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دبيرخانه شوراي اطالع رس��اني دولت با رد ادعاي روابط 
عمومي سازمان صدا و س��يما مبني بر اعمال فشار قوه 
مجريه براي پخش ي��ك جوابي��ه را رد و توضيحاتي در 
اين زمينه ارايه كرد. به گ��زارش ايرنا يك مقام مطلع در 
شوراي اطالع رساني دولت، با بيان اينكه شبكه سه صدا 
و سيما در برنامه »پرونده ويژه« با موضوع »دختر آبي« 
به صورت كامال جه��ت دار و هدفمن��د اتهامات صريح 
و بي پايه و اساس��ي را متوجه دولت منتخب مردم كرده 
اس��ت، گفت: دولت با اس��تناد به بند ۳۰ »اساس��نامه 
سازمان صداوسيماي جمهوري اس��المي« جوابيه اي 
تصويري براي پخش در تلويزيون تهيه و ارسال كرده و 
صدا و س��يما طبق قانون موظف به پخ��ش اين جوابيه 
اس��ت؛ هرگونه امتناع از پخش جوابيه دولت به اتهامات 
مطرح ش��ده »غيرقانوني« اس��ت. در بند ۳۰ اساسنامه 
مذكور تصريح شده است »چنانچه در برنامه هاي پخش 
ش��ده س��ازمان... يا در اطالعيه هاي صادره از سوي آن 
سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خالف واقع 
نسبت به هر شخص )اعم از حقيقي يا حقوقي( باشد يا 
به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد«، سازمان 
موظف اس��ت: »در صورت قبول اعتراض در ۲۴ ساعت 
پاس��خ را به صورت عادالنه و حداقل دو برابر زمان اصل 
مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباش��د در همان برنامه و 
ساعت و در همان شبكه به صورت رايگان پخش نمايد«. 
به گفته اين مقام مطلع در پي خودس��وزي تأس��ف بار 
سحر خداياري، شبكه س��وم س��يما با ورود ديرهنگام 
به ماجرا، در ميزگردي، انگش��ت اتهام عدم ورود زنان به 
ورزشگاه ها را به سمت دولت نش��انه رفت و مدعي شد 
علت منع زنان از حضور در ورزش��گاه ها، آماده نش��دن 
زيرساخت ها از سوي دولت بوده اس��ت، بنابراين از آنجا 
كه اين ادعا، كامال كذب و غير واقعي بود، دولت با هدف 
شفاف سازي، نه يك »مستند« بلكه »جوابيه تصويري« 
كوتاهي شامل توضيحات سخنگوي دولت، وزير ورزش 
و نماينده رييس جمهور در شوراي نظارت بر صداوسيما، 
تهيه و براي پخش به صدا و سيما ارسال كرد«. اين مقام 
مطلع افزود: »موضوع ارسال جوابيه به همراه نامه خطاب 
به رييس صدا و س��يما، امري بسيار رايج، طبيعي و حق 
دولت و اساسا هر شهروند عادي است و غالبا هم در چنين 

مواقعي رس��انه ملي موافقت يا عدم موافقت خود را با در 
خواست دولت، يا رسما طي نامه يا به شكل غيررسمي 
در گفت وگو با مسووالن دولت اعالم مي كند. اينكه بدون 
هيچ مقدمه اي يك مدير از اين سازمان شتابزده تصميم 
رسانه ملي را توييت كند و بالفاصله همان را تبديل به خبر 
كرده و القا كند كه دولت صدا و سيما را تحت فشار قرار 
داده، رفتاري ناشيانه است كه با مشي و آداب اداري رسانه 
ملي همخواني ندارد و از آن بدت��ر متهم كردن دولت به 
داشتن اغراض سياسي و انتخاباتي است كه قطعا جداي از 
اينكه افترا و تهمت و كذب است حكايت از نيات مغرضانه 
مدير ياد شده دارد. وي با رد هر گونه اعمال فشار به صدا و 
سيما كه در خبرسازي انجام شده از توئيت مدير ياد شده 
آمده، گفت: دولت صرفا يك نامه به عنوان شخص آقاي 
علي عسگري رييس سازمان صدا و سيما به پيوست يك 
نسخه جوابيه تصويري ارس��ال كرده و حتي اين نامه را 
پيگيري هم نكرده است چه رسد به وارد آوردن فشار. و 
اساسا دولت جز نوشتن نامه به رييس صدا و سيما و بيان 
درخواستش چه ابزار فشاري دارد كه اين خالف گويي ها 
و وارونه نمايي ها اعمال مي شود. به گفته اين مقام مطلع 
اين مدير همچنين ادعا كرده است كه دولت تصميم دارد 
جوابيه خود را در فضاي مجازي منتشر كند در حالي كه 
اگر چنين قصدي در ميان بود حتما به جاي استفاده از 
ظرفيت هاي حقوقي كه قانون در اختيار هر شهروندي 
قرار داده زودتر اين كار انجام مي داد. اما متاسفانه اكنون 
كه افكار عمومي با چنين موضع گيري سياسي كارانه و 
نازل مشوش شده، ناگزيريم براي تنوير افكار عمومي از 
ظرفيت هاي ديگر استفاده كنيم. اين مقام مطلع گفت 
از رييس سازمان صدا و سيما كه همواره مجدانه تالش 
داش��ته اند چالش ها و اختالف نظرها ب��ه دور از تنش و 
با رعايت قواعد و با متانت حل شود انتظار مي رود اجازه 
ندهند پاسخ هاي رسمي اداري با روش هاي پيش پا افتاده 
و سياسي كارانه داده شود. پيش از اين مدير روابط عمومي 
صدا و سيما در توييتي مدعي ش��ده بود كه دولت براي 
پاسخ به اتهاماتي كه صداوسيما يك ماه پيش به دولت 
وارد كرده بود مستندي با رويكرد »تضعيف وحدت ملي« 
و »تزريق نا اميدي« ساخته و صداوس��يما هم »زير بار 

پخش اين مستند« نرفته است.

 امتناع صداوسيما از پخش جوابيه دولت 
به اتهامات مطرح شده غيرقانوني است منصور بيطرف |

سردبير|
آيزيا برلين در اوايل دهه 195۰،  مقاله اي را منتشر كرد 
كه نام آن بس��يار عجيب بود. »جوجه تيغي و روباه«. او 
اين عنوان را از آرخيلوخوس، شاعر يوناني كه 7۰۰سال 
قبل از ميالد مس��يح زندگ��ي مي كرد، گرفته ب��ود. از 
آرخيلوخوس اشعار كمي مانده اس��ت از جمله همين 
يك بيت ش��عر كه »روباه چيزهاي بسياري مي داند اما 
جوجه تيغي فقط يك چيز بزرگ مي داند.« آيزيا برلين 
اين شعر آرخيلوخوس را براي نوشتن مقاله اي درباره لئو 

تولستوي انتخاب و آن را به فلسفه تاريخ مرتبط كرد. 
كس��ي دقيقا نمي داند منظور آرخيلوخوس از اين شعر 
چه بود اما آيزي��ا برلين آن را براي م��راد خودش به كار 
گرفت و اين گونه بس��ط داد كه روباه ديد تكثري دارد و 
جوجه تيغي يكپارچه گرا اس��ت. روباه به دانش زيادش 
متكي اس��ت اما جوحه تيغي يك چيز مي خواهد و آن 

تغيير است. يك تغيير بزرگ!
هر چند كه آيزيا برلين در كتابي ك��ه بعدا با همين نام 
منتشر كرد اشخاص و نويس��ندگان را به دو گروه روباه 
و جوجه تيغي تقس��يم كرد. افرادي كه صرفا اطالعات 
زياد داش��تند مانند ارسطو، شكس��پير و... در رده روباه 
قرار گرفته بودند و افرادي كه نگاه يكپارچه داشتند و به 

دنبال تغيير بودند،  مانند هگل، ماركس، سقراط و...
تاريخ را اگر از اين بعد نگاه كنيم، سراسر پر از  دولتمردان 
و كش��ورهايي بوده و هس��ت كه از منابع و دانش غني 
بودند اما ف��ارغ از هرگونه تغيير در نهاد وجودي ش��ان 
كه بتوان��د در جريان تاريخي تس��ري ياب��د و از طرف 
ديگر، سياستمداران و كشورهايي هس��تند كه با نگاه 
يكپارچه ش��ان تغييراتي را در درون خود و اطراف خود 
ايجاد مي كنند و اين تغيير در رون��د تاريخي اثر خود را 

برجاي مي گذارد. 
حاال ايران كدام يك از آنها هست ؟ بهتر است نگاهي 

بازتر و فراخ تر به ايران بيندازيم: 
ايران با وس��عت يك ميليون و 6۴۰ هزار كيلومتر مربع 
مس��احت و 81 ميليون نفر جمعيت نقش بي بديلي در 
خاورميانه پيدا كرده است. اين نقش جدا از ايفاي نقش 
ايدئولوژيك و سياسي خود به پتانسيل اقتصادي آن هم 

برمي گردد. ايران با 157 ميليارد بشكه ذخاير نفتي كه 
معادل 1۰ درصد ذخاير نفتي جهان اس��ت، چهارمين 
كشور جهان از اين لحاظ اس��ت. اما ايران با اين ذخاير، 
توان فروش نفتي كمي دارد ب��ه ويژه با تحريم هايي كه 
يكسال و نيم گذشته امريكا بر ايران اعمال كرده است. 
اما قبل از اين تحريم هم ما دچار مش��كل بوديم. كافي 
اس��ت نگاهي به فروش نفت ايران بيندازيم. طي چهل 
س��ال گذش��ته ايران بالغ بر 1۳8۰ ميلي��ارد دالر نفت 
فروخته است. بيشترين مقدار آن در دوران احمدي نژاد 
با حدود 68۰ ميليارد دالر بوده اس��ت و كمترين آن در 
دوره دولت هاي ميرحس��ين موس��وي با 1۰۲ ميليارد 
دالر. اما با وج��ود اين ميزان درآمد نفت��ي هنوز ما يك 
كشور در حال توس��عه هس��تيم. اگر در كنار اين آمار، 
آمارهاي ديگ��ر را هم لحاظ كنيم مثل سد س��ازي كه 
ايران در آن با 17۳ سد ملي و 6۴7 سد بزرگ و كوچك 
سرآمد كشورهاي خاورميانه اس��ت و نيز با 1۰ ميليون 
فارغ التحصيل دانشگاهي از كارداني تا دكترا - به عبارت 
ديگر به ازاي هر 8 نفر يك فارغ التحصيل داريم،  متوجه 
مي شويم كه نه تنها پتانس��يل كمي نداريم بلكه فراتر 
از ظرفيت مان هم داريم. اما باز چرا درآمد س��رانه ما به 
خاطر عدم توسعه يافتگي در حد 5۰۰۰ دالر و پايين تر از 
تركيه و كشورهاي همسطح ايران است ؟  اين به همان 
تفسير تاريخي و شاعرانه روباه و جوجه تيغي برمي گردد. 
واقعيت اين است كه ش��ايد ايران پتانسيل هاي زيادي 
براي تغيير داشته باشد،  شايد همه خواهان تغيير باشند، 
 شايد همه برنامه ها در جهت تغيير باشد - ما نمونه هاي 
زيادي براي اي��ن مورد داريم، از برنامه ۲5 س��اله دولت 
هاش��مي در س��ال 1۳75 گرفته تا برنامه هاي اقتصاد 
بدون نفت زمان دولت خاتمي و. .- اما آن اراده اي كه بايد 
براي تغيير وجود داشته باشد، وجود ندارد. چرا؟ پاسخ 
اين س��وال را بايد در تاكتيك ها و استراتژي هاي دولت 
و حكومت جست وجو كرد. تاكتيك ها همان آموزش و 
تربيت است – كه در دو شماره پيش درباره آن نوشتيم 
و گفتيم كه اقتصاد ايران تربيت نش��ده اس��ت و بيشتر 
»دفيشنسي« است تا »افيشنسي« و استراتژي ها همان 
دورنماي زمانه اس��ت كه به اه��داف و زمان بندي هاي 

برنامه ها معتقد  نيستيم. 

در جست وجوي تغيير
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

در جست وجوي تغيير
آيزي��ا برلي��ن در اوايل 
ده��ه 195۰،  مقاله اي 
را منتش��ر ك��رد ك��ه 
ن��ام آن بس��يار عجيب 
ب��ود. »جوجه تيغ��ي و 
روب��اه«. او اين عنوان را 
از آرخيلوخوس، شاعر 
يوناني كه 7۰۰ س��ال 
قبل از ميالد مس��يح زندگي مي كرد، گرفته بود. 
از آرخيلوخوس اشعار كمي مانده است از جمله 
همين يك بيت شعر كه »روباه چيزهاي بسياري 
مي داند ام��ا جوجه تيغي فقط ي��ك چيز بزرگ 
مي داند.« آيزيا برلين اين ش��عر آرخيلوخوس را 
براي نوشتن مقاله اي درباره لئو تولستوي انتخاب 
و آن را به فلسفه تاريخ مرتبط كرد.  كسي دقيقا 
نمي داند منظ��ور آرخيلوخوس از اين ش��عر چه 
بود اما آيزيا برلين آن را براي مراد خودش به كار 
گرفت و اين گونه بس��ط داد كه روباه ديد تكثري 

دارد و جوجه تيغي يكپارچه گرا است. 

منصور   بيطرف

 صفحه 4  

بانك و بيمه

 2 راهبرد بانك مركزي
در مقابله با تحريم ها

رييس كل بانك مركزي با اشاره به ثبات و كنترل 
بازار بدون از دس��ت دادن ذخاي��ر ارزي اعالم كرد: 
جلوگيري از خروج سرمايه و توجه به عوامل بنيادي 
شكل دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلي بانك مركزي 
در مقابله با تحريم ها بوده است. به گزارش »تعادل«، 
عبدالناصر همتي در كنفرانس بين المللي اقتصاد 
جهاني و تحريم ها كه در دانشگاه الزهرا برگزار شد، 
با بيان اينكه درك دشواري و در عين حال توفيق در 
مواجهه با تحريم ها در زمينه سياست پولي و ارزي...

ايرانشهر

 پول سازي
 در زير پل هاي شهر 

 آزاده كاري|
 ترافيك سنگين شهري يكي از مشكالت زندگي 
ش��هري جديد و ماشيني ش��دن جوامع بشري 
اس��ت. با افزايش جمعي��ت و رش��د غيراصولي 
ش��هرها از يك طرف و افزايش خودروها ازطرف 
ديگر به منظور كاهش ترافيك در ش��هر، احداث 
پاركينگ ه��اي عموم��ي ب��ه عن��وان يك��ي از 
راهكارهاي موث��ر، مي تواند مدنظر ق��رار گيرد.  
واقعيت اين است كه هرسال به تعداد وسايل نقليه 
در ش��هرها به خصوص در تهران افزوده مي شود 
و اين افزايش باعث بروز تراكم و افزايش آلودگي 
هوا به وي��ژه در مناطق مركزي ش��هر و افزايش 
تعداد تصادفات در ش��بكه راه ها مي شود. پارك 
كردن وسايل نقليه در حاشيه خيابان ها به ويژه 
در محدوده مركزي شهر باعث كاهش ظرفيت، 
كاهش س��رعت حرك��ت، افزاي��ش تصادفات و 

كاهش سطح ايمني در اين معابر مي شود. 
9

 صفحه 3 

»اكونوميست« از ضرورت بازنگري در قوانين سياست گذاري اقتصادي در جهان خبر داد

 صدمين نوبل صلح
 به  نخست وزير اتيوپي رسيد

قطع رابطه تورم و بيكاري 

بازرگاني

معاون س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان با اشاره به اينكه نان نيز به جمع 
كاالهاي اولويت دار در بازرسي ها پيوسته است، 
گفت: نانوايي ها به نصب پالكاردهاي قيمت براي 

اعالم نرخ جديد مكلف شدند.
س��يدجواد احمدي در گفت وگو با مه��ر با بيان 
اينكه نان نيز به جمع كاالهاي اولويت دار دولت 
در انجام بازرس��ي ها پيوس��ته اس��ت، افزود: در 
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار كه به صورت مرتب 
برگزار مي شود، كاالهاي اولويت دار براي بازرسي 
تعيين مي گردند كه بر اين اساس، »برنج، شكر، 
لوازم التحري��ر، الس��تيك و گوش��ت قرمز« در 
اولويت بازرس��ي ها قرار گرفته اند. او عنوان كرد: 
بر اين اساس نان نيز به جمع كاالهاي اولويت دار 
بازرسي ها پيوسته است و مقرر گرديده تا از هفته 
پيش رو، بازرسي از نانوايي ها نيز تشديد شده و 
ش��رايطي فراهم گردد تا تخلفات در نانوايي ها با 
انجام نظارت هاي دقيق، به حداقل ممكن كاهش 
يابد؛ اين در شرايطي است كه در هفته گذشته، 
اتحاديه ها به دستور وزارت صمت مكلف شده اند 
تا موضوع چ��اپ و نصب نرخنام��ه قيمت هاي 
جديد نان را پيگيري كرده و در تمامي نانوايي ها 
قيمت را نصب و در معرض ديد مردم قرار دهند. 

او تصريح كرد: بر اين اس��اس بازرس��ان سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان در 
كنار بازرس��ي اصناف، كار نظارت ب��ر نانوايي ها 
را انجام خواهند داد و براين اس��اس مقرر شد تا 
گشت هاي بازرسي مش��ترك نيز ميان سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان وتوليدكنن��دگان 
و اصناف برگ��زار ش��ود. احمدي گف��ت: هفته 
گذش��ته با هماهنگي ه��اي ص��ورت گرفته با 
اتحاديه نانوايان، مقرر گرديد تا نرخنامه به دست 
همه نانوايي ها برس��د و از هفته پيش رو نيز، كار 
نظارت بر نانوايي ها آغاز شود. اين در حالي است 
ك��ه اتحاديه هاي تخصصي نانواي��ان كار توجيه 
نانوايي ها و توزيع نرخنامه را آغ��از كرده و كار را 
به نحو مناسبي پيش برده اند. احمدي اظهار كرد: 
بازرس��ي ها به صورت دقيق ص��ورت مي گيرد و 
نرخنامه نيز بايد حتما نصب شده باشد تا مردم 

دچار مشكل نشوند.

نان جزو كاالهاي 
اولويت دار در بازرسي ها شد

اخبار

ش��ركت ملي نفتكش اي��ران اعالم كرد كش��تي 
سانحه ديده سابيتي بعد از پايداري وضعيت كلي 
در حال حركت به س��مت آب ه��اي خليج فارس 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
شركت ملي نفتكش ايران، نفتكش ايراني سابيتي 
صب��ح دي��روز در س��اعت هاي 5 و 5:۲۰ صبح به 
وقت اي��ران در 6۰ مايل��ي بندر جده عربس��تان 
س��عودي دچار تخريب در بخش بدنه شده است 
كه احتمال م��ي رود دليل آن اصابت دو موش��ك 
باشد.  اين سانحه آس��يب ديدگي در مخازن 1 و ۲ 
در قسمت سمت راست كشتي به ابعاد نيم تا يك 
و نيم متر در بدنه كش��تي ايجاد كرده است. منشا 
اين حمالت هنوز مشخص نش��ده است و تحت 
بررسي و رصد كارشناسي و امنيتي قرار دارد. اين 
كشتي خوشبختانه دچار حريق نشده است و همه 
كاركنان كشتي در وضعيت س��الم و ايمن به سر 
برده و كشتي نيز با تالش كاركنان كشتي و هدايت 
كارشناس��ان حاضر در اتاق اضطرار شركت ملي 
نفتكش در وضعيت با ثباتي قرار دارد. اين كشتي 
هم اكنون با س��رعتي كم در ح��ال ترك منطقه و 

حركت به سمت آب هاي خليج فارس است. 

سخنگوي شوراي نگهبان از تشكيل هيات هاي 
اس��تاني نظارت بر انتخابات مجل��س و ميان 
دوره اي پنجمين دوره خب��رگان رهبري خبر 
داد. كدخداي��ي در گفت وگ��و با صدا و س��يما 
افزود: با تش��كيل اين هيات ها در ۳1 اس��تان، 
مراحل تشكيل هيات هاي نظارت بر انتخابات 
در شهرس��تان ها نيز آغاز ش��ده اس��ت كه به 
زودي تكميل مي ش��ود. وي گف��ت: هر يك از 
هيات هاي اس��تاني نظارت بر انتخابات از پنج 
عضو متش��كل از مس��ووالن نظارتي و اجرايي 
محلي و نيز قشر هاي مختلف مردمي تشكيل 
مي شوند. كدخدايي همچنين درباره فعاليت 
هيات مركزي نظارت بر انتخاب��ات افزود: اين 
هيات هر هفته تشكيل جلسه مي دهد. آيت اهلل 
احمد جنتي و آقايان صادقي مقدم و ره پيك و 
كدخدايي از ش��وراي نگهبان و حجت االسالم 
والمس��لمين محس��ني اژه اي، اعضاي هيات 
مركزي نظ��ارت بر يازدهمي��ن دوره انتخابات 
مجلس ش��وراي اس��المي و نخس��تين ميان 
دوره اي از پنجمي��ن دوره مجل��س خب��رگان 
رهبري هس��تند. سخنگوي ش��وراي نگهبان 
همچنين از بررس��ي مصوبه مجلس ش��وراي 
اسالمي در خصوص تشكيل وزارت بازرگاني در 

جلسه هفته بعد اين شورا خبر داد.

نفتكش حادثه ديده در حال 
بازگشت به خليج فارس است

تكميل هيات هاي  استاني 
نظارت  بر انتخابات

دانش و فن

 وسوسه  مشتركان
 با شماره هاي ناشناس بين المللي
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رييس پليس اداره مهاجرت و گذرنام��ه ناجا گفت: از 
ابتداي ماه صفر تاكنون 5۲7 هزار ب��رگ تردد موقت 
زيارتي اربعين چاپ و صادر شده است. به گزارش ايسنا، 
سرهنگ سيد محمدرضا طبايي در پاسخ به اين سوال 
كه تاكنون چند برگ تردد موقت زيارتي اربعين چاپ 
شده، اظهار داشت: از ابتداي ماه صفر تاكنون 5۲7 هزار 

برگ تردد موقت زيارتي اربعين چاپ و از اين تعداد 5۰8 
هزار برگ به اداره پست جمهوري اسالمي ايران براي 
ارسال به درب منازل متقاضيان و زوار ارسال شده است.

وي افزود: تاكنون يك ميلي��ون و 78۰ هزار گذرنامه 
و برگ ت��ردد زيارتي ويژه اربعين توس��ط پليس اداره 

مهاجرت و گذرنامه چاپ و صادر شده است. 

چاپ بيش از نيم ميليون برگ تردد زيارتي اربعين 

انتظامي
شوراي نگهبان در نامه اي به مجلس شوراي اسالمي 
خواستار بررسي هاي بيشتر يك طرح و دو اليحه در 
اين شورا ش��دند. به گزارش تس��نيم به نقل از پايگاه 
اطالع رساني معاونت قوانين مجلس، شوراي نگهبان 
در نشس��ت اخير خود به بررس��ي تعدادي از طرح ها 
ولوايح مصوب مجلس پرداخت و درباره س��ه طرح يا 
اليحه تقاضاي استمهال و درخواست فرصت بيشتر 
براي رس��يدگي كرده است. براس��اس اعالم معاونت 

قوانين مجلس، طرح تشكيل وزارت بازرگاني، اليحه 
اهداف، وظاي��ف و اختي��ارات وزارت ورزش و جوانان 
و اليحه الح��اق دولت جمه��وري اس��المي ايران به 
كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف 
شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا دو اليحه و يك 
طرحي اس��ت كه ش��وراي نگهبان تقاضاي فرصت 
بيشتر براي رس��يدگي را از مجلس شوراي اسالمي 

داشته است.

درخواست شوراي نگهبان  براي بررسي  بيشتر طرح تشكيل  وزارت بازرگاني

خبر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

  واكن�ش جهانگي�ري ب�ه حضور زن�ان در 
ورزشگاه؛ تعادل |

معاون اول رييس جمهوري به حضور تماشاگران زن 
در بازي تيم ملي فوتبال ايران و كامبوج در ورزشگاه 
آزادي تهران واكنش نشان داد. اسحاق جهانگيري 
در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت:  امروز يكي 
از خواسته هاي بخش مهمي از زنان، جوانان و فعاالن 
مدني ب��ه خوبي تحقق يافت و  زنان براي تماش��اي 
 مسابقات فوتبال به  ورزشگاه آزادي رفتند. آگاهي و 
رشد مدني زنان و مردان در ورزشگاه نشانه اي بود از 
احترام به حساسيت هاي بخش هاي ديگري از جامعه و 

رفع نگراني براي تداوم اقداماتي از اين دست.«

  بهانه دست نيروهاي خارجي، براي حضور در 
منطقه ندهيم؛  برنا|

رييس دفتر رييس جمهور درباره ارسال پيام از سوي 
عربستان به ايران گفت: بگذاريد مقداري پيش برود و 
كار به جايي برسد در دنياي امروز كانال ها براي اينكه 
مطالب منتقل شوند الي ماشاءاهلل است، هم كشورها 
هستند و هم كانال هاي ديگر. »محمود واعظي« در 
ادامه بيان كرد: مهم براي ما اين است كه مسلمان  كشي 
در يمن خاتمه پيدا كند. منطقه  ما امن باشد و بهانه 
دس��ت نيروهاي خارجي، براي حض��ور در منطقه 
ندهيم، به همين دليل ما از هر گامي كه براي صلح و 

امنيت در منطقه برداشته شود، استقبال مي كنيم.

  س�فر مع�اون اقتص�ادي وزارت خارج�ه
به سليمانيه؛  برنا|

معاون اقتصادي وزارت امور خارجه كش��ورمان به 
استان سليمانيه اقليم كردس��تان عراق، به منظور 
ديدار با مقامات، س��فر كرد. »غالمرض��ا انصاري«، 
معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزارت امور خارجه، به 
منظور ديدار با مقامات اس��تان سليمانيه و بازديد از 
گذرگاه هاي مرزي مش��ترك وارد استان سليمانيه 
اقليم كردس��تان عراق ش��د. وي در اين سفر ضمن 
بازديد از گذرگاه هاي مرزي و گمركات با هفال ابوبكر 
استاندار س��ليمانيه، س��يروان محمود رييس اتاق 
بازرگاني سليمانيه و شيخ مصطفي رييس اتحاديه 
صادر كنندگان و واردكنندگان اقليم كردستان ديدار 
و در خصوص زمينه هاي همكاري مشترك و راه هاي 

تقويت تبادالت بازرگاني گفت وگو كرد.

  امض�اي توافقنام�ه همكاري ه�اي نظامي 
كشورهاي حوزه خزر؛  ارتش نيوز|

توافقنامه همكاري هاي نظامي پنج كشور حوزه خزر با 
حضور اميردريادار خانزادي و ديگر فرماندهان نيروي 
دريايي حوزه خزر در سنت پترزبورگ روسيه امضا شد. 
همكاري هاي امنيتي، آموزشي، فني و امداد و نجات 
دريايي از مهم ترين بندهاي اين موافقتنامه اس��ت. 
نشست فرماندهان نيروي دريايي كشورهاي حوزه 
درياي خزر از 16 تا 18 مهر ماه در شهر سنت پتربورگ 
روس��يه برگزار ش��د. امير دريادار حسين خانزادي 
فرمانده نيروي دريايي كشورمان ضمن حضور در اين 
نشست بطور جداگانه نيز با فرماندهان نيروي دريايي 

كشورهاي ساحلي خزر ديدار و گفت وگو كرد.

  افزايش همكاري هاي بين المللي و منطقه اي 
درباره تغيير اقليم ؛  ايرنا|

معاون وزير امور خارجه ب��ا تاكيد بر همكاري هاي 
بين المللي و منطقه اي در زمينه تغيير اقليم گفت: 
اقدام در اين زمينه بدون همكاري با بقيه كش��ورها 
انجام شدني نيست. سيدعباس عراقچي در نشست 
اعضاي هيات رييسه ششمين كنفرانس بين المللي 
- منطقه اي تغيير اقليم افزود: هدف اصلي كنفرانس 
بر محور ضرورت مقابله با خشكسالي، مديريت منابع 
آب و سازگاري و تاب آوري در سطح مردم، مسووالن، 
تصميم گيران قرار گيرد. وظيفه اول و اصلي ما مديريت 

منابع آبي كشور و حركت به سمت تاب آوري است .

  حمله به نفتكش ايراني بسيار مشكوك است
يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در واكنش 
به حادثه رخ داده در خصوص نفتكش ايراني گفت: 
اين اقدام بسيار مشكوك اس��ت و مي تواند عوامل 
مختلفي اعم از رژيم صهيونس��يتي و جنگ طلبان 
امريكايي كه بعضًا رفتارشان با سياسيون اين كشور 
متفاوت است، را در برگيرد.حشمت اهلل فالحت پيشه 
در واكنش ب��ه حادثه رخ داده در خصوص نفتكش 
ايران��ي در آب هاي ج��ده گفت: در ش��رايطي كه 
دو كش��ور ايران و عربس��تان بر حسب نوع مواضع 
مقام هاي مختلف ش��ان بطور مستقيم يا تلويحي 
براي تنش زدايي مواضع شان را اعالم كردند انفجار 
نفتكش ايراني كامال مشكوك است. فالحت پيشه 
با اش��اره به س��فر فرداي عمران خان به ايران براي 
ميانجي گري ميان تهران و ري��اض، ادامه داد: اين 
اقدام )حمله به نفتكش ايراني در آب هاي عربستان( 
بسيار مشكوك است كه مي تواند عوامل مختلفي 

اعم از رژيم صهيونيستي و ... نقش داشته باشند.

  واكنش چين و روس�يه به حمله به نفتكش 
ايراني؛پانا|

وزارت امور خارجه روسيه و جمهوري خلق چين به 
حمله صورت گرفته به نفتكش ايراني در درياي سرخ 
در نزديكي بندر جده واكنش نشان دادند. صبح ديروز 
بود كه نفتكش سابيتي متعلق به شركت ملي نفتكش 
ايران در درياي سرخ در نزديكي بندر جده در عربستان 
سعودي دچار سانحه شد. چندي بعد اعالم شد كه 
اين حريق و انفجارهاي رخ داده ناشي از دو حمله از 
مقصدي نامعلوم بوده است. در همين زمينه، وزارت 
امور خارجه روسيه در واكنش به هدف قرار گرفتن 
نفتكش ايراني سابيتي در درياي سرخ اعالم كرد كه 
هنوز براي تعيين مقصر اين انفجار زود است. براساس 
آنچه كه رويترز منتشر كرد، گنگ شوانگ، سخنگوي 
وزارت امور خارجه چين نيز در اظهاراتي جداگانه در 
واكنش به هدف قرار گرفتن نفتكش ايراني سابيتي 
بدون نام بردن از ايران و عربستان، از طرف هاي درگير 
خواست تا به وسيله همكاري با يكديگر صلح و ثبات 

را در منطقه حفظ كنند.

ايران2

فراخوان ظريف در نشريه فايننشال تايمز

لزوم اجماع درباره پارامتر هاي ابتكار صلح هرمز
گروه ايران|

ابتكار صل��ح هرمز راهكاري بود ك��ه دولت دوازدهم 
در جريان س��فر س��ال جاري رييس جمهوري از آن 
رونمايي كرد. راهبردي كه تالش مي كرد تا با استفاده از 
ظرفيت هاي دروني كشورهاي منطقه سازوكار اجراي 
س��ازمان يافته اي در اين منطقه حساس بين المللي 
طراح��ي و عملياتي كند. كمتر از يك ماه بعد از اعالم 
اين راهبرد محم��د جواد ظريف خط��اب به فعاالن 
ديپلماسي منطقه اي و بين المللي گفت: از همكارانم 
دعوت مي كنم كه در ايجاد طرح صلح، امنيت، ثبات و 

سعادت به ما بپيوندند.
به گزارش مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت 
امور خارجه، ظريف با انتش��ار يادداش��تي در نشريه 
فايننشال تايمز چاپ لندن نوش��ت: از همكارانم در 
ميان مديران و رهبران كشور هاي منطقه و همين طور 
از مجامع دانشگاهي و ديپلماتيك دعوت مي كنم كه 
به ما در ايجاد اين طرح صلح، امنيت، ثبات و سعادت 
)صلح هرمز( بپيوندند، منطقه ما در يك مقطع مهم 
قراردارد. امروز ش��اهد تشديد تنش ها و ناامني هايي 
هستيم كه تهديد عدم كنترل زنجيره تصاعدي بحران 
را مطرح مي كن��د و مي تواند منجر ب��ه تراژدي هاي 
غيرقابل توصيفي شود. جنگ چهار و نيم ساله يمن، 
اين منطقه را در آستانه فاجعه قرار داده است و منجر 
به اقداماتي عليه آرامكو گرديد. ديرزماني است كه در 
كشور هاي جامعه تنگه هرمز، بي اعتمادي، دشمني و 
درگيري و جنگ حاكم است. مدت هاي مديدي است 
كشور هاي منطقه يا خود را تا به دندان مسلح كرده اند 
يا يكديگر را مورد هجوم، بمباران و تحريم قرار داده اند. 
مدت هاي طوالني اس��ت نيرو هاي خارجي از هزاران 
مايل دورتر براي نمايش قدرت خود و نه براي محافظت 
از مردم ما، به منطقه ما آمده اند و اين موضوع مدت هاي 

طوالني مردم ما را رنج داده است.
مي توانيم اين انتخاب را داش��ته باشيم كه كماكان و 
همراه هم در اين مسير ناامني، بي ثباتي و تنش بمانيم 
و منتظر اتفاقاتي ناشناخته باشيم يا درعوض مي توانيم 
صلح، امنيت، ثب��ات و رفاه را براي همه انتخاب كنيم 
و اواخر سپتامبرامسال، آقاي روحاني، رييس جمهور 
ايران از ابتكار عمل جديدي در مجمع عمومي سازمان 

ملل رونمايي كرد: »پويش صلح هرمز«، يا »اميد« در 
سال 1۹8۷، قطعنامه ۵۹8 شوراي امنيت به سازمان 
ملل متحد اين ماموريت را داد تا پوشش بين المللي الزم 

را براي چنين ترتيبات منطقه اي فراهم آورد.
ايران ت��الش دارد ت��ا راه حلي براي مش��كلي كه به 
ظاهرغيرقابل حل مي رسد- در حالي كه در حقيقت 
چنين نيس��ت- و ناش��ي ازمناف��ع و ايدئولوژي هاي 
رقيب، ناهمساني در اندازه، منابع و قابليت ها و تلقي 
بي اعتم��ادي ميان كش��ور هايي بيايد ك��ه بصورت 
بي واس��طه از تحوالت تنگه هرمز بيش��ترين تاثيررا 
مي پديرند؛ يعني ايران، عراق، عربس��تان س��عودي، 
قط��ر، كويت، عمان، امارات متح��ده عربي و بحرين. 
موفقيت اين تالش، مي بايس��ت منطبق بر اهداف و 

اصول منشور سازمان ملل متحد بنا نهاده شود. همه 
ما بايد به احترام به حاكميت و تماميت ارضي يكديگر، 
مصونيت مرز هاي بين المللي و حل و فصل مسالمت 
آميز اختالفات متعهد باشيم. ما بايد بطور قاطع هرگونه 
استفاده يا تهديد به استفاده از زور يا مشاركت در ائتالف 
عليه يكديگر را مردود بدانيم. با توجه به ناهمس��اني 
آشكار در اندازه و منابع، همه ما بايد نسبت به احترام 
متقابل، منافع متقابل و جايگاه برابر در همه ابعاد روابط 

و تعامل با يكديگر متعهد باشيم.
به منظور ايجاد اجماع در س��طوح مختلف در تدوين 
اج��زاي »پويش صلح هرم��ز« و در مرحل��ه بعدي، 
ش��روع به كار و اجراي جمعي اين پويش، پيش��نهاد 
مااين اس��ت كه جلس��اتي در س��طوح كارشناسي، 

انديشكده اي، بخش خصوصي، مقامات ارشد، وزيران 
و س��ران كش��ور ها به منظور مش��ورت درباره اهداف 
مش��تركمان تشكيل ش��ود. اين جلس��ات مي تواند 
مفصل بندي و مرحله بندي رويكرد دسته جمعي ما را 
نسبت به فرصت ها و چالش هاي مشترك ما از جمله 
امنيت ان��رژي و آزادي دريانوردي براي همه، كنترل 
تسليحات و ترتيبات امنيت سازي، ايجاد منطقه عاري 
از سالح هاي كشتار جمعي و پيشگيري و حل و فصل 
مناقشات منطقه اي امكانپذير كند. مي توانيم اين كار 
را با – يا حركت به س��مت - امضاي يك پيمان عدم 
مداخله و عدم تجاوز در »جامعه هرمز« شروع نماييم. 
گروه هاي كاري مش��ترك مي توانن��د روي طراحي 
اقداماتي عملي براي دستيابي به اين اهداف و به تدريج 

ايجاد اعتماد و گس��ترش همكاري ها كار كنند. اين 
كارگروه ها مي توانند سازوكار ها و رويه هاي ويژه اي را 
براي همكاري در زمينه امنيت مشترك و پيشگيري 
و حل مناقشات منطقه اي، از جمله از طريق برقراري 
خطوط تماس مستقيم، س��امانه هاي هشدار دهنده 
زودهن��گام، تماس هاي نظام��ي و تب��ادل داده ها و 
اطالعات پيشنهاد دهند. يك كارگروه ديگر مي تواند 
زمينه همكاري نهاد هاي ما را براي مبارزه با تجارت مواد 
مخدر، تروريسم و قاچاق انسان فراهم آورد. هيچ چيز 
همانند تعامل نزديك ميان مردم، مشاغل و بخش هاي 
خصوصي نمي توان��د ايجاد اعتماد كند. يك كارگروه 
ويژه مي تواند بر ارتقاي همكاري و سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك در زمينه هاي نفت، گاز، انرژي و ترانزيت و 
حمل و نقل متمركز شود. دانشگاهيان و انديشمندان 
برجس��ته همچنين مي توانند براي ارتقاء و گسترش 
همكاري ه��اي فرهنگ��ي، گفت وگوي بي��ن ديني، 
گردش��گري، همكاري علمي، تبادل دانش��مندان و 
دانشجويان و پروژه هاي علمي و فناوري مشترك، يك 
كارگروه مشترك تشكيل دهند. كارشناسان مربوطه 
مي توانند اقدامات مش��تركي را براي رفع مشكالت 
اساسي امنيت س��ايبري، امنيت هسته اي و محيط 
زيست - به ويژه محيط زيست دريايي- پيشنهاد دهند. 
هم��كاري درمورد موضوعات بشردوس��تانه، به ويژه 
در مورد مهاجران، پناهن��دگان و آوارگان مي تواند با 
تجميع نهاد هاي مربوطه در يك كارگروه بشردوستانه 

تقويت شود.
امروز، م��ن از همكارانم در ميان مدي��ران و رهبران 
كشور هاي منطقه و همين طور از مجامع دانشگاهي 
و ديپلماتي��ك دعوت مي كنم كه به م��ا در ايجاد اين 
طرح صلح، امنيت، ثبات و سعادت بپيوندند. همه ما از 
مسائل گذشته گاليه هايي داريم. ايران به عنوان قرباني 
تجاوزي هشت ساله كه بصورت منطقه اي تامين مالي 
شد و چهل سال تروريسم و تجزيه طلبانه تحت حمايت 
خارجي، موارد زيادي براي گاليه و ش��كايت دارد. اما 
همان طور كه مولوي، شاعر و حكيم بزرگ 8۰۰ سال 
پيش نوشت: »از كفر وز اسالم برون صحراييست، ما 
را به ميان آن فضا سوداييست، عارف چو بدان رسيد 

سر را بنهد، نه كفر و نه اسالم و نه آنجا جايي است.«

فرمانده كل سپاه:

راهدشمنراكيلومترهادورترازمرزهايمانسدميكنيم
»راه دش��من را كيلومترها دورتر از مرزهاي كشور 
سد مي كنيم.« اين عباراتي است كه فرمانده سپاه با 
استفاده از آنها تالش مي كند تصويري از راهبردهاي 
اجرايي كشورمان در حوزه دفاعي و امنيتي را ارايه 
كند. برنامه هايي كه تالش مي كن��د امنيت پايدار 
را از طريق مقاومت مس��تمر در نقاطي دوردس��ت 
از قلمروي سرزميني متعارف شكل دهد.بر اساس 
اين راهب��رد دفاعي اس��ت كه فرمانده كل س��پاه 
اعالم مي كند: اجازه ورود دش��من به خاك ميهن 
اس��المي عزيزمان را نخواهيم داد و با حضور خود 
در كيلومتر ها دورتر از مرزهاي كش��ور، راه دشمن 
را براي توطئه چيني ها و كارهاي خصمانه شان سد 

خواهيم كرد.
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي  در جمع پايوران سپاه حضرت عباس )ع( 
استان اردبيل با بيان اينكه سپاه نهادي مردمي است 
و ما هميشه و در همه جا در كنار مردم خواهيم بود، 
گفت: اولويت س��پاه كارجه��ادي و روحيه جهادي 

اس��ت و اين را س��رلوحه برنامه خود قرار داده ايم تا 
با حض��ور در عرصه هاي جهادي و اقتصاد مقاومتي 
و حمايت از رونق توليد چهره محروميت از كش��ور 

زدوده شود.
فرمانده كل س��پاه با تاكيد ب��ر اينكه مقاومت ملت 
ايران در مقابل دش��منان حد و مرز ن��دارد ، اظهار 
كرد: ما اجازه ورود دش��من به خاك ميهن اسالمي 
عزيزم��ان را نخواهي��م داد و ب��ا حض��ور خ��ود در 
كيلومتر ها دورتر از مرزهاي كش��ور، راه دشمن را 
براي توطئه چيني ها و كارهاي خصمانه ش��ان سد 

خواهيم كرد. 
وي با اش��اره به اينكه اس��تقامت و مقاومت سبب 
پيروزي اس��ت، ادامه داد: سپاه جغرافياي مقاومت 
را گسترش خواهد داد و زماني كه دشمن مشاهده 
مي كند كه جغرافي��اي مقاوم��ت و تفكر گفتمان 
انقالب اس��المي گسترش يافته  بايد صحنه را ترك 
كند و چاره اي جز اين كار نخواهد داش��ت. سردار 
سالمي با بيان اينكه شكوه، اقتدار و عظمت واليت 

و ايس��تادگي و روحيه انقالبي ملت ايران دشمن را 
نااميد كرده است ، گفت: دشمن با مشاهده مقاومت 
ما مجبور به برگشت شده است ، چرا كه راه مقاومت 
روشن است و همه توفيقات امروز ما در سايه ايمان و 
اعتقاد به خداي متعال رقم خورده و امروز وظيفه ما 

براي ادامه راه مقاومت بسيار سنگين است. 
فرمانده كل سپاه با اشاره به پيروزي هاي اخير ملت 
مظلوم يمن برابر دشمنان، بيان كرد: يمني ها ملت 
مظلوم و مقاومي هس��تند كه با وجود سنگين ترين 
حم��الت بر عليه آنه��ا، اما با قدرت تم��ام و با اراده 
الهي بر دشمنان خود غلبه كردند. وي تصريح كرد: 
امروز امريكا و انگليسي ها براي آشتي واسطه گري 
مي كنن��د و ب��ا خواه��ش از يمني ه��ا مي خواهند 
آتش بس كند؛ و اين ضعيف ترين قوم مسلمانان در 
مقابل قوي ترين نظام شرور ايستادند و با اتكا بر اراده 

الهي و توكل بر خدا پيروز شدند. 
سرلشكر سالمي در ادامه با تاكيد بر اينكه دشمن در 
مقابل قدرت ملت ايران ناتوان است و در طول چهل 

سال اخير همواره رو به افول بوده است، اظهار كرد: 
استقامت و وحدت غيور مردان ايران اسالمي امروز 
دشمنان را سردرگم ساخته است . وي خاطرنشان 
كرد : امروز پيش��اني بند هاي مقاومت بر سر جوانان 
ملت هاي مس��لمان نقش بسته و شوق شهادت روز 
به روز در حال گسترش است و اسالم نيز گسترش 
يافته است؛ ملت هاي مسلمان ايمان وشكوه خود را 

در عرصه هاي تقابل با دشمنان به نمايش گذاشته اند 
كه اينها همان دس��تاوردهاي ب��زرگ تاريخي رقم 
خورده در طول چهل سال است. فرمانده كل سپاه 
در پاي��ان تاكيد كرد: پاس��داران انقالب اس��المي 
همواره تابع فرامين فرمانده معظم كل قوا حضرت 
امام خامنه اي )مدظله العالي( بوده و همه ما با دل و 
جان در تحقق منويات معظم له تالش خواهيم كرد.
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چهره ها

گام چهارم كاهش تعهدات 
برجامي را هم برمي داريم

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: با ادامه شرايط 
فعلي و عدم اجراي تعهدات 
از سوي طرف مقابل، قطعا 
ايران گام چه��ارم كاهش 
تعه��دات برجام��ي را هم 
برمي دارد. مجتبي ذوالنور در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
اظهارات مقامات امريكا مبني بر اينكه ما پيش از مذاكره 
تحريم ها را برنمي داريم و پيش شرطي را هم نمي پذيريم، 
اظهار داشت: آنها با عدم اجراي تعهداتشان، فريب كاري و 
دروغ خود را به دنيا ثابت كردند و امروز همه بر بي عهدي 
امريكا صحه مي گذارند. وي افزود: در مقابل ما معتقديم 
كه اجراي تعهد در برابر اجراي تعهد و نقض عهد در برابر 
نقض عهد معنا پيدا مي كند و ما هم كار خودمان را انجام 
مي دهيم و جمهوري اسالمي مجدداً به تعهدات خود در 
برجام با شرايط فعلي باز نمي گردد. رييس كميسيون 
امنيت ملي تصريح كرد: ما صرفا در صورتي به تعهدات 
خود در برجام باز مي گرديم كه آنان هم به تعهداتشان 
عمل كنند و هرگاه تعهدات خود را اجرايي كنند، ما هم 
تعهداتمان را اجرا مي كنيم. ذوالنور با اش��اره به كاهش 
تعهدات ايران در برجام، گف��ت: اگر اروپا در فرصت 6۰ 
روزه به تعهدات خود عمل كند، جمهوري اسالمي هم 
به تعهدات خود در چارچوب برجام بازخواهد گشت اما 
در غير اين صورت گام چهارم كاهش تعهدات ايران در 
برجام محكم تر و قاطعانه تر برداشته مي شود. ما صرفا 
بر اساس بندهاي مندرج در توافقنامه برجام گام هاي 
خود در كاهش تعه��دات را برمي داريم و در گام چهارم 
هم گزينه هاي متعددي پيش روي ايران است. ذوالنور 
تصريح كرد: اروپا توان اين كار را دارد اما كامال در راستاي 

اهداف امريكا گام برمي دارد.

اعالم ليست دارايي مسووالن 
مي تواند به كاهش فساد بينجامد
يك عض��و س��ابق مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: با توجه به شرايط فعلي 
و دادگاه هايي كه اخيرا برگزار 
ش��ده اس��ت، اعالم ليست 
اموال مس��ووالن مي تواند 
بازدارنده و مفيد باشد تا كمتر 
شاهد چنين اتفاقاتي در آينده باشيم. محمد هاشمي در 
گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه موضوع اعالم 
اموال مسووالن به سامانه اي كه براي اين هدف راه اندازي 
شده است، چقدر به شفافيت اقتصادي كمك مي كند، 
اظهار كرد: طبق قانون اساسي يكي از مواردي كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه مسووالن ليست اموال 
خود را هنگام آغاز مسووليت و پايان كار اعالم كنند كه در 
اختيار قوه قضاييه قرار گيرد و نظارت بر چگونگي تغيير 
ليست اموال انجام شود. اين عضو سابق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به اينكه آنچه امروز در اين زمينه 
انجام مي شود مصوبه مجلس بوده و مورد تاييد مجمع 
تشخيص نيز قرار گرفته است، اظهار كرد: بايد تاكيد كنيم 
كه قوه قضاييه در اين زمينه خواستار اعالم ليست اموال 
به صورت يك طرفه نشده است بلكه اين موضوع از سوي 
مجلس نيز پيگيري شده و سپس مجمع تشخيص نيز 
آن را تاييد كرده است. اين عضو سابق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تاكيد كرد: اما در مورد اينكه چرا ليست 
دارايي هاي مسووالن به اطالع مردم نرسيده است، اين 
موضوع مربوط به قانون مي شود و نمي توان كه درباره آن 
اظهارنظر شخصي كرد. خاطرم هست كه اين مساله در 
جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار 
گرفته بود و درباره اينكه به اطالع مردم برسد نيز بحث و 
تبادل نظرهاي فراواني انجام شد اما در نهايت تصميم بر 

اين شد كه كار به صورت فعلي انجام شود..

 تركيه مواظب باشد 
در باتالق نيفتد

در ش��رايطي ك��ه حمل��ه 
اخير تركيه ب��ه مناطقي از 
سوريه بازتاب هاي وسيعي 
در رس��انه هاي گروه��ي و 
شبكه هاي اجتماعي داشته 
اس��ت، خطيب موقت نماز 
جمعه تهران مي گويد: اقدام 
اخير تركيه، تجاوز به يك كشور مستقل است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، آيت اهلل احمد خاتمي خطيب گفت: 
اقدام اخير تركيه، تجاوز به يك كشور مستقل و موضع 
نظام ناصحانه است، آنكارا بايد حمالت خود را متوقف 
كرده و به خاك خود برگردد. او تاكيد كرد: تركيه مواظب 
باشد در باتالق نيفتد. نصيحتم به دولت تركيه اين است 
كه عربستان به عنوان نوكر امريكا حرف آنها را شنيد و در 
باتالق امريكايي ها افتاد؛ يك هفته اي قصد داشت كار 
يمن را تمام كند، اما پنج سال است دراين كشور درگير 
است.  امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحوالت اخير 
عراق گفت: اين اغتشاشات سه ضلع اساسي داشت آن 
هم امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي است. اين رژيم 
معترضين را انقالبيون عراق خواند و اين معركه گرداني 
ش��يطان اول بود. او عنوان ك��رد: ۷۹ درصد پيام هاي 
توييتري، اغتشاش عراق از عربستان بوده است. بعضي از 
خبرگزاري ها مثل العربيه كه بايد به آن، العبريه بگوييم 
كار عبري ه��ا و رژيم صهيونيس��تي را انجام مي دهند. 
ع��الوه براي��ن BBC، CNN، خبرگزاري هاي ديگر و 
فضاي مجازي آلوده، اين آت��ش )ناآرامي هاي عراق( را 
بر افروختند. آيت اهلل خاتمي با اشاره به اين موضوع كه 
انتخابات در حقيقت جشن سياسي است، گفت: براي 
برپايي انتخابات باشكوه بايد همه از جمله مجريان، مردم 
و كانديدا ها قانون مدار باشيم، قانون شكني و تحقير قانون 

در شأن هيچ كس حتي مسووالن نيست.

 واكنش درباره حمله به
 نفتكش ايراني در درياي سرخ
همزمان ب��ا انتش��ار خبر 
حمل��ه به نفتك��ش ايراني 
و بازتاب ه��اي وس��يع اين 
حادث��ه در رس��انه هاي 
گروهي س��خنگوي وزارت 
ام��ور خارجه اي��ران گفت: 
بررس��ي هاي انجام ش��ده 
توسط ش��ركت ملي نفتكش ايران نشان مي دهد كه 
كشتي ايراني، دو بار و به فاصله حدود نيم ساعت مورد 
هدف قرار گرفته و آسيب ديده است. به گزارش ايسنا، 
موسوي در واكنش به هدف قرار گرفتن نفتكش ايراني 
»س��ابيتي« در درياي س��رخ گفت: بررسي هاي انجام 
شده توسط شركت ملي نفتكش ايران نشان مي دهد 
كه كشتي ايراني از مكاني نزديك به كريدور عبوري اين 
نفتكش از شرق درياي س��رخ، دو بار و به فاصله حدود 
نيم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسيب ديده است. 
وي با اشاره به تحت كنترل بودن شرايط نفتكش اظهار 
داشت: خوشبختانه خدمه نفتكش هيچگونه آسيبي 
نديده اند و ش��ناور در حالت پايدار قرار دارد. سخنگوي 
وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: در چند ماه گذشته 
برخي اقدامات تخريبي ديگر نيز عليه نفتكش هاي ايران 
در درياي سرخ صورت پذيرفته كه بررسي ها درخصوص 
عوامل دخيل در اين اقدامات در حال انجام است. وي با 
ابراز نگراني در خصوص آلودگي ايجاد شده در منطقه به 
دليل نشت شديد نفت از مخازن آسيب ديده كشتي، 
اعالم كرد: كليه مس��ووليت هاي ناش��ي از اين اقدام از 
جمله آلودگي شديد زيس��ت محيطي ايجاد شده در 
منطقه بر عهده عوامل اين ماجرا جويي خطرناك است. 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پايان تاكيد كرد: بررسي 
جزييات و عوامل اين اقدام خطرناك ادامه داشته و پس از 

حصول نتيجه اعالم خواهد شد.

با تراكم جمعيت در مرزها 
مواجه هستيم

دبير ستاد مركزي اربعين با 
بيان اينكه با تراكم جمعيت 
در دو سوي مرزهاي ايران و 
عراق مواجه هستيم، گفت: 
تاكنون ۳۰ نفر بر اثر حوادث 
ترافيكي جان خود را از دست 
داده اند و ۵۰ نفر نيز مصدوم 
ش��ده اند. احمد محمدي فر در گفت وگو با ايلنا درباره 
آخرين وضعي��ت مرزهاي چذابه، مهران، ش��لمچه و 
خس��روي گفت: تردد در مرزهاي چهارگانه به صورت 
عادي در حال انجام اس��ت، البت��ه تراكم جمعيت در 
مرزها وجود دارد. در آن طرف مرز و در كشور عراق نيز با 
مشكالتي مانند كمبود وسايل نقليه و تراكم محورهاي 
مواصالتي و كندي حركت روبرو هس��تيم. وي با بيان 
اينكه در هيچ يك از مرزها محدوديتي براي ورود مسافر 
وجود ندارد، ادامه داد: روز گذشته با مشكل كمبود آب در 
طرف عراقي مواجه بوديم. خوشبختانه ما در اين طرف از 
جهت اسكان، تغذيه و آب با مشكلي مواجه نيستيم، اما 
در سمت عراق با كمبودهايي مواجه بوديم. ما نيز براي 
جبران اين كمبودها مقداري آب بسته بندي شده و تانكر 
آب به عراق ارسال كرديم. دبير ستاد مركزي اربعين درباره 
پيامك هاي ستاد اربعين مبني به تاخير انداختن سفر 
زائران به مرزها خاطرنشان كرد: به دليل تراكم جمعيت در 
دو سوي مرزها ما از زائران درخواست كرديم تا سفر خود 
را به عراق به تعويق بيندازند. محمدي فر درباره اخباري 
مبني بر دريافت كرايه هاي سنگين از مرز تا شهرهاي 
نجف و كربال گفت: متاسفانه اين اخبار صحت دارد البته 
كنترل هايي از سوي دولت عراق انجام مي شود؛ در كشور 
خودمان نيز ممكن است همين وضعيت وجود داشته و 
افراد از اين شرايط سوءاستفاده كنند در آن سوي مرزها 

نيز به همين صورت است. 



3 كالن

اكونوميست از ضرورت بازنگري در قوانين سياست گذاري اقتصادي خبر داد

قطع رابطه تورم و بيكاري 

براي خصوصي سازي بستر توسعه نداشتيم

آيسان تنها|
 اكونوميست در تازه ترين گزارش خود خبر داده است 
كه بررسي هاي اقتصاد كشورها نشان مي دهد رابطه 
معكوس بي��ن نرخ تورم و بيكاري، ديگر قطع ش��ده 
است، همچنانكه كش��ورها كاهش تورم و بيكاري را 
با هم تجرب��ه مي كنند. رد پاي قطع اي��ن ارتباط در 
اقتصاد ايران هم قابل مش��اهده اس��ت، همچنانكه 
در انته��اي دولت دهم در حالي كه ت��ورم به صورت 
افسارگسيخته اي رش��د مي كرد بيكاري هم در حال 

افزايش بود. 
اكونوميست همچنين سعي كرده برخي داليل قطع 
اين ارتباط را بررس��ي كند. از دالي��ل آن مي توان به 
جهاني ش��دن اقتصاد و تاثير پذيري قيمت كاالهاي 
داخ��ل كش��ورها از قيمت هاي جهاني اش��اره كرد. 
در نهايت نيز توصيه اكونوميس��ت اين است كه بايد 
در قوانين سياست گذاري اقتصادي پذيرفته شده در 

جهان تجديدنظر كرد.
به گزارش »تعادل«، قط��ع رابطه بين نرخ بيكاري و 
تورم موضوعي بود كه كارشناسان اقتصادي در اوايل 
دولت يازدهم در توصيف اقتصاد ايران سال هاي 90 
تا 92 مطرح مي كردند. به گفته كارشناسان اقتصادي 
تجربه تورم هاي ب��اال در كنار افزاي��ش نرخ بيكاري 
نش��ان دهنده اين بود كه لزوما منحني فيليپس در 

اقتصاد ايران صدق نمي كند. 
با اين حال تازه ترين گزارش اكونوميست حاكي از آن 
است كه اقتصاد كشورهاي بسياري امروزه قطع رابطه 
بيكاري و تورم را شاهدند. از جمله امريكا كه اين روزها 
توأمان كاهش بيكاري و كاهش تورم را تجربه مي كند.

در ابتداي گزارش اكونوميست آمده است: اقتصادهاي 
بزرگ دنيا متشكل از صدها ميليون مصرف كننده و 
ميليون ها بنگاه اقتصادي هستند كه تصميمات خود 
را مي گيرند. از ويژگي هاي اين اقتصادها اين است كه 
سازمان  قدرتمند دولت در آنها شكل گرفته است كه 

تالش مي كنند اقتصاد كشور را هدايت كنند.
 از جمله اينكه سازمان دولت تمايل دارد فرمان بانك 
مركزي را به دس��ت بگيرد كه خود سياس��ت گذار 

پولي است.
در عين ح��ال دولت ها مس��وول تصميمات بزرگي 

هس��تند مبني بر اينكه چقدر و چگونه منابع خود 
را هزينه كنن��د و همچنين اينك��ه چگونه و چقدر 

استقراض كنند. 

   تغيير در قوانين مسلم اقتصادي
اكونوميست همچنين در بخش��ي از گزارش خود از 
تقابل دولت و بانك هاي مركزي نوشته و آورده است: 
در 30 س��ال گذش��ته و حتي پيش از آن، دولت ها با 
قواعد معين��ي تصميم گيري كرده ان��د. طبق قاعده 
دولت ها معموال به دنبال آن بوده اند كه با بهبود رشد 
اقتصادي بازار كار را توس��عه ببخش��د دليل چنين 
گرايش��ي اين اس��ت كه دولت ها به آراي مردم نياز 
دارند. با اين حال تالش براي گسترش بازار كار تبعات 
ديگري هم دارد. طبق قواعد پذيرفته شده رونق زياد 
اقتصاد مي تواند عامل رش��د تورم هم باشد. بنابراين 
بانك هاي مركزي مس��تقل تالش مي كنند همراه با 
تالش براي گرم كردن اقتص��اد )رونق اقتصادي و به 
دنب��ال آن رونق ب��ازار كار( از روش هاي كاهش نرخ 

تورم بهره ببرند.
به طور كلي تقسيم كاري بين سياسيون و اقتصاديون 
وجود دارد. نگاه سياس��تمداران كه اهداف سياسي 
دارند. آنها هزاران اولويتي دارند كه سرنوشت سياسي 
آنها را رقم خواهد زد و در اين ميان رشد و رونق و بهبود 
بازار كار برايش اهميت دارد و همچنين بانك مركزي 
كه موظف است شاخص هاي كالن اقتصادي را رصد 
كند و براي جلوگيري از افزايش تورم سياس��ت هاي 

پولي را به كار ببندد.
اكونوميس��ت همچنين در ادامه با اشاره به تجربيات 
جهاني اين را هم گفته اس��ت كه ديگر رابطه بيكاري 
و تورم ب��ه كيفيت قبل ب��ر قرار نيس��ت. طبق آنچه 
اكونوميست توضيح داده اس��ت: اكنون اين چيدمان 
منظم در حال فروپاشي است. بررسي هاي جديد نشان 
مي دهد كه ارتباط بين بيكاري پايين و تورم باالتر از بين 
رفته است. تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد كه 
تعداد قابل توجهي از كشورهاي ثروتمند حتي زماني 
كه بانك هاي مركزي آنها اهداف تورم پايين را در نظر 
گرفته اند و در اين راستا سياست گذاري مي كنند بازار 

كار پر رونقي را تجربه مي كند.

اكونوميست در بخشي ديگر از گزارش خود براي اثبات 
ادعاي خود در زمينه از بين رفتن رابطه بيكاري و تورم 
)منحني فيليپس(، اقتصاد امريكا را مثال زده است و 
آورده است: اكنون نرخ بيكاري امريكا به 3.5 درصد 
رسيده است كه اين نرخ از سال 1969 تاكنون سابقه 
نداشته است. اين نرخ بيكاري در حالي وجود دارد كه 
تورم اقتصاد امريكا فقط 1.4 درصد اعالم شده است.

