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رييس جمهور ب��ا تأكيد بر ضرورت حض��ور ايران 
اس��امي در صحنه رقابت هاي صنعت��ي، علمي و 
اقتص��ادي منطقه اي و بين المللي، اظهار داش��ت: 
بي ترديد چنانچه در مسير حق، راستي، درستي، 
اخاق، تعاون و كمك به يكديگر گام برداريم حضور 
و موفقيت در اين صحنه به راحتي امكان پذير است. 
به گزارش پاد، حس��ن روحاني ديروز در جلس��ه 
هيات دولت در بخشي از س��خنان خود خطاب به 
ملت ايران،  اظهار داشت: سال گذشته، سال بسيار 
سختي بود، اما خوش��بختانه از ابتداي سال جاري 
خداوند آرامش��ي را بر مردم نازل كرده كه مي توان 
آن را پاداش صبر، مقاوم��ت و رفتار نجيبانه مردم 

ايران در برابر يك ظلم بزرگ دانست.
رييس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: دول��ت تدبير و 
اميد همان دولتي اس��ت كه در س��ال 95 رش��د 
12.5 درصدي را ايجاد كرد و 3 س��ال مداوم تورم 
را تك رقمي نگه داش��ت و صادرات را ب��ر واردات 
غيرنفتي پيش��ي داد و در بنزين، گازوئيل، گندم، 
حتي دانه هاي روغني كشور را به سمت خودكفايي 
برد و ب��راي اولين ب��ار در تاريخ اي��ران را در دادگاه 
جهاني پيروز ك��رد. روحاني اف��زود: دولت تدبير و 
اميد همان دولتي اس��ت كه نه تنها س��انتريفيوژ 
آي آر8، بلكه س��انتريفيوژ آي آر9 را هم س��اخت 
و نه تنه��ا رآكت��ور اراك را از بين نب��رد بلكه آن را 
مدرن كرد و مسير توس��عه آن را گام به گام ادامه 
خواهد داد. همچنين بهترين سامانه پدافند هوايي 
و بهترين ناوچه و زيردرياي��ي در دوران اين دولت 
ساخته ش��ده اس��ت. روحاني اضافه كرد: در سال 
98 هر ماه يكهزار ميليارد توم��ان طرح آب و برق، 
افتتاح كرده و تا پايان س��ال افتتاح خواهيم كرد و 
با وجود همه فشارها قيمت ارز را كنترل كرده ايم. 
لذا اين دولت كارآمد و قوي است و دولتي است كه 
وقتي وارد نيويورك مي شود، محور همه مذاكرات 
قرار مي گيرد و همه براي ديدار با رييس جمهور از 

همديگر سبقت مي جويند.
رييس جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد: دول��ت همه 
ماحظات و تدبير و هوشمندي را به كار مي گيرد 
و به دنبال آن اس��ت كه در مذاكرات چه چيزي به 
دس��ت مي آورد كه به مصلحت و منافع ملت ايران 
است. رييس جمهور با بيان اينكه شرايط اقتصادي 
در سال جاري نسبت به پيش بيني هايي كه اواخر 
سال گذشته كرده بوديم، بسيار بهتر است، گفت: 
آمار تورم نقطه به نقطه كه بعض��ًا تا 52 درصد باال 
رفته بود در ش��هريور ماه 34.5 درص��د و امروز به 
28.3 درصد رسيده اس��ت و اين روند كاهش تورم 
نقطه به نقطه تا پايان سال ادامه خواهد يافت. تورم 

س��االنه نيز در بازده دوازده ماه��ه از 41.9 درصد 
امروز 41.3درصد شده است؛ لذا 0.6 درصد كاهش 
داش��ته ايم. روحاني اف��زود: امروز هم��ه كاالهاي 
ضروري در بازار موجود اس��ت و اين موضوع بسيار 
مهمي اس��ت و هم��ه دس��تگاه هاي نظارتي بايد 
نظارت دقيق داشته باشند، تا شاهد وضعيت بهتري 
در زمينه قيمت كاالها نيز باشيم. رييس جمهور با 
اشاره به اينكه در زمينه ش��ركت هاي دانش بنيان 
نيز اقدامات خوبي آغاز شده اس��ت، اظهار داشت: 
اين شركت ها فارغ التحصيان دانشگاهي را جذب 
مي كند و اين مي تواند ب��راي جوانان روحيه بخش 
باش��د. با حمايت از اين ش��ركت ها توانس��ته ايم 
بس��ياري از قطعاتي را كه تحريم ب��وده، در داخل 

كشور توليد كنيم.
روحاني ب��ا تأكيد بر اينك��ه مبارزه با فس��اد بطور 
واقعي در دولت پيگيري مي شود، گفت: سه اليحه 
ش��فافيت، مبارزه با فس��اد و تعارض منافع در اين 
راستا، تدوين و به تصويب رسيده است و معتقديم 
تا زماني كه در كشور شفافيت نباشد، بقيه امور در 
مسير مبارزه با فساد جنبه نمايش��ي دارد و به درد 
ملت نمي خ��ورد. البته اگر اينگون��ه اقدامات براي 
انتخابات است، حرفي در آن نيس��ت اما اگر واقعًا 
به دنبال از بين بردن فساد هستيد، بايد شفافيت، 

رقابت سالم و صادرات غيرنفتي توسعه پيدا كند.
روحاني تصريح ك��رد: باي��ددر بازاره��اي مالي و 
اقتصادي جهان حضور و رقابت داش��ته باش��يم و 
در اين راس��تا وظيفه ما اين اس��ت ك��ه در صحنه 
بين المللي زمينه را براي حضور و رقابت اقتصادي 
آماده س��ازيم، چرا كه اگر درها قفل باش��د، كاري 
نمي توان از پيش ب��رد. رييس جمهور تصريح كرد: 
بايد در مجامع و كنوانسيون هاي جهاني در مسير 
تحقق منافع كش��ور و روان س��ازي مبادالت مالي 
و بانكي اقدام كرد و در اين مس��ير ش��عار، كارساز 
نيس��ت. روحاني خاطرنش��ان كرد: افتخار ما اين 
است كه با تروريست ها و فساد مي جنگيم و مقابله 
مي كنيم، لذا نباي��د اجازه دهيم كه در سيس��تم 
بانكي مان اتهام پول ش��ويي به ما بچسبد و اين به 
زيان كشور است، البته در خصوص اف اي تي اف كه 
برخي به آن حساسيت دارند سخني نمي گويم، اما 
چرا يك عده در مقابل 4 اليح��ه اي كه در دولت و 
مجلس به تصويب رسيده، مانع تراشي مي كنند و 
جلوي دولت و مجلس ايستاده اند؛ اينگونه اقدامات 

به نفع كشور نيست.
رييس جمهور گف��ت: بايد روابط خ��ود را با جهان 
روان كنيم به نحوي كه بتواني��م كاالهاي خود را 

صادر كرده و بازارهاي كشورها را فتح كنيم.

روحاني در جلسه هيات دولت: 

 نبايد اجازه دهيم اتهام پول شويي
محسن شمشيري| به سيستم بانكي  ما بچسبد

دبير گروه راه و شهرسازي|
گ��روه ويژه اق��دام مالي ب��راي مب��ارزه با جراي��م مالي 
اف اي تي اف تاكنون ش��ش بار مهلت ايران براي تصويب 
كامل قواني��ن مربوط به مب��ارزه با پول ش��ويي، جرايم 
سازمان يافته و تامين مالي تروريس��م را تمديد كرده و 
در نشست روز جمعه 26 مهر 98 نيز فرصت چهارماهه 
ديگري براي ايران تا بهمن ماه تمدي��د كرد تا با آخرين 
مهلت داده شده، ايران سرنوش��ت لوايح چهارگانه را به 
س��رانجام برس��اند و به عنوان عضوي از جامعه جهاني، 
قوانين مبارزه با پول شويي، جرايم سازمان يافته و تامين 

مالي تروريسم را اجرايي كند. 
نكته حايز اهميت اين اس��ت كه در كنار تاش دولت و 
نمايندگان مجلس، براي تصويب لوايح چهارگانه، بايد از 
فرصت ايجاد ش��ده بهره برداري كرد تا بانك هاي كشور، 
بازار پولي و ارزي و دستگاه هاي اجرايي، تجارت خارجي، 
واردات و صادرات بتوانند از بس��تر نظ��ام پولي و بانكي 
بين المللي اس��تفاده كنند و به راحتي مبادالت تجاري، 

ارزي وپولي مورد نياز كشور را انجام دهند. 
واقعيت اين است كه در ش��رايط كنوني كه تحريم هاي 
امريكا، هزينه هاي مبادله ب��راي تجارت و عمليات پولي 
و بانك��ي و ارزي را افزاي��ش داده، ع��دم تصوي��ب لوايح 
چهارگانه، اقتصاد اي��ران را از كانال ه��اي مالي و پولي و 
ارزي، نقل و انتقاالت پولي و بخش عمده اي از مبادالت 
تجاري، ص��ادرات و واردات محروم خواه��د كرد و عما 
هزينه هاي بيشتري را به اقتصاد ايران تحميل مي كند. 
براين اساس، در ش��رايط كنوني كه تحت تحريم امريكا 
هستيم و هر گونه مبادالت بانكي با دالر عما براي ايران 
ممنوع اس��ت، تصويب لوايح چهارگانه را نبايد با تاخير 
همراه كني��م. زيرا اي��ن عمل به معناي خ��ود تحريمي 
است و موجبات هزينه هاي باالتر مبادله را براي اقتصاد 
اي��ران فراهم كرده و عم��ا نرخ ارز، هزينه ه��اي بانكي، 
نقل و انتقال ها، قراردادهاي تجاري، ص��ادرات، واردات، 
عمليات بانكي و... را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا به جاي 
خود تحريمي و هزينه هاي باالتر قرار گرفتن در ليس��ت 
س��ياه گروه اقدام مالي، بايد از اين فرصت استفاده كرد و 
راه حفظ تجارت و كانال هاي پولي و بانكي با كشورهاي 

جهان و كمك به حفظ برجام را تقويت كنيم.
اما در مقابل، در صورت تصويب لوايح مقابله با پول شويي، 
تامين مالي تروريسم و جرايم س��ازمان يافته، و استفاده 
از مهلت چهارماهه ايجاد شده، ايران مي تواند كانال هاي 

مالي و پولي، ارتباط بانكي با س��اير كشورها و بانك هاي 
جهان را حفظ ك��رده و حتي ش��رايط بهت��ري را براي 
بانك هاي كش��ور و طرف هاي تجاري ايج��اد كند و اين 
موضوع ضمن افزايش س��طح اعتبار بين المللي اقتصاد 
ايران و بانك هاي كش��ور، باعث مي ش��ود كه بازرگانان، 
صادر كنندگان و وارد كنندگان كاال و خدمات، بانكداران 
و فع��االن بخش خصوص��ي و دولتي، با ق��درت مذاكره 
بهتري در محافل تجاري و اقتصادي و بانكي حاضر شوند 
و هزينه هاي مبادله، نقل و انتقال پ��ول و كاال را كاهش 
دهند.  نكته مهم ديگ��ر توجه به اين موضوع اس��ت كه 
در ش��رايطي كه اقتصاد كشور در 10 س��ال گذشته به 
خاطر مش��كات دو دوره از تحريم ه��اي 94- 1391 و 
98-1397 ب��ا افزاي��ش هزينه ها و قيمت ه��ا، كاهش 
رشد اقتصادي و س��رمايه گذاري و قدرت خريد مردم، و 
همچنين مش��كات ركود تورمي و... روبرو است نبايد با 
اقدامات نسنجيده و خود تحريمي، هزينه هاي بيشتري 
به اقتصاد، كس��ب وكارها و م��ردم تحميل ش��ود. زيرا 
مشكات بيشتر در فضاي بين المللي و روابط بانكي، عما 
فش��ار هزينه بر واردات كاال و هزينه هاي باالي نرخ ارز و 
رشد قيمت ها، ركود، بيكاري و تورم را افزايش خواهد داد 
و صادركنندگان نيز كه در حال حاضر بار اصلي تامين ارز 
كشور براي واردات مايحتاج و مواد اوليه را به عهده دارند، 

با مشكات بيشتري مواجه خواهند شد. 
براين اس��اس، در ش��رايط امروز اقتصاد ايران، صادرات، 
واردات، تولي��د، ب��ازار كاال و خدم��ات، نيازمن��د وجود 
كانال هاي ارتباطي موثر و ش��فاف و كم هزينه در فضاي 
بين المللي هستند تا ارتباط بهتري را با اروپا و آسيا ايجاد 
كنند و با هزينه كمتر، كاالهاي صادراتي را به كشورهاي 
هدف صادر، و در مقابل كاالهاي مورد نياز كشور نيز وارد 

كشور شود.  
در يكي دو سال اخير، صادركنندگان و واردكنندگان كاال 
و خدمات، بازرگانان، توليد كنندگان و فعاالن اقتصادي 
و كس��ب وكارهاي مختلف، به اين نكته اش��اره كرده اند 
كه نيازمند روابط پولي و بانكي و ارزي شفاف، مطمئن، 
كم هزينه و با ثبات هس��تند تا بانك هاي كشور به عنوان 
بانك هاي معتبر بين المللي بتوانن��د نقل و انتقال پول را 
به سادگي انجام دهند و بازرگانان نيز از دريافت پول خود 
و همچنين انتقال به موقع ارز به طرف خارجي مطمئن 
باش��ند و در عين حال، اين كانال پولي و روابط بانكي با 
ثبات و بدون نوسان باشد و نرخ ارز نيز براي مدتي روندي 
باثبات را طي كند تا از اين طريق، بتوانند محاسبه سود و 

زيان و هزينه هاي خود را داشته باشند و كاالي صادراتي 
به موقع صادر و كاالي وارداتي به موقع وارد كشور شود و 

نياز بازار و توليد را تامين كند. 
به عبارت ديگر، كارشناسان معتقدند كه تصويب لوايح 
اف اي تي اف، عما نوعي مقابله با تحريم هاي امريكا هم 
محس��وب مي ش��ود، زيرا بانك هاي جهان، كشورهاي 
طرف تج��اري ايران، ش��ركت هاي بين الملل��ي و تجار 
منطقه، شفاف سازي توسط ايران و قرار گرفتن در ليست 
كشورهاي متعهد به كنوانسيون هاي بين المللي را نشانه 
اعتبار اقتصاد ايران ارزيابي كرده و حاضر خواهند ش��د 
كه كانال هاي ارتباطي، بانكي، تجاري بيش��تري را براي 
تجار ايراني، توليد كنندگان و فعاالن اقتصادي باز كنند 

و كانال هاي فعلي نيز برقرار خواهند ماند. 
همچنين با تصويب اين لوايح و عضوي��ت ايران در گروه 
اقدام مال��ي، عما نظارت ه��ا، نگاه هاي منف��ي، موانع، 
ترس و نگراني ش��ركت ها از كار كردن ب��ا ايران، كاهش 
خواهد يافت و فرصت تس��ويه حساب بانكي و شركت ها 
و قراردادها ني��ز افزايش خواهد ياف��ت و معامات نقد و 
كوتاه مدت، جاي خود را به معام��ات بلندمدت و ميان 
مدت خواهد داد و در نتيج��ه هزينه هاي بيمه، مبادله و 
تجارت نيز كاه��ش خواهد ياف��ت و به ج��اي اينكه در 
ب��ازار جهاني، هر روز خب��ري از عدم عضوي��ت ايران در 
كنوانسيون هاي بين المللي بشنويم و موضوع اف اي تي اف 
به بهانه اي براي نشست ها و فشار رسانه اي تبديل شود، 
برعكس، ايران با عضويت خود در اين كنوانس��يون ها و 
تصويب لوايح، قدرت چانه زني تجاري و سياسي بيشتري 

خواهد داشت. 
همچنين كش��ورهايي مانند بريتانيا، فرانس��ه و آلمان 
كه به دنبال حفظ برجام هستند اعام كردند كه تاش 
مي كنن��د راهي بيابند ت��ا بتوانند تحريم امري��كا را دور 
بزنند و شركت هاي مختلف را ترغيب كنند تا به معامله 
و تجارت با ايران ادامه دهند. اما آنها همزمان پيوس��تن 
به كنوانسيون هاي مورد نظر »اف اي تي اف« را به عنوان 
پيش ش��رط  اس��تفاده از كانال ويژه مبادالت تجاري با 
ايران مطرح كرده اند و لذا تصوي��ب اين لوايح عما توان 
ايران در حف��ظ برجام ب��دون امري��كا را تقويت خواهد 
كرد. برخي ش��ركت هاي خارجي نيز اعام كرده اند كه 
پيوستن كامل ايران به اين كنوانسيون ها و اجراي كامل 
مقررات »اف اي تي اف«، يكي از شروط مهم براي جذب 
سرمايه گذاري به ايران اس��ت و لذا از اين جهت نيز الزم 

است كه ايران لوايح مورد بحث را تصويب و نهايي كند.

فرصت تصويب لوايح »اف اي تي اف« براي ايران

خود تحريمي را به فرصت تبديل كنيم

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

خود تحريمي را به فرصت 
تبديل كنيم

گروه ويژه اق��دام مالي 
ب��راي مبارزه ب��ا جرايم 
اف اي ت��ي اف  مال��ي 
تاكنون شش بار مهلت 
ايران براي تصويب كامل 
قوانين مربوط به مبارزه 
ب��ا پول ش��ويي، جرايم 
س��ازمان يافته و تامين 
مالي تروريس��م را تمديد كرده و در نشس��ت روز 
جمعه 26 مهر 98 ني��ز فرصت چهارماهه ديگري 
براي ايران ت��ا بهمن ماه تمديد كرد ت��ا با آخرين 
مهلت داده شده، ايران سرنوشت لوايح چهارگانه 
را به سرانجام برس��اند و به عنوان عضوي از جامعه 
جهاني، قوانين مبارزه با پول شويي، جرايم سازمان 
يافته و تامين مالي تروريسم را اجرايي كند.  نكته 
حايز اهميت اين اس��ت كه در كنار تاش دولت و 
نمايندگان مجلس، براي تصويب لوايح چهارگانه...

محسن شمشيري

 صفحه 4 

بانك و بيمه

امارات محدوديت هاي 
ارزي بر ايران را برداشت

عبدالناص��ر همت��ي در گفت وگو ب��ا المانيتور از 
موفقي��ت بان��ك مرك��زي اي��ران در افزايش 40 
درصدي ارزش ريال از زمان آغاز مجدد تحريم هاي 
امريكا در سال 2018 خبر دادو درباره اينستكس، 
مكانيزم مالي كه از سوي برخي كشورهاي اروپايي 
براي بازگرداندن ايران به برجام طراحي شد، گفت: 
من به اين نتيجه رسيده ام كه موضوع اينستكس و 
مكانيزمش نيست. موضوع اين است كه اروپايي ها 

به دنبال تاييديه امريكا هستند.

اقتصاد اجتماعي

آيا پايان چندصدايي 
مدارس نزديك است؟ 

فهرس��ت پرتنوع مدارس، موضوعي تك��راري اما 
پر از حاشيه است كه سال هاست براي كاهش آن 
حرف و حديث هاي بس��ياري از آموزش و پرورش 
گرفته تا خانه ملت وجود داش��ت ك��ه هيچ كدام 
تاكنون به نتيجه نرس��يد به اين ترتيب فهرست 
24 م��وردي انواع م��دارس كه از س��ال ها قبل بر 
سر س��اماندهي آن بحث هاي مطرح ش��د و جواد 
حسيني، سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش هم 
تابستان امسال به دنبال حذف آن بود به عنوان يك 
چالش به وزير جديد رسيد تا اينكه سرانجام هفته 
گذش��ته مصوبه اي مبني بر كاهش تنوع مدارس 
به دو نوع دولتي و غيردولتي در مجلس ش��وراي 
اسامي تصويب شد و منتظر نظر شوراي نگهبان 
اس��ت. كاهش تنوعي كه هرچند زمزمه هاي آن 
از بعد از اعام نتايج كنكور سراسري امسال شدت 
گرفت و در اقدامي ناگهاني و در روزهايي كه آموزش 

و پرورش در طرح هاي جديد بهارستاني ها...
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رييس س��ازمان ان��رژي اتم��ي اعام ك��رد گام 
چهارم كاهش تعهدات برجامي توس��ط حسن 
روحان��ي اعام خواهد ش��د. به گ��زارش فارس، 
علي اكبر صالحي رييس س��ازمان ان��رژي اتمي 
روز چهارشنبه در حاش��يه مراسم ختم »محمد 
احمديان« رييس ش��ركت توليد و توسعه انرژي 
اتمي درباره گام چهارم كاهش تعهدات برجامي 
ايران عنوان كرد كه اين موضوع توس��ط حسن 
روحاني رييس جمه��وري ايران اع��ام خواهد 
شد. گفتني اس��ت فرصت 60 روزه س��وم ايران 
به طرف ه��اي باقيمانده در برجام ب��راي اجراي 
تعهدات بانكي و نفت��ي آنها 14 آبان م��اه پايان 
مي پذيرد و آنگونه كه به نظر مي رسد با توجه به 
عدم تحرك اروپا در راس��تاي اجراي تعهداتش، 
اي��ران گام چه��ارم كاهش تعه��دات برجامي را 
بعد از پاي��ان اي��ن 60 روز برخواهد داش��ت. در 
همين خصوص نيز محمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهور نيز ديروز اول آبان ماه در حاش��يه 
جلس��ه هيات دولت و در جمع خبرن��گاران در 
خصوص گام بعدي ايران ب��راي كاهش تعهدات 
هسته اي برجام، گفت: احتمال اينكه گام چهارم 
برداشته شود وجود دارد. س��يد عباس موسوي 
س��خنگوي وزارت خارجه ايران نيز 29 مهر ماه 
در نشس��ت هفتگي با خبرنگاران اعام كرد كه 
گام چهارم طراحي شده اس��ت و افزود: مواردي 
در حال جمع بندي اس��ت. اميدواريم كار به گام 
چهارم نكشد و  تعهدات اروپايي ها اجرا شود و در 
روزهاي باقيمانده شاهد قدم و تحرك ديپلماتيك 
ويژه اي از س��وي طرف ه��اي باقيمان��ده برجام 
از جمله اروپايي ها باش��يم؛ در غي��ر اين صورت 
ايران گام چهارم را با قاطعيت برخواهد داش��ت. 
شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسامي ايران 
18 ارديبهش��ت ماه س��ال جاري و در نخستين 
سالگرد خروج امريكا از برجام، در بيانيه اي ضمن 
اعام كاه��ش برخي تعه��دات برجامي، فرصت  
60 روزه اي را به طرف هاي باقيمانده در برجام از 
جمله سه كش��ور اروپايي داد تا تعهدات بانكي و 
نفتي خود در قبال ايران را عملياتي كنند و اعام 
كرد كه اگر كماكان اين روند ادامه يابد و ش��اهد 
پايبندي طرف مقابل به تعهداتش نباشيم، ايران 
گام هاي ديگري را در اين راستا برخواهد داشت. 
در گام اول اي��ران از 300 كيلوگرم اورانيوم غني 
ش��ده 3.67 درصد عبور كرد و در پايان اين گام 
و زمان ورود به گام دوم )16 تي��ر ماه( نيز عنوان 
شد كه ايران از اين به بعد سقف غني سازي 3.67 
درصد را رعايت نمي كند و يك روز بعد هم بهروز 
كمالوندي س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي در 
گفت وگو با فارس خبر داد كه سقف اورانيوم غني 

شده ايران به 4.5 درصد رسيده است.  

صالحي: گام چهارم را 
رييس جمهور اعالم مي كند

كالن

 تورم ماهانه خوراكي 
در مهر ماه منفي شد 

3

روحاني در جلسه هيات دولت:   در نشست خبري مركز آمار ايران
نبايد اجازه دهيم اتهام پول شويي  و در پاسخ به »تعادل « مطرح شد

به سيستم بانكي  ما بچسبد  توپ آمار 
 رشد  اقتصادي  در

 زمين بانك   مركزي 
آيسان تنها|  در نشس��ت خبري مركز آمار ايران، 
يك��ي از معاونان اين س��ازمان در پاس��خ به س��وال 
»تع��ادل«  مبني بر اينك��ه چرا نرخ رش��د اقتصادي 
سه ماهه و شش ماهه اعام نشده است موضوع به بانك 
مركزي ارجاع ش��ده و گفته شد طبق مصوبه شوراي 
عالي آمار بايد بانك مركزي اطاعات مربوط به رشد 
اقتصادي را در اختيار مركز آمار ايران بدهد تا نرخ رشد 
اقتصادي از س��وي مركز آمار ايران ارايه شود كه اين 

موضوع تاكنون مورد از س��وي بانك مركزي محقق 
نش��ده اس��ت. معاون ديگر رييس مركز آم��ار ايران، 
در توجيه نخواندن نرخ بيكاري با رش��د اقتصادي كه 
توسط اين سازمان ارايه مي شود گفت در اقتصاد ايران 
در مقاطع مختلف نرخ رشد اقتصادي با نرخ بيكاري 
هم خواني نداش��ته اس��ت.به گزارش »تعادل«، روز 
گذشته اول آبان ماه نشست خبري مركز آمار ايران در 

محل ساختمان اين سازمان برگزار شد. 

 »تعادل« تداوم ضعف تقاضا 
در بازار سهام را بررسي مي كند

ترسي  به نام »مارجين كال«
 صفحه 5  

 صفحه 3  
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روي موج خبر

  مقام معظم رهبري هيچگونه اظهارنظري 
 درب�اره پالرم�و و CFT نداش�ته ان�د؛ 

روابط عمومي مجمع|
مجمع تش��خيص مصلحت نظام تاكيد كرد: فارغ 
از فش��ار و با در نظ��ر گرفتن منافع مل��ي لوايح را 
بررسي خواهد كرد. روابط عمومي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اظهارات معاون اول رييس جمهور 
اسحاق جهانگيري مبني بر نظر موافق مقام معظم 
رهبري در خصوص لوايح پالرمو و CFT را رد كرد. 
در اطالعيه روابط عمومي مجمع آمده است، رهبر 
معظم انق��الب، معظم له هيچگون��ه اظهارنظر يا 
مكتوبي دال بر موافقت با تصوي��ب و اجراي لوايح 
پالرمو و CFT نداشته اند. لذا انتظار مي رود مسووالن 
دولت��ي در نقل قول از مقام معظ��م رهبري جانب 
امانتداري را رعايت كنند. مجمع تشخيص مصلحت 
نظام جلسات و بررسي هاي خود را در خصوص اين 
لوايح فارغ از هر گونه فش��ار و اعمال نظر و با در نظر 

گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد كرد.

  مش�اور امنيت ملي افغانستان با ظريف 
ديدار كرد؛ وزارت خارجه|

حمداهلل محب مشاور امنيت ملي افغانستان و محمد 
جواد ظريف وزير امور خارجه درباره آخرين تحوالت 
افغانستان بحث و تبادل نظر كردند. در اين ديدار وزير 
امور خارجه كشورمان و مشاور امنيت ملي افغانستان 
آخرين تحوالت در افغانس��تان را مورد گفت وگو و 
تبادل نظر قرار دادند. روحاني رييس جمهوري هم 
روز پنج شنبه به منظور شركت در هجدمين اجالس 

سران جنبش عدم تعهد عازم باكو شد.

  تاييد تشديد مجازات اسيدپاشي از سوي 
شوراي نگهبان؛ تعادل|

س��خنگوي ش��وراي نگهبان از تاييد طرح تشديد 
مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از 
آن در جلسه ديروز اين شورا خبر داد. كدخدايي در 
صفحه شخصي خود در توييتر از تاييد طرح تشديد 
مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن 
در جلسه امروز اين شورا خبر داد و نوشت: طرح تشديد 
مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن 
كه در دستور كار امروز)چهارشنبه( شوراي نگهبان 
قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسي عدم مغايرت آن 

با شرع مقدس و قانون اساسي به مجلس اعالم شد..

  بخشنامه مس�تقلي درباره نحوه تعيين 
منشي صادر نشده است؛ وزارت كشور|

روابط عمومي و اطالع رساني وزارت كشور با صدور 
اطالعيه اي، در خصوص اخبار منتشره در مورد نحوه 
انتخاب مسووالن دفاتر مديران توضيحاتي ارايه كرد. 
در اين اطالعيه ضمن تاكيد بر اهميت اطالع رساني 
شفاف به اين نكته اشاره شده كه وازت كشور هرگز 
بخشنامه مس��تقلي درباره نحوه تعيين منشي از 
سوي وزارت كشور صادر نش��ده است.  در بخشي 
از اين اطالعيه امده اس��ت: »ب��ا توجه به ماموريت 
شوراي اجتماعي كشور در عرصه صيانت از حقوق 
ش��هروندي و حجاب و عفاف، در ارديبهشت سال 
۱۳۹۴، مجموعه مقررات و توصيه هاي موثري به 
منظور تحقق حقوق ش��هروندي و صيانت از ابعاد 
مختلف فرهنگ پر ارزش حجاب و عفاف در جامعه، 
از سوي وزارت كشور به دستگاه هاي عضو شوراي 

اجتماعي كشور ابالغ شده است.«

  درب�اره پالرمو منع قانون�ي وجود ندارد؛ 
ايلنا|

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجل��س گفت: پالرم��و موضوع اختالفي نيس��ت 
كه بر س��ر آن رفراندوم برگزار ش��ود و حتي درباره 
پالرمو، من��ع قانوني وج��ود ندارد. »حش��مت اهلل 
فالحت پيشه«، عضو در خصوص FATF و برگزاري 
رفراندوم در كشور گفت: به شخصه معتقدم، حوزه 
تصميم گيري  در مس��ائل موجود مشخص است و 
ضرورتي براي برگ��زاري رفراندوم وجود ندارد. مثال 
در موضوع FATF، محل و كانال هاي تصميم گيري و 
مسووليت هاي آن كامال مشخص است. بايد ديد براي 
اينكه رييس جمهور بخواهد مساله اي را به رفراندوم 
بگذارد منعي وجود دارد يا خير، كه البته خير، منعي 
وجود ن��دارد؛ رييس جمهور مي تواند در خواس��ت 
رفراندوم كند. او گفت: برخي مي گويند در خصوص 
FATF، رفراندوم برگزار شود كه نيازي نيست، ايران 

با FATF قطع ارتباط نكرده و با آن مرتبط است. 

  سعي مي كنيم كارهاي گذشته را جبران 
كنيم؛ ميزان|

قاضي مس��عودي مقام در پنجمين و آخرين جلسه 
دادگاه رس��يدگي به اتهامات ش��بنم نعم��ت زاده، 
احمدرضا لشگري پور و شركت توسعه دارويي رسا 
به ش��بنم نعمت زاده گفت: به گونه اي حجاب خود 
را رعايت كنيد هم شما بتوانيد صحبت كنيد هم ما 
بتوانيم صداي شما را بشنويم و متوجه صحبت هايتان 
شويم. متهم نعمت زاده با بيان اينكه كار من با سوء نيت 
همراه نبوده اس��ت اظهار كرد با كمك خدا س��عي 
مي كنيم تا تمام كارهاي گذشته را جبران كنيم البته 
بنده پس از مشكالت سال ۹۶ وارد كار شدم و سعي 
كردم تا از همان زمان تمام مشكالت را حل كنم اما به 
دليل باال بودن ميزان بدهي تامين با مشكل برخورد.

  همدست »سلطان سكه« دستگير شد؛ 
فارس| 

رييس پليس امنيت اقتصادي پايتخت از دستگيري 
يكي از دالالن س��كه و ارز با گردش حس��اب بانكي 
۱2تريليون و 552 ميليارد ريالي خبر داد. سرهنگ 
نعمت اهلل عليپور در تشريح خبر فوق اظهار داشت: با 
دستگيري سلطان سكه، شناسايي همدستان وي نيز 
در دس��تور كار قرار گرفت و در اين راستا شخصي به 
هويت )ج. ح( شناسايي شد. وي توضيح داد: اين متهم 
با همكاري وحيد مظلومي معروف به سلطان سكه، 
سكه و ارزها را از بازار جمع آوري كردند و بدين ترتيب 

موجب افزايش قيمت سكه مي شدند.

ايران2

رييس دفتر رييس جمهوري عنوان كرد

احتمال برداشتن گام چهارم كاهش تعهدات برجامي از سوي ايران
گروه ايران|

»اقتصاد و سياست با چاشني اف اي تي اف و برجام«؛ 
مهم ترين موضوعاتي بودند كه در جريان نشست روز 
گذشته اعضاي كابينه دوازدهم با اهالي رسانه ابعاد و 
زواياي گوناگون آن مورد بررس��ي و ارزيابي تحليلي 
قرار گرفت. موضوعاتي كه طي روزهاي گذشته مطرح 
شدند و ضرورت پاسخگويي در خصوص آنها به شدت 
احساس مي شد. اما كمتر از ۱روز بعد از اظهارات مهم 
معاون اول رييس جمهوري در خصوص ديدگاه سران 
۳  قوه در خصوص اف اي تي اف؛ افراد تاثيرگذار كابينه 
به ميان خبرنگاران آمدند تا رويكرد دولت در خصوص 

تصويب اين لوايح را تشريح كنند.
رييس دفتر رييس جمهوري با اشاره به استمرار مذاكره 
ايران با اروپا در خصوص لزوم اجراي تعهدات برجامي 
از س��وي آنها اظهار كرد: تا االن احتمال برداشتن گام 
چهارم كاهش تعهدات برجامي از س��وي جمهوري 

اسالمي ايران وجود دارد.
محمود واعظي در حاش��يه جلس��ه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشي درباره آخرين 
تصميم گيري ها در خص��وص اجرا يا عدم اجراي گام 
چهارم كاهش تعهدات برجامي از س��وي ايران گفت: 
اروپايي ها و ديگران مرتبا پيغام مي فرستند و با ما درباره 
اينكه قبل از اتمام فرصت دو ماهه ايران بتوانيم به يك 

چارچوب مشترك دست يابيم صحبت مي كنند.
وي ادامه داد: مذاكرات در حال انجام است و از سويي 
ديگر آقاي رييس جمهوري كميته اي براي گام چهارم 
كاهش تعهدات برجامي تش��كيل داده اند. قطعا اگر 
به يك چارچوب دلخواه نرس��يم، در زمان خود براي 
برداش��تن گام چهارم كاهش تعهدات برجامي اقدام 
مي كنيم. رييس دفتر رييس جمهوري درباره ميزان 
احتمال برداشتن گام چهارم كاهش تعهدات با توجه 
به شرايط فعلي، اظهار كرد: تا االن احتمال برداشتن 

اين گام وجود دارد.
خبرنگار تع��ادل اما از واعظ��ي در خصوص اظهارات 
معاون اول رييس جمهوري درباره تاييد لوايح مرتبط 
با FATFاز س��وي مقام معظم رهبري پرسش خود را 
مطرح كرد كه رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ 
به آن تاكيد كرد: موضع دولت در اين خصوص روشن 
 FATF اس��ت. در حال حاضر موضوع عضويت ما در
مطرح نيست بلكه آن چه براي ما مهم است ۴ اليحه اي 
است كه تصويب شده و براساس قوانين خودمان است 

و مراحل آن نيز طي شده است.
وي خاطرنشان كرد: نظرات مختلفي كه قبل از ارسال 
اين ۴ اليحه به مجلس ارس��ال كردي��م و همچنين 
مطالبي كه كميس��يون هاي مختلف مجلس شوراي 
اسالمي بيان كردند را اعمال كرديم و خوشبختانه اين 

لوايح در مجلس به تصويب رسيد.
واعظي افزود: آن چه مدنظر ماست اين است كه ما خود 
براي شفاف سازي، مبارزه با پولشويي و رفع اتهاماتي 
كه درباره كمك برخي گروه ها به ما مي زند به اين لوايح 
نياز داريم؛ روي اين حساب نظر قاطع دولت اين است 
كه اين لوايح در راس��تاي منافع ملي و تسهيل روابط 
بانكي ماس��ت اما متاس��فانه برخي آنها را كه لوايحي 
بانكي و اقتصادي هستند، تبديل به موضوعي سياسي 

و جناحي كردند و با آن مخالفت مي كنند.
وي تاكيد كرد: كساني كه با تصويب اين لوايح مخالفت 
مي كنند، در هر كجا كه هستند، با توجه به اينكه دولت 
و مجلس آنها را تصويب كردند بايد مسووليت مخالفت 

خود را بپذيرند.رييس دفتر رييس جمهوري با اشاره به 
طرح موضوع لوايح چهارگانه در شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا ادامه داد: اين لوايح دو مرتبه در 
شوراي هماهنگي اقتصادي مطرح شد و مورد بحث 
قرار گرفت و وزراي مختلف نيز درباره آنها توضيحاتي 
دادند ما نيز نتيجه اين جلسات را تقديم رهبري كرديم.

واعظي با اش��اره به تعيين فرصت ۴ ماه براي ايراد در 
 FATF خصوص تصويب اليح��ه چهارگانه مرتبط با
اظهار كرد: با توجه به اينكه در آخرين تصميماتي كه 
اتخاذ شد، مهلتي ۴ ماه به ايران داده شد، اگر در طول 
اين مدت اقدامات الزم را انجام ندهيم ديگر جلسه اي 
براي رسيدگي به موضوع ايران تشكيل نمي شود و به 
صورت اتوماتيك ما در ليست س��ياه قرار مي گيرم و 
عمال خودمان، خود را در خصوص روابط بانكي مان با 

دنيا تحريم مي كنيم.
وي تصريح كرد: بايد با شفافيت به مردم اعالم كنيم كه 
دولت و مجلس كارهايي كه الزم بوده را انجام داده اند و 
همان جا كه در اين خصوص مانع تراشيده بايد سريعا 

مسووليت را بپذيرند و به مردم اعالم كنند.
رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا اين لوايح به تاييد مقام معظم رهبري رس��يده 
است گفت: اين لوايح در جلسه سران قوا تصويب شده 
و گزارش آن جلسات نيز به اطالع رهبري رسيده است.

واعظي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ 
به پرسش��ي درباره موضع دولت جمهوري اس��المي 
ايران در خصوص توافق اخير روس��اي جمهور تركيه 
و روس��يه درباره مناطق شمال س��وريه با بيان اينكه 
موضع جمهوري اسالمي ايران در اين خصوص روشن 
است خاطرنش��ان كرد: ما نگراني هاي امنيتي تركيه 
درباره تهديداتي كه از س��وي مرزهاي خود با سوريه 
احس��اس مي كند را به رس��ميت مي شناسيم و فكر 
مي كنيم مسائل بايد به گونه اي پيش برود كه تركيه 
نگراني امنيتي نداشته باشد از طرف ديگر معتقديم بايد 

تماميت ارضي سوريه حفظ شود و تصميماتي كه در 
اين خصوص اتخاذ مي شود به گونه اي باشد كه باعث 
تجزيه كشور سوريه با جمعيت فعلي و اقدامات اخير 
نشود. وي گفت: به نظر مي رسد آنچه روز سه شنبه از 
سوي روساي جمهور تركيه و روسيه توافق شد، گامي 
در راستاي عدم تجزيه سوريه و رفع تهديدات مرزي 
تركيه اس��ت. بنابراين اينكه االن دوباره جنگ شروع 
نمي شود و از سوي آقايان پوتين و اردوغان اعالم شده 
كه بناي بر گرفتن خاك سوريه ندارند، مورد استقبال 
ماست؛ به هر حال در اين نشست ذكر شده كه ايران نيز 

براي پايدار ماندن اين آتش بس كمك كند. 
وي در پاسخ به پرسشي ديگري درباره ابراز ناراحتي 
اردوغان از بي��ان برخي اظه��ارات در داخل ايران در 
خصوص حمله اخير تركيه به مناطق شمالي سوريه 
و انتظ��ارات او از رييس جمه��وري ايران در خصوص 
جلوگي��ري از بيان اي��ن اظهارات خاطرنش��ان كرد: 
سخناني كه آقاي اردوغان مطرح كرده اند در ارتباط 
ب��ا موضع دول��ت ايران نيس��ت بلكه مرب��وط به نوع 
تبليغات و اظهارنظرهايي است كه به صورت پراكنده 
مطرح مي ش��ود. آقاي اردوغان در سخنراني ديگري 

از موضع گيري آقاي رييس جمهوري تشكر كردند.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ به 
پرسشي درباره انتشار خبري از سوي يكي از رسانه ها 
مبني بر ص��دور بخش��نامه اي در دولت در خصوص 
ممنوعيت اس��تفاده از منش��ي زن براي مديران مرد 
با بيان اينكه چنين بخش��نامه اي را تاكنون نديده ام، 
اظهار كرد: در جلس��ه امروز)چهارش��نبه( از اعضاي 
كابينه در اين خصوص سوال كردم و كسي نيز در اين 
باره چيزي نمي دانست؛ اصال نمي دانيم برخي خبرها 
چگونه توليد مي ش��ود.رييس دفتر رييس جمهوري 
با بيان اينكه برخ��ي در جاهاي اتاق هاي فكري ايجاد 
كرده اند ادامه داد: اين اتاق هاي فكر امروز عليه دولت 
خيلي فعال و مرتبا در حال توليد اخبار مختلف هستند 

و هر چه ب��ه انتخابات نزديك مي ش��ويم نيز اين نوع 
خبرسازي ها بيشتر مي شود. وي گفت: من از رسانه ها 
خواهش مي كنم اگر قصد انتش��ار مطلبي را دارند، به 

دنبال منبع آن نيز باشند.

   نپيوستن به لوايح FATF اشراف اطالعاتي 
بيگانگان را بيشتر مي كند

در ش��رايطي كه برخ��ي رس��انه هاي مخالف دولت 
 اظه��ارات دولتم��ردان در خصوص ديدگاه س��ران 
سه قوه در خصوص اف اي تي اف را بازي رسانه اي تفسير 
و تحليل مي كردند؛ خبرنگار تعادل در جريان گفت وگو 
با سخنگوي دولت موضع دولت در اين زمينه را جويا 
شد كه سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش با تاكيد 
بر اينكه نپيوستن به FATF تسلط اطالعاتي بيگانگان 
را در كشور بيشتر مي كند، گفت: سران قوا، بر اجراي 
لوايح FATF تاكيد دارند.ربيعي درباره  آخرين اخبار در 
مورد پذيرفتن سي اف تي و پالرمو اظهار كرد: سي اف تي 
و پالرمو براي ما بس��يار مهم است. امروز صبح قبل از 
جلسه هيات دولت جلسه اي در اين زمينه تشكيل شد. 
تحليل ما اين است كه اگر ما به ليست سياه اف اي تي اف 
برويم تسلط اطالعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي شود؛ 
 FATF يعني بر خالف تصور آنهايي كه معتقدند اگر به

بپيونديم تسلط اطالعاتي بر ما بيشتر مي شود.
وي افزود: امروز مطرح شد آنها حتي مي توانند رديابي 
كنند كه يك پول از چ��ه طريقي براي تامين مخارج 
يك زنداني ايراني در خارج از كش��ور ارسال مي شود. 
ما در دولت معتقديم نپيوس��تن ب��ه لوايح مربوط به 
 اف اي تي اف هم به ما اتهام وارد مي كند و هم موجب 
اشراف اطالعاتي بيشتر در كشور مي شود. تحفظ هاي 

ما نيز هيچ مشكل امنيتي برايمان درست نمي كند.
وي با بيان اينكه پيوس��تن به اين لوايح بيشتر به نفع 
منفعت ملي است و اين لوايح نبايد رد شود، تصريح كرد: 
ما نبايد بي خود بهانه به ديگران بدهيم. اكنون مي گويم 

كه ما وارد ليس��ت سياه نش��ده ايم پس بايد مقاومت 
كنيم. همين ها بوده اند ك��ه مي گفتند مگر امريكا از 
برجام خارج مي شود؟ ولي امريكا خارج شد. دولت به 
مقاومت در برابر فرد زورگويي مثل ترامپ اعتقاد دارد. 
اما ما معتقديم مقاومت بايد جايي انجام شود كه ارزش 
دارد. دولت در زمينه مقاومت از ديگران پيشتازتر است.

س��خنگوي دولت درب��اره  تصويب لواي��ح FATF در 
جلسه سران قوا خاطرنش��ان كرد: اين موضوع در دو 
جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجراي اين لوايح 
تاكيد داشتند. مصوبات اين جلسات نيز به استحضار 

رهبري مي رسد.
ربيع��ي همچنين با اش��اره به ارايه گزارش ش��هردار 
تهران در جلس��ه هيات دولت تصريح كرد: بنا بر اين 
گزارش طرح ۴ خط جديد مترو به خطوط مترو اضافه 
مي شود. رييس جمهور هم تاكيد كرد كه دولت كمك 
 الزم را ب��راي تكمي��ل خطوط مترو انج��ام مي دهد.

۶۳0 واگ��ن جديد هم ب��ا رقم 800 ميلي��ون يورو از 
محل خط اعتباري فاينانس چين خريداري مي شود. 
همچني��ن قرار ش��د ۱۶00 ميلي��ارد توم��ان اوراق 
مشاركت براي تكميل خطوط ۶ و 7 مترو منتشر شود.

   واكنش به مشكالت حوزه صنعت خودرو
آخرين ميهمان خبرنگاران در نشست هيات وزيران، 
رحماني وزير صم��ت بود كه در زير ب��اران بهاري به 
پرس��ش هاي صنعتي خبرنگاران پاس��خ گفت؛ وزير 
صنعت معدن و تجارت به س��خنان اخير رييس كل 
بانك مركزي درباره فشل بودن صنعت خودروسازي 

واكنش نشان داد.
رضا رحماني در پاسخ به اين پرسش كه آيا با سخنان 
رييس كل بانك مركزي مبني بر فش��ل بودن صنعت 
خودروس��ازي موافق اس��ت يا ن��ه، اظهار ك��رد: من 
نمي خواهم كلمات را تاييد كن��م. به هرحال هركس 
دوست دارد هر كلمه اي را به كار ببرد اما در اينكه صنعت 
خودروسازي ما مثل صنايع ديگر ما مشكالتي دارد و در 

كنار آن توانمندي هايي هم دارد شكي نيست.
وي اف��زود: يك��ي از كارهايي كه پيگي��ري مي كنيم 
ساماندهي صنعت خودروسازي است. من نمي توانم و 
حق هم ندارم كه اين صنعت را تعطيل كنم و در عين 
حال بايد به فكر ترميم آن هم باش��م. ما اين موضوع را 
جدي گرفتيم و اين برنامه كه مشتمل بر ۱۱ محور- از 
جمله ساخت در داخل و اصالح روابط با قطعه سازان از 
محورهاي آن است- تاكنون به خوبي پيش رفته است.

رحماني ادامه داد: س��ه مدل پرايد در سه دوره زماني 
دي ماه امسال، ارديبهش��ت و تيرماه سال بعد از رده 
توليد خارج مي شود كه شامل پرايد ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۳2 
است. در خانواده پژوه، مدل GLX بنزيني تا آخر سال 

توليدش متوقف مي شود.
وي افزود: حداقل چهار تا پنج مدل خودروهاي جديد 
را در نظر داريم كه توليد كنيم و مثال پژوي ۳0۱ پس از 
خروج فرانسوي ها ديگر توليد نشده بود اما همه كارهاي 
آن انجام شده و ان شاءاهلل تا آخر سال اميدواريم بتوانيم 

اين مدل ها را به خط توليد برسانيم.
وزي��ر صم��ت تاكيد ك��رد: ما ب��ه دنب��ال واگذاري 
خودروسازي هم هس��تيم و االن كميته اي تشكيل 
داديم كه اين كار تس��ريع يابد. همچنين امالكي كه 
به توليد ربطي نداشت و مثال مربوط به داشتن سهام 
يك شركت خودروس��ازي بود را هم اعالم كرديم كه 

بايد واگذار شود.
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جزيياتي از سرشبكه »آمدنيوز« در 
آينده اي نزديك منتشر مي شود

سخنگو و مس��وول روابط 
عمومي كل سپاه با تاكيد بر 
اينكه سازمان اطالعات سپاه 
اجازه نخواهد داد عمليات 
بزرگ دستگيري سرشبكه 
كانال معان��د آمدني��وز با 
تالش هاي شوم و مذبوحانه 
عده اي، فرصتي براي اختالف در اقش��ار جامعه ايجاد 
كند، گفت: در آينده اي نزديك افكار عمومي در جريان 
بخشي از مسائل مربوط به سرشبكه كانال معاند آمدنيوز 
قرار خواهند گرفت. به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه، 
سردار سرتيپ دوم پاسدار »رمضان شريف« ديروز با اشاره 
به دستگيري سرشبكه كانال ضدانقالب آمدنيوز توسط 
پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه 
اظهار داشت: تالش سراسيمه و منفعالنه سرويس هاي 
اطالعاتي حامي مدير كانال آمدنيوز كه طي روزهاي اخير 
از زبان رسانه هاي آنها، با »هيجان سازي« به منظور ايجاد 
اختالل در روند اطالع رساني صورت مي پذيرد، حربه اي 

ناكارآمد و نخ نما شده است. 
س��خنگوي س��پاه با اش��اره به گمانه زني ها و مباحث 
مطرح ش��ده در روزهاي اخير در خصوص افراد مرتبط 
با سرشبكه كانال معاند آمد نيوز، عنوان كرد: با توجه به 
اينكه فرآيند رصد و كنترل اطالعاتي اين عنصر مزدور 
در مدت طوالني صورت گرفته اس��ت، بخش عمده اي 
از اعضاي شبكه زم شناسايي شده اند و دسترسي نسبتًا 
مطمئني به عوامل داخلي كمك كننده به اين شبكه ضد 
انقالب و سرويس هاي خارجي حامي آن وجود دارد و نياز 
چنداني به اعترافات مرسوم توسط نامبرده نيست. شريف 
كاركرد كانال ضدانقالب آمد نيوز را ناامن سازي افكار و 
 اذهان م��ردم، ايجاد اختالف بين اركان مختلف نظام و 
شبهه افكني در خصوص كارآمدي نهادها و بخش هاي 
مختلف عنوان و تاكيد كرد: س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي اجازه نخواهد داد اين عمليات 
بزرگ و افتخارآميز با تالش هاي شوم و مذبوحانه عده اي، 

فرصتي براي اختالف در اقشار جامعه ايجاد كند.

استفاده از يارانه راهي براي تامين 
اعتبارات بيمه سالمت

ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي معتقد است اگر 
بيمه س��المت به درستي 
انج��ام ش��ود حت��ي اگر 
كش��ور در شرايط سختي 
قرار داشته باشد، مردم به 
آرامش و اميدواري خواهند 
رسيد. علي الريجاني در ديدار مديرعامل و معاونان 
س��ازمان بيمه سالمت به مس��اله منابع مالي بيمه 
سالمت اش��اره كرد و افزود: روش كنوني در كشور 
اين است كه پول را با اعمال شاقه به مردم مي دهيم 
كه هم مردم را آزرده مي كند و هم اثر كار مسووالن 
را خراب خواهد كرد؛ در حالي كه بودجه دستگاه ها 
بايد به موقع پرداخت شود. وي درباره تأمين اعتبارات 
بيمه سالمت نيز گفت: از رييس كميسيون برنامه و 
بودجه مي خواهم براي چگونگي تأمين اعتبارات اين 
سازمان در سال آينده راهكاري پيدا كند؛ مثاًل شايد 
اس��تفاده از بخش يارانه ها بتواند اين خأل را جبران 
كند. الريجاني تأكيد كرد: تغييراتي در موضوع نحوه 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در حال انجام است 
و مي توان بخشي از اعتبارات بيمه سالمت را در آنجا 
منظ��ور كرد كه اين كار در صورت��ي كه راهكارهاي 
كارشناسي آن اتخاذ شود براي مردم توجيه خواهد 
داشت. وي در ادامه بر لزوم آموزش پزشكان و تعريف 
مش��وق هاي الزم براي آنها به منظور پيوس��تن به 
سيستم الكترونيكي بيمه تأكيد كرد و افزود: مي توانيد 
در پيشبرد اهداف خود سازمان نظام پزشكي را نيز 
همراه كنيد زيرا پزشكان كه از طبقه نخبگان جامعه 
هس��تند، با موضوعاتي كه به منفع��ت ملي مربوط 
است، به راحتي همراهي مي كنند. الريجاني خواستار 
اصالح همپوشاني بيمه ها شد و تأكيد كرد: حتي اگر 
كشور در شرايط سختي قرار داشته باشد، همين كه 
مردم حس كنند كار آنها با كيفيت انجام مي شود، به 
آرامش خواهند رسيد و اين امر باعث افزايش روحيه 

اميدواري در جامعه خواهد شد.

مسووالن تا پايان آبان 
دارايي  هاي خود را اظهار كنند

معاون رييس قوه قضاييه 
و ريي��س مرك��ز آم��ار و 
فن��اوري اطالع��ات قوه 
قضاييه گفت: مسووالن 
و مديران نظام جمهوري 
اس��المي ايران در سراسر 
كشور الزم اس��ت بعد از 
دريافت حس��اب كاربري »ثن��ا« از دفاتر خدمات 
الكترونيك قضايي تا پايان آبان ماه دارايي ها و اموال 
را در س��امانه اظهار كنند. به گ��زارش قوه قضاييه، 
حجت االسالم شهرياري با بيان اينكه سامانه ثبت 
دارايي مسووالن روي شبكه ملي قرار گرفته است، 
اظهار كرد: مس��ووالن و مديران نظام در سراس��ر 
كشور از 28 مهرماه كه اين سامانه روي شبكه ملي 
 قرار گرفته اس��ت، مي توانند با مراجعه به نش��اني

 https: //amval.adliran.ir داراي��ي و اموال 
خود را اظهار كنند. وي ادامه داد: مسووالن و مديران 
نظام در سراسر كشور مهلت ۳0 روزه اي براي ثبت 
اموال و دارايي خود دارند و بعد از دريافت حس��اب 
كاربري »ثنا« از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي 
الزم اس��ت تا پايان آبان ماه دارايي ها و اموال خود را 
در سامانه مذكور اظهار كنند. شهرياري با بيان اينكه 
دسترسي به سامانه ثبت دارايي مقامات، مسووالن 
و كارگ��زاران به دليل حفظ امنيت اطالعات تنها از 
داخل كشور مقدور است، تصريح كرد: اين سامانه 
روي ش��بكه ملي قرار دارد و از خارج كشور قابليت 
دسترسي ندارد. ما به همه مديران توصيه مي كنيم 
قبل از ورود به س��امانه اموال و دارايي ها به سامانه 
https: //residegi.adliran.ir  وارد ش��وند و 
اطالعات كافي را از اين س��امانه اخذ كنند. رييس 
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه خاطرنشان 
ك��رد: تمهيدات امنيتي الزم در اي��ن حوزه در نظر 
گرفته ش��ده و محرمانگي اطالعات محفوظ بوده و 
ما مطابق قانوني كه مصوب مجلس شوراي اسالمي 

است، گام برمي داريم.

ناآرامي هاي سال ۹۶ با هدف 
بي ثبات سازي طراحي شده بود
مع��اون سياس��ي وزير و 
ريي��س س��تاد انتخابات 
كشور در همايش مديران 
كل سياس��ي و انتخابات 
اس��تانداري ها با اش��اره 
ب��ه مجموع��ه تالش ها 
و زحماتي ك��ه مديران و 
مسووالن دولت به پشتوانه حمايت و همراهي مردم 
مي كشند، تاكيد كرد: در شرايط فعلي با اين ميزان 
از هجمه ها و فشارهاي بين المللي، وضعيت و شرايط 
كشور را سياه نبينيم و س��ياه نمايي هم نكنيم. به 
گزارش ايس��نا، جمال عرف كه در همايش مديران 
كل سياسي و انتخابات استانداري هاي سراسر كشور 
سخن مي گفت، ضمن اشاره به كليدواژه هاي آزادي، 
امنيت، آرامش و توسعه به عنوان ۴ كليدواژه اصلي 
و محوري در برنامه دولت دوازدهم، اظهار كرد: الزم 
اس��ت در عرصه مديريت داخلي كشور، بين آزادي 
و امني��ت تعادل ايج��اد كني��م. وي در ادامه افزود: 
ناآرامي هاي سال ۹۶ مشخصا با هدف بي ثبات سازي 
نظام طراحي شده بود. معاون سياسي وزير كشور در 
بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر اينكه 
گفتمان اعت��دال، بومي ترين و ديني ترين گفتمان 
سياسي است كه ريش��ه در قرآن كريم و آموزه هاي 
ديني ما دارد، اظهار كرد: اعتدال به مفهوم پرهيز از 
افراط و تفريط اس��ت و دال مرك��زي آن هم همين 
پرهيز و البته رعايت حقوق همه جريان هاست. وي 
افزود: با همين رويكرد اس��ت كه در كابينه دولت، 
وزرايي از جريان هاي سياسي مختلف حضور دارند 
و مشخصه اصلي كابينه هم دوري از افراط گرايي و 
تندروي است. او اظهار كرد: اعتقاد داريم هيچ مسيري 
بهتر از اعتمادسازي و تعامل براي انجام امور كشور 
وجود ندارد و بر همين اس��اس به مديران سياسي 
كشور هم همواره توصيه مي كنيم كه اعتمادسازي و 
تعامل را در عين قانونمندي، اعتدال گرايي و اقتدار، 

در اولويت برنامه ها و اقدامات خود قرار دهند.

 مراسم اربعين بدون هيچ 
مشكل امنيتي برگزار شد

ريي��س س��تاد مرك��زي 
اربعي��ن گف��ت: امس��ال 
حدود 2 ميليون گذرنامه 
و برگ تردد از سوي نيروي 
انتظامي صادر ش��ده كه 
دوبرابر سال گذشته است 
و همچنين ۱22 ميليون 
وعده غذايي از س��وي موكب داران به عزاداران ارايه 
ش��ده است و 2۴ ميليون شب اس��كان را هم در اين 
مراسم داشته ايم كه دوبرابر ميزان سال گذشته است. 
حسين ذوالفقاري ديروز طي سخناني در جلسه ستاد 
مركزي اربعين با بيان اينكه امسال مراسم با حضور 
بيش از ۳ و نيم ميليون زائر انجام ش��د، اظهار كرد: 
امروز پايان مراسم را اعالم مي كنيم و موكب داراني 
ك��ه مي خواهند تا پايان ماه صفر ب��ه خدمات دهي 
ادامه دهند اين امكان براي شان وجود دارد و از آنان 
تشكر مي كنيم. وي افزود: مردم و دولت عراق ميزبان 
اصلي زائران هستند و آنان بهترين تالش ها را براي 
 خدمات رس��اني انجام دادند. همچنين از مس��يرها 
به خوبي حفاظت كردند و هيچگونه مشكل امنيتي 
چه در داخل مرزها و چه در مرزهاي عراق نداشتيم 
كه اتفاق خوبي است. رييس ستاد مركزي اربعين با 
بيان اينكه امس��ال حدود 2 ميليون گذرنامه و برگ 
تردد از سوي نيروي انتظامي صادر شده كه دوبرابر 
سال گذشته است، افزود: همچنين ۱22 ميليون وعده 
غذايي از س��وي موكب داران به عزاداران ارايه شده 
است. بايد به اين نكته هم اشاره شود كه 2۴ ميليون 
شب اسكان را هم در اين مراسم داشته ايم كه دوبرابر 
سال گذشته است. ذوالفقاري تاكيد كرد: ما اگر الزم 
 باشد بايد در وظايف كميته ها و دستورالعمل هاي شان

هم تجديد نظر كنيم. البته در زمينه اينترنت هم بايد 
به اين موضوع اشاره شود كه در عراق نارسايي هايي 
در اين زمينه وجود داشت كه بايد براي رفع آن تالش 
كنيم تا بتوانيم از سامانه هاي مربوط به اربعين براي 

انتقال پيام به زائران استفاده كنيم.

چهره ها



س��خنگوی کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس معتقد است با کاهش معافیت های مالیاتی 
منابع مورد نیاز برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه 

فراهم می شود.
محمد خدابخش��ی سخنگوی کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس��امی، در 
گفت وگو با خانه ملت با اشاره به جلسه ستاد تنظیم 
بودجه 99، گفت: س��قف بودجه عمومی س��ال 99 
کمتر از 420 هزار میلیارد تومان پیش بینی و مقرر 
شد؛ موضوع یارانه های پیدا و پنهان در بودجه سال 

آینده شفاف شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ش��ورای اسامی 
ب��ا بیان اینکه در بودجه س��ال آین��ده، بودجه اداره 
دول��ت، مس��تقل از درآمدهای نفت��ی خواهد بود و 
این درآمده��ا صرفا برای طرح ه��ای تملک دارایی 
سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد، افزود:مقرر 

ش��د جدول جداگانه ای برای تکالیف فرا بودجه ای 
دولت ارائه شود.

   اجرای طرح های عمرانی، تولید و اشتغال 
با برنامه ای دو ساله در بودجه سال 99

وی با بیان اینک��ه در بودجه س��ال 99 برنامه ای دو 
ساله برای اجرای طرح های عمرانی، تولید و اشتغال 
ارائه می شود، اظهار کرد: بودجه شرکت های دولتی 
حداکثر تا 15 آبان در قالب الیحه ای به مجلس ارائه 

می شود.
س��خنگوی کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بیان اینکه در بودجه س��ال 99 پیوس��تی 
برای بودجه اس��تانی در نظ��ر گرفته ش��ده، اضافه 
کرد: در بودجه س��ال آینده جداول 8 گانه ای در نظر 
گرفته شده که در جدول شماره )1( جزئیات منابع و 
مصارف، در جدول )2( درآمدها، جدول )3( اعتبارات 

هزینه ای- بودجه ریزی برمبنای عملکرد، جدول )4( 
جزئیات برش استانی اعتبارات هزینه ای دستگاه های 
اجرایی، جدول )5( اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 
استان ها، جدول )6( برش استانی اعتبارات طرح های 
تملک دارایی سرمایه ای ملی، جدول )7( طرح های 
ملی اس��تانی ش��ده و ج��دول )8( ط��رح مربوط به 

مشارکت عمومی-خصوصی درج می شود.
این نماین��ده مردم در مجلس دهم درباره مس��تقل 
ش��دن بودجه 99 از درآمدهای نفت��ی توضیح داد: 
بودجه عمومی کشور شامل درآمدهای مالیاتی، منابع 
حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و سایر دارایی و 
اماک مازاد دولت و اوراق قرضه است و از آنجایی که 
قرار است در س��ال آینده بودجه کشور از درآمدهای 
نفتی مستقل شود باید منابع موردنیاز از سایر راه ها 

تامین شود.
خدابخشی با تاکید براینکه بازنگری در معافیت های 

مالیاتی و جلوگیری از ف��رار مالیاتی می تواند منابع 
موردنی��از جایگزی��ن درآمدهای حاص��ل از فروش 
نفت باش��د، گفت: اگر معافیت ه��ای مالیاتی مورد 
بازنگری   قرار گرفته و از فرار مالیاتی جلوگیری شود، 
منابع جدیدی برای کشور خلق می شود زیرا در حال 
حاضر 40درصد از 100 درصد اقتصاد کشور مشمول 

معافیت های مالیاتی است.

   ضرورت اخذ مالیات از خانه های خالی
این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح چگونگی 
خلق منابع جدی��د در بودجه 99 به تش��ریح مثالی 
پرداخ��ت و افزود: در حال حاضر بی��ش از2 میلیون 
خانه خالی در کش��ور وجود دارد که با توجه به اینکه 
متوسط قیمت هر خانه بیش از 500 میلیون تومان 
اس��ت اگر برای هر یک از آنها یک درصد مالیات اخذ 
شود، حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع جدیدی به 

بودجه کشور افزوده می شود.
خدابخشی ادامه داد: به هر میزان که درآمدهای نفتی 
محقق ش��ود، منابع حاصله صرف طرح های تملک 
دارایی سرمایه ای خواهد شد و از آنجا که منابع نفتی 
مربوط به نسل های آینده است هرچه این منابع صرف 

ایجاد زیرساخت هایی مانند س��اخت جاده ها شود، 
برای کشور مطلوب تر است.

   مناطق محروم با بهانه اصالح ساختار بودجه 
از یاد نرود

وی تصریح کرد: انتظار می رود در بودجه سال آینده، 
استان های کمتر توسعه یافته بیشتر مورد توجه قرار 
گیرند و با بهانه اصاح س��اختار بودجه این مناطق از 
یاد نرود و تاش هایی که برای برقراری توازن در حال 

انجام بود، تداوم داشته باشد.

   بودج�ه س�ال 1400 صرف�ا جه�ت ارائ�ه 
تصویری از بودجه به مجلس ارائه می شود

س��خنگوی کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس درباره نحوه ارائه بودجه س��ال 99 و 1400، 
گفت: بودجه س��ال 99 در مجلس بررسی و تصویب 
می ش��ود اما بودجه س��ال 1400 صرف��ا جهت ارائه 
تصویری از بودجه به مجلس ارائه شده و در اواخر سال 
آینده، با توجه به تغییرات و نوسانات، تصویب می شود 
در واقع بودجه غلتان اس��ت، زیرا قانون محاس��بات 

عمومی اجازه تصویب بودجه دوساالنه را نمی دهد.

