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 آشتي دوباره 
 با مصنوعات طال با كاهش نوسان

 و حباب قيمت ها

برخورد منفعالنه با فيلترينگ 
 آتش به جان

 كسب وكارها زده است

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

مخالفت با برگزاري جلسات آن الين كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه دردي دوا نمي كند

نيـاز اقتـصاد ايـران
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يك نماينده مجلس شوراي اسللامي درباره تاثير  
عدم پيوستن پذيرش اليحه FATF گفت: كشور 
ما االن فقط بللا امريكا در يك جنللگ اقتصادي به 
سر مي برد. اما در صورتي كه در ليست كشورهاي 
غيرهمكار گروه ويژه اقدام مالي قرار بگيريم، حتي 

كشورهاي دوست هم با ما مبادله نخواهند كرد.
»علي ابراهيمللي« در گفت وگو با خبرنللگار ايرنا 
با تاكيد بر لللزوم تصويب و تاييد لوايللح مرتبط با 
FATF در مجمع تشللخيص مصلحت نظام گفت: 
كشللور ما در جهان فقط با امريللكا در يك جنگ 
اقتصللادي به سللر مي برد و چللون اين كشللور به 
لحاظ قدرت اقتصادي مي تواند به بقيه كشللورها 
اعمال فشار كند، ما در تنگنا قرار گرفته ايم. اما در 
 )FATF( صورتي كه توسللط گروه ويژه اقدام مالي
در ليست كشللورهاي پرخطر قرار بگيريم، حتي 
همين كشورهاي دوسللتي كه امروز و در شرايط 
تحريم يكجانبه امريكا مي خواهيم با آنها مبادالت 
داشته باشيم، ديگر با ما مبادله نخواهند كرد. چرا 
 FATF كه آنها شرطشللان اين اسللت كه الزامات
 FATF را رعايت كرده باشلليم. وي افزود: موضوع
و جنگ اقتصادي امريللكا با مللا دو موضوع كاما 
متفاوت اسللت و نبايد بين اين دو ارتبللاط برقرار 
كرد. FATF يك گروه ويژه نظارت بر تبادالت مالي 
است كه يك سري استانداردها تعيين كرده و اگر 
ما به كنوانسلليون هايي كه جزو الزامات آن اسللت 
نپيونديم  و قوانين مورد نياز را در كشللور خودمان 
اجرا نكنيم. ما را جزو كشللورهاي پر خطر معرفي 
مي كنند و مبادالت تجاري ما در سطح بين الملل 
مختل مي شللود. او تصريح كرد: پيوسللتن به اين 
كنوانسلليون ها شللايد در بعد بين الملل مشكات 
فعلي ما را حل نكنللد، اما قطعا نپيوسللتن به آنها 

مشكات جديدتري را برايمان ايجاد خواهد كرد.
ابراهيمي درباره پيامدهاي رد لوايح FATF گفت: 
اگر ما اين الزامات را رعايت نكنيم حتي پروازهاي 
عللادي و تجارت عللادي ما هم تحت الشللعاع قرار 
مي گيرد و ما به نوعي به دسللت خودمللان انزوا را 
مي پذيريم. وي با اشللاره به نقللد منتقدين مبني 
بر اينكه ممكن اسللت اطاعات كشللور در اختيار 
دشللمنان قرار بگيللرد، گفللت: رعايللت الزامات 
FATF در داخل كشللور باعث شفافيت مي شود و 

هر قدر نظام اقتصادي مان شللفاف و روشن باشد، 
سوءاستفاده در آن كمتر رخ مي دهد. از سوي ديگر 
اصواًل كنوانسلليون ها و توافقنامه ها و قراردادهاي 
بين المللللي نظمي جهانللي را ايجللاد مي كند ولو 
اينكه بعضي سردمدارانش هم كشورهايي باشند 
كه با ما روابط خوبي نداشللته باشند يا كشورهاي 
اسللتكباري هم در آنها فعال باشند. اما پيوستن به 
اين نظم در مجموع در راستاي منافع ملي ماست.  
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه ما نبايد منافع 
ملي را فراموش كرده و آن را به خطر بيندازيم، در 
عين حال گفت: گروه هاي سياسللي و دولت هايي 
كه ما با آنها در رابطه هسللتيم هللم نبايد به خاطر 
ايللن قوانين و مقررات تحت شللعاع قللرار بگيرند. 
ابراهيمي با اشللاره به مخاطرات انزواي بين المللي 
براي كشور اظهار داشللت: زماني كه پس از برجام 
عده اي با شللعارهاي تقدس گرايانه مخالف جدي 
مي گفتند چللرا سللرمايه گذاري خارجللي  انجام 
مي شود و چرا در پروژه هاي اقتصادي با كشورهاي 
مختلف مشاركت صورت مي گيرد، االن اثراتش را 
مي بينم. وي افزود: نظام اقتصادي امريكا، توانسته 
است تا ميزان مشاركتش را با كشورهاي ديگر دنيا 
و حتي كشللورهاي دوسللت ما آنقدر باال ببرد كه 
وقتي تحريم هاي يكجانبه امريكا اعمال مي شللود 
آنها هللم ترجيح مي دهند خواسللته هاي امريكا را 
رعايت كنند. اما مللا چون با كشللورهاي مختلف 
منافع مشللتركي ايجاد نكرديم، آنها فقط چشللم 
طمع براي سودآوري به ما دارند و وقتي منافعشان 
به خطر مي افتد به راحتي ما را فراموش مي كنند. 
در حالي كه اگر منافع مشللترك با اين كشللورها 
ايجاد كرده بوديم بود به اين راحتي آنها تحريم ها 
را نمي پذيرفتند. بنابراين يكي از رموز موفقيت در 

حوزه اقتصاد داشتن منافع مشترك با دنياست.
نماينده مردم شللازند در پاسخ به سللوالي درباره 
سرنوشللت لوايللح FATF گفللت: مللردم ما همه 
موضوعللات را به قللوه مقننلله و مجريلله موكول 
مي كننللد. امللا در اين موضللوع مسلللما مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در جايگاهي قرار گرفته كه 
تصميماتش بر سرنوشت كشور موثر است. مطمئنا 
آنللان تصميمي خواهند گرفت كه مللردم متضرر 

نشوند و امنيت ملي ما به خطر نيفتد.

 عدم پيوستن به» اف اي تي اف «
منجر به قطع رابطه تجاري با دنيا مي شود منصور بيطرف|

سردبير|
هفته گذشته سازمان امور مالياتي كشور پيش نويس 
اليحه اي را به وزارت امور اقتصادي ارسال كرد كه بر 
اسللاس آن بر سود سللپرده هاي بانكي كشور ماليات 
- فعا با نرخ صفر درصد - اعمال مي شللود. هر چند 
كه اين نللرخ در حال حاضللر مي تواند آرامشللي را بر 
سپرده گذاران نظام بانكي حاكم كند اما اين تصميم 
- درصورت تصويب - في النفسه با شرايط فعلي كشور 

همسو و هماهنگ نيست. آن هم به دو دليل. 
اولين دليل آن اسللت كلله بنا بر گزارش مسللووالن 
نزديك به 40 درصد اقتصاد كشور از پرداخت ماليات 
معاف اسللت اما برخي آمارهاي ديگر حاكللي از 60 
درصد است. به عبارت ديگر بين 80 هزار تا 120 هزار 
ميليارد تومان معافيت مالياتي در كشور وجود دارد. 
اين آمار را بگذاريد در كنار 50 تا 60 هزار فرار مالياتي و 
نيز كم اظهاري كه ميزان آن اعام نشده است متوجه 
مي شللويم كه بين 130 تا 180 هزار ميليارد تومان 
حداقل از پرداخت ماليات يا معاف هستند يا فراري. 
بنابراين زماني كه دولت نمي توانللد يا برنامه اي براي 
اخذ اين ميزان ماليللات ندارد، در حالللي كه گرفتن 
ماليات از اين بخش هاي اقتصادي مهم است،  چگونه 
مي تواند يا مي خواهد وارد عرصه ديگري بشللود كه 

برايش مي تواند دردسر ساز باشد. 
دومين دليل، براسللاس آمارهاي بانللك مركزي بالغ 
بر 2100 هزار ميليارد تومان سللپرده هاي بانكي در 
كشللور وجود دارد كه ميزان سود سپرده هاي آن بالغ 
بر 230 هزار ميليارد تومان در سال است. اين ميزان 
كمي بيش از مجموع معافيت هللا و فرارهاي مالياتي 
است اما نكته ظريف آن است كه روي اين مبلغ اصا 
نمي شود حساب باز كرد،  كوچك ترين تهديد مي تواند 
آن را به بازار طا، مسكن يا ديگر بازارهايي كه دولت 
اصا بر آنها نظارت نللدارد يا اگر دارد ضعيف اسللت 
سللرريز كند و بحراني را براي اقتصاد كشور به وجود 
آورد كه جمع كردن آن در كنار خسارت اقتصادي و 
سياسي بر كشور مي تواند هزينه هاي گزافي وارد كند .

اما واقعيت آن است كه شايد بدترين نگاه در فرهنگ 
يك كشور »بديهي انگاري« باشد. يعني آنكه همه چيز 
را بديهي و اجتناب ناپذيللر بپنداريم. يعني فكر كنيم 
راهي را كه مي رويم درست اسللت و در آن نمي توان 
ترديد و شك به خود راه داد. زماني كه اتحاد جماهير 
شوروي فروپاشيد و بلوك كمونيسم از صحنه جهاني 

محو شللد، فوكوياما انديشللمند امريكايي در كتابي 
»پايان تاريللخ« را پيش بينللي كللرد و آن را پيروزي 
ليبراليسم بر كمونيسللم خواند و در آن اظهار داشت 
كه نمي توان از اين امر بديهي گذشت كه ليبراليسم 
پرچم پايان تاريخ را برافراشته است. اما نزديك به 30 
سال بعد زماني كه ترامپ در عرصه سياسي امريكا قد 
برافراشت او تئوري خود را كه بر مبناي بديهي انگاري 
بود مورد تجديدنظر قرار داد و نشللان داد كه بديهي 
انگاشتن امور از انحرافاتي است كه مي تواند سرنوشت 

يك جامعه را طور ديگري رقم بزند .
همين موضوع درباره اقتصاد هم صدق مي كند. شايد 
بديهي انگاري در اقتصاد جلوه بيشللتري از خود بروز 
دهد تا در سياسللت يا فرهنگ، زيرا اقتصاد از اموري 
است كه با فرد در تماس مستقيم و بالفور است. يعني 
سياسللتي كه بر اقتصاد ريخته مي شللود طي مدت 
كوتاهي ثمره خود را خواهد داد. سهميه بندي كاال از 
مواردي است كه في الفور جامعه را به هم مي ريزد در 
حالي كه يك امر فرهنگي يا اجتماعي هفته ها و شايد 
هم ماه ها طول بكشد تا نشانه و آثاري از خود برجاي 
بگذارد. نمونه بديهي انللگاري در اقتصاد را مي توان نه 
تنها در برنامه ريزي هايي كه توسط دولت در اقتصاد 
ريخته مي شللود ديد بلكه مي شللود آن را در همين 
پيش نويس اليحه اصاح قانون ماليات مشاهده كرد.

بايد گفت  جز برنامه سوم توسعه كه مي توان آن را يك 
استثنا در تاريخچه برنامه ريزي هاي توسعه اي كشور 
ديد، بقيه برنامه ها بر اساس همان بديهي انگاري كه در 
تئوري هاي محض اقتصادي ديده مي شود بدون آنكه 
با شرايط فرهنگي و سياسي و ديني كشور هماهنگ 

باشد ريخته شده است. 
همان طللور كه گفتلله شللد در حالي كلله نزديك به 
60 درصد اقتصاد يللا ماليات نمي دهنللد و از ماليات 
معاف هستند يا فراري هسللتند و اخذ ماليات از آنها 
نه تنها به ثبات اقتصاد كمللك مي كند بلكه مي تواند 
اقتصاد كشور را شفاف تر سللازد، آيا دولت نمي تواند 
به جاي آنكه دسللت در جيب مردم كنللد و از خرده 
سپرده هايشان ماليات بگيرد، آن هم در شرايطي كه 
نرخ سود سپرده كمتر از - بسلليار كمتر از - نرخ تورم 
است،  اين بخش را وادار به پرداخت ماليات كرد. چرا 
بايد شرايط را بر مردم سللخت بگيريم و سياستي را 
اتخاذ كنيم كه مردم را به قول اسنايدر، نويسنده كتاب 
»در برابر جباريت«، وارد كما كنيم و هيچ چيز بدتر از 

بديهي انگاري در همه امور نيست.

آفت هاي بديهي انگاري
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

آفت هاي بديهي انگاري
هفته گذشللته سازمان 
امللور مالياتللي كشللور 
پيش نويس اليحه اي را 
به وزارت امور اقتصادي 
ارسال كرد كه بر اساس 
آن بر سللود سپرده هاي 
بانكللي كشللور ماليات 
- فعللا بللا نللرخ صفر 
درصد - اعمال مي شللود. هر چند كلله اين نرخ در 
حال حاضر مي تواند آرامشللي را بر سپرده گذاران 
نظام بانكي حاكم كند اما اين تصميم - درصورت 
تصويب – في النفسه با شرايط فعلي كشور همسو 
و هماهنگ نيست. آن هم به دو دليل.  اولين دليل 
آن است كه بنا بر گزارش مسووالن نزديك به 40 
درصد اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف است 
اما برخي آمارهاي ديگر حاكي از 60 درصد است. به 
عبارت ديگر بين 80 هزار تا 120 هزار ميليارد تومان 
معافيت مالياتي در كشللور وجود دارد. اين آمار را 

بگذاريد در كنار 50 تا 60 هزار فرار مالياتي و ...

منصور  بيطرف

 صفحه7  

انرژي

معضل كارشناسي در طرح 
پرحاشيه انتقال آب

 فرداد احمدي|
در حالي كه روزهاي پاييز به سمت موعد انتخابات 
مجلس يازدهم سللپري مي شللوند، مخالفت ها، 
موافقت ها و اظهارنظرهاي جنجالي نمايندگان نيز 
بيشتر مي شوند. يكي از موضوعات چالشي ماه هاي 
اخير كه سر و صداي زيادي در مجلس راه انداخت، 
موضوع »طرح انتقللال آب درياي خزر به اسللتان 
سمنان« است كه با جرقه »اعام موافقت« سازمان 

حفاظت محيط زيست با اين طرح...

ايرانشهر

ساز جدايي »ري« از 
»تهران« كوك نيست

 آزاده كاري|
شهر ري در جنوب شرقي شهر تهران به فاصله 
14 كيلومتللر از مركز شللهر تهران قللرار دارد. 
مي گويند قدمتي 8 هزار ساله دارد و آثار تاريخي 
و باسللتاني بسللياري را در دل خود جاي داده 
است.اما مدتي است سرنوشت اين شهر تاريخي 
در هاللله اي از ابهام قرار گرفته اسللت. برخي به 
دنبال جدايي اين شهر چند هزار ساله از تهران 
هسللتند و عده اي ديگللر مخالف ايللن جدايي 
هستند و هر كدام داليل خودشان را دارند.طبق 
مصوبه سال 1356 هيات وزيران شهرستان ري 
با دو بخش فشافويه و حومه تشكيل شد و اين 
تنها شهرستاني است كه مركز شهرستان ندارد. 
برخللي مدعي اند جدايللي ري از تهران مطالبه 
مردم اين منطقه است، در حال حاضر شهر ري 
جزو منطقه 20 به حساب مي آيد و شهرداري و 

شوراي شهر جداگانه ندارند...
9
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6 كشته در زلزله 9 5  ريشتري  
آذربايجان شرقي

عراقچي: اروپا بايد فروش نفت ما را تضمين كند

 پيام زلزله هاي اخير 
در مناطق مختلف كشور

شرط ايران براي احياي برجام

بودجه

رييس سللازمان برناملله و بودجه با اشللاره به 
افزايللش 15 درصللدي حقللوق كارمنللدان و 
بازنشسللتگان در سللال آينده، گفللت: قبل از 
15آبان مللاه بودجلله شللركت هاي دولتي به 
مجلس ارايه شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاح هزار واحد 
مسكوني مددجويان كميته امداد گيان گفت: 
دولت خود را متعهد مي داند كه براي آن عده از 
شهرونداني كه به داليلي از امكانات كشور كمتر 
بهره مي برنللد اقدامات اساسللي انجام دهد كه 

ساخت مسكن يكي از برنامه ها است. 
وي به آثار قانون برنامه ششللم توسعه اشاره و 
بيان كرد: از جمله آثار قانون ششللم توسللعه، 
رشد و توسعه كشور در بخش هاي زيرساختي، 
راه آهللن، فللرودگاه و احللداث سللدها اسللت 
كه اقدامللات اساسللي در اين زمينلله در حال 
انجام اسللت. نوبخت با بيان اينكلله، 110 هزار 
ميليارد تومان بودجه مربللوط به كميته امداد، 
بهزيستي و بخشي از كمبودهايي است كه در 
صندوق هاي بازنشسللتگي وجود دارد، اظهار 
كرد: بعد از اين رقم؛ بخللش آموزش و پژوهش 
اسللت كه در حد 74 هزار ميليارد تومان است 
كه اين نشللان مي دهد كه نگاه دولت در توزيع 
و تسهم منابع مالي عمدتا به سمت امور رفاهي 
مردم اسللت. او اظهار كرد: البتلله اين رقم هم 
براي رفاه متناسب با شان مردم ناكافيست اما 
بيش از اين امكان پرداخللت نداريم و افزايش 
و بزرگي سللهم امور رفاهي در بودجه نشللانگر 
نوع نگاه نظام و دولت به اين امر است . نوبخت 
گفت: براي سال 99 هم در آخرين مراحل تهيه 
و تنظيم بودجه هستيم و همانطوري كه در قبل 
از پانزدهم آبان ماه گزارش بودجه شركت هاي 
دولتللي را تقديم مجلللس كرديم تللا پانزدهم 
آذر ماه هم بودجه سللال آينده را با وجود همه 
تحريم هاي ظالمانه و غير انسللاني كه از سوي 
دشللمنان ملت در حال اعمال است، خواهيم 
داد. رييس سللازمان برنامه و بودجه كشللور با 
اشللاره به برنامه حداقللل 15 درصدي افزايش 
حقوق ها گفللت: هر آنچه امسللال بللراي امور 
رفاهي و حقوق و دسللتمزد كاركنان پرداخت 
خواهيم كرد، سال آينده با وجود همه تحريم ها 
و اسللتمرار آنهللا حداقل 15 درصللد پرداخت 
به كاركنان دولت، بازنشسللتگان و همچنين 
مددجويان و افرادي كه تحت پوشللش كميته 
امداد و بهزيسللتي هسللتند، از سللوي دولت 
افزايش خواهد يافت . محمدباقر نوبخت اظهار 
كرد: نظام در 29 بخش و 15 حوزه فرابخشللي 
تحت چهارچوب قانون برنامه ششللم در حال 

انجام برنامه هاي خود است.

افزايش ۱۵ درصد حداقل 
حقوق كارمندان 

خبر

سازمان همكاري و توسللعه اقتصادي، با تشريح 
وضعيت كار در جهان آينده تشريح كرد نيمي از 
كارها ماشيني مي شود و 14 درصد هم در خطر 
ماشيني شللدن قرار مي گيرد بنابراين با بيكاري 
زيادي مواجه خواهيم شللد. به گللزارش فارس، 
 )OECD( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
درگزارشللي با ابراز نگراني از وضعيت اشللتغال 
جهان در آينده نوشت: هر آنچه براي جهان آينده 
الزم اسللت بايد امروز انجام شود. دنياي آينده به 
جهت مكانيزه شدن اكثر كارها با بيكاران زيادي 
مواجه خواهد شللد و راهكار اين است كه جهان 
آينده خود را امروز شكل دهيم. سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي با طرح اين سوال كه آيا براي 
مواجهه با جهان آينده آماده هسللتيم؟ نوشت: 
حتي اگر امروز اشتغال هم ايجاد كنيم نگراني از 
اين بابت وجود دارد كه شرايط اشتغال اين شغل 
در آينده بسيار بدتر و متفاوت خواهد شد و بايد 
پيش بيني اين تغييرات را داشته باشيم. بر اساس 
بررسللي هايOECD  در آينللده از هر 7 كارگر 
شاغل يك نفر مجبور خواهند شد براي خودشان 
كار كنند و همچنين از هر 9 نفر كارمند يك نفر 
قرارداد موقتي خواهد بود و بسياري از كارها هم 
به صورت پاره وقت انجام خواهد شد. در گزارش 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي آمده است 
انواع كارهاي موقللت، پاره وقت و كارگران بخش 
خصوصي باعث خواهد شللد حتي اين كارگران 
از مزاياي بيمه بيكاري، بيمه سامت و صندوق 
بازنشستگي هم نتوانند استفاده كنند. بنابراين 
نيازهاي اجتماعللي بايد با واقعيت هللاي امروز 
جامعه تطابق داشته باشد. در اين گزارش تاكيد 
شللده اسللت انواع تكنولوژي ها و مدرنيزه شدن 
كارهللا روي مهارت هايي كلله امروزه مللا براي 
اشتغال نياز داريم، تاثير خواهد گذاشت.تقريبا 
نيمي از شغل ها با انواع ماشين انجام خواهد شد 

و در آن نقش انساني بسيار كمرنگ خواهد شد. 
14 درصد از شغل ها هم در خطر جدي ماشيني 
شللدن قرار خواهد گرفت و 30 درصد شللغل ها 
هم تغيير شكل داده و شيوه كار جديدي را نياز 
خواهد داشللت. بنابراين كارگران يا بايد مهارت 
جديدي را ياد بگيرند يا اينكه كار خود را از دست 
خواهند داد. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
نوشته است: چالش اصلي اينجاسللت كه از هر 
10 كارگر 6 نفر آنها به مباني كامپيوتري آشللنا 
نيستند و افرادي كه بيشللترين نياز به آموزش 
را دارنللد كمترين تمايل را براي كسللب چنين 
آموزش هايي دارنللد. اين سللازمان تاكيد كرده 
است ما براي اينكه در جهان آينده شغلي داشته 
باشلليم بايد امروز دست به كار شللويم و خود را 

براي مقابله با شرايط آماده كنيم.

شغل ها در جهان آينده 
چگونه مي شود؟

جهان
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

  جنجال سازي امريكا و اتحاديه اروپا عليه 
ايران در آژانس اتمي؛ ايسنا|

امري��كا و اتحاديه اروپا در راس��تاي سياس��ت هاي 
ايران هراسي خود در جلسه شوراي حكام نگراني خود 
را نسبت به لغو پذيرش يك بازرس آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در اي��ران ابراز كردند. به گزارش رويترز، 
جكي وولكات، سفير امريكا در آژانس بين المللي انرژي 
اتمي روز پنج شنبه در راستاي سياست ايران ستيزي 
و ايران هراسي اين كشور با اشاره به درخواست ايران 
براي جايگزين ش��دن يكي از بازرس��ان آژانس اين 
رويكرد ايران را تحريك كننده و بيدادگرايانه خواند 
و در اظهاراتي تحريك آميز گف��ت: تمامي اعضاي 
شوراي حكام همين حاال بايد شفاف سازند كه چنين 
اقداماتي غيرقابل قبول بوده، با آن مدارا نمي شود و 
عواقبي را در پي دارد. همچنين نماينده اتحاديه اروپا 
در اين جلسه در حمايت از امريكا اين رويكرد ايران را 
»عميقا نگران كننده« خواند. وي با اذعان به اينكه »ما 
مي دانيم كه اين موضوع حل شده است« در اظهاراتي 
مداخله جويانه گفت: با اين حال از ايران مي خواهيم 

كه از وقوع چنين حوادثي در آينده جلوگيري كند.

  انهدام يك پهپاد متج�اوز خارجي قبل 
از رسيدن به اماكن حساس ؛ ارتش نيوز|

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش گفت: يك فروند 
پهپاد متجاوز توسط سامانه هاي بومي نيروي پدافند 
هوايي ارتش مستقر در منطقه عمومي ماهشهر تحت 
هدايت شبكه يكپارچه قرارگاه پدافند هوايي كشور 
منهدم شد. امير سرتيپ ستاد عليرضا صباحي فرد 
با بيان اين مطلب، تصريح ك��رد: اين اقدام قاطع و 
شليك موشك در واكنش به تجاوز يك فروند پهپاد 
متجاوز خارجي به حريم هوايي كشورمان بوده است 
و پهپاد متجاوز قبل از رسيدن به اماكن حساس با 
هوشياري كامل شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور 
منهدم شد. امير س��رتيپ صباحي فرد تاكيد كرد: 
ما بارها اخطار داده ايم كه ش��بكه يكپارچه پدافند 
هوايي كش��ور با آمادگي كامل، قاطعانه با هرگونه 
تجاوز به حريم هوايي كشور پاسخ خواهد داد. بامداد 
جمعه منابع محلي از شنيده شدن صداي انفجار در 
بندر ماهشهر خبر دادند كه مدتي بعد مشخص شد 
صداي انفجار ناشي از هدف قرار گرفتن يك پرنده 

ناشناس، توسط پدافند هوايي ارتش بوده است.

  روس�يه از طرح امنيتي ايران براي تنگه 
هرمز حمايت مي كند؛ ايرنا|

معاون وزير امور خارجه روس��يه اعالم كرد: مسكو 
از طرح امنيتي اي��ران با عنوان صلح هرمز حمايت 
مي كند. سرگئي ريابكوف روز گذشته در كنفرانس 
خبري در حاشيه كنفرانس عدم اشاعه در هتل لوته 
مسكو افزود: چرا كه طرح ايران تمامي كشورهاي 
منطقه را در برمي گيرد و روس��يه ني��ز همزمان با 
مقامات كشورهاي منطقه براي اجراي طرح امنيتي 
خود براي خليج فارس ارتباط دارد. روسيه به تازگي 
در راس��تاي كاهش تنش ها در خليج فارس، طرح 
امنيتي گروهي خليج فارس را ارايه داده اس��ت كه 
هدف آن ايجاد سازمان امنيتي در منطقه با مشاركت 
همسايگان و نظارت اعضاي دايم شوراي امنيت است 
و هدف اصلي آن خارج شدن نيروهاي فرامنطقه اي 

از خليج فارس عنوان شده است.

  يادداش�ت اتحاديه اقتصادي اوراسيا به 
سفارت ايران در روسيه؛خبر آنالين|

اتحاديه اقتصادي اوراسيا، با ارسال يادداشتي رسمي 
به سفارت ايران در روسيه، اجرايي شدن توافقنامه 
موقت ايران با اتحاديه اوراس��يا را از تاريخ 27 اكتبر 
سال 2019 )5 آبان 1398( اعالم كرد. سفارت ايران 
در روسيه با انتشار اين خبر اعالم كرد: با اجرايي شدن 
توافق ايران با اتحاديه اوراس��يا كه معافيت كمرگي 
براي تعدادي از كااله��اي ايراني دارد، 862 قلم كاال 
بين كشورهاي عضو و جمهوري اس��المي ايران از 
مزيت ها و معافيت هاي گمركي خاص بهره مند شده 
و در اين راستا كميسيون هاي مختلف در وزارتخانه ها 
و سازمان هاي ذي ربط تشكيل شده كه بر روند اجراي 

توافقات صورت گرفته نظارت خواهند داشت.

  بدون دخالت امري�كا، منطقه اي باثبات 
خواهيم داشت؛تعادل|

مديركل امور بين الملل مجلس دهم گفت: بي ترديد، 
بدون دخالت و مزاحمت امريكا، عراق و منطقه اي 
امن و با ثبات خواهيم داشت. حسين اميرعبداللهيان 
در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: آقاي پمپئو؛ 
مردم منطقه ما به خوبي مي دانند كه كاخ س��فيد 
مسوول اصلي اش��غال نظامي عراق، ايجاد داعش، 
تشديد ناامني و نهادينه كردن فساد و كشته شدن 
بيش از يك ميليون انسان در عراق است. وي تاكيد 
كرد: بي ترديد، بدون دخالت و مزاحمت امريكا، عراق 

و منطقه اي امن و باثبات خواهيم داشت.

  پخش سخنان دروغ نماينده عراقي عليه 
ايران؛ باشگاه خبرنگاران|

سفير ايران در لندن نوشت؛  شبكه ايران اينترنشنال 
وابسته به سعودي در وقيحانه ترين شكل، دروغ فاحش 
يك نماينده عراقي كه رهبران ايران را مسوول دستور 
حمله به تظاهر كنندگان دانسته است را به عنوان خبر 
منتشر و پخش كرد. »حميد بعيدي نژاد«، در كانال 
تلگرام خود نوشت:  شبكه ايران اينترنشنال وابسته به 
سعودي كه بعد از شروع تظاهرات مردم عراق تالش 
وافري نموده كه روابط عراق و ايران را تخريب كند، 
حاال در وقيحانه ترين شكل، دروغ فاحش يك نماينده 
عراقي كه رهبران ايران را مس��وول دستور حمله به 
تظاهر كنندگان دانسته است را به عنوان خبر منتشر و 
پخش مي كند. در حالي كه اين نماينده عراقي به دليل 
شكايت هاي مكرر از وي به دليل حمايت از جنايات 
حزب منحله بع��ث و عوامل بعثي، بيش از يك ماه و 
نيم پيش با رأي نمايندگان مجلس عراق محكوم و 
مصونيت پارلماني وي براي امكان محاكمه سلب شد. 
از تمام ابزارهاي حقوقي و رسانه اي براي توقف سياست 

نفاق رسانه هاي وابسته استفاده مي كنيم.

ايران2

عراقچي: اروپا بايد فروش نفت ما را تضمين كند

شرط ايران براي احياي برجام
گروه ايران|

معاون وزير امور خارجه در حاشيه كنفرانس عدم اشاعه 
در گفت وگو با يك رسانه روسي گفت كه انتظار تهران 
از اروپا تضمين فروش نفت و دريافت درآمد آن از طريق 
بانكي اس��ت. سيد عباس عراقچي كه براي شركت در 
پنجمين كنفرانس عدم اشاعه به مسكو سفر كرده، در 
گفت وگو با خبرگزاري روسي اسپوتنيك گفت كه نتايج 
انتخابات رييس جمهور امريكا در سال آينده ميالدي 

هيچ تاثيري بر برنامه ريزي هاي ايران ندارد.
وي در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه »در صورت 
عدم انجام تعهدات برجام از سوي كشورهاي اروپايي، 
گام هاي بعدي ايران در زمينه غني سازي اورانيوم چگونه 
خواهد بود؟«، تصريح كرد: ما بس��ته به تحوالتي كه 
شكل خواهد گرفت، تصميم گيري خواهيم كرد. هيچ 
تصميمي را از االن نمي توانيم اعالم كنيم. اسپوتنيك 
از عراقچي پرسيد: شما منتظر چه گام هايي در اجرايي 
شدن برجام از طرف اروپا و امريكا هستيد؟ معاون وزير 
امور خارجه درپاسخ به اين سوال درباره توقعات ايران 
از اروپايي ها و امريكا، گفت: بايد منافع ايران در برجام 
تاييد ش��ود كه مهم ترين آن بحث توانايي ايران براي 
فروش نفت خودش و دريافت درآمدهاي ناشي از آن از 
طريق بانكي خواهد بود. به گزارش »تعادل«، پنجمين 
كنفرانس عدم اش��اعه ديروز با حضور »س��يدعباس 
عراقچي« معاون وزير امور خارجه ايران و نمايندگان 
۴٠ كشور از جمله »ارنست مونيز« وزير پيشين انرژي 
امريكا در مسكو آغاز شد. كنفرانسي سه روزه كه در آن 
نمايندگاني از سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان 
ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي حضور دارند 
و تالش مي كنند تا در محيطي آكادميك و پژوهشي و 
با بهره گيري از آخرين الگوهاي تحقيقاتي موضوع منع 
گسترش تسليحات هسته اي را بررسي كنند. امسال با 
توجه به ماجراجويي هاي هيات حاكمه امريكا در خروج 
از برج��ام و رفتارهاي مخربي ك��ه در منطقه درپيش 
گرفته ان��د، كنفرانس بين المللي عدم اش��اعه )انرژي 
هسته اي- خلع سالح و عدم اشاعه( را تبديل به يكي از 
بزرگ ترين كنفرانس ها با موضوع هسته اي كرده است.

در اي��ن كنفرانس ك��ه نمايندگاني از س��ازمان هاي 

بين المللي IAEA,CTBTO , UNODA نيز حضور 
خواهند داشت موضوعاتي از قبيل كنترل تسليحات 
بين روسيه و امريكا جنبه هاي مختلف برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام(  تنش هاي خاورميانه، عدم پيشرفت 
در خلع سالح هسته اي كره شمالي و ساير موضوعات 
مرتبط م��ورد بحث و تبادل نظر ق��رار خواهد گرفت. 
»آنتون خلوبكوف« رييس مركز امنيت و انرژي روسيه 
برگزار كننده اين كنفرانس در آغاز اين همايش عمومي 
با اشاره به اهميت سند برجام در نظام عدم اشاعه گفت: 
متاسفانه برجام در وضعيت خوبي به سر نمي برد. وي با 
بيان اينكه اعتبار پيمان منع موشك هاي هسته اي كوتاه 
و ميانبرد پايان يافته است، اظهار داشت: »سرنوشت 

پيمان استارت2 و مذاكرات براي خلع سالح هسته اي 
كره شمالي معلوم نيست.« اظهاراتي كه نشان دهنده 
اهميت برجام در مناس��بات ارتباطي نظام بين الملل 
است و به نوعي توس��ط اكثر شركت كنندگان در اين 

همايش با ادبيات و لحن هاي متفاوت بيان شد. 
عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان نيز 
كه در كنفرانس بين المللي عدم اشاعه با عنوان )انرژي 
هسته اي- خلع سالح و عدم اشاعه( حضور دارد در پنل 
اختصاصي با موضوع توافق هس��ته اي ايران، آخرين 

وضعيت برجام را تشريح خواهد كرد.
در اين پنل »س��رگئي ريابكوف« معاون وزير خارجه 
روسيه، هلگا اشميت مسوول سياست خارجي اتحاديه 

اروپا و »فو كونگ« مديركل دپارتمان كنترل تسليحات 
و خلع سالح وزارت خارجه چين نيز سخنراني خواهند 
داشت. اما عراقچي قبل از برگزاري اين پنل تخصصي 
در جريان گفت وگوهاي رسانه اي بخشي از راهبرد ايران 

براي مقابله با رفتارهاي مخرب امريكا را تشريح كرد.
معاون وزيرخارجه كش��ورمان درحاش��يه كنفرانس 
بين المللي منع گس��ترش تسليحات هسته اي وخلع 
سالح گفت: هيچ كشوري در حسن نيت ايران درحفظ 
برجام ترديد ندارد. سيد عباس عراقچي گفت: درعين 
حال هيچ كش��وري ترديد ندارد كه اگر ايران ازمنافع 
برجام بهره مند نشود به كاهش تعهدات برجامي ادامه 
خواهد داد. او كه در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما 

سخن مي گفت، ادامه داد: ايران از يك سو اراده خود را 
براي عمل به تعهدات برجامي و ازسوي ديگر كاهش 
تعه��دات درصورت عم��ل نكردن ديگر كش��ورها به 

تعهداتشان را بطور شفاف نشان داده است.
عراقچي تاكيد كرد: ايران به اندازه كافي به ديپلماسي 
فرصت داده و اگر شرايط تغيير نكند در مسير كاهش 
تعهدات حرك��ت خواهيم كرد. مع��اون وزيرخارجه 
كش��ورمان با اش��اره به فرصت دوماه��ه جديد براي 
ديپلماسي، گفت: قاطعيت جمهوري اسالمي ايران در 
دفاع از منافع خود روشن است و اين موضوعي است كه 
درتمام محافل بين المللي مورد بحث قراردارد. عراقچي 
گفت: بسياري از كشورها ازجمله شركت كنندگان در 
اين كنفرانس بين المللي و حتي بسياري از كشورهاي 
اروپاي��ي نيز يكجانبه گرايي مف��رط امريكا را محكوم 
مي كنند و امروزه حركتي در سراس��ر جهان عليه اين 
يكجانبه گرايي شكل گرفته كه هر روز تقويت مي شود.

    برجام اهميت خود را از دست نداده است
از سوي ديگر چهره هاي برجسته حوزه ديپلماسي كه 
در قالب سخنران به كنفرانس دعوت شده اند نيز با اشاره 
به اهميت برجام در نظام روابط بين الملل از طرف هاي 
ديگر برجام خواس��تند كه به مفاد اصل��ي اين توافق 
بازگردند. الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم كرد: 
باوجود اقدامات اياالت متحده امريكا، توافق هسته اي با 
ايران )برجام( هنوز اهميت فراواني دارد و اهميت خود 
را از دست نداده است. »س��رگئي الوروف« ديروز در 
كنفرانس عدم اشاعه در هتل لوته مسكو افزود: ايران 
در بين تمامي كشورها، بيشترين بازرسي ها را داشته 
است و با وجود كارشكني هاي امريكا به تمامي تعهدات 
خود در توافق هسته اي عمل كرده است. وي ادامه داد: 
وضعيت پيرامون برجام، توافقي كه همه فكر مي كردند 
يك پيشرفت بزرگ بود امروز در شرايطي است كه وجهه 
پنجم عضو دايمي شوراي امنيت را مخدوش كرده است 
چرا كه ما خواهان حفظ اين توافق هستيم حال آنكه 
امريكا راه خود را مي رود. الوروف اظهار داش��ت: براي 
حفظ توافق هسته اي همه مسووليت ها بايد بين تمام 

اعضاي اين توافق تقسيم شود.

رييس قوه قضاييه: 

 كاسبي مفسدان اقتصادي در عدم شفافيت است
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت اقتدار، مهرباني و 
تدبير دادستان ها در انجام وظايف قانوني، توصيه هايي 

را خطاب به دادستان هاي سراسر كشور بيان كرد.
به گزارش قوه قضاييه، حجت االس��الم س��يدابراهيم 
رييسي در همايش دادستان هاي سراسر كشور با اشاره 
به جرايم اقتصادي خاطرنشان كرد: در جرايم اقتصادي، 
بازدارندگي مجازات ها اهميت زيادي دارد و در رابطه با 
مفسدان اقتصادي نيز بايد تسامح در حد صفر باشد. در 
جرايمي كه از سوي آسيب ديدگان اجتماعي ارتكاب 
مي يابد، بايد نگاه ترميمي و اصالحي وجود داشته باشد. 
نسبت به مسائل امنيتي نظير جاسوسي، وابستگي به 
بيگانگان و ... نيز جاي اغماض نيست. اما نبايد فراموش 
كرد كه جرم امنيتي و سياسي متفاوتند. كسي كه به 
دليل قرار گرفتن در يك مخمصه و تضييع حق خود 
دست به اعتراض مي زند، با كسي كه وابسته به بيگانه 
است و بر موج اعتراض اين شخص سوار مي شود تفاوت 

دارد و تشخيص اين دو از يكديگر بسيار مهم است.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با 
تاكيد بر لزوم خوش رفتاري توسط قضات و كاركنان، 
يادآور شد: داشتن اقتدار مساوي با بداخالقي نيست. 
سال 59 كه دادستان كرج بودم، يك قاضي شرع به نام 
آقاي سلطاني داشتيم كه در هواپيماي حامل شهيد 

محالتي به درجه رفيع شهادت رسيد. معموال آن زمان 
ميز و صندلي در دفتر كار نبود. امكان نداشت متهمي 
وارد اتاق آقاي سلطاني شود و ايشان تمام قد جلوي پاي 
او بلند نش��ود يا اگر چاي و ميوه در دفتر است، جلوي 
متهم نگذارد. احكام شان هم بس��يار مقتدرانه بود اما 
محكوميني كه حتي حكم س��نگين از ايشان گرفته 
بودند، هميشه مي گفتند سالم ما را به آقاي سلطاني 
برسانيد. در زندگي امامان و پيشوايان الهي نيز همين 
روحيه را مي بينيد. در سلوك امام راحل، در عين اقتدار، 
مهرباني مي بينيد. كساني كه با مقام معظم رهبري ديدار 
كرده اند، شيريني رفتار ايشان را فراموش نمي كنند. اما 
همگان مي بينيد كه چگونه مقتدرانه در مقابل دشمن 
مي ايستند. رييسي در ادامه با تاكيد بر ضرورت تالش 
دادستان ها در جهت حفظ امنيت عمومي، گفت: با يك 
سارق سابقه دار و حرفه اي بايد برخورد عبرت آموز كرد 
اما طبعا چنين شخصي متفاوت با كسي است كه غفلت 
كرده اس��ت. رييس قوه قضاييه در خصوص انتخابات 
پيش رو نيز تاكيد كرد: دادستان ها بايد با دستگاه هاي 
اجرايي كه مجري انتخابات هستند و همچنين شوراي 
محترم نگهبان كه وظيفه نظارت بر انتخابات را دارد، 
در جه��ت دفاع از حق الناس و اجراي قانون، همكاري 
كامل را داشته باشند و هيچ كس در جايگاه قضايي حق 

ندارد له يا عليه شخصي در انتخابات موضع گيري كند.
رييسي با تاكيد بر لزوم توجه دادستان ها به مقوله حقوق 
عامه و دفاع از آزادي هاي مش��روع اظه��ار كرد: نبايد 
اجازه داد كه هيچ فرد يا نهادي با اتكا به قدرت و ثروت 
خود، آزادي هاي مشروع مردم را تهديد كند. نسبت به 
انفال و اموال عمومي و محيط زيست هم بايد مطالبه و 
مراقبت الزم از سوي دادستان ها صورت گيرد. كساني 
كه به بيت المال و اراضي ملي دس��ت اندازي مي كنند 
بايد با برخورد قاطع دادستان ها مواجه شوند و در اين 
مسير بايد همكاري الزم ميان دادستان ها با بخش هاي 

اجرايي وجود داشته باشد.

    ايجاد حساسيت هاي الزم
رييس قوه قضاييه افزود: نس��بت به سالمت جامعه، 
امنيت غذايي و بهداشت عمومي بايد حساسيت الزم 
از سوي دادس��تان ها وجود داشته باشد. حفظ اخالق 
عمومي و عفاف و رعايت مسائل فرهنگي نيز بايد مدنظر 
دادستان ها باشد. نكته ديگر، دفاع از توليد و توليدكننده، 
كارآفرين و تالشگر عرصه اقتصادي است. نظرمان اين 
است كه شفافيت اقتصادي مي تواند در اين زمينه بسيار 
موثر باشد. كاسبي مفسدان اقتصادي در عدم شفافيت 
اقتصادي است. بايد روابط اقتصادي جلوي ديد مردم 

و پشت ويترين باشد. اين امر از نارسايي ها مي كاهد. در 
اين زمينه نيز بايد سامانه هاي الزم فعال شود. رييس 
قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به وظيفه 
دادس��تان ها مبني بر نظارت بر زندان ها اش��اره كرد و 
گفت: دادس��تان، هر روز كه به محل كار خود مي رود 
اول بايد ليست زنداني ها را ببيند تا اگر قابل كاستن از 
تعداد آنهاست حتما اين كار را انجام دهد. حبس زدايي 
مورد تاكيد ش��رع انور و در سياست هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري به دستگاه قضايي است. نبايد قرارها را 
به گونه اي صادر كنيم كه منتهي به بازداشت فرد شود. 
همواره به ياد داشته باشيد كه رفتن به زندان، براي فرد 
و خانواده اش عوارض فراواني دارد. رييس قوه قضاييه بر 

لزوم نظارت بر اجراي احكام كيفري، هدايت پرونده هاي 
مربوط به جرايم قابل گذشت به شوراهاي حل اختالف 
و جلوگيري از ثبت كيفري پرونده ها براي تمركز هر چه 
بيشتر بر رسيدگي به جرايم مخل امنيت و همچنين 
دادن اولويت به پرونده هايي كه دغدغه مردم يك شهر، 
 منطقه يا كشور شده است تاكيد كرد. رييسي با تاكيد 
بر ضرورت تشويق گزارش��گران فساد نيز اظهار كرد: 
اگر كساني فسادي را گزارش كردند بايد مورد تشويق 
قرار بگيرند. وقتي يك خبرنگار آسيبي را اعالم كرده 
بايد مورد تشويق باش��د، نه اينكه بپرسيم چرا اين را 
گزارش كرده است؛ البته مطمئنا سخن از عيب جويي و 

جست وجو در زندگي افراد نيست.
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دشمنان به دنبال موج سواري 
بر مطالبات مردم عراق هستند
رييس س��تاد كل نيروهاي 
مس��لح گفت: دشمنان در 
روزهاي اخير، توطئه هايي را 
در لبنان و عراق ايجاد كردند 
تا از مطالب��ات به حق مردم 
سوءاستفاده و موج سواري 
كنند. ب��ه گزارش ايس��نا، 
سرلشكر پاس��دار محمد حس��ين باقري، در صبحگاه 
مشترك نيروهاي مسلح استان قم با اشاره به تحوالت 
منطقه اظهار كرد: دشمنان در روزهاي اخير، توطئه هايي 
را در لبنان و عراق ايجاد كردند تا از مطالبات به حق مردم 
سوءاستفاده و موج سواري كنند و حكومت هاي مزدور را 
در اين كشورها بر سر كار آوردند، ولي مرجعيت و مردم 
لبنان و عراق با توطئه هاي دشمنان مقابله كردند. وي 
افزود: حكومت هاي لبن��ان و عراق وظيفه دارند كه چه 
تظاهراتي باش��د يا نباشد، مشكالت مردم خود را حل و 
كشورهاي شان را آباد كنند، آنها اين مسير را طي مي كنند، 
هيچ كس حق دخالت را در اين كشورها ندارد، دشمنان 
فكر مي كنند كه محور مقاوم��ت با اين توطئه ها ضربه 
مي خورد. ملت عراق در اربعين نشان داد كه چه كرامت 
و بزرگواري و مهمان نوازي دارد و حماسه اربعين را خلق 
كرد. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش ديگري 
از اظهاراتش با اش��اره به مقاومت ملت ايران اظهار كرد: 
اين ملت در طول ۴ دهه اخير بارها امتحان خود را پس 
داد، ايراني ها در دوران دفاع مقدس، مبارزه با تروريسم 
و تهديدات مستقيم امريكا و اسراييل نشان دادند كه بر 
عهد خود ايستادند و از هيچ فشار و سختي واهمه ندارند.

نياز فردو را ازتوليدات پسماند 
تامين مي كنيم

سخنگوي س��ازمان انرژي 
اتمي مي گوي��د: مي توانيم 
طي  6-5س��ال آين��ده از 
همين مح��ل توليداتي كه 
از پس��ماند ب��وده نيازهاي 
»ف��ردو« را تامي��ن كنيم. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، بهروز 
كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي در گفت وگويي 
در خصوص جلسه روز پنج شنبه شوراي حكام پيرامون 
گام چهارم كاهش تعهدات برجامي ايران، گفت: جلسه 
ش��وراي حكام يك پيش جلسه براي جلسه اصلي كه 
جمعه قرار است برگزار شود،  است. البته اين جلسه مساله 
جديدي نيست و هر چند وقت يك بار براي بررسي مسائل 
ايران برگزار مي شود و غريب آبادي نماينده دايمي ايران 
در اتريش نيز در جلسه شركت مي كند و مواضع ايران 
را تش��ريح خواهد كرد. وي افزود: همان گونه كه آقاي 
صالحي گفت ما با ماشين هاي جديد كه در گام سوم فعال 
كرده ايم و حدود 15 نوع هستند، كار غني سازي را انجام 
داده ايم. كار »فردو« هم به انتها رس��يد و در كنار اينكه 
چهار آبشار به ظرفيت ها افزوده شده، چيزي بيش از 700 
سو نيز افزوده مي شود. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
اضافه كرد: در مجموع ما 9500 س��و ظرفيت خواهيم 
داشت كه چيزي نزديك به ظرفيت قبل از برجام است. 
كمالوندي تصريح كرد: البته ظرفيت امروز چيزي حدود 
۴00 سو بيشتر از قبل از برجام است اما ماشين هاي به كار 
گرفته شده از نوع جديد هستند و هرچه بيشتر برويم، 

برداشت مان نيز بيشتر مي شود. 

اختالف افكني بين مسلمانان 
خيانت است

رييس دفتر مق��ام معظم 
رهبري ب��ا گراميداش��ت 
هفته وح��دت گفت: طبق 
نظر رهبري امروز هر كس 
در جه��ت اي��ن اختالف و 
آتش افكني حركت و ديگران 
را تحريك كند يقينا خائن 
است و رهبري اجازه نمي دهند بين شيعه و سني اختالف 
ايجاد شود. به گزارش مهر، حجت االسالم محمد محمدي 
گلپايگاني در س��خنان پيش ازخطبه هاي نماز جمعه 
ساري و مراسم معارفه امام جمعه جديد ساري با ابالغ 
سفر مقام معظم رهبري به مردم مازندران گفت: مقام 
معظم رهبري اجازه نمي دهند يك نفر نادان مس��ائل 
تفرقه آميز را تكرار كند. رييس دفتر مقام معظم رهبري 
با اظهار اينكه تعجب مي كنم برخي ه��ا اموال مردم را 
چپاول مي كنند و سيري ندارند، گفت: اين افراد شبيه 
جهنم هستند و س��يري ندارند و كسي كه از مال حرام 
رشد كند در آينده چه خواهد شد. وي با تقدير از رييس 
قوه قضاييه و درپيش گرفتن راه و حركت انقالبي، افزود: 
اين راه موجب مي شود تا مفسدين، غاصبان و كساني كه 
بيت المال را غارت كردند قلع و قمع كند تا ديگر در آينده 
جرات غارت نكنند. رييس دفتر مقام معظم رهبري ادامه 
داد: بدانيد كه نمي توان مردم را با اموال راضي كرد و بايد 
رضايت مردم را با اخالق نيكو و حسن خلق جلب كرد و 
مردم در ادارات نبايد معطل يك امضاء بمانند. كساني كه 
در نظام اسالمي صاحب منصب هستند بدانند كه بايد 

براي كردارها و اقدامات جواب داد. 

حقوق قانوني و منافع مردم 
ايران قابل معامله نيست

در شرايطي كه اجراي گام 
چه��ارم كاه��ش تعهدات 
برجامي اي��ران بازتاب هاي 
فراواني در فضاي عمومي و 
رسانه اي كشور داشته است، 
دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي با بيان اينكه منافع مردم 
ايران قابل معامله نيست، گفت: اگر امريكا و كشورهاي 
اروپايي رويه فعلي را با اميد به عقب نشيني ايران ادامه 
بدهند بطور قطع پشيمان مي شوند. به گزارش دبيرخانه 
شوراي امنيت كشور، دريابان علي شمخاني دبير شوراي 
عالي امنيت ملي پنج ش��نبه در هجدهمين همايش 
دادستان هاي سراسر كشور در مشهد، گفت: قوه قضاييه 
در ايجاد و تحكيم اعتماد ميان حاكميت و مردم نقش 
مهم و منحص��ر به فردي دارد. اس��تقالل قاضي و عدم 
تاثير پذيري از جريانات و رويكردهاي سياسي، حزبي و 
بخشي از الزامات غير قابل اجتناب و مهم فعاليت دستگاه 
قضايي است. دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان 
كرد: سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري باحفظ اصول 
پويايي، دقت و س��رعت عمل مي توانند با پاسخگويي 
سريع به مطالبات مردم تضمين كننده حقوق شهروندي 
به عنوان يكي از ضرورت هاي افزايش اعتماد اجتماعي 
باشند. وي مساوات در برابر قانون، فارغ از رنگ، نژاد، قبيله، 
پست و مقام، قدرت، شهرت و ثروت را از برجسته ترين 
اصول نظ��ام قضايي علوي برش��مرد و رعاي��ت آن را 
تضمين كننده سالمت و صالبت قوه قضاييه براي ايجاد 

عدالت فراگير در جامعه عنوان كرد. 

 مسائل اقتصادي را 
به دست جوانان بسپاريد

خطي��ب نماز جمع��ه اين 
هفته تهران بابي��ان اينكه 
جوانان در موش��كي و دفاع 
مقدس خود را نش��ان داده 
و موجب سربلندي كشور 
شده اند، خطاب به مسووالن 
اقتصادي از آنها خواست كه 
اقتصاد را به جوانان بدهند. به گزارش ايلنا، حجت االسالم 
كاظم صديق��ي در خطبه اول نماز جمع��ه با تاكيد بر 
اينكه مسووالن، مديران، خدمتگزاران و حقوق بگيران 
ملت و مديران خودش��ان را ارباب نبينند اين حقوق ها 
از جيب ملت و از س��فره مردم جنوب شهر و مدافعين 
حرم و شهيدان داده شده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه 
اگر مس��ووالن به اين امر توجه كنند، گراني را تحمل 
نمي كنند، رنج رنجوران را بر نمي تابند، براي رضاي خدا 
قسط، عدل و مساوات و نيز رعايت حقوق مردم را نصب 
عين خودشان قرار مي دهند نوكري و خدمت به مردم 
را براي خودشان افتخار مي دانند ياد خدا سازنده است و 
براي انسان آرامش مي آورد و انسان را آشناي به وظيفه 
مي كند و در برابر گناه مصون مي دارد. صديقي با اشاره  به 
آيه »اهدنا الصراط المستقيم« گفت: كلمه مستقيم از باب 
استفعال و هم خانواده قيام، يقوم، اقامت و استقامت است 
كه دربرابر قعود قرار دارد، كس��ي كه خواب است و دراز 
كشيده به اطرافش مسلط نيست اما كسي كه مي ايستد، 
به اطرافش هم به كارش مس��لط تر است. خطيب نماز 
جمعه تهران ادام��ه داد: ما حضور در جنگ اقتصادي و 

فرهنگي را اجراي دستورات خدا مي دانيم. 

چهره ها



3 كالن

برخي نمايندگان مجلس به ناهماهنگي هاي تيم اقتصادي دولت انتقاد دارند

كارشناسان اقتصادي تأكيد كردند

ناهماهنگي هاي تيم اقتصادي يا نبود فرمانده اقتصادي؟

معافيت ها، پاشنه آشيل نظام مالياتي

اشتغال پايدار به واسطه اقدامات توسعه اياخذ ماليات از سپرده هاي بانكي هنوز مطرح نيست

گروه اقتصاد كالن|
در ميانه دولت دوم حسن روحاني، هنوز مشكل ناهماهنگي 
در تيم اقتصادي دولت به قوت خود باقي اس��ت. هنوز به 
گفته بسياري از ناظران تصميمات به صورت جزيره اي اخذ 
مي شود و هماهنگي و انسجام الزم وجود ندارد. در همين 
زمينه يك نماينده مجلس به »تعادل« مي گويد قبل از اينكه 
دولت بخواهد با جامعه صحبت كند بايد در درون خود به يك 

وحدت رويه برسد بعد دست به اقدام بزند.
به گزارش »تعادل«، حسن روحاني كه براي بار دوم به عنوان 
رييس جمهور انتخاب شد، صداهاي بسياري از كارشناسانان 
و همچنين از دستگاه ناظر يعني مجلس شوراي اسالمي 
به گوش مي رسيد مبني بر اينكه بهتر است دولت به فكر 
انسجام در تيم اقتصادي خود باشد. دليل هم مشخص بود. 
تيم اقتصادي دولت يازدهم با هم درگيري هاي بس��ياري 
داشتند. موضوعاتي مانند يارانه ها، نرخ سود بانكي، ماليات، 
نحوه هزينه كرد بودجه و... موارد متعددي از اختالف را بين 
اعضاي تيم اقتصادي دولت ايجاد كرده بود و بعضا در مدت 
زمان كوتاهي هر يك سخناني ايراد مي كردند كه ديگري 
آن را نقض مي كرد. مجموعه اين اتفاقات منجر به آن شد كه 
رييس جمهوري ناگزير شود بين ابقاي وزير اقتصاد يا رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي دست 
به انتخاب بزند. انتخ��اب وي در نهايت به نفع حذف وزير 
اقتصاد و استمرار فعاليت رييس سازمان برنامه و بودجه و 
رييس بانك مركزي بود. در ابتداي امر هم اولين وزير اقتصاد 
منتخب دولت يازدهم بنا را بر برقراري ارتباط حسنه با ساير 
تيم اقتصادي گذاشته بود هرچند كه عمرش در كابينه بلند 
نبود، با پيش آمدن مساله شوك ارزي و تورم هاي جهشي 

حاصل از آن، مجلس راي به عزل وي داد.

 تيم جديد و اختالفات جديد
اكنون و با گذر يك سال از روي كار آمدن وزير جديد اقتصاد 
دولت دوازدهم آنگونه كه اخبار نشان مي دهد بار ديگر از 

تيم اقتصادي دولت صداي ناسازگاري به گوش مي رسد. 
آخرين نمونه همين اليحه افزايش پايه هاي مالياتي است 
كه در وزارت اقتصاد تهيه شده و طبق آن قرار بر اين شده 
كه سود سپرده بانكي مشمول ماليات شود ولي بالفاصله 
رييس كل بانك مرك��زي آن را تكذيب كرده و اعالم كرد 
كه چني��ن برنامه اي به هيچ عنوان اجرا نخواهد ش��د. از 
سوي ديگر اخيرا اختالفاتي ميان وزارت صنعت و گمرك 

جمهوري اسالمي ايران هم در گرفته است. در حالي كه 
بسياري تقصيرات مربوط به رسوب كاال را از چشم گمرك 
مي بينند مس��ووالن گمرك ايراد وارده را از سوي وزارت 
صنعت،  معدن تج��ارت مي بينند كه در مقطعي در ثبت 
سفارش سهل انگاري كرده است.اين موضوعي است كه 
مجلس هم روي آن دست گذاشته است. در همين زمينه 
اخيرا، مهدي مقدسي نماينده مجلس شوراي اسالمي در 

گفت وگو با »تعادل« گفت: اكنون بين تيم اقتصادي دولت 
نيز انسجام مورد نياز وجود ندارد و براي برون رفت از اين 
وضعيت و خروج از بحران بايد چاره اي انديشيد. متاسفانه 
وزارتخانه ها هنوز هم جزي��ره اي عمل مي كنند، اين در 
حالي است كه براي پيشرفت برنامه ها و اجراي صحيح آن 
بايد در برنامه هاي دولت انسجام وجود داشته باشد. بعضا 
اين تصميمات خوبي در حوزه كالن گرفته مي شود اما در 

اجرا اثرات خود را آنگونه كه بايد بروز نمي دهد، براي مثال 
بانك مركزي يك رويكرد دارد، وزارت صنعت رويكردي 
ديگر براي خود دارد و... اين تناقض ميان سياس��ت هاي 
دولت باعث ش��ده موفقيتي كه ما به دنبال آن هس��تيم 
محقق نشود.او ادامه داده است البته حركت هاي مثبتي 
هم صورت گرفته و ما منكر نمي ش��ويم اما كافي نيست 
و بايد حتما رويكرد دولت اين باش��د كه بين بخش هاي 
مختلف اقتصادي خود انسجام ايجاد كند و سياست هاي 
هماهنگي را در پيش بگيرند. بدنه دولت هر يك براي خود 
ساز جداگانه اي نزند بلكه همه به يك سياست مشترك كه 
سر آن به اجماع رسيده اند جامعه عمل بپوشانند.به گفته 
مهدي مقدس��ي اينكه امور اقتصاد كشور پيش نمي رود 
بيشتر به همين دليل است.اكنون كه ساماندهي اوضاع 
اقتصادي كش��ور به كندي پيش مي رود برخي اين روند 
را نتيجه ناهماهنگي هاي ميان دولتيان مي دانند. به اين 
معني كه ناهماهنگي ها باعث شده است تصميماتي كه 
در دولت گرفته مي شود به درستي اجرا نشود. در همين 
زمينه بهروز نعمتي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: رييس كل بانك مركزي پيگير يكسري 
موارد مربوط به نظام بانكي مانند سود بانكي، كاهش نرخ 
بهره و غيره است .اما استنباط من اين است كه اين موارد 
بايد با يك تيم منسجم در دولت انجام شود امروز اين تيم 
اقتصادي دولت همگون نيست به اين معنا كه پازل ها در 
كنار هم نيس��تند كه بخواهد كار به درستي پيش برود، 
در فضايي كه وجود دارد من فكر مي كنم كه موضوعات 
به صورت جزيرهاي بررس��ي مي شود، باالخره ليدر تيم 
اقتصادي مشخص نيست چه كسي است؟ اينكه هدف 
تيم اقتصادي چيست؟ هنوز مشخص نيست. در اين ميان 
گمانه زني هايي صورت مي گيرد و قرار بر اين است كه به 
واس��طه اين گمانه زني ها كار پيش رود. به نظر من دولت 
قبل از اينكه بخواهد با جامعه صحبت كند بايد در درون 

خود به يك وحدت رويه برسد بعد دست به اقدامي بزند.

پيش نويس اصالح برخي قوانين و مقررات مالياتي، توجه 
زيادي را در روزهاي اخير به خود جلب كرده است. از ماليات 
بر سود س��پرده هاي بانكي گرفته تا حذف معافيت هاي 
مالياتي مناط��ق آزاد. از طرف ديگر، هر چه ب��ه آذر ماه و 
زمان تقديم اليحه بودجه به مجلس نزديك تر مي شويم، 
پيش بيني ها از منابع درآمدي دولت در س��ال آينده نيز 

بيشتر مي شود.
ايرنا پالس با بيان اين مطلب درگزارش��ي افزود: با ايجاد 
اصالح��ات س��اختاري در بودجه، انتظار م��ي رود منابع 
درآمدي دولت گستردگي بيش��تري پيدا كنند و اتكاي 
كمت��ري به اندك منابع حاصل از فروش دش��وار نفت در 
شرايط تحريمي داشته باشند. اين عوامل در كنار يكديگر 
موجب شدند تا نگاه ها به سمت درآمدهاي مالياتي جلب 
شود. به همين منظور، انديشكده سياست گذاري اقتصادي 
دانشگاه تهران، در نشس��تي راهكارهاي جبران كسري 
بودجه از طريق افزايش درآمده��اي مالياتي را با حضور 

كارشناسان اين حوزه بررسي كرد.
در اين نشست، احمد زماني، معاون پژوهش، برنامه ريزي و 
امور بين الملل سازمان امور مالياتي با تأكيد بر اصالح قوانين 
و مقررات مالياتي گف��ت: اين اصالحات در زمينه ماليات 
بر ارزش افزوده و س��اماندهي و حداقل كردن معافيت ها، 
قابل پيگيري است. بحث معافيت هاي مالياتي، نه صرفًا 
با هدف افزايش درآمد، بلكه با هدف حل مسائل اجرايي، 
رفع تبعيض و همچنين تكميل زنجيره هاي اطالعاتي، در 
دستور كار است.وي مهم ترين مالحظه اصالحات ماليات 
ب��ر ارزش افزوده را اثر تورمي آن دانس��ت و ادامه داد: نرخ 
ماليات بر ارزش افزوده در ايران در مقايسه با كشوهاي ديگر 
بسيار پايين است كه البته، مالحضات شرايط اقتصادي و 
اجتماعي را در نظر داريم. در مورد ماليات بر ارزش افزوده، 
موضوع تغيير سهم دولت نيز مطرح است. اگر شهرداري ها 
مي توانستند منابع درآمدي پايدار براي خود ايجاد كنند، 
نيازي به كاهش س��هم دولت از درآم��د ماليات بر ارزش 

افزوده نبود.زماني ادامه داد: مهم ترين اصالح مالياتي در 
ميان مدت، بحث ماليات بر مجموع درآمد اس��ت كه پايه 
جديدي نيست و به معناي نظام كارآمدتري براي ماليات بر 
درآمد اشخاص در نظر گرفته مي شود. نمونه اي از ماليات 
بر درآمد اشخاص، ماليات بر مشاغل است. معافيت هاي 
آشكار و پنهاني در ماليات بر مشاغل داريم كه تحت پوشش 
معافيت يا فعاليت هاي غير اقتصادي، فعاليت اقتصادي 
انجام مي گيرد. مش��اغل زيادي در بخش لوكس جامعه 
هستند و درآمد قابل توجهي دارند، اينها بايد بار مالياتي 

را تحمل كنند.
زماني درباره ماليات بر مجموع درآم��د توضيح داد: بايد 
اطالع رس��اني شود كه ماليات بر مجموع درآمد، يك پايه 
مالياتي جديد يا يك فشار مالياتي مضاعف نيست بلكه براي 
افرادي است كه از معافيت هاي متعدد استفاده مي كنند 
يا براي افرادي اس��ت كه اصاًل در چتر مالياتي قرار ندارند. 
وقتي قرار است جمع درآمد را در نظر بگيريم، يعني همه 
درآمدهاي شخص، مشمول ماليات خواهد شد، مگر اينكه 

قانون گفته باشد داراي عدم شمول يا معافيت است.