اكنون نرخ به��ره در امريكا به اندازه اي پايين اس��ت 
ك��ه بانك مركزي ب��راي مقابله با رك��ود هم فرصت 
كمي ب��راي كاهش آن در اختي��ار دارد. حتي در آن 
زمان عده اي ت��الش كردند با خري��د اوراق قرضه با 
ركود مقابله كنند. چنين وضعيت غريبي در گذشته 
موقت به نظر مي رسيد ولي جديدا به يك روند نرمال 

تبديل ش��ده اس��ت. در نتيجه آن مي توان گفت كه 
قوانين سياس��ت گذاري اقتصادي ني��از به بازنگري 
دارد. همچنين موضوع تقسيم كار بين دولت و بانك 

مركزي هم نياز به بازنگري دارد.
اكونوميس��ت همچني��ن از ضرورت تغيي��ر قوانين 
سياست گذاري اقتصادي مي گويد. به گفته اين پايگاه 
تحليلي اقتصادي عصر جديد سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي ريشه در بحران مالي سال 2007-2009 
دارد.  در اي��ن دوران بانك مرك��زي امريكا اقدامات 
موقت فوري و خارق الع��اده اي را براي مقابله با ركود 
اقتصادي انجام داد. اقداماتي مانند به جريان انداختن 
پول در جهت رونق اقتصادي. اما پس از آن مشخص 
شد كه نيروهايي قدرتمندتري براي به وجود آمدن 

ركود اقتصادي كار مي كنند كه مديريت و مهار آنها 
ب��ه راحتي و با اس��تفاده از سياس��ت هاي اقتصادي 
شناخته شده ممكن نيست. بنابراين ديگر نمي توان 
گفت وقتي نرخ بيكاري پايين است تورم هم مطمئنا 

رشد نمي كند.
اين رس��انه در توضيح اينكه چرا لزوم��ا نمي توان به 
قوانين از پيش تعيين شده اقتصاد رجوع كرد توضيح 
مي دهد: اين وضعيت بيش��تر به اي��ن خاطر رخ داده 
است كه عموم مردم انتظار دارند كه قيمت ها عموما 
رو به رو رشد باشند و همچنين به اين دليل كه جهاني 
شدن اقتصاد هم بر قيمت ها تاثيرگذار است و مانع از 
آن مي شود كه قيمت كاالهاي داخلي را فقط اقتصاد 

يك كشور تعيين كند.

فرش��اد مومني مي گويد يك��ي از گرفتاري هاي بزرگ 
ما در فرايند تصميم گي��ري، تخصيص منابع و راه دادن 
به اعمال ديده بان��ي و نظارت هاي تخصصي مدني اين 
اس��ت كه دايما در برهه هاي حساس قرار داريم و تحت 
اين عنوان از بحث هاي بني��ادي، نگاه كردن به روندها، 
آموختن و درس گرفتن از تجربه ها طفره مي رويم. يك 
موضوع مهم اين است كه حتي افراطي ترين بازارگراها و 
راست گراها در مورد نقش تعيين كننده دولت در عرضه 
كاالها و خدماتي كه در حيطه امور حاكميتي دولت است 
اتفاق نظر دارند يعني اگر دولتي بخواهد از مس��ووليت 
خود در زمينه آموزش، س��المت و زيرساخت ها طفره 
برود حتي با برچسب هاي افراطي راست گرايانه نيز قابل 

تطبيق نيست. 
به گزارش »تعادل« نشست موسس��ه دين و اقتصاد با 
رياست فرشاد مومني، در ساختمان اين موسسه برگزار 
شد. مومني در اين نشس��ت با اشاره به معضالت كشور 
بيان كرد: ما ش��رايطي را تجربه مي كنيم كه سه دهه از 
اجراي رويكردهاي مبتذل بازارگرايانه مي گذارد و بايد 
پرسيد كارنامه اين سه دهه چه بوده است؟ در تمام دنيا 
باور دارند كه مسووليت هاي حاكميتي توسعه گرا است 
يعني اگر دولت در تخصيص منابع به سالمت، آموزش 
و زيرساخت ها اهتمام بيشترين داشته باشد در راستاي 
مشاركت بيشتر مردم در توسعه بسترسازي كرده است. 
يعني آنچه در رويكردهاي بازارگرا نفي و انكار مي شود 
به هيچ وجه ربطي به اين مداخله هاي دولت ندارد. بايد 
توجه داشت از سال 1960 تا امروز، در كشورهاي صنعتي 
سهم بر عهده گرفتن مسووليت در امور حاكميتي جهش 
2.5 برابري داشته است يعني در دوره هايي كه كشورهاي 
درحال توس��عه را فريب مي دادند و تحت عنوان تعديل 
ساختاري مسووليت گريزي در امور حاكميتي را توصيه 

مي كردند اين رقم با شيب صعود در حركت بوده است.
اين اقتص��اددان با بيان اينكه در ايران به ش��دت نگران 
مس��ووليت گريزي دولت در امور حاكميتي هس��تيم، 
گفت: شعارهاي مانند خصوصي سازي و آزادسازي را به 
راه انداختند كه دقيقا معطوف به امور بسترساز توسعه 
هستند. در دوره 136۸ تا امروز مسووليت پذيري دولت 
روند نزولي دارد به طوري كه سهم امور حاكميتي تا پايان 
جنگ بين 46 تا 47 درصد و سهم امور تصدي گري بين 
53 تا 54 درصد بود و هر چه به س��ال هاي اخير نزديك 
مي ش��ويم، مشاهده مي شود س��هم امور حاكميتي در 
هزينه هاي دول��ت 30 درصد يا كمتر و نيز س��هم امور 

تصدي گري به 70 درصد رسيده بود.
مومني با اشاره به زمزمه هايي در خصوص افزايش نرخ 
بنزين گفت: رويه هاي افراطي شوك درماني و افزايش 

گاه و بيگاه قيمت هاي كليدي از سوي بازارگرايي مبتذل 
به عنوان راه حلي براي خروج دولت از بحران كسري مالي 
مطرح مي شود. در حالي كه وقتي به كارنامه اين رويكرد 
در س��ه دهه اخير نگاه مي كنيم، مش��اهده مي شود هر 
زمان ميزان گرايش دولت به افزايش قيمت هاي كليدي 
بيشتر مي شود، بحران كس��ري مالي دولت نيز بيشتر 
خواهد ش��د. در س��ال 69 كه به يك باره نرخ ارز 1500 
درصد باال رفت، گمان مي بردند دولت وفور مالي خواهد 
داشت، در حالي كه بدهي دولت بين سال هاي 136۸ تا 
1375 از كانال بودجه عمومي ۸ برابر شد، در همين دوره 
بدهي ش��ركت هايي دولتي نيز 23 برابر شد كه از منظر 
اقتصاد سياسي حاوي پيام مهمي است و نشان مي دهد 
شركت هاي دولتي پس از سال 136۸ به واسطه كاهش 
كنترل و نظارت بر بودجه عمومي تبديل به حيات خلوتي 

براي خاصه خرجي هاي رانتي ش��ده و اين رويكرد كال 
بخش بزرگي از شركت هاي دولتي را از فلسفه وجودي 

خارج و تبديل به زائده كرده است.
استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با هش��دار نسبت به 
افزايش قيمت هاي كليدي اقتصاد گفت: دولت و بخشي 
از نمايندگان فكر مي كنند افزايش بي ضابطه قيمت هاي 
كليدي تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراين در سال هاي 
اخير و يك در ميان، زماني كه رس��وايي هاي مربوط به 
فاجعه س��ازي افزايش نرخ ارز آشكار شده است به سراغ 
افزايش قيمت بنزين، گازوئيل و ساير حامل هاي انرژي 
رفته اند. در حالي كه تمام مطالعات نش��ان مي دهد آثار 
مخرب افزايش قيمت حامل ه��اي انرژي هيچ تفاوتي 
ب��ا افزايش قيمت ارز ن��دارد. از همي��ن روي به دولت و 
نمايندگان محترم تذك��ر مي دهيم اجازه ندهند دولت 
در باتالق بدهكاري، فروماندگي و ناتواني بيش��تر از اين 

فرو رود.
مومني يادآوري كرد: از س��ال 1370 به تدريج در حال 
گذار از دولت خام فروش به دولت آينده فروش هستيم 
كه اين گذار خطرناك وجوه متع��ددي دارد. مثاًل براي 
خودفريبي يا ديگرفريبي، اين گونه تصور ايجاد مي كنند 
كه خام فروش��ي تنها مربوط به نفت است و اگر شكل و 
شمايل ديگري داشته باشد اشكالي ندارد از همين روي 
به طرز افراطي صادرات مواد معدني را در دستور كار قرار 
داده اند. بايد توجه داش��ت بي��ش از 95 درصد صادرات 
غيرنفتي ما عمومأ مضمون معدني و خام فروش��ي دارد 
و درآمده��اي ارزي آن، از هزينه هاي ارزي براي توليد و 
استخراج آن كمتر بوده است يعني صادرات غيرنفتي در 

چارچوب اين الگو يك خودفريبي است.
اين اقتص��اددان گفت: دولت در مب��ارزات انتخاباتي با 
استدالل و شواهد نشان داد كه ساختار هزينه هاي دولت 

به شدت متورم و رانتي ش��ده است، سوال اين است كه 
چرا تا امروز در بازآرايي س��اختار هزينه ها سهل انگاري 
كرده  اس��ت؟ چرا ش��ركت هاي دولتي به حيات خلوت 
پرداخت هاي بي ضابطه تبديل شده است؟ به طوري كه 
سودآوري اين شركت ها نسبت به دوران جنگ نيز كاهش 
پيدا كرده و ساختار هزينه هاي آن نابهنجار شده است. 
جالب آنكه در حالي كه بودجه ش��ركت هاي دولتي دو 
برابر بودجه عمومي است، ميزان زمان تخصيص يافته 
براي بررس��ي آنها نزديك به صفر است. بنابراين بايد به 
نمايندگان هشدار داد در بررسي جهت گيري هاي اليحه 
بودجه دقت بيشتري اعمال كنند چون در اين سال دچار 
سيكل سياسي هم هستيم و بايد نسبت به تصميماتي 

كه ربطي به منافع ملي ندارد، تذكر داد.
فرشادمومني با انتقاد از مسووليت گريزي دولت در امر 
آموزش گفت: براس��اس گزارش بانك جهاني در سال 
201۸، ميانگين نسبت مخارج آموزش دولت به توليد 
ناخالص داخلي 4.۸ درصد بوده است در حالي كه اين رقم 
براي ايران 2.۸ درصد است يعني ما از ميانگين جهاني، 
كشورهاي خام فروش و در حال توسعه كمتر هستيم. بايد 
توجه داشت در دوره تعديل ساختاري و از زاويه آموزش 
اتفاق ناخوش��ايندي رخ داد و يك ركن آن مس��ووليت 
گريزي دولت و ركن ديگر آن س��قوط كيفيت خدمات 
آموزش��ي اس��ت.نبايد فراموش كرد كه زيربناي اصلي 
دانايي محورشدن، كيفيت آموزش پايه است درحالي كه 
دولت آن را رها كرده و به گس��ترش كمي آموزش اكتفا 
مي كند. از سال 6۸ تا امروز در يك روند معكوس، اولويت 
در بسط كمي آموزش عالي و تكميلي بوده كه باعث شده 
تا منابع خانوارها و كشور صرف آن شود و شغلي هم براي 
آن وجود ندارد كه به معني اين اس��ت كه دودستي اين 

منابع را تقديم برخي كشورهامي كنيم.
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فصل هفتم 
  چرا دولت؟

حركت هاي مقررات زدايي كه بانك ها آنقدر فش��ار 
زياد پشت آن مي گذارند في الواقع درباره ايجاد يك 
ساختار مقرراتي كه طرفدار بانك هاي بزرگ باشد، 
بود. پس سوال بايد اين باشد كه كدام دسته از مقررات، 
نه صرفا مقررات زدايي . هيچ كشوري و هيچ اقتصادي 
نمي تواند بدون قانون و مق��ررات كار كند . بانك ها 
بدون آنكه مسووليت داشته باشند، به دنبال »حق« 
هستند، مجموعه اي از مقررات و سياست ها كه به آنها 
براي بهره برداري و سوءاستفاده از ديگران و نيز درگير 
شدن در ريس��ك پذيري باال، آزادي عمل بدهند اما 
پيامدهاي كنش شان را نداشته باشند.  آزادي يك 
فرد مي تواند، نبود آزادي ديگري باشد . حق يك فرد 
براي آلودگي با حق ديگري كه نمي خواهد از آلودگي 
بميرد، در تقابل است . آزاد سازي بازار مالي به بانك ها 
اين حق را مي دهد تا از ديگران سوءاستفاده كنند و به 
يك مفهوم، حق شان را براي اخاذي پول از همه ما باز 
كند، همچنانكه بحران هاي مالي به كشور فشار وارد 
كرد تا يك تريليون دالر يا در همين مقدار تسويه كند.

هر جامعه اي اين راه 
دردآور را ي��اد گرفته 
اس��ت كه اف��رادي 
وج��ود دارن��د ك��ه 
بدون آنكه محصول 
بهت��ري توليد كنند 
ي��ا آنكه مش��اركتي 
در جامع��ه داش��ته 
باشند، با استثمار يا 

بهره جويي - بهره گرفتن از قدرت بازار، بهره گرفتن 
از نق��ص اطالعات، به ويژه بهره ب��ردن از آنهايي كه 
آسيب پذير هستند، فقير هستند يا كمتر تحصيلكرده 
هستند، به دنبال ثروتمند شدن باشند . يك نمونه 
كالس��يك را در نظر بگيريد: )در اوايل قرن بيستم( 
بسته بندي كنندگان گوشت به دنبال آن بودند كه 
با فروختن گوشت هاي فاس��د از مصرف كنندگان 
امتيازي بگيرند تا آنكه »آپتون سينكلر« اين موضوع 
را در كتاب س��ال 1906 خود به نام »جنگل«، فاش 
ساخت. كتاب آنقدر باعث ترس و وحشت شد كه از 
اين صنعت خواسته شد تا تحت مقررات دربيايد تا 
اعتماد به گوشت دوباره احيا شود . يك مثال ديگر را 
در نظر بگيريد، تقريبا اين شناخت جهاني وجود دارد 
كه يك شخص هر كاري انجام مي دهد تا فرزندانش از 
گرسنگي نميرند يا آنكه براي آنها داروهاي مورد نياز 
را بخرد- حتي اگر بشود با نرخ هاي بهره باال -ربا - پول 
قرض بگيرد. به همين خاطر است كه در بسياري از 
كشورها و مذاهب در خصوص جلوگيري از ربا قانون 
دارند و به همين خاطر اس��ت ك��ه جوامع ثروتمند 
سعي مي كنند تا هر كاري كه مي توانند انجام دهند 
تا مردم از اينكه در اين موقعيت هاي به غايت خطير 
كه توسط ديگران استثمار نشوند، قرار نگيرند. در كل، 
هميشه در زماني كه يك عدم تقارن بسيار بزرگي در 
قدرت هاي چانه زني وجود داشته باشد اين نگراني 

وجود داشته و دارد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

تحقق بودجه بدون نفت
با اراده مسووالن

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه 
بدون نفت در صورتي محقق مي شود كه شاهد اراده 
برنامه ريزان و مجلس��ي ها باش��يم. حاجي دليگاني 
اظهار كرد: اصالح س��اختار بودجه از چندين س��ال 
قبل تاكنون مطرح شده و مقام معظم رهبري هم اين 
موضوع و به ويژه جداسازي نفت از بودجه را حداقل از 
بيست سال قبل از دولت ها مطالبه كردند. وي افزود: 
اگر دولت هاي مختلف در هر سال فقط سه درصد از 
ميزان وابستگي بودجه به نفت كاهش مي دادند در 
حال حاضر بسياري از مشكالت مان در اين حوزه حل 
شده بود.  عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره به كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال 
97 گفت: اين اتفاق يك توفيق اجباري و ناشي از عدم 
فروش نفت به ميزان مورد نيازمان بود اما مسووالن 
برنامه ريز بودجه اي هم به نحوي عمل نكردند كه اين 
كار با تدبير انجام شود. اين نماينده مجلس در ادامه 
بيان كرد: مقام معظم رهبري در آذرماه سال گذشته 
قبل از ورود اليحه بودجه به مجلس اليحه را بررسي و 
نقطه نظراتي را اعالم كردند و دولت مجددا بررسي كرد 
و نهايتا اليحه را به شكل دو سقفي در دو سقف 407 
هزار ميليارد تومان و 447 هزار ميليارد تومان بست اما 
كار اساسي ديگر انجام نداده بود. حاجي دليگاني گفت: 
مقام معظم رهبري هشتم ماه مبارك رمضان در جمع 
كارگزاران نظام، مساله اصالح ساختار بودجه را مطرح 
كردند كه قرار بود اصالح ساختار بودجه در اول سال 
9۸ انجام شود و پس از چند ماه هنوز اقدام جدي نشده 
است. وي يادآوري كرد: ما اين موضوع را بارها از دولت 
مطالبه كرديم و تذكراتي داديم تا اينكه در 23 تيرماه 
مجددا دكتر نوبخت تقاضاي جلسه غيرعلني كردند 
و چند محور ارايه كردند و بعد از بيس��ت روز همين 
محورها را در كميسيون برنامه و بودجه ارايه كردند و 
روز سه شنبه نيز مجددا همان محورها را ارايه دادند. اين 
نماينده مجلس تأكيد كرد: اصالح ساختار بودجه بايد 
يك قالب و چارچوب باشد تا بودجه هر سال در قالب 
اين ظرف ريخته شود اما سوال ما از دولت اين بود كه 
اگر نياز به اصالح قانون داريد چرا اليحه نمي دهيد؟ كه 
تا به االن پاسخي نشنيده ايم.  عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس با اشاره به اينكه كشور ما امكانات و 
ظرفيت خوبي براي بستن بهترين بودجه بدون اتكاء به 
نفت دارد متذكر شد: البته اين مهم در صورتي محقق 
مي شود كه شاهد اراده برنامه ريزان و مجلسي ها باشيم. 

خبر كالن

ضرورت ايجاد سامانه اطالعات جامع اقتصادي خانواربهبود فضاي كسب و كار نيازمند عزم ملي است
علي فيروزي رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار 
وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه فلسفه مجوزهاي كسب و كار، 
ناشي از مقررات و قوانين است، افزود: موتور پرقدرتي به نام موتور مقرره زايي 
در كشور داريم و بخش نامه ها، دستورالعمل ها و قوانين مختلف وجود دارند 
كه مجوزها از دل آنها بيرون مي آيد، در نتيجه در فرآيند كاهش تعداد مجوزها 
با مشكل مواجه مي شويم. فيروزي با اشاره به اينكه مجوزها بايد به سه دسته 
تقسيم شوند، گفت: در مجوزهايي كه با امنيت، سالمت و بهداشت، منابع 
طبيعي و محيط زيست كشور سر و كار دارند بايد سفت و سخت بگيريم اما در 
بقيه موارد از جمله اجازه نامه هايي كه موافقت خاموش دارد سخت نگيريم از 
جمله اينكه به دستگاه ها بگوييم 15 روز مهلت پاسخ داريد و اگر پاسخ نداديد 
به اين مفهوم است كه با مجوز موافقت كرديد. اما دسته سومي وجود دارد 
كه از نوع اعالن است و نياز به مجوز ندارد و كافي است اعالم شود. فيروزي در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا رتبه ايران از نظر سهولت كسب وكار 76 پله سقوط 
كرده است؟ گفت: اين مربوط به همه مجوزهاي كشور نيست بلكه فقط از 
نظر ثبت شركت است. اكنون اخذ گواهي عدم سوء پيشينه حدود 15 روز 
طول مي كشد و مواردي مانند اين موجب اين سقوط رتبه شده است. رييس 
مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي 
و دارايي با اشاره به ضرورت عزم مسووالن در ارتقاي فضاي كسب و كار اين 
را هم گفت: هر جا وزراء شخصًا به ماجراي مجوزها ورود كردند مشكالت و 
زمان دريافت مجوزها كاهش يافت. فيروزي با انتقاد از روند خريد و فروش 
مجوزها افزود: برخي مجوزها از 200 ميليون تومان تا 7 ميليارد تومان خريد 
و فروش مي شوند براي مثال مجوز دفتر اسناد رسمي در تهران يك ميليارد 

و 700 ميليون تومان قيمت دارد و اگر با ملك باشد تا 7 ميليارد تومان هم 
قيمت دارد و اين چيزي جز انحصار نيست. فيروزي اضافه كرد: در قوه مجريه 
سه وزارتخانه مجوزهايشان كامل نيست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي )س��ازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي(، وزارت علوم، و وزارت 
امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه مجوزهايشان را در پايگاه اطالع رساني 
مجوزها ثبت نكردند. بنياد مس��كن و نيروي انتظامي، بنياد مستضعفان، 
مركز مشاوران قوه قضاييه، كانون وكالي دادگستري هم مجوزهاي خود 
را در پايگاه اطالع رساني مجوزها ثبت نكرده اند و همكاري اندكي داشته اند. 
رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اين سخنان را در برنامه گفت وگوي ويژه خبري مي گفت 
كه در اين برنامه افشين كالهي رييس مجمع تشكل هاي دانش بنيان نيز با 
ارتباط تلفني به اين برنامه وصل شده بود. وي با اشاره به اينكه 4500 شركت 
در بخش دانش بنيان و فناوري ايجاد كرديم، گفت: زماني كه اين شركت ها 
وارد محيط كسب و كار مي شوند به قدري با موانع و مشكالت مواجه مي شوند 
كه از كسب و كار خود مي افتند و از طرفي تعدد مجوزها مشكالت زيادي را 
براي شركت هاي دانش بنيان ايجاد كرده است. رييس شوراي رقابت هم در 
ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: قانون گذار فقط به ما اين اجازه را داده كه اگر 
در پايگاه اطالع رساني شرايطي باشد و ارگان مربوط مجوز نداده باشد به ما 
شكايت مي كنند و ما اقدام مي كنيم. رضا شيوا ادامه داد: ماده 7 قانون اجراي 
اصل 44 قانون اساسي بر چند مورد تاكيد دارد از جمله اينكه حتمًا شرايط 
مجوز دادن در پايگاه اطالع رساني مجوزها باشد. دومين بحث آن اين است 

كه شرايط اعطاي مجوز بايد ساده و زمان آن هم كوتاه باشد .

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: تشكيل 
س��امانه اطالعات جامع اقتصادي خانوار قانوني است و مي تواند در 

هدفمندي يارانه ها موثر باشد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايلنا، درباره قطع يارانه برخي 
از افراد نيازمند و اقشار كم درآمد، گفت: اطالع جامعي از تعداد كساني 
كه يارانه آنان قطع شده است ندارم اما اشخاصي به ما مراجعه كرده اند 

كه مشمول قطع يارانه نبوده اند اما با قطعي آن رو به رو شده اند.
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
ك��ه اطالع دقيقي ب��راي حذف اف��راد وجود ندارد، اظهار داش��ت: 
درخواس��ت ما از دولت اين است كه نحوه حذف افراد را دقيق انجام 
دهد و خدايي ناكرده اتفاقي رخ ندهد تا به جاي دهك هاي باال افراد 

كم درآمد جامعه هدف قرار گيرند.
وي ادامه داد: البته من ش��نيدم دولت فراخوان داده اس��ت كه اگر 
شخصي يارانه اش قطع ش��ده است مي تواند درخواست دهد كه در 

حذف يارانه اش اشتباه شده است.
نماينده مردم كرمان در مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد: البته 
درخواست ما از دولت اين است كه اين اشتباه را انجام ندهد كه يارانه 
مردم قطع شود و بعد براي دوباره بر قرار شدن آن بدوند؛ اين كارها 

وقت مردم و زمان دولت را مي گيرد.
وي در خصوص س��ازكار رصد درست در اين زمينه بيان كرد: بايد 
يك س��امانه اطالعاتي از س��وي دولت بر اس��اس درآمد و دارايي 
راه اندازي شود در اين صورت مي تواند دهك ها را تشخيص دهد و 

خوش��بختانه بايد بگويم قانون هم اين اجازه را تعريف كرده است. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: همان طور كه گفتم 
درصدي به ما مراجعه كرده اند اما اينكه بدانيم اشتباه رخ داده بزرگ 
اس��ت يا خير را نمي دانم و در اين م��ورد معتقدم بايد آمار تجميع 
كش��ور را بگيريم ببينيم كه چه ميزان افراد يارانه ش��ان به اشتباه 

قطع شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا حذف يارانه دهك هاي باال 
با وجود اينكه مصوبه دولت و مجلس است اتفاق نمي افتد، گفت: بله 
اين تكليف قانوني دولت از روز اول بوده است كه بايد انجام مي داد، 
به نظرم دولت به راحتي مي تواند چنين سامانه اي كه گفتم را ايجاد 

كند چون هيچ مشكل قانوني ندارد. 
پورابراهيمي ادامه داد: سال هاست كه موضوع هدفمندي يارانه ها 
مطرح است موضوع امسال و پارسال نيست، بايد يك سامانه اطالعات 
جامع و اقتصادي خانوار تشكيل شود تا دولت بتواند به راحتي تصميم 
بگيرد. تا چه زماني قرار است در مورد اين موضوع كار جدي صورت 
نگيرد، امروز دولت در سال هفتم خود قرار دارد و همان حرف هايي 

را مي زند كه سال اول مي زند كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
وي افزود: دولت اگر 2 سال وقت مي گذاشت و يك سامانه اطالعات 

جامع اقتصادي خانوار را تشكيل مي داد امروز اين مشكالت نبود.
اين عضو كميس��يون اقتص��ادي در خاتمه گف��ت: باالخره كه بايد 
تكليف هدفمندي يارانه ها روشن ش��ود. كدام دولت قرار است اين 

كار را انجام دهد؟
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همتي با اشاره به برنامه جلوگيري از خروج سرمايه و توجه به عوامل بنيادي نرخ ارز اعالم كرد

طبق دستورالعمل طبقات جديد تسهيالتی از سوی بانک مرکزی 

ثبات و كنترل بازار بدون از دست دادن ذخاير ارزي
2راهبردبانكمركزيدرمقابلهباتحريمها

تسهيالت امهال شده جداگانه طبقه بندي مي شود

انجام ارزيابي بانك هاي دولتي در ۳ شاخصضرورت پويايي بانك مركزي در زمينه رمز ارزها

گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ثبات و كنترل بازار بدون 
از دست دادن ذخاير ارزي اعالم كرد: جلوگيري از خروج 
سرمايه و توجه به عوامل بنيادي شكل دهنده نرخ ارز دو 
راهبرد اصلي بانك مركزي در مقابله با تحريم ها بوده است.

به گزارش »تع��ادل«، عبدالناصر همت��ي در كنفرانس 
بين المللي اقتصاد جهاني و تحريم ها كه در دانشگاه الزهرا 
برگزار ش��د، با بيان اينكه درك دش��واري و در عين حال 
توفيق در مواجهه با تحريم ها در زمينه سياس��ت پولي و 
ارزي، هنگامي امكان پذير اس��ت كه تحليل قابل قبولي 
از اهداف تحريم كننده يعني امريكا داشته باشيم افزود: 
آش��كار و مبرهن اس��ت كه در حالت كلي اعمال هر نوع 
تحريم چه از سوي نهادهاي بين المللي باشد و چه از سوي 
دولتي خاص با هدف تحت فش��ار قرار دادن كشور مورد 
تحري��م و وادار كردن آن به تغيير رويه صورت مي گيرد و 
هدف آن تفنن نيست. همتي از كاهش سرمايه گذاري و 
تضعيف رشد اقتصادي كشور، ساماندهي ناآرامي ها، جنگ 
رسانه اي گسترده، كاهش فروش نفت ايران و پرهزينه تر 
كردن مبادالت تجاري كش��ور با جه��ان خارج به عنوان 
راهبردهاي اصلي دشمن در جنگ اقتصادي عليه كشور 
ياد ك��رد و افزود: هدف اصلي تمام اين اقدامات دش��من 
تحريك شديد انتظارات تورمي از يك طرف و تحميل يك 
شوك منفي عرضه شديد به اقتصاد ايران از طرف ديگر بود 
تا اوال با شكل دادن حمالت سفته بازانه در بازار دارايي ها و 
به ويژه ارز و سپس قيمت كاالها و خدمات به ايجاد بي ثباتي 
شديد و ايجاد نارضايتي عمومي دامن بزند و ثانيا با كاهش 
توليد حقيقي و ايجاد ركود و بيكاري سبب تحليل توان 
حقيقي اقتصاد و بازهم گسترش نارضايتي عمومي شود و 
حتي زمينه قحطي و آشوب هاي اجتماعي را فراهم كند.

رييس كل بانك مركزي افزود: با ش��روع س��ال ۱۳۹۷ و 
تشديد فش��ار بر نرخ ارز و شكل گيري حمله سفته بازانه 
گسترده به بازارها و به ويژه بازار ارز، مسووالن اقتصادي و 
سياست گذاران با شرايطي روبرو بودند كه هرگونه خطاي 
سياست گذاري )كه در شرايط عادي فقط مقداري هزينه 

دارد( سبب پيامدهاي زيانبار براي اقتصاد كشور شود.
همتي يادآور شد: افزايش نرخ سود بانكي، محدود كردن 
ش��ديد دس��توري تجارت خارجي و جيره بندي ارزي و 
كنترل نرخ ارز در س��طوح بس��يار پايين تر از آنچه امروز 
وجود دارد و جراحي بزرگي در نظام بانكي شامل مواردي 
مانند تغيير ساختار بانك ها، اعمال محدوديت بر سپرده ها 
و به ويژه س��پرده هاي بزرگ، كنت��رل وام دهي بانك ها 
و نوعي تخصيص تكليفي تس��هيالت بانكي س��ه دسته 
راه حل پيشنهادي از سوي صاحب نظران براي برون رفت 
از مش��كالت بود كه هر كدام از آنها بر اساس بررسي هاي 

بانك مركزي موجب ايجاد مشكالت جديدي در وضعيت 
اقتصادي كشور مي شدند.

وي تصريح كرد: تقويت كنترل ب��ر ريال وتراكنش هاي 
آن كه به طرز غير اصول��ي و بدون نظارت در جريان بود و 
لذا جلوگيري از خروج س��رمايه، توجه به عوامل بنيادي 
ش��كل دهنده ن��رخ ارز در بازار و پرهي��ز از بي توجهي به 
نيروهاي بازار، بهره مند ساختن صادركنندگان از منافع 
حاصل از درآمد ارزي آنها و پرهيز از دادن رانت حاصل از 
صادرات ب��ه عامالن اقتصادي غير از صادركننده، حضور 
دايمي و هدفمند بانك مركزي در بازار ارز به عنوان بازار 
ساز و اطمينان از تامين ارز براي تامين نياز واردكنندگان 
مواد اوليه و واسط راهبرد اصلي بانك مركزي براي مقابله 

با تحريم ها بوده است.
وي ادامه داد: قضاوت منصفانه خواهد گفت كه راه حلي 
بهتر از آنچه در پيش گرفته ش��ده اس��ت و البته با لحاظ 
محدوديت هاي سياست گذار پولي و ارزي وجود نداشته 
است. مهم تر از همه آنكه بانك مركزي بدون از دست دادن 
ذخاير ارزي به كنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز دست يافته 
است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: تقويت ارزش 
پول ملي، ثبات و توليد ملي سه هدف اصلي بانك مركزي 
درراستاي دس��تورات مقام معظم رهبري و منافع عموم 
مردم اس��ت. همتي با اشاره به كاهش تورم ماهانه و رشد 
مثبت اقتصادي در بخش غيرنفتي كش��ور طي ماه هاي 
اخير گفت: بحمداهلل مجموعه تدابير اخذ ش��ده تاكنون 
موفق بوده و ان شااهلل با تداوم اين مسير و با حمايت مردم 
و كليه نهادها از اين شرايط نيز عبور خواهيم كرد. وي در 
پايان اشاره كرد بايد بپذيريم حل معضل ركود تورمي در 
كش��ورهاي توسعه يافته هم با موانعي روبرو است اما اين 
معضل در كشورمان درشرايط كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي و كسري بودجه ناشي از آن به اضافه ناترازي بانكي 
و تنگناي اعتباري اعمال سياست هاي پولي و مالي براي 
خروج از شرايط ركود تورمي دركشورمان پيچيدگي هاي 
مربوط ب��ه خ��ود را دارد ولي روند ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي و ثبات ايجاد ش��ده در اقتصاد كش��ور غلبه بر 

مشكالت را نويد مي دهد.

  نرخ ها در بازار 
از س��وي ديگر، روز پنج شنبه ۱8مهر ۹8، قيمت جهاني 
اونس طال با كاهش سه دالري به ۱50۹ دالر رسيد و البته 
عصر جمعه به ۱480 دالر كاهش يافته است. همچنين 
ب��ا اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي، به قيمت 
۱۱480 تومان، بازار ارز و طال در داخل كشور با ثبات نسبي 
همراه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار يك 
ميليون و ۷۷0 هزار تومان، هر گرم طال ۱8 عيار 408 هزار 

و 600 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و ۱0 هزار تومان، 
طرح قديم ۳ ميليون و ۹۹0 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 40 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 240 هزار تومان و 

سكه يك گرمي 840 هزار تومان معامله شد.
صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر را 
۱۱ هزار و ۳00 تومان و قيم��ت فروش آن را ۱۱ هزار 
و 400 تومان اعالم كرده اند كه ثابت بوده اس��ت. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيم��ت ۱2 هزار و 500 تومان 

مي خرند و ۱2 هزار و 600 تومان مي فروشند.
همچنين س��امانه س��نا نرخ ميانگين ارز ب��راي روز 
پنج ش��نبه ۱8 مهر ۹8 را ب��راي دالر ۱۱ هزار و ۳۱۳ 
تومان، ي��ورو ۱2 هزار و 5۳۳ تومان، پوند انگليس ۱۳ 
هزار و ۹00 تومان، دره��م امارات ۳ هزار و ۹۹ تومان، 
لير تركيه 2 ه��زار و 5۷ تومان و يوآن چين يك هزار و 
6۷۱ تومان اعالم كرد. قيمت ارز مسافرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري 
كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها ۱2 هزار و 684 
تومان اعالم ش��ده كه با احتساب كارمزد به حدود ۱۳ 

هزار تومان مي رسد.

  كمرنگ شدن نقش دالر در نظام مالي جهاني
از سوي ديگر، دالر كماكان بيشترين سهم را از ذخاير ارزي 
بانك هاي مركزي جه��ان دارد اما نقش آن در نظام مالي 
جهاني كمرنگ شده است. به گزارش ويژوال كپيتاليست، 
شايد در نگاه اول قدرت نظامي يا تكنولوژي يكي از عوامل 
مهم گس��ترش نفوذ يك كش��ور در جهان تلقي شود اما 
اهميت سلطه بر بازارهاي مالي و پولي دست كمي از ديگر 
زمينه ها ندارد. با جهاني شدن اقتصاد در طول دهه هاي 
اخير، رقابت كشورهاي براي افزايش قدرت ارز خود شدت 
گرفته است. كشورهاي جهان براي تحقق اهداف زير به 
دنبال تقويت ذخاير ارزي خود هستند: رسيدن به ثبات 
ارزي در كشور خود، اطمينان از وجود جريان نقدينگي 
مطمئن هنگام بروز بحران هاي مالي، اطمينان خاطر دادن 
به سرمايه گذاران بين المللي، پرداخت بدهي ها و تسهيل 
تجارت خارجي و همچنين متنوع سازي سبد دارايي ها به 

منظور كاهش ريسك.
بررسي روند تغيير س��هم ارزهاي مختلف از سبد ذخاير 
ارزي جهان نشان مي دهد كه س��هم دالر از ذخاير ارزي 
جهان از س��ال 2004 بدين سو همواره كاهشي بوده و از 

طرف ديگر ين و پوند توانس��ته اند جاي خود را در ذخاير 
ارزي مستحكم تر كنند. س��هم چهار ارز اصلي جهاني از 
كل ذخاير ارزي جهان در س��ال هاي اخير نشان مي دهد 
كه سهم دالر از كل ذخاير جهاني در سال 2004 معادل 
65.6 درصد، از كل ذخاير جهاني در زمان بحران مالي سال 
200۹ معادل 62.۱ درصد، از كل ذخاير جهاني در حال 

حاضر 6۱.8 درصد، بوده است. 
همچنين سهم يورو از كل ذخاير جهاني در سال 2004 
معادل 24.۷ درصد، از كل ذخاير جهاني در زمان بحران 
مالي سال 200۹ معادل 2۷.۷ درصد، سهم ارز از كل ذخاير 

جهاني در حال حاضر معادل 20.2 درصد است.
سهم پوند نيز از كل ذخاير جهاني در سال 2004 معادل 
۳.5 درصد، از كل ذخاير جهاني در زمان بحران مالي سال 
200۹ معادل 4.۳ درص��د، از كل ذخاير جهاني در حال 

حاضر معادل 4.5 درصد بوده است. 
همچنين س��هم ين از كل ذخاير جهاني در سال 2004 
معادل 4.۳ درص��د، از كل ذخاير جهاني در زمان بحران 
مالي سال 200۹ معادل 2.۹ درصد، از كل ذخاير جهاني 

در حال حاضر معادل 5.۳ درصد است.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
عالوه بر چهار طبقه تس��هيالتی موج��ود، احتماال چهار 
طبقه جديد تسهيالت جاری امهالی، تسهيالت سررسيد 
گذش��ته امهالی، تس��هيالت معوق امهالی و تسهيالت 
مش��کوک الوصول امهالی نيز به طبقات قبلی تسهيالت 
جاری،  تسهيالت سررسيد گذش��ته، تسهيالت معوق و  
تسهيالت مشکوک الوصول اضافه مي شود و اين طبقات به 8 
گروه تفكيك خواهند شد.  مشتريان دارای تسهيالت معوق 
بابت مطالبات امهالی )تمديد شده( مشمول محروميت های 
بدهکاران بانکی نمی شود. بر اساس دستورالعمل وصول 
مطالبات، در حال حاضر طبقات تسهيالت فعلی عبارتند از: 
تسهيالت جاری،  تسهيالت سررسيد گذشته، تسهيالت 
معوق و  تسهيالت مشکوک الوصول و به اين معني است 
كه در صورت های مالی فعلی بانک ها اگر دو ماه تا ش��ش 
ماه از تاريخ سررسيد و قطع پرداخت اقساط گذشته باشد 
تس��هيالت در طبقه غيرجاری و سررس��يد گذشته قرار 
می گيرد. در بازه زمانی 6 تا ۱8 ماه از تاريخ سررسيد و قطع 
پرداخت تسهيالت در طبقه معوق قرار می گيرد.اگر مدت 
مذکور بيش از ۱8 ماه از تاريخ سررس��يد و قطع پرداخت 
گذشته باشد تسهيالت به طبقه مشکوک الوصل منتقل 
می شود. اما از متن و محتوای دستورالعمل مربوط به "امهال 
مطالبات موسسات اعتباری" که 26 شهريور ۹8 ابالغ شد 
می توان فهميد عالوه بر چهار طبقه تس��هيالتی موجود، 
احتماال چهار سطح جديد به طبقات قبلی افزوده خواهد 
شد و  تسهيالت جاری امهالی،  تسهيالت سررسيد گذشته 
امهالی، تس��هيالت معوق امهالی و تس��هيالت مشکوک 

الوصول امهالی به چهار طبقه قبلي اضافه مي شود. 
بر اس��اس ماده ٣٤ دس��تورالعمل جديد امهال، موسسه 
اعتباری می تواند صرفًا پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از 
کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای ه�ر شش ماه بازپرداخت 
منظم و به موقع مطالبات مزب�ور در ه�ر ي�ک از طبق�ات 

سررس�يد گذش���ته، مع�وق و مشکوک الوصول از جانب 
مشتری، مطالبات مذکور را به يک طبقه امهالی باالتر منتقل 
نمايد همچنين ماده ٣٦ دستورالعمل جديد امهال مقرر 
می دارد: چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد و 
مواعد مقرر، طی دوره امه�ال نس�بت ب�ه بازپرداخ�ت قسط 
و اقساط مطالبات امهالی اقدام نمايد، در استعالم اعتباری 
از سامانه های بانک مرک�زی جه�ت اعط�ای تسهيالت و يا 
ايجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی 
گزارش م�ی ش�ود، ل�يکن مش�تری يادشده بابت مطالبات 
امهالی مشمول ممنوعيت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی 
غيرجاری نمی شود. به گزارش »تعادل«، در سال هاي اخير 
كه  موضوع مطالبات معوق و تسهيالت غيرجاري بانك ها به 
يكي از چالش هاي اصلي نظام بانكي تبديل شده است و در 
برخي سال ها سهم تسهيالت غيرجاري تا ۱5 درصد كل 
تسهيالت رشد كرده بود، مديران بانك ها راهكار استمهال 

بدهي ها را براي تبديل تس��هيالت غيرجاري به جاري در 
دستور كار قرار دادند و با دعوت از بدهكاران بانكي، و با نرخ 
جديد قراردادها را به روز كرده و از مطالبات معوق به جاري 

تبديل كرده اند. 
براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر هر سال 
قراردادهاي بانكي با نرخ جديد و روز نظام بانكي استمهال 
نشود و با نرخ و رقم جديد و اضافه كردن رقم بدهي قبلي و 
سود و وجه التزام به تسهيالت جاري جديد تبديل نشود، بايد 
شاهد رشد روز افزون  مطالبات معوق باشيم و احتماال سهم 
مطالبات معوق و غيرجاري بسيار باالتر از ارقام و سهم فعلي 
خواهد بود.  از اين رو، موضوع طبقات جديد تسهيالت معوق، 
مشكوك الوصول و سررسيد گذشته امهال شده، هم به بانك 
و مشتريان اين امكان را مي دهد كه قراردادها و بدهي هاي 
معوق و غيرجاري را استمهال كرده و يا با شرايطي به طبقات 
باالتر ارتقا دهند و مثال مطالبات مشكوك الوصول يا معوق 

را به سررسيد گذش��ته يا جاري تبديل كنند و هم امكان 
محاسبه رقم امهال بدهي ها را فراهم خواهد كرد تا تحليل 

بهتري از وضعيت بدهي هاي بانكي ارائه شود. 
در حال حاضر، طب��ق آمار بانك مرك��زي، از ۱۳۳۳ هزار 
ميليارد تومان مانده تسهيالت در خرداد ۹8  معادل ۱64 
هزار ميليارد تومان يا ۱2.۳ درصد كل تسهيالت بانك ها در 
سرفصل ساير با عنوان مطالبات معوق، مشكوك الوصول، 
سررسيدگذشته، خريد دين و اموال معامالت قرار داشته 
است و مشخص نيست كه از تس��هيالت جاري به ميزان 
۱۱۷0 هزار ميليارد تومان، چه درصد و رقمي را تسهيالت 

امهال شده تشكيل مي دهد. 
براين اساس، با تبديل طبقات تسهيالت جاري و غيرجاري 
به 8 طبقه، مي توان ميزان تس��هيالت ج��اري حاصل از 
امهال مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
را اندازه گيري ك��رد و ميزان توان واحده��اي اقتصادي، 
بدهكاران بانكي، و تسهيالت گيرندگان را ارزيابي كرده و 

ميزان همكاري و تسهيالت دهي بانك ها را تحليل كرد. 
به عبارت ديگر، اين نوع طبقه بندي جديد، ميزان تسهيالت  
جاري جديد كه به واحدهاي اقتصادي داده مي ش��ود تا 
براي ايجاد و توسعه، هزينه كنند و به رونق توليد و اشتغال 
زايي كمك شود، مشخص خواهد شد و ميزان بدهي هاي 
قبلي كه معوق، سررسيدگذشته يا مشكوك الوصول بوده 
و اكنون امهال شده و به تسهيالت جاري تبديل شده نيز 
مشخص خواهد ش��د.  همچنين ميزان توان و تسهيالت 
جديد بانك ها و ميزان استمهال بدهي ها و تمديد قراردادها با 
نرخ هاي جديد مشخص خواهد شد و امكان تحليل،  بررسي 
و شناسايي توان بانك ها و واحدهاي اقتصادي و بدهكاران 

بانكي را مشخص خواهد كرد. 
اين موضوع مي تواند به پيگيري تس��هيالت غيرجاري، 
مطالبات معوق بانك ها، وثايق و موضوعات ديگري كه به 
سود و درآمد، جذب منابع و چالش هاي بانكي مرتبط نيز 

كمك خواهد كرد و تصوير روشن تري از وضعيت اقتصاد، 
توان بازگشت سرمايه، پرداخت اصل و فرع اقساط بانكي ارائه 
خواهد داد و به برنامه ريزان و مديران بانك ها و همچنين 

سرمايه گذاران كمك خواهد كرد. 
در س��ال هاي اخير، اگرچه رقم مطالبات معوق از 5 هزار 
ميليارد تومان تا ۱64 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و 
اعالم شده و ا كنون حدود ۱2 درصد مانده تسهيالت بانك ها 
را تشكيل مي دهد، اما واقعيت اين است كه رقم تسهيالت 
بانك ها نيز هر س��ال افزايش قابل توجهي داشته و از زير 
۱00 هزار ميليارد تومان به حدود ۷00 هزار ميليارد تومان 
در س��ال جاري رسيده است اما مشخص نيست كه از اين 
افزايش عظيم رقم تسهيالت بانك ها چه ميزان را استمهال 
بدهي ها تشكيل داده و چه ميزان را تسهيالت و پول تازه و 

توان تازه بانك ها و واحدهاي اقتصادي تشكيل داده است.
همچنين از آنجا كه بخش عمده اين تسهيالت يعني حدود 
60 درصد را س��رمايه در گردش تشكيل داده است به اين 
معناست كه واحدهاي اقتصادي براي روپاماندن خود اين 
تسهيالت را دريافت كرده اند و براي ايجاد و توسعه، اضافه 
كردن خط توليد و اشتغال و رشد بيشتر به كار نگرفته اند و 
رشد منفي صنعت و اقتصاد نيز نشان مي دهد كه افزايش 
رقم تسهيالت بانك ها عمال كمكي به رشد توليد و اقتصاد 
وسر مايه گذاري و مثبت شدن نرخ رشد نكرده  و تنها براي 

ادامه حيات صنعت و توليد وخدمات استفاده شده است. 
از اين رو، در كنار رشد نقدينگي، رشد سود سپرده هاي بانكي 
كه به بيش از 200 هزار ميليارد تومان در سال رسيده، رشد 
تسهيالت بانكي كه به رقم ۷00هزار ميليارد تومان در سال 
رسيده و رقم مطالبات معوق كه به حدود ۱60 هزار ميليارد 
تومان رسيده، بايد ارزيابي بهتري از طريق طبقات جديد 
استمهال بدهي ها و تسهيالت انجام شود تا درك بهتري 
از ميزان استمهال بدهي ها و رشد ارقام عظيم تسهيالت، 

ارائه شود . 

يك كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر ضرورت پويايي 
بانك مرك��زي در زمينه رمزارزها، گفت: وظيفه بانك 
مركزي حف��ظ ارزش پول و جلوگيري از افزايش تورم 
و هدايت نقدينگي اس��ت وبايد در زمينه رمزارز نيز به 

اين امر توجه شود.
حيدر مستخدمين حسيني درباره فعاليت ماينرها در 
كشور با توجه به وجود مخالفت ها، در گفت وگو با ايِبنا، 
اظهار داشت: دستاوردهاي سطوح مختلف فناوري و 
تكنولوژي كه در حوزه ه��اي متعدد به عرصه جهاني 
و مردم ارايه مي ش��ود، بايد توسط دولت ها و نهادهاي 

مرتبط مورد بررسي و مداقه قرار گيرند.
به گفته وي، اين امر باعث مي ش��ود كه اگر موضوعي 

مغاير قانون باش��د، مغايرت ها بررس��ي و موانع رفع و 
زيرساخت هاي الزم برقرار شود. وي افزود: اما در كشور 
ما در هر دو اين موضوع مش��كل وجود دارد و هنگامي 
كه پديده جديد مي آي��د در ابتدا به صورت قهرآميز با 
آن برخورد مي كنيم و فعاليت ها به صورت زيرزميني 
صورت مي گيرد و دولت و نهادهاي مختلف آن را ممنوع 
اعالم مي كنند، اما پس از طي يك پروسه اي مورد تاييد 
قرار مي گيرد و اجرا مي ش��ود. اين كارشناس مسائل 
اقتصادي با بيان اينكه، در اين بين زيان بس��ياري به 
افكار وارد شده و تفكر نوآورانه نيز سركوب خواهد شد، 
اظهارداشت: همچنين فعاليت ها نيز صورت زيرزميني 

و مخفيانه مي گيرد.

مستخدمين حس��يني افزود: در زمينه ارز رمزها نيز 
همين شيوه اجرا شد، اما به نظر من بانك مركزي بايد 
وضعيت پويايي خود را حفظ كند. وي ادامه داد: تصميم 
دولت درب��اره ارز ديجيتال صحيح بود، اما در ادامه راه 
كه امكان زيان دهي براي دولت وجود دارد از پيشروي 
اين صنعت جلوگيري شده و سنگ اندازي هايي مثل 
ممنوعيت استفاده از برق براي فعاليت هاي استخراج 
مطرح شد. اين كارشناس اقتصادي،  گفت: چقدر خوب 
است كه دولت يا مقام ناظر چارچوب و استانداردي در 
اين زمينه تعريف كند و س��پس اي��ن موضوع را مورد 
حمايت قرار دهد، ضمن اينكه نبايد با هر پديده جديد 

موضع گيري شود.

وزير اقتصاد اعالم كرد: ارزيابي بانك هاي دولتي از س��وي 
وزارت اقتصاد با توجه به س��ه ش��اخص تحقق بانكداري 
ديجيتال، حاكميت شركتي و واگذاراي اموال و دارايي هاي 
راكد صورت مي گيرد. به گزارش ايِبنا، فرهاد دژپس��ند در 
جريان بازديد از توانمندي هاي حوزه فناوري اطالعات بانك 
ملت گفت: امروزه ارايه خدمات سنتي در حوزه بانكداري 
صرفا با استفاده از فناوري اطالعات، بانكداري نوين محسوب 
نمي شود، بلكه بايد هم ابزارها و تجهيزات به روز باشد و هم 

خدمات نو و به روز به مشتريان ارايه شود.
وزي��ر اقتصاد اظهارداش��ت: بانك ملت به عن��وان يكي از 
بانك هاي پيش��تاز در پذيرش ريسك و خصوصي شده، با 
استمرار و افزايش تالش هاي علمي و پژوهشي و فعاليت هاي 

نوآورانه، مي تواند بس��تري مناس��ب براي اجراي كارآمد 
سياست هاي پولي و مالي كشور فراهم سازد.

دژپسند تصريح كرد: وقتي مي گوييم يك بانك در مسير 
بلوغ است كه هم ابزارهاي آن به روز باشد و هم خدمات نو و 
به روز به مشتريان ارايه دهد. وزير اقتصاد يادآور شد: بانكداري 
هوشمند، بسيار فراتر از بانكداري ديجيتال است و فقط ابزارها 
و تكنولوژي نيست كه در آن تغيير مي كند، بلكه سرويس ها 
و خدمات به مشتريان و ميزان رابطه انسان با سيستم بانك 

نيز تحول پيدا مي كند.
وي با بيان اينكه در بانكداري هوشمند، بانك در منزل و محل 
كار مشتري حضور دارد، اما نه به اين سبب كه قبض آب و برق 

خود را از طريق نرم افزار مي پردازد.
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 ساماندهي يارانه ها 
و مخارج مالي دولت

ايلناز  ابراهيمي|
انجام هرگونه تغييري در يارانه هاي پنهان باالخص 
يارانه  حامل ه��اي انرژي، بايد منوط به مطالعات 
امكان س��نجي، ارزيابي اثرات جانبي و نيز ميزان 

پذيرش آن از سوي جامعه هدف باشد.
كش��وري را نمي توان در دنيا پيدا كرد كه در آن 
نوعي از يارانه به بخشي از اقتصاد يا قشري از جامعه 
اعطا نش��ود. در ادبيات اقتصادي از تخفيف هاي 
مالياتي گرفت��ه تا خريد تضمين��ي محصول از 
كشاورزان، پرداخت بخشي از هزينه درمان قشر 
مستمند، پايين نگه داشتن قيمت برخي از كاالها 
نظير كاالهاي اساس��ي و دارو و نظاير آن همگي 
جزئي از نظام يارانه اي يك كشور به شمار مي رود 
و به خاطر همين وسعت و فراگيري يارانه ها و نيز 
اهميت آنها در وضعيت معيشت مردم و كاركرد 
اقتصاد است كه براي تغيير و اصالح آنها سازماني 
تحت عنوان »سازمان هدفمندسازي يارانه ها« در 
ايران شكل گرفته است. شايد بتوان گفت اصالح 
همين يارانه هاي فراگير و متعدد پيدا و پنهان در 
اقتصاد ايران اولين پيش شرط تحقق بودجه بدون 
نفت در كشور باشد كه براي سال آينده هدفگذاري 
شده و انجام آن و رها شدن كشور از بند درآمدهاي 
نفتي امري اجتناب ناپذير ب��راي حفظ كاركرد 
اقتصاد در حضور تحريم هاي ظالمانه عليه اقتصاد 
كشورمان اس��ت. البته در اصالح نظام يارانه ها و 
سر و سامان دادن به آن در جهت كاهش بار مالي 
دولت و كوچك كردن حجم بودجه جاري دولت با 
هدف كنار گذاشتن درآمدهاي نفتي از بودجه، بايد 
چند نكته مد نظر قرار گيرد تا اين تغيير و تحول 
كمترين اثرات منفي جانبي را داشته و با بيشترين 
كارايي تحقق پيدا كند. اين چند نكته را مي توان 

به ترتيب ذيل بر شمرد: 
۱- تخمين ميزان دقيق يارانه پرداختي در اقتصاد 
اي��ران بنا به داليل متع��دد از جمله نبود تعريف 
واحدي از مفهوم يارانه امكان پذير نيست. درست 
است كه برخي از انواع يارانه همچون يارانه نقدي 
در ارقام بودجه به وضوح ديده مي شوند ولي برخي 
ديگر همچون اعداد مرتبط با معافيت هاي مالياتي، 
ارزان فروش��ي كاالهاي دولتي نظير حامل هاي 
انرژي، همان طور كه از نامش پيداس��ت پنهان 
بوده و هيچ رديف جداگانه اي در بودجه نداش��ته 
و قابل رديابي نيست و هر چند مي توان با برخي 
از برآورده��ا ميزاني تخميني از اي��ن يارانه ها را 
محاسبه كرد ولي به دليل اينكه توافق نظري بين 
صاحب نظران در خصوص تعريف اين نوع يارانه 
وجود ندارد، هر عددي كه ارايه شود محل مناقشه 
خواهد بود. به عنوان مثال در مورد يارانه بنزين، 
برخي تفاوت بين قيمت تمام ش��ده بنزين و نرخ 
فروش آن را يارانه پنهان اين حامل انرژي حساب 
مي كنند ولي برخي ديگر قيمت فوب خليج فارس 
را معيار محاس��به قرار داده و معتقدند درآمد از 
دس��ت رفته دولت بابت فروش هر ليتر بنزين در 
داخل كشور و عدم صادرات آن ميزان دقيق يارانه 
پرداختي به شمار مي رود. پس چون برآورد دقيقي 
از ميزان يارانه وجود ندارد، صحبت از قطع كامل 
آن يا ارايه آماري متقن در اين زمينه مي تواند باعث 

اشتباهاتي در طراحي روش حذف شود.
2- با توجه به وس��عت شمول يارانه ها در اقتصاد 
ايران، در حذف يا كاهش آن، بايد معيار مربوطه 
از پيش تعيين شده باش��د به اين مفهوم كه بايد 
مشخص شود كه كدام يارانه ها در اولويت تجديد 
نظر قرار دارند؛ آيا معي��ار دولت در كاهش يارانه 
كسب بيشترين منفعت و بزرگ ترين صرفه جويي 
ممكن از اين محل در بودجه است، به امكان تحقق 
بازنگري در يك نوع يارانه اهميت مي دهد يا تبعات 
اقتصادي اين كار را مي سنجد و اولويت را در حذف 
يارانه اي مي بيند كه نبود آن كمترين تبعات منفي 

اقتصادي و اجتماعي را ايجاد خواهد كرد؟
۳-  اگر موارد ذكرش��ده در بن��د 2 در كنار انواع 
مختلف يارانه پرداختي در كش��ور ق��رار گيرد و 
از آن براي طراحي يك نقش��ه راه ساماندهي به 
نظام يارانه اي كشور اس��تفاده شود بايد به چند 
مورد اش��اره كرد از جمله اينكه به نظر مي رسد 
بزرگ ترين ياران��ه پرداختي دول��ت در اقتصاد 
ايران در حوزه كاالهاي توليدي دولتي باالخص 
حامل هاي انرژي و آب مصرفي و نيز معافيت هاي 
مالياتي متعدد باشد. ايران كمابيش ارزان ترين 
قيمت برق و آب و گاز را در بين كشورهاي منطقه 
حتي با لحاظ ارز 4200 توماني و نه ارز سنا يا بازار 
آزاد دارد و در بيشتر سال هاي اخير، بين ۳ كشور 
اول داراي ارزان ترين بنزين در دنيا بوده است. به 
اين ترتيب افزايش قيمت اين حامل هاي انرژي و 
نيز آب و رساندن آن به قيمت هاي تمام شده اين 
كاالها باعث خواهد شد كه بخش زيادي از يارانه 
پنهان اعطايي در اقتصاد ايران كنار گذاشته شده 
و درآمدهاي دولت به شدت از اين ناحيه افزايش 
يابد ولي آيا انجام اين كار سناريويي تحقق پذير 
است؟ آيا با توجه به نرخ تورم حدود 4۳ درصدي 
س��االنه منتهي به شهريور ماه امس��ال، افزايش 
قيمت اين كاالها بر تنور تورم كه در حال س��رد 
شدن است مجدداً نخواهد دميد؟ آيا حذف يارانه 
بنزين موجب از دست رفتن برخي از مشاغل در 
كس��ب و كارهاي نوپاي مربوط ب��ه حمل و نقل 
نخواهد شد كه به لطف بنزين ارزان و پايين بودن 
هزين��ه ارايه خدمات توانس��ته اند با قيمت هاي 
پايين، تعداد زيادي از افراد جوياي كار را مشغول 
به كار كنند. همچنين طي ساليان گذشته بنا به 
پيش فرض هايي نانوشته، همواره ارزاني قيمت 
بنزين به عنوان لنگري براي كنترل تورم و هزينه 
سبد مصرفي خانوار باالخص خانوار شهري تلقي 
شده است و دستكاري و افزايش ناگهاني آن باعث 
شكل گيري انتظارات تورمي و نيز مقاومت هايي 
در جامعه مي ش��ود كه بايد ب��ه هزينه- فايده آن 

توجه داشت.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازتداومريسكسيستماتيكدربازارسهامگزارشميدهد

مقررات بازار پايه دوباره عوض شد
گروه بورس| 

ثبات شرايط،  قوانين و مقررات حاكم بر بازارها، يك 
از مهم ترين فاكتورهايي است كه مي تواند سرنوشت 
ورود و خروج سرمايه گذاران از بازارها را مشخص كند. 
طي سال هاي اخير، تزلزل مقررات در برخي از بازارها، 
ريس��ك غيرقابل پيش بيني را به س��رمايه گذاران و 
بازيگران آن بازارها تحميل كرده است. به عنوان نمونه 
مي توانيم به ماليات گرفتن از سكه هاي پيش فروش 
ش��ده بانك مركزي در س��ال 97 اش��اره كنيم كه با 
بيان ناگهاني اين موضوع، هزين��ه مالياتي و به بيان 
واقع بينانه تر، ريسك سيستماتيك را افزايش دادند. 
در واق��ع ريس��ك هايي ك��ه در بازارها وج��ود دارد 
در يك قاع��ده كلي، به 2 دس��ته سيس��تماتيك و 
غيرسيس��تماتيك تبديل مي ش��وند. ريسك هاي 
سيتماتيك،  به آن دسته از ريسك هايي گفته مي شود 
كه كنترل آن در اختيار س��رمايه گذار نيست يا غير 
قابل اجتناب هستند. نمونه عيني آن همين ماليات 
بر سكه هاي طالس��ت و موضوعاتي مانند نرخ تورم، 
بهره بانكي، سياست هاي اقتصادي و سياسي، نرخ ارز 
و… از ديگر مواردي هستند كه مي توانند به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم در س��ودآوري شركت و در 
نتيجه قيمت سهام آن  تاثيرگذار باشند. توجه كنيد 
كه كنترل اين ريسك ها در اختيار سرمايه گذار نبوده 

و به نوعي مربوط به سيستم است.
ام��ا ريس��ك هاي غيرسيس��تماتيك كه ب��ه واقع 
ريس��ك هاي منطقي بازارها هستند، اين ريسك ها 
معموال به عوامل كالن اقتصادي وابسته نبوده و ناشي 
از خصوصيات خاص ش��ركت ها هستند. براي مثال، 
اگر شركتي كه خريد س��هام آن مدنظر سهامداران 
است، س��هم بازار فروش محصوالت خود را از دست 
بدهد، يا به دلي��ل نرخ گذاري هاي جهاني، با كاهش 
قيمت محصول توليدي يا افزايش قيمت مواد اوليه 
روبرو ش��ود، مي توان گفت كه اين ش��ركت، ريسك 
غيرسيستماتيك دارد و براي خريد سهام آن، يا بايد 
بررسي بيش��تري انجام ش��ود يا از ابزارهاي پوشش 

ريسك استفاده شود. 