3 كالن

در نشست خبري مركز آمار ايران و در پاسخ به »تعادل« مطرح شد

گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه تورم نقطه اي مهر ماه 28.3 درصد شد

توپ آمار رشد اقتصادي در زمين بانك مركزي 

تورم ماهانه خوراكي در مهر ماه منفي شد 

با کاهش معافیت های مالیاتی منابع  حذف درآمدهای نفتی  فراهم می شود

بودجه 99 بدون اتکا به درآمدهای نفتی است

گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها| 
در نشست خبري مركز آمار ایران، یكي از معاونان این 
سازمان در پاسخ به سوال تعادل مبني بر اینكه چرا نرخ 
رشد اقتصادي سه ماهه و شش ماهه اعام نشده است 
موضوع به بانك مركزي ارجاع شده و گفته شد طبق 
مصوبه ش��وراي عالي آمار باید بانك مركزي اطاعات 
مربوط به رش��د اقتصادي را در اختیار مركز آمار ایران 
بدهد تا نرخ رشد اقتصادي از س��وي مركز آمار ایران 
ارایه شود كه این موضوع تاكنون از سوي بانك مركزي 
محقق نشده است. معاون دیگر رییس مركز آمار ایران، 
در توجه به نخواندن نرخ بیكاري با رشد اقتصادي كه 
توسط این سازمان ارایه مي شود، گفت: در اقتصاد ایران 
در مقاطع مختلف نرخ رش��د اقتصادي با نرخ بیكاري 

همخواني نداشته است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته اول آبان ماه نشست 
خبري مركز آمار ایران در محل ساختمان این سازمان 
برگزار ش��د. در این نشس��ت رییس مركز آمار ایران 
سخناني درباره دس��تاوردهاي مركز آمار ایران مطرح 
كرد و سپس پاسخگویي به اغلب سواالت را به معاونان 

خود ارجاع داد. 
 در این نشست، ایوب فرامرزي معاون اقتصادي مركز 
آمار ایران، در پاسخ به این سوال تعادل مبني بر اینكه چرا 
مركز آمار ایران به عنوان مرجع رسمي اعام آمارهاي 
اقتصادي، از اعام رشد اقتصادي سر باز مي زند؟ اظهار 
كرد: در جلسه 59 شوراي عالي آمار حذف موازي كاري 
و تولید آمار تورم از سوي مركز آمار ایران مصوب شد؛ 
اما در حوزه رشد اقتصادي، بانك مركزي باید محاسبات 
ملي خود را به مركز آمار ارایه و مركز آمار با بهره گیري 
از این محاسبات و اطاعات خود مركز، رشد اقتصادي 
را اعام كند. در حال حاضر منتظر هس��تیم كه بانك 
مركزي نتایج محاسبات ملي خود را به مركز ارسال كند 

كه تاكنون بانك مركزي تاخیر داشته است.
همچنین پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تعادل، مبني 
بر اینكه با توجه به رشد اقتصادي منفي سال گذشته 
و همچنین رش��د اقتصادي منف��ي 9.5 درصدي كه 
صندوق بین الملل��ي پول براي اقتص��اد ایران تعیین 
كرده اس��ت چطور آمار مربوط به نرخ بیكاري توجیه 
مي شود، نصیري یكي دیگر از معاونان سازمان بیان كرد: 
طبق گفته محمدباقر نوبخت 15 هزار میلیارد تومان 
تسهیات از زمستان 96 تاكنون در حوزه اشتغال تزریق 
شده اس��ت؛ همچنین تغییرات جوي موجب بهبود 
اشتغال در حوزه كشاورزي شده است. تابستان امسال 

نسبت به تابستان پارسال شاهد افزایش 170 هزار نفري 
اشتغال روستایي بودیم؛ از سوي دیگر داده هاي ثبتي 
بیمه ش��ده هاي تامین اجتماعي اجباري هم افزایش 
داشته؛ همچنین تعداد كارگاه هاي تحت پوشش تامین 

اجتماعي رو به افزایش است.
نصیري همچنین بیان كرد: طبق آمار اخذ شده از سال 
85 تا 96، به عنوان مثال در بخش معدن )شامل نفت و 
گاز( حداكثر اشتغال 190 هزار و حداقل 107 هزار نفر 
داشته ایم. بنابراین رشد اقتصادي متناسب با ایجاد شغل 
درباره اقتصاد كشور ما به طور كامل درست نیست. هر 
چند كه اگر رشد داشته باشیم مي توانیم به تدریج شاهد 

اثرگذاري این شاخص روي اشتغال باشیم.
رییس مركز آمار با بیان اینكه بین بازار كاال و خدمات و 
بازار كار ارتباط وجود دارد، گفت: بین این دو بازار تغییر 
فاز وجود دارد. از س��وي دیگر نیز اگرچه نرخ بیكاري 
یك شاخص اقتصادي اس��ت اما به دلیل چسبندگي 
قراردادها، یك شاخص اجتماعي نیز محسوب مي شود؛ 

همچنین تنوع كار در بازار كار ایران همچون كار موردي 
و فصلي زیاد است. از سوي دیگر در صورت بروز ركود 
اقتصادي، سریعا نیروهاي كار اخراج نمي شوند، چرا كه 

قوانین ما مانع این اقدام مي شود.
رییس مركز آمار ایران در ادامه این بحث با اشاره به طرح 
آمارگیري نیروي كار، افزود: در این طرح از 180 هزار 
خانوار در هر فصل )یك درصد( آمارگیري مي ش��ود. 

تحقیق ما توصیفي و تبییني است.
وي درب��اره اینكه مح��ل كاهش نرخ بی��كاري فصل 
تابستان از كجا بوده است، گفت: در حوزه هایي از جمله 
كشاورزي، دامپروري، ساختمان، حمل و نقل و كسب 
و كارهاي نوین همچون اسنپ و تپسي شاهد افزایش 

اشتغال بوده ایم.
حسین زاده همچنین در مورد سري زماني تورم عنوان 
كرد: براي تكمیل س��ري زماني تورم از سال 1315 از 

ارقام بانك مركزي استفاده شده است.
در این نشس��ت، همچنین نصیري در پاسخ به سوال 

دیگر »تعادل« مبني بر اینكه چرا آمارهاي جمعیتي 
به روز نیس��تند و همین مساله تحلیل ها را با دشواري 
روبه رو كرده است، بیان كرد: طبق مصوبه هیات دولت 
سرشماري ها هر 5 سال یك بار انجام مي شوند. این البته 
خاص ایران نیست در بعضي از كشورها مثل پاكستان 
به خاطر موضوع نبود بودجه سرشماري ها بسیار دیر به 
دیر انجام مي شود اكنون 25 سال است كه سرشماري 

در افغانستان انجام نشده است.
وي اف��زود: با این حال ما برنامه ری��زي داریم كه نظام 
آماري كشور را به سمت نظام آماري ثبتي مبنا ببریم 
كه اگر این مهم محقق شود آمارهاي جمعیتي نیز به 

روز خواهد شد.

    كاهش تورم بعد از 16 ماه
رییس مركز آمار ایران همچنین در بخش��ي دیگر از 
سخنانش درباره نرخ تورم اعام كرد: تورم ساالنه منتهي 
به مهر ماه به 42 درصد رس��یده كه در قیاس با مدت 

مشابه سال قبل، 7 دهم درصد كاهش داشته است. این 
تورم بعد از 16 ماه افزایش تورم ساالنه، از این ماه روند 
كاهشي به خود گرفته كه البته این موضوع به معناي 

كاهش سرعت افزایش قیمت كاالهاست.
وي ادام��ه داد: همچنین كاهش تورم نقطه به نقطه از 
اردیبهشت ماه و سرعت كاهش آن، افزایش یافته است.

وي در بخش��ي دیگ��ر از س��خنانش ب��ا بی��ان اینكه 
»همگرایي«، شعار مهم امسال مركز است، اظهار كرد: 
در نظامات كنوني نمي توان صرفا با آمارگیري سنتي 
كار كرد؛ چراك��ه نظامات آماري به س��مت مدرنیته 
پیش رفته اند؛ اگرچه یكي از مهم ترین فاكتورها در این 
زمینه، روش هاي ثبتي مبنا كه پایه اصلي آن داده هاي 

دستگاه هاي اداري و اجرایي است.
رییس مركز آمار ایران افزود: داده ه��اي اداري كه در 
دستگاه هاي اجرایي تولید مي شوند، پس از كسب این 
ریزداده ها، با پردازش و تجمیع، به ریزداده هاي آماري 
تبدیل ش��ده و با تعامل با نظام جامع ثبت هاي آماري 

تبدیل به آمار رسمي مي شوند.
به گفته حسین زاده، سرشماري هاي ثبتي مبنا یكي 
از نتای��ج این ش��یوه آمارگیري اس��ت. وي با تاكید بر 
اینكه ش��یوه ثبتي مبنا به پویایي و آناین شدن آمار 
كمك مي كند، گفت: این شیوه به بهبود ارزش افزوده 
دستگاه ها كمك مي كند؛ زیرا تاقي با آمار دستگاه هاي 
دیگر، منجر ب��ه افزایش كیفیت داده ه��اي تولیدي 
مي شود و همچنین در صرفه جویي هزینه ها نیز نقش 

موثري دارد.
حسین زاده افزود: در نظام آماري بهره وري به معناي 
»آمار رسمي بیشتر با كیفیت، اطاعات و تفكیك بیشتر 

و در سطوح جغرافیایي و هزینه كمتر« است.

    فهرست آمار رسمي تهیه شد
رییس مركز آمار ایران، در ادامه با اشاره به تدوین برنامه 
توسعه آمار كشور با رویكرد نهادسازي نظام آمار كشور 
اظهار داشت: این برنامه سال گذشته اباغ شد و تا سال 

1400 در دستور كار ما خواهد بود.
وي ادامه داد: پیش نویس قانون آم��ار در مردادماه به 
تصویب ش��وراي عالي آمار رسید و پس از تصویب در 

هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حس��ین زاده همچنین به فهرس��ت آمارهاي رسمي 
اشاره كرد و گفت: این فهرست به پرهیز از موازي كاري، 
هدررفت منابع و تش��خیص آمار رسمي از غیررسمي 

كمك مي كند.

نرخ تورم نقطه اي مهر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٦.٧ 
واحد درصد كاهش یافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه هاي 
عمده »خوراكي ها، آشامیدني ها و دخانیات« و »كاالهاي 
غیرخوراكي و خدمات« به ترتیب ٣٢.٣ و ٢٦.٦ درصد بوده 
و نرخ تورم نقطه اي هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل 

كاهش داشته است.

   كاهش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور
به گزارش »تعادل«، نرخ تورم نقطه اي در مهر ماه ١٣٩٨ 
به عدد ٢٨.٣ درصد رسیده است؛ یعني خانوارهاي كشور 
به طور میانگین ٢٨.٣ درصد بیش��تر از مهر ١٣٩٧ براي 
خرید یك »مجموعه كاالها و خدمات یكس��ان« هزینه 
كرده اند. همچنین ن��رخ تورم نقطه اي مهر ماه ١٣٩٨ در 
مقایسه با ماه قبل ٦.٧ واحد درصد كاهش یافته است. نرخ 

تورم نقطه اي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشامیدني ها و 
دخانیات« و »كاالهاي غیر خوراكي و خدمات« به ترتیب 
٣٢.٣ و ٢٦.٦ درصد بوده و نرخ تورم نقطه اي هر دو گروه 
عمده در مقایس��ه با ماه قبل كاهش داشته است. این در 
حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 
٢٨.٣ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٦.٢ واحد درصد 
كاهش داشته است. همچنین این نرخ براي خانوارهاي 
روستایي ٢٨.٥ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٩.٦ واحد 

درصد كاهش داشته است.

   افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد ش��اخص 
قیمت، نس��بت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر 
١٣٩٨ به ١.٧ درصد رس��یده كه در مقایسه با همین 

اطاع در م��اه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشامیدني ها و دخانیات« و »كاالهاي غیر خوراكي و 
خدمات« به ترتیب ١.٠- درصد و ٣.١ درصد بوده است. 
این در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ١.٩ درصد است كه نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد 
درصد افزایش داشته اس��ت. همچنین این نرخ براي 
خانوارهاي روستایي ٠.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

   كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 

به دوره مشابه قبل از آن است.

نرخ تورم ساالنه مهر ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي كشور 
به ٤٢.٠ درصد رسیده كه نسبت به همین اطاع در ماه 
قبل، ٠.٧ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. این در حالي 
است كه نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري ٤١.٣ 

درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد كاهش 
داشته است. همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایي 
٤٦.٣ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد 

كاهش داشته است.

يارانه جا مانده هاي شهريور را واريز نمي كنیم
سازمان هدفمندي یارانه ها اعام كرد براساس ماده 10 
آیین نامه اجرایي ماده 7 قانون هدفمندكردن یارانه ها 
مجوز قانوني براي واریز یارانه خانوارهاي رد حس��اب 
شده در شهریور ماه وجود ندارد. سازمان هدفمندسازي 
یارانه ها در اطاعیه اي در پاسخ به برخي شبهات مطرح 
شده درباره عدم واریز یارانه حدود چهار صدم درصد از 
سرپرستان خانوار )كمتر از 10 هزار نفر( در شهریور ماه 
مواردي را یادآور شد. هر ماهه تعداد اندكي از خانوارها به 
دالیل مختلفي ناچار به اقداماتي از جمله تغییر حساب 
بانكي، تغییر بانك عامل، تغییر سرپرس��ت خانوار یا 

اِعمال جداسازي و تفكیك خانوار بواسطه ثبت رخداد 
ازدواج و طاق یا معرفي سرپرست جدید به دلیل فوت 

سرپرست قبلي و ... مي شوند.
از آنجا كه فرآیند محاس��به و پرداخت یارانه ها مطابق 
قان��ون فرایندي ماهانه اس��ت، تعداد بس��یار كمي از 
24 میلیون خان��وار دریافت كننده یارانه نقدي، یعني 
جمعیتي كمتر از 10 هزار نفر كه كمتر از چهار صدم 
درصد سرپرستان خانوار هستند در زمان محاسبه نهایي 
و واریز یارانه ماهانه، موفق به معرفي ش��ماره حساب 
معتبر نمي ش��وند كه اصطاحًا به آن »رد حس��اب« 

مي گویند كه به منزله عدم وجود حساب بانكي معتبر در 
سامانه رفاهي است. لذا مطابق قانون، یارانه آن ماه خاص 
براي آنها محاسبه و در نتیجه واریز نمي گردد. بدیهي 
است، به محض معرفي شماره حساب بانكي معتبر از 
سوي این سرپرستان خانوار، مجدداً در لیست پرداخت 
یاران��ه قرار خواهند گرفت. اما ای��ن امر به معني واریز 
یارانه ماه یا ماه هایي كه شماره حساب معتبر نداشته اند 
نیست. چون براساس ماده 10 آیین نامه اجرایي ماده 
7 قانون هدفمندكردن یارانه ها مجوز قانوني براي این 

موضوع وجود ندارد.

تمديد بخشودگي جرايم مالیاتي تا 4 آبان
امیدعلي پارسا رییس سازمان امور مالیاتي از تمدید 

مهلت بخشودگي جرایم مالیاتي خبر داد. 
براین اساس مودیاني كه تا 4 آبان ماه براساس بخشنامه 

بخشودگي جرایم اقدام كنند مشمول خواهند بود.
طبق نامه رییس س��ازمان امور مالیاتي به ادارات كل 
امور مالیاتي كشور آمده است: نظر به استقبال گسترده 
مودیان محترم مالیاتي از تسهیات بخشودگي جرایم 
مالیاتي موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 
8 م��رداد 98 و دریافت گزارش��ات متع��دد از ادارات 
كل امور مالیات��ي مبني بر حجم زیاد ارایه و تس��لیم 

درخواست هاي بخشودگي جرایم مالیاتي با توجه به 
ضیق وقت تا انقضاي مهلت مقرر ادارات امور مالیاتي 
قادر به پاسخگویي به حجم درخواست هاي ارایه شده 
نبوده لذا به منظور تكریم مودیان محترم و بهره مندي 
حداكثري از این تسهیات به این وسیله مقرر مي گردد: 
درخواس��ت هایي كه تا پایان روز ش��نبه 4 آبان 98 به 
ادارات امور مالیاتي واصل مي گردد در صورت رعایت 
س��ایر موارد مندرج در بخش��نامه مذكور از مصادیق 
بهره مندي از مفاد بخشنامه بخشودگي صد در صدي 

جرایم فوق االشاره محسوب خواهند شد.
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پاورقي اقتصادي

خبر كالن

مردم، قدرت و منافع )105(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل هفتم 
  چرا دولت؟
  جمع بندي 

ما در این فصل نیاز به كنش جمعي را توضیح دادیم. 
زماني كه در كنار یكدیگر و هماهنگ عمل مي كنیم، 
مي توانیم بهتر از زماني كه به تنهایي عمل مي كنیم 
باش��یم. مردم به روش هاي متنوع براي تعاون كنار 
یكدیگر قرار مي گیرند. آنها براي تولید، ش��راكت و 
شركت ها؛ براي اجتماعي بودن كلوپ و سازمان هاي 
اجتماع��ي و براي اهداف��ي كه به آن ایم��ان دارند، 
انجمن هاي داوطلبانه و سمن ها را براي كار با یكدیگر 
شكل مي دهند. آنها براي چانه زني جمعي اتحادیه ها 
شكل مي دهند و در دعاوي قانوني كنش هاي طبقاتي 
درگیر مي شوند – كنش هاي تعاوني توسط یك گروه 
از افرادي كه براي مثال از كنش هاي یك ش��ركت 
آسیب دیده اند، مي دانند كه هر كسي كه به تنهایي 
عمل كند قادر نیست خسارت را حبران كند. یكي 
از اس��تراتژي هاي ش��ركت ها و »جناح راست« این 
است كه عدم تعادل فعلي قدرت را با سخت تر كردن 
كنش هاي جمع��ي حفظ كند و كنش هاي جمعي 

را براي كارگراني كه 
مي خواهن��د متحد 
مش��كل تر  ش��وند 
س��ازد و آن را ب��راي 
افرادي ك��ه دعاوي 
كنش طبقات��ي را به 
دادگاه هاي عمومي 
مي برند یا مي خواهند 
كه متوس��ل بشوند 

سخت تر بكنند.  دولت یكي از مهم ترین روش هایي 
است كه ما با آن در كناریكدیگر كار مي كنیم .تفاوت 
بین دولت و تمامي اشكال دیگر مشاركتي در قدرت 
اجبار اس��ت: این قدرت مي تواند م��ردم و نهادها را 
وادارد كه كاري را انجام ندهند )مثل حمل ساح كه 
مي تواند منجر به مرگ همسایه تان شود یا به دیگران 
آسیب بزند( یا كاري را انجام بدهند )پرداخت مالیات، 
به طوري كه ما یك ارتشي براي دفاع از خودمان داشته 
باشیم(. از آنجا كه در جامعه مدرن خودمان راه هاي 
بسیار گوناگوني اس��ت كه ما مي توانیم به یكدیگر 
كمك كنیم، دولت بدون شك به سمت بزرگ شدن 
و پیچیده ش��دن مي رود. به خاطر »مشكل سواري 
مجاني« – به طوري كه بسیاري ترجیح مي دهند تا از 
كاالها و خدماتي كه توسط جامعه فراهم مي شود، از 
ارتش و نیروهاي انتظامي، پلیس و آتش نشاني، دانش 
عمومي كه توسط آزمایشگاه هاي دولتي تهیه مي شود 
گرفته تا حمایت از محیط زیست بدون پرداخت سهم 
عادالنه هزینه بهره مند بشوند – مشاركت باید اجباري 
شود، یعني مالیات پرداخت شود. تصمیم اینكه دولت 
چطور باید این كار را بكند یا آن كار را نكند، چگونه باید 
آن را انجام داد و اینكه چه كسي آن را پرداخت كند، 
باید از طریق فرایند سیاسي صورت گیرد.  نهادهاي 
سیاسي مانند نهادهاي بازار، پیچیده هستند؛ آنها 
قدرت انجام دادن كار خوب را دارند اما قدرت انجام 
كار بد را هم دارند. آنها را مي توان براي توزیع مجدد– از 
طبقات فقیر و متوسط گرفته تا ثروتمندان - استفاده 
كرد؛ از آنها مي توان براي وادار كردن كاري مثل حفظ 
و تش��دید روابط قدرت موجود اس��تفاده كرد؛ آنها 
مي توانند به جاي آنكه بي عدالتي اجتماعي را كاهش 
دهند، آن را تشدید كنند. آنها مي توانند به جاي آنكه 
ابزاري براي جلوگیري از استثمار باشند، ابزاري براي 
استثمار شوند.  ساختن نهادهاي مردمي براي تقویت 
این راست نمایي كه دولت یك نیروي پرقدرتي براي 
كارهاي نیك خواهد بود از همان ابتدا دموكراسي ها 
را به چالش كشید. این یك چالشي است كه امروزه 
ایاالت متحده با آن روبه رو است. فصل بعدي برخي از 
اصاحات اساسي را كه نیاز است تا اطمینان حاصل 
شود كه دموكراس��ي ما به جاي آنكه براي تعدادي 
محدودي در راس خوب كار كند براي اكثر شهروندان 
خوب كار مي كند، توضی��ح خواهد داد. فصل هایي 
كه در پیش مي آید نش��ان مي دهند كه چگونه ما با 
دموكراسي بازسازي ش��ده مي توانیم اقتصادمان را 
بازس��ازي كنیم تا رقابتي تر، پویا تر و برابرتر شود – 
بطوري كه زندگي طبقه متوسط یك بار دیگر براي 

اكثر امریكایي ها قابل دستیابي باشد. 
پايان فصل هفتم 

ارسال فهرست معامالت 
تابستان 98 تا نیمه اول آبان

معاون مالیات هاي مستقیم س��ازمان امور مالیاتي 
كش��ور گفت: مودیان مالیاتي تا 15 آبان ماه فرصت 
دارند نسبت به ارسال فهرست معامات فصل تابستان 
1398 اقدام كنند. نادر جنتي افزود: مودیان مشمول 
موضوع م��اده )169( قانون مالیات هاي مس��تقیم 
مكلفند اطاعات معامات فصلي خود را تا یك ماه 
و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات 
الكترونیكي س��ازمان امور مالیاتي كشور به نشاني 
www.tax.gov.ir ارسال كنند. وي با بیان اینكه 
مهلت ارسال فهرست معامات فصل تابستان 1398 
تا 15 آبان ماه است، افزود: از آنجایي كه موكول كردن 
ارسال اطاعات به روزهاي پایاني مهلت قانوني با توجه 
به حجم زیاد اطاعات واصله ممكن است موجب بروز 
مشكات شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتي ارسال 
فهرس��ت معامات فصلي خود را به روزهاي پایاني 
موكول نكرده و در اسرع وقت براساس ترتیبات یاد 
شده نسبت به انجام تكالیف قانوني خود اقدام كنند. 
جنتي بیان كرد: مطابق قانون مالیات هاي مستقیم 
عدم ارسال فهرست صورت معامات فصلي در مهلت 

مقرر قانوني مشمول جرایم مالیاتي مي شود.

سرمایه داري پیشرفته در عصر نارضایتي



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با المانيتور:

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

امارات محدوديت هاي ارزي بر ايران را برداشت

سندراهبرديفلزاتگرانبهاتدوينميشود

گروه بانك و بيمه|
عبدالناصر همتي در گفت وگو ب��ا المانيتور از موفقيت 
بانك مركزي ايران در افزايش ۴۰ درصدي ارزش ريال از 
زمان آغاز مجدد تحريم هاي امريكا در سال ۲۰۱۸ خبر 
دادو درباره اينستكس، مكانيزم مالي كه از سوي برخي 
كش��ورهاي اروپايي براي بازگرداندن اي��ران به برجام 
طراحي شد، گفت: من به اين نتيجه رسيده ام كه موضوع 
اينستكس و مكانيزمش نيس��ت. موضوع اين است كه 

اروپايي ها به دنبال تاييديه امريكا هستند.
به گ��زارش »تع��ادل«، وي درباره سرنوش��ت بس��ته 
پيش��نهادي ۱۵ ميليارد دالري كه از س��وي فرانسه و 
برخي ديگر كش��ورها براي بازگرداندن ايران به برجام 
پيشنهاد شده بود، گفت: نتيجه بخش بودن اين بسته به 

اروپايي ها و امريكا بستگي دارد.
در ادامه متن كامل گفت وگوي المانيتور به همتي مي آيد 
كه از زماني كه مسووليت بانك مركزي ايران را بر عهده 
گرفت بخشي از شديدترين فشارهاي اقتصادي را عليه 

ايران تجربه كرده است.
المانيتوراين سوال را مطرح كرد كه در پي وضع مجدد 
تحريم هاي امريكا، ارزش ريال ايران در مقطعي به شدت 
كاهش يافت، برخي اين كاهش ارزش را ناشي از مسائل 
مديريتي اعالم كردند. تحريم ه��ا تا چه حد در كاهش 
ارزش ري��ال موثر بود؟ و همتي در پاس��خ گفت: به نظر 
من اتفاقي كه در بازار ارز افتاد بيش از هر چيز ريش��ه در 
انتظاراتي داش��ت كه از حواشي تحريم امريكا مي رفت. 
بطور مثال، محدوديت هايي ك��ه در جريان نرخ گذاري 
واحد ارز در س��طح ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دالر به بازار 
ارز وارد شد و تقريبا با تحريم هاي يكجانبه امريكا و خروج 
اين كشور از توافق برجام همزمان شد كه آن هم در اين 
اتفاقات نقش داشت. اين دو مساله در كنار ساير عوامل 
بحث كاهش ارزش برابري ريال در برابر دالر شد. بايد به 
اين مساله شوك ناشي از مسائل رواني را هم اضافه كنم 
كه با جنگ هاي كالمي ترام��پ كه صادرات نفت ايران 
را به صفر مي رس��اند و تالش يكجانبه امريكا براي فلج 
كردن سيستم بانكي ايران همراه شده بود. عالوه بر همه 
اين مسائل، تعدادي از رسانه هاي مورد حمايت امريكا، 
گزارش هاي گمراه كننده اي را درباره آينده اقتصاد ايران 
منتشر مي كردند و مدعي مي شدند كه هر دالر تا ۳۰ تا 

۴۰ هزار تومان افزايش قيمت خواهد داشت.
در زمينه مسائل فني هم ما مس��ائلي داشتيم ما از بعد 
توانايي فني و نرم افزاري براي رصد كردن مبادالت ارزي 
محدوديت هايي داشتيم و حل اين مسائل حدود دو ماه 
از وقت ما را گرفت. ما همچنين با محدوديت يك سيستم 
يكپارچه رو به رو بوديم كه بانك ها را به بخش مبادالت 
ارزي متصل كند و اين باعث مي ش��د نتوانيم به خوبي 
و به شكل موثر س��اختار را رصد كنيم و از سفته بازي ها 

جلوگيري كنيم.
با تضعيف تدريجي نظ��ارت بانك مركزي بر پايانه هاي 
فروش نقطه اي دالر و مبادالت بانكي هر كسي مي توانست 
با استفاده از يك كارت بانكي و يك پايانه فروش و دستگاه 
پوز هر ميزان پولي را كه مي خواست جابه جا كند كه اين 
موضوع فقط به تهران محدود نمي شد و امكان انجام اين 
كار در هرات افغانستان، سليمانيه عراق، استانبول تركيه 
و حتي كانادا وجود داشت. اين موضوع غير قابل قبول بود 

و ما نقطه پاياني بر چنين اقداماتي گذاشتيم.
همتي در پاسخ به اين پرسش كه در زمان سقوط ارزش 
ريال برخي گزارش هاي غير رسمي در ايران درباره نقش 
امارات متحده عربي در كاهش ارزش ريال منتش��ر شد 

و در برخي محافل سياس��ي زمزمه مي شد كه ابوظبي 
صرافي هاي مبادله كننده ارز ايران را بس��ته است. فكر 
مي كنيد امارات نقشي در كاهش ارزش ريال ايفا كرد؟ 
گفت: من هم درباره اين ش��ايعات مس��ائلي را شنيدم 
برخي حتي ادعا مي كردند كه عربستان سعودي در بازار 
مبادالت ارزي هرات و سليمانيه اختالل ايجاد مي كند. 
اينها شايعاتي بودند كه به گوش مي رسيد ولي واقعيت 
اين بود كه ام��ارات در حقيقت محدوديت هايي را روي 
مراكز مبادله ارز ايران و حساب هاي ايرانيان در بانك هاي 
اماراتي اعمال كرد. با اين حال اخيرا شنيده ام كه برخي 
از اين محدوديت ها برداش��ته شده است كه اين چيزي 
است كه ما به عنوان همسايه اين كشور انتظار داريم كه 

همسايه ها انجام دهند.
وي همچنين در مورد اين سوال كه كاهش ارزش ريال 
و افزايش نقدينگي باعث افزايش تورم شده است براي 
حل اين مسائل چه اقداماتي در دستور كار است؟ افزود: 
در چند دهه اخير ميانگين رشد نقدينگي ساالنه ۲۰ تا 
۲۳ درصد بوده است. بنابراين رقم كنوني رشد ۲۳ تا ۲۴ 
درصدي نقدينگي مساله جديدي نيست. از نظر من عامل 
كليدي پشت مساله تورم كاهش ارزش برابري ريال بود 
كه باعث جهش قيمت كاالهاي وارداتي از جمله كاالهاي 
اساسي شد. افزايش نرخ تورم تا ماه مارس ۲۰۱۹ )اسفند 
۹۷( ادامه داشت. از آن زمان شاهد كند شدن رشد تورم 
هستيم كه در آمار ماهيانه تورم چند ماهه اخير مشهود 
است. وقتي كه در جلوگيري از كاهش ارزش ريال موفق 
ش��ديم، توانايي اين را پيدا كرديم كه جلوي فشارهاي 
تورم��ي را بگيريم. همانظور كه مي داني��د در نقطه اوج 
تحريم هاي اخير هر دالر در نزديكي مرز ۲۰ هزار تومان 
داد ستد مي شد، امروز دالر در بازار آزاد حدود ۱۱ هزار و 
۴۰۰ تومان داد و ستد مي شود كه اين به معناي افزايش 

۴۰ درصدي ارزش ريال است.
ما در ماه هاي آينده هم ش��اهد تداوم كاهش نرخ تورم 
خواهيم بود بايد اضافه كنم كه در حال برنامه ريزي براي 

استفاده از ابزاري براي مديريت نقدينگي از طريق عمليات 
بازار باز هستيم. اين كاري است كه بسياري از بانك هاي 
مركزي انجام مي دهند و ما نيز از آن استفاده خواهيم كرد.

رييس كل بانك مركزي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا 
فرآيند تدريجي وجود دارد بازار آزاد دالر و نرخ رس��مي 
آن با هم يكي شود؟ اظهار داشت: آنچه درباره آن صحبت 
مي كنيم فرآيندي است كه بازار مبادالت نقدي را با ساير 
بخش هاي بازار ارز يكي كند. اين فرآيند همين االن در 
حال طي ش��دن است و به زودي تكميل خواهد شد. در 
حال حاضر ما دو سامانه قانونمند را به كار گرفته ايم سامانه 
نيما كه براي مبادالت بزرگ و تبادالت بانكي و بازار آزاد 
براي مبادالت نقدي كه بعدها با بازارهاي بزرگ تر تركيب 

خواهد شد.
وي همچني��ن در اين مورد كه م��ردم در خيابان ها در 
خصوص برخي مس��ائل اقتص��ادي گاليه هايي دارند و 
شنيده مي شود كه برخي مجبور ش��ده اند كه تهران را 
ترك كنند و به خاطر ش��رايط اقتصادي در حومه شهر 
مستقر ش��وند، عالوه بر اين برخي از مردم سرمايه خود 
را به كش��ورهاي ديگر مثل تركيه و گرجستان منتقل 
كردند. نظر شما در اين باره چيست و راه حل مقابله با اين 
مشكالت را چه مي دانيد؟ تصريح كرد: ما همواره گفته ايم 
كه اقدامات غيرقانوني ترامپ براي از سرگيري تحريم هاي 
يكجانبه بيش از همه قشر فقير و آسيب پذير جامعه تاثير 
گذاشته است. اگر فشار اين تحريم ها ادامه يابد قشر فقير 
جامعه بيش از همه آسيب مي بيند. با اين حال دولت در 
تالش اس��ت تا با اقدامات حفاظتي به آنها كمك كند با 
كاهش درآمدهاي نفتي بودجه دولت تحت فش��ار قرار 
گرفته است اما دولت خود را به حفاظت از آسيب پذيرترين 
بخش جامعه متعهد مي داند. در زمينه خروج سرمايه از 
كشور بايد بگويم كه نرخ پايين مبادالت ارزي در حالت 
سوبسيدي براي كساني بود كه مي خواستند دارايي هاي 
خود را به خارج از كشور منتقل كنند. متوجه هستم كه 
زماني كه نرخ ارز در سطح ۳۷۰۰ تومان بود برخي از افراد 

به خريد ملك در كانادا اقدام كردند و از پس هزينه هاي 
ملكي با اس��تفاده از نرخ بهره  سپرده هاي خود در داخل 
كشور بر مي آمدند. اين موضوع ديگر امكان پذير نيست. 
در حقيقت گويي ما سوبس��يدي را به افرادي پرداخت 
مي كرديم كه نس��بت به خريد مل��ك در امريكا، كانادا، 
گرجستان و تركيه اقدام مي كردند. تغييرات نرخ ارز كمك 

كرد كه اين فرآيند به تدريج متوقف شود.
همتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي نگران 
ورشكستگي برخي بانك هاي خصوصي در ايران نيست؟ 
اگر هست براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي چه مي كنيد؟ 
گفت: ما نگران نيس��تيم، ولي هوشيار عمل مي كنيم. 
مي دانيم كه برخي بانك ها مش��كالتي در ترازنامه خود 
دارند ولي آنها را رصد مي كني��م و در صورت نياز از آنها 
حمايت مي كنيم. با قدرت جديدي كه در اختيار بانك 
مركزي قرار گرفته، بانك هايي كه دچار مشكل هستند و 
موسسات اعتباري بطور موثري تحت نظارت و مديريت 
قرار دارند. ما برنامه بلندمدتي براي انجام اصالحات در 
سيستم بانكي داريم. وي افزود: در رابطه با سه موسسه 

اعتباري اصالحات را آغاز كرديم.
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي بانك هاي متعلق به 
موسسات نظامي اخيرا با يكديگر ادغام شدند، آيا آنها هم 
در آستانه ورشكستگي بودند؟ افزود: برخي از اين بانك ها 
حتي عملكرد سودآوري داشتند ولي در پي دستور رهبر 
انقالب كه نيروهاي نظامي بايد از بخش بانكي خارج شوند 
با يكديگر ادغام شدند. اين فرايند به خوبي در حال طي 
شدن اس��ت و در آينده نزديك تكميل خواهد شد.وي 
همچنين در اين زمينه كه مقام هاي اروپايي بارها درباره 
مبادالتي كه براساس مكانيزم اينستكس انجام مي شود 
صحبت كرده اند. شرايط كنوني اينستكس چگونه است 
و آيا تاكنون مبادالتي براساس اين مكانيزم صورت گرفته 
است؟ افزود: ايران براي اينكه بهانه اي به دست اروپايي ها 
ندهد كه اين فرايند را متوقف كنند، يك شركت مرتبط 
با اين موضوع تاسيس كرديم، مديرش را تعيين كرديم و 

سرمايه مورد نيازش را نيز تامين كرديم كه اين اتفاق حتي 
زودتر از طرف اروپايي رخ داد. اروپايي ها بعد از يك تاخير 
چهار ماهه آماده شدند و يك مبادله مالي چهار ميليون 
دالري از طريق اينس��تكس انجام ش��د كه از طريق آن 
تجهيزات پزشكي براي يكي از استان هاي ايران خريديم. 
پس از آن، هيچ مبادله مالي ديگري صورت نگرفته است. 
اروپايي ها همواره ادعا مي كنند كه اين مكانيزم بايد اول 
براي كاالهايي كه تحت تحريم نيستند اتفاق بيفتد؛ ولي 
اينستكس دقيقا با هدف تسهيل در مبادله كاالهايي ايجاد 
شد كه تحت تحريم هستند. بنابراين، مطمئن نيستم كه 
اينستكس بتواند براي ايران يك وسيله خاص و ويژه باشد.

طرف مقابل هيچ سپرده گذاري در اينستكس نكرد. ما به 
اروپايي ها گفتيم كه بايد يك خط اعتباري تشكيل دهند 
كه براس��اس توافق پيش خريد عمل كند يا مكانيزمي 
براي خريد نفت ايران پيش بيني كنند. با اين  حال به نظر 
مي رسد كه امريكا چنين اجازه اي را به آنها نداده است. 
احساس من اين اس��ت كه اروپايي ها از اراده كافي براي 

مستقل عمل كردن برخوردار نيستند.
وي اظهار داش��ت: من به اين نتيجه رسيده ام كه مساله 
اينستكس و مكانيزم آن نيست. مساله اين است كه به 
نظر مي رسد اروپايي ها نيازمند دريافت تاييديه امريكا 
براي اجراي برنامه هاي خود هستند. آنها براي پيداكردن 
راه حلي براي اين مساله ناكام مانده اند، به همين خاطر، 
دليلي نمي بينم كه خوش��بين باقي بمانم.وي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا خبر جديدي درباره خط اعتباري 
۱۵ ميليارد دالري پيشنهادي فرانسوي ها داريد يا اينكه 
اين طرح به بن بست خورده است؟ اظهار داشت: فرانسه 
تالش زيادي براي اين طرح كرده است و ما به آنها گفته ايم 
كه در صورتي اين پيشنهاد را مي پذيريم كه آنها نفت را 
پيش خريد كنند. ما مي خواهيم نفت مان را صادر كنيم 
و اگر آنها نخواهند نفت ما را بخرند، آن  وقت فايده اي در 
اين موضوع نمي بينم. بايد همچنين اضافه كنم كه ۱۵ 
ميليارد دالر در مقابل چيزي كه مي توانس��تيم از قبل 
واردكنندگان مان به دس��ت بياوريم و رقمش از آوريل 
۲۰۱۹ تاكنون به ۲۰ ميليارد مي رسد رقم زيادي نيست. 
آنها مي خواستند قدمي بردارند و ثابت كنند كه مي توانند 
نفت اي��ران را از طريق چارچوب توافق برجام خريداري 
كنند؛ ولي با وجود تالش هايشان، شرايط جوري پيش 
رفت كه امريكا تاكنون چنين اج��ازه اي را به آنها نداده 
است. نتيجه بخش بودن اين بسته به اروپايي ها و امريكا 
بستگي دارد. در جريان مذاكرات آنها مي گفتند كه در 
صورت تاييد امريكا، فرايند را ادامه خواهند داد و امريكا 

تصريح كرد كه با اين موضوع موافقت نخواهد كرد.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا درس��ت اس��ت كه 
حتي بانك مركزي فرانس��ه هم تمايل نداشت كه اين 
خط اعتب��اري را ضمانت كند؟ گفت: نه؛ تمام مس��ائل 
بين نمايندگان بانك مركزي ايران و فرانس��ه، آلمان و 
مقام هاي بريتانيايي مورد بحث قرار گرفت. با اين  حال 
آنها به سادگي همه چيز را به تاييد امريكايي ها وابسته 
كردند.رييس جمهوري اسالمي ايران اعالم كرده است 
كه اگر ايران بخواهد مذاك��رات با امريكا را در چارچوب 
توافق برجام و مذاكرات ۱+۵ ادامه دهد، بايد تحريم هاي 
امريكايي ابتدا لغو شود.وي در رابطه با موضوع گروه مالي 
اقدام مشترك )FATF( كه چند بار ضرب االجل ايران را 
تمديد كرده است، گفت: پيوستن به FATF يكي از پيش 
نيازهاي مبادالت بانكي بين المللي است. بنابراين طبيعي 
است كه همه بانك ها پيروي از قوانين اين نهاد را به عنوان 

پيش نياز در نظر داشته باشند.

گروه بانك و بيمه|
روز چهارشنبه يكم آبان ۹۸، قيمت جهاني اونس طال به 
۱۴۹۲ دالر در بازار جهاني رسيد. همچنين با اعالم نرخ 
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت ۱۱۲۱۵ تومان، 
بازار ارز و طال در داخل نيز با كاهش قيمت مواجه شد. مظنه 
يك مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار با ۱۷ هزار تومان كاهش 
نسبت به روز سه شنبه يك ميليون و ۷۱۷ هزار تومان، هر 
گرم ط��ال ۱۸ عيار ۳۹6 هزار و ۴۰۰ تومان، س��كه طرح 
جديد با كاهش ۵۰ هزار توماني به ۳ ميليون تومان و ۸۹۰ 
هزار، طرح قديم ۳ ميليون و ۸۸۰ هزار تومان، نيم سكه ۲ 
ميليون تومان، ربع سكه يك ميليون و ۲۱۰ هزار تومان و 

سكه يك گرمي ۸۳۰ هزار تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، قيم��ت دالر با كاهش ۱۰۰ توماني 
و يورو با كاهش ۵۰ توماني نس��بت به روز سه ش��نبه در 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي معامله شد.در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي قيمت خري��د دالر را ۱۱ هزار و ۲۵۰ 
تومان و قيمت ف��روش آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم 
كرده اند. اين صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان مي خرند و ۱۲ هزار و 6۰۰ تومان مي فروش��ند. در 
سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر به ۱۱۲۵۰ و نرخ يورو به 
۱۲۵۵۰ تومان رسيد، همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين 
ارز براي روز سه ش��نبه ۲۹ آبان ۹۸ را براي دالر ۱۱ هزار 
و ۲۷۷ تومان، يورو ۱۲ هزار و ۵۰۸ تومان، پوند انگليس 
۱۴ ه��زار و ۱6۳ تومان، درهم امارات ۳ هزار و ۸۲ تومان، 
لير تركيه ۲ هزار و ۱۰ تومان و يوآن چين يك هزار و 6۷۳ 

تومان اعالم كرد. 
در بازار رس��مي ارز نيز،  بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را براي 
روز چهارش��نبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۲۵ ارز 
مانند يورو و پوند نسبت به روز سه شنبه كاهش و قيمت 
۷ واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و ۱۴ ارز ديگر 
نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي روز چهارشنبه يكم آبان ماه ۹۸ بدون تغيير نسبت 
به روز سه شنبه ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با ۴۸۳ ريال كاهش ۵۴ هزار و ۳۷ ريال و هر 

يورو نيز با ۱۳۰ ريال افت نسبت به روز سه شنبه ۴6 هزار 
و ۷۱۱ ريال ارزش گذاري شد.

قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن 
در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ها ۱۲ هزار و ۵۹۴ تومان اعالم شده كه با احتساب 
كارمزد به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان مي رسد كه نسبت 

به روزهاي قبل ثابت مانده است.

تدوي�نس�ندراهبرديطالوس�نگهاي
قيمتي

همچنين رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
طال، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران از تدوين سند 
راهبردي فلزات گرانبها و سنگ هاي قيمتي با همكاري 

بخش خصوصي، دانشگاه ها و وزارت صمت خبر داد.
سيدحجت ش��فايي در گفت وگو با ايِبنا با اعالم اين خبر 
افزود: با حمايت علي آقامحمدي مشاور اقتصادي و نماينده 
ويژه رهبر معظم انقالب و حضور وي در وزارت صمت، با 
برنامه ريزهاي به عمل آمده جهت تدوين اين سند بعد از 
كار كارشناسي بخش خصوصي و با همكاري دانشگاه هايي 
كه در زمينه تدوين اسناد راهبردي تخصص دارند، اين مهم 

انجام خواهد پذيرفت.
وي اف��زود: تاكنون چند جلس��ه در وزارت صمت در اين 
زمينه برگزار ش��ده و تا يك ماه آينده نيز قرار است پيش 
نويس اين س��ند را ارايه كنيم تا به تصويب برسد. رييس 
اتحاديه توليدكنندگان طال، جواهر، نقره و س��نگ هاي 
قيمتي ايران اب��راز اميدواري كرد تا با تدوين اين س��ند 
راهبردي، موانع و مش��كالت موجود چه در زمينه توليد 
و چه در زمينه ص��ادرات فلزات گران به��ا، طال و جواهر 
برداشته شود و بتوانيم چش��م انداز روشني از آينده اين 

صنعت داشته باشيم.
شفايي ايران را از جمله هفت كشور اول دنيا در زمينه توليد 
طال و جواهر ناميد و گفت: ما همچنين يكي از مهم ترين 
مصرف كنندگان مصنوعات طال در دنيا هستيم. اميدوار 
هستيم تدوين اين سند راهبردي كه با حمايت نماينده 

ويژه رهبر معظم انقالب، رضا رحماني وزير صمت، مهدي 
صادقي نياركي معاون صنايع و عباس هاشمي مديركل 
فلزات وزارت صمت در حال تدوين است، بتواند ايران را به 
جايگاه واقعي خود در صنعت طال و جواهر و س��نگ هاي 

قيمتي برساند.
وي با بيان اينكه اتحاديه توليدكنندگان وصادركنندگان به 
نمايندگي مستقيم از رييس اتاق بازرگاني ايران مهندس 
شافعي در نشست هاي تدوين اين سند با همراهي اعضاي 
هيات مديره حضور دارد، گفت: پنج اتحاديه شهرستاني 
طالي اصفهان، تهران، تبريز، يزد و مش��هد و همچنين 
نماينده اتاق اصناف و تع��اون نيز در اين زمينه همكاري 
دارند. رييس اتحاديه توليدكنندگان وصادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران ابراز اميدواري كرد 
كه با تدوين اين سند، جايگاه واقعي صنعت طال دراشتغال، 

توليد، صادرات و ارزآوري مشخص شود.

برخوردبامجرمانارزيوسكه
درخب��ري ديگر مديركل تعزي��رات حكومتي البرز از 
اجراي حكم مربوط به س��ه پرونده ارزي به مبلغ ۲۰۱ 
ميليارد ريال خبر داد. وي خاطرنشان كرد: بنابراين اين 
افراد به دلي��ل عدم ايفاي تعهد وارد كنندگان در قبال 
دريافت ارز و خدمات دولتي عالوه بر استرداد عين ارز 
دولتي به مبلغ ۱۱ ميليون و ۳۷6 هزار لير تركيه، ۱۹ 
ميليون و ۴۲۴ هزار يوآن چين و ۱۱ ميليون و ۳۷6 هزار 
لير تركيه، به پرداخت ۲۰۱ ميليارد و ۴۰۴ ميليون و 
۹۵۹ هزار ريال به سيس��تم بانكي كشور نيز محكوم 
ش��دند كه به دليل عجز از پرداخت روانه زندان شدند.

همچنين رييس پليس امني��ت اقتصادي پايتخت از 
دستگيري يكي از دالالن سكه و ارز با گردش حساب 
بانكي ۱۲تريليون و ۵۵۲ ميلي��ارد ريالي خبر داد.به 
گزارش ايسنا، س��رهنگ نعمت اهلل عليپور در اين باره 
گفت: پس از دس��تگيري سلطان س��كه، شناسايي 
همدستان وي نيز در دس��تور كار قرار گرفت و در اين 
راستا شخصي به هويت ج. ح مورد شناسايي واقع و در 

تحقيقات تكميلي مشخص شد كه اين فرد با همكاري 
»وحيد مظلومين« معروف به »سلطان سكه«، سكه و 
ارزها را از بازار جمع آوري كرده و موجب افزايش قيمت 
سكه ش��ده بود.عليپور با اشاره به اينكه اين فرد مالك 
يك باب مغازه طالفروش��ي در بازار تهران بود، گفت: 
اين فرد در زمان آش��فتگي بازار تحت پوشش خريد و 
فروش طال، اقدام به معامالت طالي آب شده كرده بود و 
مجموع گردش حساب هاي بانكي اين فرد در بازه زماني 
سال هاي ۹۳ تا ۹۷ بالغ بر ۱۲ تريليون ريال بوده است.

ضررخريدارانسكهودالر
از سوي ديگر در ميان بازارهاي ارز و سكه كه سرمايه گذاران 
خود را به كام ضرر كشاند، بازار سرمايه در نيمه نخست امسال 
سود 6۷ درصدي را به سرمايه گذارانش داد.به گزارش ايسنا، 
مردم معموال سرمايه هاي بالاستفاده خود را تبديل به اموالي 
مي كنند كه بتواند سودي نصيب آنها كند. در اين ميان برخي 
ديگر نيز كه از ريسك پذيري پاييني برخوردارند، سرمايه  
خود را نزد بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا سود تضميني 
مش��خصي را دريافت كنند.با اين حال افراد ريسك پذير 
سرمايه خود را بسته به شرايط وارد يكي از بازارهاي سرمايه، 
سكه، دالر، مسكن، خودرو و... مي كنند تا بتوانند از نوسانات 
موجود در اين بازارها استفاده كرده و سود خوبي به جيب 
بزنند.در حال حاضر وضعيت بازار خودرو و مسكن چندان 

جالب به نظر نمي رسد و اين دو بازار رشد خود را كرده و بعيد 
است كه رشد قابل توجه ديگري داشته باشند؛ چراكه در حال 
حاضر نيز ركود بر بازار اين دو كاال حكمفرما شده است.اما در 
همين شرايط بازارهاي ارز، سكه و بورس كماكان مشتري 
خود را دارند و مردم در اين بازارها سرمايه گذاري مي كنند؛ 
بنابراين مهم است كه بدانيم كدام يك از اين بازارها براي 

سرمايه گذاران خود سودآورتر بوده است؟
بر اس��اس آمار بانك مركزي، متوسط قيمت فروش دالر 
در فروردين ماه س��ال جاري ۱۳ ه��زار و ۵۵۴ تومان، در 
ارديبهش��ت ماه ۱۴ هزار و ۵۰۹ توم��ان و در خرداد ماه 
۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان بوده است. اما در ادامه قيمت ارز با 
كاهش همراه بود و در تيرماه سال جاري قيمت ارز ابتدا به 
حدود ۱۳ هزار تومان و سپس با كاهش زياد به حدود ۱۲ 
هزار تومان رسيد. در مردادماه نيز روال كاهش قيمت ادامه 
داشت و قيمت دالر به كمتر از ۱۲ هزار تومان كاهش يافت 
و در شهريور ماه نيز در مدت زماني، قيمت اين ارز به مرز 
۱۱ هزار تومان هم نزديك شد، اما در پايان شهريور، قيمت 
ارز در محدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شد.به اين 
ترتيب، افرادي كه در سال جاري نسبت به سرمايه گذاري 
در اين بازار اقدام كرده اند، طبيعتا متضرر شده اند و ساير 
بازارها برايشان سودآورتر بوده است.همچنين افرادي كه 
در سال گذشته ارز را با قيمتي باالتر از رقم فعلي خريده و 

تاكنون نگهداري كرده اند، مشمول ضرر شده اند.
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سودخالصبانكصادرات
ايران۵۲.۷ميلياردتومانشد

عملكرد شش ماهه بانك صادرات ايران نشان مي دهد 
كه اين بانك در دوره مالي شش ماهه نخست امسال 
۵۲ ميليارد و ۷۷۰ ميليون تومان س��ود خالص به 
دست آورده اس��ت. به گزارش روابط عمومي بانك 
صادرات اي��ران به نقل از خبرگزاري ايبنا، انتش��ار 
گزارش شش ماهه عملكرد بانك صادرات ايران كه 
با نماد »وبصادر« در بورس اوراق بهادار فعال است، 
نشان مي دهد كه اين شركت در اين دوره عملكرد 
بهتري نسبت به سه ماهه نخست سال داشته است. 
بر اساس صورت هاي مالي )حسابرسي نشده( منتشر 
ش��ده در س��امانه كدال، بانك صادرات براي دوره 
مالي منتهي به ۳۱ ش��هريورماه ۱۳۹۸، به ازاي هر 
سهم ۳ ريال س��ود محقق كرده است. در سه ماهه 
نخست امسال اين بانك به ازاي هر سهم يك ريال 
سود محقق كرده و از نقطه سر به سر عبور كرده بود. 
بررسي صورت هاي مالي اين بانك نشان مي دهد كه 
درآمدهاي مشاع آن در شش ماهه نخست امسال به 
۹۱ ميليون و ۸۲۰ هزار و ۷۹۹ ميليون ريال رسيده 
كه افزايش قابل توجهي نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته و همچنين پايان سال ۹۷ يافته است. از سوي 
ديگر سود خالص اين بانك براي دوره مالي مورد اشاره 
به ۵۲۷.۷۰۱ ميليون ريال رسيده كه باز هم حاكي 
از بهبود عملكرد آن است. تمامي اين موارد حكايت 
از بهبود تراز عملياتي بانك صادرات به عنوان يكي از 

بزرگ ترين شركت هاي بورسي دارد.

ايجادشيوههاينوينتامين
ماليبرايحمايتازتوليد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا تاكيد بر 
ضرورت جداسازي اقتصاد از بانك محور بودن گفت: 
بايد به س��مت ابزارهاي نوي��ن تامين مالي حركت 
كنيم.الياس حضرت��ي در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
بر اينكه اس��تفاده از روش هاي نوي��ن تامين مالي 
بخش توليد امروزه در كش��ورهاي مختلف در حال 
انجام اس��ت، بيان داش��ت: با توجه به اينكه امروزه 
مشكل اول بسياري از واحدهاي توليدي منابع مالي 
واحدهاي توليدي است، بايد براي تامين منابع آنها 
فكري شود.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه اقتصاد ايران بانك محور است، 
افزود: با توجه به مشكالتي كه براي بانك ها در حوزه 
تامين مالي واحدهاي توليدي به وجود آمده بايد اين 
وابس��تگي بخش توليدي كاهش يابد.اين نماينده 
مردم در مجلس ده��م، با تاكيد بر اينكه روي ديگر 
سكه تسهيالت دهي بانك ها به واحدهاي توليدي 
مشكالت اين واحدها و ناتواني در بازگرداندن منابع 
است، تصريح كرد: معوقات بانكي در اين حوزه موضوع 
مهم ديگري است كه عالوه بر اينكه شبكه بانكي را با 
مشكل مواجه كرده، موجب بروز اختالل در واحدهاي 
توليدي نيز شده است.حضرتي با بيان اينكه در ادامه 
مشكالت پيش روي شبكه بانكي نقدينگي بسيار نيز 
دغدغه اي شده است، افزود: براي رفع نيازهاي مالي 
واحدهاي توليدي چند راه حل مطرح است. يكي اين 
است كه همچنان به بانك ها براي تسهيالت دهي 
فشار بياوريم كه بانك ها توان تامين اين حجم از نياز 
واحدهاي توليدي را ندارند.اي��ن نماينده مردم در 
مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه راه حل دوم براي رفع 
مشكالت مالي واحدهاي توليدي دور كردن مولفه ها 
از اقتصاد محور بودن است، گفت: بايد اقتصاد كشور 
بازار محور ش��ود. وي ادامه داد: با بازار محور ش��دن 
اقتصاد، بازار مالي در تامين نقدينگي و نيازهاي مالي 
واحدهاي توليدي سهيم خواهد شد كه اكنون اين 
س��هم در حدود ۱۵ درصد بوده و براي اقتصاد ايران 
كم است.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه كشورهايي كه اقتصاد آنها به سمت بازار محور 
حركت كرده اند بورس قوي و وسيعي دارند، گفت: 
شركت هاي زيادي اكنون وارد بورس شده و اكنون 
بخشي از نيازهاي مالي واحدهاي توليدي از طريق 
بورس تامين مي شود.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: بايد به سمت 
ابزارهاي نوين تامين مالي براي خالصي از بانك محور 

بودن اقتصاد حركت كنيم.

رشدتراكنشهايناموفق
درشهريورماه

گ��زارش ش��اپرك از وضعي��ت ش��بكه پرداخت 
الكترونيك نشان مي دهد كه تعداد تراكنش هاي 
ناموفق در شهريورماه نس��بت به مرداد ماه ۷.۳۵ 
درصد رشد داشته است. به گزارش ايِبنا، جديدترين 
گزارش اقتصادي ش��ركت ش��اپرك در خصوص 
وضعيت ش��بكه پرداخت الكترونيكي كش��ور در 
شهريور ماه س��ال جاري حاكي از آن است كه در 
اين مدت بالغ بر دو ميليارد و ۵۱۳ ميليون تراكنش 
انجام شده كه از اين ميان تعداد تراكنش هاي موفق 
حدود دو ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون تراكنش بوده و 
تعداد تراكنش هاي ناموفق به ۲۱۲ ميليون تراكنش 
رسيده است؛ مقايسه تعداد تراكنش هاي موفق و 
ناموفق در شهريورماه نسبت به مرداد ماه سال جاري 
نشان مي دهد كه تراكنش هاي موفق كاهشي ۲.۳6 
درصدي داشته اما تعداد كل تراكنش هاي ناموفق 
۷.۳۵ درصد رش��د كرده اس��ت. بر اساس جدول 
تراكنش هاي ناموفق شاپرك، خطاي پذيرندگي با 
يك ميليون و ۷۰۵ هزار تراكنش، خطاي كاربري 
ب��ا ۱۸۹ ميليون و ۷۲ ه��زار تراكن��ش و خطاي 
صادركنندگي با ۱۹ ميليون و ۸۷۸ هزار تراكنش، 
خطاي ش��اپركي با ۸۰6 ه��زار تراكنش و خطاي 
كس��ب و كار با يك ميليون و ۴۵۰ هزار تراكنش 
تعداد كل تراكنش هاي ناموفق شهريورماه در شبكه 
پرداخت را تشكيل داده اند؛ مقايسه آمار شهريور ماه 
با مرداد ماه س��ال جاري نشان مي دهد كه خطاي 
پذيرندگي و كاربري به ترتيب ۲۰.۹۹ درصد، 6.۵۲ 
درصد و ۲.66 درصد رشد داشته، اين در حالي است 
كه خطاي كسب و كار و شاپركي به ترتيب ۲۳.۹6 

و ۳.۹۱ درصد كاهش داشته است.
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روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«تداومضعفتقاضادربازارسهامرابررسيميكند

بازار سرمايه تحت تاثير بودجه دولت قرار گرفته است

ترسي  به نام »مارجين كال«
بورس|محمد امين خدابخش|

روز گذش��ته بازار س��هام پس از يك روز صعودي در 
روز سه شنبه باز هم به مسير نزول بازگشت و اين بار 
با شيبي كمتر نسبت به آغاز هفته با افت مواجه شد. 
كاهش ياد شده كه به واسطه ازدياد عرضه در نمادهاي 
اكثرا كوچك بازار شكل گرفت در ادامه به ساير نمادها 
به خصوص نمادهاي ش��اخص ساز بازار سرايت كرد 
و به عقب نشيني 2 هزار و 507 واحدي شاخص كل 
بورس تهران انجاميد. اين ن��زول 0.81 درصدي كه 
س��طح نماگر اصلي بازار را به 305 هزار و 807 واحد 
رساند، سبب شده تا در تداوم سير نزولي قيمت سهام 
ارزش ريال��ي بورس ته��ران به به ه��زار و 115 هزار 

ميليارد تومان تقليل دهد. 

    نگاهي به مسير هفت ماهه بازار
دماسنج اصلي بورس تهران كه در هفته هاي گذشته 
ش��يبي نزولي به خود گرفته بود در حال��ي از تاريخ 
سيزدهم تا بيست و هشتم مهرماه از سطح 330 هزار 
واحدي افت كرد و براي دقايقي به زير 300 هزار واحد 
نيز رفت كه در هفت ماه قبل از آن رش��دي شتابان را 
در پيش گرفته بود. در اين مدت بازار س��هام به دليل 
ارزندگي نمادهاي مختلفي كه در آن معامله مي شدند، 
مورد توجه فعاالن بازار به خصوص سهامداران خرد 
واقع شد و در برخي از صنايع بازده بيش از 400 درصد 
را براي سرمايه گذاران به ارمغان آورد. به موجب اين 
رشد، رالي آغاز شده در ابتداي اسفندماه سال 97 تا 
13 مهرماه سال جاري رشدي 110 درصدي را براي 

شاخص بورس به ارمغان آورد. 

    عوامل بنيادي موتور محرك قيمت ها
رش��د قيمت ها در دوره ياد ش��ده در حالي آغاز شده 
بود كه ظه��ور عوامل بنيادي مانند عدم تاثيرپذيري 
شركت ها از تحريم هاي يكجانبه امريكا مخصوصا در 
بخش مقداري توليد و فروش، سبب شد تا آن بخش 
از معامله گران ك��ه حضور دايمي در معامالت بورس 
و فرابورس دارند به نماده��اي اصطالحا دالري بازار 
)نمادهايي ك��ه فروش خارجي دارن��د( روي خوش 
نشان دهند و وارد بازار شوند. خوشبيني ياد شده كه 
در واقع پيشخور كردن گزارش هاي خوب آخر سال 
و صورت هاي مالي سال 97 بود، سبب شد تا در ادامه 
تحليلگران با توجه بيش��تري ورود نقدينگي را رصد 
كنن��د. به موجب اين عامل در روزهاي پاياني س��ال 
97 رشد سرمايه گذاري در بازار سهام با قوت بيشتري 
پيگيري ش��د؛ رونقي كه به اسفندماه محدود نشد و 
شش ماه ديگر با قدرت تداوم يافت.با اين حال عوامل 
رشد قيمت ها در بازار با شروع سال 98 كم كم تغيير 
كرد و هجوم فزاينده نقدينگي و ورود سرمايه گذاران 
تازه كار كم كم بازار را از مسير تحليل و تعقل به ورطه 
رفتارهاي هيجان��ي برد. در حالي كه بس��ياري فكر 
مي كردند كه با پايان تي��ر ماه و پس از فصل مجامع، 

آهنگ پيش��روي بورس تهران نيز با ضعف پيگيري 
مي ش��ود؛ در دوماه پاياني تابستان رونق تداوم يافت 
و رون��ق در طرف تقاضا حتي پس از تقس��يم س��ود 
شركت ها كاهش معناداري نيافت و تمامي روزهاي 
كاهش��ي بازار اصالحي ضعيف بود در مسير رشدي 

پرقدرت.
 

    ندايي كه شنيده نشد
اما در طول مدت رونق معامالت و رود پول به نمادهاي 
كوچك تر صدايي كه هيچ گاه قطع نش��د، هش��دار 
تحليلگراني بود كه از فشار تقاضا در نمادهاي بي بنياد 
ابراز نارضايتي مي كردند و نس��بت به تغيير يك باره 
جريان عرضه در اين نمادها هشدار مي دادند؛ ادعايي 
ك��ه بي راه نبود و از 13 مهر م��اه آنچنان بر بازار تاثير 
گذاش��ت كه حتي نمادهاي س��نگين بازار را نيز در 
بعض��ي روزها صف فروش ك��رد. همانطور كه انتظار 
مي رفت سهم هايي كه بي دليل و تنها بر پايه هيجان 
با رشد قيمت همراه شده بودند، پس از افزايش عرضه 
به راحتي صف فروش شدند و كاهش قيمت ها و ترس 
از آب شدن سرمايه، سرمايه گذاران در اين نمادها را به 
صف فروش ناچار كرد. با اين حال در سه روز گذشته 
از فشار فروش ها كاسته شد و حمايت حقوقي هايي 
همچون صندوق توس��عه ب��ازار در برخي نمادهاي 
شاخص ساز به اصالح قيمت ها در جهت رشد انجاميد.

در همين رابطه و به منظور مش��خص ش��دن مسير 
پيش روي بازار در روزهاي آتي »تعادل« به گفت وگو با 
پيمان حدادي، كارشناس بازار سرمايه پرداخت و داليل 
شكل گيري وضعيت كنوني قيمت ها را از وي جويا شد.