 بيشترين معافيت هاي مالياتي دنيا را داريم
وي معافيت هاي مالياتي را پاش��نه آش��يل نظام مالياتي 
خواند و گفت: بر اس��اس اذعان مراجع بين المللي، ايران 
بيشترين تنوع و عمق معافيت هاي مالياتي را دارد كه از آنها 
سوءاستفاده مي شود؛ مانند مناطق آزاد كه آثار آن به شدت 

كشور را آزار مي دهد و ماليات ها را تهديد مي كند.
وي با اش��اره به حذف معافيت هاي بخش فرهنگ گفت: 
دوستان ما در حوزه فرهنگ نگران نباشند. اين اصالحات 
با مالحظاتي انجام خواهد شد و انتظار داريم حوزه فرهنگ 
در بحث فرهنگ سازي اصالحات و اطالع رساني مالياتي به 
ما كمك كند. اصالحات به معناي افزايش فشار مالياتي بر 
فعاالن اقتصادي نيست؛ بلكه به مفهوم وصول ماليات هاي 

حقه از بخش هايي است كه از آنها ماليات اخذ نمي شود.

زماني درباره سود سپرده بانكي توضيح داد: سود سپرده، 
يكي از انواع درآمد اس��ت. در ماليات بر سود سپرده، دقت 
داريم كه سطحي از سود سپرده را معاف كنيم. بحث مهم تر 
اين است كه از سود اسمي ماليات بگيريم يا سود حقيقي. 
وقتي اقتصاد در شرايط تورمي است، بايد اين موارد را در 
نظر بگيريم و به شرايط پولي و مالي دولت توجه كنيم. مثال 
وقتي سود سپرده در كشور منفي است، ماليات بر آن، چه 
اقتضائاتي دارد. مالي��ات با همه بخش هاي اقتصاد درهم 
تنيده اس��ت. ما محدوديت منابع، تورم و س��ركوب مالي 
داريم حتي اگر در شرايط فعلي امكان اجراي قانوني مانند 
ماليات بر سود سپرده وجود نداشته باشد، بايد اين ساختار 

آن وجود داشته باشد.

 نمي دانيم چه ميزان معافيت مالياتي داريم
در ادامه اين نشست، سيد محمدهادي سبحانيان، مديركل 
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس با 
اشاره به خروج امريكا از برجام و كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي، پيش بيني از كسري بودجه دولت را در سال جاري 
حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اع��الم كرد و محورهاي 
اصالحي براي جبران اين كسري را مديريت هزينه هاي 

دولت و ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت دانست.
سبحانيان معافيت هاي مالياتي گسترده را از مسائل نظام 
مالياتي كشور دانست و ادامه داد: هيچ ديد روشني وجود 
ندارد كه چه اقالم��ي، چه فعاليت هايي و چه مناطقي در 
كشور معاف از ماليات هستند. ما در بودجه سال گذشته، 
پيشنهاد داديم كه در پيوستي كليه اقالم معاف، احصا شود 
و برآوردي داشته باشيم كه هر كدام از آنها، چه مقدار از منابع 
را از دسترس دولت خارج مي كند. اين تصوير كمك مي كند 
بدانيم چگونه مي توانيم اين معافيت ها را ساماندهي كنيم، 
اما دولت مخالفت كرد.وي درباره معافيت هاي مالياتي گفت: 
از جمله معافيت هاي گسترده مالياتي، سود سپرده هاي 
بانكي است. معافيت مالياتي هنرمندان از ديگر موارد است. 

چرا كسي كه كنسرت برگزار مي كند يا فردي كه براي بازي 
در يك نقش، درآمد ميلياردي دارد، از ماليات معاف است؟ 
بحث ديگر انتشارات اس��ت. برخي از آنها مانند انتشارات 
فرهنگي و درسي، بايد حمايت شوند، ولي برخي انتشاراتي 
كه مثاًل در حوزه كنكور، فعاليت تجاري مي كنند، چرا بايد 
معاف باشند؟ درباره مناطق آزاد نيز گزارش هاي متعددي 
نشان مي دهند معافيت هاي مالياتي، اثربخشي نداشته و 

محل فرار مالياتي و فساد شده  است.
سبحانيان مس��اله ديگر نظام مالياتي را عدم ساماندهي 
حساب هاي بانكي با وجود تكاليف قانوني دانست و ادامه 
داد: مي توان به نام يك كودك، حس��اب بانكي با گردش 
ميلياردي باز كرد و مودي سازمان امور مالياتي هم نبود. 
مش��ابه اتفاقي كه براي سلطان سكه افتاد. اين فرد حجم 
عظيمي از مبادالتش را با حساب هايي كه با نام خودش نبود 
انجام مي داد. از طرف ديگر، مي توان دستگاه كارتخوان را به 
نام يك نفر گرفت و به حساب فرد ديگري متصل كرد يا براي 
يك واحد شغلي، چندين دستگاه كارتخوان گرفت يا در 
مناطق آزاد، دستگاه كارتخوان گرفت و در سرزمين اصلي 

استفاده كرد و هيچ ساماندهي در اين زمينه وجود ندارد.

 سامانه رفاه به سامانه مالياتي متصل شود
محمد وصال، عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد 
شريف، نيز با تأكيد بر معافيت هاي مالياتي، نمونه هايي از 
موارد قابل اصالح را مورد بررسي قرار داد. وي در ابتدا درباره 
ماليات بر مجموع درآمد گفت: در حال حاضر اين نوع ماليات 
را نداريم و انواعي از ماليات مانند ماليات بر حقوق و ماليات 
بر مشاغل را مي توان ذيل آن اضافه كرد. همه پايه هايي كه 
تحت عنوان درآمد ش��خصي مطرح مي شوند، بايد يكجا 
ديده ش��ود و تخفيفات بين پايه اي و با توجه به وضعيت 
خانوار در نظر گرفته شود.وي درباره حذف معافيت هاي 
مالياتي توضيح داد: بحث معافيت ها خيلي جدي است؛ به 
عنوان مثال معافيت مالياتي مناطق آزاد، منطقي ندارد و اين 
مناطق را به محلي براي فرار مالياتي تبديل كرده است. مثاًل 
ما ماليات بر حقوق بازنشستگي نداريم. افرادي را داريم كه با 
درآمدهاي ديگر، درآمد دوران بازنشستگي خود را تكميل 
مي كند چرا نبايد ماليات پرداخت كنند؟ نظام بازنشستگي  
م��ا برخي افراد ۵۰ س��اله را كه در اوج كار خود هس��تند 

بازنشسته مي كند، معافيت مالياتي اين افراد، منطقي ندارد 
و البته، ساماندهي اين معافيت ها در تضاد با حمايت از افراد 
با درآمد پايين نيست. براي هدف گيري موارد حمايتي الزم 

است سامانه رفاه، به سامانه مالياتي متصل شود.
وصال با انتقاد از ماليات بر درآمد اجاره امالك و مستغالت 
گف��ت: قوانين عجيب��ي در اي��ن زمينه حاكم اس��ت و 
معافيت هايي بر اساس متراژ وجود دارد. همه مي دانيم يك 
خانه هزار متري در يك منطقه دورافتاده با يك خانه ۵۰ 
متري مثاًل در منطقه تجريش، از نظر ارزش متفاوت است 

و ماليات بايد بر اساس درآمد باشد، نه متراژ.
وي سود س��پرده بانكي و س��هام را نوع ديگري از درآمد 
دانس��ت و ادامه داد: بانك مركزي اين را رد مي كند، اما آيا 
سود س��پرده، درآمد است يا خير؟ من مقداري پول دارم، 
مي توانم اين را در بانك بگذارم يا در بنگاه سرمايه گذاري 
كنم. اگر در بنگاه بگذارم بايد ماليات بدهم، اما اگر در بانك 
بگذارم اين طور نيس��ت. همچنين بحث در بحث سهام، 
تخفيف هاي متعددي بر عملكرد شركت هاي بورسي داريم 
كه لزومي ندارد وجود داشته باشند.وصال، ماليات بر عايدي 
سرمايه را شامل دو قسمت اصلي مسكن و سهام دانست 
و گفت: در بحث مسكن، سامانه كد رهگيري فعال است و 
مي تواند به تشخيص ماليات كمك كند. فراموش نكنيم 
عوارض امالك پايين است. چرا افراد نبايد متناسب با ارزش 
خانه خود ماليات بپردازند؟ البته، شهرداري هم بايد درباره 
تخصيص اين درآمدها پاس��خگو باشد.وي درباره اصالح 
ماليات بر ارزش اف��زوده در كوتاه مدت گفت: اين اصالح، 
منوط به كسب رضايت موديان است، ما امكان افزايش نرخ 
از ۹ به ۱۱ درصد را داريم و بايد نارضايتي موديان در استرداد 
مالياتي را حل كنيم. در كشورهاي دنيا نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد 
براي ماليات بر ارزش افزوده، نرخ رايجي است. در اصالح 
ماليات بر سود شركت ها، الزم است شرايط بنگاه ها را در نظر 
بگيريم. در مواردي شاهديم به دليل تعيين اهداف درآمدي، 
بخشنامه مي شود كه مثاًل فرد هر چقدر سال گذشته ماليات 
داده االن بايد هشت درصد بيشتر بدهد كه اين موضوع هيچ 
منطقي ندارد و در شرايط ركود اقتصادي، بخش زيادي از 
موديان، تحت تأثير آن قرار مي گيرند. همچنين موديان 
تازه وارد و كوچك يا ابزارهاي الزم را ندارند يا بايد در مباحث 

مالياتي، آموزش هاي الزم را ببينند.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: هنوز طرح يا اليحه اي با موضوع اخذ ماليات از سود 
سپرده هاي بانكي به كميس��يون واصل نشده و در دستور 

كميسيون قرار نگرفته است.
»سيد حسن حس��يني ش��اهرودي« در گفت وگو با ايرنا 
درخصوص اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي گفت: هنوز 
طرح يا اليحه اي با اين موضوع به كميسيون واصل نشده و در 
دستور كار ما قرار ندارد. اما در صورت وصول  چنين طرحي 

بعيد است در كميسيون پذيرفته شود.
وي توضيح داد: حوزه اقتصاد، حوزه س��يالي است و اثرات 
وضعي هر تصميمي به حوزه هاي ديگر هم كشيده خواهد 
شد. حوزه نظام پولي، بانكي، ارزي، بورس، توليد و اشتغال 
و شاخص هاي ديگر اقتصادي با اين تصميم تحت تاثير قرار 
خواهند گرفت.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در 
نقد اين ايده گفت: اگر اين طرح صرفاً يك تصميم آني و واحد 
را به منظور كسب درآمد براي دولت باشد، طبيعتاً مي تواند 
حجم سپرده ها را در بانك ها به حداقل برساند و بازارهاي 
ديگر را مثل ارز و طال متاثر كند. اما اگر بتوانيم حركتي كنيم 
كه اين سپرده ها به سمت حوزه توليد يا بورس برود، آن موقع 
شايد اين ايده مناسب باش��د.وي در ادامه افزود: تجربه ما 
نشان داده است كه با صرفا دست زدن به سپرده هاي بانكي، 
مانند كاهش سود سپرده، با مشكالت اقتصادي عديده اي 
مانند مشكل خاص سال هاي ۹۶ و ۹۷ در حوزه ارز و طال، 
مواجه خواهيم شد.حسيني شاهرودي خاطرنشان كرد: ما 
بايد مشوق هايي را براي ورود سرمايه به سمت توليد داشته 

باشيم و همزمان با آن سخت گيري هايي مانند بستن ماليات 
بر سپرده هاي ثابت وضع كنيم. همچنين مي توان بانك ها 
را مكلف كرد تا سپرده ها را به سمت توليد ببرند و از داللي 
و واسطه گري حذر كنند.سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس با تاكيد بر اهميت ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي 
مستقيم در تحقق امر شفافيت گفت: طبق اين ماده پول 
وارد هر حوزه اقتصادي كه ش��ود، مي توان آن را شناسايي 
كرد. در اي��ن ماده قانوني آمده اس��ت كه حتي موجودي 
نقد در صندوق ها، بايد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي 
اظهار شود تا سازمان مالياتي اطالعات جامع شهروندان را 
در حوزه اموال منقول، غير منقول و نقدينگي آنها را داشته 
باشد.وي درباره راهكارهاي تحقق اين ماده قانوني گفت: 
جهت تحقق اين اصل تنها نياز است كه ابزارها و مكانيزم هاي 
موجود نزد دستگاه ها به سامانه جامع مالياتي كشور متصل 
بشود. تا امروز هم برخي دستگاه ها اين كار را انجام داده اند 
اما متاس��فانه طي آخرين اطالعاتي ك��ه داريم حدود ۷۰ 
درصد دستگاه هاي دولتي به سامانه جامع متصل نشده اند.

حسيني اتصال بخش خصوصي به اين سامانه را هم مشابه 
بخش دولتي دانست و افزود: بخش خصوصي هم  موظف 
است كه سامانه ها و اطالعات خود را متصل كند. البته ابزار و 
امكاناتش بعضاً به وجود آمده و بعضاً هنوز ايجاد نشده است. 
مثال صندوق مكانيزه فروش كه در مب��ادي فروش كاال و 
خدمات همه اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است 
يكي از سامانه هاي موجود اس��ت كه در صورت اتصال به 
سامانه جامع مالياتي كشور در ايجاد شفافيت كمك بزرگي 

مي كند. سخنگوي كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: 
با اعمال شفافيت در همه حوزه ها مبدا و مقصد منابع مالي 
همه شهروندان ش��فاف مي شود. به عنوان مثال اگر از اين 
پس پولي از حساب فردي خارج شود و به سمت ارز و طال 

برود، تشخيص آن براي سامانه مالياتي كشور آسان است.
وي ادامه د اد: در اقتصادهاي پيشرفته اگر پولي به حساب 
ش��ما وارد يا خارج شود بايد پاسخگو باشيد. امروز تمام 
كشورهاي پيشرفته دنيا، از كش��ورهاي سرمايه داري 
دنيا گرفته تا كشورهاي اسالمي مانند مالزي و اندونزي 
كه پيشرفته محسوب مي شوند، بر همين اساس عمل 
مي كنند.نماينده مردم شاهرود با تاكيد بر اهميت اتصال 
دستگاه هاي دولتي و حاكميتي به اين سامانه گفت: اگر 
دنبال شفافيت هستيم، شفافيت از پايين به باال نيست، 
از باال به پايين است. اراده حاكميت، اراده مجلس و اراده 
دولت بايد بر اين قرار بگيرد. اگر اراده بر انجام اين كار باشد 
بسيار راحت است و حتي تا دوسال آينده مي توانيم اين 
سيستم را مستقر كنيم.وي افزود: االن حاكميت و مجلس 
تكليفشان را انجام داده اند و قوانين الزم در قالب احكام 
دايمي و برنامه هاي پنج ساله و ديگر قوانين جاري كشور 
مصوب شده اند. ما هيچ كمبودي در حوزه قانوني نخواهيم 
داشت. اما در حوزه اجرا همچنان با كمبودهايي مواجه 
هس��تيم. البته مجلس براي بررسي علل اين كمبودها 
ورود كرده و مثال دو ماه پيش جلساتي با سازمان مالياتي 
در حضور تمام دستگاه هايي كه بايد دستگاه هايشان به 

سامانه جامع مالياتي متصل شوند، داشتيم.

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: نظارت بر 
تخصيص مناب��ع، مهم ترين رويكرد ش��وراي عالي 
اش��تغال اس��ت و بدون نظارت مس��تمر امكان پذير 
نيست، در حال حاضر اين مهم با سامانه ناظر )سامانه 
كنترل سياس��ت ها و برنامه هاي اشتغال كشور( در 
حال پايش و نظارت است كه با نظارت مي توان فهميد 
سيستم داراي چه نواقصي اس��ت و چگونه مي توان 

آنها را رفع كرد.
محمد شريعتمداري در جلسه كميسيون تخصصي 
شوراي عالي اش��تغال كه با حضور اعضاي اين شورا 
برگزار شد، تصريح كرد: بخشي از كار نظارت هم بايد 
به استان ها سپرده شود. سپردن نظارت به استان ها 
براي جلوگيري از مغايرت ها مهم است تا مغايرت ها 

تبديل به انحراف پايدار و ماندگار نشود.
او افزود: البته فقدان جايگاه مداخالت توسعه اي ناظر 
بر بازار كار يكي از نواقص موجود اس��ت كه بر همين 
اساس با اقدامات توسعه اي بايد زمينه اشتغال واقعي، 

ماندگار و پايدار فراهم شود.
ش��ريعتمداري با بيان اينكه معموال فرد وام گيرنده 
در زمينه كاري خ��ود مهارت دارد، گفت: اگر افرادي 
كه در طرح هاي اشتغال زايي شاغل مي شوند داراي 
مهارت كافي نباش��ند، آسيب زاس��ت.وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي تاكيد كرد: مس��اله آموزش و 
مهارت در ادامه مسير اش��تغال است. بايد جلسه اي 
مشترك با س��ازمان فني و حرفه اي كشور با موضوع 

مهارت افزايي درطرح هاي توس��عه اش��تغال ملي و 
روستايي برگزار شود.وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي 
تشكيل كارگروه اش��تغال اس��تاني را براي بررسي 
برنامه ها و جهت گيري هاي اشتغالزايي مهم دانست 
و افزود: براي تبيين اعالم نرخ بيكاري در بين مردم، 
نقش نظام جامع اطالعات بازار كار بسيار مهم ارزيابي 
مي شود.او هچنين بر ايجاد اشتغال و توانمند سازي 
افرادي كه تحت پوشش نهاد هاي حمايتي هستند و 

خروج آنها از اين چرخه تاكيد كرد.
ش��ريعتمداري در خصوص نقش تعاون در توس��عه 
اش��تغال گفت: آنچه براي ما مهم است افزايش سهم 
تعاون درتوليد ناخالص داخلي اس��ت ك��ه بايد اين 
موضوع را با اش��تغال افراد درتعاوني هاي روس��تايي 
پيش برد و در اين راس��تا بايد به گونه اي برنامه ريزي 
شود كه درش��رايط برابر، طرح هاي تعاوني ارجحيت 
داشته باشند.شريعتمداري افزود: گزارشات طرح هاي 
اشتغال زايي بايد از طريق سامانه ناظر كه مردم به آن 

دسترسي دارند، اطالع رساني شود.
او با بيان اينكه طراحي يك شبكه ارتباطي بين همه 
واحد هاي توليدي به توسعه بازاركار كمك مي كند، 

تعامل با مجموعه تشكل ها را ضروري خواند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيكاري را از مهم ترين 
مسائل كشور دانست و افزود: مديريت اين موضوع هم 
به برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت و هم برنامه هاي 

ضربتي نياز دارد .
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  فصل هشتم –  قدرت پيش رو
  قدرت پول 

شايد بزرگ ترين دليل شكست سيستم سياسي 
امريكا، افزايش قدرت پول است، اين قدرت آنقدر 
است كه بهتر است سيستم سياسي ما را اين گونه 
توصيف كرد كه يك دالر ب��ه ازاي يك راي تا يك 
ش��خص به ازاي يك راي . ما همگ��ي اجزاي اين 
پيوند وحشتناك ميان پول و سياست را مي دانيم: 
البي گراه��ا، مش��اركت كنندگان در كمپين ها و 
رسانه اي كه توس��ط ثروتمندان كنترل مي شود. 
افراد ثروتمند و ش��ركت هاي پولدار از قدرت مالي 
خودش��ان براي خري��د قدرت سياس��ي و تبليغ 
ايده هايش��ان كه گاهي اوقات ب��ا »اخبار جعلي« 
همراه است اس��تفاده مي كنند. فاكس نيوز نمونه 
برجسته اين موضوع است و قدرتش به خوبي ثبت 

شده است.
آنهايي كه پول دارند از آن براي جمع كردن ثروت 
بيشتر براي خودش��ان از طريق سيستم سياسي 
استفاده مي كنند. بنگاه هاي نفتي براي دسترسي 
به قطعه زمي��ن دولتي كه زير آن نفت و ديگر مواد 

معدني وجود دارد به 
ازاي دادن بخشي از 
ارزش منابع،  پيگير 
مي ش��وند و آن را به 
دست مي آورند. اين 
شركت ها در واقع از 
امريكايي هاي عادي 
مي دزدند  اما اين يك 
دزدي مخفي است 

كه فقط امريكايي ه��اي مع��دودي مي دانند كه 
جيب ش��ان را زده اند. دولت كلينتون س��عي كرد 
تا اين ش��ركت ها را مجبور كند تا ارزش كامل آن 
را بپردازند و ش��ركت ها هم يك كمپين موفقي را 
براي حفظ توانايي اشان در گرفتن منابع كشور به 
قيمت ارزان راه انداختند.آن روي سكه اين است كه 
شركت ها مبلغ كمي به دولت در ازاي دارايي هاي 
عمومي مي پردازند در حالي كه دولت براي آنچه از 
بخش خصوصي مي خرد مبلغ بااليي را مي پردازد. 
بنگاه هاي دارويي براي افراد سالمندي كه نيازمند 
دارو هس��تند در قانوني كه تحت »مديكر« تهيه 
شده بود يك شرط كوچكي را وارد كردند: دولت، 
بزرگ ترين خري��دار دارو در جهان، مجاز نبود كه 
سر قيمت چانه زني كند. اين شرط و ديگر شروط 
بنا به دستور بنگاه هاي دارويي براي ايجاد قيمت و 
سودهاي باالتر گنجانده شده بود. اين امر كارگر شد. 
داروهاي مديكر بيش از ديگر برنامه هاي دولت مثل 
»مديكيد« كه براي فق��را و ديگر جانبازان و كهنه 
س��ربازان بود، هزينه برد . مديكر براي داروهايي با 
برند يكسان ۷3 درصد بيش��تر پرداخت مي كند. 
نتيجه اين است كه هر ساله، ماليات دهندگان ده ها 
ميلي��ارد دالر از دالرهاي اضافي را براي بنگاه هاي 

دارويي جمع مي كنند و مي پردازند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

انهدام 50 ميليارد تومان 
كاالي قاچاق 

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
از انهدام ۵۰ ميليارد تومان كاالي قاچاق س��المت 
محور از ابتداي سال جاري تاكنون در كشور خبرداد و 
گفت: ارزش ريالي كاالي قاچاق موجود در انبارهاي 
اين سازمان هم اكنون بين ۲3۰۰ تا ۲۵۰۰ ميليارد 

تومان است.
قسوريان جهرمي با اش��اره به اينكه ديگر كاالهاي 
انهدامي به صورت يكجا منهدم نمي ش��ود، افزود: 
هم اينك برنامه امحا در س��ازمان اموال تمليكي به 
صورت تقويمي در آمده و ماهانه در هر استان به هر 
ميزان كااليي كه بايد امحا شود در همان استان اقدام 
خواهد ش��د.وي همچنين بيان كرد: حكم قضايي 
كاالهاي قاچاق سالمت محور در كوتاهترين زمان 
ممكن صادر مي شود چون فساد پذير و ايجاد مشكل 
مي كنند.مديرعامل س��ازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي گفت: بقيه كاالها در پروسه دادرسي 
قرار مي گيرد تا احكام قضايي صادر شود.وي افزود: 
اگر قطعيت حك��م قاچاق بودن كاالها صادر ش��د 
طبق م��واد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و ايين نامه هاي مربوطه بخشي از اين اقالم به صورت 
فروش به ش��رط صادرات از كش��ور خارج مي شود.

قسوريان جهرمي ادامه داد: فروش به شرط صادرات 
كاالي قاچاق با هدف حمايت از توليد داخلي صورت 
مي گيرد.وي گفت: اين كاال ها بصورت مزايده فروخته 
و به وسيله خريدار از طريق گمرك به خارج از كشور 
صادر مي شود.مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي افزود: ارزش ريالي كاالي قاچاق موجود 
در انبارهاي اين سازمان هم اكنون بين دو هزار و 3۰۰ 
تا دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اس��ت.وي با اشاره 
به اينكه قاچاق لطمات شديدي به اقتصاد مملكت 
ميزند، افزود: خوشبختانه مبارزه با كاالي قاچاق طي 
چند ساله اخير در كشور خوب بوده است.قسوريان 
جهرمي اظهار اميدواري كرد كه قاچاق در كشور به 
هيچ وجه اتفاق نيفتد تا مجبور به مبارزه شد چون ارز 
مملكت مصروف اين موضوعات مي شود.وي در ادامه 
بر ضرورت فرهنگ سازي براي پيشگيري از قاچاق 
كاال در جامعه تاكيد كرد و گفت: قاچاق معضلي كه 
خسارتهاي گستردهاي از حيث اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي و غيره به كش��ور وارد مي كند.مديرعامل 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي افزود: ارز 
تك نرخي در بحث كاهش قاچاق تاثيرگذار است اما 
موضوع قاچاق فقط تك نرخي شدن ارز نيست بلكه 

مباحث ديگري در اين زمينه دخيل هستند.



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

طرحنصبدوربينبههمراهبيمهنامهشخصثالث

آشتيدوبارهبامصنوعاتطالباكاهشنوسانوحبابقيمتها

كالهبرداري ۱.۶ ميليارد توماني با استفاده از بيمه شخص ثالث

گروه بانك و بيمه |
روز جمعه 17 آبان 98، در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال با كاهش شديد به 1467 دالر قيمت گذاري رسيد 
و كارشناسان دليل آن را به نتيجه رسيدن توافق بين 
چين و امريكا در مورد كاهش تعرفه هاي چين و امريكا 
در مقابل كاالهاي وارداتي و صادراتي ارزيابي كرده اند. 
به گزارش »تعادل«، همچنين صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي براي روز پنجشنبه 16 آبان قيمت خريد دالر 
را 11 هزار و ۲۵۰ تومان و قيمت فروش آن را 11 هزار و 
۳۵۰ تومان اعالم كرده اند. قيمت خريد هر يورو 1۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش آن 1۲ هزار و 6۰۰ تومان 
در صرافي هاي مجاز بانك مركزي اعالم شد. قيمت سكه 
طرح جديد به 4 ميليون و ۳۰ هزار تومان و طرح قديم 
به 4 ميليون تومان رسيد و انتظار مي رود كه با كاهش 
اونس جهاني و قيمت دالر در هفته جاري، قيمت هاي 
طال و سكه كاهش يابد. اما برخي فعاالن بازار با توجه 
به پيش بيني نرخ دالر 114۰۰ تومان، احتمال افزايش 

نرخ طال و سكه را نيز مطرح كرده اند. 
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي سه شنبه 14 آبان 
98 را ب��راي دالر 11 هزار و ۲41 تومان، يورو 1۲ هزار 
و ۵۵8 توم��ان، پوند انگليس 14 ه��زار و ۲۰7 تومان، 
درهم امارات ۳ هزار و 8۰ توم��ان، لير تركيه ۲ هزار و 
44 تومان و يوآن چين يك هزار و 1۵19 تومان اعالم 
كرد. قيمت ارز در بازار به ثبات نسبي رسيده و بر همين 
اساس بانك ها 16 آبان ماه هر دالر امريكا را 11 هزار و 
۲4۵ تومان و هر يورو را به قيمت 1۲ هزار و 4۰1 تومان 
خريدند. قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 
1۳ هزار و 88۵ تومان اعالم ش��ده است كه نسبت به 
روز قبل تفاوتي ندارد. قيمت ارز مسافرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري 
كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 1۲ هزار و 884 
تومان اعالم ش��ده كه با احتساب كارمزد به حدود 1۳ 
هزار تومان مي رسد كه نسبت به روزهاي قبل كاهش 
يافته است. اين در حالي است كه قيمت فروش يورو در 

صرافي ها 1۲ هزار و 6۰۰ تومان است.
به گزارش ايس��نا، بررسي قيمت خريد و فروش ارز در 
هفته جاري حاكي از آن اس��ت كه نرخ ها در اين بازار 
كمي رش��د كرده اس��ت. قيمت دالر ك��ه در روزهاي 
گذشته تا 11 هزار و 1۵۰ تومان نيز رسيده بود، ناگهان 
تغيير مسير داد. قيمت دالر در اين هفته از 11 هزار و 
1۵۰ تومان به 11 هزار و ۳۵۰ تومان رسيده كه به اين 
ترتيب، نوس��ان تغيير قيمت اي��ن ارز در هفته جاري 

حدود ۲۰۰ تومان بوده است.
با اين وجود بازار ارز كماكان آرام بوده و رييس كل بانك 
مركزي هم اطمينان داده ك��ه بازار بطور كامل تحت 

كنترل بانك مركزي است.
هرچند كه بازار در شرايط فعلي قابل پيش بيني نيست، 
اما صرافان حاضر در بازار ارز معتقدند كه دليل مشخصي 
براي افزايش قيمت ارز وجود ندارد و در همين راس��تا 
بعيد به نظر مي رسد كه قيمت ها در روزها و ماه هاي آتي 
افزايش  ناگهاني داشته باشد. در حال حاضر صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي تا سقف ۲۲۰۰ دالر يا يورو يك بار در 
سال در قالب ارز مسافرتي به مردم ارز پرداخت مي كنند.

از سوي ديگر، بازار متشكل ارزي قرار بود براي كشف 

قيمت واقعي ارز در نيمه نخست امسال آغاز به كار كند 
كه با گذشت بيش از چند ماه از وعده بانك مركزي، هنوز 

خبري از فعاليت بازار متشكل ارزي نيست.

   بان�ك مرك�زي: دالر يكماه�ه ۴.۲ درصد 
ارزان شد

براس��اس آمار بانك مركزي متوسط قيم�ت ف�روش 
يك دالر امريكا در شهريور ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر 
تهران 11 هزار و ۳91 تومان بود كه در مقايس��ه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.۲ درصد و 9.8 
درصد كاهش داشته است. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب 1۰ 

هزار و 98۰ تومان و 11 هزار و 64۰ تومان بوده است.
در شهريور ماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك يورو 
در بازار آزاد شهر تهران 1۲ هزار و 6۳9 تومان بود كه در 
مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۵.8 
و 14.4 درصد افزايش داشته است. همچنين حداقل 
و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه مذكور به ترتيب 
1۲ هزار و ۳6۳ تومان و ١۳ هزار و ۳4 تومان بوده است.  
در شش ماه اول س��ال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش 
يك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد ش��هر تهران به 
ترتيب 1۲ هزار و 89۰ تومان و 14 هزار و ۵88 تومان 
بوده است. متوسط قيمت فروش ساير ارزهاي عمده در 

جداول زير نشان داده شده است.

   آشتي دوباره با مصنوعات طال
از س��وي ديگر رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با 
بيان اينكه خريداران طال هم اكنون مصرف كنندگان 
واقعي هستند، گفت: پس از شفاف سازي هاي انجام 

شده درباره مش��كالت خريد طالي آب شده، اكنون 
مردم از طالي آب شده فاصله گرفته و به خريد دوباره 

مصنوعات روي آورده اند.
»ابراهيم محمدول��ي« در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره 
وضعيت بازار طال گفت: پس از پايان ماه محرم و صفر، 
اندكي وضعيت معامالت طال بهتر ش��ده و استقبال 
مردم از مصنوعات و زيورآالت طال افزايش يافته است.

رييس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: قيمت 
هر گرم طالي 18 عيار بين س��ه تا پنج هزار تومان و 
بهاي هر س��كه تمام بهار آزادي نيز حدود ۲۰ هزار 

تومان در روزهاي اخير رشد داشته است.
وي يادآور ش��د: بخشي از رشد قيمت طال و سكه در 
بازارهاي داخلي ناش��ي از رش��د بهاي اونس طال در 
بازارهاي جهاني ب��وده كه البته آن نيز دوباره اندكي 

افت كرده است.

   كاهش استقبال از طالي آب شده
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: در س��ال 97 
و ماه هاي ابتدايي س��ال 98 خريداران بيشتر به سراغ 
طالي آب شده مي رفتند اما پس از شفاف سازي هايي كه 
صورت گرفت و مردم متوجه برخي تخلفات رخ داده در 
اين بخش شدند، افراد غير متخصص از طالي آب شده 
فاصله گرفته و به خريد دوباره مصنوعات روي آورده اند.

محمدولي يادآور شد: در برخي موارد، شماري از افراد 
ناآشنايي كه اقدام به خريد طالي آب شده كرده بودند 
به دليل نداشتن اطالعات فني، دچار خسارت شدند 
كه برخي از آنها به اتحاديه ط��ال و جواهر نيز مراجعه 
كرده اند.وي با بيان اينكه فروش طالي آب شده توسط 
طالفروشي هاي داراي مجوز، مشكلي نداشته است، 

اظهارداشت: در برخي موارد، افراد با هدف كسب سود 
بيشتر اقدام به خريد طالي آب شده از واحدهاي فاقد 
مجوز يا فروشندگان سيار مستقر در راه پله مجتمع هاي 
تجاري كرده بودند كه اكنون با مشكل مواجه شده اند.

   جذابيت قاچاق طال از بين رفت
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره حباب سكه 
نيز گفت: در دو ماه گذشته، حباب سكه تخليه شده و به 
صفر رسيده است. حدود يك ماه قبل، حتي براي چند 
روز حباب سكه منفي شد و به زير قيمت هاي جهاني 

افت كرد كه البته دوباره به مرز صفر بازگشت.
محمدولي درباره برخي شايعات مبني بر قاچاق طال به 
خارج از كشور و ذوب كردن سكه براي قاچاق، گفت: 
با توجه به اينكه حباب منفي سكه از بين رفته و فاصله 
قيمتي بين ط��ال در بازارهاي داخلي و خارجي وجود 

ندارد، اين نوع قاچاق جذابيتي ندارد.

   بازگشت مصرف كنندگان واقعي به بازار طال
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران افزود: اميدواريم كه 
وضعيت بازار طال همچنان ثبات خود را حفظ كرده و 
از نوسان هاي شديد سال گذشته فاصله بگيرد. به نظر 
مي رس��د كه قيمت ها در بازار سكه و طال به وضعيت 
فعلي خود ادامه دهد و تنها گاهي اوقات، نوسان اندك 

كاهشي يا افزايشي را تجربه كند.
وي با اش��اره به بازگشت رونق اندك به بازار طال گفت: 
خريداران كنوني طال مانند سال 97 به فكر خريد طال 
براي سرمايه گذاري نيستند.در واقع خريداران طال در 
حال حاضر مصرف كنندگان واقعي هس��تند كه براي 
مصرف خانواده خ��ود اقدام به خري��د مي كنند. بازار 

خريد طالي آب ش��ده در دو س��ال اخير به ويژه پس 
از رشد ش��تابان نرخ دالر و افزايش بهاي سكه و طال، 

رونق گرفت.
طالي آب شده در سال گذشته به اوج محبوبيت خود 
رسيد بطوري كه حدود 6۰ تا 8۰ درصد معامالت بازار 
طال را به خ��ود اختصاص داده بود، اما به تدريج پس از 
افزايش نگراني هاي مربوط به افزودن مس و ساير فلزات 

به آنها جذابيت شان رو به كاهش گذاشت.

   نزول قيمت سكه و طال
از س��وي ديگر طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران، با وجود اينكه در روزهاي ابتدايي هفته اي 
كه گذشت افزايش قيمت سكه و طال وجود داشته است، 
اما در روزهاي پاياني هفته مجددا آن افزايش قيمت از 
بين رفته و به سطح قيمتي روزهاي پاياني هفته پيش 

از آن بازگشته است.
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
در مجم��وع از ابتداي هفته تا روزه��اي پاياني هفته، 
سير قيمت ها صعودي بود به اين معنا كه قيمت سكه 
و طال در حدود 4٠ هزار تومان افزايش داش��ت. اما در 
روز پاياني هفته )پنج شنبه( قيمت هاي جهاني كاهش 
يافت و باعث شد كه قيمت سكه و طال كاهش و سكه به 
زير چهار ميليون تومان برسد. از ابتداي هفته تا اواسط 
هفته قيمت س��كه حدود 4٠ هزار تومان افزايش و در 
روزهاي پاياني هفته اين 4٠ هزار تومان كاهش پيدا كرد 
و مجدد به سطح قيمت هاي هفته گذشته بازگشت.وي 
افزود: عالوه بر اين با توجه به اتمام ماه صفر و آغاز مجدد 
مراسمات جشن، تقاضاي مجدد افزايش يافت، اما تقاضا 
باعث نشد كه قيمت سكه و طال افزايش داشته باشد و به 
نظر مي رسد كه همين تداوم ثبات قيمت وجود داشته 
باشد.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران پيش بيني 
كرد: از سوي ديگر با توجه به روند كاهش قيمت جهاني 
طال پيش بيني مي شود كه در روزهاي آينده ثبات نسبي 
وجود داشته باشد؛ ضمن اينكه قيمت ارز نيز از سوي 

بانك مركزي تحت كنترل است.

   سقوط هفتگي كم سابقه طال
درخبري ديگر قيمت طال پس از سقوط دو درصدي در 
روز گذشته كه تحت تاثير دورنماي توافق تجاري امريكا 
و چي��ن روي داد، در معامالت روز جمعه بازار جهاني 
تغيير چنداني نداش��ت و در مس��ير ثبت بزرگ ترين 

كاهش هفتگي در دو سال و نيم گذشته قرار گرفت.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار س��نگاپور تغيير چنداني نداشت و در 1468 دالر 
و 86 سنت ايس��تاد.در بازار معامالت آتي امريكا، هر 
اونس ط��ال ۰.۲ درصد افزايش يافت و به 147۰ دالر و 

1۰ سنت رسيد.
بازارهاي سهام جهان به پيشروي پرداختند و شاخص 
دالر پس از اينكه مقامات اعالم كردند چين و امريكا در 
صورت امضاي فاز اول توافق، تعرفه  روي كاالي يكديگر 
را حذف خواهند كرد، صع��ود كرد.با اين حال فاز اول 
توافق تجاري با مخالفت شديد در كاخ سفيد به دليل 
نگراني نسبت به كاهش اهرم نفوذ امريكا در مذاكرات 

پس از لغو تعرفه هاي تجاري روبه رو شده است. 

رييس كل بيمه مركزي با اش��اره به دستور كار بودن 
نصب دوربين و نصب نرم افزارهاي مخصوص شناسايي 
تصادف در خودروها، گفت: فردي را شناسايي كرده ايم 
ك��ه در مدت يك س��ال مبلغ ي��ك ميلي��ارد و 6۰۰ 
ميليون تومان خسارت شخص ثالث از بيمه ها به بهانه 

تصادف هاي ساختگي كالهبرداري كرده است.
غالمرضا س��ليماني در گفت وگو با ايرن��ا درباره آمار 
تصادفات س��اختگي، اظهار داش��ت: بررسي ها نشان 
مي دهد كه حدود ۲۰ درص��د تصادفات با هدف اخذ 
خسارت شخص ثالث، س��اختگي بوده يا در مدارك و 

مستندات آن تخلف و دستكاري صورت گرفته است.
رييس كل بيمه مركزي با بي��ان اينكه اين معضل به 
ايران اختصاص نداشته و ساير كشورها نيز با آن درگير 
هستند، اضافه كرد: اكنون دستگاه هاي مختلف مانند 
نيروي انتظامي و قوه قضاييه درحال پيگيري هستند.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده براي كاهش تصادفات 
س��اختگي گفت: در سطح كشور ما دو اقدام در بخش 
مطالعاتي و اجرايي براي رفع اين معضل در حال انجام 
است.نخس��ت اينكه، مطالعه اي درباره زمان، شرايط 
و مناطق وقوع تصادفات ساختگي با همكاري نيروي 
انتظامي در حال اجراست كه دستاورهاي جالبي داشته 
اس��ت.رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: بررسي هاي 

ما نشان مي دهد كه افراد متخلف، در مناطق مختلف 
از شركت هاي بيمه متعدد، بيمه نامه اخذ مي كنند تا 
بتوانند در طول سال، چندين بار اقدام به اخذ بيمه نامه 
كنند.در بررسي هاي ما فردي پيدا شد كه در طول يك 
سال يك ميليارد و 6۰۰ ميليون تومان از شركت هاي 
بيمه، خسارت شخص ثالث گرفته بود.رييس كل بيمه 
مركزي يادآور شد: كساني كه حوادث ساختگي را براي 
اخذ خسارت بيمه، ترتيب مي دهند، معموال به شكل 
تيم و باند هستند و به صورت فردي كار نمي كنند.اين 
مطالعات به شركت هاي بيمه اي كمك كرده است كه 
اين افراد متقلب را شناس��ايي كنند.رييس كل بيمه 
مركزي با بيان اينكه ب��راي جلوگيري از اين تخلفات 
به امكانات سخت افزاري و نرم افزاي نياز است، گفت: 
بر اساس طرح هاي جديد، قرار است كروكي تصادفي 
كه پليس از محل تصادف مي كش��د به صورت آنالين 
دراختي��ار بيمه ها و نيروهاي انتظامي ق��رار بگيرد تا 
اف��راد متخلف نتوانند كروكي س��اختگي ارايه كنند.

سليماني افزود: برخي شركت هاي بيمه اقدام به نصب 
نرم افزارهاي��ي كرده اند كه تش��خيص مي دهد كه آيا 
تصادف رخ داده و اينكه جزييات تصادف چگونه بوده 
است. اين نرم افزارها هم در تلفن همراه و هم به صورت 

جداگانه قابل نصب در خودروها هستند.

وي اضافه كرد: همچنين بر اساس طرحي جديد قرار 
است دوربين هايي در خودروها نصب شود كه از همه 
حوادث تصويربرداري كنند. اين تجهيزات مدت هاست 
در جهان كاربرد دارد و مدتي است كه به كشور ما نيز 
وارد شده است.سليماني اظهار داشت: قيمت دستگاه ها 
و تجهيزات شناسايي تصادفات در خودروها باالست كه 
باعث شده استقبال از آنها كم باشد، اما تالش مي كنيم 
كه اين دس��تگاه ها و نرم افزارها بطور رايگان يا قيمت 
پايين به همراه بيمه نامه ش��خص ثال��ث به رانندگان 
تحويل داده ش��ود.به گ��زارش ايرنا، از كاس��بي هاي 
ناسالمي كه به تازگي شيوع زيادي يافته، انجام تصادفات 
س��اختگي با هدف اخاذي از بيمه هاست كه در برخي 
موارد رد پاي آنها به باندهاي سازمان يافته اي مي رسد 
كه افراد بي خانمان و كم بضاعت را طعمه مي كنند.افراد 
سودجو گاهي با صحنه سازي و تصادف ساختگي اقدام 
به پرونده سازي براي اخذ خسارت از بيمه مي كنند كه 
پيگيري ها در برخي موارد به شناسايي باندهاي حرفه اي 
منجر شده است.چندي پيش مديركل پزشكي قانوني 
استان تهران در اين باره به ايرنا گفته بود: در سال گذشته 
)1۳97( 18۵پرونده تصادف ساختگي كشف و با انجام 
كارشناسي هاي تخصصي به مراجع قضايي معرفي شد.

در تصادفات س��اختگي، افراد يا خودشان صدمات را 

وارد مي كنند يا گاهي اوقات توس��ط اف��راد حرفه اي 
كه تخصص دارند صدمات ش��ديد و خطرناكي مانند 
شكستگي اس��تخوان و جراحات متعدد و شكستگي 
دندان ها و ساير موارد روي بدن افراد ايجاد مي شود تا 
از بيمه خسارت بگيرند. معموال در اين نوع تصادفات 
س��اختگي، از خودروهاي قديمي و فرسوده استفاده 
مي كنند.بخش ديگري از تخلفات اين بخش نيز مربوط 

به تباني و سندسازي براي اخذ خسارت تصادف است 
بطوري كه هيچ تصادف��ي رخ نمي دهد، اما براي اخذ 
خسارت بيمه، سندس��ازي مي شود.همچنين گاهي 
اوقات، تص��ادف واقعي رخ مي دهد، ام��ا در اعالم رقم 
خسارت، تخلف شده و رقم بيش��تري اعالم مي شود 
تا از اين طريق، فرد خس��ارت ديده، غرامت بيشتري 

دريافت كند.

افزايش۳۳درصدينمايندگانبيمهعمر
آمارهاي منتشر شده در سالنامه آماري بيمه مركزي 
نشان مي دهد كه تعداد نمايندگان بيمه عمر فعال در 
سال 97 در كشور با ۳۳.۳ درصد رشد به ۲8 هزار و ۳44 

نماينده رسيده است.
به گزارش »تعادل«، تعداد نمايندگان بيمه عمر فعال 
در حالي در سال گذشته ۳۳.۳ درصد رشد داشته كه 
تعداد اين نمايندگان در سال 96 برابر با ۲1هزار و ۲66 
نماينده بوده است.براساس قانون برنامه ششم، ضريب 
نفوذ بيمه در كشور بايد از ۲.۵ درصد كنوني به 7 درصد 
در پايان سال برنامه برسد و سهم بيمه هاي عمر نيز از 
1۲ ت��ا 1۵ درصد كنوني نيز ب��ه ۵۰ درصد از كل بازار 
بيمه برسد.در سال 97، شعب تمام شركت هاي بيمه 

در سراس��ر كشور به يك هزار و ۲۵8 شعبه رسيده كه 
نسبت به يك هزار و 184 شعبه سال 96، افزايشي 6.۳ 
درصدي را نش��ان مي دهد.مجموع نمايندگان بيمه 
فعال )جنرال و عمر( در سراسر كشور نيز در اين سال 
64هزار و 61 نماينده بوده كه 17.1 درصد رشد نسبت 
به سال قبل از آن داشته است.از كل تعداد نمايندگان 
بيمه فع��ال، ۵۵.8 درصد را نمايندگان جنرال و 44.۲ 
درصد ديگر را نمايندگان بيمه عمر تشكيل داده اند. اين 
در حالي است كه در سال 97، تعداد ۲8 شركت بيمه 
داراي نماينده بيمه عمر بوده اند.براساس اعالم سالنامه 
آماري بيمه مركزي، تعداد نمايندگان بيمه عمر فعال 
در شركت بيمه پاسارگاد، 19هزار و 417 نماينده بوده 

كه به تنهايي 68.۵ درصد س��هم از كل اين تعداد را در 
بازار بيمه كشور در اختيار داشته است.با اين حال تعداد 
كارگزاران بيمه فعال در كش��ور در س��ال 97 به 8۳4 
كارگزاري رسيده اس��ت كه نسبت به 616 كارگزاري 

سال قبل از آن ۳۵.4 درصد افزايش نشان مي دهد.
بررسي توزيع كل كارگزاران بيمه در استان هاي كشور 
طي سال 1۳97 حاكي از آن است كه تنها در 8 استان 
كشور شامل تهران، خراسان رضوي، اصفهان، مازندران، 
البرز، آذربايجان شرقي، فارس و يزد )با سهم بين ۳.8 تا 
۳9.9 درصد و در مجموع با 979.9 درصد سهم از كل( 
تمركز آنها بيشتر بوده، به نحوي كه تعداد كارگزاران 
بيمه آنها از ميانگين ۲7 كارگزاري براي هر استان باالتر 

است. در مقابل، تعداد كارگزار در ۲۳ استان ديگر ۲۰.1 
درصد سهم باقي مانده را به خود اختصاص داده است.

تعداد ارزيابان خس��ارت بيمه اي فعال اما در سال 97 
معادل 67.۲ درصد نسبت به سال 96 افزايش يافته و از 

۲۰4 ارزياب به ۳41 ارزياب رسيده است.
ب��ا اين حال تعداد دفاتر ارتباطي بيمه كه منظور از آن 
دفاتر ارتباطي ش��ركت ها يا كارگزاران بيمه خارجي 
فعال در كش��ور اس��ت از 7 دفتر در سال 96 به 6 دفتر 
در س��ال 97 كاهش يافته استبراساس آمارهاي بيمه 
مركزي، در س��ال 97 تمركز شعب تنها در 1۰ استان 
تهران، مازندران، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان 
شرقي، گيالن، خوزس��تان، فارس، آذربايجان غربي و 

هرمزگان )با سهم بين ۳.4 تا 1۵.4 درصد و در مجموع 
۵۵.۲ درصد سهم از كل شعب( باالتر است. به گونه اي 
كه تعداد شعب هريك از آنها از ميانگين 41 شعبه براي 
هر استان باالتر است.بررسي توزيع تعداد نمايندگان 
بيمه فعال در سال 97 حاكي از آن است كه تمركز آنها 
تنها در 9 استان تهران، خراسان رضوي، البرز، اصفهان، 
مازندران، فارس، آذربايجان شرقي، گيالن و خوزستان 
)با سهم بين ۳.۵ تا ۲۰.۳ درصدي و در مجموع 64.7 
درصدي از كل( بيشتر بوده و از متوسط ۲۰66 نماينده 
براي هر اس��تان باالتر است. در مقابل تعداد مذكور در 
۲۲ استان ديگر، ۳۵.۳ درصد سهم باقي مانده را به خود 

اختصاص داده اند.
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براي كاهش زيان
بانك تجارت برنامه داريم

اخبار مرتبط با بانك تجارت ب��ه عنوان بزرگ ترين 
شركت بورس��ي كش��ور همواره مورد توجه هزاران 
سهامدار حقيقي و حقوقي اين بانك است . كاهش زيان 
بانك تجارت به عنوان محوري ترين برنامه هيات مديره 
در آخرين مجمع عمومي برگزار ش��ده اعالم ش��د و 
عملكرد ماه هاي گذشته نشان مي دهد كه اين بانك 
براي تحقق اين هدف به توفيقاتي دست يافته است. 
امير مسعود رزازان رييس هيات مديره اين بانك در 
مورد برنامه هاي بانك تجارت در شش ماهه دوم سال 
براي خروج از زيان نكاتي را مطرح كرده است. وي در 
مورد اينكه افزايش سرمايه بانك تجارت چگونه انجام 
شد؟ اظهار داشت: بانك تجارت در سال 1۳97 اقدام 
به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به 
مبلغ بيش از ۲۰8 هزار و ششصدو شصت و پنج ميليارد 
ريال كرد كه از اين ميزان، براس��اس مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار مبلغ 178 هزار و دويست و بيست 
و شش ميليارد و صد و بيست و هفت ميليون ريال به 
عنوان سرمايه ثبتي و مبلغ ۳۰ هزار و چهارصد و سي و 
نه ميليارد و چهارصدو شصت ميليون ريال به سرفصل 
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها منتقل شد و در نهايت 
بانك تجارت با سرمايه اي بالغ بر ۲۲۳ هزار و نهصد و 
بيست و شش ميليارد و صد و بيست و هفت ميليون 
ريال به عنوان بزرگ ترين شركت بورسي شناخته و از 
مشموليت ماده 141 اصالحيه قانون تجارت خارج شد. 
وي در مورد برنامه كاهش زيان بانك تا پايان امسال 
گفت: در راستاي جلوگيري از بروز مجدد مشكالت 
قانوني، اين بانك مطابق آنچه كه در گزارش تفسيري 
6 ماهه 98 اعالم كرد، در نظر دارد زيان خود را تا پايان 
سال جاري به صفر نزديك كند. طبق برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده براي تحقق اين مهم، بانك ضمن تداوم 
اقدامات خود در بهبود سود آوري بخش هاي اصلي 
عمليات كه همان مديريت منابع و مصارف با هدف 
كاهش هزينه پول و افزايش بازده پرتفوي دارايي ها و 
افزايش درآمدهاي كارمزدي بوده، برنامه هاي مبسوط 
ديگري را نيز در دس��تور كار دارد. يكي از محورهاي 
اصلي برنامه ها فروش س��ودآور س��رمايه گذاري ها، 
امالك و دارايي هاي ثابت براي رعايت ماده 16 و 17 
قانون رفع موانع توليد بوده و پيش بيني مي ش��ود با 
توجه به پتانسيل موجود در سرمايه گذاري ها و امالك 
بانك، تحقق فروش برخي از آنها تا پايان سال جاري 
مي تواند بخشي از زيان سال جاري را پوشش دهد. وي 
در مورد اثر واقعي كردن نرخ ارز مورد اس��تفاده براي 
تس��عير دارايي ها و بدهي هاي ارزي در روند كاهش 
زيان بانك افزود: محور ديگ��ر برنامه هاي بانك اخذ 
موافقت بانك مركزي درخصوص واقعي كردن نرخ ارز 
مورد استفاده براي تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي 
تا پايان سال1۳98 با توجه به وضعيت باز مثبت ارزي 
بانك )حدود 88۰ ميليون يورو( است، چراكه اعالم 
هرگونه نرخ باالتر از نرخ فعلي تسعير ارز، افزايش حقوق 
صاحبان س��هام از محل شناسايي سود در سرفصل 
نتيجه مبادالت ارزي را در پي خواهد داشت.  عالوه بر 
برنامه هاي فوق براي كاهش زيان بانك، اخذ مجوزات 
الزم براي ثبت و انتقال سرفصل اندوخته مازاد تجديد 
ارزيابي دارايي ها كه در س��ال گذشته امكان ثبت آن 
درسرمايه ثبتي بانك فراهم نشد، در دست اقدام است.

 اجباري كردن رمز پويا 
مقدور نيست

گروه بانك و بيمه | بيش از ۳۰ بانك، فعال سازي 
رمز پويا را شروع كرده اند، اما به دليل هوشمند نبودن 
خيلي از موبايل ها، اجباري كردن استفاده از رمز پويا 
در حال حاضر مقدور نيست. مسووليت حفاظت از 
اطالعات مش��تريان به عهده بانك ها بوده و هرگونه 
ضرر و زي��ان وارده از اين ناحيه به عهده آنها اس��ت.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر 
همتي ضمن اش��اره به فعاليت بانك ها در مورد رمز 
پويا، به مواردي در مورد فيشينگ اشاره كرد.رييس 
كل بانك مركزي اضافه كرد: بانك ها اطالع رس��اني 
درخصوص مزاياي استفاده از رمز پويا را آغاز كرده اند. 
در حال حاضر رمز ايس��تا و رمز پوي��ا توأمان فعال 
هستند و به همين دليل مشتريان به دليل راحتي، 
ترجيح مي دهند از رمز ايستا استفاده كنند.وي تاكيد 
كرد: رمز ايستا بايستي به گونه اي غيرفعال شود كه 
موجب نگراني مشتريان، در دريافت روزانه بيش از 
1۰ ميليون خدمت نش��ود و نيز تعدادي از بانك ها 
هنوز به سرويس شاهكار براي انطباق شماره ملي و 
موبايل مشتريان خود متصل نيستند.رييس شوراي 
پول و اعتب��ار گفت: بانك مركزي اي��ران به موازات 
اقدامات الزم پيش��گيرانه، با رصد مرتب شبكه هاي 
اجتماعي و پايش درگاه هاي شبكه پرداخت كشور 
و نيز تعامل با نهادهايي نظير دادستاني، پليس فتا و 
مركز ماهر، اقدام به مسدودسازي تعداد زيادي سايت 
جعلي نموده است.همتي اشاره كرد بانك مركزي يك 
سيستم متمركز مبتني بر پيامك راه اندازي نموده 
است، ليكن اتصال كليه بانك ها به آن تا ابتداي دي 
ماه فرصت نياز دارد. بانك مركزي اطالع رساني الزم 

را در اين خصوص انجام خواهد داد.

تعامل نظام بانكي براي بهبود 
وضعيت اقتصادي كشور

متاسفانه گاهي ديده مي شود كه بانك ها با دور شدن از 
رسالت اصلي خود در مسير بنگاه داري گام مي گذارند 
كه اين آفت نظام اقتصادي است. سيدتقي كبيري 
در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر اينكه س��پرده گيري 
بانك ه��ا از مردم بايد با هدف تقويت بخش توليد يا 
تسهيالت دهي در بخش هاي قرض الحسنه باشد، 
گفت: عدول از برخي بخشنامه هاي بانك مركزي 
در مسير نرخ سود نيز از ديگر آفت هاي بانكداري در 
كشور است، تامين نياز جامعه در بخش تسهيالت 
بانكي قرض الحسنه انتقاداتي را به شبكه بانكي وارد 
كرده كه در اين رابطه بانك مركزي بايد گزارشي از 

عملكرد بانك ها در حوزه وام دهي تهيه كند.
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گروه بورس| محمد امين خدابخش|
بازارهاي جهان��ي به خصوص بازار س��هام در نيويورك 
همچنان بيشترين اثر را از اخبار سياسي مي پذيرند. در 
هفته هاي گذشته پس از آنكه آثار منفي جنگ تجاري 
كم كم خود را در آمار منتش��ر ش��ده از سوي بانك هاي 
مركزي اقتصادهاي عمده جهان نمايان كرد، شاهد نرمش 
بيشتري از س��وي دو طرف درگير در مناقشه تعرفه اي، 
يعني چين و امريكا بوديم. در حالي كه افت قيمت بسياري 
از كاالهاي اساسي به همراه بهاي سهام در بازارهايي نظير 
نيويورك و ش��يكاگو به ساير اقصي نقاط جهان سرايت 
كرده بود، در هفته گذش��ته ش��ايعات مهمي پيرامون 
نزديك ش��دن به اولين فاز از توافق تجاري ميان اياالت 
متحده امريكا و جمهوري خلق چين به رسانه ها مخابره 
شد و همين امر خوشبيني سرمايه گذاران بازار سهام را 
دوباره برانگيخت. به نظر مي رسد دونالد ترامپ كه زماني 
پافشاري زيادي براي اعمال فشار بيشتر بر نظام تعرفه اي 
بين دو كشور داشت حاال و با افزايش فشارهاي داخلي از 
سوي رقباي دموكراتش سعي دارد تا با تقويت تنها برگ 
برنده خود يعني اقتصاد از احتمال شكست كمپين در 
انتخابات پيش روي رياس��ت جمهوري در سال 2020 
بكاهد. در هفته قبل بود كه اكثريت حزب دموكرات در 
كنگره اعالم كرد كه تداوم تحقيقات محرمانه آنها را بر آن 
داشته است تا پيگيري تحقيقات پيرامون استيضاح دونالد 
ترامپ را از ميانه ماه جاري ميالدي به صورت علني دنبال 
كنند. واضح است كه چنين رويكردي مي تواند در ماه هاي 
پيش رو ضمن تضعيف جايگاه سياسي رييس جمهور 
در اي��االت متحده به طور بالقوه منج��ر به افزايش عدم 
اطمينان در بازارهاي مالي ش��ود. ب��ا اين حال آنچه كه 
فعال فضاي غالب را ميان سرمايه گذاران و معامله گران 
تعيين مي كند، حصول توافق در مذاكرات تجاري است 
كه ضمن بهبود تحليل ها از اقتصاد امريكا احتمال ركود 

اقتصاد جهاني در سال آتي را مي كاهد. 

  از رشد تند و تيز قيمت ها در امريكا  تا عقبگرد 
شاخص هاي چيني

به دنبال همين رويداد و رشد ارتقاع افق سرمايه گذاري 
در بازارهاي امريكايي كه از اوايل اكتبر به رش��د خزنده 
قيمت ها منتهي ش��ده بود، روند افزايشي در بازار سهام 
تسريع ش��د. رونق مجدد بازارها در روزهاي گذشته به 
شكسته شدن سقف تاريخي شاخص هاي »داوجونز«، 
»ن��زدك« و »اس اند پ��ي 500« انجامي��د. آنطور كه از 
رفتار فعاالن بازار در يك هفته اخير بر مي آيد ريس��ك 
استنباطي سرمايه گذاران در اياالت متحده در روزهاي 
گذشته كاهش چشمگيري داشته چرا كه ديگر نه خبري 
از واژگوني منحني نرخ بهره هس��ت و نه تعرفه ها تهديد 
براي جريان آزاد تجارت تلقي مي ش��وند. همين چندي 
قبل بود كه مايك پمپئو خطاب به تصميم گيران اروپايي 
تمايل خود را به برداشتن تمامي تعرفه ها ميان دو قدرت 
اقتصادي دو س��وي اقيانوس اطلس ابراز كرد. البته بايد 

به خاطر داشت كه رش��د تند و تيز قيمت ها در روزهاي 
گذشته احتمال اصالح حركت صعودي فعلي را نيز افزايش 
داده است. آن طور كه از صحبت هاي برخي از كارشناسان 
برمي آيد با توجه به آنكه شاخص »VIX« در حال حاضر 
تقريبا در كف قرار دارد، تغيير كوتاه مدتي جهت قيمت ها 
در شرايط فعلي بعيد نيست. با رشد نماگرهاي امريكايي به 
عنوان مهم ترين عامل سنجش وضعيت اقتصاد بين الملل 
عملكرد ساير بازارها در اروپا و آسيا نيز اندكي بهتر شد. 
با اين حال آن طور كه بايد نتوانس��ته به رشد بورس هاي 
اروپايي و آسيايي منتهي شود. آنچه كه از تغييرات قيمت 
در بازارهاي آس��يايي نظير شانگهاي و شنزن بر مي آيد 
اين است كه پس از يك دوره تنش كه به ضعف متغيرها 
در چين انجاميده بود، س��رمايه گذاران چيني اعتماد 
الزم را به تبعات توافق با امريكا در مقطع فعلي به دست 
نياورده اند. در اروپا اما اندكي وضعيت متفاوت تر دنبال 
شده است. منفي شدن رش��د اقتصادي در آلمان اين 
روزها بر بدبيني سرمايه گذاران اروپايي افزوده و از قرار 
معلوم آنها روزهاي پرمخاطره تري را نس��بت به ساير 

بازارهاي جهان سپري مي كنند. 