   ريسك سيستماتيكي كه پايان ندارد
زمستان سال گذشته، فرابورس ايران طي اعالميه اي 
از تغيير مقررات بازار پايه فرابورس در خردادماه سال 
98 خبر داد. اما تغيي��رات در خردادماه رخ نداد و به 
زماني ديگر موكول شد. در همين مدت نيز جلسات 
كارشناس��ي با فعاالن ب��ازار برگزار ش��د و در نهايت 
مقرراتي بس��يار پيچي��ده بر بازار 3 رن��گ فرابورس 
حاكم شد كه به يك روز حراج در وسط هفته داشت 
و نوس��انات 1،  2 و 3 درصدي اين بازارها را منوط به 
رخ دادن اتفاقات پيچيده اي مبني بر مچينگ قيمتي 
در روز حراج منوط كرده بود.  25 ش��هريور ماه بازار 
پايه كه چند روزي بس��ته ش��ده بود، با اين مقررات 

بازگشايي ش��د اما باز هم اعتراضات به پايان نرسيد. 
به همين دليل مقرر شد كه از روز 4 مهرماه، مقررات 
مجددا عوض شود و با قوانيني شبيه به قوانين حاكم 
بر بازار اول، اما با نوساناتي 1، 2 و 3 درصدي كار خود 

را ادامه دهد. 
اما اين مقررات باز هم دوام نياورد و در كمتر از 2 هفته، 
دوباره عوض شد. به اين ترتيب قرار است در هر يك از 
تابلوهاي زرد نارنجي و قرمز به ترتيب نوسانات به 5، 
4 و 2 درصد برسد. بنابراين ريسك غيرسيستماتيك، 
دوباره بر س��ر اين بازار س��ايه افكنده و در واقع اجازه 
نمي دهد كه سرمايه گذاران بتوانند با تكيه بر تثبيت 
قوانين اين بازار، استراتژي هاي سرمايه گذاري خود 

را تدوين كنند. 

   داليل تغييرات جديد 
در همين رابطه، محس��ن خدابخ��ش، مدير نظارت 
بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ضمن 
برشمردن مصوبات هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار با موضوع بازار پايه فرابورس، گفت: روز يكشنبه 
چهاردهم مهرماه جلسه اي با حضور فعالين محترم 
بازار پايه فرابورس ايران برگزار شد و باتوجه به تاكيد 
هميشگي رييس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 
مبني بر كسب نظر از فعالين و خبرگان بازار سرمايه، 
موارد پيشنهادي در اولين جلسه هيات مديره سازمان 

بورس و اوراق بهادار بررسي و بندهايي مصوب شد.
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در صورت وجود صف خريد يا فروش 
در س��ه روز متوالي، چنانچه صف خريد يا فروش در 
پايان جلس��ه معامالتي حداقل دو در ده هزار تعداد 
كل سهام شركت باشد در جلسه معامالتي بعد دامنه 
نوس��ان در هر يك از تابلوهاي زرد نارنجي و قرمز به 
ترتيب 5، 4 و 2 درصد خواهد ش��د و س��پس دامنه 
نوسان به شرايط قبل بازمي گردد و محاسبات صف 
خريد و فروش مجددا پس از روز اعمال تغيير دامنه 

نوسان انجام مي شود.
محسن خدابخش ضمن بيان اينكه حضور صندوق ها 
در بازار پايه يكي از پيش��نهادات و درخواس��ت هاي 
فعالين بازار پايه بود گفت: بر اين اساس صندوق هاي 
سرمايه گذاري مختلط و صندوق هاي سرمايه گذاري 
در س��هام مي توانند تا 1۰ درصد از دارايي هاي تحت 
مديريت صندوق را در بازار پايه سرمايه گذاري كنند.

مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار اف��زود: در صورتي كه قابليت ات��كا و به موقع 
بودن ارايه اطالعات ناشر درج شده در بازار پايه مطابق 
دستورالعمل اجرايي افش��اي اطالعات شركت هاي 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان بهبود يابد فرابورس ايران 
مي تواند نسبت به ارايه پيشنهاد به سازمان در راستاي 

افزايش نسبت سرمايه گذاري صندوق ها در بازار پايه 
اقدام كند.

وي ادامه داد: الزام ناش��ران بورس��ي حاضر در بازار 
سرمايه به افزايش شفافيت اطالعات مالي يكي ديگر 
از درخواست ها بود و بر اين اساس از تاريخ ابالغ اين 
مصوبه ش��ركت هايي كه صورت هاي مالي س��االنه 
حسابرسي ش��ده آنها تا دو س��ال مالي متوالي ارايه 
نگردد مديران شركت عالوه بر جريمه نقدي حسب 

مورد سلب صالحيت خواهند شد.
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار افزود: با هدف ارتقاي ش��فافيت شركت هاي 
بازار پاي��ه و با توجه به اينكه معامالت اين ش��ركتها 
قبال در بازار مورد معامله قرار گرفته است، در صورت 
درخواست ناشر، مقرر ش��د اين شركت ها در هيات 

پذيرش فرابورس در اولويت بررسي باشند.
وي عنوان كرد: با توجه به درخواست فعاالن بازار پايه 
مبني بر عدم اجراي مصوبه ش��ورا در خصوص عدم 
نمايش مظنه هاي قيمت پس از ش��ش ماه، تصميم 
گرفته شد اين موضوع در شوراي عالي بورس مجددا 
مطرح ش��ده و بر اس��اس مصوبه ايش��ان اقدام الزم 

صورت پذيرد.
خدابخش گفت: امكان انج��ام خريد اعتباري و قرار 
گرفتن سهام درج ش��ده در بازار پايه به عنوان ارزش 
تضمين نيز مورد تصويب قرار گرفته و بر اين اساس 

ضرايب مربوطه توس��ط كميته پايش ريس��ك بازار 
تعيي��ن و ابالغ مي گردد. وي ادام��ه داد اداره نظارت 
بر بازار س��ازمان بورس و اوراق بهادار و شركت هاي 
بورس و فرابورس ايران نظارت هاي روزانه و آنالين در 
بازار انجام مي دهند و برخي از اقدامات پيشگيرانه از 
قبيل عدم تاييد معامالت يا تذكرات كتبي و شفاهي 
از جمله اين اقدامات است. و بعد نظارت هاي آنالين 
تريگرهاي فعال در بازار مورد بررسي ويژه قرار گرفته 
و تخلفات احتمالي به مرجع رس��يدگي به تخلفات 
اعالم مي گردد. با وجود اين موضوع مقرر شد معاونت 
نظارت بر بورس ها و ناش��ران به شكل ويژه كدهاي 
حقيقي و حقوقي فعال در بازار پايه را رصد كرده و در 
صورت احراز تخلف، عالوه بر پيگيري قانوني، موارد 
به ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار گزارش گردد. 
در خصوص بازار گردان��ي در بازار پايه نيز با توجه به 
اينكه اين موضوع در دستورالعمل هاي فعلي اين بازار 
نيز وجود دارد مقرر ش��د در صورت درخواست براي 
بازارگرداني در اين بازار موارد در اسرع وقت بررسي و 

نصاب ها تعيين گردد.
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار اف��زود با وج��ود اينكه پيش از اي��ن نيز رويه 
اين س��ازمان اخذ نظرات از فعالي��ن و خبرگان بازار 
سرمايه بوده است و در خصوص بازار پايه نيز همين 
رويه اجرا ش��ده بود عنوان كرد در خصوص بازار پايه 
مجددا موارد پيشنهادي نمايندگان فعالين بازار پايه 
كه در جلسه كميس��يون محترم اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي نيز حضور داشتند، بر اساس تاكيد 
رييس محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار مجددا 
در هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار بررسي و 

ترتيب اثر داده شد.
وي ادام��ه داد: س��ازمان ب��ورس و هم��ه بورس ها و 
فرابورس ايران همواره با فعالين بازار سرمايه و خبرگان 
اين بازار در تعامل هستند و همواره موارد پيشنهادي 
مد نظر قرار گرفته اس��ت و اميواريم كه در سايه اين 

تعامالت بازار سرمايه پر رونقي داشته باشيم.
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در پايان گفت وگو با س��نا؛ به س��رمايه گذاران 
توصيه كرد همواره از رفتار هيجاني در بازار سرمايه 
پرهي��ز و با علم و آگاهي داد و س��تد كنند. وي ادامه 
داد: با توجه به توس��عه روز اف��زون بازارهاي مالي به 
س��رمايه گذاران توصيه مي ش��ود همواره نسبت به 
افزايش س��واد مالي خود اهتمام ورزيده و در صورت 
لزوم از خدمات شركت هاي مشاور سرمايه گذاري يا 
س��بدگردان هاي داراي مجوز براي سرمايه گذاري 

استفاده نمايند.
وي همچنين عنوان كرد: سرمايه گذاري در واحد هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري با توجه به ريسك پذيري 
افراد ني��ز راه��كار ديگري ب��راي س��رمايه گذاري 

غيرمستقيم در بازار سرمايه است.
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دو شركت جديد تا پايان سال 
از فرابورس به بورس مي آيند

مطابق با گفته هاي معاون بورس تهران، دو شركت 
فرابورسي كه شرايط الزم را كسب كرده اند، تا پايان 
س��ال از بازارهاي فراب��ورس به ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ارتقا مي يابند. مجيد ن��وروزي در مورد اينكه 
چند ش��ركت  از بازار پايه فرابورس به بورس تهران 
منتقل مي شوند، گفت: در حال حاضر دو سه شركت 
در مرحل��ه پذيرش قرار دارند كه با ش��فاف ش��دن 
وضعيت آنها، جايگاه اين ش��ركت ها ارتقا يافته و از 
بازار فراب��ورس به بورس اوراق بهادار تهران مي  آيند.  
معاون بورس تهران تأكيد كرد: تا پايان سال جاري 
حداقل دو شركت از فرابورس به بورس اوراق بهادار 
تهران مي آيند.  نوروزي در پاس��خ به اين پرسش كه 
اين شركت ها بايد چه ش��رايطي را به دست بياورند 
تا به بورس تهران ارتقا پيدا كنند، گفت: بايد شرايط 
پذيرش را به دست آورند، شرايطي كه در دستورالعمل 
پذيرش بورس تهران وجود دارد.  به گزارش فارس، 
در دس��تورالعمل پذيرش بورس تهران آمده است: 
شرايط بازارها و پذيرش سهام عادي، همچنين شرايط 
عمومي، شرايط خاص پذيرش سهام عادي در بازار 
اصلي بازارا ول، شرايط خاص پذيرش سهام عادي در 
تابلوي فرعي بازار اول، شرايط خاص پذيرش سهام 
عادي در بازار دوم، شرايط انتقال سهام پذيرفته شده 
بين بازارها و تابلوها، همچنين شرايط پذيرش اوراق 
مش��اركت، فرآيند پذيرش اوراق بهادار، مستندات 
و مدارك جهت درخواس��ت پذيرش اوراق بهادار و 
همچنين بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار و 
درنهايت درج و عرضه اوراق بهادار پذيرفته ش��ده و 
تداوم پذيرش بورس اوراق بهادار و نيز شرايط تعليق 
و لغو پذيرش اوراق بهادار در دس��تورالعمل پذيرش 

آمده است.

محدوديت معامالت گواهي 
حق تقدم تسهيالت مسكن  

مدير عملي��ات بازار فرابورس با ص��دور اطالعيه اي 
محدوديت  معامالتي گواهي حق تقدم تس��هيالت 

مسكن دو بانك مسكن و ملي را تشريح كرد.
به گزارش ايِبنا، ناظر بازار فراب��ورس در آخرين روز 
معامالتي هفته گذشته »چهارش��نبه 17 مهر ماه 
98« با صدور يك اطالعيه رسمي اعالم كرد: با توجه 
به مصوبه 28 مهر ماه 94 شوراي پول و اعتبار، موارد 
ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از 
تسهيالت مسكن بانك مس��كن اعمال مي شود. بر 
اس��اس اين گزارش، محدوديت زماني عدم فروش 
توس��ط خريداران در تمامي نماده��اي معامالتي 
اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن به مدت 4 ماه 
اس��ت و محدوديت عدم فروش توس��ط خريداران 
اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي كه فقط چهار ماه 
تا پايان معامالت آن در ب��ازار فرابورس باقي مانده، 
اعمال نمي شود. به همين دليل در اين مقطع زماني، 
نمادهاي معامالتي »تسه 9۶۰8، تسه 9۶۰9، تسه 
9۶1۰ و تس��ه 9۶11« مشمول محدوديت مذكور 
نيس��ت. همچنين در خصوص اوراق گواهي صادره 
بانك مس��كن محدودي��ت ورود س��فارش خريد و 
انجام معامله به ميزان حداكثر 1۶۰ ورقه براي هر كد 
معامالتي در هر جلسه معامالتي است و متقاضيان 
خريد بايد محدوديت هاي مذكور را در خصوص ورود 
سفارشات خريد و معامالت انجام شده رعايت كنند و 
تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد بيش 
از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال تمامي معامالت 
و حذف س��فارش هاي ثبت شده و ارجاع موضوع به 

مرجع رسيدگي به تخلفات شود.
از سويي ديگر، در بخش دوم اطالعيه مدير عمليات 
بازار فرابورس در خصوص نماده��اي اوراق گواهي 
حق تقدم اس��تفاده از تسهيالت مسكن بانك ملي 
آمده كه اعتبار تمامي اوراق تسهيالت مسكن بانك 
ملي »تملي« براي نقل و انتقال »خريد و فروش« در 
بازار فرابورس از روز 15 ماه ذكر شده در شرح نماد به 
مدت 2 سال تقويمي اس��ت. در همين حال، اعتبار 
تمامي اوراق گواهي صادره براي اخذ تسهيالت تا يك 
ماه پس از توقف نماد معامالتي آن در بازار فرابورس 
است و محدوديت حجمي هر سفارش خريد »حداكثر 
تعداد اوراق بهادار در هر سفارش« براي نماد معامالتي 
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن 

بانك ملي به تعداد 24۰ ورقه تعيين شده است.

 ضعف بازارهاي سهام
 در هفته اي كه گذشت

بورس تهران هفته گذشته را با اندكي ضعف نسبت به 
هفته قبل از آن به اتمام رساند. طي اين هفته كاهش 
17 هزار واحدي شاخص بورس تهران از سطح 33۰ 
هزار واحدي سبب شد تا نماگر اصلي بازار سهام به كانال 
31۰ هزار واحدي بازگردد. بر اين اساس معامالت هفته 
اخير در بورس تهران در حالي به اتمام رسيد كه اين بازار 
ارزشي معادل هزار و 144 هزار ميليارد تومان داشت. 
در 5 روز كاري اي��ن هفته، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به 1۰88۶4 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت 
به هفته قب��ل ۶۶ /22 درصد كاهش يافت. در ضمن 
تعداد 25۶19 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 3 
ميليون و 25۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب 27 درصد كاهش و 11درصد افزايش را نسبت 
به هفته گذشته تجربه كردند. اين درحالي است كه 
تعداد 7۰1 ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 7199 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرف��ت و هردو با 28 
درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. در 
بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك 
معامله مي شود، تعداد 7۰۰ هزار برگه اوراق مشاركت 
به ارزش كل بيش از ۶83 ميليارد ريال معامله شد. در 
فرابورس نيز معامالت اين بازار در طول هفته كاري 
منتهي به 19 مهرماه با عرضه سه اسناد خزانه اسالمي 
در بازار ابزارهاي نوين مالي به پايان رسيد و در مجموع 
بازارها 8914 ميليون ورقه بهادار به ارزش 53 هزار و 

745 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت.

گروه بورس|
بازارهاي سهام آسيايي در معامالت روز جمعه با روند 
افزايشي شاخص ها همراه شدند در حالي كه ترامپ 
خبر از ادامه گفت وگوهاي صل��ح تجاري با مقامات 

چين داده است.
رييس جمهور امريكا در تازه ترين اظهارات خود گفته 
است كه مذاكرات تجاري با مقامات چيني آغاز شده 
است و اميدوار است در اين دوره از مذاكرات، توافقي 

جامع و مفيد براي هر دو طرف به دست آيد.
به اين ترتيب، بازارها به اميد به دس��ت آمدن توافقي 
جامع با روند افزايش��ي همراه شدند و شاخص آسيا 
پاسفيك در اين ميان با رشد 1.2 درصدي همراه شد.

شاخص اصلي بورس استراليا هم رشد ۰.8 درصدي 

همراه شد در حالي كه شاخص نيكي ژاپن توانست با 
رشد 1 درصدي معامالت خود را خاتمه دهد . در اين 
ميان، شاخص CSI در بازار چين با افزايش۰.5درصدي 

معامالت را ادامه داد.
نخستين روز مذاكرات صلح تجاري بين هر دو كشور 
به خوبي پشت سر گذاشته شد و رييس جمهور امريكا 

مذاكرات امروز را »خيلي خيلي خوب« ارزيابي كرد.
يكي از مقامات كاخ سفيد نيز در خصوص مذاكرات 
امروز گفت: مذاكرات خيلي بهتر از آنچه پيش بيني 
مي شد، به اتمام رسيد و به نظر مي رسد هر دو طرف 
مذاكره در پايان هفته در خصوص توافق ارزي به تفاهم 
برسند. چنيني رويكردي سبب شده تا بازارهاي امريكا 
نيز با واكنشي خوب نسبت به اخبار مذاكرات همراه 

ش��وند و در آخرين معامالت خود در روز جمعه رشد 
كنند. اما در بازار فلزات تنها مذاكرات تجاري محرك 
قيمت ها نيستند. اين روزها كمبود عرضه در فلزاتي 
مانند سرب نيز به پيشراني مهم براي قيمت ها بدل 

شده است.
با وجود ضعيف بودن بازار خودرو و همچنين س��اير 
فلزات پايه، س��رب به خوبي توانس��ته ب��ازار خود را 
 حفظ كند. اين موضوع بيشتر به دليل وقفه عرضه در

 Port Pirie بوده اس��ت. اين واحد ذوب كه در سال 
2۰18 مقدار 1۶۰ هزار تن سرب توليد كرد، تا اوايل 
ماه نوامبر غيرفعال خواهد بود كه ممكن است باعث 
كاهش 3۶ هزار تني، عالوه بر كاهش 3۰ هزار تني در 
ماه ژوئن و جوالي شود. موجودي جهاني سرب، حاكي 

از آن است كه حتي پس از اينكه 57 هزار و 325 تن 
س��رب به انبارهاي بورس فلزات لندن تحويل داده 
شد، بازار با كمبود عرضه زيادي مواجه است. در حال 
حاضر، مجموع موجودي انبارهاي لندن و شانگهاي 
نسبت در پايان سال 2۰18، كاهش 2۰ درصدي دارد.

با اين كمبود دسترس��ي فيزيكي به سرب، قيمت ها 
موقعيت خوبي براي جهش دارند. طبق پيش بيني 
Fastmarkets MB، ميانگي��ن س��االنه قيمت 
نقدي سرب در س��ال 2۰2۰ به 2 هزار و 131 دالر بر 
تن خواهد رسيد كه در مقايسه با قيمت مورد انتظار 
سال 2۰19 يعني يك هزار و 988 دالر بر تن، افزايش 

خواهد داشت.
اما برخالف اثر افزايش��ي وقف��ه در واحدهاي ذوب، 
نگران��ي درباره افزايش عرضه معدن��ي، عاملي براي 
كاهش قيمت ها خواهد بود. همچنين تقاضاي ضعيف 
نيز، به ويژه در صنعت خودروس��ازي، عامل ديگري 
است كه بر قيمت سرب فشار وارد خواهد كرد. با وجود 

تسهيالت مالي و اقدامات اخير مقامات چيني براي لغو 
محدوديت ها، فروش جهاني خودروهاي سبك در 8 
ماه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته 5.9 درصد كاهش داشت. همچنين با معرفي 
قوانين جديد براي حذف موتورهاي احتراق داخلي و 
جايگزيني باتري هايي با تركيب شيميايي مناسب تر 
براي محيط زيس��ت، فشار بيش��تري بر باتري هاي 

سربي- اسيدي وارد شده است.
در بازار محص��والت فوالدي نيز، بيل��ت اوكراين در 
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس 38۶ دالر هر تن 
سي اف آر شنيده شده است. گرچه نشانه هايي از بهبود 
نمايان شده ولي برخي معتقدند اين رشد دوام زيادي 

نخواهد داشت. 
قراضه فعال در ثبات اس��ت اما آينده بازار آن روش��ن 
نيست و برخي معتقدند قراضه در بازار داخلي امريكا 
ممكن است تا 25 دالر ارزان تر شود. در اين صورت بر 

بازار بيلت هم اثر منفي خواهد داشت. 

دلگرميبهحصولتوافقتجاريمهمترينعاملصعودبازارهايجهاني
بازارهايجهانيدرهفتهايكهگذشت

وضعيت باثبات شركت هاي بزرگ بازار سرمايه
يك كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه اكنون در انتظار گزارش ٦ 
ماهه شركت ها هستيم، گفت: با توجه به گزارش شهريورماه، به نظر 
مي رسد ش��ركت هاي بزرگ در وضعيت باثباتي در بازار سرمايه قرار 
دارند. به گزارش ايرنا، همايون دارابي روند معامالت بورس در هفته اي 
كه گذشت را مورد ارزيابي قرار داد و افزود: بازار سرمايه در هفته دوم 
مهر ماه رشد چشمگيري را تجربه كرد و شاخص بيش ار ٣.٧ درصد 
رشد داشت كه باعث كس��ب بازدهي ٨٠ درصدي شاخص بورس از 

ابتداي سال جاري شد.
 وي ادامه داد: بعد از آن قيمت ها با يك اصالحي مواجه شد كه ناشي از 
تمايل شناسايي سود از سوي سهامداران و كاهش قيمت نفت در بازار 
جهاني بود. دارابي خاطرنشان كرد: با توجه به ركود موجود در بازارهاي 
موازي با بازار سرمايه، شاخص بورس رشد سنگيني را تجربه كرد كه 
باعث ورود بازار سرمايه به فاز اصالح و اصالح قيمت شركت هايي كه 
نرخ آنها تا چند برابر رش��د كرده بود، شد. اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: در گزارش منتشر شده ٦ ماهه شركت ها شاهد هستيم 
كه در عملكرد برخي از شركت ها كه قيمت آنها تا چند برابر افزايش 
يافته اتفاق خاصي رخ نداده و رشد فروش و رشد سود اين شركت ها 

متناسب با قيمت آنها نيست.
وي ب��ا بيان اينكه ب��ازار اكنون در وضعيت فعلي خ��ود يك اصالح و 
استراحتي را تجربه كرد، گفت: در اصالح چند مرحله داريم، در يك 
مرحله بازار مثل چند وقت گذشته با عرضه هاي بسيار سنگيني مواجه 
مي شود كه ناشي از شناسايي س��ود از سوي سهامداران است، بدين 
معنا كه به محض ورود بازار به مرحله اصالح شاهد مازاد عرضه هايي 
خواهيم بود كه در قالب صف فروش خود را نشان مي دهد. دارابي افزود: 
سهامداران در اين مرحله سود خود را شناسايي مي كنند كه اين مورد را 

در چند وقت گذشته بيشتر در گروه دارويي شاهد بوديم كه به محض 
چند برابر شدن قيمت ها سهامداران س��ود خود را شناسايي و اقدام 
به عرضه آن در بازار كردند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به نظر 
مي رسد كه عرضه هاي سنگين در بازار سرمايه به زودي خاتمه مي يابد؛ 
بعد از آن شاهد شروع دوره اي از نوسان قيمتي خواهيم بود كه تا چند 
روز ادامه پيدا مي كند و بعد از آن بازار به يك تعادل نسبي باز مي گردد.

وي با اش��اره به اينكه همچنان ورود جريان نقدينگ��ي در بازار قابل 
مشاهده است، گفت: بازار بطور دايم نمي تواند در مرحله افزايشي قرار 
بگيرد، بنابراين بايد يك اصالح و استراحتي را تجربه كند تا قيمت تمام 

شده اكثر سهام ها به يكديگر نزديك شوند.
دارابي افزود: تجديد ارزيابي يك مساله حسابداري است يعني مازاد 
ارزش دارايي هاي شركت را كه به عنوان زمين يا ساختمان است را به 
سرمايه منتقل مي كنند، در اين مرحله قيمت به طرز قابل توجهي افت 
مي كند و قيمت تعادلي به كمتر از قيمت اسمي مي رسد كه اين موضوع 

باعث اقبال سهامداران به سهم هاي ارزان مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه تجديد ارزيابي تاثير چنداني را 
بر عملكرد شركت ها تخواهد داشت، گفت: اكنون در بازار با يك ابهامي 
مواجه هستيم مبني بر اينكه آيا در تجديد ارزيابي بر دارايي ها همچنان 
شركت هايي كه زيانده نيستند از معافيت مالياتي برخوردارند يا خير؟

وي روند بازار را م��ورد پيش بيني قرار داد و اف��زود: اكنون در انتظار 
گزارش ٦ ماهه شركت ها كه مهم به نظر مي رسند، هستيم اما با توجه 
به گزارش شهريور ماه شركت ها به نظر مي رسد كه شركت هاي بزرگ 

در وضعيت باثباتي قرار دارند.
دارابي در پايان خاطرنش��ان كرد: همچنان سهام بزرگ مانند فلزي، 

معدني، پتروشيمي و پااليشي از وضعيت بهتري برخوردارند.

موقعيت براي خريد سهام پرپتانسيل مناسب است
يك كارشناس بازار س��رمايه، موقعيت فعلي بازار را براي ورود به 

سهام پرپتانسيل، مناسب ارزيابي كرد.
به گزارش سنا، جوادعشقي نژاد، در پيش بيني روند بازار در ۶ ماهه 
دوم سال گفت: با توجه به ظرفيت هايي كه در حال حاضر در بازار 
سرمايه وجود دارد مي توان گفت كه بورس در فصل پاييز و زمستان 
در مجموع روندي مثبت خواهد داش��ت كه اين روند با تغييراتي 
نيز همراه خواهد بود. وي با اشاره به رشد سهام برخي شركت ها و 
گروه ها طي ماه هاي گذشته افزود: به نظر مي رسد سهامي كه بدون 
تحليل هاي بنيادي و گزارش هاي آماري مثبت، رش��دي فراتر از 
ارزش ذاتي داشتند، متوقف شود و اين توقف تأثيري نه چندان موثر 
در شاخص داشته باشند كه به نظر كامال منطقي به نظر مي رسد .

عشقي نژاد ش��رايط فعلي بازار را براي اصالح پورتفو و گرايش به 
سمت سهم هايي با پتانسيل رشد مناسب ارزيابي كرد و خاطرنشان 
ساخت: يكي از موهبت هاي بازار در شرايط كنوني، وجود سهام پر 
پتانسيل و ارزشمند در بازار است كه مي تواند در انتخاب هاي بعدي 
س��رمايه گذاران جاي گيرد. اين در حالي است كه اين شركت ها با 
وجود P/E كم نتوانس��ته اند در نيمه نخست سال رشدي متناسب 

با ارزش ذاتي خود داشته باشند.

   سهام بنيادي حركت بعدي شاخص را رقم خواهند زند
مديرعام��ل س��رمايه گذاري مدبران اقتصاد، با بيان اينكه س��هام 
بنيادي همچنان در وضعيت ايده آلي قرار دارند، يادآور شد: توجه 
مناس��ب و درخور س��هامداران به اين صنايع مي تواند زمينه ساز 
روند مثبت ۶ ماهه دوم بازار سرمايه باشد. در اين ميان مساله مهم 
كنترل حجم ورود نقدينگي به بازار است كه با برخي تغييرات در 

دستورالعمل ها در حال اجرا است.بنابراين »خروج از صنايع رشد 
يافته« و »تطبيق بازار با دس��تورالعمل هاي جديد« از مهم ترين 

داليل روزهاي كاهشي بورس در شرايط فعلي است.
وي ورود س��رمايه گذار جديد به بازار سرمايه را رونق ساز خواند و 
تصريح كرد: بي ش��ك گرايش اين س��رمايه ها به صنايع بنيادي و 
پرپتانسيل به بازار مي تواند باعث ايجاد رونق در بازار سرمايه و آغاز 
حركت هاي جديد شاخص شود.بنابراين بايد اين سرمايه گذاران 
به خوبي هدايت شوند تا زمينه سودآوري را براي خود و ديگران در 

ادامه فعاليت بازار سرمايه فراهم آوردند.

   تازه واردها جو بورس را هيجاني نكنند
عشقي نژاد در خصوص صنايع پيشرو بورسي در ۶ ماهه دوم سال 
نيز گفت: در ماه هاي باقي مانده از س��ال جاري بخش��ي از صنعت 
بانكداري و پتروشيمي مي توانند صنايع مورد قبول سرمايه گذاران 

ريسك گريز باشد تا به بازه مورد انتظار خود برسند.
وي همچنين در توصيه به سهامداران تازه وارد تاكيد كرد: توصيه 
من به اين عزيزان اين اس��ت كه به ش��دت از حركت هاي هيجاني 
پرهيز كنند و ترجيحا از مشاوران امين استفاده كنند.ضمن اينكه 
از هر گونه پيروي از س��ايت هاي تبليغاتي و فعاليت هاي مبتني بر 
س��فته بازي در بازار س��رمايه پرهيز كنند.بهتر است اين افراد در 
ابتدا سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
مشاوره سرمايه گذاري و سبدگرداني را در اولويت قرار دهند و در 
مرحله بعد با سرمايه گذاري روي سهام بنيادي به فعاليت خود در 
بازار س��رمايه بپردازند تا آسيب سرمايه گذاري هيجاني را متوجه 

سرمايه خود و ديگران نكنند.

ديدگاه
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هشدار! اين آمارها قابل اعتماد نيست

نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران بررسي كرد

خطر تحليل وضعيت ارزي بر اساس آمارهاي گمركي

راه گريز از ركود و تورم در كشور

فراز  جبلي|
چند ماهي اس��ت كه آمارهاي گمركي به ش��كل كامال 
حداقلي منتشر مي شود. زماني آمارهاي گمركي شامل 
چندين صفحه با توضيحات و ضميمه هاي بسيار بود. در 
سال هاي گذشته اين آمارها به چند صفحه تحليل مقدماتي 
و انتشار چند فايل اكسل شامل جزييات تقليل يافت و به 
مرور اطالعات خام اكسلي هم كاهش يافت. از ارديبهشت 
98 اين تحليل ها عمال يك صفحه انتشار كليات تجارت 
خارجي بود و تنها به اعالم عددهايي بس��يار كلي بسنده 
مي شد. با اين وجود يك واقعيت حتي در اين آمارهاي كلي 
هم قابل مشاهده است؛ نوسانات ارزي به ويژه تغيير نسبت 
دالر به يورو و از سوي ديگر تغيير ارزش هاي صادراتي عمال 
آمارهاي گمركي را از اعتبار خارج كرده است. حتي وزير 
امور اقتصادي و دارايي در آخرين جلسه شوراي گفت وگو 
به اين مساله كه به دليل تغيير پايه هاي ارزشي نمي توان 
ارزش صادرات را نسبت به سال قبل مقايسه كرد معترف 
بود. حال با اين وضعيت آيا مي توان نس��بت به ميزان تراز 

ارزي بر اساس تراز تجاري اطمينان داشت؟

   ميراث آمارهاي اشتباه
از چند دهه قبل آمارهاي اشتباه به شكلي رايج در اقتصاد 
كشور شكل گرفت. صادرات از ماليات معاف بود و به همين 
دليل فعاالن اقتصادي حساسيتي نسبت به مساله اعالم 
آمار صادراتي توسط آنها نداشتند. از طرف ديگر برنامه هاي 
توس��عه اي، دولت ها را ملزم به گسترش صادرات مي كرد. 
طبيعتا وقتي عملكرد مناسب نباشد مي توان با بهبود آماري 
وضعيت را خوب نشان داد. نتيجه اين شد كه آهن به ارزش 
جهاني 1.5 دالر صادر مي شد اما در گمرك ارزش صادرات 
7 دالر ثبت مي شد. هم بخش خصوصي از اين پديده راضي 
بود و وضعيت تجاري وي بهتر نشان داده مي شد و هم دولت 
به اهداف تجاري خود رسيده بود. حتي بخش خصوصي در 
برهه هايي از اين موضوع سود مستقيم مي برد. در چند سال 
قبل جوايز صادراتي براي صادركنندگان مطرح بود. با جمع 
شدن بساط جوايز صادراتي مساله وام به صادركنندگان به 
نسبت ميزان صادرات مطرح شد. اما نكته مهمي كه كمتر در 

اين موضوع ديده شده است بازگشت ماليات بر ارزش افزوده 
صادرات بود كه به نرخ هاي غيرواقعي پرداخت مي شد.  در 
طرف واردات هم همين بحث بود. واردكنندگان هميشه 
عالقه دارند براي پرداخت حقوق و عوارض كمتر آمارها را 
كمتر جلوه دهند. هرچند دولت در اين بخش مخالف است 

اما باز هم آمارهاي وارداتي نيز چندان دقيق نيست.

   وقتي آمارها تحت تأثير ارز است
اما اوج داستان زماني بود كه با تغيير قانون گمركي و سپس 
شوك ارزي، سيستم تجاري كامال به هم ريخت. برخالف 

تصور عمومي روش تعيين نرخ هر كاال بر اساس قيمت هاي 
جهاني يا فاكتورهاي كشور خريدار يا فروشنده نيست. بلكه 
قيمت گمركي كاال از تقسيم قيمت ريالي بر نرخ ارز ناشي 
مي ش��ود. طبيعتا وقتي در اين فرمول از نرخ ارز رس��مي 
استفاده شود در حالي كه نرخ ارز در بازار بسيار باالتر است 
در بخش صادرات قيمت كاالها بسيار بيشتر از حد واقعي 
و در واردات كمت��ر از حد واقعي به نمايش در مي آيد و در 
عين حال اين اشتباه كامال قانوني است. اين مساله در سال 
گذشته باعث شد كه دولت مجبور شود نرخ ها را به صورت 

كلي دچار تعديل كند و عمال نرخ پايه به هم ريخته است.

   نگاهي به چند تناقض آماري
نگاهي به آمارهاي فعلي به خوبي نشان مي دهد كه آمارهاي 
گمركي به هيچ وجه ترازوي خوبي براي سنجش وضعيت 
تجارت خارجي نيستند. گمرك هميشه آمارها را به صورت 
تجميعي ماهانه منتش��ر مي كند ام��ا از تفريق آمارهاي 

تجميعي مي توان آمار عملكرد ماهانه را به دست آورد.
در آمارهاي تجميعي بارها شاهد هستيم كه وضعيت 
تجارت بنا به دو ارز يكسان عمل نمي كند. براي مثال 
در 5 ماهه اول س��ال 98 ميزان واردات بر اساس دالر 
6.83 درصد نسبت به 5 ماهه اول سال قبل كاهش يافته 

است در حالي كه بر اساس آمار يورويي ميزان واردات 
در همين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.74 
درصد رشد داشته اس��ت. از نظر وزني ميزان صادرات 
روشن است و 0.11 درصد كاهش وزني را داشته ايم اما 
از نظر ارزشي بين دو نرخ دالري و يورويي كامال تفاوت 
وجود دارد كه اين مس��اله ريشه در تغييرات نرخ يورو 
و دالر نس��بت به هم دارد. در آمارهاي 6 ماهه هم اين 
مساله وجود دارد. صادرات در نيم سال اول 98 از نظر 
وزني 22.5 درصد رش��د داشته است اما از نظر دالري 
10.55 و از نظر يورويي 7.8 درصد كاهش داشته ايم.  
همين موضوع باعث شد به سراغ آمار عملكرد ماهانه 
برويم. جدول هاي زير عملكرد تجارت در 6 ماهه اول 97 
و 98 را نشان مي دهند. هنوز هيچ كس پاسخي به اين 
مساله نداده است كه چرا نسبت دالر به يورو در ماه هاي 
مختلف خالف روند بازار رسمي و غيررسمي تغيير كرده 
است. اما تناقض در اينجاست كه نسبت ارزش يورو و 
دالر در يك ماه از نظر صادرات و واردات متفاوت است و 
مشخص نيست نحوه محاسبه به چه شكل بوده است. 
حت��ي روند حركت در ماه ها ميان ص��ادرات و واردات 

همخواني الزم را ندارد.

   خطر تحليل بر اساس آمارهاي گمركي
خطر مهم اين است كه بر اساس اين آمارها تحليل هاي 
رس��مي صورت مي پذيرد. فعاالن اقتصادي بر اساس 
همين تحليل ها برنامه ريزي مي كنند و از همه مهم تر 
دولت براي ارز برنامه مي ريزد. بارها در گزارش هاي قبلي 
اين هشدار تكرار شد كه اگر بر روي ارزي برنامه ريزي 
كنيم كه اصوال وجود ندارد انتظار بازگشت ارز از طريق 
فشار بر صادركنندگان اشتباه است. همچنين نمي توان 
براي متعادل كردن تجارت خارجي به صورت دستوري 
رون��د واردات را مختل كرد و با س��نگ ان��دازي مانع 
گسترش آمارهاي واردات شد. به نظر مي رسد بيش از 
هر زمان نياز به يكسان سازي نرخ ها و رويه هاي گمركي 
وجود دارد تا دولت بداند واقعا چه ميزان ارز قرار است از 

مسير تجارت خارجي در اختيار وي قرار گيرد.

  هر از گاهي شاهد ورود صنايع داخلي به ركود 
هستيم كه غالبا اين ركود بعد از يك تورم بزرگ 
دامان صنايع مختلف را مي گي�رد. اما دليل اين 

موضوع چيست؟
نيما بصيري ، نايب رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران، ضمن بررسي داليل ركود در صنايع ايراني، كارنامه 
كشورهاي توسعه يافته را به عنوان الگويي عملي در جهت 

گريز از ركود پيش پاي اقتصاد ايران بررسي كرد.
او مي گوي��د: ب��راي فاصله گرفت��ن از رك��ود، بايد تجربه 
كشورهايي نظير تركيه يا كره جنوبي در تدوين استراتژي 
مناس��ب توسعه صنعتي و توجه اين كش��ورها به صنايع 
مزيت دار، الگو قرار گرفته و دولت ها در كش��ور ما نيز نگاه 
خود را از سمت صنايع بزرگ كه با بهره وري پايين و متكي 
به يارانه انرژي فعاليت مي كنند، به سمت صنايع مزيت دار 
كه با كمترين س��رمايه گذاري باالترين اش��تغال را ايجاد 
مي كنند و در عين حال، بازار مصرفي خوبي هم در كشور 

دارند، معطوف نمايند.
 به گفته بصيري  يكي از راهكارهاي مهم براي كاهش ركود 
و تورم، تغيير نگرش دولت ه��ا از صادرات نفت و مواد خام 
به سمت حمايت هاي واقعي از صنايع بخش خصوصي و 

صنايع داراي مزيت است.
به گفته وي اين حمايت ها بايد در مسيري باشد كه ضمن 
كاهش موانع و مشكالت كسب وكار و توليد، زمينه را براي 
افزايش ظرفيت توليد بنگاه هاي موجود و راه اندازي مجدد 
بنگاه هاي تعطيل و نيمه تعطيل فراهم آورد تا اين بنگاه ها 
بتوانند با افزايش توليد و فروش در بازار داخلي و صدالبته 

حركت به سمت صادرات، از ركود فاصله بگيرند.
  چ�را هر از گاهي صنايع كش�ور وارد دوران ركود 

مي شوند؟
بطور كلي به دليل وابس��تگي ش��ديد اقتصاد كش��ور به 
نف��ت و درآمدهاي نفت��ي طي چند دهه گذش��ته، اكثر 
سياس��ت گذاري ها و رويكردهاي مس��ووالن كش��ور به 
بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله بخش صنعت، رابطه 
مس��تقيمي با مي��زان درآمدهاي نفتي و ص��ادرات نفت 

داشته است.
معموال روال به اين صورت است كه با كاهش قيمت نفت 
يا اعمال تحريم عليه ص��ادرات نفت ايران، دولت ها از نظر 
درآمدي در مضيقه قرار مي گيرند و براي سير كردن شكم 

صنايع بزرگ وابس��ته به خود، از ش��كم صنايع كوچك و 
متوسط و بنگاه هاي وابسته به بخش خصوصي مي زنند.

در اين مقاطع، دولت ها براي تامين هزينه ها و س��رپا نگه 
داش��تن صنايع بزرگ و عمدتا بدهكار و نيز تامين س��اير 
هزينه هاي خود كه ديگر با درآمدهاي نفتي قابل پوشش 
نيست، ناگزير به سياست هايي همچون سه قفله كردن منابع 
بانكي براي صنايع بخش خصوصي، اعمال سخت گيري در 
ارتباط با صادركنندگان، افزايش فشارهاي مالياتي بر روي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط و سياست هايي از اين دست 
روي مي آورند كه اين خود فش��ار مضاعفي را براي صنايع 
بخش خصوصي وارد آورده و منجر به افزايش هزينه هاي 
توليد، قيمت تمام شده و متعاقبا كاهش توجيه اقتصادي 
توليد در مورد آنها مي گردد. البته همانطور كه ذكر شد اين 
موارد مختص و منحصر به بخش خصوصي است و بنگاه هاي 
بزرگ دولتي و شبه دولتي از اعمال اينگونه سخت گيري ها 
و فشارها مبري و مستثني هستند و ركود معناي چنداني 

در ارتباط با آنها ندارد.
البت��ه در مقاطعي هم كه دولت ها ب��ا قيمت باالي نفت و 
افزايش درآمدهاي نفتي مواجه هس��تند، اگرچه شرايط 
قدري براي بنگاه هاي بخش خصوصي مس��اعدتر شده و 
راه تنفس براي اين بنگاه ها بازتر مي شود، اما در اين مقاطع 
نيز به دليل عدم سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي در صنايع 
بخش خصوصي و نيز رويكرد دولت ها به سمت واردات انواع 
كاالهاي مصرفي، باز هم صنايع كوچك و متوسط از موهبت 
درآمدهاي نفتي بي بهره مانده و ناگزير مي شوند با واردات 
كاالهاي ارزان و كم كيفيت، رقابت نمايند كه در بسياري از 
موارد، اين رقابت به نفع كاالهاي وارداتي و توليدكنندگان 

خارجي تمام مي شود.
بنابراين مي توان گفت در طي س��ال هاي گذشته، چه در 
دوران افزاي��ش درآمدهاي نفتي و چه در مقطع فعلي كه 
صادرات نف��ت و درآمدهاي دول��ت از اين حيث كاهش 
شديدي پيدا كرده، صنايع وابسته به بخش خصوصي كه 
عمدتا بنگاه هاي كوچك و متوسط هستند، با مقوله ركود 
و كاهش توليد و فروش در بازار عجين هس��تند و راه گريز 

چنداني هم براي آنها نيست.
   براي فاصله گرفتن از ركود در صنايع بايد چه 

سياست هايي را انديشيد؟
براي فاصله گرفتن از ركود، بايد تجربه كشورهايي نظير 

تركيه يا كره جنوبي در تدوين استراتژي مناسب توسعه 
صنعتي و توجه اين كشورها به صنايع مزيت دار، الگو قرار 
گرفت��ه و دولت ها در كش��ور ما نيز نگاه خود را از س��مت 
صنايع بزرگ ك��ه با به��ره وري پايين و متكي ب��ه يارانه 
انرژي فعاليت مي كنند، به س��مت صنايع مزيت دار كه با 
كمترين سرمايه گذاري باالترين اشتغال را ايجاد مي كنند 
و در عي��ن حال، بازار مصرفي خوبي هم در كش��ور دارند، 
معطوف نمايند. صنايعي مانند نساجي و پوشاك؛ سلولزي؛ 
آرايشي-بهداشتي؛ مواد شيميايي و تعاوني؛ كاغذ، مقوا و 
بسته بندي؛ صنايع غذايي و آشاميدني؛ صنايع  هاي تك و 
ده ها صنعت ديگر وجود دارند كه صدها برابر صنايع بزرگ 
قابليت اشتغال زايي و خلق ارزش افزوده دارند و مي توانند 
ضمن تامين نيازهاي جمعيت 80 و چند ميليوني كشور، 
تامين كننده نياز بازارهاي همسايه و حتي بازارهاي اروپايي 
باشند. لذا بايد نگاه دولت ها حمايت از صنايع مذكور و تالش 

براي رفع موانع توليد از پيش پاي آنها باشد.
متاس��فانه با وجود تصويب قانون بهبود مس��تمر محيط 
كس��ب و كار در مجلس م��ورخ 1390/11/16 و تاييد آن 
توسط ش��وراي محترم نگهبان، همچنان به زعم فعاالن 
بخش خصوصي، مفاد اين قانون به شكل درست و كامل 
اجرا نشده اس��ت و اكثر موانع كسب وكار در زمينه صدور 
مجوزها، ماليات ها، دريافت انشعابات، اعطاي تسهيالت، 
حمايت از سرمايه گذاري و ... همچنان پابرجا هستند و تا 
زماني ك��ه اين موانع از پيش پاي صنايع بخش خصوصي 
برداشته نشود، ركود و تعطيلي صنايع كوچك و متوسط 

امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
  آيا واردات كاالهاي كم كيفيت و ارزان قيمت بر روند 

ركود صنايع مختلف در ايران تاثير دارد؟
صددرص��د. نمونه بارز اين معض��ل را در ارتباط با صنعت 
نس��اجي و پوش��اك مي توان مطرح كرد كه در مقاطعي، 
توليدكنندگان داخلي به دليل واردات بي رويه نخ و پارچه از 
هند و چين يا واردات بي رويه پوشاك آنهم با تعرفه ترجيحي 
از تركيه دچار مشكالت عديده اي شدند و حتي طي چند 
سال اخير، چند واحد بزرگ نساجي كشور با اشتغال حدود 

1000 نفر عمال تعطيل شدند.
البته در اين زمينه بايد اشاره شود در دوراني كه نرخ ارز به 
صورت تصنعي ثابت نگه داشته شده بود، عمال سوبسيدي 
به توليدكنندگان خارجي و همچني��ن واردكنندگان و 

قاچاقچيان جهت سرازير كردن انواع كاالهاي مصرفي به 
كشور پرداخت مي شد و هر نوع واردات با سود سرشار مواجه 
بود. بيشترين آسيبي هم كه صنايع مختلف كشور از واردات 
و قاچاق ديدند در دوران ارزاني نرخ ارز بود كه خوشبختانه با 
واقعي شدن نرخ ارز طي چند سال اخير، اگرچه هزينه هاي 
توليد نيز به همان نسبت باالتر رفته اما الاقل اين سوبسيد 
به واردكنندگان و توليدكنندگان خارجي حذف ش��ده و 
زمينه بيشتري براي توليدكنندگان داخلي جهت توليد و 
فروش محصوالت خود در بازار داخلي و همچنين صادرات 

فراهم شده است.
  چه پيش�نهادي به دولت جهت كاهش ركود و 

تورم در اقتصاد داريد؟
ركود و تورم دو مقوله اي هستند كه به اذعان اكثر كارشناسان 
اقتصادي، حداقل در كشور ما ارتباط تنگاتنگي با يكديگر 
دارند و در مقاط��ع مختلف معموال به ص��ورت همزمان 
مشاهده مي شوند. لذا در اين زمينه بايد اقتصاددانان زبده 
و كارشناسان داخلي و بين المللي به بازي گرفته شوند تا 
راهكارهايي براي كاهش ركود در كشور بدون آنكه نرخ تورم 

افزوده شود، مورد اجماع قرار بگيرد.
اما به نظر اينجان��ب، يكي از راهكارهاي مهم براي كاهش 
ركود و تورم، تغيير نگرش دولت ها از صادرات نفت و مواد 
خام به سمت حمايت هاي واقعي از صنايع بخش خصوصي 
و صنايع داراي مزيت است كه در پاسخ هاي قبلي به برخي 
از اين صنايع اشاره شد. اين حمايت ها بايد در مسيري باشد 
كه ضمن كاهش موانع و مشكالت كسب وكار و توليد، زمينه 
را براي افزايش ظرفيت توليد بنگاه هاي موجود و راه اندازي 
مجدد بنگاه هاي تعطيل و نيمه تعطيل فراهم آورد تا اين 

بنگاه ها بتوانند با افزايش تولي��د و فروش در بازار داخلي و 
صدالبته حركت به سمت صادرات، از ركود فاصله بگيرند.

در اين زمينه، كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي؛ استمهال 
بدهي واحدهاي بدهكار كه اوضاع نامطلوب اقتصادي آنها را 
زمينگير و ناتوان كرده؛ كاهش فشارهاي مالياتي در شرايط 
تحريمي؛ كاهش محدوديت ه��اي صادراتي و تامين ارز 
بنگاه ها؛ اعطاي تسهيالت كم بهره با دوره بازپرداخت طوالني 
براي خريد و واردات ماش��ين آالت، مواد اوليه و تجهيزات 
توليد؛ اصالح قوانين و مقررات تامين اجتماعي و حمايت 
بيش��تر از كارفرمايان از طريق تقبل بخشي از سهم بيمه 
كارفرمايان از طرف دولت؛ و ده ها راهكار ديگر كه بارها توسط 
كارشناسان مختلف اشاره شده، بايد در اولويت مسووالن 
قرار گرفته و به صورت جدي و فوري به اجرا گذشته شوند.

البته در كنار تمامي اين موارد، از يك نكته مهم نبايد غافل 
شويم كه همانا حل و فصل مسائل و مشكالت سياسي 
كش��ور با دنيا از طريق دستگاه ديپلماسي است. بدون 
ترديد تا زماني كه روابط اقتصادي و سياسي كشورمان 
با دنيا به روال ع��ادي بازنگردد و امكان مراودات پولي و 
بانكي براي ما به صورت قانوني و عادي فراهم نباش��د، 
بسيار دش��وار مي تواند در ارتباط با حل ساير مسائل و 
مشكالت توليدكنندگان و صنايع كشور صحبت كرد. 
لذا اميدواري��م با توجه به تالش هاي اخير مس��ووالن 
كشور و دستگاه ديپلماسي براي رفع تحريم ها به صورت 
عزتمندانه، هرچه س��ريع تر توافقي بين كش��ورمان و 
طرف هاي خارجي حاصل ش��ده و واحدهاي توليدي 
كش��ور بتوانند فعاليت هاي عادي خود را در ش��رايط 

غيرتحريمي، ادامه دهند.
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شكايت گندم كاران از دولت 
به سازمان بازرسي

گندمكاران از دولت به دليل تخلفات مكرر در اجراي 
قانون خريد تضميني، به سازمان بازرسي كل كشور 
شكايت كردند. دولت اخيرا قيمت خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي را رسما اعالم كرد و نرخ گندم 
بدون تغيير نس��بت به نرخ اوليه اي كه س��خنگوي 
دولت اعالم كرده بود، ٢٢٠٠ تومان اعالم ش��د اين 
درحالي است كه قيمت مذكور مورد اعتراض شديد 
توليدكنندگان، كارشناسان و دست اندركاران توليد 
قرار گرفته بود.  دولت طي سال هاي اخير، مرتب در 
اجراي قانون خريد تضميني مرتكب تخلف ش��ده 
است و نه تنها قيمت را تا پايان مهلت قانوني آن اعالم 
نمي كند بلكه نرخ هاي اعالمي هم متناسب با ميزان 
تورم و... نيس��ت و همواره پايين تر بوده است. سال 
گذشته اعتراضات گسترده به قيمت تعيين شده براي 
گندم موجب تغيير قيمت آن شد اتفاقي كه امسال 
نيز احتم��ال دارد رخ بدهد. در همين زمينه عطاهلل 
هاشمي، رييس بنياد ملي گندمكاران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: اين احتمال كه قيمت گندم تغيير 
كند وجود دارد چراكه سال گذشته نيز اين اتفاق افتاد.

وي اضافه كرد: ما از طريق مجلس و س��اير نهادهاي 
مربوطه پيگير اين مساله هستيم و نامه نگاري هايي 
انجام داده ايم. هاشمي گفت: اخيرا شكواييه اي براي 
سازمان بازرسي كل كش��ور فرستاديم و از دولت به 
دليل تخلف در اجراي قانون خريد تضميني به آنجا 
شكايت كرديم. وي با بيان اينكه به شدت پيگير اين 
مساله هستيم، افزود: ما روز يكشنبه گذشته اين نامه 
را براي سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرديم و روز 
سه شنبه گذشته رييس سازمان اين مساله را پيگيري 
كرد و براي رييس جمهور نامه نوشت. اين فعال بخش 
خصوصي درباره اينكه وزير جهاد در اين زمينه سكوت 
كرده و واكنشي به آن نداشته است، گفت: در جلسات 
مختلفي كه داشتيم نظر جهاد كامال به نظر ما نزديك 
بود و آنه��ا نيز هم با اين بحث كه كف قيمت نبايد از 
٢٥٠٠ تومان كمتر باش��د، موافق هستند. هاشمي 
گفت: آن طور كه ما مطلع هستيم وزير جهاد نيز اين 
مساله را پيگيري مي كند اما به دليل برخي معذورات 

نمي تواند اظهارنظر كند. 

فرصت نجات صنعت دام 
سنگين از دست نرود

رييس شوراي تامين دام كشور گفت: ميزان انباشت 
دام س��نگين در دامداري ها به بيش از 50 درصد 
رسيده است و دولت تنها تا پايان پاييز فرصت نجات 
اين صنعتي از ورشكس��تگي دارد. منصور پوريان 
در گفت وگ��و با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه بهترين 
وزن براي كشتار گوس��اله تا 400 كيلوگرم است، 
اظهار كرد: تا وزن 400 كيلوگرم گوشت در دام هاي 
سنگين از كيفيت مناسبي برخوردار است ضمن 
اينكه دام در بهترين شرايط ضريب تبديل غذايي 
قرار دارد و هزينه نگهداري آن در س��طح مطلوب 
اس��ت. وي ادام��ه داد: از وزن 500 كيلوگرم به باال 
ضريب تبديل نامناسب شده و دام به جاي تبديل 
خوراك به گوشت آن را تبديل به چربي و استخوان 
مي كند و از حجم گوشت كاسته مي شود. به گفته 
پوريان؛ از اين وزن به بعد زيان دامدار آغاز مي شود 
چراكه عالوه بر كاهش وزن گيري دام، قيمت خريد 
آن از دامدار كاه��ش مي يابد. وي با تاكيد بر اينكه 
شرايط بحراني براي صنعت پرواربندي دام سنگين 
بعد از ماه رمضان آغاز شده است، اظهار كرد: شرايط 
توليد هر روز براي دامداران بدتر مي ش��ود، دولت 
تنها تا پاي��ان پاييز فرصت نجات اي��ن صنعت از 
ورشكستگي را دارد. پوريان تاكيد كرد: تقريبا از ماه 
اول پاييز زايش هاي جديد و دوره تازه پرواري بندي 
شروع مي ش��ود، اين امر مي تواند منجر به انباشت 

بيشتر دام ها در دامداري هاي كشور شود.

ممنوعيت واردات لوازم 
آرايشي و افزايش قاچاق

دبير كميسيون فرآورده هاي زيبايي، بهداشتي و 
عطريات مجمع واردات با بيان اينكه تقريبا همه 
لوازم آرايشي كه در مترو به فروش مي رسد تقلبي 
هستند، تنها راه تشخيص كاالي اصل از تقلبي 
را داشتن پروانه بهداش��تي از سازمان غذا و دارو 
و برگ س��بز از گمرك عنوان كرد. از ارديبهشت 
ماه س��ال ج��اري واردات تمام لوازم آرايش��ي و 
بهداش��تي به غير از عطريات، متوقف ش��د و در 
پي آن دس��ت اندركاران واردات اين محصوالت 
نس��بت به افزايش قاچاق لوازم آرايشي هشدار 
دادند، چراكه به گفته آنها توليد لوازم آرايشي در 
كشور پاسخگوي نياز نيست و ممنوعيت واردات 
اين محص��والت باعث افزاي��ش كاالي تقلبي و 
قاچاق در بازار شده است. در اين شرايط موسي 
احمدزاده - دبير و عضو هيات رييسه كميسيون 
فرآورده هاي زيبايي، بهداشتي و عطريات مجمع 
واردات - در گفت وگو با ايسنا، تنها راه تشخيص 
كاالي اصل از تقلبي را داشتن پروانه بهداشتي از 
س��ازمان غذا و دارو و برگ سبز از گمرك عنوان 
كرد. وي با بيان اينكه ممنوعيت واردات فرصت 
جديدي براي قاچاق ايجاد كرده است، اظهار كرد: 
تقريبا همه لوازم آرايش��ي كه در مترو به فروش 
مي رسد، تقلبي هس��تند و به صورت قاچاق به 
كشور وارد مي ش��ود. احمدزاده با اشاره به وجود 
15 مرز در كش��ور، اظهار كرد: مشتري به دنبال 
محصوالت مورد نياز خود است، اما كاالهايي كه از 
مجاري غيرقانوني به كشور وارد مي شود، از سوي 
وزارت بهداش��ت كنترل و آزمايش نشده است. 
دبير كميسيون فرآورده هاي زيبايي، بهداشتي 
و عطريات مجمع واردات خاطرنشان كرد: وزارت 
بهداشت اخيرا اعالم كرده كه براي حفظ سالمت 
جامعه حاضر اس��ت به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نامه دهد و خواستار لغو ممنوعيت 
واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي شود، اما 

وزارت صمت در اين زمينه همكاري نمي كند.

ميليون يوروميليون دالرهزار تنواردات 97
235934183574شهريور
241237183045مرداد
335940653401تير

270538613103خرداد
373248404011ارديبهشت
193325282239فروردين

نسبت دالر به يوروميليون يوروميليون دالرهزار تنصادرات98
9272314825141.2521شهريور
10939319528381.1257مرداد
9448310627741.1196تير

10077308727411.4545خرداد
21746586553951.0871ارديبهشت
8527254720711.2298فروردين

ميليون يوروميليون دالرهزار تنصادرات97
1038238293942شهريور
883138003113مرداد
1003541543467تير

892138613103خرداد
1106246603491ارديبهشت
792131152759فروردين

نسبت دالر به يوروميليون يوروميليون دالرهزار تنواردات 98
2441348228071.2404شهريور
2297342930461.1257مرداد
2961402735921.1211تير

3214352031241.1267خرداد
3571442940141.1033ارديبهشت
2083233419891.1734فروردين
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پيش بيني IEA در عرض چند ساعت به واقعيت مبدل شد

گزارش ماه اكتبر اوپك منتشر شد

رشد 2 درصدي قيمت نفت برنت در پي حادثه براي نفتكش ايراني

كاهش ناخواسته توليد اوپك متاثر از حمله به آرامكو

گروه انرژي| فرداد احمدي|
به نظر مي رس��د به نگراني اژانس بين الملل��ي انرژي كه 
در گزارش دي��روز خ��ود آورده بود كه »ب��ازار نفت نبايد 
خوش خياالنه به اص��ل عرضه و تقاضاي نفت تكيه كند و 
تنش هاي خاورميانه را دست كم بگيرد« خيلي زود جامه 
عمل پوشانده ش��د و با دو انفجار در يك نفتكش ايراني در 
نزديكي بندر جده عربستان س��عودي كه »احتمال داده 
مي شود مورد حمله موشكي قرار گرفته باشد، تاييد شد. 
برآوردهاي اوليه نشان داد نفتكش »سابيتي« دچار نشت 
نفت شده است، اما هيچ يك از كاركنان و خدمه آن اسيب 
نديده اند و پس از مهار شدن نشت نفت، سابيتي براي انجام 
تعميرات عازم جزيره الرك در خليج فارس شد. با وجود اين، 
انتشار خبر حادثه براي نفتكش ايراني كه احتمال تروريستي 
بودن آن مي رود، به خاطر گمانه زني ها درباره افزايش تنش ها 
در خاورميانه اثر مستقيمي بر قيمت هاي نفت گذاشت و 

موجب افزايش حدود 2 درصدي قيمت برنت شد.
بنا بر اعالم ش��ركت ملي نفتكش اي��ران، نفتكش ايراني 
»سابيتي« متعلق به شركت ملي نفتكش )NITC( صبح 
ديروز )جمع��ه، ۱۹ مهرماه( در 2 انفج��ار جداگانه كه در 
ساعت هاي ۵ و ۵ و 2۰ دقيقه صبح در ۶۰ مايلي بندر جده 
عربستان سعودي رخ داد، دچار انفجار در بخش بدنه شد. 2 
مخزن اصلي نفت در اين كشتي آسيب ديد و نفت موجود 

در آن به درياي سرخ نشت كرد.
شركت ملي نفتكش ايران در بيانيه ابتدايي خود درباره 
علت وقوع دو انفجار جداگانه در بدنه اين كشتي بيان 
كرد كه اين انفجارها در ۶۰ مايلي بندر جده عربستان 
سعودي رخ داده و احتماال بر اثر اصابت موشك صورت 
گرفته است. اخبار واصله گمانه زني ها درباره تروريستي 
بودن اين حمله ها را ش��دت بخش��يد و انگشت اتهام 

رسانه ها را به سمت عربستان سعودي برد.
با وجود اين، اين ش��ركت از اعالم اين مطلب كه »اصابت 
موشك توسط عربستان« انجام شده است خودداري كرد 
و پس از گذشت يك س��اعت از بيانيه ابتدايي، در خبري 
جداگانه با اشاره به انتشار برخي اخبار اشتباه مبني بر اصابت 
موشك توسط عربستان به نفتكش »سابيتي« در درياي 
سرخ به نقل از اين شركت، ضمن تكذيب چنين برداشتي از 
نخستين خبر شركت ملي نفتكش، اعالم كرد كه اطالعيه 

اين شركت تنها مرجع اطالع رساني است.
در س��اعت هاي اوليه حادثه، اخبار ض��د و نقيضي از 
وضعيت نفتكش ايراني آس��يب ديده مخابره مي شد، 
اما در نهايت شركت ملي نفتكش ايران اعالم كرد كه 

برخالف برخي اخبار منتشر شده هيچ گونه حريقي در 
نفتكش ايراني رخ نداده اس��ت و نفتكش حادثه ديده 
به طور كام��ل در وضع با ثبات قرار دارد. اين ش��ركت 
همچنين اعالم كرد كه همه كاركنان و خدمه كشتي در 
سالمت كامل هستند و در شرايط ايمن به سر مي برند.