 اين كارشناس بازار سهام در خصوص كليت اتفاقات 
رخ داد. در روزه��اي اخي��ر گفت: يك��ي از عللي كه 
ريزش بازار در روزهاي گذش��ته را قوت بخش��يده، 
ورود سرمايه گذاران بدون دانش معامله گري بوده كه 
آسيب زيادي را به روند قيمت ها در بازده مورد بحث 
وارد كرده اند. از آنجايي كه اين دسته از افراد آشنايي 
چنداني با ساز و كار تغيير قيمت ها در بازارهايي نظير 
بورس و فرابورس ندارند، به راحتي روند معامالت را با 
تنش مواجه مي كنند و نه تنها سرمايه خود را به خطر 
مي اندازند بلكه س��ايرين را هم با مشكالت جدي در 
زمينه حفاظت از س��رمايه خود مواجه مي كنند. در 
واقع ورود اين سرمايه گذاران به چرخه معامالت تنها 
به دليل ميل به كسب س��ود افسانه اي و بي زحمتي 
كه در جامعه رواج پيدا كرده و درك دقيقي از ارزش 
تحليلي ش��ركت  ها ندارند. همين امر سبب شده تا با 
ذهنيت افزايش 5 درصدي ارزش دارايي خود به بازار 
وارد شوند و به محض كمتر شدن جهش قيمت روزانه، 
اقدام به فروش كنند. افتي كه در روزهاي قبل ارزش 
بسياري از نمادها را تا نزديك به 40 درصد كاهش داد 
نيز از همين دست بوده است.حدادي ادامه داد: دليل 
دومي كه در اين مدت به س��قوط قيمت ها پرداخت، 
استفاده سرمايه گذاران از اهرم )اعتبار( در معامالت 

خود و ترس از »كال مارجين« ش��دن )صفر ش��دن 
ارزش دارايي اصلي به دليل اعتبار استفاده در معامالت 
كه اغلب چند برابر ارزش دارايي واقعي است.(، مجبور 
به افزودن بر حجم صفوف فروش شدند. در اين شرايط 
براي مثال شخصي كه سهامي را به مبلغ 21 ميليون 
تومان خريده كه تنه��ا 7 ميليون تومان آن از دارايي 
شخصي او پرداخت شده است، تنها با قبول 33 درصد 
زيان كال مارجين مي شود. البته بايد به خاطر داشت 
كه تمامي اينگونه س��رمايه گذاران سه برابر سرمايه 
خود اعتبار نداش��ته اند و دليل غلبه فروش هيجاني 
بر آنها نزول قيمت ه��ا در وضعيتي بوده كه حد ضرر 

معامالت شان فعال شده است.
اين كارشناس بازار سهام در مورد كيفيت گزارش هاي 
ماهانه نيز گفت: در روزهاي جاري ش��اهد انتش��ار 
گزارش ه��اي ميان دوره اي اغلب نمادهاي بورس��ي 
و فرابورس��ي بودي��م. مطابق با آنچه كه بس��ياري از 
تحليلگران ب��ازار به آن اذعان كرده اند، بيش��تر اين 
گزارش ها حكايت از وضعيت خوب شركت ها در بعد 
توليد و فروش دارند. در اين ميان حتي تعداد زيادي 
از نمادها گزارش هاي تابس��تان را بهتر از بهار نشان 
داده اند. با اين حال بايد توجه داشت كه مناسب بودن 
اين گزارش ها به منزله آن نيس��ت كه بازار و فعاالن 
بنيادي آن را راض��ي كرده اند. آنچه كه بايد به خاطر 
داشته باشيم اين است كه خوب بودن يك گزارش و 
سود سازي شركت هميشه به معناي رضايت بخش 

بودن آنها براي سرمايه گذاران نيست.نكته ديگري كه 
وي مورد توجه قرار داده بود، انتظارات بازار در مورد 
گزارش هاي يك ماهه اي است كه در روزهاي ابتدايي 
آبان ماه ش��اهد آن خواهيم بود. اين كارشناس بازار 
سهام در اين باره گفت: اين احتمال داده مي شود كه 
گزارش هاي مهرماه براي برخي از صنايع نس��بت به 

ماه هاي قبل خوب نباشد. 
حدادي ادامه داد: در طرف مقابل شركت هاي ضعيف 
باي��د، صنايع و ش��ركت هايي نيز وج��ود دارند كه از 
پتانسيل بااليي براي رشد برخوردارند. اين نمادها هم 
از رشد بازار جا مانده اند و هم از وضعيت بنيادي بسيار 
خوبي برخوردارند. برخي از نمادها كه اكثر فعاالن بازار 
از آنها با عنوان نمادهاي بنيادي يادمي كنند اغلب در 
صنايع توليد كننده كاالهاي اساس��ي قرار دارد.اين 
كارشناس در خصوص دليل پايين بود قيمت نمادهاي 
ياد شده اظهاركرد: دليل كم بودن قيمت اين نمادها 
فروش حقوقي هايي است كه با مد نظر قرار دادن حجم 
مناسب معامالت اقدام به فروش سهام اين شركت ها 
مي كنند. از آنجايي كه س��هام فع��االن حقوقي بازار 
بسيار بيشتر از سهام داران حقيقي است، اين دسته 
از س��رمايه گذاران ناچارند تا بي��ش از آنكه در انتظار 
افزايش قيمت در س��رمايه گذاري هاي خود باشند، 
دارايي خود را در زماني به فروش برس��انند كه حجم 
تقاضا در اين نمادها باالست. همين امر سبب شده تا 
نمادهاي بزرگ بازار در طول ماه هاي گذشته بازدهي 

كمتري را نسبت به نماگرهاي بازار و صنايع كوچك 
به ثبت برسانند.

    س�طح روان�ي مه�م ب�ازار در مح�دوده 
300هزار واحدي

پيمان ح��دادي در م��ورد وضعيت ش��اخص كل و 
حمايت رواني آن در سطح 300 هزار واحد گفت: در 
حال حاضر شاخص كل بورس تهران پس از آنكه در 
روزهاي اخير روي حماي��ت 300 هزار واحدي دوام 
آورد، توانسته است اين سطح را به عنوان نزديك ترين 
و مهم ترين حمايت خود در نظر بگيرد. اينكه نماگر 
ياد شده در سطح فعلي چه جهتي بگيرد، به شرايط 
عرضه و تقاضا در روزهاي پيش رو بس��تگي خواهد 
داشت. اگرچه اين احتمال خيلي جدي نيست اما در 
صورتي كه اين شاخص از سطح فعلي پايين تر برود، 
احتمال اينكه تا سطح 270 هزار واحد نيز امكان افت 
دارد. وي در پايان گف��ت: با توجه به آنكه در ماه هاي 
اخير اغلب نمادها با رش��د قابل توجه هماره بوده اند، 
ورود فضاي كلي معامالت به اصالح زماني امري دور 
از انتظار نيس��ت و اين امكان وجود دارد كه معامالت 
بازار سهام براي يك الي دو ماه دچار رخوت شود. البته 
بايد توجه داشت كه اين بازار همواره بازاري ميان مدت 
و بلندم��دت بوده و بطور كلي افراد حاضر در اين فضا 
نبايد انتظار داشته باشند كه جو هيجاني چند هفته 

اخير براي هميشه تداوم يابد.

اقبال بازار سهام در نيمه نخست سال جاري بيشتر به 
سمت سهم هاي كوچك بود و زمينه رشدهاي سنگين 
براي اينگونه سهم ها در بازار را فراهم كرد اين در حالي 
است كه آمار موجود نشان مي دهد در ماه مهر اقبال به 
سمت اين سهم ها كاهش يافت و منجر به ضرر و زيان 

هنگفت بسياري از اين سهامداران شد.
در همين رابطه س��ينا س��ليماني در گفت وگو با ايرنا 
روند بورس در ماه مهر را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: 
معامالت بازار س��رمايه در مهر ماه امسال مانند ديگر 
سال هاي گذشته كه در بازار سرمايه با آن روبرو بوديم 
بيشتر تحت تاثير بودجه بندي دولت و چشم انداز سال 
آتي بود.وي با اشاره به اينكه بوجه دولت هر سال در آبان 
ماه تنظيم و تقديم مجلس مي شود، افزود: هر سال بازار 
سرمايه در كنار ديگر بازارهاي مالي در اين برهه از زمان 
تحت تاثير محفوظات بودجه دولت قرار مي گيرند، به 
همين دليل به جز سال هايي كه بازار مسير جداگانه اي 
را طي كرد اكثر س��ال ها بازار در مه��ر ماه محتاط تر و 
وضعيت آن با باقي سال ها فرق مي كرده است.سليماني 
اظهار داش��ت: با توجه به رش��دي كه از ابتداي سال 
در ب��ازار به دليل بحث تورم روبرو بوديم و بس��ياري از 
سهم ها در اين دوره سودشان را پيشخور كردند، انتهاي 
آن مقارن با مهر ماه ش��د و اين امر باعث عقب نشيني 
سرمايه گذاران شد و تا حدودي در معامالت احتياط 

بيشتري را رعايت كردند.
به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، بازار سرمايه در 
مهر ماه از نظر مقداري بيش��ترين ري��زش را در طول 
س��ال هاي معامالت خود تجربه كرد.وي م��اه آبان را 

ماه بسيار حساسي براي اقتصاد كشور دانست و گفت: 
بودجه دولت در اين ماه آبان تنظيم مي ش��ود و دولت 
هم براي تنظيم بودجه به يك سري از ثبات داده هاي 
اقتصادي نيازمند است.سليماني با بيان اينكه نرخ ارز 
و همچنين باقي قيمت ها در بازارهاي مالي در اين بازه 
زماني هميشه افت كرده يا با ثبات قيمتي همراه بودند، 
گفت: به ندرت پيش آمده كه بازارهاي سرمايه گذاري 
در مهر ماه پر رونق باشند، بطور معمول به اين صورت 
بوده كه بازارها در اواسط و اواخر مهرماه گام هاي بسيار 

محتاطانه اي را براي سرمايه گذاري برداشته اند.
اين كارشناس بازار سرمايه با پيش بيني اينكه به نظر 
مي رسد امس��ال وضعيت بودجه نسبت به سال هاي 
گذشته متفاوت است، افزود: بطور احتمال سال آينده با 
كسري بودجه همراه خواهيم شد كه با توجه به شرايط 
متغير موج��ود اين رقم بي��ش از 200 ميليارد تومان 
خواهد ب��ود.وي با بيان اينكه دول��ت درصدد كاهش 
وابستگي به درآمد نفتي است، گفت: دولت با توجه به 
قيمت نفت چاره اي جز اين كار ندارد بنابراين نياز دارد 
تا از منابع ديگري مانند بحث ماليات، افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و انتش��ار اوراق بودجه خود را تامين 
كند.سليماني با بيان اينكه بازار س��رمايه در مهر ماه 
باتوجه به مسائل موجود داخلي در اقتصاد كشور روند 
طبيعي را طي كرد، افزود: از اواسط ماه آبان به بعد كه 
محفوظات بودجه مشخص تر شود دوباره نقدينگي به 

بازار برمي گردد و جذب بازار سرمايه خواهد شد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است اين ركود در 
انتهاي آبان و اوايل آذر خاتمه مي يابد و بازار دوباره به 

دوران رونق بازگردد.س��ليماني با تاكيد بر اينكه بازار 
در دل خود رش��د ديگري را پنهان كرده است، گفت: 
جنس اين رشد متفاوت است، اين بار بازار به سمت هر 
سهمي نمي رود و فقط به دنبال سهم هاي سودمحور 
خواهد رفت.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
نقدينگي به سمت سهم هاي بزرگ خواهد رفت، گفت: 
شاخص بورس تا آخر آبان ماه رشد مي كند اما جنس آن 

بطور كامل متفاوت نسبت به نيمه نخست سال است.
وي با تاكيد بر اينكه مهر ماه به روند نيمه نخست سال 
ادامه داد، اظهار داش��ت: از اواسط مهر ماه بازار درگير 
اصالح و ريزش ش��د ولي در اوايل مه��ر ماه كه بازار به 
سمت رشد بود بيشتر به سمت سهم هاي كوچك كه 
سرمايه كمتري داش��تند در حركت بود اما در اصالح 
بازار هم ش��اهد بوديم بيشتر س��هم هايي كه بيشتر 
نقدينگي را جذب كرده بودند تحت تاثير قرار گرفتند 
و با ريزش همراه شدند.سليماني به صنايع برتر در ماه 
آبان تاكيد كرد و افزود: با توجه به گزارش مثبت فلزات 
اساس��ي و معدني و نيز ارزندگي بااليي كه نس��بت به 
ديگر صناي��ع دارند اين دو گروه براي جذب نقدينگي 
از اولويت بيش��تري برخوردارند و بعد از آن نقدينگي 
به سمت هلدينگ هاي سرمايه گذاري، پااليشي ها و 

پتروشيمي ها خواهد رفت.

    روند بازار سرمايه در مهر ماه عجيب نبود
در ادامه محسن رحمتي، كارشناس بازار سرمايه گفت: 
روند معامالت بورس در مهر ماه شامل دو وجه بود، نيمه 
نخست بازار ادامه روند رشد به نسبت تندي بود كه از ۶ 

ماه گذشته در بازار شاهد بوديم ولي در اواسط مهر ماه 
بازار به صورت تكنيكي به نقطه استراحت خود رسيد.

وي افزود: در نيمه دوم مهر م��اه بازار از عمده بازدهي 
كه تجربه كرده بود برگش��ت و ش��اخص به مرز 300 
هزار واحد رس��يد.رحمتي اظهار داشت: روند بازار در 
مه��ر ماه چندان عجيب نبود و با توجه به رش��دي كه 
در چند ماه گذشته داشت شاخص بين كانال 300 تا 
330 هزار واحد اصالحي را تجربه كرد.اين كارشناس 
بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه بازار تا يك ماه آينده در 
همين محدوده ها درج��ا مي زند، گفت: بخش زيادي 
از سهم هاي بنيادي در قيمت كنوني ارزنده هستند و 

بسياري از سهم ها در بازار همچنان جاي رشد دارند.
وي گفت: از اواخر آبان ماه س��هم هاي بنيادي به دليل 
پتانسيل رشدي كه در اينگونه سهم ها وجود دارد راه 
خود را از ديگر س��هم ها جدا مي كنند.رحمتي اظهار 

داشت: برداشت ما اين است كه بازار سرمايه تا پايان سال 
جذاب ترين بازار از لحاظ بازدهي باشد.اين كارشناس 
بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: در مهر ماه شاهد افراد 
زيادي براي كسب كد به كارگزاري ها بوديم اين روندي 
كه به صورت مستمر ادامه دار بود به دليل ساختار عرضه 
اوليه بوده اس��ت و اين امر موجب افزايش تعداد كد در 

بازار سرمايه شد.
وي با بيان اينكه به دليل رشد بازار افرادي كه نسبت به 
بازار آگاهي نداشتند و فقط شاهد رشد شاخص بورس 
بودند نس��بت به دريافت كد اقدام كردند، گفت: اين 
موضوع را در سال 92 شاهد بوديم اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد از شتاب دريافت كد كاسته مي شود.

اين كارشناس بازار سرمايه در پايان گفت: صنايع فلزي، 
معدني و پتروشيمي مهم ترين صنايع بنيادي هستند 

كه ريسك ندارند و همچنان جا براي رشد دارند.

ش��اخص كل بورس تهران در روز گذشته 2 هزار و 
507 واحد افت داش��ت كه در نهايت اين شاخص 
به رقم 305 هزار و 807 واحد رس��يد. در معامالت 
ديروز بيش از ۶ ميليارد و ۶94 ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 35 هزار و 590 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و 1۶8 
واحد كاه��ش به 80 هزار و 824 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با 781 واحد افت به 54 هزار و ۶۶ 
واحد رسيد. شاخص آزاد شناور نيز با سه هزار و 125 

واحد كاهش به رقم 34۶ هزار و 379 واحد رسيد، 
شاخص بازار اول 2 هزار و 112 واحد و شاخص بازار 

دوم سه هزار و 789 واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، پتروشيمي پارس 
)پ��ارس( با 137 واحد، پتروش��يمي نوري )نوري( 
با 121 واحد و پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( 
با 111 واحد بيش��ترين تأثير مثبت را بر ش��اخص 

كل داشتند.
در مقابل فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 253 واحد، 
پااليش نفت تهران )شتران( با 19۶ واحد، پااليش 

نفت تبريز )شبريز( با 190 واحد، پتروشيمي خارك 
)ش��خارك( با 124 واحد و پاالي��ش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با 11۶ واحد از جمله گروه هايي بودند كه 

افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپايه اين گزارش، در بين نمادهاي معامالتي ديروز، 
نماد بانك تجارت، بانك ملت، بانك صادرات ايران، 
بانك اقتصاد نوين، س��ايپا، پااليش نفت اصفهان و 
پااليش نفت بندرعباس در گروه نمادهاي پربيننده 
قرار داشتند.گروه شيميايي نيز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گ��روه 97 ميليون 

و 274 هزار برگه س��هم به ارزش يك هزار و 422 
ميليارد ريال داد و ستد شد.

از س��وي ديگر، ش��اخص فرابورس نزديك به 22 
واحد رشد داش��ت و روي كانال س��ه هزار و 783 

واحد ثابت ماند.
همچنين در اين ب��ازار يك ميليارد و 127 ميليون 
برگه س��هم به ارزش بيش از ۶ هزار و 127 ميليارد 
ريال داد و س��تد ش��د. در بي��ن تمام��ي نمادها، 
پتروش��يمي مارون )مارون(، پتروش��يمي دماوند 
)دماوند(، بيمه پاسارگاد )بپاس( و توزيع داروپخش 
)دتوزيع( بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار 
داش��تند.در مقابل فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فرابورس ايران 
)فرابورس(، پااليش نفت شيراز )شراز( و پتروشيمي 

زاگرس )زاگرس(، مانع از رشد بيشتر اين شاخص 
ش��دند. همچنين روز گذش��ته يازدهمين عرضه 
اوليه امس��ال در فرابورس ايران، با كش��ف قيمت 
21۶0 ريالي هر سهم »وآوا« رقم  خورد.  همچنين 
 879 هزار و 937 نفر در عرضه 25 درصد از س��هام 
شركت سرمايه گذاري آوانوين مشاركت كردند كه 
تخصيص حداكثر 174 سهم به هر يك از 875 هزار 
و 881 كد معامالتي انجام شد . اين عرضه به روش 
ثبت سفارش و تعداد سهام عرضه شده 150 ميليون 
سهم بود كه پذيرش آن در بازار دوم فرابورس ايران 
صورت گرف��ت . دامنه قيمت در ثبت س��فارش از 
مبلغ 2100 ريال تا مبلغ 21۶0 ريال تعيين شده 
و حداكثر س��هام قابل خريداري توسط هر شخص 

حقيقي و حقوقي تعداد 250 سهم بود.

گردشبورسدرمدارمنفي
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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كد سهامداران بورسي
پيامك مي شود

قائم مقام مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه گفت: در راستاي تسهيل 
و افزايش خدمات رساني به سهامداران، كد بورسي 
آنها از امروز پيامك مي شود.س��عيد رضواني فرد در 
گفت وگو با سنا افزود: بنا به درخواست سهامداران و 
جلوگيري از مراجعه مجدد آنها به دفاتر پيشخوان و 
شركت هاي كارگزاري، شرايطي فراهم شده است كه 
سهامداران بعد از سجامي شدن، كد بورسي خود را به 
صورت پيامكي دريافت كنند.وي با بيان اينكه تنها راه 
ورود به بازار سرمايه ثبت نام در سامانه سجام است، 
اظهار داشت: در صورتي كه شخص در شركت هاي 
كارگزاري، دفاتر پيشخوان يا در آينده نزديك در شعب 
بانك هاي منتخب احراز هويت شود، كد معامالتي او 
در همان روز پيامك خواهد ش��د.عضو هيات مديره 
سمات در خصوص تعداد ثبت نام كنندگان در سامانه 
سجام گفت: هم اكنون بيش از 2 ميليون نفر در اين 
سامانه ثبت نام كرده اند و ارايه خدمات اين شركت 
از روز 25 مهرماه امس��ال تنها براي افراد س��جامي، 
امكان پذير است.خاطرنش��ان مي شود: سجام يك 
سامانه زير ساختي براي شناسايي مشتريان جهت 
ورود به باش��گاه بزرگ بازار س��رمايه ايران است كه 
تمام فعاالن اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان 
و مديران نهادها در اين س��امانه، فقط يك بار براي 
هميش��ه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند كرد و 
پس از احراز هويت حضوري قادر به دريافت خدمات 
مبتني بر داده هاي تاييد شده خواهند بود.اين سامانه، 
مس��ووليت خودكار فرآيند جمع آوري و مديريت 
اطالعات مشتريان بازار سرمايه را برعهده دارد. به اين 
ترتيب، با راه اندازي اين سامانه نه تنها شاهد تسهيل در 
گردآوري اطالعات سهامداران هستيم، بلكه با تجميع 
اطالعات و سوابق معامالتي، شفافيت بازار نيز با رشد 

قابل توجهي همراه شده است.

    اختصاص ۲۴۸ ريال به ازاي هر سهم »واتي«: 
شركت س��رمايه گذاري آتيه دماوند در دوره 9 ماهه 
منتهي به 31 ش��هريور ماه 1398، به ازاي هر سهم 
خود 248 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم 73 ريال اعالم 
شده بود، افزايش 240 درصدي را نشان مي دهد.به 
گزارش سنا، شركت س��رمايه گذاري آتيه دماوند با 
سرمايه 4 هزار و 500 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 9 ماهه دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 
1398 را به صورت حسابرس��ي نشده منتشر كرد.

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند در دوره ياد شده، 
مبلغ يك هزار و 115 ميلي��ارد و ۶54 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 284 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 240 درصدي 
برخوردار است.با احتساب سود انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ 3 هزار و 2۶۶ ميليارد و 972 ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين 
شركت منظور شد.»واتي« در دوره 9 ماهه سال مالي 
منتهي به آذر 98، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 73 
ميليارد و ۶92 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 27 ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود.همچنين بر اساس اين گزارش، 
ارزش بازار شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند در دوره 
ياد ش��ده، با افزايش 12 هزار و 9۶۶ ميليارد و 302 
ميليون ريال به 20 هزار و 109 ميليارد و 85 ميليون 
ريال رسيد. بهاي تمام ش��ده اين شركت با افزايش 
7۶0 ميليارد و 539 ميليون ريال معادل 3 هزار و 323 
ميليارد و 390 ميليون ريال محاس��به شد.»وآتي« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل يك هزار و 742 ميليارد و 97۶ ميليون 
ريال به مبلغ معادل 2 هزار ۶55 ميليارد و 942 ميليون 
ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ 912 ميليارد و 9۶۶ 
ميليون ريال سود كسب كرد. شركت سرمايه گذاري 
آتيه دماوند طي اين دوره تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و 734 ميليارد و 

787 ميليون ريال خريداري كرد.

    سود هر سهم »كوثر« دو برابر شد: بيمه كوثر 
در دوره ۶ ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 1398، 
به ازاي هر سهم خود 457 ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر 
سهم 230 ريال اعالم شده بود، افزايش 99 درصدي 
را نشان مي دهد.بيمه كوثر با سرمايه 2 هزار و 500 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه 
دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد.بيمه كوثر در دوره ياد 
شده، مبلغ يك هزار و 143 ميليارد و ۶92 ميليون 
ريال سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
457 ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته از 
99 درصدي برخوردار است.بيمه كوثر افزايش ۶3 
درصدي در حق بيمه صادره را از جمله داليل اصلي 
افزايش سود هر سهم اعالم كرده است. با احتساب 
سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت مبلغ 2 هزار و 
150 ميليارد و 988 ميليون ريال سود انباشته پايان 
دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.»كوثر« 
در دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي به اسفند 97، به 
صورت حسابرسي ش��ده، مبلغ 575 ميليارد و 49 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب 
مبلغ 230 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داده بود.همچنين براساس اين گزارش، بيمه كوثر 
دليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 31 ش��هريور 
1398 )حسابرسي نشده( نسبت به اطالعيه قبلي 
را به شرح زير اعالم كرد: تغييرات صدور و خسارت 
نسبت به گزارش فعاليت ماهانه شهريور ماه 1398 
بابت عدم احتساب حق بيمه و خسارت قبولي اتكايي 

در گزارش فعاليت ماهانه است.



تشكلها6اخبار

مناطق آزاد به حذف معافيت هاي مالياتي اعتراض كرد

رييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد

رو در رويي مناطق آزاد با سازمان امور مالياتي

نگراني فعاالن صنفي از گزارش پايش محيط كسب و كار

تعادل|
تغييرات قوانين مالياتي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي 
كه از سال گذشته مطرح ش��د، گريبان مناطق آزاد را هم 
گرفت تا جايي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور نيز 
بر اصالح قوانين مالياتي در مناطق آزاد تاكيد كرد. در اين 
راستا، كارشناسان نيز از آسيب هاي گسترده معافيت هاي 
مالياتي مناطق آزاد مي گويند و معتقدند كه ماليات بر ارزش 
افزوده با دو هدف »افزايش درآمد« و »شفافيت« در كشور 
تصويب شده و با توجه به اينكه ارزش افزوده از تمام حلقه هاي 
توليد تا مصرف را در بر مي گيرد معافيت مناطق آزاد منجر 
به حذف يكي از حلقه ها ش��ده و بخشي از ماليات را پنهان 
مي كند كه دستگاه مالياتي را سردرگم خواهد كرد. پيگيري 
اين طرح از سوي مجلس و همچنين اظهارنظرهاي پي در 
پي كارشناسان خش��م مناطق آزاد را برانگيخت به قدري 
كه دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مقام 
پاسخگويي برآمده و حذف معافيت هاي مالياتي را حذف 
مشوق سرمايه گذاري در مناطق دانست و همچنين معاون 
توليد، صادرات و فناوري مناطق آزاد ممانعت از معافيت هاي 
مالياتي را فراهم كردن شرايط مساعد براي كشورهاي ديگِر 
حوزه خليج فارس دانس��ت كه براي سرمايه گذاران فرش 
قرمز پهن كرده اند. اما پس از پاس��خگويي اين دو مسوول 
همچنان دلخوري اين مقامات ادامه داشت كه منجر به انتشار 
اطالعيه از سوي دبيرخانه مناطق آزاد شد. در اين اطالعيه 
مناطق آزاد س��ازمان امور مالياتي را مقصر اصلي فرارهاي 
مالياتي دانست و عنوان كرد كه اين سازمان بايد نقش خود 

را براي جلوگيري از فرار مالياتي ايفا كند.

 آسيب هاي معافيت مالياتي 
جريان اصالح روال معافيت ها ماليات��ي و ممانعت از فرار 
مالياتي از سال گذش��ته دليلي بر بررسي موضوع اصالح 
روند ماليات در مناطق آزاد شد و اكنون به صورت جدي در 
دستوركار قرار گرفته تا حدي كه اخيرا وزير اقتصاد اصالح 
مالياتي در مناطق آزاد را مورد تاكيد قرار داده و مجلس نيز 
در حال پيگيري اين موضوع است. در اين راستا، كارشناسان 
نيز معتقدند كه معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد آسيب هاي 
گس��تردي در پي داشته است. اين كارشناسان مي گويند 
كه معافيت هاي ماليات هميشه مبتني بر داليلي اعمال 
مي شوند كه در ماليات مس��تقيم و ارزش افزوده متفاوت 
است و عمده دليل معافيت مناطق آزاد به قانون »چگونگي 
اداره مناطق آزاد« بر مي گردد كه در اين قانون موضوع »رونق 
توليد و صادرات« به عنوان هدف اصلي ايجاد مناطق آزاد ذكر 
شده است. براي دستيابي به اين هدف، بايد از توليدكننده 
حماي��ت كرد اما اكنون اي��ن مناطق از مالي��ات بر ارزش 
افزوده اي معاف هستند كه به مصرف كننده اصابت مي كند. 
آنها معتقدند كه بنيان ماليات ارزش افزوده، اخذ ماليات از 
مصرف كننده است و اگر به دنبال حمايت از توليدكننده 
هس��تيم چرا مالياتي را كه مربوط به مصرف كننده است 
معاف كرده اي��م؟ از طرف ديگر نيز آنها مي گويند: ماليات 
بر ارزش افزوده با دو هدف »افزايش درآمد« و »شفافيت« 
در كشور ما تصويب شده و با توجه به اينكه ارزش افزوده از 
تمام حلقه هاي توليد تا مصرف را در بر مي گيرد لذا تمامي 
معامالت و كسب درآمدها در تمامي حلقه ها شفاف مي شود. 
حال در اين ميان يكي از حلقه ها از ماليات بر ارزش افزوده 
معاف مي شود اين مساله منجر به پنهان ماندن حساب و 
كتاب ها از ديد دستگاه ماليات ستان مي شود و مشخص 
نيست كه كاال چند دس��ت رد و بدل شده است. معافيت 
مناطق آزاد از ماليات بر ارزش افزوده شفافيت را خدشه دار 

مي كند و به فرار مالياتي و سوءاستفاده از موقعيت مناطق براي 
سودجويي منجر مي شود. بنابراين با توجه به فلسفه ماليات بر 
ارزش افزوده، معافيت هاي مالياتي، نياز كشور به درآمدهاي 
ماليات و كسري بودجه بزرگي كه امسال و احتماال سال بعد 
رخ خواهد داد، بايد معافيت مناطق آزاد لغو شود. معافيت ها 
به كاهش درآمدهاي دولت منجر مي ش��ود و وابستگي به 
درآمدهاي نفتي را افزايش مي دهد اين در حالي اس��ت كه 
درآمدهاي نفتي به دليل تحريم ها قابل اتكا نيست. همچنين 
اين كارشناس��ان به مدت طوالني زم��ان معافيت ماليات 
عملكرد مناطق آزاد اشاره دارند و معتقدند كه مطابق با ماده 
۱۳ قانون »چگونگي اداره مناطق آزاد« اين مناطق مشمول 
معافيت ۱۵ س��اله از پرداخت ماليات عملكرد شركت ها و 
توليدكننده ها بودند و در اصالحيه اي كه به اين قانون خورد 
زمان معافيت به ۲۰ سال افزايش يافت. در واقع توليدكننده از 
زماني كه شركت را در منطقه ثبت مي كند تا ۲۰ سال معافيت 
دارد، در حالي كه بررسي وضعيت كشورهاي عضو منا نشان 
مي دهد كه بازه زماني معافيت مالياتي در اين كشورها به جز 

كشور مصر به ۲۰ سال نمي رسد. 

 عكس العمل مسووالن مناطق آزاد
با اي��ن اوصاف با توجه به ماهيت مناط��ق آزاد و الزام براي 
تسهيل فعاليت در آن، مسووالن اين حوزه موافقتي در اين 
باره نداشته و حذف معافيت هاي مالياتي را حذف مشوق 
سرمايه گذاري در مناطق مي دانند. در اين راستا، طي چند 
روز گذشته دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با انتقاد از اظهارنظر بعضي مسووالن دولتي اعالم كرد كه 
موضوع حذف معافيت ه��اي مالياتي مناطق آزاد در هيچ 
محفل رسمي دولتي و قانونگذاري مطرح نيست و در قانون 
منطقه آزاد، بازه زماني ۲۰ ساله براي معافيت مالياتي در 
نظر گرفته شده است. مرتضي بانك معتقد است كه ماليات 
يك موضوع محوري درباره مناطق آزاد است و اگر مناطق 
آزاد با قانون مخص��وص خود وجود دارد، مهم ترين عنصر 
آن، معافيت مالياتي و معافيت هاي گمركي است كه اين 
موضوع نه در اينجا كه در همه دنيا وجود دارد. اينكه فردي 
يا كارشناسي موضوع حذف معافيت هاي مالياتي از مناطق 
آزاد را مطرح مي كند، نشان مي دهد از مفهوم و قانون منطقه 
آزاد هيچ اش��راف و اطالعي ندارد. او تاكيد دارد كه موضوع 
حذف معافيت هاي مالياتي مناط��ق آزاد در هيچ محفل 
رسمي دولتي و قانونگذاري مطرح نشده است و اگر قرار بر 
حذف آن باشد، ديگر وجود منطقه آزاد معنايي دارد. بانك 
معافيت ها را يكي از مشوق هاي الزم براي ايجاد سهولت در 
جذب سرمايه گذاري مي داند و معتقد است كه وقتي نظامي 
بر اساس معافيت مناطق آزاد از ماليات ارزش افزوده ايجاد 
شده و سرمايه گذار و فعال اقتصادي با اعتماد به اين معافيت 
فعاليتش را آغاز كرده، تغيير اين موضوع اعتماد را خدشه دار 
مي كند. او مي گويد: موضوع معافيت در اليحه تصويب شده 
وجود دارد و برخي دوستان دولتي خالف اليحه اظهارنظر 
كرده يا در مجلس صحبت مي كنند كه با هيچ رويه قانوني و 
ساختاري هماهنگي ندارد. بنابراين به دوستان دولتي تاكيد 
مي كنم با توجه به ابالغيه وزير اقتصاد، اركان دولت بايد از 
اليحه دفاع كرده و اظهارنظر شخصي نداشته باشند. در اين 
ميان اين مقام مسوول درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
معتقد است كه اين قانون مطابق مصوبات و اليحه دولت بوده 

و معافيت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت
همچنين اكبر افتخاري، معاون توليد، صادرات و فناوري 
مناط��ق آزاد نيز در واكن��ش به جريان اص��الح و حذف 
معافيت هاي مالياتي در اين مناطق مي گويد: چرا بايد در 

شرايط موجود با حذف مشوق ها، سرمايه گذاران را فراري 
داده و به سمت فرش قرمزي كه چند كيلومتر آن طرف تر 
براي آنها پهن شده سوق دهيم، آيا در بين اين همه استثناء و 
معاف از ماليات فقط بايد مناطق آزاد حذف شوند؟ او معتقد 
است، در جريان حذف معافيت هاي مالياتي بايد به مسائل 
بين المللي هم توجه داش��ت. بايد ديد كه در كش��ورهاي 
حاشيه خليج فارس يا ساير كشورهاي همجوار ما چگونه 
براي جذب سرمايه گذار اقدام مي كنند و هر گونه تشويقي 
اعمال كرده و محدوديت ايجاد نمي كنند، بنابراين بايد به 
سمت تسهيل فرايند سرمايه گذاري در مناطق آزاد حركت 
كرد، چرا كه مي توانند با توجه به ظرفيت بااليي كه در آنها 
وجود دارد، در دوره تحريم كمك كالني به اقتصاد كشور 
كنند. معاون مناطق آزاد در پاسخ به اعتقادهاي عنوان شده 
درباره محدوديت معافيت هاي مالياتي در مناطق آزاد برخي 
كشورها نيز مي گويد: آيا توجه كرده ايد كه در اين كشورها 
ظرفيت سرمايه گذاري پر شده و حتي مازاد هم دارند، و در 
اين حالت محدوديت ايجاد كرده اند. اما در رابطه با اينكه گفته 
مي شود »شفافيت در وضعيت شركت ها و ماليات آنها در 
مناطق آزاد وجود نداشته و شركت ها در اين مناطق ثبت و در 
سرزمين اصلي فعاليت مي كنند«، افتخاري اينگونه توضيح 
داد كه اكنون تمام فعاالن در مناطق آزاد شناس��نامه دار 
هس��تند و طبق فرايندهاي قانوني ثبت ش��ركت ها، اخذ 
شناسه يكتاي كسب و كار و ديگر موارد قانوني كه در ارتباط 
با سامانه هاي كشوري است در حال فعاليت بوده و وضعيت 

آنها به صورت ادواري توسط مناطق رصد مي شود. 

 اطالعيه اي براي جلوگيري از فرار مالياتي
در دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد در واكنش به 
انتق��ادات در رابطه با ضرورت ح��ذف معافيت ماليات بر 
ارزش افزوده اطالعي��ه اي را صادر و تاكيد كرد: اگر صرف 
اينكه اعمال معافيت سبب بروز فرارهاي مالياتي و نقض 
قانون مي شود، پس نقش سازمان امور مالياتي كه صراحتا 

وظيفه شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه 
و وصول را دارد چه مي ش��ود. در اين اطالعيه آمده است 
كه اخبار منتشر شده درباره عدم شفافيت مناطق آزاد در 
محورهاي مالياتي و معافيت ها نادرست بوده و سبب ايجاد 
ذهنيت سوء و ناديده گرفتن نقش آنها در اقتصاد ملي است. 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با ارايه آماري مثبت از 
عملكرد خود و نقش اين در تجارت كشور عنوان كرد است 
كه اكنون پس از گذشت ۲۰ سال از تاسيس اين مناطق، 
توسعه همه جانبه آنها و محروميت زدايي نقاط حساس و 
مرزي از طريق جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي عدم 
تمكين به قانون مصوب اين مناطق توسط دستگاه هاي 
مختلف اجرايي، همچون ناديده انگاشتن ماده ۶۵ احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه اي كشور يا تسري قوانين و مقررات 
سرزمين اصلي به اين مناطق، س��رمايه گذاران داخلي و 
خارجي را با دوگانگي ها مختلفي از جهت تقنيني مواجه 
كرده و سبب ايجاد نارضايتي هاي گسترده در ميان فعاالن 
اقتصادي به ويژه سرمايه گذاران خارجي شده است. در اين 
اطالعيه بلند باال آمده است كه نگاه به ابزار ماليات، تنها به 
عنوان يك عامل درآمدي نگاه درستي نبوده و در تمامي 
دنيا ماليات به يك ابزار مالي و تشويقي در دست دولت ها 
در جهت جذب سرمايه گذاران و كمك به توليدكنندگان 
و بنگاه هاي اقتصادي اس��ت. نبود عدال��ت مالياتي عدم 
گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه، عدم مبادله اطالعات 
كامل، نبود سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات، عدم 
استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن 
ضمانت هاي اجرايي در اين مورد، تاخير در وصول ماليات، 
مشكالت مربوط به تشخيص علي الراس ماليات، قوانين 
پيچيده و متعدد، عدم شناسايي موديان و مستند نبودن 
ميزان درآمد آنها و وج��ود معافيت ها از جمله داليل فرار 
مالياتي است. بنابراين اگر با دقت به داليل فرار ماليات نگاه 
شود، معافيت هاي مالياتي تنها دليل بر فرار مالياتي نيست 
و عوامل گس��ترده و متعددي وجود دارد كه بعضا نگاه به 

معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نظر صحيح نيست. 
اگر صرف اينكه اعمال معافيت سبب بروز فرارهاي مالياتي 
و نقض قانون مي شود، پس نقش س��ازمان امور مالياتي 
كه صراحتا وظيفه »شناسايي، تشخيص درآمد مشمول 
ماليات، مطالبه و وصول« را دارد چه مي شود. آيا صرف اينكه 
معافيت حذف تا بتوان جلوي نقض قانون گرفته شود، پاك 
كردن صورت مساله نيست. از سوي ديگر، مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي همواره بر خالف تصور يكي از كنترل شده ترين 
مناطق براي فعاالن اقتصادي بوده، به اين جهت كه تمامي 
فعاالن از كسبه و بازاريان گرفته تا توليدكنندگان كوچك 
و بزرگ براي هر گونه فعاليت موظف به اخذ مجوز فعاليت 
از سازمان هاي مناطق بوده و اين مجوز همواره در بازه هاي 

زماني مشخص بررسي، تمديد يا ابطال مي شود.
در ادامه اطالعيه مذكور امده است كه اكنون مجوزهاي 
توليد كنندگان و بنگاه هاي توليدي به صورت يكپارچه 
و با اخذ شناسه يكتاي كسب و كار با ارتباط دو جانبه با 
سامانه يكپارچه مناطق آزاد صادر مي شود. از سوي ديگر 
هرگونه ثبت ش��ركت از طريق ايجاد يك شناسه ملي و 
با ارتباط مس��تقيم با سامانه ثبت شركت هاي كشوري 
انجام مي شود. در فرايند هاي توليد و آمارهاي ارايه شده 
در بخش توليد، قبوض انب��ار و گواهي توليد در تمامي 
مناطق آزاد و ويژه به دقت و به صورت سيستمي توليد و 
در اختيار نهادها و دستگاه هاي اجرايي همچون گمرك 
قرار مي گيرد. تمامي فراينده��اي ورود كاال به مناطق 
از ابتداي س��ال 97 با انجام ثبت سفارش و با استفاده از 
زيرساخت هاي كشوري با ثبت اطالعات و آمار در وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت، بانك مركزي و گمرك انجام 
مي گيرد. توجه به موارد مذكور مويد اين واقعيت است 
كه ايجاد شبهه در شفافيت، عدم ارايه آمار و اطالعات و 
كاهش همكاري سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
به دور از واقعيت بوده و تمامي نقصان هاي موجود موضوع 

مرتبط با چندين دستگاه است. 

رييس اتاق اصناف ايران، تامين مالي را بزرگ ترين دغدغه 
فعاالن صنفي دانست و گفت: گزارش پايش محيط كسب 
و كار، موجب دغدغه فعاالن اقتصادي و صنفي شده است. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، س��عيد ممبيني در نشست 
فعاالن صنفي با وزير كشور، ضمن ارايه گزارشي از نتايج 
پايش محيط كس��ب و كار كه توسط س��ه اتاق اصناف، 
بازرگاني و تعاون تهيه مي شود، به تبيين محورهاي مطالبات 
و دغدغه هاي فعاالن اقتصادي بخش خصوصي پرداخت. 
او افزود: با وجود آرامش نسبي كه در بازار حاكم است، نتايج 
پايش محيط كسب و كار در سه ماهه تابستان سال 98 در 
مقايسه با سه ماهه نخست همين سال نشان مي دهد كه 
دغدغه فعاالن اقتصادي � صنفي كشور در سه حوزه اصلي 

قابل احصاء و بررسي است.

رييس اتاق اصناف ايران، نخستين مساله و نگراني فعاالن 
صنفي را موضوع تامين مالي عنوان كرده و افزود: به دليل 
بروز برخي ش��رايط كه موجب ناپاي��داري اقتصادي در 
سطوحي از فعاليت هاي صنفي شده، توان مالي واحدهاي 
صنفي به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده است؛ در 
نتيجه اكنون، يكي از اصلي ترين مشكالت اصناف به ويژه 
در حوزه صنوف توليدي، مس��اله تأمين مالي است و رفع 
مشكل از طريق اعطاي تسهيالت بانكي كم بهره قابل جبران 
است. او تصريح كرد: سياست هاي مالي و تسهيالتي بانك ها 
در كشور بر تأمين مالي واحدهاي صنفي توليدي همانند 

صنايع بزرگ مورد انتظار است.
ممبيني به نقش مهم اصناف توليدي در اشتغالزايي اشاره 
كرده و گفت: بايد توجه داشت كه اصناف و به ويژه صنوف 

توليدي بدون ايجاد هيچ گونه هزينه اي براي دولت، نقشي 
كم نظير در اشتغالزايي كشور ايفا مي كنند. او از ارايه گزارش 
پايش محيط كسب و كار به ۲ محور ديگر كه موجب دغدغه 
فعاالن اقتصادي و صنفي شده، پرداخت و اعالم كرد: عالوه 
بر موضوع مشكالت موجود در تامين مالي واحدهاي صنفي، 
اين واحدها با ۲ موضوع ديگر نيز چالش هاي متعددي دارند؛ 
به نحوي كه غير قابل پيش بيني بودن و نوسانات فراوان مواد 
اوليه و نيز بي ثباتي سياست ها و رويه هاي ناظر بر كسب 
و كارهاي متوس��ط و خرد نيز، از جمله مسائلي است كه 
مشكالت فراواني را فراروي فعاالن اقتصادي- صنفي قرار 
داده اس��ت.رييس اتاق اصناف ايران به برنامه هاي متعدد 
اتاق اصناف ايران به منظور بهبود نظام توزيع كشور اشاره 
كرده و گفت: يك��ي از اصلي ترين محورهاي فعاليت اتاق 

اصناف ايران، روزآمدسازي فعاليت ها و برنامه هاي اين اتاق 
در عرصه هاي گوناگون اقتصادي در بخش هاي توليدي 
و توزيعي اس��ت و از جمله موضوعاتي كه در دوره جديد 
اتاق اصناف ايران م��ورد توجه قرار گرفته، برنامه ريزي به 
منظور بهبود نظام توزيع كاال و خدمات در كش��ور است. 
او اف��زود: در اين ميان، راه ان��دازي »هلدينگ اصناف« از 
جمله برنامه هايي است كه در اتاق اصناف ايران به همين 
منظور تدوين شد كه بر اين اس��اس، اصناف با استفاده از 
اين هلدينگ مي توانند از طريق تجميع سرمايه هاي خرد، 
عملكردي به مراتب بهتر و موثرتر در نظام توزيع كش��ور 
داشته باش��ند و امكان رصد و پايش كاال و خدمات در هر 
مرحله از فرآيند توزيع مهيا و فراهم مي ش��ود.همچنين 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز در اين نشست به 
طرح موضوعاتي در اين حوزه پرداخته و گفت: درحالي كه 
كشور در بسياري از حوزه هاي سياسي، منطقه اي، علمي و 
فناوري پيشرفت هاي چشمگيري دارد، وضعيت اقتصادي 
در شأن جمهوري اسالمي ايران و مردم عزيز ايران نيست و 
بايد تالش مضاعفي در بهبود اقتصاد كشور انجام دهيم. او با 

بيان اينكه همه در وضعيت اقتصادي كشور سهيم هستيم، 
افزود: اصالح فرهنگ عموم��ي كار و همچنين فرهنگ 
مصرف در كشور، از جمله عواملي اصلي تاثيرگذار در بهبود 
شرايط توسعه و اقتصادي كشور است.وزير كشور با بيان 
اينكه بايد بپذيريم تنها ۳۰-۲۰ درصد شرايط اقتصادي 
متأثر از وضعيت جنگ اقتصادي و تحريم ها است، ادامه 
داد: مهم ترين نكته در ارتقاي س��طح اقتصادي كش��ور، 
نگاه واقع بينانه و موشكافه به مسائل داخلي است، بايد با 
خود صادق باشيم و به وحدت دروني برسيم؛ به نحوي كه 
اشتباهات، كاستي ها و كمبودها را شناسايي و براي حل آنها 
اقدام كنيم. او با تاكيد بر اينكه ايران از منظر منابع و امكانات 
از بسياري از كشورهاي بزرگ دنيا باالتر است، گفت: بايد 
در وضعيت اداره كشور از نظر اقتصادي تجديد نظر كنيم. 
رحماني فضلي، به سرعت فزاينده تغيير تكنولوژي و بازار 
اشاره كرد و گفت: شايد ۱۰۰ سال گذشته با ۵۰۰ سال قبل 
فرق خيلي زيادي از اين جهات نمي داشت اما اكنون هر سال 
يا هر شش ماه شاهد تغييراتي شگرف هستيم بطوري كه 

تكنولوژي به پلي براي قدرت بدل شده است.
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موبايل ديگر گران نمي شود
ايس�نا| نايب رييس انجم��ن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي گفت: تعرفه قبلي 
مس��افري كه 8۰ دالر معافيت داش��ت موجب 
شد از اين موقعيت سوءاستفاده  شود و خريد و 
فروش پاس��پورتي هم در بازار راه افتاده بود؛ در 
حالي كه همانطور كه از اس��م واردات مسافري 
پيداست، بايد قابليتش تنها براي مسافر واقعي 
باش��د كه بتواند كااليش را از كشورهايي كه به 
آنها رفت��ه، تهيه و اينجا به نام و با پاس��پورت و 
سيم كارت خودش رجيستر كند. رضا ديهيمي 
ادامه داد: افزايش تعرفه گمركي و حذف معافيت 
8۰ دالري گوشي هاي مسافري باعث شد كه از 
خريد و فروش پاسپورت جلوگيري شود. البته 
در گوشي هاي مسافري افزايش قيمت داشتيم، 
اما در گوش��ي هاي وارداتي ش��ركتي افزايش 
قيمت آنچناني نداش��تيم. اما درنهايت به نفع 
مصرف كننده اس��ت زيرا گوشي هاي مسافري 
گارانتي ندارند اما تمامي گوش��ي هاي شركتي 
۱8 ماه خدمات پس از فروش و گارانتي دارند. او 
در پاسخ به اينكه در چنين شرايطي براي مسافر 
به صرفه اس��ت كه بخواهد گوش��ي وارد كند، 
گفت: اگر كاربران بخواهند گوشي گارانتي دار 
بگيرند، به نفع شان است كه از بازار و گوشي هاي 
ش��ركتي را تهيه كنند و اين موض��وع به طرح 
رجيستري هم كمك مي كند. ديهيمي با بيان 
اينكه تعداد شركت هاي واردكننده اكنون بيش 
از ۱7۶ شركت اس��ت، افزود: اين موضوع باعث 
مي شود كه س��رمايه گذاري آنها بيشتر شده و 
بتوانند بازار را تامين كنند، همانطور كه در ماه 
گذشته، بازار بيش از ظرفيت مورد نيازش گوشي 
داشت و آنها توانستند بازار را تامين كنند و ديگر 
نيازي به كاالي مس��افري و پاسپورتي نيست. 
اين مقام مس��وول با اش��اره به احتمال افزايش 
قيمت، بيان ك��رد: در كاالهاي گران قيمت كه 
براي ش��ركت ها مقرون به صرفه نبود و بيش��تر 
از طريق مس��افري وارد مي شد، افزايش قيمت 
داش��تيم اما گوش��ي هاي گران قيمت وارداتي 
توسط ش��ركت هاي واردكننده ثبت سفارش 
شده و هفته آينده از گمرك ترخيص مي شوند و 
قيمت ها به قيمت هاي قبل برمي گردد. او گفت 
بنابراي��ن افزايش قيمتي ب��راي مصرف كننده 
نهايي نخواهيم داشت زيرا نه دالر گران شده و 
نه تعرفه گوشي هاي شركتي افزايش پيدا كرده 
و نهايتا همان سه درصد هزينه خدمات پس از 
فروش به گوشي ها اضافه مي شود و مورد ديگري 
ب��راي افزايش قيمت وجود ن��دارد و با افزايش 

قيمت نامتعارفي روبرو نخواهيم بود.

شير گران نشده است
تسنيم| مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار از تير 
ماه، قيمت پايه ش��ير ۲ ه��زار و ۳9۰ تومان در 
دامداري تعيين ش��ده كه اين قيمت، تاكنون 
هيچ افزايش��ي نداشته است. س��عيد سلطاني 
افزود: قيمت پايه ش��ير با ۳.۲ درصد چربي و ۳ 
درصد پروتئين بر اس��اس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار، ۲ هزار و ۳9۰ تومان است كه ۱۵۰ تومان 
به ازاي هركيلو كرايه حمل به اين مبلغ افزوده 
مي ش��ود. او ادامه داد: به ازاي افزايش هر دهم 
درصد چربي نيز، ۳۶ تومان بر اين مبلغ افزوده 
مي شود. س��لطاني تاكيد كرد: كارخانجاتي كه 
اظهار مي كنند، شير را با قيمت باالتر مثال ۲7۰۰ 
تومان خريداري مي كنند درخواس��ت ش��ير با 
درصد چربي باال داش��ته اند كه از اين چربي نيز 
براي توليد خامه استفاده مي شود و اين نرخ نيز 
مصوب ستاد تنظيم بازار است. سلطاني تصريح 
كرد: هرگونه ارايه شير خارج از اين قيمت هاي 
مصوب، غيرقانوني اس��ت و دام��داران با وجود 
افزايش قيمت نهاده هاي دامي به مصوبه ستاد 
تنظيم بازار پايبند مانده اند و هيچ افزايش قيمتي 

وجود ندارد.

 ايجاد كميسيون هاي جديد 
در اتاق هاي اصناف بالمانع است

ات�اق اصن�اف اي�ران| عضو هيات رييس��ه 
ات��اق اصناف اي��ران گفت: با تش��خيص هيات 
رييس��ه اتاق هاي اصناف و با رعاي��ت ماده ۲۰ 
آيين نامه موضوع م��اده ۳۶ قانون نظام صنفي، 
ايجاد كميسيون هاي جديد در هر اتاق اصناف 
شهرستان بالمانع است. حسين طاهرمحمدي 
در تش��ريح قان��ون و مقررات نظ��ام صنفي در 
پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه هر اتاق چه 
كميسيون هايي مي تواند داش��ته باشد، اظهار 
كرد: بر اس��اس ماده ۲۰ آيين نامه موضوع ماده 
۳۶ قانون نظام صنفي كميسيون هاي اتاق اصناف 
شهرستان ش��امل كميس��يون هاي »بازرسي 
و رس��يدگي به ش��كايات«، »ح��ل اختالف و 
تشخيص«، »امور اقتصادي، آموزش و پژوهش«، 
»بودج��ه و تش��كيالت« و »كميس��يون امور 
اجتماعي و فرهنگي« هستند كه در اتاق هايي 
كه تعداد داوطلبان براي تشكيل كميسيون هاي 
مستقل به جز كميسيون بازرسي كافي نباشد به 
تشخيص هيات رييسه كميسيون هاي مشترك 
با ادغام دو يا چند كميس��يون تشكيل مي شود 
و در صورت ضرورت تشكيل كميسيون جديد 
به تشخيص هيات رييس��ه و با رعايت مفاد اين 
آيين نام��ه بالمانع اس��ت. او درب��اره چگونگي 
استخدام و انتصاب مس��ووالن و مشاوران اتاق 
اصناف نيز بيان كرد: چگونگي استخدام و انتصاب 
مسووالن و مشاوران اتاق اصناف، حقوق و مزايا 
و وظايف آنان به موجب دس��تورالعمل ماده ۲8 
آيين نامه موضوع م��اده ۳۶ قانون نظام صنفي 
به پيش��نهاد اتاق اصناف ايران تهيه و از س��وي 

دبيرخانه هيات عالي نظارت ابالغ شده است.

نايب رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران گفت: حجم بااليي از 
كيوي بي كيفيت ايراني در زمان منع صادرات به صورت قاچاق به كشور روسيه 
وارد شده، اين موضوع كه به نظر عمدي است، موجب آسيب به حسن شهرت 

محصوالت كشاورزي كشور ما در بازار بزرگ روسيه شده است. 
صدرالدي��ن نياوراني در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه بازار روس��يه يكي از 
ظرفيت هاي بزرگ صادراتي براي محصوالت كشاورزي ما به شمار مي آيد، 
افزود: اين كشور به واردات محصوالت كشاورزي وابسته و قبل از اختالف 
با اتحاديه اروپا سهم مهمي از اين محصوالت را از كشورهاي اروپاي تامين 
مي كرد. او ادامه داد: پس از اختالف سياس��ي با اتحاديه اروپا، روسيه توجه 
خود را معطوف به كشورهاي منطقه از جمله ايران براي واردات محصوالت 
كشاورزي كرد. نياوراني اضافه كرد: مجموع اين عوامل موجب شد تا كشور 
روسيه تبديل به يك فرصت بي نظير براي توسعه بازار صادراتي محصوالت 
كشاورزي ما شود.  او يكي از محصوالت پر تقاضا در روسيه را كيوي عنوان 
كرد و گفت: كيوي يكي از محصوالتي است كه كشور روسيه متقاضي واردات 
آن از ايران با حجم باال است، اين ميوه مراحل تاييد سختگيرانه كشور روسيه 
را طي كرده و در ليس��ت محصوالت مجاز واردات از ايران به اين كشور قرار 
گرفته است. به گفته او؛ كيوي مي تواند از جمله محصوالت كشاورزي باشد 
كه ارزآوري مناسب و پايدار براي كشور به همراه داشته باشد چرا كه ميزان 
توليد آن در سطح مناسبي قرار دارد و روسيه نيز همواره متقاضي واردات آن 

است.نياوراني از اشباع بازار روسيه از كيوي بي كيفيت ايراني درپي قاچاق 
اين محصول خبر داد و افزود: حجم بااليي از كيوي بي كيفيت كشور در زمان 
منع صادرات به صورت قاچاق به كشور روسيه وارد شده است. او معتقد است 
كه اين موضوع به نظر عمدي است چراكه موجب آسيب به حسن شهرت 
محصوالت كشاورزي كش��ور ما در بازار بزرگ روسيه شده است. اين مقام 
مسوول با يادآوري اينكه صادرات كيوي از كشور تا ۱۶ مهرماه ممنوع بوده 
است، اظهار كرد: كيوي هاي كه اكنون در انبارهاي روسيه در حال پوسيدن 
هستند قبل از تاريخ ممنوعيت وارد اين كشور شده اند. او گفت: موضوع مهم 
پيش آمده نه خسارات حاصل از نابودي كيوي هاي بي كيفيت در انبارهاست 
بلكه اعتمادي است كه نسبت به محصوالت كشاورزي ايران از دست مي رود. 
نياوراني درباره چگونگي ورود اين محصوالت با توجه به سختگيري دولت 
روسيه گفت: كيوي هاي ارسال شده سالم، اما نارس هستند و قند آنها به ميزان 
مطلوب نرسيده است به عبارت ديگر ميوه ها كامال سالم و ظاهري بازار پسند 
دارند، اما طعم آنها مطلوب نيست. او خواستار برخورد جدي با متخلفان شد و 
گفت: تخلف عده اي معدود نام و برند يك كشور را تخريب مي كند و برخورد 
قانوني با اين افراد ضروري است.او  گفت: روس ها اسناد دقيقي از مشخصات 
ش��ركت يا افراد صادركننده دارند و به راحتي مي ت��وان از طريق آنها افراد 
متخلفي كه دست به خرابكاري عمدي در بازار محصوالت كشاورزي كشور 

ما زده اند را مورد پيگرد قانوني قرار داد.

رييس كميته بازرگاني ايران و س��وريه درباره آخرين وضعيت تجارت 
ايران و سوريه و زمان افتتاح مركز تجاري ايران در دمشق گفت: تجهيز 
مركز تجاري ايران در مراحل آخر قرار دارد و حداكثر تا ۳ ماه آينده افتتاح 
مي شود. او ادامه داد: تا به امروز برخي فعاالن تجاري براي حضور در اين 
مركز تجاري ثبت نام كردند و در جلسه هفته قبل هيات رييسه اتاق، نحوه 
واگذاري آن تصويب شد. اكنون نقشه هاي آن آماده شده و به تمام افرادي 
كه تا به امروز درخواست داده بودند اعالم كرديم برابر اين نقشه مي توانيم 

واحدها را واگذار كنيم و قراردادها به صورت اجاره ساالنه خواهد بود.
كيوان كاش��في در گفت وگو با ايلنا افزود: افرادي كه خواهان اجاره اين 
واحدها هس��تند، مي توانند درخواس��ت خود را به واحد بين الملل اتاق 
بازرگاني ايران يا به دبيرخانه كميته مشترك ارايه دهند البته بخش هايي 
هم در اين مركز وجود دارد مانند صرافي و مركز مشاوره حقوقي و اقتصادي 
كه تجهيز آن وظيفه اتاق است كه در مراحل آخر تجهيز قرار دارند فعاليت 
آنها در راس��تاي كمك به فعاليت تاجران ايراني است. او در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا سوريه پتانسيل بازار عراق را براي كاالهاي ايراني دارد يا خير 
گفت: اگر بخواهيم به صورت واقعي به اين موضوع نگاه كنيم بايد گفت خير، 
اين امكان وجود ندارد. ما در سمينارهايي كه در استان هاي مختلف جهت 
آشنايي بازرگانان با بازار سوريه برگزار مي كنيم اين مساله را عنوان كرديم 
زيرا بسياري از فعاالن اقتصادي بازار سوريه را مانند عراق نگاه مي كنند.عضو 

هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: اين كشور وضعيت خاص 
خودش را دارد، عراق به سمت دومين كشور صادر كننده نفت در سازمان 
اوپك خيز برداشته و درآمدهاي سرشار نفتي دارد در حالي كه سوريه اين 
شرايط را ندارد، با اين وجود اگر روي اين كشور كار شود مي توان به سقف 
يك ميليارد دالر صادرات در ۲ سال آينده برسيم. او افزود: سوريه تاجران 
قوي دارد و يكي از معدود كشورهاي عربي است كه خود توليدات دارد و 
نظام آن توليد محور است پس بايد با يك الگو جديد به اين كشور ورود كرد و 
نبايد فقط به فكر فروش كاال بود. دولت اين كشور به شدت از توليدات داخل 
حمايت مي كند پس تاسيس شركت هاي مشترك و احداث واحدهاي 
توليدي در آن كشور مي تواند يك سياست مفيدي باشد. اكنون مهم ترين 

هدف ما بازسازي است كه ما بايد نقش موثري در آن داشته باشيم.
كاشفي درباره خط اعتباري كه دولت ايران به سوريه اختصاص داده بود 
اظهار كرد: از خط اعتباري اول كه مهلت آن تمام شده، بصورت محدود 
استفاده كردند اما اكنون اتاق پيشنهادي به بانك مركزي داده مبني بر 
اينكه يك خط اعتباري دوم به ارزش يك ميليارد دالر جهت اس��تفاده 
شركت هاي ايراني به آن كشور اختصاص دهند و ساختار آن به اين شكل 
باشد كه تمام شركت هاي ايراني كه به آنجا مي روند اگر صورت وضعيت 
آنها تاييد شود از اين خط اعتباري استفاده كنند و در نهايت تصفيه آن بين 

دو كشور به صورت تهاتر باشد. 

افتتاح مركز تجاري ايران در دمشق تا ۳ ماه آيندهخرابكاري عمدي براي نابودي بازار محصول ايراني در روسيه
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وزير نفت شب در ديدار با فعاالن بخش خصوصي حوزه نفت معرفي كرد

انجمن نفت ايران، مرجع عالي و مستقل استاندارد صنعت نفت
گروه انرژي|

ش��امگاه روز سه ش��نبه، وزارت نفت با انگيزه ديدار و 
گفت وگوي رودرروي پيمانكاران و سازندگان تجهيزات 
صنعت نفت با كارفرمايان و مديران ارشد اين وزارتخانه، 
ميزبان شركت هاي خصوصي بود و بيژن زنگنه، وزير 
نفت به همراه مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت ملي 
نفت ايران نيز در اين نشست حضور داشتند. زنگنه با 
بيان اينكه وزارت نفت با وضع مقررات و اولويت دادن به 
تجهيزات توليد داخل درصدد تقويت بخش خصوصي 
فعال در اين حوزه است، واگذاري مرجع عالي استاندارد 
تجهيزات نفتي ب��ه »انجمن نفت اي��ران« و تفويض 
استقالل از دولت به اين انجمن را يكي از راه هاي موثر 
حصول اطمينان از كيفيت تجهيزات داخلي معرفي كرد 
و افزود كه در صورت برداشته شدن تحريم ها مي توان 
استانداردهاي بين المللي را نيز در نظر داشت. مسعود 
كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در اين 
نشست ضمن تأكيد از حمايت از شركت هاي داخلي، 
بيان كرد كه شركت ملي نفت، سختي هايي مثل تغيير 
نرخ برابري ارز كه به شركت هاي ايراني تحميل شده را 

مد نظر دارد و درصدد چاره جويي براي آن است.
بي��ژن زنگنه، وزي��ر نفت پ��س از ديدار ب��ا جمعي از 
نماين��دگان بخش خصوص��ي در مركز همايش هاي 
تخصصي شركت ملي نفت ايران، اظهار كرد: امشب با 
حدود ۷۰ نفر ديدار كردم. در اين نشست كه با حضور 
مديران ارشد وزارت نفت، فعاالن و پيمانكاران بخش 
خصوصي انجام شد، پيمانكاران و سازندگان تجهيزات 
صنعت نفت فرصت دي��دار و گفت وگ��وي رودررو با 

كارفرمايان را پيدا كردند.
زنگنه با مفيد ارزياب��ي كردن اين گردهمايي و با بيان 
اينكه در اين جمع به اندازه سه، چهار روز كاري اطالعات 
دريافت كردم، تصريح كرد: روساي انجمن سازندگان 
تجهي��زات صنعت نفت اي��ران )اس��تصنا( و انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعتي ايران )ستصا( اعالم كردند 

هيچ مشكلي ندارند و با قدرت كار مي كنند.
وي ادامه داد: روس��اي اين انجمن ها همچنين اعالم 
كردند هيچ ريزش نيرويي در يك س��ال و نيم گذشته 
نداشته اند كه نكته بسيار مهمي است، همچنين عنوان 
كردند ظرفيت و توان توليدش��ان با ۱۰ سال گذشته 
قابل مقايسه نيست؛ نكته اي كه در بازديد از نمايشگاه 

بين المللي نفت ايران آن را مشاهده و بيان كرده بودم.
وزير نفت با اش��اره به اينكه تعريف پ��روژه به معناي 
معرفي يك پروژه اقتصادي همراه با تامين منابع مالي 
و فناوري اس��ت، گفت: پروژه ه��اي مهمي در صنعت 
نفت تعريف شده و در حال پيگيري است. زنگنه، ايجاد 
اش��تغال را كه با تعريف پروژه به دست مي آيد وظيفه 

اصلي صنعت نفت دانس��ت و با تاكيد بر اينكه تعريف 
پروژه تنها يك ايده نيست، تصريح كرد: تعريف پروژه به 
معناي معرفي يك پروژه اقتصادي همراه با تامين منابع 
مالي و فناوري اس��ت. وي با اشاره به اينكه پروژه هاي 
مهمي در صنعت نفت تعريف شده و در حال پيگيري 
است، افزود: شركت هاي حاضر در اين نشست مي توانند 
حول اين پروژه ها به حي��ات خود ادامه دهند، تقويت 
شوند و براي صادرات به توانمندي برسند.  به گزارش 
ايرنا، وزير نفت، خواس��ته بعضي از شركت هاي حاضر 
در اين نشس��ت را كمك وزارت نفت به روند صادرات 
محصوالت اين شركت ها عنوان كرد و گفت: البته اين 
موضوع وظيفه ما نيست، اما عنوان كردم از هيچ كمكي 
همسو با وظيفه ملي براي اينكه مسير صادرات خدمات 
فني در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فراهم شود، دريغ 
نمي كنم. وي در پاس��خ به اين موض��وع كه بعضي از 
سازندگان داخلي اعالم مي كنند با وجود آنكه در سطوح 
باالي مديريتي بر استفاده از كاالي سازندگان داخلي 
تاكيد شده است، اما در س��طوح پايين تر كمتر به آن 
توجه مي شود، اظهار كرد: اين موضوع نبايد سليقه اي 
باشد و ساخت داخل هم نبايد تنها به يك توصيه اخالقي 

ختم شود، بلكه بايد قالب هاي مقرراتي غيرقابل تفسير 
و غيرقابل برگشت براي آن تدوين كرد.

