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توييت هاي روز ش��نبه رييس جمه��وري امريكا كه 
ادعاهاي مضحكي را در خصوص حمله به ايران مطرح 
كرده بود، ضمن اينك��ه واكنش هاي دامن��ه داري را 
در ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي ايجاد كرد، 
با واكنش مقام��ات دولتي و نظامي اي��ران نيز روبه رو 
ش��د؛ فرمانده كل ارتش در واكنش به اظهارات اخير 
رييس جمهوري امريكا مبني ب��ر اينكه در صورت هر 
اقدام از س��وي ايران، امريكا ۵۲ نقطه از ايران را هدف 
قرار مي دهد، اظهار كرد: در يك درگيري احتمالي در 
آينده كه بعيد مي دانم جرات انجام اين كار را داش��ته 
باشند، آنجا مش��خص خواهد ش��د كه اين اعداد ۵ و 
۲ به كجا تعلق خواهد داش��ت. به گزارش ارتش نيوز، 
امير سرلشكر عبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش، 
در حاشيه مراسم بزرگداشت سرلشكر شهيد منصور 
ستاري در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره 
تهديدات رييس جمهوري امريكا مبن��ي بر اينكه در 
صورت هر اقدام از سوي ايران، امريكا ۵۲ نقطه از ايران 
را هدف قرار مي دهد، اظهار كرد: آنها براي حفظ وجهه 
خودشان در برابر اين كار زشت و غيرقابل توجيه از نظر 
افكار بين المللي، اينگونه سخنان را مطرح مي كنند. 
اقدام آنها در به شهادت رساندن سپهبد شهيد سليماني 
يك اقدام بسيار زشت و غيرقابل قبول در همه جاي دنيا 
است به همين دليل اينگونه سخنان را مطرح مي كنند 
تا بتوانند اين اقدام غيرانساني را تحت الشعاع قرار دهند. 
فرمانده كل ارتش با بيان اينكه »شهادت آرزوي همه 
رزمندگان جبهه مقاومت و كس��اني است كه آرزوي 
ايجاد جهاني شايس��ته ظهور امام عصر )عج( را دارند، 
به ابراز احساس��ات مردم نس��بت به شهادت سپهبد 
سليماني اش��اره و خاطرنش��ان كرد: در اين چند روز 
حضور مردم از قشرهاي مختلف و ابراز احساسات آنها 
به گونه اي بود كه انگار پاره تن خود را از دس��ت دادند. 
سرلشكر موسوي، تصريح كرد: ارتشيان و خانواده هاي 
آنها نيز مانند همه مردم عزادار اين سرباز واليت و مدافع 
انقالب هستند و در تمام پادگان هاي ارتش تصاوير اين 
شهيد بزرگوار نصب ش��ده و در حال برگزاري مراسم 

براي اين عزيز هستند. 

      واكنش رييس كميسيون امنيت ملي
 به  تهديد ترامپ

رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس دهم نيز در واكنش به تهديد رييس جمهور 
امريكا مبني بر حمله به ۵۲ نقطه ايران گفت: اگر آنها 

بخواهند ۵۲ نقطه ايران را بزنند ما به تعداد آيات قرآن 
مناطق آنها را خواهيم زد. اگر آنها مراكز فرهنگي ما 
را هدف قرار دهند ما ني��ز ناوها و پايگاه هايش��ان را 
مي زنيم. حجت االسالم مجتبي ذوالنور در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: خرسي در فالن كوه تخم گذاري 
كرده گفتند خرس تخم گذار نيست گفتند هر چه 
از آن دم بريده بگوييد بر مي آيد. از قديم گفتن با گاو 
درگير نشويد چون هيكل و شاخ دارد اما عقل ندارد، 
بي عقلي و بي شعوري ترامپ ممكن است او را وادار 
كند دس��ت به هر كاري بزند. اما اين طور نيست كه 
دست جمهوري اسالمي بسته باشد. مطمئن باشيد 
ما به آنها آسيب زيادي خواهيم زد. رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: اگر 
آنها بخواهند ۵۲ نقطه ما را بزنند م��ا از آنها به تعداد 
آيات قرآن سيبل داريم و به تعداد ۱۲۴ هزار پيغمبر، 
۱۲۴هزار نفر از آنها را مي زنيم و هدف قرار مي دهيم. 
امروز عمده قواي آنها در منطقه زير سيبل و آتش ما 
است. از ۳۶ پايگاهي كه امريكايي ها در منطقه دارند 
يعني بحرين به عنوان نزديك ترين پايگاه و جزيره ديه 
گو گارسيا در اقيانوس هند به عنوان دورترين پايگاه 
همه در برد موشك هاي ما قرار دارند. آنها نمي توانند 
عمده قوايش��ان را هم از منطقه خارج كنند. ذوالنور 
با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه 
زمان بزن در رو تمام شده است، گفت: اگر آنها بزنند 
ما پاس��خ قاطع ت��ر و پش��يمان كننده تري خواهيم 
داد و مقابله مي كنيم. اگر آنها مراك��ز فرهنگي ما را 
بزنند ما پايگاه ها و ناوهايشان را مي زنيم. يقينا آتش 
خش��م فرزندان ملت و پيروان حاج قاسم سليماني 
آتشي خواهد بود كه آنها را در پشيماني شان خواهد 
س��وزاند. وي در تحليلي از رفتار ترامپ قبل و بعد از 
شهادت سردار س��ليماني گفت: ترامپ مي داند چه 
اقدامي انجام مي دهد چون او ب��ه اين كار براي دوري 
از استيضاح و انتخابات نياز داشت. او روانشناسي مردم 
امريكا را اين طور تشخيص داد كه اگر اوضاع بحراني 
شود و امريكا در تهديد قرار گيرد ممكن است آنها از 
برخورد با رييس جمهورشان پشيمان شوند. لذا براي 
نجات خودش اين كار را كرد. ام��ا نمي داند كه مردم 
امريكا قول هاي ترامپ را يادشان نرفته كه مي گفت به 
جنگ هاي ويرانگر طوالني در منطقه پايان مي دهد 
اگر ترامپ بخواهد وارد جنگ فرسايشي شود از پيش 
بازنده انتخابات تلقي مي ش��ود پس كامال مس��ير را 

اشتباه گرفته و يقينا پشيمان خواهد شد.
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در اوج  اهتزاز... 
فراز جبلي|

مشاور سردبير|
س��يل جمعيت در مراس��م وداع با ش��هيد حاج قاسم 
سليماني در اهواز و مشهد بي س��ابقه بود. در شهرهاي 
مختلف هم چنين مس��اله اي را شاهد هس��تيم. به نظر 
مي رس��د امروز در تهران ني��ز يكي از بي س��ابقه ترين 
مراسم هاي تش��ييع جنازه در تاريخ خاورميانه را شاهد 
خواهيم بود. اتفاق مهمي با شهادت قاسم سليماني رخ 
داد و آن ايجاد وحدتي بي سابقه در ميان مردم است. اين 
وحدت نه تنها در ايران بلكه در عراق و س��وريه و لبنان 
به خوبي احساس مي شود و بس��ياري از مردم حتي اگر 
انتقادي داش��تند به دليل اين اقدام نس��نجيده امريكا 
دور بحث مليت واحد گرد ه��م آمدند. اما چه چيز باعث 
شد كه ش��هيد س��ليماني داراي چنين مرتبه اي ميان 
آحاد جامعه ش��ود؟ ما پيش از اين نيز شهادت سرداران 
بزرگي را شاهد بوديم. اقدامات تلخي پيش از اين توسط 
دشمنان صورت گرفته بود اما هيچ كدام به اندازه شهادت 
سليماني كشور را داغدار نكرد. گذشته از نقش بي بديل 
شهيد سليماني در مسير امنيت كشور و مبارزه خستگي 
ناپذير وي با دش��منان ملت ايران، ويژگي هاي شخصي 
وي نيز باعث محبوبيتي افسانه اي شد. شهيد سليماني 
هيچگاه وارد سياست به معناي حزبي يا گروهي آن نشد. 
بسياري از چهره هاي مطرح از محبوبيت خود براي ترقي 
و دستيابي به اهداف سياسي بهره مي برند اما شهيد حاج 
قاسم س��ليماني هيچ وقت چنين رفتاري را پيشه نكرد. 
شهيد سليماني را نمي توان طرفدار حزب و گروه و جريان 
خاص سياس��ي دانس��ت بلكه وي هميشه شخصيتي 
فراجناحي به خود گرفت. در هيچ انتخاباتي به نفع هيچ 
كس صحبت نكرد و هميشه نقش��ي ميانه رو براي خود 
برگزيد. آفت دومي كه شهيد سليماني هيچگاه دچار آن 
نشد ورود به مسائل اقتصادي بود. بسياري از افراد به رغم 

خدمات شايسته به كشور، به دليل ورود به مسائل مالي 
محبوبيت خود را از بين مي برند. ما در كش��وري زندگي 
مي كنيم كه حتي افراد پاكدست هم در مظان اتهامات 
گوناگون مالي هستند. اما عجيب آنكه هيچ كس حتي 
دش��منان نيز ش��هيد حاج قاسم س��ليماني را متهم به 
فس��اد مالي نكردند. به صورت كلي حاج قاسم هميشه 
از حاش��يه ها به دور بود و حتي پس از شهادت علي رغم 
محبوبيت و ش��هرت باال مصاحبه ها و تصاوير اندكي از 
وي در دسترس بود.  شهيد سليماني علي رغم آنكه اكثر 
عمر خود را در جبهه هاي جن��گ گذراند اما مرد صلح و 
مذاكره بود. به گواهي بسياري از افراد كه شهيد سليماني 
را از نزديك مي ش��ناختند وي بيش از هر كس به دنبال 
مذاكره به جاي جنگ بود و خود نيز مذاكره كننده بسيار 
زبردستي بود. گذشته از نقشي كه از نظر نظامي به عهده 
شهيد سليماني بود، بس��ياري از مذاكرات با كشورهاي 
متخاصم منطقه از طريق ش��هيد س��ليماني پيگيري 
مي ش��د و اصوال همين ويژگي باعث شده بود كه ثباتي 
نسبي در كش��ورهاي اطراف ايجاد شود. دشمنان سعي 
زيادي كردند كه در طول چند روز گذش��ته محبوبيت 
حاج قاسم سليماني را اندكي خدشه دار كنند و اتهامات 
زيادي به وي در شبكه هاي مجازي وارد شد اما واقعيت 
را نمي توان انكار كرد؛ حتي چهره هاي منتقد مطرح در 
پيام ها و يادداش��ت هاي خود نقش بي بديل شهيد حاج 
قاسم سليماني را در كشور ستودند و اين مساله نه فقط 
به خاطر خدمات وي به كشور بلكه به خاطر منش خاص 
شهيد س��ليماني بود.  بازنده اصلي اتفاقات تلخ روزهاي 
گذشته مطمئنا امريكا است و ايران نيز يكي از مهم ترين 
نيروهاي خدوم خ��ود را از دس��ت داد ام��ا برنده اصلي 
بي هيچ ترديدي شهيد حاج قاسم سليماني است كه با 
شهادتش حقانيت خود را به همگان اثبات كرد. روحش 

شاد و يادش گرامي باد.

وداع با مردي از جنس مردم
سرمقاله

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سرداران بزرگ ايس��تاده مي زيند، ايستاده مي رزمند 
و ايس��تاده مي ميرند . س��رداران ب��زرگ، اعجوبه هاي 
شگفت آوري هستند كه حتي دشمِن كوردل نيز، قادر 
به كتمان عظمت و بلنداي آنان نيست و در برابرشان، 
كاله از س��ر به احترام بر مي دارد.ايران، يكي ازسرداران 
بزرگ تاريخ بلند خود را از دس��ت داد و جهان اس��الم 
يكي از پرچمداران مبارزه با شرك و كفر و ظلم را تقديم 
آرمان هاي بلند و تا ابد پايدار كرد. اما بيرق مجاهدت و 
محارست از مظلومان جهان اسالم، در پهنه عالم، هرگز 
از كف نخواهد افتاد... س��ردار رش��يد اسالم حاج قاسم 
سليماني، مردي از تبار بيدارگران تاريخ بود كه به آتش 
كينه بيدادگران، نداي حق نيوش��يد و رخِت شهادت 
پوش��يد. نام بلند و آوازه پرش��كوه او در طول ساليان، 
رعش��ه بر اندام بيدادگران و صاحبان ابزار زور و جنايت 
و وحشت انداخته بود و خفاشان پلشتي كه در طول روز 
و زير آفتاب تابان، جرات رويارويي با س��ردار پرآوازه را 
نداشتند، در سياهي شب، ناپيدا و بزدالنه دشنه در خون 
پاكش بردند و جوهر گرانمايه وجود دادگسترش را به 
آتش ش��قاوت و بيداد برافروختند. غافل از اينكه اينجا 
ديار شيران و ُملك دليران و سرزمين ايران است و كران 
تا كران سرزمينش زايشگاه و رويش��گاه شيران خدا و 
رستم دستان هاست و بيرق باشكوه آزادگي و ايستادگي 
و غرورس��رداراِن تا ابد زنده اش، تا هميشه تاريخ در اوج 

اهتزاز خواهد ماند؛ چون آفتاِب عالمتاب در برابر باد: 
دال چوچشمه خورشيد بي نياز بمان
ببخش گرمي و جاويد در گداز بمان

حريِم خلوتيان را سپيد و رخشان كن
چو برف تيغ دماوند، برفراز بمان

به قتلگاِه زمان، قبله هاست درتكبير
به خون وضو كن و خاموش در نماز بمان

زمان تباه شد اي رايت بلند غرور
به اوِج باِم رسالت در اهتزاز بمان

شهيد حاج قاسم س��ليماني در ابعاد مختلف اخالقي، 
معنوي، نظامي و سياسي، ش��خصيتي واال ومنحصر 
به فرد بود. او نابغه اي برنامه ريز، استراتژيست، خالق، 
مبتكر، شجاع و متقي بود. خصوصيت ديگر حاج قاسم 
درايت و بينش بغاي��ت عميق و دقي��ق او و دل و جان 
س��پردگي اش به آرمان هاي بلند اسالم ناب محمدي، 
انقالب اس��المي، امام راحل، رهب��ري معظم انقالب 
و عص��ر روش��نگري و بيداري اس��المي بود. س��ردار 
بزرگ جهان اس��الم، درعين اقتدار، روحي به بلنداي 
كهكشان ها و دلي به نرمي برگ گل داشت، به گونه اي 
كه در ميانه نمازعش��ق؛ گل از دست كودكي معصوم 
مي گرف��ت و در معدود س��اعات فراغت ب��ه عيادت و 
نوازش ايتام و ك��ودكان مي ش��تافت. در رزمگاه آتش 
و خون، دغدغه آب و نان محرومان داش��ت. همچون 

عارفاِن ب��زرگ، جهان مادي و رياس��ت دني��وي را به 
چيزي نمي گرفت. با آنكه به مثابه نم��اد بزرگ اقتدار 
و محوِر مقاومت و مب��ارزه فرامرزي در منطقه و جهان 
شناخته مي شد، همچون فردي مظلوم و ياري خاكسار 
و مهربان، هميشه در كنار همراهان و همكارانش بود. 
به اين ترتيب، از يك رده و رس��ته خ��اص فراتر رفته و 
همچون نماد و قهرمان ملي ب��راي ايرانيان و مردمان 
ديگر كشورهاي منطقه گرامي داشته مي شد. جوانان 
او را دوست مي داش��تند و خانواده ها او را نقطه اتكاي 
امنيت و مقاومت به ش��مار مي آوردند. س��ردار قاسم 
سليماني يك هدف داش��ت؛ عزت مسلمانان در پهنه 
هستي. او در اين مسير فراتر از ُشعب و ِفرق اسالم عمل 
مي كرد و در راه مبارزه غيورانه با دش��منان ايدئولوژي 
و طريقت اسالم، س��خت دلنگران بود تا قطره خوني 
از بي گناهي بر زمي��ن نريزد و ب��راي همين حتي گاه 
عمليات هايي ك��ه پيروزي اش منوط ب��ه انجام ضرب 
االجلي بود را ب��ه تاخير و تعويق مي انداخ��ت تا مبادا 
ستمي بر بيگنهي روا داشته شود... مبارزي سرسخت 
كه هويت و جوهر انس��اني را الزم��ه نبردهاي نظامي 
مي دانس��ت. جنگ براي او ن��ه هدف و غاي��ت، بلكه 
مس��ير و ابزاري براي دس��تيابي به صلح عزتمندانه با 
حفظ حقوق جهان اسالم بود. پيش از جنگ، به صلح 
مي انديشيد و بيش از صلح، به امنيت باور داشت. درك 
او از جنگ، صلح، امنيت و مقاومت، معطوف به منافع 
ديني و ملي و ضرورت هاي انساني بود.  شهيِد مظلوم 
و فرمانده س��پاه قدس، بي ترديد بزرگ ترين چهره در 
مبارزه عليِه جريان هاي ويرانگر، خشونت  گرا، تكفيري، 
وابسته به اس��تكبار و همسو با رژيم اش��غالگر بود. به 
ندرت مي توان چنين ش��خصيت چند بعدي و بزرگي 
را در قدر و تراِز سردار سليماني يافت. نبرد تاريخي او با 
داعشيان، با القاعده، النصره، و ديگر تفاله هاي فرقه گرا و 
تروريسِت منطقه از درخشان ترين نمونه هاي رزم هاي 
رزم آوران ب��زرگ در درازناي تاريخ اس��ت. به گونه اي 
كه اينك به يقين مي توان تاريخ مقاومت را به دو عصر 
پيش و پس از سليماني تقسيم كرد. س��ردار بزرگ با 
درايت و هوشمندي و آينده نگري، سرداراِن بزرگي را 
براي دوران پس از خود تعليم داد و به يادگار گذاش��ت 
تا جهان اس��الم بي ي��اوران و اميران رزمج��و و دالور 
نماند و خواب به چشم خصم پليد و خفاشان سياهي 
نگذارند. س��رداراني كه بي ترديد انتقامي سخت براي 
جنايتكاراني رقم خواهند زد كه سرنوشت محتومشان 
نابودي است.... تا پرچمي كه او برافراشت را در بلنداي 
تاريخ همچنان برافراش��ته و در اوج اهتزاز نگه دارند و 
مسلمانان جهان را از فلسطين تا عراق، از يمن تا سوريه 
و از شرق آسيا تا شاخ آفريقا، از شر جنايت صهيونيسم 
و امپرياليسم رها سازند و به آنها عزت و آزادگي و غرور 
بخشند.   ادامه در صفحه 2

بيانيه گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 وداع با مردي
 از جنس مردم

در  جمعي��ت  س��يل 
مراس��م وداع با شهيد 
حاج قاسم س��ليماني 
مش��هد  و  اه��واز  در 
ب��ي س��ابقه ب��ود. در 
ش��هرهاي مختلف هم 
را  چني��ن مس��اله اي 
شاهد هس��تيم. به نظر 
مي رسد امروز در تهران نيز يكي از بي سابقه ترين 
مراس��م  تش��ييع جنازه در تاري��خ خاورميانه را 
شاهد خواهيم بود. اتفاق مهمي با شهادت قاسم 
س��ليماني رخ داد و آن ايجاد وحدتي بي سابقه 
در ميان مردم است. اين وحدت نه تنها در ايران 
بلكه در عراق و سوريه و لبنان به خوبي احساس 
مي ش��ود و بس��ياري از مردم حتي اگر انتقادي 
داشتند به دليل اين اقدام نسنجيده امريكا دور 

بحث مليت واحد گرد هم آمدند.

فراز  جبلي

 صفحه7  

يادداشت

قيمت نفت در انتظار 
تصميمات رهبران سياسي

مجيد    عباسپور| 
قيمت جهاني نفت پس از حادثه ترور سردار شهيد 
قاسم سليماني با رشد يك باره مواجه شد اما ادامه 
اين وضعيت يا توق��ف آن در بازاره��اي جهاني به 
تصميمات سياسي در سطح سران كشورها بستگي 
دارد. اياالت متحده امريكا انتخابات رياست جمهوري 
را پيش روي خود دارد و قطعا هر تصميمي از جانب 
اين كشور مي تواند فضاي انتخابات پيش روي اين 

كشور را تحت تاثير قرار دهد.

صنعت،معدن و تجارت

تاكتيك هاي ضد فساد
آيا تحريم در خدمت توس��عه فس��اد ق��رار داد؟ 
ارزيابي ه��ا نش��ان از اي��ن دارد، ك��ه تحريم ه��ا 
دامن��ه نفوذ فس��اد را گس��ترش داده و ب��ه نفوذ 
مس��ائل امنيتي به حوزه هاي اقتص��ادي و عدم 
پاسخگويي و تضعيف ش��فافيت ها نيز دامن زده 
است. به طوريكه آمارها نيز مس��اله نفوذ فساد در 
كش��ور را تاكيد مي كند و امتياز اي��ران در نماگر 
كنترل فساد كه مربوط به س��ال ۲0۱8 است، را 
۱7۶ نشان مي دهد. از مصاديق افزايش فساد در 
كشور به دنبال اعمال تحريم ها، را مي توان »عدم 
واردات كاال به رغم تخصيص ارز، افزايش ورودي 
پرونده هاي قاچاق، افزاي��ش پرونده هاي قضايي 
طي چند سال اخير و اخالل در نظام ارزي كشور« 
برش��مرد. در همين راس��تا، معاون بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران با بررس��ي آث��ار پيامدهاي 
تحريم در بروز فس��اد، دو عامل عادي شدن فساد 
را »انحصار و رشوه خواري« معرفي كرده است. اما 

نحوه مقابله با فساد چگونه بايد باشد؟ 
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 صفحه 15 

رنا
: اي

س
عك

پيكر سردار شهيد قاسم سليماني در اهواز و مشهد تشييع شد

امروز مراسم تشييع در تهران برگزار مي شود

نمايندگان عراق به اقدامات تروريستي واشنگتن با تصويب طرحي پاسخ دادند

ستاره اي بر شانه هاي مردم

اخراج نظاميان امريكايي از عراق

دريچه

 نقش قدرت نرم 
در سياست خارجي ايران

8 2

مشاور رهبر انقالب در امور نظامي گفت كه پاسخ ايران 
به شهادت سردار قاسم سليماني توسط امريكا به طور 
قطع يك اقدام نظامي عليه مراكز نظامي امريكا خواهد 
بود.  به گزارش ايسنا، سردار حسين دهقان در گفت وگو 
با شبكه  س��ي ان ان تاكيد كرد كه پاسخ ايران به امريكا 
به طور قطع اقدامي نظامي عليه مراكز نظامي آن خواهد 
بود.  وي كه زماني وزير دفاع ايران بوده اس��ت، تصريح 
كرد: اجازه دهيد يك چيزي را به ش��ما بگويم: رهبري 
ما به طور رس��مي اعالم كرده اس��ت كه ما هيچگاه به 
دنبال جنگ نبوده ايم و ب��ه دنبال جنگ هم نخواهيم 
بود.  سردار دهقان ادامه داد: اين امريكاست كه جنگ 
را آغاز كرده است. بنابراين، آنها مي بايست واكنش هاي 
مناس��ب به اقداماتش��ان را بپذيرند. تنه��ا چيزي كه 
مي تواند اين دوره جنگ را پايان دهد اين است كه امريكا 
همان ضربه اي را دريافت كند كه برابر با ضربه اي است 

كه وارد كرده. پس از آن آنه��ا ديگر نبايد به دنبال يك 
چرخه جديد باشند.  حسن روحاني رييس جمهوري 
ايران نيز روز ش��نبه گفت امريكا با به شهادت رساندن 
سردار قاسم سليماني اشتباه بزرگي مرتكب شده است. 
مشاور رهبرانقالب همچنين خاطرنشان كرد: ترامپ 
از حقوق بين الملل مطلع نيست. او حتي قطعنامه هاي 
سازمان ملل را به رسميت نمي شناس��د. اساسا او يك 
قمارباز و گانگستر واقعي اس��ت. وي به هيچ وجه يك 
سياستمدار نيس��ت و ثبات عقالني ندارد. وي درباره 
توييت تهديدآميز شب گذش��ته دونالد ترامپ كه در 
آن نوش��ته بود ۵۲ هدف را در ايران در نظر گرفته اند و 
اين عدد براي مش��ابهت با تعداد ديپلمات هاي حاضر 
در س��فارت امريكا در تهران كه در سال ۱979 توسط 
نيروهاي انقالبي ايران تسخير شد، انتخاب شده است، 

اين پيام را مضحك و بيهوده توصيف كرد. 

 پاسخ ما به طور قطع يك اقدام نظامي عليه مراكز نظامي امريكا خواهد بود

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

  احضار سفير سوييس و اعتراض شديد ايران 
به اظهارات خصمانه ترامپ عليه ايران؛ تسنيم|
سفير سوييس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت 
امريكا توسط معاون سياسي وزير امور خارجه احضار 
شد و اعتراض شديد ايران نسبت به اظهارات تهديدآميز 
و ناقض قوانين و هنجارهاي بنيادين بين المللي به وي 
ابالغ شد. سفير س��وييس در تهران به عنوان حافظ 
منافع دولت امريكا توسط سيد عباس عراقچي معاون 
سياسي وزير امور خارجه احضار شد و اعتراض شديد 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به اظهارات تهديدآميز 
و ناقض قوانين و هنجارهاي بنيادين بين المللي به وي 
ابالغ شد. معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان 
خاطرنش��ان كرد: اظهارات خصمانه، تهديدآميز و 
غيرهنجاري رييس جمهور امريكا به هيچ وجه قابل 
پذيرش نيست و در نقض كامل قوانين بين الملل قرار 
دارد. وي با اش��اره به تهديد رييس جمهور امريكا به 
حمله به مراكز فرهنگي گفت چنين تهديدي يادآور 
هجوم قوم مغول يا اقدامات گروه هاي تروريس��تي و 
جنايتكار در تخريب اماكن فرهنگي و تاريخي است كه 
طبق قواعد و قوانين بين المللي مصداق بارز »جنايت 

جنگي« محسوب مي شود.

 دولت هاي منطقه يكصدا اقدام جنايتكارانه 
امريكا را محكوم كنند؛ پاد|

رييس جمهور با بيان اينكه امريكايي ها همواره خوي 
تجاوزگري خود را حفظ كرده اند، گفت: ما از دولت هاي 
دوس��ت و همس��ايگان خود انتظار داريم اين اقدام 
جنايتكارانه و شرورانه را يكصدا محكوم كنند. روحاني 
ديروز در تماس تلفني »اشرف غني« رييس جمهور 
افغانستان با وي، شهادت سردار حاج قاسم سليماني 
را حادث��ه اي جانكاه و غمي بزرگ ب��راي ملت ايران 
و جنايتي بي سابقه از س��وي دولتمردان امريكايي 
برش��مرد و اظهار داش��ت: ما از دولت هاي دوست و 
همسايگان خود انتظار داريم اين اقدام جنايتكارانه و 
شرورانه را يكصدا محكوم كنند. رييس جمهور با تاكيد 
بر غيرقابل اعتماد بودن امريكا، افزود: ايران هيچگاه 
آغازگر هيچ تجاوز و تنشي حتي نسبت به امريكا نبوده 
و همواره اقدامات ايران پاسخي به تجاوز امريكا بوده 
است. اشرف غني رييس جمهور افغانستان نيز در اين 
تماس تلفني ضمن تسليت شهادت سردار سپهبد حاج 
قاسم سليماني و ابراز همدردي دولت و ملت افغانستان 
با مردم ايران، اظهار داشت: در غم و اندوه ملت برادر و 

مسلمان ايران شريك هستيم.