بر اساس گزارش شانا، پس از گذشت ۵ ساعت از وقوع 
انفجار در بدنه كشتي »سابيتي«، با تالش كارشناسان 
فني مستقر در نفتكش، نشت نفت به حداقل رسيد و 

شرايط كلي نفتكش به حالت كنترل درآمد.
در ادامه مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران ضمن اعالم 
اينكه پس از وقوع حادثه براي نفتكش »سابيتي« در درياي 
سرخ، هيچ كمكي به اين كشتي نشده است، از تغيير مسير 
اين نفتكش ايراني خبر داد. به گزارش شبكه خبري العالم، 
نصراهلل سردش��تي در حدود ساعت ۱۱ و 3۰ دقيقه صبح 
ديروز گفت كه نفتكش ايراني هنوز مسير خود را از سرنگرفته 
است و به محض آغاز سفر، مسير خود را براي خروج از درياي 
سرخ تغيير مي دهد. به گفته مديرعامل شركت ملي نفتكش 
ايران، هنوز دليل حادثه براي نفتكش ايراني مشخص نيست، 
اما جلو نشست نفت به دريا گرفته ش��ده است. در حدود 
ساعت ۱3 ديروز به نقل از پايگاه اطالعات و رديابي كشتي ها 
)ريفينيتيو(، اعالم شد كه نفتكش ايراني سابيتي تغيير مسير 
داده و به سمت بندر الرك در خليج فارس در حركت است.

    رشد قيمت جهاني نفت
پس از گزارش خبر انفجار نفتكش ايراني سابيتي در نزديكي 
بندر جده عربستان و افزايش ترس از ناآرامي در خاورميانه، 
قيمت نفت باال رفت و از ۶۰ دالر در هر بش��كه گذشت. در 
ادامه اما برنت كمي فروكش كرد و با ۵۹ دالر و 83 سنت در 

هر بشكه بسته شد.
به گزارش بلومبرگ، ديروز پس از اينكه رسانه ها گزارش 
دادند يك نفتكش متعلق به شركت نفت ملي ايران در درياي 
سرخ دچار سانحه ش��ده و پس از يك انفجار آتش گرفته 
اس��ت، قيمت نفت برنت براي معامالت ماه دسامبر ۱.3۶ 
دالر معادل 2.3 درصد افزايش يافت و به ۶۰ دالر و 4۶ سنت 
در هر بشكه رسيد. پس از گذشت چند ساعت و زماني كه 
مشخص شد نفتكش مذكور دچار اتش سوزي نشده و خدمه 
آن در سالمت كامل هستند، قيمت نفت برنت كمي پايين 
امد و در نهايت با 73 س��نت يا ۱.24 درصد رشد به نسبت 
معامالت پاياني روز پنج شنبه، با ۵۹ دالر و 83 سنت در هر 
بشكه بسته شد. نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا براي 
تحويل در ماه نوامبر نيز ابتدا ۱.۱4 دالر معادل 2.۱ درصد 

باال رفت و به ۵4 دالر و ۶۹ سنت در هر بشكه رسيد، اما در 
ادامه روز با رشد 8۰ سنت يا ۱.4۹ درصد به نسبت معامالت 
روز پنج شنبه، با ۵4 دالر و 3۶ سنت در هر بشكه بسته شد.

قيمت نفت كه پس از اظهارات دونالد ترامپ مبني بر اينكه 
مذاكرات با چين به خوبي پيش مي رود، افزايش يافته بود، 
پس از انفجار نفتكش ايران نزديك عربستان باز هم باال رفت.
انفجار نفتكش نگراني جديدي در مورد احتمال درگيري در 
مهم ترين منطقه توليد نفت دنيا به وجود اورده است. پيش از 
اين، حمله به كشتي ها و پهپادها و حمالت اخير به تاسيسات 

نفتي عربستان باعث نگراني شده بود.
حدود يك ماه پيش )۱4 سپتامبر برابر با 23 شهريور( بود كه 
حمالت پهپادي حوثي هاي يمن به تاسيسات نفتي شركت 
ارامكو عربستان سعودي باعث ايجاد اخالل ۵ درصدي در 
عرضه جهاني نفت خام شد. بر اثر اين حمالت شركت ارامكو 
با توقف ۵.7 ميليون بشكه در روز از توليد نفت خود مواجه 
شد و قيمت هاي نفت خام سريع ترين رشد تاريخ را رقم زدند. 

برنت نزديك به 2۰ درصد رشد كرد و از ۶۰ دالر و 22 سنت 
در هر بشكه )پيش از حمالت( به 7۱ دالر و ۹۵ سنت در هر 
بشكه صعود كرد. امريكا و عربستان سعودي ايران را متهم 
كردند كه پش��ت اين حمالت بوده است. ارامكو در نهايت 
توانست تا پايان ماه سپتامبر سطح توليد خود را به ميزان 
پيش از حمالت بازگرداند و بدين ترتيب قيمت هاي نفت 
به كمتر از سطح قيمتي پيش از حمالت حوثي ها به ارامكو 
بازگشت.اژانس بين المللي انرژي در گزارش ماهانه خود كه 
ديروز منتشر شد هشدار داد كه پس از حمله به ارامكو، بازار 
نفت نبايد خيالش آسوده باشد و صرفا بر مناسبات عرضه و 
تقاضا تمركز داشته باشد، چرا كه منطقه استراتژيك خليج 

فارس ابستن حوادث نفتي جديدي است. 
پيش بيني اژانس بين المللي انرژي خيلي زود، اما در خارج از 
خليج فارس محقق شد و حادثه صبح ديروز نفتكش ايراني 
سابيتا و گمانه زني ها درباره افزايش تنش هاي خاورميانه كه 
در پي اين حادثه رخ خواهند داد، اثر مستقيم خود را بر بازار 

نفت گذاشت.در گزارش اژانس بين المللي انرژي كه پيش از 
حمله به نفتكش ايراني منتشر شده امده است كه تمركز بر 
اصول عرضه و تقاضا به معناي آن نيست كه مي توان حمالت 
به عربستان سعودي را ناچيز انگاش��ت و »حوادث بعدي 
اين چنيني در منطقه مهم و استراتژيك خليج فارس مي تواند 

رخ دهد و باعث ايجاد اختالل حتي بيشتر هم بشود.«

    ترموستاتي به نام جنگ تجاري
به گزارش رويترز، اكنون نفت هنوز هم ۱۹ درصد پايين تر 
از اوج قيمت آن در ماه اوريل اس��ت زيرا طوالني ش��دن 
جنگ تجاري بين امريكا و چين دورنماي اقتصاد جهان 
را تيره و تار كرده اس��ت.به گزارش تسنيم، اين انفجار به 
خطر احتمالي ژئوپليتيكي اشاره دارد و يك بار ديگر بازار 
را شوكه كرده است ولي بايد ديد با تمركز سرمايه گذاران 
بر گفت وگوهاي تجاري، در صورت به نتيجه نرس��يدن 

اين مذاكرات قيمت نفت باز هم افزايش مي يابد يا خير؟

گروه انرژي|
اگر چه در گزارش جديد اوپك تغيير محسوس��ي در 
برآوردها به نس��بت ماه گذش��ته ديده نمي شود، اما 
دو نكته مورد توجه اس��ت. نخست اينكه ضربه كاري 
حمله به آرامك��و باعث كاهش تولي��د يك ميليون و 
28۰ هزار بشكه اي توليد روزانه عربستان در ميانگين 
ماهانه سپتامبر شده است و كاهش توليد ناخواسته و 
چشمگيري را حتي بيش از ميزان توافق اوپك پالس 
موجب ش��د. دوم اينكه پيش بيني مي ش��ود كه روند 
كاهشي رشد اقتصادي امريكا در س��ال 2۰2۰ ادامه 
يابد و اين به معنا فشار بيشتر بر تقاضاي جهاني نفت 

خواهد بود.
در گزارش ماه اكتبر اوپك، پيش بيني رش��د اقتصاد 
جهاني در س��ال 2۰۱۹ در همان س��طح 3 درصدي 
پيش بيني ماه گذشته باقي ماند. برآورد رشد اقتصادي 
همه مناطق جهان نس��بت به پيش بيني ماه گذشته 
تغييري نكردند به استثناي روسيه كه به دنبال رشد 
اقتصادي ك��م آن در نيمه نخس��ت س��ال 2۰۱۹، با 
تجديدنظري ۰.۱ درصدي به ۱ درصد رش��د ساالنه 
كاهش يافت. براي سال 2۰2۰، پيش بيني جي پي دي 
جهان از 3.۱ درصد به 3 درصد كاهش يافت. موضوع 
بعدي آنكه به احتمال زياد روند كاهشي رشد اقتصادي 
در اياالت متحده در سال 2۰2۰ ادامه يابد. اين در حالي 
است كه فضاي ادامه دار و نامعين حاكم بر اروپا، از جمله 
برگزيت، همچن��ان باقي خواهد ماند. ع��الوه بر اين، 
افزايش تعرفه هاي تجاري اياالت متحده عليه اتحاديه 
اروپا و نيز تداوم مسائل مربوط به جنگ تجاري چين و 
امريكا رو به رشد است. پيش بيني رشد اقتصادي اياالت 
متحده براي سال 2۰2۰ با ۰.۱ درصد كاهش به نسبت 
گزارش ماه قبل به ۱.8 درصد رس��يد و رش��د منطقه 
اقتصادي يورو نيز ب��ه ۱.۱ درصد و ژاپن به ۰.3 درصد 
تجديدنظر شدند. پيش بيني رشد اقتصادي چين و هند 
براي سال آينده كه به ترتيب ۵.۹ درصد و ۶.7 درصد 

بودند در گزارش م��اه اكتبر تغييري نكرد. همچنين، 
رش��د اقتصادي برزيل براي سال 2۰2۰ بر همان ۱.4 
درصد پيش بين��ي قبلي باقي ماند و رش��د اقتصادي 

روسيه نيز بدون تغيير ۱.2 درصد تخمين زده شد.

    تقاضاي جهاني نفت
در گزارش ماه اكتبر اوپك، در سال 2۰۱۹، رشد تقاضاي 
جهاني نفت با تجديدنظر اندك روزانه 4۰ هزار بشكه اي، 
كاهش يافت و معادل ۹8۰ هزار بشكه در روز پيش بيني 
شد. اين كاهش رشد در تقاضاي نفت تحت تأثير آخرين 
داده هاي موجود از كشورهاي امريكايي و آسيا اقيانوسيه 
عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه )OECD( انجام 
شد كه نشان دهنده نياز به تعديل رو به پايين تقاضاي نفت 
بود. در سال 2۰2۰، پيش بيني مي شود كه تقاضاي جهاني 
نفت مطابق با پيش بيني ماه گذشته بوده و يك ميليون و 
 ،OECD 8۰ هزار بشكه در روز رشد كند. كشورهاي عضو
7۰ ميليون بشكه در روز به تقاضاي جهاني نفت در سال 
2۰2۰ اضافه مي كنند، در حالي كه پيش بيني مي شود 
كش��ورهاي غير عضو OECD با يك ميليون و ۱۰ هزار 
بشكه در روز، بزرگ ترين افزايش دهندگان رشد تقاضاي 
نفت باشند. هر دو اين پيش بيني ها نسبت به تخمين هاي 
ماه گذشته اوپك تغييري نكرده اند. در نتيجه، تقاضاي كل 
نفت جهان براي سال 2۰۱۹ بطور ميانگين ۹۹ ميليون و 
8۰۰ هزار بشكه در روز و براي سال 2۰2۰ بطور ميانگين 

۱۰۰ ميليون و 88۰ هزار بشكه در روز خواهد بود.

    عرضه جهاني نفت
تخمين رشد عرضه نفت كش��ورهاي غير عضو اوپك 
براي س��ال 2۰۱۹، به نس��بت تخمين ماه گذش��ته 
معادل ۱۶۰ هزار بش��كه در روز كاهش يافت و به يك 
ميليون و 82۰ هزار بشكه در روز رسيد. اين امر به دليل 
بازنگري كاهش��ي در عرضه نفت امريكا، و همچنين 
در نروژ و انگلس��تان اس��ت كه از تجديدنظر افزايشي 

قزاقس��تان و چين سبقت گرفته است. در حال حاضر 
رشد عرضه نفت امريكا يك ميليون و ۶7۰ هزار بشكه 
در روز به نسبت سال گذش��ته تخمين زده مي شود. 
پيش بيني رشد عرضه نفت كشورهاي غير عضو اوپك 
براي س��ال 2۰2۰ نيز ۵۰ هزار بشكه در روز به نسبت 
پيش بيني ماه گذش��ته كاهش ياف��ت و به 2 ميليون 
و 2۰۰ هزار بش��كه به نسبت س��ال گذشته رسيد كه 
به دليل بازنگري هاي كاهش��ي در قزاقستان و روسيه 
اس��ت. اين كاهش پيش بيني ها در رشد عرضه نفت 
قزاقستان و روسيه توانسته است بر بازنگري هاي رو به 
باال در رشد عرضه عمدتأ در چين غلبه كند. پيش بيني 
عرضه نفت كشورهاي غير عضو اوپك در سال 2۰2۰ 
همچنان موضوعي با متغيرهاي مجهول زيادي شامل 
قيمت نفت، هزينه هاي سرمايه گذاري، محدوديت هاي 
زيرس��اختي و نيز حف��اري و فعاليت هاي تكميلي به 
خصوص در امريكا باقي مانده اس��ت. پيش بيني رشد 
عرضه ميعانات گازي اوپك 2۰ هزار بشكه در روز كاهش 
يافت و اكنون انتظار مي رود كه با ۵۰ هزار بشكه در روز 
رش��د به ميانگين 4 ميليون و 8۱۰ هزار بشكه در روز 
براي سال 2۰۱۹ برس��د. اين آمار براي سال 2۰2۰ با 
رشد اندك 3۰ هزار بشكه اي همراه خواهد بود و توليد 
ميعانات گازي اوپك را به 4 ميليون و 84۰ هزار بشكه 

در روز خواهد رساند. 
بر اساس داده هاي منابع ثانويه، در ماه سپتامبر توليد 
نفت خام اوپك يك ميليون و 3۱8 هزار بشكه در روز 
كاهش يافت و به 28 ميليون و 4۹۰ هزار بشكه در روز 
رسيد. تقاضا براي نفت خام اوپك براي سال 2۰۱۹، به 
نسبت گزارش ماه پيشين معادل ۱۰۰ هزار بشكه در 
روز افزايش يافت و به 3۰ ميليون و 7۰۰ هزار بشكه در 
روز رسيد كه ۹۰۰ هزار بش��كه در روز كمتر از سطح 
2۰۱8 است. تقاضاي نفت خام اوپك براي سال 2۰2۰ 
نيز 2۰ هزار بشكه در روز به نسبت گزارش ماه گذشته 
افزايش يافت و به 2۹ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز 

رسيد كه يك ميليون و 2۰۰ هزار بشكه در روز كمتر از 
سطح سال 2۰۱۹ است.

عربستان سعودي متأثر از حمالت پهپادي به آرامكو، 
در ماه سپتامبر با يك ميليون و 28۰ هزار بشكه در روز 
كاهش توليد مواجه ش��د و توليد ونزوئال و عراق نيز به 

ترتيب 82 هزار بشكه و ۶۰ هزار بشكه در روز كم شد. 
توليد نفت ايران نيز در اين ماه 34 هزار بش��كه در روز 
كاهش يافت و به 2 ميليون و ۱۵۹ هزار بش��كه در روز 
رسيد. در ماه سپتامبر ليبي با ۱۰4 هزار بشكه در روز 

افزايش توليد، بيشترين رشد توليد را رقم زد.
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فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 
در آستانه تكميل

ش�انا| آخرين س��كوي فازهاي 22 تا 24 پارس 
جنوبي پس از تكميل عمليات س��اخت در بخش 
خشكي در يارد ش��ركت صنعتي دريايي ايران در 
بوشهر بارگيري شد.سكوي 24B به عنوان آخرين 
سكوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي عصر ديروز 
پس از تكميل عمليات ساخت در بخش خشكي، با 
پيشرفت حدود ۹۵.۵ درصد و وزني معادل 2۵۰۰ 
 FLB۱24 روي شناور PUSH PULL تن، به روش
در يارد ش��ركت صنعت��ي دريايي اي��ران )صدرا( 
بارگيري شد.اين س��كو با توان توليد روزانه ۵۰۰ 
ميليون فوت مكعب گاز ترش معادل ۱4.2 ميليون 
متر مكعب، توس��ط مهندس��ان و كارگران ايراني 
ساخته ش��د و هفته آينده براي نصب در موقعيت 
پارس جنوبي به دريا ارسال مي شود.سكوي اقماري 
24B، آخرين س��كوي بخش فراس��احل فازهاي 
22 تا 24 پارس جنوبي اس��ت كه بخش عمده اي 
از عملي��ات پيش راه اندازي و راه اندازي اين س��كو 
در فرآيند تكميل عمليات ساخت، اجرايي شده و 
بخش هاي باقيمانده عمليات راه اندازي و هوك آپ 
پس از پايان عمليات نصب در دريا، آغاز مي ش��ود.

طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي شامل 4 
سكو )2 سكوي اصلي و 2 سكوي اقماري( در بخش 
فراساحل است. مرحله نخست پروژه اين طرح در 
حوزه دريا شامل سكوي اصلي 22 و سكوي اقماري 
24A هريك با ظرفيت ۱4.2 ميليون متر مكعب و با 
مجموع ظرفيت 28 ميليون متر مكعب گاز، در سال 
۹7 به بهره برداري رس��يد. فاز دوم اين طرح شامل 
سكوي اصلي 23 و سكوي اقماري 24B با ظرفيت 

مشابه امسال به بهره برداري مي رسد.

ركورد در صادرات هفتگي 
نفت امريكا

ايس�نا| صادرات نفت امريكا به اروپ��ا در هفت روز 
منتهي به دوشنبه به ركورد ۱.8 ميليون بشكه در روز 
افزايش يافت و همزمان صادرات به آسيا به دليل كمبود 
ابرنفتكش ها كاهش پيدا كرد.آمار شركت اطالعات 
بازار كپلر نشان داد صادرات نفت خام امريكا به اروپا 
كه معموال با اس��تفاده از كشتيهاي كوچك تر انجام 
مي شود، به باالترين نرخ هفتگي ثبت شده تاكنون 
رسيد و تقريبا دو برابر ۹24 هزار بشكه در روز صادرات 
اين كشور در هفته پيش از آن بود. صادرات نفت امريكا 
به آسيا در همين مدت به ۵۰8 هزار بشكه در روز در 
مقايسه با ۱.۱ ميليون بشكه در روز در هفته پيش از 
آن كاهش پيدا كرد.به گفته رايد ايانسون، اقتصاددان 
انرژي جهاني شركت كپلر، صادرات نفت خام به آسيا 
با توجه به افزايش سرسام آور نرخ هاي حمل محموله 
در روزهاي اخير، معلوم نيست چه زماني بهبود پيدا 
خواهد كرد. نرخهاي حمل محموله هاي نفتي از منطقه 
گلف كاست امريكا به آسيا از زماني كه دو واحد شركت 
حمل و نقل كاسكوي چين در ليست سياه امريكا قرار 
گرفته اند، بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده و به بيش 
از ۱3.2۵ ميليون دالر رسيده است.بر اساس گزارش 
رويترز، تامين ابرنفتكش هاي��ي VLCC كه قادر به 
حمل دو ميليون بشكه نفت هستند پيش از اين تحت 
تاثير حمالت ماه سپتامبر به تاسيسات نفتي عربستان 
سعودي مختل شده بود و با تحريم هاي امريكا عليه 

شركت كاسكو بدتر شد.

آقای خالقی موالئی فرزند حیدر دارای شناس�نامه ش�ماره2182 به شرح 
دادخواس�ت به کالس�ه 393/98/5از اين ش�ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر موالئی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 18060در تاريخ 1330/8/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-خالق�ی موالئ�ی فرزن�د حی�در و گوه�ر ب�ه ش�ماره شناس�نامه 

2182متولد1326فرزند
2-محم�د عل�ی موالئ�ی فرزند حی�درو گوه�ر به ش�ماره شناس�نامه 

45865متولد1318فرزند
3-گوهر موالئی فرزند غالم رضا به شماره شناسنامه 2182متولد... همسر

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای نزد وی می باشد از تاريخ 
نشر نخستین آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



پرونده8تحليل

اولين حركت پسا داعش اردوغان

عمليات چشمه صلح تركيه، تعيين تكليف براي همسايه 
نويسنده: سيده مسعوده ميرمسعودي|

 پژوهشگر مسائل روابط بين الملل|
با حمله ناگهاني تركيه به ش��مال شرقي سوريه، 
موجي از نگراني ها چه در متحدان تركيه و چه در 
دشمنان را بر انگيخت .در حالي نقض آشكار بند2 
ماده 1 اصول و مقاصد سازمان ملل يعني )توسعه 
روابط دوس��تانه در بين ملل ب��ر مبناي احترام به 
اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل( احترام به 
حاكميت كشور سوريه توسط تركيه اتفاق افتاده 
اس��ت كه اين حركت توسط بيش��تر كشورهاي 

عربي، غربي و اروپايي هم محكوم شده است .
ش��هر كوباني كه مظهر مبارزه ب��ا داعش در زمان 
اش��غال اين گروه تروريس��تي بود توسط تركيه 
بمباران شده و همزمان، در روي ديگر سكه خروج 
نيروه��اي نظامي امريكا و تنها گذاش��تن كردها، 
اولين س��يگنالي كه به جهاني��ان داد، اين بود كه 

»امريكا ديگر قابل اعتماد نيست «.
دومين سيگنال اين بود كه تركيه از برگ آوارگان 
سوري و برگ عضويت در ناتو به نفع خود استفاده 
مي كند و اينها عامل فشار براي تثبيت حاكميت 
اردوغان و سركوب مخالفان كرد خود است و اين 
مي تواند ديكتاتوري نس��ل جديدي از عثمانيها را 
پرورش دهد كه رويه عثماني ها را در كشورگشايي 

پيشه كرده اند. 
بي عملي امريكا و غرب در برابر اين رفتار، سيگنال 
مهم تري براي تغيير قانون بازي در حكمراني هاي 
منطقه اي است . پيام پوتين مبني بر عدم دخالت 
در موضوع مداخ��ات مرزي تركيه در ناحيه كرد 
نش��ين مرزي به كش��ور هاي منطقه اي��ن اجازه 
را مي دهد ك��ه در صورت توافقات پش��ت پرده با 
قدرت ه��اي جهاني بتوانند در حواش��ي مرز هاي 
خود بازنگري هاي هر چند غيررسمي ولي عملي 

و اجرايي داشته باشند.  
اين جري��ان در وراي بح��ران انس��اني و امنيتي 
در مناطق كرد نش��ين س��وريه و ع��راق و جريان 
مشخص فعال سازي مجدد داعش توسط تركيه، 

مسير بزرگ تري را براي ايجاد بي ثباتي در منطقه 
خاور ميانه به ويژه محدوده ايران، عراق، سوريه و 

شبه جزيره عربستان را فراهم مي كند .
اين س��ناريو در آينده نزديك مي تواند با توجه به 
بي اعتب��اري قول و تعهدات دول��ت امريكا، نقش 
روس��يه را در تاثير گذاري در درگيري هاي خاور 
ميانه تاثيرگذارتر س��ازد .در صحنه عمل همين، 
رسم خطرناكي براي ديگر كشورهاي خاورميانه به 
وجود مي آورد كه عما كشورها را ترغيب به تجاوز 

به تماميت ارضي كشورها ديگر مي كند .
اردوغان با اين پيش��ه مي خواهد پرونده پيوستن 

ب��ه اتحاديه اروپا را بار ديگ��ر روي ميز قرار دهد و 
قدرت نمايي خود را به اتحاديه اروپا نش��ان دهد. 
اگر در منطقه نوار مرزي تركيه از ديد ژئوپولتيك 
نگاه كنيم، تركيه تقريبا شمال شرقي فرات را هم 
حياط خلوت خود مي داند و ه��م از طرف كردها 
ساكن آنجا احساس خطر مي كند و چون مسببين 
كودتاي چند سال پيش تركيه را كردها مي داند ، از 
اين راه مي خواهد دشمن ديرينه خود را در اولين 

حركت پسا داعش مات كند .
عمليات ش��اخه زيت��ون در س��ال هاي اخير هم 
نتوانس��ت آن اهداف تركيه را بر آورده كند. پس 

از آن ورژن جديد بنام »چش��مه صلح « براي هم 
ايج��اد ديوار حايل براي كرده��اي مخالف تركيه 
درس��ت مي كند و هم آوارگان س��وري را با منت 
گذاشتن بر اتحاديه اروپا در امر كنترل اين آوارگان 
در بحث ورود به اتحاديه اروپا باپيش دستي جمع 

مي كند.
ترامپ در توييت خود گفت ما مجبوريم از شمال 
سوريه خارج شويم و بهترين جواب را هم بارزاني به 
او داد كه خون كردها بسيار ارزشمند تر از هر گونه 

معامات اقتصادي و تسليحاتي است. 
در نهايت دولت ه��اي خاورميانه نگ��ران منطقه 

هس��تند و اي��ن حركت غي��ر عقان��ي اردوغان 
ش��ايد مس��ير ي��ك دگرگون��ي جدي��د را در 
منطق��ه رق��م زند. آت��ش اين جن��گ مثل آتش 
در انب��ار ب��اروت اس��ت و هم��ه چ��ه در منطقه 
 وچ��ه ف��را منطقه نگ��ران اين موضوع هس��تند .

كردها با مه��ارت پارتيزاني كه دارن��د مي توانند 
جلوي چشمه صلح ! را بگيرند، ولي اعتماد خود را 

به بازيگري قدرت هاي بزرگ از دست مي دهند.
حمله تركيه به عراق از نظر ترامپ و بنا به گفته اش 
يك »ايده بد« اس��ت، ولي ب��اور بدتر براي امريكا 
اين اس��ت كه هژموني امريكا با شيب تند در حال 
كاهش است. مقاومت كردها و شكست تركيه در 
حركت صلح براي جهانيان با رنگ و خون نمايش 

داده مي شود .
مي توان گفت در حال حاضر ايران مي تواند با بيان 
اين حركت امريكا، پرس��تيژ امري��كا را در منطقه 
مخدوش كند و اين فرصت خوب براي ايران براي 
دفاع از خود در برابر امريكا است و بي اعتمادي به 

امريكا در منطقه گسترش پيدا كرده است. 
لذا اين يك فرصت خوب هم براي به حاشيه رانده 
شدن امريكا از خاورميانه خواهد بود . بحران سوريه 

طبق مدل برچر در حال افزايش است. 
نشست فوق العاده سازمان ملل مي تواند با همكاري 
كش��ورهاي عرب��ي و اروپايي س��ياهي تنش را از 
منطقه به طرف روشنايي صلح واقعي سوق دهد.

تركيه كشوري فرصت طلب اس��ت ولي هميشه 
فرصت ها برايش پايدار نيستند. نشست فوق العاده 
از سوي س��ازمان ملل، هم اميدي براي كردهاي 
س��وريه و همچنين نقطه عطفي براي ش��ناخت 
استراتژي هاي اقتصاد محور رييس جمهور امريكا 
براي جهانيان اس��ت و ش��ايد اين بازي ترامپ با 
كردها در انتخابات رياس��ت جمهوري آينده، نظر 
مخاطبان راي دهنده امريكا نس��بت به او را تغيير 
بدهد و همين پش��ت كردن به كردها را به ايده بد 

براي خود ترامپ تبديل كند.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح 
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 خطر قدرت گيري داعش
 با حمله تركيه 

برخي از تحليلگران بر اين باورند كه حمله تركيه به 
كردها در شمال سوريه به مبارزه عليه داعش آسيب 
 مي زن��د. به گزارش »عصر ديپلماس��ي« ب��ه نقل از

» دويچه وله«، مقام هاي كرد در شمال شرق سوريه 
مي گويند تاش نيروهاي ك��رد براي دفاع از خود در 
برابر حمله احتمالي و قريب الوقوع تركيه به اين منطقه، 
باعث خواهد شد كه اين نيروها نتوانند به مبارزه خود 
عليه داعش ادامه دهند. بر اس��اس ارزيابي ها صدها 
هسته  مخفي داعش در شمال و شرق سوريه وجود 
دارند. خبرگزاري فرانس��ه روز هشتم اكتبر به نقل از 
نيروهاي كرد سوريه و همچنين شماري از تحليلگران 
اعام كرده است كه با وجود اعام نظر صريح تركيه 
مبني بر مانع ش��دن از بازگش��ت داعش به صحنه 
تحوالت منطقه، درگيري در مناطق شمالي سوريه 
مي تواند زمينه را براي سازماندهي مجدد نيروهاي 
پراكنده داعش در س��وريه هموار كند. رجب طيب 
اردوغان، رييس جمهوري تركي��ه ضمن اعام اين 
موضوع كه همه چيز براي شروع عمليات نظامي در 
شمال سوريه آماده شده است، تضمين داده است كه 
اين عمليات باعث افزايش خطر داعش نخواهد شد. 
كردهاي سوريه تاكيد كرده اند كه قادر به مبارزه در دو 
جبهه نبوده و هرگاه ناگزير به رويارويي با تهاجم تركيه 
شوند، نيروهاي داعش مي توانند از هرج و مرج برخاسته 
از اوضاع به سود تجديد سازماندهي خود بهره گيرند. 
سام هلر، يكي از كارشناسان انديشكده بحران هاي 
بين المللي گفته است كه »داعش همچنان يك تهديد 
است.« او تاكيد كرده است كه اختصاص نيروهاي كرد 
به دفاع در برابر حمله تركيه باعث قدرت گيري مجدد 
نيروي وابسته به »دولت اسامي« )داعش( مي گردد.

  تضعيف داعش به معناي نابودي آن نيست
گرچه پس از عمليات نظامي ائتاف بين المللي ضد 
داعش و كردها در اوايل سال جاري ميادي از شكست 
داعش در سوريه سخن رفته بود، اما اين سازمان نابود 
نشده اس��ت. »دولت اس��امي« هسته هاي مخفي 
در س��وريه و حتي در مناطق تحت كنترل نيروهاي 

دموكراتيك سوريه در شمال و شرق اين كشور دارد.
افزون ب��ر آن، بخش هايي از اين ني��رو همچنان در 
بيابان هاي سوريه به حيات خود ادامه مي دهند و ظرف 
اين مدت بارها به نيروهاي دولتي سوريه حمله كرده اند. 
چارلز ليس��تر، مدير موسس��ه خاورميانه در امريكا، 
سياست دونالد ترامپ در زمينه عقب نشيني نيروهاي 
نظامي اين كشور از شمال سوريه را »هديه اي براي تولد 

دوباره داعش« ارزيابي كرده است.
او در ارزيابي خود به تحليل هاي ارتش امريكا اش��اره 
كرده اس��ت. بنا بر اظهارات او، ارتش امريكا نس��بت 
به توانايي تجديد س��ازماندهي داعش در اثر كاهش 
فشارهاي بين المللي هشدار داده است. عبدالكريم عمر، 
يكي از مسووالن روابط بين الملل كردها در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاري فرانس��ه تاكيد كرده است كه 
»مبارزه عليه داعش به فرجام نرسيده است«. او گفته 
است كه داعش در مناطقي كه جديدا آزاد شده و به 
كنترل نيروهاي كرد سوريه در آمده اند، همچنان صدها 
هسته مخفي دارد. ش��به نظاميان كرد در همراهي 
با ائت��اف تحت فرماندهي امريكا موفق ش��ده اند تا 
نيروهاي وابسته به داعش را در كوباني و همچنين در 
رقه شكست دهند. در سال جاري نيز داعش در منطقه 
باغوز ناگزير تن به شكست داد و مجبور به عقب نشيني 
شد. نيروهاي دموكراتيك سوريه نگران آن هستند كه 
داعش از هرج و مرج برخاسته از عمليات نظامي تركيه 
بهره گرفته و اقدام به حمله و آزاد كردن جنگجويان 
زنداني خود در كمپ الهول كنند. وضعيت در كمپ 
اسيران داعش در الهول كه زير كنترل كردهاست بسيار 
حساس گزارش شده است. عبدالكريم عمر از اين كمپ 
به عنوان »بمب ساعتي« ياد كرده است. در اين كمپ 
بيش از ۳۰۰۰ خانواده وابسته به داعش اسكان داده 
شده اند. روز 1۶ سپتامبر، ابوبكر بغدادي، رهبر داعش 
با انتشار يك پيام صوتي از پيروان خود خواسته بود در 
راس��تاي آزاد كردن جنگجويان زنداني اين سازمان 
تاش كنن��د. مصطفي بالي، س��خنگوي نيروهاي 
دموكراتيك س��وريه گفته اس��ت كه شبه نظاميان 
وابسته به داعش از خانواده ها و زنان اسير خود در كمپ 
الهول و ديگر كمپ هاي اسيران داعش براي تجديد 
سازماندهي خود بهره مي گيرند. همچنين بر اساس 
گزارشي ديگر، تهاجم نظامي ارتش تركيه به شمال 
شرق سوريه و انتشار گزارش هايي از احتمال آزادسازي 
هزاران عضو داعش��ي كه هم اكنون در اختيار گروه 
موسوم به »نيروهاي سوريه دموكراتيك« )قسد( بسر 
مي برند، نگراني هاي جدي را در عراق ايجاد كرده است.

عراق تاكنون سه بار موضع رسمي درخصوص تهاجم 
تركيه به س��وريه اتخ��اذ ك��رده و رييس جمهوري، 
س��خنگوي وزارت خارجه و س��رانجام بيانيه وزارت 
امور خارجه عراق از جمله نسبت به تبعات خطرناك 
آن ب��ر منطقه و ع��راق تاكيد كرده ان��د. برهم صالح 
رييس جمهوري عراق همچنين در تماس هاي تلفني 
جداگانه با عبداهلل دوم پادشاه اردن، عبدالفتاح السيسي 
رييس جمهوري مصر، محمد بن زايد وليعهد ابوظبي، 
س��رگئي الوروف وزير امور خارجه روس��يه و احمد 
ابوالغيط دبيركل اتحاديه عرب درباره تحوالت مربوط 
به تهاجم نظامي تركيه گفت وگو و رايزني كرده است. 
در اين تماس هاي تلفني بر ضرورت تاش همه جانبه 
در س��طح عربي و بين الملل براي جلوگيري از وقوع 
جنگ و پيشگيري از وقوع فاجعه انساني در منطقه 
تاكيد شده است. جلوگيري از س��ازماندهي دوباره 
هسته هاي تروريستي و تهديد امنيت ملت هاي منطقه 
و حمايت از دولت و مردم سوريه در خصوص راه حلي 
سياسي كه ضامن حق آنان در برخورداري از امنيت، 
صلح و كرامت باشد از ديگر محورهاي مورد تاكيد در 

اين رايزني ها بوده است.
يكي از تبعات خطرناكي كه هجوم تركيه مي تواند 
داشته باشد و در واكنش هاي رسمي بغداد به آن 
اشاره شده است، امكان بازگشت تروريست ها به 
عراق و س��ازماندهي مجدد آنها و تهديد بيش از 

پيش امنيت عراق است.

باور كنيم حمله تركيه بدون چراغ سبز امريكا بود؟پيامدهاي تهاجم نظامي تركيه به روژاوا 
احمد توناك و ويجي پراشاد|

 نقد اقتصاد سياسي|
 دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا يكشنبه ششم اكتبر به رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور تركيه گفت كه نيروهاي نظامي امريكا در سوريه از 
»نيروهاي دموكراتيك سوريه« كه محدوده مجزايي در امتداد بخشي از 
مرز تركيه ايجاد كرده اند دفاع نخواهد كرد. نيروهاي دموكراتيك سوريه 
عمدتًا متش��كل از جناح هاي كردي است كه نيرويي مسلح براي دفاع از 
محدوده كردي در شمال سوريه ايجاد كرده اند. وقتي اياالت متحده شروع 
به حمله به نيروهاي دولت اسامي )داعش( كرد، نيروهاي دموكراتيك 
سوريه نيروي زميني بود كه با حمايت بمب افكن هاي امريكايي با داعش 
مي جنگيد. اكنون اياالت متحده تصميم گرفته كه به نيروهاي دموكراتيك 

سوريه خيانت كند.
تركيه پيش تر تهديد كرده بود كه به نيروهاي دموكراتيك سوريه و ساير 
گروه هاي كرد درون سوريه در شرق رودخانه فرات حمله خواهد كرد. در 
سال هاي 2۰14 و 2۰15 تركيه نشانه هايي از حمله نظامي به سوريه را 
نش��ان داد. در اوت 2۰1۶، ارتش تركيه از مرز پوشش هوايي امريكا عبور 
كرد. آن زمان اردوغان گفت كه تركيه هم به داعش و هم به گروه شبه نظامي 
كرد، يگان هاي مدافع خلق )ي.پ.ژ( حمله خواهد كرد. اين عمليات كه 
عمدتًا حول ش��هر سوري جرابلس در مرز س��وريه و تركيه انجام شد به 
عمليات سپر فرات معروف شد. مداخله 2۰1۶ روزنه اي براي دو مداخله 
بعدي در عدليب شمالي )2۰17( و عفرين )2۰18( گشود كه اين آخري 
نامي اورولي داشت: عمليات شاخه زيتون. اين عمليات هدف هايي را مورد 
تهاجم نظامي قرار داد و جنگ تمام عيار با نيروهاي دموكراتيك سوري و 

ديگر نيروهاي سوري به شمار نمي رفت.
اكنون دولت اردغان در تدارك ورود به سوريه براي انجام عمليات نظامي 
عمده عليه نيروهاي دموكراتيك س��وري است. نيروهاي اياالت متحده 
تاكنون پست هاي مراقبت تل ابيض و رأس العين را كه هر دو مكاني هاي 
كليدي هستند كه اياالت متحده بر نيروهاي نظامي ترك نظارت مي كرد 
و در برابر حمات آنها سپري در دفاع از نيروهاي دموكراتيك سوريه فراهم 
كرده بود، ترك كرده است. اين سنگر اكنون برداشته شده است. نيروهاي 
امريكاي در منطقه هستند اما نشانه هايي هست كه آنان از مناطق اصلي 

نيروهاي دموكراتيك سوري كنار خواهند رفت.
اكنون نيروهاي دموكراتيك س��وريه در براب��ر حمله كامل ارتش تركيه 
آس��يب پذيرند. رهبران سياس��ي اين نيروها مي گويند كه آنان »به هر 
قيمتي«از سرزمين خود- موسوم به روژاوا- دفاع خواهند كرد. طي سال 
گذشته الهام احمد، يكي از دو رهبر شوراي دموكراتيك سوري، هشدار داده 
كه تركيه درصدد ورود به منطقه امن )يا آن چه امريكا »سازوكار امنيتي« 

ناميده( است. وي پيش از اعام اخير گفت كه تركيه روژاوا را اشغال خواهد 
كرد، به شدت به نيروهاي دموكراتيك سوري حمله مي كند و سه ميليون 
پناهنده سوري را كه اكنون در تركيه اند، آن جا اسكان مجدد مي دهد. اين 
پناهندگان اهل منطقه شرق رود فرات نيستند. نه تنها دولت تركيه روژاوا 
را ويران خواهد كرد بلكه با وارد كردن تعداد عظيمي از سوري هاي غيركرد 
به اين منطقه به پاكسازي قومي دست مي زند. الزم به يادآوري است كه 
جمعيت كردهاي سوريه حدود دو ميليون نفر است. احمد نگراني خودش 

را از اين كوشش براي قوم كشي كردهاي سوري روژاوا بيان كرده است.

  معناي تهاجم نظامي تركيه براي منطقه چه خواهد بود؟
1- تركيه محدوده روژاواي كردهاي سوريه را نابود خواهد كرد. با وجود 
محدوديت هاي بزرگ آن، دولت روژاوا اش��كال گوناگوني از دموكراسي، 

شامل دموكراسي اقتصادي و فرهنگي را تجربه كرده است.
2- تركيه انسجام اجتماعي جهان فرهنگي شرق رودخانه فرات را از بين 
خواهد برد. انتقال س��ه ميليون سوري � كه عمدتًا از بخش غربي سوريه 
هستند � ماهيت اين منطقه را كه سرزمين مادري كرده هاي سوري است 
دگرگون خواهد كرد. در درازمدت، اين جابه جايي جمعيت جامعه كردي 
سوريه را نابود خواهد كرد. عاوه بر آن، اگر تركيه به چنين كاري مبادرت 

كند نقض ماده 49 منشور چهارم ژنو )1949( خواهد بود.
۳- اين حمله مي تواند نيروهاي نظامي س��وريه را براي دفاع از مرزها به 
منطقه بياورد. در مجلس ايران، محمدجواد ظريف، وزير خارجه، گفته كه 
تركيه بايد به مرزهاي سوريه احترام بگذارد و تركيه بايد اجازه دهد نيروهاي 
نظامي سوريه در مرز حضور داشته باشند. اگر ارتش سوريه به سمت مرز 
حركت كند، امكان برخورد نظامي سوريه و تركيه پديد خواهد آمد كه به 

تنش هايي خواهد انجاميد.
4- از سال 2۰17، ايران، روسيه، سوريه و تركيه بخشي از گروه آستانه بودند 
كه هدفش يافتن راهي براي پايان تدريجي جنگ خونين در سوريه بود. 
مداخله نظامي تركيه در سوريه احتمال تجديد جنگ در سوريه را افزايش 
خواهد داد. در اين صورت گروه هاي نيابتي تركيه كه بخشي از مهاجمان به 
دولت سوريه بودند تقويت خواهند شد كه بار ديگر به تاش براي سرنگوني 

دولت دمشق دست بزنند.
5- اين وضعيت دولت اردوغان را كه بسيار تضعيف شده تقويت خواهد كرد.

الزم است در مورد اين تحوالت هشدار داد. سازمان ملل از وضعيت ارزيابي 
درستي كرده است. پانوس مومتزيس هماهنگ كننده امور انسان دوستانه 
سازمان ملل در سوريه گفت »نمي دانم در منطقه چه رخ خواهد داد… 
ما براي بدترين وضعيت بايد آماده شويم.« اين وضعيتي است كه ما هم 

بايد براي آن آماده باشيم.

 عماد آبشناس| 
اسپوتنيك|

 حمله تركيه به خاك سوريه شروع شد و طبق برنامه ريزي ظاهرا 
ارتش تركيه تصميم دارد برنامه خ��ود جهت ايجاد نوار مرزي در 

عمق سي كيلومتري داخل خاك سوريه را ايجاد كند.
البته بحث اينكه ارتش تركيه بتواند اين امر را به راحتي انجام دهد 

يا نه بحث ديگري است.
بايد توجه داش��ت نيروهاي دمكراتيك سوريه معروف به »قسد« 
چيزي حدود يكصد هزار سرباز در اختيار دارد كه عاوه بر تجهيزات 
مناسب و آش��نايي كامل با منطقه طي چند س��ال اخير از تجربه 
جنگي خوبي برخوردار هس��تند و اگر واقعا تصميم بگيرند جنگ 
چريكي ومقاومت بر عليه ارتش تركيه و چهارده هزار نيروي ارتش 
آزاد س��وريه كه با ارتش تركيه همراه ش��ده اند راه بيندازند قطعا 
تصرف اين بخش از خاك سوريه بسيار مشكل خواهد بود حال اگر 

نخواهيم بگوييم محال.
بايد توجه داش��ت اين قس��متي كه تركيه از آن صحبت مي كند 
چيزي حدود س��ي كيلومتر عمق در هشتصد كيلومتر طول دارد 

يعني حدود دو هزار و چهارصد كيلومتر مربع.
رژيم صهيونيستي سال هاست كه نتوانسته در يك مساحت چهل 

كيلومتر مربعي به نام غزه حريف حماس و جهاد اسامي شود.
همچنين مشاهده مي كنيم كه همين اسراييل در جنگ ۳۳ روزه 
چه شكست مفتضحانه اي بر اثر حمله به جنوب لبنان از حزب اهلل 

متحمل شد.
در يمن پنج س��ال است عربستان س��عودي و بسياري ارتش هاي 
ديگر با انصار اهلل يمن درگير هستند ونتوانسته اند حتي يك وجب 

در قلمروي انصار اهلل پيشروي كنند.
با توجه به اين ش��رايط مي توان گفت اگر واقعا كردهاي س��وريه 
تصميم بگيرند با ارتش تركيه مقابله كنند ارتش تركيه با مش��كل 

سختي روبرو خواهد بود.
اما س��وال اصلي كه اينجا مطرح اس��ت اين اس��ت ك��ه آيا تركيه 
خودس��ر تصميم به انجام چنين كاري گرفته يا اينكه پشت پرده 
هماهنگي هايي انجام شده بوده و تركيه چراغ سبز الزم را از اياالت 

متحده دريافت كرده و بعد حمله خود را شروع كرده.
با توجه به ش��رايطي كه پيش آمده مي ت��وان گفت احتمال اينكه 

امريكايي ها كردها را به ترك ها فروخته باشند بسيار زياد است.
عقب نشيني يك باره اياالت متحده پس از گفت وگوي تلفني ترامپ 
و اردوغان اين ش��بهه را ايجاد مي كند كه دو رييس جمهوري قبا 

صحبت هاي خود را انجام داده اند و سنگ هاي خود را باز كرده اند.
اينك��ه آقاي ترامپ تركيه را با تويت تهديد كند يك ظاهر س��ازي 
بيش نيست و مشخص است كه تاش دارد به نوعي آبروي امريكا 

را حفظ كند.
با توجه به شناختي كه همه از شخصيت دونالد ترامپ دارند بسيار 
بعيد اس��ت كه ترامپ بدون معامله حاضر ش��ده كرد ها را زير پاي 

آقاي اردوغان قرباني كند.
قطعا به نوعي توافقاتي انجام شده تا اياالت متحده هم امتيازاتي از 
اين ماجرا دريافت كند كه البته در آينده مشخص خواهد شد چه 

توافقاتي پشت پرده انجام شده.
نكته ديگر اين ماجرا اين است كه احتماال نظامي هاي امريكايي كه 
تا همين چند صباح پيش به عنوان هم پيمان در كنار كردها قرار 
داشتند بسياري اطاعات محرمانه در مورد مكان ذخيره تسليحات 
و نوع تسليحات و نيروها و مهمات در اختيار نيروها و محل استقرار 
آنها و هر گونه اطاعات نظامي كه ارتش تركيه در اين عمليات نياز 
داشته باش��د را در اختيار آن قرار داده اند و قطعا با استفاده از اين 
اطاعات تركيه امكان نابودي همه پايگاه هاي كرد ها كه مي تواند 

برايش تهديد ايجاد كند را دارا ست.
البته اگر طي همين يك هفته اخير كرد ها زرنگي نكرده باشند واين 

اماكن را بدون اطاع امريكايي ها تغيير نداده باشند.
به هر ح��ال اينكه تركيه از قبل اعام كرده كه تصميم دارد چنين 
عمليات��ي را انجام دهد خود مش��خص مي كند ك��ه دولت تركيه 
از توافق پش��ت پرده خود ب��ا امريكايي ها بس��يار مطمئن بوده و 
نياز نداش��ته كه از ابزار غافلگيري در عملي��ات نظامي كه معموال 
مهم ترين عنصر حمله نيروهاي مس��لح است استفاده كند و حتي 
شايد هماهنگي هاي هم با برخي عناصر خود فروخته در آن طرف 
مرز داش��ته تا حمله بيش از اينكه يك جنگ باشد يك پيك نيك 
نظامي باش��د و فقط نيروهاي كرد را با نيروهاي ارتش آزاد سوريه 

جايگزين كند.
با توجه به اينكه نيروهاي طرفدار تركيه درادلب اخيرا شكست هاي 
قابل توجهي را متحمل ش��ده اند هيچ بعيد به نظر نمي آيد چنين 
توافقي ميان تركيه و اياالت متحده نيز انجام شده باشد تا نيروهاي 
هم پيمان با تركيه در مرزهاي ش��مال سوريه ميان عراق و سوريه 
مستقر شوند تا به نوعي يك سد براي اتصال زميني ميان دو كشور 

ايجاد كنند.
به هر صورت بايد منتظر ماند و ديد چه توافقاتي پشت پرده انجام 

شده است.

ديدگاه

عمليات تركيه در سوريه؛ فرصتي براي احياي داعش
ديپلماسي ايراني|

 حمله جديد تركيه در شمال س��وريه مي تواند يك 
مرتبه ديگر نقشه درگيري ها در اين كشور جنگ زده 
را تغيير دهد و جداي از افزايش نفوذ تركيه در مناطق 
مرزي مشترك، ضربه اي سهمگين به نيروهاي كرد 
وارد آورد. دونال��د ترام��پ، رييس جمهوري اياالت 
متحده، بار ديگر متحدان اصلي نيروهاي امريكايي 
در جنگ عليه داعش را ره��ا و صرفا به گفتن اينكه 
شرايط را زيرنظر دارد، اكتفا كرده است. تركيه اعام 
كرده هدفش از اين حمله پاكس��ازي تروريست ها از 
منطقه و هموار كردن مسير براي ايجاد منطقه حائل 
در شمال سوريه بوده، اما شكي نيست كه در اين ميان 
كردهاي سوريه هم هدف حمات قرار خواهند گرفت 
چرا كه تركيه آنها را متحدان پ.ك.ك و دشمن خود 
مي داند. از س��ال 2۰1۶ تاكنون، اين سومين حمله 
تركيه به شمال سوريه به ش��مار مي رود كه با هدف 
اصلي محدودسازي قدرت كردها در منطقه صورت 

گرفته است.

در حقيقت، تركيه از مدت ها پي��ش به دنبال ايجاد 
يك منطقه حائل در مرز مش��ترك با س��وريه بود و 
حتي اياالت متحده را به ايج��اد »محدوده امن« به 
وس��عت ۳2 كيلومتر در اراضي سوريه ترغيب كرده 
و بارها هش��دار داده بود كه حتي اگر الزم باش��د، به 
صورت يكجانب��ه در اين زمينه اق��دام خواهد كرد. 
دولت رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه، 
به دنبال آن اس��ت فضايي در مرزهاي سوريه ايجاد 
كند و امكان اس��تقرار 2 ميليون پناهجوي س��وري 
كه در حال حاضر در تركيه هستند را در آنجا فراهم 
آورد. او اخيرا درباره پيشروي بيشتر در اراضي سوري 
تا شهرهاي ديرالزور و رقه سخن گفته تا ظاهرا از اين 
طريق، فضاي بيشتري براي بازگشت پناهجويان به 

كشورشان فراهم كند.
در همين حال، نيروهاي دموكراتيك س��وريه تحت 
رهبري كردها در س��ال هاي گذش��ته و به ويژه پس 
از آغاز جنگ داخلي س��وريه در سال 2۰11 كنترل 
بيشتري بر ش��مال و شرق سوريه به دست آورده اند. 

اين نيروها كه در جنگ عليه داعش به نوعي شريك 
ائتاف تحت رهبري اياالت متحده به شمار مي رفتند، 
مي توانند تنها برنده در جنگ داخلي سوريه به شمار 
روند چرا كه توانسته اند ارگان هاي حكومتي مختص 
خود را ايجاد و براي به دست آوردن خودمختاري و نه 
استقال، تاش كنند. اما همه دستاوردهاي نيروهاي 
كرد مي تواند تحت تاثير پيشروي نظامي تركيه قرار 
بگيرد. شوراي دموكراتيك س��وريه هشدار داده كه 
حمله نظام��ي تركيه به موج جدي��دي از آوارگي ها 

خواهد انجاميد.
سال گذشته كه دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت 
متحده، از تصميم خ��ود براي خارج كردن نيروهاي 
امريكايي از سوريه سخن گفت، كردها عواقب اولين 
خيانت ش��ريك خ��ود در صحنه جن��گ را متحمل 
شدند. در پي نگراني از يك فاجعه تمام عيار، هنوز هم 
شماري از نيروهاي امريكايي در شمال شرقي و شرق 
سوريه باقي مانده اند، اما عقب نشيني كامل نيروهاي 
امريكايي يك منطقه خأل ايج��اد خواهد كرد كه در 

برابر پيش��روي تركيه و احياي داعش آس��يب پذير 
خواه��د بود.كردها ب��ا نگراني از همين چش��م انداز 
مسير مذاكره با دولت بشار اسد را در پيش گرفتند و 
با استقرار نيروهاي س��وريه و روسيه در مرز موافقت 
كردند. مذاكرات ب��ه نتيجه نرس��يدند، اما احتمال 
پيشبرد جدي تر آنها در صورت عقب نشيني بيشتر 

نيروهاي امريكايي از منطقه وجود دارد.
يك مقام ارش��د وزارت امور خارج��ه اياالت متحده 
برنامه تركيه براي استقرار 2 ميليون پناهجوي سوري 
در منطق��ه حائل را ديوانگي مح��ض توصيف كرده 
است. اما ترامپ به عقب نشيني نيروهاي امريكايي از 
اين منطقه پيش از آغاز عمليات تركيه دس��تور داده 
و به نگراني ها درباره هموار ش��دن مسير براي حمله 
نيروهاي تركيه به كردها دامن زده اس��ت. متحدان 
غربي تركيه هم تاكنون از برنامه هاي اين كش��ور در 
ادامه حمله در ش��مال س��وريه بطور آشكار حمايت 
نكرده اند. اما واقعيت اين اس��ت ك��ه هيچ يك اقدام 
جدي در براب��ر اين برنامه تركيه انجام ندادند. ظاهرا 

تنها نگراني غرب اين اس��ت كه اس��تقرار سني هاي 
عرب عمدتا سوري در منطقه شمال شرقي با اكثريت 
جمعيت ك��رد، ماهيت جمعيت شناس��ي منطقه را 
براي هميشه تغيير دهد. اما نگران كننده ترين نتيجه 
احتمالي اين حمله همچن��ان فراهم آمدن فرصتي 
ب��راي احياي داعش در نتيجه آش��فتگي در مناطق 

شمال و شمال شرقي سوريه است.
جداي از كردها، دولت بش��ار اسد هم ممكن است از 
اين حمله تركيه متحمل آسيب جدي شود. اگرچه 
دولت س��وريه كنترل چنداني بر منطق��ه ندارد، اما 
حمله تركيه به اين معنا خواهد بود كه كنترل منطقه 
از دس��ت نيروهاي غيرخصمانه به دس��ت تركيه و 
شورش��ي هايي كه به دنبال برانداختن اس��د بودند، 
خواهد افتاد. دمش��ق از ديرباز به آنكارا به عنوان يك 
قدرت اشغالگر مي نگريسته است. با وجود بي نتيجه 
ماندن مذاكرات پيش��ين كردها با دولت بشار اسد، 
اكنون مي تواند بهترين زمان تمايل به توافق براي هر 

دو طرف معامله باشد.



يادداشت 9 ايرانشهر

»تعادل«مزاياومعايباحداثپاركينگدرفضاهايِپرترابررسيميكند

پول سازي در زير پل هاي شهر 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

 ترافيك س�نگين ش�هري يكي از مش�كالت 
زندگي ش�هري جديد و ماشيني شدن جوامع 
بش�ري اس�ت. ب�ا افزاي�ش جمعيت و رش�د 
غيراصول�ي ش�هرها از ي�ك ط�رف و افزايش 
خودروها ازطرف ديگر به منظور كاهش ترافيك 
در شهر، احداث پاركينگ هاي عمومي به عنوان 
يكي از راهكارهاي موثر، مي تواند مدنظر قرار 
گيرد.  واقعيت اين اس�ت كه هرسال به تعداد 
وسايل نقليه در ش�هرها به خصوص در تهران 
افزوده مي شود و اين افزايش باعث بروز تراكم 
و افزايش آلودگي هوا به ويژه در مناطق مركزي 
شهر و افزايش تعداد تصادفات در شبكه راه ها 
مي شود. پارك كردن وسايل نقليه در حاشيه 
خيابان ها به وي�ژه در محدوده مركزي ش�هر 
باعث كاهش ظرفيت، كاهش سرعت حركت، 
افزاي�ش تصادفات و كاهش س�طح ايمني در 
اي�ن معابر مي ش�ود. در ضمن ب�ه دليل اينكه 
پاركينگ هاي حاش�يه اي در كن�ار معابر قرار 
دارن�د به واس�طه ورود و خروج ه�اي متوالي 
وس�ايل نقليه براي پارك، باعث كاهش ايمني 

واختالل در ترافيك عبوري خواهند شد.

در ش��هر ته��ران مديري��ت پاركينگ ها ب��ا چالش 
جدي مواجه اس��ت. عملكرد پراكنده بين مديريت 
پاركينگ ها مشهود است و در برخي مواقع شاهديم، 
خدمات پاركينگ ها به نحو مطلوب انجام نمي شود، 
يعني بعضا ش��هروندان از ظرفي��ت پاركينگ هاي 
موجود اطالع ندارن��د يا درباره س��اعات كاري آنها 
اطالعاتي در اختيار ش��هروندان قرار نگرفته اس��ت. 
عالوه ب��ر اين، تع��داد پاركينگ ه��ا به ان��دازه نياز 
نيست و نس��بت به سرانه عقب هستيم. حتي گاهي 
پاركينگ ه��اي خصوصي نيز از تم��ام ظرفيت خود 
استفاده نمي كنند و بايد زمينه براي استفاده كامل از 
ظرفيت پاركينگ هاي خصوصي فراهم شود. بسياري 
مواقع ش��اهد بوده ايم كه پاركينگ هاي عمومي بعد 
از اخذ پايان كار تغيير كاربري داده يا تبديل به يك 

مكان عمومي شده اند.
در اين خصوص در طرح تفصيلي عنوان شده است، 
ته��ران به 60 هزار پاركينگ مس��قف ني��از دارد، با 
توجه به اتفاقات جديد در تهران و نيز افزايش تعداد 
خودروها در سطح شهر ممكن اس��ت نياز به تعداد 
پاركينگ ها هم افزايش يافته باش��د ام��ا با توجه به 
نگاه جديد مديريت شهري و حركت به سمت شهر 
هوشمند بايد ش��يوه هاي ديگري را در پيش گرفت. 
اخيرا ش��اهد اين هستيم كه ش��هرداري زير برخي 
پل ها را تبديل به پاركينگ كرده و به پيمانكار بخش 
خصوصي اجاره داده است. از جمله پل روشندالن در 
خيابان انقالب و پل استخر در چهارراه تهرانپارس. از 
آنجا كه دو طرف اين پل به وس��يله نرده احاطه شده 
است، بنابراين شهروندان براي عبور از عرض خيابان 
با مشكل مواجه ش��ده و ناچارند مسيري طوالني را 
پياده طي كنند تا بتوانند از عرض خيابان عبور كنند. 
همچنين برخي معتقدند احداث پاركينگ زير پل ها 

باعث ايجاد ترافيك در اين مراكز مي شود.

     پاركينگ هاي مكانيزه 
عباس رياضت، كارشناس ارشد شهري در گفت وگو 
با »تعادل« به بيان مش��كالت تامين پاركينگ و نيز 
جانمايي مناسب پاركينگ در سطح شهر پرداخت و 
گفت: اكثر شهروندان قبل از آنكه سفر درون شهري 
خود را با خودرو ش��روع كنند، به فكر جاي پارك در 
مقصد هستند زيرا مي دانند به احتمال بسيار زياد با 
مشكل جاي پارك در مقصد مواجه مي شوند، بنابراين 
در كل مس��ير به جاي پارك خودرو فكر مي كنند و 
حتي پس از رسيدن به مقصد هم فرصت همراهي با 
خانواده را از دست مي دهند و بايد منتظر خالي شدن 
جاي پارك باش��ند. اينجاست كه اهميت پاركينگ 

مشخص مي شود. 
او با بيان اينكه مديريت ش��هري همواره راهكارهاي 
مختلفي را براي حل مش��كل پاركينگ مطرح كرده 
اس��ت،  تصريح ك��رد: يكي از اين راهكار ها س��اخت 
پاركينگ هاي مكانيزه در برخي از نقاط شهر بود. اما 
هزينه ايجاد و نگهداري چنين پاركينگ هايي بسيار 
زياد است و تجريه اين س��ال ها نشان داده است كه 
مردم نيز استقبال خوبي از اين پاركينگ ها نكرده اند. 
يكي از داليل عدم اس��تقبال مردم از پاركينگ هاي 
مكانيزه، عدم دسترسي به اين پاركينگ ها و طوالني 
شدن فرآيند پارك و خروج از پارك و عدم اطمينان 
به ايمني اين پاركينگ هاست. مردم ترجيح مي دهند 
خودرو خود را خيلي راح��ت در نزديك ترين مكان 
به مقص��د و در حاش��يه خيابان پارك كنن��د. زيرا 
حاشيه خيابان ها هزينه جاي پارك ندارد و حتي در 
مكان هايي كه توقف ممنوع است نيز پارك مي كنند. 
به همين دليل ش��هرداري در ط��رح جديد مكانيزه 
كردن پارك حاشيه اي، هزينه جاي پارك حاشيه اي 
را از مردم مي گيرد و اين باعث مي ش��ود از اين پس 
پارك حاشيه اي نيز هزينه داشته باشد و مردم تمايل 

بيشتري به استفاده از پاركينگ عمومي پيدا كنند.

     راهكا رهاي كوتاه مدت
 اين كارشناس شهرسازي با بيان اينكه عدم استقبال 
م��ردم از پاركينگ هاي عمومي در س��ال هاي اخير 
باعث ش��ده اس��ت تا بخش خصوص��ي عالقه اي به 
سرمايه گذاري براي ايجاد پاركينگ عمومي نداشته 
باشد، عنوان كرد: اين مشكل با مكانيزه كردن پارك 
حاشيه اي و تعيين هزينه نسبتا باال براي آن نسبت 
به پاركينگ هاي عمومي تا حدودي بر طرف مي شود. 