  كوتاه از بازار جهاني ارز
معامالت هفته گذش��ته در بازار جهان��ي ارز در حالي 
خاتمه يافت كه رشد ارزش دالر ارزش بسياري از اسعار 
بين المللي ديگر نظي��ر يورو، پوند و ي��ن را تا حدودي 

تضعيف كرد. خوش بين��ي به به تعويق افتادن ركود در 
اقتصاد امريكا ناشي از حصول توافق ميان امريكا و چين و 
اتمام جنگ ديرپاي تجاري ميان اين دو قدرت اقتصادي، 
سبب شد تا در دو روز پاياني هفته قبل سرمايه گذاران با 
افزايش سهم دالر در پرتفوهاي خود بر نرخ برابري دالر 
امريكا در مقابل ساير ارزها بيفزايند. به موجب اين افزايش 
شاخص دالر كه وضعيت اين ارز در مقابل 6 ارز قدرتمند 
ديگر را نشان مي دهد در روز جمعه از كف كانال 97 به 

سطح تقريبي 98.2 رساند.
در بازار فلزات اساسي نيز روزهاي خوبي در حال سپري 
شدن است. در حالي كه خبر برداشته شدن تعرفه ها در 
دو سوي اقيانوس آرام بر خوشبيني معامله گران افزوده، 
توليدكنندگان كاالهاي نهايي بيش از پيش بر تقاضاي 
خود براي مواد اوليه افزوده اند. همين امر سبب شده تا با 
بهبود چشم انداز قيمت در مواد اوليه، بهاي فلزاتي نظير 
مس نيز با رشد مواجه شود. خبرها حكايت از آن دارند 
كه تعداد قرار دادهاي فروش استقراضي در ماه گذشته 
نسبت به ماه قبل از آن كاهش معناداري داشته است. از 
آنجايي كه چين بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده 
فلزات اساسي اس��ت، انتظار مي رود كه با كم شدن شر 
ركود از اقتصاد چين، دورنم��اي معامالت فلزات نيز با 
چرخشي جدي مواجه و در سال هاي پيش رو صعودي 
شود. با اين حال قيمت سنگ آهن با رشد مواجه نشده 
و عدم تمايل به خريد بيشتر، موجودي انبار در بازارهاي 

اين كش��ور را كاهش داده اس��ت. در اي��ران اما تالش 
فوالدسازان به افزايش تعرفه ها بر صادرات سنگ آهن 
مي تواند جريان فعاليت ش��ركت هايي نظير »كگل« و 
»كچاد« را به نفعل توليدكنندگان محصوالت فوالدي 
محدود كند. به نظر مي رسد كه نبود سنگ آهن كافي 
براي توليدكنندگان داخلي سبب شده تا قيمت رو به 
رشد فوالد آنها را به فكر مداخله در صادرات اين ماده خام 
بيندازد. با اين حال بايد به خاطر داشت كه قيمت بيلت 
در بازار واردات جنوب شرق آسيا در ثبات نسبي است 
و خريداران تمايلي ندارند افزايش قيمت ها را بپذيرند 

چراكه نياز فوري به خريد بيلت ندارند.

  كاهش ريسك و افت قيمت طال
در بازار فلزات گرانبها بهاي هر اونس طال در آخرين روز 
هفته به هزار و 461 دالر رسيد اين در حالي است كه تا 
در كمتر از س��ه ماه قبل بهاي اين فلز زرد رنگ باالتر از 
هزار و 550 دالر بود. به نظر مي رسد كه مهم ترين دليل 
افت قيمت طال در سه ماه گذشته فروكش كردن آتش 
جنگ تجاري باشد كه به مهم ترين دليل افزايش ريسك 
ركود در اقتصاد جهاني تبديل شده بود و بسياري را براي 
در امان ماندن از تبعات اين جنگ و حواشي پيرامون آن 
به سوي خريد طال سوق داده بود. گفتني است قيمت 
هر اونس طال در ماه آگوست پس از يك روند صعودي پر 
قدرت چهار ماهه به 1557 دالر رسيد. اين دوره از رشد 

كه با تش��ديد آمار بد اقتصادي و اخبار پيرامون جنگ 
تعرفه اي همزمان بود به رش��د 300 دالري قيمت طال 
در دوره ياد شده منجر شد.  گفتني است نقره نيز حال و 
روزي مانند طال داشته و طي هفته هاي گذشته از 19.5 
دالر در ه��ر اونس ب��ه 16.8 دالر در پايان معامالت روز 

جمعه افت كرده است. 

  نگاهي به بازار جهاني نفت
در بازار جهاني نفت اما ش��رايط اندكي ب��ا آنچه كه در 
بازارهاي ديگر وج��ود دارد اندكي متفاوت اس��ت. در 
حالي كه حصول توافق ميان چين و امريكا چشم انداز 
مص��رف كاال را افزايش داده با اي��ن حال قيمت طالي 
س��ياه در روزهاي گذش��ته افزايش چنداني نداشته و 
به نوعي مي توان گفت كه بازار جهاني نفت نس��بت به 
تحوالت سياسي ميان دو قدرت برتر در صحنه اقتصاد 
جهاني توجه چنداني ندارد. به تازگي كارتل كشورهاي 
صادركننده نفت موسوم به اوپك دورنماي روند قيمتي 
نفت در س��ال هاي پيش رو را ترسيم كرده است. اوپك 
با استناد به ش��رايط پيچيده بازار و نشانه هاي استرس 
در اقتصاد جهاني، پيش بيني خود درباره رشد تقاضاي 
نفت جهان در ميان مدت و بلندمدت را كاهش داد. اين 
س��ازمان در گزارش »دورنماي نفت جه��ان« در روز 
سه شنبه، 14 آبان ماه، اعالم كرد كه 12ماه گذشته براي 

بازار انرژي چالش برانگيز بوده  است.
اوپك اعالم كرد است كه نشانه هاي استرس در اقتصاد 
جهاني مشاهده شده اند و دورنماي رشد جهاني، حداقل 
در كوتاه مدت و ميان مدت، طي يك سال گذشته بارها 
بازنگري كاهشي داشته است. بر اين اساس، اوپك ارقام 
دورنماي خود براي تقاضاي جهاني نفت تا سال 2024 
ميالدي را به 104 ميليون و 800 هزار بشكه در روز و در 
سال 2040 ميالدي به 110 ميليون و 600 هزار بشكه 
در روز كاهش داده است. اين سازمان اعالم كرد كه انتظار 
دارد در 5 سال آينده، تقاضاي نفت با روندي نسبتا سالم 
به رشد خود ادامه دهد. ميانگين رشد تقاضاي نفت در 
ميان مدت حدود يك ميليون بشكه در روز در هر سال 
خواهد بود و بخش عمده رشد تقاضا به كشورهاي غير 
عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي مربوط 
خواهد بود. در گزارش اوپك پيش بيني ش��ده كه رشد 
تقاضاي نفت از حدود يك ميليون و 400 هزار بشكه در 
روز در س��ال 2018 ميالدي به 500 هزار بشكه در روز 
در پايان دهه آينده ميالدي كاهش يابد. همچنين در 
سال 2018 ميالدي سهم نفت در تأمين انرژي جهان 
31 درصد و باالتر از زغال س��نگ و گاز بوده اس��ت، در 
حالي كه گفته مي شود طي 20 سال آينده، نفت بيش 
از 28درصد از انرژي جهان را تأمين خواهد كرد. گفتني 
است معامالت نفت در هفته گذشته در حالي به اتمام 
رسيد كه قيمت هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت 
به 56 دالر رسيد و قيمت نفت برنت درياي شمال نيز از 

61 دالر فراتر نرفت.

يك كارشناس بازارس��رمايه، روزهاي آتي بازار سرمايه 
را س��بز پيش بيني كرد و اظهار داش��ت: ش��رايط فعلي 
نگران كننده نيس��ت، به عالوه كه اص��الح كنوني امري 

طبيعي و خاصيت بازار سهام خواهد بود.
به گزارش سنا، شاخص كل بورس تهران در هفته جاري، 
افت و خيزهاي قابل توجه��ي را به خود مي بيند، اين در 
حالي اس��ت كه تعدادي از كارشناسان بازار سهام رفت و 
برگشت نماگر بورس را نگران كننده نمي دانند و روزهاي 

متعادلي را براي ادامه دادوستدها پيش بيني مي كنند.
در همين راستا، علي صادقين كارش��ناس بازار سرمايه 
نسبت آخرين وضعيت بازار سهام و روزهاي پيش رو ضمن 
اشاره به اينكه سهام بنيادي با پتانسيل بيشتر رشد خواهند 
كرد، اظهار داشت: پيش بيني مي شود در در شرايط فعلي و 
با توجه به انتشار گزارش هاي 6 ماهه، سهام بنيادي و سهام 
شركت هايي كه به طور عمده توانسته اند آمار صادرات و 
فروش خود را حفظ كنند، تاپايان سال نيز مي توانند روند 
رو به رشد خود را گرچه كندتر ادامه دهند؛ همچنين اصالح 
برخي از گروه ها را نيز مي توان طبيعي دانست و در حال 
حاضر بازار مي تواند همين روند )چندروز منفي و چند روز 

مثبت( را حفظ كند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه وضعيت بازار سهام 
در بلندمدت بد نخواهد بود، افزود: از يك طرف نوعي ترس 
را مي توان در رفتار معامله گران حقيقي و حقوقي ديد و از 
طرف ديگر هم برخي از نقدينگي يك ماه گذشته، كماكان 
به شكل نقد باقي مانده يا در قالب خريد در صندوق هاي 
ETF معامله مي ش��ود، به نوعي ريس��ك گريزي در بازار 
نسبت به س��ه يا چهار ماه قبل به چشم مي خورد؛ اما در 
حالت كلي شاهد بازار بدي نيستيم، به عقيده من اصالح 
فعلي يك امر طبيعي و مقطعي اس��ت و نمي توان آن را 
ريزش قلمداد كرد، به عالوه پيش بيني مي شود از چندروز 
آينده ش��اهد وضع مثبت و سبزي در بازار سهام خواهيم 
بود، اين در حالي اس��ت كه منفي و مثب��ت بودن فعلي 
خاصيت بازار است و در مقاطع گذشته نيز به مراتب چنين 

شرايطي را ديده ايم.
صادقين در خصوص وضعيت صورت هاي مالي گروه هاي 
خودرويي )ايران خودرو و س��ايپا( افزود: صنعت خودرو 
درشرايط تحريمي از نظر ميزان توليد، دسترسي به مواد 
اوليه و قطعات و تجهيزات، يكي از پرريسك ترين گروه ها 

در بين تمامي صنايع بازار اس��ت؛ به عالوه زيان انباشته 
و بدهي ها را نيز مي ت��وان به عنوان يك مبحث اصلي در 
به وجود آمدن چنين ش��رايطي تلقي كرد، اما نكته قابل 
تامل آن است كه زيان اين شركت ها تحت تاثير تجديد 
ارزيابي دارايي ها و افزايش سرمايه مي تواند كاهش يابد، 
از س��ويي اگر ما وضعيت آتي خودروس��ازها را بر مبناي 
)افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي( در نظر بگيريم، به طبع 
پتانسيل هايي را نيز مي توان براي رشد آنها متصور شد، اين 
در حالي است كه گروه مذكور از نظر بنيادي، حجم فروش 
و دسترسي به ماده اوليه وضعيت جذابي ندارد، از سويي 
اقبال روزهاي اخير معامله گران از سهام آنها برمبناي همان 
اخبار تجديد ارزيابي، افزايش سرمايه و اعطاي تسهيالت 

به اين گروه هاست.
وي در پاي��ان تصريح ك��رد، با ديد ميان م��دت مي توان 
صنعت حوزه فلزات اساسي و برخي از پتروشيمي ها را جزو 
صنايع خوب بازار دانس��ت و با وجود آنكه در رشد بازار به 
اين گروه ها كم توجهي شده اما با توجه به عملكرد فروش و 
انتشار گزارش هاي 6 ماهه مي توان براي آنها پتانسيل رشد 

خوبي را متصور شد.

به گفته يك اقتصاددان، ورود حجم نقدينگي به هر 
ب��ازاري مي تواند و به روند مثب��ت آن كمك كند؛ در 
عين حال اين امر مي تواند فضاي حباب گونه اي ايجاد 
كند. به طوري كه برخي از سهام ها از ارزش واقعي خود 
فاصله گرفت��ه و با حباب مثبت كاذب خريد و فروش 
مي شوند. آيزاك سعيديان در گفت وگو با ايلنا در مورد 
وضعيت بورس تهران گفت: از ابتداي سال ٩٨ شاخص 
بورس اوراق بهادار ايران روند رو به رشد و مثبتي را آغاز 
كرد و در مهرماه توانس��ت تا مرز ٣٣٠٤٤٧ واحد رشد 
را به ثبت برس��اند. در درجه اول مهم ترين داليل رشد 
بورس را مورد بررسي قرار خواهيم داد سپس چشم انداز 
اين بازار را براي نيمه دوم س��ال مورد تجزيه و تحليل 
قرار مي دهيم. رش��د بازار بورس در هر كشور مي تواند 
نشانه رش��د مثبت اقتصادي و توليد ناخالص مثبت 
در آن كشور تلقي شود، اما رشد فعلي بورس كشور ما 
نمي تواند به صورت كلي مويد مثبت بودن شاخص هاي 
ياد شده باش��د. وي ادامه داد: بيشترين رشد رخ داده 
در بورس اوراق بهادر و اكثر شاخص ها متاثر از جهش 
نرخ ارز حاصل از تنش هاي سياسي و خروج امريكا از 

برجام بود. زيرا پس از اين رخداد؛ ش��ركت ها سعي در 
پااليش صورت ه��اي مالي خود و لحاظ نرخ جديد ارز 
در آن بودند. در اين بين برخي از شركت ها در گزارش 
صورت هاي مالي خود خبر از بهب��ود روند صادرات و 
فروش به سهام داران خود دادند كه همين امر موجب 
شد تا سهام اين دست از شركت ها با همين پشتوانه رشد 

چشمگيري را به ثبت برسانند.
وي عامل ديگر شتاب دهنده به بازار سهام را رشد تورم 
دانست و افزود: اين موضوع توانست به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم روي شاخص سهام اثرگذاري داشته باشد.

اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح كرد: از سويي 
ديگر مثبت بودن بازار سهام يك جو خوشبيني بسيار 
بزرگي در بين اقشار مختلف مردم براي سرمايه گذاري 
در بورس به وجود آورد و س��بب شد حجم نقدينگي 
قابل توجهي در بازه زماني كوتاه به اين بازار وارد شود 
و اكثر كارگزاري ها به اين موضوع اذعان داشتند كه 
در سه ماهه دوم سال متقاضيان دريافت كد بورسي 
بسيار زياد بوده است. اين نشان دهنده ورود نقدينگي 
از افرادي اس��ت براي اولين بار در اين بازار ش��ركت 

مي كنند. مجموع همه عوامل فوق توانست اكثريت 
شركت هاي بورسي را با رشد مواجه كند و در پي آن 
ش��اخص كل بازار بورس اوراق بهادار توانست به يك 

ركورد جديد دست يابد.
س��عيديان در مورد وضعيت بازار سرمايه در ماه هاي 
آتي س��ال جاري گف��ت: براي تجزي��ه و تحليل اين 
موضوع چند مورد مهم وجود دارد كه نخستين آن نرخ 
تسعير ارز است. همان طور كه اشاره شد بخش بزرگي 
از رشد بازار سرمايه با تكيه بر تغيير در نرخ تسعير ارز 
صورت پذيرفت، تا امروز بيشتر شركت هاي بورسي 
توانستند صورت هاي مالي خود را منطبق با نرخ جديد 
ارز ارايه كنند. بنابراين رشد بازار از اين پس به اتكاي 
بازار ارز نمي تواند رشد داشته باشد زيرا بازار ازز نيز به 

ثبات نسبي خود نزديك شده است.
وي ادامه داد: با انتشار گزارش هاي 6 ماهه شركت ها 
مش��خص خواهد ش��د كه از بين آنها كدام ش��ركت 
توانسته بيشترين تراز مثبت را نصيب خود كند و به 
همان نسبت عملكرد ضعيف برخي شركت ها نمايان 
خواهد شد. به زبان ساده از نيمه دوم سال، كليت بازار 

نمي تواند يك ديد مثبت داش��ته باش��د زيرا با توجه 
به صورت هاي مالي يك غربالگري بين شركت هاي 

سودساز و زيان ساز انجام خواهد شد.
س��عيديان تصريح كرد: ورود حجم نقدينگي به هر 
بازاري مي تواند به روند مثبت آن كمك كند؛ در عين 
حال اين امر مي تواند فضاي حباب گونه ايي ايجاد كند. 
به طوري كه برخي از سهام  از ارزش واقعي خود فاصله 
گرفته و با حباب مثبت كاذب خريد و فروش مي شوند. 
در صورتي كه سهامداران بدون توجه به صورت هاي 

مالي شركت ها و بررسي ارزش ذاتي آنها اقدام به خريد 
كنند، مي توانند متحمل ضرر جبران ناپذيري شوند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به ثبات نرخ ارز و انتشار 
صورت هاي مالي ش��ركت ها، انتظار مي رود مس��ير 
ش��ركت هاي سودس��از از ش��ركت هاي داراي زيان 
انباشته يا كم بازده از هم جدا شوند. بايد توجه داشت 
كه از نيمه دوم س��ال ٩٨ ديگر هر س��همي خريدني 
نيس��ت مگر با مطالعه دقي��ق ترازنامه و صورت هاي 

مالي آن.

مركز آمار ايران با انتش��ار گزارش فصلي اقتصاد ايران 
اعالم كرد كه ارزش معامالت بورس انرژي در پايان بهار 
98 با رشد اندك 0.1 درصدي نسبت به سه ماه پاياني 

سال 97 به 8.532 ميليارد ريال رسيده است.
جزييات اطالعات منتشر ش��ده حاكي از آن است كه 
در پايان بهار 98، در بازار فيزيكي بورس انرژي ارزش 
معامالت با 0.1 درصد افزايش نسبت به فصل گذشته 
»زمس��تان 97« به 32.284 ميليارد ري��ال و در بازار 
مشتقه ارزش مبادالت با 80.3 درصد كاهش نسبت 

به فصل گذشته به 8.532 ميليارد ريال رسيده است.

  ارزش معامالت بازار فيزيكي
بر اس��اس اين گزارش، در دوره سه ماهه ابتدايي سال 
جاري و در بازار فيزيكي بورس انرژي، ارزش معامالت 
بازار فيزيكي با 0.1 درصد افزايش به 32.284 ميليارد 
ريال رس��يده و اين در حالي است كه در زمستان سال 
97 با 28.2 درصد كاهش به 32.241 ميليارد ريال، در 
پاييز 97 با 79.8 درص��د افزايش به 44.901 ميليارد 
ريال، در تابستان 97 با 42.7 درصد افزايش به 24.970 

ميلي��ارد ريال و در به��ار 97 با 13 درص��د افزايش به 
17.500 ميليارد ريال در اين آمار منتشر شده به ثبت 

رسيده است.

  معامله ۱۰۵ هزار كيلووات ساعت برق
همچني��ن در اي��ن دوره زماني 105 ه��زار كيلووات 
س��اعت برق به ارزش 35 ميليارد ريال و 616 هزار تن 
هيدروكربوري ب��ه ارزش 32.249 ميليارد ريال مورد 

معامله قرار گرفته است.

 عملكرد بازار مشتقه
 افزون بر اين جزييات اين اطالعات منتشر شده حاكي 
از آن است كه در بازار مشتقه در پايان دوره سه ماهه 
بهار 98 حج��م معامالت ب��ا 84.3 درصد كاهش به 
ميزان2.828 قرار داد و به ارزش 8.532 ميليارد ريال 
بوده كه در بازار برق، 2.488 ه��زار قرارداد به ارزش 
250 ميلي��ارد ريال و در بازار س��لف بلندمدت 340 
هزار قرارداد ب��ه ارزش 8.282 ميليارد ريال به انجام 

رسيده است.
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  »دتولي�د« براي هرس�هم ۳۰۲ريال س�ود 
اعالم كرد: ش��ركت داروس��ازي توليد دارو براي 
31شهريور1398، دوره 6ماهه خود به ازاي هرسهم 
302ريال س��ود اعالم كرده است. به گزارش سنا، 
گزارش 6ماهه شركت داروسازي توليد دارو منتشر 
ش��د. در اين گزارش سود عملياتي دوره منتهي به 
31ش��هريور1398 مبلغ 268ميليارد ريال، سود 
خالص مبلغ 111ميليارد ريال و سود انباشته مبلغ 

119ميليارد ريال اعالم شده است.
اين ش��ركت در گزارش منتش��ر ش��ده دوره مالي 
3ماهه خود براي هرسهم 64ريال سود محقق كرده 
بود اما در دوره 6ماهه رقم اين س��ود به 302درصد 
افزايش يافته اس��ت. در برآوردي كه اين شركت از 
تغييرات نرخ فروش محص��والت و نرخ خريد مواد 
اوليه دارد اعالم ش��د كه نرخ ف��روش محصوالت 
براساس سياست هاي س��ازمان غذا و دارو تعيين 
مي ش��ود. همچنين مواد موثر بر اس��اس نرخ ارز 
دولتي و ساير مواد جانبي و بسته بندي از بازار داخلي 
تامين مي شود كه در صورت افزايش نرخ ارز دولتي 
مواد موثره با افزايش قيمت همراه خواهد ش��د در 
ضمن با توجه به اينكه مواد جانبي و بسته بندي از 
منابع داخلي خريد مي شود پيش بيني شده كه با 
افزايش قابل مالحظه اي همراه باش��د. »دتوليد« 
مانده تسهيالت دريافتي بلندمدت و كوتاه مدت در 
پايان دوره بالغ بر 682 ميليارد ريال است كه تمام 
آن صرف سرمايه در گردش شده است. عالوه بر اين 
برآورد مي شود حجم تسهيالت مالي اعم از بلندمدت 
و كوتاه مدت تا پايان سال همچنان در سطح 770 
ميليارد ريال باقي بماند و حجم هزينه هاي مالي براي 

سال 1398 بالغ بر 167 ميليارد است.

  گزارش ۶ماهه »دجابر« با افزايش سودسازي 
منتشر شد: شركت داروسازي جابر ابن حيان در 
گزارش 6ماهه خود از افزايش سودسازي رونمايي 
كرد و س��ود هرسهم خود را از 109ريالي طي 3ماه 

فعاليت به 284ريال در 6ماه رساند. 
اين شركت طي گزارش منتشر شده سود عملياتي را 
361ميليارد ريال، سود خالص را 219ميليارد ريال 
و سود انباشته را يك هزار و 324ميليارد ريال اعالم 
كرده است. »دجابر« در تشريح اهداف و برنامه هاي 
راهبردي خود در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرده اس��ت افزايش توليد در س��بد دارويي 
محصوالت و تالش در جه��ت توليد محصوالت با 

باالترين استاندارهاي دارويي در دستور كار دارد.
اين ش��ركت اطالعات بهاي تمام ش��ده منوط به 
تركيب توليد و فروش و نرخ ارز و مواد اوليه است كه 
بر اين اساس پيش بيني مي شود كل عوامل بهاي 
تمام شده )مواد، دس��تمزد، سربار( در سال 1398 
17درصد رش��د خواهد داش��ت. همچنين تامين 
نقدينگي جهت خريد مواد اوليه و پيگيري مستمر 
جهت وصول مطالبات و برنامه ريزي خريد مواد اوليه 
خارجي جهت سال 98، توليد محصوالت جديد و 
آموزش پرسنل به منظور نگهداري نيروي متخصص 
و كارآمد و پرداخت به موقع سود سهام مصوبه مجمع 
به سهامداران و پيگيري وصول معوق و حقوقي شده 

ار اهداف مهم سال 1398 شركت است.

  سود ۶ماهه »شاراك« ۸۶۰ريال اعالم شد: 
شركت پتروش��يمي ش��ازند در صورت هاي مالي 
6ماهه سود محقق شده هرسهم را 860ريال اعالم 
كرده است. ش��ركت پتروشيمي شازند اطالعات و 
صورت هاي مالي 6ماهه منتهي به 31شهريور1398 
خود را منتش��ر كرد. اين شركت با سرمايه 8هزار و 
64ميليارد ريالي س��ود محقق ش��ده هرس��هم را 
860ريال اعالم كرده كه در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 9درصد افزايش يافته است. سود 
عملياتي اين شركت در دوره مورد گزارش 6هزار و 
516ميليارد ريال، سود خالص 6هزار و 934ميليارد 
ريال و سود انباشته 9هزار و 264ميليارد ريال اعالم 

شده است.
اين شركت در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خص��وص توليد و فروش محصوالت اعالم 
كرد كه قصد دارد محصوالت جديد را شناس��ايي، 
طراحي و توليد كند و همچنين اين توليد را براساس 
نياز مشتري و براساس شرايط شركت آغاز كند. از 
سوي ديگر به كنترل هزينه هاي قيمت تمام شده 
محصوالت و توليد محصوالت با ارزش افزوده بيشتر 
بر اساس برنامه ريزي هاي هفتگي و ماهانه بپردازد 
و استفاده بيشتر از خط لوله جهت انتقال مواد اوليه 
مورد نياز شركت با توجه به افزايش هزينه حمل را 
در دستور كار خود قرار داده است. عالوه بر اين منابع 
جديد جهت خريد قطعات و لوازم يدكي مورد نياز 
توليد با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم را 
شناسايي كند. اين شركت عمده ترين عامل نوسانات 
بهاي تمام شده محصوالت شركت را تغييرات نرخ 
نفت خام و به تبع آن نرخ نفتا دانسته و همچنين نرخ 
تسعير ارز مورد استفاده در تسعير ماهيانه مواد اوليه 
خريداري شده بر اساس سامانه نيما نيز يكي از عوامل 
تاثيرگذار بر بهاي تمام شده محصوالت شركت است. 
»شاراك« در حال برنامه ريزي جهت اجراي طرح 
شركت صنايع پتروش��يمي بين الملل قشم است 
كه اين امر منوط به مش��اركت ساير سهامداران در 
افزايش س��رمايه و همچنين نهايي شدن مراحل 

تأمين مالي شركت مذكور است.
 

  بانك س�ينا ۸۴ ريال سود محقق كرد: بانك 
سينا با انتشار صورت هاي مالي دوره 6 ماهه منتهي 
به 31 شهريور ماه 98 )حسابرسي نشده( اعالم كرد 
به ازاي هر سهم 84 ريال سود محقق كرده است. بر 
اساس شفاف سازي صورت گرفته بانك سينا در سامانه 
كدال اين بانك اعالم كرد: در دوره 6 ماهه منتهي به 31 
شهريور ماه 98 )حسابرسي نشده( به ازاي هر سهم 
84 ريال سود محقق كرده كه نسبت به گزارش قبل 
تغييري نداشته است. بر اساس گزارش شفاف سازي 
مالي بانك سينا و بر مبناي، عملكرد 6 ماهه براي سال 
مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 98 مبلغ 837.285 

ميليون ريال سود خالص محقق كرده است.



تشكلها6اخبار

نگاهي به سياست هاي تجاري معدني

تالش واردات چي ها به ثمر مي نشيند؟ 

مبارزهباخامفروشيياتراستدولتيها؟

واردات گندم به معناي حمايت از كشاورزان خارجي است

دولت تدبي��ر و اميد در بخش معدن بخ��ش مبارزه با 
خام فروشي در بخش معدن را سال ها مطرح مي كرد اما 
در يك سال گذشته اين موضوع رنگ و بوي ديگري به 
خود گرفت. مساله تأمين ارز عمال باعث شد كه بهانه بر 
سر راه صادرات محصوالت معدني ايجاد شود و بر روي 
بس��ياري از كاالهاي معدني عوارض بسته شود. دولت 
مي گويد اين كار براي اين اس��ت كه به جاي مواد خام 
معدن��ي محصوالت با ارزش افزوده باالتر صادر ش��ود. 
اما بخش خصوصي نظر ديگري دارد. از ديدگاه بخش 
خصوصي ميزان صادرات مواد ب��ا ارزش افزوده باالتر 
تقريبا ثابت اس��ت و از سوي ديگر بس��ياري از صنايع 
اصوال ظرفيت استفاده از مواد اوليه معدني را ندارند پس 
سياست دولت عمال به جاي آنكه باعث بهبود تركيب 
صادرات معدني ش��ود رانتي براي شركت هاي بزرگ 
صنايع معدني كه اكثرا دولتي هستند ايجاد مي كند. 
مثال واضح اين موضوع بحث سنگ آهن و فوالد است. 
عوارض بر روي صادرات س��نگ آه��ن عمال صادرات 
بس��ياري از معادن كوچك را از صرفه خارج مي كند و 
عمال شركت هاي فوالدي قدرت چانه زني بيشتري بر 
روي بحث خريد سنگ آهن پيدا مي كنند. اين مساله 
در خصوص سرب و روي و بسياري از فلزات معدني نيز 

صادق است.

  از ديدگاه دولت
تئوريس��ين وضع تعرفه بر صادرات مواد اوليه معدني 
معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت. 
جعفر س��رقيني معاون معدن و صنايع معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درباره اين اس��تراتژي دولت 
مي گويد پيش از هر چيزي به ياد داشته باشيد كه هيچ 
كشوري مواد خام استخراج شده خود را صادر نمي كند 
بلكه اين مواد معدني طي فرآيندي به موادي با ارزش 

افزوده باال تبديل شده و سپس صادر مي شود.
معاون مع��دن و صنايع معدن��ي وزارت صمت تعيين 
عوارض صادرات را در راس��تاي كنترل خام فروش��ي 
دانس��ت و گفت: براي تعيين قطعي مي��زان عوارض 
صادرات در سطوح مختلف مواد معدني بايد تا پايان آبان 
صبر كنيم در اين مدت اطالعات جمع آوري شده در مهر 
و آبان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه پايش آنها و ميزان 
تعيين عوارض در هر س��طح را تعيين خواهد كرد. او با 
اشاره به پيشرفت ميزان توليد و صادرات معادن كشور در 
شش ماهه اول امسال نسبت به ۲ سال گذشته، بيان كرد: 
يكي از طرح هاي مهم اين حوزه پشتيباني و راه اندازي 
معادن كوچك و متوسط است تعداد بسياري از آنها در 
كشور وجود دارد كه بنا داريم تا پايان امسال ۵۰ معدن 
از بين معادن كوچك و متوسط را مجدد راه اندازي كنيم. 
سياست سرقيني تبديل معادن كوچك به معادن بزرگ 
است. وي مي گويد اخيرا بيش از گذشته شاهد فعاليت 
بخش خصوصي در معادن بزرگ هستيم، اما اين مقدار 

هنوز كافي نيس��ت و اميدوار هستيم مشاركت بخش 
خصوصي در ح��وزه معدن و صنايع معدني، به ويژه در 
معادن بزرگ افزايش پيدا كند. س��رقيني گفت: امروز 
مي توانيم خوشحال باشيم كه از بزرگ ترين معادن مس 
و روي جهان در ايران، به محلي براي س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي تبديل ش��ده اس��ت، اما هنوز فضاي 
بسياري براي مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه 

وجود دارد.
معاون معدن و صنايع معدني وزارت صمت با اشاره به 
مشاركت مناسب سرمايه گذاران در معادن كوچك و 
متوس��ط تصريح كرد: اميدواريم با گسترس فرهنگ 
س��رمايه گذاري در حوزه هاي معدني، ش��اهد موارد 
بيشتري شبيه به س��رمايه گذاري مهدي آباد باشيم؛ 
نياز به مش��اركت س��رمايه گذاران براي انجام برخي 
فعاليت ها، به خصوص فعاليت هاي اكتش��افي در اين 

حوزه حس مي شود.

  خود تحريمي داخلي
در مقابل بخ��ش خصوصي اين سياس��ت دولت را به 
خودتحريمي تعبير مي كند. فريال مستوفي از اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران مي گويد 
روشي كه دولت با صدور بخشنامه ها و مقررات مختلف 
در پيش گرفته اس��ت و سختگيري هايي كه در زمينه 

صادرات به بهانه خام فروشي اعمال مي كند و بطوركلي 
بي توجهي به مطالبات سرمايه گذاران بخش خصوصي 
مع��دن و ديگر موان��ع داخلي كار را ب��راي فعاالن اين 
حوزه س��خت تر كرده و به عبارت ديگر تكميل كننده 

تحريم هاي خارجي بوده است.
به گفت��ه وي در حال حاض��ر فضاي كس��ب وكار در 
بخش معدن نامطلوب ارزيابي مي شود. سايه سنگين 
سياس��ت هاي دولتي بر بخش معدن همانند س��اير 
حوزه هاي اقتصادي سال هاست كه وجود دارد. گرچه 
بخش معدن با داش��تن پتانسيل هاي فراوان به عنوان 
يكي از حوزه هاي مهم اقتصادي كش��ور همواره مورد 
توجه بوده است، ولي تاكنون نتوانسته است به جايگاه 
مطلوب خود برسد. هرچند مقامات و مسووالن كشور بر 
بهره گيري از پتانسيل معادن و تنوع بخشي به درآمدهاي 
كشور تاكيد دارند، اما در عمل هيچ اقدامي براي سامان 

دادن به محيط كسب وكار اين بخش انجام نداده اند.
وي مي افزايدقواني��ن و مق��ررات دس��ت و پاگي��ر، 
بخش��نامه هاي متعدد و مصوبات اضافي كه در سطح 
مقامات باالي وزارتخانه عنوان مي شود، عدم مشورت و 
تعامل مديران دولتي با بخش خصوصي، ارايه اطالعات 
ناقص مديران غيرمتخصص مياني به مديران رده هاي 
باالت��ر و به دنب��ال آن تصميم گيري ه��اي غلط، نگاه 
دولت مآبانه ب��ه بخش معدن و دخالت فراوان دولت در 

اين حوزه باعث شده اند كه ورود سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي به اين بخش به سختي صورت پذيرد و مانع 
رش��د معدن و صنايع معدني يا حت��ي عقبگرد در اين 

حوزه باشد.
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه مي گويد به عنوان 
مث��ال وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اخيراً تصميم 
تازه اي گرفت و عوارض ص��ادرات مواد خام معدني را 
به دليل اينكه واحدهاي بزرگ از جمله فوالد مباركه 
و ذوب آهن اصفهان خالي از ذخيره هستند به ميزان 
۲۵ درص��د تعيين كرد. اين تصميم انتقادات ش��ديد 
س��رمايه گذاران را در بخش معدن كش��ور به همراه 
داشت چراكه در شرايط كنوني كشور آنها نياز به تامين 
شديد نقدينگي حاصل از ارز صادرات توليدات متعلق 
به خود را مي خواهند داش��ته باش��ند. از طرف ديگر 
هرچند سياست پيشنهادي اعمال عوارض بر صادرات 
محصوالت معدني از اوايل مهرماه با هدف افزايش توليد 
زنجيره پايين دس��تي اجرايي ش��ده، اما كاماًل با اصل 
ثبات قوانين حاكميت��ي و پيش بيني پذيري اقتصاد 

در تضاد است.
به گفته مس��توفي با اعمال عوارض ۲۵درصدي مواد 
معدني، معادن بزرگ و قديمي شايد مشكلي نداشته 
باشند ولي كار براي فعاالن اقتصادي در معادن كوچك 
صرفه اقتصادي نخواهد داشت. به همين دليل وزارت 

صنعت مي بايس��ت با همفكري تشكل هاي مرتبط با 
اين موضوع نسبت به اتخاذ تصميمي موثر اقدام كنند 
تا هم تضمين كننده فعاليت معادن كوچك باشد و هم 
منافع كشور را در پي داشته باشد، نه منافع يك بخش 
اقتصادي خاص. دريافت عوارض از صادرات مواد معدني 
به خصوص سنگ آهن با هدف جلوگيري از خام فروشي 
و ايجاد ارزش افزوده بيش��تر و تامي��ن نياز واحدهاي 
داخل كش��ور در حالي است كه امكانات توسعه بخش 
زيرساختي و همچنين تجهيزات فرآوري سنگ آهن در 
اختيار توليدكننده قرار نمي گيرد و از طرفي كشور نيز 
نيازمند ذخاير ارزي است و همانطور كه مي دانيم ايجاد 
ارزش افزوده بيشتر و سرمايه گذاري درآمدهاي ارزي 
نيازمند توسعه بازارهاي صادراتي و فروش محصوالت 

توليدي مازاد بر ظرفيت است.

  مشكل بسته شدن معادن كوچك
اما مس��اله اساس��ي اين اس��ت كه معادن كوچك كه 
بيشترين زيان را در اين ميان مي كنند عمال بار اصلي 
اش��تغال معدني را به دوش مي كش��ند. از سوي ديگر 
شرايط معادن كوچك هم به دليل وضعيت اقتصادي 
سخت تر شده اس��ت. عبدالرضا صالحي دبير انجمن 
توليدكنندگان و واردكنندگان ماش��ين آالت معدني، 
ساختماني و راهسازي با اشاره به مشكالت ماشين آالت 
معدني، گفت: مدت ۲ سال است واردات ماشين آالت 
معدني به كمتر از ۱۰ درصد كاهش يافته است چراكه 
با توجه به ارزبري آنها و از لحاظ س��رمايه و عدد ارزش 

افزوده اي كه دارد توجيه اقتصادي خوبي ندارد.
دبير انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين آالت 
معدني، ساختماني و راهسازي بيان كرد: به دليل اينكه 
امسال سال رونق توليد نامگذاري شده است در معدن 
تالش شد در اين خصوص فعاليت هايي صورت گيرد، 
اما به دليل اينكه بسياري از ماشين آالت فرسوده هستند 
و لوازم يدكي مورد نياز آنها با توجه به بودجه ناچيزي 
كه داريم تأمين نمي ش��ود از اين رو مقداري در توليد 

كاستي به وجود آمد.
او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ثابتي 
در خصوص توليد ندارد و فقط در شعار هاي آن جمله 
حمايت را مي شنويم كه در نتيجه بسياري از مشاغل در 

پيچ و خم توليد مي مانند.
دبير انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين آالت 
معدني، ساختماني و راهسازي افزود: براي رفع مشكالت 
در زمينه معدن و ماش��ين آالت مورد استفاده در آن، 
دستوراتي اعالم شد كه متاسفانه اين دستورات مقرون 

به صرفه نيست .
مشكالتي از اين دست در كنار وضعيت اقتصادي كشور 
عمال معادن را به سمتي سوق مي دهد كه يك دهه ديگر 
تفاوت جدي در ساختار معدني كشور رخ مي دهد و بايد 

ديد اين تغيير مثبت خواهد بود يا منفي.

طي س��ال هاي اخير بي تدبيري در اج��راي قانون خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي به اوج خود رسيد و با وجود 
هشدارهاي مكرر كارشناسان، قيمت خريد تضميني گندم 
براي س��ال زراعي آينده بدون توجه به هزينه هاي توليد 
اعالم ش��د كه اگر هر چه سريع تر دولت نسبت به اصالح 
قيمت اقدام نكن��د، بدون ترديد تولي��د اين محصوالت 

استراتژيك در معرض خطر قرار مي گيرد.
با وجود آنكه در س��ال هاي خودكفايي گندم، بسياري از 
واردكنندگان به بهانه هاي مختلف تالش كردند تا دولت 
را ترغيب به واردات اين محص��ول كنند، اظهارات اخير 
وزير جهاد كشاورزي اثبات كرد كه تالش واردات چي ها 
به ثمر بنشيند كه با اين وجود بسياري از دست اندركاران 
امر نس��بت به از دس��ت رفتن اين دس��تاورد بزرگ ابراز 
نگراني كردند. اگرچه بس��ياري از مسووالن بر اين باورند 
كه به اندازه كافي گندم در داخل كش��ور توليد ش��د، اما 
قيمت پايين خريد تضميني گندم در سال گذشته باعث 
شد بسياري از كشاورزان از عرضه گندم به مراكز دولتي 
اجتناب كنند كه در نهايت كاهش خريد تضميني نسبت 
به سال قبل، موضوع واردات گندم براي ذخاير استراتژيك 
را پيش آورد كه قوه قضاييه اخيرا نس��بت به اين موضوع 
واكنش نشان داده و دستور رسيدگي به خريد تضميني 

را صادر كرده است.
عطااله هاشمي رييس بنياد ملي گندمكاران كشور درباره 
آخرين پيگيري ها در خصوص اصالح نرخ خريد تضميني 
گندم اظهار كرد: با توجه به نارضايتي كشاورزان، بنياد ملي 
گندمكاران همچنان پيگير اصالح نرخ خريد تضميني 

گندم است كه خوشبختانه هفته گذشته قوه قضاييه به 
اين موضوع ورود كرده و دس��تور رسيدگي به نرخ خريد 

تضميني گندم را صادر كرده است.
وي افزود: با وجود پيگي��ري اصالح نرخ خريد تضميني 
گندم ازسوي س��ازمان بازرسي كل كش��ور پيش بيني 
مي شود كه نتايج در روز هاي آتي اعالم شود. هاشمي در 
واكنش به تصميم اخير دولت مبني بر تامين نياز كشور 
از طريق واردات بيان كرد: با توجه به رش��د توليد گندم 
در مقايس��ه با سال قبل، بس��ياري از كشاورزان به سبب 
نارضايتي از قيمت خريد تضميني گندم حاضر به تحويل 
محصول توليدي خود به مراكز دولتي نشدند كه در نهايت 
به دلي��ل عدم تحويل، دولت در نظ��ر دارد ۳ ميليون تن 
كسري نياز كش��ور را از طريق واردات تامين كند. اين در 
حالي است كه انتظار مي رود مطابق با قيمت واردات، اقدام 
به خريد از كشاورزان كند. رييس بنياد ملي گندمكاران 
قيمت هر تن گندم وارداتي را ۲۸۰ دالر اعالم كرد و گفت: 
بر اين اساس حداقل قيمت هر كيلو گندم وارداتي براي 
دولت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان تمام مي ش��ود كه در صورت 
خريد با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان عالوه بر آنكه كشاورزان 
منفعت مي برند از خروج ارز جلوگيري مي شود كه با اين 

وجود امنيت غذايي در معرض خطر قرار نمي گيرد.
وي با بيان اينكه آينده توليد گندم در معرض خطر است، 
افزود: بنابرآخرين رصد ها از اس��تان هاي مختلف، سطح 
زير كشت گندم كاهش چشمگيري داشته است كه اگر 
مسووالن شوراي اقتصاد هر چه سريع تر نسبت به خريد 
تضميني گندم اقدام نكنند، بدون ترديد سطح زير كشت 

محصول حداقل ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت.
هاش��مي ادام��ه داد: امس��ال وزارت جهاد كش��اورزي 
پيش بيني كرده كه مجموع سطح زير كشت گندم به ۶ 
ميليون هكتار برسد كه در صورت اصالح نشدن نرخ خريد 
تضميني گندم و افت سطح زير كشت، توليد نهايي حداقل 
۳۵ درصد كاهش مي يابد. اين مقام مسوول قيمت منطقي 
خريد تضميني هر كيلو گندم براي سال زراعي آينده را ۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان اعالم كرد و گفت: با توجه به آنكه زمان 
زيادي تا پايان مهلت كشت باقي نمانده است، بنابراين از 
شوراي اقتصاد تقاضا داريم زمان را از دست ندهد و هر چه 
سريع تر مطابق با هزينه هاي توليد و تورم قيمت را اصالح 

كند تا پايداري توليد همچنان استمرار يابد.

  حمايت از كشاورزان خارجي پسنديده نيست
عل��ي خان محم��دي مديرعامل مجمع مل��ي نخبگان 
كشاورزي با اش��اره به اينكه تعيين قيمت ١٧٠٠ تومان 
براي گندم اقدامي نادرست در جهت تضعيف خودكفايي 
است، اظهار كرد: از كميسيون كشاورزي به عنوان ناظر بر 
اجراي قانون تقاضا داريم كه منابع مالي الزم براي افزايش 
قيمت خريد تضميني را در اختيار كش��اورزان قرار دهد 
چرا كه دولت به بهانه كمبود منابع مالي حاضر به اصالح 
خريد تضميني نيست. وي افزود: از ديوان عدالت اداري 
و سازمان بازرسي كل كشور انتظار مي رود كه به موضوع 
اصالح قيمت تضميني مطابق با هزينه هاي توليد ورود كند 
تا پايداري توليد و خودكفايي اين محصول استراتژيك در 

معرض خطر قرار نگيرد.

خان محمدي با اشاره به اينكه تعيين قيمت ۲ هزار و ۲۰۰ 
توماني نامعقول و غيرمنصفانه است، بيان كرد: براساس 
آخرين پيگيري ها از مجلس ش��وراي اسالمي به عنوان 
ناظر بر اجراي قانون، انتظار مي رود كه طبق قولي كه به ما 
دادند، شوراي اقتصاد را ملزم به اصالح قيمت تضميني به 

۲ هزار و ۵۰۰ تومان كنند.
مديرعامل مجمع نخبگان كشاورزي در واكنش به تامين 
كسري نياز كشور از طريق واردات گفت: در شرايط فعلي 
كه قيمت واردات گندم چند برابر قيمت توليد داخل است، 
جاي اين سوال مطرح است كه چرا دولت به بهانه كمبود 
منابع مالي حاضر به اصالح قيمت خريد تضميني نيست 
و در مقابل براي كس��ري نياز كشور در نظر دارد كه اقدام 

به واردات كند.
وي با بيان اينكه حمايت از كشاورزان خارجي به جاي 
داخل كار پسنديده اي نيست، افزود: با وجود آنكه ۱.۵ 
ميليون نفر توليدكننده گندم در بخش كش��اورزي 
مشغول فعاليت هس��تند، از اين رو واردات به معناي 
پرداخت يارانه به كشاورز خارجي و بي توجهي به توليد 
داخل است كه اين امر مي تواند به ضرر توليد داخل تمام 
شود چرا كه دود واردات گندم به جيب كشاورز داخل 
مي رود. خان محمدي با اشاره به اينكه خودكفايي گندم 
در معرض خطر است، بيان كرد: با توجه به آنكه قيمت ۲ 
هزار و ۲۰۰ توماني خريد تضميني گندم نامعقول است، 
از اين رو اگر مسووالن شوراي اقتصاد هر چه سريع تر 
نسبت به اصالح قيمت نكنند، بدون ترديد اين امر منجر 
به تغيير الگوي كشت و از بين رفتن پايداري توليد اين 

محصول اس��تراتژيك مي ش��ود. اين مقام مسوول در 
واكنش به اظهارنظر س��خنگوي دولت مبني بر آنكه 
اص��الح خريد تضميني منجر ب��ه افزايش قيمت نان 
مي شود، تصريح كرد: دولت نبايد يارانه نان را از جيب 
توليدكننده پرداخت كند چرا كه اين امر منجر به نابودي 
توليد كننده مي شود، ضمن آنكه با واقعي شدن قيمت 

نان، كيفيت افزايش مي يابد.

  امنيت غذايي در معرض خطر است
عليقلي ايماني نايب رييس بنياد ملي گندمكاران با تاكيد بر 
اصالح هر چه سريع تر قيمت خريد تضميني گندم اظهار 
كرد: با وجود بي توجهي مسووالن شوراي اقتصاد به اجراي 
قانون خريد تضميني گندم، كشاورزان نسبت به نرخ فعلي 
محصول گاليه مند هستند و همواره نگرانند كه اين موضوع 

در سال هاي آتي تكرار شود.
وي با اشاره به اينكه كاهش سطح زير كشت گندم در راه 
است، افزود: اگر دولت برنامه اي براي اصالح قيمت خريد 
تضميني گندم نداشته باشد، كشاورزان مناطق آبي اقدام 
به كشت اين محصول نخواهند كرد و با تغيير الگوي كشت، 

شاهد هدر رفت منابع آبي كشور خواهيم بود.
ايماني نس��بت به آينده خودكفايي گندم هش��دار داد و 
گفت: اگ��ر تجديد نظري در ن��رخ خريد تضميني گندم 
صورت نگي��رد، خودكفايي گندم با وج��ود تالش هاي 
متعدد كش��اورزان و وزارت جهاد كش��اورزي با شكست 
مواجه خواهد ش��د و مجدد باب واردات براي تامين نياز 

داخل باز مي شود.

عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي: 

شركت هاي خارجي ضمانتنامه بانك هاي ايراني را قبول نمي كنند
عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني 
و مهندس��ي گفت: شركت هاي فني و مهندسي براي 
شركت در مناقصه نياز به ضمانتنامه دارند و در صورت 
برنده شدن بايد يك ضمانتنامه براي حسن انجام كار 
ارئه دهند. اكنون نيز به دليل تحريم بانك هاي ايران هيچ 
شركت و دولت خارجي ضمانتنامه بانك هاي ايراني را 
قبول نمي كند.  فرزين مهديان عضو هيات مديره انجمن 
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در خصوص 
تاثير تحريم هاي اخير امريكا بر صادرات خدمات فني 
و مهندسي و در پاسخ به اينكه آيا اين تحريم ها شامل 
بخش خصوصي فعال در اين حوزه خواهد شد يا خير؟ 
اظهار داشت: ما هنوز از جزييات اين تحريم ها اطالعي 
نداريم ام��ا تحريم هاي قبلي به حدي اثرگذار بوده كه 
مي توان گفت صادرات خدمات فني و مهندسي بخش 

خصوصي كشور تعطيل شده است. در خصوص تحريم 
فلزات نيز بعيد است به اين زودي ها اين تحريم اثر خود 
را در اين حوزه نشان دهد زيرا تشخيص مبدا اين كاالها 

سخت است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه بودجه 
طرح هاي عمراني در سال هاي اخير صفر است بهترين 
كار صادرات اس��ت كه آن هم به واس��طه تحريم هاي 
مختلف به خصوص در حوزه پولي و بانكي اكنون دچار 
مشكل شده است. وي در خصوص تاثير افزايش سرمايه 
صندوق ضمانت صادرات براي حضور اين ش��ركت ها 
در پروژه هاي خارجي گفت: نكته اول اينكه س��رمايه 
اين صندوق بس��يار كم بود و بايد خيلي زودتر از اين 
افزايش س��رمايه صورت مي گرفت. شركت هاي فني 
و مهندسي براي شركت در مناقصه نياز به ضمانتنامه 

دارند و در صورت برنده شدن بايد يك ضمانتنامه براي 
حسن انجام كار ارائه دهند و اكنون نيز به دليل تحريم 
بانك هاي ايران هيچ شركت و دولت خارجي ضمانتنامه 
بانك هاي ايراني را قبول نمي كنند. هر چند به تازگي 
برخي بانك هاي خارجي در قبال دپوزيت ۱۰۰ درصد 
يعني س��پرده گذاري تمام ارزش ضمانتنامه در بانك 
ضمانتنامه صادر مي كنند كه اين عمال فايده اي ندارد و 

هيچ تسهيل مالي صورت نمي گيرد.
مهديان افزود: نكته ديگر اين اس��ت كه نمي توان در 
بانك خارجي حساب باز كرد مگر اينكه يك شركت در 
كشور ثالت تاسيس كرد و به واسطه آن پاسپورت كشور 

ديگري را گرفت كه آن نيز چند سال زمان مي برد.
وي افزود: مقامات سياسي امريكا به كشورهاي منطقه 
سفر كرده و رس��ما اعالم كرده اند كه به هيچ عنوان به 

ش��ركت هاي ايراني پروژه ندهن��د در غير اين صورت 
مشمول جريمه هاي سنگيني خواهند شد.

وي در خصوص حضور در پروژه هاي س��وريه و عراق 
گفت: اتفاقا در جلسات مختلف اعالم كرده ايم با وجود 
اين همه هزينه كه ب��راي تامين امنيت و ثبات در اين 
كش��ورها صورت گرفته اما دولت مردان آنها كمترين 
همكاري را با ما داش��ته اند. بطور مث��ال هم اكنون ۲ 
ميليارد دالر پروژه در عراق چند سال است كه معطل 
مانده و هر ماه هزينه نگهداري تجهيزات و ماشين آالت 
را شركت هاي ايراني پرداخت  مي كنند اما براي پرداخت 
صورت وضعيت دولت عراق به شدت مقاومت مي كند. 
اين در حالي اس��ت كه با وجود روابط نه چندان خوب 
سياس��ي تركيه با عراق؛ شركت هاي فني و مهندسي 

ترك از ما وضعيت به مراتب بهتري دارند.

وي تصريح كرد: هنوز پروژه اي در كش��ور سوريه نيز 
آغاز نشده است و ممكن است قرارگاه خاتم در سوريه 
فعاليت خود را آغاز كرده و چند شركت پيمانكاري نيز 
به واس��طه آن فعاليت كنند اما بخش خصوصي هنوز 

فعاليتي ندارد.
وي اف��زود: نكته حائز اهميت اين اس��ت كه رهبري 
عراق و س��وريه و تكنوكرات هايي ك��ه دولت را اداره 
مي كند همسو با يكديگر نيستند. بطور مثال تعرفه 
واردات كشورهاي عضو اتحاديه عرب به سوريه صفر 
است اما ما هنوز در برخي از كاالها ۳9 درصد عوارض 
مي دهيم ما اين مساله را بارها تاكيد كرديم كه مسائل 
سياس��ت خارجي و امنيتي را بايد در كنار مس��ائل 
اقتصادي پيش برد زيرا اين مس��اله بر امنيت داخلي 

تاثير مستقيم مي گذارد.
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افزايش واردات لوازم آرايشي 
و بهداشتي تقلبي در كشور

رييس انجمن وارد كنندگان فرآورده هاي بهداشتي، 
آرايشي گفت: واردات لوازم آرايشي و بهداشتي تقلبي 
در كش��ور افزايش داش��ته كه در نتيجه ۲۵۰ فعال 
صنفي در حال تعطيل شدن هستند. حميد مقيمي 
گفت: آنچنان كه تحريم هاي داخلي تبعاتي در صنعت 
فرآورده هاي بهداش��تي، آرايشي و عطريات داشته 
تحريم هاي خارجي نداشته است چرا كه واردات در 
توليد تاثيري نداشت. در سال گذشته طي سه نشست 
كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم توافقاتي 
صورت گرفت.  وي  بيان كرد: با محوريت كار وزارت 
صمت، س��ازمان غذا و دارو و س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال با انجمن هاي توليدكنن��دگان و واردكنندگان 
به اين توافق رس��يديم كه كاال هايي كه توليد داخل 
اس��ت را وارد نكنيم. توافق ش��د تا بخشي از كااليي 
كه تكنولوژي توليد آن را در داخل نداريم و بخش��ي 
از كااليي كه هنوز توليد آن جوابگوي بازار نيست، را 
به مدت ۱۸ ماه و بخش��ي هم كه هنوز به تكنولوژي 
آن نرسيديم به صورت نا محدود وارد كنيم. رييس 
انجمن وارد كنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي 
و عطريات ايران ادامه داد: اين توافق صادر شد، ولي 
متاس��فانه با يك بخشنامه ش��بانه، واردات را بطور 
غير اس��تاندارد در ارديبهشت كنسل كردند، حتي 
اكنون ۸ ماه است كه بخشي از كاالي ما به دليل همين 
بخشنامه در گمرك دپو شده است كه بخش عمده اي 

از آنها فاسد شدني و تاريخ مصرف دارند.
مقيمي افزود: اين كاال ها با ثبت سفارش وارد كشور 
ش��دند كه پروانه واردات و بهداش��ت داش��تند، اما 
متاسفانه در گمرك دپو ش��ده اند و در حال حاضر از 
بين رفتني محسوب مي شوند. سرمايه هاي زيادي 
براي اين كاالها پرداخت شده است چرا كه آنها هزينه 
انبارداري دارند و به شدت فساد پذير هستند. او گفت: 
واردات ما هيچ ربطي به توليد نداشت، حتي از ۲ سال 
گذشته به سمت توليد پيش مي رفتيم. شركت هاي 
وارد كننده نيز به سمت توليد مي رفتند و بخشي از 
كاالهايشان كه در بازار پر مصرف بود توليد مي شدند 
اما متاسفانه هم اكنون جلوي آن را گرفتند. رييس 
انجمن وارد كنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي 
و عطريات ايران افزود: هم اكنون ۲۵۰ بنگاه با عمر ۳۰ 
تا ۴۰ سال داريم كه در حوزه واردات توانمند هستند 
و ب��ا حدود ۱9 هزار نيروي مس��تقيم و ۴۰ هزار نفر 
غير مستقيم كار مي كردند. متاسفانه از سال گذشته 
۸ هزار نفر تعديل نيرو داشتيم و هم اكنون ۱۲ هزار نفر 
نيرو داريم كه اگر تكليف واردات روشن نشود تا پايان 
سال تعديل مي شوند. مقيمي تشريح كرد: اين كاري 
كه انجام دادند نه به نفع توليد و نه به نفع مصرف كننده 
بود. هم اكنون كاالي قاچاق و تقلبي بي نهايت در سطح 
كشور عرضه مي شود كه س��المت مردم را به خطر 
مي اندازد. اگر ما مي توانستيم واردات را انجام دهيم 
هم حقوق دولت را مي داديم، هم كاالي استاندارد و با 
كيفيت زيرنظر وزارت بهداشت در دسترس مردم بود.

رييس انجمن وارد كنندگان فرآورده هاي بهداشتي، 
آرايشي و عطريات ايران با اشاره به ميزان كاالي دپو 
شده در گمرك، گفت: حدود ۲۰۰ كانتينر در گمرك 
دپو شده اس��ت كه در حدود ۸ تا 9 ماه است منتظر 

ترخيص  هستند.
مقيمي افزود: آخرين گزارشي كه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال به ما داد اين بود كه قاچاق از س��ال 9۷ تا امسال 
حدود سه برابر شده است. اين معضل بزرگي است كه، 
كااليي كه به صورت رسمي و استاندارد و با كيفيت 
وارد كشور مي شود بايد در گمرك خاك بخورد و از 
بين برود و از طرفي كاال هاي قاچاق بي نهايت در بازار 
رشد كند و از همه مهم تر اشتغال ۲۰ هزار نفر نيرو از 
بين مي رود. او تصريح كرد: لوازم آرايشي، بهداشتي و 
عطريات بخش گسترده اي است و تنوع كااليي بااليي 
دارند. در بخش عطريات ۸۰ درصد متكي به واردات 
هستيم و در زمينه بهداش��تي مانند انواع كرم هاي 
تخصصي ۵۰ تا ۶۰ درصد متكي به واردات اس��ت. 
حتي در برخي اصال تكنولوژي توليد داخل نداريم و 

۱۰۰درصد متكي به واردات هستند.

 زعفران كاران مجبور 
به ارزان فروشي هستند

عضو شوراي ملي زعفران گفت: كشاورزان مجبورند 
زعفران را ارزان بفروش��ند و دالالن س��ود اصلي را 
مي برند.  علي حسيني در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه اقدام س��ازمان تعاون روس��تايي براي خريد 
زعفران حداقل به ثبات قيمت اين محصول در بازار 
كمك خواهد كرد و موجب تعادل بين تقاضا و عرضه 
زعفران مي شود، اظهار كرد: با اين اقدام دست دالالن 
كه زعفران را به قيمت ارزان از كشاورزان مي خرند و به 

قيمت نجومي مي فروشند، كوتاه خواهد شد.
وي ادام��ه داد: س��ازمان تع��اون روس��تايي در اين 
موقعيت بايد هم حافظ منافع صادركنندگان و هم 
توليدكنندگان باشد و اين سازمان نبايد به اين اميد 
زعفران را خريداري كند كه قيمت ه��ا را باال ببرد و 
سپس بفروشد، بلكه بايد منصفانه عمل كند و اين 
محصول را به همان قيمتي كه از كشاورزان خريداري 

مي كند، در اختيار صادركنندگان قرار بدهد.
عضو ش��وراي ملي زعفران افزود: بيش از ۷۰ درصد 
زعفران كاران كشور سطح زير كشت آنها حداكثر يك 
هكتار است؛ بنابراين كسي كه يك هكتار يا كمتر از اين 
ميزان سطح زير كشت دارد، معادل ۵ تا ۷ كيلو زعفران 
براي فروش دارد. فردي كه به سازمان تعاون روستايي 
مراجعه مي كند و مي گوي��د ۵۰ كيلو زعفران براي 
فروش دارد، كشاورز نيست و بايد اين سازمان تمركز 

خود را بر خريد اين محصول از كشاورزان بگذارد.
وي معضل حال حاضر كشاورزان را ماندن گل هاي 
زعفران بر روي زمين دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: 
كش��اورزان به دليل ماندن گل هاي زعفران بر روي 
زمين مجبور مي شوند كه زعفران را به قيمت ارزان 
بفروشند، س��پس دالالن اين محصول را در حاشيه 
شهرها پس از پاك كردن مي خواهند به سازمان تعاون 

روستايي بفروشند.
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معضل كارشناسي در طرح پرحاشيه انتقال آب

عمر رو به خاموشي صادرات برق به عراق

گروه انرژي| فرداد احمدي|
در حال��ي كه روزهاي پاييز به س��مت موع��د انتخابات 
مجلس يازدهم سپري مي شوند، مخالفت ها، موافقت ها 
و اظهارنظرهاي جنجالي نمايندگان نيز بيشتر مي شوند. 
يكي از موضوعات چالشي ماه هاي اخير كه سر و صداي 
زيادي در مجلس راه انداخت، موضوع »طرح انتقال آب 
درياي خزر به اس��تان سمنان« است كه با جرقه »اعالم 
موافقت« س��ازمان حفاظت محيط زيست با اين طرح، 
نمايندگان استان هاي حاشيه درياي خزر را به مخالفت 
شديد واداش��ت. در حالي كه نمايندگان استان هايي از 
جمله سمنان موافق اين طرح هس��تند. همان طور كه 
عزت اهلل يوسفيان، نماينده مردم آمل در مجلس نيز بيان 
كرده است، به نظر مي رسد بزرگ ترين مشكل هم در طرف 
موافقان و هم در طرف مخالفان اين طرح نبود نظرهاي 

كارشناسي و دقيق است.
ب��ه گزارش »تع��ادل«، طرح انتق��ال آب درياي خزر به 
استان سمنان در افق سال 1425 مطرح بوده و قرار است 
س��االنه به ميزان 222 ميليون متر مكعب از آب درياي 
خزر را با اس��تفاده از پمپاژ به استان سمنان انتقال دهد. 
اين به معناي انتق��ال روزانه 608 هزار متر مكعب آب به 

اين شهر است.