 روز شهادت سردار سليماني آغاز تاريخ جديد 
خاورميانه است؛ ايرنا |

»سيد حسن نصراهلل« دبيركل حزب اهلل لبنان ديروز 
در مجمع سيدالش��هدا در ضاحي��ه جنوبي بيروت 
گفت: دوم ژانوي��ه 2020 ميالدي )س��يزدهم دي 
98( روز شهادت س��ردار »قاسم سليماني« سرآغاز 
تاريخ جديد خاورميانه محس��وب مي شود. وي اين 
مطلب را در آيين باشكوه يادبود و بزرگداشت فرمانده 
پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران و در جمع هزاران 
هوادار او و همچنين رهبران مذهبي، شخصيت هاي 
سياسي، حزبي، رسانه اي و نمايندگان پارلمان و وزيران 
دولت موقت لبنان در جنوب بيروت مطرح كرد. وي با 
محكوم كردن اقدام تروريستي امريكا تاكيد كرد: حاج 
قاسم سليماني به بزرگ ترين هدف خود كه شهادت 
باشد دست يافت زيرا شهادت آرزوي وي از روزهاي 

جواني بود.

 طرح دوفوريت�ي مجلس براي تروريس�ت 
خواندن ارتش امريكا در كل دنيا؛ خانه ملت |

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س از تهيه ط��رح دو فوريتي خب��ر داد كه به 
موجب آن نيروه��اي نظامي امري��كا در كل دنيا به 
 عن��وان تروريس��ت ش��ناخته مي ش��ود. ابوالفضل 
حسن بيگي اظهار كرد: با توجه به اقدام جنايتكارانه 
امريكا در به شهادت رساندن سردار سليماني تعدادي 
از نمايندگان در حال تهيه طرحي هستند كه به موجب 
آن ارتش امريكا در كل دنيا به عنوان تروريست شناخته 
شود تا دست جمهوري اسالمي براي مقابله با آنها باز 
باش��د. وي يادآور شد: پيش از اين مجلس طرحي را 
تصويب ك��رده بود كه به موجب آن نيروهاي نظامي 
امريكا در خاورميانه به عنوان تروريس��ت ش��ناخته 
مي شدند. اكنون ما اين موضوع را مي خواهيم تعميم 
دهيم تا ارتش امري��كا در تمامي نقاط دنيا به عنوان 
تروريسم شناخته شود و كشورها بتوانند براي حفاظت 

از خود با آنها مقابله كنند.

ادامه از صفحه اول

در اوج اهتزاز....
بي ترديد انتقامي س��خت در انتظار جنايتكاران 

خواهد بود.كه به فرموده حق در قرآن كريم: 
»الِذينآمُنواوهاجُرواوجاهُدواِفيسِبياِلللِهِبأْموالِِهْم
وأْنُفِسِهْمأْعظُمدرجًةِعْنداللِهوُأوٰلِئكُهُماْلفائُِزون «.

يادش گرامي و راهش نوراني باد.
امضاكنن��دگان: مع��اون ام��ور مطبوعات��ي و 
اطالع رس��اني و مديران مس��وول روزنامه هاي 
اطالعات، ابت��كار، اخبار صنع��ت، آرمان ملي، 
اسكناس، آسيا، اعتماد، آفتاب اقتصادي، آفتاب 
يزد، آفرينش، افكار، اقتصاد برتر ، اقتصاد سرآمد، 
ايران، الوفاق، ايران ديلي، بش��ارت نو، بش��ارت 
يزد، بهار، بي��ان ملي، تجارت، تع��ادل، تفاهم، 
ثروت، جمله، جمهوري اسالمي، جهان اقتصاد، 
جهان صنعت، جوان، خبر جنوب، خبر ورزشي، 
خراسان، خريدار، دنياي اقتصاد، دنياي جوانان، 
رس��الت، رويش ملت، س��ازندگي، سايه، ستاره 
صبح، سياس��ت روز، شرق، ش��هروند، صاحب 
قلم، صب��ح نو، صداي اصالح��ات، صمت، عصر 
آزادي، عصر اقتصاد، عصر ايرانيان، عصر توسعه، 
فرهيخت��گان، ق��دس، كار و كارگ��ر، كائنات، 
كلي��د، گل، گنجينه اقتصادي، مردم س��االري، 
مستقل، نوآوران، هدف، هدف و اقتصاد، همدلي، 

همشهري، همكاري ملي، 19 دي

ايران2

پيكر سردار شهيد قاسم سليماني در اهواز و مشهد تشييع شد

ستاره اي بر شانه هاي مردم
گروه ايران|

»از كربال و نجف به اهواز و از اهواز به مشهد مقدس و جوار 
امام رضا )ع(؛ اين مسيري است كه سردار سپهبد شهيد 
قاسم س��ليماني ديروز براي رسيدن به وطن طي كرده 
است؛ مسيري كه س��ردار سربلند ايران پيش از اين هم 
بارها و بارها آن را طي كرده بود؛ زماني براي مس��اعدت 
به كرده��اي عراق��ي در مقابله با داع��ش، زماني ديگر 
براي مرهم گذاش��تن بر داغ مردم عراق زير تازيانه هاي 
اشغالگران امريكايي و هنگامه ديگري هم براي كمك به 
مردم سيل زده خوزستان و وقتي كه تمام اين تالش ها 
و كوشش ها به ثمر مي رسيد؛ براي خلوت كردن با امام 
غريب خراسان، راهي مشهد الرضا مي شد تا مرهمي براي 
دلتنگي هايش بيابد.  اين بار اما سفر سردار شهيدمان با 
گذشته فرق مي كرد؛ اين بار مرد و زن پير و جوان و شيعه 
و س��ني و كرد و فارس در كنار هم جمع شدند تا يكصدا 
سردار عزيزشان را براي س��فر ابدي اش بدرقه كنند. از 
خيابان مولوي اهواز به س��مت خيابان نادري، با گذر از 
پل چهارم از روي رودخانه كارون؛ اين مسيري است كه 
اهوازي ها زياد از آن گذشته اند. سال هاست كه اين، مسير 
تشييع در اهواز است. از سال هاي جنگ و بمب و موشك 
و عمليات، تا بمب گذاري هاي دهه هشتاد در خيابان هاي 
شهر، تا تفحص جزيره ها و مناطق عملياتي و برگشتن 
سربازان و فرماندهان مفقود دفاع مقدس در دهه نود، تا 
حمله تروريستي به رژه اهواز در سال گذشته، اهوازي ها 
در اين مسير از مولوي به رودخانه كارون به نادري بارها و 
بارها عزيزانشان تشييع كرده اند. اين بار اما مراسم تشييع 
با همه مراسم هاي قبلي فرق داشت؛ اين بار انگار قطعه اي 
از قلب و روح مردم بر روي شانه ها تشييع مي شد؛ مراسم 
تشييع سردار قاسم سليماني و همراهانش.« اينگونه بود 
كه از 6 صبح ديروز يكشنبه، ميدان مولوي تا پل چهارم، 
ش��اهد حضور اهوازي ها براي شركت در مراسم تشييع 
بود. آنها در صحبت هايشان از سيل امسال خوزستان ياد 
مي كردند. ار روزهايي كه احساس مي كردند هيچكس 
در اين كره خاكي به يادش��ان نيست و خود را تنهاترين 
احساس مي كردند؛ در همان روزها و لحظات بود كه سايه 
مردي در اين ش��هر پيدا شد كه نه براي دوربين و پست 
و انتخابات بلكه براي آرامش مردمش كار مي كرد و قدم 
برميداش��ت؛ مردم خوزستان مي گويند كه براي تشكر 
آمده اند چون سردار سليماني در سيل، خوزستاني ها را 
تنها نگذاشت و به آنها كمك كرد.. اهوازي ها با پرچم هاي 
طايفه اي كه هر قدوم و قبيله اي از آن برخوردار اس��ت و 
نشان اعتبار و شرف خانوادگي آنهاست در ميدان مولوي 
جمع شدند، آهنگران نوحه هاي سال هاي جنگ را خواند، 
چونان اشك در چشم جمع شدند؛ همان جوان هايي كه 
س��ردار مدام تذكار ميداد كه نبايد آنها را پس زد؛ همان 

جوان ها سينه زدند، شعار دادند و همان گونه كه سال هاي 
سال براي تشييع عزيزان شان از كارون گذشتند و در كنار 
تابوت هاي ش��هداي حوادث مختلف سوگواري كردند، 
ديروز هم با گذر از مس��ير معروف رودخانه، به مصالي 
اهواز رفتند تا به سردار سليماني و همراهانش اداي احترام 
كنند؛ اينجا خوزستان است؛ س��ردار به كارون رسيده 

است؛ حاال ديگر سردار در خانه است.

   فرياد انزجار از ترور و خشونت
 مردان و زنان اهوازي از پير تا جوان و اقش��ار مختلف پا 
به صحنه گذاش��تند و ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني و همراهانش، فرياد 
انزجار خود را از اين حمله تروريستي ابراز كردند و با سر 
دادن شعارهاي »مرگ بر امريكا«، »مرگ بر اسراييل«، 
»مي كشم آنكه برادرم كشت«، »سردار سرفراز خوش 
آمدي به اهواز«، »اين گل پرپر از كجا آمده؟/از سفر كرب 
و بال آمده«، »س��ردار با صالبت شهادتت مبارك« اين 
اقدام را محكوم كردند . حوالي ساعت 10 صبح هزاران 
نفر از مردم خوزس��تان پيكر مطهر سردار شهيد قاسم 
سليماني را حوالي حسينيه ثاراهلل اهواز تشييع كردند. 
پيكر مطهر فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، ابو مهدي المهندس از فرماندهان برجسته محور 
مقاومت و همرزمان شهيدشان بامداد ديروز وارد فرودگاه 
بين المللي اهواز شد. مردم خوزستان در اطراف فرودگاه 
با سر دادن شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل و 
با عزاداري و سوگواري از سردار سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني و ياران شهيدش استقبال كردند. هزاران نفر 
از مردم خوزس��تان با حضور در اهواز مراسم بي نظيري 
را براي تشييع پيكر س��ردار شهيد قاسم سليماني كه 
ناجوانمردانه از سوي جوخه هاي مرگ امريكا در فرودگاه 
بغداد ترور شده بود، رقم زدند كه شايد چنين تجمعي 
در طول تاريخ خوزس��تان بي س��ابقه بوده است. مردم 
خوزستان از همان روز اول درخواست داده بودند كه پيكر 
پاك »سيد شهداي مقاومت« ابتدا وارد خوزستان تا مردم 
با حضوري تاريخي از مجاهدت هاي غيرقابل وصف سردار 
قاسم سليماني تقدير كنند چرا كه او از جنگ هشت ساله 
تا سيل امسال، همواره در كنار مردم خوزستان بود. وقتي 
روز شنبه رسماً اعالم شد كه قرار است پيكر مطهر سردار 
قاسم س��ليماني قرار است روز يكشنبه وارد خوزستان 
شود، مردم سر از پا نمي شناختند و هر كس به شيوه اي، 
خود را مهياي حضور در اين مراسم مي كرد. گروه هاي 
مختلفي مردمي، قومي، سياسي و اجتماعي خوزستان 
حضور باشكوهي در مراسم بودند و شهادت سردار قاسم 
سليماني تمام خط و خطوط رايج در خوزستان را تار و 
مار كرد و همه يكصدا براي سردار قاسم سليماني شعار 

دادند و روزي تاريخي را براي خوزستان و ايران رقم زدند. 
عشاير غيور خوزستاني هم مثل هميشه حضوري چشم 
نواز در مراسم دارند و آنها با لباس هاي محلي و شعارها و 
حركات حماسي خود از پيكر مطهر اين سردار دلير ايراني 
به خوبي استقبال كردند. گريه هاي مردم خوزستان براي 
وداع با سردار دل ها لحظه اي قطع نمي شد و شكار اشك 
ريختن هاي مردم به خصوص مادران براي سردار قاسم 
س��ليماني به راحتي براي تصويربرداران دست يافتني 
است. شعارهاي حماسي اين مراسم آنقدر احساسي سر 
داده مي ش��ود كه صداي بلندگوهاي مراسم به سختي 
به گوش مردم مي رس��د و مردم يك صدا عليه امريكا و 
اسراييل و در نكوداشت سردار سليماني شعار مي دهند.

    يا امام رضا، قاسم رسيد از كربال
بعد از تش��ييع پيكر پاك س��ردار در خوزستان نوبت به 
مردم مش��هد رس��يد كه پروانه وار دور پيكر سردارشان 
بگردند. پيكر سردار شهيد س��ليماني و يارانش ديروز با 
حضور پرش��ور مردم واليتمدار و انقالبي مشهد با شعار 
»فرياد يا امام رضا، قاس��م رسيد از كربال « به سمت حرم 
رضوي در حال تشييع است. پيكر سردار شهيد سليماني 

و يارانش در غروب يكشنبه 15 دي ماه با حضور گسترده 
و پرشور مردم واليتمدار و انقالبي مشهد با شعار »فرياد 
يا امام رضا، قاس��م رس��يد از كربال « تشييع شد. مسير 
تشييع سردار دل ها به س��مت حرم رضوي ستاره باران 
ش��د. صحن جامع رضوي براي برگزاري نماز جماعت و 
مراسم گرامي داشت سردار شهيد قاسم سليماني فرش 
شده اس��ت. مردم با نداي »لبيك يا حسين«، »مرگ بر 
امريكا« و »مرگ بر اسراييل« نفرت خود را نسبت به اين 
اتفاق نشان مي دهند. در اين ميان تعدادي از فرماندهان 
ارتش و سپاه به همراه هيأت همراه به جايگاه ويژه مراسم 
وارد ش��دند. مردم شهيدپرور مشهد با شعارهاي »خون 
سليماني حيات بخشيد ما را از فتنه ها نجات بخشيد«، 
»فاتحه اي براي خود بخوانيد منتظر پاس��خ ما بمانيد«، 
»مرگ بر امريكا«، »اين همه لش��كر آمده به عشق رهبر 
آمده«، ...، پيكر پاك اين شهدا را تا حرم مطهر رضوي بدرقه 
كردند. مردم از نقاط مختلف شهر با مترو، اتوبوس و ساير 
وسايل نقليه با وجود ازدحام بسيار زياد جمعيت خود را به 
حرم مي رسانند و با توجه به محدوديت هاي ترافيكي در 
خيابان هاي منتهي به حرم رضوي رفت و آمد وسايل نقليه 
عمومي به صورت مداوم انجام مي شود. با توجه به تاخير 

در زمان بندي تشييع پيكر شهيد سليماني مردم چند 
ساعت زودتر در خيابان هاي منتهي به حرم حضور بهم 
رسانده بودند. مردم از ورودي هاي مختلف حرم رضوي 
وارد مي شدند و به سمت ورودي باب الرضا كه تشييع پيكر 
سردار سليماني به آن منتهي مي شود، حركت مي كنند و 
با گذشت زمان جمعيت در صحن جامع رضوي افزايش 
پيدا مي كند. جمعيت به قدري زياد بود كه مجال نفس 
كشيدن نيست همه قش��ر مردم از پير و جوان گرفته تا 
كودك و خردس��ال در ميان جمعيت با چشمان گريان 
منتظر ورود پيكر س��ردار شهيد س��ليماني هستند. در 
محدوده خيابان امام رض��ا )ع( تا ميدان پانزدهم خرداد 
جمعيت دوشادوش يكديگر مشغول عزاداري، سينه زني 
و شعار دادن بودند. در اين ميان پيرزني كه عكس سردار 
س��ليماني را در دست گرفته و با چشمان جست وجوگر 
خود به انتظ��ار ورود پيكرها ب��ود و در خصوص حضور 
خود در اين مراس��م مي گويد: به عش��ق اسالم آمده ام و 
بسيار خوشحالم از اينكه توانس��ته ام به جاي ماندن در 
خانه، در اين مكان حضور داش��ته باشم و در كنار مردم 
مشغول عزاداري ش��وم. همه ما مردم فقط منتظر يك 

انتقام سخت هستيم.

سخنگوي وزارت خارجه خبر داد

تصميم گيري براي گام پنجم كاهش تعهدات برجامي
در ش��رايطي كه هنوز داغ شهادت س��ردار سپهبد 
س��ليماني براي ايرانيان تازه است و ضرورت مقابله 
با زياده خواهي هاي امريكا از س��وي افراد و جريانات 
مختلف سياس��ي مطرح مي شود، سخنگوي وزارت 
امور خارجه روزيكشنبه اعالم كرد: »تصميماتي براي 
گام پنجم اتخاذ شده بود و با توجه به تحوالت جاري، 
قرار است جلس��ه مهمي در مورد آن برگزار شود.« 
سيدعباس موسوي س��خنگوي وزارت امور خارجه 
ديروز در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه به تشريح 
رويداده��اي ديپلماتيك روزهاي گذش��ته و آينده 
پرداخت و اظهار داشت: وزارت خارجه از همان ابتدا 
پيگيري هاي حقوقي را در سطح بين الملل، سازمان 
ملل و ش��وراي امني��ت انجام داده و از روز گذش��ته 
نيز آقاي ظري��ف در گفت وگوهاي تلفني با مقامات 
منطقه و جهان مواضع جمهوري اس��المي را تبيين 
كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: وزير 
امورخارجه اعالم كرد ك��ه پيامد اين ماجرا بر عهده 
دولت تروريست امريكا است و آنها كار نابخردانه اي 

انجام داده اند

  درباره گام پنجم تصميم گيري مي شود
وي در مورد گام پنجم ايران، تاكيد كرد: تصميماتي براي 
گام پنجم اتخاذ ش��ده بود و با توجه ب��ه تحوالت جاري 
جلسه مهمي در مورد گام پنجم برگزار مي شود؛ جلسه اي 
كه امشب )يكشنبه( برگزار مي شود، خط و مشي ايران را 
مشخص مي كند. سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد 
اينكه آيا امريكا پيشنهاد لغو تحريم را داده است، گفت: : 
خير- من چنين چيزي را تاييد نمي كنم.  موسوي با بيان 
اينكه پيش شرط ايران در بحث مناسبات ايران با امريكا 
همچنان وجود دارد، اظهار داشت: اين موضوعي منطقي 
است كه بايد امريكا به تعهدات خود بازگردد و تحريم ها را 
لغو كند. البته در قبال اتفاقي كه اكنون افتاده بايد پاسخ داده 
شود تا سپس به موضوع تعهدات امريكا در برجام بپردازيم. 
پس از تسويه حساب با امريكا بحث گفت وگو با امريكا در 
قالب 1+5 مطرح مي ش��ود. وي درباره دعوت شدگان به 
نشست گفت وگوهاي منطقه، گفت: برخي از مقامات ارشد 
كشورهاي منطقه دعوت شده اند كه برخي در سطح وزير، 
معاون وزير، رييس انديشكده و خبرنگاران مطرح حضور 

خواهند داشت.

   نامه امريكا از سوي »پمپئو« بود
موس��وي درباره پيام امريكا از سوي سوييس، گفت: چون 
جزئيات منتش��ر نش��ده، بنده از ذكر جزئيات و پاسخ آن 
معذورم. نامه از س��وي وزير خارجه امريكا بود كه خارج از 
تشريفات ديپلماتيك و بسيار بي ادبانه بود و ما آن را بررسي 
و در حد خود امريكايي ها پاسخ داديم تا فكر نكنند خبري 
است. وي درباره توئيت ترامپ در هدف قرار دادن مكان هاي 
فرهنگي، افزود: آقاي ظريف جواب او را داد. من متاسفم كه 
در جهاني زندگي مي كنيم كه رييس جمهور امريكا تهديد 
به حمله مكان هاي فرهنگي مي كند و مشاوران او جلوي 
چنين حرف هايي را نمي گيرند تا ترامپ حرف هاي ناقض 
حقوق بين المللي را بزند. ما تهديد را با تهديد جواب مي دهيم 

و توصيه مي كنيم از اين تهديدات توخالي دست بردارند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه وزارت خارجه در 
چارچوب شرح وظايف كار مي كند، اظهار داشت: در مورد 
عمل متقابل شما را به بيانيه ش��وراي عالي امنيت ارجاع 
مي دهم، ما در چارچوب مصوبات اين نهاد عمل خواهيم 
كرد. اين تصميم را مقامات ذيربط در مكان و زمان خود اعالم 
مي كنند. موسوي درباره مفاد مذاكرات و ميانجي گري ها و 

همچنين سفر وزير خارجه قطر، گفت: سفر وزير خارجه 
قطر چند روز پيش هماهنگ شده بود و ما كنسل نكرديم. او 
تشريف آورد و محور گفت وگو با شخص وي و كليه مقاماتي 
كه گفت وگو شد، تشريح مسائل منطقه و بين المللي بود و 
گفته شد كه يك مقام رس��مي ايران در كشور ثالث و يك 
مقام رسمي نظامي عراقي در خاك اين كشور توسط ارتش 
تروريستي رژيم امريكا به شهادت رسيده اند. وي اضافه كرد: 
تاكيد شد كه اين اقدام ناقض حقوق بين المللي بوده و تمامي 
عواقب آن بر عهده واشنگتن است. طرف هاي مقابل خواستار 
خويشتنداري و نه ميانجي گري بودند و ما جواب داديم كه 
خويشتنداري حدي دارد و آنها كه خواستار خويشتن داري 
ما هستند، بايد پيش از آن امريكا را متقاعد به عدم اجراي 

چنين كارهاي نابخردانه اي كنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد احتمال بروز جنگ 
ميان تهران و واشنگتن، افزود: جمهوري اسالمي به دنبال 
جنگ نيست ولي براي هر شرايطي آمادگي داريم. مردم ما 
نشان داده اند ملت دست بسته اي نيستند و آمادگي پاسخ به 
هر موضوعي را دارند. تصميم ايران به قوه عاقله بستگي دارد 
و تمامي مس��ائل را بررسي خواهيم كرد. موسوي در مورد 

ميانجي گري عمان نيز، خاطرنش��ان كرد: خبرهاي سفر 
هيات عماني به ايران صحت ندارد.  

سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد نشست پارلمان عراق 
در بررسي اخراج نيروهاي امريكا از اين كشور، اظهار داشت: 
دولت و ملت عراق اگر اراده كنند، مي توانند اين كار را به پيش 
ببرند. نيروهاي امريكايي ناخوانده هستند و به حاكميت ملي 
و استقالل كشورهايي كه با دعوت يا بي دعوت آنجا هستند 
پايبند نيستند. اميدواريم نشست پارلمان عراق آغاز پايان 
حضور امريكا در منطقه باشد. موسوي همچنين تاكيد كرد: 
نقش سردار سليماني در ايجاد هماهنگي ميان سه كشور 
روسيه، ايران و چين بسيار باال بود ولي با انتصاب سردار قاآني 
نيز هيچ خللي در كار وارد نخواهد ش��د. وي با بيان اينكه با 
رشادت و آگاهي كه از او داريم، مي توان اذعان داشت موضوع 
سوريه همچنان با موفقيت به پيش مي رود. سخنگوي وزارت 
امور خارجه در ادامه درباره سفر »سرگئي الوروف« به تهران، 
گفت: در مورد موضوع سفر او به ايران بايد بگويم كه دعوت از 
وي وجود دارد و در حال رايزني براي مشخص شدن روز آن 
هستيم. موسوي همچنين گفت: هنوز براي سفر وزير امور 

خارجه به امريكا ويزايي صادر نشده است.
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 پاسخ مقاومت
 بسيار سخت است

معاون عمليات سپاه با بيان 
اينك��ه انتق��ام جغرافياي 
مقاومت از امريكا بس��يار 
س��خت خواهد بود، گفت: 
مي كن��م  پيش بين��ي 
امريكايي ها در پي اين انتقام 
مجبور خواهند بود، منطقه 
را ترك كنند. به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاسدار 
عباس نيلفروشان سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني را 
نمونه بارز »اشداء علي الكفار و رحماء بينهم« دانست و 
اظهار داشت: جبهه كفر و استكبار از نام قاسم سليماني 
هنوز هم مي ترسد و در آينده هم خواهند ترسيد. وي 
افزود: ش��هادت مردان بزرگ در ط��ول تاريخ همواره 
اينگونه بوده كه وقتي درخت اس��الم ني��از به آبياري 
داشته، با فدا شدن يكي از سرداران بزرگ آبياري شده 
و روح تازه اي به آن تزريق شده است، امروز هم شهادت 
سردار سليماني باعث تولد جديدي در محور مقاومت 
و ملت ايران خواهد شد و بازنده بزرگ آن امريكايي ها و 
صهيونيست ها خواهند بود. وي گفت: قطره قطره خون 
و روح بلند اين شهيد در كالبد رويش هاي جديد انقالب 
اسالمي و محور مقاومت متجلي شده است و هزاران 
قاسم س��ليماني به وجود خواهد آمد كه استكبار را از 

اين عملي كه انجام داد، پشيمان كند. 

عامل اصلي اتحاد ايران و 
روسيه، سردار سليماني بود

علي اكبر واليتي در مراسم 
يادبود سردار شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني ضمن 
تبريك و تس��ليت شهادت 
سردار پرافتخار اسالم و ايران 
اظهار كرد: محور مقاومت در 
حوادث يمن، عراق و سوريه، 
شهيد قاسم سليماني است. اگر رشادت هاي ايشان نبود 
بغداد در دس��ت داعش و دمشق در دست افراطي هاي 
سلفي بود.وي افزود: حادثه كركوك و جدايي آن از عراق 
كه مطرح شد، همه نگران بودند كه چه خواهد شد، اما 
تدبير شهير سليماني موجب شد كه كركوك به عراق 
ملحق شود. ايشان نزديك ترين رابطه را با رييس جمهور 
روسيه داشت و عامل اصلي اتحاد ايران و روسيه، سردار 
سليماني بود. امريكايي ها كار احمقانه اي كردند كه ايشان 
را به شهادت رساندند و آنان بايد منطقه را ترك كنند و 
تجربه نشان داده كه آنان در مقابل طراحي هاي ايران و 
جبهه مقاومت هميشه شكست خورده اند.  مانور مشترك 
ايران، روس��يه و چين نقطه عطفي بود ك��ه در مقابل  
حركت هاي امريكايي ها در منطقه قرار داشت و عليرغم 
رجزخواني رييس جمهور نادان امريكا، ايران طوري عمل 
خواهد كرد كه امريكا پشيمان شود و اگر امريكا، منطقه 

را ترك نكند، ويتنامي ديگر براي او رقم خواهد خورد.  