هزينه باالي پارك حاشيه اي باعث استقبال بيشتر 
مردم از پاركينگ هاي عمومي مي ش��ود و در نتيجه 
پاركينگ هاي عمومي بيش��تري ساخته مي شوند. 
همچني��ن درآم��د حاص��ل از پارك حاش��يه اي به 
شهرداري ها براي تامين بودجه الزم براي مشاركت 
و كمك به بخش خصوصي براي ايجاد پاركينگ هاي 
بيشتر كمك مي كند ولي نبايد اين نكته را فراموش 
كنيم كه ايجاد پاركينگ بيش از حد در ش��هر باعث 

كشش و جذب خودرو بيشتر در شهر مي شود.
رياض��ت ادام��ه داد: اكنون در اكثر ش��هر هاي دنيا، 
مديريت هاي ش��هري ت��الش مي كنند ش��هر را از 
خودرو خال��ي كنند و ب��ه جاي ش��هرهاي خودرو 
محور، شهرهاي انسان محور داشته باشند. ما بايد از 
راهكارهاي مناسب براي ايجاد شهر هاي انسان محور 
اس��تفاده كنيم زيرا ايجاد پاركينگ هاي عمومي در 

شهر، يك راهكار كوتاه مدت است. 

     راهكار هاي اساسي بلندمدت
به گفته اين كارشناس، علم شهرسازي و برنامه ريزي 
شهري مدرن در پي انتقال مراكز خريد به اطراف شهر 
است، بنابراين جذب سفر از مناطق مركزي شهر به 
اطراف حلقه مركزي شهر هدايت مي شود يعني با يك 
برنامه ريزي كالبدي مناسب مي توان حجم ترافيك 
در حلقه مركزي ش��هر را كاه��ش داد. او در اين باره 
توضيح داد: همچنين پاركينگ هاي داخل شهر هم 
بايد در نزديكي ايس��تگاه هاي مترو احداث شوند تا 
شهروندان خودرو هاي شخصي را آنجا پارك كرده و 
ادامه مسير را با وسايل حمل و نقل عمومي طي كنند. 
عالوه بر اين الزم است از ارايه مجوز به ساختمان هاي 
فاقد پاركينگ خودداري ش��ود تا به مرور به سمتي 
برويم كه خودرو ها از سطح خيابان هاي شهر جمع و 

فضا براي تردد باز شود.

     پاركينگ مراكز تجاري 
درمورد مراكز تجاري مركز ش��هر ني��ز بايد ضوابط 
به گونه اي باشد كه مجوز ساخت فقط به مجتمع هايي 
داده شود كه بتوانند پاركينگ الزم را براي مشتريان 
خود فراهم كنند. در شهر هاي بزرگ دنيا براي حل 
معضل پاركينگ به جاي افزايش تعداد پاركينگ ها، 
زير س��اخت هاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر 
را افزايش داده ان��د و در مراكز عمومي ش��هر مانند 
مراكز تجاري و اداري نيازي به اس��تفاده از وس��ايل 
نقليه شخصي وجود ندارد. مال ها و مراكز خريد نيز 
موظف شده اند فضاي كافي براي پاركينگ هم براي 
مشتريان و هم براي كساني كه در اين مراكز فعاليت 
مي كنند، احداث كنند به گونه يي كه در خيابان هاي 

اطراف اين مراكز ترافيكي به وجود نيايد. 
او در اي��ن ب��اره ادام��ه داد: اينگون��ه مراك��ز داراي 
پاركينگ هاي بس��يار بزرگ هس��تند و معموال در 

اطراف شهر ساخته مي ش��وند و نه در مركز شهر، تا 
افرادي كه قصد خريد با خودرو شخصي خود را دارند 
نيز بتوانند به اين مراكز مراجعه كنند، هرچند امكان 
رفت و آمد با حمل و نقل عمومي نيز براي اين اماكن 
در نظرگرفته مي شود. اين موردي است كه در ساخت 
مراكز تجاري تهران چندان رعايت نمي شود و اكثر 

مراكز خريد داخل شهر احداث مي شوند.

     پيشنهاد طراحي پاركينگ براي هر محله 
به گفته رياضت، يكي از ش��هر هاي انسان محور كه 
از قديم داراي پاركينگ هايي در حاش��يه شهر بود، 
فوالدشهر در نزديكي اصفهان اس��ت. او در اين باره 
توضيح داد: اين ش��هر توسط شوروي سابق طراحي 
و ساخته ش��د. در طراحي اين شهر، بخش مركزي 
محله ها را با طراحي مس��يرهاي پياده، به عابر پياده 
اختصاص دادند و بدين ترتيب مسيرهاي ايمن براي 
س��اكنان ايجاد كردند. پاركينگ ها را نيز به گونه اي 
در حلقه بيروني جانمايي كردند كه حداكثر فاصله تا 
مركز محله به صورت پياده بيش از 10 دقيقه نباشد. 
بدين ترتيب هي��چ خودرويي در بافت مركزي محله 
رفت و آمد نمي كرد و فضاي مركزي محالت به فضايي 

سرسبز و پرنشاط تبديل شده بود. 
او افزود: ما مي توانيم از اين الگو در ش��هر هاي خود 
بهره بگيريم بدين صورت كه مرز محالت ش��هر را با 
ايجاد كمربند سبز از يكديگر متمايز كنيم و در كنار 
حاشيه محالت و در زير زمين ها و فضاهاي باز موجود 
و حتي در زير خيابان هاي موج��ود، پاركينگ هاي 
عمومي زيرزميني ايجاد كنيم و با كنترل و مكانيزه 
كردن پارك حاش��يه اي، مانع از توق��ف خودرو در 
حاشيه خيابان ها و محالت شويم. بدين ترتيب جاي 
پارك مناس��ب در هر محله از تهران تا حدود بسيار 
زيادي تامين مي ش��ود. در محالتي ك��ه فضاي باز 
مناسب وجود ندارد مي توانيم در زير خيابان ها يك 
طبقه پاركينگ با فضاي محدود ايجاد كنيم و هزينه 
پارك در اين نوع پاركينگ ها را بسيار پايين بياوريم. 
همچنين بايد از اج��اره طوالني مدت و ماهيانه اين 
پاركينگ به افراد خودداري شود تا جاي پارك الزم 
براي پارك كوتاه م��دت را فراهم آوريم. عالوه بر اين 
ساكنان محل نيز مي توانند به صورت شبانه روزي از 

اين پاركينگ ها استفاده كنند.
اين كارشناس شهري با اشاره به اينكه هزينه ايجاد و 
نگهداري اين نوع پاركينگ ها مي تواند از محل اخذ 
هزينه پارك حاش��يه اي و عوارض و اجاره پاركينگ 
تامي��ن ش��ود، اظهار ك��رد: خودروها وقت��ي پارك 
مي ش��وند هيچ گونه اس��تفاده اي براي شهروندان 
نخواهند داشت، پس الزم نيست روي سطح زمين و 
در ديد شهروندان باشد و مي توان آنها را به يك طبقه 
زير زمين انتقال داد و بهترين مكان، زير خيابان هاي 
ش��هر اس��ت. اين پاركينگ ها مي توان��د به صورت 

هوشمند اداره شود و ش��هروندان مي توانند قبل از 
ش��روع س��فر، از طريق نصب يك اپليكيشن، تعداد 
جاي خالي در پاركينگ مورد نظر را مشاهده و اقدام 

به پارك خودرو خود كنند .

     طراحي فروشگاه هاي سواره محور
به گفته رياضت، يكي ديگر از پيش��نهادهاي جالب 
و كاربردي، ايجاد فروش��گاه هايي است كه مشتري 
با خودرو خود وارد فروش��گاه شده و خريد را توسط 
خودرو انجام مي ده��د و بدين ترتيب ديگر نيازي به 
پيدا كردن جاي پارك ندارد. او در اين باره توضيح داد: 
اين فروش��گاه ها و هايپرماركت ها مي توانند در چند 
طبقه ساخته شوند و مشتريان با توقف در باجه هاي 
مربوطه و انتخاب مواد غذايي و بهداشتي و... از روي 
مانيتور نصب شده روي ديوار، سفارش خود را ثبت 
كنند و سفارش ها توس��ط سيستم مكانيزه در سبد 
خريد به مشتري تحويل داده شود. خريد به اين روش 
بس��يار س��ريع و راحت و بوده و خودروهاي در حال 
حركت مي توانند خريد روزانه خود را انجام دهند و از 
فروشگاه خارج شوند. از اين روش مي توان در مراكز 

شهر استفاده كرد.

     لزوم استفاده از راهكارهاي جديد
او با بيان اينكه مش��كالت امروزه شهرهاي ما نسبت 
به گذش��ته بس��يار پيچيده و بزرگ تر ش��ده اند و با 
راهكارهاي ساده و قديمي و تاريخ گذشته نمي توان 
انتظار شهري مناسب براي زندگي را داشت، عنوان 
كرد: ما بايد با استفاده از تكنولوژي روز و بهره گيري از 
استارت آپ ها و جوانان نخبه، راهكارهاي اختصاصي 
خودمان را ارايه دهيم تا بتوانيم ش��هرهايي انس��ان 

محور و قابل زيست داشته باشيم.

     پاركينگ زيرپل ها، راهكاري مفيد
محم��د س��االري، ريي��س كميس��يون معم��اري 
وشهرسازي شوراي شهر نيز در گفت وگو با »تعادل« 
در پاسخ به اينكه آيا تبديل زير پل ها به پاركينگ از 
نظر اصول شهرسازي درست اس��ت يا خير، عنوان 
كرد: به نظ��ر من مانعي ب��راي اين موض��وع وجود 
ندارد ام��ا بعضي اوقات ش��هرداري زي��ر پل ها را به 
يك س��ري كاربري هاي خدماتي مانن��د كارواش يا 
كاربري هايي تبديل مي كندكه هيچ نوع تناس��بي 
با موقعي��ت زير پل ها ن��دارد و باعث مي ش��ود هم 
ترافيك ايجاد شود و هم با ايجاد يك سري سازه هاي 
غير متجانس در اين اماكن،  س��يماي شهري بر هم 
مي ريزد ك��ه باره��ا در اين خصوص به ش��هرداري 
تذك��ر داده ايم. ام��ا در جاهايي كه س��رانه فضاهاي 
خدمات��ي ازجمل��ه پاركين��گ عمومي كم اس��ت، 
 تبديل زيرپل ها به پاركينگ مي تواند راهگشا باشد. 
ساالري در پاسخ به اينكه ايجاد كاربري جديد در زير 

پل ها از جمله پاركينگ آيا به لحاظ ايمني مش��كلي 
ايج��اد نمي كند،  گفت: اين پل ها بر اس��اس مقررات 
ملي ساختمان احداث و ساخته مي شوند. نگهداري از 
پل ها موضوعي است كه شهرداري بايد به شكل مداوم 
انجام دهد اما اينكه امكان ريزش وجود داشته باشد 
بعيد است. در شرايط خاص مانندزلزله ممكن است 
اين اتفاق رخ دهد.در ش��رايطي مانند زلزله بسياري 
از ساختارهاي شهر ممكن اس��ت آسيب ببينند اما 
پل هايي كه ساخته مي شوند معموال از مقاومت الزم 
برخوردارند.در مجموع چنانچه اس��تفاده از زير پل 
به عنوان پاركينگ مزاحمتي براي مردم ايجاد نكند 
و منجر به افزايش ترافيك نش��ود راه حل مناس��بي 
براي مشكل نبود پاركينگ در محله هاي شهر تهران 

محسوب مي شود.

     ساخت پاركينگ در طرح تفصيلي 
او در خصوص آنچه در ط��رح تفصيلي و طرح جامع 
براي پاركينگ هاي مورد نياز شهر تهران آمده است 
ني��ز توضيحاتي ارايه ك��رد و گفت: بر اس��اس مفاد 
طرح تفصيلي الزام ش��ده اس��ت تمام خانه ها، مراكز 
مسكوني، تجاري، عمومي، اداري و مراكز چند منظوره 
پاركينگ مورد نياز خود را تامين كنند.اكنون تهران به 
پاركينگ هاي عمومي نياز دارد اما بايد در نظر داشت 
كه تامين پاركينگ در مناطق مركزي شهر با مناطق 
حاشيه اي آن متفاوت است. همچنين تامين پاركينگ 
در شهرهاي بزرگ دنيا به گونه اي متفاوت با آنچه ما در 
شهرداري دنبال مي كنيم، انجام مي شود.در شهرهاي 
بزرگ، سازندگان مراكز شهر را ملزم به ساخت و تامين 
پاركينگ نمي كنند زيرا آنها به اين نتيجه رسيده اند كه 
سفرها در مناطق مركزي شهرها بايد مبتني بر حمل 
و نقل همگاني انجام ش��ود و الزام به تامين پاركينگ 
س��اختمان هاي تجاري، اداري و خدماتي در مناطق 
مركزي منجر به جذب س��فر بيش��تر با وسيله نقليه 
شخصي مي ش��ود.بنابراين رويكرد آنها اين است كه 
براي ساختمان هاي مسكوني پاركينگ كمتري ايجاد 
شود و براي ساختمان هاي اداري، تجاري و خدماتي 
نيز پاركينگ تعريف نشود. پاركينگ هاي عمومي نيز 
بيشتر در مناطق حاشيه اي كه داراي حمل و نقل ريلي 
هستند ايجاد مي شود تا مردم با وسيله نقليه شخصي، 
خود را به خطوط ريلي برس��انند و سفر خود را با اين 
خطوط دنبال كنند.در واقع نظريات تامين پاركينگ 

در دنيا تغيير كرده است.
س��االري ادامه داد: در برخي شهرهاي اروپايي حتي 
اس��تفاده از خيابان ه��اي فرعي براي ج��اي پارك 
نيازمند پرداخت هزينه اس��ت. به همين دليل مردم 
ترجي��ح مي دهند فقط در صورت نياز ماش��ين هاي 
خود را از پاركينگ ش��خصي بيرون بياورند يا اينكه 
حتما پاركينگ ش��خصي براي خود تهيه مي كنند 
زيرا به محض بي��رون آوردن خودرو از پاركينگ بايد 
هزينه ه��اي اس��تفاده از آن را پرداخت كنند. اكنون 
شهر بارسلون در خصوص استفاده از پاركينگ ها به 
خوبي فرهنگ سازي كرده و مردم فقط در صورت نياز 

از خودروي شخصي استفاده مي كنند.

     ديدگاه هاي نوين در ساخت پاركينگ
او در پاس��خ به اينكه آيا در مديريت كنوني س��اخت 
پاركينگ در دستور كار قرار دارد يا خير  اظهار كرد: تا 
االن اين موضوع انجام شده و در مصوبات شوراي شهر 
نيز ساخت پاركينگ آورده شده است. براساس يكي از 
مصوبات شوراي شهر، شهرداري ملزم است عوارضي 
كه از محل پاركينگ ها كسب مي كند به حساب هاي 
خاصي واريز كند و از آن ب��راي تامين پاركينگ هاي 

عمومي استفاده كند. 
او با تاكيد بر اينكه اكنون ديدگاه هاي جديدي در حوزه 
س��اخت پاركينگ هاي عمومي در دنيا شكل گرفته 
است، تصريح كرد: بر اساس تجربيات جهاني نظرات 
جديدي مطرح ش��ده و آن اين اس��ت كه در مناطق 
مركزي به جاي ساخت پاركينگ، حمل و نقل عمومي را 
گسترش دهيم. بنابراين اكنون در كميسيون معماري 
و شهرس��ازي و حتي در جلسات كميس��يون ماده 5 
به دنبال اين هس��تيم كه در مطالعات قبلي بازنگري 
صورت گيرد و رويكردهاي نويني در خصوص ساخت 

پاركينگ ها در طرح تفضيلي اعمال شود.
در مجموع براي حل مشكالت مربوط به پاركينگ هاي 
شهر تهران برخي معتقدند، بايد تعداد پاركينگ هاي 
مكانيزه در سطح شهر افزايش يابد؛ اما ايجاد و نگهداري 
از اين پاركينگ ها گران است و برخي از كارشناسان نيز 
معتقدند كه بايد پاركينگ هاي طبقاتي در سطح شهر 
ايجاد ش��ود و در برخي از طبقات آن كاربري تجاري 

بدهيم تا هزينه ها جبران شود. 
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي 
شهر تهران نيز پيش تر در گفت گو با »تعادل« عنوان 
كرده بود يا بايد رويكردم��ان در تامين پاركينگ در 
سطح شهر و خيابان هاي اصلي باشد يا بايد پاركينگ 
بخش هاي ديگر همچون مسكوني و تجاري را فعال 
كنيم؛ ام��ا از آنجايي كه رويكردم��ان خودرو محور 
نيست و مديريت شهري جديد بر پايه انسان محوري 
است، از اين رو، تامين پاركينگ در حاشيه خيابان و 
مكان هاي عمومي در چارچوب و استراتژي مديريت 
ش��هري نيس��ت و به همين دليل مي توانيم با ايجاد 
پاركينگ هاي منطقه اي يا ات��كا به پاركينگ برج ها 
و مراكز خريد اين مش��كل را حل كنيم. عضو هيات 
رييسه شوراي اسالمي ش��هر تهران با بيان اينكه در 
بودجه سال آينده قطعا مبلغ ساخت پاركينگ هاي 
محل��ه اي افزايش مي يابد، گفت: ش��هرداري تهران 
نيز نرخ ساخت پاركينگ توسط شركت هاي بخش 
خصوصي را تعديل كرده تا ساخت پاركينگ عمومي 

براي سرمايه گذاران به صرفه تر باشد.
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سيگنال اشتباه به شهروندان
دليل اصلي بسياري از 
مشكالت ش��هر تهران 
اين اس��ت كه در اولين 
طرح تفصيلي كه براي 
شهر تهران ديده شد، از 
يك مدرنيسم ابتر، نيمه 
كاره و خام استفاده شده 
است .تمام برنامه هايي 
كه براي ش��هر طراحي 
ش��ده و حتي قوانيني كه در اين زمينه تدوين 
شده اس��ت، خودرو محور هس��تند. متاسفانه 
اكثر اين برنامه ها و قوانين ضد محيط زيس��ت، 
ضد فرهنگ، ضد توس��عه وض��د هويت ملي و 
بومي گرايي اس��ت و در حقيق��ت نابود كننده 
توس��عه پايدار بوده و به شدت حقوق نسل هاي 

بعدي ما را از بين برده است. 
تهران پرچمدار توس��عه در كش��ور محسوب 
مي شود و اين توسعه از 100 سال پيش شروع 
شد و طي اين سال ها ما فرهنگ خود را قرباني 
توس��عه كرده و نه تنها در تهران بلكه در ديگر 
كالن شهرهاي كشور نيز شرايط را براي ماشين 
و خودرو تس��هيل ك��رده و نقش انس��ان را در 
كوچه ها و خيابان هاي شهر كمرنگ كرده ايم.

براي مثال 15 سال است كه شهرداري درگير 
طرح حصار ناصري و ميدان امام خميني است. 
در همه اين سال ها مسووالن شهري به دنبال 
راهي بودن��د تا از زيرزمين تونل��ي براي عبور 
ومرور و ت��رد خودرو ها باز كنن��د و اين يعني 
هنوز تفكر خودرومحور بر مديران شهري حاكم 
است. اين موضوع را بارها به مسووالن شهري 
تذكر داده و عن��وان كردم كه باي��د محدوده 
حصار ناصري را از ترافيك عبوري خالي كنيد و 
اجازه عبور اتومبيل شخصي در اين مسير داده 
نشود و فقط وسايل حمل و نقل عمومي اجازه 
تردد در اين مسير را داشته باشند تا اين بافت 

تاريخي احيا شود.
متاس��فانه تهران الگوي شهرهاي ديگر كشور 
اس��ت و هر اش��تباهي كه در اين شهر صورت 
مي گي��رد در ش��هرهاي ديگر ني��ز عينا تكرار 
مي شود. براي مثال درتهران قانون »60درصد 

شمال زمين« اجرايي شد.
بر اين اس��اس بناي هر ملك از شمال آن آغاز 
شده )البته در امالك ش��مالي و جنوبي( و در 
همه امالك، بناي اجرايي مي تواند تا 60 درصد 
طول زمين )طول قبل از اصالحي( به عالوه دو 
متر مازاد 60 درصد طول زمين اجرا مي شود.

هر چن��د اين قانون داراي اش��كاالتي اس��ت 
هم اكنون در تمام ش��هرهاي كشور از جنوب 
تا ش��مال و از ش��رق تا غرب اجرايي مي شود. 
در تهران شاهد آن بوديم كه گاه در بافت هاي 
تاريخي اجازه ساخت طبقات داده شده و براي 
آن مجوز ساخت پاركينگ هم صادر كرده اند 
كه اين كار در هيج كجاي دنيا انجام نمي شود. 
چندين دهه است در ش��هرهاي بزرگ به اين 
نتيجه رسيده اند ساخت پاركينگ در مناطق 
مركزي باعث جذب مسافر به اين محدوده ها 
مي ش��ود. عموما پل ه��ا در مناط��ق مركزي 
و پرتردد ش��هر تهران قراردارند و با س��اخت 
پاركينگ در زير پل ها اين پيام را به شهروندان 
منتقل مي كنيم با خودروي شخصي خود وارد 
اين مناطق شوند و با خيال راحت ماشين خود 

را پارك كنند.
س��اخت پاركين��گ در زي��ر پل ه��ا ادامه اين 
فرهنگ اشتباه است. مردم عادت كرده اند كه 
از خانه تا محل كار با خودروي شخصي بروند و 
حاضرند گاه براي دقايق طوالني تا نيم ساعت 
و حتي بيشتر هم دنبال جاي پارك بگردند اما 
فرهنگ اشتباه استفاده از خودروي شخصي را 

تغيير ندهند.
اكنون در بس��ياري از ش��هرهاي بزرگ دنيا و 
شهرهاي توريس��تي كه درآمدهاي زيادي از 
محل توريسم جذب مي كنند، ساخت پاركينگ 
منسوخ شده اس��ت و مديران شهري به دنبال 
خالي كردن شهرها از خودرو هستند. همچنين 
اس��تفاده از پاركينگ ه��ا هر روز س��خت تر و 
هزينه هاي آن نيز سنگين تر مي شود.مديريت 
شهري ما به اين تجربه آگاه است و مي داند كه 
بايد در جهت انس��ان محوري حركت كند اما 
نمي دانم چه الزامي باعث مي شود تا زير پل هاي 
ش��هر را تبديل به پاركينگ كن��د. اكنون يك 
فرهنگ اش��تباه ديگر نيز در حال شكل گيري 
است و شاهد آن هستيم كه موتورسوارها سمت 
راس��ت بزرگراه ها و خيابان هاي اصلي را از آن 
خود مي دانند و اگر خودروها وارد اين قسمت 
از خيابان ش��وند با برخورد تند موتورس��وران 

مواجه مي شوند.
روس��تاهاي لويزان، مبارك آباد و حسين آباد 
تا 20 س��ال پيش باغ بود و مي توانس��ت يك 
تنفسگاه عالي براي شهر تهران محسوب شود 
اما اكنون زير فشار ساخت و ساز تمام باغ هاي 
آن از بي��ن رفته و خيابان ه��اي اين مناطق به 
گون��ه اي طراحي ش��ده اند كه رف��ت و آمد را 
بسيار سخت كرده است. حجم ترافيك نيز در 
خيابان ها بسيار باالس��ت. اكثر خيابان ها يك 
طرفه اس��ت و برخي خيابان ها را نيز بسته اند. 
سوال اينجاست كه چرا بايد اجازه اين حجم از 
ساخت و ساز داده شود و اكنون براي جلوگيري 
از تجميع جمعي��ت محدوديت هاي ترافيكي 

ايجاد كنند.
بنابراين نياز است تا تغيير جدي در طرح هاي 
جامع و تفصيلي ش��هر ايجاد و در آن س��اخت 
پاركينگ ه��ا محدود و توس��عه ب��ر محوريت 
اتومبيل ش��خصي كنار گذاش��ته ش��ود تا در 
آينده يك توسعه محيط زيست محور و مبتني 

بر هويت تاريخي و جغرافيايي داشته باشيم.

سعيد سادات نيا
كارشناس شهري

   عباس رياضت، كارشناس شهري: علم شهرسازي و برنامه ريزي شهري مدرن در پي انتقال مراكز خريد به اطراف شهر است، 
بنابراين جذب سفر از مناطق مركزي شهر به اطراف حلقه مركزي شهر هدايت مي شود يعني با يك برنامه ريزي كالبدي مناسب 
مي توان حجم ترافيك در حلقه مركزي شهر را كاهش داد. همچنين پاركينگ هاي داخل شهر هم بايد در نزديكي ايستگاه هاي 
مترو احداث شوند تا شهروندان خودرو هاي شخصي را آنجا پارك كرده و ادامه مسير را با وسايل حمل و نقل عمومي طي كنند. 
عالوه بر اين الزم است از ارايه مجوز به ساختمان هاي فاقد پاركينگ خودداري شود تا به مرور به سمتي برويم كه خودرو ها از 
سطح خيابان هاي شهر جمع و فضا براي تردد باز شود. درمورد مراكز تجاري مركز شهر نيز بايد ضوابط به گونه اي باشد كه مجوز 
ساخت فقط به مجتمع هايي داده شود كه بتوانند پاركينگ الزم را براي مشتريان خود فراهم كنند. در شهر هاي بزرگ دنيا براي 

حل معضل پاركينگ به جاي افزايش تعداد پاركينگ ها، زير ساخت هاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر را افزايش داده اند و در مراكز عمومي شهر 
مانند مراكز تجاري و اداري نيازي به استفاده از وسايل نقليه شخصي وجود ندارد. مال ها و مراكز خريد نيز موظف شده اند فضاي كافي براي پاركينگ هم 
براي مشتريان و هم براي كساني كه در اين مراكز فعاليت مي كنند، احداث كنند به گونه اي كه در خيابان هاي اطراف اين مراكز ترافيكي به وجود نيايد

    محمد ساالري، رييس كميسيون معماري وشهرسازي شوراي شهر: به نظر من مانعي براي ساخت پاركينگ زير پل ها وجود 
ندارد اما بعضي اوقات شهرداري زير پل ها را به يك سري كاربري هاي خدماتي مانند كارواش يا كاربري هايي تبديل مي كندكه 
هيچ نوع تناسبي با موقعيت زير پل ها ندارد و باعث مي شود هم ترافيك ايجاد شود و هم با ايجاد يك سري سازه هاي غير متجانس 
در اين اماكن،  سيماي شهري بر هم مي ريزد كه بارها در اين خصوص به شهرداري تذكر داده ايم. اما در جاهايي كه سرانه فضاهاي 
خدماتي ازجمله پاركينگ عمومي كم است، تبديل زيرپل ها به پاركينگ مي تواند راهگشا باشد. اين پل ها بر اساس مقررات 
ملي ساختمان احداث و ساخته مي شوند. نگهداري از پل ها موضوعي اس�ت كه شهرداري بايد به شكل مداوم انجام دهد اما 
اينكه امكان ريزش وجود داشته باشد بعيد است. در شرايط خاص مانندزلزله ممكن است اين اتفاق رخ دهد.در شرايطي مانند 

زلزله بسياري از ساختارهاي شهر ممكن است آسيب ببينند اما پل هايي كه ساخته مي شوند معموال از مقاومت الزم برخوردارند.  در مجموع چنانچه 
استفاده از زير پل به عنوان پاركينگ مزاحمتي براي مردم ايجاد نكند و منجر به افزايش ترافيك نشود راه حل مناسبي براي مشكل نبود پاركينگ در 

محله هاي شهر تهران محسوب مي شود

برش
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شيوهجديدكالهبرداري؛تماسميگيرند،قطعميكنندومنتظرتماسبرگشتميمانند

وسوسهمشتركانباشمارههايناشناسبينالمللي
گروه دانش و فن   

كالهبرداري Wangiri به اين صورت عمل مي كند 
كه كالهبردار، يك روبوكال يا روبات تماس گيرنده را 
روي يك ش��ماره قرار مي دهد و بعد از يك يا دو بوق، 
تماس را قط��ع مي كند. اين روبات ه��ا حتي ممكن 
اس��ت چندين بار با يك ش��ماره تماس بگيرند. ايده 
اين كالهبرداري هم اين است كه شخصي كه تماس 
ازدست رفته را دريافت كرده، با شماره تماس بگيرد؛ 
مش��كل هم اينجاس��ت كه افراد معم��وال در صورت 
مشاهده تماس هاي ازدست رفته، براي آگاهي از اينكه 
چه كسي با آنها تماس گرفته، اقدام به گرفتن شماره 
مي كنند؛ زماني كه مشترك اين كار را انجام داد، از او 
خواسته مي شود هزينه هاي مسافت طوالني را براي 
اتصال تماس بپردازد، كه بخش��ي از آن به كالهبردار 
پرداخت مي ش��ود و اين موضوع مي تواند براي كاربر 

گران تمام شود. 
ت��ا ب��ه ح��ال از ش��ماره اي بين الملل��ي ك��ه آن را 
تشخيص نداده باش��يد، با شما تماس گرفته اند؟ اين 
تماس ها ممكن اس��ت يك كالهبرداري باش��د كه 
 Wangiri« ي��ا ،»Wangiri Fraud« ب��ه آن
Scam« مي گوين��د؛ نوع��ي از كالهب��رداري ك��ه 
مي تواند هزينه زيادي براي ش��ما داش��ته باشد. اما 
 كالهبرداريWangiri چطور عمل مي كند؟ كلمه

 Wangiri يك كلمه  ژاپني به معناي تماس و قطع 
تماس )one ring and drop( اس��ت و اين دقيقا 
 Wangiri كاري است كه در كالهبرداري به شيوه 

انجام مي شود.
در اي��ن ش��يوه از كالهب��رداري، مهاجم يكس��ري 
ش��ماره هاي ويژه ي��ا پرمي��وم )premium( تهيه 
مي كند. )شماره هاي پرميوم شماره هايي هستند كه 
جهت ارايه س��رويس خاصي ايجاد شده اند و هزينه 
تماس با آنها بيش��تر از حالت معمولي است( و از آنها 
به صورت رندوم به شماره هاي سراسر دنيا تماس هايي 
را برق��رار و بالفاصل��ه قطع مي كنند ت��ا يك تماس 
ازدس��ت رفته )Missed Call( در گوش��ي قرباني 
مشاهده شود. روش اين كالهبرداري اينگونه است كه 
كالهبرداران ابتدا يك تماس كوتاه با مشترك برقرار 
كرده و به س��رعت قطع مي كنند اما تع��داد زيادي از 
مش��تركان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس 
ناموفق، اقدام به برقراري تماس با فرد تماس گيرنده 
كنن��د؛ به دليل آنكه اين تماس ها از سرش��ماره هاي 
بين المللي برقرار مي شود، به محض تماس هزينه هاي 

سنگيني به مشترك تحميل مي شود. 
 در صورت��ي ك��ه قرباني ب��ه برقراري تم��اس مجدد 
)Call Back( با مهاجم اقدام كند، يك پيام ضبط شده 
براي وي پخش ش��ده و بدون اينكه فرد متوجه باشد 
درگير قبوض باال مي ش��ود؛ اغلب مهاجمان  س��عي 
مي كنند با طرح موضوعات جذاب مانند برنده شدن 
مش��تري در التاري و غيره قربان��ي را جهت صحبت 
بيشتر ترغيب و هزينه بيشتري را به وي تحميل كنند.

تماس هاي Wangiri  با مشتركاني از سراسر 
جهان

اين نوع كالهبرداري مش��تركاني از اپراتورهاي تلفن 
همراه مختلف را در سراسر جهان هدف قرار داده و حتي 
نمونه هاي آن در ايران هم مشاهده شده است و اگرچه 
تالش هايي براي جلوگيري از آنها صورت گرفته، اما 
هنوز هم احتمال اين وجود دارد كه تعدادي از شماره ها 
بتوانند همچنان از اين روش استفاده كنند. كميسيون 
ارتباطات ف��درال هم در اين زمينه به مردم هش��دار 
داده اس��ت. اخيرا نيز گزارش هايي مبني بر افزايش 
كالهبرداري Wangiri منتشر شده است و بسياري 
افراد از سراسر جهان عنوان كرده  اند كه چندين تماس 
ازدست رفته با شماره هاي ناشناس بين المللي دريافت 
كرده اند. اين تماس ها عمدتا از كش��ورهاي كوچك 
يا در حال توس��عه منش��أ مي گيرد. به عن��وان مثال، 
وب سايت آف كام گزارش مي دهد كه موارد اخير شامل 
تماس هايي است كه از كشورهايي مانند بوتسوانا، گينه 
و گويان نشأت گرفته است. اين كشورها داراي كدهايي 
هستند كه به ترتيب با +267، +2424 و +592 شروع 
مي شوند. از طرفي گزارش هاي خبري منتشرشده در 
وب سايت اديشن س��ي ان ان حاكي از تماس گسترده 
شبانه در ايالت نيويورك و آريزونا است و كالهبرداران 
كدهاي منطقه اي را پشت سر هم هدف قرار مي دهند. 
البته اين ش��ماره ها ممكن اس��ت از هر كجاي جهان 
باش��د، بنابراين كميسيون ارتباطات فدرال به عنوان 
يك قاعده كلي توصيه مي كند كه در صورتي كه منتظر 
يك تماس از خارج كشور نيستيد، تا آنجا كه ممكن 
اس��ت با ش��ماره تلفن هاي ورودي كه نمي شناسيد، 

خودرا درگير نكنيد.
گزارش منتشرشده در وب س��ايت هايا، حاكي از آن 
است كه كالهبرداري Wangiri ريشه اي چند ساله 
دارد و براي اولين بار در س��ال 2013 در امريكا ظاهر 
شد و پس از آن طي س��اليان، در حالي كه بسياري از 
امريكا يي ها درگير اين كالهبرداري شده اند، شهرتي 
جهاني يافت و در كشورهايي از جمله ايرلند، اسكاتلند 
و آلمان نيز گس��ترش يافت. همچنين از ابتداي سال 
ميالدي، اين ش��يوه كالهبرداري بار ديگر به امريكا 
برگشته است و امريكايي ها اخيرا شاهد افزايش شديد 
تماس هايي با اين شيوه از سمت آفريقاي غربي بوده اند. 
حتي در برخي موارد مش��اهده شده كه كالهبرداران 
پيامي به شخص ارسال كرده و با مضمون هايي از جمله 
برنده شدن در يك مس��ابقه بخت آزمايي يا آگاهي از 
حال بستگان مسافر يا مريضش، وي را مجبور مي كنند 
كه با شماره  مورد نظر تماس بگيرد كه در آن صورت 
اگر قرباني وسوسه شده و اقدام به شماره گيري كند، 
برايش هزينه اي بين المللي خواهد داش��ت و به ازاي 
هر دقيقه، خط تلفنش به ميزان قابل توجهي ش��ارژ 
مي شود و متاسفانه فردي كه اينگونه مورد كالهبرداري 
قرار گرفته، ممكن است حتي تا زماني كه قبض خود 
را دريافت و خدمات پريميوم را روي قبض مش��اهده 

نكند، متوجه اتفاقي كه برايش افتاده نشود. مديرعامل 
هايا مي گويد: »كالهبرداران همواره روش هاي جديد 
و پيچيده تري را براي سوءاس��تفاده از مشتركان پيدا 
مي كنن��د و از طرفي مش��تركان نه تنه��ا روزبه روز با 
كالهبرداري ه��اي جديدي روبرو مي ش��وند، بلكه از 
روش هايي كه پيش از اين نتيجه گرفتند هم استفاده 
مي كنند. آنها اميدوارند كس��اني كه مورد حمالت و 
كالهبرداري قرار گرفتند، اين موارد را فراموش كنند، 
به همين دلي��ل آگاهي در م��ورد كالهبرداري هاي 

معمول بسيار مهم است.«

كالهب�رداري Wangiri  در اي�ران ه�م 
شايع شده

اين در حالي است كه س��ال گذشته، كالهبرداري به 
شيوه Wangiri در ايران هم اتفاق افتاد و محمدجواد 
آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- از 
كالهبرداري با تماس تلفني خارجي به صورت گسترده 
از مشتركان تلفن همراه كشور خبر داد كه هزينه زيادي 
را به قربانيان تحميل كرده است. وي عالوه بر دستور 
پيگيري مس��اله كالهبرداري تماس تلفني خارجي 
به شركت زيرس��اخت براي شناس��ايي و قطع منشأ 
كالهبرداري تلفني از روابط عمومي وزارت ارتباطات 
و همچنين اپراتورها درخواس��ت كرد تا در اين زمينه 
اطالع رساني هاي الزم را به منظور كاهش قربانيان انجام 
دهند. صرف نظر از منشأ اين تماس ها و كالهبرداري 

كه از داخل يا خارج از كش��ور هدايت مي شود، وزارت 
ارتباطات به مشتركان تلفن همراه توصيه كرد كه پس 
از برقراري هر تماس ناآشناي بين المللي و قطع مكالمه، 
نسبت به تماس دوباره با شماره مذكور خودداري كنند 
تا هزينه هاي سنگيني به آنها وارد نشود. آذري جهرمي 
در اين خصوص نوشته بود: »قانون بقاي كالهبردار و 
قاچاقچي؛ از بين نمي روند بلكه از شكلي به شكل ديگر 
تغيير ابزار مي دهند. يك روز پيامك كالهبرداري، اين 
روزها Missed Call و انتظار تماس و شارژ مشترك 
تلفن همراه. در اين روش تماس تلفني كوتاهي انجام و 
بعد تماس قطع مي شود و از آنجايي كه بسياري شماره 
تماس گيرنده را بررسي نمي كنند و براي پيگيري تماس 
مجددي با شماره برقرار مي كنند، تماسي با سرشماره 
بين المللي برقرار مي شود اما صدايي تبادل نمي شود و 
صرفا كاربر فكر مي كند كه تماس متصل نشده اما اين 
در حالي اس��ت كه تماس برقرار شده و هزينه تماس 
از حساب شارژ يا به حس��اب آخر ماه مشترك اضافه 
مي ش��ود. معموال در اين كالهبرداري ه��ا از مقاصد 
گران قيمت مكالمات بين المللي از جمله اپراتورهاي 
آفريقايي استفاده مي شود كه براي نمونه در هر دقيقه 
10 هزار تومان هزينه براي كاربر به دنبال دارد كه باعث 
مي شود به سرعت شارژ كاربران اعتباري به اتمام برسد 

و هزينه سنگيني به كاربران دايمي وارد شود.«
بنابراين اگر از يك ش��ماره ناش��ناخته بين المللي يا 
غيرمعمول يك تماس غيرمنتظ��ره دريافت كرديد، 

مراحل ساده اي وجود دارد كه مي توانيد براي محافظت 
از خود در برابر كالهبرداري Wangiri انجام دهيد. 
اول اينك��ه به تماس هاي غيرمنتظره از ش��ماره هاي 
بين المللي يا غيرمعمول پاس��خ ندهي��د، ديگر اينكه 
اگر از يك ش��ماره بين المللي ي��ا غيرمعمول، تماس 
ازدست رفته دريافت كرديد، براي تماس دوباره با آن 
شماره وسوسه نشويد. همچنين مي توانيد شماره هاي 
ناآشناي خارج از كشور و خدمات پريميوم را مسدود 
كنيد و اين شماره ها را با اپراتور خود به اشتراك بگذاريد 
تا بتوانند روي آنها تحقيق كنند. همچنين از آنجا كه 
در حال حاضر مسافران زيادي براي ايام اربعين از ايران 
به عراق رفته اند، ممكن است درصورت مشاهده تماس 
ازدست رفته، آشنايان شخص مسافر تصور كنند شماره  
ناآشنايي كه با آنها تماس گرفته، از كشور عراق و توسط 
مسافر آنهاست. اما با توجه به سوءاستفاده مهاجمان از 
اين موضوع توصيه مي شود تا زمان اطمينان از شماره 
ش��خص مورد نظر خود، با شماره از دست رفته تماس 
حاصل نكنيد تا متحمل هزينه هاي اضافي نش��ويد. 
بنابراين الزم است در صورتي كه مكالمات بين المللي 
نداريد به اين تماس ه��ا اعتنا نكرده و آنه��ا را ناديده 
بگيريد و همچنين با توجه به قرار گرفتن در آس��تانه 
اربعين و حضور بس��يار از زائران در عراق، اگر منتظر 
تماس آش��نايان و نزديكان خود كه به مراسم اربعين 
رفته اند، هستيد، كد كشور عراق كه 964+ است را به 

ياد داشته باشيد.
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 آپديت گوگل مپس 
براي افراد نابينا

گوگل با آپديت كردن اپليكيش��ن گوگل مپس 
راهنمايي ه��اي صوت��ي آن را بهب��ود داد تا افراد 
كم بينا و نابينا راحت تر به مقصد برسند. به گزارش 
ديجياتو، گوگل با انتش��ار پستي در وبالگ خود 
قابليت جديد گوگل مپ��س را اعالم كرد. با فعال 
كردن اين قابليت راهنمايي هاي صوتي با جزييات 
بيشتري انجام مي ش��ود تا افراد كم بينا و نابينا با 
دغدغه كمتري به مقصد برسند. گوگل مي گويد 
قابليت جديد عالوه بر افراد كم بينا، براي افرادي كه 
بينايي خوبي دارند اما مي خواهند براي اولين بار به 

جايي سفر كنند هم كاربردي خواهد بود.
قابليت هاي آپديت جديد توسط يكي از تحليلگران 
 »Wakana Sugiyama« شركت گوگل به نام
كه خود نابيناست، شرح داده مي شود. او قابليت 
جدي��د را به راهنمايي هايي كه در اتوبوس و مترو 
شنيده مي شوند تشبيه كرده و آنها را براي عبور 
از مس��يرهاي پررفت وآمد و شلوغ مفيد مي داند. 
تا پيش از آپديت جدي��د، گوگل مپس كاربر را از 
پيچ ها و چهار راه هاي پيش رو باخبر مي كرد؛ ولي 
در نسخه جديد فاصله رسيدن به پيچ با جزييات 
به كاربر گفته ش��ده و در صورتي ك��ه او در حال 
نزديك شدن به چهارراه شلوغ باشد، اپليكيشن 
او را در جريان قرار خواهد داد تا بيش��تر احتياط 
كند. راهنماي صوتي با پيغام هاي پش��ت سر هم 
كاربر را از بودن در مسير صحيح باخبر مي كند و 
اگر مسيري را اشتباه برود به او هشدار خواهد داد. 
قابليت جديد گوگل مپس در حال حاضر فقط در 
اياالت متحده و همچنين كاربران ژاپني در كشور 
ژاپن فعال ش��ده اس��ت. اين قابليت را مي توان با 
رفتن به بخ��ش Walking Options و فعال 
ك��ردن Detailed Voice Guidance در 
قسمت Navigation گوگل مپس فعال كرد. 
گوگل پشتيباني از زبان ها و كشورهاي ديگر را در 
به روز رساني هاي آينده به اپليكيشن مسيريابي 

خود اضافه خواهد كرد.

 اپل پيشتاز فروش گوشي
در سپتامبر شد

ب��ا وجود كاهش فروش گوش��ي هوش��مند در 
سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، اپل توانس��ته با آيفون 11 سهم خود از 
بازار گوشي هوشمند را افزايش دهد. به گزارش 
زومي��ت، كانترپوينت گزارش خ��ود را از ميزان 
فروش گوشي هاي هوش��مند در سه ماهه سوم 
س��ال 2019 در امريكا منتشر كرده است. اعداد 
و ارقام اين گزارش نش��ان مي دهد ميزان فروش 
گوش��ي هاي هوشمند نس��بت به سال گذشته 
كمتر شده اس��ت. در ماه آگوست امسال 11٫3 
ميليون دس��تگاه گوشي هوش��مند به فروش 
رسيده كه نسبت به س��ال گذشته چهار درصد 
كاهش نشان مي دهد. عالوه براين، بررسي فروش 
ماه هاي جوالي و آگوست كاهش 10 درصدي را 
نسبت به فروش سال گذش��ته در همين دوماه 

نشان مي دهد.
همان گونه كه انتظار مي رفت با معرفي و عرضه 
آيفون 11 كه نس��بت به مدل هاي سال گذشته 
شركت اپل با استقبال بيشتري مواجه شد، اپل در 
ماه سپتامبر پيشتاز فروش گوشي هاي هوشمند 
بوده  اس��ت. در بين گوش��ي هاي جديد آيفون، 
آيفون 11 پرومكس در زمان پيش فروش و هفته 
افتتاحيه فروش، بيشترين ميزان تقاضا را داشته 
 اس��ت، اما كانترپوينت انتظ��ار دارد در ماه هاي 
آينده تقاضا براي آيفون 11 استاندارد كه قيمت 
به صرفه تري دارد، بيشتر از آيفون 11 پرو مكس 
شود. در بين گوشي هاي سامسونگ هم گلكسي 
اس 10 با وجود كاهش تقاضا در ماه هاي گذشته، 
پرطرفدارترين پرچ��م دار اندروي��دي در همه 
شبكه هاي مخابراتي امريكا است. ميزان فروش 
گوشي هاي ميان رده  A10e، A20 و A50 ثابت 
مانده، اما گوشي  هاي گلكسي نوت 10 در مقايسه 
با گلكسي نوت 9 با كاهش تقاضا مواجه شده اند. 
 سامس��ونگ با عرضه گوشي گلكس��ي اس 10

5G با وجود استقبال نه چندان چشمگير مردم 
از گوشي هاي5G، همچنان بهترين فروشنده 

گوشي  5G در امريكا است.

هدست »واقعيت افزوده« 
اپل در راه است

به گفته يك تحليلگر دنياي فناوري، شايعه شده 
كه هدست »واقعيت افزوده« شركت اپل زودتر 
از موعد آماده  مي ش��ود. به گزارش ايسنا به نقل 
از ديلي مي��ل، مينگ چي  ك��و، تحليلگر چيني 
كه ب��ه پيش بيني صحيح س��خت افزارهاي اپل 
مي پردازد، به تازگي گفته كه عينك هوش��مند 
شركت اپل در نيمه نخست سال 2020 ميالدي 
آماده خواهد بود. همچنين پيش بيني شده كه 
اپل در طراحي اين هدست با برندهاي ديگر هم 

همكاري خواهد كرد.
پيش از اين شركت فيس بوك هم با شركت ريبن 
همكاري كرد تا عينك واقعيت افزوده خود را تا 
يكي، دو سال آتي توليد كند. به اين ترتيب، هنوز 
مش��خص نيس��ت كه اين عينك به چه شكلي 
خواهد بود. آي��ا طراحي آن به عينك فيس بوك 
نزديك تر است يا به هولولنز شركت مايكروسافت. 
پيش بيني هاي مينگ چي  كو چندين نكته ديگر 
را هم نشان مي دهد كه ممكن است شركت اپل 
در كنار توسعه اولين عينك واقعيت افزوده خود، 
خبرهاي ديگري هم داشته باشد. به عنوان مثال، 
سيستم عامل iOS 13 از هدست واقعيت افزوده 
اپل پش��تيباني كند. عالوه بر اينها ممكن است 
شركت اپل يك آيپد پروي جديد را عرضه كند 

كه مجهز به حسگرهاي سه بعدي است.

توصيه هاي رييس رگوالتوري به زائران اربعين
اگرچه ظرفيت ش��بكه ارتباطي كش��ور در مس��ير 
راهپيمايي زوار دو برابر ش��ده اما براي استفاده بهتر 
از امكانات ارتباطي، زائران بايد نكات مهمي را درباره 
تهيه سيم كارت و استفاده از اينترنت در نظر بگيرند. 
به گزارش مهر، نق��ش ابزارهاي ارتباطي در برقراري 
ارتباطات مش��تاقان حض��ور در راهپيمايي اربعين 
حسيني، همه ساله پررنگ تر مي شود و اين موضوع 
س��بب ش��ده تا هرس��ال تدابير ويژه اي براي تامين 
ارتباط��ات باكيفيت در اين ايام درنظر گرفته ش��ود. 
اگرچه در شرايط عادي ميزان ترافيك مكالمات ميان 
ايران و ع��راق روزانه حدود 150 هزار دقيقه تخمين 
زده مي شود، اما برآوردها نشان مي دهد كه اين ميزان 
در اي��ام اربعين به بيش از 20 براب��ر افزايش مي يابد. 
براي مثال طبق اعالم ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
سال گذشته و در فاصله يك هفته مانده تا روز اربعين 
)از 23 تا 30 مهرماه 97( بيش از 5.5 ميليون دقيقه 
مكالمه بين عراق و ايران تبادل ش��د كه سهم تماس 
از عراق به ايران بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به 
افزايش چندبرابري نياز مشتركان به خدمات ارتباطي 
در مرزهاي دو كشور، وزارت ارتباطات با ايجاد كميته 
تامين مناسبت هاي ملي مذهبي متشكل از شركت 
ارتباطات زيرس��اخت، س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات، مخابرات و اپراتوره��اي موبايل، در قالب 
افزايش ظرفيت زيرساخت هاي ارتباطي، تخصيص 
باندفركانسي جداگانه، راه اندازي اينترنت واي فاي و 
كيوسك هاي تلفن در مرزهاي منتهي به خاك عراق 
)خسروي، مهران، شلمچه و چذابه(، نصب آنتن هاي 
موبايل سيار و افزايش ظرفيت آنتن دهي، همه ساله 
امكاناتي را براي زائران اربعين فراهم مي كند. با وجود 
اين، بررسي ها نش��ان مي دهد كه با توجه به ازدحام 
جمعي��ت در مرزهاي كش��ور و نيز ب��ه دليل كمبود 
امكانات در كش��ور عراق، زائران اربعين در سال هاي 
گذش��ته از دريافت خدمات ارتباطي رضايت كامل 
نداشته و آنطور كه بايد نمي توانستند مكالمه موفق 
داش��ته يا از اينترنت بدون قطعي و وصلي اس��تفاده 
كنند. امسال اما براي تامين ارتباطات زائران اربعين 
حسيني، وزارت ارتباطات از چندماه پيش مذاكرات 
خود را با طرف عراقي آغاز كرد تا مش��كالت كمبود 
ظرفيت در كش��ور عراق كه س��بب ش��ده سال هاي 
گذشته، برخي ارتباطات به موفقيت نرسد، برطرف 
شود. از سوي ديگر، با دستور وزير ارتباطات، شركت 
زيرس��اخت، اپراتورهاي موبايل و شركت مخابرات 
ايران نيز نس��بت به افزايش ظرفيت هاي شبكه خود 

اقدام كرده اند.

در اين راستا، حسين فالح جوش��قاني، معاون وزير 
ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در مورد آخري��ن وضعيت تامين ارتباطات 
براي زائران اربعين حس��يني گفت: »ما طي روزهاي 
گذشته از مرزهاي خسروي، مهران، شلمچه و چذابه 
بازديد داشتيم و از نزديك در جريان آخرين اقدامات 
انجام شده براي تامين سرويس دهي به زوار اربعين 
قرار گرفتيم. هم اكنون تمامي مسيرهاي زيرساخت 
ارتباطي منتهي به پايانه هاي مرزي كشور، مجهز به 
فيبرنوري شده و پهناي باند اينترنت نيز براي پايانه ها 
فراهم است. با توجه به اينكه سال گذشته در مقطعي 
با قطعي فيبرنوري مواجه ش��ديم، امسال دو مسير 
فيزيكي جداگانه به صورت پش��تيبان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. همچنين ارتباطات راديويي در همه 
مرزهاي كش��ور برقرار است و يك ارتباط ماهواره اي 
نيز براي مسير ش��لمچه و چذابه درنظر گرفته شده 
ك��ه در صورت لزوم و در موارد خاص، امكان برقراري 
ارتباطات را فراهم مي كند. در كليه جاده هاي منتهي 
به پايانه هاي مرزي كشور، درايو تست )تست كيفيت 
با ماشين( انجام شده است و غير از معدود نقاط كور 
در اين مس��يرها، كل مسير تحت پوشش نسل 3 و 4 

تلفن همراه قرار دارد.«
فالح جوشقاني در مورد نصب س��ايت هاي موقت و 
پرتابل در نقاط ج��اده اي منتهي به پايانه هاي مرزي 
كشور براي بهبود ارتباطات زائران اربعين تاكيد كرد: 
»عمليات نصب هشت س��ايت موبايل در كرمانشاه، 
پنج س��ايت در ايالم و هفت س��ايت در خوزستان از 
سال گذشته انجام شده است و امسال نيز پنج سايت 

موقت تلفن همراه در پايانه خسروي، 13 سايت در مرز 
مهران و 14 سايت موقت در چذابه و شلمچه نصب و 
راه اندازي شده است. پيش بيني مي شود امسال تعداد 
زائران اربعين نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش 
يابد و ظرفيت ش��بكه ارتباطي كش��ور براي تامين 
ارتباطات زوار نسبت به س��ال گذشته دو برابر شده 
است.« وي با تاكيد بر اينكه تيم هاي فني و پشتيبان 
از س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي و 
اپراتورها در پايانه ها مس��تقر شدند، افزود: »يك تيم 
پايش و پاس��خگويي نيز در پايانه هاي مرزي مستقر 
هستند كه در صورت بروز مشكل و اعالم آن، مي توانند 
موضوع را گزارش و پيگيري كنند. مسير ارتباطي ما با 
زائران، سامانه 195 است و زائران مي توانند در صورت 
بروز مشكل ارتباطي، گزارش آن را به سامانه تلفني 
195 اعالم كنند تا بطور ويژه به آن رس��يدگي شود. 
براي رفع مش��كل نقاط كور و مشكالت سايت هاي 
BTS، هماهنگي هاي مناسبي در حال انجام است و 
حتي برخي سايت ها به دليل نبود امكانات، در حال 
سرويس دهي با ژنراتور هستند. گزارشي كه از سوي 
اپراتورهاي عراقي اعالم شده است نيز نشان مي دهد 
آنها نس��بت به افزايش ظرفيت در خاك عراق اقدام 
كرده اند و پوش��ش اينترنت واي فاي در نجف و كربال 
را وعده داده اند. اينترنت در كش��ور عراق 3G است و 
اپراتورهاي اين كشور اعالم كرده اند كه آمادگي كامل 

براي ارايه خدمات به زوار اربعين را دارند.«
معاون وزير ارتباطات در مورد تعرفه مكالمه و اينترنت 
براي زائران گف��ت: »با مذاكرات صورت گرفته موفق 
ش��ديم حدود 600 تا 700 تومان به ازاي هر دقيقه 

مكالمه، تعرفه ها را كاهش دهيم. سال گذشته در ايام 
اربعين به دليل آنكه ش��ركت ارتباطات زيرساخت، 
مس��وول ارتباطات تلفن��ي بين الملل ب��ود، تعرفه 
مكالمات به ازاي هر دقيقه حدود 900 تومان كاهش 
يافت اما امس��ال با توجه به آزادسازي سرويس دهي 
در تلفن بين الملل، اپراتورهاي ايراني با مذاكراتي كه 
انج��ام دادند در نهايت هر دقيقه مكالمه در اربعين را 
نس��بت به روزهاي عادي س��ال، حدود 600 تا 700 
تومان كاهش دادند.« وي به زائ��ران اربعين توصيه 
 ك��رد كه اگر قصد اس��تفاده از س��رويس رومينگ با 
س��يم كارت هاي خود را دارند، س��رويس رومينگ 
گوشي خود را قبل از خروج از خاك ايران فعال كنند. 
در همين حال توصيه مي ش��ود در صورت استفاده 
از رومينگ، كاربران بس��ته اينترن��ت ويژه اربعين را 
كه اپراتورهاي موبايل ايراني پيش��نهاد داده اند فعال 
كنند و از اينترنت آزاد استفاده نكنند، چرا كه قيمت 
اينترنت در عراق 40 تا 50 برابر گران تر از ايران است. 
فالح جوش��قاني گفت: »به زائران توصيه مي ش��ود 
براي استفاده از اينترنت، از واي فاي رايگان موكب ها 
در مسير نجف و كربال اس��تفاده كنند يا اينكه بسته 
اينترنت ويژه اربعين را شارژ كنند. در غير اين صورت 
از س��يم كارت عراقي براي ديتا اس��تفاده كنند، زيرا 
اپراتورهاي عراقي نيز بس��ته هاي ويژه اينترنت براي 
زائران در نظر گرفته اند كه مقرون به صرفه تر است.« 
مطابق با اعالم وزارت ارتباط��ات و اپراتورهاي تلفن 
همراه، درصورتي كه زائران از سيم كارت هاي ايراني و 
رومينگ استفاده كنند، نرخ مكالمه مشتركان همراه 
اول با ايران دقيقه اي ٣٢٠٠ تومان، مكالمه دريافتي و 
تماس با شماره عراقي دقيقه اي 2100 تومان، ارسال 
پيامك ٩٠٠ تومان و هر مگابايت اينترنت همراه ۸50 
تومان محاسبه مي شود. درهمين حال اپراتور ايرانسل 
هزينه تماس با اي��ران را 3200 تومان، هزينه تماس 
داخل ع��راق و هزينه دريافت تماس را 2100 تومان 
براي مشتركان خود در نظر گرفته است. هزينه ارسال 
پيامك نيز 900 تومان است. همچنين هزينه تماس 
از ايران با شماره هاي عراقي نيز در تعرفه ويژه اربعين 
امس��ال، 2100 تومان در نظر گرفته شده است. اين 
اپراتورها بس��ته هاي ويژه اربعين نيز براي مشتركان 
خود در نظر گرفته اند. زائران بايد توجه داشته باشند 
كه روشن كردن گوشي تلفن همراه هزينه نداشته و 

دريافت پيامك نيز رايگان است.
معاون وزير ارتباطات همچنين به زائران اربعين توصيه 
كرد كه در صورتي كه تمايل به خريد سيم كارت عراقي 
دارند، آن را خ��ارج از مرز و در خاك ع��راق و از مراكز 

معتب��ر و مراكز فروش س��يم كارت اپراتورهاي عراقي 
تهيه كنند. فالح جوش��قاني گفت: » متاسفانه شاهد 
هس��تيم كه برخي در پايانه هاي مرزي اقدام به فروش 
س��يم كارت هاي عراقي مي كنند كه اين سيم كارت ها 
هيچ گونه تضميني ندارد و احتمال كالهبرداري براي 
آنها وجود دارد. همچنين فروش سيم كارت خارجي در 
ايران غيرقانوني است و رگوالتوري تضميني براي آن 
نمي دهد. زائران در صورتي كه قصد خريد سيم كارت 
عراقي دارند، آن را از نمايندگي هاي مجاز در كشور عراق 
و با ارايه مدارك هويتي، تهيه كنند.« رييس رگوالتوري 
همچنين نس��بت به سوءاس��تفاده كالهب��رداران از 
بسترهاي ارتباطي براي فريب زائران اربعين حسيني، 
هشدار داد و گفت: »با توجه به سوءاستفاده كالهبرداران 
از بس��ترهاي ارتباطي و فناوري اطالعات، مشتركان 
تلف��ن هم��راه و زائ��ران اربعين حس��يني در صورت 
دريافت هرگونه پيامك بر بستر تلفن همراه يا پست در 
ش��بكه هاي اجتماعي يا لينك هاي اينترنتي ناشناس 
مبن��ي بر ارايه س��رويس خاص در اين ايام، از ارس��ال 
هرگونه كد درخواس��تي براي عضويت در آن سرويس 
يا دانلود نرم اف��زار خودداري كنند. ما ب��ه اپراتورهاي 
تلفن همراه نيز هش��دار داده ايم كه حساس��يت هاي 
الزم را در اين زمينه داش��ته باشند و خدمات خود را با 
شناسنامه هاي مش��خص و قابل شناسايي يا اعالم در 

سايت هاي خود، به زائران ارايه دهند.«
فالح جوش��قاني با اشاره به سوءاس��تفاده از مدارك 
هويتي زائ��ران اربعين براي ثبت س��يم كارت گفت: 
»چنانچه زائران اربعين حس��يني، پيامكي با عنوان 
)ماسك( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
مبني بر صدور سيم كارت به نام شان دريافت كردند 
بايد به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و س��يم كارت 
ثبت ش��ده را مس��دود و غيرفعال كنند. شاهد رواج 
سوءاستفاده از مدارك هويتي زائران اربعين براي ثبت 
سيم كارت بدون اطالع آنها هستيم. سيم كارت هاي 
ثبت شده بدون اطالع مالكان آنها، مسدود مي شود. 
پي��ش از اين نيز سوءاس��تفاده از اطالع��ات هويتي 
حجاج بيت الل�ه الحرام، براي ثبت گوشي تلفن همراه 
به صورت مس��افري در سامانه گمرك صورت گرفته 
بود. به همين دليل براي جلوگيري از تضييع حقوق 
زائران اربعين حس��يني، از آنها مي خواهيم از اسناد 
هويتي خودشان بطور جدي محافظت كنند. زائران 
درصورت ثبت س��يم كارت به نام آن��ان بدون اطالع 
خودشان، حتما سيم كارت را غيرفعال كرده و شكايت 
خود را در سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات 195 

ثبت كنند.«
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راديوفوبيا چيست و چرا مردم گرفتار راديوفوبيا مي شوند؟ 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس دهم مطرح كرد

ترس مبالغه آميز از ارتعاشات الكترومغناطيس

هدايت يارانه هاي نقدي به سمت طبقات كمتر برخوردار

گروهبنگاهها|
راديوفوبيا )Radio-Phobia( يك بحث اساسي در 
سراسر جهان است و همه كشورها با آن درگير هستند. 
تحقيقات جهاني نشان مي دهد درصد قابل توجهي از 
مردم هر كشوري به نوعي گرفتار راديوفوبيا هستند و 
مشكالتي براي دولت ها و برنامه هاي ارتقاء نشانگرهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT Indicators(، و 
همچنين برنامه هاي باالدستي حكومتي همچون بهبوِد 
شاخص جهاني توس��عه فناوري اطالعات و ارتباطات 
)IDI = ICT Development Index(، توس��عه 
سرويس هاي مبتني بر شبكه هاي موبايل و مخابرات 

به وجود آورده اند.
بس��ياري از اين مردم گرفتار، حساسيت ها و توهمات 
ذهني خ��ود را به امواج راديويي نس��بت مي دهند در 
حالي كه هيچ گونه اس��تدالل علمي ب��راي آن وجود 
ندارد. طبق آمارهاي رس��مي منتش��ر ش��ده توسط 
سازمان بهداشت جهاني، حدود ۱۵ درصد از جمعيت 
جهان نس��بت به امواج راديويي حساس��يت دارند و 
بدون اينكه خودشان اطالع داشته باشند، به پرتوهاي 
 EHS =( الكترومغناطيسي حساسيت بيش از حد دارند
Electromagnetic Hyper Sensitivity( ولي 

درصد افرادي كه راديوفوبيا دارند، بسيار بيشتر است.