    مخالفان چه مي گويند؟
محمدعلي شاعري، نماينده نكاء 
و بهش��هر در مجل��س ب��ا اعالم 
مخالفت با طرح انتقال آب درياي 
خ��زر به س��منان ب��ه »روزنامه 
تعادل« مي گويد ك��ه اين طرح 
مي تواند موجب ب��ه هم خوردن 
تعادل زيس��ت محيطي درياي خزر شده و باعث خشك 
ش��دن تاالب هاي متصل به درياي خزر ش��ود. به گفته 
شاعري، تمامي مشاغل مربوط به صيد و ماهيگيري بر اثر 
اجراي اين طرح آسيب مي بينند. اين طرح باعث افزايش 
شوري درياي خزر خواهد شد و چرخه طبيعي حيات را 
در اكوسيستم درياچه بسته خزر به مخاطره مي اندازد. 
شاعري مي افزايد كه اين طرح باعث پسروي شديد آب 
درياي خزر خواهد ش��د و موجب ش��كل گيري كانون 

ريزگردهاي نمكي در جنوب درياي خزر مي شود.
با اين حال، پيش تر »روزنامه تعادل« در گزارشي نشان 
داد كه حجم آب درياي خزر 78 ه��زار و 200 كيلومتر 
مكعب و معادل 78 هزار و 200 ميليارد مترمكعب است. 
حجم ساالنه آب برداشت شده از درياي خزر براي طرح 
شيرين سازي و انتقال آب به استان سمنان 222 ميليون 
مترمكعب در نظر گرفته شده كه معادل 0.0003 درصد 
حجم كل اين دريا اس��ت. اعداد و ارقام مذكور بيانگر آن 
اس��ت كه براي آنكه 0.3 درصد از حجم آب درياي خزر 
مورد استفاده طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان قرار 
بگيرد، اين طرح بايد هزار س��ال ادامه پيدا كند. بنابراين 
به نظر نمي رس��د اين طرح تأثيري بر حجم يا ش��وري 

آب درياي خزر داشته باشد.
در همين خصوص عباسقلي جهاني، عضو سابق شوراي 
جهاني آب نيز پيش تر به »تعادل« گفته بود: »رقمي كه 
منتقل مي ش��ود در مقابل حجم عظيم خزر صفر است 
و چنين اتفاق��ات عجيب و غريبي نمي افت��د.« او البته 
در عين حال اين را هم مطرح ك��رده بود كه » اين طرح 
داراي آثار موضعي براي محدوده اي كه آب برداشت شده 

خواهد بود«.
از ديگر داليل مخالفت هاي نمايندگان اس��تان هاي 
حاش��يه درياي خزر با طرح انتقال آب خزر به سمنان 
تأثيرات اي��ن طرح بر تخريب حج��م قابل توجهي از 
جنگل هاي هيركاني در اس��تان مازندران اس��ت كه 
ش��اعري نيز در گفت وگو با »تعادل« به آن اشاره كرد. 
در همين راستا، سيد احمد نبوي، مشاور سابق سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت به تس��نيم گفت كه از 180 
كيلومتر طول تعيين شده براي اين طرح 140 كيلومتر 
آن در استان مازندران واقع شده است. انتقال آب از 140 
كيلومتر از استان مازندران همان گونه كه آقاي نصير 
احمدي، رييس اداره درياي��ي مازندران، هم تخمين 
زده اند دس��ت كم 100 هكتار از جنگل هاي هيركاني 

را نابود خواهد كرد.
 عزت اهلل يوسفيان، نماينده مردم 
آمل در مجلس شوراي اسالمي 
ني��ز در گفت وگو ب��ا »روزنامه 
تعادل« دلي��ل مخالفت خود با 
طرح انتق��ال آب درياي خزر به 
س��منان را نبود كارشناس��ي 
صحيح و بي طرفانه عنوان كرد. وي با بيان اينكه مخالف 
هر گونه اقدام سياسي و غيركارشناسي در اين زمينه 
است، بيان كرد: »در رابطه با طرح انتقال آب درياي خزر 
به سمنان، تا به حال نظر كارشناسي ارايه  نشده است. 
براي همه پروژه هاي اجرايي كشور قانوني وجود دارد 
كه بر اس��اس آن ه��ر پ��روژه اي بايد داراي ش��رايط 

زيست محيطي، اجتماعي و توجيه اقتصادي باشد.«
يوسفيان ادامه داد: »پروژه انتقال درياي خزر هنوز بررسي 
كارشناسي نش��ده و هنوز حتي يك برگ درباره توجيه 
اقتصادي يا الزامات زيست محيطي ارايه نشده است، اما 
ناگهان گفته اند كه مي خواهيم آن را اجرا كنيم. بنابراين 
معلوم اس��ت كه در اين موضوع بي طرفي حفظ نشده و 

اين تنها تصميمي سياسي و همراه با فشار از باال است.«
وي بيان كرد: »در سازمان محيط زيست نيز بسياري از 
مسووالن با اين تصميم اعالم مخالفت كرده اند، اما بدون 
آنكه اين طرح در سازمان محيط زيست كارشناسي شود، 
رييس س��ازمان موافقت خود با ط��رح را اعالم مي كند. 
بنابراين ما ديگر به س��ازمان محيط زيس��ت هم اعتماد 

نداريم.«
يوس��فيان با تأكيد ب��ر اهميت مطالعات كارشناس��ي 
درباره پيامده��اي اين طرح گفت: تا زماني كه مطالعات 
كارشناسي انجام نشود، ما نمي دانيم كه چه پيامدهاي 

زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي متوجه درياي خزر 
و مردم استان هاي حاشيه اين دريا خواهد شد. وي افزود: 
»تجربه درياچه اروميه به ما ثابت كرد كه بايد به مطالعات 
كارشناسي توجه ويژه كنيم. در رابطه با اين درياچه نيز 
گفتند كه آب خيلي زي��ادي دارد و اگر يك پل بزنيم تا 
چند خودرو از روي آن رد ش��ود، هي��چ اتفاقي براي اين 
درياچه نخواهد افتاد. اما ش��اهديم كه درياچه اروميه با 
چه فاجعه اي روبه رو شد. بنابراين اگر كارشناسان محيط 
زيستي نظر كارشناسي بدهند كه طرح انتقال آب خزر به 
سمنان پيامدي بر حجم و شوري آب درياي خزر ندارد، 

بنده مي پذيرم.«

    موافقان چه مي گويند؟
 محمدرضا كاتب، نماينده گرمسار 
در مجلس ش��وراي اسالمي كه 
موافق طرح انتقال آب درياي خزر 
به س��منان اس��ت، بيان كرد كه 
س��ازمان محيط زيست موافقت 
خود را با طرح اعالم كرده است و 
وزارت نيرو برابر با قانون كار خود را انجام مي دهد. به هر 
حال همه بايد تابع قانون باشند. چنانچه نمايندگاني با اين 
طرح مخالف هستند مي توانند درخواست كنند كه طرح 
دوباره بررسي كارشناسي شود.به گزارش تعادل، ريشه 
طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان به اواخر سال 

1388 باز مي گردد كه موضوع انتقال آب از درياي خزر به 
استان س��منان به عنوان يكي از استان هاي مهم كم آب 
حوزه كوير مركزي در دستور كار استانداري استان قرار 
گرفت. انجام مطالعات اين طرح تير ماه س��ال 89 مورد 
تصويب معاون اول وقت رييس جمهوري و مجيد نامجو 
مطلق وزير وقت نيرو قرار گرفت. محمود احمدي نژاد در 
سفر اس��تاني دي ماه خود به سمنان مصوبه اين طرح را 
نهايي كرده و بهمن ماه آن سال به وزارت نيرو ابالغ كرد. 
خرداد ماه سال 90 در نهايت طرح انتقال آب خزر به فالت 
مركزي به شركت آب نيرو به عنوان دستگاه اجرايي ابالغ 
شد. در سال 1397، حسن روحاني رييس جمهور ايران 
در سفر به استان سمنان با اعالم پيگيري براي اجراي طرح 
انتقال آب درياي خزر به سمنان بار ديگر نام اين طرح را بر 
سر زبان ها انداخت و ماه گذشته با انتشار اعالم نظر سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در موافقت با طرح، موضوع در 

مجلس شوراي اسالمي و رسانه ها بار ديگر داغ شد.
برآورد مي شود كه اين طرح حدود 15 هزار ميليارد تومان 
هزينه در بر داشته باشد. سيد احمد نبوي، مسوول سابق 
كميته حفاظت و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست 
به تسنيم گفته است كه در سال 98، هزينه اجراي طرح 9 
هزار و 200 ميليارد تومان برآورد شده است؛ طرحي كه 
بناست در سال 99 اجرايي شده و دست كم 6 سال به طول 
بينجامد. بنابراين هزينه پيش بيني شده تا پايان اجراي 

طرح به حدود 15 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

به گفته نبوي از حجم 200 ميليون مترمكعب در سال 
آب انتقال يافته، 50 ميليون مترمكعب آن براي آب شرب 
مردم مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت و 150 ميليون 

مترمكعب ديگر براي بخش صنعت. 
بر اساس اعالم روابط عمومي شركت آب و نيروي ايران 
كه مجري اين طرح به شمار مي آيد، بودجه اين طرح قرار 
است از طريق منابع مالي مردمي تأمين مي شود. بدين 
صورت كه متقاضيان )احتماال صنعتي( كنسرسيومي 

تشكيل داده و طرح را تأمين مالي مي كنند.
پيش از اين اعالم ش��ده بود كه منابع مورد نياز اين طرح 
از طريق بودجه عمومي تامين خواهد ش��د در حالي كه 
روابط عمومي شركت آب و نيروي ايران اين موضوع را به 
صراح��ت رد كرده و آن را به منابع مالي مردمي معطوف 
دانسته است. ارديبهشت ماه امسال استاندار سمنان از 
تشكيل كارگروه تامين مدل هاي تامين مالي طرح انتقال 
آب خزر خبر داده بود؛ كارگروهي كه رويكردش بر ورود 
صنايع در اين طرح بنا گذاشته شده تا ضمن ارزيابي توان 
هر صنعت براي همكاري با اين طرح، نوع همكاري و ورود 

آنها براي مشاركت و خريد آب موردنياز اعالم كنند.
براين اس��اس دولت اصرار به اجراي طرح كالني دارد كه 
هنوز نس��بت به تامين مالي منابع هنگفت آن ابهامات 
وسيعي پيش رو قرار دارد؛ كداميك از صنايع و كدام منابع 
مردمي حاضر به تامين 15 هزار ميليارد تومان براي انتقال 

آب از خزر به سمنان هستند؟!

گروه انرژي | عراق كامال به برق ايران وابسته است؛ 
اين را معاون وزير انرژي عراق بيان كرده و گفته است؛ 
در حال حاضر حدود 26 درصد نياز برق مصرفي عراق 
با واردات از ايران تامين مي ش��ود. اما ايران تا چه اندازه 
توانسته از اين فرصت براي سرمايه گذاري در صنعت 

برق عراق استفاده كند؟ 
به دنبال خروج داعش از عراق و آغاز فرآيند بازسازي اين 
كشور، هزينه مورد نياز براي بازسازي عراق حدود 88 
ميليارد دالر اعالم شد. از همين زمان بود كه كشورهاي 
مختلف از عربس��تان و تركيه گرفته تا امريكا و آلمان 
و ديگر كشورها، براي بازس��ازي و به نوعي استفاده از 
فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در كشور جنگ زده 
عراق صف بستند. ايران نيز به نوبه خود برنامه هايي براي 
حضور در فرآيند بازسازي عراق ارايه كرد كه برخي از 
اين برنامه ها به امضاي قرارداد دوجانبه نيز منتهي شد.

اما يكي از زيرس��اخت هايي كه برخي كشورها به طور 
همزم��ان آن را به عنوان ح��وزه فعاليت خود در عراق 
برگزيدند، حوزه انرژي و مشخصا ساخت نيروگاه هاي 

برق ب��ود. در جريان جنگ داعش در عراق، حدود 4.5 
گيگاوات به برق اين كش��ور خسارت وارد شده بود. در 

اين ميان ايران پس از يك س��ال و نيم مذاكره در نيمه 
دوم س��ال گذشته موفق شد كه موافقت براي ساخت 

دو نيروگاه برق در عراق را به دس��ت آورد. اما ايران در 
اين حوزه رقب��اي بزرگي ني��ز دارد از جمله آلمان ها 
و مصري ه��ا كه پ��س از چند ماه مذاكره، س��همي از 
بازسازي زيرساخت هاي برق عراق را به خود اختصاص 
دادند. چند ماه قبل ش��ركت زيمنس آلمان و شركت 
اوراس��كوم مصر قراردادي به ارزش 1.3 ميليارد دالر 
براي ساخت چند نيروگاه با عراق در قالب فاز نخست، 
به امضا رساندند. در عين حال مذاكراتي از سوي ديگر 
كش��ورهاي غربي براي ساخت نيروگاه هاي جديد در 
جريان است كه از آن جمله مي توان به تالش شركت 
جنرال الكتريك با حمايت امريكايي ها براي حضور در 

حوزه توليد برق عراق اشاره كرد.
در همين حال مقامات وزارت نيروي ايران بخش��ي از 
تمركز خود را به صادرات برق به عراق اختصاص دادند، 
بازاري كه طي دو تا سه سال آينده مي تواند از بين برود. 
در حال حاضر عراق به حدود 25 هزار مگاوات برق نياز 
دارد كه حدود 15 هزار مگاوات آن توسط نيروگاه هاي 
اين كشور و بخش قابل توجهي از كمبود آن از طريق 

واردات از ايران تامين مي ش��ود ك��ه در اين خصوص 
نيز دولت عراق از س��وي مقامات امريكايي براي قطع 
وابس��تگي واردات برق از ايران تحت فشار است. اوايل 
خردادماه سال جاري، به دنبال فشار مقامات امريكايي 
به دولت عراق براي كاهش و قطع وابستگي واردات برق 
از ايران، وزير برق عراق اعالم كرد كه با اجرايي ش��دن 
پروژه هاي بزرگ در زمينه توليد برق عراق، طي دو تا سه 
سال آينده اين كشور به مرحله خودكفايي و بي نيازي 
از واردات اين كاال مي رس��د. اين يعني در صورتي كه 
ايران حداكثر تا سه سال آينده بازار فروش برق خود به 

همسايه غربي را از دست خواهد داد.
براين اس��اس ميزان وابستگي  كنوني عراق به واردات 
برق از ايران، با توسعه و بازسازي شبكه برق اين كشور 
در قالب پروژه هاي مختلف تا چند سال ديگر به حداقل 
كاهش مي يابد و به اين ترتيب يك بازار صادراتي برق 
ايران از دس��ت خواهد رفت و س��هم ايران از بازسازي 
پروژه هاي برقي عراق در كنار حضور پررنگ شركت هاي 

اروپايي، به چند نيروگاه خالصه خواهد شد.
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تامين سوخت مناطق زلزله زده 
به روال عادي ادامه دارد

ايرنا| سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران گفت: سوخت مناطق زلزله زده استان 
آذربايجان ش��رقي به طور كامل تامين شده است.

فاطمه كاه��ي، درباره سوخت رس��اني به مناطق 
زلزله زده )بام��داد روز جمعه( اس��تان آذربايجان 
شرقي توضيح داد: سوخت كافي در منطقه وجود 
دارد و هي��چ كمب��ودي به لحاظ تامين س��وخت 
موردنياز جايگاه ه��ا و مردم وجود ندارد. هيچ كدام 
از تاسيس��ات و جايگاه هاي مناطق زلزله زده دچار 
آسيب نشده است. در نخستين دقايق وقوع زلزله، 
برخي جايگاه ها در شهرهاي بزرگ با ازدحام براي 
سوخت گيري روبه رو شدند كه هم اكنون اوضاع به 
حالت عادي بازگشته و سوخت رساني به نحو مطلوب 
در تمامي جايگاه ها در حال انجام است.كاهي با تاكيد 
بر اينكه سوخت مورد نياز گرمايشي )نفت سفيد( 
نيز به ميزان كافي در شهريورماه به نقاط سخت گذر 
منطقه آذربايجان شرقي ارسال و ذخيره سازي شده، 
تصريح كرد: تعدادي نفتكش حامل نفت سفيد نيز 
به صورت اضطراري در روستاهاي زلزله زده مستقر 
شده اند تا در صورت نياز، سوخت گرمايشي مورد نياز 

مردم را تامين كنند.

تداوم صادرات گاز مايع ايران 
به چين

ايسنا| صادرات ال پي جي ايران به چين در نوامبر 
ادام��ه يافت اما تح��ت تاثير تحريم ه��اي امريكا و 
فعاليت هاي تعميراتي، در مقايس��ه ب��ا حدود 12 
محموله در ژوئن كاهش داشت.معامله گران برآورد 
كردند كه محموله هاي ال پي جي ايران به مقصد چين 
در نوامبر بين هفت تا 10 محموله بوده است. برخي از 
معامله گران نيز به پالتس گفتند: شمار اين محموله ها 
كمتر و شش تا هفت محموله بوده است در حالي كه 
يك منبع آگاه ديگر گفت: شمار آنها از 9 محموله فراتر 
نرفته اس��ت.منابع آگاه برآورد كردند كه ايران براي 
صادرات در اكتبر 10 محموله بارگيري كرده است. 
محموله هاي ال پي جي ايران معموال 44 هزار تن بوده 

و تركيبي از پروپان و بوتان هستند. 

ناكارآمدي وزارت نيرو در 
جلوگيري از آلودگي كارون

تس�نيم| موضوع س��اماندهي كارون بزرگ كه با 
مشكالت بسيار كيفي ناش��ي از ورود فاضالب هاي 
خام انساني، پساب صنعتي، فاضالب بيمارستاني، 
پساب كشاورزي و حوضچه هاي پرورش ماهي مواجه 
است، بارها و بارها در جلسات شوراي عالي آب مطرح 
شده، اما تا امروز اقدامي عملي براي جلوگيري از ورود 
منابع آالينده به كارون نشده است. »سياست گذاري، 
تدوين ضواب��ط و جرايم در راس��تاي جلوگيري از 
آلوده سازي منابع آب«، »نظارت بر حسن اجراي امور 
مطالعات، توسعه اي و بهره برداري از منابع آب كشور« 
و »سياست گذاري، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي 
الزم به منظور مديريت كمي و كيفي منابع آب« از 
وظايف حاكميتي وزارت نيرو است.كم توجهي و تعلل 
در جلوگيري از آلوده شدن كارون درحالي است كه 
در نقاط مختلف اين رود بزرگ كه منابع آب شرب، 
صنعت و كشاورزي شهرها و روس��تاهاي زيادي را 
تأمين مي كند، ش��اهد ورود فاضالب خام انساني، 
فاضالب بيمارستاني، پساب صنعتي، پساب كشاورزي 
و حوضچه هاي پرورش ماهي هستيم.افت كيفيت آب 
كارون و افزايش آلودگي و شوري آب اين رودخانه كه 
ناشي از جريان داشتن انواع و اقسام آلودگي ها در آن 

است، موضوع بسيار مهمي است.

فروش اجباري سهام آرامكو
 به ميلياردرهاي سعودي

ايسنا| عربستان سعودي، شهروندان ثروتمند اين 
كشور را وادار كرده در رويداد عرضه اوليه عمومي 
سهام آرامكو، سهام اين شركت نفتي را خريداري 
كنند.فوربس به نقل از منابع آگاه نوشت: شهروندان 
عربستان سعودي كه از آنها خواسته شده است سهام 
آرامكو را خريداري كنند ش��امل خانواده ثروتمند 
العليان كه با آرامكو رابطه دارند و همچنين شاهزاده 
الوليد بن طالل كه در س��ال 2017 با دارايي 18.7 
ميليارد دالر، چه��ل و پنجمين فرد ثروتمند دنيا 
شناخته شده بود، هستند.خانواده العليان سرگرم 
بررس��ي س��رمايه گذاري به ارزش صدها ميليون 
دالر در سهام آرامكو هستند. ساير سرمايه گذاراني 
كه از آنها براي مش��اركت در خريد س��هام آرامكو 
دعوت ش��ده است، ش��امل خانواده المجدوعي و 
طايفه التركي هس��تند كه هر دو منابع مالي قابل 
توجهي دارند. انتظار مي رود اين نام هاي بزرگ در 
آرامكو سرمايه گذاري داشته باشند.انتظار مي رود 
سرمايه گذاران كوچك تر هم سرمايه گذاري كنند 
حتي اگر الزم باش��د از بانك ها وام ارزان بگيرند و 
شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه بانك ها هم تمايل 

كنند چنين وام هايي را عرضه كنند.

افت و خيزهاي قيمت نفت
قيم��ت نف��ت ك��ه در روز پنج ش��نبه به دنبال 
اميدواري نسبت به پايان يافتن جنگ تجاري 
چين و امريكا افزايش يافت و به بشكه اي 62 دالر 
رسيده بود، در معامالت روز گذشته )جمعه( با 
اندكي كاهش همراه ش��د. بر اين اساس قيمت 
نفت خ��ام در آخرين معامالت روز گذش��ته با 
80 صدم درصد كاهش به 61 دالر و 79 سنت 
رسيد. گفتني است كه جنگ تجاري ميان چين 
و امريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصادهاي جهان 
موجب كاه��ش تقاضاي نفت ش��ده و اين امر 
نگراني هايي نسبت به عرضه بيش از اندازه نفت 

در سال 2020 به دنبال داشته است.

عربستانومنافعكاهشعرضهنفتچرابنزينسوپرهمچنانكمياباست؟
كمبود بنزين سوپر در كشور در حالي وارد چندمين هفته شده كه در اين 
بين عواملي مختلف، از جمله عرضه فرآورده هاي نفتي در بورس و تعميرات 
اساسي پااليشگاه شازند به عنوان مقصران اصلي معرفي مي شوند.چند ماه 
پيش بود كه خبر كمبود بنزين سوپر در جايگاه هاي كشور به گوش رسيد. 
همزماني اين نايابي با عرضه فرآورده هاي نفتي در بورس با هدف صادرات 
باعث شد تا كمبود بنزين سوپر در جايگاه ها بر گردن بورس انرژي بيافتد.

موضوعي كه البته همواره از س��وي شركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران تكذيب شده است. در واقع بنزين عرضه شده در بورس،  بنزين 
سوپر نيست بلكه بنزين با استانداردهاي يورو4 و يورو5 است. موضوع كمبود 
بنزين سوپر آنقدر ادامه دار شد كه وزير نفت در اين زمينه ورود كرد. »بيژن 
زنگنه« درباره كمبود بنزين سوپر گفت »در تامين بنزين سوپر چند روزي 
به دليل تعميرات و نگهداري در پااليشگاه نفت امام خميني)ره( شازند و 
مشكلي ديگر، مقداري كمبود داشتيم كه تاكيد كردم حتما تامين شود؛ 
البته به من گفته اند مشكل عمده اين موضوع حل شده است«. با اين حال 
همچنان در برخي جايگاه ها كه نازل بنزين س��وپر وجود دارد، عرضه اين 
بنزين به دليل كمبود انجام نمي شود و در برخي جايگاه ها نيز تنها در برخي از 
ساعت ها امكان دريافت بنزين سوپر وجود دارد. مصطفي محمودي، رييس 
اتحاديه جايگاه داران س��وخت درباره كمبود بنزين سوپر در جايگاه هاي 
عرضه سوخت به خبرنگار ايرنا گفت: عرضه اين سوخت نسبت به يك ماه 
پيش افزايش داشته اما همچنان با كمبود در جايگاه ها روبه رو هستيم. وي 
با اشاره به اينكه از نظر توزيع و حمل و نقل بنزين سوپر مشكلي وجود ندارد، 

ادامه داد: كمبود بنزين سوپر در برخي جايگاه ها كامال محسوس است اما در 
جايگاه هاي شمال شهر و شهرهاي بزرگ، تنها محدوديت وجود دارد.رييس 
اتحاديه جايگاه داران سوخت افزود: مشكل توليد بنزين سوپر است كه با 
تعميرات پااليشگاه شازند بيشتر شد اما اين پااليشگاه به عنوان تامين كننده 
بنزين سوپر تهران، اكنون به مدار توليد بازگشته و انتظار مي رود مشكل 
در روزهاي آينده حل شود. به گفته محمودي، با اين حال همچنان عمده 
جايگاه ها با كمبود بنزين سوپر روبه رو هستند.بر اساس قانون شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف به توليد و توزيع بنزين معمولي و 
بنزين با استاندارد يورو 4 است كه هم اكنون بيشتر از ميزان تعهد خود بنزين 

با كيفيت يورو توليد و در كشور توزيع مي كند.

چشم انداز بازار انرژي حكايت از آن دارد كه قيمت نفت خام با افزايش 
چشمگير روبه رو نخواهد بود اما به نظر مي رسد عربستان سعودي به 
منظور باالبردن قيمت نفت و افزايش ارزش سهام شركت »آرامكو« 
تالش دارد تا از عرضه نفت خام به بازار بكاهد.با اينكه بازار نفت در چند 
هفته اخير با مولفه هاي گوناگون و گاه متناقضي در مورد آينده روبه رو 
شده است اما روزهاي به نسبت آرامي را طي مي كند و نسبت به برخي 
تحوالت مهم واكنش هاي محتاطانه اي را بروز مي دهد. درحالي كه در 
هفته گذشته روند كاهش اندك قيمت نفت خام بر بازار حاكم بود اما 
انتشار برخي گزارش ها در مورد كاهش بيش از حد انتظار ذخيره نفت 
خام اياالت متحده هم نتوانست تاثير چنداني بر قيمت ها داشته باشد. 
گفته مي شود در قبال خبر فوق بهاي نفت هاي برنت و وست تگزاس تا 
حدود نيم درصد كاهش داشتند.برخي تحليلگران اين رفتار خنثي در 
بازار نفت را تحت تاثير اميدواري به حل و فصل مشكالت تجاري ميان 
امريكا و چين مي دانند. رفع موانع ميان دو كشور و توقف يا متعادل شدن 
جنگ تعرفه اي آنها مي تواند به بهبود روند رشد اقتصادي هر دو كشور 
به ويژه چين و جهان كمك كند. همين امر ممكن است اميدواري به 
افزايش تقاضاي جهاني نفت را بيشتر كند. اين ديدگاه مثبت به آينده 
از سوي »محمد باركيندو« دبيركل اوپك هم بيان شده است. دبيركل 
اوپك حتي پيش بيني كرد كه چش��م انداز بازار نفت در س��ال آينده 
ميالدي احتماال مثبت و با افزايش تقاضا همراه خواهد بود. باركيندو 
به همين دليل دورنماي كاهش بيش��تر توليد نفت اوپك را ضروري 

ندانست.البته در چارچوب تحليل وي، چشم انداز بازار در سال 2020 
به دليل تغييرات در اقتصاد جهاني خوشبينانه خواهد بود. با اين وجود 
حتي گزارش چشم انداز جهاني نفت كه از سوي اوپك منتشر شد هم 
به نقش مخرب بازيگران خارج از اوپك در بر هم زدن موازنه و افزايش 
عرضه اشاره داشت.پيش بيني اوپك براي سال هاي آينده از كم تر شدن 
سهم اين سازمان در بازار جهاني انرژي خبر مي دهد. در حالي كه در 
سال 2019 اوپك روزانه حدود 35 ميليون بشكه نفت به بازار عرضه 
كرده است اما برآورد اخير نشان مي دهد تا پنج سال ديگر اين سهم به 
كمتر از 33 ميليون بشكه نفت كاهش مي يابد. البته اوپك نياز جهاني 

نفت در آن سال را هم اندكي كمتر از شرايط كنوني عنوان داشت.
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واقعيت هاي شيلي

»كاسه روالزوزها« دوباره به صدا درآمد

بازشناسي هم دستان واشنگتن در ناآرامي هاي عراق و لبنان

نويسنده:  اندرو كونكاچنگ |ترجمه:  احمد سيف|
جمعه گذشته در واكنش به تظاهرات گسترده، تانك ها 
وارد خيابان هاي س��انتياگو، پايتخت شيلي، شدند. 
شيلي، كشوري است كه معروف است داراي قوي ترين 
دموكراسي و پيشرفته ترين اقتصاد در امريكاي التين 
است. حتي براي شيليايي هايي كه تظاهرات در طول 
ده ها سال گذش��ته را در نظر داش��ته اند، اين انفجار 

سراسري و ملي نارضايتي مردم غير قابل  انتظار بود.
درگيري در اواخر هفته گذشته به صورت اعتراضات 
مس��المت آميز به افزايش بهاي بليط قطار زيرزميني 
شروع شد. براي كسي كه به اندازه حداقل مزد درآمد 
دارد هزينه حمل ونقل براي رفت و آمد به محل كار و 
مسافرت در روزهاي آخر هفته تقريبًا معادل 21 درصد 

از حقوق او خواهد بود.
ولي اعتراض تنها به سبب افزايش كرايه قطار كه از آن 
به عنوان، »آخرين قطره اي كه توازن فنجان را به  هم 
مي زند« ياد مي كنند، نيست. افزايش هزينه قطار به 
هزينه زندگي اي كه تا قبل از اين افزايش هم غيرقابل 
 تحمل بود، موجب انفجار سرخوردگي شهروندان شده 
است. كارگران، دانشجويان، فمينيست ها، مخالفان 
فاشيسم و فعاالن ش��هروندان بومي ده ها سال براي 

عدالت مبارزه كرده اند. 
اين اعتراضات ب��ه نابرابري فوق العاده اس��ت، نظام 
بهداشتي ناكارآمد و غير عادالنه، افزايش بهاي برق، 
خصوصي س��ازي آب، ترور فعاالن محيط زيس��ت و 
فعاالن حقوق بومي ها، امكانات آموزش��ي به ش��دت 
نابرابر و نظام درحال فروپاشي بازنشستگي واگذار شده 
به بخش خصوصي ك��ه از زمان حكومت ديكتاتوري 
به جا مانده اس��ت. اغلب معلمان بازنشس��ته ماهانه 
كمتر از 300 دالر حقوق مي گيرند و اغلب ناچارند تا 

سال هاي 80 سالگي شان كار كنند.
اعتراضات كه ش��امل تظاهرات، عدم پرداخت كرايه 
قطار زيرزميني، اجراي نمايش ها و س��نگربندي در 
خيابان بود با پاس��خ بسيار خش��ونت آميز نيروهاي 
دولتي روبرو شد كه از گازهاي اشك آور، گلوله هاي 
الس��تيكي، بازداش��ت خش��ونت بار و ضرب وجرح 

استفاده كرده اند.
در ايستگاه مركزي سانتياگو به يك زن با تفنگ هاي 
ساچمه زن ش��ليك ش��د و او را كه به شدت مجروح 
شده بود به بيمارس��تان بردند كه به نوبه خود موجب 

 خش��م و اعت��راض بيش��تر تظاهركنن��دگان ش��د. 
تظاهرات كنندگان ايستگاه قطار زيرزميني را به آتش 
كشيدند چون از اينكه دولت به خواسته هاي آنها توجه 

نمي كند عصباني و خشمگين هستند.
تظاهرات در جمعه شب هم ادامه يافت. رييس جمهور 
سبستين پينه را- كه متهم است در 30 سال گذشته 
ميليون ها دالر فرار از ماليات بر درآمد داش��ته است- 
حالت اضطراري اعالم كرده است و نيروهاي ارتش و 

نظاميان را به خيابان ها فرستاد.
براي ش��يليايي ها ديدن نظامي��ان درخيابان ها آنها 
را ب��ه ياد كودتاي 1973 مي ان��دازد كه در نتيجه اش 
ديكتاتوري 17ساله( پينوشه( بود كه موجب شد ده ها 

هزار نفر كشته، مفقود و شكنجه شدند.
نويس��نده ش��يليايي دانيل وياللوب��وس در توييتي 
در جمعه نوش��ت »چه گونه اس��ت كه براي حمايت 

از ش��هروندان ش��ما همان نهادهايي را ب��ه خيابان 
مي فرس��تيد كه هرگز به ما نگفته اند كه اجساد را به 

كجا انداخته اند.«
به ع��الوه ژنرالي كه پين��ه را مس��وول اداره وضعيت 
اضطراري كرده درواقع پس��ر همان ژنرالي است كه 
در دوره ديكتاتوري مسوول ش��كنجه هزاران نفر در 
ش��كنجه گاه كلونيا ديگنيداد كه ب��ا نازي ها ارتباط 

داشت، بود.
واكنشي از اين دس��ت هيچ مشكلي را حل نمي كند. 
خشونت تشديد شد. در روز شنبه، وضعيت اضطراري 
در ديگر شهرهاي بزرگ برقرار شد و پينه را از ساعت 
10 ش��ب حكومت نظامي و منع آمدوشد اعالم كرد. 
در واقع اين اولين باري اس��ت كه در سي سالي كه از 
ديكتاتوري مي گذرد حكومت نظامي و منع آمدوش 

در شيلي اعالم شده است.

براي خيلي ها حكومت نظامي و حضور نظاميان تنها 
وجوه تشابه با زمان ديكتاتوري نيست. خشونت و زيرپا 
گذاشتن حقوق بش��ر به ميزان حيرت آوري رسيده 
اس��ت كه از همه درگيري هاي پ��س از ديكتاتوري 
فراتر رفته اس��ت. همه اينها مس��تند شده است كه 
پليس و نظاميان حتي از كتك زدن كودكان، حمله با 
اتوموبيل به تظاهرات كنندگان، شليك به قصد كشت 
با گلوله هاي واقعي، پرتاب كپسول هاي گاز اشك آور از 
هليكوپتر، ورود غيرقانوني به منازل مردم و تيراندازي 

براي ترساندن تظاهرات كنندگان هم ابا نكرده اند.
پلي��س و نظاميان در لباس ش��خصي، ب��دون ارايه 
مدارك شناس��ايي خود افراد را دس��تگير و بي دليل 
س��وار اتوموبيل هاي ش��خصي ك��رده و گاه حتي در 
صندوق عقب ماش��ين ج��ا داده اند. حت��ي بعضي از 
نيروهاي دولتي تظاهرات كنندگان را واداركرده اند تا 

بين رقصيدن و ورزش كردن درخيابان يا كتك خوردن 
انتخاب كنند. اين هم مستند شده است كه نيروهاي 
نظامي دستگيرشدگان و و كساني را كه متهم به غارت 
از مغازه ها بودند واداشتند در خيابان پيش از اينكه آنها 
را كتك بزنند لخت و عريان شوند. چهارشنبه موسسه 
حقوق بشر شيلي اعالم كرد كه درباره تبديل ايستگاه 
قط��ار زيرزميني Baquedano به مركز ش��كنجه 
تفحص خواهد كرد. در اين ايستگاه قطعات طناب و 

لكه هاي خون زيادي به دست آمده است.
در فضاي مجازي صدها بلكه ه��زاران مورد جراحت 
تظاهرات كنندگان گزارش شده است. شمار زيادي هم 
ظاهراً گم شده اند و مي دانيم حداقل 18 نفر هم تاكنون 
كشته شده اند و با تداوم خشونت انتظار مي رود تعداد 

كشته شده ها بيشتر شود.
ناظران، سياس��تمداران محلي و شهروندان از پينه را 
انتقاد كرده اند كه چرا حاض��ر به مذاكره با معترضان 
نيس��ت. رييس جمهور كه ت��ا 2022 قرار اس��ت در 
حكومت باشد، تصميم گرفته است كه به جاي مذاكره 
حكومت نظامي برقرار كند و بعالوه با اعالم اينكه »ما 
درحال جنگ هس��تيم« به ش��كاف بيشتر در كشور 
دامن بزند. او تظاهركنندگان را »دشمنان قدرتمندي 
خوانده است كه حاضرند بدون محدوديت از خشونت 

و نافرماني استفاده كنند.«
ساختمان ها مي سوزند. تانك ها در خيابان هستند. 
در سرتاسر كش��ور در بخش هاي مختلف آب را قطع 
كرده اند، خيابان ها س��نگر بندي ش��ده است و اغلب 
ايس��تگاه هاي قطار زيرزميني س��انتياگو تعطيل اند 
و تنها بخش��ي از يك مس��ير از ش��ش مسير موجود 
كار مي كند. احس��اس عمومي اين اس��ت كه همراه 
با مشاركت بيش��تر طبقات اجتماعي در تظاهرات، 
ش��يلي و مردمش »دارند بيدار مي شوند« و جنبش 
دارد به پينه را نش��ان مي دهد كه آنها در حال جنگ 
نيستند. از جمعه شب آغاز شد و صداي كاسه روالزوز 
)cacerolazos (  يعني يك شكل سنتي اعتراض 
با كوبيدن بر دي��گ و ماهي تابه از داخل خانه ها براي 
درامان ماندن از س��ركوب خش��ن درخيابان ها- در 
سرتاسر سانتياگو به گوش مي رسد. در شرايطي كه 
كشور به سوي آينده اي نامعلوم و ناروشن مي رود مردم 
شيلي خواهان اصالحات و انقالب اجتماعي و پايان 

بخشيدن به حكومت پينه را هستند.

امري��كا و متحدان واش��نگتن در خاورميان��ه پس از 
تروريس��ت ها اينك روي اعتراض��ات مردمي براي به 

آشوب كشاندن منطقه حساب باز كرده اند.
به گزارش ايرنا، برخي ش��هرهاي ع��راق و لبنان طي 
هفته هاي اخير ش��اهد ناآرامي هايي كم سابقه بود. در 
حالي كه ابتدا اين اعتراض ها شكل مسالمت آميز داشت 
اما بطور ويژه در عراق از حالت مسالمت آميز خارج شد 
و گروهي از معترضان به روش هاي خش��ونت بار روي 
آوردند. از مهم ترين ش��عارهاي معترضان در ابتداي 
ناآرامي ها مي توان به رفع مشكالت اقتصادي و بيكاري 
جوانان در كنار بهبود خدمات دولتي و مقابله با فساد 

سياسي اشاره كرد.
مطالب��ات برح��ق مردمي در ع��راق و لبن��ان زمينه  
شكل گيري تحوالت اخير است هرچند تا حدي و در 
نقاطي از مسير اصلي خود منحرف شده كه از ديد برخي 
ناظران دليلش نفوذ وس��ايل ارتباط جمعي و سيطره  
امپراتوري رس��انه ها بر افكار عمومي اس��ت. ساختار 
جوامع عراق و لبنان نيز بيش از هر نقطه ديگري امكان 
اين انحراف را فراهم مي كند. مطالبات مردمي برحق 
است و در صورتي به خواس��ته هاي مردم جامه عمل 
مي پوشاند كه در چارچوب قانون حركت كند. دو كشور 
عراق و لبنان مدت ها دستخوش تغيير نشدند و ثبات و 
آرامش نسبي در ساختار سياسي داشتند، اما نابساماني 
اقتصادي بستري را فراهم كرد كه مردم براي تغييرات 

عمده و اعتراضات به خيابان ها بيايند.
اگرچه تظاه��رات مردمي عراق و لبنان به گواه طيفي 

از ناظران و كارشناس��ان در آغاز خودجوش و به دليل 
عدم وابستگي به هيچ حزب و گروه سياسي بي سابقه 
بود، اما اين وضع در طول چند روز به تدريج رنگ باخت 
و ادامه اعتراض ها باعث ش��د تا گروهي از دولت هاي 
خارجي فرصت طلب با س��وار شدن بر موج نارضايتي 
مردمي، تالش كنند از آب گل آلود ماهي بگيرند. اين 
دولت ها كه اهدافي ويژه براي آينده منطقه دارند، تالش 
مي كنند بار ديگر دامنه اعتراضات را به سمت هرج ومرج 
و درگيري هاي طوالني مدت بكشانند. هراس از افزايش 
قدرت ايران در منطقه مهم ترين محرك يا دلمشغولي 
براي محور امريكايي- صهيونيستي و برخي بازيگران 
خاورميانه يه ش��مار مي آيد و موجب مي ش��ود آنها از 
دغدغه هاي عادي مردم عراق و لبنان هم براي برآورده 
كردن منافع خود اس��تفاده ك��رده و محور مقاومت را 

هدف قرار دهند.
پژوهشگر ايرنا با »محمدصالح صدقيان« رييس مركز 
عربي مطالعات ايران در مورد نقش قدرت هاي خارجي 

در تحوالت اخير عراق و لبنان به گفت وگو پرداخت.

  مداخله براي فشار بر محور مقاومت
صدقي��ان در ابت��داي اي��ن مصاحبه در م��ورد نقش 
قدرت ه��اي خارجي در تحوالت اخي��ر عراق و لبنان 
اظهار داش��ت: بي��ش از يك ماه از اعتراض��ات عراق و 
لبنان مي گذرد. تمركز اين تحوالت در دو كشور واضح 
است. در عراق اس��تان هاي شيعه نشين بيشتر مورد 
هدف ق��رار گرفته اند. اگر حكوم��ت نااليقي بر عراق 

حكمراني مي كند كل قوميت و مذاهب اعم از كردها و 
اهل سنت را شامل مي شود، اما دامنه اعتراضات در 9 
استان شيعه نشين عراق گسترده است و اين استان ها 
مطالباتي دارند و در چهار استان اهل سنت اين كشور 
تظاهراتي وجود ندارد، با اينكه استان هاي اهل سنت 
نسبت به حاكميت رضايت چنداني ندارند. در شرايط 
كنوني اين س��وال مطرح مي ش��ود كه چ��را مناطق 

شيعه نشين مورد هدف قرار گرفته اند؟
در لبنان تظاهرات را س��ه گروه انجام مي دهند؛ يكي 
»وليد جنبالط« رهبر حزب سوسياليست ترقي خواه 
كه دموكرات اس��ت و ديگري »سمير فريد جعجع« 
سياستمدار لبناني و »امين پير ُجميل« دوازدهمين 
رييس جمهور لبنان و فرزندش »س��امي جميل« كه 
اين سه حزب پشت سر قضاياي لبنان هستند و ارتباط 
قوي با امريكا دارند و به قول خودشان مطالبات مردمي 
و مبارزه با فساد را رهبري مي كنند، اما اين سه حزب 

خودشان فاسد هستند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه افزود: انگيزهاي پشت 
پرده در اعتراضات مردمي عراق و لبنان وجود دارد و اين 
جريان مرتبط با شيعيان اين دو كشور است. ما مي دانيم 
كه امريكا و اس��راييل در اين قضايا دخيل هس��تند و 
در تحوالت ميداني حضوري آش��كار دارند. اكنون در 
قضاياي عراق و لبنان مثلثي از امريكا و برخي كشورهاي 
غربي، اسراييل و متحدان منطقه اي امريكا و در كشور 

عراق نيز بقاياي حزب بعث وجود دارد.
مس��ائل مالي اين قضايا از س��وي محور ارتجاع عربي 

تامين مي شود و اين يك واقعيت است و تحليل سياسي 
نيست. اين اعتراضات عراق و لبنان در چارچوب يك 
برنامه منسجم و خطر ناك پيش مي رود. فساد اداري 
در اين دو كشور وجود دارد و مطالبات مردم هم به حق 
است، اما بايد با شيوه قانوني به دنبال دريافت مطالبات 
باشند. قدرت هاي بيگانه بر مطالبات معترضان تاكيد 

دارند و از شرايط به وجود آمده سوءاستفاده مي كنند.

  حزب بعث به دنبال نقش آفريني
رييس مركز عربي مطالعات ايران در ادامه بيان داشت: 
در كشور عراق حزب بعث با حمايت امريكا در تحوالت 
اخير نقش فعالي داش��ته اس��ت. درماه هاي گذشته 
امريكا از اعضاي حزب بعث دعوت كرد و گروه »عزت 
الدوري« وابسته حزب سابق بعث به واشنگتن رفتند و 
مذاكراتي در امريكا با افراد رده باالي حزب بعث برگزار 
شد. چند ماه پيش نيز كنفرانس حزب بعث در تونس 
برگزار شد در آن جلس��ه افراد عاليرتبه حزب سابق 
بعث با تشكيل ليستي از مديران و متخصصان خود 
كه ساكن اردن، قطر و امارات هستند، كميسيون هاي 
وزارتي را تشكيل دادند و در آن كميسيون مطرح شد 
كه طي چند ماه گزارشي از عملكرد خود در عراق را 

تحويل دهند.
 در كمتر از يك ماه پيش نيز كنفرانس سوم در تكميل 
كنفرانس ه��اي ديگر در يون��ان برگزار ش��د. در اين 
كنفرانس ها كه با حمايت امريكا و رژيم صهيونيستي 
برگزار شده بر اين افراد تكيه مي كنند تا آخرين فرصت 

خود با حزب بعث را در تحوالت عراق بررسي كنند. اين 
در حالي اس��ت كه فعاليت حزب بعث در كشور عراق 

ممنوع است.
حزب بعث با نقاب ديگر و پرچم جديد از مطالبات مردم 
عراق صحبت مي كند. دست هاي امريكا براي پيچاندن 
اوضاع منطقه فعال شده است. در لبنان نيز از ابزارهاي 
ديگري براي بهره برداري از اعتراضات مردمي استفاده 
مي كند. امريكا و اس��راييل بازار اهدافشان مشخص  و 
مشترك است و اين ارتباط مهمي با مواضع جمهوري 
اس��المي در منطقه دارد. محور مقاومت از سوي اين 
كشورها مورد هدف قرار گرفته و مطالبات مشروع مردم 
مورد سوءاستفاده قدرت ها قرار گرفته تا به وسيله آن 

محور مقاومت را تحت فشار دهند.
 صدقيان در پايان اين مصاحبه اظهار داشت: اعتراضات 
جهت حل بيكاري و تورم مشروع است، اما دامنه اين 
تحوالت با نقاب ديگري در حال گسترش است و اين 
مي تواند براي مردم منطقه خطرناك باشد. در گذشته 
وقتي داعش پا به عرصه گذاشت همه قيام كردند، اما 
وقتي مطالبات مردم مطرح مي شود همه با اين جريان 
همدل مي شوند و سوءاستفاده از مطالبات مشروع مردم، 
در راستاي اهداف امريكا و اسراييل براي منطقه عواقب 
ناخوش��ايند و بي ثباتي را به دنبال دارد. امريكا بعد از 
شكست سياست هاي خود در خاورميانه به دنبال طرح 
جديدي است تا بتواند تا حدودي به اهداف خود نزديك 
شود و مردم منطقه بايد با هوشياري بيشتر مطالبات 

خود را دنبال كنند.
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 آيا زمان تحريم امريكا 
فرا نرسيده؟

اسپوتنيك| 
چيزي حدود يك س��وم كشورهاي جهان به داليل 
مختلف با تحريم هاي اياالت متحده امريكا مواجه 
شده اند، كشورهايي كه بيش از نيمي از جميعت كره 
خاكي را در خود جا داده اند و طبق آمار بيش از شصت 
درصد ذخاير معدني و منابع اقتصادي و كشاورزي 

جهان را در اختيار دارند.
در حال��ي كه اي��االت متحده براي ج��ذب اعتماد 
كشورهاي جهان جهت اس��تفاده از دالر امريكا به 
عنوان ارز مورد تعامل براي داد و ستد هاي جهاني، 
سال 1372 ميالدي، متعهد شده بود كه به هيچ وجه 
از دالر امريكا به عنوان ابزار سياسي بر عليه كشورهاي 
ديگر استفاده نكند اما امروزه مشاهده مي كنيم كه 
اين كشور نه فقط از دالر امريكا به عنوان ابزار سياسي 
بر عليه ديگر كشورها استفاده مي كند بلكه سيستم 
پولي و بانكي خود را به ابزاري سياسي جهت فشار به 

ديگر كشورها استفاده مي كند.
جالب تر اينكه اي��االت متحده تحريم هاي خود 
را بند تحريم هاي ثانويه نيز مي نمايند و به خود 
اجازه مي دهد قوانين خود را بر جامعه بين المللي 

تحميل كند.
يعني مشاهده مي كنيم مثال امريكا كشوري را تحريم 
مي كند، خوب اين ماجرا مربوط به خود امريكا است 
و تصميم آن به مقامات امريكاي��ي برمي گردد، اما 
بعدا مي آيد و كش��ورهاي ديگر و موسس��ات آنها را 
كه با كش��ور تحريم شده تعامل مي كنند نيز تحت 
تحريم قرار مي دهد و قوانين داخلي خود را بر ديگران 

تحميل مي كند.
اگر همان ابتدا كه امريكا ش��روع ك��رده بود با ديگر 
كش��ورهاي جهان چنين برخ��وردي را بكند همه 
كش��ورهاي جهان به مقابله پرداخت��ه بودند قطعا 
سياس��ت مداران اياالت متحده جسارت ادامه اين 
روند را پيدا نمي كردند اما چون كشورهاي جهان هر 
كدام به داليلي به اين رفتار قلدر مآبانه امريكا تمكين 
كردند مشاهده مي كنيم اين ماجرا گسترش پيدا كرد 

تا شامل يك سوم كشورهاي كره خاكي شود.
جالب اينكه اين رفتار امريكا فقط به دش��منان اين 
كشور محدود نمي شود و در برخي موارد حتي شامل 
دوستان و همپيمانان امريكا نيز مي شود كه شايد 
بتوان تركيه را مثال واضحي براي اين ماجرا تلقي كرد.

در برخي م��وارد حتي مش��اهده مي كنيم كه اين 
تحريم ها عليه كش��ورهايي كه حتي توسط امريكا 

اشغال شده اند وضع مي شوند، به عنوان مثال عراق.
زماني كه صدام حس��ين در عراق حكومت مي كرد 
اياالت متحده تحريم هايي را بر اين كشور وضع كرد و 
بعد از آنها شوراي امنيت سازمان ملل هم تحريم هايي 

را بر عليه عراق وضع كردند.
دوازده سال پس از اشغال عراق توسط اياالت متحده 
دولت عراق نامه اي به سازمان ملل فرستاد و تقاضا كرد 
تحريم هاي شوراي امنيت بر عليه عراق لغو شود چون 
اصل تحريم ها بر اساس اين بود كه صدام حسين بر 
عراق حكومت مي كرد و ديگر صدام حسيني وجود 

ندارد كه تحريم ها بخواهد ادامه يابد.
البته با توجه به اينكه صدام حسين سقوط كرده اكثر 
كش��ورهاي جهان خود به خود ديگر اين تحريم ها 
را كان لم يكن تلقي كردن��د وامروزه با عراق تعامل 
مي كنند، اما از نظر رس��مي اين تحريم ها سر جاي 

خودش هست.
جال��ب اينكه چند س��ال اس��ت اي��االت متحده 
سنگ اندازي مي كند تا شوراي امنيت كه بايد اين 
تحريم ها را لغو كند بحثي در اين باره مطرح نكند و 
دايم ماجرا را عقب مي اندازد.دقيقا همان اتفاقي كه 

زمان مصدق براي ايران افتاد.
پس از ملي شدن نفت ايران اياالت متحده و انگليس 
نفت اي��ران را تحريم كردند و با وجود اينكه مصدق 
تالش ك��رد رابطه خوبي با امريكايي ه��ا در مقابل 
انگليسي ها برقرار كند اما امريكايي ها به او نارو زدند 
و پشت پرده عليه او توطئه چيدند و وي را سرنگون 

كردند.
پس از سرنگوني مصدق هم انگليس هم اياالت متحده 
اقدام به خريد نفت اي��ران مي نمودند اما هيچ وقت 
رسما تحريم نفت ايران را لغو نكردند و دولت وقت هم 
توجه نكرد كه بايد از آنها بخواهد رسما اين تحريم ها 

را لغو كنند.
اين تحريم ها بعد از انقالب اسالمي مجددا احيا شد 
و مشاهده مي كنيم كه تا به امروز بر عليه ملت ايران 

اعمال مي گردد.
امروزه اياالت متحده از چين در ش��رق آسيا گرفته 
تا روس��يه در ش��مال اروپا و ايران و سوريه و برخي 
كشورهاي آفريقايي و امريكاي التين و... را به نوعي 

تحت تحريم هاي خود قرار داده.
مشكل اصلي همه اين كشورها اين است كه متفرق 
هستند و به نوعي هنوز وابسته به سيستم مالي و بانكي 
و دالر امريكا هستند در حالي كه خودشان به راحتي با 
اتحاد با يكديگر مي توانند يك بلوك عظيم اقتصادي 

و قدرت ايجاد كنند.
تنها راه اينها اين است كه به جاي اينكه تصور كنند 
مي توانند به نوعي با امريكايي ها كنار بيايند و آنها را 
مجاب كنند تحريم ها را رفع كنند، با هم بر عليه امريكا 

متحد شوند و خودشان امريكا را تحريم كنند.
آنها مي توانند ي��ك بلوك اقتصادي ايجاد كنند كه 
از پول واحد اس��تفاده مي كند و درون همان بلوك 
همه نوع تعامالت اقتصادي ميان اين كشورها انجام 
مي شود. با توجه به اينكه اين كشورها بيش از نيمي 
از منابع اقتصادي جهان را در اختيار دارند مي توانند 
فشار س��نگيني را بر طرف مقابل وارد كنند و حتي 
مي توانند تعامل به مثل كنند يعني مثال بگويند هر 
شركت يا كشوري كه با امريكايي ها تعامل كند حق 

تعامل با آنها را ندارد.
تصور كنيد اگر چنين اتفاقي پيش آيد ضربه اي به 

اقتصاد امريكا وارد خواهد شد.
اگر اينها خودشان دست به چنين كاري بزنند قطعا 
سياستمداران امريكايي مجبور مي شوند در مورد اين 

سياست امريكا تجديدنظر جدي كنند.

شاهد بسيج اجتماعي گسترده در شهرهاي زيادي 
در جهان هستيم. به نظر مي رسد با افزايش شمار 
كس�اني كه در اين بس�يج مش�اركت مي كنند و 
روشن شدن مطالبات شان، اين بسيج دارد سرعت 
مي گيرد. حتي اگر در ابتداي امر علت آغاز آن واكنش 
به يك اقدام مشخص دولت باشد )افزايش هزينه 
مواد سوختي يا حمل ونقل، فس�اد، خودكامگي(. 
چيزي نمي گذرد كه اعتراض به كل نظام سركوب 
و خودكامگي، سال هاي طوالني سياست رياضت 
اقتصادي عليه فقرا و تمركز ثروت در درست اغنيا، 
جنگ، خشونت در اشكال مختلف به صورت فريادي 
پرطنين درمي آي�د كه اين نظام باي�د تغيير كند.
ش�ايد ارتباطات بين المللي و آگاهي از مقوله هاي 
عمومي، به خصوص در ميان جوانان، به مدد فعاليت 
گروه هاي زيست محيطي، مانند »جمعه هاي گره تا 
ب�راي آينده و ش�ورش عليه انقراض«، گس�ترش 
يافت�ه اس�ت. فعاليت هايي كه در فض�اي مجازي 
كم تر انعكاس دارد ولي براي گوشزد كردن خطري 
كه بش�ريت را تهديد مي كند، به همان اندازه مهم 
است. از ديگر عوامل رش�د و گسترش مي توان به 
فعاليت هاي هماهنگ فعاالن ضدهسته اي كه براي 
منع سالح هاي اتمي با تصويب قرارداد جلوگيري 
از سالح اتمي فعاليت مي كنند، اشاره كرد. احتمااًل 
ويژگي همزمان�ي اعتراضات به اين معناس�ت كه 

مردم به واقع تحمل ش�ان به سرآمده است و ديگر 
نمي توانند خشونت، تبعيض و سركوب، رقابت هاي 
جنون آميز و فقدان همبس�تگي را تحمل كنند و 
احتماالً بايد به اين نتيجه برسيم كه اين عكس العملي 
به خش�ونت س�رمايه داري نوليبرالي است.شايد 
به قدرت رس�يدن خودكامگان و فاشيست ها كه 
دولت ها را در كنترل گرفته اند با خيانت به متحدان 
خود، به نسل كشي مهاجران مي انجامد، بازتابي از 
موقعيتي را كه در سال هاي قبل از جنگ دوم جهاني 
وجود داشت، القا مي كند. و يا شايد حساسيتي تازه، 
روحي تازه، يا اش�تياق تازه و انسان گرايي تازه اي 
در دل مردم شكل مي گيرد كه به فراسوي شورش 
مي نگرند، به فراسوي اعتراضات و فراسوي زندگي 
فردي خودش�ان، ش�ايد رويايي دارن�د كه جهان 
مي تواند متفاوت باشد، دلسوز، عادالنه، امن براي 
همگان، غيرخشن، معني دار و سرشار از خوشي و 
همبستگي.احتمااًل آميزه اي از همه آن چه در باال 
گفته شد درست است و احتماالً بسا نكته هاي ديگر 

كه در فرايند اعتراضات روشن خواهد شد.

  نگاهي كوتاه به آن چه در جهان مي گذرد 
  ش�يلي: چهار ميليون شيليايي در خيابان هاي 
سانتياگو و ديگر ش�هرها خواهان تغيير در رژيم 
خشن نوليبرالي رييس جمهور پينه را بودند. جرقه 

آغاز اعت�راض اين بود كه كراي�ه قطار زيرزميني 
افزايش يافت و دانشجويان به شدت به آن واكنش 
نش�ان دادند، ولي بقيه مردم هم به دانش�جويان 
پيوستند و مسائل تازه درباره بهداشت، آموزش، 
بازنشس�تگي مط�رح ش�د و س�ر از بزرگ ترين 

تظاهراتي كه در تاريخ شاهدش بوديم، درآورد.
  هاييت�ي: تظاه�رات ضددولتي چن�د ماهه 
خواستار تغييرات اساسي شدند و عليه فساد 
و فقر چش�مگيري كه برمردم تحميل مي شود 

اعتراض كردند.
  كاتالونيا: عليه مجازات سنگيني كه دادگاه عالي 
اس�پانيا بر اعضاي دولت كاتالونيا پ�س از انجام 
همه پرسي استقالل اعمال كرد شاهد تظاهرات 

بسيار گسترده اي بوده ايم.
  فرانسه: اكنون ماه هاس�ت كه جليقه زردها در 
خيايان هاي بسياري از شهرهاي فرانسه دست به 
تظاهرات مي زنند. درابتدا اين تظاهرات به اين دليل 
آغاز شد كه بهاي بنزين افزايش يافته بود ولي بعد 
حوزه هاي ديگر مشكالت اجتماعي را دربرگرفت 

كه خواستار تغييرات اساسي هستند.
  بريتانيا: بيش از ي�ك ميليون نفر در اعتراض به 
شيوه اي كه دولت روند خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا را مديريت مي كن�د، به خيابان ها ريختند و 
خواستار يك همه پرسي تازه ش�ده اند كه مردم 

درنهايت تصميم بگيرند كه آيا به واقع خواس�تار 
ترك اتحاديه هس�تند يا خير و عالوه بر آن با چه 

شرايطي.
  هنگ كنگ: ابتدا اعتراضات به اين س�بب آغاز 
شد كه قرارش�د متهمان را براي محاكمه به چين 
بفرستند )اگرچه مسووالن هنگ كنگ اين اليحه را 
پس گرفته اند(، جنبش به صورت حضوري مستمر 
در خيابان ها درآمده است و خواسته هاي ديگري 
از جمله حركت به س�وي دموكراسي كامل به آن 

اضافه شده است.
  الجزاير: »انقالب خندان« براي چندين ماه شاهد 
حضور مردم در خيابان ها بود كه سرانجام به سقوط 
دولت فاسد پيشين منجر شد و درحال حاضر هم با 
نظامياني كه عالقه چنداني به همكاري ندارند براي 
ايجاد يك دولت تازه كه به نيازهاي مردم پاس�خ 

مقتضي بدهد، مذاكره در جريان است.
  لبنان: اعتراضات سراسري در واكنش به برنامه 
دولت براي افزايش ماليات بر بنزين، سيگار و تلفن 
آن الين از جمله از طريق واتز آپ، در جريان است.

  اكوادور: اعتراض به اجراي برنامه رياضت اقتصادي 
نوليبرالي ب�ه زعامت صن�دوق بين المللي پول و 
افزودن بر هزين�ه حمل ونقل كه از س�وي دولت 
رييس جمهور لنين موره نو قرار است به اجرا دربيايد 
به صورت تظاهرات گسترده و مشاركت شهروندان 

بومي در جريان اس�ت. اگرچه دولت اندكي عقب 
نشسته است ولي مش�كالت جدي هم چنان در 

ميان جمعيت وجود دارد.
  مراك�ش: اعتراضات اجتماعي عليه برنامه هاي 
اقتصادي، كمبود آب و سركوب خشن از سوي رژيم 
از 2017 آغاز شد و مشكل هم چنان ادامه دارد چون 
سياس�ت هايي كه دولت پادشاه مراكش در پيش 

گرفته مشكالت را پيچيده تر كرده است.
  مصر:درچن�د ش�هر عم�ده مص�ر اعتراضات 
به سياس�ت هاي دولت رييس جمهور سيس�ي 
ادامه دارد، اگرچ�ه نيروهاي پليس عكس العمل 
خشونت باري نش�ان دادند و سازمان هايي چون 
سازمان عفو بين الملل از نقض گسترده حقوق بشر 

سخن مي گويند.
  روس�يه: تظاهرات مدافعان دموكراسي عمدتًا 
به وس�يله دانشجويان درجريان اس�ت اگرچه با 
دستگيري گسترده فعاالن و محكوم  كردن شان 

در دادگاه روبرو هستيم.
 فهرست اعتراضات ادامه دارد، مي توان به اعتراض 
بازنشستگان در ايران، معلمان در امريكا، سرنگوني 
حكومت فاسد عمر البشير در سودان، تظاهرات 
گسترده عليه فساد در جمهوري چك و همين طور 

تظاهرات ضد دولتي درعراق اشاره كرد.
منبع: نقد  اقتصاد سياسي

جهان  در شورش
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ساز جدايي »ري« از »تهران« كوك نيست
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

ش�هر ري در جنوب ش�رقي ش�هر ته�ران به 
فاصل�ه ۱۴ كيلومتر از مركز ش�هر تهران قرار 
دارد. مي گويند قدمتي 8 هزار ساله دارد و آثار 
تاريخي و باستاني بسياري را در دل خود جاي 
داده است.اما مدتي است سرنوشت اين شهر 
تاريخي در هاله اي از ابهام قرار گرفته اس�ت. 
برخ�ي به دنب�ال جدايي اين ش�هر چند هزار 
ساله از تهران هس�تند و عده اي ديگر مخالف 
اين جدايي هستند و هر كدام داليل خودشان 
را دارند.طبق مصوبه سال ۱356 هيات وزيران 
شهرس�تان ري با دو بخش فش�افويه و حومه 
تش�كيل ش�د و اين تنها شهرس�تاني اس�ت 
كه مركز شهرس�تان ندارد. برخ�ي مدعي اند 
جدايي ري از ته�ران مطالبه مردم اين منطقه 
اس�ت، در حال حاضر شهر ري جزو منطقه ۲۰ 
به حساب مي آيد و ش�هرداري و شوراي شهر 
جداگانه ندارند در حالي كه مس�ووالن محلي 
معتقدند، تفكيك ري از تهران به حل معضالت 
آن از جمله آلودگي هوا، پس�ماند، مش�كالت 
كارخانه ها، مس�ائل ترافيكي، راه و بهداش�ت 

كمك مي كند.

طي سال هاي گذشته بارها بحث جدايي ري از تهران 
مطرح ش��ده و هر بار اين موضوع مورد مناقشه قرار 
گرفته است. نخس��تين بار در سال 89 جدايي ري از 
تهران مطرح شد موضوعي كه منجر به واكنش مهدي 
چمران، رييس وقت شوراي شهر تهران قرار گرفت و 
البته در سال 91 بار ديگر اين موضوع توسط استاندار 
وقت تهران به صورت جدي تر مطرح شد كه در همان 
زمان مجدداً با واكنش برخي از مسووالن روبه رو شد.