 اتحاديه اروپا ظريف را
 به بروكسل دعوت كرد

در ش��رايطي كه رفتارهاي 
مخرب اي��االت متحده در 
منطقه باعث بروز مشكالت 
فراوان��ي در بخش ه��اي 
گوناگون شده، كشورهاي 
اروپايي تالش مي كنند تا 
از طري��ق افزايش مراودات 
ارتباطي با بازيگران منطقه اي از تبعات رفتارهاي پرخطر 
امريكا بكاهند. بر اين اساس خبرگزاري فرانسه اعالم 
كرد اتحاديه اروپا ضمن آنكه خواستار كاهش تنش ها در 
خليج فارس شده، ظريف را نيز به بروكسل دعوت كرد. 
جوسپ بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 
بيانيه اي ضمن دعوت از محمدجواد ظريف به بروكسل 
بار ديگر خواستار كاهش تنش ها در منطقه خاورميانه 
پس از اقدام تروريس��تي امريكا در به شهادت رساندن 
سردار سليماني شد. بورل در بيانيه اي مطبوعاتي بدون 
اعالم تاريخ دقيق اين سفر، جزيياتي درباره گفت وگوي 
تلفني شب گذشته خود با محمدجواد ظريف را اعالم 
كرد. طبق اين بيانيه، ظريف و بورل در اين گفت وگوي 
تلفني در خصوص اهميت حفظ توافق هسته اي با هم 
گفت وگو كردند. بورل تاكيد كرد كه او مصمم به تداوم 
نقش خود به عن��وان هماهنگ كننده و حفظ وحدت 

شركاي برجام براي حمايت از اين توافق است.

شهادتي كه زوال استكبار جهاني 
را تسريع خواهد بخشيد

ريي��س س��ازمان انرژي 
اتمي با بيان اينكه شهادت 
شهيد سپهبد حاج قاسم 
س��ليماني نقطه عطفي 
خواهد ب��ود به طوري كه 
هم اكنون اين ش��هادت 
وحدت و انسجام ملي ما 
را بيشتر كرد، گفت: اين ش��هيد با شهادتش زوال 
استكبار جهاني را تسريع خواهد بخشيد.علي اكبر 
صالحي ديروز در حاش��يه عرض تسليت و ديدار با 
خانواده س��ردار فداكار اس��الم سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني گفت: من اعتقاد دارم شهادت شهيد 
سپهبد حاج قاسم س��ليماني نقطه عطفي خواهد 
بود حاال خواهيد ديد در خيلي از مس��ائل به طوري 
كه هم اكنون اين شهادت وحدت و انسجام ملي ما 
را بيش��تر كرد ما در اين شرايط احتياج داشتيم به 
يك عنصري كه وحدت ملي ما را مجددا احيا كند و 
شهيد سليماني با تقديم جان خود و شهادتش اين 
كار را كرد.صالحي افزود: شهيد سليماني با شهادت 
خودش توطئه بزرگي كه در جهت تفرق بين ملت 
ايران و ملت عراق بود آن توطئه  را خنثي كرد و اكنون 
يك وحدتي و يك انسجامي بين دو ملت ايران و عراق 

و منطقه برقرار شد.

 نقش عوامل معيشتي
 در مشاركت انتخاباتي

سخنگوي شوراي نگهبان 
گفت: وضعي��ت اقتصادي 
و معيش��تي مردم باالترين 
تأثير در ميزان مشاركت در 
انتخابات را دارد. به گزارش 
مهر، عباسعلي كدخدايي 
قائم مقام دبير و سخنگوي 
ش��وراي نگهبان ديروز در همايش دوره تربيت مربي 
نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس با بيان اينكه 
اصل اول در برگزاري انتخابات، بحث سالمت انتخابات 
است، گفت: تضمين سالمت انتخابات از وظايف ناظران 
است و ناظران در حيطه وظايف محوله - در هر شعبه يا در 
هر جايي كه وظيفه نظارت به او سپرده شده است - بايد 
با رعايت موازين قانوني، نظارت كامل و جامعي داشته 
باشند تا مبادا خدشه اي به انتخابات وارد شود. سخنگوي 
شوراي نگهبان با بيان اينكه وجود داور، ناظر و حكم براي 
سالمت انتخابات الزم اس��ت، گفت: در همه كشورها 
نهادهايي براي تضمين سالمت انتخابات وجود دارد، 
مثال در برخي كشورها نهاد قضايي مثل ديوان  عالي كشور 
وجود دارد و در برخي كشورهاي ديگر مانند كشور ما نهاد 
غيرقضايي وجود دارد. او گفت: اين موضوع كه نظارت 
استصوابي باعث ريزش آرا و عدم مشاركت شده است 

حرف دشمنان نظام است.

چهره ها
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استفاده از »ترك تشريفات« در شرايط خاص

توجه به مس�اله فق�ر و فقرزدايي يك موضوع 
مهم جهاني است. گسترش فقر موجب كاهش 
تقاض�اي موث�ر در جامع�ه خواهد ش�د و اين 
ام�ر كاهش توليد، اش�تغال و تغيير در تركيب 
تولي�دات را در پ�ي خواهد داش�ت. ب�ا توجه 
به چند بع�دي بودن فق�ر، تصميم گيري براي 
مبارزه با فق�ر، تخصيص اعتبار ب�راي كاهش 
آن و موفقيت طرح هاي فقرزدايي به ش�اخص 
انتخابي ب�راي اندازه گيري فقر و ش�ناخت هر 
چه بيش�تر اين معضل اجتماع�ي- اقتصادي 
وابس�ته است. بنابراين ش�ناخت فقر وعوامل 
موثر ب�ر آن همواره بايد م�ورد تاكيد و عنايت 
سياس�تمداران ق�رار گيرد. در همي�ن زمينه 
نشريه علمي سياس�ت گذاري اقتصادي سعي 
كرده است برخي از عوامل تاثيرگذار بر فقر را 
بشناسد. اين نشريه در تازه ترين شماره خود 
مي گويد سن، جنس�يت و تحصيالت از موارد 

تاثيرگذار بر فقر است. 

به گزارش »تعادل«، جوامع انساني در طول تاريخ با 
مسائل گوناگوني مواجه بوده كه فقر يكي از ديرپاترين 
آنها اس��ت. عمق و وس��عت فقر در جوامع گوناگون 
به اقتضاي ش��رايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
متفاوت است. نحوه مواجهه با فقر نيز به اقتضاي همين 
ش��رايط، گوناگون اس��ت. اين تمايز و تنوع تا حدي 
است كه فقر در برخي از جوامع، از جمله جوامعي كه 
در آن نظام كاستي حكمفرما است، نه تنها به عنوان 
يك مساله و نابساماني در نظر گرفته نمي شود بلكه به 

عنوان امري عادي و طبيعي لحاظ مي شود. 
وجود فق��ر در هر جامعه بيانگر عملكرد نادرس��ت و 
نامناس��ب فرآيند توزيع درآمد و ثروت در آن جامعه 
است. عالوه بر اين، فقر معضالتي از جمله عدم توسعه 
پاي��دار، تهديد ثبات سياس��ي و به خط��ر انداختن 
س��المت جس��مي و روحي ملت ها را در پي دارد. بر 
همين اس��اس، دولت ها برنامه ها و سياست هايي را 
در زمينه كاهش يا امحاي فقر اتخاذ مي كنند. الزمه 
تاثير اين سياست ها، درك ماهيت فقر و عوامل موثر 
بر آن است. بديهي است كه كم توجهي در اين زمينه، 
سياست گذاري هاي اشتباه، اتالف منابع اقتصادي و در 

نهايت تداوم فقر را به دنبال خواهد داشت.
در ايران، دولت ها در دوره هاي مختلف به شكل هاي 
گوناگون در راستاي كاستن از فقر و محروميت اقدام 
كرده اند. توسعه خدمات زيربنايي در روستاها از جمله 
تامين آب آشاميدني، تامين بهداشت و مراقبت هاي 
اوليه، برق رساني و برقراري نظام حمايت از سالمندان 

روستايي و نيز توس��عه بيمه همگاني و پوشش هاي 
حمايت��ي از بارزترين مصداق هاي اي��ن خدمات به 
شمار مي آيد. با اين همه، بررسي هاي صورت گرفته 
حاكي از فراز و فرود در مبازره با فقر اس��ت. مطالعات 
انجام ش��ده در كشور نش��ان مي دهد طي سال هاي 
1375 ت��ا 1383درصد فقرا بر اس��اس روش 2300 
كالري و همچنين ش��كاف فقر، روندي نزولي داشته 
اس��ت. درحالي كه مطالعه ديگري نشان مي دهد در 
س��ال هاي 1383 تا 1392 هرچند در برخي سال ها 
درصد فقرا كاهش يافته اما در كل، درصد فقرا روندي 

افزايشي داشته است. 
ادامه دار بودن مس��اله فقر، توجه سياست گذاران به 
اين موضوع را ضروري كرده اس��ت. براي ش��ناخت 
ابع��اد فقر جهت مبارزه ب��ا آن، در وهل��ه اول نياز به 
بررسي و پژوهش وجود دارد. در همين راستا، نشريه 
سياس��ت گذاري اقتصادي در تازه ترين شماره خود 
پژوهشي با عنوان عوامل موثر بر شكل گيري طبقات 
فقير در ايران منتشر و در آن برخي عوامل موثر بر فقرا 
را معرفي كرده است. در ادامه بخشي از اطالعات اين 

پژوهش را مي خوانيد: 

داده هاي اين پژوهش  حاكي از آن اس��ت كه استان 
تهران و اصفهان در ميان اس��تان هاي كش��ور داراي 

بيشترين فقير بوده اند. 
همچنين بررسي ها نشان مي دهد در تركيب جنسيتي 
خانوارهاي فقير، در همه اس��تان ها مالحظه شد كه 
خان��وار فقير داراي سرپرس��ت  مرد بي��ش از خانوار 
فقير زن سرپرس��ت اس��ت. به طور مثال، در مناطق 
شهري استان مركزي، 85 درصد خانوار فقير داراي 
سرپرست مرد و مابقي زن سرپرست بودند. اين ارقام 
براي منطقه روستايي اين استان به ترتيب 83 و 17 

درصد بوده است.

     سالمندان فقيرترند
همچنين در مناطق روستايي اكثر استان ها، درصد 
سرپرستان باالي 55 س��ال بيش از ساير گروه هاي 
سني است. چون با افزايش سن، به تدريج كارايي افراد 
كمتر شده و توان كسب درآمد كاهش مي يابد. البته 
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در مناطق شهري، 
سرپرستان خانوارهاي فقير به طور متوازن تري نسبت 
به مناطق روس��تايي در گروه هاي سني مختلف قرار 

گرفته اند. همچنين، به طور ميانگين درصد سرپرستان 
خانوارهاي فقير ش��هري در تمامي گروه هاي سني 
به جز گروه س��ني باالي 55 سال بيش از سرپرستان 

خانوارهاي فقير روستايي بوده است.
از س��وي ديگ��ر اس��تان هاي مركزي، سيس��تان و 
بلوچستان و اصفهان بيش��ترين درصد سرپرستان 
بي��كار را در بين خانوارهاي فقي��ر دارند در حالي كه 
اس��تان هاي البرز و خراس��ان جنوبي و چهار محال 
بختياري كمترين درصد سرپرس��تان بي��كار را در 
بين خانوارهاي فقير دارند. قابل ذكر است كه استان 
سيس��تان و بلوچس��تان از لحاظ درصد خانوارهاي 
فقير در مناطق ش��هري در بين استان ها در رده دوم 
قرار دارد. همچنين استان هاي اصفهان و مركزي به 
ترتيب باالترين درصد خانوارهاي فقير را در مناطق 

روستايي دارند.

     چه عواملي در فقر موثر است؟
اين پژوهش  تالش كرده به اين سوال پاسخ دهد كه 
چه عواملي در فقر موثر است؟ و بعضي متغيرها مانند 
سن، جنس��يت و بعد خانوار را بررس��ي كرده است. 

بر اس��اس نتايج اين پژوهش بعد خانوار اثر مثبت بر 
احتمال فقير شدن خانوار دارد. اثر نهايي نشان دهنده 
اين اس��ت كه با افزايش بعد خانوار به اندازه يك نفر، 
احتمال فقير شدن خانوار 7 درصد افزايش مي يابد. 
در عوض افزايش تع��داد افراد داراي درآمد و افزايش 
تعداد افراد ش��اغل، به ترتيب موج��ب كاهش 0.5 
درصد و 3.7 درصد احتمال قرارگيري خانوار در زمره 
فقرا مي شود. همچنين افزايش تعداد افراد باسواد در 
خانوار 1.1 درصد احتمال قرار گيري خانوار در زمره 

فقرا را كاهش مي دهد.
بررس��ي هاي ديگر حاكي از آن است كه در سال هاي 
جواني و ميان سالي احتمال خروج از فقر وجود دارد در 
حالي كه با كهولت سن و ورود به دوران پيري احتمال 
قرارگيري در دايره فقر افزايش مي يابد. )توصيه پژوهش  
به دولت اين اس��ت كه دولت بايد به سرپرست مسن 

توجه بيشتري داشته باشد.(
همچنين بررسي وضعيت جنسيت سرپرست خانوار 
حاكي از آن است كه مرد بودن سرپرست خانوار نسبت 
به زن ب��ودن آن، از احتمال قرارگي��ري خانوار در زير 
خط فقر به ميزان 1.5 درصد مي كاهد. به عبارت ديگر 
احتمال وقوع فقر در خانوارهاي زن سرپرست بيش از 
خانوارهاي مردسرپرست است. بنابراين در سياست هاي 
امحاي فقر، زنان سرپرس��ت به ويژه آنان كه به دوران 

پيري رسيده اند بايد مورد توجه قرار گيرد.

     تاثير تحصيالت در فقر
بررسي ها در زمينه تاثير تحصيالت سرپرست خانوار بر 
فقر حاكي از آن است كه تحصيالت داراي اثر معنادار 
منفي بر احتمال فقر خانوار است. طبق اثر نهايي، با يك 
سال افزايش تحصيالت سرپست خانوار، احتمال فقر 
1.2 درصد كاهش مي يابد. وضعيت درآمد سرپرست 
خانوار بيانگر آن است كه عدم داشتن درآمد )داشتن 
هر كدام از وضعيت هاي بيكار، محصل و خانه دار(، 3.8 
بر احتمال فقر خانوار مي افزايد. در اين صورت، بايد چتر 
حمايتي همانند يارانه براي سرپرستان بيكار، محصل و 

خانه دار در نظر گرفته شود.
زندگي در مناطق روس��تايي يا شهري بر فقر اثرگذار 
اس��ت. طبق نتايج با فرض ثبات ساير شرايط، انتظار 
بر اين است كه احتمال قرارگيري خانوارهاي شهري 
در چرخه فقر 8.2 درصد بيش از خانوارهاي روستايي 
باشد.  اثر معنادار و منفي سطح زيربناي محل سكونت 
بر احتمال فقر، مي تواند حاكي از آن باشد كه با خروج 
خانوار از فقر، آنان در فضاي وسيع تر سكونت مي كنند. 
به عبارتي رابطه افزايش هر متر مربع زيربنا و احتمال 

خروج از فقر 0.01 درصد بوده است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه از اختيارات »واگذاري ۴0هزار 
ميليارد اموال دولتي با ترك تشريفات« فقط در موارد 
خاص استفاده مي كنيم، گفت: شرط عدم وقوع كسري 
بودجه از اين محل، تصويب پيش��نهاد دولت از سوي 
مجلس است. او همچنين در بخشي ديگر از سخنانش 
گفته است كه دولت قصدي براي واگذاري شركت هاي 

زيان ده دولتي ندارد.
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به بند 
3 تبصره 12 اليحه بودج��ه و فروش ۴0 هزار ميليارد 
تومان از اموال دولتي بدون تشريفات قانوني گفت: اين 
پيشنهاد با اين هدف در اليحه بودجه گنجانده شده تا 
50 هزار ميليارد تومان ف��روش اموال مقرر در مصوبه 

سران قوا محقق و تسهيل شود.
وزير اقتصاد همچنين گفت: براي تحقق اين عدد نياز به 

يك سري اختيارات داريم اما رويكرد اصلي ما در وزارت 
اقتصاد اين است كه روي اين مجوز تأكيد نداشته باشيم 

و به آن اصالت نمي دهيم.
دژپس��ند، در توضيح بيش��تر اختيارات حاصل از اين 
مجوز گفت: از اين مجوز فقط در موارد خاص استفاده 
مي كنيم، توجه كنيد كه وقت��ي به عنوان مثال اموال 
و ش��ركت هاي دولتي در بورس عرضه مي شود تمام 
تشريفات انجام مي شود و در عين شفافيت اين اقدام 

صورت مي گيرد.
وي با بيان اينكه به زودي ش��ركت هاي غيربورس��ي 
كه دول��ت در آنه��ا س��هم دارد، در ب��ازار پايه بورس 
عرضه مي ش��وند، گفت: واگذاري ب��ه روش واگذاري 
مديريت نيز يكي ديگر از روش هاي وزارت اقتصاد براي 
خصوصي سازي بنگاه ها و ش��ركت هاي دولتي است. 

همچنين واگذاري به تعاوني هاي فراگير شهرستاني 
نيز از ديگر روش هاي در اختيار وزارت اقتصاد اس��ت. 
اين مقام مسوول تأكيد كرد: البته قصدي براي واگذاري 

شركت هاي زيان ده دولتي نداريم.
وزي��ر اقتصاد در واكنش به گمانه زني ه��ا درباره وقوع 
كسري بودجه از محل واگذاري ۴0 هزار ميليارد تومان 
اموال دولتي گفت: براي سال 99 اگر اين مجوز و تبصره 
مرتبط در اليحه بودجه، كه وزارت اقتصاد درخواست 
كرده اس��ت در كميس��يون تلفيق و مجلس شوراي 
اسالمي مصوب ش��ود از اين محل كسري بودجه اي 
ايجاد نمي ش��ود. وزير اقتصاد تأكيد دارد: دولت براي 
انجام واگذاري ها 2 ه��دف دارد كه اين اهداف تأمين 
مالي و چابك سازي دولت است. اما در ارزش گذاري ها 
با مشكالت زيادي مواجه هستيم. روند واگذاري اموال 

دولت در سال آينده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و 
ما نيز براي تحقق اين ميزان از واگذاري برنامه ريزي هاي 
خاص خود را انج��ام داده ايم، به عنوان نمونه در آينده 

نزديك دولت سهم خود در پااليشگاه شيراز را به فروش 
مي گذارد و همچنين هفته گذشته نيز سهم خود در 

كارخانه هپكو را واگذار كرد.

كارگرانبهجزشورايعاليكاراميدديگريبرايافزايشدستمزدندارند
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران واقعي 
ش��دن حق مس��كن و بن خواربار كارگران در شوراي 
عالي كار را خواستار ش��د و گفت: كارفرمايان افزايش 
هزينه هاي خود را با تغيير قيمت تمام شده كاال جبران 
مي كنن��د ولي كارگران به جز ش��وراي عالي كار اميد 

ديگري براي افزايش دستمزد ندارند.
هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه اخير 
كميته دس��تمزد گفت: مسائل حاش��يه اي دستمزد 
از متن و اصل آن بيش��تر اس��ت. عليرغم پرداختن به 
موضوع هزينه سبد معيشت كارگران در آخرين نشست 
كميته دستمزد، متاسفانه گروه كارفرمايي به مباحث 
حاشيه اي دامن زده و بعضا مباحثي انحرافي در جلسات 

مطرح مي شود كه وقت گير است و موجب مي شود دير 
به نتيجه برسيم. وي تاخير در برگزاري جلسات كميته 
دستمزد و كشاندن جلسات مزد به آخر سال را به سود 
كارگران ندانست و گفت: امس��ال هم گروه كارگري 
تمام تالش خ��ود را به كار مي گيرد ت��ا واقعيت هاي 
زندگي كارگران را در ش��وراي عالي كار نش��ان بدهد 
هرچند كه امسال، سال سختي براي تعيين دستمزد 
كارگران داريم. دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران ادامه داد: تاكيد ما اين است كه يك كارگر يا 
نيروي انساني بايد به لحاظ معيشتي آنقدر تامين باشد 
كه بتواند كار كند و معيشت هم مولفه هاي مختلفي از 
جمله مسكن، خوراك، پوشاك، حمل و نقل، تحصيل 

و... را شامل مي شود. انتظاراتي مثل اينكه كارگر بايد 
تفريحات يا پس انداز داشته باشد را هم شامل مي شود 
ولي م��ا از اينها فاكتور مي گيري��م و مي گوييم تامين 

خوراك كارگران واجب تر از پس انداز است.
ابوي در عين حال با بيان اينكه تعيين سهم دستمزد 
در قيمت تمام شده توليد ارتباطي به جلسه دستمزد 
ش��وراي عالي كار ندارد، اظهار كرد: شوراي عالي كار 
كميته نرخ گذاري كاالي توليد شده نيست بلكه تنها 
مرجعي است كه دس��تمزد كارگران در آن تعيين و 
ابالغ مي شود. بنابر اين اگر كارفرمايان دنبال تعيين 
سهم دس��تمزد از توليد هستند مي توانند در كميته 
نرخ گذاري س��ازمان حمايت يا وزارت صمت مبنا و 

مولفه هاي هزينه ها را اعالم و مش��خص كنند و پس 
از آن دس��تمزد را به شوراي عالي كار ببرند اما به طور 
حتم نان 1500 توماني كه امروز كارگر مي خرد هم 
در قيمت تمام ش��ده كاال اثرگذار است. به بيان ساده 
اگر كارفرمايان از هزينه ها ش��كايت دارند، كارگران 
هم از بيشتر ش��دن هزينه هاي زندگي گاليه مندند 
لذا با درنظر گرفتن اين مس��اله بايد به سمت تعيين 

دستمزدي واقعي برويم.
وي تصريح كرد: منصفانه نيست كه دستمزد كارگر كم 
و هزينه هاي زندگي او زياد باشد و اعضاي شوراي عالي 
كار قطعا به اين موضوع واقفن��د. كارفرمايان افزايش 
هزينه هاي خ��ود را با تغيير قيمت تمام ش��ده كاال يا 

سودي كه براي آن درنظر مي گيرند، جبران مي كنند 
ولي كارگران جز ش��وراي عالي كار جاي ديگري براي 

افزايش دستمزد و كاهش هزينه هاي زندگي ندارند.
اين مقام مس��وول كارگري در پايان با تاكيد بر واقعي 
شدن كمك هزينه مسكن و خواربار كارگران اظهار كرد: 
اگر تاكيد داريم قانون كار اصالح شود يكي از مباحثش 
اين است. در حال حاضر كمك هزينه مسكن پاسخگوي 
اجاره بهاي خانوارهاي كارگري نيست و با وجود تاكيد 
بر اختصاص ماهانه س��بد حمايتي ب��ه كارگران اين 
امر هيچ گاه محقق نشده اس��ت لذا بن خواربار و حق 
مس��كن كارگران بايد به طور واقعي در ش��وراي عالي 

كار ديده شود.
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ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل

و فرصت براي همگان 
  چه بايد كرد؟

ميراث هايي كه به قدمت تبعيض نژادي و جنسيتي 
است به خودي خود پايان نمي پذيرد. ما بايد مبناهاي 
ديرين نهادي نژاد پرستي و ديگر اشكال گوناگون را 
درك كنيم و ريشه آنها را دربياوريم. اين به معناي آن 
است كه برابري نژادي، قومي و جنسيتي تا زماني كه 
قويا قوانين ضدتبعيضي خودمان را در هر جنبه اي 
از اقتصادمان اعمال نكنيم، به دست نخواهد آمد. اما 
مجبوريم فراتر از اين برويم. ما به يك نسل جديدي از 
مقررات حقوق مدني نياز داريم. ما براي ارتقاي برابري 
فرصت به برنامه هاي مثبت اقتصادي و عملياتي نياز 
داريم. در كشور ما چندين مورد تله هاي فقر وجود 
دارد. گروه هاي فردي، حال در مكان هاي خاص مانند 
آپاالچيا يا با سابقه هاي خاص مانند بومي هاي امريكا 
و امريكايي هاي آفريقايي تبار، كه براي بيرون آمدن 
از اين تله ها به كمك نياز دارند. ما بايد به مكانيزم هايي 

كه براساس آن مزيت ها 
و معاي��ب  را مي توان از 
نسلي به نس��ل ديگر 
عبور داد دست يابيم. 
ما به اين نياز داريم كه 
اين درس ها را كه اين 
تله هاي فقر را بشكنند 
به كار بريم، در هر كجا 
ك��ه مي ش��ود و در هر 

مبنايي كه بتوان. دسترس��ي به آم��وزش، تغذيه و 
بهداست الزم هستند )اما كافي نيستند(. ما با توجه 
به سيستم آموزشي كه از همان محل تامين مالي شود 
و در همان محل هم پايه گذاري شود و مكانيزمي براي 
دايمي كردن نابرابري اقتصادي ش��ده است، نياز به 
آن داريم كه منابع مالي فدرالي را بسيار زياد افزايش 
دهيم. ما با توجه به موقعيت نامطلوب كودكان فقير 
كه حتي قبل از آنكه وارد مدرسه شوند شروع مي شود، 
نياز به برنامه هاي ملي آموزشي پيش دبستاني داريم. 
عدالت نژادي و عدالت اقتصادي به طور ناگسستني به 
همديگر مرتبط هستند. اگر ما نابرابري كلي را كاهش 
دهيم، اگر ما مطمئن شويم كه خانواده هايي كه در 
قعر دهك هستند مي توانند به كودكان شان همان 
فرصتي را بدهند كه خانواده هايي كه در دهك هاي 
باال هس��تند، در آن صورت ق��ادر خواهيم بود تا در 
تقويت عدالت اجتماعي، نژادي و اقتصادي و در خلق 

اقتصادي پوياتر قدم بگذاريم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

كاالهاي اساسي در بازار
به نرخ آزاد عرضه نشوند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تدبير كميسيون 
تلفيق براي جلوگيري از عرضه كاالهاي اساسي به 
قيمت آزاد در بازار را ضروري دانست. شهاب نادري 
در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد به اينكه هر س��ال 
براي كاالي اساسي ارز ۴200 توماني در نظر گرفته 
مي شود اما كاالهاي اساسي در بازار آزاد به نرخ بازار 
آزاد عرضه مي شوند، گفت: مجلس و كميسيون تلفيق 
بايد با اصالح اليحه بودجه سال آينده در اين خصوص 
تدبيري بينديشند تا كاالهاي اساسي در بازار به نرخ 
آزاد عرضه نشوند. نماينده مردم اورامانات در مجلس 
ش��وراي اسالمي ادامه داد: از زماني كه تخصيص ارز 
دولتي آغاز شد، به دليل عدم نظارت دولت بر شبكه 
توزيع، افزايش قيمت ها كاالهاي اساس��ي ش��كل 
گرفت و فاصله بسياري بين نرخ ارز ترجيحي و نرخ 
محاسباتي براي مصرف كننده نهايي ايجاد شد. وي 
ادامه داد: دولت بايد يا از عهده نظارت بر توزيع كاالها 
و عدم قاچاق از كشور برآيد يا بايد مابه التفاوت نرخ ارز 
ترجيحي كاالهاي اساسي تا نرخ بازار آزاد را به صورت 
يارانه ارزي براس��اس س��رانه به كل جمعيت كشور 

اختصاص دهد.