  راديوفوبيا چيست؟
اكنون چندين دهه است كه جهان درگير واژه راديوفوبيا 
ش��ده و در كنار بحث هايي مانند گرم ش��دن زمين و 
كاهش مناب��ع انرژي، راديوفوبيا ه��م در كانون توجه 

فعاالن محيط زيست قرار گرفته است.
اگر بخواهي��م يك تعري��ف س��اده از راديوفوبيا ارايه 
دهيم؛ باي��د بگوييم »ترس مبالغه آميز از ارتعاش��ات 
الكترومغناطي��س و تاثيرات منفي آنها بر س��المتي 
موجودات زنده به ويژه انسان به همراه محيط زيست« 

را راديوفوبيا مي گويند.
منش��ا اين عبارت به ده��ه ۱۹۸۰ و آن واقعه معروف 
نيروگاه هس��ته اي چرنوبيل روسيه برمي گردد كه در 
اثر انفجار راكتورهاي هس��ته اي، بي��ش از ۴۰۰ هزار 
نفر آواره و چندين ق��اره درگير اثرات منفي پرتوهاي 

هسته اي شدند.
 در ابت��دا، راديوفوبيا به ترس از پرتوهاي هس��ته اي و 
امواج يونيزان اطالق مي شد ولي كم كم و در دهه هاي 
بعدي به ترس از امواج با فركانس راديويي و پرتوهاي 
غير يونيزان كشيده شد و مردم نسبت به بي خطر ترين 
تشعشعات الكترومغناطيسي مانند امواج موبايل نيز 

»فوبيا« گرفتند. براي مثال، فردي به دادگاه شكايت 
مي كند و مي گويد به دليل نزديكي محل سكونت اش 
به يك دكل مخابراتي، سقط جنين داشته است يا فرد 
ديگري بيماري س��رطان و ساير بيماري هاي پوستي 

خودش را به آنتن هاي موبايل نسبت مي دهد.

  چرا مردم گرفتار راديوفوبيا مي شوند؟
همان طور كه اشاره كرديم، اكنون تمام جهان درگير 
مساله راديوفوبيا است و محدود به يك كشور يا منطقه 

خاص نيست.
در پيشرفته ترين كش��ورهاي جهان، باز هم درصدي 
از مردم داراي بيماري راديوفوبيا هس��تند و هر پديده 
غيرطبيعي در جامعه يا محيط زيست را به تشعشعات 

الكترومغناطيسي نسبت مي دهند.
اگر در يك پارك چند پرنده ُمرده ديده ش��ود، سريعًا 
ش��ايع مي كنند آنتن هاي موبايل تازه نصب شده در 
پارك عامل مرگ اين پرندگان است يا اگر يك بيماري 
پوستي در يك منطقه گسترش پيدا كند، باور مي كنند 
امواج راديويي عامل آن بوده و از خانه خارج نمي شوند.

از آنجايي كه امواج راديويي و پرتوهاي الكترومغناطيسي 
براي مردم ملموس نيستند و عموما نسبت به ماهيت و 
كاركرِد مداخله آنها دانش و آگاهي كافي را ندارند، برخي 
شواهد را به طور ذهني با ترس هاي غريزي خود انطباق 

داده و تشعشعات را متهم مي كنند.
در اين ميان، برخي اطالع رساني هاي نادرست رسانه ها 
يا اعالم ناقص برخي نتاي��ج و مطالعات بر ترس مردم 
از امواج راديويي مي افزاي��د و آنها را تحريك مي كند، 
اس��ترس و اضطراب بيشتري نس��بت به اين موضوع 

داشته باشند.
يك تضاد بزرگ افراد راديوفوبيا، نترسيدن از تشعشعات 
الكترومغناطيسي است كه در خانه وجود داشته و منبع 
آنها وسايل الكترونيكي و تجهيزات آشپزخانه هستند.

آنه��ا از امواج راديويي آنتن هاي موبايل مي ترس��ند و 
ه��ر روز توهم دارند كه سالمتي ش��ان به خطر افتاده 
است ولي از ميدان هاي مرتبط با تلويزيون، سشوارها 
و موخشك كن هاي قوي، و امواج ناشي از گوشي هاي 
موبايل هوشمند، تلفن ثابت بي سيم و روترهاي واي فاي 

هرگز نمي هراسند.

  آيا راديوفوبيا ش�امل آنتن هاي موبايل هم 
مي شود؟

مطلب نخستي كه بايد بدانيم؛ بيماري راديوفوبيا، زاده 
انفجارهاي هسته اي و خطرات تشعشعات راديواكتيو 

اس��ت ولي به طور ناخودآگاه و به اشتباه در دهه هاي 
اخير وارد باور عموم مردم شده و شامل امواج فركانس 

راديويي گوشي ها و آنتن هاي موبايل هم شده است.
همان طور كه در مقاله هاي »به يك دليل ساده امواج 
راديويي ش��بكه هاي موبايل س��رطان زا نيستند« و 
»چهار باور اشتباه درباره آنتن هاي موبايل و تشعشعات 
راديويي« اشاره كرديم؛ تشعشعات الكترومغناطيس به 

دو دسته يونيزان و غيريونيزان تقسيم مي شوند.
 DNA اش��عه هاي يونيزان انرژي كافي براي تخريب
سلول هاي انس��ان را دارند و مي توانند سالمتي او را به 

خطر بيندازند.
 اشعه هاي يونيزان ش��امل اشعه هاي فرابنفش، اشعه 
ايكس، اش��عه گاما و برخي اش��عه هاي راديواكتيو و 

هسته اي هستند.
نكته مهم اينجاست كه اشعه هاي الكترومغناطيس با 
طيف فركانسي راديويي كه RF هم خطاب مي شوند؛ 
اش��عه هايي يونيزان نيستند و در دس��ته اشعه هاي 
غيريونيزان قرار مي گيرند كه انرژي بسيار كمي داشته 

و فقط باعث گرم شدن بافت هاي بدن مي شوند.
 BTS پس، كال راديوفوبيا براي امواج موبايل و آنتن هاي
يا دكل ه��اي مخابراتي محلي از اِع��راب ندارد و نبايد 
مطرح باشد. اما دانش پايين مردم و عدم آگاهي صحيح 
و كافي آنها نسبت به اين امواج باعث مي شود هر اتفاق و 
پديده غير طبيعي در زندگي شان را سريعا به آنتن هاي 

موبايل نسبت دهند.

  با افراد راديوفوبيا چه بايد كرد؟
در وهله نخس��ت، بايد افرادي ك��ه از امواج با فركانس 
راديويي ترس و اس��ترس دارند را توجي��ه كرد. انواع 
تشعش��عات الكترومغناطيس و تفاوت ه��اي آنها را با 
مثال هايي روزم��ره بيان و داليل ايمن بودن پرتوهاي 

آنتن هاي موبايل را برايشان برشمرد.
باي��د به اين افراد گوش��زد ك��رد كه ده ه��ا نوع منبع 
تششع كننده اين امواج در محيط زندگي ما وجود دارد 
و اگر قرار بر تهديد سالمتي باشد، فقط بايد به كوه ها و 
غارها پناه برد و استفاده از تمام دستگاه هاي الكترونيكي 

 و در يك كلم��ه »ف��ن آوري« را كنار بايد گذاش��ت.
در گام بعدي، بايد به آنها ثابت كرد هنوز اثبات نش��ده 
اس��ت امواج راديويي خطرزا هس��تند ي��ا عامل چه 
بيماري ها و تهديداتي براي س��المتي انسان هستند. 
اگر فرد يا افرادي هم تصور مي كنند در اثر تابش امواج 
راديويي واي فاي و موبايل دچار حساسيت هاي پوستي 
مي ش��وند و مثال پوست بدن شان قرمز شده يا خارش 
مي گيرند؛ با مراجعه به پزش��كان و متخصصان عامل 
اصلي بروز اين آلرژي را يافته و اقدامات درماني الزم را 
انجام دهند. اثبات اينكه تشعشعات الكترومغناطيس 
عامل يك حساسيت يا آلرژي است، بسيار سخت بوده 
و همانند ديگر حساس��يت ها، فقط براساس حدس و 

گمان صورت مي گيرد.
متخصصان بيماري هاي پوس��تي و آلرژي ها، دخيل 
بودن تشعش��عات الكترومغناطيس در ب��روز برخي 
حساسيت ها و آلرژي ها را بس��يار كم مي دانند و باور 
دارند عوامل ديگري در اين زمينه مطرح است كه هنوز 

ناشناخته هستند.

در شرايطي كه موضوع اس��تفاده طبقات برخوردار از 
يارانه هاي نقدي اين روزها به گفت وگوي اصلي فعاالن 
اقتصادي و تحليلگران از يك طرف و مردم عادي كوچه 
و بازار از س��وي ديگر بدل شده، سخنگوي كميسيون 
اقتص��ادي مجلس مي گويد: »اف��راد پردرآمد جامعه 
و كساني كه چندين ماش��ين و خانه  الكچري دارند، 
بيشترين بهره را از يارانه پنهان مي برند.« اظهاراتي كه 
نشان مي دهد ديدگاه مسووالن تصميم ساز كشورمان 
نه مبتني بر حذف يارانه هاي نقدي بلكه در راس��تاي 
هدفمندسازي اين پرداخت هاست. بر اين اساس است 
كه سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس به اين نكته 
اشاره مي كند كه بايد اين نقدينگي حمايتي را به سمت 
اقش��ار كمتر برخوردار و دهك ه��اي نيازمند جامعه 
سوق دهيم. اين رويكردي است كه از منظر حسيني 
شاهرودي، كميسيون اقتصادي مجلس دهم در دوره 
جديد فعاليت هايش ت��الش كرده تا ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن را در جلس��ات مش��ترك با دولتمردان و 
فعاالن اقتصادي تشريح كند تا از اين طريق هماهنگي 

ميان قوايي براي هدفمندسازي يارانه ها انجام شود.
سيد حسن حسيني ش��اهرودي در گفت وگو با مهر، 
با اش��اره به حذف يارانه برخي از اقشار ضعيف جامعه، 

گفت: دولت براي حذف يارانه ها، بايد از همه سامانه هاي 
شناسايي دهك ها استفاده كند. وي با اشاره به اينكه در 
بسياري از سامانه ها چون سامانه ثبت اسناد و امالك و 
سامانه هاي بانكي، اطالعات اقتصادي خانوارها موجود 
اس��ت، گفت: دولت از طريق اين س��امانه ها مي تواند 

ثروتمندان جامعه را شناسايي كرده و ضريب خطاي 
خود در شناسايي دهك هاي باالي جامعه را به حداقل 
برساند. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس دهم 
با بيان اينكه دولت به خوبي از مكانيزم هاي شناسايي 
ثروتمندان جامعه بهره نمي گيرد، اظهار داشت: دولت 

بايد همه دس��تگاه هايي را كه ب��ه اطالعات اقتصادي 
خانوارها دسترسي دارند، موظف كند كه اطالعات خود 
را در »سامانه هدفمندي يارانه ها« تجميع كنند تا از اين 
طريق ثروتمندان جامعه شناسايي و يارانه آنان حذف 
شود. حسيني شاهرودي با اشاره به اينكه امكان اين اقدام 
در شناس��ايي ثروتمندان جامعه همواره وجود داشته 
اما دول��ت اراده الزم براي اين كار را ندارد، تصريح كرد: 
حذف يارانه نقدي از سوي دولت بايد به گونه اي باشد 
كه صرفا يارانه پردرآمدها حذف ش��ود و بايد اين اقدام 
آنقدر دقيق باشد تا يارانه اقشار آسيب پذير جامعه حذف 
نشود چراكه در مقطعي يارانه افراد تحت پوشش كميته 
امداد و سازمان بهزيستي هم قطع شده بود اما در مقابل 
برخي از افراد پردرآمد كماكان يارانه دريافت مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد پرداخت يارانه به شكل هدفمند 
باشد، تصريح كرد: اين در حالي است كه پردرآمدهاي 
جامعه و كس��اني كه چندين ماشين و خانه  الكچري 

دارند، بيشترين بهره را از يارانه پنهان مي برند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در 
واقع يارانه انرژي، سوخت، كاالهاي اساسي و خدمات 
بيش��تر به جيب ثروتمن��دان مي رود و روس��تاييان 
دورافتاده ك��ه خانه، ويال و خ��ودرو ندارند و كمترين 

استفاده را از انرژي، سوخت و خدمات دولت مي برند، 
بهره اي هم از يارانه پنهان نمي برند.

حسيني ش��اهرودي تصريح كرد: متأسفانه پرداخت 
يارانه نقدي هم عادالنه نيس��ت كه البت��ه عدالت به 
معناي مس��اوات نيس��ت بلكه به معناي آن است كه 
كس��ي كه كمترين بهره را از يارانه نقدي، غيرنقدي و 
خدمات دولت مي برد، بايد بيشترين يارانه نقدي به وي 
پرداخت شود، درحالي كه اينگونه نيست و اين مساله از 
روي خطاي محاسباتي نيست بلكه اراده اي براي توزيع 

عادالنه يارانه در جامعه وجود ندارد.
وي با بيان اينكه دهك اول جامعه بايد ده ها برابر دهك 
آخر از يارانه استفاده كنند، گفت: نحوه توزيع يارانه به 
شكل عادالنه نيست و دهك هاي پايين متشكل از 7 
دهك جامعه، كمترين بهره را از يارانه مي برند و صرفًا 
يك تا سه دهك جامعه بيشترين بهره را از آن مي برند.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه هرگونه يارانه اي 
كه دولت پرداخت مي كند بايد شفاف و هدفمند باشد، 
خاطرنش��ان كرد: عالوه بر يارانه نقدي، ساالنه بالغ بر 
۹۰۰ هزار ميليارد تومان در كشورمان سوبسيد يا يارنه 
پنهان پرداخت مي ش��ود كه ضرورت دارد به صورت 

دقيق شفاف سازي شود.

تدوين سند به روزرساني 
ورزش هاي پهلواني در كشور

يزد|رييس فدراس��يون 
ورزش هاي پهلواني كشور 
با اش��اره به اينك��ه اگر اين 
ورزش بروزرساني نشود، در 
آينده به فراموشي مي رود، 
از تدوين سند به روزرساني 
ورزش هاي پهلواني در كشور 
خبر داد. به گزارش ايسنا، »مجتبي جوهري« در جريان 
ديدار با نماينده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه يزد 
اظهار ك��رد: در رابطه با ورزش همگاني ايران از تاريخي 
چند هزارساله بهره مند است.  وي با اشاره به اينكه شايد 
بيشترين شناخت در اين ورزش را مردم از پورياي ولي 
دارن��د، افزود: موضوعي كه االن بايد به آن توجه ش��ود 
ضرورت  به روزرساني آن است. با شرايطي كه بايد به روز 
باشد تا در حوزه جهاني نقش داشته باشد كمي فاصله 
داريم و از طرفي هم اگر به اين موضوع توجه نكنيم، در 
ارتباط با آيندگان و حضور آنها در اين ورزش نگراني وجود 
دارد. جوهري گفت: در اين رابطه حدود دو سال است كه 
برنامه هاي متعددي در نظر گرفته شده و تالش كرديم و 
با بهره گيري از تجربه بزرگان و پيشكسوتان اين عرصه، 
شرايطي فراهم كنيم كه بتوان گفت اين ورزش در آينده 

به فراموشي سپرده نمي شود.

 عدم رعايت  استاندارد 
۲ شهربازي در طبس را تعطيل كرد
نرضوي| س�ا ا خر
رد  ندا اس��تا مدي��ركل 
خراس��ان جنوبي ب��ا بيان 
اينكه در 6 ماهه نخس��ت 
امسال ۲۴۴ مورد بازرسي 
فن��ي از واحدهاي توليدي 
و ۴۰ م��ورد بازرس��ي از 
تجهيزات ش��هربازي و زمين بازي، انجام شده است، 
گفت: طي بازرسي هاي انجام شده، اجازه فعاليت به دو 

شهربازي در طبس داده نشد.
به گزارش ايس��نا، محمدرضا مروي مق��دم، در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: كشورهايي كه در آنها استاندارد 
نهادينه شده است به رشد و توسعه اقتصادي رسيدند.

وي با بيان اينكه جايگاه ايران از حيث اس��تاندارد هر 
س��ال چند پله صعود مي كند، تصريح كرد: طبق آمار 
سازمان جهاني اس��تاندارد، ايران در بين ۱6۳ كشور 
جايگاه بيست و يكم را دارد و اين در حالي است كه در 
سال گذشته در جايگاه ۲7 و سال قبل از آن در جايگاه 
۳۳ بوده است. مديركل استاندارد خراسان جنوبي بيان 
كرد: سازمان جهاني استاندارد ۱۵ كرسي هيات مديره 
دارد كه از اين ۱۵ كرسي، يك كرسي به سازمان ملي 

استاندارد ايران اختصاص يافته است.

تحريم هاي امريكا باعث 
خودكفايي ايران شده است

يي��س  ر  ي�ن| و قز
ص��ل  ا ن  كميس��يو
۹۰مجلس دهم مي گويد: 
تحريم هاي امريكا اگرچه 
به اقتصاد كشور فشار وارد 
كرده اما در برخي حوزه ها 
نيز افزاي��ش توانمندي و 

خودكفايي ما را به همراه داشته است.
داوود محمدي ديروزدر حاشيه بازديد از نمايشگاه 
تخصصي صنعت ساختمان قزوين در گفت وگو با 
ايرنا افزود: بي ترديد يك��ي از حوزه هاي مهمي كه 
مي تواند در ايجاد اشتغال و تحرك اقتصادي نقش 
مثبت و حايز اهميتي ارايه دهد صنعت ساختمان 
است و با وجود تحريم ها به واس��طه برخورداري از 
نيروي متخصص و خ��الق و توانمند در اين زمينه 
امروز از واردات بسياري از مصالح ساختماني به كشور 

بي نياز شده ايم.
محمدي با بيان اينكه تحريم ها به ما كمك مي كنند 
تا از اقتصاد تك بعدي خارج ش��ويم و ظرفيت هاي 
خود در ساير زمينه ها را نيز فعال  سازيم؛ اظهار داشت: 
بايد تحريم ها را به فرصتي براي كاهش وابستگي به 

خارج تبديل كرد.

سوءاستفاده از عنوان مامور 
مالياتي براي كالهبرداري

زنج�ان|مدي��ركل امور 
ماليات��ي اس��تان زنج��ان 
گف��ت: مودي��ان مراق��ب 
سوءاس��تفاده كنندگان از 
عنوان مامور مالياتي باشند.

ميرحي��در رض��وي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
متاسفانه در برخي موارد شاهد سوء استفاده از عناوين 
ماموران مالياتي هستيم، به همين دليل موديان بايد در 
رابطه با اين مساله توجه بيشتري را مبذول كنند. اين 
مسوول ادامه داد: به تازگي گزارش شده فرد يا افرادي با 
نيات سودجويانه و فرصت طلبانه با غصب و جعل عناويني 
همچون مامور مالياتي و عنوان هاي مشابه و بهره گيري 
از مقوالت محرك و داراي جاذبه و سوء استفاده از اعتماد 
و آس��يب پذيري موديان، ضمن تماس از طريق تلفن 
ثابت يا همراه، با اظهار و ادعاي امكان مساعدت در مورد 
پرونده مالياتي آنها، اقدام به دريافت مبلغ و كالهبرداري 
مي كنند. وي افزود: با توجه به س��ودجويي برخي افراد 
ناش��ناس از موديان مالياتي تقاضا مي شود، در صورت 
مراجعه اينگونه افراد، هوشيار بوده و ضمن درخواست 
كارت شناس��ايي، هرگونه موضوع مشكوك و خارج از 
عرف را به شماره هاي ۳۳۰۲۲۴۲۴ و ۱۵۲6 اطالع دهند.

مهارت آفريني بايد در تناسب با 
بازار كار باشد

ييس  ر | ن س�تا لر
دانش��گاه لرستان معتقد 
است: مهارت آفريني بايد 
در تناس��ب با ب��ازار كار 
باشد. خس��رو عزيزي در 
نشست ش��وراي عمومي 
دانش��كده ادبيات و علوم 
انساني دانشگاه لرستان، اظهار كرد: تشكيل چنين 
شوراهايي يك گام در جهت استفاده از خرد جمعي 

براي پيشبرد امور و رفع نقص ها و مشكالت است.
وي تصريح كرد: ما از هرگونه انتقاد سازنده استقبال 
مي كني��م و هيچگاه ه��م ادعا نكرده اي��م كه همه 

تصميمات مان، صددرصد، درست هستند.
رييس دانشگاه لرستان خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
سياست هاي وزارت علوم براساس ارتقاي كيفيت 
آموزش بوده و در اين راستا، اقدامات خوبي در سطح 
دانشگاه ها از جمله اين دانشگاه صورت گرفته است.

عزي��زي اضافه ك��رد: رويكرد كاري اين اس��ت كه 
دانشگاه ها به سمت دانشگاه جامعه محور حركت 
كنند كه نوعي دانشگاه برون نگر است؛ در دانشگاه 
جامعه محور، آم��وزش و پژوه��ش در جهت رفع 

مشكالت و چالش هاي جامعه است.
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كاهش فاصله حركت قطارها 
انقالبي در متروي تهران

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در بازديد 
از غرفه شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
هفدهمين نمايشگاه بين المللي حمل ونقل عمومي 
و خدمات شهري از انقالب مترو در سرويس دهي به 
شهروندان و مسافران تقدير كرد. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن 
ش��هري تهران و حومه دكتر پورس��يدآقايي افزود: 
افزايش 7۵۰ حركت مسافري انقالب بزرگي بود كه 
بعد از ۱۳ سال رخ داد. وي تصريح كرد: خوشبختانه 
اين كار با تكيه بر توان داخلي محقق ش��ده اس��ت. 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به 
اينكه تمامي قطارهاي مترو وارد مدار شده اند گفت: 
طي ۱۳سال گذشته كاهش فاصله حركت قطارها و 
رسيدن به روزانه دو هزار و ۱۰۰حركت، انقالبي بود 
كه در شركت بهر ه برداري متروي تهران اتفاق افتاد. 
پورسيدآقايي گفت: خاطره عده اي از افراد در مترو 
شلوغي آن است اما پيشنهاد مي كنم سري به مترو 
برنند و ببينند ب��ا كاهش زمانبندي حركت قطارها 
انتظار در ايستگاه ها چقدر سريع قطارها وارد ايستگاه 
مي شوند. وي خاطرنش��ان كرد: در دوسال گذشته 
فاصله حركت قطارها در خطوط يك، دو و چهار مترو 

از پنج دقيقه به سه و نيم دقيقه رسيده است.

 يزداني مدال هاي خود را
به حرم امام رضا)ع( اهدا كرد

مشهد|حسن يزداني قهرمان مسابقات كشتي جهان 
مدال هاي خود را به موزه ح��رم مطهر حضرت امام 
رضا)ع( اهدا كرد. امير وظيفه دان دبير هيات كشتي 
خراسان رضوي در اين خصوص گفت: يزداني مدال 
طالي المپيك، دو م��دال طال، يك مدال نقره و يك 
مدال برنز مسابقات جهاني خود را به موزه آستان قدس 
رضوي اهدا كرد. وظيفه دان افزود: اين قهرمان كشتي 
اين اقدام را به خاطر نذري كه براي موفقيت هايش در 
مسابقات كشتي داشته انجام مي دهد. مجموعه  اي 
منتخب از مدال هاي اهدايي قهرمانان رش��ته هاي 
مختلف ورزشي و نخبگان علمي كشور به بارگاه مطهر 
امام هشتم)ع( در گنجينه مدال موزه مركزي آستان 

قدس رضوي در معرض نمايش قرار دارد.

 پاركينگ هاي خسروي 
ظرفيت ۵۲ هزار خودرو  را دارد

ايالم| فرمانده انتظامي استان كرمانشاه با اشاره به 
آماده سازي ۵ پاركينگ با ظرفيت ۵۲ هزار خودرو در 
مرز خس��روي، از زوار خواست حتما خودروي خود 
را در اين پاركينگ ها قرار دهند. س��ردار »علي اكبر 
جاويدان« اظهار داش��ت: تاكن��ون ۱۰ هزار خودرو 
در محل هاي اختصاص يافته پارك شده اند و هنوز 
ظرفيت زيادي براي پارك خودروي ساير زائران وجود 
دارد. طي يكي دو روز اخير نيز حدود 6۰ گيت براي 
تردد زائران در مرز خسروي اختصاص يافت تا آنها با 
كمترين معطلي بتوانند به عتبات عاليات سفر كنند. 
سردار جاويدان در پايان تاكيد كرد: زائران سفر خود را 
مديريت و در روزهاي تعطيل از حضور در مرز خسروي 

به خاطر ازدحام جمعيت خودداري كنند.

تعيين مجازات هاي جايگزين 
حبس براي متهم پرونده پورشه

اصفهان|رييس كل دادگس��تري استان اصفهان 
گفت: حك��م پرداخت ديه و تعيي��ن مجازات هاي 
جايگزين حبس براي متهم پرونده موسوم به پورشه 
در اصفهان صادر شد. محمدرضا حبيبي اظهار داشت: 
در پ��ي وقوع تصادف منجر به فوت بين ۲دس��تگاه 
خودروي پورش��ه و پرايد در ارديبهش��ت ماه سال 
جاري و تحت تأثير قرار گرفتن افكار عمومي شعبه 
۱۲۲ دادگاه كيفري ۲ با بررس��ي جميع جهات اعم 
از نتيجه تحقيقات مقدماتي، نظر پرشكي قانوني و 
هيات كارشناس��ي، بي احتياطي رانن��ده خودروي 
پورش��ه را در رانندگي محرز دانسته و وي را مستند 
به قوانين مربوطه در قانون مجازات اسالمي از جنبه 
خصوصي بزه به پرداخت يك فقره ديه كامل از جهت 
قتل غيرعمد و پنح درصد ديه كامل از جهت برخي 
جراحات در حق اولياي دم محكوم و از جنبه عمومي 
جرم به تحمل ۳ س��ال حبس تعزيري و ممنوعيت 
خروج از كشور به مدت ۲ سال محكوم كه اجراي يك 

سوم از مجازات حبس را تعليق كرد.

معيار توسعه يافتگي  
خام فروشي نيست

اصفهان|  عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان 
فوالد ايران و مديرعامل ش��ركت كالچ در حاشيه 
نمايشگاه ماينكس تهران گفت: كشورهايي مانند 
ايران كه توليدش��ان مازاد بر مصرف شان است به 
ويژه در بخش صنعت، به سمت صادرات مي روند. 
حدود ۱۰ سال قبل ايران وارد كننده بود اما در حال 
حاضر بحمداهلل به يك صادر كننده تبديل شده ايم و 
در توليد نيز با ۲7 ميليون تن به رتبه دهم دنيا دست 
يافتيم اما ظرفيت ۳۵ ميليون تني داريم.  سيد رضا 
شهرستاني افزود: كشور ژاپن كه صادر كننده است 
و مواد اوليه اي ندارد هيچ نوع تعرفه اي براي واردات 
ندارد اما براي صنايع نهايي مانند خودرو و.. تعرفه 
قرار داده است. كشور امريكا نيز تعرفه هاي سنگيني 
براي صنايع زيردستي قرار داده تا واردات كاهش 
يابد و در داخل صنعت خودش را شكوفا كند و اين 

ُنرمي است كه بايد صورت گيرد. 
ق��رار دادن تعرفه روي م��واد معدني ب��ه منظور 
جلوگيري از خام فروشي و توليد محصوالت با ارزش 

افزوده باال يك الزام است.

چهره هاي استاني

اخبار شهرستان ها
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آيا سياست تخصيص ارز دولتي براي حمايت از داروسازان موفق بوده است؟

ارز دو نرخي؛ عامل فساد و رانت در صنعت دارو
دولت امريكا از سال گذش��ته كه دور تازه تحريم هاي 
خود عليه ايران را شروع كرد، بارها بر اين موضوع تاكيد 
داشت كه اين تحريم ها شامل غذا و دارو نخواهد شد؛ اما 
مشكالت نقل و انتقال پول عمال حوزه دارو را به سمت 
تحريم برد. در چنين شرايطي براي آنكه از حوزه توليد 
دارو حمايت شود سياست هاي مختلفي اتخاذ شد كه 
يكي از آنها تخصي��ص ارز 4200 توماني به واحدهاي 
توليد دارو بود تا واردات مواد اوليه تس��هيل و از فشار 
اقتصادي بر اين صنعت كم ش��ود اما همين ارز دولتي 
بعد از مدتي به جاي آنكه تسهيل گر امور توليدكنندگان 
دارو باشد، به عاملي براي التهاب بازار و بروز فساد تبديل 
شد. تا جايي كه فعاالن حوزه دارو معتقدند، چند نرخي 
بودن ارز در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي از يك سو و 
مرجعيت دالر دولتي از سوي ديگر، نه تنها زمينه فساد 
در چرخه دارو و تجهيزات پزشكي را هموار مي كند بلكه 
موجب قاچاق معكوس هم مي شود، يعني دارويي كه 
با ارز دولتي خريداري شده به جاي آنكه در بازار كشور 
توزيع شود، با قيمتي بيشتر به كشورهاي ديگر فروخته 
مي ش��ود، نتيجه چنين وضعيتي سبب شد از مدتي 
قبل وزارت بهداشت به حالت آماده باش براي رديابي 
دريافت كنندگان ارز دولتي درآيد اما فعاالن حوزه دارو 
معتقدند شناسايي متخلفان به تنهايي فايده ندارد و 
بايد چاره اي براي حل عوامل ايجاد كننده فس��اد پيدا 
كرد كه اين ميان پيشنهاد فعاالن حوزه دارو مرجعيت 
ارز نيمايي به جاي ارز دولتي يا در واقع تك نرخي كردن 

ارز براي واردات و صادرات دارو است. 

  20 درصد از داروهاي توليدي با ارز دولتي 
قاچاق مي شوند

نا به ساماني در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي در حالي 
است كه فعاالن حوزه دارو بر اين باورند چند نرخي بودن 
ارز، راه فساد را باز مي كند. رييس اتحاديه واردكنندگان 
دارو با بيان اينكه نيمايي شدن ارز دارو، مطالبه صنعت 
دارويي كشور است، گفت: 20 درصد داروهايي كه ارز 
دولتي دريافت مي كنند، به دليل ارزاني در كشور، قاچاق 
معكوس مي شوند و به كشورهاي همسايه مي روند، اما 
اگر ارز نيمايي مبن��اي ارز دارو قرار گيرد، 20 درصد از 

هزينه ارزي كشور كم مي شود.
ناصر رياحي بيان كرد: امكان تخلف در ارز دولتي بسيار 
زياد است به همين دليل ما اعالم كرديم كه مبناي كار 
دارو را بر اساس ارز نيمايي قرار دهيد و مابه التفاوت ارز 
دولتي و نيمايي را به بيمه بدهيد تا هزينه هاي بيماران 
هم افزايش پيدا نكند. از طرف ديگر اكنون ش��اهد آن 
هستيم كه 20 درصد داروهايي كه ارز دولتي دريافت 

مي كنند، به دليل ارزاني در كش��ور، قاچاق معكوس 
مي شوند و به كش��ورهاي همسايه مي روند، يعني ارز 
4200 توماني ما را مي برند در كش��ورهاي همس��ايه 
با قيمت باالتر مي فروش��ند. حال اگر مبناي ارز دارو، 
نيمايي ش��ود، 20 درص��د از هزينه ارزي كش��ور كم 
مي شود. در حال حاضر در شهرهايي مانند مشهد كه 
زائران از ساير كشورها به آن سفر مي كنند، مي بينيم 
كه در خيابان حرم پر از داروخانه ش��ده و همه هم يك 
فرد مسلط به زبان عربي را در كنارشان دارند و زائران 
عرب هم براي دارو خريدن مي روند. بنابراين 20 درصد 
يارانه دارو دارد به كشورهاي ديگر مي رود رييس اتحاديه 
واردكنن��دگان دارو افزود: بنابراين اگ��ر ارز نيمايي را 
اساس صنعت دارو قرار دهيم،  در ارز كشور صرفه جويي 
ش��ده و قابل مديريت است. از طرفي ما هم مي گوييم 
مشكل نقدينگي مان را حل مي كنيم. در حال حاضر 
با تخصيص ارز دولتي هم بازارمان كوچك ش��ده، هم 
نمي توانيم گردش سرمايه داشته باشيم. اين درحالي 
اس��ت كه واردكنندگان دارو در ايران آنقدر اعتبار در 
كمپاني هاي خارجي دارند كه بتوانند پول شان را 6 ماه 

ديرتر به كمپاني بدهند.  رياحي همچنين گفت: وقتي 
ارز صنعت دارو، ارز نيمايي باشد، ريسك تغيير نرخ ارز 
هم محدود است. اما وقتي ارز دولتي باشد، هم در ايران 
آن را به واردكنندگان به صورت نقدي مي فروش��ند و 
هم اج��ازه نمي دهند تا زماني كه پ��ول ارز را نداده اند، 
 كاالي وارداتي از گمرك ترخيص ش��ود. از طرفي هم 
خارجي ها ارز دولتي ما را قبول نمي كنند. حال وقتي 
ارز آزاد نيماي��ي مبناي كار قرار گي��رد، واردكننده با 
اعتباري ك��ه دارد، دارو را دريافت مي كند. همان طور 
كه قبال اين طور بود. وي تاكيد كرد: همه واردكنندگان 
حاضرند تعهد دهند كه در صورت نيمايي شدن ارز دارو، 
در حوزه تامين دارو بهتر از شرايط كنوني عمل شود و 
چيزي هم از دولت نمي خواهند. از طرفي قيمت دارو 
هم براي بيمار تفاوتي نمي كند؛ زيرا بيمه مابه التفاوت 
نرخ ارز را جبران مي كند. البته اين موضوعي نيس��ت 
كه تنها از سوي بخش خصوصي به آن اشاره شود بلكه 
برخ��ي نمايندگان مجلس هم بر اي��ن موضوع تاكيد 
دارند كه دو نرخي بودن ارز در حوزه دارو، مواد اوليه و 
تجهيزات پزشكي و اختصاص ارز هاي 4200 توماني، 

در اين حوزه رانت ايجاد مي كند. روز گذشته محمدرضا 
قرباني، نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس درباره 
اين موضوع گفت: براي ح��ذف رانت از حوزه دارو بايد 
ارز دو نرخي را حذف و يارانه دارو را از طريق بيمه ها به 
دست مردم برسانيم. اين روش مزيت هاي بسيار زيادي 
دارد از جمله حذف رانت، نظارت بر توزيع يارانه و منابع 
مالي، در اين صورت واردت كنندگان دارو در چهارچوب 
قانون عمل خواهند كرد. اختصاص ارز 4200 توماني 
براي واردات دارو موارد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي 

با حاشيه هاي بسيار زيادي همراه است.

  رشد ۴۵ درصدي توليد دارو در ۶ ماهه ۹۸
از سوي ديگر در 6 ماهه ابتدايي سال جاري ميزان توليد 
دارو در ايران حدود 4۵ تا ۵0 درصد افزايش يافته است 
اما برخي بر اي��ن باورند كه اين افزايش توليد مي تواند 
نشانه خطر قاچاق در حوزه دارو باشد. تا جايي كه رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران معتقد 
است با توجه به رش��د غيرمعمول توليد دارو در شش 
ماهه ابتدايي س��ال جاري، بايد شرايط را به طور كامل 

رصد كرد تا خطر قاچاق داروهاي توليدي در ايران به 
خارج از كشور وجود نداشته باشد.

محمود نجفي عرب در گفت وگو با ايس��نا، درباره اين 
موضوع گفت: برآوردها نش��ان مي دهد كه در 6 ماهه 
ابتدايي س��ال جاري ميزان توليد دارو در ايران حدود 
4۵ تا ۵0 درصد افزايش يافته است. شبيه به اين آمار در 
عملكرد شركت هاي پخش دارو نيز قابل رصد است. اين 
در حالي است كه ارزيابي از عملكرد توليد داروي كشور 

در ۳0 سال گذشته چنين رشدي را نشان نمي دهد.
به گفته او، ب��ا توجه به افزايش مصرف دارو و باال رفتن 
جمعيت هر س��ال بطور ميانگين ح��دودا توليد دارو 
۱2درصد افزايش مي يافت و اين در حالي است كه رقم 
امسال رشد بيش از 40 درصدي توليد را نشان مي دهد.

رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
با اش��اره به دريافت ارز 4200 توماني براي مواد اوليه 
داروها، افزود: بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند ارز 
4200توماني دارو بايد حذف شود، زيرا در بلندمدت 
تداوم اين روند اين صنعت را به يك جزيره جدا مانده از 
ديگر بخش هاي اقتصاد ايران تبديل مي كند. مي توان 
ب��راي جبران نق��ش حمايتي دولت از صنع��ت دارو، 
هزينه هاي موجود را به بيمه ها انتقال داد تا بدين ترتيب 
هم صنع��ت روال عادي كار خ��ود را دنبال كند و هم 
بيماران از طريق بيمه، حمايت ه��اي الزم را دريافت 
كنند. نجفي عرب ادام��ه داد: وقتي ارز 4200 توماني 
داده مي شود، هزينه تمام شده براي توليد پايين است 
و از اين رو اين خطر وجود دارد كه برخي سودجويي ها 
در بازار ش��كل بگيرد و داروي ايراني به خارج از كشور 
قاچاق شود. هرچند در اين زمينه ارزيابي دقيقي صورت 
نگرفته، اما گمانه زني ها حاكي از آن است كه قاچاق دارو 
به خارج از ايران ادامه دارد. وي با بيان اينكه در س��ال 
۱۳۹۷ شركت هاي داروساز تالش كردند موجودي مواد 
اوليه خود را افزايش دهند، توضيح داد: افزايش ذخاير 
با توجه به قرار گرفتن كشور در تحريم هاي شديد يك 
موضوع عقالني بوده و قابل تاييد است، اما اگر به دليل 
عدم نظارت برخي از اين كاالها قاچاق شوند؛ قطعا در 
ش��رايط فعلي به ضرر اقتصاد ايران تمام خواهد شد. 
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
درباره وضعيت صادرات رسمي دارو از ايران نيز، اظهار 
كرد: آمارها نيز نش��ان مي دهد كه ميزان صادرات ما 
رقمي حدود ۷0 تا ۸0 ميليون دالر است كه قطعا عدد 
رضايت بخشي نيست و بايد در اين راستا اقدامات جدي 
انجام شود، اما اگر در اين فضا برخي سودجو به سمت 
قاچاق دارو حركت كنند؛ قطعا اقدام پسنديده اي نيست 

و بايد بر اين عملكرد نظارت وجود داشته باشد.
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امسال قيمت دارو تغيير 
عمده اي نخواهد داشت

رييس س��ازمان غذا و دارو ضم��ن تاكيد بر اينكه 
متوس��ط افزايش قيمت دارو از متوسط نرخ تورم 
پايين تر است، گفت: در س��ال جاري افزايش قابل 
توجهي در قيمت دارو نخواهيم داشت. محمدرضا 
شانه ساز با اشاره به آغاز تغييرات اصالح قيمت دارو 
طي دو سال اخير، گفت: در دوسال گذشته به دنبال 
 تغييرات ن��رخ ارز به ويژه در اق��الم وارداتي حدود

 ۳0 تا 40 درصد دارو، نرخ ارز مرجع گرفته و مابقي 
با ارز نيماي��ي يا آزاد وارد مي ش��ود. وي با تاكيد بر 
اينكه عمده تغييرات قيمتي در حوزه دارو در يك 
سال گذش��ته انجام شده است، تصريح كرد: اينكه 
خوشبختانه امروز ديگر كمبود نگران كننده اي در 
حوزه دارو وجود ندارد به اين دليل اس��ت كه تغيير 
قيمت را پش��ت سر گذاش��ته ايم و در سال جاري 
تغييرات قيمتي نسبت به سال گذشته بسيار كمتر 
خواهد بود. معاون وزير بهداش��ت با اشاره به اينكه 
متوس��ط افزايش قيمت دارو از متوسط نرخ تورم 
پايين تر است، به ايسنا گفت: از آنجايي كه داروهاي 
خارجي ارزبري دارند، تغيير قيمت بر آنها لحاظ شده 

تا دچار مشكل در تامين دارو نشويم.

گاليه از دانشگاه فرهنگيان 
براي آموزش كودكان اوتيسم

رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي با گاليه از 
عملكرد دانشگاه ها كه بيشتر روي تشخيص اوتيسم 
كار مي كنند گفت: در حال حاضر 20۸0 دانش آموز 
اوتيسم در مدارس ويژه اوتيسم و 2۱0 دانش آموز 
در قالب آموزش فراگير در مدارس عادي مش��غول 
به تحصيل هستند. كار بسيار مشكلي است كه يك 
كودك مبتال به اوتيسم كنار بچه هاي عادي بنشيند، 
اما اتفاق افت��اده و به دنبال بهب��ود عملكردي اين 
دانش آموزان هستيم. هدف گذاري ما داير شدن ۳2 
مدرسه اوتيسم در ۳2 استان كشور است، البته در 
كالن شهرها چون تهران و اصفهان بيش از دو يا سه 
مدرسه را داريم. او افزود: تربيت مدرس دانش آموزان 
اوتيسم را براي همه استان ها پيش بيني و براي هر 
اس��تان يك متخصص تربيت كرديم. بيش از 20 
دوره و كارگاه آموزشي در حوزه اوتيسم با همكاري 
مركز امور بين الملل وزارتخانه و يونيس��ف برگزار 
و محتواي آموزش��ي مناس��ب را هم توليد كرديم. 
وي با گاليه از عملكرد دانش��گاه ها كه بيشتر روي 
تشخيص اوتيسم كار مي كنند تا محتواي آموزشي 
ويژه براي آنها گفت: آنچه كه در سازمان استثنايي 
با توجه به پتانسيل و توانمندي هاي موجود انجام 
مي دهيم كار روي محتواست. متاسفانه دانشگاه ها 
در حوزه آموزش، پرورش و توانبخشي دانش آموزان 
اوتيسمي، فارغ التحصيالن توانمند در اختيار مدارس 
قرار نمي دهند و ايراد كار به دانشگاه فرهنگيان هم 
برمي گردد زيرا اكنون چنين نيرويي تربيت نمي كند.

دولت اليحه ساماندهي كودكان 
خياباني را به مجلس ارايه كند

عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس با بيان اينكه 
ساماندهي كودكان كار به دليل وجود متوليان متعدد 
تاكنون نتيجه بخش نبوده است، گفت: بايد تفكيك 
وظايف دستگاه هاي متولي در دستور كار قرار گيرد و 
دولت اليحه جامع ساماندهي كودكان خياباني را به 
مجلس ارايه كند. همايون هاشمي، با تاكيد بر اينكه 
بر اساس تجربه چندين س��اله ام در حوزه خدمات 
اجتماعي س��اماندهي كودكان كار ب��ه دليل وجود 
متوليان متعدد تاكنون نتيجه بخش نبوده است، گفت: 
بايد تفكيك وظايف دستگاه هاي متولي در دستور كار 
قرار گيرد. فازهاي جمع آوري، ساماندهي، بازتواني و 
اجتماع پذيري در مورد كودكان كار بايد مورد توجه 
قرار گيرد واين فازها بايد در كنار هم به صورت پيوسته 

و در زمان مناسب انجام و از موازي كاري پرهيز شود.
وي يادآور شد: جمع آوري كودكان كار به طور معمول 
بر عهده نيروي انتظامي است كه مقام قضايي دستور 
جمع آوري آنها را صادر مي كند البته س��اماندهي، 
بازتواني و اجتماع پذيري كودكان، كار بسيار سخت، 
زمان بر و هزينه بر بوده كه بر عهده سازمان بهزيستي 
است و اين سازمان تاكنون نهايت اهتمام خود را براي 
تحقق اين مهم داشته است. نماينده مردم مياندوآب، 
ش��اهين دژ و تكاب درمجلس شوراي اسالمي عدم 
توجه مسووالن به بازدهي را يكي از مشكالت سد راه 
ساماندهي كودكان خياباني دانست و به خانه ملت 
گفت: متاسفانه مسووالن تصميم گير زود مي خواهند 
به نتيجه دلخواه برسند و سود و فايده را در كوتاه مدت 
مي بينند در حالي كه براي اينكه در 20 سال آينده 
جوانان ش��اداب با كمترين ميزان آسيب اجتماعي 
داشته باش��يم بايد اكنون سرمايه گذاري مناسب را 
داشته باشيم. بر اساس اظهارات هاشمي ساماندهي 
كودكان خياباني پيچيدگي هاي اجتماعي مختص 
به خود را دارد زيرا بخش��ي از آنان فاقد سرپرست و 
بي سرپرست هستند و عمده آنها سرپرست دارند كه 
سرپرستان دچار بزه هستند و كودكان را استثمار و 
كار حرفه اي مافيايي انجام مي دهند. وي ادامه داد: در 
رابطه با ساماندهي كودكان خياباني خأل قانوني وجود 
دارد و متولي مشخصي وجود ندارد؛ البته هر زماني 
كه در كشور فقر و بيكاري افزايش مي يابد با افزايش 
مفسده ها و آسيب هاي اجتماعي مانند كودكان كار 
روبرو مي شويم. عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي افزايش تعداد كودكان كار 
در خيابان ها را بيانگر افزايش مشكالت اقتصادي و 
جاماندن آنها از تحصيل دانست و گفت: تعدادي از 
كودكان اوليا موثر خود را از دست داده و برخي از آنها 
نيز به دليل فقر مضاعف خانوادگي وارد بازار كار شده اند 
در واقع علل اوليه معضل كودكان خياباني يعني اعتياد، 
فقر، از هم گسيختگي و عدم يكپارچگي اجتماعي را 
مي توان رفع كرد؛ در اين رابطه نياز است نمايندگان 
براي رفع اين معضل تالش كنند يا دولت در شرايط 
فعلي اليحه جامع ساماندهي را كه بسيار ضروري است 

به مجلس ارايه كند .

معاونت زنان رييس جمهور پيگير ادامه حضور زنان در ورزشگاه است
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه 
معاونت زنان پيگير ادامه حضور زنان در ورزشگاه است 
و به نظر مش��كلي وجود ندارد، گف��ت: حضور زنان در 
مسابقه فوتبال ايران - كامبوج به بهبود فضاي فرهنگي 

ورزشگاه كمك كرد.
معصومه ابتكار افزود: در دولت دوازدهم شيوه نامه اي 
در زمستان س��ال ۹6 نهايي ش��د و براساس آن همه 
دستگاه ها مكلف ش��دند تا اقدامات الزم مانند تامين 
امنيت، زيرساخت ها و... براي حضور زنان در ورزشگاه ها 
فراهم كنند، همچنين رايزني هاي الزم براي حضور زنان 
به ورزشگاه ها را انجام شد. معاونت امور زنان و خانواده 
هيچ ارتباطي با فيفا نداشته اما وزارت ورزش و جوانان 

به طور حتم صحبت هايي با فيفا داشته است.

ابتكار در ادامه با اش��اره به وضعيت فرهنگي حاكم در 
ورزشگاه آزادي، گفت: مشكل فرهنگي در اين زمينه 
وجود نداشت. فضاي فرهنگي و جو ورزشگاه پرنشاط 
و مثبت بود و حضور زنان فضاي ورزش��گاه را تلطيف 

كرده بود.
وي با تاكيد بر اينكه حضور زنان در ورزشگاه حق جوانان 
است، يادآور شد: حضور زنان در ورزشگاه به بهبود فضاي 
فرهنگي ورزشگاه كمك مي كند. به طور كلي اين نوع 
مس��ابقات و ورزش ها تاثير بااليي در سالمت جسم و 
سالمت روح و روان دارد كه حضور زنان نيز بسيار به اين 

مساله كمك مي كند.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
اينكه موضوع ورزشگاه به يك دستاورد تبديل شده 

است، درباره جداسازي قسمت بانوان ورزشگاه آزادي 
تاكيد كرد: به نظر حتي وزارت ورزش و جوانان موافق 
نرده كشي نبوده اس��ت و از منظري كه مشاهده شد 
نيز چندان مس��اله خاصي وجود نداشت. همچنين 
نيروه��اي انتظام��ي در اين زمينه بس��يار همكاري 
داشتند. حضور زنان بس��يار منظم بود و هيچ اتفاق 

خاصي رخ نداد.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه مس��ووالن نسبت به 
حضور  زنان در ورزش��گاه آزادي چه نظري داشتند؟، 
گفت: بسياري از مسووالن كه در ورزشگاه حاضر بودند 
نسبت به حضور زنان رضايت داشتند، به نظر مي رسد 
مسابقه روز پنج شنبه براي افرادي كه نسبت به حضور 
زنان در ورزشگاه نگران بودند، آزمون موفقي بود. ابتكار 

در پاسخ به س��وال ديگري مبني بر اينكه آيا معاونت 
زنان براي ادامه دار بودن حضور زنان در ورزش��گاه ها 
رايزن��ي انجام داده اس��ت؟ نيز پاس��خ داد: اميدواريم 
زمينه ها براي حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم شود، 
اما بايد در اين راس��تا تالش كرد. يكي از علل موفقيت 
زنان در عرصه هايي كه پيش��رفت مي كنند آن است 
كه پيشرفت آنها توام با صبر، حوصله، تعامل، تالش و 
پيگيري صورت مي گيرد. بانوان به دنبال آن نيستند 
كه بخواهند از طريق تقابل و درگيري پيشرفت كنند. 
در جامعه ما كه جامعه اي متكثر هس��تيم بايد تالش 
كنيم تا به نقطه اشتراك برسيم. به طور حتم معاونت 
زنان پيگير ادامه حضور زنان در ورزشگاه است و به نظر 
مشكلي وجود ندارد. وزارت ورزش و جوانان پيگير اين 

موضوع است و اميدواريم اين موضوع ادامه يابد. ابتكار 
موضوع حضور زنان در ورزش��گاه ها را از آن جهت كه 
فضاي فرهنگي را تغيير مي دهد اتفاق مهمي خواند و 
گفت: برخي مدعيان حقوق زنان صحبت هاي عجيبي 
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها دارند و حق مطلب را 
در مورد زنان ادا نمي كنند كه زنان طي سال هاي بعد 
از انقالب اسالمي، در عرصه ورزش قهرماني و ورزش 
همگاني پيشرفت هاي فوق العاده اي داشته اند. امروز 
زنان در تمامي فدراسيون هاي ورزشي حتي به عنوان 
نايب رييس فدراسيون حضور بس��يار پررنگ و قوي 
دارند. امروز نيمي از فعاليت هاي ورزشي كه در كميته 
ملي المپيك صورت مي گيرد متعلق به زنان ورزشكار 

ايران است.

حبس در انتظار حيوان آزارها
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
طبق مواد6۷۹ و6۸0 مجازات اسالمي حيوان آزاري يك 
جرم محسوب مي شود كه مجازات هايي از جمله حبس و 

جزاي نقدي در انتظار حيوان آزارها است.
احمد مازني در مورد طرح ممنوعيت حيوان آزاري گفت: 
طرح ممنوعيت حيوان آزاري كه به امضاي ۱00 نماينده 
مجلس رسيده اس��ت، در كميته فرهنگ، هنر و رسانه 
كميس��يون فرهنگي مجلس بررسي شده، اما هنوز به 
مرحله جمع بندي نرسيده است. بايد اين نكته را در نظر 
داشت كه حيوان آزاري مصاديق مختلفي دارد از ضرب 
و شتم، ش��كنجه، مجروح كردن عمدي، جراحي هاي 
غيرضروري، مثله كردن، ربودن، زنداني كردن، رها كردن 
حيوان صاحب دار يا گونه ه��اي غيربومي در محدوده 
و حريم ش��هر و روس��تا و طبيعت تا نوع سوءاستفاده و 
بهره كش��ي نامتعارف حتي جنگ انداختن و مسموم 
كردن حيوان��ات از مصاديق حيوان آزاري محس��وب 

مي شود. وي در ادامه تاكيد كرد: در همين راستا طرح 
نگهداري حيوانات و رابطه آن با سبك زندگي ايرانيان 
دركميسيون فرهنگي مطرح شد و مركز پژوهش ها روي 
آن تحقيق مي كند كه عالوه بر بحث حيوان آزاري بخش 
نگهداري حيوانات و آسيب هايي كه از ناحيه حيوانات به 
انسان ممكن است وارد شود و رابطه نگهداري حيوان با 
سبك زندگي ايراني و اس��المي در آن ديده شده است 
كه در كميته فرهنگ و هنر و رسانه در دو جلسه بحث 
ش��ده و قرار اس��ت؛ مركز پژوهش ها در قالب يك كار 
پژوهشي جداگانه بررسي كند و گزارشي را ارايه دهند تا 
ما بتوانيم به يك جمع بندي واحدي برسيم و به مجلس 

تقديم كنيم .
عضو كميس��يون فرهنگي در ادامه يادآور شد: به دليل 
ارتباط بيشتر مردم با شبكه هاي اجتماعي موضوعات 
اينچنيني در حال تكرار و ديده شدن هستند كه عاملي 
بر افزايش آگاهي مردم نسبت به اتفاقات اطراف شده اين 

اتفاق بسيار خوشايند است؛ به بياني ديگر شبكه هاي 
اجتماعي مي توانند فرصتي در جهت فرهنگ سازي و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي باشند، اميدوارم بتوانيم 
از اين فرصت در جهت كاهش آس��يب هاي اجتماعي 

استفاده كنيم.
نماينده مردم در مجلس دهم گفت: اس��الم هم درباره 
دفاع از حيوانات و حمايت از آنها احكامي دارد كه اخالق، 
حقوق و توجه به حيوانات را مورد توجه قرار داده است 
لذا هرگونه تعدي و تفريط نسبت به حيوانات يا حقوق 
آنها، نقض حقوق حيوانات و مستوجب مسووليت است.

رييس كميته فرهنگ هنر و رسانه كميسيون فرهنگي 
گفت: شايد در دوره هاي قبل نياز به وجود اليحه حيوان 
آزاري احساس نمي شد يا اخباري كه شامل آزار و اذيت 
حيوانات از رس��انه هاي مختلف منتشر مي شد بسيار 
اندك ب��ود، به همين عل��ت به اين موض��وع با جديت 

پرداخته نمي شد.

دولت بدهي تامين اجتماعي به وزارت بهداشت را تهاتر كند
رييس كانون بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران تامين 
اجتماعي ضمن مخالفت با فروش اموال س��ازمان براي 
پرداخت بدهي ها گفت: دولت بدهي تامين اجتماعي به 

وزارت بهداشت را پرداخت كند.
علي دهقان كيا در مورد قرار داد سازمان تامين اجتماعي با 
وزارت بهداشت افزود: قرار دادي ميان مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي با وزير بهداشت مبني بر تهاتر دو طرفه 
بدهي هاي تامين اجتماعي ب��ه مراكز طرف قرار داد اين 
وزارتخانه و همچنين بدهي هاي بيمه سالمت به سازمان 
تامين اجتماعي منعقد ش��ده و گويا قرار است پرداخت 
بدهي ها به روز انجام شود.اطالعي از جزييات اين قرار داد 
نداريم و منتظريم ببينيم پرداخت بدهي ها به چه صورتي 
انجام مي ش��ود. رييس كانون بازنشستگان و مستمري 
بگيران تامين اجتماعي به مهر گفت: گفته شده اين قرار 
داد دو طرفه اس��ت اما ظاهرا يك طرفه است چون وقتي 
دولت 2۵0 هزار ميليارد به تامين اجتماعي بدهكار است 

بنابراين وزارت بهداشت يعني دولت مي تواند بخشي از اين 
بدهي ها را تقبل و تهاتر كند.

وي با اشاره به اينكه پرداخت بدهي در صورت فروش اموال 
سازمان تامين اجتماعي به ضرر بازنشستگان و كارگران 
خواهد شد، افزود: چنانچه سازمان تامين اجتماعي بخواهد 
با فروش بخشي از اموال سازمان بدهي وزارت بهداشت را 
پرداخت كند در اين صورت با مخالفت بازنشستگان روبه رو 
مي ش��ود چرا كه اموال سازمان متعلق به بازنشستگان و 

كارگران است و تامين اجتماعي اجازه اين كار را ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان تامين اجتماعي ماهيانه بابت 
26 خدمتي كه دولت بر دوش آن گذاشته  ۳200 ميليارد 
تومان هزينه مي كند، گفت: حتي اگر دولت نخواهد بدهي 
به وزارت بهداش��ت را از 2۵0 هزار ميليارد تومان بدهي 
خود به سازمان تقبل كند حداقل از ۳200 ميليارد تومان 
پرداخت يا تهاتر كند چرا كه اين مبلغ باري اضافي بر دوش 

تامين اجتماعي است.

پذيرش بدون آزمون در دانشگاه ها دايمي شد
رييس سازمان س��نجش آموزش كشور گفت: بر 
اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، 
روند پذيرش بدون آزمون در دانش��گاه ها دايمي 

شده است.
به گ��زارش ايرنا، نخس��تين دوره از پذيرش بدون 
آزمون در دانش��گاه ها با ظرفيت ۵۹6 هزار از 20 
اس��فندماه ۹۷ به مدت ۷ ماه در س��ايت سازمان 
سنجش آموزش كشور آغاز شد و تا 2۸ شهريورماه 
ادام��ه داش��ت. در نهايت ح��دود 2۸6 ه��زار نفر 
در دوره هاي ب��دون آزمون دانش��گاه ها براي ترم 
تحصيل��ي مهرماه پذيرفته ش��دند ح��اال آن طور 
كه ابراهيم خدايي مي گوي��د، روند پذيرش بدون 
آزمون مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
در دانش��گاه ها ادامه دارد و در ت��رم بهمن ماه نيز 

اجرا مي شود.

رييس سازمان سنجش آموزش كشور افزود: اين 
ش��ورا تاكيد بر جدايي پذيرش رش��ته هاي بدون 
آزمون از كنكور دارد و اصل مصوبه اين اس��ت كه 
در طول تحصيل، سيستم ثبت نام براي پذيرش بر 
اساس سوابق تحصيلي باز باشد اما پذيرش در دو 

زمان مهرماه و بهمن ماه صورت گيرد.
رييس س��ازمان س��نجش آموزش كش��ور اظهار 
داش��ت: در اين زمينه مش��كلي به وجود آمد كه 
امس��ال آن را برطرف كرديم و بعد از ثابت ش��دن 
وضعيت دانش��گاه ها به علت شروع سال تحصيلي 
جديد، جلس��ات هماهنگي با مراكز آموزش عالي 
برگزار مي ش��ود تا ب��ه يك الگ��وي اجرايي دقيق 

دست يابيم.
خدايي خاطرنش��ان كرد: اين مشكل از آنجا ناشي 
مي شد كه امكان دس��تيابي به آمار ثبت نامي هاي 

ب��دون آزمون در دانش��گاه ها وجود نداش��ت؛ اما 
دانش��گاه ها بايد س��امانه اي ب��راي دريافت آمار 

داوطلبان پذيرش بدون آزمون داشته باشند.
معاون وزير علوم يادآور ش��د: با اين سامانه، ميزان 
پذيرش دانش��جويان در دوره ه��اي بدون آزمون 
مش��خص و نحوه فعاليت سيس��تم پذيرش بدون 

آزمون هم روشن مي شود.
خدايي درباره زمان اعالم س��از و كار پذيرش هاي 
بدون آزمون براي ترم بهمن م��اه نيز توضيح داد: 
اطالعيه ها در خصوص نحوه فعاليت دانش��گاه ها 
در اين زمينه تا آبان ماه توس��ط سازمان سنجش 

آموزش كشور منتشر مي شود.
رييس س��ازمان س��نجش آموزش كش��ور اعالم 
كرد: پذيرش بدون آزمون را به دانش��گاه ها واگذار 

مي كنيم.

