واقعا 

ترسناك امريكايي بسيار هيجان زده ام. 

بازارهنر

آثار افروز فروزند و افسانه ماهيان روي صحنه مي رود 

»مرد دودكشي« از ايتاليا سر در آورد

اجراي »تلنگر« در باغ موزه قصر

نمايشگاهي جديد در گالري ايوان

سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه ايرانشهر 
به صورت همزمان ميزب��ان نمايش هاي 
»حريق« به نويسندگي و كارگرداني افروز 
فروزند و »تروما« به نويسندگي و كارگرداني 

افسانه ماهيان مي شود.
»حري��ق« با ب��ازي حميدرض��ا فالحي، 
محمدعلي حس��ينعلي پور، مريم باقري، 
پژم��ان عب��دي، ميث��اق زارع، تايم��از 

رضواني، پژند س��ليماني، بهادر باس��تان حق، فاطيما 
بهارمست، عليرضا زارع پرست، فرهاد رشيدي، حامد 
فعال، اله��ه فرازمند، اروين گالس��تيان، تني آواكيان، 
زهرا آقاپور، مهتاب ش��يرواني و حميدرضا جديدي از 
ساعت ۲۰: ۳۰ روز جمعه ۴ آبان اجراي عمومي خود را 

آغاز مي كند. فروزند طي سال هاي اخير و 
بعد از چند سال دوري از عرصه كارگرداني 
تئاتر، نمايش هاي »بهمن« و »مافيا« را در 
مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه باران به 

صحنه برده است.
همزمان با نمايش »حريق«، افسانه ماهيان 
كه پيش ت��ر نمايش هاي »ه��م هوايي«، 
»كوكوي كبوتران حرم« و »از زيرزمين تا 
پشت بام« را به صحنه برده است، نمايش »تروما« را در 
سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه ايرانشهر اجرا مي كند.

اين اثر نمايشي با بازي طناز طباطبايي، كاظم سياحي و 
شقايق دهقان از ساعت۳۰ :۱۸  روز شنبه ۵ آبان اجراي 

عمومي خود را آغاز مي كند. 

انيميشن »مرد دودكشي« ساخته مقداد 
اخوان ب��ه بخش رقابتي جش��نواره فيلم 

مستقل رم راه پيدا كرد.
 شانزدهمين دوره اين جشنواره ۱۶ تا ۲۳ 
نوامبر برابر با ۲۵ آبان تا ۲ آذر در ش��هر رم 
برگزار مي شود. در خالصه داستان »مرد 
دودكش��ي« آمده اس��ت: »در ميان دود 
كارخانه ها و فضاي آلوده شهر، سال هاست 

كه مردي به زحم��ت از دل دودكش هاي پيچ در پيچ و 
لوله هاي طوالني كارخانه ه��ا عبور مي كند و گرفتگي 

لوله ها را براي عبور هوا باز مي كند. روزي در 
ميانه كار و خستگي شاخه گندمي از يكي 
از دريچه ها مي گذرد و مقابل چشمان مرد 
فرو مي افتد و ذهن و زندگي يكنواخت او را 
پريشان مي كند. پس از آن شبانه روز مرد به 
شاخه گندم فكر مي كند و خاطراتش را مرور 
مي كند ... .« ساير عوامل اين اثر عبارتند از: 
تهيه كننده: مريم زماني اهلل داد، نويسنده و 
كارگردان: مقداد اخوان، آهنگساز: حسام الدين عسگري 

و صداگذار: حامد حسين زاده.