افزايش حقوق ها مشروط به 
تامين منابع مالي كافي است

نايب رييس كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
1399 كل كشور مي گويد:  افزايش حقوق كارمندان 
بايد به صورت پلكاني اعمال شود به گونه اي كه فردي 
كه دريافتي بيشتر دارد، رشد حقوقي كمتري داشته 
باشد. علي اصغر يوسف نژاد نايب رييس كميسيون 
تلفي��ق اليحه بودجه س��ال 1399 كل كش��ور در 
گفت وگو با خانه ملت، درباره افزايش حقوق كارمندان 
در اليحه بودجه سال 99، گفت: رشد حقوق در اليحه 
بودجه سال آينده 15 درصد پيش بيني شده در حالي 
ك��ه نرخ تورم حدود ۴0 درصد اس��ت كه در صورت 
اجرايي شدن اين تصميم درآمد كارمندان در سال 
99 نسبت به 98 كاهش مي يابد. نماينده مردم ساري 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بايد افزايش 
حقوق كارمندان در اليحه بودجه سال 99 متناسب با 
شرايط اقتصادي باشد، افزود: نمايندگان پيشنهاداتي 
درباره رش��د درآمد كارمندان دارند اما اين افزايش 
مشروط به تامين منابع مالي كافي است. عضو هيات 
رييسه مجلس اظهار كرد: افزايش حقوق كارمندان 
بايد به صورت پلكاني اعمال شود به گونه اي كه فردي 
كه دريافتي بيشتر دارد، رشد حقوقي كمتري داشته 
باشد البته اين رويكر به عنوان پيشنهاد در كميسيون 
تلفيق بودجه س��ال آينده مطرح مي شود بايد ديد 
نمايندگان با آن موافقت مي كنند؟ او اضافه كرد: اگر به 
دنبال كاهش فاصله طبقاتي و رعايت عدالت اجتماعي 
هستيم بايد افزايش حقوق در سال آينده به صورت 

پلكاني معكوس باشد.

اخبار   كالن

سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور 
تأكيد كرد كه ثبت عمليات ش��ركت و محاس��بات 
حسابداري آن باعث مي ش��ود بودجه شركت هاي 
دولتي متورم شود و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسد.

م��ژگان خانلو با تش��ريح اقدام هاي دول��ت در بخش 
اعتبارات شركت هاي دولتي، اظهار كرد: مقايسه بودجه 
شركت هاي دولتي با بودجه عمومي مقايسه معناداري 
نيست. مطابق ماده )1( قانون محاسبات عمومي كشور، 
بودجه كل كشور از سه قسمت شامل »بودجه عمومي 
دولت«، »بودجه ش��ركت هاي دولت��ي و بانك ها« و 
»بودجه موسسات تحت عنواني غير از عناوين فوق« 
تشكيل شده است كه اگرچه اين اجزا همگي در قالب 
يك مفهوم به عنوان بودجه كل كشور تعريف شده اند، اما 

ماهيت متفاوتي با يكديگر دارند و اساسا نه تنها با يكديگر 
قابل مقايسه نيستند، حتي قابل تجميع و نسبت گيري 
هم نيس��تند. در حال حاضر تنها به دليل ماده قانوني 
يادشده، اليحه بودجه به شكل سرجمع ارايه مي شود 

اما از نظر فني كار صحيحي نيست.
خانلو تاكيد كرد: بودجه عمومي دولت شامل اعتباراتي 
اس��ت كه به دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد تا 
براي مديريت و سياست گذاري ارايه كاالها و خدمات 
عمومي به م��ردم در قالب مصارف ج��اري يا عمراني 
مورد استفاده قرار گيرد؛ اما بودجه شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نشان دهنده 
حجم عمليات بنگاه است كه به صورت درآمد - هزينه 
اداره مي شود. به عبارت ديگر بر خالف تصور عمومي، 

بودجه ش��ركت هاي دولتي نه به معناي هزينه كردن 
صددرصد بودجه توسط ش��ركت دولتي است و نه به 
معناي اختصاص اعتبار از سوي دولت به شركت است 
بلكه صرفا بيانگر گردش مالي شركت بابت انجام وظايف 

محوله است.
وي تأكيد ك��رد: در اليحه بودجه س��ال 1399 كل 
كشور، بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت معادل 1.۴8۴ هزار ميليارد 
تومان است )منابع و مصارف هر كدام به همين ميزان(، 
كه نس��بت به بودجه مصوب سال 1398، حدود 1۶ 
درصد رشد داشته است. اين بودجه براي 3۴5 شركت 
دولتي، 9 بانك دولتي، 2 موسسه انتفاعي وابسته به 
دولت و 2 رديف فرعي، 2۴ ش��ركت در حال تصفيه 

)با حجم بودجه صفر( درج شده است كه در مجموع 
برابر با 382 شركت مي شود. سخنگوي ستاد بودجه 
99 افزود: در بودجه جاري س��ازمان هدفمندسازي 
يارانه ها كه به صورت ش��ركت دولتي اداره مي شود، 
درآمدي معادل 2.507.2۶0 ميليارد ريال، اعتبارات 
هزينه اي معادل 137 ميليارد ريال )به عنوان كمك 
دولت( و هزينه اي معادل جمع دو رقم مذكور يعني 
2.507.397 ميليارد ريال پيش بيني ش��ده اس��ت 
كه ميزان درآمد يادش��ده در واقع نش��ان دهنده كل 
اعتبارات ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها 
اس��ت كه معادل همين رقم در جدول تبصره )1۴( 
ماده واحده اليحه بودجه س��ال 1399 كل كش��ور 
نيز درج شده اس��ت و ميزان هزينه نيز شامل موارد 
مصرف مطابق قانون هدفمندكردن يارانه ها )مانند 
يارانه نقدي، حمايت معيش��تي، ياران��ه نان و خريد 
تضميني گندم( به عالوه هزينه هاي پرسنلي و اداري 

و عمومي به ميزان 137 ميليارد ريال است. وي ادامه 
داد: بنابراين اگرچه مبلغي بالغ بر 250 هزار ميليارد 
تومان در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
درج مي ش��ود، اما در واقع اين س��ازمان فقط وظيفه 
وص��ول و توزيع اين اعتبارات را ب��ر عهده دارد كه در 
عمليات شركتي آن ثبت مي شود. بنابراين در مورد 
اين مثال، اعتبار 250 ه��زار ميليارد توماني از طرف 
دولت به س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص 
پيدا نمي كند )بر خالف اعتباراتي كه دولت در بودجه 
عمومي به دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي دهد( و 
فقط نشان دهنده حجم عمليات بنگاهي و نوع فعاليت 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان يك شركت 
دولتي اس��ت. در واقع مي توان گف��ت ثبت عمليات 
ش��ركت و محاسبات حس��ابداري آن باعث مي شود 
بودجه شركت هاي دولتي متورم شوند و ظاهرا بسيار 

بزرگ به نظر برسند.

بودجهدرظاهرمتورموبزرگبهنظرميآيد



اخبار

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

كاهش  قيمت  ارز در صرافي ها

ثبات  سياست پولي  و  خروج  از  ركود

گروه بانك و بيمه|
روز يكش��نبه 15 دي ماه 98 در بازارهاي جهاني نرخ 
اونس طال به دليل تعطيلي ب��ازار جهاني بدون تغيير 
نس��بت به روز ش��نبه 1553 دالر باقي ماند و دالر در 
ب��ازار آزاد نيز به 13880 تومان رس��يد. همچنين در 
صرافي هاي مج��از دالر و يورو با كاه��ش 50 توماني 
قيمت مواجه شدند. بر اين اساس قيمت خريد هر دالر 
در تابل��وي صرافي هاي بانكي 13 هزار و 230 تومان و 
فروش آن نيز 13 هزار و 330 تومان درج شد. نرخ خريد 
هر يورو نيز 1۴ هزار و 730 تومان و نرخ فروش آن 1۴ 

هزار و 830 تومان اعالم شد. 
به گزارش »تعادل«، در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت 
خريد دالر 13 هزار و 230 تومان و قيمت فروش آن 13 
هزار و 330 تومان اعالم شد. همچنين نرخ لحظه اي هر 
يورو 1۴ هزار و 730 تومان خريداري و به قيمت 1۴ هزار 
و 830 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين ارز براي روز شنبه 1۴ دي 98 را براي دالر 13 
هزار و 265 تومان، يورو 1۴ هزار و 87۴0 تومان، پوند 
انگليس 17 هزار و ۴26 تومان، درهم امارات 3 هزار و 
620 تومان، لير تركيه 2 هزار و 350 تومان و يوآن چين 

2 هزار و 3 تومان اعالم كرد.
روز يكش��نبه با اعالم اونس ط��الي جهاني به قيمت 
1553 دالر و دالر آزاد به قيمت 13 هزار و 880 تومان 
در بازار آزاد، طال و سكه با افزايش قيمت مواجه شدند 
بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 
2 ميلي��ون و 175 هزار تومان، هر گ��رم طال 18 عيار 
502 هزار و 200 تومان، سكه طرح جديد 5 ميليون و 
7 هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون و 900 هزار تومان، 
نيم س��كه 2 ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 550 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار 

تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »يكشنبه 
15دي ماه 98« ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين در 
پوند انگليس 5۴ هزار و 956 ريال و هر يورو نيز ۴6هزار 

و 866 ريال ارزش گذاري شد.

  ساماندهي بازار ارز
همچنين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
نمره بانك مركزي در كنترل قيمت ها در شرايط فعلي 

خوب است.
محمود بهمني در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه دولت 
كس��ري بودجه ندارد، گفت: مع��ادل درآمدها هزينه 
در نظر گرفته شده اس��ت، از اين رو انتشار اخباري در 
حوزه رشد نرخ دالر براي جبران كسري بودجه دولت 

صحت ندارد.
نماينده مردم س��اوجبالغ در مجلس، با بيان اينكه در 
بودجه تعادل ميان درآمدها و هزينه ها رعايت ش��ده، 
افزود: اينكه بودجه اي غير واقعي باشد در مجلس مصوب 
نخواهد شد، از اين رو به طور حتم كسري بودجه دولت 

موج سواري برخي سودجويان است.
وي با تاكيد بر اينكه شايد برخي از درآمدهاي در نظر 
گرفته شده در بودجه محقق نشود، تصريح كرد: اينكه 
گفته ش��ود دولت از محل افزايش نرخ دالر به جبران 

كسري منابع خود مي پردازد درست نيست، زيرا اين 
نوع رفتارها تنش هايي را به بازار تحميل خواهد كرد.

بهمني با بيان اينكه تنظيم ن��رخ ارز اكنون دربازار به 
صورت دستوري رخ نمي دهد، افزود: بانك مركزي با 
ابزارها و سياست گذاري هاي صحيح نرخ ها را به سمت 
كاهش هدايت مي كند. وي با تاكيد بر اينكه ارزيابي نرخ 
ارز را نمي توان بدون در نظر گرفتن شرايط كلي بازار و 
قيمت هاي ديگر در نظر گرفت، گفت: بايد بدانيم نرخ 
ارز نيز تابعي از ساير نرخ ها است، اما تالش ها در حوزه 

ساماندهي ارزي متوقف نبايد شود.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در پايان با مثبت 
ارزيابي كردن عملكرد بانك مركزي در س��اماندهي 
وضعيت ب��ازار، افزود: نمره بانك مرك��زي در كنترل 

قيمت ها در شرايط فعلي خوب است.

  شناسايي عوامل موثر بر بازار ارز
يك كارش��ناس اقتصادي معتقد است با پايان يافتن 
س��ال 2019 موسس��ات معتبر جهاني تحليل هاي 
اقتصادي از س��ال گذشته و پيش بيني هايي را از سال 
ميالدي آينده ارايه داده اند. عالوه بر تحوالت خاورميانه 
و ايران و بررسي بازارهاي مهم ايران در هفته گذشته، 
تحليل هاي جهاني در هفت��ه اخير و همچنين پيش 

بيني هايي از سال 2020 ارايه مي شود.
جمال رزاقي با بيان اينكه يكي از ريسك هاي مهم پيش 
روي بازار ارز ايران، قرار گرفتن ايران در ليس��ت سياه 
FATF در بهمن ماه س��ال جاري است اظهار داشت: 
البته مسائل ديگري نيز منجر به نوسانات ارزي شده كه 
به آنها اشاره مي شود. در هفته اي كه گذشت نرخ دالر با 
نوسانات اندكي مواجه بود. از چهارشنبه گذشته تا روز 
شنبه قيمت اين ارز با افزايش ماليمي رو به رو بوده است. 

پس از آن نرخ دالر تا روز دوشنبه كاهش يافت و سپس 
با افزايش نوسانات در اواخر هفته گذشته، از 13170 در 
ابتداي بازه هفته گذشته در روز چهارشنبه، در آخرين 

روز بازه مورد بررسي، به 13260 تومان رسيد.
 وي در مورد داليل نوسانات نرخ دالر، مي گويد: يكي 
از داليل نوسانات نرخ دالر نگراني از تحقق درآمدهاي 
نفتي در بودجه س��ال آتي مي باشد همچنين كاهش 
درآمدهاي نفت��ي و در نتيجه كاهش ارز در كش��ور، 
تقاضاي احتياطي خريد و نگه��داري دالر را افزايش 
مي دهد. از س��وي ديگر نرخ تورم باال و ش��كل گيري 
انتظارات تورمي نسبت به آينده، اين تقاضا را افزايش 
داده اس��ت. البته حضور تنظيم گران نرخ ارز در بازار، 
باعث ش��د كه تقاضاي س��فته بازي ش��كل نگيرد و 
نوسانات نرخ ارز كنترل شده و دامنه آن محدود گردد. 
البته ناگفته نماند كه حضور تنظيم گران باعث كاهش 
نوس��انات نرخ دالر ش��ده و بر كاهش قيمت آن تاثير 
چنداني نداشته است؛ چرا كه نرخ دالر در بازه طوالني 

مدت حدود 11000 تومان بوده است.
اين كارشناس اقتصادي در مورد تغييرات قيمت سكه 
اظهار داشت: در هفته اي كه گذشت، قيمت سكه نيز 
همسو با نوسانات نرخ دالر تغيير كرده و از ۴ ميليون و 
555 هزار تومان از اولين روز هفته گذشته به ۴ ميليون 
و 630 هزار تومان در چهارشنبه گذشته رسيده است. 
اگر چه سكه و ارز تقريبا هم جهت با هم تغيير مي كنند 
اما اين افزايش س��كه به دليل باال رفتن قيمت جهاني 
طال در هفته اخير نيز هست. طي هفته گذشته قيمت 
هر اونس طالي جهاني حدود 0.7 درصد رشد داشته 
است. با فرض ثبات قيمت دالر و ساير شرايط اقتصادي 
و سياسي، با افزايش روند اونس طالي جهاني، قيمت 

سكه نيز روند افزايشي خواهد داشت.

   ذخاير طال  و ارز هند ركورد زد
از س��وي ديگر، حجم ذخاير طال و ارز هند به باالترين 
سطح تاريخ اين كشور رسيد. به گزارش اينديا تودي، تا 
پايان سال 2019 حجم ذخاير ارزي هند به ۴57.686 
ميليارد دالر رسيد كه در طول تاريخ اين كشور بي سابقه 
بوده اس��ت. بانك مركزي هند در گزارش خود اعالم 
كرده اس��ت كه افزايش 2.52 ميلي��ارد دالري ذخاير 
ارزي هند در ماه دسامبر در مقايسه با ماه قبل بيش از 
همه تحت تاثير تغيير در نرخ برابري ارزهاي مختلف 
رقم خورده است. طبق اعالم بانك مركزي هند، دالر 
كماكان بيشترين سهم را از سبد ذخاير ارزي اين كشور 
دارد و پس از آن نيز يورو، پوند و ين ژاپن بيشترين سهم 
را از تركيب ذخاير ارزي بانك مركزي هند داشته اند. 
همچنين هند تا پايان س��ال 2019 حدود 27.392 
ميليون دالر ذخاير طال داش��ته اس��ت كه اين رقم در 
مقايس��ه با ماه قبل 260 ميليون دالر افزايش داشته 
است. هند همچنين 1.۴۴ ميليارد دالر ذخيره ارزي به 
شكل حق برداشت مخصوص از صندوق بين المللي پول 
دارد. از سال 1998 تا 2019 هند به طور متوسط 228 
ميليارد و 772 ميليون دالر ذخاير طال و ارز در اختيار 
داشته است كه باالترين رقم ذخاير ثبت شده طال و ارز 
هند مربوط به دسامبر 2019 با ۴57.686 ميليارد دالر 
و كمترين رقم ثبت شده نيز مربوط به سپتامبر 1998 

با 290 ميليارد و ۴8 ميليون دالر بوده است.
انتشار خبر ركوردشكني ذخاير ارزي هند باعث تقويت 
ارزش پول ملي اين كش��ور در معامالت ارزي ش��د تا 
جايي كه ه��ر دالر امريكا به 71.7633 روپيه، هر يورو 
به 80.078 روپيه، ه��ر پوند انگليس به 93.85 روپيه 
و هر فرانك س��وييس به 73.78 روپيه كاهش يافتند. 

همچنين ارزش روپيه به 1.506 ين ژاپن رسيد.

  يورو ۲۱  ساله شد
يورو به عنوان پول واحد اتحاديه اروپا به آستانه بيست و 
يك سالگي رسيده است. به گزارش ايِبنا، اين هفته براي 
ميليون ها اروپايي هجدهمين سالگرد اولين استفاده 
از يورو بود؛ يورو از نخس��تين روز ژانويه س��ال 2002 
در قالب سكه و اس��كناس در 12 كشور اروپايي مورد 
استفاده قرار گرفت و جانشين ارزهايي شد كه برخي از 

آنها چندين قرن سابقه داشتند.
اتحاديه اروپا از اي��ن اتفاق به عنوان بزرگ ترين تغيير 
واحد پولي كل تاريخ نام مي برد و يورو حاال به دومين 
ارز پراستفاده در دنيا بدل شده است. كشورهايي كه ارز 
خود را تغيير دادند زمان زيادي براي مهيا شدن داشتند. 
دوره انتقالي سه ساله از سال 1999 شروع شده بود و 
يورو براي مبادالت آنالين مورد استفاده قرار مي گرفت 
و اين بدان معني است كه يورو االن در آستانه بيست و 

يك سالگي خود قرار دارد.
براساس اطالعات منتشر ش��ده توسط اتحاديه اروپا، 
امروزه حدود 3۴1 ميليون نفر به صورت روزانه از يورو 
استفاده مي كنند و اين موضوع يورو را به دومين ارز ُپر 

استفاده در دنيا تبديل كرده است.
امروز همه 28 كشور عضو اتحاديه اروپا از يورو استفاده 
نمي كنن��د، به طور مثال انگلس��تان همچنان از پوند 
استفاده مي كند. در اين گزارش با هم نگاهي مي اندازيم 
به 12 ارزي كه جاي خود را به ارز واحد دادند تا قرباني 

اين اتحاد مالي اروپايي شوند.
مارك آلمان يكي از باثبات ترين ارزهاي دنيا به شمار 
مي رفت و نقش مهمي در بازس��ازي اين كش��ور پس 
از جنگ جهاني دوم ايف��ا كرد. مارك بالفاصله پس از 
معرفي يورو غير قابل پذيرش شد و اين برخالف سياست 
برخي ديگر از كشورهاي اروپايي بود كه تا مدتي مردم 
مي توانستند هم از يورو و هم از ارز سابق استفاده كنند. 
در آن زمان هر 1.96 مارك معادل ارزش يك يورو بود.

هر يورو تقريبا معادل 2.2 گيلدر هلند بود. اسكناس هاي 
هلندي از زيباترين اسكناس هاي جهان در آن زمان به 
ش��مار مي رفتند، هر يورو معادل 1.9 لير ايتاليا ارزش 
داشت، هر يورو معادل 166 پزوتا اسپانيا ارزش داشت، 
هر 6.6 فرانك فرانس��ه معادل يك يورو ارزش داشت، 
پانت به معني پوند در زبان ايرلندي است. ولي ارز اين 
كشور كامال مستقل از پوند انگلستان بود. هر يورو تقريبا 
معادل 0.78 پانت ايرلندي به شمار مي رفت، شيلينگ 
هم قبل و هم بعد از جنگ جهاني دوم مورد اس��تفاده 
قرار مي گرفت. هرچند در دوران جنگ باتوجه به اينكه 
اتريش تحت سيطره آلمان قرار گرفته بود با رايش مارك 
جايگزين شده بود. هر يورو در زمان معرفي معادل 13.8 
شيلينگ اتريش ارزش داشت، دراخما يونان برخالف 
ساير كشورهاي اروپايي، يورو را از سال 1999 معرفي 
نكرد، بلكه مستقيما از سال 2002 به كارگيري آن را آغاز 
كرد؛ دراخما ريش��ه در يونان باستان داشت و هر يورو 
معادل 3۴0.75 دراخما ارزش داش��ت، هر ۴0 فرانك 
لوكزامبورگ معادل يك يورو ارزش داش��ت، هر يورو 
معادل 200.5 اسكودو پرتغال ارزش داشت، ماركا پس 
از آنكه فنالند از شوروي اعالم استقالل كرد جايگزين 
روبل روس ها شده بود. هر 5.9 ماركا يك يورو مي ارزيد، 
فرانك بلژيك هم از فرانك فرانسه كامال مستقل بود. 
حدود ۴0 فرانك بلژيك معادل يك يورو ارزش داشت.

حميد آذرمند|
از ميانه سال گذشته، اقتصاد ايران به صورت همزمان 
با دو پديده ركود و تورم مواجه ش��ده است و شواهد 
موجود ني��ز حاكي از ت��داوم ركود در س��ال جاري 
است. در چنين ش��رايطي، پرسش مهمي در مقابل 
سياس��ت گذار ق��رار دارد مبني بر آنكه در ش��رايط 
همزماني رك��ود و تورم، مقابله با كدام يك از اولويت 
باالتري برخوردار اس��ت؟ در اين يادداشت، داليلي 
مطرح شده اس��ت كه نشان مي دهد ثبات اقتصادي 
و مديريت نقدينگي  نس��بت به برنامه هاي خروج از 
ركود، اولويت باالتري دارد. داليل مذكور به ش��رح 

زير است: 
دليل نخست براي اثبات اولويت ثبات پولي و كنترل 
تورم به خروج از ركود،  مس��اله رابطه عليت بين اين 
دو پديده در اقتصاد است. بايد توجه داشت كه تورم 
مزمن و باال در اقتصاد ايران از جمله اصلي ترين علل 
موثر بر كاهش رشد اقتصادي در بلندمدت و تعميق 
ركود در كوتاه مدت اس��ت. ثبات اقتصادي را نه تنها 
در بلندمدت مي توان از جمل��ه اصلي ترين الزامات 
رشد اقتصادي دانست، بلكه حتي در كوتاه مدت نيز 
بي ثباتي شديد قيمت ها، از مسيرهاي مختلف مانع 
از احياي رش��د اقتصادي مي شود و ركود را عميق تر 

مي كند.
با توجه به رابطه عليت بين ثبات اقتصادي و رش��د 
اقتصادي، الزم است براي خروج از ركود ابتدا اقدامات 
الزم براي ثبات اقتصادي در دس��تور كار قرار گيرد. 
بي ثباتي قيمت ها و تداوم نرخ هاي باالي تورم، موجب 
مي ش��ود نااطميناني در اقتصاد و ب��ه تبع آن هزينه 
مبادله فعاليت ه��اي اقتصادي افزايش يابد و محيط 
كس��ب و كار بنگاه ها نامساعدتر  شود كه تمامي اين 
عوامل، به عميق تر ش��دن ركود منجر مي ش��ود. در 
ش��رايط بي ثباتي قيمت ها و اف��ت ارزش پول ملي، 
انگيزه س��وداگري در بازار دارايي ها افزايش مي يابد 
و بنگاه ه��ا تمايل كمتري به س��رمايه گذاري ثابت و 

بازسازي ظرفيت هاي توليد خواهند داشت.
عالوه بر آنچه گفته شد، تورم باال به واسطه اثرگذاري 
بر رفتار دول��ت در جهت تنظيم بازار كاالها و اخالل 
در قيمت هاي نسبي، عوارض بسيار مخربي بر محيط 
كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي برجاي مي گذارد. به 

ميزاني كه نرخ تورم باالتر مي رود و بي ثباتي قيمت ها 
افزايش مي ياب��د، ميزان دخالت دول��ت در بازار در 
راستاي تنظيم دستوري قيمت ها افزايش مي يابد. 
با ش��تاب گرفتن قيمت ها، معموال دولت ها بيش از 
هميشه اقدام به دخالت مستقيم در قيمت گذاري ها 
و برخورد با بنگاه هاي متخلف مي كنند. دولت ها اغلب 
در پاسخ به افزايش قيمت ها، به اقداماتي مانند تثبيت 
نرخ ارز، سهميه بندي ارز دولتي، تثبيت قيمت انرژي، 
تعيين قيمت براي محصوالت و تعيين سقف قيمتي 

و نظاير آن متوسل مي شوند.
تمامي اين اقدامات منجر به ايجاد اختالل گسترده 
در بازاره��اي مختل��ف و كاهش تولي��د و در نتيجه 
عميق تر شدن ركود مي شود. نتيجه اي كه مي توان 
گرفت آن است كه تورم باال در اقتصاد، مانع از احياي 
رشد اقتصادي مي ش��ود و هرگونه تشديد بي ثباتي 
در اقتصاد و افزايش نرخ تورم، زمينه عميق تر شدن 
ركود را فراهم مي كند. به بيان ديگر، در يك شرايط 
تورم��ي، هرگونه اقدام براي خ��روج از ركود و رونق 

توليد، بي نتيجه خواهد بود.
بنابراين، با توجه به اينكه تشديد بي ثباتي قيمت ها 
و افزايش ن��رخ تورم يكي از اصلي ترين ريش��ه هاي 
ركود فعلي است و همچنين با توجه  به اينكه افزايش 
بيشتر نرخ تورم منجر به تعميق ركود خواهد شد لذا 
در ش��رايط فعلي، اقدامات ثبات ساز و جلوگيري از 
تشديد تورم از اولويت باالتري برخوردار است. البته 
بايد تاكيد كرد كه منظور از اقدامات ثبات ساز، صرفا 
مديريت رش��د نقدينگي و كاهش نات��رازي بودجه 
عمومي و مديري��ت عدم تعادل ه��اي اقتصاد كالن 
است. در اين زمينه، هيچ گونه اقدامي در جهت تثبيت 

دستوري قيمت ها توصيه نمي شود.
دليل دوم براي اثبات تقدم ثبات اقتصادي بر خروج 
از ركود، توج��ه به ماهيت دو پديده ت��ورم و ركود و 
پيش بيني تح��والت آتي آن دو متغير اس��ت. تورم 
اقتصاد اي��ران، كه اكنون به رقمي بي��ش از دو برابر 
متوسط بلندمدت رسيده اس��ت، ريشه در ناترازي 
بودجه دولت و مشكالت ساختاري نظام بانكي دارد 
و لذا تا زماني كه ريش��ه  ناترازي ها و عدم تعادل هاي 

مذكور اصالح نشود، برقرار خواهد ماند.
ماهيت تورم به گونه اي است كه با تداوم سياست هاي 

مالي فعلي، نه تنه��ا به طور طبيعي فروكش نخواهد 
كرد بلكه همواره اقتصاد كش��ور به علل مختلف در 
معرض بي ثباتي بيشتر قيمت ها قرار خواهد داشت. 
از ي��ك طرف، نس��بت نقدينگي به تولي��د ناخالص 
داخلي و ش��كاف رش��د بخش مالي و بخش واقعي 
اقتصاد، همچنان درحال رشد است و لذا به اين دليل، 
زمينه افزايش تورم و بي ثباتي اقتصاد كالن همچنان 