اجراي اين جدايي از دولت دهم آغاز شد. با شكل گيري 
دولت دهم به رياس��ت محم��ود احمدي نژاد، طرح 
جداسازي شهر ري از مناطق 22 گانه شهري پايتخت 
و استقالل آن در دستور كار دستگاه هاي دولتي قرار 
گرفت كه با واكنش گس��ترده كارشناسان ، اعضاي 
شوراي شهر و مديريت شهري روبه رو شد. بسياري 
از كارشناسان پيگيري اين طرح توسط دولت وقت 
را با انگيزه سياس��ي و انتخاباتي قلم��داد كردند. تا 
جايي كه مه��دي چمران، از چهره ه��اي نزديك به 
محمود احمدي نژاد و رييس ش��وراي شهر وقت در 
سال 89 درباره اين طرح گفت: »با اجراي اين طرح، 
تجزيه طلبي استاني اوايل انقالب دوباره از سر گرفته 
مي شود. منفك كردن يك شهر تبعات زيادي دارد و 
اگر دليل اين جدايي شهرستان ري از تهران داشتن 
فرمانداري مستقل در آن است، مي توان فرمانداري 

شهرستان ري را منحل كرد.«
سال 91 كه سفر رييس جمهور وقت به ري موضوع 
جدايي ري از پايتخت را داغ كرد، يكي از وعده هاي 
رييس جمهور در اين س��فر، »ري مستقل« بود. اما 
داستان اين جدايي از نامه كميسيون اصل 9۰ مجلس 
هشتم آغاز شد كه در آن از دولت خواسته شده بود در 

خصوص عدم اجراي اين قانون توضيح دهد.
بعد از بحث هاي رسانه اي فراوان باالخره پرونده اين 
موضوع در آن مقطع بسته شد.اما حدود دو، سه هفته 
پيش نمايندگان مجلس طرحي را به عنوان جدايي 
شهرس��تان ري از تهران و ش��ميرانات امضا كردند، 
براساس اين طرح آنها معتقدند شهرستان ري بايد از 
تهران و شميرانات جدا شود. اكنون طرح جدايي ري 
از تهران در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شده 

و در نوبت رسيدگي در كميسيون تخصصي است.
موافق��ان جدايي ري از تهران بر اي��ن باورند كه ري 
بار مش��كالت تهران را به دوش مي كش��د، در حالي 
كه دارايي هاي ري در تهران هزينه مي ش��ود. برخي 
نيز معتقدند از آنجا كه ري فرمانداري مستقل دارد، 
بنابراين بايد ش��وراي شهر جداگانه داشته باشد و از 
تهران جدا ش��ود. هفته گذشته اما رسانه ها از توافق 
مجمع نماين��دگان تهران بر جداي��ي ري از تهران 

خبر دادند.
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي شهر در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« در واكنش ب��ه توافق مجمع 
نماين��دگان تهران ب��ر جدايي ري از ته��ران با ابراز 
تعجب از اين موضوع گفت: »به عنوان نماينده مردم 
ش��هر تهران اين موضوع را به صالح مردم ش��هرري 
نمي دانم و در صورت وقوع اين امر مش��كالت جدي 
گريبانگير اين منطقه خواهد شد. اين امر بستري بر 
جدايي رويكرد توسعه گرايانه شهر تهران از منطقه 
ري خواهد بود. ري و تهران به هم پيوسته اند و ماهيت 
آن را نمي توان تغيير داد. ري نام منطقه 2۰ شهرداري 
تهران اس��ت كه به لحاظ تاريخي و هويتي بس��يار 
ارزشمند بوده و بايد به شكل ويژه به آن نگاه شود اما 
اين به مفهوم آن نيست كه بايد از تهران جدا شود.«

احمد مس��جدجامعي، عضو ش��وراي اسالمي شهر 
ته��ران نيز ب��ا بي��ان اينكه اي��ن بحث ها پش��توانه 
كارشناس��ي ندارد، در اين ب��اره گفته بود: »موضوع 
جدايي ري از تهران در گذشته و در زمان شهرداري 
آقاي قاليباف و در نزديك به ايام انتخابات گذشته نيز 
مطرح شد.تنها تفاوت آن زمان و اكنون در اين است 
گروهي كه در آن زمان از جدايي ري از تهران حمايت 
مي ك��رد، از اركان دولت دهم بودن��د اما گروهي كه 
امروز از اين موضوع حمايت مي كنند، عمومًا گرايش 

سياسي ديگري دارند.«

    جدايي موضوع بحث دولت نيست
عليرضا زند كريمخاني، عضو ش��وراي شهرس��تان 
ري نيز معتقد اس��ت مخالفان ط��رح جدايي ري از 
تهران به دليل مسائل سياسي و احتمال ريزش راي 
تهران مخالف اجراي اين طرح هس��تند. به گفته او، 

درآمد هايي در بخشي هايي از فرودگاه بين الملل امام 
خميني)ره(، پااليشگاه و شهرك صنعتي شمس آباد 
دارد كه اين درآمد به تهران س��ر ريز مي ش��ود و ري 

سهمي از اين درآمد ها ندارد.
ظاه��را موضوع جداي��ي ري از تهران فقط توس��ط 
مجلسي ها دنبال مي شود. اكثر اعضاي شوراي شهر 
تهران با اين موضوع مخالف اند و به گفته انوشيروان 
محسني بندپي اس��تاندار تهران اين موضوع بحث 
دولت نيس��ت و دولت آن را دنبال نمي كند.استاندار 
در اين باره گفته بود: »مجلس هرگاه اين موضوع را 
به عنوان قان��ون تصويب كرد ما هم مكلف به اجراي 
اين قانون هس��تيم. قطع��ا اولويت و مس��ائل ما در 
شرايط فعلي به گونه اي نيست كه به دنبال تقسيمات 
جغرافيايي و شهري باش��يم.هرگاه دولت تشخيص 

بدهد چنين كاري الزم است، انجام خواهد شد.«

    هر شهر بايد شورا داشته باشد
حس��ن خليل آبادي از طراحان اصلي جدايي ري از 
تهران در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه بر اساس 
قانون اساس��ي، قانون تقسيمات كشوري و خواست 
مردم ش��هر ري اين موضوع را دنبال مي كنم، افزود: 
در اصل 1۰۰ قانون اساسي آمده است كه هر شهر و 
روستا بايد شورا داشته باشند. متاسفانه در حق مردم 
شهر ري اجحاف شده و در سال 92 يك تبصره ذيل 
ماده 12اضافه كردند كه بر اساس آن بايد در تهران، 
ري و تجريش يك شورا تشكيل شود كه اين موضوع 
بر خالف قانون اساس��ي اس��ت.ضمن اينكه از سال 
64 خود ش��هرري به عنوان شهرس��تان با مركزيت 
شهرري در تقسيمات كشوري مصوبه دارد و كدشهر 
براي آن تعريف شده است. وقتي يك شهر داراي كد 
است نبايد حقوق متعلقه به آن شهر را ناديده گرفت.

    ناديده گرفتن حق شهروندي مردم ري
او ادامه داد: يكي از حقوقي كه ش��هر دارد، حق دارا 
بودن شورا و شهرداري مستقل است. شهر ري 8 هزار 
سال قدمت تاريخي دارد و اينكه آن را زيرنظر تهران 
قرار دهند و مردم آن را از حقوق شهروندي يك شهر 
محروم كنند، كار درستي نيست. اين مطالبه چندين 
ساله مردم ري است و انتظار مي رود در شرايطي كه 
نظام تثبيت شده و جدايي ري از تهران مشكلي براي 
ساختارهاي اساسي نظام ايجاد نمي كند، بايد به اين 

امر بپردازيم.
خليل آبادي در پاسخ به اينكه با چه استنادي عنوان 
مي كنيد نظر اكثريت م��ردم ري بر جدايي از تهران 
است،  گفت: درفضاي مجازي و در مجامع مردم تاكيد 
دارند كه ري بايد از تهران جدا شود. نخبگان، معلمان، 
 دانشجويان، كس��به، روحانيون و پيشكسوتان شهر 
ري همه بر اين عقيده اتفاق نظر دارند و اين موضوع 

را دنبال مي كنند.

    پرسمان محلي 
اين عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
در پاس��خ به اينكه برخي معتقدند در اين خصوص 
بايد پرسمان محلي انجام شود، توضيح داد: پرسمان 
محلي زماني انجام مي شود كه موضوع مورد بحث در 
قانون پيش بيني نشده باشد اما همان طور كه گفتم 

جدايي ري از تهران در اصل 1۰۰ قانون اساسي آورده 
شده است و نمايندگان مجلس نيز دو بار به آن راي 
داده اند.پرسمان زماني صورت مي گيرد كه تازه يك 
طرحي را مي خواهند ايجاد كنند، اختالف اساسي بر 
سر آن وجود دارد يا در قانون شبهه وجود دارد اما مگر 
مي توان اصول قانون اساسي را به پرسمان گذاشت 
ك��ه آيا اين اصل را اجرا كنيم ي��ا خير.همان طور كه 
عنوان كردم اصل صدم قانوني اساسي دو بار به راي 
گذاشته شده است و نيازي به پرسمان نيست. با اين 
وجود با پرسمان مخالف نيستيم و اگر الزم است اين 

كار را انجام دهند.
بس��ياري بر اين اعتقادند كه ش��هر ري يك منطقه 
بودجه گيرنده اس��ت و در صورت جداي��ي از تهران 
متضرر خواهد شد، خليل آبادي در اين خصوص گفت: 
مطرح كردن اين موضوع به نوعي فرار از مساله است. 
شهر ري اين قابليت را دارد كه غير از خودش بخشي 
از تهران را هم اداره كند.اين طور نيست كه شهر ري 
فقير باشد . اين ش��هر از امكانات توسعه اي بسياري 
برخوردار اس��ت. اين منطقه اكنون قطب صنعتي و 
كشاورزي تهران است و مي تواند به قطب گردشگري 
نيز تبديل شود.صنايع بزرگي در شهرري وجود دارد 
و امكانات و مشاغل بسياري دارد و قطعا از پس اداره 

خودش بر مي آيد.
گفته مي ش��ود، در صورت جدايي ري از تهران بايد 
براي آن طرح تفصيلي جداگانه اي تعريف شود و اين 
امر باعث مي ش��ود كه ري تا مدتي از برنامه توسعه 
عقب بماند و در نهايت از اين راه متضرر خواهد شد. 
خليل آبادي ضمن تكذيب اين موضوع عنوان كرد: 
اكنون براي بيش از هزار و 25۰ شهر طرح تفصيلي 
تعريف شده اس��ت و به راحتي مي توان براي ري نيز 
طرح جديدي تعريف كرد.بعد از تشكيل شهرداري 
و شوراي ش��هر يك شركت مش��اور مي تواند طرح 
تفصيلي وطرح جامع اين شهر را تهيه و تنظيم كند.

تهران در س��ال 91داراي طرح جامع شد و اين براي 
شهرري هم قابل تحقق است و اصوال موردي نيست 

كه بر سر راه جدايي ري از تهران دردسر ساز شود.
او ادام��ه داد: اي��ن طرح اكنون در كميس��يون هاي 
مجلس در حال پيگيري است و نمايندگان مجلس 
به اهميت موضوع پي برده اند و تالش دارند تا حقوق 

مردم را به آنها برگردانند.

    تاكيد بر اخذ نظر مردم 
مجيد فراهاني، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
ش��وراي ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« در اين 
باره عنوان كرد: بس��يار ضرورت دارد كه براي انجام 
اين كار نظر مردم ري گرفته ش��ود و بدون اخذ نظر 
و راي م��ردم ري هر گونه تصميم گي��ري در آينده 
مي تواند م��ورد اعتراض اكثريت مردم قرار گيرد. به 
همين دليل، پيشنهادم اين است تا در اين خصوص 
پرس��مان محلي صورت گي��رد. تجرب��ه برگزاري 
انتخابات شوراياري ها نشان داد كه شهرداري تهران 
و شوراي شهر توانمندي اخذ آرا و نظرات شهروندان 
و جمع بندي آنها را دارد. در واقع شهرداري مي تواند 
با اس��تفاده از سيس��تم الكترونيكي ك��ه انتخابات 
ش��وراياري را برگزار كرد، نظرات شهروندان در اين 

زمينه را اخذ كند. 

    نارضايتي مردم مناطق جداشده از تهران 
او ادامه داد: با توجه به بازخوردهايي كه از شهروندان 
مناطق حريم شهر تهران گرفته ايم، در تمام شهرك ها 
و شهرك هاي اقماري و بخش هايي كه از شهر تهران 
جدا شده اند بالاستثنا نارضايتي مردمي را داريم كه 
خواهان پيوستن مجدد به تهران هستند. در نتيجه 
اين نگراني وجود دارد كه جدايي ري از تهران باعث 
نارضايتي مردم اي��ن منطقه ش��ود.مردم مناطقي 
كه قبال از تهران جدا ش��ده اند، احس��اس مي كنند 
از زمان جدايي در دريافت خدمات ش��هري مشكل 

پيدا كرده اند.
همچني��ن تخلفات س��اخت و س��از در اين مناطق 
افزايش يافته و پيش��رفت پروژه ه��اي فني عمراني 
به كندي انجام مي ش��ود، در نتيج��ه دور از احتمال 
نيس��ت كه اين مشكالت در انتظار ش��هر ري بعد از 
جدايي از تهران باش��د و بعدها مردم شكايت كنند 
كه چرا بدون در نظر گرفتن راي آنها اقدام به اين كار 
كرده اند. فراهاني نيز معتقد اس��ت منطقه 2۰ جزو 
مناطق بودجه گيرنده محسوب مي شود، يعني ميزان 
درآمدي كه توليد مي كند از ميزان درآمدي كه به آن 

تخصيص مي يابد، بسيار كمتر است.
او در پاسخ به اينكه آيا شهرري در شرايط فعلي قابليت 
جدا ش��دن از تهران را دارد يا خير، عنوان كرد: نظر 
ش��خصي من اين اس��ت كه در صورت رخ دادن اين 
اتفاق قطعا ري ضرر خواهد كرد. همان طور كه عنوان 
كردم تجربه نشان داده كه اين اتفاق باعث پيشرفت 

ري نخواهد شد.

    جدايي شهرري نه شهرستان ري 
اما سيد فريد موسوي، نماينده مردم تهران در مجلس 
نيز در گفت وگو با »تع��ادل« توضيحاتي در اين باره 
عن��وان كرد و گفت: زماني كه درب��اره جدايي ري از 
تهران صحبت مي كنيم منظورمان شهر ري هست. 
طبق تقسيمات كش��وري ما شهرستان ري را داريم 
كه بسياري از بخش هاي آن منفك از تهران هستند 
مانند باقرشهر، كهريزك، قيامدشت و فشافويه كه از 
تهران جدا شده اند. شهرستان ري يك پهنه گسترده 
است و ما از جدايي شهر ري صحبت مي كنيم كه يك 
محدوده 22 كيلومتر مربعي اس��ت.دراين خصوص 
چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد. اول اينكه جدايي 
ري از تهران يك مطالبه عمومي است و همواره مردم 
شهر ري و نماينده هايشان اين مطالبه را داشتند كه 
حق خود را قانونا بگيرن��د و نمايندگان مجلس بايد 
پاسخ اثر بخش��ي به مصوبه 1۰۰ قانوني اساسي كه 
در آن به استقالل شهر ي از تهران تاكيد شده است، 
بدهند.از س��وي ديگر نمايندگان مجلس موظف اند 
قانون را اجرا كنند و به لحاظ قانوني نيز شهرري بايد 

از تهران منفك شود.
اين نماينده مجلس در پاس��خ به اينك��ه چگونه به 
اين نتيجه رس��يده ايد كه اين موضوع مطالبه مردم 
ش��هرري اس��ت، گفت: نمايندگان دهم نه به شكل 
تش��ريفاتي بلكه واقعا بين مردم حضور داشته اند و 
جلسات مختلفي در اين باره برگزار كرده ايم و در اين 
جلسات مردم به اين موضوع اشاره كرده اند. فرماندار 
شهرستان ري نيز از سال 95 مكاتباتي با نمايندگان 
مجلس داش��ته و بحث احقاق حق م��ردم ري را در 

آنها مطرح كرده اس��ت . اين تقاضا بارها تكرار شده 
و فرمانداري نيز اكنون موافق اين قضيه اس��ت.نظر 
استانداري نيز در اين باره مثبت است.در اين مدت با 
كارشناسان، صاحب نظران و اهالي اهل فرهنگ و هنر 
ارتباط گرفتيم و اكثر شهروندان با اين موضوع موافق 
بودند.قطعا افرادي هم هس��تند كه با اين موضوع به 
داليل مختلف مخالف باشند اما همان طور كه گفتم 
اكثريت مردم اين موضوع را پيگيري مي كنند و حتي 

كمپيني هم در اين خصوص راه انداخته اند.
او با بيان اينكه شهر ري يك فرمانداري مستقل دارد 
و اكنون اعمال مديريت حاكميتي در آنجا به درستي 
انجام نمي شود،  تصريح كرد: اكنون ادارات مختلفي 
در ش��هر ري وجود دارد كه به شكل مستقل فعاليت 
مي كنند. مانند اداره گاز، آب و بسياري از اداره هاي 

مختلف ديگر .

    موانع محيط زيستي و حمل ونقلي 
يكي از موضوعاتي كه مخالفان جدايي ري از تهران 
مطرح مي كنند، بحث هاي محيط زيس��تي اس��ت. 
موسوي در اين باره گفت: در اين خصوص بايد بگويم 
كه مسائل و موضوعات محيط زيستي بايد در قالب 
شهرستان ري ديده شود و نه اينكه شهرري به شكل 
جداگانه مطرح شود. يكي ديگر از موانعي كه مخالفان 
عنوان مي كنند به حمل و نقل عمومي بر مي گردد و 
اينكه بعد از جدايي ري از تهران ممكن اس��ت حمل 
و نقل ري به ديگر نقاط با مش��كالتي همراه ش��ود. 
موس��وي ضمن رد اين موضوع عن��وان كرد: اكنون 
تهران با ديگر شهرهاي شهرستان ري مانند كهزيرك 
و باقر ش��هر ارتباط حمل و نقل��ي دارد و در صورت 
جدايي ري از تهران اين ارتباط بين تهران و ري هم 
ادامه دار خواهد بود. معتقدم جدايي ري از تهران در 

جهت احقاق حقوق شهروندان است.
يكي از مش��كالتي كه مخالفان جدايي ري از تهران 
مطرح مي كنند، بحث مديريت يكپارچه شهر است.

مرتضي الويري رييس شوراي عالي استان ها در اين 
باره گفته بود: »بس��ياري از آيتم هاي��ي كه در يك 
مجموعه افراد با ه��م زندگي مي كنند قابل تفكيك 
نيس��ت و از نظر سياس��ت گذاري و اجرا پيوستگي 
دارد و سياس��ت هاي دوگان��ه و چندگان��ه مي تواند 
در آن مشكل آفرين باش��د. عالوه بر اين تقسيمات 
كش��وري لزوما از تقس��يمات محل��ي و منطقه اي 
تبعيت نمي كند.« رييس ش��وراي عالي اس��تان ها 
در اين باره ني��ز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: اكنون 
مشكالت مربوط به نبود مديريت يكپارچه گريبان 
بسياري از مناطق ش��هر تهران را گرفته است. براي 
مث��ال در مناطق 22 و 5 نب��ود مديريت يكپارچه و 
موازي كاري ها بسيار مشهود است. اينها مواردي است 
كه بايد مد نظر قرار گيرد و بدون هر نوع نگاه احساسي 
و سياسي بايد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.

برخي مانند نژاد بهرام و مسجد جامعي، مطرح كردن 
جدايي ري از تهران در آس��تانه انتخابات مجلس را 
سياس��ي كاري مي دانند، موضوعي كه پروانه مافي 
عضو هيات رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس ش��وراي اس��المي آن را رد مي كند. به گفته 
مافي اين مس��اله از 4 س��ال پيش در مجلس مطرح 
بوده و اصال كاري سياسي نيست. به گفته مافي اين 
مساله از گذشته مطرح بوده است، اما به صورت طرح 
درنيامده بود، تا اينكه سال گذشته مجمع نمايندگان 

تهران به اين نتيجه رسيد، اين كار را عملي كند.
موسوي در اين باره توضيح داد: من اين موضوع را رد 
مي كنم. طرح جدايي ري از تهران ماه ها پيش توسط 
نمايندگان ارايه ش��د و فرايند بررسي آن به گونه اي 
بود كه در اين زمان و در اين شرايط مطرح مي شود و 
هيچ گونه جنبه انتخاباتي ندارد. ما بايد مطالبه مردم 
را پاس��خ دهيم و به دنبال اين هستيم كه به نتيجه 

مطلوب برسيم.

    در شهرري چالش بودجه اي نداريم
 او درباره مشكالت مربوط به بودجه شهرري نيز گفت: 
كساني كه بحث هايي از اين دست را مطرح مي كنند 
بايد عدد و رقم ارايه دهند و كلي گويي در اين زمينه 
كمكي نمي كند.در زمان جدايي ديگر مناطق از تهران 
نيز اين موضوعات را مطرح مي كردند براي مثال زمان 
جدايي اسالمش��هر از تهران نيز بحث كمبود بودجه 
مطرح شد اما من فكر نمي كنم در شهر ري با چالش 
بودجه اي مواجه شويم و بر عكس شهر ري يكسري 
پتانسيل هايي دارد كه باعث مي شود بحث درآمدهاي 

آن از هزينه ها بيشتر باشد .
اين نماينده مجلس ادامه داد: در مجموع ما مي توانيم 
بررسي كنيم كه چه موانعي بر سر راه اين طرح وجود 
دارد و چطور مي ت��وان آن را محقق كرد، چرا كه در 
حال حاضر شهرداري تهران آنچنان كه مطلوب مردم 

است، فرصت رسيدگي به ري را پيدا نمي كند.

    بررسي جدايي در جلسه مجمع ۵۱ نفره 
هفته گذش��ته بررس��ي طرح جدايي ري از تهران با 
حضور نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسالمي، 
رييس شوراي ش��هر تهران و رييس ش��وراي عالي 
اس��تان ها در مجلس برگزار و مقرر شد طرح جدايي 
ري از تهران در جلسه مجمع 51 نفره مورد بررسي 

قرار گيرد.
با وج��ود اختالف بين مجموعه مديريت ش��هري و 
مجلس بر سر جدايي ري از تهران،  بايد منتظر باشيم 
كه آيا رايزني هاي ش��وراي شهر مي تواند مجلسي ها 
را از اين امر منصرف كند يا خير. از س��وي ديگر بايد 
نظر مردم شهر ري نيز پرسيده شود و شهروندان اين 
منطقه در قالب يك همه پرسي امكان بيان نظرشان 

در اين خصوص را داشته باشند.
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ضرورت ثبت شهرري
در يونسكو

»ري« يكي از شهرستان هاي استان تهران است 
كه از شمال به تهران و از جنوب به قم و از مشرق 
به پاكدشت و ورامين و از غرب به اسالمشهر، رباط 
كريم، زرند محدود مي ش��ود. وسعت آن بالغ بر 
2696 كيلومترمربع است و جمعيتي بالغ بر 8۰۰ 

هزار نفر را در خود جاي داده است.
آب و هواي ش��هرري گرم و خش��ك و متوسط 
بارندگي آن 2۰۰ ميلي ليتر است. شهرستان ري 
در دشت واقع شده و كوه هاي محاط بر آن شامل 
كوه بي بي ش��هربانو، آراد كوه، كوه مره هستند. 
رودخانه ه��اي آن عبارتن��د از: رودخان��ه كرج، 
رودخانه جاجرود، رودخانه شور، رودخانه كن. نام 
ري در منابع باستان به اشكال گوناگون ذكر شده 
است: رگا )rega(، رغه )rege( از جمله نام هايي 

هستند كه بر اين سرزمين نهاده شده است.
 هيات وزيران در س��ال 64 بنا به پيشنهاد وزارت 
كشور در اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط  
تقسيمات كش��وري مصوب تير ماه سال 1362 
مجلس ش��وراي اسالمي و به اس��تناد ماده 31 
آيين نامه اجراي��ي قانون مذكور مصوب مهر ماه 
1363 و طبق م��واد 3، 4 و 6 قانون و تبصره هاي 
ذيل آن تصويب كردند در شهرستان ري، تابعه 
استان تهران به مركزيت شهرري تعداد 4 بخش 
مشتمل بر 8 دهس��تان و 2 شهر به اسامي ري و 
اسالمشهر و تعداد 263 روستا و مزرعه و مكان در 

محدوده جغرافيايي معين تشكيل شود.
 بر اين اساس بخش مركزي با مركزيت شهرري 
ش��امل 2 دهستان با اس��امي غني آباد و خالزير 
تشكيل ش��د. همچنين بخش ها شامل بخش 
مركزي، بخش كهريزك، بخش فشافويه، بخش 
خاوران، بخش قلعه نو و شهرها شامل شهر ري، 
كهريزك، باقرشهر، حسن آباد و قيامدشت است.

مشهور است كه مي گويند ري سيزدهمين شهري 
بود كه در جهان بنا ش��د و به لحاظ قدمت بايد با 
شهرهايي مانند باِبل مقايسه شود. اين روايت در 
واقع از اوستا مي آيد. برخي معتقدند، ري را پسر 
حضرت آدم يا هوشنگ پس��ر طهمورث اولين 
پادشاه افسانه اي ايران بنا گذاشته است كه هر دو 
فقط افسانه هستند. از نظر علمي در بين شهرهايي 
كه هنوز رونق دارند، شهر ري قديمي ترين شهر 
ايران و نهمين ش��هر كهن جهان اس��ت. در اين 
دس��ته بندي قدمت ري را بين 5 تا 6 هزار سال 
تخمين زده اند كه البته 8 هزار ساله بودن آن ثابت 
شده است. با اين عدد ري سومين شهر قديمي 
جهان خواهد بود كه از ش��هرهايي مانند آتن و 
بابل نيز قديمي تر است. اما حتي همين االن هم 
عمر ري از كشورهايي باستاني مانند چين و هند 

بيشتر است.

    آثار تاريخي شهرري
الزم به ذكر اس��ت اين شهر كهن ايراني امروز در 
جنوب پايتخت، هنوز نشانه هاي تمدن چند صد 
ساله و چند هزار سال هاش را نگه داشته است. در 
اين قسمت تاريخي شهر تهران مي توانيد پس از 
زيارت حضرت عبدالعظيم حسني، به بازار 5۰۰ 
ساله حرم س��ري بزنيد. در جنوب غربي ميدان 
حضرت عبدالعظيم، كاروانسراي شاه عباسي از 
آثار دوران صفويه قرار دارد. عالوه بر اينها، چشمه 
علي هم قدمتي چندين هزار ساله دارد. هر چند 
اخيرا به دليل حفاري هاي مترو آب چشمه علي 
خشك شده اس��ت. در دامنه شمالي كوه بي بي 
ش��هربانو هم مي توانيد س��راغ دخمه گبري ها 
مربوط به دوره ساسانيان را بگيريد. قلعه طبرك 
و قلعه گبري هم از بازمانده هاي باستاني تمدن 
ري هستند كه به دوره ايران پيش از اسالم نسبت 

داده مي شوند.
 تپه ميل از جمله آثار دوران ساسانيان است كه 
در 12 كيلومتري جنوب شرقي شهرري به سوي 
ورامين بر بلنداي تپه اي پهناور در روستاي قلعه نو 
واقع شده است.قلعه گبري از جمله بناهاي قديمي 
شهر ري در شهرك عاليي در محله اي به همين 
نام است كه قدمت آن به 2 هزار سال قبل و دوران 
ساس��انيان باز مي گردد. برج و باروهاي اين قلعه 
در گذر قرن ها به دليل فرس��ايش تخريب شده 
و اكنون تنها ديواره ه��اي طوالني و مرتفع آن از 

جنس خشت و گل بر جاي مانده است.
شهر ري با وجود آنكه از شهر حلب قديمي تر است 
اما هنوز هيچ جايي در فهرست جهاني يونسكو باز 
نكرده است و هيچ كدام از آثار باستاني اش در اين 
فهرست نيستند. اما داليل زيادي وجود دارد كه 
ري را به يكي از مهم ترين شهرهاي باستاني جهان 

تبديل مي كند.
 اولين نكته جال��ب در مورد ري آن اس��ت كه 
بر اس��اس قوي ترين احتمال زرتش��ت در اين 
شهر به دنيا آمده اس��ت. شايد به همين دليل، 
ش��هر ري تا مدت ها از شهرهاي بسيار مذهبي 
بود كه حكومتي مس��تقل و تحت نفوذ موبدان 
داش��ت. از طرف ديگر اين شهر بر سر راه جاده 
ابريش��م واقع شده بود و ماليات بسياري كسب 
مي كرد. همچنين مردم ري نيز تاجر و ثروتمند 
بودند. به همي��ن دليل ماليات ي��ا خراج ملك 
ري در طول تاريخ براي ش��اهان ديگر كشورها 

وسوسه انگيز بود.
 داريوش كبير نيز در كتيبه بيستون از فتح ري ياد 
مي كند. او در اين كتيبه ري را در جهت سرزمين 
ماد مي نامد، تقريبًا همه موافقند كه محل تولد 
زرتشت نيز ش��هري در نزديكي س��رزمين ماد 
بوده است. اما بر سر يكي بودن اين دو واژه كمي 
اختالف وجود دارد. شهر ري اولين پايتخت ايران 
بعد از انقراض هخامنش��يان در عهد سلوكيان و 
از مهم ترين شهرهاي ساس��اني بود. به هر حال 
ري استحقاق ثبت ش��دن در بين قديمي ترين 
شهرهاي تاريخ بش��ر را دارد و بي ترديد ميراثي 

جهاني است.

     حسن خليل آبادي: مطرح كردن كمبود احتمالي بودجه به نوعي فرار از مساله است. شهر ري اين قابليت را دارد كه غير از خودش بخشي از تهران 
را هم اداره كند.اين طور نيس�ت كه ش�هر ري فقير باشد . اين شهر از امكانات توسعه اي بس�ياري برخوردار است. اين منطقه اكنون قطب صنعتي و 
كشاورزي تهران است و مي تواند به قطب گردشگري نيز تبديل شود.صنايع بزرگي در شهرري وجود دارد و امكانات و مشاغل بسياري دارد و قطعا از 

پس اداره خودش بر مي آيد
     مجيد فراهاني: با توجه به بازخوردهايي كه از شهروندان مناطق حريم شهر تهران گرفته ايم، در تمام شهرك ها و شهرك هاي اقماري و بخش هايي 
كه از شهر تهران جدا شده اند بالاستثنا نارضايتي مردمي را داريم كه خواهان پيوستن مجدد به تهران هستند. در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه 
جدايي ري از تهران باعث نارضايتي مردم اين منطقه شود. مردم مناطقي كه قبال از تهران جدا شده اند، احساس مي كنند از زمان جدايي در دريافت 

خدمات شهري مشكل پيدا كرده اند
     سيد فريد موسوي: نمايندگان دهم نه به شكل تشريفاتي بلكه واقعا بين مردم حضور داشته اند و جلسات مختلفي در اين باره برگزار كرده ايم 
و در اين جلس�ات مردم به اين موضوع اشاره كرده اند. فرماندار شهرستان ري نيز از سال 95 مكاتباتي با نمايندگان مجلس داشته و بحث احقاق 
حق مردم ري را در آنها مطرح كرده است . اين تقاضا بارها تكرار شده و فرمانداري نيز اكنون موافق اين قضيه است.نظر استانداري نيز در اين باره 
مثبت است.در اين مدت با كارشناسان، صاحب نظران و اهالي اهل فرهنگ و هنر ارتباط گرفتيم و اكثر شهروندان با اين موضوع موافق بودند.قطعا 
افرادي هم هس�تند كه با اين موضوع به داليل مختلف مخالف باشند اما همان طور كه گفتم اكثريت مردم اين موضوع را پيگيري مي كنند و حتي 

كمپيني هم در اين خصوص راه انداخته اند

برش
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برخورد منفعالنه با فيلترينگ، آتش به جان كسب وكارها زده است
گروه دانش و فن |

شايد مس��ووالن ارتباطات و فناوري اطالعات اولين 
افرادي باشند كه پس از فيلترينگ يك كسب وكار، تير 
هجمه ها به سويشان نشانه  مي رود، اما خود آنها مدعي 
هستند كمترين تاثيرگذاري را در تصميمات مربوط به 
فيلترينگ دارند و بعضا نظراتشان براي فيلتر شدن يا 
نشدن يك كسب وكار يا وب سايت پرسيده نمي شود، 
هرچند تصميم به فيلتر شدن يا نشدن يك كسب وكار 
در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گرفته 
مي شود كه وزارت ارتباطات هم عضوي از اين كارگروه 

است. 
ماجرا از فيلترينگ يك كسب وكار در روزهاي گذشته 
آغاز شد. استارت آپي كه اگرچه براي مدت كوتاه 12 
ساعته اي تيغ فيلترينگ را بر گرده خود احساس كرد، 
اما ظاهرا همين مدت كوتاه كافي بود تا اعتماد برخي 
از كاربرانش را از دس��ت بده��د؛ در مقابل هرچند با 
پيگيري هاي اتحاديه كسب وكارهاي مجازي و معاونت 
فضاي مجازي دادستاني كل كشور، دستور رفع موقت 
فيلتر اين سرويس داده ش��د، اما به بنيان گذاران اين 
كسب وكار اعالم نشد كه دليل فيلتر شدنش چه بوده 
و رفع موقت فيلترينگ آن تا چ��ه زماني اعتبار دارد. 
هرچند به دليل اعتراضاتي ك��ه در فضاي مجازي به 
موضوع فيلترينگ به ظاهر بي حساب رخ داده شد، امير 
ناظمي -رييس سازمان فناوري اطالعات- در توييتر 
خود –كه به تازگي به فضايي ظاهرا غيررس��مي براي 
تبادل اظهارنظرهاي حتي رس��مي مس��ووالن شده 
است- در واكنش به اين اعتراضات نوشت: »فرمول هاي 
موفقيت »الف« در سه ساعت اين است كه »الف« فيلتر 
مي كند، به »ب« بابت فيلتر ناسزا مي گويند، »الف« 
خودش رفع فيلتر مي كند، ناسزا به »ب« ادامه دارد، 
»الف« بابت اين حركت تشويق مي شود. همچنان ناسزا 
به »ب« ادام��ه دارد.« هرچند ناظمي با اين اظهارات 
سعي داشت وزارت ارتباطات و سازمان هاي تابعه اش 
را تحت عنوان ارگان »ب« قرباني سياست هاي غلطي 
نش��ان دهد كه آنها نمي توانند جلويش را بگيرند، اما 
ماجرا جهت ديگ��ري به خود گرفت و اين بار، كاربران 
توييتر، با فرض راست و درس��ت بودن اين اظهارات، 
نه تنها با »ب« هم��دردي نكردند، بلكه انفعال و عدم 
واكنش به موقع را علت يكه تازي هاي »الف« دانستند. 
برخي گفتند عدم موضع گيري ش��فاف و به موقع در 
شكل گيري اين شرايط بي تاثير نبوده و اگر واقعا نگران 
ناسزا شنيدن از س��وي اكوسيستم هستيد، شفاف و 
روشن، بدون الف و ب، بگوييد چه كسي فيلتر و رفع 
فيلتر مي كند. برخي ديگر به موضوع دكمه فيلترينگ 
معروف اش��اره كردند، اينكه »ب« گفته بود دستش 
روي دكمه فيلترين��گ نمي رود و اگر فيلترينگ به او 
مربوط نبوده، چرا چنين حرفي را از ابتدا زده اس��ت. 
هرچند ناظمي در واكنش به اين اظهارات گفت: »اين 

دكمه چند شعبه دارد، شعبه ما دستور به بستن و فيلتر 
نمي دهد؛ ساير شعب اختيارش دست ديگران است« 
امير ناظمي همچنين در اين مورد به پيوست گفت: »از 
سال گذشته و با ابالغ بخشنامه كارگروه »كاهش موانع 
كسب وكارهاي مجازي« به كليه دستگاه هاي اجرايي 
مشخص كرديم كه هيچ دستگاه دولتي نمي تواند از 
هيچ كس��ب وكار مجازي به صورت مستقيم شكايت 
كند و هر نوع ش��كايت از اين كس��ب وكارها پيش از 
ارجاع به قوه قضاييه و دستور فيلتر از سمت اين نهاد 
بايد در اين كارگروه مورد بررسي قرار گيرد.« از طرفي 
آن طور كه ناظمي مي گويد، وزارت ارتباطات در كميته 
آنالين كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه حق 
راي ن��دارد و هر كدام از پنج عضوي كه در اين كميته 
فرعي به صورت آنالين حض��ور دارند از جمله پليس 
فتا، دادستاني، صداوسيما، وزارتخانه هاي اطالعات و 
ارشاد، مي توانند به صورت مستقل و بدون راي گيري 
يك سرويس مجازي را فيلتر كنند. البته غير از كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، ممكن است يك 
قاضي هم بر اساس شكايت يك شهروند يا كسب وكار 
يا نهاد دولتي، حكم فيلتر دهد. او همچنين با بيان اينكه 
مجلس لوايح قضايي دولت را نمي پذيرد، پس تغيير آن 
يا از طريق طرح مجلس يا اليحه قوه قضاييه امكان پذير 
است، با طرح دو س��وال گفته بود: » چرا دولت قانون 
فيلترينگ را تغيير نمي دهد؟ نياز به قانون مجلس دارد. 
چرا اليحه نمي دهد؟ چون فيلتر نوعي از مجازات است 

و تعيين مجازات امري قضايي است.«

    آراي كارگروه فيلترينگ مشخص است
اظهارات رييس س��ازمان فناوري اطالعات درحالي 
است كه سال گذشته انتقادهايي به برگزاري جلسات 
آنالين كميته فيلترينگ از س��وي وزارت ارتباطات 
مطرح شده بود از جمله اينكه برگزاري آنها غيرقانوني 
اس��ت. اما جواد جاويد نيا -دبير كميته فيلترينگ و 
سرپرست معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل 
كش��ور- با بيان اينكه اين جلسات براساس مصوبات 
قانوني داخلي كميته به شكل آنالين برگزار مي شود، 
گفته بود: »برگزاري جلس��ات آنالين كميته مزاياي 
گوناگون��ي دارد كه از جمل��ه اصلي ترين آن كاهش 
بوروكراسي در پيگيري شكايات است. اگر ما بخواهيم 
جلس��ات كارگروه را طبق قانون ه��ر 1۵ روز يك بار 
تشكيل دهيم، حجم كار به شدت افزايش پيدا مي كند 
و تاخير در پيگيري دستور جلسات صورت مي گيرد، 
چراكه روزانه تعداد زيادي درخواست براي فيلتر و رفع 
فيلتر دريافت مي كنيم.« دبير كميته فيلترينگ مزيت 
ديگر برگزاري جلسات آنالين كميته را دسترسي همه 
اعضاي كميته به جزييات تك تك درخواس��ت هاي 
شكايت طرفين همراه با مستندات در سيستم دانسته 
و اينكه در كارگروه آنالين همه اعضا امكان نظر خود 

در مورد يك موضوع و اعالم مخالفت و موافقت با يك 
تصميم را دارند. از طرفي به گفته  او، متن دستورالعمل 
اعتبار راي اكثريت نس��بي اعضا را تاييد كرده است و 
طبق دس��تورالعمل نيز زمان مشخصي براي تعيين 
راي اعضا در نظر گرفته شده و قانون هم حضور حداقل 
هفت نفر را براي تشكيل جلس��ات ضروري دانسته 
كه در كارگروه آنالين طب��ق هم ۹ نفر حضور دارند. 
بنابراين اگر كس��ي همانطور كه در جلسه حضوري 
مي تواند راي ندهد، در جلسات آنالين هم راي ندهد، 
راي گيري ابطال نمي شود. جاويدنيا حتي گفته بود: 
»اينكه آقايان از حق راي خود اس��تفاده نمي كنند، 
تقصير چه كسي است؟ اتفاقًا مردم بايد افرادي را كه 
از حق راي كه مردم به آنها داده اند استفاده نمي كنند 
بازخواس��ت كنند. آراي كارگروه به صورت دقيق و با 
امنيت كامل در س��امانه ثبت مي شود و تعداد آرا نيز 
تعريف شده اس��ت. هيچ يك از اعضاي كارگروه نيز 
حق وتو ندارد و هر كدام داراي يك راي هستند كه در 

سامانه مشخص است.«

    وزارت ارتباطات منفعل برخورد مي كند
در اين راس��تا رضا الفت نس��ب -عض��و هيات مديره 
اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي- به »تعادل« 
گف��ت: »وزارت ارتباطات عضو اي��ن كارگروه تعيين 

محتواي مصاديق مجرمانه اس��ت، به پنل دسترسي 
دارد و اي��ن پنل را ه��م گهگاهي چ��ك مي كند، اما 
كاري كه بايد انجام ش��ود را منفعالنه انجام مي دهد. 
12 عضو در كميته آنالين فيلترينگ حضور دارند كه 
بايد براي تصميم گيري به فيلتر ش��دن يا نشدن يك 
كس��ب وكار راي دهند، اگر اينها راي ندهند، ممكن 
است سازمان هايي كه تخصصي نيستند اما بر اساس 
قانون بايد عضو اين كارگروه باشند، راي دهند و چه بسا 
كه راي آنها منجر به فيلترينگ يك كسب   وكار شود. 
برخي از اين اعضا از جمله نمايندگان مجلس ممكن 
است اصال اين پنل آنالين را نگاه هم نكنند و اين دليل 
را بياورند كه برگزاري جلسات آنالين را قبول ندارند، 
در صورتي كه اكنون اين دسترسي را دارند و مي توانند 
جلوي فيلتر شدن يك كسب وكار را بگيرند و اين براي 
ما خيلي حياتي اس��ت. مي توانند در جلسات آنالين 
حضور داشته باش��ند و راي به عدم فيلتر كسب وكار 
بدهند، اما بروند با حاكميت اين موضوع بحث كنند 
كه شرايط را تغيير دهند.« او همچنين به نقش وزارت 
ارتباطات در برگزاري جلس��ات آنالين اش��اره كرده 
و گف��ت: »ما از وزارت ارتباطات مي خواهيم ليس��ت 
نظراتش را در رابطه با كسب وكارهايي كه در طول اين 
سال ها فيلتر شدند به صورت شفاف بيان كند، اينكه به 
كدام راي مثبت و به كدام راي منفي داده و به كدام يك 

اصال نگاه نكرده است. مي توان آراي كارگروه براي هر 
كسب وكار را از كميته فيلترينگ استعالم كرد، اينكه 
برايشان فرستاده شده يا نه و آيا آنها نظري دادند يا نه. 
بنابراين اگر كورسوي اميدي وجود دارد كه با راي به 
فيلتر نشدن يك كسب وكار، جلوي آن را بگيرند، بهتر 
است اين كورسوي اميد را خاموش نكنند.« الفت نسب 
خاطرنشان كرد: »البته متاسفانه اين موضوع هم وجود 
دارد كه يك قاضي با استناد به استقالل قضايي از هر 
ش��هري مي تواند راي بدهد كه كس��ب وكاري فيلتر 
ش��ود. اما در مقابل كميته فيلترينگ است كه تنها با 
راي اكثريت مي تواند تصميم به فيلترينگ بگيرد؛ اين 
بدان معناست كه در اين سال ها شايد اين امكان وجود 
داشت كه جلوي فيلترينگ كسب و كارها گرفته شود.

اگر كساني كه در حوزه تخصصي كسب و كارها هستند، 
در جلسات كارگروه حضور نداشته باشند و راي ندهند، 
افرادي از س��ازمان هاي غيرتخصصي راي مي دهند و 
با راي اكثريت، دبير كارگروه بايد كسب وكار را فيلتر 
كند. در صورتي كه اگر اينها راي منفي بدهند، جلوي 
فيلتر گرفته مي ش��ود و آنگاه در مذاكره اي از وزارت 
ارتباطات درباره علت راي منفي اش مي پرسند و وزارت 
ارتباطات هم به صورت تخصصي توضيح مي دهد كه 
اين كسب وكار با فيلترينگ از بين مي رود و مي تواند 

آنها را قانع  كند.«

سامانه مسووليت اجتماعي با هدف استفاده از ظرفيت 
اكوسيس��تم اس��تارت آپي و جامعه خالق و نوآور در 
راستاي توانمندس��ازي افراد و گروه هاي مختلف در 
جامعه ايجاد شد. به گزارش سازمان فناوري اطالعات 
ايران، مشكات اسدي مشاور رييس سازمان فناوري 
اطالعات ايران در حوزه توانمندسازي اجتماعي درباره 
اين سامانه گفت: »با توجه به چالش هاي موجود در 
حوزه هاي مختلف از جمله آموزش، محيط  زيست، 
توانمندس��ازي جوامع محلي، حمايت از گروه هايي 
ب��ا ويژگي هاي خاص مانند توان يابان و س��المندان، 
لزوم توجه صاحبان كس��ب وكار به مشكالت جامعه 
احس��اس مي ش��ود. در همين راس��تا اين سامانه به  
منظور هم افزايي بين عناصر اكوسيستم استارت آپي 
و استفاده حداكثري از توان  بخش خصوصي در حوزه 
ICT براي شبكه س��ازي و پاس��خگويي به نيازهاي 
تمامي اعضاي جامعه و تقويت اكوسيستم استارت آپي 

كشور شكل گرفته است.«
وي در حوزه توانمندسازي اجتماعي با تأكيد بر استفاده 
بهينه از ظرفيت هاي استارت آپ ها، شركت ها و افراد 
خالق و نوآور در سامانه گفت: »تمامي افراد حقيقي و 
حقوقي كه در اكوسيستم استارت آپي كشور فعاليت 
مي كنند مي توانند در سامانه نوآوري اجتماعي ثبت نام 

كنند و پروفايل خود را ايجاد ي��ا پروژه هاي خود را در 
زمينه مسووليت اجتماعي تعريف كنند و از اين طريق 
با افراد خالق در حوزه هاي گوناگون آش��نا شوند و در 
ص��ورت نياز از توانمندي ها و پتانس��يل هاي يكديگر 

بهره مند شوند.«
مش��اور رييس س��ازمان فناوري اطالع��ات ايران در 
خصوص نح��وه ثبت نام و ايجاد پروژه در اين س��امانه 
گفت: »افراد با توجه به پتانسيل و فعاليت مسووليت 
اجتماعي )CSR( مي توانن��د در چهار حوزه آموزش، 
اشتغال، س��المت، مديريت بحران و بالياي طبيعي و 
زيرشاخه هاي اين حوزه ها ثبت نام كنند و خدمات خود 
را در راس��تاي مسووليت اجتماعي و به صورت رايگان 
در زمينه هاي ارايه خدمات مشاوره اي براي طرح ها يا 
استارت آپ ها، منتورينگ، برگزاري كمپين، طراحي 
جايزه، توليد محتوا، پذيرايي و تشريفات و همچنين 
برگزاري رويداد ارايه دهند.« اس��دي با تاكيد بر شعار 
نوآوري اجتماعي در خدمت مسووليت اجتماعي گفت: 
»سامانه نوآوري اجتماعي به افراد حقيقي و حقوقي كه 
در سامانه ثبت نام كرده اند در بخش هاي مختلف مانند 
معرفي و برندينگ، دسترسي و شبكه سازي، خدمات 
مشاوره اي، دسترسي به بازار، خدمات حقوقي و ارايه 

مجوز و ارايه تسهيالت خدمات ارايه مي دهد.«

ايران خواستار تقويت همكاري هاي فضايي و برنامه هاي 
عمليات��ي با س��ازمان همكاري هاي فضايي آس��يا و 
اقيانوسيه )اپسكو( در جهت خنثي سازي تحريم هاي 
امريكا ش��د. به گزارش مهر، س��يزدهمين نشس��ت 
سران سازمان همكاري هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه 
)اپسكو( در شهر اوالن باتار مغولستان آغاز به كار كرد. 
در اين مراسم، سازمان فضايي ايران خواستار تقويت 
همكاري هاي فضايي و برنامه هاي عملياتي با سازمان 
همكاري هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه )اپسكو( در جهت 

خنثي سازي تحريم هاي امريكا شد. 
در مراس��م افتتاحيه اين نشس��ت، محمدمصطفي 
فتوحي -معاون توس��عه كارب��رد و خدمات فضايي 
س��ازمان فضايي ايران- به نمايندگ��ي از جمهوري 
اسالمي ايران ضمن ارايه گزارشي از آخرين برنامه ها 
و دستاوردهاي كش��ور ذيل اين سازمان منطقه اي، 
بر توس��عه برنامه هاي عملياتي اپسكو تاكيد كرد. در 
بيانيه اي نيز كه از سوي سازمان فضايي ايران قرائت 
ش��د، ايران ضمن محكوم ساختن اقدامات خصمانه 
و نامش��روع دولت امريكا در تحريم سه نهاد فضايي 
كشور، آن را تالشي براي محروم ساختن مردم ايران 

از كاربردهاي بشردوستانه فناوري فضايي دانست و 
از س��اير كشورهاي عضو اپسكو خواست تا با حمايت 
و تقويت برنامه هاي عملياتي اين سازمان منطقه اي، 

موجب خنثي شدن اينگونه اقدامات شوند.
از طرف��ي مرتضي ب��راري -رييس س��ازمان فضايي 
ايران- در توييتر با درج هشتگ آينده روشن نوشت: با 
همت جوانان ايراني در شركت صاپا، ايران به توانمندي 
توليد دوربين تصويربرداري ماهواره اي با دقت ۵ متر 
رس��يد.« وي با بيان اينكه اين موفقيت گامي بلند در 
توس��عه صنعت فضايي كشور اس��ت، افزود: »فاصله 
زيادي با هدف گذاري س��اخت ماهواره اي با دقت يك 

متر نمانده است.«

به  تازگي ايميلي براي كاربران ارسال مي شود و ادعاي 
هك شدن حساب و براي بازيابي آن درخواست پول 
مي كند، در حالي كه اين ايميل توس��ط ربات ارسال 
شده تا پول كاربران را به سرقت ببرد و راه مقابله اين 
اس��ت كه كاربر آن را ناديده بگيرد. به گزارش ايسنا، 
با روند رو به  رش��د اينترن��ت، فعاليت هاي مخرب نيز 
افزايش يافته و بيراه نيست اگر بگوييم در حال استفاده 
از اينترن��ت ايمن نيس��تيم، زيرا روزان��ه با خبرهاي 
تكان دهنده اي روبرو مي ش��ويم از اينكه چطور يك 
برنامه باعث نقض حريم خصوصي كاربر شده است. 
از طرف��ي ش��ركت هاي نرم افزاري ب��زرگ به لطف 
قراردادها و دسترس��ي هاي  به دست آمده مي توانند 
بطور 2۴س��اعته عملكرد كارب��ران را رصد كنند، يا 
دردسر هكرهايي كه تالش مي كنند تا مهارت هكري 
خ��ود را روي كاربران ع��ادي آزمايش كنند. معمواًل 
يك هكر به دو دليل اقدام به هك حس��اب كاربري يا 

سيستم مي كند. 
با اينك��ه بخواهد اطالعات��ي را از حس��اب كاربران 
اس��تخراج كند يا اينكه قص��د اخ��اذي از كاربراني 
كه حس��اب كاربريش��ان هك شده  اس��ت را داشته 
باش��د. امروزه هك يك تجارت است و فرد مهاجم با 
انگيزه هاي مالي به اين ورطه ورود مي كند. همانطور 

كه در گزارش پليس فتا آمده است، اخيرا ايميلي به 
كاربران ارسال مي شود كه در آن عنوان شده حساب 
وي هك شده است و از وي درخواست مبلغ ۹۰۳ دالر 
در قالب بيت كوين براي بازيابي حساب را كرده و مدت 
زمان ۴۸ س��اعته را به عن��وان ضرب االجل پرداخت 
هزينه پس از مشاهده اين ايميل اعالم مي كند. البته 
نيازي به نگراني براي كاربراني كه ايميلي با متن مشابه 
فوق را دريافت كرده اند، نيست. اين ايميل تنها يك 
ايميل ارسال شده توس��ط ربات بوده تا با ايجاد ترس 
از اينكه حساب كاربر هك شده، پول وي را به سرقت 
ببرد. اين مثال تنها يك الگوي س��اده است كه در آن 
ايميل به صورت عمده ارسال شده تا از افراد ناآگاه كه 
در دام آن گرفتار مي شوند سرقت كند. بنابراين فقط 

آن را ناديده بگيريد.

از طرفي گاهي اتفاق مي افتد كه ويروس هاي رايانه اي 
در قالب ارسال ايميل از جانب افراد ناشناس جابه جا 
شده و گاهي داراي عناوين جذابي است كه كاربران 
را ب��راي باز ك��ردن آنها، ترغيب مي كن��د. در برخي 
موارد نيز درخواس��تي مبني بر كلي��ك كردن روي 
لينك اينگونه ايميل ها در قالب ايميل هاي تبليغاتي 
فرستاده مي شود و گيرنده را براي باز كردن ايميل ها 
تشويق مي كند. به همين دليل كارشناسان هشدار 
مي دهند كارربان نبايد نبايد هر ايميلي كه برايشان 
ارسال مي ش��ود را باز كنند، مخصوصًا اگر اين ايميل 
از فرستنده ناشناس ارسال شده باشد و اگر موضوع و 
متن ايميل جذاب بود، بايد با شك و ترديد بيشتري به 
آن نگاه كنند. اما در مواردي كه كاربران خيلي ترغيب 
ش��دند يا حتمًا بايد آن ايميل را باز كنند، الزم است 
يك سري موارد را بررسي و تحت شرايط خاص آن را 
باز كنند. اينكه سيستم حفاظت شده باشد و مواردي از 
جمله آپديت سيستم عامل، آپديت مرورگر اينترنتي و 
داشتن آنتي ويروس اصلي و معتبر و ترجيحًا با كيفيت، 
روال هايي اس��ت كه همه بايد رعايت كنند. بنابراين 
در صورتي كه بايد يك ايميل ناش��ناس و مشكوك 
را باز كنيد، مي توانيد فايل ضميمه را دانلود كرده، تا 

آنتي ويروس فايل ضميمه را اسكن كند.

معاون مركز ملي فضاي مجازي با انتقاد از محدوديتي 
كه خدمات دهندگان خارجي مانند گوگل و اپل براي 
بارورشدن كسب وكارهاي ايراني ايجاد كرده اند، گفت: 
»اينها اجازه عرض اندام به بخش خصوصي نمي دهند.« 
عباس آسوش��ه در گفت وگو با مهر، ب��ا انتقاد از نحوه 
حمايت از بخش خصوصي حوزه فن��اوري اطالعات 
براي رسيدن به يك كسب و كار تك شاخ )يونيكورن(، 
اظهار كرد: »متاسفانه ما در كشورمان واقعا تك شاخ ها را 
مي كشيم و تا بفهميم اين شركت ها به موقعيت تك  شاخ 
و يونيكورن مي رسند، اجازه مي دهيم كه شركت هاي 

خارجي مانند گوگل و اپل آنها را بكشند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه م��ا به راحت��ي اج��ازه مي دهيم 
سرويس دهندگاني مانند گوگل و اپل در كشور ما آمد 
و شد كرده و هر كاري دوست دارند انجام دهند، افزود: 
»براي مثال گوشي هاي اپل را گران تر از ساير گوشي ها 
تنها به دليل سرويس هاي خاصي كه مي دهد خريداري 
مي كنيم، اما اين ش��ركت به راحتي به ما مي گويد كه 
نمي توانم اين س��رويس را به شما بدهم و ما را محروم 
مي كند؛ اين درحالي است كه ما پول اين سرويس را به 
اپل داده ايم. حال اگر قرار باشد در كشور جلوي عرض 

اندام اپل گرفته شود يكس��ري از دوستان و مردم ما با 
نادرستي و با عدم اطالع مناسب، احساس مي كنند كه 
قرار است محدود شوند اما اين درحالي است كه اصل 
محدوديت را اپل و گ��وگل ايجاد كرده اند. اگر به 2۰۰ 
سرويس اصلي ش��ركت هايي مانند گوگل و اپل نگاه 
كنيد، متوجه خواهيد شد كه تمامي سرويس هايي كه 
به بارور شدن كسب وكار ايراني كمك مي كند، به سمت 
ما بسته است و صرفا سرويس هايي مانند جست وجو و 
ايميل كه كاربران انتهايي از آنها استفاده مي كنند، باز 
و در دسترس است تا ما را هر روز به خودشان وابسته تر 
كنند. با اين روش، اين شركت هاي خارجي اجازه عرض 

اندام به بخش خصوصي ما نخواهند داد.«

معاون مرك��ز ملي فضاي مجازي با اش��اره به تحليل 
اطالعات كه در عصر فضاي مج��ازي در درجه باالي 
اهميت ق��رار دارد و در مفهومي مانند »بيگ ديتا« به 
كار گرفته مي شود، اظهار كرد: »ما امروز به جاي پديده 
داده كاوي كه مربوط به عصر قبلي تحليل داده ها بود، 
با موضوع مهم »بيگ ديتا« مواجه هستيم. فرق بيگ 
ديتا با داده كاوي اين اس��ت كه داده كاوي الگوريتمي 
از يك س��ري اطالعات غيرفعال و آفالين است. به اين 
معني كه يادگيري اتفاق مي افتد و اين يادگيري با يك 
بخش ديگر اطالعات كه آن هم دور از شبكه )آفالين( 
است، تست مي شود. اما امروز با پديده اي مانند »بيگ 
ديتا« مواجه هستيم كه داراي سه ويژگي اصلي شامل 
حجيم بودن اطالعات، تنوع و س��رعت توليد است. به 
بيان ديگر، شايد تحليل اطالعات به راحتي قابل انجام 
باشد اما تحليل اطالعات بسيار حجيم با تنوع مختلف و 
با سرعت توليد باال، آسان نيست. چرا كه اين اطالعات 
به صورت آنالين و متصل به شبكه به دست مي آيد و به 
همين علت است كه هر لحظه شاهد دريافت اطالعات 
جديدتري هستيم كه تاثير شگرفي در زندگي كاربران 

و نيز كسب وكارها گذاشته است.«

سامانهمسووليتاجتماعيايجادشد
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تالش گوگل براي پاكسازي 
پلي استور

گوگل قصد دارد براي حل معضل انتشار برنامه هاي 
آلوده در فروشگاه آنالين پلي استور، با شركت هاي 
امنيتي هم��كاري كند. به گ��زارش فارس، گوگل 
قصد دارد با سه شركت امنيتي اي است، لوك اوت 
و زيم پريوم همكاري كند تا از اين طريق شناسايي 
اپليكيشن ها و برنامه هاي كاربردي آلوده در فروشگاه 
پلي اس��تور تس��هيل و از آلوده ش��دن گوشي ها و 
تبلت هاي كاربران به انواع بدافزار و ويروس و غيره 
جلوگيري شود. گوگل عنوان اين ابتكار عمل جديد 
را اتحاد دفاعي اپليكيشن ها گذاشته و اميدوار است 
با اين كار قبل از حمالت گس��ترده به گوشي هاي 
اندرويدي با اس��تفاده از بدافزارهاي مختلف بتواند 
آنها را شناسايي كرده و به سرعت حذف كند. بيش از 
2.۵ ميليارد گوشي و تبلت در سراسر جهان مجهز به 
سيستم عامل اندرويد هستند و لذا اين سيستم عامل 
پرطرفدار به هدفي جذاب براي هكرها و جنايتكاران 
آنالين مبدل شده است. سوءاستفاده ها از پلي استور 
معموال در قال��ب مخفي كردن ان��واع بدافزارهاي 
مخرب در برنامه هايي با ظاهر عادي صورت مي گيرد 
و گوگل گاهي تا مدت ها نمي تواند برنامه هاي آلوده و 
خطرناك را شناسايي كند و از همين رو برخي اوقات 
ميليون ها گوش��ي اندرويدي به برنامه هاي سارق 

اطالعات آلوده مي شوند. 

هشدار هك و سرقت به 
دارندگان خودروهاي هوشمند

بس��ياري از كارشناس��ان فعال در حوزه امنيت 
سايبري هش��دار داده اند خودروهاي هوشمند 
آسيب پذيري بااليي در برابر نفوذ هكرها و مجرمان 
س��ايبري دارند. به گزارش ايس��نا، در سال هاي 
اخير صنعت خودروسازي با همكاري غول هاي 
تكنول��وژي در جه��ان فناوري و سيس��تم هاي 
هوشمند جديدي را به خودروهاي توليد شده خود 
معرفي و عرضه كرده اند تا بتوانند نظر و رضايت 
مشتريان و رانندگان را جلب كرده و به اين ترتيب 
س��هم خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند. 
حاال به تازگي كارشناسان فعال در حوزه امنيت 
سايبري با بررسي و تحقيقات جديد خود هشدار 
دادند كه نرم افزار و س��خت افزارهاي موجود در 
خودروهاي مدرن و هوشمند آسيب پذيري بسيار 
بااليي در برابر نفوذ هكرها و مجرمان س��ايبري 
دارند كه به خاطر سهل انگاري خودروسازان است، 
زيرا آنها خطر نفوذ هكرها از طريق سيستم هاي 
هوشمند خودرو و احتمال سرقت آن را دست كم 
گرفته اند. آنها خاطرنشان كردند هكرها با تهيه 
ابزارهاي هك به سادگي قادر خواهند بود ابزارهاي 
ضدس��رقت خودرو را قطع كرده و و خودرو را به 
س��رقت ببرند. انتش��ار گزارش هاي اين چنيني 
وظيفه و مسووليت خودروسازان را چندين برابر 
بيش��تر خواهد كرد تا به فكر ارايه سيستم هاي 
هوشمند با امنيت بسيار باالتر افتاده و پروتكل هاي 
امنيتي بهت��ر و جديدتري را ب��راي خودروهاي 

توليدشده خود اتخاذ كنند.

6G چين درحال توسعه شبكه
به نظر مي رسد چين توسعه شبكه 6G را در دستور 
كار خود قرار داده اس��ت. به گزارش ايسنا، در طول 
سال هاي اخير شركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي 
مختلف روي توس��عه زيرس��اخت هاي الزم براي 
برقراري و راه اندازي نس��ل پنج��م اينترنت همراه 
ي��ا 5G در رقابت تنگاتنگي به س��ر مي برند، حاال 
چين قصد دارد از س��اير كش��ورها سبقت گرفته و 
 6G در راه ان��دازي فناوري هاي مربوط به ش��بكه
پيشتاز باش��د. چين كه در سال هاي اخير به شدت 
در توسعه و برقراري فناوري هاي نوين و پيشرفته 
مخابراتي قسمت به ساير كشورهاي جهان پيشگام 
ب��وده و ميزبان غول هاي تكنول��وژي و اپراتورهاي 
فعال همچون هواوي بوده است، حاال با پشتيباني 
از شركت هاي فعال در اين حوزه در نظر دارد كه به 
نسل بعدي شبكه اينترنت همراه نيز بينديشد و در 
صورت لزوم به توسعه زيرساخت هاي مربوط به آن 
بپردازد. اين در حالي است كه اين كشور ماه گذشته 
در راس��تاي برنامه توسعه ش��بكه هاي اينترنتي و 
ارتباطي 2۰2۰، ش��بكه 5G را راه اندازي و امكان 
بهره مندي كاربران و مشتركان از اين شبكه اينترنت 

پرسرعت را براي آنها فراهم كرد.

»نوكيا« تلويزيون هوشمند 
مي سازد

طبق اخباري جديد نوكيا قصد دارد در بازار هند 
تلويزيون هاي هوش��مند عرضه كند. به گزارش 
مه��ر، نام نوكي��ا از مدت ها قبل ب��ا موبايل هاي 
محكم عجين شده اس��ت، اما اين شركت پيش 
از توليد موباي��ل و در دهه ۹۰ ميالدي تلويزيون 
توليد مي كرد. البته تالش هاي نوكيا براي توليد 
تلويزيون پس از دوره توليد موبايل هيچگاه مورد 
توجه قرار نگرفت. اما به نظر مي رسد اين موضوع 
در حال تغيير اس��ت و شركت سعي دارد طيفي 
از تلويزيون هاي هوشمند را در هند عرضه كند. 
 Flipkart بطور دقيق تر، خرده فروش��ي بزرگ
در هند تصمي��م دارد طيف��ي از تلويزيون هاي 
هوشمند را با برند نوكيا عرضه كند. اين در حالي 
است كه ش��ركت چيني OnePlus نيز در اين 
اواخر تلويزيون هاي خود را در هند عرضه مي كند. 
البته عرضه تلويزيون هوشمند در هند براي برند 
نوكيا اقدام تجاري معقوالنه اي به نظر مي رسد. 
بسياري از مردم در هند از موبايل هايشان به عنوان 
وسيله اصلي اتصال به اينترنت استفاده مي كنند، 
بنابراين به دليل آشنايي مردم هند با اين برند و 
موبايل هاي آن احتماال تلويزيون هاي نوكيا نيز با 

استقبال روبرو شوند.
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معاون اقتصادي رييس جمهوري مطرح كرد

معاون فني و اجرايي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران:

مبارزه با فساد بايد به صورت هماهنگ، مستمر و قاعده مند باشد

عزم جدي دولت در حمايت از واحدهاي توليدي 

ضريب امنيت غذايي كشور به ۸۷ درصد رسيد

گروه بنگاه ها|
در ش��رايطي كه اي��ن روزها موضوع مقابله با مفاس��د 
اقتصادي به يكي از مهم ترين مطالبات مردم از مسووالن 
بدل شده، اين واقعيت كه فرآيند مقابله با فساد نبايد در 
مسير جذب سرمايه گذاري و امنيت بخش خصوصي 
خللي ايجاد كند از س��وي تحليلگران ب��ه عنوان يك 
ضرورت جدي در اين مسير مطرح شده است. ضرورتي 
كه هم دولت به عنوان راهبرد اصلي اقتصاد كشور تالش 
مي كند از طريق هماهنگي ميان قوايي با مس��ووالن 
قضايي از يك طرف و فعاالن بخش خصوصي اقتصاد از 

سوي دبگر در مسير تحقق قرار بگيرد. 
در روزهاي پاياني هفته گذش��ته مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري با اشاره به ضرورت جديت و پيگيري 
درمبارزه با رانت و فس��اد اقتص��ادي دركنار ثبات در 
سياست ها، گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادي 
نگراني ها و دغدغه هاي به حقي دارد و مبارزه با فساد 
بايد به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال 
شود تا منجر به اطمينان خاطر براي سرمايه گذار شود.