نمايش »تلنگر« از روز سه شنبه ۱ آبان 
ساعت ۱۷ در سالن نمايش باغ موزه قصر 
به صحنه رفته است. نمايش »تلنگر« به 
نويسندگي و كارگرداني مهين نوبخت و 
با بازي حسين صفدري، مهدي فراهاني، 
آيسا بابلي، سياوش ضابط، مانيا فيلوم، 
اميرحسين بابلي، مهين نوبخت، شاهين 
بوالحس��ني از ۱ ت��ا ۱۵ آبان در س��الن 

نمايش باغ موزه قصر ساعت ۱۷ اجرا مي شود.
در خالصه داستان اين اثر نمايشي چنين آمده است: 
»ميثم و كيارش كه براي دستبرد به موسسه محل 
مي رون��د پس از دزدي براي تقس��يم پولها در كنج 
خرابه اي دچار درگيري ش��ده و هر يك با نفسانيت 
خويش درگير است. از سويي ديگر مردم محله حاج 
منان را مقصر مي دانند و هي��چ يك باور نمي كنند 

شب تاسوعا تمامي پولها دزديده شده 
باشد و ... .«

ديگر عوام��ل اين نماي��ش عبارتند از: 
تهيه كننده: مهين نوبخت، بازيگردان: 
معين س��عيدي، دس��تيار كارگردان: 
محمدجواد دلگرم، دستيار تهيه: شاهين 
بوالحسني، منشي صحنه: فرناز پتگر، 
گريم: مريم حس��ين زاده، موس��يقي: 
شاهين بوالحسني، عكاس: عاصفه پشت چي و وحيد 
شريفيان، طراح پوس��تر، نور، دكور و لباس: مهين 
نوبخت، مديرصحنه: محمدجواد دلگرم، نور: مهدي 
فراهاني، عليرضا زارعي، مشاور رسانه: رضا پورزارعي، 
روابط عمومي: عليرضا زارعي، كارشناس نيم نگاه: 
داود تركمان، چاپ و تبليغات: رسام پخش، حمايت 

معنوي: موسسه فرهنگي هنري نگاه افق رسانه. 

گال��ري ايوان بعد از جنجال نمايش��گاه 
نقاش��ي هاي تهمينه ميالني، جمعه ۴ 
آبان ميزبان نمايشگاه عكس و چيدمان 
رهام ش��اِمخ از زندگي اهال��ي هامون و 
جازموري��ان با عنوان »ايران هم روس��تا 

دارد« خواهد بود. 
برپايي نمايش��گاه هاي هنري در حوزه 
تجسمي يكي از فرصت هاي مناسب بروز 

و ظهور هنر و خالقيت هنرمنداني است كه سال ها در 
اين عرصه فعاليت مي كنند و اين نمايشگاه ها اغلب، 
جمعه هاي هر هفته افتتاح مي ش��وند. اولين جمعه 
آبان ماه نيز همچون هفته هاي پيش گالري ها با افتتاح 
نمايشگاه هاي مختلف كار خود را ادامه مي دهند. در زير 
ليست تعدادي از نمايشگاه هاي هنري كه در روز جمعه 

۴ آبان ماه افتتاح مي شوند، مي خوانيد.
گالري ايوان كه بعد از جنجال نمايشگاه نقاشي هاي 
تهمينه ميالني نمايش��گاه جديدي نگذاش��ته بود، 
جمعه ۴ آبان ماه ميزبان نمايشگاه عكس و چيدمان 
رهام ش��اِمخ از زندگي اهالي هام��ون و جازموريان با 
عنوان »ايران هم روستا دارد« خواهد بود. اين نمايشگاه 
مجموعه اي از عكس هاي سفر به هامون و جازموريان 

و چيدماني از زندگي اهالي آنجاست كه 
روزگاري درياچه و ماهي داش��ت. در اين 
نمايشگاه نه تنها با محروميت مردم اين 
منطقه بلكه با زندگي آنها، هنرها و ماحصل 
دست هايشان آشنا مي شويد. عالقه مندان 
براي بازديد از اين نمايش��گاه مي توانند 
از س��اعت ۱۶ تا ۲۰ به گالري ايوان واقع 
در الهيه، مهديه، خيابان جبهه، خيابان 
لساني، بن بست حميد، شماره يك مراجعه كنند. گالري 
روزهاي شنبه تعطيل است. نمايشگاه نقاشي هاي علي 
گنجوي با عنوان »ش��باهنگام« جمعه ۴ آبان ماه از 
ساعت ١٦ در گالري سايه افتتاح مي شود و تا ۱۵ آبان 
همه روزه از ساعت ١١ تا ٢٠ به نشاني كريمخان زند، 
خيابان سنايي، كوچه س��يزدهم، شماره ٢١ ميزبان 
عالقه مندان است. در استيتمنت اين نمايشگاه به قلم 
مهديار پيرزاده آمده است: »شب از خستگي به خواب 
رفته اس��ت. چهره ها از رخ به رخ شدن روز گريزان اند 
و جنگ و صلح ش��ان با »رخت« و »خواب« را در نيم 
رخ هاي شبانه دنبال مي كنند. اينجا رختخواب همه 
مساحت زندگي اس��ت. اين مجموعه، بي نقاب ترين 
لحظه زندگي انسان است، جايي ميان مرز دو جهان.«