برقرار است.
از طرف ديگ��ر، از آنجا كه اقتصاد كش��ور با كاهش 
ظرفيت هاي توليد مواجه ش��ده اس��ت ل��ذا در اين 
شرايط، آثار رشد نقدينگي با شدت بيشتري به صورت 
رشد عمومي قيمت ها آشكار خواهد شد و بايد انتظار 
داشت نرخ رشد قيمت ها بيش از نرخ رشد نقدينگي 
باشد. به عنوان يك شاهد ديگر، اين نكته را نيز بايد 
اضافه كرد كه در ماه هاي اخير بين اجزاي نقدينگي، 
شتاب رشد پول بس��يار بيشتر از رشد شبه پول بوده 
است. اين مساله نيز مي تواند شاهد ديگري بر افزايش 
سرعت گردش پول و شتاب گرفتن رشد قيمت ها در 

اقتصاد باشد.
جداي از تح��والت متغيرهاي پولي، كش��ور به طور 
كم سابقه اي با مساله كس��ري بودجه دولت مواجه 
است. در س��ال جاري در اثر كاهش صادرات نفت و 
به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي دولت و همچنين 
كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از ركود، بخشي از 

درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد.
از طرف ديگ��ر بدهي هاي انباش��ته دولت و كاهش 
ظرفيت بازپرداخت بدهي ها، امكان ايجاد بدهي هاي 
جديد را براي دولت محدود خواهد كرد. بايد افزود كه 
مشكالت نظام بانكي كشور و شرايط تورمي اقتصاد و 
روند فزاينده نرخ رشد نقدينگي نيز مانع از آن است 
كه بتوان به اتكاي منابع بانكي، مشكالت مالي دولت 

و كسري بودجه سال جاري را حل كرد.
نظام بانكي كشور نيز با مش��كالتي مواجه است كه 
هزينه هاي آن مستمرا از منابع بانك مركزي و به بهاي 
رشد مس��تمر پول پرقدرت پرداخت مي شود. بدون 
اصالحات اساس��ي و فوري نظ��ام بانكي و درصورت 
انتقال اين مش��كالت به منابع بان��ك مركزي، روند 
فزاينده پاي��ه پولي و نقدينگي بيش از قبل ش��تاب 
خواهد گرفت. در اين شرايط، مديريت كسري بودجه 

و اصالح ساختار بانك ها، اهميت و حساسيت بسيار 
بااليي مي ياب��د و هرگونه خطا در سياس��ت گذاري 
ي��ا كوتاهي در اصالحات اقتص��ادي مي تواند زمينه 
انتقال مشكالت بودجه اي و مشكالت نظام بانكي را 
به متغيرهاي پولي فراهم كرده و به بي ثباتي بيشتر 

قيمت ها منجر شود.
بنابراين مي توان اينگونه جمع بندي كرد كه با توجه 
به عواملي مانند تحوالت متغيرهاي پولي، مس��اله 
كسري بودجه دولت و مش��كالت نظام بانكي، الزم 
اس��ت تدابيري در جهت كنترل رش��د نقدينگي در 
چند فصل آينده اتخاذ شود. با اين توضيحات، فارغ از 
مساله رابطه عليت بين تورم و ركود، الزم است مساله 
مديريت رش��د نقدينگي از طريق مديريت كسري 

بودجه و اصالح نظام بانكي در اولويت قرار بگيرد.
حال اگر به ريشه يابي مساله ركود بپردازيم، مالحظه 
مي ش��ود كه از برخي جهات، پويايي ه��اي آن و لذا 
نحوه ورود سياس��ت گذار ب��ه حل مس��اله، تفاوت 
عمده با مس��اله تورم دارد. ركود فعلي اقتصاد ايران 
ناش��ي از عوام��ل مختلف اس��ت كه برخ��ي از آنها 
ماهيت س��اختاري و بلندمدت دارند و برخي متاثر 
از ش��وك هاي برون زا و عوامل كوتاه مدت اس��ت. به 
عنوان مثال يكي از عل��ل اصلي ركود فعلي، كاهش 
نرخ سرمايه گذاري و كاهش ظرفيت هاي توليد است 
كه ماهيت س��اختاري و بلندم��دت دارند و صرفًا در 

بلندمدت امكان بازسازي و احيا دارند.
برخي ديگر از علل ركود، منش��أ برون زا دارد و ناشي 
از تشديد تحريم هاي خارجي و پيامدهاي آن است. 
برخي ديگر از علل ركود، متاثر از محيط اقتصاد كالن 
و بي ثباتي قيمت ها و افزايش نرخ تورم است و برخي 
ديگر از علل ركود را نيز مي ت��وان در قالب تحوالت 
ادوار تجاري توضيح داد. در نهايت، بخش ديگري از 
ركود نيز در اثر سياست هاي اخالل زا از قبيل دخالت 

در قيمت گذاري ها و نظاير آن تشديد شده است.
با توضيحات مذكور، از آنجا كه ركود فعلي محصول 
يك عامل واحد نيس��ت، لذا خروج از ركود و احياي 
رشد اقتصادي نيز با انجام يك اقدام يا يك سياست 
واحد محقق نخواهد شد. به اختصار مي توان اينگونه 
توضيح داد كه خروج از ركود و بازيابي ظرفيت هاي 
رش��د اقتص��ادي نيازمن��د اقدام��ات بلندم��دت و 

كوتاه مدت از قبيل ثبات اقتص��اد كالن، رفع موانع 
سرمايه گذاري، اجتناب از ايجاد اختالل در بازارها، 
رفع تحريم هاي خارجي، بهبود محيط كسب و كار و 

اصالح محيط بنگاه داري خصوصي است.
برخي از الزامات مذكور ماهي��ت بلندمدت، برخي 
ديگر از نوع اصالح سياس��ت ها و برخي نيز ماهيتي 
غيراقتصادي دارند كه الزم اس��ت به تفكيك مورد 
توجه ق��رار بگيرند. بايد توجه داش��ت كه خروج از 
ركود، بدون توجه به ماهيت ركود و ريش��ه هاي به  
وجود آورنده آن ميس��ر نخواهد ش��د و اقداماتي از 
نوع توزيع تس��هيالت بين بنگاه ها يا سياست هاي 
تس��هيل كّمي، ممكن است صرفا منجر به بي ثباتي 

بيشتر شود.
با جمع بندي نكات مربوط به تفاوت ماهيت ركود و 
تورم، مي توان اظهار داشت كه برخالف تورم، ماهيت 
ركود به گونه اي اس��ت كه اساسًا خروج از آن بايد در 
بازه زماني ميان مدت و درچارچوب احياي تدريجي 

ظرفيت هاي رشد اقتصادي مطرح شود.
س��ومين دليل، به رفتار تاريخي دولت ها در مواجهه 
با ركود باز مي گردد. با مراجعه به حافظه تاريخي در 
خصوص رفتار دولت ها براي حمايت از توليد و خروج 
از ركود، اين نگراني وج��ود دارد كه تمركز دولت بر 
خروج از ركود و بي توجهي به ضرورت ثبات اقتصاد 
كالن، در نهايت به برخي سياس��ت هاي انبساطي و 

خلق نقدينگي و بي ثباتي بيشتر منتهي شود
حال آنكه بهترين ش��يوه رفع موان��ع توليد و خروج 
از ركود در ش��رايط فعلي، اقدامات��ي از قبيل تعليق 
مقررات دس��ت و پاگير تولي��د، كاهش دخالت هاي 
دولت در قيمت گ��ذاري، حذف انحصارات، بازنگري 
در ممنوعيت هاي صادراتي، پيش بيني پذير كردن 

سياست هاي دولت و ثبات اقصاد كالن است.
در شرايطي كه در اثر مجموعه اي از شرايط ساختاري 
و بلندمدت، ظرفيت هاي رش��د اقتصادي مستهلك 
ش��ده، سياس��ت هاي پولي و مالي انبساطي ممكن 
است نه تنها كمكي به خروج از ركود نكند بلكه حتي 
به بي ثباتي و تورم بيش��تر منجر شود. بنابراين الزم 
است در ش��رايط فعلي، اولويت اصلي دولت بر ثبات 
اقتصادي و مديريت رشد نقدينگي از مسير اصالحات 

بودجه اي و اصالحات بانكي متمركز شود.
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۲۱ هزار ميليارد تومان وام 
قرض الحسنه ازدواج در 9 ماه

از اول س��ال 98 تا پايان آذرماه بانك هاي كشور 
بيش از 687 هزار وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
21 هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت كرده اند.

مبلغ پرداختي در 9 ماه امسال۴0 درصد بيشتر از 
وام ازدواج پرداختي دركل سال 97 است.

براس��اس قانون بودجه كل كشور، براي حمايت 
از ازدواج جوان��ان، از مح��ل مناب��ع پس انداز و 
جاري قرض الحس��نه نظام بانكي، تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هايي كه تاريخ عقد 
آنها بعد از يكم فروردين 1396 اس��ت و تاكنون 

وام ازدواج دريافت نكرده اند، پرداخت مي شود. 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج براي هريك از 
زوج ها در سال 1398 سيصد ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت پنج س��اله با اخذ يك ضامن معتبر و 
سفته است. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان 

تضمين در اين زمينه بپذيرند.

 ايرالين ها  ارز را نقدا 
از صرافي مي خرند

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: قرار 
بود بانك مركزي به طور نق��دي ارز را در اختيار 
شركت ها قرار دهد كه اين مطالبه هنوز محقق 
نشده است. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با 
مهر تصريح كرد: اين موضوع از چالش هاي جدي 
شركت هاي هواپيمايي در ماه هاي اخير است؛ به 
گونه اي كه اين شركت ها اگرچه به طور نسبي از 
طريق بانك هاي عامل نياز خود را تأمين مي كنند 
و مش��كل خاصي در اين زمينه ندارند، اما با اين 
حال قرار بود بانك مركزي به طور نقدي ارز را در 
اختيار شركت ها قرار دهد كه اين مطالبه هنوز 
محقق نشده است. وي خاطرنشان كرد: شركت ها 
مجبورن��د براي دريافت ارز نق��دي به صرافي ها 
مراجعه كنند و ارز را با قيمت روز از صرافي بخرند.

روند افزايشي قيمت ارز 
ديجيتال در سال ۲۰۲۰

 كريپتوكارنسي يا رمزارز به دسته اي از پول  و ارزهاي 
ديجيتال يا مجازي گفته مي ش��ود ك��ه در آنها از 
رمزنگاري )كريپتوگرافي( براي تراكنش هاي مالي 
استفاده ش��ده ؛ به طوري كه رمزگشايي آنها بسيار 
دشوار و بعضا غيرممكن است. اين نوع ارزها عموما 
توس��ط مركز خاصي كنترل نمي ش��وند، سريع و 
مقرون به صرفه اند و محدوديت جغرافيايي را از ميان 
برداشته اند؛ و از همه مهم تر با دغدغه حفظ حريم 
خصوصي ايجاد شده اند. به گزارش ايبنا، همان طور 
كه پيش از اين روال بوده، ارز ديجيتال يا رمزارز نوعي 
پول مجازي است كه از فناوري رمزنگاري در طراحي 
آن استفاده ش��ده و معموال به صورت غيرمتمركز 
اداره مي شود. رمزارزها مي توانند مانند ساير ارزهاي 
فيات )بدون پشتوانه( قابليت مبادله، انجام تراكنش، 
خريد آنالين و... داش��ته باشند. بيت كوين، اتريوم، 
اليت  كوي��ن، بايت  كوي��ن، بيت كوين كش، ريپل، 
مونرو، اس��تالر، ورج و ديگر آلت كوين ها انواع رمز 
ارز هس��تند. اما حاال در سراسر جهان برنامه هايي 
براي توس��عه س��ريع تر رمزارزها توسط دولت ها و 
فعاالن بخش خصوصي در جريان است. قطعا ورود 
دولت هاي بزرگ به دني��اي رمزارزها، قطعا آينده 
اين پديده مالي جهان را با تغييرات جديدي مواجه 
خواهند كرد و تاثير دولت هاي كش��ورهاي بزرگ 
بر رون��د افزايش قيمت ارز ديجيتالي محس��وس 

خواهد بود.
گلوبال كوين ريس��رچ در مطالعاتي اعالم كرده كه 
ارزش ارز ديجيتال در سال 2020 افزايش خواهد 
يافت. چانگ پنگ ژائ��و، مديرعامل بايننس اعالم 
كرده كه در 12 ماه آينده اين روند رو به رشد حفظ 
خواهد شد. تأثير دولت هاي بزرگ و سرمايه گذاران 
نه��ادي بر رون��د افزايش قيم��ت ارز ديجيتال نيز 
محس��وس خواهد بود. به گفت��ه وي، طي 12 ماه 
آينده، دولت ها و س��رمايه گذاران هر چه بيشتري 
در جهان به ارز ديجيتال و فناوري بالك چين ورود 
خواهند كرد. ژائو در اين خصوص گفت: در سراسر 
جهان، تعداد كشورهايي كه به مطالعه ارز ديجيتال 
و استانداردهاي نظارتي جهاني مي پردازند افزايش 
خواهد يافت كه به  خودي خود، اشاره اي به استفاده 
هر چه وسيع تر اين نوع فناوري در جامعه خواهد بود. 
اين روند تاثير مثبتي بر گسترش بازار ارز ديجيتال 
خواهد گذاشت. اين نوع ارز مورد توجه هرچه بيشتر 
سرمايه گذاران نهادي قرار خواهد گرفت و در سال 

2020 اين روند افزايش خواهد يافت. 

۲79 ميليارد تومان تراكنش 
بانكي در آذرماه

بر اساس آمار شاپرك در آذرماه بالغ بر دو ميليارد 
و 259 ميليون تراكنش به ارزش دو هزار و 790 
ميليارد ريال انجام ش��ده كه نس��بت به آبان ماه 
رشد داشته اس��ت. به گزارش »تعادل«، گزارش 
اقتصادي آذر ماه شركت شاپرك نشان مي دهد 
كه در اين مدت بالغ بر دو ميليارد و 259 ميليون و 
178 هزار تراكنش به ارزش دو هزار و 790 ميليارد 
ريال در ش��بكه پرداخت انجام ش��ده كه تعداد و 
ارزش تراكنش ها نسبت به ماه گذشته با افزايش 
روبرو بوده است؛ مقايسه وضعيت تعداد و ارزش 
تراكنش هاي شبكه پرداخت در آذر ماه نسبت به 
آبان ماه س��ال جاري به ترتيب حاكي از افزايش 
1.۴2 و 10.63 درصدي است، اما مقايسه تعداد 
تراكنش و مبلغ تراكنش هاي شاپركي در آذر ماه 
سال 1398 نسبت به مدت مشابه گذشته نشان 
از رشد قابل توجه در شبكه پرداخت دارد تا جايي 
كه تعداد تراكنش ها 21.78 درصد رشد و ارزش 
تراكنش ها نيز 39.51 درصد افزايش داشته است.
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ديدگاه

5 بازار سرمايه

در گفت وگو با يك كارشناس بازار سرمايه مطرح شد

واكنش سريع بازار سهام به تحوالت پيراموني
گروه بورس|

دو روز ابتدايي هفته جاري بودن شك روزهاي اصالح 
بازار در بس��ياري از نمادها بود. در اين روز فعاالن بازار 
ترس از تقويت ريسك هاي سياسي را بهانه كردند و به 
آساني قرباني هيجانات حاكم بر روند معامالت شدند. 
همين امر نزديك به 5 درص��د از ارزش بورس تهران 
كاست و در نهايت شرايطي را سبب شد كه عيار ارزندگي 

در بسياري از نمادها سنجيده شود. 
در حالي كه روز شنبه روز غلبه هيجان بر معامالت بود و 
براي چندمبن بار در سال جاري بورس و فرابورس تهران 
كاهشي پر واهمه را ش��اهد بودند. حمايت حقوقي ها 
از بازار س��هام به خصوص تدابير صندوق توسعه بازار 
سبب ش��د تا در روز گذشته تا حد زيادي از ترس هاي 
سرمايه گذاران مخصوصا كم تجربه ها كاسته شود و اين 
افراد با دلگرمي به نگاه حمايتي مس��ووالن، در چرخه 

معامالت باقي بمانند.
با نگاهي به نحوه معامالت س��هام طي روزهاي اخير، 
اين نكته حايز اهميت است كه مسووالن مربوطه نگاه 
ويژه اي به لزوم حفظ اعتماد اشخاص حقيقي به بازار 
سهام داش��ته اند. در حالي كه طي دو روز اخير تالش 
زيادي شد تا از فشار فروش در نمادهاي داراي ظرفيت 
بنيادي كاسته شود، با اين حال رشد حباب گونه قيمت 
در بسياري از نمادها سبب شد تا سرمايه گذاران در اين 
نمادها به اصالح يك روزه رضايت ندهند همچنين در 
روز گذشته شاهد تداوم عقبگرد سنگين شاخص كل 
هموزن باشيم. همين امر نش��ان از آن دارد كه اگرچه 
در روزهاي پيشين س��رمايه گذاران به اصالح 5 تا 10 
درصدي بسياري از نمادها رضايت داده اند با اين حال 
روند نزولي آغاز شده در نمادهاي بي بنياد در عمل به 
گونه اي است كه مي تواند خروج سرمايه از آنها را تا چند 
روز آينده تداوم ببخشد. اين رويداد سبب شده تا شرايط 
دو قطبي حاكم بر بازار كه تا پيش از اين با ورود حجم 
سنگين نقدينگي به اين نمادها شكل گرفته بود حاال 
با احتمال تداوم خروج سرمايه از آنها عيارسنجي شود. 
بنابراين حداقل در وضعيت فعلي شرايط حاكم بر بازار 
براي سرمايه گذاري هاي كوتاه مدتي چندان جالب به 
نظر نمي رسد.يك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر 
اينكه به هيچ وجه سرمايه اي با هدف نوسان گيري در 
اين شرايط وارد بازار سرمايه نش��ود، گفت: در برخي 

مواقع به داليل مالحظات سياسي و حاكميتي جلوي 
ريزش هاي به صورت كاذب گرفته مي شود، اين اقدام 
شايد درباره س��ه هفته اي جواب دهد اما در بلندمدت 
تا زماني كه اصالح مورد نظر تحليلگران انجام نشود و 
قيمت ها به جذابيت نرسند س��رمايه جديد وارد بازار 

نمي شود.
حميد ميرمعيني با اشاره به وضعيت بازار سرمايه در 
پي تنش هاي اخير در منطقه اظهار داشت: روز شنبه 
ميزان ريزش بازار سرمايه بيش از 16 هزار واحد معادل 
4.3 درصد بود كه رقم بسيار قابل توجهي براي ريزش 

در يك روز محسوب مي شود .
به گزارش ايلنا، وي با بيان اينكه كس��ي كه وارد بازار 
س��رمايه مي ش��ود بايد بداند كه اين بازار سريع ترين 
واكنش را به اتفاقات نشان مي دهد و بايد اين ريسك ها 
را هم بپذيرد، گفت: بازار سرمايه به همان اندازه اي كه 
بازده هاي خارق العاده مي دهد برخي مواقع هم ريسك 

كاهش ارزش قيمت ها هم در آن وجود دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه عامل مهمي 
كه قيمت ها مبتني بر آن ارزش گذاري مي شوند بحث 
امنيت سرمايه گذاري و كسب انتفاعاتي است، افزود: اگر 
انتفاعاتي متصور نشود و سهام در معرض ريسك باشند 

اين شرايط روي قيمت بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
وي ادام��ه داد: به نظر مي رس��د با توج��ه به معادالت 
و اتفاق��ات جديد بازار نياز به محاس��بات جديد براي 
قيمت گذاري ها دارد و فاكتورهاي جديد و تاثيرگذار در 
بازار بايد لحاظ شوند و بايد سطح ريسك در نظر گرفته 
شده، باال برود.ميرمعيني با تاكيد بر اينكه سهامداران 
به هيچ وجه به فكر نوسان گيري در اين شرايط نباشند، 
اظهار داشت: اگر قرار است سرمايه جديد وارد بازار شود 
س��رمايه داران بايد ديد 6 ماه تا يك سال و با نگاه ميان 
مدت به بازار داشته باشند. اما در حال حاضر فروشنده 
در بازار زياد است و سرمايه گذاراني كه تحمل ريسك 
پاييني دارند به دنبال فرصتي هستند كه سرمايه خود 

را از بازار سرمايه خارج كنند.
اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: پول هوشمند فرار 
است و به سمتي هدايت مي شود كه ريسك حداقلي را 
داشته باشد، بنابراين شايد سرمايه داران بازده آنچناني 
كسب نكنند اما در اين ش��رايط به دنبال حفظ ارزش 
دارايي ها هس��تند، بنابراين توصيه مي ش��ود افراد با 

هدف نوسان گيري وارد بازار نشوند.وي درباره خواسته 
عده اي مبني بر تعطيلي چند روزه بازار سرمايه گفت: 
به هيچ وجه موافق تعطيلي بازار سرمايه براي چند روز با 
هدف عبور از تنش ها نيستم و آن را اختالل در مكانيسم 

بازار مي بينم.
ميرمعيني با تاكيد بر اينكه نبايد بازار سرمايه را تمام 
شده تلقي كرد هر چند االن روند منفي است اما به نقاط 
جذاب هم مي رسد، ادامه داد: اين گونه نيست كه تا هر 
زمان كه تنش ادامه داشته باشد، شاهد ريزش باشيم 
بايد هر چه زودتر قيمت ها اصالح شوند و به سطح تعادل 
برس��ند در اين صورت اثر اخبار التهابات بر بازار كمتر 
مي ش��ود.وي تاكيد كرد: در برخي از مواقع به داليل 
مالحظات سياسي و حاكميتي جلوي ريزش هاي به 
صورت كاذب گرفته مي شود، اين اقدام شايد در بازه سه 

هفته اي جواب دهد اما در بلندمدت تا زماني كه اصالح 
مورد نظر تحليلگران انجام نشود و قيمت ها به جذابيت 
نرسند س��رمايه جديد وارد بازار نمي شود و مكانيسم 
عرضه و تقاضا ايجاد نخواهد ش��د.اين كارشناس بازار 
س��رمايه با بيان اينكه در روز شنبه عدد زيادي از بازار 
خارج نشد و 4 هزار ميليارد تومان بيشتر معادمله نشد 
و در روز قبل نيز شاهد تداوم همين روند بوديم، گفت: 
اين رقم در مقابل اعدادي كه در بازار سرمايه گذاري شده 
است، قابل توجه نيست. ارزش امروز بورس و فرابورس 
هزار و 600 هزار ميليارد تومان است و تنها 400 هزار 

ميليارد تومان سهام خرد شناور در بازار وجود دارد.
ميرمعيني اظهار داشت: 25 درصد از ارزش بازار سهم 
شناوري يعني همان 400 هزار ميليارد تومان است و 
روز شنبه ريزش 4 هزار ميليارد تومان يعني يك دهم 

درصد ارزش بازار را داشتيم كه اين رقم اثرگذاري بااليي 
ندارد. آنهايي كه از بازار سريع خارج مي شوند، از جمله 
فعاالني هستند كه دسترسي به سامانه معامالتي سريع 
دارند و سرمايه اين اين افراد در اوراق و سپرده مي ماند 

و دوباره به بازار سرمايه برمي گردد.
وي تاكيد كرد: با ادامه اين روند در بلندمدت، ش��ايد 
شاهد خروج س��رمايه از بازار باشيم و تعميق و ايجاد 
ركود در بازار س��رمايه خروج سرمايه را شكل مي دهد 
كه در اين صورت آس��يب هايي هم به س��اير بازار وارد 
مي شود و شاهد س��فته بازي ها در بازار ارز، طال، سكه 

و ...خواهيم بود.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره آينده كوتاه مدت بازار 
گفت: به طور قطع نمي توان پيش بيني كرد چه پيش 

مي آيد و تمام برآوردها در حال حاضر شرطي است.
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تعطيلي بازار سرمايه به مناسبت 
تشييع پيكر سردار سليماني

با تصميم هيات مديره س��ازمان ب��ورس و در پي 
مصوب��ه هيات دولت، ه��ر 4 بورس اي��ران در روز 
دوش��نبه تعطيل ش��دند و از همه فعاالن دعوت 
شد تا در تش��ييع سردار ش��هيد قاسم سليماني 
حضور داشته باشند.به گزارش بورس پرس، در پي 
مصوبه امروز هيات دولت مبني بر تعطيلي روزهاي 
دوش��نبه و سه شنبه در دو استان تهران و كرمان و 
با هدف حضور اقشار مختلف مردم براي مشاركت 
در مراسم تش��ييع و تجليل از سردار شهيد قاسم 
سليماني، هيات مديره سازمان بورس ساعتي پيش 
تشكيل جلسه داد.براساس اين گزارش، نهاد ناظر 
بازارسرمايه تصميم گرفت به منظور ابراز همدردي 
با اندوه از دست دادن سردار شهيد سليماني و فراهم 
كردن حضور فعاالن بازار سرمايه و اعالم همبستگي 
با ديگر اقشار و آحاد مردم، در روز جاري بورس هاي 
اوراق بهادار ته��ران، فرابورس، بورس كاال و بورس 
انرژي تعطيل شود.علي صحرايي هم به بورس پرس 
گفت: با اين تصميم از همه فعاالن بازار س��رمايه 
دعوت مي شود در مراسم تشييع اين سردار بزرگ 
حضور داشته باشند.پيش از اين نيز مجلس اقدام به 
لغو جلسه در اين روز كرده بود و جامعه انجمن هاي 
اصناف و بازار هم از تعطيلي بازار هاي تهران و سراسر 
كشور در روز دوش��نبه خبر داده بود.در اين رابطه 
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد: اين تصميم 
پيرو اعالم دولت و به منظور حضور اقشار مختلف 
مردم در آيين تشييع و تجليل از مقام واالي سردار 
سرافراز شهيد سپهبد قاسم سليماني و همرزمان 
شهيد اتخاذ شده و از اقشار مختلف مردم به خصوص 
فعاالن بازار سرمايه براي حضور در مراسم تشييع 
و تجليل از چهره بين المللي مقاومت شهيد سردار 

سپهبد قاسم سليماني دعوت به عمل مي آيد.

نقدشوندگي بازار سرمايه 
افزايش يافته است

يك كارشناس بازار سرمايه، تاثير عوامل غيراقتصادي 
و ريسك هاي سياسي بر بازار سرمايه را موقتي دانست 
و گفت: س��هام بزرگ مخصوصا سهم هاي EPS دار، 
مجددا ارزندگي خود را به رخ خواهند كشيد.به گزارش 
سنا، كوروش شمس با بيان اينكه فشار فروش در بازار 
ديروز قابل پيش بيني بود، اظهار داشت: انتظار داشتيم 
كه بعضي بخواهند سهام خود را به طور هيجاني نقد 
كنند؛ اما در هر حال ريسك هاي سياسي ظرف يكي، 
دو روز آينده، اثر منفي خود را از دوش مردم و فعاالن 
بازار سرمايه برخواهند داش��ت.اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به اينكه ايران در عرصه نظامي به شكل 
هيجاني به تهديدات پاسخ نمي دهد، افزود: از آنجا كه 
بازار سرمايه يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور 
است، بايد خود را با استراتژي و تفكرات تصميم گيران 
كالن تعديل كند. اما تا پيام اصلي دريافت و فش��ار 
فروش كم ش��ود، طبيعتا يكي، دو روز زمان مي برد.