افزايش بحران گرسنگي در جهان
آمارها نشان مي دهد شمار كساني كه در جهان به تغذيه 

مناسب دسترسي ندارند به دو ميليارد نفر رسيده است.
در حالي كه توليد مواد خوراكي افزايش چشمگيري داشته 
اما ساالنه ميليون ها نفر در اثر گرسنگي جان خود را از دست 
مي دهند. براين اساس در آستانه روز جهاني غذا، گزارش 
جديدي از س��وي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 
)FAO( منتشر شده است كه نشان مي دهد تعداد كساني 
كه از دسترسي به خوراك مناسب و تغذيه مرتب محروم 
هستند ۳۱۷ ميليون نفر افزايش يافته و به دو ميليارد نفر 
در جهان رسيده است. به اين ترتيب، حدود يك چهارم كل 
جمعيت جهان به خوراك مناسب دسترسي ندارند. همين 
آمار حكايت از آن دارند كه ساالنه بين ۹ تا ۳6 ميليون نفر 
در دنيا بر اثر گرسنگي و س��وءتغذيه جان خود را از دست 
مي دهند. فيليپ ميمكز، سرپرست شعبه آلمان سازمان 
امدادي FIAN عدم دسترس��ي مردم جه��ان به خوراك 

مناسب را اعالم ورشكستگي سياسي شماري از دولت ها 
دانس��ته اس��ت. به باور او با توجه به افزايش و انباشت مواد 
خوراك��ي در جهان، رنج بردن مردم از عدم دسترس��ي به 
خوراك مناسب به هيچ روي پذيرفتني نيست. افزون بر آن 
در اين گزارش تبعيض و س��اختار ناعادالنه از عوامل مهم 
بحران گرس��نگي در دنيا معرفي شدند. فيليپ ميمكز به 
افزايش توليد فرآورده هاي كشاورزي در امريكاي جنوبي 
اش��اره كرده و مي گويد كه از سال 20۱4 به اين سو، شمار 
كساني كه از سوءتغذيه و گرسنگي در آن منطقه رنج مي برند، 
6۷ درصد افزايش يافته و به ۱۳۱ ميليون نفر رسيده است. 
او معتقد است كه چنين امري به بحران تغذيه در آن قاره 
دامن زده اس��ت. بنابر گزارش دويچه وله، گرمايش زمين  
همچنين درگيري هاي محلي نيز از جمله عواملي هستند 
كه دسترسي يك چهارم جمعيت جهان به مواد خوراكي را 

دشوار كرده  و به بحران گرسنگي دامن مي زنند.
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حجم معامالت مسكن در 16 روز نخست مهر ماه 26 درصد رشد كرد 

در همایش آغاز به کار فعالیت شورایاران شهر تهران عنوان شد

تغيير مسير بازار مسكن در آغاز پاييز

وزن سنگين هزينه هاي جاري در بودجه شهرداري

گروه راه و شهرسازي|
اگرچه بررسي آمار معامالت خريد و فروش مسكن در 
مهرماه سال هاي گذشته حكايت از كاهش 20 تا 50 
درصدي حجم قراردادها در اين ماه نسبت به شهريورماه 
دارد، اما گزارش منتشر ش��ده از سوي اتحاديه صنف 
مشاوران امالك تهران نشان مي دهد كه وضعيت تعداد 
قراردادهاي امضا شده در 16 روز ابتدايي مهر سال جاري 
نسبت به همين مدت درشهريور ماه، رشد 26 درصدي 

داشته است.
بهبود حجم معامالت در نيمه نخست مهر سال جاري 
نسبت به نيمه نخست شهريور ماه 98 در شرايطي ثبت 
مي شود كه در مهرماه س��ال گذشته تعداد معامالت 
نسبت به شهريور همان سال ۴۳ درصد كاهش يافت يا 
در مهر ماه 96 شاهد افت 11 درصدي معامالت مسكن 
نسبت به ش��هريور همان سال بوديم، برهمين اساس 
معادالت بازار مس��كن در مهر ماه سال جاري نسبت 
به مدت مشابه خود در سال هاي گذشته تغيير كرده 
اس��ت و با وجود آنكه آغاز نيمه دوم هر س��ال، كاهش 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش نسبت به ماه قبل رقم 
مي خورد، در مهر 98 كه بازار مسكن ركود عميقي را 
تجربه مي كند، حجم معامالت نسبت به شهريور ماه 
بهبود يافته است.براساس گزارش اتحاديه امالك در 
16 روز ابتدايي مهرماه 98، 2 هزار و 27۴ قرارداد خريد 
و فروش در شهر تهران به امضا رسيده است كه نسبت 
به همين زمان در ماه قبل 26 درصد افزايش و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 69 درصد كاهش نشان مي دهد، 
البته ناگفته نماند كه ثبت 2 هزار و 27۴ قرارداد خريد و 
فروش مسكن در16 روز ابتدايي مهرماه درحالي است 
كه حجم معامالت مس��كن طي ۳1 روز شهريور سال 

جاري، 2 هزار و 800 فقره قرارداد امضا شده است.
اما افزايش نس��بي تعداد قراردادهاي خريد و فروش 
مس��كن در 16 روز نخس��ت مهر ماه مي تواند داليل 
مختلفي داش��ته باش��د، از واكنش مثبت گروهي از 
متقاضيان مصرفي بازار مسكن به كاهش قيمت ها طي 
مرداد و شهريورگرفته تا ثبات نرخ ارز و افزايش اطمينان 
به ش��رايط عمومي اقتصاد، همگي موجب شدند كه 
تلنگر كوچكي به بازار مس��كن بخ��ورد و معامالت تا 

حدودي نسبت به ماه قبل رشد كند.
البته اغلب فعاالن و مس��ووالن بازار مسكن طي يكي 
دوماه گذش��ته بارها پي��ش بيني كردند ك��ه تعداد 

قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در نيمه دوم سال 
جاري با كاهش مواجه مي ش��ود و ركود بازار مسكن 
عميق تر مي شود، چندي پيش بود كه حسام عقبايي، 
نائب رييس اتحاديه صنف مش��اوران امالك گفت: در 
نيمه دوم سال ركود در بازار مسكن عميق تر مي شود 
بطوري كه بازار مسكن چنين ركودي را طي سال هاي 

گذشته تجربه نكرده است.

 تناقض آمار و گزارش هاي ميداني 
با وجود آنكه براس��اس آمار اتحاديه مشاوران امالك، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در مهر ماه 
نسبت به ماه قبل بهبود يافته است، اما تازه ترين گزارش 
ميداني »تعادل« از مناطق مختلف پايتخت حكايت 
از كاهش حج��م معامالت در نيمه نخس��ت مهر ماه 
نسبت به شهريور ماه دارد. مشاوران امالك 5 منطقه 

پايتخت )شمال، مركز، غرب،  شرق و جنوب( همگي 
بر اين موضوع اذعان داش��تند ك��ه كاهش قيمت ها، 
تاثيرمحسوس��ي بر معامالت نداش��ته است و جهش 
قيمت ها طي يك سال و نيم گذشته به اندازه اي بوده 
اس��ت كه كاهش چند درص��دي نمي تواند كمكي به 

وضعيت بازار كند.
به گفته آنها تنها فروش��ندگاني كه پول الزم هستند، 
اق��دام به كاهش محس��وس قيمت ه��ا مي كنند و با 
خريدار كنار مي آيند اما مابقي فروش��ندگان، به علت 
عدم شفافيت بازار مس��كن، دست و دلشان به فروش 
واحدهايش��ان نمي رون��د، اگرچه از س��وي ديگر هم 
خريداران اين بازار، به دليل جهش قيمت مس��كن و 
كاهش توان اقتصادي قادر به خريد مس��كن نبوده و 
اغلب متقاضيان مصرفي مسكن از بازار خارج شده اند.

در اين ميان، دولت هم حمايت چنداني از خريداران بازار 

مسكن و همچنين طرف عرضه ندارد برهمين اساس به 
نظرنمي رسد كه طي دوسه سال آينده تغيير محسوسي 

در ركود بازار مسكن رخ دهد.

   وضعيت بازار در يك سال و نيم گذشته
درشرايطي كه برخالف انتظارها و پيش بيني ها شاهد 
بهبود حجم معامالت مسكن در مهر سال جاري بوديم 
بررسي وضعيت بازار مسكن طي يكسال و نيم گذشته 
و آنچه بر اين بازار حاكم بوده مي تواند در شفافس��ازي 
تحوالت آتي بخش مسكن راهگشا باشد، جهش قيمت 
مسكن كه از ارديبهشت سال گذشته آغاز شده بود با فراز 
و نشيب بسيار تا مردادماه سال جاري ادامه داشت، يعني 
درحالي كه قيمت ها در ارديبهشت افزايش يافت و اين 
رشد به صورت ماهيانه در ماه هاي بعدي هم تداوم پيدا 
كرد اما درصد رشد قيمت در ماه هاي مختلف نوسان 

داش��ت، البته در نيمه ابتدايي سال گذشته قيمت ها، 
ماهيان��ه در بازه بين 8 تا 10 درصد افزايش داش��ت تا 
اينكه با آغاز مهر ماه، رشد ماهيانه قيمت مسكن روندي 
تقريبا كاهشي را تجربه كرد و جز در اسفندماه، شاهد 

افت قيمت ها بوديم.
اما با آغاز سال جاري و در ارديبهشت ماه دوباره قيمت ها 
رشد كرد اين افزايش در ماه هاي بعدي ادامه نيافت و در 
خرداد و تير، افزايش قيمت چنداني را نداشتيم و حتي 
در مرداد و ش��هريور با كاهش رشد ماهيانه قيمت ها 
مواجه ش��ديم.در بخش حجم معامالت ثبت شده، از 
ابتداي سال گذشته همگام با افزايش قيمت ها، حجم 
معامالت روندي نزولي را طي ك��رد تا اينكه در مرداد 
سال98، معادله بازار مسكن تغيير كرد و رشد قيمت 
مسكن نسبت به ماه قبل روندي كاهشي پيدا كرد اين 
روند در ش��هريور ماه هم تداوم يافت در اين ش��رايط، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش به س��ير نزولي خود 
ادامه داد يعني با وجود افت قيمت ها، معامالت بهبود 
نيافت و تعداد قراردادهاي امضا شده در شهريورماه با 
منفي 7۴ درصد به پايين ترين سطح خود طي شش 

سال اخير رسيد.

   ثبات معامالت در كل كشور
درش��رايطي كه نش��انه هاي مثبتي از رش��د نسبي 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن در 16 روز ابتدايي 
سال جاري نسبت به مدت مش��ابه ماه قبل در تهران 
داش��تيم اما بررس��ي قراردادهاي خري��د و فروش و 
همچنين رهن و اجاره در كل كشور، تغيير محسوسي 

را در اين قراردادها نشان نمي دهد.
مطابق گزارش اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران، 
در 16 روز نخس��ت مهرماه 1۳98 در كل كش��ور، 16 
هزار و ۴00 قرارداد خريد و فروش ملك به امضا رسيده 
كه نس��بت به زمان مش��ابه سال گذش��ته 55 درصد 
كاهش يافته كه تفاوت معناداري نس��بت به ماه قبل 
نداش��ته اس��ت. در همين مدت همچنين 27 هزار و 
518 اجاره نامه در كل كشور به امضا رسيده كه نسبت 
به همين زمان در سال گذشته بدون تغيير بوده است.

در پايتخت اما تغيير اندكي در تعداد معامالت نسبت 
به ماه قبل ايجاد شده است، تعداد قراردادهاي اجاره در 
تهران 7512 فقره بود كه نسبت به مهر سال گذشته، 

7 درصد كاهش يافته است. 

گروه راه و شهرسازي|
همايش آغاز به کار فعاليت شوراياران شهر تهران به فرصتي 
تبديل شد تا بار ديگر مسايل و مشكالت پايتخت به ويژه از 
منظر بودجه و ساختار تشكيالتي مورد توجه مسئوالن قرار 
 گيرد. ابوترابی فرد، امام جمعه تهران نسبت ميان هزينه هاي

 ج��اري و عمراني را نقد كرد و گف��ت: ۴0 درصد از بودجه 
شهرداري صرف هزينه های عمرانی و 60 درصد هزينه های 
جاری می شود اما اين تركيب بايد تغيير كند. پيروز حناچي، 
شهردار تهران نيز با بيان اين كه بررسی ها نشان داده بودجه 
شهری در گذشته وابسته به ساخت وساز بوده است،  بدون 
اشاره به دوره زماني خاصي اعالم كرد كه ساخت و ساز در 
پايتخت ۴0 درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه 
هفته گذشته،  وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد، طي 5 ماه 
نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل،  ساخت 

و ساز در پايتخت 21 درصد كاهش يافته است.
آنگونه كه ايلنا گزارش داده اس��ت، ابوترابی فرد با تاکيد بر 
اينکه نسبت بودجه ش��هرداري از ۴0 درصد )عمراني( به 
60 درص��د )هزينه هاي جاري( باي��د تغيير کند، گفت: 
ش��وراياری ها می توانند در اين تغيير بودجه نقش داشته 
باشند.او با اشاره به اينکه يکی از اساسی ترين مشکالت امروز 
کشور نظام مديريت و اداری ما است که متناسب با اهداف، 
آرمان ها، ظرفيت های سياسی فرهنگی، اقتصادی و علمی 
کشور نيس��ت، افزود: نمی توان مسير را برای يک جهش 
هموار کرد. بايد در شهرداری تهران اين نظام مديريت را ارتقا 
بخشيد.وی از شوراياران خواست فعاليت مديريت شهری 
را عميق و عاقالنه و بالغانه نظارت کنند و گفت: شوراياران 
بايد بر نحوه بودجه هزينه های عمرانی در حوزه خود نظارت 
عالمانه داش��ته باشد و س��طح بهره وری را نظارت کنند. 
بگذاريد مديران شهرداری تهران بدانند چشمان بينا، آگاه 
و بصير بر کار آنها نظارت دارد، نه کسانی که دنبال مچ گيری 

آنها هستند بلکه دوست و برادر آنها هستند.

کاهش ۴۰  درصدی ساخت وسازها 
شهردار تهران نيز در همايش آغاز به كار شوراياران گفت: 
اوايل مردادماه پنجمين دوره انتخابات شوراياری ها را تجربه 
کردي��م و به رغم زمان کم و موانع موجود با همکاری همه 
کسانی که در اين برنامه نقش داشتند اين انتخابات برگزار 

شد.وی ادامه داد: برای اولين بار انتخابات تمام الکترونيکی 
شهر تهران را تجربه کرديم که بايد از همه دست اندرکاران 
تشکر کنيم.حناچی با تاکيد بر اينکه اين انتخابات با حداقل 
تلورانس)درصد خطا( برگزار ش��د چراک��ه نظر ناظران و 
مجريان بر هم منطبق بود، افزود: اگر در مقياس محالت 
وارد و تصميمات را به محله ها نزديک کنيم از انرژی شهر 
بهره خواهيم برد.شهردار تهران همچنين اظهار كرد: در 
شرايط سختی به سر می بريم که بيشترين فشارها در حوزه 
اقتصادی است و بررسی ها نش��ان داده بودجه شهری در 
گذشته وابسته به ساخت وساز بود. ما تالش می کنيم شهر 
را روی ريل اصلی خود قرار دهيم و بر اين اساس 2 اليحه به 
مجلس ارايه کرده ايم.وی گفت: در حال حاضر ۴0 درصد 
ساخت وس��از ها کاهش پيدا کرده که اميدوارم با تصويب 

2 اليحه در مجلس از اين فشار سخت موجود خارج شود.

 کمبود 1۰ متری سرانه فضاهای خدماتی 
رئيس شورای شهر تهران در همايش  آغاز به کار فعاليت 
شوراياران گفت: سرانه فضاهای خدماتی برای هر شهروند 
اکنون در تهران 5 متر است درحالی که استانداردها 15 متر 
است.محسن هاشمی رفسنجانی اظهار كرد: امروز برای 
مديريت شهری تهران يک روز مهم و تاثيرگذار است. نهاد 
شورای محله براساس انتخابات شوراياری ها شکل گرفته 
و مويرگی ترين شريان مردم س��االری در نظام جمهوری 

اسالمی است که تا عمق جامعه پيش می رود.
وی ادامه داد: بايد شورايان را حلقه انتهايی حاکميت از حلقه 
ابتدايی جامعه مدنی بناميم که پيوند عميقی بين حاکميت 
و مردم ايجاد می کنند و بايد قدر اين مردم ساالری را بدانيم 
تا بتوانيم در چهل سال دوم کمک شايانی به توسعه شهرها 
کرد.رييس شورای شهر تهران افزود: در گذشته جامعه مدنی 
يکی از تشکل های ريش��ه دار بوده و هيات های مذهبی از 
مهمترين مصداق های آن بوده اند. مفهوم جامعه سنتی ايران 
با هيات های مذهبی شکل می گرفته و اکنون شورايان عالوه 
بر اينکه آن نقش را می توانند بازی کنند در اين امر انتخابات 
نيز رخ داده استرييس شورای شهر تهران تصريح کرد: يکی 
از راهبردهای مهم شورای پنجم و شهرداری تهران بحث 
محله محوری است و بايد به مشکالت محله ها نيز رسيدگی 
کرد، چراکه اگر به صورت مويرگی وارد نشويم نمی توانيم 

رضايت مندی برای مردم ايجاد کنيم که  اين کار با مشورت 
شوراياران امکان پذير است.هاشمی گفت: کمبود فضاهای 
خدماتی از معضالت شهر تهران است؛ از جمله پمپ بنزين، 
ايستگاه آتش نش��انی و فضای فرهنگی کوچک مقياس 
و غيره از جمله مواردی اس��ت که در طرح تفصيلی نيز به 
آن نگاه نشده است.وی ادامه داد: سرانه فضاهای خدماتی 
برای هر شهروند اکنون در تهران 5 متر است درحالی که 
استانداردها 15 متر است و تهران تنها يک سوم فضاهای 
خدماتی را که نيازمند است دارد.هاشمی با بيان اينکه بايد 
با تغيير کاربری برخی اراضی افزايش س��رانه ها را در شهر 
فراهم کنيم، تصريح کرد: نقش ديگر ش��وراياران، کمک 
به شورای شهر و مش��ورت در موضوع نظارت بر عملکرد 
شهرداری اس��ت ، چراکه ش��وراياران می توانند مشورت 
مناسبی دهند که از حقيقت قابل توجه برخوردار است و 

بازوی مشورتی نظارتی بر عملکرد شهرداری شوند.

  تدوين بودجه شهرداری با اولويت محالت
احمد مسجد جامعی، رييس ستاد هماهنگی شوراياری ها 
نيز در اين همايش گفت: اميدواريم بودجه امسال را نيز به 

سمتی ببريم که اولويت آن محالت باشند.
مس��جد جامعی گف��ت: امس��ال دوره پنج��م برگزاری 
انتخابات شوراياری ها بود. در دوره های پيشين نيز فعاليت 
شوراياری ها را داشتيم اما  دوره نخست به صورت تجربی 
تعدادی از محالت فعاليت داش��تند و دوره دوم و س��وم و 

چهارم در همه نقاط فعاليت داشتند.
وی ادام��ه داد: هدف از ش��وراياران و انتخاب آنها افزايش 
مشارکت شهروندان در سياس��ت گذاری، برنامه ريزی و 
نظارت است چراکه ما به عنوان نمايندگان مردم با 21نفر 
عضو نمی توانيم از آرا و خواست های چند ميليون نفر مطلع 
شويم.مسجدجامعی ادامه داد: اگر مخروطی را تصور کنيد 
از اليه های زيرين به راس هرم می رسيديم در حاليکه االن 
هرم وارونه شده و راس مخروطی آنها و اليه های زيرين را 
انتخاب می کنند. برای جبران حقوق شهروندی اين روش 
پيش گرفته ش��د که برای تمرکززدايی و تفويض قدرت 
ساختاری در نظر گرفته شود که از ظرفيت همه شهروندان 
استفاده شود يعنی قدرت منتشر شوراياران مبنای قدرت 
متمرکز در شورای شهر اس��ت.وی ادامه داد: شهروندان 

و مدي��ران در يک هم افزايی مش��ترک و متقابل منش��ا 
شکل گيری شوراياران هستند و به شرط آن که شوراياری 
کارکرد ويژه خود را داشته باشد و به هم افزايی فعاليت ها 
کمک می کند.رئيس ستاد شوراياری ها با تاکيد بر اينکه 
شوراياری ها يه اقتدار شهر و شورا و مديريت شهری کمک 
می کنند به قواعد حضور آنها در ساختار شهری اشاره کرد 
و گفت: در چارچوب اين قواعد مجموع ۴6مصوبه مرتبط با 
شوراياری ها داشتيم که 25 تای آنها بر استفاده از ظرفيت 
مشارکت ش��وراياری ها در اداره شهر بوده است. 10 مورد 
استفاده از توان مديريتی و نظارتی ش��وراياری ها در امور 
شهر و 11 مورد ايجاد تکليف برای شورا و شهرداری ها در 
قبال شوراياری ها بوده است.وی با تاکيد بر اينکه مهمترين 
مصوبه تدوين بودجه با نظر شوراياری ها است ادامه داد: در 
دوره جديد چند مورد را به ط��ور خاص در برنامه ها داريم 
که اولی آنها بودجه است.مس��جدجامعی ب��ا بيان اينکه 
بيشترين مصوبات بودجه برای شوراياری ها در دوره سوم 
شورای ش��هر رخ داد، ادامه داد: اميدواريم بودجه امسال را 
نيز به سمتی ببريم که اولويت آن محالت باشند.وی افزود: 
يکی از برنامه های ديگر حضور نمايندگان محالت و مناطق 
در صحن شورای شهر اس��ت تا گزارشی از فعاليت هايش 
در س��طح محالت ارائه دهند و امي��دوارم بزودی گزارش 

شوراياران در شورای شهر مورد توجه قرار گيرد .

   اختصاص رديف بودجه جداگانه 
آرش حسينی ميالنی، دبير ستاد شوراياری ها  در همايش 
آغاز به کار فعاليت شوراياران شهر تهران از اختصاص رديف 

بودجه جداگانه برای شوراياری محالت در بودجه سال 99 
خبر داد.حسينی ميالنی گفت: 200 سال از زمانی که شهر 
تهران به عنوان پايتخت انتخاب شد می گذرد و اين شهر 

دچار تحوالت بعضا شتاب ناکی بوده است.
وی افزود: از جمله تغيير معماری و طبيعت اين ش��هر، 
هويت ش��هری نيز در طول اين ايام تغيير کرده و برخی 
کارشناسان اکنون معتقدند هويت محله ای در تهران رو به 
کاستی است و بايد به آن توجه و برای آن برنامه ريزی کرد.

ميالنی ادامه داد: بايد ديد هويت راس��تين ش��هر تهران 
چيس��ت و چگونه می ش��ود آن را بازيابی ک��رد. يکی از 
مهمترين رسالت های مديريت شهری احيا و پاسداشت 
مديريت شهری است.وی با بيان اينکه شوراياران محالت 
يکی از مهمترين پاسداران محله ای در شهر تهران هستند، 
افزود: شوراياران حلقه نخست ارتباط با شهروندان هستند.

دبير ستاد شوراياری ها با بيان اينکه شورای شهر به رغم 
وجود برخی مش��کالت و تنگناها اين انتخابات را برگزار 
کرد، گفت: اکنون ش��وراياران در ۳۴7 محله کار خود را 
آغاز کردن��د و انتخابات در اندک مح��الت باقی مانده تا 
پايان مهر برگزار می ش��ود.ميالنی با بيان اينکه سه گام 
اصلی برای فعاليت شورايان درنظر گرفته شده، تصريح 
کرد: اولين گام ارزيابی و اولويت بندی مش��کالت محله 
در قالب گزارش است. در گام دوم بررسی بودجه محالت 
برای پيش��نهادها انجام می شود و معاونت برنامه ريزی و 
توسعه در فصل جديد بودجه اين بودجه را در دستور کار 
قرار داده و بودجه سال 99 را با مطالبات کليدی محله ای 

مناسب سازی  می کنيم.

 بارگذاري، علت العلل مشكالت تهران
شينا انصاري، مديركل محيط زيست شهرداري تهران 
بارگذاري هاي اضافه را علت العلل مش��كالت محيط 
زيس��تي تهران دانست و گفت: حتي صنعت پاك هم 
وقتي داخل تهران بارگذاري ش��ود به منابع و محيط 

زيست فشار مي آورد.
به گزارش مهر، انصاري گفت: تهران هفت روددره دارد 
كه متأسفانه طي سال هاي گذشته به آن توجه نشده 
و تخريب زيادي در آنها صورت گرفته است. ساخت و 
س��ازهايي در رود دره ها و حتي بستر صورت گرفته و 
آلودگي هايي ايجاد شده است. چه از جهت پسماندها و 
چه از جهت فاضالب ها، آلودگي هايي كه در 7 رود دره 

تهران ايجاد شده است قابل توجه است.
انصاري تصري��ح كرد: اگر بخواهي��م علت العلل همه 

مش��كالت تهران را بگوييم تمركز و بارگ��ذاري زياد 
جمعيت، صنعت و خدمات در يك سطح محدود است. 
به واسطه همين هم براي اين جمعيت بارگذاري شده 
اگر بخواهيم آب تأمين كنيم بايد در دور دس��ت ترين 
نقطه از طالقان در غرب تا س��د نمرود در ش��رق و در 
فيروزكوه سدسازي كنيم. اين صرفا يك مساله تامين 
آب است براي اين جمعيت زيادي كه سرازير شده به 
تهران و سكونتگاه هاي اطراف آنكه بعضي از شهرهاي 
آن، جمعيتي به مراتب بيش��تر از استان هاي كشور را 
در خود جا داده اند و به اين اضافه كنيد تمركز صنايع 
كه غالب صنايع خودجوش و غيرمجاز هستند و چون 
غيرمجاز هستند بار آلودگي زيادي ايجاد مي كنند چون 

شناسايي و پايش آنها مشكل است. 
او گف��ت: به علت تمركز جمعيت روزانه چيزي حدود 

7500 تن زباله به منطقه آرادكوه مي رود و حجم زيادي 
نخاله ساختماني به گود آبعلي، مي رود كه االن در واقع 
اصال ديگر گود نيس��ت و كوه آبعلي است. اين به دليل 
اين است كه سياست هاي ما نتوانسته تمركزگرايي را 
محدود كند و همچنان در تهران بارگذاري مي كنيم. 

 اعط�اي وام به خري�داران اتوبوس از محل 
درآمد طرح ترافيك 

محسن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: از محل درآمد طرح ترافيك به 
 كس��اني كه ميني بوس يا اتوبوس مي خرند، وام با نرخ

۴ درصد مي دهيم و كمك مي كنيم.
به گزارش مهر، پورسيدآقايي درباره پيشنهاد نيروي 
انتظامي براي تغيي��ر در محدوده كنترل آلودگي هوا 

گفت: البته الزمه تاييد احتمالي اين پيشنهاد آن است 
كه در شوراي ترافيك تهران در بخش هاي كارشناسي 
پيشنهادها بررسي شود .البته آنچه امروز اجرا مي شود 
با تاييد و امضاي نيروي انتظامي در زمان خود است. 
حاال دوس��تان ب��ا تغييراتي كه در ناجا اتف��اق افتاده 
ايده هاي جديدي دارند كه ما هم مش��كلي نداريم و 

ايده ها مطرح مي شود.
او درباره اظهارنظر يكي از اعضاي ش��وراي شهر مبني 
بر افزايش آلودگي هوا در تابس��تان امس��ال نسبت به 
سال گذشته گفت: هنوز 7 روز از پاييز گذشته بود كه 
ايشان اظهارنظر كرد و فكر مي كنم زود است، اگر كسي 
فكر مي كند آلودگي بيشتر شده بايد مستندات خود 
را ارايه دهد.او درباره اس��تفاده خودروهاي سنگين از 
فيلتر دوده و الزام آن گفت: سازمان استاندارد بر اساس 

استانداردهاي تعيين شده و محيط زيست و راهور بر 
اساس دس��تورالعمل ها به هيچ ماشيني بدون فيلتر 
دوده و آخرين استانداردها اجازه شماره گذاري جديد 
را نمي دهند بنابراين هر خودرويي در داخل توليد شود 

استانداردها را دارد.
پورس��يدآقايي اف��زود: ما 100 دس��تگاه ميني بوس 
خري��داري كرده بودي��م و با كمك وزارت كش��ور به 
ش��ركت هاي خصوصي وام ۴ درصدي داده ايم. از اين 
به بعد هم همين كار را مي كنيم و از محل درآمد طرح 
ترافيك به كساني كه ميني بوس يا اتوبوس مي خرند وام 
با نرخ ۴درصد مي دهيم و كمك مي كنيم تا شركت ها 
تشويق ش��وند خودروهاي جديدي بخرند. اگر هم از 
بانك ها با درصد بيش��تر وام بگيرند ما س��ود بيشتر از 

۴درصد را تقبل مي كنيم.
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حكم دادگاه حسينيه 
سعادت آباد اجرا مي شود

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در واكنش به 
ابالغ حكم قلع و قمع پروژه مس��كوني سعادت آباد 
موسوم به حسينيه سعادت آباد گفت: حكم دادگاه 

بايد اجرا شود. 
اسالمي در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد: قلع و قمع 
حكم دادگاه است و بايد اجرايي شود.   ماجراي برج 
سعادت آباد موسوم به »حسينيه سعادت آباد« )هيات 
بني فاطمه( از زماني آغاز شد كه سال 1۳86 و بنا به 
گفته برخي مسووالن س��ابق، افرادي با محوريت 
يكي از نمايندگان مجلس زمين ۳000 متري دولتي 
را به قصد ساخت حس��ينيه گرفتند، اما حسينيه 
نساختند؛ زمين را فروختند و رفتند. البته اعضاي 
هيات بني فاطمه سعادت آباد مدعي هستند كه ابتدا 
قرار بود زمين براي ساخت حسينيه به هيات آنها داده 
شود اما يك وقفه كوتاه در پيگيري موضوع همان و 
واگذاري زمين به نماينده مجلس و دوستانش همان. 
حاال اعضاي هيات بني فاطمه ب��ه جاي اين زمين 
مجبور هستند هيات عزاداري امام حسين)ع( را در 
پاركي نزديك همان زمين برپا كند.در ادامه، فرد يا 
افرادي كه زمين را در سال 1۳86 خريداري كرده اند، 
در سال 1۳92 از ش��هرداري وقت منطقه 2 تهران 
مجوز ساخت مجتمع مسكوني گرفته اند، مجوزي 
كه شهردار كنوني منطقه 2 تهران آن را غيرمتعارف 
خوانده است. حاال دو قطعه از سه قطعه را به پيشرفت 
حدود 70 درصد و يك قطعه را به پيشرفت حدود ۳0 
درصد رسانده اند؛ اما پس از كش و قوس هاي فراوان 
و شكايت مدعي العموم، ابطال سند، ابطال قرارداد، 
خلع يد از پالك ثبتي و قلع و قمع بناي ۳000 متري 
سعادت آباد، موسوم به حسينيه سعادت آباد طي دو 
راي جداگانه به ترتيب در روزهاي 7 مردادماه براي 
يك قطعه و سپس 15 مردادماه 1۳98 براي دو قطعه  

ديگر صادر شده است.

درخواست ازقوه قضاييه در 
رابطه با پرونده شوراي شهري ها

مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان ها گفت: 
ازقوه قضاييه خواس��تاريم در صورت مطرح شدن 
پرونده اعضاء شوراهاي شهر و روستا در دادگاه ها از 
سلب عضويت اين افراد در شوراها قبل از نهايي شدن 
حكم و طي ش��دن كامل فرآيند قضايي خودداري 
شود. زيرا فرآيند قانوني سلب عضويت اعضاء شوراها 
راهكار قانوني خاص خود را دارد و بس��ياري از اين 
پرونده در نهايت منجر به رفع اتهام و تبرئه مي شود. 

به گزارش مهر، الويري در بيست و سومين اجالس 
عمومي شوراي عالي استان ها اظهار كرد: اقدامات 
كليدي آيت اهلل رييسي در مبارزه با فساد شروع خوب 
و مناسبي است، ما در شرايط كنوني بطور جدي نياز 
به مبارزه با فس��اد داريم. مبارزه با فساد الزم است، 
»فرآيندهاي فس��ادزا« را هدف قرار دهد. فرآيندها 
فسادآفرين هس��تند كه منجر به فساد ساختاري 
مي ش��وند، يكي از مصاديق تحقق عدالت مبارزه با 
فساد است. اميدوارم در سايه مشاركت جمعي بتوانيم 
اژدهاي فساد كه ساختارهاي اداره كشور را در برخي 
حوزه ها مختل كرده است كنترل و با تدبير و با تكيه 

بر قانون و انصاف آن را از بين ببريم.
الويري خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس بند سوم ماده 
156 قانون اساسي »نظارت بر حسن اجراي قوانين« 
با رياس��ت محترم ق��وه قضايي��ه و مجموعه تحت 
اداره و مديريت آن رياس��ت است. در حوزه شوراها 
و مديريت ه��اي محل��ي قوانين متع��دد داريم كه 
متاسفانه سال ها است كه مورد بي توجهي كل نهادها 
و دستگاه ها قرار گرفته است. بي توجهي به اجراي 
اين قوانين سبب چالش ها و نارسايي هاي متعدد در 
شهرها و روستاها شده است. مهم ترين موضوع قانوني 
كه مورد بي توجهي بوده است، موضوع عدم اجراي 
ماده 1۳6 برنامه سوم، ماده 1۳7 برنامه چهارم و ماده 
17۳برنامه پنجم توس��عه و بند ۳2 ماده 80 قانون 
شوراها و در نهايت بند 5 ماده 88 قانون شوراها است. 
براساس اين مواد قانوني مديريت يكپارچه شهري 
بايد سال ها پيش در كشور محقق مي شد، اما با اينكه 
همواره به عنوان شعار انتخاباتي كانديداهاي رياست 
جمهور طرح مي شود اما در عمل قانون اجرا نمي شود.

وي ادامه داد: عدم تحقق مديريت يكپارچه س��بب 
كاهش به��ره وري، بخش��ي نگري اداره ش��هرها، 
موازي كاري و همچنين تداخل ماموريت ها و نارسايي 
در خدمات رساني به شهروندان مي شود. پيشنهاد 
مي شود حداقل براي شهرهاي مراكز استان ها اين 

موضوع در دستور كار شما يا سران قوا قرار گيرد.

تأثير طرح جديد ترافيك بر 
كاهش آلودگي هواي تهران

حسين شهبازي مدير واحد مدل سازي و پيش بيني 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: تابستان 
امسال غلظت آالينده مونوكسيدكربن در ساعات 
اجراي طرح ترافيك حدود 1۳ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل كاهش داشته است.
به گزارش فارس حسين شهبازي، درباره تأثير اجراي 
طرح ترافيك بر كنترل آلودگي هوا اظهاركرد: شركت 
كنترل كيفيت هوا با در اختيار داشتن 21 ايستگاه 
سنجش كيفيت هوا غلظت همه آالينده هاي معيار 
در هواي شهر را اندازه گيري مي كند و براي سنجش 
هر آالينده از پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا كه دقت 
بااليي در اندازه گيري غلظت ها دارند، استفاده مي شود.

شهبازي گفت: مطالعات سياهه انتشار شهر تهران 
نشان مي دهد كه حدود 97 درصد از توليد و انتشار گاز 
مونوكسيدكربن )CO( در شهر تهران ناشي از ناوگان 
حمل ونقل شهر و عمدتاً خودروهاي سواري است. در 
نتيجه اگر اجراي طرح ترافيك جديد منجر به كاهش 
ترافيك خودروهاي سواري ازيك طرف و افزايش اخذ 
گواهي معاينه فني آنها از طرف ديگر شده باشد، بايد 
منجر به كاهش غلظت مونوكسيد كربن حداقل در 

محدوده و ساعات اجراي طرح شود.

در شهر
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آمار صادرات  و  واردات گروه 20  در فصل اول  و  دوم 2019 تحليل شد 

گردباد در تجارت گروه 20
تعادل|

آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه و همكاري 
اقتص��ادي )OECD( از روند تج��ارت بين المللي كاالي 
اقتصاده��اي گروه 20 در فصل دوم س��ال 2019 نش��ان 
مي دهد، سياست گذاري هاي چند سال اخير دونالد ترامپ 
رييس جمهور كنوني اياالت متحده امريكا مبني بر ترديد 
در الزام پايبندي به سيستم هاي جهاني ناظر بر تحوالت 
اقتص��ادي؛ از جمله توافق ه��اي چندجانبه و پيمان هاي 
گروهي تاثير منفي خود را در ارزش تجارت اين گروه گذاشته 
است. ارزيابي ها بيانگر اين است كه بيشتر كشورهاي عضو 
اين گروه ه��م در واردات و هم در ص��ادرات روند نزولي در 
پيش گرفته اند؛ به طوري كه ارزش صادرات و واردات اقتصاد 
كشورهاي عضو گروه 20 در فصل دوم 2019 نسبت به فصل 
اول 2019، ب��ه ترتيب به ميزان 1.9 درص��د و 0.9 درصد 

كاهش يافته است.

  روند تجارت در گروه 20 
تجارت فصلي در اقتصادهاي گروه 20 شامل كشورهاي 
»آرژانتين، برزيل، استراليا، چين، آلمان، فرانسه، بريتانيا، 
هند، اندون��زي، ايتاليا، ژاپن، كانادا، مكزيك، روس��يه، 
عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، تركيه، 
امريكا و اتحاديه اروپا« مورد واكاوي قرار گرفت. ارزيابي ها 
 نش��ان مي دهد، ارزش ص��ادرات و واردات اقتصادهاي

G 20 در فصل دوم 2019 نسبت به فصل اول 2019، 
به ترتيب به ميزان 1.9 درصد و 0.9 درصد كاهش يافته، 
درحالي كه نس��بت به فصل دوم 201۸، صادرات 2.9 
درصد كاهش و واردات هم 3 درصد افت كرده اس��ت. 
رشد واردات در بازه مذكور، تنها براي كشورهاي »چين، 
هندوس��تان، اندونزي، ژاپن و كره جنوبي« مثبت بوده 
اس��ت. همچنين ارزش صادرات اين كشورها در فصل 
دوم سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 201۸، تنها 
در كشور تركيه با رشد مثبت همراه بوده و واردات نيز در 
بازه زماني مذكور براي كليه اقتصادهاي آسيايي گروه 
20 با روند منفي همراه شده است. طي فصل دوم 2019، 
بيشترين رشد ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، مربوط به كشورهاي استراليا، آرژانتين و مكزيك 
به ترتيب با رشد 9.۸ درصد، 7.6 درصد و 5.3 درصد بوده 
است. ارزش واردات نيز در بازه مذكور تنها در دو كشور 
امريكا و برزيل به ترتيب با رشد 0.5 درصد و 0.7 درصد 
مثبت بوده و در ساير كشورها، واردات با كاهش همراه 
شده است. بيشترين كاهش ارزش واردات نيز مربوط به 
كشور آرژانتين با درصد منفي 2۸ طي فصل دوم 2019 

نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

  فراز و فرودهاي صادرات 
بر اساس آمارهاي متتشر شده سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي )OECD( از تجارت بين المللي كاالي اقتصادهاي 
گروه 20 در فصل دوم س��ال 2019، پنج كشور »روسيه، 
بريتانيا، چين، عربستان و اندونزي« بيشتري سقوط را در 
صادرات خود نسبت به فصل اول س��ال 2019 داشته اند. 
اعداد و ارقام منتشر شده نشان مي دهد كه روسيه در فصل 
اول سال مذكور معادل 10۸.6 ميليارد دالر صادرات داشته، 
كه اين ميزان در فصل دوم همين سال به 100.6 ميليارد دالر 
كاهش پيدا كرده است؛ كه معادل 7.4 درصد كاهش را نشان 
مي دهد. پس از روسيه كه مقام اول روند نزولي صادرات را در 
اين فصل كسب كرده است، بريتانيا با كاهش 7.1 درصدي 
در مقام دوم قرار مي گيرد. بريتانيا كه در فصل اول سال 2019 
معادل 116.3 ميليارد دالر صادرات داش��ته، در فصل دوم 
همين سال رقم صادرات خود را به 10۸ ميليارد دالر كاهش 
داده است. پس از اين 2 كشور كاهش 5.3 درصدي صادرات 
چين رتبه سوم را از آن خود مي كند. اين كشور در فصل اول 
سال 2019 معادل 642.5 ميليارد دالر صادرات داشته، كه 

اين رقم در فصل دوم س��ال 2019 به 60۸.7 ميليارد دالر 
كاهش يافته است. عربستان سعودي نيز در فصل اول سال 
مذكور معادل 6۸.7 ميليارد دالر صادرات داش��ته، كه در 
فصل دوم آن به 66.3 درصد رسيده است، كه كاهشي 3.5 
درصدي در كارنامه صادراتي آن رقم خورده است.  اندونزي 
از ديگر كشورهاي عضو گروه 20 است كه روند صادرات آن 
با كاهش 3.1 درصدي مواجه شده است. اين كشور در فصل 
اول سال 2019 معادل 42.2 ميليارد دالر صادرات داشته، 
كه در فصل دوم همين س��ال به 40.9 ميليارد دالر رسيده 
كاهش يافته است. همچنين كش��ورهاي تركيه، آلمان، 
برزيل، هندوس��تان، اتحاديه اروپا، كره، آرژانتين، امريكا و 
فرانسه نيز روند منفي صادراتي را در فصل دوم سال 2019 
نسبت به فصل اول همين سال تجربه كرده اند. در اين ميان 
پنج كشور باقيمانده از گروه 20 كه شامل »كانادا، استراليا، 
مكزيك، ژاپن و ايتاليا« است، رش��د مثبت صادراتي را در 
فصل دوم سال جاري ميالدي تجربه كرده اند. كسب مقام 
اول رش��د صادراتي در فصل دوم سال 2019 با 6.4 درصد 
افزايش به كشور كانادا مي رسد. اين كشور در نيمه دوم اين 

سال معادل 115.2 ميليارد دالر صادرات داشته است اين 
در حالي است كه رقم صادراتي آن در فصل اول سال 2019 
معادل 10۸.3 ميليارد دالر بوده است.  پس از آن استراليا با 
رشد صادراتي 6.3 درصدي قرار مي گيرد. اين كشور در فصل 
اول سال 2019 معادل 66.3 ميليارد دالر صادرات داشته، 
كه در فصل دوم همين س��ال به 70.5 ميليارد دالر رسيده 
است. همچنين مكزيك با رشد 2.4 درصدي در مقام سوم 
صادراتي اين كشورها قرار دارد. اين كشور در فصل اول سال 
2019 معادل 114.7 ميليارد دالر صادرات داشته است كه 
در فصل دوم همين سال به 117.4 ميليارد دالر رسيده است. 
ژاپن و ايتاليا نيز رشدي نزديك به هم داشته اند. ژاپن رشد 
0.2 درصدي و ايتاليا رشد 0.1 درصدي را تجربه كرده است.

  ريزش وارداتي 
از سوي ديگر، آمارها بيانگر اين است كه پنج كشور »بريتانيا، 
عربستان، آرژانتين، تركيه و روسيه« بيشترين سقوط در 
واردات خود را در فصل دوم نسبت به فصل اول سال 2019 
داشته اند. اعداد و ارقام منتشر شده نشان مي دهد كه بريتانيا 

در فصل اول سال مذكور معادل 16۸.7 ميليارد دالر واردات 
داش��ته، كه اين ميزان در فصل دوم همين سال به 147.4 
ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است؛ كه معادل 12.6 درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد. پس از بريتانيا كه مقام اول روند 
نزولي واردات را در اين فصل كس��ب كرده است، عربستان 
سعودي با كاهش 11.6 درصدي در مقام دوم قرار مي گيرد. 
عربستان سعودي كه در فصل اول سال 2019 معادل 35.2 
ميليارد دالر واردات داشته است در فصل دوم همين سال 
به رقم 31.1 ميليارد دالر رسيده است. پس از اين 2 كشور 
كاهش 6.7 درصدي واردات آرژانتين رتبه سوم را از آن خود 
مي كند. اين كش��ور در فصل اول سال 2019 معادل 13.5 
ميليارد دالر واردات داش��ته، كه اين رقم در فصل دوم سال 
2019 به 12.6 ميليارد دالر رسيده است. تركيه نيز در فصل 
اول سال مذكور معادل 52 ميليارد دالر واردات داشته، كه 
در فصل دوم آن به 4۸.6 ميليارد دالر رسيده و كاهشي 6.5 
درصدي را نشان مي دهد. روسيه نيز با كاهش 2.5 درصدي 
پس از كشورهاي ياد شده قرار مي گيرد. اين كشور در فصل 
اول سال 2019 معادل 62.9 ميليارد دالر واردات داشته، كه 
در فصل دوم همين سال به 61.3 ميليارد دالر رسيده است. 
همچنين كشورهاي »استراليا، برزيل، كانادا، اتحاديه اروپا، 
فرانسه، آلمان، ايتاليا و مكزيك« نيز روند منفي وارداتي را در 
فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل اول همين سال تجربه 
كرده اند. در اين ميان 6 كشور باقيمانده از گروه 20 كه شامل 
»آفريقاي جنوبي، اندونزي، كره، ژاپن، چين، امريكا « مي شود 
روند مثبت وارداتي را در فصل دوم سال جاري ميالدي تجربه 
كرده اند. كس��ب مقام اول رشد در فصل دوم سال 2019 با 
5.9 درصد افزايش به كشور آفريقاي جنوبي مي رسد. اين 
كشور در نيمه اول اين سال معادل 21.9 ميليارد دالر واردات 
داشته است اين در حالي است كه رقم وارداتي آن در فصل 
اول سال 2019 معادل 23.2 ميليارد دالر بوده است. پس از 
آن اندونزي با رشد وارداتي 3.4 درصدي قرار مي گيرد. اين 
كشور در فصل اول سال 2019 معادل 41.4 ميليارد دالر 
واردات داشته كه در فصل دوم همين سال به 42.۸ ميليارد 
دالر رسيده است. همچنين كره جنوبي با رشد 3 درصدي در 
مقام سوم وارداتي اين كشورها قرار دارد. اين كشور در فصل 
اول سال 2019 معادل 125.3 ميليارد دالر واردات داشته 
است كه در فصل دوم همين سال به 129 ميليارد دالر رسيده 
است. هندوستان نيز با رشد 1.7درصدي پس از كشورهاي 
ياد شده قرار مي گيرد. اين كشور در فصل اول سال 2019 
معادل 124.3 ميليارد دالر واردات داشته كه در فصل دوم 
همين سال به 126.4 ميليارد دالر رسيده است. چين و امريكا 
نيز رشدي نزديك به هم داشته اند. چين رشد 0.6 درصدي و 

امريكا رشد 0.3 درصدي را تجربه كرده است.
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پيشنهادي براي دريافت تعرفه 
گوشي همراه مسافر

مهر| كميس��يون ماده يك وزارت صنعت معدن و 
تجارت با موافقت افزايش حق��وق گمركي واردات 
گوشي همراه مس��افري به 26 درصد، اين مصوبه را 
براي تاييد به هيات وزيران ارس��ال كرد. بنابراين در 
صورت تاييد هيات وزيران واردات گوش��ي از طريق 
مسافران با 26 درصد حقوق ورودي محاسبه خواهد 
شد. در اين مصوبه داخلي آمده است: با افزايش حقوق 
ورودي گوشي به 26 درصد و حذف معافيت مندرج 
در م��اده 13۸ آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 
و ماده 39 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات )معافي��ت ۸0 دالر براي واردات گوش��ي 
همراه مس��افري و 50 دالر ب��راي واردات به صورت 
پستي( موافقت شد. در صورتي كه هيات وزيران نظر 
كميسيون ماده يك در وزارت صنعت معدن و تجارت 
را تايي��د و تصويب كند از اين پس واردات گوش��ي 
مسافري با هزينه روبرو خواهد شد. اعضاي اين كميته 
دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان 
وزارت صمت، جهاد كشاورزي، گمرك، بانك مركزي 

و اتاق بازرگاني هستند.

طرحي براي رونق توليد كاال
مهر| مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از 
طرح 10 ميليارد دالري وزارت صنعت براي رونق 
توليد داخلي كاالهايي خبر داد كه تا پيش از اين 
براي تامين آنها واردات صورت مي گرفت. بهمن 
حسين زاده با تاكيد بر تمركز بر برنامه ريزي صحيح 
براي گره گشايي از موانع توسعه اي صنعت و نيز 
توجه جدي به شكل گيري و حمايت از صنايع نوپا، 
گفت: رشد صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته 
از اولويت هاي كشور است، ضمن اينكه صنعت در 
ايجاد اشتغال و رفع نيازهاي كشور اهميت ويژه اي 
دارد، از اين رو بايد تالش كرد تا هم ۸5 هزار واحد 
صنعتي فعال كش��ور با حداكث��ر ظرفيت توليد 
كنند و از آنجايي كه بخش عمده اي از اين واحدها 
به بخ��ش خصوصي تعلق دارن��د؛ پس برگزاري 
رويدادهاي صنعتي از جمله نمايشگاه مي تواند 
بستري براي عرضه طرح هاي نوين صنعتي آنها 
باش��د. او با بيان اينكه حمايت از توليد صادرات 
گرا در بستر همگرايي قابل تحقق است، تصريح 
كرد: اكنون حركت واحدهاي توليدي براي نفوذ 
در بازارهاي صادراتي جديد مورد حمايت دولت 
قرار دارد زيرا به اش��تغال كشور كمك مي كنند. 
حسين زاده با مقايس��ه پيشرفت هاي صنعتي و 
تجاري ايران از ابتداي انقالب اس��المي تاكنون 
گفت: در سال 57 حدود 1500 واحد صنعتي در 
داخل كشور وجود داشت و اكنون ۸5 هزار واحد در 
كشور وجود دارد كه بخش عمده اي از نياز داخلي 

كشور را تامين مي كنند.
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چراغ روى تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه
خرد كه قيد مجانين عشق مى فرمود
حافظبه بوى سنبل زلف تو گشت ديوانه
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دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  
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 استاندار آذربايجان شرقى، كانون 
پــرورش فكرى كــودكان و نوجوانان را 
مكان مناســبى براى شناســايى و ظهور 
استعدادهاى كودكان و نوجوانان دانست 
و گفت: كانون پــرورش نقش مهمى در 

تربيت آينده سازان ايران اسالمى دارد.
محمدرضــا پورمحمــدى در ديدار 
مديران كانون پــرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان و دبيــران و كودكان منتخب 
كانون به مناســبت هفتــه ملى كودك 
و نوجــوان، گفت: خوشــبختانه كانون 
پرورش فعاليت هاى بســيار خوبى انجام 
داده كــه بايــد روز بــه روز پررنگ تر و 
باكيفيت تر شود.وى، موضوع پرورش در 
كنــار آموزش را در تداوم رســالت پيامبر 
اسالم(ص) مبنى بر مكارم اخالق قلمداد 

كــرد و گفت: تربيت در ســنين كودكى و 
نوجوانى از اهميت بسزايى برخوردار است 
و كانون توانســته در كنار اولياى دلسوز، 

نقش مهمى در اين زمينه ايفا كند.
پورمحمدى، داشــتن آينده اى بهتر و 
توسعه يافته را وابســته به تربيت صحيح 

كودكان در تمامى حوزه ها دانست و ادامه 
داد: دانشمندان معتقدند كه محيط مناسب 
نقش بســيار موثــرى در تربيت پذيرى 
صحيح كــودكان دارد كه كانون پرورش 
فكرى، يكى از محيط هاى مناسب براى 

تحقق اين مهم است.

اســتاندار آذربايجان شرقى ادامه داد: 
تربيــت صحيح و اصولى كودكان همانند 
كاشــتن يك نهال است كه استمرار اين 
تربيــت، آن را به درختى پربــار و تنومند 
تبديــل مى كند.پورمحمــدى افــزود: 
متاسفانه مسأله استعداديابى در كشور ما 
مــورد توجه كافى قــرار نگرفته و از افراد 
مستعد نيز به شكل شايسته استفاده نشده 
اســت؛ بنابراين از نهادهايى مانند كانون 
پرورش فكرى انتظــار داريم كه در اين 

زمينه، ورود جدى ترى داشته باشند.
شــايان ذكــر اســت، علــى بينش، 
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان آذربايجان شــرقى هم در اين 
ديدار گزارشى از فعاليت هاى كانون ارائه 

كرد.

آمار حوادث گاز طبيعى به نسبت آمار مشابه در 6 ماهه 
نخست سال قبل، كم سابقه است. 

به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان 
شــرقى،رئيس روابط عمومى با اعــالم اين مطلب گفت: 
مقايسه آمار حوادث گاز طبيعى در استان، حاكى از افزايش 

چشمگير مى باشد.
غالمرضا قنبرى افزود: متأسفانه آمار حوادث گاز به رغم 
اطالع رســانى هاى صورت پذيرفته بدليل سهل انگارى 
مشتركين رو به افزايش بوده، بطوريكه در 6 ماهه اول سال 
شاهد بروز 101 حادثه ناگوار بوده ايم كه اين تعداد در مدت 

مشابه سال قبل 91 حادثه بوده است.

وى با اشــاره به تحليل ماهانه حوادث در شركت گفت: 
تمامى حوادث بوقوع پيوســته در استان بصورت ماهانه با 
هماهنگى ســاير ارگان هاى ذيربط اعم از آتش نشــانى و 

اورژانس و.. جمع آورى و تحليل گرديده و در سايت شركت 
گاز اســتان اطالع رسانى مى گردد.قنبرى با اشاره به اينكه 
در 6 ماهه نخســت سال جارى20 نفر جان خود را در اثر بى 
احتياطى از دست داده اند، اظهار داشت: بر اساس آمار موجود 
بيشترين علل حوادث ناگوار ناشى از گاز مربوط به  نشت گاز 
از شــير مصرف بدليل عدم نصب درپوش/ بست  مى باشد. 
رئيس روابط عمومى شــركت گاز استان تصريح كرد: اين 
شــركت از تمامى ظرفيت هاى موجود در اطالع رســانى 
نكات ايمنى در مصرف گاز، استفاده نموده و اعالم مى نمايد: 
دانستن نكات ايمنى كافى نيست، عمل به اين نكات مهم 

است.

مشــاور وزير جهاد كشــاورزى  و 
مجــرى طــرح گنــدم  كشــور گفت: 
گندم هاى توليدى كشور جزء گندم هاى 

مطلوب در دنيا به شمار مى رود .
اسماعيل اســفنديارى پور در جلسه 
كميته مشــورتى اســتانى پروژه امنيت 
غذايى در اســتان آذربايجان شرقى كه 
با حضــور اكبر فتحى رئيس ســازمان 

جهادكشــاورزى استان آذربايجان شــرقى، عزيزكريمى مدير كل دفتر امور غالت و 
محصوالت اساســى و صابر گلكارى  رئيس موسسه تحقيقات ديم كشور برگزار شده 
بود با بيان اينكه گندم هاى توليدى كشــور براساس استاندارد هاى 104 جزءگندم هاى 
مطلوب در دنيا به شمار مى رود گفت: طبق اين استاندارد  گندم توليدى باالى 12 درصد 
پروتئين درجه يك، بين 11 تا 12 درصد درجه دو و گندم هاى 10 تا 11 درصد درجه سه 
هســتند كه تمامى اين گندم ها براى مصرف انسانى و گندم هاى درجه 4 براى مصرف 

غير انسانى مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى بــا بيــان اينكه هم اكنون 100 درصد توليد بذر گندم در داخل انجام مى شــود 
و هيچ وابســتگى در اين زمينه به خارج از كشــور نيست افزود: بذور براساس ضوابط و 
اســتانداردهاى موسسه تحقيقات ثبت و گواهى بذر و نهال كشور بوسيله شركت هاى 
بخش خصوصى توليد و عرضه مى شــود و بطوركلى اين بذور داراى برچسب و گواهى 
تائيد هســتند. اسفنديارى پور ضمن اشاره به توليد بذر گواهى شده گندم به ميزان 470 
هزار تن در ســال جارى افزود: موسســه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ارقام آبى و 

موسسه تحقيقات ديم توليد ارقام گندم ديم را در دستور كار دارد.
وى با بيان اينكه در سال زراعى گذشته طرح هاى ارتقاى امنيت غذايى در زمين هاى 
كشاورزى 9 استان كشور با استفاده از يافته هاى علمى روز جهان اجرا گرديد ادامه داد: 
تعدادى از استانها در سال زراعى جارى به آن اضافه شدند و هم اكنون طرح هاى ارتقاى 

امنيت غذايى ايران در 13 استان كشور اجرا مى شود .
وى هدف از اجراى اين طرح را توسعه زراعت ديم به ويژه در استان هاى غربى كشور 
عنوان كرد و افزود: اين پروژه اكنون در يك ميليون هكتار از زمين هاى كشاورزى غرب 
كشور در حال اجراست و در سه سالى كه از اجراى آن گذشته موفقيت هاى بسيار خوبى 
در ايجاد تنوع در ارقام گندم، جو، نخود، حبوبات و محصوالت علوفه اى به دســت آمده 
است كه اميدوارم در 2 سال آينده نيز در حوزه ديم كارى اين موفقيت ها تداوم داشته باشد.

وى با اشاره به اينكه اجراى طرح امنيت غذايى يك فرصت براى توسعه زراعت ديم 
است كه بايد از آن به بهترين شكل ممكن استفاده شود و در شرايط تحريم هاى فعلى 
اگر گندم ســامان پيدا كند همه محصوالت ســامان پيدا خواهد كرد اظهارداشت: اين 
روندى كه براى افزايش توليد گندم در چند سال گذشته به لطف خدا، زحمات بى دريغ 
كشاورزان و همينطور پيگيرى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى در كشور طى شده 

بايد اين شرايط را بطوركلى حفظ كرده و تداوم بخشيد.

شركت خدمات پس از فروش 
ايران خــودرو، ايســاكو، هم زمان با 
همايش پياده روى اربعين حســينى 
طرح «خيمه زديم راه را...» را از 22 تا 
30 مهرماه سال جارى، اجرا مي كند.

در همين راستا هم زمان با نزديك 
شــدن ايــام اربعين حســينى (ع) و 
ســفر معنوى هموطنان بــه عتبات 
عاليات، عمليــات اجرايى اين طرح، 
از روز  شــنبه ســيزدهم مهرمــاه، با 
صحرايى  تعميرگاه هــاى  برپايــى 
و ارســال قطعات و لــوازم يدكى به 
نمايندگى هــاى شــهرهاى مرزى 

منتهى به كشور عراق، آغاز شد.
اين شــركت كه از مرداد ماه سال 
جــارى در تدارك ارائــه خدمات به 
زائرين حرم حســينى در ايام اربعين 
است، پس از سفارش گذارى، تامين 
و بســته بندى، تجهيــزات و قطعات 
مــورد نياز طــرِح «خيمــه زديم راه 
را...» را به نمايندگى هاى شــهرهاى 
مرزى منتهى به كشــور عراق ارسال 
و عــالوه بر تجهيــز نمايندگى هاى 
مذكور، همچون ســنوات گذشــته، 
چند تعميرگاه صحرايى نيز به منظور 
تســهيل و تسريع در ارائه خدمات در 

منطقه برپا كرد.
در اين برنامــه نزديك به 1450 
مركز خدماتى ايران خودرو، شــامل 
بيش از 30 نمايندگى مجاز به صورت 
يك شيفت و دو شيفت و 60 فروشگاه  
مجــاز در شــهرهاى نزديك به مرز 
عراق؛ 1360 اكيــپ  امداد جاده اى، 
پايگاه و تعميرگاه صحرايى مســتقر 
در پاركينگ هاى مرزى شــهرهاى 
مهران، چذابه، شــلمچه و خسروى؛ 
موتورســوار، امدادگر بالينى، امدادگر 

حمل، ســرويس اتوكليك و كانكس 
آماده ارائه خدمات به زائرينى خواهند 
بود كه با خودروى شخصى به سمت 

مرزها حركت مى كنند.
گفتنى اســت در ايام مشابِه سال 
گذشــته، اين شــركت موفق شــد 
نزديك بــه 12 هزار خدمت در طول 
مدت اين ســفر بــه هموطنان، ارائه  
كند و طبق نظرسنجى صورت گرفته، 
رضايت كامل 75 درصد از مشتريان 
را نسبت به ارائه اين خدمات دريافت 

كند.
طرح اربعين امســال بــا عنوان 
«خيمه زديم راه را...»، براى پنجمين 
ســال متوالى در مســير پياده روى 
عشــاق اهل بيت (ع)، اجرا مى شود، 
با اين اميد كه هموطنان با آســايش 
و ايمنــى و اطمينــان از همراهــى 
حوزه هــاى خدماتى عازم اين ســفر 

معنوى شوند.
همچنيــن بــراى دومين ســال 
و  آموزشــى  مجموعــه  متوالــى، 
كليپ هــاى متنــوع تلويزيونى ويژه 
ايــام اربعيــن توســط خدمات پس 
از فــروش ايران خودرو، بــه منظور 
آگاهى بخشــى بــه هموطنانى كه با 
خودروى شــخصى به سمت مرزها 
سفر خواهند كرد، تهيه و تدوين شده 
است كه به مرور از طريق شبكه هاى 
سيما و شــبكه هاى مجازى، پخش 

خواهد شد.
شــركت ايســاكو ضمن آرزوى 
قبولى طاعــات از هموطنان گرامى 
خواســت تا در صورت نياز به هر گونه 
خدمات امدادى با مركز پاسخگويى 
ايران خــودرو بــا شــماره تمــاس 

096440 تماس حاصل كنند.

جزوگندم هاى  كشور  توليدى  گندم هاى 
مطلوب دنيا به شمار مى رود

آغاز عمليات اجرايى «خيمه زديم راه را...» و 
خدمات پس از  فروش ايران خودرو

خبر خبر
استاندار مطرح كرد؛

كانون پرورش فكرى، مكانى مناسب براى 
ظهور استعدادهاى كودكان و نوجوانان

افزايش كم سابقه حوادث گاز طبيعى در 6 ماهه اول سال

آگهي  مزايده  عمومي اموال مازاد   

مديريت شعب بانك كشاورزى در آذربايجان شرقى  

 مديريت بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي به استناد آئين نامه نحوه 
واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها (  موضوع تصويب نامه 
شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶/هـ مورخ ۸۶/۱۰/۳۰ هيات محترم دولت )   و ( مصوبه 
شماره ۴ مورخ ۹۷/۳/۷ هيئت مديره محترم بانک )  در نظر دارد اموال منقول 
ذيل را با وضع موجود و  بصورت نقدی از طريق مزايده عمومي به فروش برساند 
لذا طالبين  مي توانند تا  پايان وقت اداري روز  چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۱ به امور 
حقوقي بانك واقع در تبريز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس- روبروي  آتش 
نشاني و يا هر يک از شعب تابعه مديريت  مراجعه و اوراق شركت در مزايده را 
دريافت و پس از تكميل آن ، پاكتهای  سربسته را به دبيرخانه مديريت تحويل 
و  رسيد مورخ دريافت نمايند . الزم است متقاضي دو پاكت تهيه نمايد كه پاكت 
الف حاوي ســپرده شركت در مزايده و  پاكت ب حاوي فرم پيشنهاد قيمت و 

ساير اسناد مزايده خواهد بود. 