میراثنامه

ادامه كاوش در قلعه شهر تاريخي اوجان
فرهنگ��ي،  مي��راث  مدي��ركل 
صنايع دستي و گردشگري آذربايجان 
ش��رقي از آغ��از فص��ل دوم كاوش 
باستان شناس��ي قلعه تاريخي شهر 
اوجان در شهرستان بستان آباد خبر 
داد. مرتضي آب��دار با اش��اره به آغاز 
فصل دوم كاوش باستان شناسي قلعه 

تاريخي اوجان اظهار كرد: اين كاوش ها به سرپرس��تي رحيم واليتي از دانشگاه 
تهران ، با استناد به بررسي هاي باستان شناختي شهرستان بستان آباد، شناسايي 
و مستندنگاري ش��هر تاريخي اوجان در راستاي برنامه پژوهشي تعيين عرصه 
و حريم شهر تاريخي اوجان آغازش��ده و همچنان عمليات در حال انجام است.  
او افزود: ش��هر اوجان يكي از شهرهاي آذربايجان در دوره سلجوقيان و ايلخانان 
مغول بوده كه در حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن نقش بسيار مهمي را 
ايفا كرده است، بطوري كه غازان خان، پادشاه مغول در دوره ايلخاني در اين شهر 
ساخت وسازهايي انجام داده و آن را داراالسالم ناميده است. آبدار اظهار كرد: در اين 
پروژه هيات باستان شناسي به منظور آزادسازي بخشي از معماري شهر تاريخي 
اوجان اقدام به كاوش قلعه حكومتي نموده  است كه در فصل نخست برج شرقي 
قلعه تاريخي شهر اوجان طي كاوش هاي متخصصان باستانشناسي بطور كامل 
كشف شد.  او تشريح كرد: عمده هدف در اين كاوش آسيب شناسي آثار تاريخي 
شهر اوجان و نيز مطالعه و تبيين قابليت هاي گردشگري در اين منطقه است و در 
فصل دوم، كاوش برج غربي و همين طور پيداكردن ديواره سنگي اطراف قلعه در 
تپه هاي مجاور انجام خواهد ش��د.  محوطه بزرگ تاريخي اوجان در جنوب شهر 
بستان آباد فعلي در غرب روستاي اشرف آباد و در ساحل شرقي رودخانه اوجان 
چاي و در مركز چمن اوجان واقع شده بود كه در پي حوادث مختلف از جمله زلزله 
و جنگ هاي مختلف در حال حاضر از اين شهر مهم آثار اندكي به جاي مانده است.

تاريخنگاري

روزي كه فروغي، ذكا ءالملك شد 
مرد زيرك و تاثيرگذار سياست ايران بود؛ روزنامه نگار 
و سياستمدار مترقي و مشروطه خواهي كه هم امضاي 
فرمان مش��روطيت را از مظفرالدين شاه گرفت و هم 
مراسم تاجگذاري رضاخان را اجرا كرد و از طرفي، كشف 
حجاب، در دوره نخست وزيري او به اجرا درآمد. جالب 
آنكه متن استعفاي رضاشاه نيز به دست فروغي نوشته 

شد و نخستين نخست وزير پهلوي دوم نيز شد. 
پنجم آبان ۱۲۸۶، محمدعلي شاه قاجار در فرماني 
به محمدعلي فروغي لق��ب ذكاء الملك داد و او را به 
رياست مدرس��ه علوم سياسي تهران منصوب كرد. 
محمدعلي لقبي برازنده فروغي انتخاب كرد: ذكاء به 