شمس، نقدش��وندگي را جزو فاكتورهاي مهم بازار 
سرمايه دانست و گفت: با حمله تروريستي اخير امريكا 
و بروز ريسك هاي سياس��ي، بازار سرمايه به شدت 
نقدشونده شده است. به ويژه افرادي كه وارد سهم هاي 
بنيادي شده اند، حداقل از نظر نقدشوندگي، آنچنان 
متضرر نشده اند.اين كارشناس بازار سرمايه، ارزندگي 
سهام را تابعي از بحث سودآوري و ريسك دانست و 
گفت: االن تصور مي رود مردم درگير شرايط ريسكي 
شده اند؛ لذا بحث س��ودآوري شركت ها به نوعي به 
حاشيه رانده شده است.شمس در پايان خاطرنشان 
كرد: با توجه به مسائل سياسي و شرايط ريسكي كه 
مردم و فروشندگان سهام، انتظار رخداد آن را دارند 
اگر شاخص در يكي، دو روز آينده تعديل شود، قاعدتا 
ارزش گذاري سهام نيز بر مبناي ريسك هاي قديمي 

بازار خواهد بود.

حراج اوراق خزانه در بورس 
زير قيمت واقعي

به گفته يك عضو كميسيون عمران مجلس بر اساس 
گفته پيمانكاران پروژه ه��اي عمراني، اوراق خزانه 
اس��المي در بورس با تنزيل حداق��ل 3۸ درصدي 
صورت مي گيرد، يعني اگر پيمانكاري، اوراق خزانه 
يك ميلياردي را در ب��ورس عرضه كند، تنها 620 
ميليون توم��ان وجه نقد درياف��ت خواهد كرد.به 
گزارش تسنيم، حسن خسته بند با اشاره به مشكالت 
كنوني پيمانكاران براي اجراي پروژه هاي عمراني 
در كشور گفت: يكي از مشكالت اساسي پيمانكاران 
براي اج��راي پروژه هاي عمراني، بح��ث دريافت 
اعتبارات براي تأمين هزينه هاي موجود است، در 
شرايط كنوني بس��ياري از پروژه ها به دليل كمبود 
بودجه عمال متوقف شده اند.نماينده مردم بندر انزلي 
در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: متأسفانه دولت 
به جاي پرداخت به روز اعتبارات پروژه هاي عمراني، 
بودجه را در قالب اوراق خزانه اسالمي به پيمانكاران 
مي دهد، حال پيمانكار مجبور است كه اوراق را در 
بورس به فروش برساند تا بتواند با درآمدهاي حاصله، 
هزينه را تأمين كند.عضو كميسيون عمران مجلس 
تصريح كرد: براساس گفته پيمانكاران پروژه هاي 
عمران��ي، اوراق خزانه اس��المي در بورس با تنزيل 
حداقل 3۸ درصدي صورت مي گيرد، يعني آنكه اگر 
پيمانكاري، اوراق خزانه يك ميلياردي را در بورس 
عرضه كند، تنها 620 ميليون تومان وجه نقد دريافت 
خواهد كرد كه اين مساله كامال به ضرر پيمانكاران 
است.خسته بند گفت: در شرايط كنوني پيمانكاران 
براي برعهده گرفتن اجراي پروژه عمراني درخواست 
60 درصد پلوس مي دهد، يعني آنكه به طور مثال 
پيمانكار با توجه به افزايش قيمت تجهيزات و شرايط 
دريافت بودجه، درخواست 50 تا 60 درصد اعتبار 

باالتر از برآورد انجام شده كارفرما را مي دهد.

گروه بورس| دومين روز از معامالت هفتگي بورس 
ته��ران با فروكش كردن جو هيجان��ي حاكم بر بازار 
به اتمام رس��يد. در حالي كه طي روز شنبه شاخص 
بورس تهران اف��ت 4.36 درصدي را ش��اهد بود در 
پايان معامالت روز قب��ل كاهش ارزش بورس تهران 
از 0.41 درصد فراتر نرفت. همين كاهش ش��اهدي 
است بر منطقي تر ش��دن جو معامالت نسبت به روز 
شنبه. براساس  آمار معامالتي به ثبت رسيده طي اين 
روز بيش از 6 ميليارد و 164 ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 32 هزار و ۹۹۸ ميليارد ريال 

داد و ستد ش��د. در اين روز شاخص كل بورس تهران 
با كاهش 151۸ واحد به رقم 365 هزار و ۸15 واحد 
رسيد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه هزار و 
53۸ واحد كاهش به 113 هزار و 151 واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با 2 هزار و 363 واحد افت به ۷5 هزار 

و 566 واحد رسيدند.
ش��اخص آزاد ش��ناور نيز با چهار هزار و ۸۹1 واحد 
كاهش به رقم 42۸ هزار و 436 واحد رسيد، شاخص 
بازار اول 4۹2 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم پنج هزار و 
۸36 واحد كاهش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي 

نمادها، نماد شركت ارتباطات سيار ايران )همراه( با 
6۸5 واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 6۸0 واحد، 
پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 405 واحد، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 361 واحد و ملي 
صنايع مس ايران )فملي( با 312 واحد بيشترين تاثير 

مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل گروه مپنا )رمپنا( با 426 واحد، بانك ملت 
)وبملت( با 2۸4 واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران )حكشتي( با 15۸ واحد، بانك پاسارگاد )وپاسار( 
با 144 واحد و سايپا )خس��اپا( با 120 واحد از جمله 

گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
برپاي��ه اين گ��زارش، در بين نماده��اي ديروز نماد 
بانك تج��ارت، بانك ملت، ف��والد مباركه اصفهان، 
سرمايه گذاري س��ايپا، س. صنايع شيميايي ايران، 
سايپا، پااليش نفت بندرعباس و پااليش نفت اصفهان 

در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه فلزات اساس��ي در معامالت ديروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه يك 
ميليارد و 30۷ هزار برگه س��هم به ارزش سه هزار و 

۹45 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز گذشته شاخص فرابورس نيز بيش از 54 واحد 
افت داش��ت و روي كانال چهار هزار ۷42 واحد ثابت 

ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۸42 ميليون 
برگه س��هم به ارزش بيش از 1۷ هزار و ۷4۹ ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
در بين تمامي نمادها، نماد پتروشيمي مارون )مارون(، 
سهامي سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو(، بيمه پاسارگاد )بپاس( و 
قاسم ايران )قاسم( بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

اين بازار داشتند.
در مقاب��ل س��هامي ذوب آه��ن اصفه��ان )ذوب(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، توسعه مولد نيروگاهي 
جهرم )بجه��رم(، صنايع ماش��ين هاي اداري ايران 
)ماديرا(، بيمه كوثر )كوثر(، توليد برق عسلويه مپنا 
)بمپنا(، گروه صنايع كاغذ پارس )چكاپا( و فرابورس 
ايران )فرابورس( مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

روند معامالت بازار سهام عادي شد
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

مديرعامل بورس تهران خبر داد كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد
حمايت حقوقي ها از سهام تا بازگشت تعادلنقش صندوق تثبيت بازارسرمايه در مقابله با مخاطرات و نوسان ها

ارزش معامالت روز گذش��ته با وجود ريزش سنگين 
شاخص كل بيش از س��ه هزار ميليارد تومان بوده كه 
اين خود نشانه بس��يار محكمي از عمق بازار و توجه و 
حمايت اركان بازار سرمايه از آن دارد.به گزارش سنا، 
يك كارشناس بازار سرمايه پيرو شهادت سردار قاسم 
س��ليماني و تاثير آن در بازار سرمايه اظهار كرد: ابعاد 
و گس��تره اين اتفاق به ان��دازه  اي مهم بوده كه تمامي 
بازارهاي مالي جهان تحت تاثي��ر آن قرار گرفته و در 
شوك ناشي از تبعات آن، واكنش منفي نشان داده اند. 
به طور مثال قيمت جهاني اونس طال در معامالت ديروز 
با 5 دالر افزايش به 1552 دالر رسيد و قيمت نفت نيز 
روز گذش��ته با افزايش بيش از 4 درصدي مواجه شد. 
بازار س��رمايه ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و 
روز گذش��ته با كاهش بيش از 16 هزار واحدي )4/5 

درصدي( به كار خود پايان داد.

    بازار به روال عادي بازمي گردد
جوال اضافه كرد: هرچند واكنش منفي بازار به اتفاقاتي 
از اين دست كاماًل قابل پيش بيني به نظر مي  رسد، اما 

انتظار مي  رود به سرعت و با فروكش كردن التهابات در 
منطقه و كاهش ريسك سياسي،  بار ديگر روال عادي 
و منطقي بازار ادامه يابد؛ كما اينكه در طول سال هاي 
گذشته نيز بازار سرمايه به اتفاقاتي مانند خروج امريكا 
از برجام يا حمله تروريستي به مجلس شوراي اسالمي 
واكنش منفي نشان داد و با تشكيل صفوف فروش در 
اغلب شركت  ها مواجه شد، اما به سرعت اين هيجانات 

و ريزش سهام جبران شد.

    يك توصيه
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه گفت: از آنجايي 
كه هيچ يك از مولفه  هاي بنيادي و تاثيرگذار در روند 
فروش و سودآوري شركت  ها تغيير محسوسي نيافته 
اس��ت، بنابراين به تمامي سهامداران توصيه مي  شود 
ك��ه چه در زمان خريد و چه در زم��ان فروش به دور از 
هيجانات كوتاه  مدت تصميم گيري كرده و با مديريت 
رفتارهاي واكنشي، بازدهي مورد انتظار سهام را با توجه 
به تحليل ش��رايط خرد و كالن شركت ترسيم كنند. 
ارزش معامالت ديروز بيش از سه هزار ميليارد تومان 

بود كه اين خود نشانه بس��يار محكمي از عمق بازار و 
توجه و حمايت اركان بازار سرمايه از آن دارد.وي تاكيد 
كرد: با عنايت بر شرايط حاكم بر اقتصاد كالن كشور و 
در راستاي سياست  هاي ضدتورمي دولت چنين به نظر 
مي رسد جريان نقدينگي كه اخيراً به سمت بازار سوق 
پيدا كرده و منجر به افزايش معني دار حجم معامالت 

و ارزش بازار شده است، در آينده نيز ادامه دار باشد.

    نقش صندوق تثبيت بازارسرمايه
جوال در خصوص نقش صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
در شرايط كنوني توضيح داد: بي  ترديد نقش صندوق 
تثبيت بازار سرمايه كه با هدف اطمينان بخشي براي 
مقابله با مخاطرات و نوسان هاي قابل توجه در بازار سهام 
و پوشش ريسك هاي خاص وارده بر بازار شكل گرفته 
است، در چنين شرايطي مي  تواند بسيار تعيين كننده 
 باشد. اميدوارم در كنار نقش  آفريني موثر اين صندوق، 
عملكرد مثبت سهامداران عمده حقوقي در حمايت از 
سهام بنيادين نيز بتواند از فشار رواني منجر به فروش 

سهام توسط سهامداران حقيقي بكاهد.

مديرعامل بورس تهران با اعالم معامالت حدود 4 هزار 
ميليارد توماني روز نخست معامالت سهام در اين هفته 
گفت: حمايت همه جانبه حقوقي ها و صندوق ها از بازار 
سرمايه در روزهاي آينده و تا زمان اطمينان از بازگشت 

تعادل ادامه خواهد يافت. 
به گزارش سنا، علي صحرايي با اشاره به وضعيت ديروز 
بازار سهام و حمايت اساس��ي و همه جانبه گروه هاي 
مختلف به بورس پ��رس گفت: در جري��ان برگزاري 
جلسه صبح شنبه ش��وراي عالي بورس، همه اعضاي 
حاضر با تروريستي دانستن اقدام امريكا در به شهادت 
رساندن سردار سليماني، بر حفظ و تداوم نقدشوندگي 
مخصوصا براي سرمايه گذاران حقيقي تاكيد كردند. وي 
ادامه داد: اين رويكرد موجب شد معامالت روز گذشته 
بازار سهام با حضور نهادهاي مالي مختلف، دو صندوق 
توسعه و تثبيت بازار سرمايه، افراد حقوقي، كارگزاران 
و... با حجم قابل توجهي روبه رو شود؛ به طوري كه 6.۹ 
ميليارد سهم به ارزش 3.1 هزار ميليارد تومان در بورس 
داد و ستد شد و فرابورس هم شاهد ارزش معامالت ۹1۷ 
ميليارد توماني بود.اين مقام مسوول افزود: اين حمايت 

همه جانبه حقوقي ها از بازار سرمايه كه در روزهاي آينده 
هم تكرار خواهد شد، در راستاي منافع ملي بوده و اين 
گروه با حضور در طرف تقاضا و با تزريق نقدينگي، اقدام 
به جمع آوري صف هاي فروش كرده تا زمينه آرامش 
و تعادل بازار فراهم شود كه جاي قدرداني و سپاس از 

مديران و اعضاي هيات مديره ها دارد. 
صحرايي با بيان اينكه در بازار سرمايه هم مانند ديگر 
بخش ها، همدلي و اتحاد ب��راي رفع چالش ها وجود 
داشته و دارد، ادامه داد: فعاالن بازار سرمايه در شرايط 
جنگ اقتصادي، مانند سربازان در خط مقدم بوده و 
نقش آفريني مي كنند. در اين ميان س��رمايه گذاران 
حقيقي هم نبايد اسير رفتارهاي هيجاني شده و بايد 
با تكيه بر منطق و استقالل حرفه اي، تصميم گيري 

كنند.
به گفته وي هم��ه اركان بازار س��رمايه و حقوقي ها و 
حاميان بازار تا زمان اطمينان از نقدشوندگي پايدار و 
تعادل و رويه عادي بازار سهام، همچنان به نظارت ها و 
حمايت ها ادامه مي دهند و انتظار مي رود در روزهاي 

آينده روند معامالت بار ديگر مثبت شود.

روند معامالت بازار سرمايه از اواسط هفته متعادل مي شود
به گفته يك كارشناس بازار سرمايه اتفاق سياسي و 
نظامي كه منجر به جنگ شود رخ نمي دهد، به همين 
دليل بازار س��رمايه از اواسط هفته جاري بارديگر به 
س��مت روند صعودي بازگشت خواهد داشت و روند 

متعادل را در پيش مي گيرد.
به گزارش ايرنا، ولي��د هالالت روند معامالت بورس 
در بازار روز گذشته را طبيعي دانست و افزود: بورس 
ايران بس��ان بورس هاي جهاني هم ه��ر زمان كه با 
اتفاق هاي سياس��ي مهم روبه رو مي ش��وند، شاهد 
كاهش قيمت سهام در بازارخواهند شد، اين مساله 

از جمله عواملي است كه در ايران هم اتفاق افتاد.
وي با بيان اينك��ه در اين مواقع نرخ برابري ارزها هم 
با تغيير روبه رو مي شوند، گفت: زماني كه اتفاقي در 
اقتصاد ايران رخ مي دهد به دليل افزايش ريس��ك، 

نرخ دالر در براب��ر ريال افزايش مي يابد كه به مراتب 
زمينه تضعيف قيمت سهام در بورس فراهم مي شود.

هالالت خاطرنش��ان كرد: اين مساله از نظر منطق، 
طبيعي به نظر مي رسد و نمي توان نسبت به برخورد 
س��هامداران و فروش س��هام در اين مواق��ع ايرادي 

وارد كرد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: نكته مهم و حايز 
اهميت اين اس��ت ك��ه در يك ماه آينده مش��خص 
مي ش��ود در چه نقطه اي ق��رار گرفته اي��م و در آن 
زمان متوجه مي شويم كه در اين روزها خريداران يا 
فروشندگان دست به اقدام درست و منطقي زده اند.

وي اضافه كرد: روز گذشته بهترين اقدام در بورس را 
نهاد ناظر انجام داد كه تالش كرد به منظور حمايت از 
سهام بزرگ و ارزنده بازار زمينه هم افزايي و همراهي 

را در بي��ن نهاده��اي مختلف برق��رار كند.به گفته 
هالالت، نقدش��وندگي در بازار از جمله مالك هاي 
مهمي تلقي مي شود كه هميشه در بازار جهاني قابل 

اهميت تر از سودآوري است.
 وي گفت: روز گذشته از نيمه دوم معامالت، نقدينگي 
وارد بورس ش��د و بس��ياري از صف ه��اي فروش را 

خريداري كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن تاكيد بر اينكه در 
وضعيت كنوني نگراني هايي در زمينه روند پيش رو 
براي بازار س��رمايه و بازارهاي موازي با بورس وجود 
دارد، خاطرنشان كرد: چنانچه ابعاد نظامي به سمت 
جنگ برود، طبيعي اس��ت بورس اي��ران افت كند و 

دالر افزايشي شود.
وي با بيان اينكه بازار ارز بعد از جهش ش��ديدي كه 

تجربه كرد در حال اصالح قيمت است، گفت: اكنون 
چنين نگرشي در كشور ايجاد شد كه ايران قرار نيست 
يك پاس��خ فوري بدهد كه آغاز كننده جنگ است و 
تاكنون مش��خص ش��ده كه ايران و امريكا به دنبال 

جنگ نيستند.
هالالت پيش بيني ك��رد: معامالت ام��روز به دليل 
كاهش برخي از ريسك ها صف هاي فروش تا حدودي 
جمع آوري خواهد ش��د و شاهد ايجاد تقاضا در بازار 

هستيم.
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا احتمال 
خروج س��رمايه از بازار س��رمايه و ورود آن به ديگر 
بازارهاي س��رمايه گذاري وجود دارد يا خير، گفت: 
چنانچه به جريانات سياسي دامن زده نشود بعيد به 
نظر مي رسد مردم سرمايه هاي خود را از بورس خارج 

و به س��مت ديگر بازارها سوق دهند.هالالت با بيان 
اينكه در وضعيت حاكم قيمت دالر به خوبي كنترل و 
فقط حدود چهار درصد رشد كرد، افزود: گذشت زمان 
و اينكه چنانچه شاهد اتفاق منفي ديگري در كشور 
نباشيم، كاهش و افزايش قيمت در بازارهاي موازي 
جابه جا مي شوند و بدين معنا كه شاخص افت خود را 
جبران و دالر به كانال قيمتي قبل باز خواهد گشت.

وي خاطرنشان كرد: چنانچه اتفاق سياسي و نظامي 
در ابع��اد كنوني باقي بماند و به آن دامن زده نش��ود 
پيش بيني ٤٠٠ هزار واحدي ش��اخص بورس باقي 
مي ماند و بازار به مدار عادي خود بازگش��ت خواهد 
داش��ت، اما بنابر هر دليلي تنش هاي بيشتري اتفاق 
افتد واكنش منفي بورس و صعود بازار ارز چند برابر 

چيزي خواهد شد كه ديروز در بازار مشاهده شد.



تشكلها6اخبار

در اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

پيامدهاي تحريم  بر بروز فساد اقتصادي 
در دوره قبلي تحريم مش��كالت زيادي در زمينه فساد 
اقتصادي پديد آمد كه هنوز هم كشور با آن درگير است. 
پديده اي همچون بابك زنجاني در اين دوران ش��كل 
گرفت و كشور هنوز نتوانسته است حق خود را از كساني 
كه از فضاي تحريم نهايت سوء استفاده را كردند، ببرد. 
بر اين اس��اس حال كه فشار تحريم ها در حال افزايش 
است نگراني درباره شدت گرفتن مجدد فساد در اقتصاد 
ايجاد شده است. وزارت امور اقتصادي در اين خصوص 
راهكارهايي در نظر گرفته و اتاق تهران نيز در كميسيون 
مربوطه به بررس��ي پيامدهاي تحريم بر بروز فساد در 

اقتصاد ايران پرداخت.

  محدوديت هاي بودجه زمينه نابرابري
نماين��دگان بخش خصوصي در نشس��ت س��يزدهم 
كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران 
به اين مساله ارتباط بين افزايش تحريم ها و گسترش 
فساد اقتصادي پرداختند و از راه اندازي سامانه اي براي 

سوت زني فساد در وزارت اقتصاد گفتند.
»كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران 
با فراخواندن جمع زيادي از فعاالن اقتصادي، مديران 
برخي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، قوه قضاييه، 
كانون وكالي دادگس��تري و حقوق دانان، گفت وگوي 
عمومي پيرامون بررسي آثار تحريم ها بر وضعيت فساد 
در ايران را ترتيب داد تا پيامد تحريم هاي چند دهه اخير 
بر بروز فساد و اليه هاي خاكستري در اقتصاد ايران مورد 

نقد و بررسي كارشناسي قرار گيرد.
اين نشس��ت كه به گفته حس��ن فروزان ف��رد، رييس 
»كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد« اتاق 
بازرگاني تهران قرار اس��ت به طور مس��تمر و متناوب 
با همين موضوع برگزار ش��ود  در گام نخست خود به 
گفتماني ميان كارآفرينان بخش  خصوصي و مديران 
دولتي درآمد و دو طرف سعي كردند ردي از ارتباط ميان 

تحريم ها و فساد اقتصادي در كشور را بيابند.
در ابتداي اين جلسه، حسن فروزان فرد با اشاره به اليجه 
بودجه سال آينده كش��ور و با بيان اينكه اين اليحه در 
كميسيون هاي مش��ورتي اتاق تهران در حال بررسي 
است، گفت: بررسي اليحه بودجه نشان مي دهد ظرفيت 
توليد فساد از جوانب مختلف آن بسيار باالست. اليحه 
بودجه نشان مي دهد، محدوديت هاي درآمدي جدي 

در برابر باال بودن هزينه ه��ا، زمينه تخصيص نابرابر را 
تشديد خواهد كرد.

  تحريم در خدمت توسعه فساد
در ادامه اين جلسه، مريم خزاعي، معاون بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران در گزارشي به بررسي پيامدهاي 
تحريم در بروز فس��اد پرداخ��ت. وي در اين گزارش، 
متغيرهاي اقتصادي كش��ور ط��ي دوره تحريم هاي 
سال هاي اخير را مورد بررسي و تحليل قرار داد و با بيان 
اينكه در سال هاي گذشته و به دنبال تحريم ها، توليد 
ناخالص داخلي كشور كاهش و رشد اقتصادي كشور 
سير نزولي داشته است، عنوان كرد كه بر پايه گزارش 
صندوق بين المللي پول، در پايان امسال رشد اقتصادي 

به منفي 9.5 درصد خواهد رسيد.

معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران سپس امتياز 
ايران در نماگر كنترل فس��اد كه مربوط به سال 2018 
است را 176 عنوان كرد و گفت: بايد مشخص شود كه 
زمان مناسب براي اصالحات اقتصادي و برچيدن فساد 

كدام است.
وي با بيان اينكه فساد مجموعه اي از مشكالت نهادي 
است كه رفع آن نيز نيازمند اصالحات نهادي دارد، دو 
عامل اصلي عادي شدن فساد در اقتصادها كه در برخي 
كتب و منابع به آن اشاره شده را انحصار و رشوه خواري 

عنوان كرد.
ب��ه گفته معاون بررس��ي هاي اقتصادي ات��اق تهران، 
تحريم ها عليه ايران عوامل ايجاد فساد در كشور را تشديد 
كرده و به نفوذ مسائل امنيتي به حوزه هاي اقتصادي و 
عدم پاسخگويي و تضعيف شفافيت ها دامن زده است. 

خزاعي در ادامه به برخي مصاديق افزايش فساد در كشور 
 به دنبال اعمال تحريم ها اشاره كرد و عدم واردات كاال 
به رغم تخصيص ارز، افزايش ورودي پرونده هاي قاچاق، 
افزايش پرونده هاي قضايي طي چند سال اخير و اخالل 

در نظام ارزي كشور را از جمله آن برشمرد.
وي سپس به برخي روش هاي مقابله و برخورد با فساد 
اشاره كرد و حذف انحصارات و افزايش رقابت پذيري، 
حكمراني خوب همچنين رعايت حقوق مالكيت بخش 
خصوصي را از جمله راهكارهاي اصالحات ضد فس��اد 
عنوان كرد. به گفته خزاعي در مسير مقابله با فساد در 
بخش عمومي بايد رويكرد اقتصاد بازار، ساده س��ازي 
و افزايش ش��فافيت قوانين و مق��ررات، كاهش تعداد 
سازمان هاي متولي نظارت و پرهيز از كنترل هاي موازي 

و منطقي كردن اختيارات آن مورد توجه قرار گيرد.

معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران همچنين اعمال 
حاكميت شركتي در بنگاه ها و هماهنگي و همكاري 
بيشتر بنگاه ها در راستاي پرهيز از رقابت هاي مخرب و 
توجه به منافع ملي و گروهي را از رويكردهاي مقابله با 

فساد در حوزه بخش خصوصي عنوان كرد.
در ادامه مهدي فالحيان، كارشناس كميسيون حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران نيز در سخناني، راهكار 
مقابله با فساد را در اين دانست كه دولت راه تسهيل گري 
را در پي��ش گرفته و بخش خصوص��ي را تقويت كند. 
همچنين به گفته وي، تقويت اقتصاد درون زا مي تواند 

مورد توجه قرار گيرد.
 

  راه ان�دازي س�امانه س�وت زني  در وزارت 
اقتصاد

در ادامه اين نشس��ت هادي عبداللهي، مديركل دفتر 
بازرسي وزارت اقتصاد، به نقش پررنگ بخش خصوصي 
و سازمان هاي مردم نهاد در مبارزه با فساد در كشورهاي 
پيشرو گفت: در ايران و در امر مقابله با فساد، فاصله زياد و 
معنا داري ميان احساس فساد و ادراك فساد وجود دارد.

وي س��پس به گفته هاي چندي پيش وزير اقتصاد در 
نشست اتاق ايران با فعاالن بخش  خصوصي در خصوص 
راه اندازي »س��وت زني« در اين وزارتخانه اشاره كرد و 
افزود: در همين رابطه سامانه اي در وزارت اقتصاد ايجاد 
ش��ده كه از تاريخ 23 آذرماه تا 4 دي ماه امس��ال و در 
مدت 10 روز، 9 گزارش فس��اد روي اين سامانه توسط 

سوت زنان به ثبت رسيده است.
همچنين حس��ينعلي احمدي گرجي، مديركل دفتر 
توسعه نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور در 
سخناني، راهكار عقالني در مقابله با فساد و كاهش اين 
پديده در كش��ور را اعتماد دول��ت به بخش خصوصي 

عنوان كرد.
در ادامه اين نشس��ت، س��اير فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي به بيان نظرات خود درباره بروز فساد در كشور 
و راه هاي مقابله با آن پرداختند و ديدگاه هايشان را مطرح 
كردند. حس��ن فروزان فرد رييس كميسيون حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران نيز در پايان تاكيد كرد 
كه برگزاري سلسله نشست هايي از اين دست از سوي 
اين كميسيون و برقراري گفت وگوي عمومي پيرامون 
مبارزه و مقابله با فساد در اتاق تهران ادامه خواهد داشت.