واريز ۵٪ از مبلغ پايه مزايده تحت عنوان ســپرده شركت در مزايده قابل 
واريز به حساب شماره  ۶۶۰۸۷۱۷۶۰ نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي تبريز 
 و ارائه فيش مربوطه در قالب پاكت الف الزامي است ( چك بين بانكي و ضمانت 

نامه بانكي نيز قابل قبول مي باشد . )  
بانك در رد يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و به  پيشنهادات مبهم ، ناقص 
، مشــروط ،بدون سپرده و فاقد امضاء و تاريخ و خارج از موعد ترتيب اثر داده 
نخواهد شــد . ضمنًا حق  الزحمه كارشناسي و هزينه انتشار آگهي ، از برنده 
مزايده اخذ خواهد گرديد . تاريخ بازگشــايي پاكات روز  پنجشــنبه  مورخ 
۹۸/۸/۲  راس ســاعت ۱۰  صبح در محل دفتر مدير ســتادي بانك در استان 
خواهد بود ضمنًا حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي  پاكات بالمانع 
مي باشــد .بازديد از اموال مربوطه و مطالعه مدارک و اسناد آن براي تمامي 

شركت كنندگان الزامي می باشد.

شماره شعبه  رديف
پرونده

نشانىمبلغ پايه مزايدهمشخصات پالك ثبتي

شبستر - شرفخانه - مركز آموزش بانك كشاورزى 1,207,800,000بشرح ماشين آالت عسل و دستمال كاغذى بشرح نظريه شماره 110/98 كارشناس رسمى دادگسترى 5483شبستر1



15 جهان

تقدير از »ابي احمد علي« براي اصالحات و برقراري صلح

فشارهاي بين المللي بر اردوغان افزايش يافته است

صدمين نوبل صلح به  نخست وزير اتيوپي رسيد

تهديد به تحريم تركيه از اروپا تا امريكا

گروه جهان|
 ابي احمد علي نخست وزير اتيوپي، به دليل عملكردش 
در اين مقام، چ��ه در عرصه داخل��ي و چه در زمينه 
برقراري صلح با اريتره برنده جايزه صلح نوبل 2019 
ميالدي ش��د. در بيانيه كميته نوبل آمده: »به خاطر 
تالش هاي��ش براي دس��تيابي به صل��ح و همكاري 
بين الملل��ي، و به ويژه ابتكار او براي حل مناقش��ات 
مرزي با اريتره.« به باور مسووالن كميته نوبل، جايزه 
نوبل صلح پش��توانه خوبي براي آبي احمد و پيشبرد 

سياست هاي صلح جويانه او خواهد بود.
در مراس��م معرفي برن��ده جايزه صلح نوبل امس��ال 
گفته ش��د كه با توجه به نامزده��اي مطرح، انتخاب 
برنده كاري دشوار بوده است، اما نخست وزير اتيوپي 
به عنوان دومين كش��ور پرجمعيت آفريقا )با بيش 
از ١٠٢ميليون نفر جمعي��ت(، به دليل اقداماتي كه 
در آزادسازي فضاي سياس��ي در داخل كشور و نيز 
برقراري صلح با اريتره، شايس��ته دريافت اين جايزه 

شناخته شده است. 
به گفته كميته نوبل، نخست وزير ۴۳ساله اتيوپي در 
همكاري نزديك با ايساياس آفوركي رييس جمهوري 
اريتره، توانس��ت يك توافق صلح را ميان دو كشور به 
سرانجام برساند و به بن بست طوالني »نه جنگ و نه 

صلح« در روابط دو همسايه پايان دهد. 
كميته نوبل صلح در بيانيه روز جمعه خود همچنين 
تالش همه طرف هاي درگي��ري در راه عملي كردن 
صلح و آش��تي در اتيوپي همچنين در شرق و شمال 

شرق آفريقا را ستوده است.
ابي احمد علي در ماه مارس س��ال گذشته به عنوان 
دوازدهمين نخس��ت وزير اتيوپي قدرت را در دست 
گرفت. او از همان زمان اعالم كرد كه مصمم اس��ت 
گفت وگوهاي صلح بر س��ر مناقشه ارضي با اريتره را 
از سرگيرد. در دوران نخست وزيري ابي احمد علي، 
بسياري از زندانيان سياس��ي آزاد شدند. او دست به 

اصالحات گسترده اي زد و از جمله شكنجه را ممنوع 
اعالم كرد. ابي احمد همچنين توجه ويژه اي به مسائل 
 محيط زيس��تي دارد و در ميان دولتم��ردان جهان 
صاحب ركورد كاش��ت بيشترين درخت است. او كه 
سرهنگ پيش��ين ارتش است از حدود نه سال پيش 

وارد سياست شده است. 
اعالم استقالل اريتره از اتيوپي در سال ١٩٦١، سرآغاز 
جنگي ۳0س��اله بين دو كشور ش��د. با آنكه سازمان 

ملل متحد در سال ١٩٩٣ ميالدي اريتره را به عنوان 
يك كشور مستقل به رسميت شناخت، اما اختالفات 
مرزي و مناقشات اين دو كشور پايان نپذيرفت. اكنون 
كميته جايزه صلح نوبل مي گويد كوش��ش هاي ابي 
احمد منجر به پايان دادن ب��ه اين منازعه درازمدت 
شده است. اين كميته همچنين ابراز اميدواري كرده 
اهداي جايزه صلح نوبل به نخس��ت وزير اتيوپي، او را 
در دستيابي به صلح و آشتي ياري دهد؛ به ويژه اينكه 

سياست و راهكار آش��تي جويانه اي كه از سوي آبي 
احمد دنبال مي شود، در اتيوپي مورد مناقشه است. 
بسياري نگران آن هس��تند كه اين تالش ها به جاي 
آنكه صلح با همسايه اين كشور را در پي داشته باشد، 

به جنگ داخلي در خود اتيوپي دامن بزند. 
پيش از اعالم نام نخست وزير اتيوپي به عنوان برنده نوبل 
صلخ، نام افراد و گروه هاي ديگري به عنوان برندگان 
احتمالي اين جايزه مطرح شده بود كه عبارت بودند 

 از گرتا تونبرگ فعال كنشگر 1۶ساله محيط زيست، 
اب��ي احمد علي نخس��ت وزير اتيوپ��ي، آنگال مركل 
صدراعظ��م آلم��ان و كنش��گران حق��وق بش��ر در 
هنگ كنگ. برخي نيز از گزينه هاي احتمالي ديگري 
از جمله برنامه جهاني غذاي سازمان ملل، همچنين 
نخس��ت وزيران يونان و مقدونيه ش��مالي س��خن 
مي گفتند. آلكسيس سيپراس نخست وزير پيشين 
يونان، و زوران زائف نخست وزير مقدونيه شمالي، هم 
سرانجام توانستند با رسيدن به يك توافق، به ۳0سال 

اختالف ميان دو ملت پايان دهند.
برخالف ديگر جوايز نوبل كه برندگان آنها از س��وي 
كميته هاي مستقر در شهر استكهلم پايتخت سوئد 
انتخاب مي شوند، برنده جايزه صلح را كميته نوبل در 
اس��لو پايتخت نروژ برمي گزيند. ابي احمد، صدمين 
برنده جايزه صلح نوبل است كه از سال 1901 ميالدي 
اهدا مي شود. مراس��م اهداي اين جايزه، به ارزش نه 
ميليون كرون سوئد، به نخس��ت وزير اتيوپي در ماه 

سپتامبر برگزار خواهد شد.
آلف��رد نوب��ل، مخت��رع س��وئدي دينامي��ت در 
وصيت نامه اش اعالم كرده است كه جايزه صلح نوبل 
بايد در شهر اس��لو اهدا ش��ود. دليل دقيق تاسيس 
موسس��ه اي در نروژ براي اهداي اين جايزه روش��ن 
نيس��ت اما در دوران زندگي آلفرد نوبل، دو كش��ور 
سوئد و نروژ با تشكيل »پادشاهي متحد سوئد و نروژ« 
با يكديگر متحد شدند؛ اين اتحاد در نهايت در سال 

190۵ ميالدي منحل شد.
از ابتداي هفته نوبل كه ۷ اكتبر آغاز شد، تاكنون در 
مجموع به 12 نفر جايزه داده شده است )از جمله به 
برنده نوبل ادبيات سال 201۸ ميالدي( . از اين تعداد 
11نفر از برندگان مرد هستند و تنها برنده زن نيز اولگا 
توكارشوك نويسنده و روشنفكر لهستاني، است كه 
برنده جايزه نوبل ادبيات 201۸ ميالدي شده است. 
برنده نوبل اقتصاد قرار است كه دوشنبه معرفي شود. 

گروه جهان|
چند روز پس از آغاز عمليات نظامي تركيه در ش��مال 
شرق سوريه، انتقادها از آنكارا به شدت باال گرفته است. 
در حالي كه فرانس��ه از مطرح ش��دن موضوع اعمال 
تحريم ها عليه تركيه در نشس��ت هفته آينده س��ران 
اتحاديه اروپا خبر مي دهد، ۳9 تن از جمهوري خواهان 
مجلس نمايندگان امري��كا هم گفته اند در حال آماده 

كردن طرحي براي تحريم تركيه هستند.
موضوع اعمال تحريم عليه تركيه پس از آن مطرح شد 
كه رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، آغاز 
عمليات نظامي در شمال سوريه تحت عنوان »چشمه 
صلح« را اعالم كرد. تاكنون فرانسه، نروژ، آلمان، ايتاليا، 
كش��ورهاي عربي چون عربستان س��عودي و امارات 
متحده عربي، هند، و برخي كشورهاي ديگر از عمليات 
نظامي تركيه آشكارا انتقاد كرده يا سفير اين كشور را  

فراخوانده اند. 
اتحاديه اروپا هم از تركيه خواسته تا وظايفش را به عنوان 
نامزد ورود به اتحاديه اروپا انجام دهد. يك س��خنگوي 
كميسيون اروپا در بروكسل گفته: »ورود به اتحاديه اروپا 
نيازمند آن است كه تمام كانديداها از سياست خارجي 
اتحاديه اروپ��ا پيروي كنند.« او ادامه داده كه در همين 
رابطه اگر تركي��ه در تقاضايش براي پيوس��تن به اين 
اتحاديه جدي اس��ت، اين راهي است كه اين كشور نيز 
بايد طي كند. رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، 
اما به انتقادها درباره حمله تركيه با عصبانيت پاسخ داده 
است. او از جمله گفته كه اگر اروپا اتهاماتش را پس نگيرد، 
س��ه ميليون و ۶00 هزار پناهجو را روانه اروپا مي كند. 

به گزارش خبرگزاري آناتول��ي، اردوغان در واكنش به 
درخواست سخنگوي كميسيون اروپا گفته است: »هي، 
اروپا! بيدار ش��و! يك بار ديگر مي گويم: اگر شما سعي 
كنيد عمليات ما را به عنوان تهاجم معرفي كنيد، وظيفه 
ما مشخص خواهد بود: درها را باز مي كنيم و سه ميليون 
و ۶00 هزار پناهجو را به سوي شما مي فرستيم.« او ادامه 
داده كه اروپا صادق نيست و تا به حال حقيقت را نگفته 
است. اشاره اردوغان به سه ميليون و ۶00 هزار پناهجوي 

سوري است كه در تركيه به سر مي برند.

  تالش روسيه و ترامپ براي ميانجيگري 
روس��يه و دولت امريكا از جمله كش��ورهايي بوده اند 
كه تاكن��ون تالش كرده ان��د تا ب��ا ميانجي گيري به 
اي��ن غائله خاتم��ه دهند. از يك س��و دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، كه انتقادها از او به دليل خارج 
كردن نيروهاي امريكايي از س��وريه به اوج رس��يده، 
پيشنهاد ميانجي گيري ميان دولت تركيه و كردهاي 
سوريه را مطرح كرده است؛ و از سوي ديگر روسيه نيز 
اعالم كرده كه براي گفت وگوي آنكارا و دمشق تالش 
مي كند. حمايت اين دو كش��ور باعث ش��د كه بيانيه 
پيشنهادي اعضاي اروپايي شوراي امنيت سازمان ملل 

عليه عليه تركيه راي نياورد. 
به گزارش رويت��رز، دونالد ترامپ در توييتر نوش��ته: 
»امريكا يا بايد هزاران س��رباز به منطقه درگيري بين 
طرفين اعزام كند، يا بايد دست به تحريم هاي گسترده 
عليه تركيه بزند يا تالش كند بين طرفين درگير در اين 
منازعه ميانجيگري كند.« الوروف وزير خارجه روسيه، 

هم گفته: »نگراني هاي تركيه در شمال سوريه بايد از راه 
گفت وگو ميان آنكارا و دمشق بر طرف شود.«

با وجود تالش ترامپ ب��راي حمايت ضمني از دولت 
تركيه، سناتورهاي امريكايي از دو حزب جمهوري خواه 
و دموكرات از ط��رح تحريم هايي عليه آنكارا، از جمله 
عليه شخص اردوغان خبر داده اند. بر اساس اين طرح 
كه قرار اس��ت هفته آينده تقديم كنگره امريكا شود، 
دارايي هاي رهبران تركيه در امريكا، در صورت متوقف 
نش��دن عمليات در خاك سوريه، مسدود خواهد شد. 
عالوه بر اردوغ��ان، از جمله معاون رييس جمهوري و 
وزير دفاع تركيه نيز مشمول اين تحريم ها خواهند شد. 
افزون بر اين، طبق طرح سناتورهاي امريكايي شرايط 
دريافت ويزاي س��فر به اياالت متح��ده براي رهبران 
تركيه دش��وارتر خواهد ش��د. اين طرح مجازات هاي 
متعدد ديگري را نيز در نظر گرفته است؛ از جمله فروش 
تجهيزات نظامي امريكايي به ارتش تركيه ممنوع شده و 
افراد و شركت هاي خارجي نيز كه وارد معامالت نظامي 
با تركيه شوند، مشمول تحريم هاي امريكا خواهند شد. 
آنكارا در خاك س��وريه بحث در مورد فروش س��الح 
به تركيه را در بس��ياري از كشورهاي جهان دامن زده 
اس��ت. در اين ميان نروژ از نخستين كشورهايي است 
كه با صدور بيانيه اي از به حالت تعليق در آوردن تمام 

معامالت تسليحاتي خود با تركيه خبر داده است. 
رسانه هاي خبري گزارش مي دهند كه در شمال سوريه 
مردم در حال ف��رار از حمله نظامي تركيه هس��تند. 
ديده بان حقوق بشر سوريه گزارش داده كه بيش از ۶0 
هزار نفر در حال فرار از اين منطقه هستند. اكثر اين افراد 

ساكنان ش��هرهاي مرزي سوريه مثل رأس العين، تل 
ابيض و دربازيا هستند. به گفته فعاالن سوري، فراريان از 
جنگ به سمت شرق در حركتند و مقصدشان احتماال 

مناطق اطراف شهر حسكه است.
خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داده مردم را در خودرو، 
پياده يا روي موتورسيكلت در حال خروج از رأس العين 
و فرار از مناطق جنگي ديده اند. به گفته 1۴ س��ازمان 
كمك رس��اني در مناطقي در مرز سوريه با تركيه كه 
هم اكنون نبرد در جريان است، مجموعا ۴۵0 هزار نفر 
زندگي مي كنند. اين سازمان هاي امدادي گفته اند كه 
اگر مجبور شوند به دليل تشديد درگيري كارمندانشان 
را از اين مناطق خارج كنند، كس��اني كه جانشان در 
خطر اس��ت نمي توانند كمك هاي ضروري را دريافت 
كنند. نهادهاي امدادي سازمان ملل متحد نگراني خود 
را از حمله نظامي تركيه به شمال سوريه ابراز كرده اند. 
مارك لووكوك هماهنگ كننده كمك هاي ضروري 
س��ازمان ملل، در بيانيه اي حفاظت از غيرنظاميان در 

مناطق مورد حمله را خواس��تار ش��ده است. صندوق 
كمك به كودكان س��ازمان ملل، نيز گفته پس��ران و 
دختران زيادي در ش��مال شرقي س��وريه در معرض 
خطر جدي مصدوميت، مرگ يا فرار اجباري قرار دارند. 
سرپرست يونيسف در نيويورك تصريح كرده كه يك 
تنش نظامي ديگر پيامدهاي ناگواري خواهد داشت. 
ارتش تركيه حمله نظامي خود عليه شبه نظاميان كرد 
سوريه را چهارش��نبه آغاز كرد. هدف از اين عمليات 
ايجاد يك منطقه امن در داخل خاك س��وريه عنوان 
شده كه قرار اس��ت تا دو ميليون آواره سوري در آنجا 

اسكان داده شوند.
آنكارا ي پ گ را شاخه اي از حزب كارگران كردستان 
تركي��ه )پ ك ك( مي داند ك��ه در تركيه س��ازماني 
تروريستي شناخته مي شود. آنكارا از اين هراس دارد كه 
تقويت نيروهاي كرد در مرزهاي جنوبي تركيه منجر به 
تشكيل منطقه خودمختار كردنشين و در نهايت جدايي 

مناطق كردنشين تركيه از خاك اين كشور شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 يك چهارم جمعيت جهان 
از سوءتغذيه رنج مي برند

گ�روه جهان| ش��مار كس��اني ك��ه در جه��ان از 
عدم دسترسي به خوراك مناس��ب رنج مي برند به دو 
ميليارد نفر رسيده اس��ت. ساالنه ميليون ها نفر در اثر 
گرسنگي جان خود را از دس��ت مي دهند. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، س��ازمان خواربار و كشاورزي ملل 
)فائو( اعالم كرده تعداد كساني كه از دسترسي به خوراك 
مناس��ب و تغذيه مرتب محروم هستند ۳1۷ميليون 
نفر افزايش يافته و به دو ميليارد نفر رس��يده اس��ت. 
به اي��ن ترتيب، يك چه��ارم كل جمعي��ت جهان به 
خوراك مناسب دسترس��ي ندارند. همچنين ساالنه 
بين 9 تا ۳۶ميليون نفر در سطح جهان در اثر گرسنگي 
و س��وءتغذيه جان خود را از دس��ت مي دهند. فيليپ 
 FIAN ميمكز، سرپرست شعبه آلمان سازمان امدادي
عدم دسترسي مردم جهان به خوراك مناسب را اعالم 
ورشكستگي سياسي دولت ها دانسته است. به باور او 
با توجه به افزايش و انباش��ت مواد خوراكي در جهان، 
رنج بردن مردم از عدم دسترسي به خوراك مناسب به 
هيچ روي پذيرفتني نيست. او از اختصاص زمين هاي 
كشاورزي در امريكاي جنوبي به توليد سويا و نيشكر 
انتفاد كرده و معتقد اس��ت كه چنين امري به بحران 
تغذيه در آن قاره دامن زده اس��ت. افزون بر آن در اين 
گزارش بي عدالتي اجتماعي، تبعيض و ساختار ناعادالنه 
بازرگاني به مثابه علت هاي اصلي بحران گرسنگي معرفي 
شده است. گرمايش زمين و همچنين رويارويي هاي 
نظامي و جنگ هاي محلي نيز از جمله عواملي هستند 
كه دسترسي يك چهارم جمعيت جهان به مواد خوراكي 
را دشوار كرده و به بحران گرسنگي دامن مي زنند. روز 

جهاني تغذيه روز 1۶ اكتبر برگزار مي شود.

بازداشت ۲ حامي مالي 
انتخاباتي دونالد ترامپ 

گروه جهان| »لِ���و پارناس« و »ايگ��ور فرومن« دو 
بازرگان ش��هروند امريكا كه به ترتيب متولد اوكراين و 
بالروس هستند در حالي كه بليت يك طرفه به مقصد 
كش��وري خارجي را در دس��ت داش��تند در فرودگاه 
بين المللي واشنگتن دستگير شده اند. دموكرات ها كه 
بر تحقيقات روند استيضاح دونالد ترامپ نظارت دارند 
خواهان همكاري اين دو بازرگان نزديك به وكيل شخصي 
رييس جمهوري امريكا شده اند. به گزارش يورونيوز، اين 
دو فرد كه رييس جمهوري امريكا هرگونه آشنايي با آنها 
را منكر شده متهم هستند كه به رودي جولياني وكيل 
شخصي ترامپ براي دريافت اطالعاتي از اوكراين براي 
زيرسوال بردن اعتبار جو بايدن رقيب احتمالي دموكرات، 
رييس كنوني كاخ س��فيد در انتخاب��ات 2020 كمك 
كرده اند.  اقدام توطئه آميز، دستكاري اسناد، فريبكاري 
و تخلف مالي در جريان كارزاي انتخاباتي امريكا و انتقال 
پ��ول از منابع خارجي به نامزده��اي انتخابات ايالتي و 
فدرال از جمله ديگر اتهام هاي مطرح ضد اين دو بازرگان 
نزديك به جولياني است. دموكرات هاي كنگره و سنا كه 
به شدت پيگير استيضاح هستند خواهان همكاري اين دو 
فرد با پليس شده اند. اين همكاري به اذعان دموكرات ها 
مي تواند بر قوت و تاثيرگذاري اتهام هاي مطرح ش��ده 
ضد ترامپ، مبني بر سوءاستفاده از قدرت و بهره بردن 
از نفوذ ب��راي باز كردن راه مداخله خارجي در انتخابات 
رياست جمهوري بيافزايد. اتهام همكاري با وكيل ترامپ 
براي دريافت سرنخ هايي از فساد مالي احتمالي هانتر 
بايدن، پسر جو بايدن در حالي بر ضد دو فرد دستگير شده 
سنگيني مي كند كه اين دو در جريان پرونده اي مجزا در 

دادستاني نيويورك دستگير شدند. 

شكست ماكرون در راي گيري 
كميسيون اروپا 

گروه جهان|س��يلوي گوالر نامزد منتخب امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه براي عضويت در 
كميسيون اروپا موفق نشد راي اعتماد پارلمان اروپا 
را كس��ب كند. به گزارش يورونيوز، گوالر قرار بود به 
عنوان كميسير اتحاديه اروپا در حوزه سياست هاي بازار 
داخلي اتحاديه، صنعت، دفاع، فضا و فرهنگ كار كند 
و اين ماموريت ها را ذيل پست خود سازماندهي مجدد 
كند. نامزدي سيلوي گوالر با ۸2راي مخالف در برابر 
29راي موافق، از سوي نمايندگان كميسيون ها رد شد. 
رد شدن نامزدي گوالر از نگاه بسياري از تحليلگران به 
عنوان شكستي براي ماكرون در سطح سياست اروپايي 
ارزيابي شده اس��ت. رييس جمهوري فرانسه با اعالم 
اينكه گوالر قرباني بازي سياسي، گفته دليل رد نامزدي 
او را نمي تواند بهفمد. دفتر امانوئل ماكرون گفته هم 
گفته رييس جمهوري فرانسه اين موضوع را با اورسوال 
فن در الين رييس جديد كميس��يون اروپا، در ميان 
خواهد گذاشت. سيلوي گوالر با دو اتهام روبروست، 
يكي از س��وي سيس��تم قضايي فرانس��ه و در مورد 
مشاركت در پرداخت حقوق به يك دستيار پارلماني 
در فرانسه با استفاده از بودجه اروپايي و همچنين اتهام 
ديگري مبتني بر دريافت دس��تمزدي قابل توجه از 
شركت يك ميلياردر آلماني-امريكايي در حالي كه 
نماينده اروپا بوده است. او پيشتر اين اتهامات را رد كرده 
و به پارلمان اروپا گفته است كه او فردي كامال »پاك« 
است. سيلوي گوالر در پي به قدرت رسيدن ماكرون 
در فرانسه، از سوي او به عنوان وزير دفاع فرانسه انتخاب 
شد اما يك ماه بعد پس از مطرح شدن پرداخت حقوق 

غيرقانوني از پست وزارت استعفا داد. 

كره شمالي تهديد كرد: 
آزمايش هاي اتمي را آغاز مي كنيم
گروه جهان|كره شمالي اعالم كرده است صبرش حد 
و اندازه اي دارد و ممكن اس��ت در اقدامات اعتمادسازي 
در قبال امريكا تجديدنظر كند. به گ��زارش رويترز، در 
چارچوب تالش هاي انجام شده براي پيشبرد گفت وگو 
با امريكا، كه موجب سه ديدار ميان كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي، و دونالد ترامپ شد، پيونگ يانگ آزمايش 
تسليحات هسته اي و موشك هاي بالستيك بين قاره اي 
خود را متوقف كرد. در بيانيه وزارت خارجه كره شمالي 
آمده ممكن است اين تعليق زياد طول نكشد. مذكرات 
كارشناس��ي امريكا و كره شمالي كه هفته گذشته قرار 
بود در سوئد برگزار شد تنها س��اعاتي پس از آغاز بدون 
نتيجه پايان يافت. حال يكي از سخنگويان وزارت خارجه 
كره شمالي گفته: »هيچ قانوني وجود ندارد كه بر اساس آن 
ما بطور نامحدود به چيزهايي كه از آنها خودداري كرده ايم، 
ادامه دهيم.«  اين س��خنگو همچنين ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل را به برداشت نادرست از مسائل مرتبط با 
موضوع دفاعي كره شمالي پس از درخواست هفته گذشته 
پنج كشور اروپايي عضو اين شورا - آلمان، بريتانيا، فرانسه، 
بلژيك و لهس��تان- از پيونگ يانگ براي اتخاذ اقدامات 
جدي در جهت لغو كامل و برگشت ناپذير برنامه هسته اي 
و بالستيك خود متهم كرده است. او بدون اشاره به اقدامات 
كره شمالي گفته است: »اين مساله ما را تحريك مي كند تا 
درباره اقدامات پيشگيرانه اساسي كه براي اعتمادسازي 
با امريكا اتخاذ كرده ايم، تجديدنظر كنيم.«  او اين موضع  
غرب درباره آزمايش هاي موشكي اش را اقدام تشنج آميز 
جدي خواند و تهديد كرده است كه تالش براي توسعه 
برنامه هاي هسته اي و آزمايش موشك هاي بالستيك 

دوربرد خود را از سر مي گيرد. 

كسري بودجه در انتظار 
بريتانياي پسابرگزيت 

گروه جهان| نتايج يك تحقيق جديد نشان مي دهد 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مي تواند كس��ري 
بودجه انگلي��س را ب��ه 100 ميليارد دالر برس��اند. 
به گزارش رويترز، با وجود آنكه تنها حدود س��ه هفته 
ديگر مهلت زماني مقرر براي رس��يدن به توافقي بر 
س��ر چگونگي خروج از اتحاديه اروپا توسط بريتانيا 
زمان باقي مانده است، هنوز هيچ چشم انداز روشني 
از دستيابي به يك توافق وجود ندارد و اختالفات بين 
مقامات انگليسي با يكديگر بر سر اين مساله به اوج خود 
رسيده است. از يك طرف بوريس جانسون نخست وزير 
بريتانيا، گفته لندن را تحت هر شرايطي از اتحاديه اروپا 
۳1 اكتبر خارج خواهد كرد و از سوي ديگر، پارلمان 
كه شديدا با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف 
اس��ت، اليحه اي را در اين خصوص براي الزام دولت 
به حصول توافق ب��ا اتحاديه اروپا پي��ش از ترك اين 
اتحاديه تصويب كرده است.  موسسه مطالعات مالي 
بريتانيا هشدار داده در صورت تحقق سناريوي خروج 
سخت كه به خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا اطالق 
مي شود، كسري بودجه در سال 2021-22 به چهار 
درصد از درآمد ملي خواهد رسيد كه معادل 92 ميليارد 
پوند خواهد بود. اين موسس��ه همچنين هشدار داده 
اقتصاد بريتانيا دچار ركود خواهد ش��د. در سال مالي 
201۸-19 كسري بودجه بريتانيا به ۴1ميليارد پوند 
)معادل 1.9درصد تولي��د ناخالص داخلي( بود كه از 
2001 بي سابقه بوده است. در بلندمدت دولت بريتانيا 
نياز به مخارج عمومي كمتري خواهد داشت اما با توجه 
به روند افزايش سن جمعيت، مخارج تامين اجتماعي 

افزايش محسوسي خواهد داشت. 
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بايد براي شوك هاي بيشتر 
اقتصادي آماده شويم

 گروه جهان| كريستالينا جورجيوا رييس جديد 
صندوق بين المللي پول، با اشاره به كند شدن رشد 
اقتصاد جهان گفته دو س��ال اخير، جه��ان از رونق 
همگاني يا همان افزايش سرعت رشد به سمت كاهش 
رشد همگاني يا ش��تاب منفي رشد حركت كرده و 
پيش بيني ها براي س��ال جاري و سال آينده نشان 
مي دهد كه اين ش��تاب منفي روي اكثر كشورهاي 
جهان تاثير مي گذارد. او با اين حال تاييد كرده اقتصاد 
جهان همچنان در حال رش��د است اما نه با سرعتي 
كه براي تحقق آرزوهاي مردم الزم است. به گزارش 
يورونيوز، جورجيوا گفته: »وقتي داليل كند شدن 
رشد را بررسي مي كنيم بايد تاثير تنش هاي تجاري را 
تاييد كنيم. در واقع، اعضاي صندوق بين المللي پول، 
تاثير مجموع تنش هاي تجاري را محاسبه كرده اند 
و به يك آمار معني داري رسيده اند: تا 2020، توليد 
ناخالص داخلي جهان 0.۸درصد كاهش مي يابد. به 
عبارت ديگر، ۷00ميليارد دالر به دليل تاثير همزمان 
تعرفه ها و از بين رفتن اعتماد از دست مي رود.«  اين 
اقتصاددان باتجربه درباره جنگ تجاري چين و امريكا 
نيز گفته: »افزايش تدريجي تعرفه ها در حال گذاشتن 
تاثير منفي خود روي رشد در همه جا است. و در عين 
حال، تنها تعرفه هاي اعالم يا اجرا شده روي رشد تاثير 
منفي نمي گذارند بلكه بيشتر نگران اين هستيم كه 
فضاي كلي غيرقابل اطمينان نيز تاثيرگذار مي گذارد. 
بايد ب��ه فضاي غيرقابل اعتماد ناش��ي از برگزيت يا 
غيرقابل اعتماد ناش��ي از تنش هاي ژئوپليتيكي در 
بسياري از نقاط جهان اقرار كنيم. در اين فضاي عدم 
قطعيت نگرش بسياري از سرمايه گذاران نشستن و 
نگاه كردن است.« رييس جديد صندوق بين المللي 
پول گفته: »تجارت براي رش��د مناسب است، براي 
مشاغل خوب است و از همه مهم تر براي كاهش فقر 
نيز مناسب است. واقعيتي كه زياد درباره آن صحبت 
نمي كنيم درباره خانواده هاي كم درآمدي است كه 
به طرز عميقا تحت تاثير اين موضوع قرار مي گيرند 
زيرا اينها كاالهايي است كه آنها خريداري مي كنند 
و در غياب تجارت آزاد در جهان، گران تر مي ش��وند. 
دشوارترين و در عين حال مطلوب ترين زمينه براي 
اصالحات، حوزه ساختاري است. “ به گفته جورجيوا، 
اصلي ترين چالش  اروپا رشد اقتصادي كند است. او 
گفته:  در اين شرايط كه فضاي بيشتري براي اجراي 
سياس��ت هاي تطبيقي وجود ندارد، ما از كشورها 
مي خواهيم كه بيشتر روي ابزارهاي ديگري كه تكيه 

بيشتري روي رشد دارند متمركز شوند. “

پوتين به عربستان مي رود
دس��تيار امور بين الملل رييس جمهوري روس��يه 
اعالم كرده والديمير پوتين دوشنبه و سه شنبه در 
عربستان خواهد بود. به گزارش ايرنا، يوري اوشاكوف 
گفته اين سفر از مدتي پيش در دستور كار كرملين 
قرار داشته است و رييس جمهوري روسيه با دستور 
كار بررسي اوضاع در خاورميانه و شمال آفريقا كه 
از اهميت بااليي برخوردار است به رياض مي رود. او 
همچنين گفته پوتين پس از حضور در عربستان، به 
امارات متحده عربي هم خواهد رفت. پوتين براي 
اولين بار 200۷ به عربستان رفته بود و 10سال پس 
از اين سفر، سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان 

سعودي به روسيه سفر كرد.

هند به دنبال لغو قرارداد 
3‚2ميليارد دالري با تركيه

پس از اعطاي قرارداد س��اخت ۵ كشتي حمايتي 
ناوگان دريايي به ش��ركت كشتي سازي »تايس« 
تركيه، هند از ارتباط اين ش��ركت با پاكستان ابراز 
نگراني كرده اس��ت. به گ��زارش اكونوميك تايمز، 
شركت تايس تركيه ژوئن توانست در مناقصه جهاني 
دولت هند براي توليد پنج كشتي ۴۵ هزار تني پيروز 
ش��ود. اين كشتي ها با كمك شركت كشتي سازي 
هندوستان )HCL( توليد خواهند شد. تايس يكي 
از شركت هاي مهم در توليد كشتي هاي جنگي براي 
نيروي دريايي پاكس��تان است و مقامات هندي از 
احتمال افشاي اطالعات حساس نظامي اين كشور 

و انتقال آنها به پاكستان ابراز نگراني كرده اند.

 واكنش دختر صدام
 به اظهارات ترامپ 

رغد صدام به اذعان رييس جمهوري امريكا به اينكه 
كش��ورش با مداخله در خاورميانه مرتكب اشتباه 
شد، واكنش نشان داده است. به گزارش اسكاي نيوز، 
رغد صدام در توييتي با طرح س��وال از فايده اذعان 
دونالد ترامپ به اشتباه ترين تصميم در تاريخ امريكا 
با مداخله در خاورميانه، گفته: »چه كسي به كشوري 
كه ويران شد، غرامت مي دهد؟« ترامپ گفته تصميم 
امريكا براي مداخله در خاورميانه بدترين تصميم 

تاريخ اين كشور بوده است.

واكنش تند آنكارا به عربستان 
و متحدانش

آنكارا پس از انتقاد برخي كش��ورهاي حوزه خليج 
فارس به عمليات نظامي تركيه در شمال سوريه، بحث 
مناقشه يمن را به ميان كشيد و با كنايه اي تند از كشتار 
غيرنظاميان يمني توس��ط اين كشورها انتقاد كرد. 
به گزارش آناتولي، مولود چاووش اوغلو وزير خارجه 
تركيه، خطاب كشورهاي منتقد اين عمليات در خليج 
فارس گفته: »شما كه شمار زيادي كودك را در يمن 
كش��ته يا در شرايط قحطي و گرسنگي قرار داده ايد 
چگونه به خودتان اجازه مي دهيد از اين عمليات انتقاد 
كنيد؟« عربستان س��عودي و امارات عربي متحده 
بالفاصله پس از شروع تهاجم تركيه به شمال شرق 

سوريه از اين عمليات به شدت انتقاد كردند.
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چهرهروز

همايونشجريانبراي»مستعشق«ميخواند
همزمان با آغاز فيلمبرداري فيلم »مست عشق« به كارگرداني حسن فتحي، همايون شجريان و سهراب پورناظري نيز به اين پروژه پيوستند. 
آهنگساز »مست عشق« سهراب پورناظري است و همايون شجريان بخش هاي آوازي را اجرا خواهد كرد. همچنين نوازندگان برجسته 
تركيه و چند كشور منطقه با هنرمندان ايراني همكاري خواهند داشت و ضبط موسيقي نيز در كشور تركيه انجام خواهد شد .شجريان 
و پورناظري هفته گذشته سر صحنه فيلم در استانبول حضور يافتند و با كارگردان، تهيه كننده و ساير عوامل فيلم ديدار كردند. داستان 
 فيلم »مست عشق« همزمان با دوران زندگي موالنا و شمس تبريزي اتفاق مي افتد.  تهيه كننده اين اثر مهران برومند، فيلمنامه نويسان

 حسن فتحي و فرهاد توحيدي و بازيگرانش شهاب حسيني، پارسا پيروزفر، ابراهيم چليكول، هانده ارچل و حسام منظور هستند. 

بازارهنر

موزه سينما ميزبان هنرمندان خاطره ساز حوزه كودك 
جمع��ي از هنرمندان با حضور در موزه س��ينما با 
كودكان امروز و ديروز ديدار و گفت وگو كردنددر 
اين مراسم كه با استقبال كودكان و خانواده هاي 
آنها هم��راه ب��ود هنرمنداني همچ��ون مرضيه 
برومند، رضا فياضي، گيت��ي خامنه، الهه رضايي 
و اميرحس��ين صديق ب��ا ك��ودكان و نوجوانان و 
پدران و مادران آنها درباره لزوم توجه به كودكان 
و همچنين اهمي��ت خلق آثار هن��ري ويژه آنها 
گفت وگو كردند. مرضيه برومند با اشاره به اهميت 
سينماي كودك گفت: من عضو شوراي رده بندي 
سني فيلم ها هس��تم و توجه زيادي به موضوعات 
مناسب براي كودكان دارم. من معتقدم كودكان 
را بايد از ديدن فيلم هايي كه مناسب آنها نيست، 
منع كرد. او با اش��اره به اينكه سينماي كودك از 
س��ينماي نوجوان كامال جداست و اين دو مقطع 
سني آثار مخصوص به خودش��ان را دارند، ادامه 
داد: متاسفانه ما نسل نوجوان را فراموش كرده ايم 
زيرا مشكالت آنها با خط قرمزهايي روبه رو است 
كه امكان نمايش دادن آنها در فيلم ها با مشكالتي 
روبرو اس��ت به همين دليل اغلب صورت مس��اله 
پاك مي شود. برومند اظهار كرد: ما براي نوجوانان 
و درباره آنها فيلمي نساخته ايم و سعي نكرده ايم 
مشكالت ش��ان را مطرح كني��م. او ادامه داد: بايد 
برنامه هاي آموزن��ده و مهارت آموز و مس��ابقات 
علمي م��ان را بيش��تر كنيم. به ك��ودكان توصيه 
مي كنم نيازهايش��ان را مطرح كنن��د تا به گوش 
مسووالن برسد. كارگردان »شهر موش ها« خطاب 
به مسووالن گفت: متاس��فانه سالن نمايش فيلم 
مخصوص كودكان و نوجوانان در كشور كم داريم 

و نهاده��اي مختلف بايد به افزايش اين س��الن ها 
كمك كنند. در پاسخ به س��خنان برومند، حامد 
رهنما مديركل روابط عمومي كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان اعالم كرد كه سالن اين كانون 
در خيابان خالد اس��المبولي تا آخر آذرماه تجهيز 
خواهد شد و به سالن ويژه براي كودكان اختصاص 
پيدا خواهد ك��رد. در ادامه اي��ن برنامه جمعي از 
كودكان از تاالرهاي موزه س��ينما بازديد كردند. 
همچنين برنامه هاي هنري و نمايش��ي محيطي 
ويژه كودكان در فضاي باز موزه س��ينما اجرا شد. 
در انتهاي اين مراس��م فيلم هاي »عموسيبيلو« و 
»رهايي« در سالن سينما فردوس براي مخاطبان 
و ميهمانان به نمايش درآمد. اين رويداد فرهنگي 
و هنري باهمكاري مشترك موزه سينماي ايران 
و كانون پ��رورش فكري ك��ودكان و نوجوانان به 
مناسبت هفته جهاني كودك در موزه سينما برگزار 
شد. در اين هفته فيلم هاي خاطره انگيز سينماي 
كودك و نوجوان در موزه اكران ش��د و »مسافر« 
آخرين فيلم از اين گروه ساخته عباس كيارستمي 
روز پنجشنبه س��اعت ۱۸ در سالن فردوس موزه 

سينما به نمايش درآمد. 

تاريخنگاري

برگزاريجشنهايپرهزينه۲۵۰۰سالهشاهنشاهي
روز ۲۰ مهرماه ۱۳۵۰ جشن هاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي ايران در تخت جمشيد آغاز 
شد؛ مراسمي پر زرق و برق با حضور سران برخي كشورهاي جهان كه هرچند از سال 
۱۳۴۶ قرار برگزاري آن گذاشته شده بود اما به داليل مالي و اينكه جشن تاجگذاري 
نيز قرار بود در همين س��ال برپا گردد، برگزاري اش تا چهار سال بعد به تعويق افتاد.  
اين جشن در ميان انتقادات مخالفان حكومت، در رسانه هاي رسمي بازتاب عجيبي 
داشت. همين امر شايد حساسيت ها و مخالفت ها را در برابر برگزاري اين جشن موجب 
ش��د. روزنامه اطالعات در گزارشي كه در شماره   همان روز به چاپ رساند، توصيفي 
لحظه به لحظه از برگزاري اين مراسم نوشت. ويليام شوكراس در كتاب »آخرين سفر 
شاه« درباره انگيزه هاي برگزاري جش��ن هاي ۲۵۰۰ ساله مي نويسد: »جشن هاي 
۲۵۰۰ ساله در تخت جمشيد نمايشي از رويا ها و بلندپروازي هاي شاه بود… در مورد 
شخص شاه در رابطه با جشن ۲۵۰۰ ساله ، ره آورد جشن هاي تخت جمشيد جدايي 
كامل او از واقعيات بود. او بيش از پيش دچار اشتغال فكري درباره سلطنت خودش و 
اهميت جانشيني مستقيم خود بر اريكه كوروش گرديد... شاه با برگزاري جشن هاي 
۲۵۰۰ ساله در واقع با بزرگداشت ايران در زمان كوروش و داريوش ، عماًل بخشي از 
تاريخ ايران را كه به مراتب متناسب تر با قرن بيستم ميالدي است ناديده مي گيرد و 
آن تعاليم حضرت محمد  )ص ( پيامبر اسالم است . در ايران ، اسالم نقش نگهبان مردم 
در برابر قدرت شاهان را ايفا مي كرد و روحانيون تا قرن بيستم از نفوذ فراواني برخوردار 
بودند و در اين قرن بود كه دودمان پهلوي كوش��يد قدرت آنها را كاهش دهد.« امام 
خميني)ره( در همان زمان برگزاري اين مراسم را محكوم كرد و از مردم خواست در 
اين مراسم شركت نكنند. يكي از مهم ترين محورهاي مخالفت منتقدان برگزاري 
جشن هاي ۲۵۰۰ ساله، مخارج برگزاري اين جشن بود. بسياري معتقد بودند با توجه 
به سطح پايين رفاه در ميان بخش عمده اي از جامعه و تعدد فقرا برگزاري جشن هايي 

با مخارج اينچنين سرسام آور نه تنها جايز نيست كه گناهي نابخشودني است. اما خرج 
برگزاري اين مراسم كه با حضور سران بسياري از كشورهاي جهان در تخت جمشيد 
برگزار شد، چقدر بود؟ ژان لوروريه روزنامه نگار فرانسوي هزينه جشن ها و پروژه هاي 
عمراني مرتبط را پانصد ميليون دالر و ويليام شوكراس نويسنده كتاب »آخرين سفر 
شاه« هزينه آن را سيصد ميليون دالر برآورد مي كند. اسداهلل علم وزير دربار وقت نيز در 
مصاحبه اي هزينه آن را شانزده ميليون و هشتصد هزار دالر ذكر كرد. البته علم در جايي 
ديگر در پاسخ به اعتراضات نسبت به هزينه هاي جشن هاي ۲۵۰۰ ساله در شرايط فقر 
شديد مردم گفت كه هزينه برگزاري جشن هاي ۲۵۰۰ ساله را نمي توان با پول سنجيد!

فيلم »كالس رانندگي«  در ايتاليا برگزيده شد
جايزه بهترين فيلم كوتاه جشنواره »مذهب امروز« 
ايتاليا به »كالس رانندگي« رسيد. فيلم كوتاه مرضيه 
رياحي جايزه بهترين فيلم كوتاه بيس��ت و دومين 
جشنواره جهاني فيلم »مذهب امروز« ايتاليا را كه با 
هدف برقراري فرهنگ صلح و گفتمان ميان باورها 
و فرهنگ ها با تم مذهبي برگزار مي ش��ود، دريافت 
كرد. اميرعلي اعاليي فيلمس��از ايراني مقيم ايتاليا 
به نمايندگي از رياحي اين جاي��زه را دريافت كرد. 
همچنين جايزه بخش نگاه زنان اين جش��نواره به 
مستند »دلبند« س��اخته ياس��ر طالبي اهدا شد. 
عوامل »كالس رانندگي« اين طور معرفي شده اند: 
كارگردان: مرضيه رياحي، فيلمنامه: مرجان رياحي، 
بازيگران: ليندا كياني، عليرضا ثاني فر، ساالر خمسه، 
س��اناز مصباح، مدير فيلمبرداري: مجيد گرجيان، 
مدير صدابرداري: محمود كاشاني، طراح صدا: يونس 
اس��كندري، جلوه هاي بصري و اصالح رنگ و نور: 
محمد آهنگر، تدوين: حسين نشاطي، دستيار اول 
كارگردان: درنا مدني، دستيار دوم كارگردان: عارف 
ابراهيمي، طراح گريم: حميد پورسيفي، مجريان 

گريم: ميثم رستمي، نيلوفر مرادي، عكاس: احسان 
مجد، مترجم: بونا الخاص، گ��روه تصوير: داريوش 
رجايي، داريوش معصومي، فرهاد شكري، مهرداد 
كاظمي، دستيار صدا: حس��ام مژدهي نيا، دستيار 
صحنه: ميثم كرمي، تداركات: عليرضا حكيم زاده، 
فيلمبردار پشت صحنه: فائزه حسيني، منشي صحنه: 
بنفشه ابراهيمي، طراح پوستر: محسن نوربخش، 
تهيه كننده اجراي��ي: پوريا عقيلي، تهيه كنندگان: 
بابك رضاي��ي و مرضيه رياحي. بيس��ت و دومين 
جشنواره جهاني فيلم »مذهب امروز« ايتاليا ۲ تا ۱۰ 

اكتبر برگزار شد.

برگزاري كارگاه مشترك اميريوسفي و كريستين بروير
كارگاه فيلمسازي با موضوع »فيلم هنري از توليد تا 
اكران« ساعت ۱۸ روز يكشنبه ۲۱ مهر ماه با حضور 
كريستين بروير مديرعامل كنفدراسيون بين المللي 
سينماي هنري و محسن اميريوسفي رييس كانون 
كارگردانان سينماي ايران در خانه هنرمندان ايران 
برگزار مي شود. اين كارگاه به مناسبت روز سينماهاي 
خانه هنر اروپا كه با همكاري موسس��ه هنروتجربه 
س��ينماي ايرانيان و سفارت آلمان برگزار مي شود، 
تدارك ديده ش��ده اس��ت. پيش از اين كارگاه، در 
ساعت ۱۶ فيلم »محوشدگي« به كارگرداني فاتح 
آكين به نماي��ش درمي آيد. حضور در اين برنامه ها 
براي عموم آزاد و رايگان است. روز سينماهاي خانه 
هنر اروپا ۲۱ مهر همزمان در خانه هنرمندان ايران، 
پرديس س��يتي س��نتر اصفهان، پرديس گلستان 
شيراز، پرديس س��تاره باران تبريز، پرديس هويزه 

مشهد، س��ينما لبخند كيش، تماش��اخانه پارس 
كرمان و پرديس اكومال كرج برگزار مي شود. گروه 
هنروتجربه سال گذش��ته نيز روز سينماي هنري 
 اروپا را با نمايش فيلم »آن سوي اميد« به كارگرداني
آكي كوريس��ماكي و برپايي كارگاه فيلمس��ازي با 
حضور عليرضا ش��جاع نوري تهيه كننده سينما و 
كاتارينا ووپپرمن طراح توليد فيلم برگزار كرده بود.

میراثنامه

آتِش»آذرجوي«رابابيتوجهيخاموشكردند
روايت ها از رودي پرآب و روان و استخري در نزديكي آتشكده »آذرجوي« حكايت 
دارند كه امروز به جز باقي مانده هاي آتشكده اش در بياباني با چند تك درخت چيز 
ديگري باقي نمانده است، آتشكده اي كه گنبدش را جزو نخستين گنبدهاي ايراني 
مي دانند. آتش��كده آذرجو يكي از آتشكدهاي داراب در ۱۰ كيلومتري غرب شهر 
دارابگرد است كه احتماال در دوره ساساني به شيوه چهارتاقي با گنبدي گرد ساخته 
ش��ده بود، گنبدي كه امروز هيچ از آن باقي نمانده و س��قف اصلي اش ويران شده 
است. »مروج الذهب« اثر »مسعودي« روايت كرده اين آتشكده را به دستور »اشو« 
زرتشت ساخته اند، زرتشت به »يستاف شاه« دستور داد تا آتش مقدس جمشيد را 
پيدا كند و او براي اين كار تا خوارزم رفت تا توانست آتش را به دارابگرد بيارود. در آنجا 
آتشكده اي احداث و آتش مقدس را در آن نگه داري كرد. بعد از آن شهِر »دارابگرد« 
را ساخت و از سال ۳۳۲ قمري نام آن به آتشكده آذرجو تغيير پيداكرد.  امروز اين 
چهارتاقي به جامانده از دوره ساساني كه مانند ديگر چهارتاقي هاي دوره ساساني 
پالني مربع شكل دارد، دل اش به آجرها و الشه هاي سنگ  و مالت گچ دست كوبي 
شده اي خوش است كه در اطرافش روي زمين ريخته اند، هر چند بخش زيادي از آن 
امروز كامال محو شده است.  تابلوي معرفي اين اثر تاريخي كه نام »ميراث فرهنگي« 
نيز بر آن ديده مي ش��ود، اين اثر تاريخي را اين ط��ور معرفي مي كند؛ »اين بناي 
چهارتاقي از آتشكده هاي مهم عصر ساساني بوده است. ساختمان اصلي آتشكده 
روي صفه عظيمي به ارتفاع حدود ۳ متر قرار داشته و به وسيله پلكان هايي از اطراف 
به درون آتشكده راه داشته است. در ساختمان اين بنا از سنگ آهك و گل استفاده 
شده است. ... )بخش هايي مخدوش شده قابل خواندن نيستند( اين آتشكده بنا به 

گفته »مسعودي« در »مروج الذهب« در قرن چهارم هجري قمري از مقدس ترين 
آتشگاه هاي زردتشتيان بوده است.« عيسي فوالدفر، فعال ميراث فرهنگي شهرستان 
دارابگرد، وضعيت اين بناي تاريخي را كامال نامناسب توصيف مي كند. او مي گويد: 
به دليل نبود مسير وجاده اي مناسب براي ديدِن اين آتشكده تاريخي، نه تنها آن 
بازديدكننده  چنداني هم ندارد، بلكه ناشناخته نيز باقي مانده است و بناي آتشكده  
نيز اكنون به نيمه ويرانه اي متروكه تبديل شده  كه اگر بي توجهي ها به آن ادامه دار 

باشد، تا مدتي ديگر به طور كامل تخريب مي شود.

ايستگاه

نوبلادبيات؛دوبرنده
وچندنگاه

ورودآلفونسوكوارون
بهجنگسرويسهايآنالين

جاي��زه نوب��ل ادبيات كه 
سال گذشته لغو شد، دو 
برنده خود در س��ال هاي 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به طور 
هم زم��ان معرف��ي كرد؛ 
»اول��گا توكارچ��وك« و 
»پيتر هاندكه«. يك جايزه 
سهم زنان نويسنده و يكي 

سهم مردان نويسنده. آكادمي نوبل روز ۱۰ اكتبر در 
يك نشست خبري در شهر استكهلم سوئد، »اولگا 
توكارچوك«، نويسنده لهستاني و »پيتر هاندكه«، 
نويسنده اتريش��ي را به عنوان برندگان جايزه نوبل 
ادبيات در سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ معرفي كرد.  علت 
برگزيده شدن توكارچوك به عنوان برنده نوبل ادبيات 
»يك تخيل روايي كه با اشتياق دايرةالمعارف گونه 
نمايان گر عبور از مرزها به عنوان ش��كلي از زندگي 
است« عنوان شده است. اين نويسنده پانزدهمين 
نويسنده زن برنده جايزه نوبل ادبيات است.  آكادمي 
نوبل همچنين هاندك��ه را »براي يك كار تاثيرگذار 
كه با نبوغ زباني، حواش��ي و ويژگي هاي تجربه هاي 
انساني را كاوش كرده« به عنوان برنده نوبل ادبيات 
معرفي كرده اس��ت. »اولگا توكارچ��وك« و »پيتر 
هاندكه« در حالي موفق به كسب جايزه نوبل ادبيات 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شدند كه تحصيالت اكادميك آنها 
در رشته هاي روان شناسي و حقوق بوده است. اعطاي 
جايزه نوبل ادبيات س��ال ۲۰۱۹ به »پيتر هاندكه« 
نويسنده اتريشي بحث برانگيز شده و انتقاد جمعي 
از ديگر نويسندگان را نيز برانگيخته است.  »هاري 
كانزرو« نويس��نده انگليس��ي درب��اره اعطاي نوبل 
ادبيات ۲۰۱۹ معتقد است كه اگر »هاندكه« از رژيم 
نسل كش »ميلوشويچ« حمايت نكرده بود جايزه نوبل 
را مي توانست زودتر از اينها دريافت كند. امروز بيشتر 
از هر زمان ديگر به روشنفكراني نياز داريم كه بتوانند 
از حقوق بش��ر در مقابل بي تفاوتي ها و بدبيني هاي 
رهبران سياس��ي ما جانانه دفاع كنند و »هاندكه« 
چنين فردي نيست.  »اس��الوي ژيژك« فيلسوف، 
نظريه پرداز و جامعه شناس اسلوونيايي كه همواره از 
منتقدين سرسخت »هاندكه« بوده است نيز در اين 
باره اظهار كرد: »هاندكه« در س��ال ۲۰۱۴ خواستار 
عدم برگزاري و برانداخته شدن جايزه نوبل ادبيات 
شد و گفت اين جايزه موجب تقديس كاذب ادبيات 
مي شود. اعتقادي كه او داشت امروز به اثبات رسيد. 
كسي كه از جنايات جنگي دفاع مي كرد حاال نوبل 

ادبيات دريافت كرده است. 

كارگردان موفق مكزيكي 
قرارداد كلي چند ساله با 
كمپاني »اپل« امضا كرد تا 
براي اين كمپاني به توليد 
نامحدود دس��ت بزند. به 
گزارش ورايتي، برمبناي 
ق��راردادي كه آلفونس��و 
كوارون كارگ��ردان برنده 

اسكار با كمپاني اپل بسته، امتياز ساخت پروژه هاي 
تلويزيوني به ويژه براي سرويس استريم اپل كه به زودي 
با عنوان »اپل تي وي پالس« به راه مي افتد را كسب 
كرده است. در اين راه گابريال رودريگز همكار طوالني 
مدت كوارون از كمپاني توليدشان در لندن اين برنامه 
توليد را پي مي گيرد. اين در حالي است كه كوارون به 
Anonymous Con� »ممكاري خود با كمپاني 

tent« نيز ادامه مي دهد و مي تواند با ديگران نيز در 
توليد برنامه همكاري كند. كوارون كه بيشتر بر سينما 
متمركز بوده در توليد »باور كن« درامي براي ان بي سي 
همكاري كرده بود كه سال ۲۰۱۴ يك فصل آن روي 
آنتن رف��ت. او همچنين نويس��ندگي و كارگرداني 
سريالي براي تلويزيون مكزيك را هم انجام داده بود. 

احمدزاده،نمايندهايراندرافتتاحيهبازيهايساحليجهان

بيرانوند: اميدوارم روحيه دروازه بان كامبوج خراب نشود

با تصميم سرپرست كاروان ورزشي ايران، 
محمد احمدزاده ملي پوش پرافتخار تيم 
فوتبال ساحلي به عنوان نماينده ايران در 
مراسم افتتاحيه بازي ها انتخاب ش��د. پس از بررسي  و 
بحث مشورت با كادر سرپرستي، پيمان فخري سرپرست 
كاروان ورزشي اعزامي ايران به اولين دوره بازي هاي جهاني 
ساحلي، محمد احمدزاده كاپيتان تيم ملي فوتبال ساحلي 
ايران را ب��ه عنوان نماينده ايران )پرچمدار( در مراس��م 
افتتاحيه بازي ها معرفي كرد. براي اولين بار است كه ستاد 
 )Team Ambassador( برگزاري بازي ها از عن��وان
سفير و نماينده به جاي پرچم دار استفاده مي كند و با توجه 
به عدم اطالع رساني در خصوص محتواي مراسم افتتاحيه 
هنوز مشخص نيست كه سفيران كشورها حامل پرچم 
خواهند بود و هنوز مشخص نشده كه آيا رژه تيم ها هم 
بخش اصلي اين آيين است يا نه. افتتاحيه بازي ها ساعت 
۱۹:۳۰ امروز شنبه به وقت محلي در آمفي تئاتر ۵۰۰۰ 

نفري روبتز ساحل كاتاراي دوحه برگزار خواهد شد. 

دروازه ب��ان تيم ملي ايران مي گويد در ليس��ت تركيب 
تيم ملي ايران هيچ كس جاي ثابتي ندارد و هر كس��ي 
مي تواند جواب اعتماد ويلمتوس را بدهد. عليرضا بيرانوند، 
دروازه بان تيم ملي ايران درباره پيروزي اين تيم مقابل 
كامبوج در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني ۲۰۲۲ قطر 
گفت: خدا را شكر در جام جهاني براي من اتفاقات خوبي 
رقم خورد و من از موقعي كه توانس��تم پنالتي رونالدو را 
بگيرم، اعتماد به نفس خوبي گرفتم و توانستم شرايط 
خود را بهتر كنم. اميدوارم كه بتوانم در آينده هم به تيم 
ملي كمك كنم. او ادامه داد: شرايط خوبي مقابل كامبوج 
داشتيم. بايد از كادر فني تش��كر كرد كه در اين بازي از 
بازيكنان به نحو احسن اس��تفاده شد. بعضي بازيكنان 
اولين بار بود كه توانس��تند به تيم مل��ي راه پيدا كنند و 
گلزني كنند. مثال مهرداد محمدي اولين گلش را براي 
تيم ملي زد. بعضي از بازيكنان تيم ملي جزو پديده هاي 
ليگ هستند و اين نشان مي دهد كه در ليست تيم ملي 
هيچ كس ثابت نيست و هر كسي مي تواند جواب اعتماد 
ويلموتس را بدهد. بيرانوند درب��اره تيم كامبوج گفت: 
كامبوج بازي قبل مقابل بحرين را يك بر صفر باخته بود و 
ما مي دانستيم كه اگر در دقايق اول نتوانيم مقابل اين تيم 
به گل برسيم، كار سختي در پيش داريم اما خدا را شكر 
در دقيقه هاي اول به گل رسيديم و توانستيم اين بازي را 
با پيروزي پشت سر بگذاريم. به نظر من شايد اگر در اين 
بازي كه ۱۴ گل زديم، گل مي خورديم كار به طور كامل 
انجام نمي شد و آن گل ها كارايي خود را از دست مي داد 

چون من هم مي خواستم به نوبه خودم به تيم ملي كمك 
كنم كه خدا را شكر اين اتفاق افتاد. دروازه بان تيم ملي 
ايران افزود: ما در حال حاضر ش��رايط خوب و تمرينات 
خوبي داريم. قرار است پاداشي كه براي بازيكنان تيم ملي 
در نظر گرفته شده، داده شود تا شرايط بهتر شود. برد ۱۴ 
بر صفر تيم ملي مقابل كامبوج مي تواند اتفاق خوبي براي 
ما باشد چون در بازي بعدي مقابله سختي بحرين داريم 
و نبايد مقابل اين تيم مغرور شويم. ما با تعداد گل هايي كه 
به كامبوج زديم به اين تيم احترام گذاشتيم و اميدوارم كه 
در بازي برابر بحرين بتوانيم يك بازي خوب ارايه دهيم و 
به اين تيم هم احترام بگذاريم. بيرانوند درباره حضورش 
در بازي مقابل كامبوج گفت: در چنين بازي هاي براي 
دروازه بان موقعيت كم پيش مي آيد و دروازه بان بايد تمركز 
الزم را داشته باشد كه در آن تك موقعيت ها بتواند عملكرد 
خوبي از خودش ارايه دهد. در نيمه اول موقعيت هاي بازي 
در محوطه جريمه تيم ما كم بود اما در نيمه دوم شرايط 

مقداري فرق كرد. نكته جالب توجه اين بود كه بازيكنان 
كامبوج هر چه گل مي خوردند اعتماد به نفسشان بيشتر 
مي شد. انگار آنها آمده بودند كه در اين بازي ياد بگيرند و 
ترسشان در چنين بازي هايي بريزد. آنها اگر از اول بازي 
دفاع مي كردند، ش��ايد كمتر گل مي خوردند اما چنين 
كاري نكردند و نتيجه بازي اين طور رقم خورد. او درباره 
دروازه بان تيم كامب��وج گفت: ۱۴ گلي كه تيم كامبوج 
خورد به خاطر دروازه بان تيم��ش بود چون اگر او نبود، 
كامبوج گل هاي بيشتري دريافت مي كرد. آرزو مي كنم 
كه اين دروازه بان به لحاظ روحي و رواني وضعيت خرابي 
پيدا نكند چون او موقعيت هاي زيادي در اين بازي گرفت. 
دروازه ب��ان تيم ملي ايران درباره هماهنگي با خط دفاع 
وتفاوت آن در تيم ملي و پرسپوليس گفت: شما خودتان 
اين مس��اله را مي دانيد كه دروازه بان شرايطش طوري 
است كه همه بازيكنان را از عقب مي بيند. من با بازيكنان 
تيم ملي راحت هستم و دفاع من هم هر كسي باشد، اگر 
بتواند به وظايف خود عمل كند، اتفاقات خوبي رخ مي دهد. 
دروازه بان تيم پرسپوليس درباره تمديد قراردادش با اين 
تيم گفت: من با پرسپوليس قراردارم و قرار است كه دو 
سال ديگر هم تمديد كنم. طبق صحبت هايي كه با آقاي 
انصاري فرد داش��تيم، قرار است بعد بازي با بحرين اين 
اتفاق بيفتد. فقط قرار شده كه يك بند در متن قرارداد من 
باقي بماند و آن هم اين است كه من اگر مي خواهم لژيونر 
شوم، بتوانم اين كار را انجام دهم و بتوانم به لحاظ مالي به 

پرسپوليس كمك كنم.

ورزشي
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