زنگنه ادامه داد: ب��راي نمونه، در قراردادهاي جديدي 
)EPC/EPD( كه تعريف كرده ايم پيمانكار بايد بعضي 
از تجهيزاتي كه در قرارداد عنوان شده از داخل تامين 
كند و اگر غير از آن باش��د، پول پيمانكاران را پرداخت 
نمي كنيم و بر اين موضوع به صورت مس��تقل نظارت 

مي شود.

   تأكيد بر اس�تقالل مرجع عالي اس�تاندارد 
نفتي

وزي��ر نفت درباره كيفيت تجهيزات س��اخت داخل و 
استاندارد بودن آن با توجه به حساسيت صنعت نفت 
پاسخ داد: چند سالي است كه انجمن نفت ايران را به 
عنوان مرجع عالي براي دادن گواهي كيفيت به ساخت 

داخل در حوزه نفت تبديل كرده ايم.
وي با بيان اينك��ه برترين اس��تانداردهاي امروز دنيا 
استاندارد انجمن نفت امريكا موس��وم به API است، 
تصريح كرد: ما نيز در ايران انجمن نفت ايران را به وجود 
آورده ايم كه با حضور نمايندگاني از تشكل هاي نفتي، 

شركت هاي فعال در بخش نفت و چند نفر هم از وزارت 
نفت تشكيل شده است كه خودشان هيات مديره و اعضا 
را بدون دخالت دولتي ها انتخاب مي كنند و ۱۰۰ درصد 
حرفه اي هستند. زنگنه با بيان اينكه براي صدور گواهي 
كيفيت انجمن نفت ايران فرآيندهاي فني و حرفه اي 
همانند گواهي API طي مي ش��ود، گفت: اين گواهي 
هم اكنون براي ما اطمينان بخش اس��ت و در شرايط 
تحريم راهكاري اس��ت كه بتوانيم با اطمينان از توليد 
داخلي استفاده كنيم. وي افزود: اگر تحريم ها كمتر شد 
مي توانيم استانداردهاي داخلي را به مراجع بين المللي 
نيز عرضه كنيم تا مورد قبول اين مراجع نيز قرار گيرد، 
اما تا آن موقع نمي توانيم منتظر شويم، امروز انجمن 
نفت ايران با يك هيات مدي��ره غيردولتي كار گواهي 

كيفيت محصوالت داخلي را به خوبي انجام مي دهد.
زنگنه درباره س��هم بخش خص��وص در فعاليت هاي 
صنعت نفت هم پاس��خ داد: از نظر وزني، متاس��فانه 
هنوز سهم اصلي با خصوصي ها نيست و خصولتي ها 
قوي ترند، اما بخش خصوصي آينده بهتري دارد. وي 
درباره اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه 
اكتشاف هم توضيح داد: بخش خصوصي داخلي توانايي 

سرمايه گذاري در بخش اكتشاف را ندارد، اما عمليات 
اكتشاف همانند لرزه نگاري، تفسير حفاري و... از سوي 

شركت هاي نيمه دولتي يا خصوصي انجام مي شود.

   بنزين سهميه بندي نشده است
وزير نفت درباره كارت س��وخت هم با تاكيد بر اينكه 
خودروها از كارت ش��خصي خود براي س��وختگيري 
اس��تفاده كنند، گفت: دليل كاهش سهميه سوخت 
جاي��گاه داران، نيز ترغيب مردم به اس��تفاده از كارت 
شخصي است. اكنون بيش از ۹۶ درصد كارت سوخت 
دست مردم است و بايد از آن استفاده كنند. زنگنه افزود: 
بس��ياري گمان مي كنند در صورت استفاده از كارت 
شخصي، سهميه آن كاهش مي يابد، در حالي كه بنزين 
سهميه بندي نشده اس��ت. مردم هر ميزان بخواهند 
مي توانند از كارت سوخت شخصي سوخت گيري كنند. 
وزير نفت در واكنش به زمان اعمال سهميه بندي بنزين 
گفت: اگر تصميمي در اين باره گرفته شود در زمان الزم 

اين موضوع را اعالم خواهيم كرد.

   حمايت حداكثري از شركت هاي ايراني
در اين نشست، مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران نيز به مهم ترين اقدام هاي انجام شده در 
صنعت نفت با هدف حمايت از ظرفيت هاي داخلي اشاره 
كرد و گفت: عملكرد صنعت نفت، نشان دهنده حمايت 

حداكثري اين صنعت از شركت هاي ايراني است.
 كرباس��يان در جمع خبرنگاران گف��ت: اجراي طرح 
بومي س��ازي ۱۰ گروه كااليي، توليد لوله نيس براي 
نخستين بار در كشور كه س��بب جلوگيري از خروج 
حدود ۳۰۰ ميليون يورو ارز از كش��ور ش��د، واگذاري 
قراردادهاي س��اخت پمپ هاي پروژه گوره- جاسك 
و اجراي طرح نگهداش��ت و افزاي��ش توليد، از جمله 
اقدام هايي اس��ت كه با هدف حمايت از ش��ركت هاي 
ايراني از سوي صنعت نفت دنبال مي شود. وي گفت: 
البته فع��االن بخش خصوصي با مش��كالتي از جمله 
تغيير نرخ برابري ارز و افزايش هزينه هايشان مواجه اند 
كه ب��ه اين منظور ما نيز در صنع��ت نفت به نوبه خود 
درصدد چاره انديش��ي براي رفع مشكالت فعاالن اين 
بخش هستيم.  كرباسيان با بيان اينكه طرح نگهداشت 
و افزايش توان توليد نفت با ح��دود ۶.۲ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري اجرا مي شود، ادامه داد: به طور قانوني و 
اخالقي درست نيست كااليي كه در داخل كشور ساخته 
مي شود، از خارج وارد شود و ما نيز اين مهم را مد نظر 
داريم. وي به تداوم روند عرضه نفت و فرآورده هاي نفتي 
در بورس انرژي نيز اشاره و ابراز اميدواري كرد اين روند 

رونق بيشتري بيابد.

منابع آگاه از اوپك مي گويند كه توافق براي كاهش بيشتر توليد اوپك پالس محتمل تر شده است

كاهش قيمت نفت تحت تأثير رشد ذخاير نفت امريكا 
ايسنا|

قيمت نفت پس از رش��د بيش از يك درصدي در روز 
سه شنبه، تحت تاثير آماري كه رشد بيش از حد انتظار 
ذخاير نفت امريكا را نشان داد، معامالت روز چهارشنبه 

بازار جهاني كاهش يافت.
بهاي معامالت آتي نفت برنت ۳۱ سنت يا ۰.۵۲ درصد 
كاهش پيدا كرد و به ۵۹ دالر و ۳۹ سنت در هر بشكه 
رسيد. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمدييت امريكا 
براي تحويل در دسامبر ۴۳ سنت يا ۰.۷۹ درصد كاهش 
پيدا كرد و به ۵۴ دالر و پنج سنت در هر بشكه رسيد. 
به��اي قراردادهاي نوامبر كه روز سه ش��نبه منقضي 
شد، ۵۴ دالر و ۱۶ سنت بود. گزارش موسسه امريكن 
پتروليوم نشان داد ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي 
به ۱۸ اكتبر به ميزان ۴.۵ ميليون بشكه افزايش پيدا 
كرده و به ۴۳۷ ميليون بشكه رسيده است در حالي كه 
تحليلگران در نظرسنجي رويترز، رشد ذخاير به ميزان 
۲.۲ ميليون بشكه را پيش بيني كرده بودند. آمار رسمي 
توليد و ذخاير نفت امريكا بعدازظهر روز جاري از سوي 
اداره اطالعات انرژي امريكا منتشر خواهد شد. عاملي 
كه به افزايش قيمت هاي نفت در روز سه شنبه كمك 
كرد اظهارات منابع آگاه در اوپك بود كه بر اساس آن، 
اين گروه در بحبوحه نگراني ها نسبت به رشد ضعيف 
تقاضاي جهاني براي نفت، كاهش بيشتر توليد را بررسي 

خواهد كرد. روز چهارشنبه منابع آگاه در اوپك اعالم 
كردند اين گروه با وجود پايبندي همه اعضا به پيمان 
فعلي، در نشست رسمي دسامبر خود كاهش بيشتر 

توليد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
منظور منابع آگاه از همه، كش��ورهاي عراق و نيجريه 
است كه براي توليد باالتر از سهميه تعيين شده معروف 
هس��تند. اگرچه اوپك در ماه ميالدي گذشته در پي 
مختل شدن عرضه نفت عربستان سعودي، با جهش 
نرخ پايبندي به توافق كاهش توليد روبه رو شد اما عراق و 
نيجريه همچنان نتوانستند به طور كامل به توافق پايبند 

بمانند و توليدشان باالتر بود.
 س��اير اعضاي اوپك به خصوص عربس��تان سعودي 
تمايل ندارند به كاهش بيشتر توليد مبادرت كنند مگر 
اينكه عراق و نيجريه پايبندي خود به توافق را افزايش 
دهند. با اين حال مقامات عاليرتبه اوپك پيش از اين 
اعالم كرده اند كه آماده اند اين موضوع را بررسي كنند. 
محمد باركيندو، دبيركل اوپك اظهار كرده كه اين گروه 
هر آنچه الزم باشد براي جلوگيري از ركود بازار انجام 
خواهد داد و اعضاي اوپك تمايل دارند همه گزينه ها 
را بررس��ي كنند. عبدالعزيز بن س��لمان، وزير انرژي 
عربستان سعودي نيز اظهار كرده كه وظيفه وي بررسي 
مازاد عرضه است. اوپك، روسيه و ساير توليدكنندگان 
غيراوپك در چارچوب گروهي معروف به اوپك پالس 

با هدف تقويت بازار، از ابتداي ژانويه امس��ال توافقي را 
براي محدوديت عرضه به ميزان ۱.۲ ميليون بشكه در 
روز به اجرا گذاشتند. اين توافق قرار است تا مارس سال 
۲۰۲۰ اجرا شود و اين توليدكنندگان در ديدار رسمي 
كه روزهاي پنجم و ششم دسامبر برگزار مي شود، به 
بررسي سياست توليد خود خواهند پرداخت. يك منبع 
آگاه اوپك به رويترز گفت: در ماه دس��امبر ما ضرورت 
كاهش بيشتر توليد براي سال ميالدي آينده را بررسي 
خواهيم كرد اما اكنون هنوز زود است و اوضاع در نوامبر 

بيشتر روشن خواهد شد.
كميته نظارتي مش��ترك وزيران اوپك و غيراوپك در 
نوامبر ديدار خواهد كرد و اين كميته احتماال وضعيت 
توليد اين دو عضو متخلف را دقيق تر بررسي خواهد كرد 
و يافته ها و توصيه هاي خود را به اوپك ارايه خواهد كرد 
تا در نشس��ت اوپك پالس كه روزهاي پنجم و ششم 

دسامبر برگزار مي شود، به بحث گذاشته شود.
فشار شديدي روي اوپك براي اقدام قاطع تري به منظور 
تقويت قيمت ها كه حتي با وجود تنش ها در خاورميانه 
تغيير قابل توجهي نداشتند و تحت تاثير پيش بيني هاي 
منفي درباره تقاضاي ضعيف هستند، وجود دارد. آژانس 
بين المللي انرژي و بسياري از سازمان ها و تحليلگران 
ديگر از جمله اوپك تحت تاثير نشانه هاي كندي رشد 
اقتصادي و جنگ تجاري امريكا و چين، برآوردشان از 

رشد تقاضا براي نفت را امسال چندين بار تنزل داده اند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، عاملي كه اوپك را تحت 
فشار مضاعفي قرار داده است، رشد توليد امريكا است 
كه از ۱۱.۷ ميليون بشكه در روز در ابتداي سال به ۱۲.۶ 
ميليون بشكه در روز رسيده است اما هر گونه اقدام اوپك 
براي جبران رشد توليد نفت امريكا به قيمت از دست 

دادن سهم بازارش تمام خواهد شد.
اگر چ��ه توليدكنندگان در گ��روه اوپك پالس موفق 
ش��ده اند كف قيمتي را ب��راي نفت ايج��اد كنند اما 
نتوانس��تند قيمت ها را باالتر ببرند. قيمت هاي نفت 
بزرگ ترين كاهش ۳ ماهه را در س��ال ميالدي جاري 
و بدترين عملكرد ۳ ماهه را از س��ه ماهه چهارم سال 
۲۰۱۸ داشتند كه پس از صدور معافيت ۶ ماهه امريكا 
به ۸ مشتري بزرگ نفت ايران به ميزان ۴۰درصد كاهش 

پيدا كرده بودند.
استفن اينس، استراتژيست بازار در شركت اكسي تريدر 
در يادداشتي نوشت: روند صعودي قيمت هاي نفت كه 
تحت تاثير اقدامات اوپك بود، پس از گزارش موسسه 
امريك��ن پتروليوم درباره ذخاير نف��ت امريكا متوقف 
شد. كاهش بيشتر توليد بعيد است عالج قطعي افت 
قيمت ها باش��د. با اين حال ميزان مازاد عرضه اي كه 
براي سال ۲۰۲۰ پيش بيني شده است از سوي اوپك 
قابل مديريت است. با اين حال عربستان سعودي كه 

بزرگ ترين عضو اوپك است، پيش از تعهد براي كاهش 
بيشتر توليد، مايل است در ابتدا به تقويت پايبندي اعضا 

به اين پيمان متمركز شود.
در اين بين، معامله گران مي گويند كاهش مناقشات 
تجاري ميان چين و امريكا كه بزرگ ترين اقتصادهاي 
جهان و بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت هستند، نيز 

به بهبود فضا در بازار نفت كمك كرده است.
ليي يوچنگ، معاون وزير خارجه چين اظهار كرده كه 
چين و امريكا پيشرفتي در مذاكرات تجاري دوجانبه 
داش��ته اند و تا زماني كه دو طرف ب��ه يكديگر احترام 
بگذارند، هيچ مشكلي نيس��ت كه حل نشود. يك روز 
پيش از آن دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، نسبت 

به توافق تجاري ابراز خوش بيني كرده بود.
بر اس��اس گزارش رويت��رز، واش��نگتن و پكن تالش 
مي كنند فاز اول توافق تج��اري را براي امضا در زمان 
ديدار روساي جمهور دو كش��ور در اجالس همكاري 
اقتصادي آسيا-اقيانوسيه كه در نوامبر در شيلي برگزار 

مي شود، نهايي كنند. 
جفري هالي، تحليلگر ارش��د شركت OANDA در 
اين باره گفت: در كل به نظر مي رسد نفت جهت قيمت 
مش��خصي ندارد و قيمت ها فعال به تعادل رسيده اند 
و منتظ��ر تحوالت در عرصه مس��ائل تجاري و نتيجه 

نشست اوپك پالس هستند.

پيش بيني وزير نفت روسيه درباره توقف رشد توليد نفت در امريكا
قيمت هاي پايين، رقابت پذيري نفت شيل را به چالش مي كشد

ايسنا| الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه، پيش بيني كرد روند 
رش��د توليد نفت امريكا در چند سال آينده محدود خواهد شد زيرا 

قيمت هاي فعلي نفت، روند توسعه را محدود كرده است.
روند رشد توليد نفت امريكا كه اكنون بزرگ ترين توليدكننده جهان 
است، در چند سال گذشته عامل ضعف نسبي قيمت هاي نفت بوده 
است با اين حال آهنگ رش��د توليد اين كشور اكنون آهسته شده 
است. الكس��اندر نواك به خبرنگاران گفت: ما ش��اهد افت فعاليت 
حفاري در توليد نفت شيل امريكا هستيم. اگر چه توليد اين بخش 
رشد داشته اما در مقايسه با چند سال پيش كمتر است و روند مذكور 

همچنان ادامه دارد.
وزير انرژي روس��يه گفت: اگر پيش بيني ها به واقعيت بپيوندند، تا 
چند سال ديگر شاهد يكنواخت شدن توليد نفت امريكا خواهيم بود.

بانك امريكايي گلدمن س��اكس نيز از پيش بيني خود براي رش��د 
توليد نفت شيل امريكا در سال ۲۰۲۰ عقب نشيني كرده و همچنين 
دورنماي رش��د تقاضاي جهاني براي نفت در س��ال ميالدي آينده 
بازنگري كرده است و از ۱.۴ ميليون بشكه در روز گزارش قبلي خود 

به ۱.۳ ميليون بشكه در روز كاهش داد.
اين بانك امريكايي انتظار دارد توليد نفت ش��يل در سال ۲۰۲۰ به 
ميزان ۰.۷ ميليون بشكه در روز رشد كند كه كمتر از پيش بيني قبلي 
يك ميليون بشكه در روز و پايين تر از رشد ۱.۱ ميليون بشكه در روز 

توليد در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. بر اساس گزارش رويترز، همچنين 
گلدمن ساكس رشد عرضه توليدكنندگان نفت بزرگ خارج از اوپك 
و ش��يل امريكا در سال ۲۰۲۰ را به ميزان ۱.۴ ميليون بشكه در روز 
پيش بيني و اعالم كرد ميزان رشد عرضه اين توليدكنندگان در سال 
۲۰۲۱ به شدت كاهش پيدا كرده و به ۰.۲ ميليون بشكه در روز و در 

سال ۲۰۲۲ به ۰.۳ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
پيش از اين ۴ ش��ركت تحقيقاتي انرژي و دولت امريكا پيش بيني 
كرده اند حدود ۱.۳ ميليون بش��كه در روز توليد جديد نفت ش��يل 
امريكا امسال وارد بازار مي شود كه در مقايسه با حدود ۱.۵ ميليون 
بش��كه در روز در سال ۲۰۱۸ كمتر اس��ت. نرخ رشد سريع صنعت 
نفت شيل امريكا احتمااًل سال گذشته به پيك خود رسيد و به دليل 
درخواست س��ود مالي از سوي سرمايه گذاران بر سر افزايش توليد، 

آهسته شده است.
نرخ رشد سريع شيل در يك دهه گذشته، جريان تجارت را تغيير داده 
و اوپك را وادار كرده است براي تقويت قيمت ها، توليد خود را محدود 
كند. رشد توليد نفت شيل امريكا به ميزان ۱.۵ ميليون بشكه در روز 
در سال گذش��ته، غيرمنتظره و فراتر از پيش بيني بود و توليد نفت 
امريكا را به ۱۱ ميليون بشكه در روز رساند. اين افزايش توليد باعث 
افت قيمت هاي جهاني نفت در اواخر سال گذشته شد و صادرات نفت 

امريكا را به ركورد ۳.۸ ميليون بشكه در روز افزايش داد.

پااليش نفت خام ماه سپتامبر دهلي نو  7  درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافت
كاهش كم سابقه واردات نفت هند

تسنيم| اطالعات منابع كشتيراني و صنعتي نشان مي دهد واردات 
نفت هند در سپتامبر به پايين ترين حد طي بيش از ۳ سال گذشته و 
معادل ۳.۸۲ ميليون بشكه در روز رسيده است. برخي پااليشگاه هاي 
هند به خاطر تعميرات و ارتقا بسته شده اند و خريد نفت آنها كاهش پيدا 
كرده است. به گزارش ماني كنترل، ماه گذشته عربستان سعودي جاي 
عراق را به عنوان بزرگ ترين عرضه كننده نفت به هند پس از يك وقفه 
۱۳ ماهه گرفت. واردات نفت هند در س��پتامبر براي اولين بار از ژوئن 
۲۰۱۶ به كمتر از ۴ ميليون بشكه در روز رسيد و حدود ۱۸.۷ درصد 

كمتر از واردات ماه آگوست و ۸.۴ درصد كمتر از سال گذشته بود.
كاهش واردات نفت كسري مالي هند را در ماه سپتامبر محدود كرد 
ولي تا حدي به كند شدن كلي رشد اقتصادي و صنعتي هم اشاره دارد.

يكي از تحليل گران ريفينيتيو گف��ت: » واردات كمتر تا حد زيادي 
به خاطر خاموش شدن پااليشگاه ها اس��ت چون بايد سوخت يورو۶ 
را از اول آوريل در كش��ور عرضه كنند. بارندگي هاي شديد و كاهش 
فعاليت هاي صنعتي و توليدي هم تقاضا براي سوخت پااليش شده 
را پايين آورده اس��ت«. كاهش تقاضاي صنعتي تقاضاي سوخت در 
هند را در س��پتامبر به پايين ترين حد طي دو س��ال گذشته رساند. 
يك��ي از مقامات در يكي از پااليش��گاه ها گفت: » ب��ا توجه به ضعف 
تقاضاي سوخت شاهد افزايش ذخاير محصوالت پااليش شده بوديم 
بنابراين مجبور ش��ديم پااليش نفت خام را كاهش دهيم و واردات را 

محدود كنيم«. اطالعات دولتي نشان مي دهد پااليش نفت خام در 
پااليش��گاه هاي هند در ماه سپتامبر ۷ درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته است. عربستان سعودي در ماه سپتامبر حدود ۸۳۰ هزار 
و ۵۰۰ بشكه در روز نفت به هند صادر كرد در حالي كه عراق ۸۲۱ هزار 
بشكه در روز نفت فرستاده بود. هند واردات از عراق را در سپتامبر كاهش 
داد در حالي كه در ماه آگوست مقادير ركورد شكني از نفت بصره را وارد 
كرده بود. عربستان سعودي با پايين آوردن قيمت رسمي فروش نفت 
خود توانست خريداران بيشتري را نسبت به ديگر كشورها جذب كند. 
اين كشور حتي پس از حمله به تأسيسات نفتي خود، تقاضاي نفت 

مشتريانش را تامين كرد.
عربس��تان سعودي قيمت رسمي فروش نفت س��بك عرب را در ماه 
سپتامبر ۰.۷۵ دالر در هر بش��كه پايين آورد در حالي كه نفت بصره 
عراق با ۰.۴۰ دالر كاهش در هر بشكه فروخته مي شد. امارات متحده 
عربي سومين تامين كننده بزرگ نفت هند در سپتامبر پس از يك وقفه 
۷ ماهه شد و نيجريه را به رتبه چهارم فرستاد. ونزوئال در ماه آگوست 
در رتبه چهارم قرار داشت و امارات پنجم بود. آژانس بين المللي انرژي 
اعالم كرد مصرف نفت هند از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به طور ميانگين ۲۳۵ 
هزار بشكه در روز افزايش يافته بود. رشد مصرف نفت هند در ۲۰۱۹ 
احتماال ۱۷۰ هزار بشكه در روز خواهد بود كه كمترين سرعت رشد از 

۲۰۱۴ است و دليل آن كند شدن رشد اقتصادي است.
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 آغاز طرح نگهداشت 
توليد مسجد سليمان

شانا|مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز 
جن��وب گفت: ب��ا آغ��از حف��اري دو حلقه چاه 
توس��عه اي در مخ��ازن كبود و اللي آس��ماري، 
طرح افزايش و نگهداش��ت ت��وان توليد نفت در 
حوزه عملياتي ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 

مسجدسليمان وارد فاز اجرايي شد.
احمد محمدي اظهار كرد: از مجموع ۲۸ بس��ته 
قراردادي براي توسعه مخازن اين شركت، ۶ بسته 
قراردادي ش��امل كبود، زياليي، اللي آسماري، 
اللي بنگستان، قلعه نار و باالرود در حوزه عملياتي 
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان قرار 
دارد. وي افزود: پس از انجام مطالعات مقدماتي 
و برگزاري تشريفات مناقصه، پيمانكاران توسعه 
مخازن كبود و اللي آس��ماري مشخص شدند و 
با آغاز عملي��ات حفاري چاه ها در اين دو مخزن، 
مراحل اجرايي اين طرح در شركت بهره برداري 

نفت و گاز مسجدسليمان آغاز شد.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
ادامه داد: پيمانكار بسته قراردادي توسعه مخزن 
زياليي هم مشخص شده و به زودي قرارداد نهايي 
با پيمانكار آن امضا مي شود و بسته هاي قراردادي 
توسعه مخازن اللي بنگستان، باالرود و قلعه نار در 
مرحله تشريفات مناقصه براي انتخاب پيمانكار 
قرار دارد كه پس از انتخاب پيمانكار، فاز اجرايي 

توسعه اين مخازن نيز آغاز مي شود.

وعده وزارت نفت براي 
تأمين سوخت كم سولفور

فارس| مديرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران گفت: وزارت نفت در زمينه تامين سوخت 
از داخل براي ناوگان ملي قول هايي داده است تا 
چالش سوخت كم سولفور مرتفع شود. محمدرضا 
مدرس خياباني با اشاره به موضوع قانون سوخت 
كم سولفور كه از دي ماه سال جاري و به دستور 
IMO براي تمام ش��ناور ها در جه��ان اجرايي 
مي ش��ود، تصريح كرد: اجراي اين قانون چالش 
مهمي پيِش روي ناوگان ملي ايجاد مي كرد كه 
طي مذاكرات انجام ش��ده با ارگان هاي ذي ربط 
به ويژه وزارت نفت، اميد داريم اين نوع از سوخت 
در موعد مقرر به دست ما برسد. مدرس خياباني 
افزود: طي اين مذاكرات به مسووالن مربوطه گفته 
شد كه هزينه س��وخت وارداتي و مشكالتي كه 
تحريم مي تواند در اين زمينه ايجاد كند بسيار زياد 
است، بنابراين بايد سوخت ناوگان در داخل تأمين 
ش��ود. به گفته مديرعامل كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران وزارت نفت در زمينه تأمين سوخت 
از داخل براي ناوگان ملي قول هايي عملياتي داده 

است تا چالش سوخت كم سولفور مرتفع شود.

 رشد مصرف گاز خانگي 
با شروع سرما

ايرنا| سخنگوي شركت ملي گاز با اشاره به مصرف 
۲۲۷ ميلي��ون مترمكعبي مص��رف گاز در بخش 
خانگي گفت: اين در حالي اس��ت كه مصرف گاز 
در بخش خانگ��ي در روز جمعه ۱۷۱ ميليون متر 
مكعب بوده كه نشان دهنده رشدي ۳۲ درصدي 
در مصرف گاز است. محمد عسگري ديروز با اشاره 
به اينكه با س��رد ش��دن هوا و افت دما در روزهاي 
اخير ش��اهد افزايش مصرف گاز در بخش خانگي 
هستيم، ادامه داد: مصرف خانگي اكنون به ۲۲۷ 
ميليون متر مكعب در روز رس��يده و اين در حالي 
است كه مصرف گاز در روز سه شنبه ۲۰۹ ميليون 
مترمكعب بوده است. به گفته سخنگوي شركت 
ملي گاز ايران، همچنين ۱۱۹ ميليون مترمكعب 
گاز نيز براي مصرف به صنايع عمده ارس��ال شده 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه نيروگاه ها نيز ۱۹۸ 
ميليون متر مكعب گاز دريافت كرده اند، افزود: در 
مجموع بخش خانگي، صنايع عمده و نيروگاه ها، 
۵۴۴ ميليون متر مكعب گاز مصرف كرده اند. هر 
سال با افت دما و شروع ماه هاي سرد سال، استفاده از 
وسايل گازسوز براي گرمايش خانگي افزايش پيدا 
مي كند و همين امر باعث رشد مصرف گاز مي شود. 
با اين حال الزم است تا مسائل ايمني در استفاده از 

اين وسايل مورد توجه باشد.

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش هاي جوي از آغاز سال آبي جاري )اول 
مهر ۹۸( تا بيس��ت و نهم مهرماه )۲۹ روز ابتدايي 

سال آبي جاري( بالغ بر ۶.۷ ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نس��بت به ميانگين دوره هاي 
مش��ابه درازم��دت )۷.۲ ميلي مت��ر( ۷ درص��د 
 كاهش و نس��بت به دوره مشابه سال آبي گذشته

)۹.۷ ميلي متر( كاهش��ي ۳۱ درصدي را نش��ان 
مي دهد. ميزان بارش ها در حوضه آبريز مرزي شرق 
با رشدي ۶۱۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته و رشدي ۱۳۲ درصدي نسبت به متوسط 

آمار درازمدت )آمار ۵۱ ساله( همراه بوده است.
رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
س��ازمان هواشناس��ي با اعالم اينكه امسال سال 
بارشي نرمالي در پيش رو داريم، از افزايش بارش در 
آبان ماه خبر داد. احد وظيفه بيان كرد: بارش ها در 
غرب و مركز كشور تاكنون زير نرمال بوده است اما 
انتظار داريم بارش ها در آبان بيشتر شود. وي گفت: 
پيش بيني ما اين است كه بارش ها در سطح كشور 
در آبان ماه بيش از نرمال باشد اما آذرماه بارش ها زير 
نرمال است. وظيفه گفت: پاييز سال قبل پربارش 
بود؛ امس��ال برآيند اين است كه بارش مثل سال 
گذشته نباشد اما كم بارش هم نيست. وي ادامه داد: 
دامنه هاي البرز و سواحل شمال در معرض سيالب 

است و هشدارهاي الزم داده شده است.
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تحليل مركز پژوهش هاي مجلس از تحوالت »قدرت« در جهان 

مفهوم قدرت هوشمند در تحوالت اخير 
مقدمه

بررسي موضوع قدرت و ديگر مسائل پيرامون آن از مهم ترين 
اهداف مطالعات بشر در طول دوران زندگي بوده است. اين 
موض��وع به قدري مورد توجه و در عي��ن حال بر زندگي و 
كنش هاي انسان تأثيرگذار بوده است كه همه آنچه را كه 
بشر به آن مي انديشد را شامل مي شود و اين نگاه به قدرت و 
سياليت و از حالتي به حالت ديگر درآمدن آن در همه ابعاد 
زندگي بشر هر روز بيش��تر از روز قبل دامنه اي وسيع تر و 

مفهومي گسترده تر يافته است.
براي دريافت مفهوم قدرت بايد آن را تعريف كرد و تعريف 
مفهوم قدرت به علت ماهيت و س��اختار خاص آن بسيار 
متنوع و گسترده است، بطوري كه در طول دوران زندگي 
بشر از ابتدا تاكنون طيف گس��تردهاي از معاني براي آن 
ساخته شده است. تا قبل از طرح نظريه قدرت نرم ازسوي 
»جوزف ناي« تعريف قدرت حول محور توانايي و اراده بر 
انجام كار يا تحميل خواست خود به طرف مقابل تعريف 
مي ش��د. وي با نگاهي نو و موش��كافانه به قدرت در وراي 
دوران رئاليس��تي روابط بين الملل و در راستاي كمك به 
اياالت متحده براي حف��ظ قدرت خود، مفهوم قدرت نرم 
را مبتني بر اقناع و توليد جذابيت ب��ه كار برد و پس از آن 
در نتيجه گيري از استفاده بهينه و مديريت شده قدرت در 
عصر حاضر، قدرت هوشمند را ابداع كرد. اهميت انديشه 
وي در حوزه قدرت بر اين مفهوم اس��توار است كه شرايط 
امروزي، كشورها را وادار به اعمال اشكال جديد قدرت كرده 
است و در نظر گرفتن عناصري چون هزينه، زمان، وجهه 
بين المللي، اولويت يافتن همكاري و گستردگي و پيچيدگي 
ارتباطات و افزايش اطالعات، كشورها را به سمت نگاهي نو 
به موضوع قدرت كشانده است. بنابراين امروزه همه دولت ها 
به خصوص آنهايي كه به صورت بالقوه داراي منابع متعدد 
قدرت هستند، سعي بر شناسايي منابع قدرت خود دارند 
و هدف آنها، استفاده بيشتر از منابع قدرت نرم و هوشمند 
براي نيل به اهداف خود است. در دوران جديد درواقع عرصه 
ظهور قدرت محدود نش��ده، بلكه شكل و كيفيت اعمال 

قدرت تغيير كرده است.

   سير تحول قدرت
در ابتدايي ترين تعري��ف از واژه قدرت، معن��ي توانايي و 
توانستن بر انجام كاري به ذهن متبادر مي شود. فرهنگ لغت 
آكسفورد قدرت را توانايي انسان براي انجام كاري يا عملي، 
كنترل بر روي ديگران، توانايي فرد، گروه، كشور يا دولتي 

براي نفوذ و اثرگذاري بسيار تعريف كرده است.
براي تعريف قدرت دامنه گسترده اي از مفاهيم رو در روي 
ما وجود دارد. مساله اساسي در تعريف قدرت اين است كه، 
دقيقًا قدرت از چه زماني وجود داش��ته است؟ آيا تشكيل 
دولت باعث وجود قدرت شده يا قبل از آن هم وجود داشته 
است؟ در پاسخ مي توان گفت كه از ابتداي خلقت انسان، 
روابطي مبتني بر قدرت كه موجد ق��درت بوده اند وجود 
داشته است. انديشمندان حوزه علوم سياسي و اجتماعي 

تعاريف متعددي از قدرت ارايه داده اند. 
برخي قدرت را مترادف توان ايجاد تغيير يا ايستادن در برابر 
آن مي دانند و برخي نيز آن را مترادف توانايي دستيابي به 
خواسته ها دانستند. »دو ورژه« مي گويد: »مفهوم قدرت 
بسيار وسيع و مبهم است. مثاًل رييس دولت صرفا فرمانروا 
و قدرتمند است، شهروند ساده صرفا فرمانبر و تحت قدرت 

است و بقيه افراد هم فرمانبرند و هم فرمانده.«
تافلر مي گويد: »قدرت در عريان ترين شكل خود عبارت 
است از استفاده خشونت، ثروت و دانايي براي واداشتن مردم 
به انجام امري خاص.« در تعريفي ديگر، برتراند راسل قدرت 

را ايجاد آثار مطلوب تعريف مي كند.
پاالور فرآيند تصميم گيري و چارچوبهاي انتخاب قدرت را 

در چهار مقوله تدوين
مي كند كه عبارتند از: 

1- درك زمينه قدرت، 
2- انتخاب قدرت مناسب، 

3- اثرگذاري قدرت، 
4- اجراي موفق دستورالعمل

قدرت از مقوله هاي بنيادين در فلس��فه سياسي است. از 
افالطون در عصر باستان تا نيمه قرن نوزدهم و اكنون در 
مباحث پست مدرنيسم، قدرت هميشه در كانون توجه علم 
سياست بوده است به گونه اي كه اغلب در تعريف اين علم 

گفته مي شود علم سياست، علم قدرت است.
اشتراوس قدرت را يكي از امور سياسي مي داند كه فلسفه 
سياسي درصدد است تا آن را همانند هر امر سياسي ديگري 

مورد شناخت معرفتي و فلسفي خود قرار دهد.
قدرت از ديدگاه ماركس به معناي ابزار تحميل اراده ديگري 
بر ماست و براي وجود قدرت، اطاعت ضرورت دارد. به عبارت 
ديگر ُبعد سياسي قدرت اهميت زيادي دارد. يعني قدرت، 
اقتدار سازمان يافته يك طبقه براي سركوب ديگران است.

از نگاه ماكس وبر قدرت فرصت يك يا چند نفر براي دستيابي 
به اراده خود حتي در مقابل مقاومت ديگران است. وي به 
سه شكل قدرت اشاره مي كند قدرت سنتي، قدرت عقالني 
و قدرت كاريزماتيك. قدرت سنتي نوعي از قدرت است كه 
مشروعيت خود را از طريق قداست گذشته كسب مي كند. 
كسب مشروعيت قدرت عقالني مبتني بر قانون و اعمال 
حاكميت قانون است. قدرت كاريزماتيك از جانب ديگر در 
اختيار فردي قرار دارد كه نوعي جذابيت جادويي يا جذابيت 

فوق العاده شخصي دارد.
ميش��ل فوكو درخصوص قدرت مي گويد: اگر بكوش��يم 
نظريه اي درباره قدرت برپا س��ازيم، در آن صورت همواره 
مجبور خواهيم بود كه آن را به عنوان پديده اي كه در مكان 
و زماني خاص پديد مي آي��د در نظر بگيريم. در تحليل او 
قدرت به معناي عملي است كه موجب تغيير يا جهت دهي 
راهبردي به رفتار ديگران مي ش��ود. از اين منظر، قدرت 
ساختار كلي اعمالي است كه بر روي اعمال ممكن ديگر تاثير 
مي گذارد. قدرت برمي انگيزاند، اغوا مي كند، تسهيل مي كند 
يا دشوار مي سازد، محدوديت ايجاد مي كند يا مطلقًا منع 
و نهي مي كند. با اينحال قدرت همواره شيوه انجام عمل بر 
روي فاعِل عمل است، زيرا فاعل عمل، عمل مي كند يا قادر 

به انجام عمل است.

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، نگرش جديد به مفهوم 
قدرت سياسي در بستر انديشه مدرن با ديدگاه هاي توماس 
هابز آغاز مي شود. او با ارايه نگرشي عّلي از مفهوم قدرت آن 
را به مثابه نوعي شرط عامليت در نظر مي گيرد كه ارتباطي 
عميق با توانايي فرد براي ايجاد تمايز امور در وضعيت از پيش 
موجود يا جريان حوادث دارد و اگر توانايي اين تغييرسازي 
را نيز از دست بدهد ديگر عامل نيست. قدرت در نظر هابز 
عبارت است از وسايل و امكانات فعلي براي دستيابي به امري 
ظاهرا مطل��وب در آينده. در اين معنا قدرت نيرويي صرفًا 
مادي نيست، بلكه مرتبط با توانايي هاي فرد براي تأثير بر 

جهان در جهت تحقق نيات خود است.

   انواع قدرت )سخت، نرم و هوشمند( 
  قدرت سخت

در انديش��ه “ناي “ قدرت س��خت را مي توان قدرت كّمي 
دانست. تحليلگران گوناگون س��ال ها براي دستيابي به 
فرمول هايي براي كّمي كردن قدرت در مناسبات جهاني و 

سنجش آن كوشيده اند.
مفهوم قدرت س��خت متعلق به دوراني است كه ديدگاه 
رئاليستي در مورد شرايط و اوضاع حاكم بر محيط بين المللي 
وجود داشت. از پايان حاكميت نظام دوقطبي و منطق جنگ 
سرد بر محيط بين الملل، تفسير سخت افزارانه رئاليستي از 
قدرت چيرگي داشت و ميزان عده و عده نظامي بازيگران 

و غناي زرادخانه هايشان سنگ محك قدرت آنها به شمار 
مي آمد. به عبارت ديگ��ر، دولت ها مقوله قدرت ملي را در 
قالب توانمندي نظامي شان عينيت مي بخشيدند، غافل از 
اينكه چنين نگاه مضيق و يكسويه اي به قدرت، آنان را به 
ورطه يك مسابقه بي انتهاي تسليحاتي خواهد كشاند و در 
گرداب معماي امنيتي گرفتار خواهد كرد تا جايي كه انباشته 
هرچه بيشتر ادوات نظامي با هدف توليد امنيت در محيط 
آنارشيك و هرج ومرج گرا، خود به آتش ناامني دامن مي زند. 
بنابراين ديدگاه قدرت سخت عبارت است از توان اجبار با 
توس��ل به اقدامات، ابزارها و تصميمات آشكار و مستقيم. 
مهم ترين ويژگي قدرت س��خت، عري��ان و نمايان بودن 
منابع آن است. گسترش تسليحات نظامي و سخت افزاري، 
تصويب بودجه هاي هنگفت براي ارتقاي سامانه هاي جنگي، 
افزايش نيروهاي نظامي آماده به جنگ و احتياط و اهميت 
يافتن روش هاي ميليتاريستي در حكومتداري و سياست 
خارجي، جنبه هاي عريان و آشكار استفاده از قدرت سخت 
هستند. بطور كلي منابع مالزم با قدرت سخت دربردارنده 

عناصري مادي و ملموس چون زور و پول اند.
  قدرت نرم

مفهوم تازه قدرت در انديشه از جايي سرچشمه مي گيرد 
كه آن را »توانايي تغيير رفت��ار« در برابر توانايي انجام كار 
يا »اجباركنندگي« مي داند. وي معتقد است قدرت از آن 
كسي است كه بتواند در رفتار ديگر بازيگران توانايي ايجاد 
تغييرات دلخواه خودش را داشته باشد و از اجباركنندگي 
عريان دور باشد، هرچند در نتيجه هركدام از آنها دولت به 
مطلوبيت هاي خود دست پيدا مي كند. اين موضوع همان 
تغيير ذهنيت ها و در نتيجه تغيير رفتارهاي دلخواهانه است. 
در حقيقت بطن اعمال قدرت نرم، از ديگران براي همكاري 
براي نيل به اهداف استفاده مي شود و همكاري جاي خود 
را به اجبار مي ده��د. پس ايجاد حس ترغيب به همكاري 
نقش مهمي در اعمال نرم افزارانه قدرت دارد. بنابراين اثبات 
قدرت در گرو منابع قدرت نيست، بلكه در توانايي تغيير رفتار 
دولت هاي ديگر است و مفهوم قدرت نرم متولد مي شود. بر 
همين اساس قدرت نرم چهره اي نرم افزارانه و جذاب دارد. 

اين چهره از قدرت در مقابل رفتار تحكم آميز قدرت قرار دارد 
كه مي توان آن را قدرت جذب كنندگي قدرت نرم ناميد.

قدرت نرم، عبارت است از توان اثرگذاري بر ديگران از طريق 
اهرم هاي تعيين چارچوبي مشخص براي برنامه كار، ايجاد 
رغبت و جاذبه مثبت در راستاي كسب نتايج دلخواه، قدرت 
نرم روشي است براي رسيدن به نتايج دلخواه بدون تهديد 
و تشويق آشكار و محسوس. نگاه ناي به مفهوم نرم افزاران 

قدرت نگاهي مبتني بر جذب و اغواگري است. 
نتيجه اغواگري فرهنگي، سياست خارجي موفق و در نهايت 
كسب مطلوبيت ها در حوزه هاي مختلف است. مدل وي در 
تقسيم بندي منابع قدرت نرم مبتني بر عملگرايي اياالت 
متحده در اين حوزه اس��ت. همان مدلي كه در نهايت به 
فروپاشي شوروي منجر شد و انقالب هاي رنگين را به وجود 

آورد و امريكا را به مطلوبيت هاي خود رساند.
در فضاي كنوني بازي قدرت سه سطحي در جريان است. 
سطح اول قدرت سخت و نظامي حائز اهميت است و اياالت 
متحده حرف اول را ميزند. سطح دوم، شق اقتصادي قدرت 
برجسته شده است و در كنار امريكا و اروپا، ژاپن و چين نيز 
در مديريت مس��ائل اقتصادي جهان حضور دارند و بازي 
چندُبعدي در جريان اس��ت. سطح س��وم دامنه قدرت به 
بازيگران غيردولتي مثل تروريس��تها و باندهاي مافيايي 
تسري يافته و مسائل پيچيده اي مثل بيماري ها و تغييرات 
آب وهوايي پديدار شده است كه مواجهه با آنها خارج از توان 
تك تك دولت هاست. اهميت يافتن قدرت نرم از نظر ناي 

در اين چارچوب قابل فهم است. 
منابع قدرت نرم هر كش��وري تا حد زيادي ريش��ه در سه 
منبع بنيادين دارد: فرهنگ، ارزش هاي سياسي و سياست 
خارجي. در حقيقت اين سه منبع غيرمادي و نامحسوس 
درمقابل منابع مادي و محسوس قدرت سخت ازجمله ابزار 
و ادوات نظامي قرار مي گيرند. اين سه منبع اصلي مي توانند 
به كشورها براي رسيدن به اهداف مطلوب خود در سطح 
بين المللي كمك كرده و هر كشوري كه سطحي مناسب از 
اين ابعاد را در اختيار داشته باشد، به نحو مطلوبي مي تواند 
در برابر جريان ها و تهديداتي از جنس نرم مقاومت كند و 
عالوه بر آن به بازتوليد قدرت به ويژه از جنس نرم بپردازد. 
مهم ترين كاركرد قدرت نرم را در حوزه فرهنگي مي توان 
مشاهده كرد. “ناي “ معتقد است وقتي فرهنگ كشوري 
ارزش هاي جهاني را شامل شود و بنياد سياست هاي آن را 
عالئق و ارزش هاي مشترك جهاني تشكيل دهند، احتمال 
اينكه نتايج مطلوب تحصيل ش��ود، افزايش مي يابد. وي 
معتقد است كه عناصر فرهنگي در هر صورت بسته به نوع 
استفاده كشور از آن مي توانند منبع مولد قدرت نرم باشند. 
قدرت زبان به عنوان يكي از عناصر غيرمادي فرهنگي كامال 
روشن اس��ت، البته كاماًل واضح و مبرهن است كه نتايج 
استفاده از قدرت نرم برخالف قدرت سخت و به خصوص 
از نوع فرهنگي آن، در بلندمدت به بار خواهد نشس��ت و 
صبوري بسياري را ازسوي دولتمردان مي طلبد، زيرا به باور 
وي برخالف اهرم هاي سياست گذاري كه در دست دولت 
اس��ت، فرهنگ و ارزش ها ريشه در جوامع مدني دارند. در 
حوزه فرهنگ اول اينكه همه بخش هاي يك فرهنگ ملي 
قابل تبديل به قدرت نرم نيس��ت، بلكه آن بخش هايي از 
فرهنگ كه براي ديگران جذابيت دارند از منابع قدرت نرم 

محسوب مي شود.
دوم اينكه، فرهنگ هاي محلي و ناحيه اي كمتر قابل تبديل 

به قدرت نرم هستند.
اين اصل توانايي هاي كش��ور در حوزه فيلم، موس��يقي، 
انتش��ارات علمي آموزشي، مطبوعات و نيز خصلت هايي 
چون آزادمنشي، تساهل، تحرك و تنوع در فرهنگ عامه را 
دربرمي گيرد. به نظر ناي بخشي از موفقيت اياالت متحده 
در جنگ سرد در كنار موازنه نظامي و طرح كمك اقتصادي 
مارشال، پذيرش فرهنگ عامه امريكا در اروپاي شرقي و 
ش��وروي بود. وي مي گويد برتري در ميان رده بندي هاي 
شاخص فرهنگ فقط براي ايجاد توانگري و ثروت نيست، 
بلكه به سبب شهرت و جذابيتي اس��ت كه اين توانگري 

ايجاد مي كند. 
ارزش هاي سياس��ي وقتي مبناي عمل ق��رار مي گيرند 
هويت ساز مي ش��وند. ارزش هاي سياسي خود بخشي از 
فرهنگ سياسي هر ملتي است. آلموند و پاول در تعريف 
فرهنگ سياسي و ويژگي هاي آن مي گويند: هر فرهنگ 
سياس��ي توزيع خاصي از باورها، ارزش ها، احساس��ات، 
اطالعات و مهارت هاي سياسي است. همان گونه كه باورهاي 
افراد بر اعمال آنها اثر مي گذارد، فرهنگ سياسي يك ملت 
نيز بر رفتار ش��هروندان و رهبران در سراسر نظام سياسي 
اثر مي گذارد. ارزش هاي سياسي مي تواند معيار سنجش 

قدرت و ظرفيت يك نظام يا مكتب سياسي در مواجهه با 
بحران هاي داخلي و خارجي باشند. به باور ناي، تماس ها 
در س��طح عالي، اغلب براي اياالت متحده در طول جنگ 
س��رد، قدرت نرم به وجود آورد. اغلب رهبران چيني پسر 
يا دختري دارند كه تحصيلكرده امريكاست و ارزش هاي 
امريكايي از طريق دانشجوياني كه فارغالتحصيل مي شوند 
و به كشورهايش��ان بازمي گردند، صادر مي شود. بنابراين 
ارزش هاي سياسي، منبعي از قدرت نرم به شمار مي آيند 
به شرطي كه در داخل و خارج كشور، مورد توجه و مشروع 
باشند. سياست خارجي هر كشوري در سطح بين المللي، 
بيانگ��ر اهداف، آرزوها و جهان بيني آن كش��ور و به نوعي 
چهره ظاهري هر كشوري در محيط بيرون از خود است. 
كشورها مي توانند از خود چهره اي زيبا، متشخص و داراي 
مشروعيت را به جهانيان عرضه كنند يا برعكس چهره اي 
زشت، غيرمتش��خص و بدون مش��روعيت را به نمايش 
بگذارند. اين موارد به عملكرد سياست خارجي و كارگزاران 
اين حوزه بس��يار وابسته است. موضوعي كه ناي در حوزه 
مطلوبيت هاي سياس��ت خارجي به عنوان يكي از منابع 
قدرت نرم اشاره مي كند. در نگاه اوليه مبتني بر قدرت نرم به 
موضوع سياست خارجي، ديپلماسي به عنوان كارآمدترين 
ابزار اعمال سياست خارجي شناخته مي شود. جاناتان مك 
كلوري مولفه هاي قدرت نرم را به پنج مقوله تقسيم مي كند 

كه عبارتند از: 

1- حكومت: ارزش هاي سياسي كشور، 
2- فرهنگ: مجموعه اي از كنش ها و اعمال معنادار براي 

جامعه 
3- ديپلماسي: سياست خارجي كشور

4- آموزش
5- كسب وكار يا نوآوري

چنانچه قدرت نرم را با همان تعريف كلي قدرت جذب كننده 
تعريف كني��م، براي شناس��ايي مبان��ي آن باي��د روي 
خصيصه هايي تأكيد كنيم كه هريك به نحوي مي توانند 

منشأ اعمال قدرت نرم باشند.
»الكس��اندر ووينگ« روي سه منشأ مهم مولد قدرت نرم 
تمركز مي كند: الف( مهرباني، ب( هوشمندي، ج( زيبايي.

الف( مهرباني: در سطح فردي مهرباني نمودي از رفتار با 
ديگران است كه با ايجاد جاذبه به عنوان منشأ قدرت نرم 
عمل مي كند. اهميت و جذابيت رفتار محبت آميز به ويژه 
زماني بهتر درك مي شود كه ازس��وي افرادي جريان 
يابد كه به لحاظ سلسله مراتب رسمي يا غيررسمي در 
موقعيت هاي برتري قرار دارند. رفتار مهربانانه مدير با 
كارمندان زيردست يا با ارباب رجوع مي تواند موجبات 
قدرداني و حمايت از مدير را فراهم ساخته و مولد قدرت 
نرم باشند. برآيندهاي عيني مهرباني با ديگران اشكال 
متنوعي دارد. از جمل��ه آنها مي توانيم به رفتار ماليم و 
دلسوزانه، رفتار سخاوتمندانه، ابراز آرزوي خير، كمك 
و پشتيباني، روحيه و اعتماد به نفس دادن، همدردي، 
تواضع، حفاظت و مراقبت از امنيت و بطور كلي تأمين 
نيازها و حل وفصل مشكالت ديگران اشاره كنيم. از آنجا 
كه مهرباني نشانه نوعدوستي و خيرخواهي است موجب 
جذب ديگران مي ش��ود، حتي آنهايي كه مستقيمًا با 
چنين رفتارهايي مواجه نش��ده اند. مهرباني در عرصه 
سياسي و بين المللي مي تواند به منبع مهمي براي توليد 
قدرت نرم تبديل ش��ود. مهرورزي در عرصه بين الملل 
ممكن اس��ت نمودهاي متنوعي داشته باشد. حمايت 
از حقوق بشر و دموكراسي، كمك به كشورهاي درگير 
بحران معيشتي چون قحطي و زلزله، بخشش بدهي ها، 

حمايت مالي از كشورهاي نيازمند و حمايت از صلح و 
امنيت بين المللي نمونه هايي از آنها هستند.

دولت هاي��ي كه در عرصه روابط بين الملل سياس��ت ها و 
اقدامات صلح جويانه، همكاري خواهانه و خيرخواهانه دارند 
معموال بيشتر مورد رضايت و پشتيباني ديگران قرار دارند. 
بر اين اساس است كه برخي دولت ها تالش دارند با تقويت 
موقعيت ديپلماتيك كشورشان خود را حامي و فعال صلح 
نشان داده و در مهار مناقشات بين المللي نقش پررنگي ايفا 
كنند. انگيزه بسياري از قدرت هاي بزرگ از اقداماتي نظير 
شركت در مداخالت بشردوستانه و حمايت از دموكراسي 
تقويت قدرت نرم است. دليل عمده اي كه برخي قدرت ها 
به موقعيت هژمونيك مي رسند، اين است كه موضعگيري 
خيرخواهانه اي در قبال دولت هاي ديگر اتخاذ مي كنند و 
اين خيرخواهي ازسوي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد. امروزه 
سياست چين در حمايت از استقالل و حاكميت تمامي 
كشورها ازجمله كش��ورهاي جهان سومي به منشأ مولد 

قدرت نرم براي اين كشور تبديل شده است.
ب( هوشمندي: هوشمندي نمود ديگري از عمل انساني 
است كه با جلوگيري از شكست يا ايجاد موفقيت مي تواند 
ب��ه صورت مولد قدرت نرم عمل كند. انس��ان ها به داليل 
مختلف از جمله حل مش��كالت و موفقيت در برنامه هاي 
خود نگاه مثبتي به افراد باهوش و ذكاوت دارند. نمود عيني 
هوشمندي در موفقيت افراد يا گروه هاست. ذوق و مهارت 
در كسب موفقيت باعث ايجاد مقبوليت مي شود و به تبع آن 

قابليت تأثيرگذاري بر ديگران را افزايش مي دهد. 
هوشمندي در عرصه بين المللي شاخص هاي آشكاري دارد. 
به خصوص، مديريت موفق در دولت ها در دو عرصه امنيت و 
اقتصاد مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال، امروزه 
رشد و توسعه اقتصاد ملي دغدغه اي اساسي براي تمامي 
كشورهاست. ش��اخص هاي مهم مربوط به رشد و توسعه 
اقتصادي كشورها ازجمله توليد ناخالص داخلي، درآمد 
سرانه و ضريب جيني به عالوه رتبه بين المللي كشورها در 

اين شاخص ها براي همه قابل دسترسي است. 
ج( زيبايي: اهميت و جذابيت ريشه در اين واقعيت دارد 
كه با ارزش ها، ايده آل ها و آرزوهاي طبيعي انس��ان ها 
ارتب��اط دارد. زيبايي ممكن اس��ت به ش��كل عاليق، 
انديشه ها و نظريه ه اي جذاب بروز يابد، البته از آنجا كه 
زيبايي تا حدي مقوله اي نسبي بوده و درك آن از منظر 
افراد و گروه هاي مختلف ممكن است ناهمسان باشد، 
تأكيد بر زيبايي در ميان گروه هايي است كه نگاه نسبتًا 
مشتركي درباره زيبايي دارند. زماني كه ارزش ها، اهداف 
و آرمان ها مشابه باشند، كساني كه بتوانند اين ارزش ها، 
اهداف و آرمان ها را به جذاب ترين شكل بروز داده يا بيان 
كنند، موجب جلب حمايت و پشتيباني مي شوند. مثاًل 
انجام و ترويج اخالق و خصائلي از قبيل اعتماد به نفس، 
ايثارگري و ش��جاعت توسط يك فرد مي تواند موجب 
جذابيت وي شده و نفوذش را تقويت كند. از اين منظر، 
زيبايي مي تواند الهام بخش باشد و به صورت مولد قدرت 

نرم عمل كند.
در حوزه سياست و روابط بين الملل زيبايي جلوه هاي ويژه اي 
دارد، به نحوي كه بعضًا مي تواند نقش بسيار پررنگ تري 
در تولي��د قدرت نرم ايفا كند. ظه��ور رهبراني كه پيروان 
گس��تردهاي در عرصه ملي و فراملي دارند، ريشه در اين 
موضوع دارد. نخبگان بسياري وجود دارند كه دغدغه ها و 
نظريه هايي براي عرضه دارند. در عرصه بين المللي معدود 
دولت هايي وجود دارند كه ارزش ها و شعارهاي رايج شان 
نفوذ فراملي داشته باش��د، به نحوي كه تحوالت سياسي 
كش��ورهاي ثالث را تحت تأثير قرار دهند. در دوره جنگ 
سرد اياالت متحده و اتحاد شوروي ذي نفوذترين دولت ها 
به لحاظ برخورداري از ايدئولوژي هاي الهام بخش در سطح 

جهاني به حساب مي آمدند. 
  قدرت هوشمند

مفهوم قدرت هوشمند را نخستين بار سوزان ناسل به معناي 
تركيب هدفمند و خردمندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با 
تهديدات به كار برد. وي معتقد بود: منابع اجباري و اقناعي 
شامل توانايي ها و برتري هاي نظامي، اقتصادي، فرهنگي و 
ايدئولوژيك بايد در يك جهت هماهنگ شوند تا برآيند آن 

تداوم برتري كشور را تضمين كند. 
مفهوم قدرت نرم و قدرت هوشمند جوزف ناي در يك 
دهه اخير مقبوليت عام يافته و مورد اس��تفاده فراگير 
تشكيالت دولت اياالت متحده قرار گرفته است. وي در 
سخنراني در جلسه پارلماني شوراي انگلستان در سال 
2010 گفت: من ايده قدرت نرم را در مقابل كساني كه 
به زوال قدرت امريكا مي پرداختند به كار بردم؛ چراكه به 
نظر من قدرت امريكا رو به زوال نمي رود. من مي خواستم 
به توانايي يك كشور در تحصيل خواسته هايش از راهي 
غيرنظامي اقتصادي يا اعمال زور و كيفر يعني از طريق 
جاذبه يا به اصطالح قدرت نرم بپردازم. علت مطرح شدن 
قدرت هوشمند ازس��وي ناي، ناكارآمدي و محدوديت 
به كارگيري قدرت سخت و نرم اس��ت. كارويژه خاص 
هركدام از اين دو نوع موجب به وجود آمدن مش��كالت 
بسياري براي كشورها در راه كسب منافع خويش است. 
وي درخصوص ناكارآمدي قدرت سخت صرف مي نويسد: 
فرآيند تبديل قدرت از منابع به نتايج دلخواه، يك متغير 
مياني حس��اس و تعيين كننده اس��ت. برخورداري از 
منابع قدرت، ضامن كسب نتايج دلخواه در همه شرايط 
نيست. الزمه تبديل منابع به قدرت ملموس، به مفهوم 
كسب نتايج دلخواه، راهبردي بهينه و مديريتي مدبرانه 
اس��ت. آنچه من آن را قدرت هوشمند مي دانم. از طرف 
ديگر تحوالت عصر جديد و دوران ارتباطات گسترده و 
فناوري هاي نوين و شبكه اي شدن ارتباطات در حوزه هاي 
عمومي و خصوصي، اعمال قدرت را با شيوه هاي جديد 
امكان پذير كرده است. بنابراين در عصر جهاني موفقيت در 
مديريت اين شبكه هاي عمومي و خصوصي، به استعداد، 
هوش محيطي و اشكال نوين قدرت وابسته است. بنابراين 
قدرت هوشمند تحولي شهودي در موضوع قدرت است 
كه مخاطبان اصلي آن را دولت ها، نخبگان سياس��ي، 
گروه هاي ذينفوذ و نهادهاي حكومتي تشكيل مي دهند. 
ادامه در صفحه9

  علت مطرح شدن قدرت هوشمند ازسوي 
ناي، ناكارآم�دي و محدوديت به كارگيري 
قدرت س�خت و نرم اس�ت. كارويژه خاص 
هرك�دام از اين دو ن�وع موجب ب�ه وجود 
آمدن مش�كالت بس�ياري براي كشورها 
در راه كس�ب مناف�ع خوي�ش اس�ت. وي 
درخصوص ناكارآمدي قدرت سخت صرف 
مي نويس�د: فرآيند تبديل قدرت از منابع 
به نتايج دلخواه، يك متغير مياني حساس 
و تعيين كننده اس�ت. برخورداري از منابع 
قدرت، ضامن كس�ب نتايج دلخواه در همه 
شرايط نيست. الزمه تبديل منابع به قدرت 
ملموس، به مفهوم كس�ب نتاي�ج دلخواه، 

راهبردي بهينه و مديريتي مدبرانه است

برش
  مفهوم قدرت سخت متعلق به دوراني است 
كه ديدگاه رئاليستي در مورد شرايط و اوضاع 
حاكم بر محي�ط بين المللي وجود داش�ت. از 
پايان حاكميت نظام دوقطبي و منطق جنگ 
سرد بر محيط بين الملل، تفسير سخت افزارانه 
رئاليستي از قدرت چيرگي داشت و ميزان عده 
و عده نظامي بازيگران و غناي زرادخانه هايشان 
س�نگ محك ق�درت آنها به ش�مار مي آمد. 
به عب�ارت ديگر، دولت ها مقول�ه قدرت ملي 
را در قال�ب توانمن�دي نظامي ش�ان عينيت 
مي بخشيدند، غافل از اينكه چنين نگاه مضيق 
و يكس�ويه اي به قدرت، آن�ان را به ورطه يك 
مسابقه بي انتهاي تسليحاتي خواهد كشاند و 

در گرداب معماي امنيتي گرفتار خواهد كرد

برش
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ديويد هاروي و تناقض هاي 
بزرگ سرمايه داري

نظام سرمايه داري حاكم بر جهان، توسط متفكرين 
بزرگي از قرن 19 تاكنون با انتقادهاي مختلفي 
مواجه شده است. بس��ياري از اين متفكرين هم 
چون كارل ماركس، لنين و انگلس به دنبال انقالبي 
بودند تا بتوانند اين نظام را از بين ببرند و بسياري 
ديگر با طرح ايده هاي سوسياليس��تي خواستار 
اصالح و تعدي��ل آن بوده اند. يك��ي از مهم ترين 
منتقدي��ن اين نوع از مناس��بات س��رمايه داري 
در ميان انديش��مندان معاصر، ديوي��د هاروي 
اس��ت. در اين مطلب قصد داريم ضمن آشنايي 
اجمالي با وي و نظراتش، به بررس��ي مهم ترين و 
شاخص ترين كتاب او يعني »هفده تناقض و پايان 

سرمايه داري« بپردازيم.
  ديويد هاروي كيست؟

ديويد هاروي اس��تاد ممتاز دانش��گاه نيويورك 
اس��ت كه به دلي��ل تأثير و نفوذ چش��مگيرش، 
در مي��ان 20 نويس��نده مرج��ع در عرصه علوم 
انساني قرار گرفته است. هاروي يكي از مهم ترين 
نظريه پردازان در عرصه مسائل اجتماعي جهان 
اس��ت، او درجه دكتراي خود را در رشته جغرافيا 
در سال 19۶1 از دانشگاه كمبريج دريافت كرده 
اس��ت. هاروي كتاب ها و مقاالت بسياري نوشته 
است كه در گسترش رشته جغرافياي نوين بسيار 
حائز اهميت هس��تند. آثار او س��هم عمده اي در 
گسترش مباحث اجتماعي و سياسي داشته است. 
هاروي اخيراً به دليل بازگشتش به مقوله طبقه 
اجتماعي و رويكردهاي ماركسيستي )به عنوان 
يكي از مهم ترين ابزارهاي روش شناختي در نقد 
سرمايه داري جهاني، به ويژه شكِل نوليبرالي اش(، 
شهرت دوچندان يافته است. سخنراني هاي آنالين 
هاروي پيرامون نظام سرمايه، محبوبيت فراواني 
يافته است، بطوري كه بين ژوئن 200۸ و مارس 
2010 بالغ بر 700 هزار صفح��ه از ديدگاه هاي 

مخاطبان به دستش رسيده است.
از مهم تري��ن آث��ار او كه همگي مبتن��ي بر ايده 
ديالكتي��ك و برگرفت��ه از آراي كارل ماركس و 
كمونيسم است مي توان به فضاهاي اميد )سال 
2000(، فضاهاي سرمايه: به سوي علم جغرافياي 
انتقادي )سال 2001(، امپرياليسم جديد )سال 
2003(، پاريس، پايتخت مدرنيته )سال 2003(، 
تاري��خ مختصر نوليبراليس��م )س��ال 2005(، 
مختصات نظام س��رمايه داري جهاني: به سوي 
نظريه توسعه ناموزون جغرافيايي )سال 200۶(، 
محدوديت هاي اصالح نظام كنوني سرمايه )سال 
200۶(، مانيفست كمونيست- درآمدي نو )سال 
200۸(، جهان وطني و جغرافياي آزادي )س��ال 
2009(، راهنماي سرمايه ماركس )سال 2010(، 
معماي س��رمايه )2010( و هف��ده تضاد و پايان 

سرمايه داري )سال 2014( اشاره كرد.
هاروي كه در طول چهل سال تالش علمي اش به 
عنوان يك فرد چپ گرا و منتقد نظام سرمايه داري 
شناخته مي شد، در س��ال 2014 كتابي با عنوان 
»هف��ده تضاد و پايان س��رمايه داري« نگاش��ت. 
وي در اين كت��اب مي گويد: »موت��ور اقتصادي 
س��رمايه داري به وضوح با مشكلي بزرگ دست و 
پنجه نرم مي كند. سرمايه داري ميان نفس نفس 
زدن و تهديد توقف تدريجي يا فروپاشي گام به گام 
بي هيچ هشداري تلوتلو مي خورد. نشانه هاي خطر 
در همه جا از خالل چشم اندازهاي زندگي مسرفانه 
در كمين همگان نشس��ته اس��ت. اگر از چرايي 
چشم بپوشيم، به نظر مي رسد فهم منسجمي از 
چگونگي مشكالت سرمايه داري در ميان نباشد.« 
در اين كتاب هاروي به تش��ريح 17 تناقض نظام 
سرمايه داري پرداخته است كه نتايج آن چيزي جز 
بحران هاي سياسي و اجتماعي نيست. وي در پايان 
براي اين 17 تناقض يك برنامه سياس��ي معرفي 
كرده است كه همه و به ويژه سياستمداران بتوانند 
آثار مخرب ناشي از اين 17 تناقض را كاهش دهند.