آيا افزايش هزينه قاچاق 
صنعت پوشاك را نجات مي دهد؟

شهادت  سردا ر سليماني  باعث  همبستگي 
مردم ايران و عراق شد

اين روزها بحث اجراي آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه 
با قاچاق كاال كه طبق آن درج شناسه كاال براي تمام كاالهاي 
موجود در بازار و انبارهاي كشور الزامي شد دوباره مطرح شده 
است كه به گفته نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي 
و پوشاك ايران اجراي كامل اين آيين نامه منجر به افزايش 
هزينه قاچاق خواهد شد. اخيرا مدير پدافند غيرعامل مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي اعالم كرد كه صاحبان چهار دسته 
كاال از جمله پوشاك و منسوجات حتي براي فروش در فضاي 
مجازي ملزم به درج شناسه كاال روي كاالهايشان هستند. 
براساس آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال 
كه مصوبه هيات وزيران است، درج شناسه كاال براي تمام 
كاالهاي موجود در بازارها و انبارهاي كشور الزامي است و 
اخيرا بر اساس همين آيين نامه اعالم شد كه لوازم خانگي 
بدون شناسه از پانزدهم دي ماه قاچاق محسوب مي شود. 
اما در زمينه پوشاك نيز در راستاي اجراي آيين نامه اجرايي 
ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال، ابتدا كاالهاي وارداتي 
ملزم به درج شناسه كاال شدند، مدتي هم مبارزه با قاچاق 
پوشاك در سطح عرضه انجام شد، اما بعد از ممنوعيت واردات 
پوشاك در خرداد ماه سال گذشته و روش هايي كه براي دور 
زدن ممنوعيت واردات كشف شد، لزوم اجراي كامل اين 
آيين نامه بيش از هر زمان ديگري خودنمايي مي كند. در 
اين رابطه، بهرام شهرياري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
تاكنون واردكنندگان تنها با استناد به برگ سبز مي توانستند 
اثبات كنند كه كاالي خود را به صورت قانوني وارد كردند. 
اما مشكلي كه در اين زمينه وجود داشت، اين بود كه برخي 
واردكنندگان ي��ك بار محموله خود را با برگ س��بز وارد 
كرده بودند و بعدتر از همان برگ سبز در محموله هايي كه 

غيرقانوني وارد شده بود، استفاده مي كردند و در دادگاه تبرئه 
مي شدند. وي با اشاره به اينكه بر اساس آيين نامه اجرايي 
ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال در سال 1395 مقرر شد 
درج شناسه كاال براي تمام كاالهاي موجود در بازار و انبارهاي 
كشور الزامي شود، تصريح كرد: با توجه به اينكه نياز بود بستر 
اجراي اين قانون به تدريج آماده شود، در بخش پوشاك مقرر 
شد ابتدا فعاليت برندهاي خارجي بدون مجوز متوقف شوند 
كه در پي اين تصميم حدود 100 فروشگاه بسته شد و برخي 
برندهاي خارجي نيز از كشور خارج شدند و واردكنندگان 
قانوني نيز ملزم شدند پيش از ورود كاال به گمرك شناسه كاال 
را دريافت و بر محموله خود درج كنند. اما به گفته نايب رييس 
اتحاديه توليد و صادرات شركت هاي مجوزدار كه پيش از 
ممنوعيت واردات متعهد شده بودند طي دو سال معادل 20 
درصد واردات خود را در ايران توليد كنند، قبل از پايان دو 
سال با ممنوعيت واردات پوشاك مواجه شدند، اما برخي از 
اين شركت هاي مجوزدار حجم بااليي از پوشاك برند خود را 
به صورت غيرقانوني به كشور وارد مي كنند و مي گويند كه در 
ايران توليد شده است و روي آنها هم عنوان »ساخت داخل« 
درج مي كنند، اما چون مجوز دارند، هنوز با آنها برخوردي 
نش��ده كه همين موضوع منجر به مطرح شدن لزوم درج 
شناسه پوشاك ايراني شده است. شهرياري با بيان اينكه درج 
شناسه كاال بر همه پوشاك توليدي، واردات غيرقانوني را به 
صفر نمي رساند، اما قاچاق را سخت تر و پرهزينه تر مي كند، 
اظهار كرد: اختالفي كه در حال حاضر بين توليدكنندگان 
پوشاك و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز وجود دارد، اين است 
كه توليدكنندگان از اين نهاد مي خواهند ابتدا با فروشگاه هاي 
عرضه كننده پوشاك كاالي بدون شناسه كه عنوان »ساخت 

ايران« هم ندارند، برخورد كنند، اما ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز مي گويد بايد زماني اقدام به بررسي فروشگاه ها كند كه 
مطمئن باشد بخش عمده اي از توليدكنندگان شناسه كاال 
را بر محصوالت خود درج كرده اند، چراكه اين افراد مي توانند 
كاالي خود را ايراني معرفي كنند و به راحتي در دادگاه تبرئه 
ش��وند. كاالي وارداتي از طريق ته لنجي و مناطق آزاد هم 
ملزم به دريافت شناسه است صاحب لنج و خدمه آن مجاز 
هستند ساالنه 6 بار كاال به ميزان 1500 دالر با خود به كشور 
وارد كنند كه اين كاالي وارداتي به كاالي ته لنجي يا ملواني 
مشهور است. به گفته نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران، در مواردي كاالي ته لنجي بسيار 
بيشتر از مقدار مجاز وارد مي شود كه از منطقه نيز خارج شده 
و در بازارهاي مختلف از جمله تهران به فروش مي رسد كه 
اين مسير واردات نيز يك نوع قاچاق محسوب مي شود، اما در 
صورت درج شناسه كاال اين محصول نيز قابل رديابي است.

وي افزود: اين مشكل در منطقه آزاد نيز وجود دارد، 
به طوري كه اين مناطق مجاز به واردات پوش��اك به 
ان��دازه فروش مغازه هاي همان منطقه به مس��افران 
هستند، اما در مواردي همين كاال در بازار تهران ديده 
مي ش��ود كه در صورت درج شناس��ه اين وضعيت تا 

حدودي مرتفع مي شود.
اين مقام صنفي در ادامه خاطرنشان كرد كه درج شناسه 
بر همه پوشاك توليدي نمي تواند صد در صد قاچاق را 

متوقف كند، اما هزينه قاچاق پوشاك را باال مي برد.
به گفته وي فاز بعدي كه بايد حدود يك س��ال پس از 
استقرار شناسه كاال اجرايي شود، كد رهگيري است كه 

محل دقيق كاال را مشخص مي كند.

عضو ات��اق بازرگاني گفت: مردم عراق طرفدار امنيت 
هستند و از هر كسي كه اين مقوله را براي آنها فراهم 
كند پش��تيباني و حمايت مي كنند. در اين چند روز 
مش��تريان اهل س��نت ما بيش از ديگر گروه ها به ما 
تس��ليت گفتند و صراحتا اع��الم مي كردند كه امروز 
همين آزادي و امنيت نيم بند را مديون سردار سليماني 
هستيم. به طور كلي حضور شهيد سليماني در عراق 
مانند اثر پروانه اي است و ايش��ان در تمامي حوزه ها 
تاثيرگذار بودند. علي شريعتي در گفت وگو با خبرنگار 
ايلنا در خصوص تاثير ترور سردار سليماني و اتفاقات 
رخ داده در عراق بر بازار كاالهاي ايراني در اين كشور 
گفت: مردم دو كش��ور به لحاظ اجتماع��ي، ديني و 
فرهنگي با يكديگر اشتراكات زيادي دارند و اكنون در 
اين كشور فضا به گونه اي است كه انگار سردار سليماني 
يك ژنرال عراقي بود. بنا بر مشاهدات ميداني ما مردم 
عراق فارغ از دين، مذهب و حتي جهت گيري سياسي 
صاحب عزا هستند. همان طور كه در كشورمان تمام 
مردم فارغ از جهت گيري هاي سياس��ي از اين اتفاق 

ناراحت و عزادار هستند، عراق نيز همين گونه است.
وي ادامه داد: بغ��داد يكي از ناامن ترين پايتخت هاي 
جهان است و هر روز در اين شهر يك حادثه تروريستي 
صورت مي گي��رد اما ديديم كه چقدر باش��كوه پيكر 
فرماندهان حشد الشعبي عراق و فرمانده سپاه قدس 

ايران تشييع شد.
اين فعال اقتصادي افزود: مردم عراق طرفدار امنيت 
هستند و از هر كسي كه اين مقوله را براي آنها فراهم 
كند ،پش��تيباني و حمايت مي كنند، در اين چند روز 

مش��تريان اهل س��نت ما بيش از ديگر گروه ها به ما 
تس��ليت گفتند و صراحتا اع��الم مي كردند كه امروز 
همي��ن آزادي و امني��ت ني��م بند را مديون س��ردار 
سليماني هستيم. به طور كلي حضور شهيد سليماني 
در عراق مانند اثر پروانه اي اس��ت و ايشان در تمامي 
حوزه ها تاثيرگذار بودند. وي ادامه داد: در س��ال هاي 
اخير به واس��طه فضاسازي دش��منان به خصوص در 
محيط هاي مجازي و جامعه رسانه اي اين كشور نوعي 
دوگانگي و تضاد منافع بين مردم ايران و عراق به وجود 
آورده اند. شريعتي با اشاره به فضاسازي دشمنان براي 
نابودكردن اصلي ترين بازار صادراتي كشور گفت: در 
دوراني كه دش��منان به دنبال تقويت كمپين »نه به 
كاالي ايران��ي« يا كمپين »نخريد تا خراب ش��وند« 
بودند، ايشان از طريق حشد الشعبي اين فضاسازي را 
شكستند و نگذاش��تند كه شوك منفي به بازار اصلي 
صادراتي ايران وارد ش��ود. اكنون با ش��هادت ايشان 
چنان همبستگي بين مردم دو كشور شكل گرفته كه 
مي توان گفت تمام فضاسازي ها عليه كاالهاي ايراني 
از بين رفته اس��ت و مردم عراق كاالي ايراني را كاالي 
عراقي مي بينند و هنگام خريد برند ايراني نس��بت به 
برند تركيه، عربستاني يا چيني اولويت دارد. شريعتي 
در خص��وص وضعيت فعلي ص��ادرات به عراق گفت: 
شرايط مانند قبل است و هيچ اتفاق جديدي رخ نداده 
است حتي نسبت به شرايط بحراني ماه قبل مي توان 
گفت وضعيت بهتر شده است. ارسال كاال بدون هيچ 
مشكلي از مرزهاي مشترك انجام مي شود و بازگشت 

پول نيز مانند قبل است.

توليد طالي سفيد به ۶۵ هزار تن مي رسد

 خوداتكايي توليد پنبه در كشور دست يافتني است
محمدحسين كاوياني مديرعامل صندوق پنبه از افزايش 
سطح زير كشت پنبه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و گفت: بنابر آمار امسال سطح زير كشت پنبه در كشور 
به حد 90 هزار هكتار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد چشمگيري داشته است.
وي افزود: با توجه به شرايط مساعد بارندگي انتظار داريم كه 
از مجموع 90 هزار هكتار سطح زير كشت رقمي بالغ بر 200 
تا 220 هزار تن وش و حدود 65 هزار تن پنبه تصفيه شده 
توليد شود. كاوياني با اشاره به اينكه تا 25 آذر حدود 94 هزار 
تن وش وارد كارخانه هاي پنبه پاك كني شد، بيان كرد: اين 
در حالي است كه سال قبل ميزان وش كه وارد كارخانه هاي 

پنبه پاك كني شد تنها رقمي حدود 63 هزار تن بود.
مديرعامل صندوق پنب��ه ادامه داد: از مجموع 94 هزار تن 
وش كه وارد كارخانه هاي پنبه پاك كني شد، رقمي حدود 
67 هزار تن تصفيه شد كه از اين ميزان 20 هزار و 500 تن 
پنبه تصفيه شده ، استحصال شد كه با احتساب 2 هزار تن 
موجودي پنبه مانده در انبار در تاريخ 25 آذر رقمي حدود 15 
هزار و 600 تن از اين ميزان توسط صنايع نساجي خريداري 
و حمل و رقمي بالغ بر 7 هزار تن در كارخانه هاي پنبه پاك 

كني باقي ماند.
وي ميزان پنبه حمل ش��ده در تاريخ 25 آذر سال گذشته 

توسط صنعت نساجي را 8 هزار و 600 تن اعالم كرد و گفت: 
امسال 15 هزار و 600 تن خريد پنبه از سوي صنعت نساجي 

بيانگر افزايش توليد و استقبال باالي اين صنعت است.
به گفته كاوياني بنابر ميزان سطح زير كشت و شرايط مساعد 
بارندگي پيش بيني مي شود كه امسال حداقل 60 هزار تن 
پنبه تصفيه شده ،توليد شود كه اين ميزان 45 تا 50 درصد 
نياز كشور را تامين مي كند و همواره با توجه به احداث 30 
هزار تن ظرفيت كارخانه هاي جديد برآورد مي ش��ود كه 
امس��ال رقمي بالغ بر 130 تا 140 هزار تن پنبه مورد نياز 

است كه مابقي نياز كشور بايد از طريق واردات تامين شود.
اين مقام مسوول درباره آخرين وضعيت واردات پنبه گفت: 
بنابر آمار هشت ماهه گمرك 55 هزار تن پنبه وارد كشور 

شد كه همچنان واردات ادامه دارد.
وي ادامه داد: عملكرد باالي مزارع ناشي از شرايط مساعد 
اقليمي، استقبال كشاورزان از واردات بذور جديد كشور هاي 
يونان و تركيه و قيمت مناس��ب وش رضايتمندي نسبي 
كش��اورزان را به همراه داشته است كه بدين ترتيب انتظار 
مي رود سطح زير كشت پنبه در سال زراعي آينده افزايش 

يابد يا حداقل از ميزان 90 هزار هكتار كمتر نشود.
مديرعامل صندوق پنبه با اشاره به عوامل موثر در افزايش 
سطح كشت پنبه بيان كرد: وجود بذور پرمحصول و زودرس 

و ماشين هاي برداشت پنبه در افزايش سطح كشت تاثير 
بسزايي دارد كه متاسفانه به سبب شرايط تحريم نتوانستيم 

ماشين هاي برداشت پنبه را وارد كنيم.
اين مقام مسوول درباره اينكه آيا امكان خوداتكايي توليد 
پنبه در داخل وجود دارد، اظهار كرد: طي س��ال هاي 48 
تا 50، س��ابقه توليد 300 تا 350 هزار تن پنبه در كشور را 
داشتيم به طوري كه طي اين مدت رقمي حدود 100 هزار 
تن پنبه تنها از استان گلستان به 21 كشور دنيا صادر مي شد.

به گفته وي، به رغم آنكه سطح فعلي زيركشت گلستان 181 
هزار هكتار است  اما طي سال هاي 48 تا 50 سطح زير كشت 

در اين استان 180 هزار هكتار بود.
كاوياني با اشاره به اينكه امكان خوداتكايي توليد پنبه در 
كشور دست يافتني است، بيان كرد: با توجه به توزيع بذور 
پنبه با عملكرد پنبه به سهولت مي توان نياز داخل را تامين 
كرد. وي با اشاره به اينكه ايران در زمره توليد كننده پنبه در 
جهان به شمار مي رود، افزود: اين درحالي است كه واردات و 
قاچاق بي رويه پوشاك، تعطيلي و نيمه تعطيلي بسياري از 
صنايع نساجي را به همراه داشته است.  مديرعامل صندوق 
پنبه ادامه داد: به رغم مازاد توليد، مجوز واردات پنبه در سال 
82 صادر شد كه درنهايت اين امر موجب شد تا كشاورزان 

رغبتي به كشت پنبه نداشته باشند.

اين مقام مسوول با اش��اره به ديگر عوامل موثر در كاهش 
توليد طالي سفيد بيان كرد: سخت بودن زراعت پنبه، نبود 
همخواني قيمت پنبه با ساير محصوالت كشاورزي، طوالني 
بودن زمان زراعت پنبه و كاهش عملكرد در هكتار موجب 
شده كشاورزان به سمت و سوي كشت ديگر محصوالت 

سوق داده شوند.
به گفته مديرعامل صندوق پنب��ه، با توجه به كاهش نرخ 
جهاني پنبه در سال 82 به كمتر از يك دالر، صنايع نساجي 
و پوشاك به كمتر از يك دالر، صنايع نساجي و پوشاك اقدام 
به واردات كردند كه اين امر در شرايطي كه با مازاد توليد پنبه 

روبه رو بوديم، زمينه را براي كاهش سطح زير كشت پنبه و 
تمايل افراد به كشت ديگر محصوالت فراهم كرد.

كاوياني سخت بودن زراعت پنبه، نبود همخواني قيمت پنبه 
با ساير محصوالت كشاورزي، طوالني بودن زمان زراعت و 
كاهش عملكرد در واحد س��طح را از ديگر عوامل موثر در 

كاهش توليد پنبه اعالم كرد.
مديرعامل صندوق پنبه در پايان تصريح كرد: اگر قيمت 
تضميني پنبه همانند ساير محصوالت كشاورزي مناسب 
باشد به س��هولت امكان تامين صد درصدي نياز كشور از 

توليد داخل وجود دارد.
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شرط توقف توليد 
خودروهاي ناقص از بهمن  ماه

دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي گفت: 
اميدواريم تا پايان دي ماه وجوه قول داده ش��ده 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
تامين و تزريق شود؛ در اين صورت قطعه سازان 
قابليت تامي��ن قطعات مورد نظر را داش��ته و از 
ابت��داي بهمن ماه ديگر هيچ خ��ودروي ناقصي 

توليد نخواهد شد.
آرش محبي نژاد در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه 
با ميزان آمادگي قطعه س��ازان در رابطه با وعده 
وزارت صمت مبن��ي بر اينكه از پاي��ان دي ماه 
ديگر ش��اهد توليد خودروهاي ناقص توس��ط 
خودروسازان نخواهيم بود ، اظهار كرد: همكاري 
 و اتحاد بسيار خوبي بين قطعه ساز و خودروساز 
به دليل اميد ايجاد شده در قطعه سازي ظرف سه 
ماه گذشته، شكل گرفته كه باعث شد خودروهاي 
كف كارخانه ها جمع شده و تعداد آنها تقريبا به 

صفر برسد.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه داد: 
به زودي تعداد باقي محدود نيز تجاري س��ازي و 
تحويل مردم خواهد شد، اما ادامه مسير بستگي 
به اين دارد كه باز هم اميدها محقق شود. تاكنون 
قطعه س��از با وعده كار كرده است و با وعده هايي 
همچون اينكه صنعت خودرو از اين زيان خارج 
خواهد شد، پول و تس��هيالت خواهد رسيد و... 
اين صنعت را نگه داشته اند. ضمن اينكه حدود دو 
ماه است كه همه منتظر به ثمر نشستن مصوبه 
ش��وراي پول و اعتبار )وعده تسهيالت 10 هزار 
ميلياردي حد اعتباري دو خودروساز( هستند. 
همه تقريبا نوعي عزم جزمي داشتند براي آنكه 

به صنعت جهشي بدهند.
وي اف��زود: در نتيجه اين ها، توليد در ش��ركت 
ايران خ��ودرو از روزانه 400 دس��تگاه به 2400 
دستگاه در روز هم رسيد و ركورد 15 ماهه خود 
را شكست. اما بايد دانست كه ادامه مسر چندان 
مشخص نيس��ت، چراكه نه از تسهيالت خبري 
هس��ت و نه مصوبه حد اعتباري ش��وراي پول و 
اعتبار ابالغ شده و برنامه ها مشخص نيست؛ اما 
با وعده ها قطعه سازان جلو آمده و هر آنچه كه در 

توان داشتند را به اجرا گذاشتند.
محبي نژاد با بيان اينكه وعده ها نبايد به پايان سال 
موكول شود، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دي ماه 
وعده ها محقق شده، و وجوه قول داده شده توسط 
وزارت صمت، تامين و تزريق شود و ديگر خبري 
از چند مرحله اي بودن واريز و مشروط بودن آن 
به گوش نرسد. در اين صورت مي توان به جرات 
اعالم كرد كه قطعه سازان توانمند ما قابليت تامين 
قطعات مورد نظر را داشته و تامين قطعات براي 
خودروس��ازان به موقع انجام خواهد شد و طبق 
قول وزارت  صمت از ابتداي بهمن ماه ديگر هيچ 

خودروي ناقصي توليد نخواهد شد.

وجود مراتع  مناسب عامل 
اصلي افزايش جمعيت دام مولد

منصور پوريان،رييس صادر كنندگان دام كشور 
درب��اره آخرين وضعيت عرض��ه دام اظهار كرد: 
با توجه به فراواني عرضه دام در بخش س��بك و 
سنگين قيمت افت محسوسي نسبت به ماه هاي 

قبل در بازار داشته است.
او افزود: با توجه به افزايش زايش و عرضه دام در 
بازار مشكالت متعددي پيش روي دامداران است 
كه متاسفانه با وجود گاليه مندي و پيگيري هاي 
متعدد از وزارت جهاد كشاورزي تاكنون مشكالت 
مرتفع نشده است. پوريان ادامه داد: با وجود آنكه 
مشكالت انباش��ت دام س��نگين در واحد هاي 
دامداري مرتفع نشده به سبب افزايش زايش به 
جمعيت گوسفندي كشور افزوده شده است كه 
به همين خاطر طي روز هاي اخير اتحاديه هاي 
مختلف نامه نگاري هايي با وزارت جهاد مبني بر 
رفع مشكالت فعلي انجام داده اند كه اميدواريم 
هر چه سريع تر تصميماتي در اين باره اتخاذ شود 
تا دامداران از اين ناحيه متضرر نشوند. اين مقام 
مسوول وجود مرتع هاي مناسب و تعدد زايش در 
فصل پاييز را از جمله عوامل باال رفتن جمعيت 
دام مولد در كش��ور اعالم كرد و گفت: با توجه به 
افزايش جمعيت دام سبك، فروش به دو طريق در 
حال انجام است كه در عرضه از طريق كشتارگاه ها 
شبكه دامپزش��كي همواره بر آن نظارت دارد اما 
در عرضه و كشتار در اطراف شهر ها هيچ نظارتي 

صورت نمي گيرد.
رييس صادر كنندگان دام كشور ادامه داد: با وجود 
آنكه نظارت در بحث كشتار امري ضروري است 
اما ازدحام و انباشت دام منجر به كشتار غيرقانوني 

شده كه اين امر از نظر دامپزشكي مردود است.
او با اشاره به اينكه در بحث تامين و توليد مشكلي 
نداريم، بيان كرد: با توجه به انباشتگي دام و فشار 
مضاعف بر دامداران تنها از مس��ووالن ذي ربط 
تقاضا داريم كه تدابيري براي كاهش انباش��ت 
دام در واحد هاي دامداري به كار گيرند تا كشتار 

غيرقانوني در ورودي شهر ها افزايش نيابد.
پوريان متوس��ط قيمت كنوني هر كيلو گوساله 
زنده را 25 و گوسفند را35 هزار تومان اعالم كرد. 
رييس صادر كنندگان دام كشور ادامه داد: به رغم 
آنكه در سال هاي گذش��ته هر چه به اواخر سال 
نزديك مي شديم مش��كالت متعددي از حيث 
نوسانات قيمت بازار گوشت را ملتهب مي كرد، 
اما امسال به سبب ازدياد توليد و عرضه با كاهش 
قيمت دام و گوشت مواجه هستيم كه اين روند تا 

پايان سال همچنان ادامه خواهد يافت.
او در پايان تصريح كرد: اگرچه طبق آمار سازمان 
دامپزشكي كشتار در كشتارگاه ها كاهش پيدا 
كرده، اما كشتار غيرقانوني ناشي از عرضه باالي 
دام و شرايط مساعد توليد طي ماه هاي اخير رشد 

قابل مالحظه اي داشته است.



يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

انتقاد مركز پژوهش هاي مجلس از روابط مالي شركت هاي ملي نفت و گاز با دولت

رشد مطالبات ميان پااليشگاه ها و شركت ملي نفت به تبع عدم شفافيت
گروه انرژي |

 رابطه مالي شركت هاي ملي نفت و گاز با دولت، آن طور 
كه مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي قرار داده با 
موارد ابهامي متعددي روبرو اس��ت؛ مواردي كه بخشي 
از منابع نفتي و گازي  اي كه مي بايس��ت در سبد منابع 
عمومي قرار گيرد را به اين شركت ها اختصاص مي دهد. 
از سوي ديگر نحوه نادرست تسويه حساب هاي نفتي ميان 
شركت پااليش و پخش با پااليشگاه ها موجب شكل گيري 
مطالبات مالي باال ميان بخش خصوصي و دولت ش��ده 
است. آنچه مركز پژوهش هاي مجلس در بررسي خود 
بر آن تاكيد دارد؛ لزوم بازبيني در برخي قوانين مربوطه 
و همچنين بازنگري در س��هم هاي تعيين شده از محل 

فروش نفت و گاز براي شركت هاي دولتي است.
عدم شفافيت در عملكرد برخي شركت هاي دولتي از جمله 
شركت هاي تابعه وزارت نفت در كنار دشواري دسترسي به 
برخي اطالعات مالي و قراردادهاي اين شركت ها، موضوعي 
است كه مركز پژوهش هاي مجلس را به بررسي عملكرد 

مالي و قوانين مربوطه در اين خصوص وا داشته است. 
رابطه مالي منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي براساس قوانين بودجه سنواتي و برنامه پنج ساله 
ششم توسعه تنظيم شده است. مطابق بند »الف« ماده 
يك قانون الحاق دو، معادل س��همي از ارزش نفت )نفت 
خام، ميعان��ات گازي و خالص گاز طبيع��ي( صادراتي و 
مبالغ حاصل از فروش داخلي در قوانين بودجه سنواتي 

تعيين مي شود.
قانون س��هم بخش هاي مختلف از ص��ادرات نفت خام و 
ميعان��ات گازي را به گونه اي تعيين ك��رده كه طبق آن 
صندوق توسعه ملي 32 درصد، شركت ملي نفت 14.5 
درصد و منابع عمومي س��همي معادل 53.5 درصد كل 
منابع حاصل از ص��ادرات نفت خام و ميعانات گازي را به 

خود اختصاص مي دهند.
براين اس��اس سهم 14.5 درصدي ش��ركت ملي نفت از 
درآمدهاي حاصل از اس��تحصال نفت از مياديني است 
كه س��رمايه گذاري در آنها براس��اس ماده 12 قانون رفع 
موانع توليد انجام شده است. در اين قراردادها بازپرداخت 
سرمايه گذاري انجام شده از محل سرجمع منابع حاصل 
از صادرات نفت صورت مي گي��رد. در واقع باوجود اينكه 
شركت ملي نفت س��رمايه گذاري در اين ميادين انجام 
ن��داده، مع��ادل 14.5 درص��د از منابع حاصل از س��ود 
س��رمايه گذاري در ميدان را به عنوان سهم خود دريافت 
مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس در بررس��ي خود بر 
اين نكته تاكيد دارد كه دليل سهم 14.5 درصدي شركت 

ملي نف��ت از پروژه هاي ذيل ماده 12 قان��ون رفع موانع 
توليد نامشخص است و خواستار ارزيابي صحيح در اين 

خصوص است.