محمد نهاونديان روز پنجش��نبه در هفتمين جلسه 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اس��تان قم افزود: 
هم بايد ريشه هاي فس��اد پيدا و اصالح و هم با فاسد 
و مفس��د برخورد ش��ود اما برآيند همه اين نظامات 
درميدان مبارزه با فس��اد بايد اطمين��ان خاطر براي 

سرمايه گذارباشد.
وي با بيان اينكه بايد تصويري كه از مبارزه با فس��اد 
ارايه مي شود اين باش��د كه همه نظام از جمله قواي 
مجريه، مقننه و قضاييه سرمايه گذاري را كه قانوني 
عمل مي كن��د، حمايت كرده و ش��رايط را براي كار 
او فراهم  كند، گفت: اگر اي��ن هماهنگي در اقدامات 
در مقابله با رانت و فس��اد و نيز تامين زيرساخت هاي 
س��رمايه گذاري كه تسهيل فضاي كس��ب و كار و از 
اصلي ترين اين اقدامات اس��ت به خوبي انجام شود، 
سرمايه گذاران كه پرچمداران رشد و عزت و بالندي 
ملت ايران هستند مي توانند درحوزه هاي كاري خود 

به خوبي عمل كنند.
نهاونديان اظهار داشت: همه فعاالن اقتصادي بايد در 
راستاي رسيدن به رش��د مطلوب درجامعه و اقتصاد 

كشور به نوبه خود تالش كنند.

 تالش براي احياي بنگاه ها
معاون اقتصادي رييس جمهور با تقدير از تالش هاي 
مديران اس��تاني و اعضاي كارگروه ستاد فرماندهي 
ستاد اقتصاد مقاومتي استان قم اظهار داشت: هدف 
از برگزاري منظم اين جلسات تنها به صرف برگزاري 
يك جلسه نيست، بلكه بايد از هر جلسه يك تصميم 

اثربخش و قابل ارزيابي كاركردي به دست بيايد.
نهاونديان با بيان اينكه در اين جلس��ه تنوع مباحث 
مطروحه مثبت و حاوي نگاه جامع نگرانه به موضوعات 
بود كه مي تواند براي توس��عه فعاليت ها در راس��تاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي اثربخش باشد، گفت: 
بدخواهان ملت ايران درطول يك سال و نيم گذشته 
مرتبا نقش��ه خود را به عنوان فشار حداكثري بر ملت 

ايران روا داش��تند و هيچ ابايي از ابراز آن نداشته اند؛ 
ول��ي به لطف خداون��د و همت مردم ه��ر چه جلوتر 
آمده ايم مشاركت حداكثري بيشتر شد و از آن التهاب 
و نوساناتي كه با اعالم خروج امريكا از برجام در بازار ارز 
و تورم بازار كاال پيدا شد دورتر شده ايم و امروز مي توان 
با اطمينان عنوان كرد كه ضربه پذيري و آسيب پذيري 
اقتصاد ايران از اينگونه عوامل سياسي- خارجي بسيار 

كمتر شده است.
وي با اش��اره ب��ه اينكه پ��س از نوس��انات اقتصادي 
سال گذشته، ش��اخص هاي اقتصادي نشان مي دهد 
توانس��ته ايم از تورم هاي ب��اال به نرخ ه��اي پايين تر 
كاهش داش��ته باش��يم، گفت: بر اس��اس آمار بانك 
 مرك��زي نرخ نقط��ه به نقط��ه ت��ورم توليدكننده از

34 درصد ب��ه 22 درصد تقليل پيدا ك��رده و از آنجا 
كه نرخ تورم توليدكننده، پيش��خوان سطح عمومي 
قيمت هاست، خبر بسيار خوبي است.معاون اقتصادي 
رييس جمهوري اف��زود: همچنين نرخ ت��ورم گروه 
خوراكي ها و آشاميدني ها در 5 ماه گذشته روند نزولي 
را داشته است.وي تصريح كرد: خوشبختانه همزمان 
با كاهش تورم، بخش هاي مختلف توليدي از كاهش 
توليدي كه از سال 97 به وجود آمد درحال خارج شدن 
هستند و نرخ هاي مثبتي را در بخش هاي مختلف از 

جمله كشاورزي و صنعت شاهد هستيم.
وي گفت: با برنامه ريزي صورت گرفته امس��ال شاهد 
رشد مثبت در اقتصاد و توليد هستيم و تحقق اين امر 
پاسخ به فش��ار حداكثري دشمن و در واقع مشاركت 

حداكثري م��ا در اقتصاد براي مثب��ت كردن توليد و 
برگش��تن به مس��ير ثبات، آرامش و قابل پيش بيني 

كردن اقتصاد ايران است.

   بهبود شاخص هاي اقتصادي
نهاونديان با اش��اره به اينكه اگر به همه ش��اخص هاي 
عملكرد 55 ماه ابتداي دولت از سال 92 تا نيمه سال 96 
نگاه كنيم، درمي يابيم كه حركت اقتصاد ايران به سمت 
يك حركت اميدبخش پيش بيني پذير بوده است، گفت: 
هدف دشمنان از اقداماتشان اين بود كه كاري كنند تا 
به پيش بيني پذير بودن اقتصاد ايران لطمه وارد كرده 
و ريس��ك را در اقتصاد ايران باال ببرند تا سرمايه گذاري 
دراين اقتصاد كاهش يابد اما اگر بتوانيم در ميدان اقتصاد 
كاري كنيم تا پيامي كه از اقتصاد ايران به خارج منعكس 
مي شود اين باش��د كه اقتصاد ايران مسير بازگشت به 
ثبات و رشد را با قوت و استحكام توانسته بپيمايد، موفق 
خواهيم بود.معاون اقتصادي رييس جمهوري ادامه داد: 
بايد بتوانيم در ماه هاي پيش رو توليد و سرمايه گذاري 
را افزاي��ش بدهيم و هدف اصلي از س��تادهاي اقتصاد 
مقاومتي استان ها اين بوده كه ضربه پذيري اقتصاد ايران 
را كاهش داده و منجر به رش��د توليد و سرمايه گذاري 
شود.وي ابراز اميدواري كرد تا با حكمت و متانتي كه در 
تصميم گيري ها دنبال مي شود بدون بهانه دادن به حريف 
و افزايش ريسك در اقتصاد، بتوانيم در اين زمينه موفق 
باشيم.معاون اقتصادي رييس جمهوري با اشاره به اينكه 
دشمنان مي خواهند با تصميمات سياسي خارجي فرمان 
التهاب به اقتصاد ما بدهند، گفت: ما بايد با تصميمات 
سياس��ي داخلي به اقتصاد با دادن پي��ام اتحاد كمك 
كنيم و اقتصاد ما نبايد هزينه حوزه سياسي را بپردازد.

نهاونديان افزود: حوزه سياس��ي بايد در اين ش��رايطي 
كه ميدان جنگ ميدان اقتصاد اس��ت به اقتصاد كمك 
كند و توقع فعاالن اقتصادي از فعاالن حوزه سياس��ي 
كمك به انسجام، آرامش و تداوم سياست هاست.معاون 
اقتصادي رييس جمهور تصريح كرد: آن چيزي كه يك 
فعال سياسي را نگران مي كند تعدد تصميمات يا تناقض 
در تصميمات است و اين درحالي است كه بايد از نهادها 
و قواي مختلف كه در حوزه سياسي كشور حضور دارند 

انسجام و اعتماد به آينده باشد.

معاون فني و اجرايي سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران گفت: با اقدامات انجام ش��ده در دولت يازدهم، 
ضري��ب امنيت غذايي كش��ور اكنون ب��ه ۸7 درصد 

رسيده است .
حسن عنايتي در مراس��م معرفي مدير جديد تعاون 
روستايي مازندران در س��اري افزود: دولت از يك سو 
با تعيين قيمت هاي منصفانه ب��راي خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي و اعالم به موقع آن سبب ايجاد 
شور و نشاط و اميد در كشاورزان شد و از سوي ديگر با 
اقدام براي تامين نهاده هاي مورد نياز كشاورزان شامل 
كود، بذر، ادوات مكانيزه، كاهش سود تسهيالت و غيره 
زمينه افزايش توليد محصوالت كش��اورزي و تامين 
امنيت غذايي را از محل توليد داخل فراهم كرده است.

معاون فني و اجرايي سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران هدايت، حمايت و نظارت را از وظايف اين سازمان 
دانست و گفت: تعاون روستايي در تمامي مراحل توليد 

تا مصرف در كنار شهروندان است .عنايتي با اشاره به 
فعاليت حدود 7 هزار ش��بكه، اتحاديه و تعاوني ها در 
كشور افزود: چهار ميليون و 5۰۰ هزار بهره بردار عضو 
و سهامدار تعاون روستايي هستند كه در سطوح ملي، 

استاني و شهرستاني فعاليت دارند.
وي ب��ا بيان اينكه در 6 ماهه امس��ال پن��ج ميليون و 
2۰۰هزار تن انواع محصوالت كشاورزي توسط تعاون 
روستايي به عنوان مباش��رت خريد انجام شده است، 
بيان داش��ت: در حال حاضر بيش از س��ه ميليون تن 
ظرفيت انبار به صورت مكانيزه در اختيار سازمان تعاون 
روستايي است.معاون فني و اجرايي سازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران رويكرد اين سازمان را جلوگيري از 
خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده محصوالت كشاورزي 
دانس��ت و توضيح داد: همس��و با اين رويكرد توجه به 
تهيه بذور اصالح شده انواع محصوالت كشاورزي بايد 
 مورد توجه قرار بگيرد.عنايتي گفت: امس��ال بيش از 

3۱ درصد بذور اصالح شده غالت و 5۰ درصد دانه هاي 
روغني كشور در سطح شبكه تعاوني هاي روستايي و 
كشاورزي تكثير و تدارك شد.وي با اعالم اين نكته كه 
تاكنون حدود يك هزار تن بذر هيبريد كلزاي ارقام بهاره 
در كشت و صنعت شهيد رجايي خوزستان با كيفيت 
مطلوب، توليد، فرآوري، بسته بندي شده است، گفت: 

اين بذر ها در اقصي نقاط كشور در حال توزيع است.
معاون فني و اجرايي سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران به سهم ۱۱درصدي ارزش افزوده بخش كشاورزي 
مازندران در س��طح ملي اش��اره كرد و بيان داشت: به 
همين داليل وزارت جهاد كش��اورزي از مازندران به 
عنوان نقطه اميد كش��اورزي كشور ياد مي كند و بايد 
 به اين نقطه از ش��مال كش��ور توجه ويژه شود.ساالنه
7 ميليون تن در مازندران محص��والت زراعي و باغي 
توليد مي ش��ود كه 3 ميلي��ون و 2۰۰ ه��زار تن آن را 

محصوالت زراعي تشكيل مي دهند.

آمادگي سوخت رساني 
زمستاني با تدابير منطقه ساري
مازندران|مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي منطق��ه س��اري 
گفت: س��وخت رس��اني 
زمستاني با ذخيره كافي 
در انباره��اي منطق��ه 
ساري بدون مشكل انجام 
مي ش��ود . س��بحان رجب پور مدير شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري در نشست 
معاونت ها كه به منظور ارايه گزارش ذخيره سازي 
و سوخت رساني در 6 ماهه دوم 9۸ برگزار شد، بيان 
كرد: با توجه به ذخيره سازي كافي انواع فرآورده هاي 
نفتي در انبار نفت ساري هيچ مشكلي در سوخت 
رس��اني وجود ندارد . رجب پور به تعامل و ارتباط 
الزم با مس��ووالن محل��ي و نماين��دگان، نظارت 
بيش��ترمنطقه درتحويل س��وخت به بخش هاي 
مختلف مصرف وآمادگي براي تامين سوخت مورد 
نياز در منطقه ييالقي اشاره كرد وافزود: با تالش هاي 
صورت گرفته توسط منطقه ساري و نواحي تابعه، 
اين ش��ركت در 6 ماهه دوم امسال با ذخيره سازي 

مطلوب درماه هاي قبل هيچ دغدغه اي ندارد .
سبحان رجب پور با اشاره به اينكه سوخت رساني 
بايد با كنترل دقيق صورت پذي��رد، افزود: حضور 
موثر روساي نواحي و همكاران آنها در ارايه خدمات 
مطلوب به مردم در مناطق صعب العبور با بازديدها 
و نظارت كافي بر عملكرد توزيع كنندگان سوخت در 
فصل سرما ضروري است . مديرشركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري در پايان جلسه، بر 
نظارت كارشناسان منطقه در تحويل مقدار سوخت 

به بخش هاي مختلف استان تاكيد كرد .

 سارق حساب هاي بانكي 
در بندرانزلي دستگير شد

گيلان|در ش��رايطي 
ك��ه موض��وع س��رقت از 
برخي حساب هاي بانكي 
بازتاب هاي بس��ياري در 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و 
فضاي مجازي پيدا كرده 
ب��ود، فرمان��ده انتظامي 
بندرانزلي از دس��تگيري فردي كه اقدام به برداشت 

از حساب هاي بانكي شهروندان مي كرد، خبر داد.
سرهنگ مجيد حسيني در جمع خبرنگاران با اعالم 
خبر دس��تگيري اين س��ارق گفت: در پ��ي دريافت 
ش��كايت از فردي مبني بر سرقت موجودي حساب 
بانكي، بررسي موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.

اين مق��ام انتظامي با بيان اينك��ه برابر رصد و پايش 
پليس فتا شهرستان بندرانزلي مشخص شد شخصي 
با اس��تفاده از بدافزار از حساب بانكي شاكي اقدام به 
خريد شارژ براي دو خط تلفن همراه كرده است، افزود: 
با اقدامات فني صورت گرفته توسط پليس فتا متهم 

شناسايي و با اخذ دستور قضايي دستگير شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه بيشترين تخلفات در حوزه 
سايبري به دليل غفلت مردم اتفاق مي افتد بيان كرد: 
متهم دستگير شده كه جواني ۱۸ ساله بود در بررسي 
فني پليس به بزه انتسابي و سرقت از 2۰ حساب بانكي 
اعتراف كرد.سرهنگ حسيني با اشاره به اينكه متهم 
پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد، 
اظهار كرد: علت اصلي سرقت، عدم دقت مالباخته در 
حفظ اطالعات بانكي و استفاده از درگاه هاي جعلي 
بوده اس��ت.  براي ارتقاء ضريب امنيتي فعاليت هاي 
بانك��ي در فضاي مجازي از رم��ز دوم يك بار مصرف 

استفاده شود.

 هر گردشگر 8 فرصت شغلي 
با خود مي آورد

سمنان|استاندار سمنان 
گفت: ورود هر گردش��گر 
زمينه ساز ايجاد ۸ فرصت 

شغلي است.
در  آش��ناگر  عليرض��ا 
جش��نواره   افتتاحي��ه 
ملي ايل سنگسري اظهار 
كرد: گردش��گري، بع��د از صنعت نف��ت و خودرو 
سودآورترين صنعت اس��ت. وي با بيان اينكه مواد 
اوليه مورد نياز اين صنعت، اقليم زيبا و متنوع و آداب 
و سنن متنوع و پيشينه تاريخي است گفت: صنعت 

گردشگري ارزان، پربازده و پاك است.
استاندار سمنان با بيان اينكه آثار تاريخي متنوع و 
فراواني در سطح كشور داريم و از اين سرمايه عظيم 
بايد براي توليد ثروت در كش��ور استفاده بيشتري 
شود، افزود: در ايران كه اقتصاد كشور متكي به نفت 
است، صنعت گردشگري زمينه ساز ارز آوري است.

آشناگر ادامه داد: صنعت گردشگري در سال هاي 
آينده به بيش از دو هزار ميليارد دالر مي رسد و اگر 
كشوري بتواند از اين ظرفيت استفاده كند، درآمد 
بااليي خواهد داشت.وي با بيان اينكه در حال حاضر 
سهم كش��ور ميزان بااليي از گردش مالي صنعت 
گردشگري در دنيا نيست، اظهار كرد: اگر به اقتصاد 
مقاومتي باور داشته باشيم بايد صنعت گردشگري 

تقويت شود.
اين مقام ارشد اجرايي با بيان اينكه استان سمنان 
در زمينه هاي مختلف اس��تان مس��تعدي اس��ت 
خاطرنشان كرد: سمنان داراي جاذبه هاي تاريخي 
و گردشگري متعددي است ازاين رو گردشگري از 

اولويت هاي توسعه استان است.

 تجهيز تمام مدارس اردبيل 
به سيستم گرمايشي استاندارد

اردبيل|مديركل نوسازي 
مدارس استان اردبيل گفت: 
س��ال آينده تمام مدارس 
اردبيل به سيستم گرمايشي 

استاندارد مجهز مي شوند.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، دولت 
لطفي، مديركل نوس��ازي، تجهيز و توسعه مدارس 
استان اردبيل در حاش��يه بازديد از مدارس خلخال 
گف��ت: در س��ال هاي اخي��ر منابع مناس��بي براي 
استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس اختصاص 
داده ش��ده كه اگر اين تخصيص ها تا دو سال آينده 
ادامه پيدا كند هيچ مدرسه غيراستاندارد از نظر تامين 
گرمايش نخواهيم داشت.او با بيان اينكه به هيچ وجه به 
مدارس غيردولتي فاقد تجهيزات و امكانات گرمايشي 
استاندارد مجوز فعاليت ارايه نمي شود، افزود: تمامي 
مدارس غيردولتي موظف هستند در اولين فرصت 
سامانه گرمايشي خود را استاندارد كرده تا شاهد وقوع 
حوادث ناگوار در اين حوزه نباشيم.مديركل نوسازي، 
تجهيز توسعه مدارس استان اردبيل ادامه داد: هر چند 
صاحبان برخي واحد آموزشي غيردولتي در اين زمينه 
مقاومت مي كنند، اما ما آم��اده تحويل بخاري هاي 
هرماتيك به مدارس هستيم تا به سهولت و راحتي از 
اين سامانه گرمايشي در مدارس استفاده شود.لطفي با 
بيان اينكه تعداد كمي از مدارس غيردولتي به سيستم 
گرمايشي استاندارد مجهز شده اند، گفت: همچنان از 
9۱7 مدرسه غيردولتي و پيش دبستاني استان بيش 
از 5۰۰ واحد سامانه گرمايشي غيراستاندارد دارند كه 
بايد هر چه سريع تر اين واحد هاي آموزشي به سيستم 

گرمايشي مناسب مجهز شوند.

 كاهش 11 درصدي توزيع
نفت سفيد در كردستان

كردستان|مدير منطقه 
ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون بيش 
از 2۱ ميلي��ون ليتر نفت 
سفيد در س��طح استان 
كردستان تامين و توزيع شده كه اين ميزان نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل با كاهش ۱۱ درصدي 

همراه بوده است.
عبداهلل گيتي من��ش در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: با توجه به ش��رايط جغرافيايي و كوهس��تاني 
بودن استان عمليات تامين، ذخيره سازي و توزيع 
سوخت روستاييان استان از ابتداي خرداد ماه آغاز 
و تا پايان مهرماه بيش از ۱7 ميليون ليتر نفت سفيد 
در سطح روستاهاي استان توزيع شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل با كاهش ۱6درصدي همراه 

بوده است.
وي افزود: تمام س��هميه س��االنه نفت س��فيد به 
روستاهاي مناطق س��خت گذر استان كردستان 
ارسال شده و ساكنان اين روستاها امسال براي تامين 

سوخت زمستاني خود مشكلي نخواهند داشت.
مدير منطقه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه كردستان، با اشاره به ارسال بيش از ۸ ميليون 
ليتر نفت سفيد به روستاهاي صعب العبور استان 
افزود: در راس��تاي تحقق حقوق شهروندي و ارايه 
خدمات مطلوب به شهروندان توزيع نفت در سطح 
روستاهاي اس��تان به صورت الكترونيكي انجام و 
سهميه 2۸هزار خانوار نفت سفيد سوز روستايي در 

كارت هاي بانكي آنان شارژ مي شود.

  Sat. Nov 9.  شنبه    18 آبان 1398   11 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1517  2019 

 پايداري شبكه همراه اول 
در مناطق زلزله زده شمال غرب

ش��بكه همراه اول در مناطق زلزله زده شمال غرب 
كشور پايدار و نرمال است.

به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، در پي زلزله 5.9ريشتري بامداد ديروز 
در مناطق وسيعي در شمال غرب كشور، شبكه اين 
اپراتور آسيبي نديده و به صورت نرمال به مشتركان 
خدمت رساني مي كند.همراه اول ضمن همدردي 
با خانواده هاي داغدار، اعالم كرد، ش��بكه اين اپراتور 
بدون هيچ گونه قطعي و با پاي��داري كامل در حال 
خدمت رساني به مشتركان و انتقال ترافيك ارتباطي 
در آن مناطق است. طبق اين اطالعيه، در اولين دقايق 
پس از وقوع زلزله، كميته بحران تشكيل و تصميمات 
الزم جهت برقراري ارتب��اط هر چه بهتر در مناطق 
زلزله زده گرفته شد.همراه اول در پايان تاكيد كرده 
است، همچون سال هاي گذشته آمادگي دارد باتوجه 
به شبكه گستره خود از طريق رومينگ ملي پذيراي 
مشتركان ساير اپراتورها در اين مناطق باشد و به زودي 
برنامه ها و تدابير خود جهت كمك رساني بيشتر به 

مردم زلزله زده را به اطالع عموم خواهد رساند.

تامين نهاده هاي مورد نياز 
دامداران و مرغداران

قزوين|رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين 
گفت: نهاده هاي مورد نياز دام��داران و مرغداران به 
ميزان كافي در استان تهيه و ذخيره سازي شده است.

فاطمه خمسه در بازديد از انبار شركت پشتيباني امور 
دام استان گفت: با توجه به وضعيت توليد واحد هاي 
دام وطيور در آستانه پايان سال با برنامه ريزي مناسب 
نهاده هاي دامي در مراكز و انبار هاي پشتيباني امور 
دام و بخش خصوصي به ميزان كافي ذخيره سازي 
شود تا توليد كنندگان دچار مشكل نشوند.وي افزود: 
نظارت هاي بهداش��تي بر ذخيره سازي و نگهداري 
نهاده هاي دامي توسط اداره كل دامپزشكي استان 
انجام شود.رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
تاكيد كرد: قزوين اس��تان حساسي در زمينه توليد 
گوشت سفيد، قرمز و شير است وبايد تدابير الزم براي 
حفظ و ذخيره سازي نهاده هاي استراتژيك انجام داد.

مديريت آبرساني با وجود 
كاهش حدود 25 درصدي منابع

اصفهان|با توجه به اهميت نگهداري وتامين امنيت 
تاسيسات آبرساني، هاشم اميني مديرعامل شركت 
آب و فاض��الب اس��تان اصفهان در رابط��ه با برنامه 
راهكارهاي اجرايي و نظارتي براي مقابله با تهديدات 
احتمالي در راس��تاي پدافند غيرعامل در حوزه آب 
مي گويد: اجراي اقدامات حفاظت سايبري در شركت 
و واحدهاي تابعه، تش��كيل كميته پدافند سايبري 
و تشكيل جلسات مس��تمر جهت اجراي مصوبات، 
پيگيري جهت بومي س��ازي ن��رم افزارها، پيگيري 
جهت امن سازي شبكه و استفاده از فاير وال ها، تهيه و 
به كارگيري تجهيزات مختلف براي مديريت شرايط 

بحران را مد نظر قرار داديم .
اميني در پاس��خ به اين پرس��ش كه هن��گام وقوع 
حوادث ناگهاني، بحران پيش آمده را چگونه مديريت 
مي كنيد؟گفت: استفاده از الگوها و مصالح و طرح هاي 
مق��اوم و تاب آوري، ايج��اد ظرفيت هاي جايگزين 
در ارايه خدمات، تهي��ه و به كارگيري ظرفيت هاي 
جايگزين زيرساختاري، تهيه و به كارگيري سامانه هاي 
ايمن گندزدايي، تهيه و به كارگيري سامانه هاي ايمن 
گندزدايي، تجهيزكانكس مديريت بحران-جرثقيل و 
خاور بحران- تريلر- نيروهاي واكنش سريع، و...از جمله 
 اقداماتي است كه در راستاي اجراي پدافند غير عامل

 در شركت آبفا استان اصفهان اعمال شده است. 

 سرقت درب گرمابه آخوند
در قزوين

قزوين|معاون ميراث فرهنگي قزوين گفت: 
درب سرقت ش��ده گرمابه آخوند قزوين ارزش 

تاريخي ندارد.
امير ارجمند معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين 
گفت: گرمابه تاريخي آخوند از آثارارزشمند دوره 
قاجار در محله آخوند خياب��ان مولوي قزوين قرار 
دارد كه چند وقت پيش درب نفررو ضلع شرقي اين 
گرمابه به سرقت رفت. ارجمند افزود: براي جلوگيري 
از وارد شدن هرگونه آس��يب به بنا هاي ارزشمند 
تاريخي، اين آثار توس��ط نيرو هاي يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي استان به طور مستمر رصد و پايش 
مي شود و پس از گزارش مردمي درباره سرقت درب 
نفر رو ضلع شرقي اين بنا، نيرو هايي يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي به محل سرقت اعزام شدند و پس از 
بررسي مشخص شد كه يك درب معمولي آهني و 
فاقد ارزش تاريخي به سرقت رفته است.وي اضافه 

كرد: اين معبر در حال حاضر مسدود شده است.

تقدير از مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق مازندران

ساري|اس��تاندار مازن��دران با اه��داي لوح از 
تالش هاي شركت توزيع نيروي برق مازندران در 
مقوله پدافند غير عامل و كسب رتبه برتر در حوزه 

پايدارسازي شبكه تشكر و قدراني كرد .
در قسمتي از لوح استاندار به مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق مازندران آمده: بدين وسيله از 
تالش هاي ارزشمند جنابعالي ومجموعه اعضاي 
آن دستگاه درحوزه پايدار سازي شبكه كه موجب 
كسب رتبه برتر در سال ۱39۸ گرديده، تشكر و 

قدرداني به عمل مي آيد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

6 كشته در زلزله آذربايجان شرقي

زمين لرزه اي به بزرگي  9  5  ريشتر ميانه را لرزاند

بي توجهي 5 ساله به قانون رسيدگي به دانش آموزان عشايرپنج سرطان اول در زنان ايراني 

به دنبال وقوع زلزله در شهرستان ميانه، طبق 
اعالم اورژانس، تا عصر ديروز 6 نفر فوت و حدود 
380 نفر مصدوم شده اند كه بيشتر مصدومان 
به صورت سرپايي درمان و 17 نفر از زلزله زده ها 

در بيمارستان ها بستري شده اند.
از 17 نفري كه همچنان بستري هستند 1۵ نفر از 
اهالي شهرستان ميانه، يك نفر اهل شهرستان 
سراب و يك نفر اهل شهرستان اردبيل هستند 
و تمامي كشته ش�دگان اين حادثه نيز از اهالي 

شهرستان ميانه هستند.
طبق آخرين اخب�ار دريافتي، از 80 روس�تاي 
زلزل�ه زده در آذربايجان ش�رقي، وضعيت 78 
روستا ارزيابي ش�ده كه در آن پي آن خسارت 
۵00 واحد مسكوني گزارش شده است. در ميان 
روستاهاي خس�ارت ديده، روستاي ورنكش و 
ورزقان بيشترين خس�ارت را ديده است. گاز 
همه مناطق زلزله زده جز يك روستا وصل شده 
است. 34 تيم عملياتي در منطقه براي كمك به 

خسارت ديدگان فعال هستند.

ريزش كوه در جاده ميانه - بس��تان آبان گزارش شده 
و مركز زلزله نگاري وقوع 57 پس لرزه را تاكنون ثبت 
كرده است. زمين لرزه اي به بزرگي ٥.٩ ريشتر در عمق 
8 كيلومتري زمين در ساعت 2 بامداد، شهر ترك در 

شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي را لرزاند.
ش��هرهاي ميانه، س��راب و تركمانچاي در اس��تان 
آذربايجان ش��رقي تح��ت تاثير مس��تقيم اين زلزله 
قرار گرفته اند و تاكنون 7 روس��تاي مناطق زلزله زده 
بيشترين خسارت را ديده اند و در اين ميان بيشترين 
تخريب در روستاي ورنكش با تخريب 30 خانه گزارش 
شده است. همچنين استان هاي زنجان، گيالن، اردبيل 
و آذربايجان غربي نيز زمين لرزه صبح ديروز را احساس 

كرده اند.
بيشتر مردم آذربايجان ش��رقي از ترس وقوع دوباره 

زلزله، شب گذشته را در خيابان ها گذراندند.
فرمانده انتظامي آذربايجان شرقي در اين باره گفت: 
مسووالن بيمارس��تان فوت يك خانم را به عنوان نفر 
ششم جان باختگان زلزله تاييد كردند. حسين عبدي 
در بازديد از روستاي زلزله زده ورنكش شهرستان ميانه 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: از ساعات اوليه وقوع 
زمين  لرزه نيروهاي انتظامي در محل حضور دارند و 

امنيت كامل در مناطق زلزله زده برقرار است.
او ادامه داد: جاده هاي منتهي به مناطق زلزله زده هم باز 
بوده و هيچ گونه مشكلي وجود ندارد، فقط در محدوده 
روس��تاي ورنكش محدوده ترافيكي گذاشته شده تا 

ورود غير ضروري به روستا انجام نشود.

اسكانموقتتمامزلزلهزدگان
ريي��س جمعيت هالل احم��ر نيز از اس��كان موقت 
حدود۶0 درصد از زلزله زدگان غرب كشور خبر داد و 

نوشت: اين مرحله تا جمعه شب كامل شد. 
معاون امداد و نجات سازمان هالل احمر از فراهم كردن 
كليه امكانات اوليه براي زلزله زدگان خبر داد و گفت: 
تعداد ۶0 تخته چادر در اين روس��تا كمپ زده شد تا 
خانوارهايي كه در شرايط سخت تري هستند سكني 
بگيرند. حامد س��جادي در حاشيه بازديد از روستاي 
زلزله زده ورنكش ميانه افزود: اقالم غذايي 72 ساعته و 
يك ماهه نيز به منطقه اعزام مي شود كه بخشي از آن 
در اختيار مردم قرار گرفته و ساير اقالم از جمله چادر، 
موكت، چراغ والور و مايحتاج غذايي نيز در اختيار مردم 

زلزله زده قرار مي گيرد.
س��جادي با اش��اره به آخرين وضعيت روس��تاهاي 
آسيب ديده اظهار كرد: طبق بازديدهايي كه از سوي 
جمعيت هالل احمر به عمل آمد روستاي ورنكش و 
دو روستاي ديگر بيش��ترين آسيب را در زلزله بامداد 

ديروز ديدند. او با اشاره به اينكه بالفاصله بعد از وقوع 
زلزله، نيروهاي عملياتي آذربايجان ش��رقي از مركز 
و شهرس��تان هاي همجوار 2۴ تيم عملياتي را براي 
ارزيابي و كمك رساني به منطقه اعزام داشتند، تصريح 
كرد: بعد از ارزيابي هاي الزم مش��خص ش��د كه سه 
روستا بيشترين آسيب را ديدند و در اين بين روستاي 
ورنكش دچار آس��يب بيشتري ش��د زيرا اين روستا 
تعداد پنج نفر فوتي داشته است. معاون امداد و نجات 
سازمان هالل احمر كشور با بيان اينكه بيشترين آوار 
در خانه هاي خشتي گلي روي داده است، متذكر شد: 
ترك خوردگي هاي زيادي در ديوار منازل و نيز مراكز 

دامداري در اين روستاها وجود دارد. 

آخرينوضعيتامنيتدرمناطقزلزلهزده
رييس مركز اطالع رس��اني ناجا نيز با تشريح آخرين 
وضعيت امنيتي و انتظامي در مناطق زلزله زده اعالم 
كرد كه تاكنون گزارش��ي از وارد ش��دن خسارت به 
س��اختمان ها و ابنيه انتظامي در پ��ي زلزله گزارش 
نشده است. احمد خسروي در اين باره به ايسنا گفت: 
دقايقي بعد از وقوع زلزله 5.۹ ريشتري، عوامل انتظامي 
جزو اولين گروه هايي بودند كه در محل حاضر شده و 
اقدام به تامين امنيت در محل و نيز امدادرس��اني به 

زلزله زدگان كردند.
رييس مركز اطالع رساني ناجا با بيان اينكه آماده باش 
پليس در مناطق زلزله زده به ط��ور كامل ادامه دارد، 
درب��اره وضعيت امنيتي اين مناطق نيز گفت: امنيت 
كامل در اين مناطق برقرار اس��ت و تاكنون گزارشي 
از وقوع ناامني به دس��ت ما نرسيده است ضمن اينكه 
تيم هاي سواره و پياده پليس نيز مشغول گشت زني در 

مناطق زلزله زده هستند.
علي اصغر پيوندي، رييس هالل احمر نيز در خصوص 
اسكان زلزله زدگان گفت: در ساعات اوليه وقوع زلزله 
۶0 درصد افراد را درچادر اسكان داديم و بسته معيشتي 
خدمات اوليه در اختيارش��ان قرار گرفت. پيش بيني 
مي شود تا شنبه شب نيز افراد همچنان در چادر باشند. 

بيشترينخسارتدرتركمانچاي
محمد برهاني، يكي از زلزله زدگان به خبرنگار تعادل 
گفت: بيشترين خسارت زلزله به روستاي تركمانچاي 
وارد شده كه در اين روستا تعداد زيادي خانه نشست 

ك��رده و هنوز اف��راد زيادي زير آوار هس��تند. نيروي 
انتظامي كنترل راه هاي منتهي به روستاها را در دست 
دارد و ماش��ين آالت عمراني و اكيب ه��اي امدادي با 
س��گ هاي خود مشغول جس��ت وجو و امدادرساني 

هستند. 
او افزود: بيشتر از هزار راس دام در روستاهاي اطراف 
ميانه تلف ش��ده كه با توجه به امدادرساني به مردم و 
آواربرداري هنوز الشه حيوانات جمع آوري نشده است. 
به گفته اين شهروند، ۴0 خانه در روستاي ورنكش به 
صورت صد در صد تخريب ش��دند و فقط پنج نفر در 
اين روس��تا جان خود را از دست دادند اما هنوز ازآمار 
كشته هاي روستاهاي ديگر اطالعي نداريم. روستاي 
تيرشاب، از توابع شهرستان سراب، نزديك صددرصد 
تخريب داشته اما در شهرستان سراب خسارات در حد 

ترك خورد و ريزش ديوار است.
علي سلطاني، يكي از اهالي روستاي ورنكش ميانه به 
ايسنا گفت: منزل خود را با هزينه كم مقاوم سازي كرده  
بوديم و هرچند نيمه كاره اس��ت اما اين مقاوم سازي 
باعث ش��د تا از زمين لرزه جان سالم به در ببريم، اين 
درحالي است كه نصف روستا خانه هايي با ديوارهاي 
گلي و س��قف هاي چوبي دارند ك��ه همگي تخريب 
شده اند. او در ادامه افزود: همه بايد مقاوم سازي كنند، 
چراكه زلزله قابل پي��ش بيني نبوده و چاره آن نيز در 
مقاوم سازي خانه هاي گلي و چوبي روستايي است، اما 
بايد مسير گرفتن وام براي مقاوم سازي منازل روستايي 
نيز تسهيل شود، چراكه اكنون روستاييان با مضيقه و 

تالش فراوان اين وام را دريافت مي كنند. 
يكي از زلزله زدگان به ايسنا گفت: بيماران ما هنوز اينجا 
مانده اند، دختر 12 ساله به خاطر نبود بيمارستان در 
اين نزديكي در راه بيمارستان جان باخت، بيمارستان 
ما را جمع كردند و فقط هفته اي يك دكتر به روستاي ما 
مي آيد، اگر بيمارستان داشتيم كسي نمي مرد، خانه ام 
نا مقاوم است، خودم و برادرم تحت پوشش كميته امداد 
هستيم به كميته امداد گفتم خانه ما را مقاوم كن ولي 

به موقع كمك نكردند االن زن برادرم زير آوار مرد.
مريم آذر يكي ديگر از اهالي روس��تاي ورنكش ميانه 
است، او گفت: منزلمان تازه ساخت است و به تازگي 
مقاوم س��ازي كرده ايم به همين جهت خانه آسيبي 
ندي��ده اما محل نگه��داري دام هايم��ان و همچنين 
محصوالتي كه در حياط خانه داشتيم همگي تخريب 

ش��ده و زيرآوار مانده اند. او افزود: موتور و تراكتورمان 
اس��باب گذران زندگي مان بود و ب��ا آن تامين معاش 
مي كرديم كه اكنون زير آوار خراب شده اند. يكي ديگر 
از اهالي روستا نيز گفت: بسياري از خانه هاي روستاي 
ورنكش مقاوم سازي نشده و بسيار خسارت ديده اند. 
چند نفر نيز فوت ش��ده و بس��ياري افراد نيز مصدوم 
شده اند، درخواس��ت ما اين است كه وام مقاوم سازي 
منازل روس��تايي با سهولت بيشتري در اختيار مردم 
قرار گيرد تا راحت تر بتوانند در اين رابطه اقدام كنند. 
او افزود: بس��ياري از خانه هاي روستا تخريب شده و 
احشام و محصوالت مردم زير آوار مانده است، از دولت 
و ارگان ها مي خواهيم به داد اين مردم برسند. وام هاي 
مقاوم سازي نيز با مشكالت فراوان به دست اهالي روستا 
مي رسد و دنبال هركاري مي رويم چندين ضامن طلب 

مي كنند كه اين موضوع بسيار طاقت فرسا است.

آسيبديدگي۵۰۰واحدمسكوني
رييس س��ازمان مديريت بحران كشور اعالم كرد كه 
برابر آخرين گزارش ها از ارزيابي در مناطق زلزله زده 
حدود 500 واحد مسكوني دچار آسيب ديدگي شدند. 
اسماعيل در تشريح آخرين وضعيت مناطق زلزله زده 
در استان آذربايجان ش��رقي اظهار كرد: در پي زمين 
لرزه 5.۹ ريشتري كه در ساعت 21: 17 بامداد ديروز 
محدوده ترك در اس��تان آذربايجان شرقي را لرزاند 
متاس��فانه پنج تن جان خود را از دست داده و بيش از 
300 نفر نيز مصدوم شدند كه اكثر اين افراد خدمات 
درماني را به شكل س��رپايي دريافت كرده و نيمي از 
آنان نيز به دليل ترس ناشي از زلزله دچار مصدوميت 

سطحي شدند.
 نج��ار با تاكيد بر اينك��ه آماده باش در اين اس��تان و 
اس��تان هاي مجاور همچنان ادامه دارد، خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر بس��ته هاي غذايي 72 ساعته به 
مناطق زلزله زده اعزام شده و اقالم زيستي نظير چادر، 
پتو، چ��راغ، والور و غيره نيز در ح��ال توزيع در ميانه 
زلزله زدگان است. رييس سازمان مديريت بحران كشور 
اظهار كرد: عمليات اس��كان اضط��راري زلزله زدگان 
نيز آغاز ش��ده و به زودي تمامي زلزله زدگان اسكان 

اضطراري داده خواهند شد.
س��ازمان هالل احمر اعالم كرد ك��ه در پي زلزله 5.۹ 
ريش��تري بامداد ديروز در ميانه و س��راب در استان 

آذربايجان ش��رقي، از س��اعاتي پيش اق��الم غذايي، 
امدادي و زيس��تي و مورد نياز براي مناطق زلزله زده 
از انبار س��ازمان امداد و نج��ات جمعيت هالل احمر 

بارگيري شد.
مديركل روابط عموم��ي و امور بين الملل س��ازمان 
بهزيستي كشور به دنبال وقوع زلزله 5.۹ ريشتري در 
استان آذربايجان شرقي آخرين وضعيت مددجويان 

بهزيستي را تشريح كرد. 
مسعود آس��يما از تشكيل ستاد بحران در استان هاي 
آس��يب ديده به دنب��ال زلزله بامداد دي��روز و تعيين 
استان هاي معين آنها خبر داد و گفت: احتمال خسارت 
مالي و تخريب منازل مسكوني مددجويان و معلولين 
شهرستان هاي درگير زلزله زياد است. ستاد مديريت 
بحران بهزيستي اس��تان در آماده باش كامل است و 
همكاران مش��غول پيگيري و جم��ع آوري اطالعات 
خس��ارت هاي مالي و منازل مس��كوني مددجويان 
و معلولين بوده و بررس��ي ها به مح��ض جمع آوري، 

اطالع رساني خواهد شد.

فوتيكيازمددجويانكميتهامداد
مدي��ركل كميت��ه امداد ام��ام خميني)ره( اس��تان 
آذربايجان ش��رقي از فوت يكي از مددجويان كميته 
امداد به دنبال زلزله بامداد ديروز )17 آبان( اين استان 
خب��ر داد. محمد كالمي با تش��ريح آخرين وضعيت 
مددجويان ساكن در مناطق زلزله زده استان آذربايجان 
شرقي گفت: به دنبال زلزله 5.٩ ريشتري اين استان 
حدود 70 تا 80 روستا دچار آسيب شدند كه سه روستا 

ورنكش، دستجرد و بلوكان خسارت جدي ديده اند. 

دستورروحانيبرايبسيجامكانات
رييس جمهور پس از اخذ گزارش استاندار آذربايجان 
ش��رقي دس��توراتي درباره امدادرس��اني به مناطق 

زلزله زده صادر كرد.
حس��ن روحاني رييس جمهور در پ��ي وقوع زلزله در 
س��اعات ابتدايي روز جمعه در آذربايجان شرقي طي 
تماسي تلفني با اس��تاندار اين استان در جريان ابعاد 
حادثه، ميزان خسارات وارده و وضعيت مصدومان قرار 
گرفت. معاون اول رييس جمهور نيز بر لزوم امدادرساني 
فوري و بس��يج همه امكانات براي كمك رس��اني به 

مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي تاكيد كرد.
مع��اون اول رييس جمه��ور از اس��تاندار آذربايجان 
شرقي خواست با بسيج تمامي امكانات استان و اعزام 
گروه هاي امدادرس��ان و ارزياب به مناطق زلزله زده، 
اقدامات الزم و كمك رساني فوري به آسيب ديدگان 

را دستوركار خود قرار دهد.
ب��ه دنبال وقوع زلزله در اس��تان آذربايجان ش��رقي، 
فليكس تس��والكيان وزير موقعيت ه��اي اضطراري 
جمهوري ارمنس��تان،  -جمعه -دي��روز، در تماس با 
سفارت جمهوري اس��المي ايران در ايروان، با ملت و 
دولت ايران ابراز همدردي و براي مجروحين بهبودي 
سريع آرزو كرد. تس��والكيان با يادآوري همكاري دو 
كش��ور در ش��رايط بحراني و وقوع بالياي طبيعي، بر 
آمادگي كش��ورش جهت ارايه هرگونه كمك الزم در 

مناطق آسيب ديده تاكيد كرد.
ف��رزاد رحماني، رييس اورژانس پيش بيمارس��تاني 
دانشگاه علوم پزشكي تبريز از افزايش شمار مصدومان 
زلزل��ه ميانه به 380 نفر خبر داد و به ايس��نا گفت: بر 
اساس آخرين گزارشات كه ساعت 10 صبح به دست 
ما رسيده، تعداد مصدومان اين حادثه در شهرستان 
ميان��ه 1۹۶ نفر بوده ك��ه فقط 15 نف��ر از اين تعداد 
بستري هستند. او افزود: همچنين تعداد مصدومان در 
شهرستان سراب، 15۴ نفر گزارش شده است كه يك 
نفر از اين تعداد در تبريز بستري بوده و مابقي ترخيص 
ش��ده اند. همچنين تعداد مصدومان در شهرس��تان 

هشترود 30 نفر اعالم شده است.

رييس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت ضمن برشماري 
پنج سرطان مهم ميان بانوان ايراني، اقدامات وزارت بهداشت براي 

پيشگيري، تشخيص و درمان سرطان هاي زنانه را تشريح كرد.
علي قنبري مطلق با اشاره به اينكه بروز سرطان در كشور به عوامل 
متعددي وابسته است، گفت: با افزايش سن، سرطان ها نيز روند رو 
به افزايش��ي را پشت سر مي گذارند و اين موضوع درحالي است كه 
جمعيت كشور رو به پيري رفته و نسبت جمعيت سالمند افزايش 

يافته است. 
از ديگر عوامل موثر در اين زمينه، مي توان به شيوه زندگي ناسالم، 
تغذيه ناس��الم و عوامل محيطي اشاره كرد. به عنوان مثال افزايش 
وزن به دنبال تغذيه اشتباه و استفاده از غذاهاي فرآوري شده، چرب 
و پركالري در كنار مصرف سيگار و الكل با خطر افزايش سرطان هايي 
مانند سرطان پستان و روده بزرگ كه وزن فرد و كم تحركي در بروز 

آن نقش دارد، ارتباط دارد.
مطلق اضافه كرد: درحال حاضر شايع ترين سرطان در كشور ميان 
خانم ها سرطان پستان است. ساالنه 13هزار نفر در ايران به سرطان 
پس��تان مبتال مي شوند كه اين يعني از 100هزار نفر 33 نفر مبتال 
داريم. س��رطان روده بزرگ، سرطان پوست، س��رطان تيروئيد و 
سرطان معده به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند و رتبه هشتم 

نيز به سرطان تخمدان اختصاص دارد.
وي با اش��اره به اينكه بيش از يك چهارم بانوان ايراني به س��رطان 
پستان مبتال مي ش��وند، اظهار كرد: به طور كلي عالوه  بر ايران، در 
جهان نيز سرطان پستان بيشترين شيوع را دارد؛ البته اين آمار در 
ايران كمتر از متوس��ط جهاني است؛ اما نبايد از اين نكته غافل بود 
كه با پير ش��دن جمعيت كشور، روند ابتال به سرطان پستان نيز رو 

به افزايش خواهد بود.
او با اشاره به اينكه وزارت بهداش��ت برنامه ثبت سرطان مشخص 
دارد، گفت: آمار ابتال به انواع س��رطان ها در كشور مشخص است. 
به طور مثال سرطان پس��تان در نواحي مركزي مانند استان هاي 

تهران، يزد، فارس، خوزستان و اصفهان ميزان بروز بيشتري دارد. 
وي در خصوص سرطان دهانه رحم و راه هاي تشخيص آن نيز اظهار 
كرد: اين نوع از سرطان برخالف سرطان تخمدان، راه تشخيص و 
درمانش بالقوه است و قابل پيشگيري و درمان است. ساالنه حدود 
1000 نفر به اين بيماري مبتال مي شوند؛ يعني از هر 100هزار نفر 

حدودا سه نفر به اين بيماري مبتال مي شوند.
ريي��س اداره كنترل و پيش��گيري از س��رطان وزارت بهداش��ت 
درخصوص برنامه ه��اي اين وزارتخانه براي كنترل، شناس��ايي و 
غربالگري س��ه س��رطان عمده كه س��المت زنان ايراني را تهديد 
مي كند، گفت: ما براي سرطان هاي پس��تان، روده بزرگ و دهانه 
رحم اقدامات گسترده اي را در دست انجام داريم. درمورد تشخيص 

زودهنگام بيماري اصوال دو راهبرد متفاوت وجود دارد. 
راهبرد اول تش��خيص زودرس به معناي شناس��ايي افراد با عالئم 
بيماري است و راهبرد دوم شناسايي خانم هايي است كه هيچ گونه 
عالمتي از بيماري ندارند، اما چون به ش��كل بالقوه در معرض ابتال 
به سرطان قرار دارند بايد بتوانيم با روش هايي بيماري را تشخيص 

دهيم. 
وي افزود: طبق اعالم س��ازمان جهاني بهداش��ت تمام كش��ورها 
بايد برنامه مش��خصي براي تش��خيص زودرس س��رطان داشته 
باش��ند و ارايه دهن��دگان خدمت ني��ز در ابتدايي ترين س��طوح، 
با دس��تورالعمل هاي شناس��ايي بيماري آش��نايي داشته باشند 
و اف��راد داراي عالمت را به س��طوح درماني بع��دي ارجاع دهند. 
براي تش��خيص س��رطان پس��تان يا س��رطان دهانه رحم نبايد 
منتظ��ر بمانيم تا يك متخصص در يك بيمارس��تان بزرگ يا يك 
كالن شهر بتواند بيماري  را تش��خيص دهد، بلكه بايد بهورز، ماما 
و مراقب س��المت در خانه بهداش��ت توانايي تش��خيص سرطان 
 و ارجاع افراد مش��كوك به س��طح دو خدمات را داش��ته باش��ند. 
اين برنامه از پنج سال گذش��ته در وزارت بهداشت ابتدا به صورت 

پايلوت و سپس به شكل گسترده در حال انجام است.

مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير درباره لحاظ 
شدن بودجه براي دانش آموزان عشاير گفت: توقع ما اين است كه در 
اليحه بودجه سال ۹۹ يك درصد حتي ناچيز براي توسعه آموزش و 
پرورش عشاير اختصاص پيدا كند. محمدرضا سيفي با اشاره به لزوم 
بودجه مورد نياز براي رس��يدگي به مدارس عشاير و لحاظ شدن آن 
در اليه بودجه ۹۹ اظهار داشت: حدود پنج سال پيش يك اساسنامه 
در رابطه با مدارس عشايري به تصويب رسيد و شوراي عالي آموزش 
و پرورش ب��ه عنوان باالتري��ن مرجع تصميم گيرن��ده در آ موزش و 
پرورش اين اساسنامه را در 17 بند تصويب كرد و در نهايت به امضاي 
رييس جمهور هم رسيد. او ادامه داد: اين اساسنامه موضوعات و بندهاي 
مختلفي دارد، بند 1۴ اين اساسنامه كه مهم ترين بند آن است تاكيد 
دارد به منظور تحقق عدالت آموزشي و پرورشي و بسترسازي توسعه 
متوازن در مناطق عشايري ساالنه يك رديف اعتباري خاص به عنوان 
توسعه آموزش و پرورش عش��ايري با هماهنگي سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور تعيين و در اليحه بودجه ساالنه كشور منظور شود. 
درخواست ما اين بود كه اين اتفاق بيفتد زيرا از اين طريق ما منابع مالي 
بهتري خواهيم داشت تا بتوانيم بندهاي ديگر اين اساسنامه را اجرا 
كنيم. سيفي در ادامه با بيان اينكه يكي از مهم ترين موضوعاتي كه ما 
در مدارس عشايري با آن مواجه هستيم ترك تحصيل دانش آموزان 
است، به ايلنا گفت: مهم ترين مس��اله در حوزه دانش آموزان عشاير 
ترك تحصيل آنها به ويژه در ميان دختران اس��ت. اگر بتوانيم سرانه 
دانش آموزان مدارس عشايري را به صورت ويژه در نظر بگيريم مسلما 
بس��ياري از مش��كالت در زمينه تجهيزات و امكانات در اين مدارس 
برطرف خواهد ش��د. در جاي ديگري از اين اساس��نامه قيد شده كه 
افزايش پوشش تحصيلي دانش در ميان دانش آموزان عشايري ضرورت 
دارد. اين مساله به ويژه براي دانش آموزان دختر عشاير مورد توجه است 

تا آنها از مدرسه گريزان نباشند و بتوانند ادامه تحصيل دهند.
مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير توضيح داد: در اين 
اساسنامه همچنين قيد شده است كه بايد وسيله رفت و آمد رايگان مهيا 

شود و همچنين خوابگاه يا مدارس شبانه روزي براي اين دانش آموزان 
تاسيس شود. اگر اين اتفاق بيفتد مسلما انگيزه بيشتري در دانش آموزان 
عشايري به وجود خواهد آمد. درماده 13 اين اساسنامه گفته شده به خاطر 
اينكه انگيزه و ماندگاري كاركنان آموزشي و پرورشي مدارس عشايري را 
باال ببريم بايد يك سري اقدامات اثربخش و الزام آور مثل پرداخت هزينه 
آمد و رفت در جاهاي صعب العبور، حق كوچ، حق اس��كان، سختي كار 
ويژه در نظر گرفت. زيرا مدارس عشايري سه نوع هستند؛ مدارسي كه 
به صورت ثابت اداره مي شوند يعني عشاير در يك جاي ثابت اسكان پيدا 

كردند و مبتني بر دام زندگي خود را مي گذرانند و مدرسه ثابت دارند.
او اضافه كرد: نوع دوم مدارس نيمه سيار هستند يعني پدر و مادر براي 
امرار معاش به نقاط نزديك كوچ مي كنند اما دانش آموزان به هر دليلي 
مثل تحصيل در مدرسه آن منطقه مي مانند، اين نوع مدارس نيمه سيار 
هستند. يك سري مدارس كوچ رو نيز داريم يعني بدون استثنا معلم 
همراه ايل كوچ مي كند و از طريق چادر هر جا كه برسند كالس درس 

را تشكيل مي دهند اما بسياري از عشاير ما به صورت كوچ رو هستند.
سيفي با درخواست اينكه نمايندگان مجلس دانش آموزان مدارس 
عش��اير را در اليحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار دهند، گفت: خواهش 
ما از نمايندگان مجلس اين اس��ت كه در اي��ن زمينه كمك كنند؛ با 
توجه به اين نكته كه بزرگ ترين فراكسيون مجلس با 2۴0 نماينده 
به فراكسيون عشاير تعلق دارد. او ادامه داد: اميدواريم به اين موضوع 
توجه ويژه اي شود. از طرفي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه 
مورد تاييد مقام معظم رهبري است در راهكار شماره 5.3 مطلبي دارد 
كه بر توانمندسازي دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، 
عش��اير، مناطق دوزبانه و با نيازهاي ويژه با توجه به فرصت آموزشي 
متنوع و باكيفيت تاكيد دارد. در مواد 27، ۶3 و ۹۴ برنامه ششم توسعه 
بر توجه به عشاير تاكيد ش��ده است. از اين رو توقع ما اين است كه در 
اليحه بودجه سال ۹۹ يك درصد حتي ناچيز براي توسعه آموزش و 
پرورش عش��اير اختصاص پيدا كند به هر حال اين قانون است و يك 

قانون نبايد پنج سال معطل شود.
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آمارازدواج
روبهكاهشاست

رييس گروه تحليل آمارهاي حياتي ثبت احوال 
گفت: نرخ ازدواج در س��ال گذش��ته نس��بت به 
مدت مشابه در سال ۹۶ حدود ۹ درصد كاهش 
داشته است. عليرضا ساجدي رييس گروه تحليل 
آمارهاي حياتي ثبت احوال در تشريح اين خبر 
اظهار كرد: در سال گذشته حدود 550 هزار و 5۶5 
مورد ازدواج در كشور رخ داده كه نسبت به مدت 
مشابه در سال ۹۶ حدود ۹ درصد كاهش داشته 
اس��ت. او گفت: روند كاهش ازدواج از اواخر دهه 

هشتاد شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.
رييس گروه تحليل آمارهاي حياتي ثبت احوال، 
آمار و ارقام برنامه مل��ي كنترل و كاهش طالق 
با اشاره به شاخص ميانگين س��ن ازدواج افزود: 
در حال حاضر موضوع افزايش س��ن ازدواج و به 
تاخير افتادن ازدواج زنان باعث شده است سطح 
جانشيني باروري در كشور كاهش پيدا كند. وي 
گفت: سال گذشته ميانگين سن زنان در اولين 
ازدواج عدد 23 را نشان مي داد، در حالي كه اوايل 
دهه ۶0 عدد 18 س��ال را نشان مي داد. عليرضا 
س��اجدي افزود: در سال ۹7 بيشترين ازدواج در 
زنان در بازه س��ني 1۹ تا 25 س��ال رخ داده و در 
همين سال بيشترين ازدواج مردان نيز در گروه 
س��ني 25 تا 2۹ سال بوده اس��ت. او اظهار كرد: 
تركيب دختر 18 ساله و پسر 2۴ ساله بيشترين 

ازدواج هاي سال ۹7 را در اختيار داشته است.

استادانفرانسوي:دانشگاههاي
ايرانراتحريمنكنيد

چندين استاد دانشگاه  در فرانسه با انتشار نامه اي 
سرگش��اده تحريم مراكز علمي، دانش��گاه ها و 
اس��تادان ايران��ي را »خطا و اش��تباهي بزرگ« 
خواندند. اين نامه پس از آن منتشر مي شود كه 
بخشي از جامعه علمي اين كشور خواستار تحريم 
دانشگاه هاي ايران و تبعيت از تحريم هاي امريكا 

عليه تهران شده بودند.
در اين نام��ه كه به امضاي آزاده كيان، اس��تاد و 
محقق دانش��گاه و يان ريشار، اس��تاد جغرافيا و 
كارشناس ايران رسيده اس��ت، مي خوانيم: »ما 
معتقديم كه اين تصميم، تحريم دانش��گاه هاي 
ايران، در واق��ع نوعي تنبيه جمع��ي همكاران 
ايراني م��ان و دانشجويانش��ان در ح��وزه علوم 
اجتماعي خواهد بود، گويا مسووليت بازداشت 
دوستان ما با آنان است. ما چنين مجازاتي عليه 
علوم اجتماعي، كه به خاطر مخالفت حاكمان با 
آن، بسيارآسيب پذير شده وهمچنين همكاراني را 
كه در شرايط بسيارسختي كارمي كنند و درحال 
حاضر به شدت تحت فشار هستند رد مي كنيم...

ما نمي خواهيم عرصه را بر همكاران خود تنگ تر 
كنيم، همكاراني كه برخي ش��ان فرانسوي زبان 
بوده وامكان رابطه اي پاي��دار وعلمي بين ايران 
و فرانس��وي زبانان را فراهم نموده اند.« اس��اتيد 
فرانسوي مبادالت علمي دانشگاه هاي ايران و اروپا 
را فرصت مناس��بي براي »تقويت غناي علمي« 
فرانسه دانستند »آن هم در شرايطي كه اين كشور 
نياز جدي به شناخت كشورها دارد.« در پايان اين 
نامه ضمن محكوم كردن »مجازات هاي يك جانبه 
امريكا عليه ايران، آن هم در لواي علم« شركت در 

تحريم دانشگاه هاي ايران را رد كردند. 

تنوعمدارسباعث
ضعيفشدنمدارسدولتيشد

نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي با طرح اين پرسش كه در كجاي 
دنيا 23 نوع مدرسه وجود دارد، گفت: وضعيت به 
گونه اي رسيده كه ش��اهد نابودي مدارس دولتي 
هستيم؛ آن هم چون پدر فرزند ما نماينده مجلس 
شوراي اسالمي يا وزير بوده كه مي خواستيم او در 
مدرسه ديگري درس بخواند. اينها با شعار جمهوري 
اسالمي ايران مغايرت دارد. قاسم احمدي الشكي 
در واكنش ب��ه انتقادات از طرح مجلس ش��وراي 
اسالمي براي ادغام مدارس و تبديل مدارس به دو 
نوع دولتي و غيردولتي اظهار كرد: چرا بايد آموزش 
و پرورش موافق تنوع در مدارس باشد چه اشكالي 
دارد كه تنها دو نوع مدارس دولتي يا غيردولتي در 
كشور همچون ساير كش��ورها وجود داشته باشد 
اساسا كجاي دنيا 23 نوع مدرس��ه داريم. او ادامه 
داد: برخ��ي از دانش آموزان روانه مدارس ش��اهد 
مي شوند مگر امروز چند فرزند شهيد وجود دارد 
كه مدارس شاهد هستند؟ چرا اين مدارس را دولتي 
نمي كنيم؟ يا درباره مدارس سمپاد مگر بايد در هر 
جايي مدرسه تيزهوشان وجود داشته باشد به جاي 
اين كار تيزهوشان را متمركز كنيم و بگوييم مثال 
اين افراد خاص در تهران در پنج مجموعه متمركز 
تحصيل كنند. اين اتفاق رخ نداده نتيجه آن است 
كه اسم تيزهوش را روي دانش آموزان اين مدارس 
مي گذارند كه بعضا نمي تواند در رشته پزشكي قبول 
ش��ود اين تنها باعث بار منفي روي دانش آموزان 
مي ش��ود به جاي اين كار چنين مدارس را دولتي 
كنيم كه همه از آن اس��تفاده كنند. نايب رييس 
كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي به ايسنا گفت: وجود مدارس هيات امنايي، 
نمونه مردمي، نمونه دولتي، سما و غيره چه فايده اي 
دارد؟ ما مي خواهيم اين وضعيت را س��اماندهي 
كنيم تا كشور ما همچون س��اير كشورها دو نوع 
مدرسه دولتي و غيردولتي داشته باشد. بعد از اينكه 
مجلس شوراي اسالمي با اين موضوع موافقت كرد 
شنيديم 500 نامه به شوراي نگهبان براي مخالفت 
با اين طرح زدند. معلوم است كه عده اي كه مديركل 
فالن واحد شاهد يا سمپاد شده اند و براي خود يال 
و كوپال درست كرده اند، نمي خواهند بساط شان 
جمع ش��ود ما مي خواهيم به سمت چابك سازي 
برويم كه طبيعت��ا در اين راه عده اي خوشش��ان 

نمي آيد، پست و جايگاه شان را از دست دهند.
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پس لرزه ها همچنان در آذربايجان شرقي ادامه دارد

بيت اللهي: كل گستره سرزميني ايران در تنش موثر قرار گرفته است

پيام زلزله هاي اخير در مناطق مختلف كشور

بازي برخي انبوه سازان در زمين سوداگران10 كشور در صف سرمايه گذاري در بنادر ايران

گروه راه و شهرسازي|
زلزله 5.9 ريشتري روز گذش��ته در منطقه تركمنچاي 
آذربايج��ان ش��رقي در ش��رايطي رخ داد ك��ه به گفته 
كارشناس��ان حوزه زلزله، انرژي گسل ميانه هنوز تخليه 
نشده است و احتمال وقوع زلزله هاي بزرگ تر در آذربايجان 
شرقي وجود دارد. ساعت 2:17 بامداد روز جمعه 17 آبان 
زلزله اي در محدوده روس��تاي ت��رك در 25 كيلومتري 
ش��مال ميانه رخ داد كه اين زمين لرزه تا ساعت 11:20 
صبح جمعه 7 پس لرزه با بزرگاي بيش از 3.5 داشته كه 
بزرگ ترين آنها با بزرگاي 4.3 در ساعت 3:02 بامداد روي 
داده و موجب كشته شدن 6 نفر از هموطنانمان شده است.  
البته شمال غربي كشور طي سال جاري و سال هاي گذشته 
محل وقوع زلزله هاي بزرگ و بسياري بوده است كه يكي از 
زلزله هاي بزرگ رخ داده در اين بخش كشور مربوط به 21 
مرداد سال 91 مي شود كه دو زمين لرزه بزرگ با بزرگاي 
6.4 و 6.3 ريش��تر با فاصله حدود 11 دقيقه آذربايجان 
شرقي را لرزاند و بر اثر آن در شهرستان هاي اهر، ورزقان و 
هريس، 306 نفر كشته و بيش از 5000 نفر مجروح شدند.