هاروي در كتابش هفت بحران نظام سرمايه داري 
را جزو تناقض هاي اساس��ي و بنيادين اين نظام 
مي داند كه در ذات اين نظام از ابتدا وجود داشته اند 
و همچنان وج��ود دارند. اي��ن تناقض ها با ذات 
سرمايه در ارتباط هستند. اين هفت تناقض از ديد 

وي عبارتند از: 
تضاد ارزش مصرفي و ارز مبادله اي 

تضاد ارزش اجتماعي كار و بازنمايي آن با پول
تضاد مالكيت خصوصي و دولت سرمايه داري

تضاد تصرف خصوصي و ثروت مشترك
تضاد سرمايه و كار

تضاد سرمايه بسان فرآيند
تضاد وحدت متضاد توليد و تحقق

تناقض هاي جابه جا شونده
پنج تناقض بعدي مربوط به تناقض هايي است كه 
در ذات س��رمايه داري وجود نداشته اند و به مرور 
زمان به وجود آمده اند. اين تناقض ها در زمان هاي 
مختلف ش��دت و ضعف يافته اند و در كشورهاي 
مختل��ف متفاوت هس��تند. از نظر ه��اروي اين 
تناقض ها نسبت مستقيمي با سرمايه ندارند و بعيد 
است كه سرمايه داري به واسطه آنها فروبپاشد. اين 
تناقض ها در اثر درگيري هاي سياسي، رقابت هاي 
تس��ليحاتي، نبردهاي جغرافيايي و سرزميني، 
جنگ هاي مذهبي، ش��كاف هاي جنس��يتي و 

مسائلي از اين قبيل به وجود آمده اند.
        جمع بندي      

 از دي��د ه��اروي، 17 تناق��ض و تض��ادي كه 
سرمايه داري با آن رو به روست كه برخي از آنها 
توانايي آن را دارند كه اين نظام را سرنگون سازند. 
كتاب اخير هاروي در ادامه روند تالشي است كه 
وي طي 40 سال در نقد سرمايه و سرمايه داري 
انج��ام داد. از ديد هاروي وج��ود اين تناقض ها 
لزوما منجر به فروپاش��ي اين نظام نخواهد شد 
اما اين پتانسيل وجود دارد كه در صورت وقوع 
 برخي شرايط و تقويت انسان هايي بيگانه نشده،

منبع: باشگاه انديشه   اين اتفاق رخ دهد.  
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طرحصلحهرمزوامنيتخليجفارس

مذاكراتسوچيبينتركيهوروسيهدربارهسوريه

چگونه مي توان طرح ابتكاري اميد »روحاني« را عملي كرد

امتيازي كه اردوغان از پوتين گرفت و مزيتي كه پوتين به دست آورد

جاويد منتظران|
مقد مه

وضعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك منطقه غرب آسيا و 
خليج فارس نشان مي دهد كه ثبات، امنيت و نظم اين منطقه 
دستخوش دگرگوني   فراوان گرديده و واگرايي در اين منطقه 

در باالترين حالت ممكن قرار گيرد.
براين اساس، ايجاد يك نظام امنيتي مشترك در منطقه با 
مشاركت كشورهاي حوزه خليج )فارس( و به دوراز هرگونه 
نيروي بيگانه همواره جزئي از سياست خارجي جمهوري 

اسالمي ايران بوده است.
به همين منظ��ور رييس جمهوري ايران در مراس��م رژه 
نيروهاي مسلح اعالم نمود كه امسال در سازمان ملل با شعار 
»ائتالف اميد و هرمز، صلح براي منطقه« حضور مي يابد و 
طرحي را در سازمان ملل پيش روي جهان قرار مي دهد كه 
اشاره مي دارد كه ايران با همكاري كشورهاي منطقه امنيت 
منطقه، خليج ف��ارس، درياي عمان و تنگه هرمز را تأمين 
مي كند. دكتر روحاني با اشاره به نام ابتكار صلح هرمز به نام 
»اميد« كه برگرفته از حرف اول كلمات تشكيل دهنده ابتكار 
صلح هرمز است )HOPE(، توضيح داد كه همه كشورهاي 
ساحلي خليج فارس و منطقه هرمز همراه با سازمان ملل نيز 

براي حضور در اين طرح دعوت  شده اند.
در صحن سازمان ملل متحد نيز، رييس جمهور ايران 
از طرح »ابتكار صلح هرمز« يا »ائتالف اميد« رونمايي 
كرد. طرحي كه هدف آن مشاركت كشورهاي منطقه 

براي تأمين امنيت خليج فارس است.
با توج��ه به اينك��ه محمدجواد ظري��ف وزير خارجه 
جمهوري اس��المي ايران نيز در مقال��ه اخير خود در 
خصوص طرح )پويش( صلح هرمز در روزنامه كويتي 
الراي نوشته اس��ت كه نخبگان، انديشكده ها و بخش 
خصوص��ي مي توانند با ارايه نظرات و پيش��نهادهاي 
سازنده به ش��كل گيري و تقويت پيمايش صلح هرمز 
كمك نمايند. براين اس��اس در اين پژوهش، درصدد 
برآمديم با اشاره به اهميت و  ضرورت ايجاد نظم امنيتي 
پايدار در خليج فارس، به ضرورت ها و بايسته هايي كه 

طرح صلح هرمز به آن نيازمند است، بپردازيم.

   امنيت منطقه خليج فارس
امنيت خليج فارس به عنوان يك مجموعه امنيتي، بي ترديد 
يك كاالي همگاني اس��ت ك��ه در آن امنيت يكي امنيت 
ديگران نيز هست. به بيان ديگر تصور امنيت براي يك كشور 
در اين منطقه به صورت متمايز از ديگران امكان پذير نيست، 
لذا بازي حاصل جمع صفر جز ناامني عمومي در خليج فارس 
نتيجه اي در بر نخواهد داش��ت. نتيجه اي كه از گزاره فوق 
برداشت مي شود يكي اين است كه ايجاد نظم امنيتي در 
خليج فارس بدون همسايه تأثيرگذار و قدرتمند ازجمله 
جمهوري اس��المي ايران امكان پذير نيست؛ و دوم اينكه 
راه حل بحران هاي امنيتي خليج فارس توس��ل به نيروي 

نظامي خارجي و فرا منطقه اي نبوده و نخواهد بود.
براين اس��اس كش��ورهاي خليج فارس تنها در يك مدل 
امنيت منطقه اي مشترك مبتني بر همگرايي مي توانند 
در گفت وگوهايي به اقدامات اعتمادسازي دست بزنند و 
به توافقاتي در راستاي تأمين و ايجاد نظم امنيت منطقه اي 

در غرب آسيا و باألخص منطقه خليج فارس دست يابند.
نكته اينجاست كه باوجود زمينه ها و اشتراكات بسيار  زياد، 
همكاري و همگرايي مطلوبي در ميان كشورهاي غرب آسيا 
وجود  ندارد و دولت هاي اين منطقه، برخالف ظرفيت هاي 
موجود، يك جامع��ه ناامن و ناپايدار بين خ��ود به وجود 
آورده اند و قدرت هاي ف��را منطقه اي نيز براي حفظ نفوذ 
خود بر معادالت استراتژيك منطقه و تضمين دسترسي به 
انرژي ارزان موجود در اين منطقه تالش نموده اند، با دامن 
زدن به برخي مسائل و چالش هاي ميان كشورهاي غرب 
آسيا و خليج فارس، مسائلي كه به راحتي ميان اين كشورها 
قابل حل و فصل بوده را به س��مت بحران  هاي سياس��ي و 
امنيتي سوق دهند كه متأسفانه مي توان گفت كه در اين 

امر موفق بوده اند.
اكنون الزم و ضروري اس��ت كه كش��ورهاي غرب آسيا و 

به ويژه حاشيه خليج فارس، بر ايجاد يك مدل و نظام امنيتي 
مش��تركانه تالش كنند، مدل امنيتي مطلوب براي اين 
منطقه بحراني بهتر است به گونه اي باشد كه هم بتواند به رفع 
بي ثباتي هاي داخلي كشورهاي منطقه كمك كند و هم آنها 

را در برابر تجاوزات خارجي مصون نگه دارد.
بر همين اساس، جمهوري اسالمي ايران همواره خواهان 
دستيابي به يك نظام امنيت منطقه اي و پايدار در غرب آسيا 
بوده است، چنانچه وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران 
بارها به اين مساله اشاره داشته كه كشورهاي منطقه بايد در 
مسير ايجاد امنيت پايدار و مبتني بر همكاري هاي جمعي 
با تمامي كشورهاي اين منطقه حركت كنند، سياست هاي 
خصومت، تحريم، محاصره، تالش براي حذف يك كشور 
از معادالت منطق��ه اي و تجاوز نظامي را كن��ار بگذارند و 
هزينه هاي خ��ود را به جاي اقدامات غيرس��ازنده، صرف 
اعتمادس��ازي و شكل دهي ساختارهاي جامع منطقه اي 
براي همكاري بين تمامي كش��ورها كنند. در اين راس��تا 
جمهوري اسالمي ايران در سال هاي اخير همواره با ارايه 
پيشنهاد هايي حول امضاي معاهده تأمين امنيت منطقه اي 
ارايه داده است. پيشنهاد هايي كه عالوه بر اينكه آبرومندانه 
بوده، به هيچ عنوان تبعيض آميز نيز نبوده است و پيشنهاد 
طرح صلح هرمز توسط رييس جمهور روحاني به كشورهاي 

منطقه، آخرين آنهاست.

   طرح صلح هرمز
سياس��ت جمهوري اس��المي ايران همواره حفظ و ثبات 
منطقه غرب آسيا و خليج فارس بدون دخالت قدرت هاي 
فرا منطقه اي و تنظيم فرمولي اصولي و اطمينان بخش كه 
مبناي تفاهم مشترك همه كشورهاي منطقه خليج فارس 
باشد، بوده و در اين راستا پيشنهاد امضاي معاهده تأمين 
امنيت منطقه اي درون زا را ارايه مي دهد و به صراحت اعالم 
مي نمايد كه به هيچ عنوان به دنبال ايجاد ناامني در تنگه 
هرمز نبوده و برعكس يگانه بازيگ��ر ايجاد امنيت و ثبات 
در تنگه هرمز و خليج فارس براي صادرات انرژي و واردات 

كاال بوده است.
اكنون جمهوري اس��المي ايران طرحي را با عنوان طرح 
صلح هرمز در راستاي ايجاد همان امنيت و نظم پايدار براي 

منطقه خليج فارس ارايه نموده است.
طرحي كه بر نقش آفريني همه كشورهاي منطقه و نظارت 
سازمان ملل مورد تأكيد است؛ و بر پايه اتكا به بند 8 قطعنامه 
598 سازمان ملل براي پايان دادن به جنگ تحميلي عراق 
عليه ايران در سال 1367 اس��ت. بند 8 آن ناظر بر يافتن 

س��ازوكارهايي براي افزايش امنيت در منطقه بود. در اين 
بندآمده اس��ت: »از دبير كل )س��ازمان ملل( درخواست 
مي كند كه با مش��ورت با ايران و عراق و ديگر كشورهاي 
منطقه، راه هاي افزايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مداّقه 

قرار دهد.«
پيشنهاد اين طرح از س��وي ايران در سالروز دفاع مقدس 
بازخواني تجربيات تلخ و خس��ارت بار گذشته و تأكيد بر 
ضرورت جلوگيري از شكل گيري شرايط مشابه از طريق 
همكاري و مشاركت همه كش��ورهاي منطقه است. اين 
طرح ضمن آنكه محملي قانوني و مورد اجماع بين  المللي 
براي پايان دادن به دخالت ها و ش��يطنت هاي كشورهاي 
فرا منطق��ه اي در اين منطقه اس��ت چنانچ��ه تاكنون با 
سوء استفاده از فقدان سازوكار بومي براي برقراري امنيت 
در منطقه با تمرك��ز بر ايجاد اختالف ميان كش��ورهاي 
اين حوزه و هراس افكني، حض��ور نظامي خود را با هزينه 
 كش��ورهاي منطقه به صورت روزافزون توس��عه داده اند

 و با ايجاد بحران هاي تصنعي از شكل گيري امنيت و ثبات 
پايدار در حوزه خليج فارس جلوگيري نموده اند. لذا طرح 
پيشنهادي صلح هرمز در صورت مقبوليت مي تواند آغازي 
براي رفع تنش ها و س��وء تفاهم هاي موجود و نهايتًا ايجاد 

امنيت و ثبات پايدار در خليج فارس باشد.
تفاوتي كه اين طرح با ديگر طرح ها و پيشنهاد هاي ايران 
براي منطقه خليج فارس به نقش نظارتي براي اعضاي دايم 
ش��وراي امنيت مربوط مي شود. بر اس��اس اين طرح و در 
چارچوب بند 8 قطعنامه 598 و به منظور مهار تنش هاي 
موج��ود در خليج فارس، تأمين امنيت انرژي و ممانعت از 
بروز حوادث اتفاقي زمينه س��از تقابالت نظامي، تشكيل 
»گروه تماس 13« شامل هشت كشور حاشيه خليج فارس 
و پنج ق��درت جهاني عضو دايم ش��وراي امنيت ضروري 
اس��ت. طرحي كه در صورت اجرا مي تواند به افزايش توان 

كش��ورهاي منطقه در جهت رفع تهديدات محدود عليه 
صل��ح و ثبات بدون نياز به دخال��ت قدرت هاي خارجي و 
فراهم آوردن سازوكاري براي يافتن راه حل هاي صلح آميز 
در مسائل خاص و شناسايي منافع مشترك كشورها باهدف 
افزاي��ش قدرت تعامل آنها با يكديگر و از ميان برداش��تن 
ديوارهاي بي اعتمادي ميان كشورهاي منطقه منجر شود.

   ضرورت ها و بايسته هايي براي طرح صلح هرمز
طرح هايي كه به منظور رس��يدن به نظم امنيتي پايدار در 
خليج فارس ارايه مي ش��ود، اگر به مسائل و ظرفيت هاي 
منطقه توجه نمايند، ضمن اينكه مي توانند راه گش��ايي 
در عبور كش��ورهاي غرب آس��يا و به ويژه خليج فارس از 
بحران هاي فعلي و آتي در منطقه باشند، مي توانند به يك 
نظم امنيتي پايدار و مش��ترك در منطقه غرب آس��يا نيز 

منتج گردند.
با توجه و دقت براين مساله كه حدود چهار سالي از پيشنهاد 
تأسيس مجمع گفت وگوي منطقه اي و چند ماهي هم از 
پيشنهاد انعقاد پيمان عدم تجاوز كشورهاي خليج فارس 
مي گذرد و تابه حال كش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس 
واكنش خاصي به اين پيشنهاد هاي ايران نشان نداده اند. 
براين اساس طرح پيشنهادي صلح هرمز نيز اگر مي خواهد 
به مانند ديگر طرح هاي ارايه شده، ابتر نگردد، الزم است كه 

از ضرورت هاي زير برخوردار باشد: 
توجه بر اصل تعامل و گفت وگو و همگرايي سياسي: 
توجه و تكيه بر فرصت هاي گفت وگو و فرصت هاي خاصي 
كه در منطقه به وجود مي آيد، به ويژه فرصت هاي برآمده از 
اجالس ها و اجالس هاي اسالمي و منطقه اي مي تواند در 
ايجاد همگرايي سياسي و حل اختالفات و سوءتفاهمات، 
مورداس��تفاده قرار گي��رد، لذا براي پيش��برد طرح صلح 
هرمز الزم اس��ت كه به اين ظرفيت ها توجه ويژه گردد و 
از فرصت هاي برآمده از س��ازمان هاي فرامنطقه اي نظير 
غيرمتعهدها، اوپك و سازمان هاي منطقه اي نظير سازمان 
اجالس اس��المي و ش��وراي همكاري خليج فارس ...كه 
مي توانند زمينه هاي گفت وگو، تفاهم و همگرايي را در ميان 
اعضا فراهم آورند، در راستاي تبيين و تشريح ضرورت اجراي 

اين طرح استفاده راهبردي نمود.
 ض�رورت توج�ه ب�ر اص�ل همگرايي اقتص�ادي:

 توجه به اصل همگرايي اقتصادي مي تواند يكي از مهم ترين 
اصول براي كارآمدي طرح صلح هرمز باش��د. مهم ترين و 
مطلوب ترين نقاط جهت همكاري و همگرايي اقتصادي، 
توسعه روابط اقتصادي در حوزه هاي گردشگري و انرژي 

و گسترش ش��بكه هاي ارتباطي، حمل ونقل و انرژي و به 
عبارتي ايجاد پيوند اقتصادي ميان كشورهاي منطقه است.

براي رسيدن به اين همگرايي، الزم است كه ديپلماسي  
اقتصادي  و ديپلماس��ي انرژي بايد موردتوجه ويژه در 
طرح صلح هرمز قرار  گي��رد. راهكارهاي اجرايي براي 
توسعه روابط اقتصادي، مي تواند امضاي توافقنامه هاي 
دوجانبه و چندجانبه تجاري، سرمايه گذاري مشترك 
در بخش گردش��گري و صنايع فوالد، پتروش��يمي، 
پااليشگاه، آب و برق و هتل سازي و ايجاد منطقه آزاد 
بازرگاني و... باش��د كه درواق��ع از بهترين راهكارهاي 
همگرايي اقتصادي مي باشند كه زمينه هاي مشترك 
هم��كاري و پيون��د اقتص��ادي را فراه��م مي آورند. 
به اين ترتيب با گره خوردن منافع اقتصادي كشورهاي 
غرب آسيا به يكديگر، صلح، امنيت، دوستي و همكاري 
به جاي درگيري، نزاع و رقابت، حاكم خواهد ش��د و از 
جهتي نيز، ديگر نيازي به صرف حجم هنگفتي از ثروت 
ملل منطقه براي خريد سالح و باال بردن ضريب امنيتي 
نخواهد بود. در اين راس��تا برخي ديگر از راهكارهاي 

اقتصادي عبارتند از: 
- تأسيس و راه اندازي شركت هاي چندمليتي در غرب آسيا 
براي حمايت از )منافع و نيازهاي كشورها، سرمايه گذاري 
و تقس��يم فناوري ميان آنها( كه به گسترش همبستگي 

اقتصادي ميان كشورهاي غرب آسيا منجر مي شود.
-توجه به ظرفيت هاي ژئواكونومي خليج فارس و تدوين 
راهكارهاي بهره مندي و استفاده بهتر كشورهاي منطقه از 

اين ظرفيت ها و پتانسيل ها.
- پيش��نهاد تشكيل يك هس��ته مركزي اوليه با شركت 
كشورهاي داراي ظرفيت و اس��تعداد اقتصادي در غرب 
آسيا، ازنظر متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن بين المللي، 
روش��ي مطلوب براي همگرايي اقتصادي و آماده س��ازي 
زمينه براي پيوستن ساير كشورهاي منطقه به اين هسته 
اوليه و درنهايت ايجاد يك بازار مشترك منطقه اي است كه 
مي تواند بر تقويت همكاري و همگرايي سياسي -اقتصادي 

ميان كشورهاي غرب آسيا تأثير شاياني بگذارد.
همگرايي مذهبي: يك��ي از علل بحران هاي كنوني 
غرب آسيا به خصوص در سوريه، يمن و عراق، موضوع 
گسترش شكاف هاي ايدئولوژيكي و مذهبي در جهان 
اسالم و ايجاد فضاي تخاصم ميان شيعه- سني هست و 
در اين فضا بوده است كه جريان هاي تروريستي تكفيري 
در منطقه فعال شده است، لذا راهكاري كه مي توان در 
درون طرح صلح هرمز به كشورها ارايه داد توجه به اصل 
همگرايي مذهبي است، براين اساس در رابطه با فراهم 
ساختن زمينه هاي همگرايي و تقريب در ابعاد ديني- 
مذهبي در بين كش��ورهاي غرب آسيا و خليج فارس، 
انجام راهبردهاي ذيل توصيه مي ش��ود: عدم س��ب و 
جلوگي��ري از اهانت-پرهي��ز از افراط گرايي، برائت از 
تندروها و نفي اقت��دار و مقبوليت تندروها-بازخواني 
مجدد متون اس��المي و انجام تحقيقات در ارتباط با 
آسيب هاي تفرقه و تشتت-مباحثه بر مفترقات )بررسي 
علمي اختالفات( همراه با حفظ احترام متقابل و نهادينه 

كردن ايده تأكيد بر مشتركات است.
- اعتمادس��ازي و از بين بردن عوامل واگرا: خنثي سازي 
تبليغات قدرت هاي مداخله گر و سوءاستفاده گر كه همواره 
فضاي��ي از بي اعتم��ادي و بدبيني را در ميان بس��ياري از 
كشورهاي منطقه اي به وجود آورده است و بي اعتبار سازي 
نفوذ دولت هاي خارجي در منطقه خليج فارس از مهم ترين 
عوامل موثر در پذيرش طرح صلح هرمز از سوي كشورهاي 

منطقه است.
از راهكاره��اي مواجهه با اين عوامل واگرا، سياس��ت هاي 
تنش زدا و اعتماد س��از است و الزم اس��ت كه اين فرآيند 
اعتمادسازي دربرگيرنده ارايه برخي مفاهيم مشترك در 
موضوعات منطقه اي باشد تا به مهم ترين هدف اعتمادسازي 
كه همانا كاهش و زدودن سوءتفاهمات ميان دولت هاي 
منطقه اي و رضايت در پذيرش طرح هاي امنيتي پايدار در 

خليج فارس است، دست يافت.
منبع:  شمس

يكي از مهم ترين نتايج ديدار اخير روساي جمهوري تركيه 
و روسيه اين بود كه پوتين توانست همتاي ترك خود را قانع 
كند از مواضع پيشينش دور شود و به ضرورت احياي »توافق 
امنيتي آدانا« بين آنكارا و دمش��ق بينديشد. »والديمير 
پوتين« رييس جمهوري روسيه و »رجب طيب اردوغان« 
رييس جمهوري تركيه روز سه شنبه 3۰ مهرماه در شهر 
سوچي روسيه با هم ديدار كردند. »سرگئي الوروف« وزير 
امور خارجه روسيه پس از ديدار پوتين و اردوغان گفت كه 
دو رييس جمهور توافق كرده ان��د نيرويي مركب از ارتش 
سوريه و نظاميان روسي در مناطق مرزي شمال شرق سوريه 
مستقر شوند و همزمان كردها تا فاصله 3۰ كيلومتري از 
مرز عقب نشيني كنند. وزير خارجه روسيه همچنين اظهار 
داشت: شبه نظاميان كرد سوريه )واي پي جي( قرار است از 
شهرهاي منبج و تل رفعت هم عقب نشيني كنند. در اين 
ديدار رهبران تركيه و روس��يه موافقت كرده اند كه از روز 
چهارشنبه – ديروز - نيرويي مركب از پليس ارتش روسيه و 
نظاميان دولت سوريه در مناطقي مرزي و خارج از محدوده 

مورد نظر عمليات تركيه مستقر شود.
با توجه به اهميت موضوع، پژوهشگر ايرنا با »محمدعلي 

دستمالي« كارشناس مسائل تركيه به گفت وگو پرداخت.

   اهداف اردوغان در سفر به روسيه
دس��تمالي در ابتداي اين مصاحبه اظهار داش��ت: ديدار و 
گفت وگوي مفصل اردوغان و پوتين در س��وچي بيش از 
6 س��اعت طول كش��يد چرا كه اردوغان تالش مي كرد تا 
بيشترين امتياز را از پوتين بگيرد و طبيعتاً پوتين نيز در مقام 

يك رييس جمهور كاركشته و باتجربه حاضر نبود به تمام 
خواسته هاي اردوغان پاسخ مثبت بدهد.

اردوغان پيش از س��فر به روس��يه اعالم كرده بود كه 
قصد دارد شهرهاي كوباني )عين العرب( و قامشلي را 
هم بگيرد و براي منبج )ش��هري در استان حلب( هم 
درخواست كند. او مي خواست به پيشروي ادامه دهد و 
در شمال سوريه فضايي به طول ۴۴۴ كيلومتر و عرض 
3۲ كيلومتر را در اختيار بگيرد. اين يعني تالش براي 
اشغال مس��احتي نزديك به 13 هزار كيلومتر مربع از 
اراضي شرق فرات. در غرب فرات هم كه پيش تر عفرين، 
الباب و جرابلس را تحت كنترل گرفته و به اين ترتيب، 
در مرز نهصد كيلومتري س��وريه و تركيه، منطقه اي 

وسيع و استراتژيك در اختيار تركيه قرار مي گرفت.
طبيعتًا هيچك��دام از اين خواس��ته ها منطقي و بجا 
نبود و ارتباط و انطباقي با حقوق بين الملل نداش��ت و 
بديهي اس��ت كه پوتين، صاحب خاك سوريه نيست 
كه بخواهد بخشي از آن را به تركيه يا ديگران بدهد. در 
اين ميان، اردوغان دست باال را گرفت تا او را راضي كند؛ 
يعني موضوعاتي در حد باال مطرح كرد كه حتمًا تيم 
او مي دانست چنين خواسته هايي اجابت نخواهند شد. 
وي البته دس��ت خالي از سوچي بازنگشت و امتيازات 
خوبي به دست آورد. مثاًل يكي از اين امتيازات اين بود 
كه تركيه در عمل روس��يه را در كنترل امنيت شرق 
فرات درگير كرد. اتفاقًا اين به نفع روسيه هم تمام شد. 
چرا كه پيش تر فقط امريكايي ها مي توانستند در شرق 
فرات جوالن دهند. وي افزود: يكي ديگر از امتيازات اين 

بود كه اردوغان به شكلي زيركانه كاري كرد كه مناطقي كه 
از تل ابيض تا راس العين در عمليات اخير در اختيار گرفت 
به گونه اي رسميت پيدا كند و به واسطه پوتين مورد تاييد 
ضمني دمشق هم قرار بگيرد. به اختصار بايد گفت تركيه 
هم در ميدان جنگ و هم پشت ميز مذاكره امتيازات خوبي 

به دست آورد.

   آنكارا و مناسبات با واشنگتن و مسكو
اين كارشناس مسائل تركيه در مورد سياست هاي موازي 
اردوغان اظهار داش��ت: جغرافياي خاص تركيه، مش��ي 
عمل گرايانه اردوغان و حزب حاكم و مجموعه اي از منافع 
تركيبي تركيه در ارتباط با ش��رق و غرب، اين امكان را به 
رييس جمهور تركيه داده كه در ميادين مختلفي به كار و 
فعاليت ديپلماسي بپردازد. اگرچه از منظر روابط بين الملل، 
ارتباط همزمان با دو كشور داراي منافع متعارض امر شگرفي 
نيست اما معموال چنين چيزي با ذهنيت ما خاورميانه اي ها 
چندان منطبق نيست و همواره تصور مي كنيم كشوري 
كه با امريكا نهار صرف كند، نمي تواند با چين و و روس��يه 

شام بخورد. اما الاقل تركيه با چنين فرماني پيش نمي رود.
تركيه نزديك به هفتاد سال عضو پيمان نظامي ناتو و متفق 
امريكا بوده اس��ت و اساسًا عضويت تركيه در ناتو بر مبناي 
ترس از تهديدات اتحادجماهير ش��وروي سابق بوده، اما 
حاال شرايط جهان و منطقه به تركيه نشان داده كه اتفاقًا 
هر آسيب عمده اي كه به اين كشور رسيده از ناحيه همان 
امريكا بوده و مي توان با روسيه كار كرد. روسيه براي تركيه 
نيروگاه هسته اي مي سازد، سامانه موشكي اس ۴۰۰ به آنكارا 

مي فرستد، گاز خود را از زير آب هاي درياي سياه و از طريق 
تركيه به اروپا مي رساند، روابط توريستي و تجاري دارند و 
حجم مبادالت خود را از 16 ميليارد دالر به ۲5 ميليارد دالر 
رسانده و هدف گذاري تجارت رويايي 1۰۰ ميليارد دالر را 
در سر مي پروانند و عالوه بر اين در مذاكرات آستانه نيز با هم 
كار مي كنند. اين ها مجموعه عوامل مهمي هستند كه تركيه 
را به روسيه نزديك كرده و امريكاي امروز نيز در موقعيتي 
نيست كه بخواهد براي تركيه تعيين تكليف كند و او را از 
روسيه دور نگه دارد. لذا من تصور مي كنم ارتباط همزمان 
تركيه با امريكا و روسيه ادامه پيدا خواهد كرد و مانع خاصي 

در اين مسير وجود ندارد.

   اهميت مواضع تهران براي آنكارا
دستمالي در مورد نگراني اردوغان از واكنش برخي ايرانيان به 
عمليات اخير تركيه در سوريه اظهار داشت: اردوغان به طور 
صريح و آشكار به مقامات و مسووالن اشاره نكرد و به شكل 
دقيق و واضح از عبارت »برخي صداهاي آزاردهنده« استفاده 
كرد. اردوغان انتظار داشت در اين عمليات هيچ گونه انتقاد 
و صداي مخالفي نشنود. شايد تنها واكنش هاي رسمي لغو 
برخي سفرهاي ديپلماتيك بود كه قاعدتاً يك تصميم موقتي 
بوده است اما تركيه نيز بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد 
كه اين مسائل، پيوستارهاي قومي و زنجيره اي دارد و ايران 
نيز به عنوان كشوري كه داراي ثروت و سرمايه اي به نام تكثر و 
تنوع قومي است، خواسته يا ناخواسته، تحت تاثير اين مسائل 
قرار مي گيرد. لذا تصور مي كنم مشكل خاصي پيش نيامده و 

چيزي براي گاليه وجود ندارد.

دس��تمالي درمورد مواضع جمهوري اسالمي با توجه به 
نشس��ت صلح آستانه كه با حضور تركيه و روسيه در مورد 
صلح سوريه برگزار شد بيان داشت: اقدام تركيه نوعي چالش 
براي ايران ايجاد كرد. تصور مي كنم كه ايران در اين ماجرا 
معذوريت هايي دارد كه نمي توان آنها را بي اهميت تلقي كرد. 
مثاًل بايد به اين نكته توجه كرد كه ايران با سوريه مرز مشترك 
ندارد اما تركيه نهصد كيلومتر مرز مشترك با سوريه دارد. اين 
را هم نبايد از ياد برد كه منش عمل گرايانه تركيه امكان آن 
را فراهم مي كند كه در آن بازي در كنار همه كشورها باشد.

وي اف��زود: همچنين موضوع ارتباط تركي��ه با گروه هاي 
مختلف معارض سوري، مساله بسيار مهمي است كه مطلقًا 
نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. همين االن بسياري از 
افرادي كه براي كار و فعاليت در كميته تدوين قانون اساسي 
جديد سوريه در نظر گرفته شده اند، با تركيه ارتباط جدي 
دارند و اين مساله بر روند تحوالت آتي سوريه تاثير خواهد 
گذاشت. زمينه هايي براي تداوم همكاري ايران با تركيه و 
روسيه وجود دارد و جاهايي هم هست كه ايران نمي تواند 
ورود كند. دستمالي در پايان اين گفت وگو در مورد روابط 
تركيه و سوريه بيان داشت: يكي از مهم ترين نتايج ديدار 
اردوغان و پوتين اين بود كه رييس جمهور روسيه توانست 
همتاي ترك خود را قانع كند كه رفته رفته از مواضع پيشين 
دور شود و به ضرورت احياي توافق امنيتي آدانا بين آنكارا 
و دمش��ق بينديش��د. تصور مي كنم كه رويه فعلي روابط 
خصمانه بين اردوغان و اسد تغيير خواهد كرد، اما در عين 
حال يك تغيير ناگهاني و ورود به فاز جديد دوستي، چندان 

واقع بينانه  نيست.
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 مفهوم قدرت هوشمند
در تحوالت اخير 

قدرت هوشمند برآيند نقاط قوت و حذف نقاط ضعف 
در قدرت سخت و نرم است. ناي معتقد است قدرت 
هوشمند تلفيق به كارگيري هر دو نوع قدرت سخت و 
نرم است و در مثالي از كشور چين مي گويد: »چين با 
تلفيق پويايي قدرت سخت و خوانشي جذاب از قدرت 
نرم، چش��م به قدرت هوشمند دوخته، در پي القاي 
مفهوم خيز آرام خود بود و در نتيجه جوياي موازنه اي با 
قدرت رقيب.«  از منظر وي در قدرت هوشمند توانايي 
نظامي بازتعريف مي شود. قدرت سخت با توانايي و 
قدرت نظامي همگام است، اما زماني كه قدرت سخت 
از طريق رويه هاي نرم به كار گرفته مي شود، قدرت 
هوش��مند توليد مي نمايد . درواقع قدرت هوشمند 
تركيبي است از قدرت سخت زور و تطميع با قدرت 
نرم ج��ذب و ترغيب . ناي معتقد اس��ت كه قدرت 
نرم صرف، حالل همه مش��كالت نيست. تماشاي 
فيلم هاي هاليوودي توسط كيم ايل جونگ، رهبر كره 
شمالي، هيچ سايه اي بر برنامه تسليحات هسته اي 
اين كشور نينداخته است. استفاده از قدرت نرم براي 
ترغيب دولت طالبان به قطع حمايت آن از القاعده 
در س��ال هاي 199۰ نيز بي حاصل بود و در نتيجه 
چاره اي جز بهره گيري از قدرت س��خت نظامي در 
سال ۲۰۰1 نماند.  قدرت هوشمند را نمي توان مرحله 
اعالي قدرت نرم قلمداد كرد. اين قدرت تركيبي از 
دو قدرت س��خت و نرم و تبديل آن به راهبردهايي 
براي شرايط دگرسان است. مي توان گفت كه قدرت 
هوش��مند، قدرتي پايدار اس��ت. زي��را در ذات خود 
استفاده از ابزارهاي قدرت سخت، ابزارهاي قدرت نرم 
و همينطور هوشمندي همه جانبه نگر و در نظر گرفتن 
شرايط زماني و مكاني براي استفاده از آن را دارد. در 
جهان امروز زمينه هاي قدرت تا حد زيادي متفاوت از 
قدرت نظامي، اقتصادي و مسائل فراملي است، مسائلي 
چون تغييرات آب وهوايي، تروريسم فراملي و جهانگير 
و مطرح شدن بعضي چالش هايي كه امروز با آن مواجه 
هستيم و هنوز تعداد اندكي پذيراي راه حل هاي صرف 
نظامي هستند. از اين رو تنها راه دست وپنجه نرم كردن 
با اين مسائل از طريق مشاركت با ديگران بوده و نيز 
نيازمند قدرت هوشمند است كه جاذبه قدرت نرم را با 

اجبار قدرت سخت تركيب مي كند.

  منابع قدرت هوشمند
قدرت هوشمند نيز همانند قدرت سخت و نرم داراي 
منابعي است. سه منبع اصلي براي قدرت هوشمند 

متصور است كه در ادامه به آن اشاره مي كنيم.
الف( مناب��ع مادي: حوزه هاي فن��اوري در ارتباط با 
منابع قدرت هوشمند شامل، فناوري هاي حساس 
براي توليد و بازپروري مواد، ساخت و تبديل كاالهاي 
استراتژيك در حوزه هاي نظامي، زيست محيطي و 
اقتصادي است. بر اين اساس، بهره گيري از ابزارهاي 
قدرت فن��اوري مي تواند جاي��گاه و موقعيت ويژه و 
تعيين كننده اي براي واحدهاي سياسي ايجاد كند. 

ب( منابع مجازي: ابزارهاي مجازي قدرت هوشمند 
مي توانند حامل پردازش، ذخيره و انتقال اطالعاتي 
باش��ند كه در حوزه هاي نرم اس��تفاده مي ش��وند. 
بدين ترتيب، تم��ام مولفه هاي ق��درت مجازي در 
حوزه ه��اي ارتباط��ات و اطالعات، امكان بس��يج و 
منعكس س��ازي قدرت هنجاري يك كش��ور را در 
حوزه هاي جغرافيايي دوردست فراهم مي سازند كه 
اين روند همواره و به گونه اي پايان ناپذير درحال تحول 
و تكامل اس��ت.  ج( منابع معنوي: قدرت هوشمند از 
طريق عقالنيت ماهوي درصدد كنترل روح، احساس 
و درك جوامع ديگر است. اگرچه مولفه هاي ياد شده 
نشانه اي فرامادي و فرا ابزاري دارند، اما واقعيت هاي 
موجود نش��ان مي ده��د كه هريك از ش��اخص ها و 
مولفه هاي باال، نيازمند شاخص ها و مولفه هاي معطوف 
به تأثيرگذاري و كنترل پويايي محيط دروني ساير 
كشورهاس��ت. دليل توجه فزاينده به مفهوم قدرت 
هوشمند دو روند يا گرايش سياسي معاصر را انعكاس 
مي دهد يكي روند طوالني مدت و ساختاري، ديگري 
روند مقطعي و كوتاه مدت كه بطور اساسي از طريق 
سياس��ت هاي دولت اجرا مي شود. واضح ترين دليل 
توجه به قدرت هوشمند به خاطر نواقص سياست هاي 
اياالت متحده در طول هفت سال گذشته است. اين باور 
در اياالت متحده و سراسر جهان رايج است كه امنيت 
ملي دولت بوش و سياست هاي خارجي وي هوشمند 
نبود و به شدت جايگاه امريكا را در جهان كاهش داد و 
به همين خاطر آنها بيشتر سعي كردند به سوي منافع 

ديپلماسي و امنيت آن كشور تغيير جهت دهند.

   هوش بافت مند
مديريت يا رهبري رابطه قدرت بين رهبران و پيروان 
است، اما قدرت به زمينه وابسته است. همانطور كه 
ريچارد نيوش��تاد معتقد است: »نفوذ رهبر بسته به 
موقعيت افزايش يا كاهش مي يابد و اين امر مبتني 
بر چگونگي انطباق سبك عمل شخص با نيازهاي 
سازماني و شرايط بيروني است.« چرا برخي از رهبران 
در يك موقعيت موفقن��د و در موقعيت ديگر ناكام؟ 
جوزف ناي معتقد اس��ت كه مهارت ه��اي رهبران 
موفق با برخي از موقعيت ها انطباق و سازگاري دارد 
و برخي ديگر از رهبران چنين توانايي هايي را ندارند. 
به قول يكي از نظريه پردازان، مديريت و رهبري هنر 
جذابيت هاست كه به وسيله آن خودش را با موقعيت، 

مساله، عملكرد و هدف عيني تطابق مي دهد.
تعدادي از رهبران رابطه محورند و اعتماد به نفس آنها 
به عنوان يك رهبر ناش��ي از روابط شخصي موفق با 
پيروانشان است. برخي ديگر وظيفه محورند؛ رضايت 
و خرسندي آنها ناشي از انجام وظيفه است. رهبران 
رابطه محور متكي به مهارت هاي الهامي و داراي قدرت 
نرم هستند؛ رهبران وظيفه محور داراي مهارت هاي 
س��وداگرانه و قدرت سخت هس��تند، اما موفقيت 
هر دو رهبر به فهم ش��ان از اهداف شخصي و تطابق 
مهارت هايشان با ميزان كنترلي كه در موقعيت هاي 
مختلف تجربه مي كنند، بستگي دارد. ماهيت گروه، 
ش��فافيت وظيفه و منابع جايگاه آنها تعيين كننده 

كنترل  موقعيتي  هستند.

  طرح هايي ك�ه به منظور رس�يدن به نظم 
امنيتي پايدار در خليج فارس ارايه مي ش�ود، 
اگر به مسائل و ظرفيت هاي منطقه توجه نمايند، 
ضمن اينك�ه مي توانند راه گش�ايي در عبور 
كشورهاي غرب آس�يا و به ويژه خليج فارس 
از بحران ه�اي فعلي و آتي در منطقه باش�ند، 
مي توانند به يك نظم امنيتي پايدار و مشترك 

در منطقه غرب آسيا نيز منتج گردند

برش



دانش و فن10دنياي فناوري

سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني كشور:

در غيرقانوني بودن فروش VPN شكي نيست
گروه دانش و فن   

استفاده از فيلترشكن و شناخت اين ابزار براي دور زدن 
سايت هاي فيلتر با فيلتر شدن ناقص تلگرام، عمومي تر 
ش��د. قبل از آن ع��ده اي خاص از اين ابزار اس��تفاده 
مي كردند اما مدتي كه گذشت كوچك و بزرگ، پير و 
جوان هر كدام با گروهي از فيلترشكن ها آشنا شدند. با 
استفاده بيشتر از فيلترشكن ها، مسائل خريد و فروش 
اين ابزار هم رنگ جدي تري به خود گرفت. از جمله 
مشكالتي كه در اين خصوص وجود دارد بحث قانوني 
بودن يا غيرقانوني بودن اين ابزار است. اين در حالي 
است كه محمدجواد آذري جهرمي- وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات- چندي پي��ش به وجود مافياي 
فروش فيلترش��كن و درآمد چندصدهزار ميلياردي 
آن صحبت كرد. اما جواد جاويدنيا-سرپرست معاونت 
فضاي مجازي دادس��تاني كشور معتقد است از آنجا 
كه بخش اعظمي از اطالع��ات فني و ميزان ترافيك 
فروشندگان VPN و IPهاي مربوطه در اختيار وزارت 
ارتباطات است، تا زماني كه اطالعات يادشده از سوي 
اين وزارت اعالم نشود نمي توان از ميزان درآمد آنها 

مطلع شد يا نسبت به وجود مافيا اظهارنظر كرد.
وزير ارتباطات چندي پيش كه در مجلس ش��وراي 
اسالمي حضور يافته بود، به اين موضوع اشاره كرد كه 
فروش فيلترشكن در كشور جرم نيست و اين موضوع 
بايد در مركز ملي فضاي مجازي حل و فصل شود، زيرا 
افرادي كه فيلترشكن مي فروشند از زيرساخت هاي 
همين كش��ور هم اس��تفاده مي كنند و هيچ اتفاقي 
براي آنها نمي افتد. اين در حالي اس��ت كه جاويدنيا 
در خصوص اينكه قوانين كشور درباره خريد، فروش 
و اس��تفاده از ابزار دور زدن فيلترينگ چه مي گويد، 
گفت: »در اين باره به صورت صريح مقرره اي كه در آن 
مستقيم از اين ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد، 
در قانون وجود ن��دارد، اما چند ماده قانوني در قانون 
جرايم رايانه اي و قانون آيين دادرسي كيفري جرايم 
رايانه اي وجود دارد كه مي توان به آنها اس��تناد كرد. 
طبق قانون جرايم رايانه اي اگر عملي كه طبق قوانين 
سنتي جرم شناخته شود در بستر فضاي مجازي رخ 
دهد، اما در قانون جرايم رايانه اي تصريح نشده باشد، 
با همان قوانين سابق قابل مجازات است. در بند الف 
ماده ۱۵ قانون جرايم رايانه اي، تسهيل دسترسي به 
محتويات مستهجن جرم انگاري شده است. بنابراين 
اگر در فروش VPN منظور و قصد فروش��نده چنين 
تسهيلي باش��د، طبق اين ماده قانوني قابل مجازات 
اس��ت. از س��وي ديگر طبق ماده ۲۱ قان��ون جرايم 
رايانه اي، ارايه دهندگان خدمات دسترسي مكلف به 
رعايت فهرست مصاديق محتواي مجرمانه اي هستند 

كه توس��ط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اعالم 
مي شود. به اين ترتيب ارايه دهندگان VPN هم كه 
طبق تعاريف قانوني، ارايه دهنده خدمات دسترسي 
محسوب مي شوند و شركت هايي كه اقدام به اين كار 
مي كنند، مكلف به رعايت فهرست مصاديق محتواي 
مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر اين فهرست را 
رعايت نكنند مرتكب جرم شده اند و مجازات انحالل 

براي شان در نظر گرفته خواهد شد.«
وي در ادامه گفت: »البت��ه در اين مواد قانوني كه ذكر 
ش��د، يكس��ري محدوديت هاي حقوقي وجود دارد. 
مثاًل در ماده ۱۵ احراز علم و اطالع فروشنده VPN از 
كاربرد VPN فروخته شده براي تسهيل دسترسي به 
محتويات غيراخالقي ضرورت دارد كه ممكن اس��ت 
برخي از متهمان يا وكالي آنها دفاعياتي بر عدم اطالع 
ارايه و مدعي شوند ما VPN را با اين منظور نفروختيم و 
ممكن است برخي قضات نيز نظر به عدم احراز آن با اين 
دفاعيات داشته باشند. اينكه برخي از پرونده هايي كه با 
اين موضوع از ناحيه ضابطان به دستگاه قضايي ارسال 
شده، به نتيجه نرسيده، ناشي از همين اختالف نظرهاي 
حقوقي و قضايي است. بنابراين پيشنهاد اول و بهترين 

پيشنهاد اين است كه موضوع صراحتًا تعيين تكليف 
شود و قانون مش��خص براي آن تصويب شود. در اين 
راس��تا يك متن پيش��نهادي از طريق دادستاني كل 
كشور و مركز ملي تدوين و به دفتر رياست جمهوري 
ارسال شده است كه اميدواريم با دغدغه مندي دولت و 
نمايندگان مجلس اين موضوع سريع تر به نتيجه برسد 

تا به قانون صريح در اين باره دست پيدا كنيم.«

  سند مافياي فيلترشكن ها اعالم شود
آذري جهرمي همچني��ن در صحبت هاي خود اعالم 
كرده بود شناسايي عامالن فروشVPN كار سختي 
نيست، سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستان كل 
كشور در اين خصوص گفت: »بخش اعظم اطالعات 
فني فروشندگان VPN و حجم ترافيك مصرفي آنها 
در اختيار وزارتخانه هاي اطالعات و ارتباطات است و 
تا زماني كه اين اطالعات توسط اين دو وزارت كليدي 
ارايه وIP هاي مربوطه اعالم نشود ما نه از ميزان درآمد 
ناسالم و نه از ميزان فعاليت افراد و جزيياتي كه وجود 
دارد مطلع نخواهيم ش��د. البته جاي اين سوال باقي 
است كه اگر وزارت ارتباطات اطالعات دقيقي از اين 

امر دارد چرا تاكنون به صورت رسمي اين موارد را اعالم 
نكرده يا اگر ترافيك VPN براي وي قابل شناسايي 
بوده است چرا تاكنون وظيفه قانوني خود در برخورد 

فني با آنها را انجام نداده است؟
او درباره مافياي پشت پرده بازار فيلترشكن ها هم گفت: 
اينكه مافيايي در اين امر وجود دارد يا نه، موضوعي است 
كه بايد ادله آن براي بررسي به دستگاه قضايي ارايه شود 
و طبيعتًا قبل از بررسي، اظهارنظر درباره اين موضوع 
ممكن نيس��ت. اگر وزير محترم ارتباطات كه درباره 
مافياي فيلترشكن ها صحبت كرده اند مستنداتي در 
اين زمينه دارند بايد اعالم كنند. يكي از موانع مهمي كه 
عملي كردن استدالل هاي يادشده را با مشكل مواجه 
ساخته است، عدم وجود اطالعات دقيق در زمينه ميزان 
درآمد افراد يا شركت هاي فعال در اين زمينه است كه 
وزارت ارتباطات هيچ گزارش مستندي از ميزان درآمد 
ادعايي و حجم ترافيك اين شركت ها ارايه نداده است. 
خريد و فروش VPN دو بعد فني و قضايي دارد. با وجود 
موانع در برخورد قضاي��ي، دبيرخانه كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه در برخورد فني جدي وارد 
شده است و درباره آن بخش هايي كه به صورت آشكار 

اطالعات وج��ود دارد، كليهIP ه��ا، درگاه هاي بانكي 
و س��ايت هايي كه در خريد و فروش VPN اس��تفاده 
مي شدند مستقيمًا يا با گزارش دستگاه هاي مسوول 
رصد و شناسايي كرده و دايماً نسبت به مسدودسازي آن 
اقدام كرده است. اقدام اخير دادستاني كل در خصوص 
ابالغ ممنوعيت ميزباني س��ايت هاي فيلترش��ده به 
ميزبان هاي داخلي يكي از همين اقدامات بود كه زمينه 
دورزدن فيلترينگ توسط اين سايت ها را محدود كرد.«

  ساماندهي  VPN هاي مجاز
يكي ديگر از مواردي كه جهرمي در پاس��خ به اينكه 
چرا وزارت ارتباطات فيلترشكن ها را نمي بندد، گفته 
بود: »فرض كنيد فردا صبح بيدار شويد و ببينيد همه 
فيلترشكن ها از دسترس خارج شده اند و در اين صورت 
استاد دانشگاهي كه به دنبال مطالب علمي مي گردد، 
تاجري كه مي خواهد تحريم ها را دور بزند و حس��اب 
بانكي اش را متصل كند و توس��عه دهندگان نرم افزار 
به مشكل بر مي خورند. نمي ش��ود سطح دسترسي 
دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسي 
يك كودك ۸ و ۹ س��اله برابر باش��د. اين هم سطحي 
انجام نمي شود.« در اين راستا جاويدنيا اين درخواست 
را مطرح ك��رد كه وزارت ارتباط��ات از اقدامات خود 
در خصوص وظيفه مصرح قانون��ي مقابله با توزيع و 
استفاده ازVPN ها و فيلترش��كن هاي رايگان كه از 
طريق گوگل پلي و نرم افزارهاي مش��ابه به راحتي در 
اختيار جوانان قرار گرفته است و اتفاقًا به نظر مي رسد 
قش��ر عمده مردم از اين خدمات استفاده مي كنند، 
 VPN گزارشي ارايه دهد. وي در خصوص ساماندهي
و نحوه واگذاريVPN هاي مجاز در كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه گف��ت: »بنا به نياز مردم 
و برخي از دس��تگاه ها، س��ازمان ها و اقشار مختلف 
به VPN قانوني، حس��ب وظاي��ف قانوني كارگروه و 
ابالغيه مركز ملي فضاي مجازي دس��تورالعمل الزم 
در اين خصوص در دس��تور كار كارگروه قرار گرفته 
است كه اميدواريم با همكاري بيشتر اعضاي كارگروه 
و حضور الزم براي تشكيل جلسات آن، هرچه زودتر 
اين امر به نتيجه برسد و به گونه اي باشد كه افراد براي 
نيازهاي واقعي خود مجبور به استفاده ازVPN هاي 
غيرقانوني نشوند. ابزاري كه مشخص نيست اطالعات 
افراد را در معرض چه مخاطراتي قرار مي دهد. وزارت 
ارتباطات نيز بايد در خصوص تأمين نيازمندي مردم 
به دسترسي به سايت هاي تحريمي كه خدمات را به 
IPهاي ايران اراي��ه نمي دهند، اقدامات الزم را انجام 
دهد تا مردم براي دسترسي هاي ضروري خود به اين 

سايت ها نيازي به استفاده از VPN نداشته باشند.«

مع��اون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات از رش��د 4‚6 
درص��دي بخش ICT در ايران خبر داد و اين رش��د را 
در شرايط سخت اقتصادي، نشان از توانمندي بخش 

ارتباطات و فناوري اطالعات دانست.
به گزارش ايسنا به نقل از وزارت ارتباطات، ستار هاشمي 
 ICT كه در نشست همدلي و هم افزايي توسعه فناوري
در افغانستان در جمع مديران شركت هاي فعال در بازار 
ICT اين كشور سخن مي گفت، با اشاره به وجود شرايط 
سخت اقتصادي در كشور گفت: »با وجود اين شرايط 
اقتصادي، در بخش ICT ش��اهد رشد 4‚6 درصدي 
بوديم كه نش��ان مي دهد توانمندي و امكان رقابت در 
كس��ب وكارهاي اين ح��وزه را در دنيا داري��م و بايد از 
اين فرصت اس��تفاده بهينه كنيم.« وي با بيان اينكه 
قيمت مناس��ب، يك مزيت رقابتي براي حضور ايران 
در بازار افغانستان محسوب مي شود، امكان ويژه سازي 
محصوالت را يكي ديگر از مزيت هاي حضور شركت هاي 
ايراني در افغانستان بيان كرد و افزود: »نزديكي ديني، 
فرهنگي و زباني از مهم ترين مزيت ها براي شركت هاي 
ايراني حاضر در افغانس��تان اس��ت.« معاون فناوري و 
نوآوري وزير ارتباطات با بيان اينكه ما به عنوان وزارت 
ارتباطات براي تس��هيل حضور شركت هاي ايراني در 
كشورهاي مختلف مي توانيم به عنوان پلي بين دولت ها 
عمل كنيم، به برگزاري موفق نمايشگاه ICT افغانستان 
و حضور شركت هاي ايراني اشاره كرد و از شركت هاي 
حاضر در بازار افغانستان خواست كه بستر را براي حضور 

ديگر شركت هاي ايراني در اين كشور فراهم كنند.«
در اين نشست نصراهلل جهانگرد- مشاور صندوق نوآوري 
 ICT و شكوفايي- نيز با اشاره به آغاز فعاليت شركت هاي
ايراني در افغانستان گفت: »مزيت تكنولوژي ايران براي 
افغانستان در سه ويژگي خالصه مي شود. افغانستان 
مي تواند تكنولوژي مورد نياز خ��ود را با كيفيت برتر، 
قيمت ارزان تر و خيلي آسان تر از طريق ايران به دست 
آورد و براي ايرانيان نيز كار در افغانستان ارزان تر است. ما 
به آساني مي توانيم دانش تكنولوژي خود را به افغانستان 

منتقل كنيم و باعث ارتقاي سطح دانش تكنولوژي در 
اين كشور شويم.«

جهانگرد با بيان اينكه شركت هاي ايراني محصوالت 
و تكنولوژي تجربه شده را به كشور افغانستان منتقل 
مي كنند، افزود: »تمام شركت هايي كه در افغانستان 
حضور دارن��د محصولي را عرضه مي كنند كه امتحان 
خود را در ايران پس داده و تجربه شده و به عنوان يك 
محصول آماده و قابل اتكا در افغانستان عرضه مي شود. 
اميدواري��م بتوانيم با حل مش��كالت حقوقي و اداري 

سرمايه گذاري در افغانستان را تسهيل كنيم.«
همچنين عبدالغفور ليوال سفير افغانستان در ايران با 
بيان اينكه افغانستان بر اساس برنامه اي تدوين شده در 
حال نوسازي زيرساخت ها و ترويج ICT در اين كشور 
است، گفت: »نس��ل جديد در افغانستان با تكنولوژي 
زندگي مي كن��د و با توجه به اينك��ه 6۰ تا 6۵ درصد 
جمعيت افغانستان را جوانان تشكيل مي دهند اين يك 

فرصت براي سرمايه گذاري در اين حوزه است.«
وي ب��ا بيان اينك��ه ديجيتال��ي كردن تم��ام امور در 
افغانستان از اولويت هاي اين كشور است، افزود: »براي 
اين كار تا بتوانيم نياز به س��رمايه گذاري داريم و براي 
سرمايه گذاران ايراني نيز اولويت قائل هستيم.« سفير 
افغانستان از شركت هاي فعال در اين كشور خواست 
كه همزمان با انجام پروژه هاي كوتاه مدت، به پروژه هاي 
بلندمدت و بزرگ مشترك در حوزه ICT فكر كنند و 
تصريح كرد كه مسووالن افغانستاني نيز از اين پروژه ها 

استقبال و حمايت مي كنند.

حدود دو دهه از ورود اينترنت به ايران سپري مي شود و بر 
اساس آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، اكنون بيشتر از 6۲ ميليون 
مش��ترك از اينترنت موبايل )پهن باند سيار( و حدود ۹ 
ميليون و ۵۷ هزار مش��ترك از اينترنت ثابت )پهن باند 
ثابت( بهره مي گيرند. اما س��وال اساس��ي اين است كه 
كدام يك از اين روش ها براي كاربران پرمصرف مناسب تر 
اس��ت. به گزارش ديجياتو، فناوري اينترنت در ايران با 
Dial-up به كاربران معرفي شد كه مشكالتي از قبيل 
محدوديت سرعت بين ۵6 تا ۷۰ كيلوبيت برثانيه، اشغال 
شدن خط تلفن و گران بودن خريد كارت اينترنت داشت. 
عبور از Dial-up و ظهور فناوري ADSL تا حد زيادي 
اين مشكالت را برطرف كرد و سرعت دسترسي كاربران 
ب��ه اينترنت در ADSL ب��ه ۱۲۸ كيلوبيت برثانيه ارتقا 
 ADSL۲ به ADSL يافت. در سال هاي اخير اما گذار از
سرعت اينترنت كاربران را تا ۱6 مگابيت باال برده است. 
اين تكنولوژي اما به دليل محدوديت پورت هاي مخابراتي 
در اختيار بسياري از متقاضيان قرار نمي گرفت و ظهور 
وايمكس به عنوان فناوري اينترنت بي س��يم، توانست 
اينترنت را در دسترس افراد بيشتري قرار دهد. هرچند 
اين فناوري هم در نهايت به دليل مش��كالت پوشش و 
سقف سرعتي كه داشت، پس از مدتي كنار گذاشته شد.

اما از سال ۹۳، اپراتورهاي تلفن همراه نقش ويژه اي در 
ارايه اينترنت به كاربران ايراني بازي كردند. س��هولت 
اس��تفاده از اينترن��ت موبايل و همچنين بس��ته هاي 
متنوع ارايه ش��ده توس��ط اپراتورهاي تلفن همراه، از 
جمله مزيت هاي اينترنت موبايل است. اكنون آمارها 
نش��ان مي ده��د كه بيش��تر از 6۲ ميليون مش��ترك 
در حال اس��تفاده از اينترن��ت 3G و 4G  اپراتورهاي 
موبايل هس��تند. با اين ح��ال پايداري اين ش��بكه به 
داليل مختلف از جمله جمع آوري آنتن هاي موبايل در 
برخي كالن شهرها، در مقاطعي از زمان با چالش هايي 
هم��راه بود. همي��ن موض��وع تاحدي باعث ش��د كه 
كاربران حرفه اي اينترنت به ويژه گيمرها و كساني كه 

مي خواس��تند فيلم و سريال را به صورت آنالين تماشا 
كنند، به دنبال اينترنتي با پايداري باالتري باش��ند. از 
طرفي اينترنت ADSL با س��قف سرعت ۱6 مگابيتي 
كه البته آن هم براي همه كاربران در دسترس نيست، 
نمي توانس��ت گزينه مناس��بي براي كاربران حرفه اي 
باش��د، چراكه هم سرعت مناسب را ارايه نمي داد و هم 
تاخير قابل قبولي، دس��ت كم در براب��ر ديتاي موبايل 
نداش��ت. با اين ح��ال اينترنت ثابت، تمام ق��د بازي را 
ب��ه اينترنت موبايل نباخت. اينترنت ثابت بي س��يم يا 
TD-LTEبه عنوان فناوري جديد، به شكل مناسبي 
ه��م از ويژگي هاي اينترنت موبايل مانند س��رعت باال 
و تاخي��ر پايين بهره مي برد، و هم مش��كالت اينترنت 
ADSL مانند محدوديت سرعت يا محدوديت شبكه 
مخابراتي را نداشت. در حال حاضر ميانگين سرعتي كه 
TD-LTE به كاربران ارايه مي دهد ۳۰ مگابيت بر ثانيه 
است كه در بيشتر شهرها هم اندازه اينترنت موبايل يا 

در برخي مناطق باالتر از آن است. 
اگر به سرعت باال و تاخير پايين نياز داريد اينترنت ثابت 
از نوع ADSL نمي تواند گزينه مناسبي براي شما باشد 
چراكه سقف سرعت آن در حال حاضر ۱6 مگابيت بر 
 ADSL ثانيه است. با اين حال نمي توان گزينه اينترنت
را كاماًل خط زد. اين س��رويس پاي��داري بااليي دارد و 
قيم��ت آن از اينترنت موبايل يا TD-LTE به صرفه تر 
است. به همين دليل اگر هدف شما به عنوان يك كاربر 
حرفه اي، دانلود فايل هاي حجيم اس��ت و مي توانيد با 
سقف سرعت يا تاخير آن كنار بياييد، همچنان مي توان 

به اين گزين��ه فكر كرد. اما انتخاب اصلي در ش��رايط 
كنوني براي يك كاربر حرفه اي، انتخاب بين اينترنت 
موباي��ل )FD-LTE( و TD-LTE اس��ت. كارب��ران 
اينترنت تلفن همراه به علت جابه جايي زياد، اطالعات 
كافي از گ��زارش عملكرد خ��ود را در اختيار اپراتورها 
قرار نمي دهند. هرچند با ايجاد پوش��ش سراس��ري، 
اين مش��كل تا حد زيادي حل ش��ده است. با اين حال 
فن��اوري FD-LTE امروز با توجه ب��ه قيمت اينترنت 
موبايل در ايران، موفقيت بيش��تري داش��ته، هرچند 
زمزمه هاي افزايش قيمت اينترنت موبايل مدت هاست 
كه شنيده مي شود. از طرف ديگر TD-LTE، براي يك 
كاربر خانگي پرمصرف و حرفه اي، بهترين بخش ها از 
تكنول��وژي اينترنت ثابت و اينترنت موبايل را كنار هم 
قرار داده و تبديل به يك راه كار مياني مناس��ب ش��ده 
است. واقعيت اين اس��ت كه هم اينترنت موبايل و هم 
اينترنت TD-LTE، بر اس��اس نياز كاربران و س��طح 
پوش��ش منطقه اي كه در آن هس��تند، براي كاربران 
حرفه اي كه نياز به برقراري تم��اس تصويري دارند يا 
ويديوهاي آنالين را استريم مي كنند مناسب هستند. 
اما برگ برنده TD-LTE، زماني اس��ت كه يك كاربر 
به س��رعت و حجم باال براي دانل��ود فايل هاي حجيم 
نياز دارد. از طرفي اينترنت موبايل در ساير نقاط دنيا، 
اينترنت بس��يار كم حجمي است و نحوه استفاده از آن 
در ايران، با ساير نقاط جهان متفاوت است. كاربران در 
كشورهاي پيشرفته تر، به اينترنت ثابت بسيار بيشتر 
متكي هس��تند چراكه سرعت مناسب و تاخير پاييني 
را در اختي��ار آنها قرار مي ده��د و محدوديت حجمي 
تاثيرگذاري هم ندارد. اما به دليل عدم پيشرفت اينترنت 
ثابت خانگي يا همان ADSL و كمبود تكنولوژي هاي 
نوين ترين مانند VDSL يا FTTx، كاربران بيشتر به 
سمت اينترنت موبايل رفته اند. با اين حال، همانطور كه 
ذكر شد، TD-LTE يك راهكار مياني براي كاربراني 
است كه هم سرعت و حجم باال را نياز دارند و هم مايلند 

اينترنتي با تاخير پايين داشته باشند.

معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه 4۳ درصد ترافيك 
اينترنت در داخل كشور جابه جا مي شود، گفت: از مركز 
ملي فضاي مجازي خواس��ته ايم تا اين ادعا را از لحاظ 
فني، مورد ارزيابي قرار دهند. امير ناظمي در گفت وگو 
با مهر در خصوص ميزان وضعي��ت ترافيك داخلي و 
خارجي اينترنت در كشور به عنوان يكي از شاخص هاي 
شبكه ملي اطالعات، گفت: »ما ادعا مي كنيم 4۳ درصد 
ترافيك اينترنت در داخل كشور مبادله مي شود و اين 
رقم در ساعات پيك ترافيك به 4۷ درصد نيز مي رسد. 
اين درحالي اس��ت كه دوس��تان در مركز ملي فضاي 
مجازي ميزان ترافيك داخل��ي اينترنت را ۲۰ درصد 

عنوان مي كنند.« وي با بيان اينكه اين بحث كامال فني 
و به راحتي قابل اثبات است، اظهار كرد: »ما از مركز ملي 
فضاي مجازي خواسته  ايم كه در اين زمينه يك گروه 
ارزيابي فني بگذارند تا ميزان ترافيك داخلي اينترنت 
نسبت به ترافيك خارجي را بسنجند. افزايش ترافيك 
داخلي اينترنت از جمله اهدافي است كه در تحقق شبكه 
ملي اطالعات دنبال مي شود، از نظر ما ترافيك اينترنت 
داخلي بيش از 4۰ درصد و ترافيكي كه به خارج از كشور 
هدايت مي شود، كمتر از 6۰ درصد است. اما مركز ملي 
فضاي مجازي اين نسبت را ۲۰ به ۸۰ عنوان مي كنند. 
بر اين اس��اس چندين بار درخواست داده ايم كه يك 

گروه ارزيابي براي سنجش اين پارامتر بگذارند. از نظر 
ما ترافيك داخلي اينترنت شامل كل ترافيك مصرفي 
كاربر است كه مجموع تمامي سرويس ها، اپليكيشن ها 
و استفاده مستقيم از اينترنت كه در داخل كشور جابه جا 

مي شود را شامل مي شود.«
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران در پاسخ به 
اين س��وال كه با وجود ادعاي ترافيك داخلي باالي 
4۰ درصد، صورتحس��اب كاربر، اين موضوع را نشان 
نمي دهد، افزود: »يكي از مواردي كه بايد به آن توجه 
داشت اين است كه به دليل تغيير مدل فروش اينترنت 
از حجم فروشي به پهناي باند فروشي، امكان تفكيك 

ترافيك داخلي و خارجي ب��راي كاربران ADSL به 
راحتي ممكن اس��ت و اپراتورهاي FCP نيز ملزم به 
ارايه جدول ميزان مصرف كاربران هس��تند. اما اين 
موضوع در اينترنت موبايل هنوز به صورت كامل اتفاق 
نيافتاده و كاربران در اين حوزه مشكل دارند.« ناظمي 
با اش��اره به تغيير رفتار كاربر نسبت به دانلود محتوا 
و جايگزيني آن با اس��تفاده از سرويس هاي آنالين و 
استريم گفت: »زماني كاربر ياد گرفته بود كه ساعت 
دو شب را به زمان دانلود در اينترنت اختصاص مي داد. 
اما هم اكنون و به دليل تغيير مدل محاسبه اينترنت و 
حذف حجم فروشي، اين عادت تغيير يافته و كاربران 
بس��ياري هم اكنون در مواقع مختلف ش��بانه روز به 
صورت آنالين فيلم مي بينند و مسابقه فوتبال تماشا 
مي كنند.« وي با اش��اره به گس��ترش سرويس هاي 
داخل��ي پخش آنالين محتوا، فيلم و س��ريال، افزود: 

»با توسعه اين سرويس هاي بومي، شاهد هستيم كه 
در مسابقات ملي فوتبال، هر بار پيك مصرف داخلي 
اينترنت شكسته مي شود. براي مثال در آخرين بازي 
فوتبال ملي، پيك ترافيك داخلي اينترنت نسبت به 
قبل شكسته شد و كاربران بسياري به صورت آنالين، 
به تماشاي فوتبال در شبكه داخلي نشستند.« معاون 
وزير ارتباط��ات اين تغيير الگوي مص��رف را يكي از 
دستاوردهاي افزايش ترافيك داخلي در شبكه ملي 
اطالعات عنوان كرد و گفت: »يكي ديگر از مشكالت 
فعلي، استفاده كاربران از فيلترشكن در زماني است 
كه از سايت ها و سرويس هاي داخلي استفاده مي كنند. 
اين مساله سبب مي شود ترافيك به صورت خارجي 
محاسبه ش��ود، در حالي كه كاربر در حال استفاده از 
سرويس هاي داخلي است. اين معضل نيز بايد با تغيير 

رفتار كاربران، رفع شود.«

رشد 4‚6 درصدي بخش ICT در شرايط سخت اقتصادي كدام اينترنت براي كاربر پرمصرف ايراني بهتر است؟

۴۳ درصد ترافيك اينترنت در داخل كشور جابه جا مي شود

  Thu. Oct 24.  پنج شنبه    2 آبان 1398   25 صفر 1441  سال ششم    شماره   1508  2019 

توليد گوشي جان سخت 
ضدانفجار

يك ش��ركت چيني گوشي جان س��ختي را با 
طراحي م��اژوالر روانه بازار كرده ك��ه در برابر 
س��قوط، گرد و خاك، رطوبت، گرما و س��رما و 

غيره مقاوم است. 
به گ��زارش مهر، گوش��ي دوگ��ي اس ۹۰ پرو 
توسط ش��ركت دوگي توليد ش��ده و از جمله 
نقاط قوت آن س��ه دوربين قدرتمند 4۸ و ۱6 
و ۸ مگاپيكس��لي در پش��ت، بلندگوهاي قابل 
تعويض و باتري هاي طراحي ش��ده به ش��كل 
ماژول جداگانه اس��ت. دقت دوربين س��لفي 
اين گوش��ي هم ۱6 مگاپيكسل است. گوشي 
يادشده به ش��كلي مستحكم و بس��يار مقاوم 
س��اخته ش��ده و در دماي منف��ي ۳۰ درجه تا 
6۰ درجه س��انتي گراد بدون هيچ مشكلي به 
فعاليت عادي خود ادامه مي دهد. اين گوشي در 
عمق سه متري آب به مدت چهار ساعت بدون 
هيچ مشكلي سالم باقي مي  ماند، در برابر موج 
انفجار ناشي از شليك گلوله و خمپاره مقاومت 
مي كند و گازهاي شيميايي جنگي نيز كاركرد 
 آن را مخت��ل نمي كنن��د. قيمت اين گوش��ي

4۰۰ دالر است.

 هوآوي در 10 ماه
 200 ميليون گوشي فروخت

ه��واوي اعالم ك��رد توانس��ته از م��رز عرضه 
۲۰۰ميليون گوشي در سال ۲۰۱۹ عبور كند. 
به گزارش ديجياتو، عملكرد موفق هواوي تا حد 
زيادي مديون فروش گس��ترده در چين است، 
زيرا در اين كش��ور سرويس هاي گوگل كاربرد 

چنداني ندارند. 
با توجه به اينكه ميت ۳۰ يكي از محبو ب ترين 
س��ري پرچمدارها در دنياست و با قابليت هاي 
جذابي معرفي ش��د، ش��ايد كمپاني چيني در 
صورت تحريم نش��دن، مي توانست طي سال 
جاري قل��ه ۳۰۰ ميليوني را هم فتح كند، حاال 
اما مجبور شده سري پرچمدار خود را به صورت 
محدود در بازارهاي خارج از چين از جمله هند 

عرضه كند. 
چيني ها در ۲۰۱۷ فروش ۱۰۰ ميليون گوشي 
را جش��ن گرفتند اما طي چندين ماه آنچنان 
پيشرفت كردند كه سامسونگ هم جايگاه خود 
به عنوان برترين بازيگر دنياي موبايل را در خطر 
مي ديد. ح��اال اما به لط��ف تحريم هاي امريكا 
معلوم نيست هواوي س��ال آينده در رده بندي 

فروشندگان چه جايگاهي خواهد داشت.

ارزش سهام فيس بوك 
كاهش يافت

پس از آنكه اعالم ش��د 4۷ دادستان ايالتي در 
امريكا، درب��اره عملكرد فيس ب��وك در حوزه 
آنتي تراست تحقيقاتي انجام مي دهند، ارزش 
س��هام اين ش��ركت كاهش يافت. به گزارش 
مه��ر، به نظر مي رس��د جديدتري��ن منتقدان 
عملكردهاي فيس بوك دادستان هاي ايالت هاي 
امريكا هستند. به گفته لتيتيا جيمز، دادستان 
ايالت نيويورك، قرار است 4۷ دادستان ايالتي 
امري��كا تحقيقات آنتي تراس��ت )ضدانحصار( 
درباره فيس ب��وك انجام دهن��د. اين درحالي 
است كه در ماه سپتامبر اعالم شد هفت ايالت 
در اين تحقيق شركت مي كنند. دادستان هاي 
ايالت هاي مختلف از جمل��ه كلورادو، فلوريدا، 
تنسي و منطقه كلمبيا در كنار ايلينوي، اينديانا، 
تگزاس و ويرجينيا درباره فيس بوك تحقيقات 

انجام مي دهند. 
به گفت��ه جيمز تم��ام ايالت هايي ك��ه در اين 
تحقيق شركت مي كنند نگران امنيت اطالعات 
كاربران فيس بوك، كاهش گزينه هاي انتخابي 
مصرف كنندگان و افزايش هزينه هاي تبليغات 

هستند.
 او در اي��ن باره گفت: »ما همچنان به تحقيقات 
خود ادامه مي دهي��م و از هرگونه ابزاري كه در 
اختيار داشته باش��يم براي اين منظور استفاده 
مي كني��م.« اين در حالي اس��ت كه فيس بوك 
درباره تحقيقات آنتي تراس��ت اعالم كرد: »ما 
ب��ا دادس��تانان ايالتي بطور س��ازنده همكاري 
مي كني��م و از هرگون��ه گفت وگ��و و مذاكره با 
سياس��ت گذاران درب��اره محيط ه��اي رقابتي 
استقبال خواهيم كرد.« پس از انتشار اين خبر 
ارزش سهام فيس بوك ۳.۹ درصد كاهش يافت.

۶۵۸ حمله سايبري به انگليس 
در يك سال اخير

مركز ملي امنيت سايبري دولت انگليس از دفع 
6۵۸ حمله سايبري از اول سپتامبر سال ۲۰۱۸ 
تا ۳۱ اگوست سال ۲۰۱۹ خبر داد. به گزارش 
مهر، اين مرك��ز همچنين بيش از يك ميليون 
تالش براي كالهبرداري از اطالعات كارت هاي 
اعتباري را در فضاي مجازي شناسايي كرده و 

با آنها مقابله كرده است. 
اطالعات منتشرشده توس��ط اين مركز نشان 
مي دهد هزاران نف��ر از مردم انگليس به دنبال 
مداخل��ه مركز مل��ي امنيت س��ايبري دولت 
توانس��ته اند، جلوي خالي ش��دن حساب هاي 

بانكي خود را بگيرند. 
اي��ن مرك��ز مدعي اس��ت بخش عم��ده اي از 
حمالت سايبري عليه انگليس توسط دولت هاي 

متخاصم انجام مي شود. 
سياران مارتين، مدير اجرايي اين مركز، گفته 
است: »براي مقابله با كالهبرداري هاي سايبري 
هنوز بايد اقدامات بيشتري انجام شود و ضروري 
اس��ت مردم عادي آموزش هاي گسترده تري 

دريافت كنند.«



اخبارشهرستانها

ويژه 11 بنگاهها

معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

»تعادل« نقش ديپلماسي در بهبود شاخص هاي اقتصادي را بررسي مي كند

آب رساني بنياد بركت به 627 روستا در 17 استان كشور

توليد ثروت از طريق ديپلماسي

گروهبنگاهها|
 بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( 
به منظور رفع مشكالت دسترسي روستاها به آب، كار 
آب رساني به 627 روستا در 17 استان كشور را به پايان 

رسانده يا در دست اقدام دارد.
به گزارش دريافتي از معاونت عمراني و طرح هاي زيربنايي 
 بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره(،

 اين بني��اد براس��اس تأكيدات رييس س��تاد اجرايي 
در خصوص خدمت رساني هر چه بيشتر به روستاهاي 
محروم و جلوگيري از مهاجرت روستاييان، 136 پروژه 
زيربنايي را به منظور آب رساني به 627 روستا در 17 
استان كشور در دس��ت اجرا دارد كه از اين تعداد، 75 

پروژه در 477 روستا به بهره برداري رسيده است. 
براساس اين گزارش، ميزان اعتبار پيش بيني شده از 
سوي بنياد بركت براي آب رساني به 627 روستا تا به 
امروز بالغ بر 769 ميليارد ريال بوده و ش��امل احداث 
مخزن و شبكه ها ي آب رساني، عمليات اصالح و تعويض 
خط لوله، خريد تانكر آب رساني، مرمت قنوات، خريد 
و نصب دستگاه آب ش��يرين كن، بهسازي چشمه و ... 
مي شود.خراسان جنوبي و رضوي، خوزستان، زنجان، 
ف��ارس، مازن��دران، كهگيلويه و بويراحم��د، كرمان، 
كرمانشاه، لرستان، قم، مركزي، هرمزگان، كردستان، 
ايالم، چهارمحال و بختياري و تهران، 17 استان تحت 
پوشش خدمات آب رساني بنياد بركِت ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام )ره( را تشكيل مي دهند. 
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( 
همچنين آب  رس��اني به 366 روس��تاي مح��روم در 
مناطق جنوبي كشور را با حجم سرمايه گذاري 375 

ميليارد ريال و در قالب 40 پروژه در دس��تور كار دارد 
كه تا به امروز 23 پروژه به بهره برداري رسيده و فرآيند 

آب رساني به 349 روستا پايان يافته است. 
اين بنياد 26 پروژه آب رساني را نيز در استان كهگيلويه 
و بويراحمد در دس��ت اجرا دارد ك��ه از اين تعداد، 14 
پروژه به بهره برداري رسيده است. با اتمام اين 26 پروژه 
كه 106 ميليارد ريال براي آن اعتبار پيش بيني شده 
است ، امكان آب رس��اني به 49 روستا و شهرستان در 
اين استان فراهم مي ش��ود. بنياد بركِت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در مجموع 170 پروژه عمراني 
و زيربنايي شامل آب رساني، احداث مدارس، ساخت 
مسجد و مراكز فرهنگي، پايگاه سالمت، خانه بهداشت، 
راه سازي، ساخت پل، كتاب خانه، سالن روزشي و... را 
در استان كهگيلويه و بويراحمد در دست اجرا دارد كه 
از اين تعداد، 87 پروژه  به بهره برداري كامل رس��يده 
اس��ت. اعتبار پيش بيني ش��ده ب��راي اجرايي كردن 
170 پروژه عمراني و زيربنايي در اين اس��تان، بالغ بر 
655 ميليارد ريال است.الزم به توضيح است، جمعيت 
مناطق روستايي به عنوان جمعيت مولد كشور، نقش 
 بسيار مهمي در رشد و پيشرفت ايران اسالمي داشته و 
بر همين اساس، رفع نياز آنها همواره مورد توجه ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( بوده است. ايجاد اشتغال 
پايدار براي روستاييان و ارايه خدمات زيربنايي مانند 
آب رساني به آنها، در همين راستا انجام مي پذيرد. اين 
فعاليت ها از جمله برنامه هاي اصلي اين ستاد در روستاها 
به شمار مي رود كه از طريق بنياد بركت دنبال مي شود و 
باعث حفظ و بقاي جمعيت روستايي در روستاها خواهد 
شد.بي شك تأمين آب شرب روستاهاي كشور، به ويژه 

در مناطقي كه از خشكس��الي رنج مي برند، از اهميت 
بااليي برخوردار است. اين اقدام عالوه بر جلوگيري از 
مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها و بروز مشكالت 

مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و معيشتي ناشي 
از حاشيه نشيني در شهرها، باعث حفظ و بقاي جمعيت 
در مناطق مرزي كشور، ارتقاي سطح سالمت و بهداشت 

روستاييان و گسترش عدالت اجتماعي، افزايش درآمد 
و كمك به معيشت روستاييان از طريق تأمين آب دام 

و طيور خانگي روستاييان مي شود.

»ديپلمات بايد توليدكننده ثروت براي كشورش باشد.« 
اين عبارتي اس��ت كه يك��ي از ديپلمات ه��اي قديمي 
كش��ورمان زماني كه با پرسش��ي در خصوص استفاده 
از ظرفيت ه��اي ديپلمات ها براي بهبود ش��اخص هاي 
اقتصادي مواجه مي شود بر زبان مي آورد. عبارت كوتاهي 
كه هرچند شايد ساده به نظر برسد اما تحقق آن نيازمند 
ايجاد ساختارهايي سامان يافته هم در حوزه هاي اقتصادي 

و هم در فضاي ديپلماسي است. 
واقعيت آن اس��ت كه بهره برداري از توان ديپلماسي در 
عرصه اقتصاد و استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي براي 
بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي همچنين كمك 
به تحقق رونق توليد و متعاقب آن رش��د صادراتي يكي 
از مهم ترين راهبردهايي اس��ت كه كميسيون اقتصادي 
مجلس دهم در دوره جديد فعاليت هايش به دنبال تحقق 

ابعاد و زواياي گوناگون آن است.
 راهبردي كه در صورت عملياتي شدن قادر است به بخش 
قابل توجهي از مطالبات اقتصادي كش��ور پاس��خ دهد و 
دريچه هاي تازه اي را به سمت توليد و صادرات كشورمان 
بگش��ايد. اما با وجود اين جايگاه منحصر به فرد و با وجود 
يك تيم قوي و كاربلد در وزارت امور خارجه كش��ورمان 
هنوز ديپلماسي اقتصادي كشورمان نتوانسته بر اساس 
ظرفيت هاي فراوان اقتصاد و تجارت ايران، زمينه رشد اين 
بخش اثرگذار را فراهم كند. حلقه مفقوده اي كه به عنوان 
يك پرونده ويژه روي ميز اعضاي كميسيون اقتصادي قرار 
گرفته تا با بررسي دقيق كاستي هاي اين بخش، نسخه اي 
كارا و عملياتي براي استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي 

براي بهبود شاخص هاي توليدي و صادراتي ارايه شود. 

 ايده پردازي در حوزه اقتصادي وديپلماسي
حسيني ش��اهرودي، سخنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس دهم؛ تح��رك و ايده پ��ردازي افزون تر در حوزه 

ديپلماس��ي اقتص��ادي را از جمله راهكاره��اي عبور از 
چالش هاي اقتصادي پيش رو مي داند و مي گويد: امروز در 
شرايط اقتصادي دشواري به سر مي بريم كه تحريم هاي 
اقتصادي تأثير خودش را بر كش��ور گذاش��ته است. بايد 
مديريت ما امروز مديريت جهادي در همه حوزه ها باشد، 
معتقديم كه درزمينه توليد در همه زمينه هاي اقتصادي 
و تجاري مي بايست راه ها را كوتاه يا ميان برها را برگزيد تا 
بتوانيم از مشكالت به خوبي عبور كنيم. يكي از مهم ترين 
ظرفيت ها استفاده از توان باالي ديپلمات هاي كشورمان 

براي بهره برداري اقتصادي از اين ظرفيت هاست.
نماينده ش��اهرود و ميامي در مجلس بابيان اينكه الزمه 
صادرات در حوزه هاي مختلف رسيدن به استاندارد است، 
تأكيد كرد: در برنامه پنج ساله توسعه در حوزه كشاورزي 
و دامپروري و همچنين دامپزش��كي، نهاده هاي دامي و 
نهاده هاي دارويي اين حوزه اقدامات خوبي صورت گرفته 

كه تصوي��ب يارانه دولتي براي توليدكنندگان گوش��ت 
قرمز از آن دست است اما ما معتقديم اگر يارانه را به خود 
دامداران و كشاورزان و... كمك كنيم در راستاي ارتقاي 
توليد گام هاي بهتري را مشاهده خواهيم كرد.وي، ضعف 
دولت در ديپلماسي اقتصادي را از جمله داليل ايجاد بروز 
برخي مشكالت دانست و گفت: روزگاري در حوزه لبنيات 
عراق سرآمد بوديم اما اكنون تركيه و عربستان اين بازار 
را دس��ت ما گرفته اند. در حالي كه ما با اس��تفاده از توان 
ديپلماسي باالي كشور مي توانيم يك بار ديگر سهم خود 
را از بازارهاي اقتصادي كشورهاي همسايه به دست آوريم.

 ضرورت انكارناپذير ديپلماسي اقتصادي
در شرايطي كه سخنگوي كميسيون اقتصادي از منظر 
كالن به موضوع ديپلماسي در حوزه هاي اقتصادي اشاره 
مي كند؛ رييس اتاق فارس از منظر ديگري به موضوع 

ورود مي كند و مي گويد: بايد زمينه هاي استفاده از ابزار 
قدرتمند ديپلماسي اقتصادي را در كشور به وجود آورد. 
اين امر مس��تلزم ايجاد اصالحات كوچك و بزرگي در 

بخش هاي مختلف قانونگذاري و اجراست.
او در ادامه مي افزايد: مديريت ق��وي، كارآمد و موفق 
وزارت خارجه به حدي مورد توجه همه اركان حكومت 
و م��ردم ق��رار گرفت كه ام��روزه از ض��رورت افزودن 
مسووليت ها و ماموريت هاي تازه اي براي اين وزارتخانه 

سخن گفته مي شود. 
رازقي با اشاره به تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت 
ام��ور خارجه ادامه مي دهد: ديپلماس��ي اقتصادي به 
عنوان مكمل ديپلماس��ي سياس��ي، در كنار ارتقاي 
روابط سياسي ميان كشورها، تمركز خود را بر گشودن 
باب همكاري هاي مختلف اقتصادي و بهبود وضعيت 
تجاري معطوف مي سازد. كشورهايي همچون برزيل، 
چين و هند را مي توان از نمونه هاي موفق بهره گيري 
از ديپلماس��ي اقتصادي در حوزه كشاورزي، صنعت و 
اعتبارات بانكي قلمداد كرد. خود كش��ور امريكا نيز به 
صورت فعاالنه از ديپلماس��ي اقتصادي براي پيشبرد 
منافع ملي و اقتصادي خود در مواجهه با كش��ورهاي 

ديگر استفاده مي كند.
رييس اتاق ف��ارس در ادامه با اش��اره ب��ه نمونه هاي 
مصداقي از غفلت ايران در حوزه ديپلماسي اقتصادي 
مي گويد: برخورداري از يك ديپلماسي اقتصادي قوي 
 و منسجم در موقعيت هاي پيش بيني نشده نيز مي تواند 
فرصت آفرين باش��د. ب��ه عنوان مث��ال در طول چند 
سال گذش��ته تحوالت بسيار زيادي در سطح منطقه 
خاورميانه و اوراس��يا به وقوع پيوست كه روابط ميان 
كشورها را دگرگون كرد. مثال ماجراي انهدام جنگنده 
روس توس��ط ارتش تركيه يا در ماجراي تحريم قطر 
توس��ط چهار كش��ور عربي، روابط اقتص��ادي ميان 

دولت هاي درگير بطور مستقيم تحت تاثير قرار گرفت. 
اگرچه اين حوادث فرصت بي نظيري را براي كش��ور 
مهيا ساخت كه بتواند به سرعت جايگاه اقتصادي خود 
را حداقل در سطح منطقه ارتقا بخشد و حتي با تكيه 
بر نفوذ اقتصادي به تحكي��م روابط راهبردي خويش 
بپردازد، اما در مجموع آنچه از اين فعل و انفعاالت نصيب 
ايران شد متناسب با ظرفيت هاي اقتصاد كشور نبود. 
نكته اي كه به نظرم ضروري اس��ت در قالب اتاق هاي 
فكر ويژه اي مورد بررسي قرار بگيرد و در خصوص آن 

راهكار اجرايي ارايه شود.
روزي روزگاري نخبگان چين با اشراف به تحوالت ناشي 
از جهاني شدن، اولويت سياست گذاري خود را بر ارتقاي 
قدرت اقتصادي به عنوان محور قدرت ملي قرار دادند. 
بر اين مبنا و در راستاي استفاده از تمامي ظرفيت هاي 
ملي و بين المللي، سياست خارجي چين در سه دهه 
گذشته نقشي كليدي در ايجاد محيطي مناسب براي 
ارتقاي جايگاه اين كشور در نظام بين الملل ايفا كرده 
اس��ت. نتيجه اين امر توجه به ديپلماسي اقتصادي به 
عنوان يك رويكرد اقتصاد محور به سياست خارجي و 
به تبع آن توجه به الزامات رفتاري آن، همواره مد نظر 

مقامات اين كشور بوده است. 
به نظر مي رس��د اقتصاد و ديپلماس��ي كش��ورمان با 
درك صحيح شرايط امروز كشور مي بايست از طريق 
هماهنگي و هم افزايي طرح تازه اي براي يك كاس��ه 
كردن توان اقتصادي كش��ور همپاي رش��د در حوزه 
ديپلماس��ي ارايه كنند. تالش��ي كه گام نخست آن با 
تشكيل معاونت اقتصادي برداشته شده تا فضاي الزم 
براي استفاده از اين ظرفيت هاي مهم ايجاد شود. حاال 
نوبت گام هاي اساس��ي بعدي اس��ت تا ظرفيت هاي 
سياسي و قدرت نفوذ باالي كشور در صحنه منطقه اي 

و بين المللي تبديل به ارز افزوده شوند. 

رونق ورزش محالت مسير 
استعداديابي را هموار مي كند

همدان|مديركل ورزش 
و جوان��ان هم��دان گفت: 
رونق ورزش محالت مسير 
اس��تعداديابي و كش��ف 
نخبه ها را براي مربيان هموار 
مي كند. محسن جهانشير 
ديروز در دي��دار با اعضاي 
كميته ورزش محالت همدان اظهار داشت: چشم پوشي 
از ورزش محالت در واقع از بين بردن فرصت شناسايي 
اس��تعدادهاي برتر اس��ت. ورزش محالت همدان در 
سال هاي اخير همواره الگوي كشور معرفي شده و بايد 
بيش از گذشته به روند اجرايي مسابقات در اين سطح 
توجه شود.او خاطرنشان كرد: درك وسيع از جايگاه مهم 
ورزش محالت در همدان داريم به ويژه اينكه با استفاده 
از افراد توانمند و باتجربه، دس��تاوردهاي خوبي را نيز 
مهيا ساخته اند.وي با بيان اينكه توجه به خواسته هاي 
ورزش محالت را جزو برنامه هاي اصلي دستگاه ورزش و 
جوانان لحاظ كرده ام، گفت: حمايت از ورزش محالت را 
همانند ورزش قهرماني و همگاني وظيفه خود مي دانيم.

مديركل ورزش و جوانان همدان يادآور شد: براين اساس 
زيرساخت هاي ورزش استان را در خدمت محالت قرار 
مي دهيم منتهي اين برنامه بايد هدفمند و با مشاركت 
همه جانبه دستگاه هايي نظير شهرداري و آموزش و 
پرورش صورت بگيرد.مسوول ورزش محالت همدان 
نيز در اين نشست گفت: ورزش محالت در سال هاي 
اخير با حمايت شهرداري و شوراي اسالمي شهر همدان 

جان گرفته است.

ايران صادر كننده دانش 
سلول هاي بنيادي مي شود

البرز|مديرعامل شركت 
فن��اوري ب��ن ياخته هاي 
پژوهش��گاه رويان گفت: 
در حال حاض��ر 31 دفتر 
نمايندگي بانك خون بند 
ناف رويان در اي��ران و دو 
دفتر در خارج از كشور يكي 

در عمان و ديگري در اقليم كردستان عراق داريم.
به گزارش ايس��نا، مرتضي ضرابي ديروز در نشستي 
خبري با محوريت اطالع رساني ذخيره سازي بانك 
خ��ون بند ن��اف س��لول هاي بنيادي ك��ه در جهاد 
دانش��گاهي اس��تان البرز برگزار ش��د، اظهار كرد: 
س��لول هاي بنيادي مي توانند س��لول هاي مشابه 
خ��ود را توليد ك��رده و در عين حال به س��لول هاي 
متمايزي و متفاوت از خود تبديل شوند.وي با اشاره 
به انواع س��لول هاي بنيادي توضيح داد: سلول هاي 
جنيني، بالغين و خون بند ناف س��ه نوع سلول هاي 
بنياديني هستند كه در درمان بيماري ها مورد استفاد 
 قرار مي گيرند.وي با اش��اره به زمان آغاز تحقيقات 
درخصوص سلول هاي بنيادي در پژوهشگاه رويان 
تصريح كرد: اين تحقيقات مبتني بر رعايت اخالقيات 
و پس از تاييد مقام معظم رهبري از سال 81 تاكنون 
در حال انجام است .اين مسوول با بيان اينكه دانش 
سلول هاي بنيادي در حقيقت ثروتي هنگفت براي 
كشور محسوب مي شود، افزود: دستيابي به اين دانش 
و صادرات آن به ساير كشورها از ويژگي هاي جوامع 

توسعه يافته به شمار مي آيد. 

بهره مندي ۹۲ درصد خانوارهاي 
كرمانشاهي از نعمت گاز

كرمانش�اه|مديرعامل 
اس��تان  گاز  ش��ركت 
كرمانش��اه گف��ت: 92 
درصد خانوارهاي شهري 
و روس��تايي در اين استان 
از نعم��ت گاز بهره من��د 
هستند.سيروس شهبازي 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره به آمادگي شركت گاز 
استان كرمانشاه براي تامين گاز مشتركان اين شركت 
طي فصل پاييز و زمستان اظهار داشت: تمهيدات الزم 
به اين منظور انديشيده شده است و عمليات اورهال 
تاسيسات شركت انجام شده و اكيپ هاي امدادي نيز 
در حال آماده باش قرار مي گيرند.مديرعامل شركت 
گاز اس��تان كرمانشاه با بيان اينكه تمام تالش ما اين 
اس��ت كه در فصول سرد س��ال با قطعي گاز مواجه 
نباشيم، عالوه بر اورهال تاسيسات يك خط تقويتي 
نيز براي پيش��گيري از قطعي گاز در فصل زمستان 
 ايجاد ش��ده اس��ت. اين مس��وول گفت: هم اكنون

580 هزار مش��ترك در استان كرمانشاه از نعمت گاز 
شهري در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي و تجاري 
بهره مند هس��تند. وي در پاسخ به اينكه چه ميزان از 
 جمعيت استان كرمانشاه تحت پوشش شبكه گاز خانگي 
بهره مند هستند، گفت: هم اكنون در مجموع 92 درصد 
خانوارهاي ش��هري و روس��تايي از نعمت گاز شهري 
 برخوردار هستند.ش��هبازي ادام��ه داد: همچنين از

33 شهر استان 28 شهر گاز دار ش��ده و 99.5 درصد 
جمعيت شهري ما از نعمت گاز بهره مند شده اند.

فساد را افشا كنيد ۲۰۰ ميليون 
تومان جايزه بگيريد

خراسانرضوي|رييس 
شوراي اسالمي شهر مشهد 
مي گويد: به منظور حمايت 
از افشاگران فساد، به ميزان 
دادن اطالع و جلوگيري از 
آن تا س��قف 200 ميليون 
تومان جايزه ب��ه اين افراد 
تعلق مي گيرد.محمدرضا حيدري در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، گفت: آيين نامه حمايت از افشاگران، داراي 
ابعاد مختلفي اس��ت كه هم شهروندان و هم پرسنل 
ش��هرداري مي توانند روابط ناس��الم و فسادانگيز در 
شهرداري يا سازمان هاي وابسته به شهرداري را گزارش 
دهند.او ادامه داد: اين آيين نامه گام جدي براي مقابله 
با فساد در مديريت ش��هري خواهد بود كه در اجراي 
اين آيين نامه از تجربيات موفق ساير كشور ها استفاده 
مي شود.رييس شوراي شهر مشهد گفت: در بسياري 
از كشور هاي دنيا قوانيني با عنوان حمايت از سوت زنان 
فاسد )يعني اولين فردي كه گزارشي از فساد يا تخلف 
مالي را ارايه دهند( وجود دارد.حيدري افزود: گزارشات 
فساد بايد مستند باشند زيرا در صورت مغايرت فرد مورد 
نظر اعاده حيثيت مي كند.او تصريح كرد: در ارتباط با 
ميزان اطالعات داده شده 20 درصد از منابع مكتسبه 
به فردي كه اين فس��اد را گ��زارش مي دهد پرداخت 
 مي شود.رييس شوراي شهر گفت: سقف اين پاداش

200 ميليون تومان اس��ت و اگر كارمند و پرس��نل 
شهرداري اين فس��اد را گزارش دهند ضمن ارتقاي 
شغلي دو ماه حقوق را به صورت كامل دريافت مي كنند.

افزايش 1۰ درصدي تناژ 
كاالي جابه جا شده در قزوين

قزوين|مديركل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان 
قزوي��ن گفت: بي��ش از 5 
ميليون تن كاال دراس��تان 
قزوين جابه جا شده است كه 
افزايش 9.2 درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 
داشته است.به گزارش ايلنا، جواد حق لطفي اظهار كرد: 
طي شش ماهه اول سال 1398 از مبداء استان قزوين 
بيش از 5 ميليون تن كاال توس��ط ناوگان حمل و نقل 
عمومي جاده اي اس��تان قزوين جابه جا شده است كه 
ميزان افزايش 9.2 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته داشته و براي جابه جايي اين ميزان كاال 356 هزار 

سفر كاميون باري صورت پذيرفته است.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين 
با اش��اره به اهميت و جايگاه بخش حمل و نقل كاالي 
جاده اي اس��تان به عن��وان يك��ي از بخش هاي بزرگ 
اقتص��ادي تصريح كرد: در بخش حم��ل و نقل كاالي 
جاده اي اس��تان قزوين تعداد 85 شركت حمل و نقل 
داخلي و 2 شركت حمل و نقل بين المللي، فعاليت دارند 
و اس��تان داراي يك پايانه بار عموم��ي باربري )واقع در 
كيلومتر 17 جاده بويين زهراء( است و بر اساس آمار كارت 
هوش��مند مجموعا تعداد 12500 نفر راننده و 9500 
دستگاه ناوگان با ميانگين عمر 22 سال در استان فعال 
هستند. حق لطفي خاطرنشان كرد: عمده ترين بارهاي 
استان شامل: انواع مواد پاك كننده، قطعات اتومبيل، 

خاك معدني، انواع آجر، گازوئيل، نوشابه و... است. 
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امور مالياتي موانع را براي 
تيم هاي ورزشي برطرف كند

س�نندج|نماينده مردم شهرس��تان هاي سقز و 
بانه در مجلس دهم مي گويد: سازمان امور مالياتي 
موانع را براي اسپانس��ري اش��خاص و شركت هاي 
مختلف كه از تيم هاي ورزش��ي حمايت مي كنند، 
برداش��ته تا خود نيز حامي ورزش باشند.محس��ن 
بيگلري در مراسم تجليل از قهرمانان ورزشي سقز 
اظهار داش��ت: تيم هاي ورزش��ي با هزاران مشكل 
اسپانس��ري را ب��راي حمايت از تيم هايش��ان پيدا 
مي كنند ولي امور مالياتي بخشودگي مالي را براي 
اي��ن حاميان در نظ��ر نمي گي��رد. وي اضافه كرد: 
مقايسه تعداد مدال ورزشكاران سقز با شهر سنندج 
كه مركز استان است موفقيت بزرگي براي جامعه 
ورزشي اين شهرستان است و در بيشتر رشته هاي 
 ورزش��ي مقام هاي اول را نس��بت به مركز اس��تان 
كس��ب كرديم.بيگلري س��الن ورزش��ي پنج هزار 
نفري را يكي از خواس��ته هاي به حق ورزش��كاران 
و جامعه ورزش��ي س��قز اعالم كرد و افزود: در سفر 
رييس جمهوري به كردس��تان مساعدت هاي الزم 
 براي اختصاص اعتبار براي ساخت اين سالن ورزشي 

انجام مي شود.

 پاسخگويي شبانه روزي 
مركز ارتباط بانك پاسارگاد

 مركزارتباط با مشتريان بانك پاسارگاد در تمام ايام 
هفته و به صورت 24 ساعته، پاسخگوي سواالت و 

تماس هاي مشتريان است. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، اين بانك 
در راستاي تكريم مشتريان، امكان پاسخگويي به 
سواالت و ارايه مش��اوره را از طريق مركز ارتباط با 
مش��تريان به ش��ماره 82890-021 در تمام ايام 
هفته و به صورت ش��بانه روزي فراهم كرده است. 
كارشناس��ان اين مركز در بخش هاي مش��اوره و 
اطالع رساني، باشگاه مشتريان، امور سهام، پشتيباني 
پايانه هاي فروش و بازرس��ي آماده پاسخگويي به 
مشتريان هس��تند. گفتني است بانك پاسارگاد به 
منظور پيشبرد اهداف مشتري مداري و در راستاي 
يكپارچه س��ازي فرآيند ثبت و پيگيري سواالت، 
نظ��رات، مغايرت ها و ...اقدام به اس��تقرار س��امانه 
CRM كرده اس��ت. از اين رو مشتريان مي توانند 
عالوه بر برقراري تماس تلفني با مركز، درخواست 
خود را از طريق كليه شعبه هاي اين بانك در سراسر 
كش��ور، لينك اين سامانه در  سايت بانك به نشاني 
 info@bpi.ir يا ايميل www.bpi.ir/crm
اعالم و پيگيري كنند. كارشناسان بانك پاسارگاد در 
كمترين زمان ممكن نسبت به پيگيري و پاسخگويي 

به مشتريان اقدام خواهند كرد.

 شهادت پليس مرزبان
در هنگ مرزي ماكو

ماكو|يكي از مرزبانان آذربايجان غربي هنگام 
كنترل و پايش مرزي به شهادت رسيد. استوار دوم 
علي درستي از نيروهاي هنگ مرزي ماكو حين 
ماموريت و پايش نوار مرزي در منطقه عملياتي 

بوراالن به شهادت رسيد.
 شهيد درستي اهل شهرس��تان خوي است كه 
پيكر او پس از تشييع از سوي همكارانش در ماكو 

به زادگاهش شهرستان خوي منتقل مي گردد.

توقيف ۳ فروند لنج با ۴۴ هزار 
ليتر سوخت قاچاق

كيش|فرمانده درياباني كيش گفت: 3 فروند 
لنج با 44 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف شد و 13 
خدمه و قاچاقچي توسط پليس درياباني جزيره 

كيش دستگير شدند.
علي اصغر جمالي بيان داشت: در پي گشت هاي 
درياباني كيش در آب هاي مرزي و ساحلي جزيره 
كيش تعداد 3 فروند لنج حامل سوخت قاچاق به 
ميزان 44 هزار ليتر كشف و ضبط و 13 نفر خدمه 
و متخلفين قاچاق سوخت كشف شده به بندرگاه 
صيادي كيش منتق��ل و پس از تكميل پروند به 

مقام قضايي تحويل شد.
جمالي افزود: از ابتدايي س��ال جاري عنايت به 
اولويت نيروي انتظامي و درياباني در جهت مبارزه 
با قاچاق سوخت و كاال تعداد 17 فروند لنج حمال 
س��وخت قاچاق به ميزان 256 هزار ليتر و با 55 
نفر قاچاقچي كش��ف و توقيف و تحويل مقامات 
قضايي شدند.وي گفت: اين ميزان كشفيات در 
مقايسه با هفت ماهه سال قبل 510 درصد واقع 
5 برابر افزايش كشف و ضبط سوخت قاچاق در 

اين منطقه را نشان مي دهد.

 سه مركز زيبايي فاقد مجوز 
در مشهد پلمب شد

مشهد|سه مركز زيبايي مداخله گر در امور پزشكي 
كه به صورت غيرمجاز و زيرزميني در مشهد فعاليت 
داش��ت روز چهارشنبه پلمب ش��د. رييس شعبه 
سيار تعزيرات حكومتي خراسان رضوي در حاشيه 
بازرسي از اين موسسات گفت: اين اقدام با همكاري 
كارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد، پليس 110 و دادستاني اين شهر انجام شد. 
اميد جليلي تقويان افزود: اين مراكز به ارايه خدمات 
زيبايي مانند بوتاكس، ليزر، كاشت مو، ماساژ درماني و 
الغري بدون داشتن تخصص و مجوز اقدام مي كردند.

وي اظهار داش��ت: يكي از اي��ن مراكز كه طي چند 
مرحله در موسسه را براي بازديد كارشناسان نظارت 
بر درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد باز نكرده بود، با 
حكم جانشين معاون دادستان مشهد و حضور پليس 
110 به علت مداخالت پزشكي فاقد مجوز پلمب شد.

چهرههاياستاني
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بررسي »تعادل« از ديدگاه موافقان و مخالفان »مصوبه حذف تنوع مدارس« 

آيا پايان چندصدايي مدارس نزديك است؟ 
فهرس��ت پرتنوع مدارس، موضوعي تك��راري اما پر از 
حاشيه است كه سال هاس��ت براي كاهش آن حرف و 
حديث هاي بسياري از آموزش و پرورش گرفته تا خانه 
ملت وجود داشت كه هيچ كدام تاكنون به نتيجه نرسيد 
به اين ترتيب فهرس��ت 24 موردي انواع مدارس كه از 
سال ها قبل بر سر ساماندهي آن بحث هاي مطرح شد 
و جواد حسيني، سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش 
هم تابس��تان امس��ال به دنبال حذف آن بود به عنوان 
يك چالش به وزير جديد رسيد تا اينكه سرانجام هفته 
گذشته مصوبه اي مبني بر كاهش تنوع مدارس به دو نوع 
دولتي و غيردولتي در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
شد و منتظر نظر شوراي نگهبان است. كاهش تنوعي 
كه هرچند زمزمه ه��اي آن از بعد از اعالم نتايج كنكور 
سراسري امسال ش��دت گرفت و در اقدامي ناگهاني و 
در روزهايي كه آم��وزش و پرورش در طرح هاي جديد 
بهارس��تاني ها پر رنگ ش��ده بود، مصوب ش��د اما اين 
طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسياري داشت. 
گروهي معتقدند كاهش تنوع مدارس در نهايت به نفع 
خصوصي سازي آموزش و پرورش مي شود و نتيجه اي جز 
تقويت مدارس غيردولتي ندارد، ضمن اينكه اين مصوبه با 
قانون هم مغايرت دارد اما در مقابل گروه ديگري هستند 
كه با كاهش تنوع فهرست 24 موردي مدارس موافقند 
و اين طرح را از نظر تركيب دانش آموزان و جلوگيري از 
تنوع مديريتي يك كار كارشناسانه و قابل دفاع مي دانند. 

    مخالفان و ارجاع به قانون
طرح ح��ذف تنوع مدارس در حالي در مجلس ش��وراي 
اس��المي به تصويب رسيد كه مخالفان داليل بسياري را 
براي ناكارآم��د بودن و ابهام در اين طرح مطرح مي كنند 
كه در راس آنها هم مركز پژوهش هاي مجلس قرار دارد. 
در گزارشي كه روز گذشته از سوي اين مركز منتشر شد، 
حذف تنوع مدارس در نظام آم��وزش و پرورش ايران به 
عنوان عاملي مطرح ش��ده كه در نهايت خصوصي سازي 
را گسترش داده و عدالت آموزش��ي را نقض مي كند. در 
بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: » تقسيم مدارس به 
دولتي و غيردولتي فاقد وجاهت كارشناسي است و افزوده 
و آورده اي براي نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا 
دربرندارد. از سوي ديگر حذف مدارس باكيفيت دولتي به 
رشد فزاينده مدارس غيردولتي خواهد انجاميد و ضمن 
از بين رفتن دسترس��ي دانش آم��وزان مناطق محروم و 
كم برخ��وردار به مدارس باكيفيت باال عدالت آموزش��ي 
را خدش��ه دار خواهد كرد.« در بخش دوم گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس به مغايرت هاي اين مصوبه با قانون 
اشاره و نوشته شده است: »اين طرح با اصل هفتادوپنجم 
قانون اساس��ي مغايرت دارد چرا كه مدارس فعلي طيف 
متنوعي از ش��يوه تأمين منابع مالي را تشكيل مي دهند 

كه برخي از آنها وابسته به ساير دستگاه ها هستند، برخي 
همچون مدارس هي��ات امنايي و مدارس تيزهوش��ان 
قس��متي از هزينه آنها از طرف خانواده ها تأمين مي شود 
و برخي از مدارس همچون مدارس شاهد و ايثارگر مورد 
حمايت مالي نهادهايي بيرون از وزارت آموزش و پرورش 
همچون بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند بنابراين 
حذف اين مدارس به افزايش هزينه عمومي دولت خواهد 
انجامي��د، ازهمين رو مغاير با اص��ل هفتادوپنجم قانون 
اساسي است. از سوي ديگر اين طرح با سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش هم در تضاد است چرا كه در راهكار 5-3 
سند تحول درخصوص تأمين و بسط عدالت دربرخورداري 
از فرصت هاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب چنين آمده 
اس��ت: » توانمندس��ازي دانش آموزان ساكن در مناطق 
محروم، روستاها، حاشيه ش��هرها، عشاير كوچ نشين و 
همچنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تأكيد بر ايجاد 
فرصت هاي آموزشي متنوع و با كيفيت« بنابراين كاهش 
تنوع مدارس اين اصل از س��ند تحول را تحت تاثير قرار 

داده و از بين مي برد.
عالوه بر گزارش مركز پژوهش ها برخي از كارشناس��ان 
آموزش و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي هم با اين 
طرح مخالف بوده و آن را زمينه سازي رونق خصوصي سازي 

آم��وزش و پ��رورش مي دانن��د. عليرضا س��ليمي عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
درباره مصوبه اخير مجلس مبني بر كاهش تنوع مدارس 
گفت: نيت طراحان در اين خصوص درست بوده است و 
معتقدند كه تنوع مدرسه باعث شده كه يك نوع تبعيض 
در نحوه ارايه سرويس به دانش آموزان داشته باشند ولي 
واقعيت اين اس��ت كه اين مصوبه با اين س��بك ابهاماتي 
دارد. در حالي كه بايد مش��خص ش��ود كه آيا قرار است 
مدارس دولتي را در اين طرح توسعه دهيم كه اگر مقصود 
اين است بنده معتقدم كه اين مصوبه موجب خواهد شد 
مدارس غيردولتي بيش��تر و گس��ترش پيدا كند و ما به 
سمت خصوصي سازي بيشتري حركت كنيم و اين دقيقا 
نتيجه اش برعكس آن چيزي اس��ت كه از ظاهر موضوع، 
فهميده مي ش��ود. او افزود: در حال حاضر نزديك به 3۰ 
درصد از بودج��ه آموزش و پرورش را بخش خصوصي به 
دوش مي كش��د و در بعضي از كشورهاي پيشرفته مانند 
امري��كا ۱۸ درصد بر عهده بخش خصوصي اس��ت؛ پس 
بخش خصوصي به كمك آموزش و پرورش آمده و دولت 
هم ساليان سال است كه دنبال خصوصي سازي بوده است 

و ما به اين سمت سوق داده شده ايم.
اظهارات سليمي در حالي اس��ت كه ابراهيم سحر خيز، 

كارش��ناس آموزش معتقد است چنين تصميمي سبب 
فش��ار اقتصادي بر خانواده ها مي ش��ود چرا كه مدارس 
دولتي ظرفيت الزم براي پاسخگويي به دانش آموزان را 
ندارد. او درباره اين موض��وع به »تعادل« گفت: تراكم در 
مدارس دولتي باالس��ت. برخي مدارس معل��م ندارند و 
برخي مدارس بي تعارف كانون بزه هستند و پر از آسيب 
اجتماعي. پس والديني كه ببينند مدرسه تيزهوشان و 
هيات امنايي در كار نيست وام مي گيرد و فرش زيرپايش 
را مي فروشد و از بستگانش قرض مي گيرد تا فرزندش برود 
مدرس��ه غيردولتي. متاسفانه آن اصل 44 قانون اساسي 
درباره خصوصي سازي در كشور رخ نداده اما در آموزش 
و پرورش كه حاكميتي ترين بخش است و مانند سالمت 
بخش حساسي است، رخ داده است.نتيجه اينكه مدارس 
دولتي با كيفيت و امكانات نداريم و بچه هاي روستايي و 

مناطق محروم عمال فراموش شده هستند.

  موافق�ان و تاكي�د ب�ر رف�ع تبعي�ض مي�ان 
دانش آموزان

اگرچ��ه مخالف��ان طرح بر نق��ض عدالت آموزش��ي در 
مصوبه حذف تنوع م��دارس تاكيد مي كنند اما موافقان 
معتقدند حذف مدارس مختلف تبعيض و مرزبندي ميان 

دانش آموزان را از بين مي برد و به برچس��ب زني ها پايان 
داده مي ش��ود. محمد داوري كارش��ناس آموزش درباره 
اين موضوع به تعادل گفت: م��ا در تركيب دانش آموزان 
بزرگ تري��ن ايراد كارشناس��ي را داريم چراك��ه با تنوع 
مدارس به لحاظ تركيب دانش آموزان مواجهيم. يعني ما 
به دانش آموزان برچس��ب كم هوش و تيزهوش، پولدار و 
بي پول، خانواده شاهد و غير شاهد و غيره مي چسبانيم و تا 
هنگامي كه با تفكيك هاي اينچنيني مواجه هستيم، مغاير 
با اصول تعليم و تربيت رفتار كرده ايم. بچه ها بايد با همان 
تركيبي كه در جامعه زندگي مي كنند، در نهاد مدرس��ه 
زندگي كردن را تمرين كنند و مدارس ما بايد تلفيقي از 
دانش آموزان با بهره هوشي متفاوت، خانواده هايي متفاوت 
و سطح اقتصادي متفاوت باشد. به عنوان مثال هنگامي كه 
بچه اي مي تواند با بچه ديگر كه والدينش سرايدار همان 
مدرسه است در يك مدرسه درس بخواند، چرا نبايد اين 
اتفاق بيفتد؟ يا بچه اي ك��ه از يك معلوليت كوچك رنج 
مي برد و مي تواند در م��دارس عادي تحصيل كنند چرا 
جلوي اين اتفاق گرفته مي شود؟ مدرسه بايد كلكسيوني 
از دانش آموزان در جامعه باش��د تا بتواند عنوان مدرسه 

زندگي را به خود گيرد.
او افزود: حتي تفكيك تيزهوشان با رويكرد نخبه پروري 
اشتباه اس��ت. تيزهوش��ان بايد در مدارس عادي درس 
بخوانند و براي شان كالس هاي فوق برنامه گذاشته شود. 
به عنوان مثال مدارس در شيفت صبح مي توانند يك برنامه 
عمومي داشته باشند و بعدازظهرها به صورت جداگانه براي 
دانش آموزان ضعيف يا تيزهوش كالس هاي فوق برنامه 
بگذارند.اين تفكي��ك مديريتي معنادار نبوده و حاصل و 
خروجي يك مدرسه به ظاهر بهتر، به دليل تفاوت مديريت 
آن نيست بلكه نتيجه تركيب دانش آموزان و پولي است 
كه دريافت مي شود. هر دو رويكرد به لحاظ علوم تربيتي 
يك نقص اس��ت. بنابراين كاهش تنوع مدارس به لحاظ 
تركيب دانش آموزان و جلوگيري از تنوع مديريتي يك 

كار كارشناسانه و قابل دفاع است.
اظهارات اين كارش��ناس آموزش در حالي است كه روز 
گذشته مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش 
و پرورش هم اعالم كرد اين شورا با حذف تنوع از مدارس 
موافق اس��ت. او درباره اين موضوع گفت: اگر اين طرح به 
تاييد شوراي نگهبان برس��د الزم االجراست و البته بايد 
گفت كه در حال حاض��ر در آموزش و پرورش نيز همين 
دو مدرسه دولتي و غيردولتي را داريم و مدارسي همچون 
استعدادهاي درخشان، شاهد و هيات امنايي و... در ذيل 
مدارس دولتي هس��تند. با كاهش تن��وع مدارس موافق 
هستيم كه البته بايد با مالحظات آموزش و پرورش تنظيم 
شود و شرايط اجراي آن فراهم شود. اگر اين طرح تصويب 
شوراي نگهبان شود، دوره گذار بايد تعريف شود تا بسترها 

از جمله معلم ويژه، برنامه درسي افزون و... فراهم شود.
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راهكارهاي كنترل قاچاق 
معكوس دارو

نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد بر 
اينكه داروخانه هاي مرجع به ويژه هالل احمر بايد 
به عنوان نقطه اتكا مردم عمل كنند، افزايش قيمت 
دارو، استفاده از بيمه ها و كنترل مبادي خروجي را 
از جمله راهكارهاي كنت��رل قاچاق معكوس دارو 

دانست.
مرتضي خاتم��ي با بيان اينكه افزاي��ش توليد 5۰ 
درصدي دارو و داروهاي ارزان قيمت زمينه قاچاق 
دارو به كشورهاي همس��ايه را فراهم آورده است، 
گفت: قاچاق ممكن است بيشتر به صورت مسافري 
باشد و در برخي اقالم، قيمت در داخل و خارج كشور 
تا ۸ برابر اس��ت. نايب رييس كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اس��المي در مورد مقابله با 
پديده قاچاق دارو، اف��زود: بهترين راهكار كنترل 
قاچاق، افزايش قيمت دارو و استفاده از بيمه ها است، 
تا مردم در كش��ور از داروي ارزان استفاده كنند و از 
سويي داروهاي ارزان به خارج كشور قاچاق نشوند 
البت��ه كنترل مبادي خروجي چه مس��افري و چه 
كااليي، مي تواند تا حدودي موثر باش��د اما راه حل 
نهايي نيست. او يادآور شد: افزايش قيمت و استفاده 
از ظرفيت بيمه ها براي پوشش دارو مي تواند به نفع 
توليد كننده، مصرف كننده و بيمه ها باشد؛ درست 
نيس��ت حق مردم، نصيب قاچاقچيان دارو ش��ود. 
نماينده مردم ماهنشان و ايجرود در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه حدود ۹۷ درصد داروها توليد 
داخل هستند، گفت: 3 درصد داروها وارداتي و اغلب 
داروهاي خاص هستند كه حدود 5۰۰ ميليون دالر 
ارزب��ري دارند البته براي واردات م��واد اوليه دارو و 
تجهيزات در مجم��وع بيش از 5/2 ميليون دالر ارز 
نياز داريم. خاتمي در مورد تامين ارز دارو و تجهيزات 
پزشكي به خانه ملت گفت: با توجه به شرايط تحريم 
بايد بانك مركزي در خصوص تخصيص ارز مورد نياز 
براي تامين م��واد اوليه داروهاي خاص و تجهيزات 
پزشكي كه توليد داخلي ندارد با سرعت بيشتري 
عمل كند تا هيچ مشكلي در روند توليد و تامين دارو 

و تجهيزات پزشكي به وجود نيايد. 

ويزيت متخصصان طب سنتي 
تحت پوشش بيمه 

دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت 
گفت: بنا شد، سازمان هاي بيمه گر با حمايت از 
متخصصان طب سنتي، ويزيت اين افراد را تحت 
پوشش قرار دهند. سجاد رضوي، در جلسه شوراي 
عالي بيمه س��المت كه با حضور وزير بهداشت، 
برگزار شد، در خصوص مصوبات اين جلسه افزود: 
در جلسات شوراي عالي بيمه سالمت درخصوص 
داروه��ا و خدمات جديدي كه م��ورد نياز مردم 
است، تصميم گيري مي شود. او ادامه داد: يكي از 
موضوعات مطرح شده در جلسه امروز، موضوع 
طب سنتي است كه بنا شد، سازمان هاي بيمه گر 
با حمايت از متخصصان طب سنتي، ويزيت اين 
افراد را تحت پوش��ش قرار دهند، البته اين اقدام 
منوط به تدوين راهنماهاي باليني و تعيين حدود 
خدماتي است كه متخصصان طب سنتي اجازه 
دارن��د انجام دهند. رضوي اظه��ار كرد: موضوع 
ديگري كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت، پوش��ش بيمه اي برخي از داروهاي 
مورد نياز بيماران خاص كه تعدادشان در كشور 
محدود است، بود. در جلسه امروز، بنا شد، داروي 
ماسيتنتان تحت پوشش بيمه قرار گيرد. داروي 
ماسيتنتان براي درمان پرفش��اري اوليه ريوي 
تجويز مي ش��ود. دبير و رييس دبيرخانه شوراي 
عالي بيمه سالمت خاطرنشان كرد: در اين جلسه 
همچنين، خريد راهب��ردي و ضوابط نحوه قرار 
دادن خدمات و تجهيزات پزش��كي در پوشش 
بيمه اي نيز مطرح و م��ورد تاييد قرار گرفت و از 
اين پس، در دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت، 

براساس اين ضوابط اقدام خواهد شد. 

نياز ايران به ۳۰۰ هزار 
روانشناس و مشاور

رييس س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
با بيان اينكه بر اس��اس اس��تانداردهاي جهاني هر 
5۰خانوار به يك روانشناس و مشاور نياز دارند، گفت: 
براساس آمارهاي موجود حدود 22 ميليون خانوار در 
ايران زندگي مي كنند كه طبق استانداردهاي جهاني 
به 3۰۰ هزار روانشناس و مشاور در كشور نياز داريم. 
محمد حاتمي با بيان اينكه بر اساس استانداردهاي 
جهاني هر 5۰ خانوار به يك روانشناس و مشاور نياز 
دارند، اظهار كرد: براساس آمارهاي موجود حدود 
22 ميلي��ون خانوار در اي��ران زندگي مي كنند كه 
طبق استانداردهاي جهاني به 3۰۰ هزار روانشناس 
و مشاور در كشور نياز داريم، البته هم اكنون حدود 
25۰ هزار دانشجو در رشته روانشناسي و مشاوره 
در حال تحصيل هستند كه نشان مي دهد در آينده 
با مشكل كمتري در اين زمينه مواجه هستيم. او به 
ايسنا گفت: نهادهاي مسوول بايد بپذيرند كه براي 
ارايه خدمات روانشناسي و مشاوره به سراسر كشور 
نيازمند برنامه ريزي  مش��خصي هس��تيم، در غير 
اين صورت ارايه خدمات همچنان به كالن شهرها 
محدود مي شود. حاتمي با اشاره به اينكه خانواده هاي 
كم درآمد و آسيب پذير نيز همانند ساير اقشار جامعه 
به خدمات مشاوره و روانشناسي نياز دارند، يادآور 
شد: اكثر جمعيت ايران به دليل عدم برخورداري از 
بيمه خدمات اجتماعي و سالمت و نبود تسهيالت 
در مناطق محروم و حاشيه اي از خدمات روانشناسي 
و مشاوره محروم هستند و تنها كالن شهرها از اين 
خدمات بهره مي گيرند. بهره مندي همه مردم ايران 
از خدمات روانشناسي و مشاوره نيازمند عزم ملي و 
فرهنگ سازي است و س��ازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره كشور به تنهايي نمي تواند براي تحقق اين 

مهم تالش كند.

داروخانه ها به تجويز كدام داروها مجاز شدند؟
قرار است داروخانه ها خدمت فروش شوند؛ ناخوشي هاي 
جزئي را درمان كرده و برخي  واكسن ها را نيز تزريق كنند؛ 
سندي نو كه براي داروخانه ها نوشته شده تا عالوه بر پررنگ 
ش��دن نقش داروس��ازان در نظام ارايه خدم��ات، اقتصاد 
داروخانه ه��ا را هم درمان كند؛ تغيي��ر رويكردي كه البته 
پزشكان چندان رغبتي به آن ندارند. در شرايطي كه پيش از 
اين دكتر ايرج حريرچي- معاون كل وزارت بهداشت اعالم 
كرده بود كه »حدود 3۰ درصد بار مراجعات به داروخانه ها 
بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشك است 
تا از اين طريق مردم بتوانند هزينه هاي خود را كاهش داده 
و پ��ول ويزيت را پرداخت نكنند«؛ و از اين موضوع نيز ابراز 
نگراني كرده بود، سند جديد خدمات سالمت در داروخانه ها 
در مهر ماه از س��وي وزارت بهداشت ابالغ شد؛ سندي كه 
از همان ابتداي طرح، موافقان و مخالفان زيادي داش��ت. 
به هر حال حدود ۱3۰۰۰ داروخانه در كش��ور وجود دارد 
كه ۱2۰۰۰ مورد از آنها، داروخانه هاي خصوصي هستند 
كه در همه مناطق اع��م از برخوردار و محروم ارايه خدمت 
مي كنند و بايد اقتصاد آنها را دريافت. بر همين اساس بود كه 
دكتر محمدرضا شانه ساز- رييس سازمان غذا و دارو چندي 
پيش از تدوين و ابالغ س��ند جامع خدمات نوين سالمت 
در داروخانه ها خبر داد و تاكيد ك��رد كه در اين حوزه بايد 
به سمتي رويم كه درآمد داروخانه ها بيشتر بر اساس ارايه 

خدمات باشد، نه فروش صرف دارو.

      داروخانه گلوگاهي براي جلوگيري از مصرف 
غيرمنطقي دارو

وي همچنين اعالم كرد: وقتي قرار اس��ت داروخانه فقط 
درآمدش را از محل فروش دارو كس��ب كند، ناخواسته به 
س��مت فروش بيش��تر دارو مي رود. اين درحالي است كه 
داروخانه گلوگاهي براي جلوگيري از مصرف غيرمنطقي دارو 
است. بنابراين بايد به سمت توجه به خدمات داروخانه ها رويم 

كه مي تواند صرفه جويي هاي عظيمي در پي داشته باشد.
البته اين طرح هم مانند هر طرح نو ديگري موافقان و مخالفان 
خود را دارد. به طوري  كه وزارت بهداشتي ها و انجمن صنفي 

داروسازان معتقدند كه خدمات داروسازان دسترسي بيماران 
به خدمات سالمت را افزايش داده و بر اين اساس صف انتظار 
بيماران كمتر شده، بيماران راحت تر به خدمات دسترسي 

خواهند داشت و هزينه بيمار نيز كاهش خواهد يافت.

      وزارت بهداشت صنفي فكر نمي كند
به دنب��ال اين تصمي��م وزارت بهداش��ت، چندي پيش 
مهناز خيرانديش- مديركل دفتر نظارت و پايش مصرف 
فرآورده هاي سالمت سازمان غذا و دارو با بيان اينكه سند 
جامع خدمات سالمت مساله مهمي اس��ت كه بايد از آن 
دفاع كرد، گفت: نظام سالمت صنفي فكر نمي كند و وزارت 
بهداشت نبايد به اين موضوع نگاه صنفي داشته باشد، بلكه 
نظام سالمت بايد به دسترسي راحت تر مردم به خدمات و 
پايين آوردن پرداختي از جيب بيماران فكر كند. او تاكيد كرد: 
بيمه ها نيز بر اين باور هستند كه اگر برخي خدمات توسط 
داروساز ارايه شود، برايشان هزينه- اثربخش تر تمام مي شود 

و گيرندگان خدمت نيز كمتر دچار عوارض مي شوند.

      داروساز؛ پرچم دار پايش سالمت يا جايگزين 
پزشك درمانگر؟

در عي��ن ح��ال مه��دي زارع��ي- رييس ش��وراي عالي 
داروخانه هاي انجمن داروسازان ايران نيز در اين باره به ايسنا، 
گفت: داروسازان مستقر در داروخانه ها در دسترس ترين 
عضو تيم درماني هستند كه در هر زمان آماده ارايه خدمات 
دارويي و درماني به بيماران و مراجعه كنندگان هستند و 
مي توانند پرچم دار نقش مراقبتي و پايش سالمت باشند، 
البته نه جايگزين پزشك درمانگر. اين گفته ها در حالي است 
كه برخي از كارشناسان حوزه سالمت و به ويژه سازمان نظام 
پزشكي انتقاداتي را نسبت به سند خدمات نوين سالمت در 
داروخانه ها مطرح كرده اند. به عنوان مثال يكي از بندهاي 
اين س��ند، تزريق برخي واكس��ن ها در داروخانه است، اما 
منتقدان آن انجام واكسيناسيون را در شرح وظايف داروساز 
نمي دانند و اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا داروخانه ها 
فضايي براي واكسيناسيون دارند؟. همچنين بر اساس اين 

سند، داروسازان مجاز به تجويز برخي داروها هستند، اما بايد 
پرسيد داروسازان چه داروهايي را مي توانند تجويز كنند و 
آيا اين اقدام نقش پزشك را كمرنگ نمي كند؟. در اين زمينه 
محمدرضا ظفرقندي-رييس كل سازمان نظام پزشكي هم 
در نامه اي خطاب به رييس سازمان غذا و دارو ضمن تاكيد 
بر لزوم دريافت نظر مشورتي از سازمان نظام پزشكي در اين 
موارد، اعالم كرد كه »سند فوق الذكر بدون استعالم نظر و 
مشورت سازمان نظام پزشكي ابالغ شده و موارد متعدد از 
تعارض قانوني و اشكاالت اجرايي در آن مالحظه مي شود«. او 
با تاكيد بر اينكه عدم اصالح موارد مذكور باعث تداخل جدي 
و آسيب در روند درماني بيماران شده و عوارض خطيري به 
همراه خواهد داشت، تاكيد كرد كه »ضمن ابرام بر ضرورت 
استعالم نظر مشورتي و اصالحي سازمان نظام پزشكي قبل از 
ابالغ اينگونه اسناد، اصالح و حذف بندهاي متعددي از قبيل 
»درمان بيماري هاي جزئي« كه ابعاد و حدود تشخيصي آن 
قابل تصور نيست و ذكر آن در سند مذكور، موجب اختالل 
در روند درمان و احتمال آسيب بيماران خواهد شد و موارد 
ديگري كه در جلسه كارشناسي و فني عنوان خواهد شد؛ 

مورد تاكيد است«.

      پاسخ سازمان غذا و دارو به انتقادات
در پاسخ به اين انتقادات دكتر مهناز خيرانديش- مديركل 
دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي سالمت سازمان 
غذا و دارو در گفت وگو با ايسنا، گفت: در سال هاي اخير جهان 
در جهت توسعه ارايه خدمات سالمت در داروخانه گام هاي 
بلندي برداشته است؛ به طوري كه در بسياري از كشورها 
مانند آلمان، استراليا، انگلستان، مالزي، نيوزيلند، دوبي و 
ديگر كشورها خدمات و اس��تانداردهاي جديد براي ارايه 

خدمات سالمت در داروخانه تدوين شده است.