معني زيرك و باهوش. 
محمدعلي فروغي از فعاالن و مب��ارزان مهم انقالب 
مشروطه ايران بود. او در زمان جنگ جهاني اول، عضو 
هيات اعزامي ايران به كنفرانس صلح پاريس )۱۹۱۹( و 
جامعه ملل بود. وي چند بار وزير، دو بار نماينده مجلس 
شوراي ملي و يك بار رييس ديوان عالي تميز )ديوان 
كشور( شد. در س��ال ۱۳۰۴، پس از تصويب انقراض 
دودمان قاجار، كه خود در آن نقش تعيين كننده اي 
داشت، كفيل نخس��ت وزيري شد. با انتقال سلطنت 
از قاجار به پهلوي، فروغي به عنوان اولين نخست وزير 
در دوره پهلوي، مراسم تاج گذاري رضاشاه را در اولين 
قدم برگ��زار كرد. در دومين دوره نخس��ت وزيري او، 
كش��ف حجاب اجباري يكي از جنجال برانگيزترين 

رويدادهايي بود كه به وقوع پيوست. فروغي از مدت ها 
قبل با آتاتورك آش��نايي داشت و به اصرار او، رضاشاه 
سفري به تركيه داشت و اين وقايع، به دنبال اين سفر 

رضاشاه انجام شد.
بعد از اينكه ميان فروغي و رضاش��اه اختالفاتي افتاد، 
فروغي فعاليت سياسي را رها كرد و به كارهاي علمي 
پرداخت، تا اينكه سرانجام در جريان جنگ جهاني دوم، 
در شهريور ۱۳۲۰ ايران توسط متفقين اشغال شد. اين 
باعث شد تا مجدداً از فروغي براي قبول نخست وزيري 

دعوت كنند و پس از گذش��ت چند س��ال، دوباره به 
سياست بازگشت. از مهم ترين اقدامات او در سومين 
دوره نخست وزيري، استعفاي رضاشاه از سلطنت بود. 
متن استعفاي رضاشاه، توسط فروغي نوشته شد و به 
امضاي شاه رسيد و سلطنت به محمدرضا پهلوي انتقال 
يافت. فروغي اولين نخست وزير در دوره محمدرضاشاه 
نيز شد. با بركناري رضاش��اه، ايران به جمع حاميان 
متفقين پيوست و خطرات احتمالي جنگ ميان ايران و 
متفقين، مانند تجزيه ايران توسط متفقين، مرتفع شد.

كیوسك

ترامپ و آيفون هايش 
  نيويورك تايمز: 
هرچن��د كه ش��ايعات 
بس��ياري مبن��ي ب��ر 
تماس ه��اي  ش��نود 
دونالد ترامپ توس��ط 
جاسوس��ان روس��يه و 
چين توسط گوشي هاي 
آيفون وج��ود دارد، اما 
طبق گ��زارش صفحه 

اول اي��ن روزنام��ه، رييس جمه��وري امري��كا 
همچنان بر اس��تفاده از آيفون ه��اي اپل اصرار 
مي ورزد. آنطور كه گفته شده، رييس جمهوري 
امريكا، اخيراً در واكنش به ادعاي دستيارانش 
مبني بر شنود تماس هاي او توسط جاسوسان 
كشورهاي روسيه و چين، گفته است كه قصد 
ندارد آيفون هاي خود را كنار بگذارد. ترامپ، در 
مجموع سه دستگاه آيفون دارد كه دولت امريكا 
مجموعه اي از تغييرات خاص را در دو دستگاه 
آنها اعمال كرده است و وي از آنها براي توييت  
كردن و برقراري تماس استفاده مي كند؛ گوشي 
سوم، در حقيقت گوشي شخصي دونالد ترامپ 
است كه او به  هيچ وجه راضي به كنار گذاشتن 
آن نمي شود، چرا كه ليست مخاطبانش در آن 

قرار دارند.