لرزه خيز بودن شمال غربي كشور پيش از اين بارها از سوي 
كارشناسان زلزله شناس مطرح شده بود، چندي پيش 
مدير اسبق س��ازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 
شمال غرب كشور، گسل تبريز را خطرناك ترين گسل 
ايران دانس��ت ضمن اينكه براساس تحقيقاتي كه روي 
گسل تبريز در سال 1394 انجام شد، اين احتمال تقويت 
شد كه وقوع زمين لرزه هايي با بزرگاي 6 ريشتر هر 300 
س��ال يك بار و زلزله هاي باالي 7 ريش��تر بيش از 700 
سال در شمال غرب كشور وجود دارد. اگرچه لرزه خيزي 
در ايران محدود به شمال غرب كشور نمي شود، بررسي 
زلزله هاي رخ داده طي سال هاي گذشته و به ويژه در دو 
سه سال اخير نشان مي دهد كه بسياري از مناطق كشور 
لرزه خيز هستند. در آبان ماه سال 96 شاهد وقوع زلزله 
6.4 ريشتري در كرمانشاه بوديم، پس از آن هم زلزله اي 
به بزرگاي 5.4 ريش��تر در اواخر آذرماه تهران را لرزاند، 
زلزله هايي كه به گفته كارشناسان به علت فشار وارده به 
ايران از سوي صفحه عربستان خالصه مي شود، درواقع 
كل گس��تره ايران زمين تحت تنش تكتونيكي است و 
چنين توزيعي از زلزله نشان دهنده اين است كه گسل هاي 
منطقه كه شامل گسل هاي ايران و كشورهاي پيراموني 
آن است فعال شده اند، گسل هاي كشور بر اثر تنش هاي 
تكتونيكي ناشي از صفحات عربستان و هند و همچنين 
در شمال، اوراس��يا، فعال شده اس��ت و همين موضوع 
احتمال وقوع زلزله هاي با بزرگاي بزرگ تر و حجم بيشتر 

را افزايش مي دهد.

  زلزله موثر آذربايجان شرقي
اما درباره زلزله 5.9 ريش��تري آذربايجان شرقي، رييس 
بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي، 
مي گويد: احتمال آزاد شدن تدريجي انرژي موجود در بافت 
زمين محل رخ��داد زلزله ميانه و احتمال وقوع لرزه هاي 
بزرگ تر وج��ود دارد و با توجه به خصوصيات تكنونيكي 
منطق��ه، پس لرزه هايي هم در اين مح��ل رخ داده كه در 

حال حاضر تعداد آنها به بيش از 15 پس لرزه نسبتا موثر 
رسيده و پس لرزه هاي خرد ديگري هم وجود داشته است.

علي بيت الله��ي در گفت وگو با مهر، درباره زلزله ميانه 
در آذربايجان شرقي مي افزايد: وضعيت بافت زمين در 
منطقه محل زلزله ش��امل سنگ هاي آذرين با ويژگي 
ُترد و شكننده است؛ به نحوي كه زمين لرزه در چنين 
بافتي معموال بر اثر تجمع انرژي مقاومت بااليي دارند و 
وقتي به مرز شكنندگي مي رسند، زلزله هاي بزرگ تري 
را ايجاد مي كنند بنابراين، اين زلزله در دسته زلزله هاي 
موثر طبقه بندي مي شود. او ادامه مي دهد: اين زلزله از 
نظر زمين شناختي، در بين دو گسل فعال »تبريز« در 
سمت جنوب و جنوب غربي منطقه تا شمال آن و نيز 
گسل »اُزگوش« شهر سراب در شرق اين منطقه، قرار 
گرفته است؛ ضمن اينكه گسل شرقي غربي »بنابران« 
هم در همين منطقه واقع شده كه احتماال با فعال شدن 

گسل بنابران، زلزله ميانه رخ داده است.

  ۱۰ هزار واحد مسكوني در شعاع موثر زلزله 
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
تصريح مي كند: در اطراف شعاع 30 كيلومتري اين زلزله، 
120 آبادي و روستا و 3 شهر قرار دارند و مجموع واحدهاي 
مسكوني اين محدوده به بيش از 10 هزار واحد مي رسند 

كه در زون شدت موثر اين زلزله قرار مي گيرند.
بيت اللهي ادامه مي دهد: البته در ش��دت محسوس كه 
براي مردم قابل احس��اس باشد، ش��هرهاي آذربايجان 
ش��رقي، غربي، گيالن، زنجان و اردبيل قرار مي گيرند 

كه در برخي ش��هرهاي دور هم گزارش ش��ده مردم به 
دليل اضطراب و سپس فرار بر اثر ترس وقوع زلزله، دچار 
آسيب ديدگي شده اند. او تصريح مي كند: ارزيابي مي شود 
با توجه به پراكندگي واحدهاي مسكوني در اين منطقه، 
حدود 200 واحد مسكوني در كل منطقه خسارت ديده 
باشند كه درجات آن متفاوت است؛ مثال برخي واحدها 
فروپاشي )كلپس يا Collaps( و برخي هم در حد ترك 
و شكاف دچار خسارت شده اند. پژوهشگر زلزله شناسي، 
محل وقوع زمين ل��رزه را مس��تعد زلزله هاي بزرگ تر 
مي داند و مي گويد: انرژي بافت زمين شناختي اين گسل 
هنوز تخليه نشده اس��ت؛ پس مردم اين منطقه مراقب 
زلزله هاي احتمالي بزرگ تر بعدي باش��ند؛ به خصوص 
اينكه اين منطقه، لرزه خيز اس��ت و علت تنش در بافت 
زمين شناختي منطقه هنوز نامعلوم است. چون با زلزله 
اول، آزاد شدن تنش ها آغاز مي شود و اگر ابعاد انرژي هاي 
محبوس در بافت زمين، بزرگ باشد، چه بسا احتمال وقوع 

زلزله هاي بزرگ تر هم وجود داشته باشد.

  احتمال ريزش كوه ها
عضو هي��ات علمي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با بيان اينكه پس لرزه هاي متعدد احتمال 
دارد رخ ده��د، مي گوي��د: م��ردم از ت��ردد در كن��ار 
ساختمان هاي آسيب ديده و ترك خورده اجتناب كنند 
و اظهارمي كند كه مح��دوده محل وقوع زلزله، از نظر 
ويژگي هاي مورفولوژيكي يك منطقه كوهستاني است.

او اضافه مي كند: در مسيرهاي مواصالتي مانند جاده هاي 

بس��تان آباد به اردبيل و سراب و ديگر جاده هاي منطقه، 
احتمال ريزش س��نگ هاي كوه هاي اطراف جاده وجود 
دارد؛ كما اينك��ه در زلزله كجور مازن��دران بر اثر ريزش 

سنگ هاي اطراف جاده، 20 تن كشته شدند.
بيت اللهي ادامه مي دهد: وقوع زمين لرزه در محدوده اي 
روستايي و ژرفاي نسبتا زياد آن موجب شده تا خسارت ها 
و تلفات اين زمين لرزه كه بزرگاي آن در حد يك زمين 
لرزه شديد بوده است، نسبتا محدود باشد. او با اشاره به 
رخداد زمين لرزه ه��اي متعدد در مناطقي چون جزيره 
ابوموسي و اس��تان هرمزگان و ديگر زلزله ها در غرب و 
جنوب غرب كش��ور در هفته هاي اخير، مي افزايد: اين 
زمين لرزه ها نشان مي دهد كه كل گسترده سرزميني 
ايران در تنش موثري قرار گرفته است و اين رخدادهاي 
طبيعي ناشي از تنش هاي عمومي كشور مي شود. عضو 
هيات علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
اضافه مي كند: پس از يك زلزله 5.2 و چندين پس لرزه 
در 27 مهرماه در رويدر اس��تان هرمزگان زلزله ديگري 
با ب��زرگاي 5.9 در اين منطقه رخ داد از اين رو اظهارنظر 
كردن درب��اره اينكه انرژي زمين تخليه ش��ده اس��ت 

زودهنگام به نظر مي رسد.

  دليل محدود بودن خس�ارات آذربايجان 
شرقي

اما در شرايطي كه به گفته بيت اللهي، گستره سرزميني 
اي��ران در تنش موثري قرار گرفته اس��ت، زارع، اس��تاد 
پژوهش��گاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله با اشاره به 

مشخصات زمين شناسي محل رخ داد زلزله بيان مي كند: 
گسل شاخص در اين منطقه گسلي فعال با راستاي شمال 
شرق - جنوب غرب اس��ت كه به عنوان گسل بزقوش - 
گرمرود شناخته مي شود. سازوكار اين زلزله، با شيبي به 
سوي شمال غرب و ژرفاي آن حدود 18 كيلومتر برآورد 
شده است. زارع تصريح مي كند: سازوكار گسل امتداد لغز 
چپگرد و با مولفه فشاري است و به احتمال وقوع زمين لرزه 
در محدوده اي روس��تايي و ژرفاي نسبتا زياد آن موجب 
شده تا خسارت ها و تلفات اين زمين لرزه كه بزرگاي آن در 
حد يك زمين لرزه شديد بوده است، نسبتا محدود باشد.

او ادامه مي دهد: احتمال آزاد ش��دن تدريجي انرژي 
موجود در بافت زمين محل رخداد زلزله ميانه و وقوع 
لرزه هاي بزرگ تر وجوددارد. زارع اظهار مي كند: اين 
روند گس��ل در انتهاي خود به سامانه گسلي تبريز – 
زنجان مي رسد و ساز و كار غالب گسل هاي با روند شمال 
شرق – جنوب غرب در منطقه مزبور امتداد لغز چپگرد 
و سازو كار غالب گسلش در پهنه تبريز-زنجان و به ويژه 

گسل شمال تبريز امتداد لغز راستگرد است.

  زلزله هاي تاريخي
اين استاد دانشگاه يادآورمي شود: زلزله هاي تاريخي در 
اين پهنه شامل زلزله هاي 1844 و 1879 در قرن نوزدهم 
در زمان قاجاريه و مهم ترين اتفاق قبلي زلزله 10 اسفند 
1375 )28فوريه 1997( در منطقه گلس��تان اردبيل با 
بزرگاي 6 ريش��تر است كه در شمال پهنه كانوني همين 

زلزله 17-8-98 با بزرگاي 5.9 رخ داده است.

  بررسي زلزله خيزي شمال غربي ايران
استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل از نظر موقعيت 
تكتونيكي، در ش��رق درياچه اروميه با ارتفاع متوسط 
بيش از 2هزار متر از س��طح اي��ن درياچه، يك فالت را 
تشكيل مي دهند كه به آن »فالت آذربايجان  شرقي« 
مي گويند. بنا ب��ر گفته كارشناس��ان، اين فالت چهار 
گس��ل مهم و بزرگ دارد. در بخش ش��مال اين فالت، 
گسل ارس، در ش��رق گسل آستارا- اردبيل، در جنوب 
و غرب گس��ل تبريز و در جنوب و جنوب  ش��رق گسل 
فيروزآباد يا گسل ميانه- اردبيل وجود دارد. زلزله شناسان 
مي گويند اين گسل هاي فعال، جوان و زلزله زا هستند.  
كارشناسان زلزله مي گويند گسل تبريز به حكايت تاريخ، 
لرزه خيزترين گسل در استان است. اين گسل از جنوب 
شهر زنجان تا نزديكي خوي و به عقيده برخي تا كشور 
تركيه امتداد دارد و شواهد حاكي از تقسيم گسل تبريز 
به سه پاره يا segment در استان آذربايجان شرقي و 
استان هاي مجاور آن به خصوص آذربايجان غربي است.

در طول تاريخ زلزله هاي زيادي مرتبط با گسل شمال تبريز 
و شاخه هاي فرعي آن اتفاق افتاده و زمين شناسان حدود 
10 زمين لرزه ش��ديد را كه در س��ال هاي 858، 1042، 
 1780 ،1721 ،1717 ،1641 ،1440 ،1304 ،1273
و 1786 ميالدي در شهر تبريز رخ داده  است، به فعاليت 
گسل شمال تبريز نسبت داده اند كه بزرگاي آنها بيش از 

شش و نيم تا هفت ريشتر تخمين زده شده است.

   مارات�ن يك ماهه ثبت نام در طرح اقدام ملي 
مسكن

معاون مسكن وزير راه و شهرسازي از آغاز ثبت نام طرح 
اقدام ملي مسكن از روز شنبه در بيش از ١٠ استان كشور 
خبرداد و گفت: تهراني ها تا يك ماه آينده مي توانند در طرح 

اقدام ملي مسكن ثبت نام كنند.
محمود محمودزاده روز جمعه در گفت وگو با ايرنا افزود: از 
روز شنبه 18 آبان ماه ثبت نام از متقاضيان خريد خانه در 

طرح اقدام ملي آغاز مي شود.
وي اظهار كرد: همچنين هموطنان در استان هاي سيستان 
و بلوچستان، قم، خراسان شمالي و جنوبي در همين هفته 
مي توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام اقدام به بارگذاري 

مدارك خود كنند.
به گفته معاون مسكن وزير راه و شهرسازي، استان هاي 
گلستان، كهگيلويه و بوير احمد و كردستان نيز در هفته 

دوم و بدين ترتيب استان هاي همدان، يزد و چهارمحال و 
بختياري نيز وارد پروسه ثبت نام خواهند شد.

وي در خصوص زمان ثبت نام مردم تهران در طرح اقدام 
ملي مسكن گفت: تهراني ها هم تا يك ماه ديگر مي توانند 
در طرح اقدام ملي مس��كن ثبت ن��ام كنند. محمودزاده 
تصريح كرد: سه شهر جديد اطراف تهران شامل پرديس، 
پرند و انديش��ه براي س��اخت خانه هاي طرح اقدام ملي 
انتخاب ش��ده است و پايتخت نش��ينان در اين سه شهر 
صاحب خانه در طرح اقدام ملي مي ش��وند. ضمن اينكه 
در شهرستان هاي اس��تان تهران نيز خانه براي ساكنان 
شهرهاي مذكور س��اخته خواهد شد. وي گفت: به دليل 
سياس��ت كنترل جمعيت، خانه هاي طرح اقدام ملي در 
كالن شهر تهران ساخته نخواهد شد بلكه اين خانه ها در 

شهرهاي جديد اطراف تهران ساخته مي شود.
محمودزاده ادامه داد: اكنون١٨٠ هزار واحد از اين طرح در 

مراحل ساخت قرار دارد و قرار است ٤٠٠ هزار واحد خانه 
در طرح اقدام ملي مس��كن در مدت دو سال ساخته و به 
مردم تحويل شود.  معاون مسكن وزير راه و شهرسازي در 
خصوص ميزان آورده مردم، قيمت زمين و قيمت نهايي 
هر واحد آپارتمان در اين طرح گفت: جزييات بيشتر روز 

شنبه و در مراسم رونمايي از اين طرح اعالم خواهد شد.

   شناسايي ۱585 نقطه پرحادثه جاده اي
مديركل دفتر نگهداري راه ها در سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي با بيان اينكه 3392 نقطه  داراي تصادف در 
جاده ها شناسايي شده است، از آشكارسازي 1585 نقطه 
پرحادثه خبر داد و گفت: پس از آشكارسازي، رفع اين نقاط 

جاده اي دنبال مي شود.
افشين پيرنون، مديركل دفتر نگهداري راه ها در سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در گفت وگو با فارس اظهار 

كرد: بحث شناس��ايي نقاط پرتص��ادف و داراي تصادف، 
حدود 2  سال است كه در سازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده اي، به صورت كاماًل علمي دنبال مي شود.
وي با اش��اره به اينكه تاكنون 3392 نقطه داراي تصادف 
در كشور  با مختصات دقيق شناسايي شده است ، گفت: از 
اين 3392 نقطه، 1585 نقطه بر اساس شاخص و معيارها 

پرتصادف هستند.
مديركل دفتر نگهداري راه ها در سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي اظهار داشت: در اولين قدم، سازمان راهداري 
و حمل و نقل ج��اده اي با توجه به اولويت ها، نس��بت به 

 آشكارسازي اين 1585 نقطه برنامه ريزي كرد.
پيرنون بيان كرد:   در پايان سال 95 و در طول سال  96 اين 
1585 نقطه پرتصادف آشكارسازي و به راننده ها و كاربران 
جاده اعالم عمومي شد، سپس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي توس��ط 10 مشاور اين نقاط پرحادثه را به 

تفكيك استان ها در مناطق مختلف كشور بررسي كرد و 
مطالعه چگونگي رفع اين 1585 نقطه را انجام داد. بررسي 
نقاط، حضور ميداني و تهيه نقشه اصالحي اوليه انجام شد 
و از اين 1585 نقطه در حال حاضر بيش از 1300 نقطه 
با طرح اصالحي و چگونگي اصالح، براي رفع به استان ها 

ابالغ شده است.
وي اضافه كرد: در حال حاضر ادارات كل استاني  در حال 
برطرف كردن نقاط پرحادثه برحسب اولويت هستند ، براي 
هر استان رفع 10 نقطه پرحادثه در اولويت است و همكاران 
در برخي استان ها در حال برطرف كردن نقاط پرحادثه و 
در برخي استان ها در حال انجام  تشريفات قانوني انتخاب 
پيمانكار هستند . مديركل دفتر نگهداري راه ها در سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي بيان كرد:   امسال  مبلغ 214 
ميليارد تومان براي رفع نقاط پرحادثه از محل منابع داخلي 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اختصاص يافت.

مديركل موافقتنامه هاي بين المللي و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي 
اعالم كرد كه 10 كشور در صف سرمايه گذاري در بنادر ايران قرار دارند و در 

اين ميان بنادر چابهار، رجايي و امام خميني)ره( در صدر توجه قرار دارند.
محمد سعيد اصل سعيدي پور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پتانسيل هاي 
بسيار مناسبي در زمينه سرمايه گذاري و جذب سرمايه داخلي و خارجي 
در بنادر كش��ور وجود دارد و تاكنون هزاران ميليارد توم��ان از زمان آغاز 
سرمايه گذاري ها به بنادر كشور جذب شده است اما همچنان موارد متعددي 
در اين زمينه دخيل هستند و به همين دليل با وجود اينكه بنادر ايران در حال 
حاضر در اوج رشد و بالندگي قرار دارند، كشورهاي دنيا ترجيح مي دهند در 

جايي سرمايه گذاري كنند كه اطمينان خاطر باالتري وجود دارد.
وي با بيان اينكه كشورهاي بسياري عالقه مند به سرمايه گذاري در بنادر ايران 
هستند، افزود: تاكنون بيش از 10 كشور اروپايي، آسيايي، خاورميانه اي و 
غيره ابراز عالقه و تمايل براي سرمايه گذاري در بنادر ايران كرده اند و در صف 
سرمايه گذاري هستند، افزود: آنها غالبا منتظرند تا ببينند شرايط تحريم ها 
چگونه پيش مي رود يا آنكه به گونه اي در بنادر كشور سرمايه گذاري كنند تا 

كشور و شركت هاي شان با مشكل مواجه نشود.
مديركل موافقتنامه هاي بين المللي و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي 
ادامه داد: كش��ورهايي مانند افغانستان، هند و تركيه تمايل بسيار بااليي 
براي سرمايه گذاري در بندر چابهار از خود نشان دادند كه البته در اين ميان 
افغانستان و هند با يكديگر رقابت بيشتري دارند. البته آنها هيچ مشكلي براي 

اينكه اعالم كنند كه مي خواهند در چابهار سرمايه گذاري كنند، ندارند.
سعيدي پور همچنين درباره علت بسته نشدن قرارداد براي سرمايه گذاري 
و جذب سرمايه خارجي در بنادر كشور گفت: تحريم هاي ظالمانه يكي از 

داليلي است كه كشورها و شركت هاي مختلفي كه مي خواهند در بنادر 
ايران سرمايه گذاري كنند را مردد مي كند و به همين دليل آنها احتياط هايي 
دارند اما تاكنون بيش از 10 كشور در صف سرمايه گذاري هستند. همچنين 
برخي قوانين باالدستي داخلي نيز محدوديت هايي براي سرمايه گذاري 
خارجي ايجاد كرده و به همين دليل سرمايه گذاران خارجي غالبا سعي دارند 
از طريق كانال هاي ايراني شان اين سرمايه گذاري ها را انجام دهند تا بتوانند 
بهتر از سرمايه خود منتفع شوند چرا كه قوانين داخلي ما براي سرمايه گذاري 

خارجي چندان چاالك و چابك نيست.
 وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به آينده سرمايه گذاري خارجي در بنادر 
كشور با توجه به جذابيت هاي باالي آنها اظهار كرد: بنادري مانند بندر چابهار، 
بندر شهيد رجايي و بندر امام خميني در صدر توجهات براي سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي قرار دارند و از سوي ديگر نيز مي توان به چهار شهر لجستيك 
تعريف شده تهران، رجايي، چابهار و امام خميني در سند لجستيك كشور 
اشاره كرد كه ظرفيت هاي بسيار خالي بر اساس اين سند ملي وجود دارد 
كه هنوز ريالي به آن تزريق نشده است و صدها ميليارد دالر پتانسيل اوليه 

در آنها وجود دارد.
مديركل موافقتنامه هاي بين المللي و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي 
گفت: بيش از 450 ميليون نفر در منطقه خاورميانه زندگي مي كنند و ايران 
با 15 كش��ور مختلف مرز آبي و خشكي مشترك دارد و همين اين مساله 
سبب مي شود كه نسبت به آينده سرمايه گذاري خارجي در بنادر مختلف 
كشور خوشبين باشيم چرا كه در همين سال هايي كه تحريم ها به صورت 
ظالمانه اعمال شده است بنا در كشور بهترين عملكرد را داشته اند و حتي 

تحريم كننده ها نيز تصورش را   نمي كردند.

نايب رييس اتحاديه امالك با انتقاد از اظهارنظرهاي غيرواقعي درباره 
عدم كاهش قيمت مسكن، گفت: برخي انبوه سازان و دست اندركاران 
بازار در زمين س��وداگران بازي مي كنند. حسام عقبايي در گفت وگو 
با تسنيم در پاسخ به اينكه چرا برخي دست اندركاران بازار مسكن و 
عده اي از انبوه سازان مدعي شده اند قيمت مسكن كاهش نيافته چه 
چيزي است، اظهار كرد: طي ماه هاي اخير شاهد يك كاهش قيمت 30 
درصدي قيمت مسكن در مناطق جنوبي شهر تهران و شهرهاي اطراف 
پايتخت و 40 درصدي در واحدهاي بزرگ متراژ هستيم. وي با تاكيد بر 
اينكه اين امر در آمارهاي مسكن كامال روشن و بديهي است، افزود: به 
عنوان مثال واحد مسكوني در مناطق شمالي تهران كه مترمربعي 45 
تا 50 ميليون تومان معامله مي شد، امروز به حدود 35 ميليون تومان 

كاهش يافته است، يعني رشد منفي حدود 40 درصدي.
وي ادام��ه داد: همچنين آپارتماني كه در مناطق جنوب تهران 700 
ميليون تومان بود، امروز به حدود 550 ميليون تومان كاهش يافته 
است. نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با تاكيد بر اينكه با وجود 
كاهش 30 تا 40 درصدي قيمت ها همچنان در بازار مشتري وجود 
ندارد، گفت: در حال حاضر يك ركود عميق غيرتورمي بر بازار مسكن 

حاكم شده است.
عقبايي با بيان اينكه طي روزهاي اخير متاس��فانه شنيده ايم عده اي 
مدعي شده اند كاهش قيمت مس��كن در كشور محقق نشده است، 
افزود: اين گونه به نظر مي رسد برخي از انبوه سازان و دست اندركاران 
بازار مسكن در زمين سوداگران بازي مي كنند. اين دوستان بايد دقت 
كنند كه بر اس��اس آمار و ارقام قيمت مس��كن در كشور به خصوص 

شهرهاي بزرگ كاهش قابل مالحظه اي داشته است.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت در سراسر كشور ملموس است، اظهار 
كرد: در حال حاضر با عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسكن روبرو 

هستيم كه به تعلل برخي انبوه سازان برمي گردد.
وي با يادآوري اينكه بخش��ي از بازار مسكن تحت تاثير فضاي رواني 
نشأت گرفته از اظهارات مس��ووالن و دست اندركاران اين حوزه قرار 
دارد، افزود: وقتي قيمت مسكن در جنوب تهران و جنوب شهرهاي 
بزرگ 30 درصد و 40 درصد در مناطق شمالي تهران و شهرهاي بزرگ 
كاهش يافته، بازي برخي انبوه سازان و عده اي ديگر كه اطالعات علمي، 
تخصصي و تكنيكال در حوزه قيمت و بازار امالك ندارند، بازي كردن 

در زمين سوداگران است.
وي تاكيد كرد: اين گونه به نظر مي رسد كه اين افراد نمي خواهند قيمت 
در بازار مسكن شكسته شود و نمي خواهند قيمت مسكن به نرخ هاي 

واقعي و حقيقي نزديك شود.
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك با تاكيد مجدد بر اينكه ريزش 
قيمت مسكن در بازار امري مشهود و بديهي است، گفت: آمار مربوط به 
كاهش 30 و 40 درصدي قيمت مسكن بر اساس رصد اتفاقات كف بازار 
اعالم شده، است، برخي انبوه سازان با آنكه تخصص آنها »توليد« است و 
عده اي ديگر نيز كه در بازار مسكن حضور دارند متاسفانه بدون اشراف 
به اتفاقات بازار مسكن اظهارنظر كرده كه به سوداگري كمك مي كند.

عقبايي بيان كرد: در وضعيتي كه قيمت در بازار مسكن كاهش يافته 
است، انبوه س��ازان و سازندگان مسكن را بايد ترغيب كنيم تا قيمت 
مسكن را بيشتر كاهش دهند. در واقع آنها بايد به سود كمتر قانع باشند.
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 شاخص آلودگي صوتي 
در ۶ نقطه تهران خطرناك است

بر اساس اطالعات ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت 
ته��ران، 6 نقطه از لحاظ آلودگ��ي صوتي در مرحله 
خطرناك هستند. به گزارش مهر، بر اساس اطالعات 
منتشر شده از ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت در 
تهران، 6 نقطه در مرحله خطرناك اس��ت. ايستگاه 
همت، تهرانسر )گل ها(، شهيد گمنام، آذري، ميدان 
بهاران و ميدان خراس��ان ايستگاه هايي هستند كه 
شاخص آنها باالي 70 و خطرناك است. همچنين 11 
نقطه داراي ش��اخص آزاردهنده و 6 نقطه نامناسب 
براي كودكان و بيماران است و از ميان ايستگاه هاي 
ثابت سنجش صوت در تهران تنها دو نقطه وضعيت 
سالم و مناسب دارند كه ايستگاه هاي گلبرگ و شهيد 
محالتي هستند. ايستگاه محدوده هاي مركزي شهر 
بيشتر از لحاظ آلودگي صوتي در وضعيت خطرناك، 
آزاردهنده و نامناسب براي كودكان و بيماران هستند.

 رد شائبه توافق شهرداري
 با مالك پاالديوم

حميد موسوي، ش��هردار منطقه يك تهران ضمن 
تش��ريح آخرين وضعيت تخلفات پاالدي��وم، با رد 
برخي شائبه ها مبني بر تمايل شهرداري منطقه براي 
توافق با مالك ب��راي حل و فصل اين موضوع، گفت: 
هر رايي كه در مورد تخلفات پاالديوم صادر شود، ما 
اجرا خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، موسوي در مورد 
س��رانجام تخريب پل مركز خريد پاالديوم و شائبه 
توافق ش��هرداري منطقه با مالك پاالديوم گفت: در 
مورد پاالديوم نه تصميم به توافق داريم و نه اقدام به 
توافق كرده و نه حتي مالك تقاضاي توافق داشته است؛ 
هرچند بايد بگويم شهرداري منطقه يك، در مقامي 
نيست كه مايل بودن يا نبودنش براي توافق، تاثيري در 
حكم قضايي داشته باشد. او با بيان اينكه كاش مقداري 
از حساس��يت اين روزها در مورد پاالديوم، در زمان 
ساخت و تخلف وجود داشت، گفت: كاش حساسيت 
در زمان ساخت پاالديوم، ساخت پاركينگ طبقاني، 
س��اخت فضاهاي فرهنگي، س��اخت زيرگذر و پل 
پاالديوم بيشتر بود تا به اين نقطه نمي رسيديم؛ چراكه 
هيچ كدام از اين تخلفات در دوره جديد رخ نداده است.

موسوي با بيان اينكه بارها اعالم كرديم كه تابع قانون 
هستيم، گفت: هر رايي كه در مورد تخلفات پاالديوم 
صادر شود، ما اجرا خواهيم كرد، اما دقت داشته باشيد 
كه راي بدوي تخلفات پاالديوم، مبني بر جمع آوري 
پل و تونل صادر شد؛ اما مالك اعتراض كرده و راي در 
مرحله تجديد نظر قرار دارد و هنوز راي قطعي صادر 
نشده، اما هر رايي صادر شود ما مكلف به اجرا هستيم.

شهردار منطقه يك با بيان اينكه منتظر صدور حكم 
هستيم و آن را اجرا مي كنيم، گفت: تا اين لحظه راي 
قطعي صادر نشده، اما با توجه به حساسيت موضوع 
چن��دي پيش ما تصميم گرفتيم كه راس��ا اقدام به 
تخريب پل كنيم و حتي نيروها نيز اعزام شدند، اما 
مالكين با توجه به فقدان راي ماده 100 اجازه ورود 

ندادند.
موس��وي با بيان اينك��ه معتقديم در ص��دور راي و 
تصميمات بايد مالحظات و موضوعات فني در نظر 
گرفته ش��ود و بايد كاري شود كه به نفع مردم باشد، 
گفت: پس از صدور راي نهايي، مطابق قانون مالك 
تا دو ماه موظف به اجراي حكم اس��ت و اگر اين كار 
را نكند، شهرداري بايد همراه مقام قضايي نسبت به 

اجراي حكم اقدام كند.

پيشنهاد ادغام نمايشگاه 
بين المللي و شهر آفتاب 

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفت: با 
ادغام نمايشگاه بين المللي و شهرآفتاب و واگذاري 
زير 30 درصد س��هام آن به دولت مي توان به تدريج 

برگزاري نمايشگاه در اين مكان را متوقف كرد.
به گزارش مهر، هاش��مي در پاس��خ به اين پرسش 
كه در ش��وراي ترافيك تهران مطرح شده است كه 
فعاليت هاي نمايشگاه بين المللي تعطيل نمي شود و 
براي كاهش بار ترافيكي در زمان برگزاري نمايشگاه ها 
برنامه ريزي مي شود، گفت: نظر ما چنين نيست، به 
اعتقاد ما به هيچ وجه نمايشگاه هاي پر مخاطب و حتي 
متوسط المخاطب هم نبايد در اين مكان برگزار شود. 

اما برگزاري نمايشگاه هاي كوچك مشكلي ندارد.
او ادامه داد: بر اس��اس قانون، ش��ركت نمايشگاه ها 
بايد خصوصي سازي شود و دولت نمي تواند اينگونه 
شركت ها را حفظ كند و بهترين پيشنهاد اين است كه 
شركت نمايشگاه ها با شركت شهر آفتاب ادغام شوند 
و بخشي از سهام كه زير 30 درصد است به دولت واگذار 
شود و عمال به صورت تدريجي ديگر نمايشگاهي در 
اين مكان برگزار نشود. رييس شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: نمايشگاه بين المللي در طرح تفصيلي درپهنه 
G111 قرار دارد كه فضاي سبز عمومي است و بايد 
در اختيار مردم قرار گيرد. به گزارش مهر، اين هفته 
شهردار تهران در جلسه شوراي حمل و نقل و ترافيك 
گفته بود: هم اكنون فضاي نمايش��گاهي در جنوب 
شهر داريم كه قطعا بايد از ظرفيت آن استفاده كنيم. 
البته در بسياري از شهرهاي مطرح دنيا، فضاهايي 
براي برگزاري نمايشگاه در مركز شهر وجود دارد كه 
امكانات حمل و نقلي مناسب براي دسترسي به آنها 
فراهم شده است. در تهران نيز مي توانيم براي برگزاري 
نمايشگاه هاي بزرگ در ش��هر برنامه ريزي كنيم و 
اقداماتي را انجام دهيم تا خيابان هاي اطراف شاهد 
ترافيك سنگين نباشند. او گفت: هم اكنون با توجه 
به امكاناتي كه در حوزه رصد ترافيك در اختيار داريم، 
مي توانيم آمارهاي دقيق��ي از ميزان ترافيك معابر 
پيراموني محل برگزاري نمايشگاه ها داشته باشيم و از 
اين اطالعات براي نمايشگاه هاي بعدي استفاده كنيم.

شهردار تهران، گزينه تعطيلي نمايشگاه بين المللي 
تهران را رد كرد و گفت: بنا نداريم فعاليت نمايشگاه 
مذكور را تعطيل كنيم چراكه اين نمايشگاه بخشي از 
اقتصاد شهر است و مي توان مشكالت پيش آمده را با 

برنامه ريزي و اقدامات درست حل كرد.

 ايرانشهر
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آمار»آنكتاد«نشانميدهد

ريز نمرات اقتصادهاي برتر صادركننده خدمات
تعادل|

كنفران�س تج�ارت و توس�عه س�ازمان ملل 
)آنكتاد( در آخرين آمار خود ش�رايط تجاري 
خدم�ات جه�ان در فص�ل دوم 2019 را ارايه 
كرده است. بر اس�اس اين گزارش كل تجارت 
خدمات جهان با رش�د 4‚1 درصدي نسبت به 
مدت مش�ابه سال گذش�ته همراه بوده است. 
اعداد و ارقام منتشر شده از سوي آنكتاد نشان 
مي دهد، با وجود اينكه بيشتر صادرات خدمات 
از س�وي اقتصادهاي توس�عه يافت�ه صورت 
مي گي�رد، اما در مدت مذك�ور اقتصادهاي در 
حال توسعه رشد بيشتري در صادرات خدمات 
داش�ته اند. اين اتف�اق مي توان�د روند مثبتي 
براي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه باشد. 
همچنين اين روند در وارادت خدمات نيز وجود 
دارد و اقتصادهاي توسعه يافته ميزان واردات 
خدماتشان نيز روند منفي بيشتري نسبت به 
اقتصادهاي در حال توس�عه داش�ته است كه 
مي تواند نش�ان از خودكفايي اين كشورها در 

اين بخش باشد.

   وضعيت صادرات خدمات جهان
براس��اس جديدترين آمارهاي آنكتاد در فصل دوم 
س��ال 2019 كل تجارت خدمات جهان با رشد 4‚1 
درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته همراه 
بوده اس��ت. طي اين مدت صادرات خدمات حمل و 
نقل ب��ا افت 4‚0 درصدي همراه ش��ده، اما صادرات 
گردش��گري رش��د 8‚0 درصدي و صادرات س��اير 
خدمات نيز رشد 2‚2 درصدي را داشته  اند. در حالي 
كه حجم تجارت كااليي جهان در فصل دوم 2019 
افت 2 درصدي داشته و طي نيمه نخست همين سال 
معادل يك درصد از صادرات كااليي جهان در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال 2018 كاس��ته شده، صادرات 
خدمات جه��ان در فصل دوم س��ال 2019 رش��د 
1‚4درصدي را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
تجربه كرده است. طبق آمارها در فصل دوم 2019، 
روند كاهشي سرعت رشد صادرات خدمات متوقف 
ش��ده و در اين فصل صادرات خدمات تا حدودي با 
سرعت بيشتري افزايش يافته است. برآوردهاي اخير 
حاكي از كاهش صادرات خدمات حمل و نقل جهان 
بوده كه با افزايش تجارت س��فر و گردشگري و ساير 
خدمات جبران شده است. در سطح منطقه اي، طي 
فصل دوم 2019، منطقه آس��يا و اقيانوسيه رشد 4 
درصدي را در صادرات خدمات در سه گروه خدمات 
حمل و نقل، خدمات گردش��گري و س��اير خدمات 
تجربه كرده كه عمدتا ناش��ي از توسعه تجارت ساير 
خدمات )5‚7 درصدي( بوده است. در همين مدت 
امريكاي شمالي بطور متوسط رشد 1‚3 درصدي را 
در تجارت خدمات ثبت كرده كه اين رشد نيز بيشتر 
متاثر از رشد تجارت ساير خدمات بوده است. صادرات 

كل خدمات در امري��كاي التين و منطقه كاراييب و 
اروپا در سطحي معادل فصل دوم سال 2018 ثابت 
باقي مانده است. بخش ساير خدمات منجر به حفظ 
رشد مثبت صادرات خدمات در اروپا شده است. در 
امريكاي التين و منطقه كاراييب اين رش��د ناشي از 
افزايش4‚8 درصدي صادرات خدمات گردش��گري 
بوده است. در بين كشورهاي در حال توسعه، چين 
با 69 ميليارد دالر بيشترين صادرات و 125 ميليارد 
دالر واردات را در فص��ل دوم س��ال 2019 داش��ته 
است. در ميان كش��ورهاي توسعه يافته نيز امريكا با 
203 ميليارد دالر پيشرو در صادرات خدمات و 153 

ميليارد دالر واردات خدمات داشته است.

   صادركنندگان عمده خدمات جهان
ب��ر اس��اس گ��زارش آنكتاد ك��ه از س��وي معاونت 
بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران منتش��ر ش��ده، 
صادركنندگان عمده خدمات جه��ان در فصل دوم 
س��ال 2019، در ميان اقتصادهاي در حال توسعه را 
مي توان كشورهاي چين، هند، سنگاپور، كره، هنگ 
هنگ چين، تايلند، تركيه، تايوان چين، ماكائو چين 
و مالزي دانست. در اين ميان پنج كشور تركيه، كره، 
هند، تايوان چين، و ماكائو بيش��ترين رشد صادرات 
خدمات جهان را در ميان كشورهاي در حال توسعه 
داش��ته اند. آمارها حاكي از آن اس��ت ك��ه تركيه با 
13ميليارد دالر صادرات توانسته 9‚12 درصد تغيير 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود را در بخش 
صادرات خدمات ثبت كند و مقام اول رشد را به خود 
اختصاص دهد. پس از تركيه، كش��ور كره جنوبي با 
27 ميليارد دالر صادرات خدمات 5‚9 درصد تغيير 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود ثبت كرده 
اس��ت. هند با 52 ميلي��ارد دالر ص��ادرات خدمات 
3‚8 تغيير، تاي��وان چين با 13 ميليارد دالر صادرات 
خدمات 5‚7 درصد تغيير و ماكائو چين با 11 ميليارد 
دالر صادرات خدمات 1‚3 درصد تغيير نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته خود ثبت كرده اند. اما دو كشور 
»مالزي« و »سنگاپور« افت صادرات را در مدت مذكور 
پي گرفته اند. آمارهاي آنكتاد نشان مي دهد، مالزي 
در ميان كشورهاي در حال توسعه با 10 ميليارد دالر 
صادرات خدمات منفي 8‚1 درصد تغيير نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته خود ثبت كرده و همچنين 
سنگاپور توانسته با 45 ميليارد دالر صادرات خدمات 
منفي 3‚1 درصد تغيير نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته در كارنامه خود ثبت كند.
آمارهاي ارايه شده از س��وي آنكتاد نشان مي دهد، 
كشورهاي توس��عه يافته در صادرات خدمات جهان 
در فص��ل دوم س��ال 2019 روند منفي بيش��تري 
نس��بت به كش��ورهاي در حال توس��عه داشته اند. 
پنج كش��ور »ايرلند، اس��پانيا، ژاپن، هلند و امريكا« 
در ميان اقتصادهاي توس��عه يافته بيش��ترين رشد 
را صادرات خدمات داش��ته اند. اين در حالي اس��ت 

كه كشورهاي »انگلستان، فرانس��ه، ايتاليا، آلمان و 
س��ويس« روند منفي صادرات را در فصل دوم سال 
2019 پي گرفته اند. اين گزارش حاكي از آن اس��ت 
كه ايرلن��د با 59 ميليارد دالر صادرات رش��د 6‚13 
درصدي، اس��پانيا با 40 ميليارد دالر صادرات رشد 
4‚5 درصدي، ژاپن با 51 ميليارد دالر صادرات رشد 
4 درصدي، هلند با 64 ميليارد دالر صادرات رش��د 
1‚3 درصدي و امريكا با 203 ميليارد دالر صادرات 
در رتبه آخر رش��د 2‚1درصدي در فصل دوم س��ال 
2019 را تجربه كرده اند. اما كشورهاي انگلستان با 
93 ميليارد دالر صادرات افت 8‚4 درصدي، فرانسه 
با 71 ميليارد دالر صادرات افت 4‚3 درصدي، ايتاليا 
با 32 ميليارد دالر صادرات افت 1‚2 درصدي، آلمان 
ب��ا 83 ميلي��ارد دالر صادرات اف��ت 5‚1 درصدي و 
سويس با 30 ميليارد دالر صادرات افت 1‚1درصدي 

را سپري كرده است. 

   واردكنندگان عمده خدمات جهان
براساس گزارش آنكتاد، واردكنندگان عمده خدمات 
جهان در فصل دوم سال 2019، در ميان اقتصادهاي 
در ح��ال توس��عه را مي ت��وان كش��ورهاي »چين، 
س��نگاپور، هند، كره، هنگ كنگ چين، عربستان، 
برزيل، تايلند، تايوان و مالزي« دانست. در اين ميان 
پنج كشور »هند، تايلند، برزيل، كره جنوبي و هنگ 
كنگ، چين« بيشترين رشد واردات خدمات جهان 

را در ميان كش��ورهاي در حال توس��عه داش��ته اند. 
آمارها حاكي از آن اس��ت كه هند با 45 ميليارد دالر 
واردات توانس��ته 6.2 درصد تغيير نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته خود را در بخش واردات خدمات 
ثبت كند و مقام اول رشد را به خود اختصاص دهد. 
پس از هند، كشور تايلند با 15 ميليارد دالر واردات 
خدمات 5‚3 درصد تغيير را نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته خود ثبت كرده اس��ت. برزيل با 18 
ميليارد دالر واردات خدمات 9‚2 درصد تغيير، كره 
جنوبي با 32 ميليارد دالر واردات خدمات 7‚1درصد 
تغيير و هنگ كنگ چين با 19 ميليارد دالر واردات 
خدمات 1‚0 درصد تغيير نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته خود ثبت كرده اند. اما كشورهاي »مالزي، 
چين، عربستان، تايوان و سنگاپور« افت واردات را در 
مدت مذكور پي گرفته اند. همچنين آمارهاي آنكتاد 
نشان مي دهد، عربستان در ميان كشورهاي در حال 
توسعه با 18 ميليارد دالر واردات خدمات، افت 7‚7 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت 
كرده اس��ت. همچني��ن مالزي ب��ا 11 ميليارد دالر 
واردات خدمات، افت 7‚6 درصدي را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در كارنامه خود ثبت كرده است. 
كشور چين هم با 125 ميليارد دالر واردات خدمات، 
افت 5‚6 درصدي را تجربه كرده است. تايوان با 14 
ميليارد دالر واردات افت 1.7درصدي و س��نگاپور با 
46 ميليارد دالر واردات افت 3‚0 درصدي را نسبت 

 به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ادامه داشته است.
اما اين روند در فصل دوم سال 2019 در اقتصادهاي 
توسعه يافته معكوس بوده و بيشتر كشورهاي عمده 
واردات خدم��ات جهان در فصل دوم س��ال 2019 
ب��ا كاه��ش واردات خدمات هم��راه بودن��د. در اين 
ميان كش��ورهاي »ايرلند، امريكا و انگلستان« تنها 
كش��ورهايي بودند كه با رشد واردات خدمات همراه 
شدند. ايرلند با 97 ميليارد دالر واردات تغيير 6‚81 
درصدي، امريكا با 153 ميليارد دالر واردات تغيير 6‚5 
درصدي و انگلستان با 62 ميليارد دالر واردات تغيير 
1‚5 درصدي را در كارنامه وارداتي خود ثبت كرده اند.
در اين ميان كشورهاي »فرانسه، ژاپن، ايتاليا، كانادا 
و بلژيك« رون��د منفي واردات را در مدت مذكور پي 
گرفته اند. اين آمارها حاكي از اين اس��ت كه فرانسه 
در ميان اقتصادهاي توسعه يافته با 64 ميليارد دالر 
واردات خدمات افت 6‚4 درصدي را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته خود ثبت كرده است. همچنين 
ژاپن با 52 ميلي��ارد دالر واردات خدمات، افت 6‚4 
درصديرا نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته در 
كارنامه خود ثبت كرده اس��ت. اي��ن روند منفي در 
كشور ايتاليا با 30 ميليارد دالر واردات خدمات تغيير 
4 درصدي، كانادا ب��ا 28 ميليارد دالر واردات تغيير 
8‚3 درص��دي و بلژيك با 29 ميلي��ارد دالر واردات 
تغيير 5‚2 درصدي را نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته ادامه داشته است.

وزيرصمتدرحاشيهسفربهشانگهايتاكيدكرد

صادرات ايران به بازار چين بايد رونق بگيرد
صنعت|

وزير صمت ايران هفته گذشته در راس هياتي بلند پايه 
به منظور ديدار و گفت وگو با مقامات چين و همچنين 
ش��ركت در دومين نمايشگاه واردات شانگهاي به اين 
شهر س��فر كرد. رضا رحماني با اش��اره به اينكه چين 
س��االنه 2 هزار و 300 ميلي��ارد دالر كاال وارد مي كند 
اظهار كرد: س��هم ايران اكنون از اين رقم ناچيز است و 

ما بايد در زمينه صادرات به چين فعال تر عمل كنيم.
رضا رحماني در حاشيه دومين نمايشگاه بين المللي 
واردات چين در شانگهاي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
رقم واردات كاال توس��ط چين را باال دانس��ت و افزود: 
سهمي كه ما از اين واردات داريم ناچيز است و متناسب 
با امكانات ايران و روابط 2 كشور نيست و ظرفيت كشور 

مي تواند بهتر فعال شود.
وي به بازديد خود از نمايشگاه و گفت وگو با تجار ايراني 
حاضر در نمايشگاه اش��اره كرد وگفت: اغلب غرفه ها 
فرش هاي دستباف ايران را در نمايشگاه عرضه كرده اند و 
معتقد بودند كه ظرفيت فرش ايراني باال است و مي توان 
نس��بت به صادرات آن اقدام كرد. او نمايشگاه واردات 
چين را ظرفيت كم نظيري براي معرفي كاالهاي ايراني 
دانست وگفت: امسال فرصتي فراهم شد كه ايران در 
اين نمايشگاه شركت كرد و بنده هم بنا به دعوت وزير 
تجارت چين به اين كشور سفر كرده و مذاكرات خوبي 

با مسووالن و تجار چيني انجام شد.
وزير صمت در ادامه خواستار توجه هرچه بيشتر بخش 
خصوصي ايران در ارتباط با صادرات كاال به چين شد 
و گفت: ما ب��ازار چين را فقط به عنوان واردات به ايران 

مي شناسيم، در حالي كه ظرفيت صادرات كاال از ايران 
به چين بسيار فراتر و وسيع تر از ظرفيت وارداتي است 

كه از چين به ايران انجام مي شود.
رحماني به ديدار خود با مقامات كشور چين نيز اشاره 
كرد وگفت: مقامات اين كشور اعالم كرده اند، مشتاق 
به وارد كردن كاالهاي با كيفيت ايراني هستند؛ بنابراين 
توليدكنندگان بايد با توجه ب��ه اهميت اين موضوع، 

صادرات به چين را در دستور كار خود قرار دهند.
وي از ش��انگهاي به عنوان يكي از شهرهاي اقتصادي 
چين نام برد و گفت: اين شهر به تنهايي سال گذشته 
310 ميليارد دالر صادرات داش��ته و مقامات شهر هم 

تمايل زيادي به كاالهاي توليد ايران نشان دادند كه از 
اين ظرفيت بايد استفاده كنيم. رحماني با تاكيد بر اينكه 
بايد ستاد ويژه چين را در ايران تشكيل دهيم، از سازمان 
توسعه تجارت خواست به صورت ويژه پيگير تشكيل 
اين ستاد باش��د. وي يادآوري كرد كه بخش دولتي از 
جمله وزارت صمت و امور خارجه و بخش خصوصي بايد 

در زمينه صادرات كاال به چين فعال تر شوند.
رحماني در ادامه س��خنان خود پيشران اقتصاد ايران 
در س��ال جاري را صادرات دانست و گفت: چون ما در 
تقاضاي داخلي با مش��كالتي مواجه شده ايم، اكنون 
صادرات مي تواند توليد ما را رونق بدهد و اين ظرفيت 

را م��ا داريم اما بايد براي تحقق آن برنامه ريزي ش��ود. 
رحماني به گفت وگو و رايزني خود با مس��ووالن چين 
در اين سفر اشاره كرد وگفت: در اين سفر ضمن اتخاذ 
تصميمات مناسبي براي تقويت همكاري ها، اقدامات 
اطالع رساني مانند سايت معرفي كاالهاي ايراني به زبان 
چيني نيز راه اندازي شد. وي اظهار اميدواري كرد اين 
نمايشگاه و جلسات و بازديدها بتواند نقطه عطفي در 
تحول صادرات ايران به چين ايجاد كند و افزود اين امر 
شدني است اما مقداري جديت و هماهنگي بيشتري 

مي خواهد.
وزير صمت با بيان اينكه از طريق صادرات كاال به چين 
مي توانيم به رونق بخش توليد كشور نيز كمك كنيم 
خواستار ش��ناختن ظرفيت بازار چين از سوي تجار 
و بازارگانان ايراني ش��د وگفت: واردات چين در سال 
2هزار و 300 ميليارد دالر است؛ در حالي كه كل واردات 
كشورهاي همسايه ايران در سال هزار و 300 ميليارد 
دالر است و اين رقم ها به خوبي بيانگر وجود بازار بزرگ 

چين است.
وي با بيان اينكه بايد براي حضور در نمايش��گاه چين 
در سال آينده از همين امروز برنامه ريزي كنيم، افزود: 
بايد به صورت وسيع تر و با همكاري اتاق بازرگاني و با 
حضور فعال تجار شاهد حضور جدي تر ايران در بازار 

چين باشيم.

   تاكيد چيني ها بر تقويت روابط تجاري با   ايران
از آ ن سو، معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان در 
ديدار با رضا رحماني وزير صمت كشورمان در شانگهاي، 

بر تقويت روابط اقتصادي و تجاري با ايران در حوزه هاي 
مختلف تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، »شاهين مصطفي 
اوف« در اي��ن ديدار بر توس��عه و گس��ترش روابط دو 
كشور تاكيد كرد. وي كه پيشتر وزير اقتصاد جمهوري 
آذربايجان بود و به مسائل تجاري و بازرگاني دو كشور 
آشنا است بر اتصال راه آهن و راه هاي زميني دو كشور و 
همچنين همكاري هاي مشترك در حوزه هاي صنعتي، 

تجاري و توليد مشترك تاكيد كرد.
»شاهين مصطفي اوف« با اشاره به سفر رييس جمهوري 
اس��المي ايران به باكو از چنين س��فرها و ديدارهايي 
به عنوان فرصت هايي نام برد كه مي تواند زمينه س��از 
گسترش روابط دو كشور باشد. رحماني هم در اين ديدار 
ضمن تاكيد بر توس��عه روابط دوجانبه در زمينه هاي 
تجاري، بازرگاني و صنعتي، بر پيگيري توافقات و تفاهم 

نامه هاي پيشين ميان دو كشور تاكيد كرد. 
وي همچنين بر پيگيري موافقت نامه هاي جديد به ويژه 
توافق نامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور اشاره كرد و 
گفت: اقالم مورد نظر در اين توافق نامه بايد هرچه زودتر 
مشخص شود و مس��ووالن ذي ربط دو كشور مباحث 
كارشناسي را پيش ببرند تا در آينده نزديك اين توافق 

نامه امضا شود. 
او از همبستگي دو كشور و همچنين حسن روابط ميان 
تهران و باكو به عنوان يك فرصت ارزنده براي تقويت 
روابط اقتصادي ميان دو كشور نام برد و گفت: امسال 
و س��ال گذش��ته روابط تجاري و صادرات دو كشور به 
ويژه صادرات ايران به جمه��وري آذربايجان، افزايش 

يافته است.
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 خدمات پس از فروش
در ايران ضعيف است

ايسنا| برخي خريداران از خدمات پس از فروش 
كاالي خ��ود رضايت ندارن��د. در اين باره رييس 
انجمن مديريت كيفيت ايران در بيان علت اين 
مساله معتقد اس��ت كه مسووليت توليدكننده 
و عرضه كننده در قوانين ايران، كم رنگ اس��ت. 
فرزين انتصاريان، خدمات پ��س از فروش را در 
ايران ضعيف توصي��ف و علت آن را بي پناه بودن 
مصرف كننده دانس��ت و اظهار ك��رد: در قانون 
تجارت بين المللي يكي از موارد؛ مسووليت هاي 
توليدكننده در پاس��خگويي ب��ه مصرف كننده 
اس��ت. وي افزود: قانون تجارت در بس��ياري از 
كشورها مي گويد مصرف كننده نبايد ثابت كند 
كه توليدكننده يا عرضه كننده مقصر است، بلكه 
بايد اعالم كند كه خسارت ديده و توليدكننده يا 
فروشنده؛ بايد از خود دفاع كنند. رييس انجمن 
مديريت كيفيت ايران با بيان اينكه به عنوان مثال 
در برخي كشورها گفته مي شود كه وجود قطعات 
يك خودرو بايد تا 10 سال در بازار تضمين شود، 
تصريح كرد: وقتي نماين��ده فروش يا تعميرات 
مصرف كننده را به رسميت نمي شناسد، خريدار 
بايد از راه هاي گوناگون و حتي در مواردي با البي 
و پارتي بازي، قطعه مورد نظر دستگاه خود را پيدا 
كند. به گفته انتصاريان، مسووليت توليدكننده و 

عرضه كننده در قوانين ايران كم رنگ است.

 ابطال پروانه كسب 
با اجاره غيرمجاز

تس�نيم| رييس اتاق اصناف تهران اعالم كرد: 
بيش��ترين تخلف و جرايم واحد هاي صنفي در 
واحد هايي صورت مي گيرد كه واحد صنفي خود 
را به افراد غير اجاره داده اند. قاسم نوده فراهاني با 
ارسال نامه اي به اتحاديه هاي صنفي نوشت: برابر 
اخبار و اطالعات واصله تعداد زيادي از صاحبان 
واحدهاي صنفي، واحد صنفي خود را به افراد غير 
اجاره داده اند و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده 
توسط اداره اماكن ناجا، بيشترين تخلف و جرايم 
نيز در اينگونه واحد ها صورت مي گيرد. او در اين 
نامه افزود: به استناد تبصره 5 ماده 12 قانون نظام 
صنفي در صورت واگ��ذاري واحد صنفي داراي 
پروانه كسب به غير، اتحاديه هاي صنفي مكلفند 
پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي، پروانه 
كس��ب آن را ابطال كنند. چنانچ��ه صاحب آن 
پروانه كس��ب به هر دليل در واحد صنفي خود 
حضور ن��دارد بايد فردي را به عنوان مباش��ر به 
اتحاديه معرفي و پس از اخ��ذ مدارك الزم وفق 
مقررات نسبت به صدور كارت مباشرت براي آنان 

اقدام نمايند.

قطعات ايمني خودروها 
حذف نشده است

تس�نيم| ايران خ��ودرو در اطالعي��ه اي اعالم 
ك��رد: قطعات ايمن��ي محصوالت اي��ران خودرو 
هرگز از توليدات خودروهاي تحويل فوري حذف 
نش��ده اس��ت و اين خودروها همچنان با دريافت 
اس��تانداردهاي موجود و مانند گذش��ته واگذار 
مي ش��ود. ايران خودرو، درپي انتشار برخي اخبار 
مبني بر حذف آپشن قطعات ايمني از خودرو هاي 
تحويل فوري به اطالع مي رساند، اين خبر از اساس 
خالف واقع اس��ت و بيان اينگونه اظهارات موجب 
ايجاد بي اعتمادي به صنعت داخلي مي ش��ود. در 
اين گزارش آمده است: از آنجايي كه شماره گذاري 
خودروها منوط به دريافت استانداردهاس��ت، از 
اساس امكان حذف قطعاتي كه با ايمني خودروها 
در ارتباط است وجود ندارد. بر اساس اين گزارش، 
محصوالت توليدي اين ش��ركت همچنان با طي 
كردن استانداردهاي مصوب ملي و با رعايت تمامي 
مالحظ��ات در ارتباط با كيفي��ت قطعات مرتبط 
باايمني خودرو است، توليد مي شود. اصوال امكان 
ندارد خودرو س��ازان قطعات ايمني خودرو را كم 
كنند و دراين صورت پليس راهور از شماره گذاري 

خودرو ها جلو گيري مي كند.

 جلوگيري از ترخيص
 ۱۰۰۰ خودرو يك شركت خاص

تسنيم | در حالي كه تاكنون توضيح مشخصي از 
سوي وزير صمت در توجيه سازوكار قانوني ترخيص 
1000 دستگاه خودروي متعلق به يك شركت داده 
نش��ده، ورود نهادهاي نظارتي مي تواند ابهامات اين 
پرونده را بر طرف كند. هفته گذشته افشاي دستور 
ترخيص نزديك به 1000 خودروي متعلق به يك 
شركت خاص در رس��انه ها جنجال ساز شد. بر اين 
اساس خبري با عنوان دستور ترخيص 1048 خودرو 
به صورت گس��ترده در رسانه ها منتشر شد. هرچند 
مشخص نيست پيشنهاد ترخيص اين خودروها از 
سوي كدام دستگاه به وزير صمت داده شده اما به هر 
ترتيب دبير انجمن واردكنندگان خبر از ورود نهادهاي 
نظارتي به اين پرونده داده است. دادفر درخصوص عدم 
وجود مصوبه دولت براي ترخيص اين خودروها، گفت: 
با توجه به اينكه دولت هيچ مصوبه اي در اين خصوص 
نداش��ته و موضوع ترخيص خودروهاي وارداتي نيز 
با ابهامات زيادي مواجه است، انجمن واردكنندگان 
خودرو در نامه اي به س��ازمان بازرس��ي كل كشور، 
موضوع را مط��رح كرده و خواس��تار ورود نهادهاي 
نظارتي به اين حوزه شد. دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو افزود: بر اين اساس، نهادهاي نظارتي به اين 
پرونده  ورود كرده و سازمان بازرسي كشور نيز آن را در 
دست پيگيري دارد. در همين حال، يكي از مسووالن 
گمرك نيز با اش��اره به دس��تور جلوگيري از خروج 
خودروهايي كه طي روزهاي گذش��ته بحث مجوز 
ترخيص آنها مطرح شده بود، گفت: از ستاد گمرك 
ايران اعالم شد كه فعال هيچ خودرويي امكان خروج 

از گمركات را ندارد.

دبيركل»يونيدو«درديداربامعاونوزيرصمتمطرحكرد

اعالمآمادگييونيدوبرايتوسعههمكاريهايصنعتيباايران
دبيركل سازمان توسعه صنعتي ملل متحد )يونيدو(، 
در دي��دار با معاون آموزش، پژوه��ش و فناوري وزير 
صنعت، معدن و تجارت، با تشريح ماموريت هاي اين 
سازمان در جهت اجراي اهداف توسعه پايدار صنعتي 
س��ازمان ملل متحد، آمادگي اين نهاد را براي اجراي 

پروژه هاي مشترك با ايران اعالم كرد. 
به گزارش، معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت 
صمت، معاون آم��وزش، پژوهش و فن��اوري وزارت 
صمت به اتفاق هيات هم��راه با »لي يانگ«، دبيركل 
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( در حاشيه 

هجدهمين كنفرانس س��ازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد )يونيدو(، ديدار و در مورد همكاري هاي دو جانبه 

گفت وگو كردند.
در هجدهمين كنفراس سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد )يونيدو(، دبيركل اين س��ازمان ضمن تشريح 
ماموريت هاي اين س��ازمان در جهت اجراي اهداف 
توسعه پايدار صنعتي سازمان ملل متحد، آمادگي خود 
را براي اجراي پروژه هاي مشترك با ايران اعالم كرد. 

وي در ادامه به برخي از پروژه هاي مش��ترك ايران و 
يونيدو، همچون »پروژه توسعه پايدار صنعت سنگ 

در ايران«، »بهبود كسب وكارهاي كوچك و متوسط 
در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات« اشاره و اظهار 
كرد: عالوه بر اين موارد، آمادگي يونيدو براي همكاري 

بيشتر با ايران در آينده اي نزديك را اعالم مي دارم. 
در اين نشس��ت همچنين، معاون آموزش، پژوهش و 
فناوري وزارت صمت گزارش��ي از پروژه هاي خاتمه 
يافته، در حال اجرا و در نوبت اجرا به صورت مشترك با 
يونيدو را ارايه و تصريح كرد: اين پروژه ها در حوزه هاي 
»حفظ محيط زيس��ت، كارآيي منابع، بهبود زنجيره 
ارزش در صنايع و كش��اورزي، صنعت س��بز و ايجاد 

اش��تغال پايدار« بوده اس��ت. برات قباديان در اظهار 
كرد: اين پروژه ها از جمله پروژه هاي اولويت دار توسعه 
صنعتي در »برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و 

اجتماعي ايران« در سال هاي ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ است.
وي همچني��ن پروژه ه��اي ظرفيت س��ازي تجارت، 
كارآيي و بهره وري انرژي در صنايع كليدي انرژي بر، 
تعويض گازهاي مخرب كارخانجات يخچال سازي و 
ايجاد اشتغال پايدار براي زنان، جوانان و افراد معلول 
را از جمله پروژه هاي در حال اجرا با همكاري يونيدو 

دانست. 

معاون آموزش پژوهش و فن��اوري وزارت صمت، به 
پروژه توسعه زنجيره ارزش ماهيگيري و صنايع وابسته 
در چابهار، پروژه توسعه سكونت پايدار مهاجرين افغاني 
در ايران و نوآوري در پروژه توسعه منطقه استان بوشهر 
اشاره و خواستار تامين مالي پروژه توسعه پايدار صنعت 
سنگ از سوي يونيدو شد تا اين پروژه هرچه زودتر به 
مرحله عملياتي برسد. قباديان در ادامه خواستار كمك 
مالي 1‚5 ميليون دالري »GEF« براي تكميل پروژه 
بهبود بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي از سوي 

يونيدو در ايران شد.