      نقش داروساز در جلوگيري
از  خوددرماني هاي نادرست

وي افزود: مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه ايفاي نقش 
موثر داروساز در اجراي استانداردها، در ارتقاي شاخص هاي 

سالمت از جمله جلوگيري از خود درماني هاي نادرست به 
وسيله تجويز درست داروهاي OTC، شناسايي بيماران و 
ارجاع آنها به مراكز درماني موثر بوده است. اين درحالي است 
كه با وجود اضافه شدن دروس باليني به دروس داروسازي 
در نظام آموزشي كشورمان كه باعث ش��ده داروسازان از 
توانمندي و دانش بااليي براي كمك به درمان بهتر بيماران 
برخوردار باش��ند، اما هنوز ارايه خدمت داروساز در ايران 
براي عموم جامعه با تعاريف استاندارد و جامع شناخته شده 
نيست. خيرانديش با بيان اينكه سند جامع خدمات سالمت 
در داروخانه هاي ايران، با هدف ارتقاء سطح سالمت جامعه 
اجرا خواهد شد، افزود: اين سند در راستاي پوشش همگاني 
سالمت از طريق بهره گيري مردم از توانمندي داروسازان 
انجام مي شود. بنابراين سند جامع خدمات داروخانه ها براي 
هدايت بيمار و اصالح فرهنگ مردم در راس��تاي مصرف 
منطقي دارو در جامعه تدوين شده است. تاكيد مي كنم كه 
در اين سند نه تنها هيچ اختيار و وظيفه اي خارج از ضوابط و 
مقررات براي داروساز ديده نشده، بلكه در تدوين سند بيشتر 
به مشاركت داروساز با ديگر گروه هاي پزشكي توجه شده 
است. مديركل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت سازمان غذا و دارو با اشاره به بندهاي مهم سند جامع 
خدمات سالمت در داروخانه هاي ايران، اظهار كرد: يكي از 
بندهاي مهم اين س��ند مداخله موثر داروساز در استفاده 

 OTC از داروهاي بدون نياز به نس��خه يا همان داروهاي
براي درمان ناخوشي هاي جزئي و هدايت جامعه از درمان 
خودسرانه به سمت خود مراقبتي است. بنابراين داروساز 
بيماران را در انتخاب درمان هاي خودمراقبتي كم عارضه تر و 
موثرتر هدايت كرده و در صورت وجود عالئم هشدار، مراجعه 

صحيح و به موقع به پزشك را به بيماران گوشزد مي كند.

      شرط تزريق واكسن آنفلوآنزا در داروخانه
خير انديش افزود: يكي ديگر از خدمات مهمي كه در اين 
سند طرح شده، ايجاد بستر امكان تزريق واكسن هايي مانند 
واكسن آنفلونزا، در همان محل داروخانه اي است كه واكسن 
در آنجا به فروش مي رسد. ارايه اين خدمت به پوشش بيشتر 
و مناسب تر واكسن و همچنين حفظ سالمت و زنجيره سرد 
واكس��ن و در نتيجه سالمت جامعه و آرامش مردم كمك 
بزرگي مي كند. او در عين حال تاكيد كرد: بايد توجه كرد كه 
اجراي هريك از بندهاي سند منوط به تدوين استانداردهاي 
خدمت و ايجاد بستر مناس��ب براي نظارت و پايش نحوه 
اجراي آن خواهد بود. اين نظارت و پايش نيز تحت نظارت 
شوراي عالي راهبري كه به رياست وزير بهداشت و با حضور 
رييس سازمان غذا و دارو، معاونين بهداشت و درمان وزارت 
بهداشت، رييس كل سازمان نظام پزشكي و ديگر ذي نفعان 

حوزه سالمت تشكيل مي شود، انجام خواهد شد.

جذب ۸ هزار پرستار در مقابل كمبود ۱۰۰ هزار نفري 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با اشاره به كمبود شديد 
نيروي پرستار در بيمارستان هاي كشور گفت: جذب ۸ هزار پرستار 
در مقابل كمبود ۱۰۰ هزار نفري مشكلي را حل نمي كند. حيدر علي 
عابدي در رابطه با صحبت هاي اخير معاون وزارت بهداشت مبني بر 
كمبود پرستار در مناطق مرزي كشور گفت: با توجه به كمبود پرستار 
در برخي از مناطق مرزي و سختي حفظ و نگهداشت پرستاران در اين 
مناطق، وزارت بهداش��ت تصميم دارد با تدوين آيين نامه در صورت 
نبود پرستار داوطلب از فارغ التحصيالن غير ايراني مقيم ايران بهره مند 
شوند كه اغلب آنها نيز شهروندان تبعه افغان هستند اما اين موضوع به 
معني وجود مشكل عمده در مناطق مرزي نيست. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم اظهار كرد: با توجه به موارد مذكور برآورد تعداد نيروهاي در 

انتظار استخدام و نيروي هاي مورد نياز كشور كار راحتي است، از طرفي 
بر اساس استاندارد هاي موجود و صحبت هاي وزير سايق بهداشت و 
درمان و معاون كل وزارت بهداشت با كمبود ۱۰۰ هزار نيروي پرستار 
مواجه هستيم. عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس، در رابطه با 
آخرين وضعيت استخدام ۸ هزار نيروي پرستاري در نيمه دوم سال 
۹۸، يادآور شد: براساس گفته هاي مسووالن مربوطه فراخوان جذب 
نيروي پرستار در آبان ماه داده مي شود اما وضعيت كمبود ها به حدي 
وخيم است كه با جذب ۸ الي ۱۰ هزار نفر هيچ مشكلي حل نمي شود، 
بنده معتقدم به منظور افزايش كيفيت مراقبت ها بايد ۱۰۰ هزار پرستار 
جذب ش��ود چرا كه جذب ۸ هزار پرستار در مقابل كمبود ۱۰۰ هزار 

نفري بسيار ناچيز است.

مدارس كپري برچيده نمي شوند
رييس سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور از بهينه سازي 
و متناسب سازي مدارس كپري خبر داد و گفت: كپر جزئي از معماري 
منطقه است، به دنبال كپرزدايي نيستيم بلكه بايد سازه هاي مناسبي 
را جايگزين كنيم.  مهراله رخشاني مهر درباره آخرين وضعيت مدارس 
كپري و در پاس��خ به اينكه آيا برنامه اي ب��راي حذف مدارس كپري 
بعد از مدارس خش��ت و گلي خواهيد داشت يا خير؟ گفت: كپر جزو 
معماري برخي مناطق كش��ور است و حتي در بسياري مناطق ديده 
مي شود كه خانواده ها در باغ و ويالي خودشان هم كپري ساخته اند و از 
مهمانهايشان در آنجا پذيرايي مي كنند؛ همچنين هتل كپري ساخته 
ش��ده كه مورد استقبال قرار گرفته اس��ت.  او ادامه داد: كپر جزئي از 
معماري است و به علت اقليم خاص يك منطقه ساخته مي شود. رييس 

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه مدارس 
كپري بهينه سازي شوند به ايسنا گفت: براي استفاده مناسب از معماري 
منطقه برنامه ريزي جدي داريم. وي درباره علت بحث كپرزدايي كه در 
مقطعي نيز مطرح و انجام شد، اظهار كرد: در دوره اي اين بحث مطرح 
شد و كپرها را حذف كردند اما بعد از آن شاهد بوديم كه دوباره تعدادي 
كپر توليد شد. به جاي اين كار بايد سازه مناسب براي اين امر طراحي 
شود.  رخشاني مهر ادامه داد: در سيستان و بلوچستان يكسري سازه ها 
تحت عنوان سازه هاي توپي در حال طراحي است كه مشابه كپر بوده 
و با اس��تقبال مواجه شده است. ما به دنبال ساخت چنين سازه هايي 
هستيم كه البته قيمت بااليي هم ندارند و شايد حدود 45 تا 5۰ ميليون 
تومان هزينه دربر داشته باشد. كپرها يك كالسه بوده و وسيع نيستند. 
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مصايب طرح دوباره يك مساله قديمي

توافق مجمع نمايندگان براي جدايي»ري« از تهران
گروه راه و شهرسازي |آزاده كاري| 

روز گذشته پروانه مافي، عضو هيات رييسه كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي از توافق 
مجمع نمايندگان تهران براي جدايي شهرري از تهران 

خبر داد. 
به گزارش »تعادل« طي سال هاي اخير و در بازه هاي 
زماني چندين بار موضوع جدايي ري از تهران مطرح 
شده و هر بار اين موضوع مورد مناقشه قرار گرفته است؛ 
نخستين بار در سال 89 جدايي ري از تهران مطرح شد 
موضوعي كه منجر به واكنش مهدي چمران، رييس 
وقت ش��وراي ش��هر 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.
مهدي چمران، رييس سابق شوراي شهر تهران در اين 
باره عنوان كرد: »با اجراي اين طرح، تجزيه طلبي استاني 
اوايل انقالب دوباره از سر گرفته مي شود؛  منفك كردن 
يك ش��هر تبعات زيادي دارد و اگ��ر دليل اين جدايي 
شهرستان ري از تهران داشتن فرمانداري مستقل در آن 
است، مي توان فرمانداري شهرستان ري را منحل كرد.« 
بعد از بحث هاي رس��انه اي فراوان باالخره پرونده اين 
موضوع در آن مقطع بسته شد.اما حدود دو، سه هفته 
پيش نمايندگان مجلس طرح��ي را به عنوان جدايي 
شهرس��تان ري از ته��ران 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 جداي��ي ري از تهران بر اي��ن باورند كه ري 
بار مش��كالت ته��ران را به دوش مي كش��د در حالي 
ك��ه دارايي هاي ري در تهران هزينه مي ش��ود. برخي 
نيز معتقدند از آنجا كه ري فرمانداري مس��تقل دارد 
بنابراين بايد ش��وراي ش��هر جداگانه داشته باشد و از 

تهران جدا شود. 
حسن خليل آبادي، عضو كميسيون فرهنگي شوراي 
ش��هر تهران از موافقان جدايي ري از تهران اس��ت. به 
گفته خليل آبادي شهرري اگر شهر است، بايد شوراي 
مستقل داشته باشد. اينكه ري، پيوست تهران شده، 
خالف قانوني اساسي است و از شوراي نگهبان نيز تعجب 
مي كنم كه چرا با اين موضوع مخالفت نمي كند. چرا كه 
طبق اصل 1۰۰ همه شهرها، روستاها و بخش ها بايد 

شوراي شهر داشته باشند.
خليل آبادي با اش��اره به اينكه اين موض��وع در زمان 
احمدي نژاد نيز مطرح شد،  توضيح داد: متاسفانه دعواي 
احمدي نژاد و قاليباف سبب شد كه تبصره اي ذيل ماده 
1۲ قانون شوراها مبني بر اينكه در تهران، ري و تجريش 
يك شورا تشكيل ش��ود، اضافه شد و اگر اين دعوا بين 
قاليباف و احمدي نژاد نبود حق مردم شهرري تضعيف 
نمي شد چراكه از سال 9۲ شوراي شهر مشتركي شكل 
گرفت و قبل از آن ري به صورت جداگانه اداره مي شد. 
ش��ايد بتوان گفت، خليل آبادي جزو معدود اعضاي 
شوراست كه با اين جدايي موافق است. زهرا نژاد بهرام، 
عضو هيات رييسه شوراي شهر درجلسه هفته جاري 
شوراي شهر عنوان كرد كه مجمع ليست اميد تهران در 
مجلس شوراي اسالمي طرحي را با عنوان جدايي ري 
از تهران و شميرانات مطرح كرده كه مديريت شهري با 

اين طرح مخالف است. 

    تعجب از توافق مجمع نمايندگان
نژادبهرام در گفت وگو با »تعادل« در واكنش به توافق 
مجمع نمايندگان تهران بر جدايي ري از تهران با ابراز 

تعجب از اين موضوع گفت: به عنوان نماينده مردم شهر 
تهران اين موضوع را به صالح مردم شهرري نمي دانم و 
در صورت وقوع اين امر مشكالت جدي گريبانگير اين 
منطقه خواهد شد. اين امر بستري بر جدايي رويكرد 
توسعه گرايانه ش��هر تهران از منطقه ري خواهد بود. 
ري و تهران به هم پيوسته اند و ماهيت آن را نمي توان 
تغيير داد. ري نام منطقه ۲۰ شهرداري تهران است كه 
به لحاظ تاريخي و هويتي بسيار ارزشمند بوده و بايد به 
شكل ويژه به آن نگاه شود اما اين به مفهوم آن نيست 

كه بايد از تهران جدا شود.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
اين رويكرد انتخاباتي اس��ت، عنوان كرد: اين رويكرد 
بيش از اينكه به صالح ش��هر و شهروندان تهران، ري 
و تجريش باش��د، منافع انتخاباتي دارد. تصورم بر اين 
است كه اين نوع رويكردها نبايد مورد توجه قرار گيرد. 
در كش��وري كه متشكل از قوميت هاي مختلف است 
و افراد به راحت��ي در كنار هم و در قالب يك چارچوب 
مشترك سرزميني زندگي مي كنند، مردم ضمن اينكه 
پيگير مشكالت منطقه اي خود هستند اما هويت هاي 
مش��ترك ش��ان پيوند آنها را به اين سرزمين تقويت 
مي كند.در س��رزميني كه چنين الگوي رفتاري دارد 
ورود پيدا كردن به عرصه هاي جدايي طلبانه از ماهيت 
كاركردي، همگرايانه و اتحاد شهروندان كشور جداست.

نژاد به��رام از نمايندگان مجلس خواس��ت كه با دقت 
بيش��تري روي اين موضوع كار كنن��د و عنوان كرد: 
امروز منافع خ��رد نبايد بر منافع كالن توس��عه اي و 
پيوستگي هاي شهري تهران سايه بيندازد. بايد همانقدر 
كه به منطقه 13 نگاه داريم ب��ه منطقه ۲۰ نيز توجه 
داشته باش��يم همه اين پيوستگي درقالب يك شهر و 
مجموعه تهران، ري و تجريش حاصل مي شود. اكنون 
اليحه مديريت يكپارچه ش��هري در كميسيون هاي 
دولت در دست بررسي است تا نه فقط اين پيوستگي 
در بين ۲۲ منطقه شهر تهران وجود داشته باشد بلكه 
گستره آن تا شهرهاي اقماري تهران مانند اسالمشهر، 
پرند، پرديس، كرج و ديگر ش��هرهاي اقماري تهران 
برسد.اين شهرها با يكديگر مفاهيم و اشتراك مساله 
دارند و نمي توان آنها را از هم جدا ديد. رويكرد مديريت 
شهري در شوراي پنجم و نيز فراكسيون اميد مجلس 
اين است كه براي ساماندهي شهر تهران تالش كنيم و 
همانطور كه گفتم اين موضوع فقط رويكرد انتخاباتي 
دارد. او با انتقاد از تصميم مجمع نمايندگان استان تهران 
بر سر توافق جدايي ري از تهران گفت: مجمع نمايندگان 
چطور مي تواند بدون مشورت شوراي شهر ومديريت 
ش��هري چنين تصميمي اتخاذ كند؟ ما يك شوراي 
راهبردي با فراكس��يون اميد مجلس داريم و از آقاي 
رسولي، نماينده ش��ورا در اين فراكسيون و نيز رييس 
شورا درخواست كرديم كه جلسه اي در اين خصوص 
برگزار كنند اما ظاهرا مجمع نمايندگان استان تهران 
بدون توجه به نظر شوراي راهبردي تصميم گرفته اند، 

هر چند كه من از اين تصميم بي اطالع ام. 
محسن هاش��مي، رييس شوراي ش��هر تهران نيز از 
مخالفان جدايي ري از تهران است به گفته او جدايي ري 
از تهران، داراي پيامدهاي منفي در حوزه شهرسازي و 
زيرساخت هاست. به گفته هاشمي بر اساس بررسي هاي 
كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران، جدا شدن 
مناطق حومه اي نظير شهرري از تهران، موجب ايجاد 
اختالل در حريم هاي شهري، ساخت وسازهاي بي رويه 

و خارج از طرح جامع مي شود.
هاشمي با بيان اينكه در حوزه زيرساخت نيز به دليل 
يكپارچه بودن زيرس��اخت هاي حم��ل و نقلي نظير 
مترو، اتوبوسراني و... س��اير زيرساخت هاي عمراني و 

نرم افزاري، استقالل شهرري و ساير مناطق حومه اي 
موج��ب اخت��الل در فعاليت هاي مديريت ش��هري 
مي شود؛ عنوان كرد كه در مجموع اين اقدام به صالح 
شهروندان شهرري نيست و موجب كاهش بودجه ها و 

منابع مديريت شهري وامكانات آنها خواهد شد.

    كارشناسي شده نيست
احمد مسجدجامعي عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز با بيان اينكه اين بحث ها پشتوانه كارشناسي ندارد، 
عنوان كرد: موضوع جدايي ري از تهران در گذش��ته و 
در زمان ش��هرداري 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 كرد، از اركان دولت دهم بودند اما 
گروهي كه امروز از اين موضوع حمايت مي كنند، عمومًا 

گرايش سياسي ديگري دارند.
مس��جدجامعي با بيان اينكه در آن دوره گفت وگوي 
راديويي با معاون سياسي وزارت كشور وقت داشته ام، 
گفت: در آن برنامه راديويي زوايا و پيامدهاي اين تصميم 
را تشريح كردم هر چند ايشان بر نظر وزارت كشور براي 

جداسازي ري از تهران تا پايان پافشاري كرد.
عضو شوراي شهر تهران، با بيان اينكه به هر حال اين 
موضوع در آن زمان س��رانجامي نداشت، تصريح كرد: 
اين گسس��ت در مجموعه ش��هري پايتخت ريشه در 
فضاي انتخاباتي دارد و گمان نمي كنم اين بحث ها با 
پشتوانه كارشناسي مطرح ش��ده باشد. ري سابقه اي 
بسيار درخشان دارد و تبار پايتخت ايران به آن مي رسد 

و جداشدن ري از اين پايتخت به نفع ري هم نيست.

    سياسي كاري نيست
برخي مانند نژاد بهرام و مسجد جامعي، مطرح كردن 
جداي��ي ري از تهران در آس��تانه انتخابات مجلس را 
سياسي 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 
مساله از 4 سال پيش در مجلس مطرح بوده و اصال كاري 

سياسي نيست. مافي همچنين براي اولين بار از توافق 
مجمع نمايندگان تهران براي جدايي شهرري از تهران 
خبر داد و گفت: 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.  مافي با اش��اره به اينكه در آخرين سال 
كاري مجلس دهم هر كاري كه بخواهيم انجام دهيم را 
به انتخابات نسبت مي دهند، تصريح كرد: اينكه گفته 
مي شود، انجام هركاري در سال آخر مجلس به دليل 
فعاليت هاي انتخاباتي اس��ت، چه معنايي دارد، يعني 
در يك سال هيچكس هيچ كاري انجام ندهد و كارها 

معطل بماند، چون از آن تعبير انتخاباتي مي شود.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه جدايي ري از تهران تقاضاي مردم 
شهر ري اس��ت، افزود: در س��ال 83 ري و شميرانات 
داعيه جدايي از تهران را داش��تند و فرماندار شهرري 
و نمايندگان ته��ران در آن دوره به دنبال اين موضوع 
بودند. مساله جدايي ش��هرري از شميرانات سابقه اي 
ديرينه دارد و حداقل 3۰ سال است كه اين مطرح است، 
اما هيچ وقت چنين اجماعي در بين مجمع نمايندگان 
تهران به وجود نيامده بود، حاال اين اجماع وجود دارد و 

خواهان جدايي هستند. 
مافي داليل مجمع نمايندگان براي جدايي شهرري از 
تهران را اينگونه برشمرد: شهرري اكنون سرريز پساب 
و پسماندهاي شهر تهران شده و بي انصافي است،  جايي 
كه در تاريخ ُگل ش��هر تهران بوده را به محلي كه تنها 
پساب و پسماند تهران را تحمل مي كند، تبديل كنيم. 
عالوه بر اين درآمدهايي كه در اين منطقه ايجاد مي شود 
نيز در اختيار شهرري قرار نمي گيرد، اين ظلم آشكاري 
است كه در حق شهر ري مي شود. با اين اقدام حداقل 
درآمدها از طريق ش��هرداري در منطقه هزينه و خرج 
مشكالت مي شود، زيرا تهران عمال نشان داده است كه 

تاكنون نتوانسته مشكالت شهر ري را حل كند. 
اين نماينده مردم تهران، ري و شميرانات تصريح كرد: 
ش��هرداري تهران و مجمع نمايندگان تهران تاكنون 
تالش هاي زيادي براي حل مشكل آرادكوه و كهريزك 

انج��ام داده اند، اما اين اقدامات به نتيجه اي نرس��يده 
اس��ت. در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، اتفاق مباركي 
براي مردم ري اس��ت و با اين اقدام شهرداري مستقل 
اين شهر، مي تواند خرج خود را تامين و مساله پسماند 
و چالش هاي شهر را برطرف كند.اين يك ظلم آشكار 
اس��ت كه هزينه هاي تهران به شهرري سرازير شود و 
درآمدهاي ش��هر ري در آنجا هزينه نشود، اين عدالت 
نيست و طرح جدايي شهرري از تهران هيچ ربطي هم 

به انتخابات ندارد.

    موانع جدايي ري از تهران بررسي شود
سيده فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي جدايي ري از تهران را مطالبه مردم و 
مسووالن محلي دانس��ت و بر ضرورت بررسي موانع و 

راهكارهاي اين طرح تاكيد كرد.
ذوالقدر با بيان اينكه قانون فعلي وضعيت ري را با ابهام 
مراجعه كرده، يادآور شد: جدايي ري از تهران مطالبه 
مردم اين منطقه اس��ت، در حال حاضر شهر ري جزو 
منطقه ۲۰ به حساب مي آيد و شهرداري و شوراي شهر 
جداگانه ندارند در حالي كه مسووالن محلي معتقدند 
تفكيك ري از ته��ران به حل معض��الت آن از جمله 
آلودگي هوا، پسماند، مش��كالت كارخانه ها، مسائل 

ترافيكي، راه و بهداشت كمك مي كند.
ذوالقدر با تاكيد بر ضرورت تشكيل كميته مشترك بين 
شوراي شهر تهران و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
براي بررسي جدايي ري از تهران اضافه كرد: ما مي توانيم 
بررسي كنيم كه چه موانعي بر سر راه اين طرح وجود 
دارد و چطور مي توان آن را محقق كرد، چرا كه در حال 
حاضر شهرداري تهران آنچنان كه مطلوب مردم است، 
فرصت رسيدگي به ري را پيدا نمي كند.با وجود اختالف 
بين مجموعه مديريت شهري و مجلس بر سر جدايي 
ري از تهران،  بايد منتظر باشيم كه آيا رايزني هاي شوراي 
شهر مي تواند مجلس��ي ها را از اين امر منصرف كند يا 
خير. از سوي 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.

كارشناسان رسمي دادگستري گزارش كردند

سهم عوامل موثر در سقوط هواپيماي تهران- ياسوج
گروه راه و شهرسازي |

نزدي��ك ب��ه دو س��ال از س��قوط ي��ك فرون��د 
هواپيمايATR 11۲-۷۲ شركت هواپيمايي آسمان 
مي گذرد و پس از دو گزارش مقدماتي و نهايي درباره 
علت حادثه، گزارش كارشناسان رسمي دادگستري 
منتشر شده اما اين بار انگش��ت اتهام از سمت خلبان 
و كمك خلبان به سوي سازمان هواپيمايي كشوري، 
شركت هواپيمايي آسمان و شركت فرودگاه ها نشانه 

رفته است.
به گزارش »تعادل«، ۲9 بهمن سال 96 پرواز 3۷۰4 بعد 
از ۵۰ دقيقه پرواز از تهران به س��مت ياسوج در حوالي 
سميرم بعد از اصابت به كوه دنا سقوط كرد و تمام 66 
سرنشين اين هواپيما )6۰ مسافر و 6 كادرپروازي( در 

اين حادثه جان باختند.
بالفاصله پس از سقوط هواپيما، وزير راه وشهرسازي 

در حكمي به علي عابدزاده، رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري، خواستار تشكيل ستاد بررسي سانحه شد و 
11 گروه تخصصي هم همراه با رييس سازمان به بررسي 
سانحه پرداختند، تالشي كه در نهايت به گزارش هاي 
مقدماتي و نهايي حادثه و مقصر دانستن خلبان و كمك 

خلبان انجاميد.
در اين ميان، فعاليت گروه ه��اي امدادي براي يافتن 
بقاياي هواپيما و اجساد جان باختگان از همان ساعات 
اوليه سانحه آغازش��د، اما به دليل شرايط جغرافيايي 
محل حادثه و برفي بودن آن، پيدا شدن الشه هواپيما 

48 ساعت به طول انجاميد. 
درواقع پ��س از 3 روز جس��ت وجو، امدادگ��ران اول 
اس��فند در ارتفاع 4 هزار و ۵۰۰ متري موفق به كشف 
الش��ه هواپيم��اي دو موتوره ATR- ۷۲ ش��دند و در 
روز ۲۰ اسفند 1396 دفتر بررس��ي سوانح و حوادث 

 Aircraft Accident( سازمان هواپيمايي كشوري
Investigation Board( گزارش نخست سانحه 

سقوط اين هواپيماي را منتشر كرد.
بر اساس مقررات، تنها مرجع رسيدگي به سوانح هوايي 
غيرنظامي در قلمرو ايران، سازمان هواپيمايي كشوري 
)واحد بررس��ي س��وانح و حوادث هوايي( است و بقيه 

اظهارنظرها فاقد وجاهت قانوني است.
با وجود يافتن الش��ه هواپيما و انتشار گزارش اوليه از 
سانحه سقوط هواپيماي ATR شركت آسمان، اواخر 
ارديبهشت سال 9۷ يعني 3 ماه پس از وقوع حادثه، تنها 
جسد ۲1 نفر از جان باختگان تحويل خانواده هايشان 
ش��ده بود كه در نهايت در تاريخ 4 تير 139۷ و پس از 
1۲۷ روز جست وجو، عمليات انتقال پيكر جانباختگان 

سانحه هوايي تهران-ياسوج به اتمام رسيد.
اما در حالي كه براس��اس گزارش سازمان هواپيمايي 

كشوري، خلبان و كمك خلبان به عنوان مقصر سانحه 
معرفي ش��دند، به دليل افزايش انتق��ادات به گزارش 
منتشر شده و درخواست براي بررسي سانحه از سوي 
نهادي بي طرف، كميسيون اصل 9۰ مجلس، از سال 9۷ 
به پرونده حادثه سقوط هواپيماي تهران-ياسوج، ورود 
كرد و براساس برنامه حدود ۲ ماه ديگر نتيجه نهايي اين 

گزارش به صحن علني مجلس مي رود.

    تفكيك سهم عوامل موثر بر حادثه 
در دو گ��زارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري كه در 
۲۰ اس��فند 96 و 1۵ خرداد 9۷ منتشرش��د، خلبان 
و كمك خلبان مقصر شناخته ش��دند اما در گزارش 
رسمي دادگستري، شركت آسمان 4۵ درصد، سازمان 
هواپيمايي كش��وري 4۰ درصد، ش��ركت فرودگاه ها 
1۰درصد و گروه پروازي يعني مجموع خلبان و كمك 

خلبان فقط ۵ درصد در حادثه سهيم بوده اند. براساس 
اين گزارش، س��ازمان هواپيمايي كش��وري و شركت 
هواپيمايي آس��مان به دليل عدم انجام بازرسي هاي 
فني در دوره هاي زماني مورد نظ��ر، عدم انجام امريه 
صالحيت پروازي، عدم بررسي صالحيت گروه پروازي 
و ... مقصران اصلي معرفي شده اند ضمن اينكه رييس 
س��ازمان هواپيمايي ب��ه دليل عدم پاس��خگويي به 
كميسيون اصل 9۰ به انفصال از خدمات دولتي و 6ماه 
زندان هم محكوم ش��ده اس��ت. در اين گزارش، سهم 
معاون صالحيت پروازي شركت هواپيمايي آسمان و 
مديرعامل سابق اين شركت و همچنين علي عابدزاده 
معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري و مديران معاونت استاندارد پرواز اين سازمان 
و همچنين مديران شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 

ايران به تفكيك تعيين شده است.
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25 هزار ميليارد تومان 
بودجه سال آينده شهرداري 

مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر 
تهران با تشريح اولويت هاي بودجه 99 شهرداري 
تهران اعالم كرد: بودجه س��ال آينده ش��هرداري 
تهران در راس��تاي تكمي��ل پروژه هاي نيمه تمام 
ديگر انقباضي نيست. به گزارش ايسنا، فراهاني در 
مورد تدوين بودجه 99 شهرداري تهران گفت: به 
واسطه موضوعات مختلف، درآمد شهرداري تهران 
در سال هاي گذشته، كاهش جدي داشته است. او 
با اش��اره به كاهش ساخت و ساز در تهران تصريح 
كرد: شوراي شهر پنجم اعتقادي به شهرفروشي 
در راستاي تامين منابع مالي ندارد و از طرفي ديگر 
تحريم هاي ظالمانه به صورت غيرمستقيم روي 
درآمدهاي عمومي شهرداري تاثير گذاشته است، 
به گونه اي كه كوچك ش��دن اقتص��اد ملي باعث 
كاهش درآمدهاي شهرداري شد و شاهد بوديم كه 
سطح بودجه طي دو سال اخير ثابت ماند و بودجه 
سال 98 تنها 18 هزارو 9۰۰ ميليارد تومان و بودجه 
9۷، 18هزار ميليارد تومان بود كه با وجود مشكالت 
افزايش معناداري نداش��ت. فراهاني با بيان اينكه 
ثابت نگه داشتن سقف بودجه با وجود مشكالت 
متعدد، اش��كاالتي را ايجاد مي كرد، گفت: سقف 
بودجه ثابت بود؛ اما هزينه ها افزايش داشت به عنوان 
مثال شهرداري سال گذشته ۷۵۰۰ ميليارد تومان 
صرف حقوق و دستمزد پرسنل كرد و امسال اين 
رقم به واسطه قوانين حوزه كار به 1۰هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان رسيد يا ماموريت هاي پيمانكاران 
شهرداري در حوزه نظافت، پسماند و... نيز با افزايش 
جدي مواجه شد كه بر بودجه ثابت فشار جدي وارد 
كرد. رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه با وجود مشكالت عديده و افزايش قيمت ها، 
شهرداري نمي توانست نسبت به 69 هزار ميليارد 
تومان بدهي بي تفاوت باشد و مرتبا مبالغي رو به 
پيمانكاران طلبكار پرداخت ك��رد، ادامه داد: اين 
مساله موجب شد فشار جدي به بودجه عمراني و 
تملك داراي سرمايه وارد شود. وي با بيان اينكه در 
راستاي جبران منابع درآمدي، شهرداري تهران 
لوايح درآمدي جديد را طراحي كرده كه ظرف دو 
سه ماه آينده براي بررسي به شورا ارايه خواهد شد، 
گفت: شهرداري كدهاي درآمدي جديد براي شهر 
تهران در نظر گيرد تا منابع مالي در سال 99 تامين 
ش��ود. فراهاني در مورد موض��وع اين لوايح گفت: 
لوايحي با موضوعات مختلف در حال تدوين است اما 
لوايح مربوط به تبديل كاربري هاي موقت مسكوني 
به تجاري- اداري، تعيين تكليف پرونده هاي راكد 
ماده 1۰۰، وصول پذي��ري درآمدهاي مربوط به 
عوارض نوس��ازي و پسماند و... اس��ت كه به شورا 
ارايه خواهد شد. او با بيان اينكه بودجه شهرداري 
براي سال آينده انقباضي نيست، افزود: پيش بيني 
مي شود سقف بودجه س��ال آينده حدود ۲۵هزار 
ميليارد تومان تدوين ش��ود چراكه احتماال رقم 
حقوق و دس��تمزد از 1۰ هزار ميلي��ارد تومان به 
13هزار ميليارد تومان مي رسد و هزينه هاي جاري 

نيز به همان نسبت افزايش مي يابد. 

ماهانه 500 راننده تاكسي 
متخلف جريمه مي شوند

عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران با اش��اره به اينكه ماهانه ح��دود ۵۰۰ راننده 
تاكسي به دليل تخلفات توبيخ و جريمه مي شوند، 
گفت: در روزهاي باراني نظارت  بر تاكسي ها تشديد 
مي شود. به گزارش فارس، قنادان مديرعامل سازمان 
تاكسيراني تهران،  درباره گاليه برخي از شهروندان 
به دليل كمبود تاكس��ي هنگام وق��وع بارش ها در 
پايتخت، اظهاركرد: برنامه ريزي هاي زيادي در اين 
زمينه قبل از شروع پاييز انجام و دستورالعمل ويژه اي 
براي خطوط در نظر گرفته شده است. او افزود: البته 
در برخي از خطوط جاي نگراني در اين زمينه نداريم 
ولي برخي از خطوط به دليل افزايش تقاضا و برخي 
از مش��كالت دغدغه هايي را براي ما و شهروندان به 
وجود مي آورد. بر همين اساس خطوط تاكسي تهران 
را در 4 دس��ته طبقه بندي كرده ايم تا اقدامات الزم 
به موقع انجام شود. مديرعامل سازمان تاكسيراني 
تهران ادامه داد:  ميزان تقاضا، تعداد ناوگان تاكسي و 
همپوشاني با خطوط موازي حمل و نقل عمومي از 
جمله عواملي است كه در طبقه بندي خطوط حائز 
اهميت است. همچنين هوشمندسازي پايانه هاي 
تاكسي را در دستور كار قرار داده ايم و در حال حاضر 
8 پايانه به صورت مكانيزه كنترل مي شوند و ورود و 
خروج تاكس��ي ها و ميزان تقاضا از اين طريق مورد 
رصد قرار مي گيرد. قنادان ادامه داد: پايانه اي مانند 
ونك بعدازظهرها بار ترافيكي زيادي دارد .در پايانه 
شهيد نظري اين بار زياد ترافيك براي صبح ها گزارش 
شده است و در پايانه هاي مركز در هر دو شيفت صبح 
و بعدازظهر پيك ترافيك مسافر داريم كه بر اساس 
همين موضوعات نظارت ها انجام مي گيرد. او اعالم 
كرد: تاكسي هايي كه در شرايط بحراني مانند وقوع 
بارش ها تخلف داشته باشند جريمه مي شوند و در 
هيات انضباطي به دليل عدم حض��ور و فعاليت به 
موقع تخلف شان ثبت مي شود. البته حداكثر غيبت 
غيرموجه تاكسي ها هنگام وقوع بارندگي ها 1۰ تا 1۵ 
درصد است و بيشترين دليل كمبود تاكسي هنگام 
بارندگي ترافيك و دير رس��يدن به پايانه و سرخط 
است و اين موضوع سبب تأخير و غيبت آنها مي شود. 
مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران با اشاره به اينكه 
براي تخلف تاكسيران ها جدول جريمه لحاظ شده 
است،  گفت:  اگر تخلفات بيش از حد معمولي باشد 
حتي اخراج از ناوگان براي تاكسيران و ابطال پروانه 
راننده در نظر گرفته شده است. قنادان با بيان اينكه 
نظارت با فعاليت تاكسي ها در روزهاي باراني تشديد 
مي ش��ود، عنوان كرد: ماهانه ح��دود ۵۰۰ راننده 
تاكس��ي توبيخ و جريمه مي شوند كه اين ميزان از 
تخلفات زيادي اس��ت چرا كه آمار كل تاكسي ها 

حدود 8۰ هزار مورد است.

سهم عوامل موثر در سقوط هواپيماي تهران- ياسوج
مقصرين به ترتيب اهميتدرصد سهم نهادهاي مرتبط درصد سهم علتعلت سانحه رديف

عدم انجام امريه 1
70پروازي

احمدرضا آقاجاني )معاون صالحيت پرواز پارتM( / علي هادي نژاد )مديرايمني و نظام كيفي( / حسين اعاليي )مديرعامل( شركت آسمان: 40 
محمدگرجي )مديربرنامه ريزي و توسعه ناوگان( 

علي عابدزاده )رييس سازمان( / منوچهرلطفي )مديركل دفترمهندسي صالحيت پرواز( / مجيد حسنلو )معاونت استاندارد پرواز( سازمان هواپيمايي كشوري: 30 

صالحيت و عملكرد 2
15گروه پروازي

عباس بهارلويي )مديركل آموزش و بهسازي نيروي انساني( شركت آسمان: 5 

مرحوم حجت اهلل فوالد )خلبان( / مرحوم كاوه خليلي )كمك خلبان(گروه پروازي: 5 

علي عابدزاده )رييس سازمان( / مجيدحسنلو )معاونت استانداردپرواز(سازمان هواپيمايي كشوري: 5

15مشكالت فرودگاهي3
علي عابدزاده )رياست سازمان( سازمان هواپيمايي كشوري: 5

 رحمت اهلل مهابادي )مديرعامل( / يوسف عمادي )معاون فرودگاه ياسوج( / علي محسنيان )مديركل فرودگاه ياسوج( / محمد الهي )مدير ايمني(شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران: 10

نمايي از آثار باستاني شهر ري



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

قائم مقام وزير صمت با اشاره به مزاياي توسعه بندر چابهار ترسيم كرد

مسير تجارت از  گذرگاه استراتژيك
تعادل |

»توسعه اين بار از مسير بندر چابهار مي گذرد؛ بندري 
استراتژيك براي تجارت و ترانزيت كاال.« اما چرا توسعه 
چابهار مهم است؟ بندر چابهار در آينده اي نه چندان 
دور ، قطب بزرگ تجاري كش��ور مي ش��ود. موقعيت 
راهبردي اين بندر باعث شده كه يك گذرگاه ارتباطي 
بين كشورهاي آسياي ميانه و ساير كشورهاي جهان 
باش��د. در ش��رايطي كه بنادر خليج فارس ، به دليل 
تحريم ها، نقش كمتري در مناسبات بين المللي ايفا 
مي كنند، چابهار به عنوان بندري كه به آب هاي آزاد 
راه دارد، مي تواند قطب تجارت و ترانزيت ايران باشد. 
در همين راستا، روز گذشته نشست »شوراي توسعه 
بندر چابه��ار« در وزارتخانه صمت با حضور قائم مقام 
وزير صمت، برخي از متوليان منطقه چابهار و گمرك 
ايران برگزار شد. قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني، 
از مزيت ها و تخفيفاتي در انبارداري، ماليات بر ارزش 
افزوده و هزينه هاي كش��تي راني براي كاالهاي بندر 
چابهار در راستاي تشويق بخش خصوصي سخن گفت. 
از منظر حسين مدرس خياباني، بندر چابهار به عنوان 
يك بندر استراتژيك تجاري مي تواند نقش بازي كند 
كه از مزايايي چ��ون »ترانزيت 350 هزارتن كاالهاي 
اساسي و ضروري كشور «، »كاهش هزينه هاي انتقال 
بار به مبادي مص��رف«، »هدف گذاري 100 هزار تن 
سيلوس��ازي«، »ظرفيت 8.5 ميلي��ون تني تخليه و 
بارگيري«، »توازن تخليه و بارگيري در بنادر جنوبي با 
فعال شدن بندر چابهار« و »برنامه ريزي براي صادرات 
بخشي از مواد معدني از بندر چابهار« برخوردار است. 
اين نشست همچنين حاوي سه خبر مهم ديگر بود. 
»پيش��نهاد وزارت صمت براي در نظر گرفتن ضريب 
تخفيفات گمركي ٢5 درصدي براي اين بندر در مكاتبه 
با مسووالن ارشد دولتي«، »تدوين برنامه اي 10 بندي 
براي توسعه بندر چابهار« و »ملحق شدن ٢ بندر شهيد 
كالنتري و شهيد بهشتي به منطقه آزاد چابهار« موارد 

مهمي بود كه از سوي مدرس خياباني مطرح شد. 

اخبارچابهاربهروايتقائممقام
برنامه توس��عه بندر چابهار از چند س��ال پيش وارد 
فاز اجرايي ش��د؛ اما با وجود شريك خارجي در كنار 
توس��عه عمق، تجهيزات و زيرساخت هاي الزم هنوز 
اين بندر نتوانسته است به محيطي جذاب براي حضور 
سرمايه گذاران و صاحبان كاال و كشتي تبديل شود. 
اين در حالي است كه كاهش ترافيك كشتي ها در كنار 
عبور كانتينرهاي ترانزيتي با حداقل تشريفات و حداقل 
هزينه براي ورود به مبادي و كاهش زمان ماندگاري 
كاال در بندر از جمله مواردي است كه مي تواند مزيت 
اقتص��ادي بندر چابهار را به رخ كش��يده و به انتخاب 

نخست تجار در منطقه تبديل كند.
حال در همين راس��تا، روز گذش��ته جلسه »شوراي 
توس��عه بندر چابهار« با حضور قائم مقام وزير صمت 
در محل وزارتخانه صمت برگزار شد. حسين مدرس 
خياباني، در اين نشست با بيان اينكه يك عزم جدي 
براي تبديل چابهار به يك بندر استراتژيك در كشور 
به وجود آمده، گفت: بندر چابهار يك گوهر ناشناخته 
در جنوب شرق كشور است و تحريم ها باعث شد تا به 
عنوان يك فرصت به اين منطقه نگاه ش��ود. او با بيان 
اينكه دو هدف اصلي در بند چابهار دنبال مي شود، بيان 
كرد: »توزيع متوازن تخليه كاالها و استفاده متوازن از 
بنادر جنوبي« هدف نخست و »استفاده از قابليت اين 
بندر به عنوان كريدور ارتباطي استراتژيك با كشورهاي 
آسياي شرقي« هدف دوم به ش��مار مي رود. مدرس 
خياباني با تاكيد بر اينكه بايد با مشوق هاي الزم بخش 

خصوصي را براي حضور در بندر چابهار تشويق كرد، 
گفت: بندر چابهار قابليت پهلوگيري كشتي هاي باالي 
80 هزار تن دارد و از 15 اسكله با آبخوري 1۴ و نيم تا 

1۶ برخوردار است. 
قائم مقام وزير صمت در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود از وعده ارايه تخفيف هاي جديد در بندر چابهار به 
تجار و فعاالن اقتصادي خبر داد وگفت: تالش داريم 
تا تخفيف هاي بسيار مناسبي را به كشتي هايي كه در 
بندر چابهار كار تخليه و بارگيري انجام مي دهند، قائل 
شويم و اين متقابال فرصت خوبي است كه بندر چابهار 
جهش كند. او با اش��اره به برگزاري جلسات مختلف 
با بخش خصوصي گفت: بر اين اس��اس مقصد برخي 
محموله هاي نهاده هاي بخش خصوصي بندر چابهار 

شده است. 
 او در ادامه به س��رمايه گذاري ه��زار ميليارد توماني 
در بندر اميرآب��اد در زمينه س��اخت انبارها، مخازن 
روغن كش��ي و فراهم سازي زيرس��اخت ها خبر داد 
وگفت: به دليل اعمال سياس��ت هاي دولت در تخليه 
كاالي اساسي در بندر اميرآباد اين سرمايه گذاري ها 
در ح��ال انجام اس��ت، اما مي خواهيم اي��ن پيام را به 
سرمايه گذاران بدهيم كه بندر چابهار با ظرفيت هاي 
ناشناخته اي كه دارد كامال مي تواند محمل مناسبي 
براي سرمايه گذاري باشد. مدرس خياباني همچنين 
با اش��اره به وجود مخازن و انبارها و تجهيزات مكنده 
غله در بن��در چابهار، گفت: ظرفيت مناس��بي براي 
پهلوگيري كش��تي هاي ش��ركت بازرگاني دولتي و 
شركت پشتيباني امور دام است. به گفته او، همچنين 
ايميدرو در حال برنامه ريزي است تا صادرات بخشي از 
سنگ آهن، سيمان و سنگ هاي تزييني از طريق اين 

بندر انجام شود.
قائم مقام وزير صمت در بخ��ش بعدي صحبت هاي 
خود، س��ه خبر مهم را مخابره كرد. »پيشنهاد وزارت 
صمت براي در نظر گرفتن ضريب تخفيفات گمركي 
٢5 درصدي براي اين بندر در مكاتبه با مسووالن ارشد 
دولتي« نخس��تين خبري بود كه مورد اش��اره او قرار 
گرفت. »تدوين برنامه اي 10 بندي براي توسعه بندر 
چابهار و »ملحق شدن ٢ بندر شهيد كالنتري و شهيد 
بهشتي به منطقه آزاد چابهار« دو خبر مهم ديگر بود 

كه از سوي قائم مقام وزير صمت عنوان شد. 
او با بيان اينكه كمترين تخفيفات گمركي مربوط به 
بندر چابهار اس��ت كه حدود 10 درصد است، عنوان 
كرد: پيش��نهاد ما اين است كه اين تخفيفات مطابق 
بندره��اي ديگر به 25 درصد برس��د؛ زيرا همين امر 
باعث مي شود تا بخش خصوصي ترغيب شود تا كاال را 
از اين طريق وارد كشور كند. مدرس خياباني با دعوت 
از سرمايه گذاران و تجار براي استفاده از ظرفيت بندر 
چابهار افزود: ما معتقديم تجارت و بازرگاني پيشران 
توليد در كش��ور است و بر همين اساس براي افزايش 
توليد مي بايست زيرساخت هاي تجارت و بازرگاني نيز 
توس��عه يابد. به گفته مدرس خياباني، در حال حاضر 
مزيت ه��ا و تخفيفاتي در انب��ارداري، موضوع ارزش 
افزوده و هزينه هاي كش��تي راني براي كاالهاي بندر 
چابهار در نظر گرفته شده و در همايشي كه براي جذب 
سرمايه گذاران خارجي به منظور توسعه بندر چابهار 
برگزار شد، 17 كشور خارجي اعالم آمادگي كرده اند.

مزايايورودكاالبهبندرچابهار
اما در اين نشست مهمانان ديگري هم از منطقه چابهار 
حضور داش��تند. مدير بازرگاني منطق��ه آزاد چابهار 
صبح روز گذش��ته، در نشست، ش��وراي توسعه بندر 
چابهار با بيان اينكه در مدت كوتاه تمركز دستگاه هاي 

اجرايي در توس��عه بندر چابه��ار نتايج خوبي حاصل 
شده، گفت: هفته گذشته بازديدي از انبارهاي قديمي 
بندر چابهار صورت گرفته كه بر اين اساس مشخص 
ش��ده انبار منطقه پر از كاال بوده و اشتغال براي افراد 
داراي پايين ترين سطوح درآمدي حاصل شده؛ به اين 
معنا كه بسياري از دهك هاي پايين اين منطقه داراي 

شغل شده اند.
علي رجبي افزود: براي اولين بار پس از چند سال نتيجه 
عملي در توسعه چابهار حاصل شده و اين در شرايطي 
است كه سال 83 كشتيراني ايران اولين سفر يكي از 
خط��وط خود را با 1۹ كانتينر از بن��در عباس به بندر 
چابهار صورت داده و تا پايان همان س��ال در هر خط 

500 كانتينر بار به چابهار آورده است.
او در ادامه به ارايه تسهيالت ويژه براي واردكنندگان 
كاال در بندر چابهار خبر داد وگفت: بر اساس مصوبات 
هيات دولت در س��ال ۹2 مقرر گرديده تا تسهيالتي 
به بخش واردات ارايه ش��ود كه اصلي ترين آن كاهش 
5 درصدي س��ود بازرگاني كاالهايي است كه حقوق 
ورودي باالي 15 درصد دارند. »كاهش ۶0 درصدي 
ماليات بر ارزش افزوده«، »كاهش 30 تا ۶0 درصدي 
عوارض پرداختي به سازمان هالل احمر«، »تخفيف 
30 درصدي در تخليه و بارگي��ري كانتينر و كاال« از 
ديگر مزيت هايي اس��ت كه به گفت��ه رجبي در بندر 
چابهار اعمال مي شود. همچنين بنابه اظهارات رجبي، 
در م��ورد كاالهاي فله تخفيف انبارداري تا ۶0 درصد 
نسبت به ساير بنادر ايران وجود دارد و خود مناطق آزاد 
تا يك ماه واردكنندگان را از پرداخت هزينه انبارداري 

معاف كرده است. 
او همچنين با بيان اينك سال قبل 800 ميليون دالر 
كاال از ميسر منطقه آزاد چابهار حمل شده كه توسعه 
حمل بار از اين مس��ير را رقم زده است، افزود: ضمن 
اينكه اگر ظرفيت و امكانات منطقه را توس��عه دهيم 
بخش خصوصي و دولتي ترغيب مي شوند مستقيما 
كاالي خ��ود را به چابهار بياورن��د. او ادامه داد: حدود 
20 هكتار انبار در دست س��اخت داريم كه دو هكتار 
انبار خالي هم اكنون براي كاالهاي وارداتي فله وجود 

داشته و فضاي خوبي براي تخليه كانتينر فراهم شده 
است ضمن اينكه با توجه به هماهنگي صورت گرفته 
پيشنهاد مي شود، كرايه حمل برابر با بندرعباس در نظر 
گرفته شود تا بتوان توسعه واردات و صادرات را در بندر 
چابهار صورت داد. به گفته او، اگر كشتيراني تنها ۶ ماه 
اين خط را فعال نگه دارد صادرات و واردات در اين بندر 

رونق خواهد گرفت.
ايرج حسن پور دبير شوراي توسعه بندر چابهار ديگر 
سخنران اين نشست بود كه بااشاره به اينكه انبارهاي 
چابهار هم اكنون از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار 
بوده و برخي ديگر از انبارها نيز از سوي شركت بازرگاني 
دولتي ايران، در حال بهس��ازي اس��ت؛ گفت: براين 
اساس راه اندازي انبارهاي ويژه و تخصصي نيز در حال 
برنامه ريزي است. او افزود: با هماهنگي سازمان برنامه 
و بودجه، خط ويژه اعتباري براي توسعه بندر چابهار 
در نظر گرفته شده و قرار بر اين است كه سازمان برنامه 
و بودجه نيز تسهيالت ارزانقيمت را در اختيار بخش 
خصوصي قرار دهد. همچنين امكانات و ظرفيت هايي 
كه در بندر چابهار مستقر شده، كامال قابليت استفاده 
جهت عمليات تجاري است؛ اين در حالي است كه بندر 
چابهار مكنده هاي��ي را در اختيار دارد كه در هر روز 8 

هزار تن كاال را تخليه مي كنند.

گزارشبهرييسجمهوروضرورتالحاق
 از س��وي ديگر، امير باقري، نماينده معاون اقتصادي 
رييس جمهور در شوراي توسعه بندر چابهار نيز گفت: 
از خردادماه امسال تالش براي توسعه بندر چابهار آغاز 
شده و بايد از اين فرصت به نحو مناسبي استفاده كرد؛ 
اين در حالي است كه مجلس نيز مصوب كرده تا »بندر 
شهيد بهشتي« و »بندر شهيد كالنتري« در شمول 
مناطق آزاد قرار بگيرند، اما به دليل برخي مسائل، در 
شوراي نگهبان در حال بررسي است. او تاكيد كرد كه 
توسعه بندر چابهار را بايد به صورت بسيار وسيعي ديد 
به نحوي كه بانك هاي تجاري و صادرات فرآورده هاي 

نفتي از اين بندر نيز مدنظر قرار گيرد.
باق��ري از ارايه گزارش ب��ه رييس جمه��ور در مورد 

توس��عه بندر چابهار خبر داد وگفت: موارد متعددي 
از س��وي رييس جمهور براي توس��عه اين بندر ارايه 
ش��ده، كه بايد مدنظر قرار گيرد؛ اما آنچه مسلم است 
عزم دولت براي توس��عه بندر چابهار است كه بايد از 
حداكثر ظرفيت در اين حوزه استفاده كرد. همچنين 
بنابه اظه��ارات او، معاون اقتصادي رييس جمهور نيز 
به ش��دت پيگير توس��عه بندر چابهار بوده و معاونت 
اقتصادي رياست جمهوري، از طرح توسعه بندر چابهار، 

پشتيباني كامل خواهد كرد.
نادر ميرشكار رييس سازمان صمت استان سيستان 
وبلوچس��تان نيز با تاكيد بر اينكه اعطاي مشوق هاي 
صادراتي به محموله ه��اي صادراتي در بخش حمل 
ضرورت دارد، گفت: كشتيراني بايد خطوط ويژه خود 
را براي صادرات و واردات از طريق بندر چابهار از ديگر 
بنادر خارج از كشور تعريف كند. البته بنابر آمار اعالمي 
از س��وي او، صادرات ۶ ماهه اول امسال در سيستان و 

بلوچستان 55 درصد افزايش يافته است.
همچنين محمد سعيد اصل  س��عيدي پور مديركل 
توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي 
در اين نشست بيان داشت: در فاز اول بندر چابهار 8.5 
ميليون تن ظرفيت وج��ود دارد و فازهاي 2، 3 و ۴ تا 
۶0 ميليون تن و تا فاز 5 ظرفيت توس��عه اي بندر 85 
ميليون پيش بيني مي ش��ود لذا اكنون در شرايطي با 
ظرفيت بس��يار باال اما با بهره برداري بسيار كم در اين 

بندر مواجه هستيم. 
او در ادامه با بيان اينكه اس��فند ماه سال گذشته 17 
كشور همس��ايه در كنفرانس��ي به منظور مشاركت 
در س��رمايه گذاري از بندر چابهار برگزار ش��د، گفت: 
انتظار مي رفت به دنبال برگزاري موفق آن همايش، 
سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري مراجعه 
كنند اما اتفاق خاصي شكل نگرفت. اين مقام مسوول 
اضافه كرد: ب��راي س��رمايه گذاري در منطق��ه آزاد 
چابهار با ارزان ترين قيمت و ارايه تس��هيالت الزم به 
سرمايه گذاران آمادگي كامل داريم. به گفته او، مشوق 
80 درصدي هزينه توقف و همچنين حقوق و عوارض 

براي خطوط كشتيراني در دستور كار قرار دارد.
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بازنشستگي۴خودرو
ايسنا| وزير صنعت، معدن و تجارت از توقف 
توليد ۴ خودرو در س��ال ۹8 و ابتداي سال ۹۹ 
خبر داد. رضا رحماني ب��ا اعالم اين خبر افزود: 
اصالح س��اختار و س��اماندهي صنعت خودرو 
يكي از برنامه هاي جدي وزارت صمت است. او 
با اشاره به توقف توليد ۴ محصول تصريح كرد: 
توليد پژو GLX ۴05 بنزيني تا پايان امس��ال 
متوقف مي شود. رحماني با بيان اينكه توليد 3 
نوع پرايد ني��ز در ماه هاي آينده متوقف خواهد 
شد، افزود: توليد اين سه محصول نيز در دي ماه 
۹8، ارديبهشت و تيرماه ۹۹ متوقف خواهد شد. 
او ارتقاي كيفيت و افزاي��ش رضايت مردم را از 
مهم ترين داليل اين تصميم برش��مرد و گفت: 
بايد تالش كنيم در كنار افزايش كّمي خودروها، 
كيفيت آنها ني��ز افزايش يابد و در اين راس��تا 
حذف برخي محصوالت مي تواند راهگشا باشد. 
او از جايگزين شدن خودروهاي جديد به جاي 
محصوالتي كه از رده خارج مي شوند، خبر داد.

دامدارانشيرخامرا
گرانميفروشند

حماي��ت  س��ازمان  ريي��س  تس�نيم| 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان در نامه اي 
به مع��اون وزير جهاد كش��اورزي اع��الم كرد، 
گزارشات و اخبار واصله كماكان حاكي از عرضه 
شيرخام توسط دامداران باالتر از قيمت مصوب 
و عدم تمكين دامداران در رعايت قيمت مصوب 
اين كاال اس��ت. عباس تابش با ارسال نامه اي به 
رضايي معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كرد كه قيمت شير خام باالتر 
از نرخ مصوب به فروش مي رسد و در اين زمينه 
گران فروشي وجود دارد. متن اين نامه به شرح 
زير اس��ت: »گزارش ها و اخب��ار واصله كماكان 
حاكي از عرضه شيرخام توسط دامداران باالتر 
از قيمت مص��وب و عدم تمكي��ن دامداران در 
رعايت قيمت مصوب اين كاال است. با عنايت به 
نظر آن وزارتخانه و با وجود اينكه در محاسبات 
بهاي تمام شده ش��يرخام قيمت هر كيلو گرم 
س��بوس گن��دم 12500 ري��ال لحاظ ش��ده، 
مطابق تصميمات متخذه در پنجاه و س��ومين 
جلسه كارگروه تنظيم بازار ابالغي طي نامه اي 
قيمت س��بوس گندم از هر كيلو 12500 ريال 
به 10000 ريال كاهش يافته و ساير نهاده هاي 
دامي نيز با قيمت مصوب توسط آن وزارتخانه 
تأمين و عرضه مي گردد با اين اوصاف عمال هر 
گونه گران فروشي شيرخام توسط دامداران فاقد 
توجيه قانوني اس��ت. لذا ضرورت دارد، مجددا 
رعايت سقف قيمت مصوب به كليه واحدهاي 
عمده دامداري صنعتي و س��نتي توليدكننده 
شيرخام ابالغ گردد. بديهي اين سازمان بر اساس 
تكالي��ف قانوني و در جهت حماي��ت از حقوق 
مصرف كننده و به عنوان وظيفه ذاتي، برخورد با 
گرانفروشي واحدهاي متخلف را در دستور كار 

قرار خواهد داد.

واردات۱۲۰هزارتنذرتآلوده
بهكشورنگرانيندارد

تس�نيم| رييس س��ازمان اس��تاندارد ايران 
با اش��اره به ورود 120 هزار ت��ن ذرت آلوده به 
كش��ور طي 1 س��ال گفت: 5.5 ميليون تن در 
سال واردات ذرت به كش��ور صورت مي گيرد. 
وجود يك محمول��ه 120 هزار تني ذرت آلوده 
در مقياس 5 ميليون تن عدد بزرگي به حساب 
نمي آيد كه نگراني ايجاد كند. نيره پيروزبخت 
در واكنش به خبر ارجاع ي��ا صادرات محموله 
1۴0 ه��زار تن��ي ذرت آلوده واردات��ي در بندر 
ام��ام خميني خوزس��تان گف��ت: دو محموله 
در س��ال هاي ۹2 و ۹5 به اين بندر وارد ش��ده 
كه با ورود سازمان اس��تاندارد هيچ يك از اين 
 محموله ه��ا امكان ترخيص پيدا نكرده اس��ت. 
او با بيان اينكه، محموله وارداتي اوليه در سال ۹2 
وارد اين بندر شده بود كه اجازه ترخيص به آن 
داده نشد، افزود: به دليل وجود سم آفالتوكسين 
سازمان استاندارد اجازه ترخيص اين محموله  را 

در آن زمان صادر نكرده است. 
پيروزبخت درب��اره واردات 20هزار تن محوله 
ك��ه همچن��ان در انبارهاي گم��رك بندر امام 
 خميني دپو شده است نيز با تاكيد بر اينكه بحث 
صادرات ي��ا ارجاع اي��ن محموله   به س��ازمان 
اس��تاندارد ارتباطي ندارد، گفت: فرض كنيد، 
ميزان نوعي سم در برنج وارداتي به ايران بطور 
مثال 10 اس��ت اما ممكن اس��ت اين ميزان در 
اروپا 50 باشد چراكه ميزان مصرف آنها كمتر از 
ايران است، به هر حال اين مقياس ها در كشورها 

متفاوت است.

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهایتامينکاال
۰68/تکآج/98

نوبت دوم
شماره مجوز 1398.4512

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

آغاجاری )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذيل را از طريق شرکت های تامين کننده داخلی خريداری نمايد.
1-  شرح مختصر کاالی مورد نياز :

روزنامه تعادل:  نوبت اول 98/7/30                      نوبت دوم :98/8/2

ارائه مدارک فنی الزامی است.  اطالعات تکميلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال ميگردد.
  2- محل تحويل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری-  اداره تدارکات و امور کاال. 3- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ -7۶0/۹00/000ريال. 4-شرايط متقاضی: توانايی ارائه تضمين شرکت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق 
ضوابط جاری شرکت ملی نفت ايران داشتن شخصيت حقيقی / حقوقی شماره اقتصادی توانايی مالی ارائه سوابق کاری و همچنين مدارک و گواهينامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه..  متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و پايگاه يا پايگاه اطالع 
رسانی زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 1۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزيابی کيفی و بررسی صالحيت تامين کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم 
نمايند . شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزيابی کيفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد ضمناارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد 

نخواهد کرد و اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .
))فقط مدارک ارزيابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

آدرس : استان خوزستان- شهرستان اميديه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره روابط عمومی  آدرس پايگاه اطالع رسانی http : // agogpc. nisoc.ir      بخش مناقصه ها و مزايده  
فکس06152622683 تلفکس 06152620897فکس3504 داخلی06152622273

NI-CD BLOCK BATTERYباتری های ديزل ژنراتور 

HC 210 P   M 300 AHباتری ها بايد همراه با اتصاالت و چهار پايه نگهدارنده باشند

SBM 56-2    SMB 323-2محلول پتاسيم آماده يا خشک همراه باطری باشد

SBM 30-2هيدرومی تر و روغن مخصوص باتری ها باشد

معاون مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صمت مطرح كرد

صنعتنوشتافزارفرصتيبرايرونقاقتصادي
به گفته معاون مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت 
صمت، صادرات نوشت افزار در سال ۹7 از لحاظ وزني 
۴1 درصد و از لحاظ ارزشي ۶5 درصد نسبت به سال 
۹۶ افزايش داشته و واردات در اين حوزه با كاهش ۶5 
درصد از لحاظ وزني و ۶2 درصدي از لحاظ ارزش��ي 

مواجه بوده است.
به گزارش شاتا، لوازم التحرير شامل طيف وسيعي از 
كاالهاي مختلف ش��امل انواع مداد تحرير، خودكار، 
مداد پاك ك��ن، تراش، ماژي��ك، خط كش، دفترچه 
مشق و غيره مي باش��د. بر اساس تقسيم بندي هايي 
كه در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت انجام  گرفته، 
تحت پوشش دفتر صنايع شيميايي و سلولوزي قرار 
گرفته است. در سال هاي اخير اقبال مردم به سمت 
اس��تفاده از لوازم التحرير ايراني افزايش يافته كه اين 

امر به دليل افزايش تنوع محصوالت، كيفيت مطلوب 
و ايجاد بس��ترهاي مناس��ب فرهنگي با اس��تفاده از 
نمادهاي شناخته شده ايراني است .خوش بختانه با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته و در راس��تاي اجراي 
سياست هاي رونق توليد و حمايت از توليدات داخلي 
توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، صنعت نوشت 
افزار مملكت در شرايط فعلي بر مدار رونق قرار گرفته 
است. حمايت از توليدكنندگان داخلي صنعت نوشت 
افزار با اس��تفاده از ابزارهاي تعرف��ه اي موثر و اعمال 
ممنوعيت واردات برخي از اقالم با توجه به وضعيت 
مناس��ب توليد داخلي انجام پذيرفته اس��ت. اكنون 
توليدكنندگان لوازم التحرير داخلي عالوه بر تامين 
نيازهاي داخلي كش��ور قادر به صادرات محصوالت 
خود نيز بوده و موفقيت هايي هم در اين زمينه كسب 

كرده اند. توليدكنندگان داخلي در تالش��ند نه تنها 
مان��ع از خروج ارز ب��راي واردات ش��وند بلكه زمينه 
توسعه ارزش هاي ايراني- اسالمي را هم فراهم كنند و 
محصوالتي را توليد كنند كه در ارتباط با سبك زندگي 

ايراني- اسالمي كشورمان باشد.
محس��ن صفدري، معاون مديركل دفتر صنايع غير 
فلزي وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت درباره آمار 
واحدهاي تولي��دي و ميزان توليد در حوزه نوش��ت 
افزار گفت: براساس اطالعات سامانه يكپارچه وزارت 
صمت تاكنون حدود212 واحد توليدي با اش��تغال 
حدود 7 هزار نفر مرتبط با صنعت نوشت افزار شامل 
صنايع توليدكننده لوازم التحرير پالستيكي )ماژيك، 
خط كش پالستيكي، گونيا، نقاله، طلق پوشه، تخته 
رسم و وايت برد پالستيكي و...(، خودكار، انواع مداد 
تحرير، مداد پاك كن، دفترچه مشق و كاغذ فتوكپي 
ثبت گرديده است. همچنين ميزان توليد برخي اقالم 
در سال ۹7 از جمله خودكار حدود 100 ميليون عدد، 
مداد تحرير حدود 1۹0 ميليون عدد، مداد پاك كن 
حدود 2100 تن، دفترچه مشق حدود ۴0 هزار تن و 
كاغذ فتوكپي حدود ۹2 هزار تن برآورد شده است. او 
درباره صادرات نوشت افزارهاي داخلي و جلوگيري از 
خروج ارز براي واردات آن عنوان كرد: ميزان صادرات 
در حوزه نوشت افزار در سال ۹7 حدود 3300 تن به 
ارزش 5 ميليون و 870 هزار دالر بوده كه با احتساب 
آمارهاي صادراتي اين حوزه در سال ۹۶ )2337 تن 
به ارزش 3 ميليون و 557 ه��زار دالر( با افزايش ۴1 
درصدي وزن و ۶5 درصدي ارزش روبه رو بوده است.