  داون: 
 ، ن خ��ا ن  ا عم��ر
نخس��ت وزير پاكستان 
هفت��ه آينده ب��ه چين 
سفر خواهد كرد. طبق 
گ��زارش صفح��ه اول 
اي��ن روزنام��ه، عمران 
خان كه اي��ن روزها در 
كش��ورش با مشكالت 

عديده اقتصادي روبرو ش��ده، پس از س��فر به 
عربستان به چين سفر خواهد كرد تا منابع مالي 
و وام ب��راي برنامه هاي اقتصادي اش به دس��ت 
بياورد. ب��ه گ��زارش داون، وزارت امور خارجه 
پاكستان اعالم كرد كه عمران خان در اين سفر 
ب��ا »ش��ي جين پينگ« رييس جمهوري چين 
ديدار و گفت وگو خواهد داشت. پيش از اين نيز، 
عمران خان كه مواضعي جدي عليه سعودي ها 
و جنايت هايش��ان داش��ت، به عل��ت نياز مالي 
پاكس��تان به اين كش��ور از موضع گرفتن عليه 

عربستان سعودي خودداري كرد. 

  وال استريت ژورنال: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي 
از ارس��ال بس��ته هاي 
ي  ا ب��ر ك  مش��كو
دموكرات ه��ا منتش��ر 
كرده اس��ت. طبق اين 
گزارش، از باراك اوباما 
و هي��الري كلينتون تا 

دفتر س��ي ان ان و دفاتر نماين��دگان دموكرات 
مجال��س امريكا و نيز جورج س��وروس ميليونر 
معروف امريكايي هدف تهديدات تروريس��تي 
قرار گرفته اند. اين تهدي��دات فضاي انتخاباتي 
امريكا را ملتهب كرده اس��ت. هنوز مش��خص 
نيست كه چه فرد يا گروهي پشت اين اقدامات 
به ظاهر س��ازمان يافته است. تحقيقات پليس 
در اين ارتب��اط همچنان ادامه دارد. تحليلگران 
رويدادهاي روزهاي گذشته را مرتبط با شكاف 
عميق جامعه امريكا دانسته و انگشت اتهام را به 
سمت اقدامات جنجالي دونالد ترامپ، گرفته اند. 
از جمله انتقادهاي مطرح عليه ترامپ، حمله هاي 
گاه و بيگاه او به منتقدان و رسانه ها و حمايت از 

افراطي گري و نژادپرستي است. 

بررسي زمان مورد نياز براي تجزيه زباله هاي رها شده در اقيانوس ها 

گروهگوناگون|
 در هفته گذش��ته، دول��ت بريتانيا از 
ممنوعيت استفاده از ني پالستيكي و 
گوش  پاك كن خبر داد. اين طرح كه 
به منظور مقابله با آلودگي اقيانوس ها ارايه شده، 
قانونگذاران اتحاديه اروپا نيز از آن حمايت كردند. 
به گفته مسووالن محيط زيست بريتانيا، بسياري 
از زباله هاي پالستيكي، وارد رودخانه  و درياها شده 
و در نهايت آلودگي اقيانوس ها را به همراه خواهند 
داش��ت. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، ممكن 
است تا سال ۲۰۲۵، ميزان آلودگي اقيانوس ها به 

سه برابر افزايش يابد. 
در س��ال هاي اخي��ر، افزايش و رش��د جمعيت، 
شهرنشيني و صنعت توريس��م، مهم ترين عامل 
در آلودگي مناطق ساحلي و دريايي شده و بر اين 
اس��اس، آلودگي هاي س��واحل، عالوه بر تخريب 
زيبايي آنها، بطور مس��تقيم براي محيط زيس��ت 
س��احلي و در نهايت اقيانوس ه��ا، تهديد بزرگي 

به شمار مي روند. 
مطالعات نش��ان مي دهد ۹۰ درص��د از پرندگان 
دريايي در معده خود مقادير زيادي مواد پالستيكي 
دارند .همچنين، بسياري از مواد پالستيكي پس از 
جزر و مد امواج دريا به ساحل شسته شده و فضاي 
س��احلي را زش��ت و آلوده كرده اند. عالوه بر اين 
آلودگي ها، به گفته كارشناسان محيط زيست، با 
توجه به عالق��ه برخي از مردم به غذاهاي دريايي 
وج��ود اين زباله ه��ا در آب مي توانن��د ماهي ها و 
صدف ها را به ش��دت آلوده ك��رده و براي زندگي 
انسان نيز بس��يار خطرساز باشند. از طرفي، زمان 
مورد نياز ب��راي تجزي��ه زباله هاي پالس��تيكي 