15 جهان

»مايكلبلومبرگ«كارزارانتخاباتيخودراآغازميكند

نگرانيجمهوريخواهانازكاهشحمايتافكارعمومي

ورود  رقيب جديد ترامپ به عرصه انتخابات
گروه جهان| 

مايكل بلومبرگ شهردار سابق نيويورك و ميلياردر معروف 
امريكايي، وارد كارزار رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 
2020 ميالدي شد. با ورود بلومبرگ به عرصه رقابت هاي 
انتخاباتي، دونالد ترامپ از حزب جمهوري خواه حاال بايد 
عالوه بر چالش جدي تحقيقات بر سر استيضاحش، خود 
را براي رويارويي با يك رقيب قدر سياس��ي هم آماده كند. 
جمهوري خواهان نيز به شدت نگران هستند. نتايج انتخابات 
ايالتي هفته گذشته نشان داده كه رياست جمهوري جنجالي 
ترامپ براي آنان هزينه س��از بوده است. در انتخابات هفته 
گذشته در چند ايالت كه بطور تاريخي به جمهوري خواهان 
راي مي دادند، نام نمايندگان حزب دموكرات به عنوان پيروز، 
خوانده شد.  مايكل بلومبرگ گرچه ماه ها پيش از احتمال 
ورود به رقابت هاي انتخاباتي براي مبارزه با ترامپ خبر داده 
بود اما اكنون او به اين نتيجه رس��يده كه داوطلبان فعلي 
دموكرات از توانايي كافي براي كنار زدن ترامپ برخوردار 
نيستند. اين ميلياردر ۷۷ ساله، در گام نخست از ايالت آالباما 
براي رقابت هاي مقدماتي ثبت نام كرده است. دونالد ترامپ 
تاكنون جو بايدن را جدي ترين رقي��ب خود از دموكرات 
مي دانس��ت و براي از ميدان به در كردن او، هزينه سياسي 

گزافي هم پرداخت كرده است. 
آسوشيتدپرس به نقل از هووارد ولفسان مشاور بلومبرگ، 
نوشته شهردار پيشين نيويورك نگران است كه داوطلبان 
فعلي دموكرات در موقعيت خوبي ب��راي مبارزه كردن با 
ترامپ نيستند. به اعتقاد ناظران، مايكل بلومبرگ چالش 
ايدئولوژيك ج��دي براي جو بايدن مع��اون اول اوباما هم 
به ش��مار مي رود. برخي ش��انس بلومبرگ را از اين جهت 
براي پي��روزي در رقابت هاي درون حزبي باال مي دانند كه 
رسانه هاي ميلياردرهايي كه روابط عميقي با وال استريت 
دارند )از جمل��ه خبرگزاري بلومب��رگ( مي توانند عليه 
داوطلباني همچون اليزابت وارن و برني سندرز )چپ گرا( 
اقدام كنند، كساني كه شعارهايي عليه درآمدهاي نابرابر و 
ماليات ثروتمندان امريكايي سر مي دهند. جو بايدن، برني 
سندرز، اليزابت وارن، پته بوتيجيج، كامال هريس، جوليان 
كاسترو و كوري بوكر بخشي از داوطلبان دموكرات هستند 

كه در نظرسنجي ها رتبه هاي بيشتري به دست آورده اند. 

نگرانيجديجمهوريخواهان
اما جمهوري خواهان گذشته از بلومبرگ، با يك چالش بسيار 
جدي تر روبرو هستند كه ابعاد آن روز به روز گسترده تر هم 
مي شود: از دست رفتن حمايت افكار عمومي. خبرگزاري 

فرانسه نوش��ته: پيروزي نامزدهاي دموكرات در انتخابات 
محلي و ايالتي در كنتاكي و ويرجينيا چشم انداز انتخابات 
رياست جمهوري را براي جمهوري خواهان تيره تر از گذشته 
كرده است. نتايج انتخابات نشان مي دهد كه حتي در ايالت 
»مي سي سي پي« كه نامزد جمهوري خواه براي فرمانداري 
بر رقيب دموكرات خود پيروز شده، آراي جمهوري خواهان 
در راي گيري به شدت عقب نشيني كرده است. آنچه در اين 

ميان جالب است نقش ضدتبليغاتي ترامپ است. 
رييس جمهوري امريكا هفته گذش��ته و يك روز پيش از 
راي گيري با اشاره به انتخابات در ايالت كنتاكي در پيامي 
به هواخواهان خود گفته بود »باختن در اين ايالت نش��ان 
بسيار بدي با خود دارد و شما حتمًا نمي پذيريد كه چنين 
رويدادي براي براي من رخ دهد«. بيس��ت و چهار ساعت 
پس از آن »اندي ِبشير« نامزد دموكرات، پيروز اين انتخابات 
شد؛ آن هم در شرايطي كه ترامپ خود در آخرين انتخابات 
رياس��ت جمهوري در اين ايال��ت ٣٠درصد بر رقيب خود 

هيالري كلينتون پيش گرفته بود.  در ايالت ويرجينيا هم 
دموكرات ها براي نخستين بار در ٢۵سال اخير كنترل دو 
مجلس ايالتي را به دست گرفتند. آنان كه پيش از اين در 
انتخابات فرمانداري ها در اين ايالت پيروز ش��ده بودند، به 
اين ترتيب كليه نهادهاي ايالت��ي را در اختيار خود دارند. 
تام ِپِرز رهبر حزب دموكرات، تام ِپِرز، با اشاره به نتايج اين 
انتخابات گفته: »اين پي��روزي تاريخي بايد ترامپ و همه 
جمهوري خواهان را به لرزه اندازد.« برني سندرز هم او انتشار 

توئيتي وعده داده: »سال آينده، كار را تمام خواهيم كرد.«

تحقيقاتاستيضاح
نگراني جمهوري خواهان چندان هم بيراه نيست. مجلس 
نمايندگان از چهارشنبه هفته آينده قرار است كه جلسات 
علني تحقيقات مربوط به استيضاح ترامپ را آغاز كند. گفته 
شده، در روزهاي اول كساني براي شهادت حاضر مي شوند 
كه پيشتر پشت درهاي بسته به سوال ها پاسخ داده بودند. 

اين شهادت ها از تلويزيون به صورت زنده پخش خواهد شد.
در تازه ترين تحول مربوط به تحقيق��ات درباره »ماجراي 
اوكراين« يك ديپلمات بلندپايه ديگر عليه وكيل ترامپ 
شهادت داده و او را به راه اندازي كارزاري سرشار از دروغ عليه 
سفير پيشين اياالت متحده در اوكراين متهم كرده است. 
همچين گفته ش��ده، كه جان بولتون مشاور امنيت ملي 
سابق ترامپ، از حضور در جلسه مجلس نمايندگان براي 
شهادت خودداري كرده است.  دويچه وله نوشته: جورج كنت 
ديپلمات ارشد امريكايي، در جلسه اي به پرسش هاي كميته 
تحقيقاتي پاسخ داده كه اكنون پروتكل گفته هاي او منتشر 
شده است. جورج كنت در اين جلسه به ويژه عليه رودلف 
جولياني وكيل ترامپ، اتهامات سنگيني مطرح كرده است.

به گفته اين ديپلمات بلندپايه، جولياني با راه اندازي كارزاري 
سرشار از دروغ در تالش تخريب شخصيت ماري يووانويچ 
سفير پيشين اياالت متحده در اوكراين، بوده است. يووانويچ 
در ماه مه سال جاري ميالدي پيش از آنكه دوره ماموريت اش 

پايان يابد، از سمتش به عنوان سفير بركنار شده و به امريكا 
فراخوانده ش��ده بود. طبق اظهارات ج��ورج كنت كارزار 
تبليغاتي كثيف جولياني عليه يووانوويچ سبب بركناري 
سفير پيشين امريكا شده بود. كنت در جلسه استماع در برابر 
كميته تحقيقات تصريح كرد: »ادعاهاي او ]جولياني[ عليه 
يووانوويچ بي اساس و نادرست بوده اند. همين و بس.« اين 
ديپلمات امريكايي گفته جولياني ماه ها اطالعاتي نادرست 

درباره سفير پيشين امريكا در اوكراين منتشر كرد.
كنت همچنين گفته خود او نيز مورد حمالت تبليغاتي وكيل 
ترامپ قرار گرفته است. كنت در اين رابطه اضافه كرد، يك 
كارمند بلندپايه وزارت خارجه امريكا به او گفته است كه در 
پس پرده بماند و آرامش خود را حفظ كند. جورج كنت در 
جريان شهادت خود در برابر كميته تحقيقات گفت: »ترامپ 
مي خواسته كه از زبان رييس جمهوري اوكراين تنها سه كلمه 

را بشنود: تحقيقات، بايدن و كلينتون«. 
ماري يووانوويچ، سفير پيشين امريكا در اوكراين نيز خود 
چندي پيش پس از پاسخ دادن به پرسش نمايندگان كنگره 
از به راه افتادن يك كارزار كثيف تبليغاتي عليه خود خبر داده 
و گفته بود كه سرنخ اين تبليغات رسانه اي مسموم در دست 
رودلف جولياني، وكيل ش��خصي دونالد ترامپ و شماري 
از بازرگانان اوكرايني است. يووانوويچ تصريح كرده بود كه 
برخي از مسووالن دولت اوكراين به او هشدار داده اند كه كاخ 
سفيد و جولياني برنامه هايي براي آسيب رساندن به حيثيت 
او دارند. ماجراي اوكراين به مكالمه تلفني ميان دونالد ترامپ 
و همتاي اوكرايني او، ولودمير زلنسكي برمي گردد كه 2۵ 
جوالي سال جاري ميالدي صورت گرفته بود. اين مكالمه 
در كانون تحقيقاتي است كه سه كميته كنگره امريكا سرگرم 
انجام آن هستند. اين سه كميته مي كوشند مبنايي براي اين 
اتهام بيابند كه رييس جمهوري امريكا با به كارگيري قدرتش 
در تالش اس��تفاده از دولتي خارجي براي يافتن اطالعات 

مخرب عليه جو بايدن، رقيب انتخاباتي اش بوده است.
ترامپ اين ماجرا را انكار كرده و گفته اس��ت كه هيچ 
بده و بستان سياس��ي وجود نداشته و او هرگز كمك 
۴00ميليون دالري نظامي به اوكراين را با هدف وادار 
كردن دولت زلنسكي به تحقيقات عليه پسر جو بايدن 
معلق نگذاشته است. خالف اظهارت ترامپ مقام هاي  
احضار شده به كنگره در يك ماه گذشته به سه كميته 
متمركز بر اي��ن تحقيقات گفته اند، ه��م اين كمك 
نظامي و هم ديدار ترامپ و زلنس��كي در كاخ سفيد به 
اعالم علني تحقيقات عليه جو بايدن و پسرش از سوي 

رييس جمهوري اوكراين مشروط شده بوده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

احتمالآزاديقريبالوقوع
»لوالداسيلوا«قوتگرفت

گروه جهان| وكالي لوال داسيلوا رييس جمهوري 
چپ گ��راي پيش��ين برزي��ل، از ام��كان آزادي 
قريب الوقوع او خبر مي دهند. لوال از يك سال و نيم 
پيش و به جرم فساد مالي زنداني است. به گزارش 
يورونيوز، قضات ديوان عالي برزيل پنجش��نبه با 
صدور حكم��ي اعالم كردند اج��راي حكم حبس 
يك مجرم پيش از پايان تمام راه هاي تجديدنظر و 
فرجام خواهي، مغاير قانون اساسي برزيل است. اين 
راي وحدت رويه با نظر موافق ۶ عضو از مجموع ۱۱ 
قاضي عالي ترين مرجع قضايي برزيل صادر ش��د. 
به اي��ن ترتيب و با صدور اي��ن راي احتمال آزادي 
نزديك به ۵ هزار زنداني برزيلي، از جمله داس��يلوا 
قوت گرفته است. رييس جمهوري اسبق برزيل در 
حال گذران دوره محكوميت ۸ سال و ۱0ماه خود 
اس��ت. لوال و حاميانش ماجراي اتهام فساد مالي را 
توطئه از س��وي احزاب رقيب و نهادهاي قدرتمند 
برزيل توصيف مي كنند. ل��وال آوريل 20۱۸ براي 
اجراي حكم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. 
اين در حالي است كه محكوميت او صرفا در دادگاه 
تجديد نظر تاييد شده بود و وي امكان شكايت از اين 
حكم در مراجع قضايي باالتر را داشت. وكالي لوال 
داسيلوا ۷۴ ساله بالفاصله پس از اعالم راي ديوان 
عالي با صدور بيانيه اي اعالم كردند خواستار آزادي 
فوري موكل خود خواهند شد كه تاكنون ۵۷۹ روز را 
به شكل غيرقانوني در زندان سپري كرده است. لوال 
متهم است كه در قبال دريافت يك خانه سه طبقه در 
يكي از سواحل سائوپائولو، به نفع يكي از شركت هاي 
تابع كمپاني ترمينال بنادر برزيل عمل كرده است.

كرهشمالينخستوزيرژاپن
رااحمقخواند

گروه جهان|كره ش��مالي پنجش��نبه آبه شينزو 
نخس��ت وزير ژاپ��ن، را به دلي��ل انتقادات��ش عليه 
آزمايش هاي تس��ليحاتي پيون��گ يانگ »احمق« 
خواند. ژاپن پيشتر در واكنش به اقدام كره شمالي در 
شليك دو پرتابه به سمت دريايي بين شبه  جزيره كره 
و ژاپن گفته بود اين موشك ها احتماال موشك هاي 
بالس��تيك بوده اند و ناقض تحريم هاي سازمان ملل 
به حساب مي آيند. آبه شينزو ضمن محكوميت اين 
حركت كره شمالي گفته بود مش��تاق است »بدون 
پيش ش��رط« با كيم  جونگ  اون رهبر كره ش��مالي 
ديدار كند تا موضوع ش��هروندان ژاپني ربوده شده، 
در سال 2002 را حل و فصل كند. خبرگزاري رسمي 
كره شمالي به نقل از سونگ ايل هو نماينده اين كشور 
در امور ژاپن گفته »آبه شينزو طوري سروصدا به راه 
انداخته كه گويي يك بمب هسته اي وسط خاك ژاپن 
خورده اس��ت. آبه كه اقدامات مشروع كره شمالي در 
جهت دفاع از خودش را آماج حمالت قرار داده بهتر 
است روياي اين را كه بتواند به پيونگ يانگ وارد شود 
از سر بيرون كند.«  جونيچيرو كويزومي نخست وزير 
اسبق ژاپن، در سال 2002 به پيونگ يانگ رفت و با پدر 
رهبر فعلي كره شمالي ديدار كرد. با اين حال آبه هرگز 
با كيم جونگ اون مالقاتي نداشته است. نخست وزير 
فعلي ژاپن پيشتر وعده داده بود شهروندان ربوده شده 
اين كشور در كره شمالي را بازخواهد گرداند. در 2002 
دولت كره شمالي اذعان كرد كه ۱۳شهروند ژاپني را 
در حد فاصل سال هاي ۱۹۶0 تا ۱۹۸0 بازداشت كرده 
است. توكيو شمار آنان را ۱۷تن مي داند كه تاكنون پنج 

تن از آنان به خاك اين كشور بازگشته اند. 

ترامپبهپرداخت۲ميليون
دالرجريمهمحكومشد

گروه جهان|دستگاه قضايي امريكا دونالد ترامپ 
را به دليل استفاده از بنگاه خيريه اش براي اهداف 
سياسي شخصي به پرداخت دو ميليون دالر محكوم 
كرده است. دادستان نيويورك در ماه ژوئن 20۱۶ 
مدعي شده بود كه از سازمان خيريه »بنياد ترامپ« 
و تشكيالت وابسته به آن نه براي اهداف نيكوكارانه، 
بلكه براي اهداف ش��خصي اس��تفاده شده است. 
بر اس��اس مدارك موجود در اين پرونده قضايي، 
رييس جمهوري امريكا و سه تن از فرزندانش يعني 
دونالد پسر، اريك و ايوانكا با دادستان، لتيشيا جيمز 
هماهنگ كرده اند تا قضيه به شيوه اي دوستانه حل 
و فصل ش��ده و پرونده مختومه شود. اين در حالي 
اس��ت كه ترامپ بارها تكرار كرده كه در مورد اين 
اتهام با كسي معامله نخواهد كرد. آخرين موردي 
كه از اين پرونده رو شده درباره يك ضيافت شام با 
نيت نيكوكارانه در ژانويه 20۱۶ در ايالت آيوواست 
كه در واقع به دس��ت تيم انتخاباتي ترامپ برگزار 
شد. 2.۸ميليون دالري كه در جريان اين مهماني 
شام به دست آمد در نهايت به نفع تبليغات كارزار 
رياست جمهوري ترامپ مصرف شد. البته اين پول 
به حساب موسسات حمايت از كهنه سربازان امريكا 
ريخته شد، اما دادستان بر اين باور است كه ترامپ 
با نمايش عمومي دست و دلبازي خود، از مرز عمل 
نيكوكارانه و داوطلبانه را با تبليغات سياسي مخلوط 
كرده است. ترامپ گفته: »دادستان نيويورك عمدا 
و به داليل سياسي توافق را بر هم زده است. من تنها 
كسي هس��تم كه به بنياد خيريه كمك مي كند و 

اينطور مورد حمله قرار مي گيرد. “

هشداربانكجهانيدرباره
بحراناقتصاديلبنان

گروه جهان| بانك جهاني ضمن هش��دار درباره 
بحران اقتصادي در لبنان، تاكيد كرده كه از دولت 
جديد اين كشور حمايت خواهد كرد. بانك جهاني 
اعالم كرد در حماي��ت از دولت ديد لبنان كوتاهي 
نخواه��د ك��رد و هش��دار داد كه اين كش��ور براي 
رس��يدگي به بحران اقتصادي خود ك��ه روز به روز 
شرايطش بدتر مي شود زماني براي هدر دادن ندارد. 
بانك جهاني خواستار تشكيل هرچه زودتر كابينه 
جديد دولت لبنان ش��د و پيش بين��ي كرد ركود 
اقتصادي لبنان باالتر از برآوردهاي پيشين اين بانك 
خواهد بود. اعتراض ها در لبنان باعث شد كه چندي 
پيش سعد حريري نخست وزير اين كشور، استعفا 
كند. بانك جهاني پيش��تر پيش بيني كرده بود كه 
لبنان امسال با ركود و رشد اقتصادي 0.2درصدي 
روبرو خواهد بود كه در هشدار جديدش اين برآورد را 
خوش بينانه دانسته است. سعد حريري در تازه ترين 
موضع خود اعالم كرده اصراري براي نخست وزيري 
ندارد اما هنوز در خصوص اينكه چه تصميمي دارد، 
پاسخ نهايي نداد. در اين ميان برخي محافل سياسي 
لبنان و كساني كه با حريري در تماس بوده اند، اصرار 
او به صرف نظر كردن از نخس��ت وزيري مجدد را به 
نوعي فرار از مسووليت مي دانند. در همين ارتباط 
روزنامه االخبار نوش��ته: »حري��ري اكنون در حال 
تاكيد بر اين نكته است كه تمايلي براي بازگشت به 
نخست ويري ندارد، اما در مورد اينكه چه كساني را 
براي نخس��ت وزيري نامزد مي كند نيز طرح جدي 
ن��دارد و نهايت آنچه در اين خص��وص اعالم كرده 
اين است كه آماده كمك در تشكيل دولت است.« 

افزايشبيكاريدرژاپن،كاهش
رشداقتصاديدرهنگكنگ

گروه جهان| نرخ بيكاري ژاپن تا پايان سپتامبر 
به 2.۴درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. به گزارش 
تردينگ اكونوميكس، هر چند نرخ بيكاري ژاپن تا 
پايان ماه سپتامبر با 0.۱ درصد افزايش نسبت به ماه 
قبل به 2.۴درصد رسيد اما اين نرخ هنوز هم يكي از 
پايين ترين نرخ هاي بيكاري ثبت شده در سومين 
اقتصاد بزرگ جهان در طول ۳0سال اخير محسوب 
مي شود. نرخ شغل به تقاضا كه ميزان فرصت هاي 
ش��غلي موجود به ازاي هر ۱00نف��ر جوياي كار را 
مي س��نجد نيز در اين مدت ب��ا 0.2درصد كاهش 
نسبت به نرخ ماه قبل در سطح ۱.۵۷قرار گرفت. در 
اين مدت شمار افراد بيكار با ۱۳0 هزار نفر افزايش 
نس��بت به ماه قبل به يك ميليون و ۶۷0 هزار نفر 
رسيده است اما شمار شاغلين ۵0 هزار نفر كاهش 
يافته و به ۶۷ميليون و ۳00هزار نفر رسيده است. 
در ديگر تحول مهم اقتصادي منطقه ش��رق آسيا، 
رشد اقتصادي هنگ كنگ تحت تاثير ناآرامي هاي 
داخلي و تش��ديد جنگ تجاري، كاهش شديدي 
را تجربه كرده، به گونه اي كه رش��د سه ماهه سوم 
امسال به منفي ۳.2درصد رسيده است. اين براي 
نخستين بار از ركود بزرگ 200۹ است كه اقتصاد 
هنگ كنگ كوچك مي ش��ود. دولت هنگ كنگ 
در واكنش به اين كاهش رش��د اعالم كرده بزودي 
از يك بسته محرك رش��د به ارزش 2ميليارد دالر 
هنگ كنگ رونماي��ي خواهد كرد. كاهش رش��د 
اقتصادي هنگ كن��گ بيش از هم��ه تحت تاثير 
كاهش رش��د در بخش هاي حمل و نقل، توريسم، 

خرده فروشي و سرمايه گذاري قرار گرفته است.
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تقابللفظيبرسر
»مرگمغزيناتو«

 گ�روه جهان| آن��گال مركل صدراعظ��م آلمان، 
گفته به هيچ وجه با ديدگاه راديكال امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، مبني بر مرگ مغزي ناتو 
همداستان نيس��ت. ماكرون با اشاره به  نابساماني و 
ناهماهنگي ه��اي موجود در بطن س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالي از مرگ مغزي ناتو ابراز تاس��ف 
كرده بود. به گزارش يورونيوز، امانوئل ماكرون از نبود 
هماهنگي الزم ميان اياالت متح��ده امريكا و اروپا 
در سازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي و نيز رويكرد 
يكجانبه تركيه در سوريه به عنوان نشانه هاي اين نا 
به  ساماني نام برد و »مرگ مغزي ناتو« را محكوم كرد. 
رييس جمهوري فرانسه در گفت وگو با اكونوميست 
تصريح ك��رده: »آنچه ما اكنون در ح��ال تجربه آن 
هستيم چيزي جز مرگ مغزي ناتو نيست.« ماكرون 
با اشاره به عمليات نظامي تركيه در شمال سوريه گفته: 
»هيچ نوع هماهنگي در تصميم هاي استراتژيك ميان 
امريكا و شركاي اروپايي ناتو وجود ندارد و ما در حال 
حاضر شاهد تجاوز بدون هماهنگي تركيه، يكي از 
شركاي ناتو به منطقه اي هستيم كه منافع ما را به خطر 
انداخته است.« امانوئل ماكرون كه حدود يك ماه پيش 
از برگزاري اجالس سران ناتو در لندن سخن مي گفت 
بار ديگر خواستار تقويت بنيه دفاعي اروپا شده و تاكيد 
كرده: »اكنون بايست اهداف استراتژيك ناتو بطور 
صريح و روشن مشخص ش��ود.« رييس جمهوري 
فرانسه با تاكيد بر ناهماهنگي هاي موجود ميان دو 
قطب اصلي ناتو، آينده ماده پنج اين پيمان را كه در آن 
بر همبستگي نظامي ميان اعضاي ناتو در صورت به 
خطر افتادن امنيت يكي از اعضا تاكيد شده است، زير 
سوال برد. ماكرون در اين خصوص تصريح كرده: »چه 
بر سر ماده پنج پيمان خواهد آمد؟ اگر دولت بشار اسد 
تصميم بگيرد به حمله تركيه پاسخ دهد آيا ما در اين 
نبرد مداخله خواهيم كرد؟ اين سوالي است كه بايد به 
آن پاسخ داده شود. “ رييس جمهوري فرانسه در بخش 
ديگري از س��خنان خود گفته: »ما متعهد به مبارزه 
با تروريسم هس��تيم. پارادوكس ماجرا اين است كه 
تصميم امريكا ]براي عقب نشيني از شمال سوريه[ و 
حمله نظامي تركيه هر دو به يك نقطه منتهي مي شود 
كه عبارت است از قرباني شدن شركايي كه در منطقه با 
داعش مي جنگيدند.«  اين بخش از سخنان ماكرون به 
نيروهاي دموكراتيك سوريه، متحد امريكا براي مقابله 
با داعش اشاره دارد كه در جريان تهاجم نظامي تركيه 

مورد هدف قرار گرفتند. 

خسارت6ميليارددالري
ناآراميهايعراق

سخنگوي نخست وزير عراق ميزان خسارت هاي 
ناشي از تظاهرات اخير در اين كشور را ۶ ميليارد 
دالر برآورد كرده است. به گزارش سومريه نيوز، 
عبدالكريم خلف گفته: »خسار تظاهرات اخير در 
بغداد و شهرهاي ديگر به ۶ ميليارد دالر رسيده 
است و آنچه كه در بندر ام قصر رخ داده ضررهاي 

هنگفتي را به شهروندان وارد كرده است.«

اردوغاناروپاراتهديدكرد
 رييس جمه��وري تركيه گفته آن��كارا در صورتي  
كه از جانب اتحاديه اروپا كمك��ي براي ميزباني از 
پناهجويان س��وري دريافت نكند، درهاي اروپا را 
به روي آنان باز خواهد ك��رد. رجب طيب اردوغان 
با اع��الم اينكه تعداد زيادي از پناهجويان س��وري 
حاضر در تركيه قصد مهاجرت به اروپا را دارند، گفته 
اگر كمك هاي الزم را دريافت نكند درهاي اروپا را 
به روي مهاجران خواهد گشود. روابط تركيه و اروپا در 

سال هاي اخير پر فراز و نشيب بوده است. 

3قاضيافغان
درحملهطالبانكشتهشدند

س��ه قاضي و يك كارمند اداري واليت پكتيا در 
افغانستان كه قصد سفر به كابل را داشتند در بين 
راه هدف نيروهاي طالبان قرار گرفته و به ضرب 
گلوله كشته شدند. سخنگوي والي پكتيا گفته اين 
حمله در ناحيه لوگر واقع در جنوب كابل روي داده 
است. به گفته او، پيكارجويان طالبان خودرو حامل 
اين چهار نفر را در بزرگراه بين كابل و لوگر متوقف 

كرده و به آنها شليك كرده اند. 

رياضبهاستخدامجاسوس
درتوييترمتهمشد

دادس��تان هاي امريكا عربستان س��عودي را متهم 
كرده اند با اس��تخدام دو تن از كاركن��ان توييتر، از 
هزاران حس��اب كاربري جاسوسي كرده است. يك 
مقام ارشد س��عودي در واكنش به اين اتهام ها بدون 
آنكه توضيح مستقيمي ارايه كند گفته: »ما از همه 
شهروندان توقع داريم تابع قوانين كشوري باشند كه 
در آن زندگي مي كنند.« دادستاني مي گويد اين افراد 
براي يك »عضو درجه يك خاندان س��لطنت« كار 
مي كردند و كارشان پيدا كردن هويت واقعي دارندگان 
حس��اب هاي توئيتري بوده است. واشنگتن پست 

نوشته، اين فرد وليعهد محمد بن سلمان است.

آغازبهكارائتالفدريايي
امنيتخليجفارس

ائتالف دريايي به رهبري اياالت متحده از پنج شنبه 
عمليات خ��ود را با هدف حفاظ��ت از عبور و مرور 
دريايي در آب هاي خليج فارس بطور رس��مي در 
بحرين آغ��از كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، 
جيم مالوي معاون فرمانده نيروهاي دريايي اياالت 
متحده در خاورميانه، گفته عمليات س��انتينل با 
هدف حفاظت از خليج فارس و درياي عمان، يك 

ابزار دفاعي است كه هيچ كس را تهديد نمي كند.

تقويتگمانهزنيهامبنيبرپايانجنگتجاري

توافقچينوامريكابرايكاهشتدريجيتعرفهها
گروه جهان| 

اياالت متحده اعالم كرده كه بخش نخست از توافق تجاري 
با چين شامل كاهش تدريجي تعرفه ها خواهد بود. انتظار 
مي رود كه در همين زمينه توافق نامه موقتي ميان امريكا 
و چين امضا ش��ود، توافقي كه بر اس��اس آن امريكا اعمال 
حقوق گمركي اضافي به ارزش ۱۵۶ميليارد دالر را كه براي 
واردات كاالهاي چيني از تاريخ ۱۵ دسامبر پيش بيني كرده 
بود، حذف كند. اين كاالها به ويژه شامل گوشي تلفن همراه، 

لپ تاپ و اسباب بازي مي شود.  
گائو فنگ، س��خنگوي وزارت بازرگاني چين، هم با تاييد 
اين خبر گفته كه حذف تعرفه ها يكي از شرايط مهم براي 
رسيدن به هرگونه توافقي با امريكا در اين زمينه بوده است. 
اين مقام چيني با تأكيد بر اينكه در »مرحله نخست«، هر 
دو كشور بايد بطور همزمان برخي تعرفه هاي اعمال شده بر 
كاالهاي وارداتي يكديگر را لغو كنند، گفته: »جنگ تجاري 
با تعرفه ها آغاز شد و با حذف تعرفه ها هم بايد پايان يابد. در 
مرحله اول، نسبت تعرفه هاي حذف شده براي هر دو طرف 

بايد يكي باشد، اما در مورد شمار دقيق تعرفه هايي كه بايد 
حذف ش��وند، مي توان گفت وگو كرد.«  اين مقام چيني با 
يادآوري اينكه در دو هفته گذشته مذاكره كنندگان اصلي 
دو كشور گفت وگوهاي جدي و سازنده اي براي يافتن راه حل 
مناسب براي مشكالت مختلف فيمابين داشته اند، گفته 
است: »ضمن آنكه طرفين توافق كردند تعرفه هاي اضافي 
طي مراحل مختلف حذف كنند، پيشرفت هاي قابل توجه 
ديگري نيز در مذاكرات به دس��ت آمد. “ سخنگوي وزارت 
بازرگاني چين با اين حال در م��ورد تقويم اجراي مراحل 
مختلف اين توافق، جزيياتي ارايه نداد. پس از اين سخنان، 
خبرگزاري رسمي چين، ش��ين هوا اعالم كرد مسووالن 
گمرك اين كشور با وزارت كشاورزي درباره حذف گام به 
گام محدوديت ها بر واردات مرغ از امريكا مشورت كرده اند. 
چين از ژانويه 20۱۵ به دنبال شيوع آنفلوانزاي مرغي، واردات 
مرغ و تخم مرغ از امريكا را ممنوع كرده بود.  پيشتر نيز ويلبر 
راس وزير بازرگاني امريكا نسبت به امضاي بخش اول توافق 
تجاري با چين در ماه ميالدي جاري ابراز خوش بيني كرده 

و گفته بود: »مجوزها براي شركت هاي امريكايي به منظور 
فروش قطعات به شركت هواوي مدت كوتاهي پس از امضاي 
توافق صادر خواهد شد.« او بخش اول توافق را بسيار پيچيده 
خوانده و گفته بود: »امريكا مطمئن خواهد شد كه دو طرف 
درك بسيار صحيح و روشن و دقيقي از مسائل مورد توافق هر 
كدام از طرفين دارند.«  گفته شده، توافق موردنظر احتماال 
در ماه جاري ميالدي نهايي خواهد شد و تنها مي ماند اينكه 
»شي جين پينگ« و دونالد ترامپ روساي جمهوري چين 
و امريكا در مورد مكان��ي كه بايد توافق نامه را در آنجا امضا 
كنند، به نتيجه برسند.  دونالد ترامپ پيشتر گفته بود كه 
ترجيح مي دهد اين توافق را در اياالت آيوا امضا كند، جايي 
كه كشاورزانش از افزايش تعرفه ها به شدت آسيب ديده اند. 
 خبرگزاري لومبرگ هم به نقل از منابع آگاه نوشته بود كه 
چين در حال بررسي مكان هايي در امريكاست كه »شي 
جين پينگ« قرار است با ترامپ براي امضاي فاز اول توافق 
ديدار كند. گفته ش��ده، مقامات در پكن اميدوار بودند كه 
اگر ش��ي جين پينگ براي امضاي فاز اول توافق به امريكا 

سفر كند، در راس��تاي يك ديدار دولتي باشد.  مطالعات 
سازمان ملل نش��ان مي دهد جنگ تجاري چين و امريكا 
موجب كاهش 2۵ درصدي واردات كاال از چين به امريكا در 
نيمه اول سال جاري ميالدي معادل ۳۵ ميليارد دالر شده 
است. اين بحران همچنين موجب افزايش قيمت كاال ها 
براي مصرف كننده امريكايي شده است. گفته شده، ارزش 
كاالهاي وارداتي امريكا از چين كه مشمول تعرفه هستند در 

حد فاصل ماه هاي ژانويه تا ژوئن ميالدي به ۹۵ ميليارد دالر 
كاهش يافته است. اين ميزان در مدت مشابه سال ميالدي 
گذشته ۱۳0 ميليارد دالر بود. صندوق بين المللي پول نيز 
هشدار داده جنگ تجاري چين و امريكا رشد اقتصاد جهان 
را در 20۱۹ به پايين ترين حد از زمان بحران مالي 200۸ 
و 200۹ مي رساند و اگر درگيري هاي تجاري حل نشوند، 
دورنماي اقتصاد جهان به طرز قابل توجهي تيره خواهد شد.
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عكسروز

چهرهروز

ژان كلود كرير: عاشق ايران و هنر ايراني ام 
فيلمنامه نويس، بازيگر و هنرمند فرانس��وي گفت: با ديدن فيلم هاي خانه دوست كجاست و كلوزآپ كيارستمي حيرت زده 
ش��دم. ژان كلود كرير گفت: بيش از ش��ما نمي توانم از ايران و هنر ايران بگويم، چراكه ش��ما خودتان اينجا حضور داريد. من 
عاشق ايران و هنر ايراني و آشپزي ايراني هستم و باز هم به ايران خواهم آمد. هنرمند و نويسنده فرانسوي ادامه داد: الزم است 
اينجا ياد كنم از افرادي كه بين ما نيس��تند. داريوش ش��ايگان كه من راجع به فرهنگ ايران و هند بسيار با او صحبت كردم و 
دوست داشتم امشب كنار ما باشد. دومين فرد، عزت اهلل انتظامي است كه هنرمند و راوي خيلي خوبي است. سومين نفري كه 

مي خواهم از آن ياد كنم، عباس كيارستمي است كه دوست نزديك من بود

بازارهنر

آماري از تماشاگرها و فروش فيلم هاي جديد سينما
از مي��ان فيلم هاي جديد س��ينماها، 
»مط��رب« بيش��ترين و انيميش��ن 
»بنيامين« كمتري��ن ميزان فروش و 
تعداد مخاط��ب را در دو روز ابتدايي 
اك��ران خ��ود ثب��ت كردن��د. از روز 
چهارش��نبه � ۱۵ آبان  ماه � چند فيلم 
جديد به چرخه اكران سينماها اضافه 
شدند كه در بين آنها اگر چه دو فيلم 

كمدي است، اما »مطرب« فروش بيشتري داشته 
است. طبق آمار سامانه فروش سينماي ايران، در 
دو روز چهارشنبه و پنجش��نبه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه 
فيلم »مطرب« به كارگرداني مصطفي كيايي كه 
قرار بود از يك هفته قبل يعني هشتم آبان اكران 
شود، با ۹۳ هزار و ۲۲۸ نفر مخاطب يك ميليارد 
و ۵۷۲ ميليون و ۵۷۱ هزار تومان فروش داش��ته 
است. در اين فيلم پرويز پرستويي، محسن كيايي، 
الناز شاكردوست و مهران احمدي بازي كرده اند. 
ديگر كمدي جديد سينماها فيلم »چشم و گوش 
بسته« به كارگرداني فرزاد موتمن است كه امين 
حيايي، بهرام افش��اري، آناهيتا درگاهي، مسعود 
كرامتي، ليندا كياني، ماني حقيقي و پوريا پورسرخ 
در آن بازي كرده اند. اين فيلم پربازيگر در اين دو 
روز ۲۰ ه��زار و ۵۱۲ نفر مخاطب داش��ته و ۳۵۲ 
ميليون و ۲۷۷ هزار تومان فروش هم كسب كرده 
اس��ت. اما »س��مفوني نهم« جديدترين ساخته 
محمدرض��ا هنرمند بعد از ح��دود دو دهه دوري 
از س��ينما ديگر فيلم تازه اكران شده اين روزهاي 
سينماس��ت. اين فيلم با بازي حمي��د فرخ نژاد، 
ساره بيات، محمدرضا فروتن، مهرداد صديقيان، 

عليرضا كماني، هدي زين العابدين و 
پژمان بازغ��ي در دو روز اول اكرانش، 
ميزب��ان ۳ هزار و ۵۸۳ نفر تماش��اگر 
بوده و ۶۲ ميليون و ۸۶۹ هزار تومان 
هم فروش داشته اس��ت. در كنار اين 
سه فيلم، يك اثر مناس��ب نوجوانان 
هم روي پرده سينماهاست كه هادي 
حجازي فر، محمد فيلي، متين پاكزاد، 
متين كرمان��ي، عليرضا اكبري، عل��ي ذكريايي، 
زين العابدين تقي پ��ور و بهار نوحيان در آن بازي 
كرده ان��د. »منطقه پرواز ممن��وع« به كارگرداني 
امير داس��ارگر فيلم��ي ماجراجويانه درباره س��ه 
نوجوان اس��ت كه حين آماده  شدن براي مسابقه 
ساخت پهپاد دچار ماجراهايي مي شوند. اين فيلم 
در دو روز گذش��ته سه هزار و ۳۳۷ نفر مخاطب و 
۳۰ ميليون و ۸۷۵ هزار تومان هم فروش داش��ته 
است.  ديگر فيلم ويژه كودك و نوجوان اين روزهاي 
سينما انيميشن »بنيامين« به كارگرداني محسن 
عنايتي است كه چنگيز جليلوند، ناصر طهماسب، 
اكبر مناني، س��عيد مظفري، مريم ش��يرزاد، تينا 
هاش��مي و آرزو آفري در آن گويندگي كرده اند. 
اين انيميش��ن كه بايد منتظر بود تا با اس��تقبال 
بهتري از سوي مدارس و نيز خانواده ها همراه باشد 
در دو روز اول اكران، ه��زار و ۱۵۹ نفر مخاطب و 
۱۴ ميلي��ون و ۲۴۹ ه��زار تومان فروش داش��ته 
اس��ت. عالوه بر اين فيلم ها قرار بود »تورنادو« به 
كارگرداني سيد جواد هاشمي هم به صورت آزاد 
 از ۱۵ آبان اكران ش��ود ولي اين فيلم از روز جمعه

۱۷ آبان در سينماها روي پرده رفته است. 

تاريخنگاري

دولت دوم ساعد، تالش بيهوده
دو روز پس از سقوط كابينه هژير در روز ۱۶ آبان ۱۳۲۷ 
نمايندگاني از فراكس��يون هاي مختل��ف مجلس براي 
مش��ورت در مورد گزينش فوري نخس��ت وزير به كاخ 
سلطنتي فراخوانده ش��دند و بدون اعالم تمايل رسمي 
مجلس، ساعد مامور تشكيل كابينه شد. او از نظر حمايت 
در مجلس به فراكسيون اتحاد ملي اتكا داشت كه شمار 
زيادي از نمايندگان هوادار دربار را شامل مي شد و خود 
ساعد نيز در آن عضوي برجسته محسوب مي شد، با اين 
حال روشي كه از طريق آن به نخست وزيري رسيد نه تنها 
موجب انتقاد گسترده مطبوعات شد، بلكه موجب نگراني 
بيشتر نمايندگان شد كه از تحليل تدريجي اختيارات 
قوه مقننه ناخش��نود بودند. ساعد نيز به منظور جبران 
نارضايتي هاي ناش��ي از نحوه انتخاب خود تالش كرد تا 
وزرايش را به گونه اي برگزيند كه بيش��تر فراكسيون ها 
راضي شوند يا حداقل باعث تحريك و افزايش خصومت 
آنها نشود. با اين حال هنگامي كه او در ۲۷ آبان ماه براي 
معرفي كابينه در مجلس حضور يافت، حدنصاب وجود 
نداشت. از آنجا كه چنين رويدادي در تاريخ مشروطيت 
ايران بي سابقه بود. وزيران ساعد استعفاي خود را تسليم 

كردند، ولي اين استعفا مورد قبول واقع نشد و ساعد پس 
از ۳ روز تالش براي جلب همكاري وكالي مجلس هيات 
دولت را روز ۳۰ آبان رس��ما به مجلس معرفي كرد.  اما از 
سوي ديگر رويارويي طوالني بين حاميان و مخالفان قوام 

در مجلس، همان قدر س��اعد را در تنگنا مي گذاشت كه 
هژير را با دشواري روبه رو كرده بود و با آنكه منازعه مزبور 
دربار را قادر ساخته بود تا قوام را از قدرت دور نگه دارد، اما 
اين موفقيت به بهاي فلج شدن جريان قانون گذاري تمام 
شده بود. شاه كه متوجه شده بود ساعد براي ترتيب دادن 
تغييرات در قانون اساسي بي ميل نيست، اما توان اين كار 
را ندارد به اين نتيجه رسيد كه يك »دولت قوي« موردنياز 
است، اما عدم توان اجراي برنامه ها و استيضاح هايي كه وي 
به خاطر مساله نفت مي شد، مساله سوءقصد به جان شاه 
و انحالل حزب توده، مساله انتخابات، استفاده از نيروي 
نظامي در امور كش��وري و همچنين عدم اجراي قوانين 
باعث شد كه ساعد دوبار ديگر استعفاي دولت را به تاريخ 
۲۱ دي ماه ۱۳۲۸ و هفتم اسفندماه ۱۳۲۸ اعالم كند، اما 
باز هم در هر دو مورد وي مجددا مامور تشكيل كابينه شد، 
اما وقتي براي بار سوم اعضاي جديد كابينه و برنامه اش را 
به مجلس معرفي كرد با مخالفت مجلس روبه رو شد. ساعد 
كه موقعيت خود را متزلزل مي ديد در تاريخ ۲۸ اسفندماه 
۱۳۲۸ استعفاي خود را به ش��اه تقديم كرده كه اين بار 

پذيرفته شد و دولت دوم ساعد سقوط كرد.

درخشش ناشران ايراني در نمايشگاه كتاب تركمنستان
ناش��ران ايران��ي ب��ا حض��ور فع��ال و 
تاثيرگ��ذار در نمايش��گاه بين المللي 
كتاب تركمنس��تان به عنوان بهترين 
شركت كننده خارجي در اين نمايشگاه 
شناخته شدند. ۷ ناشر ايراني »الهدي«، 
»راه ابريشم«، »آستان قدس رضوي«، 
»دانشگاه فردوسي مشهد«، »بوستان 
كت��اب«، »فرهنگس��تان هن��ر« و 

»مختومقلي فراغي گرگان« در كنار رايزني فرهنگي 
كشورمان در عش��ق آباد، با ۸ غرفه بيشترين تعداد 
ناشران كشورهاي خارجي در سيزدهمين نمايشگاه 
بين المللي كتاب تركمنستان را به جمهوري اسالمي 
ايران اختصاص دادن��د و به خاطر تن��وع آثار ارايه 
شده و نيز طراحي غرفه ها به عنوان شركت كننده 
برتر اين نمايشگاه برگزيده ش��دند. ناشران ايراني 
در اين نمايش��گاه با ارايه ۱۱۰۰ عن��وان كتاب به 
زبان هاي فارسي، انگليسي، روسي و تركمني و در 

س��طوح مختلف كودك و بزرگس��ال، 
ميزب��ان خيل عالقه من��دان تركمني 
به ويژه دانشجويان اين كشور بودند.  در 
مراسم پاياني اين نمايشگاه كه با حضور 
ناشران خارجي و داخلي، مقامات رسمي 
دولت تركمنس��تان و شخصيت هاي 
فرهنگي اين كشور برگزار شد، ناشران 
ايراني به عنوان بهترين شركت كننده 
خارجي در اين نمايشگاه به خاطر ارايه آثار متنوع و 
طراحي غرفه ها برگزيده شدند و ديپلم افتخار و لوح 
ويژه نمايشگاه از سوي رييس اداره دولتي انتشارات 
تركمنستان، به رايزني فرهنگي كشورمان به عنوان 
مسوول و هماهنگ كننده حضور شايسته ناشران 
ايراني اهداء ش��د. همچنين با دعوت مسووالن اين 
نمايشگاه، رايزن فرهنگي كش��ورمان با حضور در 
جايگاه هيات رييسه، جوايز و لوح يادبود نمايشگاه را 

به ديگر شركت كنندگان اهدا كرد. 

رقابت ۲۰ فيلم كوتاه در جشنواره فيلم رشد
دبيرخانه جشنواره فيلم رشد اسامي 
۱۴ فيلم ايراني و ۶ فيلم خارجي بخش 
مسابقه فيلم هاي كوتاه داستاني چهل 
و   نهمين دوره اين روي��داد را معرفي 
كرد. بيست فيلم كوتاه داستاني حاضر 
در چهل و نهمين جشنواره فيلم رشد 
عبارتن��د از: ۱- آبرو )محمد حكيمي 
- ايران(، ۲- آبي كمرنگ )محمدرضا 

حاجي غالمي- اي��ران(، ۳- آتو )محمدرضا امين 
آبادي/اميرحسين شاكري- ايران(، ۴- آرزوي رضا 
)سيدسعيد نعمتي- ايران(، ۵- تشريح )سياوش 
شهابي- ايران(، ۶- دابر )س��عيد نجاتي- ايران(، 
۷- رونالدو )عبدالحميد ماندگار - افغانستان(، ۸- 
سور بز )سعيد زمانيان- ايران(، ۹- سوزن )يوسف 
جعفري- ايران(، ۱۰- شمش��ير چوبي )سوس��ن 
سالمت/بهزاد علوي- ايران(، ۱۱- شيريني زندگي 

)هوراشيو رومو - مكزيك(، ۱۲- صفر 
كلوين )س��بحان واقعي/علي فيض- 
اي��ران(، ۱۳- فص��ل ش��كار )آرمين 
يوس��ف زاده- اي��ران(، ۱۴- كاپيتان 
كينسيس )كارلوس خوفره - اسپانيا(، 
۱۵- كاله )اسامه خالد- آلمان/ يمن(، 
۱۶- مترس��ك )ينر آكباب��ا- تركيه(، 
۱۷- مرا غافلگير كن! )سيمون موك 
- اتري��ش(، ۱۸- مح��اق )كي��وان عدالت��ي فر- 
ايران(، ۱۹- نفربر )محمدحس��ين اماني- ايران(، 
۲۰- نوراج��ان )مهدي نوري- ايران(  جش��نواره 
بين الملل��ي فيلم هاي علمي آموزش��ي و تربيتي 
رشد در تهران از ۲۴ آبان تا ۱ آذر با مركزيت سينما 
فلس��طين، و در س��انس هاي صبح پرديس هاي 
س��ينمايي شهرداري تهران و س��ينماهاي حوزه 

هنري برگزار مي شود.

میراثنامه

دور شدن دوازدهمين قناِت ايراني از جهاني شدن؟ 
پيگيري ها براي پيوس��تن روستاي قاسم آباد به شهر 
همدان كم بود؛ حاال ش��ركت مخابرات استاني نيز در 
حال گودبرداري براي عبور برخي تاسيسات خود مانند 
فيبر نوري از روي قناتي است كه جوانان قاسم آبادي از 
چند سال قبل تالش مي كنند تا با ايجاد »قنات موزه« 
در اين محوطه، آن را به ۱۱ قنات جهاني ديگر ايراني 
پيوند دهند. همه چيز از يك ايده براي نجات كشاورزي 
در همدان ش��روع شد؛ ايده اي كه در ميانه هاي راه قد 
بلند كرد ت��ا خود را جهاني كند؛ از آن جا كه فهميدند 
قناِت قاسم آباد فقط يك قنات نيست، بلكه آنقدر ارزش 
تاريخي دارد كه مي تواند خ��ود را به هم رديف هايش 
در يونسكو برس��اند و اولين قنات- موزه لقب بگيرد. 
اين جرقه  جديد در ذهن جوانان همداني به خصوص 
دهيار جواِن روستاي قاس��م آباد، كه با وجود نزديكي 
چند دقيقه اي با مركز شهر همدان، براي مردم كمتري 
شناخته شده بود، آنها را بر اين داشت تا دستمزد بيش 
از دو سال خود را براي فقط اليروبي قنات و استفاده از 
آب آن براي كشاورزي صرف كنند و اين موضوع را به 
دنيا نشان دهند. با تهيه  طرح تفصيلي براي پيوستن 
روستاي قاسم آباد به شهر همدان، موانع براي جهاني 
شدن قناِت قاسم آباد محكم تر مي شود؛ موانعي كه از 
جهاني شدن اين قنات به عنوان نخستين پرونده  ثبت 
جهاني همدان جلوگيري مي كند. با وجود ثبت ملي 
شدن اين قنات تاريخي، نه تنها هنوز برخي مسووالن 
تالش هاي زيادي براي پيوس��تن روستاي قاسم آباد 
به ش��هر همدان دارند كه خود اي��ن عامل به تنهايي 
مانعي ب��زرگ براي جلوگيري از ثب��ت جهاني قنات 
موزه قاسم آباد خواهد بود، بلكه عبور فيبر نوري توسط 
شركت مخابرات منطقه نيز عامل جديدي است كه اين 

روزها اين محوطه  تاريخي را تهديد مي كند. حسين 
زندي، فعال ميراث فرهنگي همدان، توضيح مي دهد: 
براس��اس اعالم معاون ميراث فرهنگي كشور، قنات 
قاسم آباد زمستان سال گذش��ته در فهرست ميراث 
ملي به ثبت رسيد. همچنين در صحبت هايي كه آقاي 
طالبيان در جلسه اي در همدان داشت اعالم كرد كه 
»قنات قاسم آباد« محتمل ترين قنات براي پيوستن به 
پرونده  زنجيره اي ۱۱ قنات ايراني است كه چند سال 
قبل به عنوان يك پرونده زنجيره اي در فهرست ميراث 
جهاني به ثبت رسيده است. او با بيان اينكه با توجه به 
صدور مجوز قنات موزه و كلنگ زني ايجاد موزه در كنار 
قنات، احتمال الحاق اين قنات به ۱۱ رشته قنات ديگر 
بدون معطلي و بدون نوبت بسيار زياد است، به ايسنا 
گفت: خوشبختانه رويكرد وزارتخانه ميراث فرهنگي 
كشور و اداره كل ميراث فرهنگي استان نسبت به اين 
اقدام بسيار خوب است، اما دو مساله  پيش آمده براي 
اين قنات موزه يعني بحث الحاق روستاي قاسم آباد به 
شهر همدان كه توسط نماينده مردم همدان پيگيري 
مي شود و حفاري توسط شركت مخابرات براي عبور 
تاسيسات شان از روي قنات، احتمال جهاني شدن قنات 

موزه همدان را بسيار كاهش مي دهد. او با تاكيد بر اينكه 
علت ثبت هر اثر جهاني ارتباط آن با معيشت و فرهنگ 
مردم بومي است و با انجام پروژه تاسيسات مخابرات و 
الحاق روس��تا به شهر، اين ارتباط قطع مي شود، بيان 
مي كند: وقتي روستا به ش��هر تبديل مي شود، ديگر 
م��ردم از راه قنات آب نمي خورند يا اصال كش��اورزي 
ندارند كه از راه قنات تامين شود، بنابراين، اين ارتباط 
قطع مي ش��ود و احتمال اينكه ارزيابان يونسكو اين 
الحاق را بپذيرند بس��يار كم است. او با اشاره به حضور 
پروانه سلحشوري - نماينده مردم تهران - در همدان در 
چند روز گذشته و قول مساعدت او براي پيگيري وضعيت 
اين قنات با علي اصغر مونسان - وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي – براي فراهم كردن شرايط 
تسريع پيوستن اين قنات به پرونده  جهاني قنات ها، ادامه 
مي دهد: پرونده توسط آقاي سمسار يزدي آماده شده و 
پيشنهاد داده اند سريع تر در فهرست ميراث موقت جهاني 
ثبت شود و ظاهرا تير سال آينده بررسي مي شود. زندي با 
بيان اينكه در سال هاي گذشته، اداره هايي مانند شركت 
مخابرات در عرصه  اين قنات، ساخت و سازهايي انجام 
داده اند، مي افزايد: به نظر مي رسد با توجه به بحث هاي 
ثبت جهاني، عمليات هاي عمراني خود را در اين منطقه 
سرعت بخشيده اند، از جمله اينكه در چند روز گذشته، 
يكسري حفاري براي انتقال تاسيسات مخابراتي از عرصه 
اين قنات توسط مخابرات انجام شده است. او با تاكيد بر 
اينكه زمين مسير قنات بوده است، ادامه مي دهد: در زماني 
مخابرات بخشي را ديوار كشيده و اكنون نيز خارج از آن 
ديوار كشيدن تاسيسات سيم كشي را انجام مي دهد، اما 
متاسفانه شنيده ايم كه معاون ميراث فرهنگي استان 

همدان مجوز اين حفاري را صادر كرده است.

ايستگاه

سقف پيكادلي ريخت

 جايزه »اسكار وايلد«
براي بازيگر نوظهور ايرلندي 

ب��ا فروريختن بخش��ي 
از س��قف تئاتر مش��هور 
پيكادلي لن��دن، اجراي 
نمايش »مرگ فروشنده« 
آرتور ميلر متوقف ش��د. 
به گزارش رويترز، ريزش 
بخش��ي از س��قف تئاتر 
پيكادلي لندن، چهارشنبه 

شب موجب توقف اجراي »مرگ فروشنده« آرتور 
ميلر و جراحت جزيي چند تن از تماش��اچيان شد. 
بالفاصل��ه پليس به صحن��ه تئاتر فراخوان��ده و در 
»وست اند« حاضر شد. در اين نمايش وندل پرايس 
بازيگ��ر امريكايي در نقش ويلي لومان ش��خصيت 
اصلي نمايشنامه اي كه س��ال ۱۹۴۹ نوشته شده، 
نقش آفريني مي كرد. به گفته پليس بالفاصله همه 
حاضران به بيرون از س��الن نمايش هدايت شدند. 
اين س��انحه چند مجروح جزيي به جاي گذاشت. 
آتش نش��اني لندن نيز گزارش داد ۱۱۰۰ نفري كه 
به تماشاي اين نمايش نشس��ته بودند بالفاصله از 
سالن خارج شدند. گفته شده اين ريزش مربوط به 
پوشش داخلي سقف و گچ هاي آن بوده است. پيرس 
كه براي بازي در س��ريال هايي چون »واير« و فيلم 
»سلما« محصول ۲۰۱۴ شناخته شده است در پيامي 
ويديويي كه در توييتر منتشر شد به تماشاچيان برنامه 
گفت: اصال نمي خواستم اين طوري پيش برود. بايد 
از همه شما براي خروج آرام تشكر كنم. عذرخواهي 
مي كنيم و خوشحاليم كه كس��ي صدمه اي نديد. 
»مرگ فروش��نده« شناخته شده ترين نمايشنامه 
آرتور ميلر است كه جايزه پوليتزر و جايزه توني بهترين 
نمايشنامه را براي او به ارمغان آورد. اين نمايشنامه 
 گرچ��ه در ۶ هفته در بهار ۱۹۴۸ نوش��ته ش��د، اما

 ۱۰ سال ذهن ميلر را سرگرم خود كرده بود. 

ج��ن م��وري بازيگ��ر 
ايرلن��دي ب��ا دريافت 
جايزه »اس��كار وايلد« 
كه به بازيگ��ران جوان 
و نوظه��ور اختص��اص 
دارد، تجليل مي ش��ود. 
ب��ه گ��زارش هاليوود 
ريپورترج��ن م��وري 

ك��ه بازيگر جوان فيلم هايي چ��ون »هيوالهاي 
خارق العاده و زيستگاه هايشان« و »شرير« بوده، 
قرار اس��ت در پانزدهمين جوايز س��االنه اسكار 
وايلد مورد تجليل قرار بگيرد. اين رخداد كه قرار 
است روز ششم فوريه و مثل هميشه در آخرين 
پنج ش��نبه پيش از مراسم اس��كار برگزار شود، 
به تجليل از آثار ايرلن��دي و البته تعدادي از آثار 
كشورهاي ديگر مي پردازد كه به پيشبرد فيلم، 
تلويزيون و موس��يقي كمك كرده اند. جي جي  
آبرامز يك بار ديگر ميزبان اين مراس��م خواهد 
بود. موري كه اهل بلفاست واقع در ايرلند شمالي 
اس��ت، به عنوان يك بازيگر صحنه تئاتر تعليم 
ديده و نخستين نقش آفريني سينمايي خود را 
در قالب ش��خصيت اصلي فيلم »دوروتي ميلز« 
س��ال ۲۰۰۸ داش��ت كه در آن دختري آشفته 
داراي اختالل چندشخصيتي بود، تجربه كرد. او 
همچنين در فيلم سال ۲۰۱۲ »زميني« و »شاهد 
جواني« سال ۲۰۱۴ بازي كرد و در »بروكلين« 
س��ال ۲۰۱۵ كنار سيرش��ه رونان نقش آفريني 
كرد. او در فيلم »عش��ق و دوستي« سال ۲۰۱۶ 
هم كه اقتباسي از رمان جين آستن بود نقش بانو 
لوس��ي منوارينگ عصبي را بازي كرد. موري در 
فيلم »هيوالهاي خارق العاده« سال ۲۰۱۶ نقش 
شخصيت چستيتي بربون را بر عهده داشت و در 
فيلم »شرير« جديد هم گردا، يكي از همراهان 

مرگبار ملكه اينگريت با بازي ميشل فايفر بود.

ضايعه نخاعي كشتي گير ملي در پي سانحه رانندگي

هيوالي ترسناك »فحاشي و خشونت« روي سكوها

آزادكار اي��ران و دارنده مدال برنز جهان در 
پي سانحه رانندگي دچار ضايعه نخاعي شد. 
ميثم زارع دارنده مدال هاي برنز نوجوانان 
جهان و نقره نوجوانان آسيا ۲۰۱۷ در مسير بازگشت به 
منزل بر اثر واژگوني وسيله نقليه اش دچار ضايعه نخاعي 
ش��د. زارع چند روز پي��ش در حال بازگش��ت از همدان 
به روس��تاي طاهرآباد كنگاور دچار اين سانحه شد. روز 
پنجشنبه رسول خادم دارنده مدال هاي طالي جهان و 
المپيك، حسن رحيمي قهرمان جهان و نفر سوم المپيك، 
مصطفي عليزاده دارنده مدال هاي طالي آسيا و نقره جوانان 
جهان به همراه جعفر دليري و دبير هيات كشتي كرمانشاه با 
حضور در روستاي طاهرآباد كنگاور از اين ملي پوش كشتي 
ايران عيادت كردند. شرايط مالي خانواده زارع به گونه اي 
است كه نياز است مسووالن ورزش به وظيفه ذاتي خود در 

قبال اين كشتي گير در راه درمان عمل كنند.

اينكه سكوها ملتهب اس��ت، فحاشي دم دست ترين 
سرگرمي براي هواداران به حساب مي آيد، پرخاشگري 
اپيدمي شده است، ش��اهد فضاي نامناسب فرهنگي 
در رويدادهاي ورزشي هس��تيم، با ترس و لرز حاضر 
مي شويم فرزندانمان را به تماشاي رقابت هاي ورزشي 
از جمله فوتبال ببريم، علل مختلفي دارد؛ از روش هاي 
تربيتي خانواده ها گرفته تا ضعف در نظام آموزش��ي 

كشور، از مديريت ناصحيح متوليان ورزش تا...
آسيب شناسي پرخاشگري و خشونت در رويدادهاي 
ورزشي به ويژه علل مختلف فضاي تنش زا روي سكوها 
در ورزش��گاه هاي اي��ران و راهكاره��اي جلوگيري از 
رفتارهاي نابه هنجار صورت گرفته يكي از مهم ترين 
مسائلي اس��ت كه طي چند س��اله اخير گريبان گير 
فوتبال ايران شده است؛ اتفاقي بغرنج كه عالوه بر ايجاد 
التهاب و تنش روي سكوها، بي احترامي  به ورزشكاران يا 
طرفداران حريف با فحاشي و ناسزا و نامناسب كردن فضا 
براي حضور كودكان و خانواده ها را موجب شده است 
در حالي كه يك��ي از مهم ترين مزيت ها و فرصت هاي 
ناش��ي از رقابت هاي ورزشي، ايجاد فضاي نشاط آور و 
لذت بخش براي فرزندان و خانواده ها است. اما سكوها 
در ايران نه تنها محيطي امن و فضاي مناس��بي براي 

همدلي و نزديكي افراد نيست بلكه به بستري نا امن كه 
صرفا محلي براي تخليه ذهني ناشي از سركوب هاي 
خانوادگي و اجتماعي است، تبديل شده اند. آنچه انتظار 
مي رود اين است كه متوليان ورزش كشور از يك سو و 
نظام آموزشي كشور از سوي ديگر با برنامه ريزي درست 
در مسيري گام بردارند كه شاهد بهبود فضاي ورزشي 
در رويدادهاي ورزش��ي مختلف و به ويژه مس��ابقات 
فوتبال باشيم. تحقق اين هدف نيازمند تربيت صحيح 
فرزندان در خانواده، آموزش مناسب در محيط مدرسه 
و دانشگاه، مديريت درست برگزاري مسابقات و فراهم 
كردن تجهيزات و امكانات الزم از سوي نهادهاي متولي 
اس��ت. در عين حال وجود الزامات قانوني بسيار مهم 

بوده و قابل چشم پوش��ي نيست. محمدرضا نقابيان، 
روانشناس پيشين باش��گاه ليل فرانسه كه سابقه دو 
فصل حضور در اين تيم فرانسوي را دارد با بيان اينكه از 
اصلي ترين علل رفتارهاي تنش آميز در ورزشگاه هاي 
ايران “عدم رضايت “ از سوي تماشاچيان است، بيان 
كرد كه ايجاد امكانات زيرساختي، ارايه آموزش هاي 
الزم، انجام فعاليت هاي فرهنگي و لحاظ الزامات قانوني 
از جمله راهكارهاي اصلي دستيابي به فضايي مطلوب 
در ورزشگاه هاست. او با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال علل 
اصلي رفتارهايي باشيم كه فضايي ملتهب و تنش آفرين 
را روي سكوها در ورزشگاه هاي ايران به وجود مي آورد، 
به ايسنا گفت: مسائل زيربنايي بسيار مهم تر از مسائل 
ظاهري است و تا زماني كه نتوانيم چالش هاي كليدي 
را حل كنيم صرف��ا مرتفع كردن دغدغه هاي ظاهري 
نتيجه بخش نخواهد بود. يكي از داليل اصلي رفتارهاي 
متشنج روي سكوها عدم رضايت از سوي تماشاچيان 
است كه به دليل سطوح فرهنگي متفاوت به صورت هاي 
مختلف بروز پيدا مي كند و زماني كه فرد نمي تواند خود 
را به صورت مناس��ب كنترل و مديريت كند اين عدم 
رضايت جلوه ظاهري پيدا كرده و به س��كوها و فضاي 

ورزشگاه منتقل مي شود. 

ورزشي
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