صفدري ادامه داد: مقايسه آمار صادرات لوازم التحرير 
پالستيكي در سال ۹7 نسبت به سال ۹۶ نشان دهنده 
افزايش 225 درصدي از لحاظ وزني و 21۴ درصد از 
لحاظ ارزشي بوده است، ضمن اينكه ميزان صادرات 
انواع خودكار از نظر وزني حدود 1۹7 درصد و از نظر 

ارزشي حدود 338 درصد افزايش يافته است. شايان 
ذكر است در سال ۹7 با توجه به تخصيص ارز رسمي 
جهت واردات انواع كاغذ چاپ و تحرير، صادرات انواع 
دفترچه مش��ق از شهريور ماه س��ال گذشته ممنوع 
اعالم گرديده است. ميزان صادرات انواع لوازم التحرير 
پالستيكي و خودكار در سال ۹7 نسبت به سال ۹۶ از 
افزايش قابل توجهي از نظر وزني و ارزشي برخوردار 
بوده است و با توجه به ظرفيت سازي هاي انجام شده 
در كشور، امكان توليد داخلي برخي از انواع خودكار 
تحت ليسانس كشورهاي صاحب برند دنيا در داخل 

كشور مهيا گرديده است. 
او با بيان اينكه در س��ال ۹7 ب��ا كاهش ۶5 درصدي 
وزني واردات نوشت افزار مواجه بوده ايم، افزود: ميزان 
واردات انواع لوازم التحرير پالستيكي، خودكار، انواع 
مداد، مداد پاك كن و دفترچه مشق در سال ۹7 حدود 
1۶00 تن و به ارزش حدود 7 ميليون و 580 هزار دالر 
بوده است كه با توجه به ميزان واردات سال ۹۶ )حدود 
۴۶00 تن و به ارزش حدود 20 ميليون دالر( با كاهش 
حدود ۶5 درصدي وزني و ۶2 درصدي ارزش��ي روبه 

رو بوده است. 
معاون مديركل دفتر صنايع غير  فلزي وزارت صمت 
عنوان كرد: با توجه به ظرفيت سازي هاي انجام شده 
در كشور و افزايش سهم توليد داخلي در صنعت نوشت 
افزار، ميزان واردات انواع لوازم التحرير پالس��تيكي، 
خودكار، انواع مداد، مداد پاك كن و دفترچه مشق طي 
سال ۹7 نسبت به سال ۹۶ از كاهش قابل توجهي از 

نظر وزني و ارزشي برخوردار بوده است.
 او درباره اقدامات حمايت��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از صنعت نوشت افزار نيز توضيح داد: وزارت 
صمت در اين خصوص اقدامات حمايتي متنوعي در 
بخش هاي مختلف انجام داده است. به عنوان نمونه 
خودكار در فهرست ممنوعيت خريد كاالهاي خارجي 

داراي مشابه داخلي توسط دستگاه هاي دولتي قرار 
دارد و در راستاي حمايت از توليدات داخلي، حقوق 
ورودي انواع خودكار، ماژيك و روان نويس در كتاب 
مقررات واردات و صادرات س��ال ۹8 همسان سازي 

شده و به 2۶ درصد افزايش يافته است.
صفدري با اش��اره به اعمال ممنوعيت ثبت سفارش 
جهت واردات انواع مداد و مداد رنگي در سال ۹7، نيز 
گفت: در زمينه توليد مداد نيز با توجه به ظرفيت سازي 
انجام ش��ده و توليد انواع مداد و مداد رنگي در داخل 
كشور منطبق با اس��تانداردهاي كيفي الزم و امكان 
تامين كل نياز كشور از طريق توليدات داخلي، انواع 
مداد در س��ال گذشته در فهرس��ت ممنوعيت ثبت 
سفارش و واردات )گروه كااليي ۴( قرار گرفته است. 
همچنين در راس��تاي حمايت از توليد داخلي پاك 
كن، حق��وق ورودي 2۶ درصد براي پاك كن اعمال 
شده و لوازم التحرير پليمري نيز در فهرست ممنوعيت 
خريد مشابه خارجي توسط دستگاه هاي دولتي قرار 
گرفته است. در راستاي اجراي سياست هاي حمايت 
از توليدات داخلي و تعميق س��اخت داخل و تكميل 
زنجيره ارزش صنعت نوشت افزار، جلسات مستمري 
با حضور تشكل و انجمن مربوطه با محوريت معاونت 

امور صنايع وزارت صمت برگزار مي شود.
 او ادامه داد: سلس��ه نشست هاي تخصصي به منظور 
افزايش داخلي سازي و تكميل زنجيره صنعت نوشت 
افزار با حضور تشكل هاي صنعتي، انجمن ها و برخي 
توليدكنن��دگان اي��ن صنعت بطور مس��تمر برگزار 
مي ش��ود. همچنين كارگروه تخصصي كه متشكل 
از نمايندگاني از انجمن تخصصي، دفاتر صنايع غير 
فلزي و نساجي، پوشاك و سلولزي و همچنين با حضور 
مشاور ارشد معاونت امور صنايع تشكيل گرديده كه 
تدوين برنامه راهبردي توسعه براساس نماد و الگوي 

ايراني- اسالمي را در دستور كار خود دارند.



15 جهان

پايان عمليات تركيه عليه كردهاي سوريه

ناآرامي هاي لبنان ادامه دارد

فايننشال تايمز: اشتهاي سياستمداران براي اختالس فروكش نكرده است

آنكارا راهي جز توقف عمليات نظامي نداشت 

ورود ارتش به خيابان هاي بيروت 

گروه جهان| 
دولت تركيه اعالم كرده نيازي نيست عملياتش عليه 
نيروهاي كرد در شمال سوريه از سر گرفته شود، زيرا 
آنها از مناطق مرزي عقب نشيني كرده اند. القدس العربي 
با اشاره به استقرار نيروهاي ارتش سوريه در شهرهايي 
چون كوباني و منبج نوشته، به دليل احتمال برخورد 
نظامي با نيروهاي دولتي سوريه، آنكارا راهي جز توقف 
عمليات نظامي خود نداشته است. چون آخرين چيزي 
كه مي خواهد تقابل با دمش��ق يا مسكو است؛ آن هم 
در شرايطي كه تقريبا تمام متحدان اين كشور از اروپا 
و امريكا گرفته و حتي ايران، از اقدام نظامي تركيه در 

شمال سوريه انتقاد كرده اند. 
وزارت دفاع تركيه با انتش��ار بياني��ه اي در مورد ادامه 
حمله نظامي در ش��مال س��وريه بعد از پايان مهلت 
آتش بس اعالم ك��رد: »در اين وهله ني��ازي به انجام 
عمليات جديد نيس��ت.« خبرگزاري فرانسه نوشته، 
مظلوم عبدي فرمانده نيروهاي دموكراتيك سوريه، در 
نامه اي خطاب به مايك پنس از عقب نشيني كامل اين 
نيروها از منطقه تعيين شده خبر داده است. ناظران اما 
احتمال بروز درگيري هاي جديد در ش��مال سوريه را 

منتفي نمي دانند.
ارتش تركيه نهم اكتبر حمله اي را با نام »چشمه صلح« 
عليه ش��به نظاميان كرد در شمال س��وريه آغاز كرد. 
هدف از اين عمليات ك��ه همزمان به صورت زميني و 
هوايي انجام شد عقب راندن نيروهاي متحد پ ك ك 
كه تركيه آنها را تروريست مي خواند، از مناطق مرزي 
اعالم شده بود. تركيه خواهان ايجاد منطقه  امن مرزي 
تا عمق دستكم ۳۰ كيلومتري در خاك سوريه است. 

پس از سفر مايك پنس معاون رييس جمهوري امريكا، 
به آنكارا و در پايان ديدار او با اردوغان، آنكارا پيشنهاد 
آتش بس پنج روزه امريكا را به س��ختي پذيرفت. اين 
مهلت در س��اعت ۷ شب سه ش��نبه به وقت گرينويچ 
پايان يافت. توافقنامه توقف عملي��ات تركيه، حاوي 
يك بند مبني بر تشكيل منطقه امن مرزي در عمق ۳۲ 
كيلومتري خاك سوريه اس��ت. در بيانيه وزارت دفاع 
تركيه آمده: »در پايان مهلت ۱۲۰ساعته امريكا اعالم 

كرد كه نيروهاي كرد از منطقه خارج شده اند.«
خبرگزاري فرانسه به نقل از يك منبع ديپلماتيك ترك 

نوش��ته، مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در مكالمه 
تلفني با همتاي تركيه اي اش، مولود چاوش اوغلو خبر 
عقب نش��يني كردها را تأييد كرده است. خبرگزاري 
تركيه اي آناتولي نيز به نقل از بيانيه وزارت دفاع تركيه 
نوشته: »آوارگان سوري مي توانند با اطمينان و بطور 
داوطلبانه به سوريه بازگردند.« همين خبرگزاري در 
گزارش جداگانه اي به اظهارات دونالد ترامپ در ارتباط 
با عمليات چشمه صلح اش��اره كرده و گفته ترامپ از 
تحوالت اخير اس��تقبال كرده و آن را خبرهاي خوبي 
خوانده است. اش��اره آناتولي به توقف عمليات نظامي 
تركيه در ش��مال سوريه اس��ت. روزنامه حريت نيز به 
نقل از اردوغان نوش��ته، اين كشور پس از پايان مهلت 
تعيين ش��ده در توافق تركيه با امريكا نتايج مربوط به 

عقب نش��يني كردها را بررس��ي خواهد كرد و هرگاه 
عقب نشيني كامل صورت نگرفته باشد، عمليات نظامي 

تركيه مجددا آغاز خواهد شد. 
اين خبر در آخرين ساعات سه شنبه و پس از آن منتشر 
شد كه روس��اي جمهوري تركيه و روسيه در سوچي 
روسيه با يكديگر ديدار كردند. والديمير پوتين و رجب 
طيب اردوغان در نشس��ت خبري پ��س از اين ديدار 
از دس��تيابي به يك توافق تاريخي در پيوند با حضور 
نيروهايشان در سوريه خبر دادند. بر اساس اين توافق، 
نظاميان روسيه و س��وريه در نوار مرزي شمال، يعني 
همان جايي كه ارتش تركيه عمليات خود را انجام داد، 
به گشت زني خواهند پرداخت.  دولت روسيه همچنين 
به يگان هاي مدافع خلق كرد هش��دار داده در صورت 

نقض توافق اخير سوچي كه خواهان عقب نشيني كامل 
كردها از مرزهاي شمال شرقي سوريه است، هدف حمله 
شديد تركيه قرار خواهند گرفت. در اين بيانيه تاكيد 
شده، عقب نشيني كامل يگان هاي مدافع خلق تجلي 
پيروزي اردوغان و عمليات نظامي چشمه صلح است 

كه از ۹ اكتبر آغاز شده است. 

  تركيه راهي جز توقف عمليات ندارد 
قدس العربي درباره توافق اخير تركيه و روسيه نوشته: 
عمليات نظامي تركيه در اطراف دو شهرك تل ابيض 
و راس العين متوقف ش��د كه دليل��ش حضور نظامي 
ارتش س��وريه و روس ها در منب��ج، كوباني، تل تمر و 
جاده ميانبر m۴ اس��ت. ديگر ب��راي طرف تركيه اي 

امكان توس��عه طلبي به مناطق بيشتر و شهرك هاي 
محوري جديد فراهم نيست. حتي اگر تركيه بخواهد 
دوباره دس��ت به اقدام نظامي بزند اوج پيشروي آن در 

روستاهاي مرزي خواهد بود نه بيشتر.
پس از انتش��ار مواضعي در مخالفت با عمليات نظامي 
تركيه از س��وي اروپا، امريكا، تهران و اتحاديه عرب به 
نظر نمي رسد آنكارا راه حل هاي زيادي جز هماهنگي 
با مسكو، آخرين هم پيمانش در سوريه، داشته باشد. 
در اين ميان، مس��كو خواهان بازگشت نظام سوريه به 
مناطق شمالي اس��ت، تهران نيز درخصوص افزايش 
نفوذ تركيه در خاك سوريه ابراز بي تمايلي كرده است 
از آن طرف تركي��ه هم مي خواهد از نف��وذ كردها در 
مرزهاي جنوبي با سوريه بكاهد زيرا خطر بيدار شدن 
احساسات قومي در نزد كردهاي تركيه را متصور است. 
با اين اوصاف به نظر نمي رس��د چارچوبي عملي تر در 
شمال سوريه  جز دادن اطمينان هايي از جانب روسيه 
به تركيه  درباره بازگشت نظام سوريه به مناطق تحت 
كنترل كردها وجود داشته باشد؛ اين بهترين راه حل 

براي آنكارا است.
با وجود اينكه موسسات مدني نيروهاي دموكراتيك 
سوريه و برخي چهره هاي خودمختار كردها همچنان 
به موجوديت خود ادامه مي دهند اما آنكارا بهتر از اين 
گزينه، گزينه ديگري ندارد. در سايه مخالفت همه از 
جمله كش��ورهاي صاحب نفوذ در سوريه مثل تهران 
و مس��كو با ادامه عمليات نظامي اش در شمال سوريه 
از اين رو آنكارا به مسير روسيه كشيده شد كه نهايتا به 
دمشق مي رسد. در همين راستا، وزارت خارجه روسيه 
بار ديگر در جريان سفر اردوغان به روسيه بر توافقنامه 
آدانا كه بين تركيه و س��وريه در سال ۱۹۹۸ امضا شد، 
تاكيد كرده و آن را به عنوان بهترين چارچوب براي حل 
بحران شمال سوريه با برخي اصالحات در آن، مطرح 
كرده است. اين يعني احتمال برگزاري ديدارهايي رو 
در رو بين نظام س��وريه و تركيه به خصوص در پرونده 
كردها براي اولين بار از زمان بحران سوريه وجود دارد 
و اين هرگز غيرمنتظ��ره نخواهد بود زي��را مي دانيم 
مسووالن آشكارا گفته اند كه تماس هاي محرمانه اي 
آنكارا و دمشق براي ممانعت از برخورد نيروهايشان در 

شمال سوريه وجود دارد.

گروه جهان| 
اعتراض هاي خياباني لبنان چهارشنبه براي هفتمين 
روز متوالي به صورت گس��ترده ادامه داش��ت و ارتش 
براي گشودن شاهراه هاي اصلي شهر وارد خيابان هاي 
بيروت ش��د. در چند روز گذشته بانك ها فعاليت هاي 
خود را متوقف كرده، مدرسه ها تعطيل شده و بسياري 
از آزادراه هاي كشور بسته شده بودند. به اعتقاد ناظران، 
در صورت ادامه اعتراض ها احتمال سقوط دولت سعد 
حري��ري روز به روز بيش��تر مي ش��ود. در اين صورت، 
لبنان درگير يك خأل قدرت طوالني ديگر خواهد شد. 
تظاهرات لبن��ان در ابتدا در اعتراض به وضع ماليات بر 
مكالمات واتس اپ آغاز ش��د ام��ا در ادامه به اعتراضي 
فراجناحي به سياستمداران اين كشور تبديل شد. موج 
اعتراضات كنوني در لبنان از نظر فراقوميتي و فراجناحي 

بودن بي سابقه توصيف شده است.
رويترز چهارش��نبه گزارش داده، حدود سه ماه پيش 
تصويب بودجه رياضت اقتصادي در پارلمان لبنان خشم 
عمومي را در پي داشت اما در روزهاي اخير و با ارايه برنامه 
رياضت اقتصادي دولت سعد حريري نخست وزير لبنان، 
تظاهرات گسترده اي در خيابان هاي چندين شهر به راه 

افتاد. سعد حريري گفته ، اگر مردم خواهان انتخابات 
زودهنگام هستند، او اولين كسي است كه آن را خواهد 
پذيرفت. حزب اهلل لبنان اما ضمن مخالفت با استعفاي 
احتمالي حريري تاكيد كرده كه جابه جايي مهره هاي 
سياس��ي و خأل قدرت هيچ مش��كلي را حل نمي كند.  
دولت لبنان دوشنبه از برنامه هاي رياضتي خود عقب 
نشس��ت و بخش هايي از اصالحيه اضط��راري بودجه 
س��ال آينده را تصويب كرد و از مردم خواست فرصت 
دهند تا بخش هاي ديگر اصالحيه نيز تصويب شود. با 
اين حال، اعتراضات مردمي فروكش نكرده و كماكان 
به صورت گس��ترده اي ادامه دارد. رويترز چهارشنبه با 
تاييد درگي��ري معترضان و نيروهاي نظامي در برخي 
از مناطق بيروت نوش��ته كه زنان و مردان جوان در ۴۰ 
كيلومتري ورودي جنوب شهر بيروت در بزرگراه نشسته 
و آن را مسدود كرده بودند، زماني كه نيروهاي نظامي 
نتوانس��تند معترضان را قانع كنند كه بزرگراه ها را باز 
كنند، در برخي مناطق به آنها حمله كرده و مورد ضرب 

و شتم قرار داده اند تا راه ها را باز كنند. 
يك مقام امنيتي گفته، ترجيح نيروهاي نظامي لبنان 
كماكان عدم استفاده از زور و خشونت عليه معترضان 

اس��ت، اما نظاميان بايد مردم را قانع كنند بسياري از 
راه هاي كشور را كه هم اكنون مسدود شده، باز كنند. 

مردم لبنان در كنار اعتراض به رياضت هاي اقتصادي، 
به وجود فس��اد در دولت نيز معترض هستند. نشريه 
فايننشال تايمز چهارشنبه با نگاهي به وضعيت اقتصادي 
و تأثير آن در نارضايتي عمومي نوش��ته: »بدهي هاي 
دولت��ي لبنان هم اكن��ون ۵۰ درصد بيش��تر از توليد 
ناخالص داخلي لبنان است و اين كشور با وجود اينكه 
در آستانه فروپاشي اقتصادي است، هنوز هم اشتهاي 
سياستمداران براي اختالس فروكش نكرده است. دولت 
لبنان ۸۶ ميليارد دالر بدهي دارد و هر س��ال با كسري 
بودجه مواجه مي شود. آمارهاي بانك جهاني نيز نشان 
مي دهد توليد ناخالص داخلي اين كشور پارسال تنها ۲ 
دهم درصد بود و امسال نيز انتظار مي رود منفي ۲دهم 
درصد باشد. پارسال نهادهاي مالي جهاني ۱۱ميليارد 
دالر در قالب وام و كمك بالعوض به لبنان كمك كردند، 

اما اقتصاد اين كشور كماكان با بحران مواجه است.«
لبنان با درآمد س��رانه اي بيش از ۱۹هزار دالر در سال 
يكي از مرفه ترين كشورهاي عربي محسوب مي شود، 
اما آنچه ش��هروندان عادي اين كش��ور را عليه طبقه 

حاكمه برانگيخته، اين باور عمومي است كه همه رهبران 
سياسي و وابستگان آنها به فساد مالي آلوده شده اند و در 

نتيجه، درآمد ملي به صورت عادالنه توزيع نمي شود.
در لبنان، بيش��تر احزاب سياسي به كشوري خارجي 
وابسته هستند. سعد حريري خود از زماني كه در سال 
۲۰۱۷ ميالدي به رياض رفت و در آنجا اعالم كناره گيري 
كرد، به وابس��تگي به عربستان س��عودي متهم شده 
اس��ت. احزاب اغلب از پشتيبانان خارجي خود كمك 
مالي دريافت مي كنند، اما اين كمك ها سهمي در رفع 
نيازهاي همگاني ندارد. دولت لبنان پس از جنگ سال 
۲۰۰۶ براي بازسازي بيروت از كمك پنج ميليارد دالري 

عربستان سعودي و چند كشور عربي ديگر حوزه خليج 
فارس برخوردار شد. 

لبنان به لحاظ تقسيم قدرت سياسي كثرت گرا به نظر 
مي رسد و دس��ت كم در ظاهر از معدود جمهوري هاي 
پارلمان��ي واقعي جهان عرب اس��ت. از ۳۰ وزير دولت 
فعلي چهار تن زن هستند و وزارتخانه هاي مهم كشور 
و انرژي را آنها اداره مي كنند. در پارلمان لبنان بيش از 
۱۰ حزب و جنبش سياسي حضور دارند و در انتخابات 
پيشين اين مجلس ۱۱۱ زن نامزد نمايندگي شده بودند. 
عالوه بر اين ها، لبنان كشوري است كه امر تفكيك قوا 

در آن رعايت مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چين ميزبان جديد نشست 
گروه هاي رقيب افغانستان

گروه جهان|چين در راس��تاي تالش ها براي پايان 
دادن ب��ه حدود دو دهه جنگ در افغانس��تان، در حال 
سازماندهي مذاكرات بين گروه هاي رقيب سياسي اين 
كشور است. گفته شده، ۳۰ نفر از سياسيون افغانستان از 
جمله نمايندگان حكومت براي مذاكره با هيات طالبان 
از سوي كشور چين دعوت شده اند و رهبري اين نشست 
را حامد كرزي رييس جمهور پيشين، به عهده خواهد 
داشت. اين رسانه ها از شركت هيات طالبان به رهبري 
مال برادر در مذاكرات چين خبر دادند و نوشتند، چين 
اعالم كرده بزودي ميزبان نشست بين االفغاني با حضور 
نمايندگان طالبان و احزاب سياس��ي عم��ده و دولت 
افغانستان است. هدف مذاكرات موسوم به بين االفغاني 
آش��تي بين احزاب مختلف افغانستان است و همسو 
با مذاكرات بين گ��روه طالبان و امريكا پيش مي رفت.  
معاون وزارت خارجه افغانستان گفته، دولت از برنامه 
چين در زمينه ميزباني مذاكرات اطالع دارد اما، در اين 
مرحله نمي تواند اظهارنظري كند. س��خنگوي حامد 
كرزي رييس جمهوري سابق افغانستان، كه در مذاكرات 
بين االفغاني فوريه در روسيه حضور داشته، گفته دفتر 
كرزي از برنامه چين براي برگزاري مذاكرات اطالع دارد 
و در صورتي كه از كرزي دعوت شود، در اين مذاكرات 
ش��ركت خواهد كرد. مقام هاي دولتي افغانس��تان و 
نمايندگان گروه هاي مدني، جوالي دومين دور مذاكرات 
بين االفغاني با طالب��ان را در قطر برگزار كردند. دونالد 
ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده امريكا، ماه پيش 
)اوت( در پي حمله انتحاري طالبان در كابل و كش��ته 
شدن ۱۲ نفر، از جمله يك سرباز امريكايي، مذاكرات با 

طالبان را متوقف كرده است. 

 نيمي از مردم كره شمالي 
دچار سوءتغذيه هستند

گروه جهان| بر اس��اس برآورد سازمان ملل متحد، 
۱۱ميليون نفر در كره شمالي دچار سوءتغذيه هستند. 
در اين ميان خطر مرگ جان ۳۰هزار كودك را تهديد 
مي كند. از نظر گزارشگر س��ازمان ملل، سياست هاي 
اقتصادي پيونگ يانگ مس��وول اين وضعيت اس��ت. 
توماس اوجيا كوينتانا گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد 
در امور حقوق بشر كره ش��مالي، در گزارش خود اعالم 
كرده ۱۱ميليون نفر از مردم اين كش��ور از سوءتغذيه 
رنج مي برند. طبق اين برآوردها، در اين كش��ور حدودا 
۲۵ميليون نفري ۱۴۰ه��زار كودك غذا به اندازه كافي 
ندارند و ۳۰هزار از آنها را خطر جدي مرگ تهديد مي كند. 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور كره شمالي، مسوول 
چنين وضعي را سياس��ت هاي اقتصادي و كشاورزي 
رژيم اين كش��ور مي داند. به گ��زارش كوينتانا، كمبود 
مواد غذايي در كره شمالي بر اثر شرايط اقليمي، زمين 
غيرحاصلخيز، فجايع طبيعي و تأثيرات منفي تحريم ها 
عليه پيونگ يانگ تشديد مي شود. گزارشگر ويژه سازمان 
ملل در امور كره ش��مالي در ادام��ه تصريح كرده كه در 
طول س��ه س��ال فعاليت خود در اين سمت هيچگونه 
بهبودي را در وضعيت اين كشور مشاهده نكرده است. 
به گفته توماس اوجيا كوينتانا، ارتباط ذخاير اقتصادي 
با نيازهاي اوليه مردم كره شمالي گسسته شده و به  ويژه 
سيستم توزيع عمومي مسوول به وجود آمدن چنين 
اوضاع اس��فباري براي مردم اين كشور است. كوينتانا 
گفته: »دولت كره ش��مالي كه مسووليت اصلي تامين 
غذاي مردم را بر عهده دارد به دليل ناكامي هاي خود در 
سياست هاي اقتصادي و كشاورزي در حال نقض حقوق 

بشر در زمينه تغذيه است.« 

چين بركناري رييس 
هنگ كنگ را تكذيب كرد

گروه جهان| همزمان با پس گرفتن اليحه استرداد 
مجرمان توسط دولت هنگ كنگ، پكن شايعه تغيير 
»كري لم« رييس اين منطقه را رد كرد. س��خنگوي 
وزارت خارج��ه چين گفته گزارش ه��ا درباره تغيير 
»كري الم« شايعه سياسي با انگيزه هاي پنهان است 
و واقعيت ندارد. فايننش��ال تايمز گ��زارش داده بود، 
پكن با هدف كاس��تن از بحران هنگ كنگ در حال 
برنامه ريزي براي تغيير كري الم با يك رييس موقت 
است. در اين گزارش آمده بود كه نورمن چان رييس 
پيش��ين اداره مالي هنگ كنگ و هانري تانگ دبير 
اول اين منطقه در حال حاضر گزينه هاي جايگزيني 
»الم« هستند. رييس موقت باقي مانده دوره رياست 
»الم« را تكمي��ل مي كند، اما رياس��ت او لزومًا براي 
دوره بعدي تمديد نمي شود. هنگ كنگ در چهار ماه 
گذش��ته درگير ناآرامي، اعتراض هاي گسترده و گاه 
خشونت آميز بوده كه به برخورد پليس با معترضان 
و تخريب اموال عمومي و اخت��الل در امور روزمره از 
سوي تظاهركنندگان منجر شده است. در حالي كه 
اعتراض هاي اوليه با طرح اليحه استرداد مجرمان به 
چين آغاز شده، پس گرفتن اين اليحه و اعالم منتفي 
شدن كامل آن نيز نتوانس��ت اعتراضات را آرام كند.  
جان لي وزير امنيت هنگ كنگ، چهارشنبه در پارلمان 
اين دولت  شهر اعالم كرده دولت اين اليحه را به علت 
اينكه باعث تنش و درگيري در جامعه شده است، پس 
گرفته است. اين مقام دولت هنگ كنگ گفته: »نظر به 
شفاف سازي دولت با مردم، بطور رسمي تعليق و پس 
گرفتن اين اليحه را كه باعث بروز ناارامي هاي زيادي 

در جامعه شده است اعالم مي كنم.« 

ديپلمات امريكايي گزارش سيا 
درباره ترامپ را تاييد كرد

گروه جهان| اظهارات ويليام تايلر سفير موقت امريكا 
در اوكراين، در كنگره ادعاهاي دونالد ترامپ در ارتباط 
با كذب بودن گزارش ماموران س��يا درباره تماس او با 
ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري اوكراين، را باطل 
مي كند. به گزارش خبرگزاري آلمان، سفير موقت امريكا 
در اوكراي��ن در برابر نمايندگان كنگره امريكا گزارش 
ماموران سازمان سيا درباره تالش ترامپ براي تحت 
فشار قرار دادن ولوديمير زلنسكي را تاييد كرده است. 
بر اس��اس اظهارات تايلر، ترامپ پرداخت كمك هاي 
مالي ۴۰۰ ميليون دالري به اوكراين را مشروط به اعالم 
رسمي پرونده قضايي عليه هانتر بايدن، به اتهام فساد 
مالي كرده است. او از ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري 
اوكراين، خواسته بود كه شخصا از گشايش پرونده اي 
قضايي عليه هانتر بايدن، پسر جو بايدن خبر دهد.  هدف 
ترامپ از اين درخواست آسيب وارد كردن به حيثيت 
رقيب انتخاباتي خود، جو باي��دن در كارزار انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ بوده است. تايلر درباره 
درخواست ترامپ از زلنسكي در جلسه غيرعلني كنگره 
به پرسش نمايندگان پاسخ داده است. ترامپ تاكنون 
گزارش ماموران س��ازمان سيا درباره مضمون تماس 
تلفني اش با زلنس��كي را تكذيب كرده بود. اظهارات 
كاردار سفارت امريكا در اوكراين، عمال تاييدي بر گزارش  
ماموران سازمان سيا در ارتباط با اين پرونده است. ويليام 
تايلر گفته گوردون ساندلند سفير امريكا در اتحاديه اروپا، 
در تماس تلفني به او گفته كه نه تنها قرار ديدار زلنسكي 
با ترامپ وابسته به همكاري رييس جمهوري اوكراين در 
ارتباط با هانتر بايدن است، بلكه فرمان آزاد شدن كمك 

نظامي نيز منوط به اين اقدام زلنسكي است. 

نگراني رييس بزرگ ترين 
بانك امريكا از نرخ بهره منفي

گروه جهان| جيم��ي ديم��ون مديرعامل بانك 
جي پي مورگان، هش��دار داده نرخ هاي بهره منفي 
در طوالني م��دت داراي عواقب��ي خواهن��د بود كه 
حتي قابل درك نيستند. به گزارش سي ان بي سي، 
مديرعامل بانك جي پي م��ورگان گفته كاهش نرخ 
بهره تعيين كننده سرنوشت بازي نيست و نمي تواند 
تغيير چشم گيري در افزايش رشد اقتصادي ايجاد 
كند. او با اش��اره به اتخاذ سياست نرخ بهره منفي در 
مناطق مختلف جهان گفته: »به عنوان يك سياست 
دايمي، نرخ بهره منفي واقعا ايده بدي خواهد بود چون 
پيامدهايي دارد كه ما حتي از درك كامل آنها نيز عاجز 
هستيم.« در شرايطي كه برخي از بانك هاي مركزي 
در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا و ژاپن نرخ بهره 
را به سطح منفي رسانده اند، بسياري از بانكداران ارشد 
در امريكا از فدرال رزرو خواس��ته اند تا به اين جريان 
نپيوندد. ديمون از مقامات امريكايي خواسته تا به جاي 
بازي با نرخ بهره، از طريق تغيير در سياست گذاري ها 
به تقويت رشد اقتصادي كمك كنند. مديرعامل بانك 
جي پي مورگان گفته نرخ بهره چيزي نيست كه بيشتر 
از همه او را نگران مي كند بلكه كاهش اطمينان فعاالن 
تجاري به محيط كس��ب و كار كه در نتيجه جنگ 
تجاري و اتفاقات ژئوپلتيكي تشديد شده است، مايه 
نگراني بسيار بزرگ تري خواهد بود. پيشتر صندوق 
بين المللي پول نيز در گزارش خود با هشدار نسبت 
به پيامدهاي سياست نرخ بهره منفي اعالم كرده بود 
كه تشويق به وام هاي ارزان مي تواند منجر به پيدايش 
يك كوه بدهي ديگر شود كه بار سنگيني بر سر رشد 

در گام هاي بعد خواهد بود.
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 تصميم گيري بروكسل
درباره تمديد مهلت برگزيت 

گروه جهان| به دنبال شكس��ت دولت بريتانيا در 
تصويب جدول زمان بندي سه روزه پيشنهادي براي 
بررسي اليحه توافقنامه برگزيت، اتحاديه اروپا در مورد 
تمديد مهلت خروج بريتانيا از اين اتحاديه تصميم 
مي گيرد. به گزارش بي بي سي، اكنون سران اتحاديه 
اروپا بايد تصميم بگيرند آيا مهلت ۳۱ اكتبر برگزيت 
را تمديد كنند يا خي��ر؛ و چه مدت زماني را براي آن 
تعيين كنند. دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا گفته در 
صورتي كه اتحاديه اروپا پيش��نهاد تعويق برگزيت 
تا ژانويه سال آينده را مطرح كند، بوريس جانسون 
خواهان برگزاري انتخابات سراس��ري خواهد شد. 
جانسون به دنبال راي منفي نمايندگان مجلس عليه 
جدول زماني سه روزه مطالعه توافق برگزيت، اليحه 
خروج از اتحاديه اروپا را تعليق كرده است. تاخير در 
اين مساله به معناي آن است كه جانسون نمي تواند به 
وعده خود مبني بر خروج از اتحاديه اروپا در ۳۱اكتبر 
عمل كند. دونالد تاسك رييس شوراي اروپايي، گفته 
توصيه او به كشورهاي اتحاديه اروپا، تمديد مهلت 
زمان برگزيت است. فرانسه گفته تنها با تمديد مهلت 
براي چند روز موافق اس��ت. جانس��ون پس از آنكه 
نتوانست حمايت نمايندگان مجلس عوام بريتانيا را 
جلب كند مجبور به ارسال نامه اي به اتحاديه اروپا و 
درخواست براي تمديد سه ماهه مهلت برگزيت شد. 
يك منبع دفتر نخست وزيري بريتانيا گفته جانسون 
تمديد طوالني مدت را نخواهد پذيرفت. منابع اروپايي 
گفته اند احتماال اتحاديه اروپا تا ژانويه ۲۰۲۰ مهلت 
برگزيت را تمديد خواهد كرد. پيش بيني مي ش��ود 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا پنجش��نبه )فردا( 
تصميم خود را درباره درخواست جانسون مبني بر 
تمديد مهلت برگزيت اعالم كنند.  خبرگزاري آلمان 
نيز گزارش داده، پارلمان بريتانيا ضمن توافق ضمني 
با طرح دولت درباره برگزيت، با زمان بندي جانسون 
در مورد برگزيت مخالفت كرده اس��ت. نمايندگان 
مجلس عوام اعالم كرده اند كه براي بررسي اين طرح 
۱۱۰صفحه اي به فرصت بيشتري نياز دارند.  جانسون 
بر آن است در صورت توافق كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا با تمديد مهلت برگزيت و شكست تالش هايش 
براي خروج بريتانيا تا ۳۱ اكتبر، درخواست تجديد 
انتخابات كند. در چنين حالتي، انتخابات مي تواند در 
ماه دسامبر برگزار شود. موضوع چالش برانگيز در طرح 
۱۱۰ صفحه اي دولت بريتانيا براي خروج از اتحاديه 
اروپا همچنان موضوع ايرلند شمالي است. بر اساس 
اين طرح، بريتانيا بط��ور كامل از اتحاديه اروپا خارج 
مي شود، اما ايرلند شمالي مي تواند از تسهيالت ناظر 
بر بازرگاني با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بهره ببرد.

نيروهاي امريكايي 4 هفته 
در عراق مي مانند

مارك اسپر وزير دفاع امريكا، مدعي شده آن دسته 
از نيروهاي نظامي كشورش كه به تازگي از سوريه به 
عراق منتقل شده اند، چهار هفته بيشتر در اين كشور 
نخواهند ماند. به گزارش رويترز، وزير خارجه امريكا 
گفته نيروهايي امريكايي كه از سوريه عقب نشسته و 
به عراق آمده اند، چهار هفته بيشتر در اين كشور باقي 

نمي مانند و به كشور خود بازمي گردند. 

وزير خارجه افغانستان 
استعفا كرد

صالح الدي��ن رباني وزي��ر خارجه افغانس��تان، 
چهارشنبه اس��تعفا كرد. به گزارش بي بي سي، 
رباني با انتشار اس��تعفانامه اش خطاب به اشرف 
غني رييس جمهوري، نوشته در مدت پنج سال 
به عنوان وزير خارجه افغانستان شاهد آن بوده كه 
با ايجاد شبه ساختارهاي موازي و به حاشيه راندن 
نهادهاي اساسي حكومت، ادامه كار را در حكومت 
به صالح ندانس��ته و استعفا مي كند. رباني رهبر 
حزب جمعيت و از نزديك ترين متحدان عبداهلل 
عبداهلل رييس اجرايي افغانس��تان، است. تنش 
ميان دفتر رياست جمهوري و وزارت خارجه در 

سال هاي اخير بارها خبرساز شده است.

افغانستان بيش از يك ميليارد 
دالر بدهكار است

۱۶س��ال افغانس��تان در جري��ان   دول��ت 
 )۱۳۸۱– ۱۳۹۷( بيش از يك ميليارد و ۱۹۰ميليون 
دالر از كشورها و سازمان هاي مختلف جهاني وام 
گرفته اس��ت. كابل متعهد ش��ده تا اين وام ها را به 
همراه سود آن به وام دهند گان برگرداند. به گزارش 
هشت صبح افغانستان، تا پايان سال گذشته تنها 
حدود ۱۱۲ميليون دالر از اين وام ها برگردانده شده 
است. در اين گزارش آمده، كابل هنوز موفق نشده 
پول هايي را كه از روسيه و ايران در سال هاي پيش 
از روي كار آمدن دولت جديد در س��ال ۱۳۸۱ وام 
گرفته بود، بپردازد. رقم بدهي افغانستان به ايران به 

بيش از ۱۰ ميليون دالر مي رسد. 

 نيروهاي امنيتي عراق
 ۱4۹ معترض را كشتند

يك كميته دولتي حقيقت ياب در عراق كه درباره موج 
اخير ناآرامي ها در اين كشور تحقيق مي كند، اعالم 
كرده در اين آشوب ها، ۱۴۹ غيرنظامي كشته شدند 
كه دليل آن استفاده نيروهاي امنيتي از زور و شليك 
گلوله براي خاموش كردن اعتراض ها بوده است. در 
اين گزارش آمده، سر يا سينه ۷۰ درصد كشته شده ها 
بطور مستقيم مورد هدف قرار گرفته است. اين گزارش 
تاكيد مي كند مقام هاي ارشد حكومتي و نخست وزير 
عراق فرمان شليك به معترضان را صادر نكرده اند و 
نظاميان ارشد مسووليت اين فرمان را برعهده دارند. 
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عكسروز

چهرهروز

وقتي بودجه دادن با چشمداشت است
عبدالجبار كاكايي از چشمداشتي كه نهادها به انجمن هاي ادبي دارند و از اينكه مديران سازمان ها از جلسات ادبي اي حمايت مي كنند كه 
مطابق با ماموريت هاي شان باشد و بتوانند با آنها بودجه بگيرند، مي گويد. اين شاعر درباره وضعيت برگزاري نشست هاي انجمن هاي ادبي به 
ايسنا گفت: به اعتقاد من نهادهاي دولتي بايستي از انجمن هاي ادبي حمايت مالي كنند و فضا و مكان در اختيار آنها قرار بدهند. اما شرايطي 
كه ما در حوزه فرهنگ در سال هاي بعد از انقالب ديديم اين است كه كمك ها معموال بدون چشمداشت نيست، آن چشمداشت ها مقداري 
ماجرا را خراب مي كند. حتي نهادهاي ايدئولوژيك تري مثل حوزه  هنري و نهادهاي وابسته به آن، قطعا چشمداشت و برنامه ريزي هاي 

خودشان را دارند و انجمني را حمايت مي كنند كه محيطي باشد براي حفظ آثار و برنامه هايي كه مدنظرشان است.

بازارهنر

7 ميليارد تومان كاهش فروش سينماها در مهر 
اولين ماه از پاييز امس��ال در حالي به پايان رس��يد 
كه درآمد گيشه مهرماه س��ينماها سيزده ميليارد 
و 600 ميليون تومان بوده و با يك نگاه مقايس��ه اي 
به همين بازه زماني در س��ال گذشته، شاهد حدود 
هفت ميليارد تومان كاهش فروش بوديم. بر اساس 
اطالعات و آمار درج شده در سامانه فروش سينماي 
ايران، فيلم سينمايي »مس��خره باز« به كارگرداني 
همايون غني زاده و تهيه كنندگي علي مصفا كه اكران 
خود را از ۱۷ مهرماه با بازي صابر ابر، بابك حميديان، 
هديه تهراني، رضا كيانيان، داريوش موفق، محسن 
حسيني، با حضور علي نصيريان آغاز كرده پس از يك 
هفته نمايش يك ميليارد و ششصد و ميليون تومان 
فروش داش��ته و ۱۱9 هزار نف��ر مخاطب آن بودند. 
اين فيلم كه اولين حضورش روي پرده در جشنواره 
فيلم فجر بوده است اكنون با محدوديت سني +۱۲ 
س��ال، 85 س��ينما در اختيار دارد. فيلم سينمايي 
»درخون��گاه« به كارگرداني س��ياوش اس��عدي با 
محدوديت س��ني ۱۲ سال به باال كه از دهم مهرماه 
روي پ��رده رفته، با جذب ۷۱ ه��زار مخاطب، 9۲0 
ميليون تومان فروش داشته است. اين فيلم كه براي 
نخستين بار در جشنواره فيلم فجر به نمايش در آمد با 
در اختيار داشتن ۱۲3 سينما به تفكيك 6۷4 ميليون 
تومان در تهران فروش داشته است.  فيلم سينمايي 
»س��ال دوم دانش��كده من« به كارگرداني رس��ول 
صدرعاملي كه از ۱0 مهرماه روي پرده سينماهاي 
تهران و شهرستان رفته اس��ت 663 و نيم ميليون 
تومان فروش داشته كه به تفكيك 334 ميليون تومان 

از آن سهم فروش در سينماهاي تهران بوده است. اين 
اثر در حال حاضر در ۱۱۲ سينما نمايش دارد. فيلم 
»پيلوت« به كارگرداني ابراهيم ابراهيميان كه اكران 
خود را از سوم مهرماه آغاز كرده و با محدوديت سني 
۱5+ سال روي پرده رفته است، تا امروز 5۲5 ميليون 
تومان فروش داش��ته و بيش از 4۱ هزار مخاطب به 
سينما جذب كرده است. از مجموع فروش اين فيلم 
با در اختيار داش��تن در مجموع 94 س��ينما، سهم 
تهران 366 ميليون تومان بوده است. »خانه پدري« 
ساخته كيانوش عياري و بازي مهدي هاشمي، شهاب 
حسيني، مهران رجبي، ناصر هاشمي، نازنين فراهاني، 
مينا ساداتي و معصومه بافنده پس از ده سال از ديروز 
چهارش��نبه اول آبان ماه اكران خ��ود را روي پرده 
حدود ۲0 سينما در تهران آغاز كرده است. همچنين 
فيلم سينمايي »هزارتو« ساخته اميرحسين ترابي با 
حضور شهاب حسيني، ساره بيات، غزاله نظر، پژمان 
جمش��يدي، فريبا جديكار، عليرضا ثاني فر، مريم 
معصومي، ش��يرين يزدان بخش، مهسا باقري نيز از 

ديروز اول آبان ماه نمايش خود را آغاز كرد.

تاريخنگاري

نخست وزيري كه وابسته نبود 
دوم آبان ۱3۲4، ابراهيم حكيمي پس از سقوط كابينه سهام السلطان بيات مامور 
تشكيل كابينه شد كه تا 30 دي به مدت 3ماه به فعاليت پرداخت.  پس از سقوط 
رضاشاه در شهريور ۱3۲0، حكيمي به صحنه سياست بازگشت و در مرداد ۱3۲۱ 
در دولت قوام السلطنه وزير مشاور شد و پس از سقوط آن دولت در بهمن    همان سال، 
تا ۱3۲4 عهده دار سمت دولتي ديگري نشد. در ارديبهشت ۱3۲4، فراكسيون هاي 
مختلف مجلس به نخست وزيري وي به عنوان دولتمردي محترم و بدون مناسبات 
نزديك با قدرت ه��اي خارجي، متمايل ش��دند ولي او در انتخ��اب وزيران، نظر 
نمايندگان را تأمين نكرد و در نتيجه، مجلس به وي رأي اعتماد نداد. در اس��ناد 
مجلس شوراي ملي درباره اين جلسه آمده است: »مجلس شوراي ملي در جلسه 
۱3۲4/3/۱3 نسبت به كابينه آقاي حكيمي نخست وزير رأي اعتماد گرفته و چون 
۲5 نفر از 95 نفر عده حاضر فقط رأي مثبت داده بودند لذا اكثريت حاصل نگرديد.« 
حكيمي در پي راي عدم اعتماد به كابينه اش، ترجيح داد استعفا دهد اما پس از آن 
دو بار ديگر نيز مامور تش��كيل كابينه شد، يك بار آبان ماه    همان سال كه دولتش 
۷6 روز عمر كرد و ديگر بار آذرماه ۱3۲6 بود كه حكيمي جايگزين قوام شد. اين بار 
نيز حكيمي نتوانست حتي يك سال بر مسند امور بماند و در طوالني ترين دوران 
نخست وزيري اش كمتر از 6 ماه دوام آورد و در اواسط خرداد ۱3۲۷ از سمت خود 
استعفا كرد. اما دولت سوم دي )دي ۱3۲6 تا خرداد ۱3۲۷( تمركز و برنامه ويژه اي 
به روي مسائل و مشكالت اقتصادي داشت. براي تشريح وضعيت معيشتي مردم در 
اين زمان بايد گفت كه در حدود 84 درصد از درآمد دولت از راه ماليات غيرمستقيم 
به دست مي آمد و اين مساله مستلزم برقراري ماليات سنگين بر چاي، قند، توتون، 
كبريت، نخ، نفت، بنزين و... بود. قماش نخي كه بيشتر مورد مصرف طبقه ضعيف 

جامعه بود؛ ۷5 درصد ماليات گمرك داشت يا يك نفر مصرف كننده مي بايست 54 
درصد ماليات بر سيگار و توتون و ۲68 درصد ماليات بر قند و 86 درصد ماليات بر 
چاي و ۱۲9 درصد ماليات بر نفت براي پختن غذا مي پرداخت. جمع كل مبالغي 
كه از راه ماليات بر درآمد به دست مي آمد معادل نصف مبلغي بود كه از ماليات بر 
توتون و سيگار عايد مي شد. دولت حكيمي اميدوار بود با تنظيم اليحه قانون ماليات 
مستقيم در 33 ماده، تنظيم و اجراي برنامه هفت ساله، صرفه جويي در دولت و دادن 

اختيارات بيشتر به استان ها در رفع مشكالت برآيد.

مجموعه اي كمتر ديده ش��ده از نقاشي هاي عباس 
كيارستمي در گالري گلستان به نمايش درمي آيد. 
ليلي گلستان، مدير گالري گلستان با اعالم خبر فوق 
گفت: »گ��ردآوري اين مجموعه زحمات بس��ياري 
برده و سي و اندي از نقاشي هاي عباس كيارستمي 
از مجموع��ه داران به امانت گرفته ش��ده تا زير يك 
سقف مرور شود.« گلس��تان يادآوري كرد برگزاري 
نمايشگاه نقاشي از كيارستمي در گالري گلستان در 
سه- چهار سال پاياني عمر آقاي فيلمساز بارها مطرح 
شد اما ايشان هميشه مي گفت تعداد كمي نقاشي در 
خانه دارد و فرصت نشستن و نقاشي كشيدن برايش 
فراهم نمي شود و افسوس بس��يار كه در نبود او اين 
آرزو با كارهاي قديمي اش كه از اوايل دهه شصت تا 
اوايل دهه هشتاد را در بر مي گيرد، محقق مي شود. او 
گفت: »اين رويداد دو هفته اي هفدهم آبان ماه آغاز 
به كار مي كند و آثار براي فروش عرضه نمي ش��ود و 

كل نمايشگاه جنبه فروش ندارد.« عباس كيارستمي 
چهار نمايشگاه عكس در گالري گلستان برپا كرده 
بود. او كه فارغ التحصيل كارشناسي نقاشي از دانشكده 
هنرهاي زيبا تهران است، نخستين تجربياتش در دوره 
نوجواني و جواني در زمينه نقاشي بوده است. گلستان 
خبر داد به مناسبت اين نمايشگاه، نشر نظر همه آثار 
به نمايش درآمده را در يك جلد كتاب منتشر مي كند 

كه در نمايشگاه رونمايي مي شود.

نقاشي هاي عباس كيارستمي زير يك سقف مرور مي شود

كيانوش عياري: از اكران خانه پدري هم خوشحالم، هم متاثر
كيانوش عياري كه فيلم »خانه پدري« اش باالخره 
روانه اكران عمومي شد، مي گويد: قطعا براي همه 
تماشاگران »خانه پدري« سوال خواهد شد كه چرا 
اين فيلم يك دهه توقيف شده بود، چون هيچ ويراني 
يا اتف��اق بدي به وجود نم��ي آورد. اگرچه كيانوش 
عياري »خانه پدري« را چند س��ال قبل براي فقط 
يك روز روي پرده سينماها برده بود، اما حاال پس از 
9 سال آن را به اكران عمومي رسانده و اگر يكي،دو 
سال قبل راضي به اكران محدود فيلم در سينماهاي 
هنر و تجربه ش��ده ب��ود، ديگر سينمادوس��تان و 
عالقه مندان زيادتري فرصت تماش��اي آن را پيدا 
نمي كردند. اين فيلمساز به بهانه آغاز اكران عمومي 
فيلمش درباره حسي كه نسبت به اين اتفاق پس از 
چند سال مش��كل و تالش براي اكران فيلم داشت 
به ايسنا گفت: آرامشي كه ناشي از ديده شدن اين 
فيلم دارد مرا خوشحال و در عين حال متاثر مي كند 
كه چرا ديگر فيلم هاي من اگر توقيف نشدند، ولي با 
آنها به گونه اي برخورد شد كه كم از توقيف نداشت؟ 
مثل »بودن يا نبودن« كه فقط پنج روز اكران شد و 

بعد توقيف، در حالي كه بعدها تلويزيون دو بار آن را 
پخش كرد و در آن سال ها يكي از پزشكان متخصص 
و مش��هور بيماري هاي قلبي اعالم كرد كه نمايش 
اين فيلم در تلويزيون آمار اهداي قلب در كش��ور را 
به طرز خيركننده اي باال ب��رد و آيا اين اتفاق نبايد 
دست كم كس��اني را كه مس��وول توقيف اين فيلم 
بودند خجالت زده مي كرد؟ آيا براي دس��تاوردهاي 
بسيار كمتر از اين در س��ينماي ايران، هزينه هاي 
بسيار س��همگين تر پيش نيامده؟! اما نه تشكر و نه 
هيچ قدرداني را بابت اين اتفاق شاهد نبودم گرچه 

انتظاري هم نداشتم.

میراثنامه

فكري كه ۲۴ سال بعد اجرايي شد
در حالي رييس پژوهش��كده بناها و بافت هاي تاريخي- فرهنگي مي گويد: »با وقوع 
آتش سوزي در ساختمان مجلس شوراي اسالمي به فكر راه كاهش آسيب هاي ناشي 
از آتش سوزي در بناهاي تاريخي افتاديم« كه دست كم در طول ۱0 سال گذشته بيش 
از 6 بناي تاريخي با آسيب هاي زيادي از آتش سوزي مواجه شده اند و سرانجام نخستين 
نشس��ت تخصصي در اين زمينه را برگزار كرده اند. با وقوع هر نوع بحران در كش��ور، 
ميراث فرهنگي نيز در كنار ديگر دستگاه هاي دولتي به فكر بررسي راهكارهاي مقابله 
با آن بحران در دفعات بعدي مي افتد، نمونه اين تلنگر را دو سال قبل در اين سازمان 
عريض و طويل كه يكي، دو ماه است به وزارتخانه تبديل شده، به وضوح ديديم، وقتي 
كه زلزله شب يلداي دو سال گذشته رخ داد، همايش هاي در راستاي »توانمند سازي 
ميراث معماري و ش��هري در برابر زلزله« ش��روع به كار كردند كه حتي تاكنون دو 
نشست تخصصي آن نيز برگزار شده است، هر چند دبير ان همايش ها اعالم كرد به 
مرور بحران هاي مختلف را در اين جلسات بررسي مي كنيم. اما توجه به آتش سوزي 
در بناهاي تاريخي در كشور به دست كم 6 قرباني هر چند به صورت نصفه و نيمه نياز 
داشت تا اين جلسات براي بحران آتش سوزي هم برگزار شود. هر چند انيسي معتقد 
است كه بررس��ي راِه كاهش آسيب هاي ناشي از آتش سوزي در بناهاي تاريخي را از 
سال ۱3۷4 مشق شب خود كردند، اما به نظر مي رسد آن قدر در اين كار موفق نبودند 
كه دستگاه ها و ارگان هاي موظف در اين زمينه، آن طور كه بايد به وظايف خود عمل 
نمي كنند، به گونه اي كه ش��هرداري قم براي خاموش كردن آتِش يكي از بازارهاي 
تاريخي شهر، تصميم به حذف يكي از شاه نشنين هاي اين بناي تاريخي مي دهد تا 
لودرها نخواهند راهشان را براي تخليه آوار آتش و بخش هاي تخريب شده، قدري دور 
كنند! اكنون علي رضا انيسي، رييس پژوهشكده بناها و بافت هاي تاريخي- فرهنگي، 
در نخستين نشست تخصصي »بناهاي تاريخي و خطر آتش سوزي« كه در پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد، با اش��اره به اينكه موضوع مقابله با سوانح، 
پيشگيري و چاره انديشي يكي از كارهاي مهمي است كه بايد مد نظر قرار داد، گفت: 
با اين رويكرد بايد به س��متي حركت كنيم كه كاهش خطرات سوانح در برنامه هاي 
حفاظتي و طرح هاي پژوهشي گنجانده شود. او در ادامه به آتش سوزي بناي مجلس 
شوراي اسالمي در سال ۱3۷4اشاره كرد و افزود: آسيب جبران ناپذيري كه آتش به 
س��اختمان مجلس وارد كرد ما را به اين فكر انداخت كه بايد راه كاهش آسيب هاي 
ناشي از آتش سوزي در بناهاي تاريخي به ويژه موزه ها را به دست آوريم. او با اشاره به 
اقداماتي كه در سال ۱3۷5با راهنمايي سازمان آتش نشاني در مجموعه كاخ گلستان 

براي جلوگيري از آتش سوزي انجام شد، توضيح داد: در مدت پنج سال اقدامات خوبي 
در راستاي اصالح س��قف هاي چوبي و حذف ديوارهاي پارچه هاي در مجموعه كاخ 
گلستان انجام شد كه اميدوارم در بناها و موزه هاي ديگر توسعه پيدا كند . او همچنين 
با اش��اره به آتش سوزي هايي كه در چند سال گذشته در اماكن تاريخي كشور مانند 
مسجد ساري، بازار قم و بازار تبريز گفت: در مقياس جهاني نيز دو حادثه آتش سوزي 
در موزه برزيل و كليساي نوتردام خسارات جبران ناپذيري را برجاي گذاشت . او با اشاره 
به ضرورت برگزاري همايش هايي كه در حوزه بحران توسط پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
و گردشگري برگزار شده است، بيان كرد: وظيفه ما در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و 
گردشگري به عنوان يك نهاد پژوهشي تحقيقاتي، طرح مساله و به فكر واداشتن ديگران 
در قالب تهيه كتاب، نگارش مقاله و برگزاري همايش اس��ت كه تصميم گيري آن با 
نهادهاي اجرايي است. محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز در سخناني علت اصلي آتش سوزي در بناهاي 
تاريخي را فرسودگي سيستم هاي برق رساني دانست. او با اشاره به اينكه در سال هاي 
اخير تهديدات آتش سوزي نسبت به تهديدات طبيعي بيشتر شده است، نسبت به 
لزوم انجام اقدامات اساسي در زمينه بهسازي سيستم هاي الكتريكي در بناهاي تاريخي 
تاكيد كرد و افزود: در همه بررس��ي ها دريافتيم كه مشكل فرسودگي سيستم هاي 

برقي رساني و بارگذاري بيش از حد علت آتش سوزي بوده است .

ايستگاه

جايزه بزرگ جشنواره »ايز« 
براي »بدنم را گم كرده ام« 

آدام درايور به فيلم ريدلي 
اسكات مي پيوندد

انيميشن تحسين شده 
»بدنم را گ��م كرده ام« 
موفق به كس��ب جايزه 
بزرگ از جشنواره فيلم 
انيميشن »ايز« ۲0۱9 
شد. به گزارش ورايتي، 
»بدنم را گم كرده ام« كه 
ماجراي دستي است كه 

از بدن جدا شده و در جست وجوي آن است كه به 
بدنش پيوند داده شود به عنوان برنده جايزه بزرگ 
جشنواره فيلم انيميشن »ايز« انتخاب شد. در اين 
جش��نواره كه از ۱8 تا ۲0 اكتبر در لس آنجلس 
برگزار ش��د، جايزه تماش��اگران نيز بين ۲ فيلم 
تقسيم شد كه شامل »با تو در معرض هوا« ساخته 
موكوتو ش��ينكاي از ژاپن و »پرستوهاي كابل« 
ساخته زابو برايتمن و اليا گوبي-موِلك از فرانسه، 
لوكزامبورگ و سوييس بود.  نت فليكس امتياز 
پخش جهاني »بدنم را گم كرده ام« به كارگرداني 
جرمي كالپين را پس از نمايش فيلم در جشنواره 
فيلم كن امس��ال خريد. اين فيلم فرانسوي كه 
جايزه اصلي بخش هفته كارگردان هاي كن را برد 
به زبان اصلي در جشنواره »ايز« نمايش داده شد.

هيات داوران »ايز« از اين انيميشن براي استفاده 
ارجينال و شگفت انگيزش از انيميشن به عنوان 
يك اب��زار براي بيان اس��رار غيرمتعارف تجليل 
كردند. عالوه بر اين »داس��تان جال��ب مارونا« 
موفق به كسب جايزه ويژه داوران شد. اين فيلم 
اكسپرسيونيستي درباره يك سگ سياه و سفيد 
اس��ت كه تصادف كرده وموجب شده تا به همه 
خانه ها و صاحباني كه داشته واكنش نشان دهد. 
آنكا دامين نويسنده و كارگردان اين اثر است. در 
اين جش��نواره اكران ويژه چند انيميشن موفق 
از جمله »جهان اس��تيون: يك فيلم« و »نه ژا« 
انيميشن چيني موفق در باكس آفيس انجام شد.

آدام درايور در حال مذاكره 
است تا به فيلم »آخرين 
دوئ��ل« س��اخته ريدلي 
اسكات بپيوندد. به گزارش 
ورايت��ي، آدام دراي��ور در 
صورت خوب پيش رفتن 
مذاكرات نقش مقابل مت 
ديمون را در فيلم »آخرين 

دوئل« ديزني- فاكس برعه��ده مي گيرد. اين فيلم 
درامي تاريخي به كارگرداني ريدلي اسكات است. گفته 
شده بن افلك به اين نقش اصلي كه اكنون به درايور 
پيشنهاد شده است، چشم داشت و با اين حال اكنون 
در نقشي مكمل در كنار جودي كومر بازيگر »كشتن 
ايو« ظاهر خواهد شد. اين داستان در قرن چهاردهم 
فرانسه مي گذرد و داستاني حماسي از خيانت و داوري 
است كه بر ۲ شواليه با بازي ديمون و درايور تمركز دارد. 
چندي پيش خبرهايي مبني بر اينكه مت ديمون و 
بن افلك بار ديگر پس از فيلم »ويل هانتينگ خوب« 
با هم همبازي مي شوند، منتشر شد و همه فكر كردند 
اين ۲ نقش هاي اصلي ۲ شواليه را بازي مي كنند. البته 
نه استوديو و نه بازيگران در اين باره سخني نگفتند. 
گفته شده توليد اين فيلم در اوايل سال ۲0۲0 انجام 
مي شود. نيكول هولوفسنر فيلمنامه را با همكاري 
ديمون و افلك نوشته است. اين ۲ از تهيه كنندگان 
فيلم هم هستند. درايور با بازي در »داستان ازدواج« 
براي نت فليكس با اقبال منتقدان روبه رو شده است. 
وي همچنين بازيگر »گزارش« براي آمازون هم بوده 
كه هر ۲ فيلم از مدعيان اسكار محسوب مي شوند. او 
از بازيگران »جنگ ستارگان: ظهور اسكاي واكر« هم 

است كه به زودي اكرانش شروع مي شود.

ايران در قلب چين قهرمان ووشوي جهان شد

واريز درآمدهاي اينستاگرامي پرسپوليس به حساب يك خانم!

سانداكاران تيم ملي ووشوي ايران با كسب 
8 مدال طال قهرمان ووشوي جهان شدند. 
پانزدهمي��ن دوره رقابت هاي ووش��وي 
قهرماني بزرگس��االن جهان از روز يك شنبه با حضور 
۱0۲ كشور در شهر ش��انگهاي چين آغاز شد و ديروز، 
چهارش��نبه، با قهرماني ايران در بخش ساندا به اتمام 
رسيد. در ادامه اين مسابقات محمد خورشيدي در فينال 
وزن 80 كيلوگرم و محسن محمدسيفي در فينال وزن 
۷0 كيوگرم به ترتيب مقابل حريفاني از چين و لبنان به 
پيروزي دست يافتند تا شمار مدال هاي طالي ايران به 
هشت مدال برسد.  در پايان اين رقابت ها، تيم ايران در 
بخش ساندا )زنان و مردان( با كسب هشت مدال طال و 
ثبت موفقيتي چش��مگير براي دومين دوره متوالي به 
عنوان قهرماني دس��ت يافت و چين كه مهد اين رشته 
محسوب مي شود را در خانه اش شكست داد. چين با 6 
طال، يك نقره و يك برنز به عنوان دومي دس��ت يافت و 

ويتنام با يك طال، ۲ نقره و ۲ برنز سوم شد.

شكايت باشگاه پرس��پوليس به خاطر سوءاستفاده از 
صفحه اينستاگرام اين باش��گاه در شعبه 9 بازپرسي 
فرهنگ و رسانه جريان دارد. حدود دو سال قبل باشگاه 
پرسپوليس صفحه اينستاگرامي خود را راه اندازي كرد 
و پس از نامه نگاري هايي كه انجام ش��د، توانست براي 
صفحه رسمي خود تيك آبي »احراز هويت« نيز دريافت 
كند اما پس از گذش��ت چند ماه مشخص شد صفحه 
رسمي باشگاه پرس��پوليس كه در سايت اين باشگاه 
نيز براي آن تبليغ شده بود تا تعداد دنبال كننده هاي 
آن به حدود دو ميليون نفر برس��د، در اختيار باشگاه 
پرسپوليس نيست. همين موضوع كافي بود تا مسووالن 
وقت باشگاه با طرح ش��كايتي در دادسراي فرهنگ و 
رسانه پيگير موضوع شوند. پرسپوليسي ها بيش از يك 
س��ال تالش كردند و در نهايت توانستند اداره صفحه 
اينس��تاگرام خود را به طور كامل در اختيار بگيرند اما 
اين موضوع هم باعث نشد پرونده شكايت آنها از افرادي 
كه صفحه را غيرقانوني اداره مي كردند و تبليغات خود 

را در آن منتشر مي كردند پيگيري نشود. همان زمان 
كه اين صفحه از اختيار باش��گاه پرس��پوليس خارج 
شده بود شايعه اي مطرح شد كه يكي از پيشكسوتان 
پرسپوليس صفحه را در اختيار دارد و اين صفحه را در 
اختيار مسووالن باشگاه پرسپوليس قرار نمي دهد. اما 
باشگاه بدون توجه به شايعات، تنها بر اساس نامه رسمي 
كه از اينستاگرام دريافت كرده بود در شعبه 9 بازپرسي 
دادس��راي فرهنگ و رسانه ش��كايتي باز كرد و در آن 

شكايت ايميل و شماره تماسي كه اكانت رسمي باشگاه 
پرسپوليس روي آن ثبت شده بود را به دادسرا ارايه كرد. 
البته پرسپوليسي ها بعدها كه اين صفحه را در اختيار 
گرفتند متوجه شدند كه طي يك سالي كه اداره صفحه 
در اختيارشان نبوده، 90 شركت، شخص و همين طور 
فروشگاه در صفحه مذكور براي خود تبليغات كردند و 
در ادامه با پيگيري موضوع مش��خص شد هزينه هاي 
اين 90 تبليغ را به حس��اب ش��خصي يك خانم واريز 
كرده اند. در همين راستا شكايت باشگاه پرسپوليس از 
اين خانم كه پول هاي تبليغات به حسابش واريز شد هم 
به دادسراي فرهنگ و رسانه ارايه شد. در همين رابطه 
شكايت باشگاه پرسپوليس از صاحب شماره موبايلي 
كه صفحه روي آن ثبت شده بود و همين طور خانمي 
كه پول تبليغات به حس��ابش واريز شده بود در شعبه 
9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه در جريان است 
و بايد منتظر بود تا پس از بررس��ي اين نهاد، اطالعت 

جديدي درباره اين پرنده ارايه شود.

ورزشي
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