اقيانوس ها، سال ها به طول مي انجامد. 
به گفته بس��ياري از محققان، فيلترهاي سيگار از 
بزرگ ترين عوامل انتقال آلودگي به درياها هستند. 
فلزات كادميوم، آهن، نيكل، مس، روي، منگنز و 
شبه فلز آرس��نيك مي توانند توس��ط فيلترهاي 
سيگار در محيط هاي دريايي منتقل شوند. اين در 
حالي است كه بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 

تجزيه فيلترهاي سيگار در اقيانوس ها، حدود ۱۰ 
سال زمان نياز دارد. بسته بندي هاي مواد غذايي 
و كيسه هاي پالس��تيكي نيز، از ديگر عوامل مهم 
آلودگي ساحل ها به شمار مي روند. آنطور كه گفته 
شده، تجزيه كيسه هاي پالستيكي نيز، حدود ۲۰ 
س��ال به طول مي انجامد. ليوان و ظروف فوم پلي 
اس��تايرن نيز، نزديك به نيم ق��رن به اقيانوس ها 

وفادار مانده و پس از آن تجزيه مي شوند. 
آنطور كه گفته شده، آلومينيوم ۱۰۰درصد قابل 
بازيافت است و براي بسياري از نوشيدني ها قابل 
اس��تفاده اس��ت. در حقيقت ۷۰درصد از ظروف 
آلومينيومي نوشيدني بازيافت مي شوند اما تجزيه 

آنها حدود ۲۰۰ سال به طول مي انجامد. 
در مي��ان زباله هاي موج��ود در آب ه��ا، ظروف 
پالس��تيكي از اعضاي ثابت اقيانوس ها هس��تند. 
طبق اين گزارش، تجزيه ظروف پالستيكي حدود 
۴۰۰ س��ال زمان نياز دارد. برخي ديگر از زباله ها 
نيز، به نظر مي رس��د كه قص��د تجزيه و جدايي از 
درياها را ندارند. بر اس��اس تازه ترين آمار منتشر 
ش��ده، پوش��ك هاي يك بار مصرف و بطري هاي 
پالستيكي، مهمان هاي قديمي اقيانوس ها هستند 

كه تجزيه آنها، حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ سال زمان نياز 
دارد. بطري هاي پالستيكي نيز، پس از شناور بودن 
در آب درياها، در مناطق ساحلي پهلو گرفته و به 
سومين عامل آلودگي سواحل تبديل شده اند. تور 
و نخ  قالب هاي ماهيگيري نيز، از ديگر دش��منان 
جدايي ناپذير اقيانوس ها هستند. سال هاست كه 
ماهيگي��ري بيش از حد، مش��كالتي جدي براي 
اقيانوس ها ايجاد كرده است. اين موضوع، نه تنها 
منجر ب��ه از بين رفتن بس��ياري از گون��ه  آبزيان 
مي شود و براي ديگر گونه ها نيز گرسنگي شديد 
به همراه دارد، تور و نخ  قالب هاي ماهيگيري رها 
ش��ده در آب ها نيز، حدود ۶۰۰ س��ال زمان براي 

تجزيه شدن نياز دارند. 
آنطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، 
پالس��تيك ها، بزرگ ترين مهمان هاي ناخوانده 
در مناط��ق س��احلي جهان هس��تند. ب��ه گفته 
كارشناس��ان، ريزپالس��تيك ها قابل جمع آوري 
نيستند و هزاران سال باقي مي مانند و حضور آنها 
كل سيستم را مختل مي كند. اين تركيبات روي 
زادآوري و بقاي ماهيان اثر دارد و ادامه حيات آنها 

را تهديد مي كند. 

زباله هاي 600 ساله شناور 

آمارنامه
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