   مطالبات نفتي 
ناشي از ساز وكار نامناسب تسويه بدهي

طبق قانون، قيمت نفت تحويلي به پااليشگاه هاي داخلي 
و مجتمع هاي پتروش��يمي اعم از دولتي و خصوصي 95 
درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه 
در هر ماه اس��ت. متناظر با تحويل خوراك با قيمت 95 
درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در 
هر ماه، فرآورده هاي موضوع هدفمندي نيز با قيمت 95 
درصد فوب از پااليشگاه  خريداري مي شود. براين اساس 
باتوجه به ارزش باالي خريد و فروش، مانده بدهي يا طلب 
پااليشگاه ها از شركت ملي پااليش و پخش پس از كسر 
ارزش فرآورده هاي تحويلي موضوع هدفمندي از ارزش 

نفت تحويل رفته شده، تسويه مي شود. 
گروه دوم فرآورده هاي توليدي متعلق به پااليش��گاه 
ب��وده و به ص��ورت آزاد به فروش مي رس��د و در عمل 
پااليش��گاه ها بابت نفت خام دريافتي پولي به شركت 
ملي پااليش و پخ��ش نمي پردازند، بلكه فرآورده هاي 
موضوع هدفمندي را تحويل مي دهند و مانده حساب، 

تسويه مي شود.
اما نكته مهم در خصوص رواب��ط مالي فروش داخلي 
نفت خ��ام و ميعانات گازي به پااليش��گاه ها كه مركز 
پژوهش هاي مجلس به آن پرداخته؛ آن اس��ت نحوه 
عملياتي ش��دن ماده يك قان��ون الح��اق 2 در مورد 
نحوه تسويه حس��اب ش��ركت ملي پااليش و پخش 
به پااليشگاه ها، ش��فاف نيس��ت. در اين زمينه طبق 
گزارش هاي ديوان محاسبات كشور، برآوردها حاكي از 
وجود بدهي حدودا 200 هزار ميليارد ريالي پااليشگاه ها 
به ش��ركت ملي پخش و پااليش در سال 1396 است. 
مطاب��ق گ��زارش عملكرد مال��ي دولت ني��ز مجموع 
مطالبات شركت ملي پااليش و پخش از پااليشگاه ها 
و پتروشيمي ها 142 هزار ميليارد تومان گزارش شده 
كه اين موضوع نش��ان مي دهد پس از تحويل خوراك 
و دريافت پن��ج فرآورده اصلي موض��وع هدفمندي از 
پااليشگاه ها، تسويه حساب نهايي به صورت دقيق انجام 
نشده كه موجب ش��كل گيري بخشي از اين مطالبات 

شده است. 
مركز پژوهش هاي مجل��س در اين زمينه بر اين نكته 
تاكيد دارد كه تس��ويه حساب نهايي شركت پااليش و 

پخش و پااليشگاه هاي نفتي )پس از تحويل نفت خام 
به قيمت 95 درصد فوب و دريافت پنج فرآورده اصلي 
به قيم��ت 95 درصد فوب( در عم��ل به صورت دقيق 
انجام نشده و اين موضوع باعث ايجاد مطالبات برخي از 
پااليشگاه ها از شركت ملي پااليش و پخش و بدهي باالي 
برخي ديگر از پااليشگاه ها به اين شركت شده است. در 
عين حال بر اين نكته تاكيد مي شود كه منابع حاصل از 
تسويه حساب نهايي، مطابق آيين نامه تبصره 14 قانون 
بودجه 98، بايد به حساب سازمان هدفمندي واريز شود.

مس��اله ديگر آنكه؛ بخش��ي از فرآورده ه��اي موضوع 
هدفمندي ش��امل بنزين، نف��ت گاز، نفت كوره، نفت 
س��فيد، گاز مايع و س��وخت جت توليد ش��ده توسط 
پااليش��گاه ها، در داخل به مصرف مي رس��ند و بخش 
ديگري توسط شركت ملي نفت و شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي صادر مي ش��ود. اما منابع حاصل از 
ف��روش داخلي اين فرآورده ها كه ب��ا نرخ تكليفي و به 
صورت يارانه اي به فروش مي رس��ند، به عنوان منابع 
هدفمندي در نظر گرفته مي شود. طبق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس در مورد ص��ادرات فرآورده هاي 
اصلي كه در مقابل نفت خام تحويلي از پااليش��گاه ها 
دريافت مي ش��ود، قاعده مش��خصي وجود ندارد. در 
واقع شركت ملي نفت، منابع حاصل را تا قبل از قانون 
بودجه س��ال 1397، به صورت 100 درصد متعلق به 
خود مي دانست. در اين خصوص گفتني است كه طبق 
ماده 120 قانون برنامه س��وم توسعه، درآمد حاصل از 

صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق 
به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز 
ايران و شركت توانير تلقي شده بود كه به اعتقاد مركز 
پژوهش هاي مجلس با اتمام قانون برنامه سوم، ميزان 

پذيرفته بودن اين استدالل محل تامل است. 
انتقاد مركز پژوهش هاي مجلس بر اين است كه مالكيت 
منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي توسط شركت 
ملي نفت، پس از اتمام قانون برنامه سوم توسعه به صورت 
صريح در قوانين مشخص نشده بود و اين شركت بدون 
استناد قانوني، منابع حاصل از اين موضوع را به صورت 
100 درصد متعلق به خود مي دانست. در اين خصوص 
در قانون بودجه س��ال 97 در كنار ش��فاف شدن منابع 
هدفمندي منابع حاصل از صادرات پنج فرآورده اصلي 
نيز به عنوان منابع هدفمندي در نظر گرفته شد. هرچند 
كه استفاده از اين منابع توسط شركت ملي نفت نادرست 
بوده اما استفاده از اين منابع براي پرداخت يارانه نقدي 

نيز مغاير با منطق هدفمندي است. 

   روابط مالي منابع حاصل از صادرات گاز
در مورد صادرات گاز طبيعي نيز مباحث مختلفي از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس مطرح مي شود. يكي از نكات 
مهم آن است كه تا سال 1397، شركت ملي گاز از صادرات 
اين ماده هيدروكربوري سهمي نداشت و منابع حاصل از 
خالص صادرات گاز طبيعي بين دولت و صندوق توسعه 
ملي تقسيم مي شد اما در قانون بودجه سال 98 مقرر شد 

كه شركت ملي گاز هم از صادرات گاز طبيعي، سهم 14.5 
درصدي داشته باشد كه البته به اعتقاد مركز پژوهش هاي 
مجلس باز هم مبناي منطقي براي انتخاب س��هم 14.5 

درصد براي شركت ملي گاز مشخص نيست. 
براين اساس تقسيم منابع حاصل از صادرات گاز در سال 
1398 اينگونه بوده كه سهم صندوق توسعه ملي معادل 
20 درصد، سهم منابع عمومي 65.5 درصد و سهم شركت 

ملي گاز 14.5 درصد تعيين شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه به س��اير محصوالت 
صادر شده توسط شركت ملي گاز اشاره مي كند كه اينها 
به عنوان گاز طبيعي شناخته نمي شوند كه از منظر قانوني 
در رابطه با قواعد مالي تقسيم منافع داراي ابهام است. در 
اين خصوص به صادرات ال پي جي توسط شركت ملي گاز 
اشاره شده كه گفته مي شود صادرات اين محصول ساالنه 
بالغ بر 2 ميليارد دالر منابع ايجاد مي كند كه شركت ملي 
گاز بدون وجود مبن��اي قانوني، 100 درصد اين منابع را 
جزو درآمدهاي شركت شناسايي كرده و منابع عمومي 
هيچ سهمي از اين درآمد ندارد كه به نظر مي رسد بايد اين 

موضوع مورد بازبيني قرار گيرد. 
از سوي ديگر روزانه بيش از 630 ميليون متر مكعب گاز 
خام توسط شركت ملي گاز از شركت ملي نفت به قيمت 
225 ريال به ازاي هر متر مكعب خريداري مي شود. البته 
توليد گاز خام شركت ملي نفت حدود 800 ميليون متر 
مكعب در روز اس��ت كه مابقي آن صرف مصارفي مانند 
تزريق به چاه هاي نفتي )80 ميليون مترمكعب در روز(، 
ش��ركت هاي توليدي )حدود 9 ميلي��ون مترمكعب در 
روز( و گازهاي س��وزانده شده )36 ميليون مترمكعب در 

روز( مي شود.
براين اساس قيمت در نظر گرفته شده براي مبادله گاز بين 
شركت ملي نفت و شركت ملي گاز به صورت ساالنه تعيين 
مي شود كه اين قيمت تناسبي با هزينه استحصال گاز خام 
ندارد. در سال 96 اين درآمد بيش از 36 هزار ميليارد ريال 
بود و براي سال 98 به دليل افزايش نرخ و توليد، پيش بيني 

مي شود به حدود 70 هزار ميليارد ريال برسد.
آنچه مركز پژوهش هاي مجلس در بررسي هاي صورت 
گرفته ب��ر آن تاكيد دارد، موضوع بازنگري در رابطه مالي 
بين دولت و ش��ركت هاي فعال در حوزه نفت و گاز است. 
در اين خصوص قانون بودجه سال جاري، سازمان برنامه و 
بودجه را موظف كرده تا با همكاري وزارت نفت، نسبت به 
تنظيم روابط مالي جديد ميان دولت و شركت هاي اصلي 
تابعه وزارت نفت ظرف ش��ش ماه اول سال جاري اقدام 
كند و اين تغييرات مبناي تهيه بودجه سال 99 قرار گيرد.
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قيمت نفت در انتظار 
تصميمات رهبران سياسي

قيمت جهاني نفت پس از 
حادثه ترور سردار شهيد 
قاسم س��ليماني با رشد 
يك ب��اره مواجه ش��د اما 
ادامه اين وضعيت يا توقف 
آن در بازاره��اي جهاني 
به تصميمات سياس��ي 
در سطح سران كشورها 
بس��تگي دارد. اي��االت 
متحده امريكا انتخابات 
رياست جمهوري را پيش روي خود دارد و قطعا هر 
تصميمي از جانب اين كشور مي تواند فضاي انتخابات 
پيش روي اين كشور را تحت تاثير قرار دهد. بايد در 
نظر داشت كه آقاي ترامپ عمدتا در تصميمات خود 
به مباحث اقتصادي توج��ه دارد و تبعات اقتصادي 
آن را براي كش��ورش در نظر مي گيرد. در خصوص 
هر نوع اق��دام نظامي در خاورميانه نيز قطعا تبعات 
اقتصادي آن براي سران امريكا حائز اهميت خواهد 
بود به ويژه اگر نتواند همراهي ساير قدرت هاي جهان 
را براي اقدامات خود در منطقه داش��ته باشد.آنچه 
كه امروز و در فضاي پيش آمده مس��لم است اينكه 
ادامه تقابل ها در منطقه و واكنش نظامي و امنيتي 
مي تواند به بحراني اقتصادي و فراگير منتهي شود كه 
اين شرايط با جهش قيمتي نفت در بازارهاي جهاني 
همراه خواهد بود. در ص��ورت افزايش قيمت نفت 
بيش از هر چيز كشورهاي اروپايي، چين و برخي از 
مصرف كنندگان بزرگ نفت آسيب مي بينند و لطمه 
آن براي ايران كمتر خواهد بود. اما اين صرفا از جهت 
تبعات رش��د قيمت جهاني نفت است. در صورتي 
كه برخوردهاي نظامي منطقه دامنه گس��ترده اي 
پيدا كنند آن وقت روند به شكل ديگري خواهد بود.
احتماال در صورت ورود كشور به فاز نظامي، برخي 
ذخاير نفتي و پااليشگاه هاي كشور در معرض تهديد 
قرار خواهند گرفت كه در اين صورت بحث به فراتر 
از مرزهاي كشور رفته و وارد درگيري هاي منطقه اي 
خواهيم شد. در اين صورت است كه جهش غيرقابل 
كنترلي در قيمت نفت رخ خواهد داد كه بيش از هر 
چيز اقتصاد جهاني از خود امريكا گرفته تا اروپا لطمه 
خواهن��د خورد. البته بايد اي��ن را در نظر گرفت كه 
امريكا خود در آستانه قرار گرفتن در جمع كشورهاي 
صادركننده نفت قرار دارد كه براين اساس هرگونه 
التهاب در بازار مي تواند بر عملكرد اين كشور در حوزه 
فروش نفت نيز تاثيرگذار باشد. از يك سو امريكا براي 
فروش نفت خود و مديريت آن به بازاري آرام نيازمند 
است و از سوي ديگر باتوجه به هزينه تمام شده توليد 
و برداشت نفت در اين كشور، افزايش قيمت جهاني 
اين محصول مي تواند صرفه اقتصادي برداشت نفت 

در اين كشور را افزايش دهد.
آنچه كه مس��لم اس��ت بازار نفت ام��روز در انتظار 
تصميمات رهبران سياسي است و تنش و آرامش در 
منطقه، دو روي سكه تعيين كننده قيمت نفت در بازار 

جهاني خواهند بود.

افزايش ۵ درصدي مصرف 
گاز خانگي و تجاري

ايرنا| سخنگوي شركت ملي گاز ايران از افزايش 
24 ميليون متر مكعبي گاز در 24 ساعت گذشته 
خبر داد و گفت: كاهش دماي هوا در كشور و بارش 
برف در مناطق غربي، مصرف گاز بخش خانگي و 
تجاري را افزايش داد.محمد عس��گري با بيان اين 
مطلب افزود: مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري 
در روز گذشته 500ميليون متر مكعب ثبت شد.وي 
اضافه كرد: اكنون با توجه ب��ه كاهش دما در اكثر 
مناطق كشور، ميزان مصرف ديروز به 524 ميليون 
متر مكعب رسيد كه نشان دهنده رشدپنج درصدي 
در مصرف گاز خانگي و تجاري است. س��ال هاي 
گذشته با افزايش مصرف در زمستان،  شاهد قطعي 
گاز خانگي در برخي مناطق شمال و شمال غرب 
كشور بوديم، اما با گسترش ش��بكه گازرساني و 
خطوط انتقال گاز در كشور اين مشكل تا حد زيادي 
رفع شد.همچنين توسعه فازهاي پارس جنوبي به 
عنوان تامين كننده اصلي گاز كشور نيز در اين ميان 
بي تاثير نبوده تا آنجا ك��ه با بهره برداري از فازهاي 
باقيمانده تا پايان امسال،  ظرفيت توليد گاز كشور به 

يك ميليارد متر مكعب در روز خواهد رسيد.

پيش بيني قيمت نفت
در ۲۰۲۰؛ با آغازي متفاوت

ايلنا | دورنماي كلي بازار نفت اينكه در 6 ماه اول سال 
قيمت ها التهاب بيشتري خواهد داشت و سپس در 
تابستان كه تقاضا كم مي شود متوسط برنت از 70 تا 
75 دالر خواهد بود.رضا مدير درباره تغييرات احتمالي 
قيمت در بازار نفت 2020 اظهار داشت: در صورت بروز 
هرگونه جنگ و تنازعي كه خارج از حيطه نفت است 
و بيشتر به مسائل سياسي برمي گردد، قيمت ها 5 تا 
10 دالر باال مي رود، اما دورنماي كلي بازار مي گويد 
كه تغييري نخواهيم داشت.وي افزود: بر اساس قرارداد 
تجاري كه بين چين و امريكا براي آتش بس امضا شده، 
قيمت ها در بازار تغييري نمي كند اما تقاضا تا حدي 
باال مي رود.وي افزود: دورنماي كلي اينكه در 6 ماه اول 
سال قيمت ها التهاب بيشتري خواهد داشت و سپس 
در تابستان كه تقاضا كم مي شود متوسط برنت از 70 
تا 75 دالر خواهد بود.معاون اسبق امور اوپك وزارت 
نفت در ادامه گفت: دامنه تهديد و خط و نشان هاي 
سناتورهاي امريكايي به ايران به خاطر ضربه هايي 
اس��ت كه از نفوذ و قدرت ايران در منطقه خورده اند، 
ترور سردار سليماني نيز به اين دليل بوده تا اوال ترامپ 
به زعم خود اين نفوذ را كاهش دهد و هم افكار عمومي 

امريكا را از استيضاح خود منحرف كند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

مجيد عباسپور
عضو انجمن بين المللي 

اقتصاد انرژي



دريچه8ديدگاه

تحوالت ديپلماسي در عصر جديد در گفت وگو با دكترافضلي

نقش قدرت نرم در سياست خارجي ايران

روند تحزب در ايران؛ كند اما رو به جلو

در جهان دگرگون ش�ده امروزي و در ش�رايطي 
كه وابس�تگي متقابل بين ملت ها افزايش يافته، 
مفهوم قدرت و ديپلماسي هم مانند ديگر مفاهيم 
عرصه روابط بين الملل دچار تغيير شده اند. به اين 
ترتيب، مفهوم قدرت در بس�ياري از موارد، ديگر 
صورتي سخت و نظامي ندارد. يعني امروزه قدرت 
نرم به عنوان عامل مهمي در روابط بين كش�ورها 
شناخته مي شود و پيوس�ته بر اهميت آن افزوده 
مي شود. برخي هرآنچه تحس�ين افكار عمومي 
جهاني از فرهنگ و تمدن، تصحيح برداشت افكار 
عمومي نسبت به سياست ها و رفتارهاي در محيط 
بين المللي را س�بب گردد، ج�زو ابزارهاي قدرت 
نرم و اهداف اعمال آن مي دانند. در اين بين ايران 
نيز به هرعنوان تالش كرده اس�ت تا از اين قدرت 
در سياس�ت خارجي خود بهره برد. در اين راستا 
»مركز بين المللي مطالعات صلح« براي شناخت 
بيشتر از توان و نقش قدرت نرم در سياست خارجي 
جمهوري اس�المي اي�ران و آسيب شناس�ي آن 
گفت وگويي با دكتر توحيد افضلي استاد دانشگاه 

و كارشناس سياست خارجي انجام داده است: 

  گذشته و سابقه توجه ايران به قدرت نرم چيست؟
با انقالب اسالمي نياز به معرفي آرمان ها و رويكردهاي 
جديد كش��ورمان از منظر انقالب و تح��والت رخ داده 
به شدت احساس شد و در اين راستا جمهوري اسالمي 
ايران شروع به استفاده از قدرت نرم نمود، اما از همان آغاز 
انقالب، ايران با چالش هاي متعددي نظير جنگ و تحريم 
و مش��كالت متعددي روبه رو شد كه باعث شد، تقويت 
قدرت سخت، به اولويت اول دولتمردان تبديل گرديد. با 
گذشت زمان  و تقليل يافتن مشكالت مذكور و همچنين 
پيشرفت هاي بيشتر كشورمان در عرصه هاي مختلف و 
همچنين تامين محتوا و ابزارهاي نوين قدرت نرم شاهد 
اين موضوع مي باشيم كه تقويت و استفاده از قدرت نرم، به 
عنوان قدرتي نافذ و تاثيرگذار و در عين حال كم هزينه، اما 
مؤثرتر به اصلي مهم در ديدگاه سياستمداران كشورمان 
مبدل گشته است و تمركز بر اين موضوع بيش از پيش 

شده است.
اكنون مي توان اذعان داشت استفاده بيشتر جمهوري 
اس��المي ايران از قدرت ن��رم اعم از دان��ش، فرهنگ و 
ايدئولوژي دركنار يكديگر منجر به اين ش��ده است كه 
شاهد تحكيم و ارتقاي جايگاه منطقه اي ايران مي باشيم 
و اين مرهون تاكي��د بر انتقال اي��ن عناصر فرهنگي و 
ارزشي از كانال قدرت نرم مي باشد. ايران در حوزه دانش، 
پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه پزشكي، سايبري، 
نظامي و تكنولوژي داش��ته اس��ت، در حوزه فرهنگ، 
پيشينه غني ايراني و اس��المي و اشتركات فرهنگي با 
كشورهاي منطقه دارد؛ همچنين در حوزه ايدئولوژي، 
بعد از انقالب اسالمي و ارايه مفاهيمي نظير نفي تسلط 
بيگانگان، عدالت و پيوند دين و سياست بر ميزان قدرت 
نرم خود افزوده اس��ت و اين همان قدرت نرم است كه 
به واسطه آن به عنوان يك ابزار قدرتمند حوزه سياست 
خارجي، براي افزايش نفوذ خود در كشورهاي منطقه اي 

از طريق سياست خارجي بهره مي برد.
  مهم تري�ن اه�داف و راهبرده�اي كنون�ي در 
بهره گي�ري از ق�درت نرم در سياس�ت خارجي 

ايران چيست؟
در زمره اه��داف و راهبردهاي قدرت نرم افزاري انقالب 
اسالمي ايران مي توان به افزايش مشروعيت اشاره نمود. 
ايران با تاكيد بر ترويج فرهنگ و تفكر استقاللي در جهان 
اسالم تالش دارد نوعي خود باوري فرهنگي و استقالل 
انديشه اي را براي مس��لمان همراه آورده و به بازسازي 
تمدن اسالمي مبادرت كند. همچنين با نشر و تبيين 
ارزش ها و ديدگاه هاي واقعي جمهوري اسالمي ايران به 
تامين منافع ملي در داخل و خارج كشور اقدام مي نمايد. 
گسترش دامنه نفوذ مثبت كشورمان با استفاده از ايده ها 
و ديدگاه هاي مدنظر در بين افكار عمومي مردم و حكام 
در اقصي نقاط كش��ورهاي دنيا به ويژه در كش��ورهاي 
منطقه و همس��ايه از ديگر اهداف بهره برداري از قدرت 
نرم مي باش��د. امنيت نيز ديگر هدف تاميني و حاصله 
از قدرت نرم اس��ت كه در صورت همفكري و مقبوليت 
و مشروعيت ايران در بين مردم و مسووالن كشورهاي 
ديگر طبعا همراهي و همدلي تصاعدي را به همراه خواهد 
داش��ت كه خود اين امر في نفسه به عنوان مانعي اجازه 

اقدام عليه امنيت كشورمان را نخواهد داد. شايان ذكر 
است افكار عمومي يكي از عناصر مهم تاثيرگذار در شكل 
دهي سياست خارجي كشورهاست و بنابراين در دوران 
معاصر غلبه و تسلط بر افكار عمومي به نوعي همراهي 
سياست خارجي ديگر كشورها را نيز تا حدودي تضمين 
خواهد كرد هرچند نمونه هاي نق��ض آن هم در دوران 

معاصر وجود دارد.
  مهم ترين شاخصه ها و توانايي هاي كنوني قدرت 

نرم ايران در سياست خارجي چيست؟
از مهم تري��ن ش��اخصه ها و توانمندي هاي اي��ران در 
عرصه قدرت ن��رم مي توان به ابع��اد فرهنگي، تمدني 
و ارزش��ي اش��اره نمود كه در برمي گيرد ب��ا ابزارهاي 
مختلف و توانمندي هاي ويژه مي ت��وان در ارايه قدرت 
نرم بهره ب��رداري كرد كه مي توان به اين موارد به عنوان 
عوامل ايجادكننده يا تقويت كننده قدرت نرم نام برد كه 
مهم ترين آنها مواردي همچون موقعيت ايدئولوژيك، 
ارتباطات ديپلماتيك گس��ترده، مناسبات و مبادالت 
فرهنگي، ترويج زبان و ادبيات، تبليغ آرمان ها، ارزش ها 
و اهداف متعالي، اراي��ه تصوير مثبت و مطلوب از خود، 
بهره گيري مناس��ب از اطالعات و فرهنگ براي مقاصد 
ديپلماتيك، طراحي و اتخاذ سياست هاي استراتژيك 
مقبول، زدودن ذهنيت ه��اي تاريخي منفي، مبادالت 
دانشگاهي و آكادميك و سرمايه گذاري در تربيت نخبگان 
ديگر كشورها كه همگي مورد نظر سياست گذاران ايراني 
نيز مي باشند و در دستور كار ديپلماسي عمومي و قدرت 
نرم كشورمان قراردارند تا براي انتقال مفاهيم عميق و 
محتوايي قدرت نرم براي مخاطبان ديگر كشورها مورد 

استفاده قرار گرفته شوند.
  نقش و قدرت جنبه ه�اي اقتصادي قدرت نرم 

ايران در سطح جهان و منطقه چيست؟
اقتصاد هنگامي كه به عنوان قدرت سخت به شمار مي رود 
نيز نقش مهمي در زمينه تقويت قدرت نرم يك كشور ايفا 
مي كند. همان گونه كه مي دانيم منابع قدرت نرم عالوه 
بر وابستگي به تحوالت معرفتي، فرهنگي و نرم افزاري 
نيازمند پشتيباني عوامل سخت افزاري نيز مي باشند. به 
عبارت ديگر قدرت سخت و قدرت نرم مي توانند يكديگر 

را تقويت يا تضعيف كنند.
اقتصاد كش��ور به عنوان يك الگوي موفق هنگامي كه 
موفقيت ه��اي اقتصادي به عنوان الگ��و و منبع الهامي 
براي س��ايرين قرار مي گيرد، مي تواند به عنوان يكي از 
منابع افزايش قدرت نرم در شمار آيد. از اين منظر جهاد 
اقتصادي اگر در زمينه كاهش فقر، رفع بيكاري، افزايش 
درآمد ملي، كاهش تورم و شكوفايي توليد به موفقيت 
برسد به تنهايي قدرت نرم به شمار نمي رود؛ اما هنگامي 
كه كاميابي هاي ناشي از جهاد اقتصادي تصويري موفق 
و جذاب از انقالب اس��المي در داخل و خارج از كش��ور 
ب��ه نمايش گذارد، در آن صورت ق��درت نرم جمهوري 
اسالمي به شكل غيرقابل تصوري افزايش خواهد يافت. 

كمك هاي اقتصادي به مردم و كشورهاي فقير نيز يكي 
از منابع افزايش قدرت نرم هر كش��ور به شمار مي رود. 
فعاليت هاي اقتصادي و تجاري كش��ورمان در س��اير 
كشورها نيز از جمله كش��ورهاي اسالمي، كشورهاي 
آفريقايي و امريكاي التين مي تواند بسترهاي الزم جهت 
افزايش قدرت نرم جمهوري اس��المي را فراهم س��ازد. 
درهرصورت اقتصاد نقش مهمي در زنجيره هاي ايجاد 
و تقويت قدرت ن��رم از آموزش، پژوهش، توليد و ترويج 
ايفا مي كند. با اين وجود قدرت اقتصادي الزاما به افزايش 
قدرت نرم منجر نمي شود و البته عكس اين موضوع نيز 
صادق است كه ضعف اقتصادي كشورمان نيز مي تواند به 

نقطه ضعف در عرصه قدرت نرم مبدل شود.
  بخش فرهنگي قدرت ن�رم ايران و نقش آن در 

بهره برداري در سياست خارجي چگونه است؟
جمهوري اسالمي ايران بيش از پيش در بهره گيري از 
ابزارهاي فرهنگي قدرت نرم ترغيب و با تجربه تر شده 
است. عناصر مهم فرهنگي قدرت نرم ايران را مي توان 
ش��امل مواردي همچون ابزار دانش دانست كه با وجود 
تحريم هايي كه سال ها گريبان جمهوري اسالمي ايران 
را گرفت، ايران گام هاي بلندي در راستاي پيشرفت هاي 
علمي و تكنولوژيكي برداشته است، به گونه اي كه اكنون 
به دنبال تبديل ش��دن به برترين قدرت تكنولوژيكي 

منطقه خاورميانه است.
فرهنگ از آن جهت اهميت دارد كه موفقيت قدرت نرم 
در شناخت افكار، ارزش ها، هنجارها، عادات و نيازهاي 
اخالقي و رفتاري مردم نهفته است. بنابراين مشخص 
است، چنانچه سياست خارجي يك كشور بتواند باعث 
ترويج ارزش هاي مطلوب و بهره گيري از عنصر فرهنگ 
شود، قدرت نرم چشمگيري در عرصه بين المللي ايجاد 
كرده است. جمهوري اسالمي ايران به اعتبار ايراني بودن 
و اس��المي بودن و تاريخچه غني كه در پشت سر دارد، 
اس��تعداد قابل توجهي در ايجاد جذابيت در ملت هاي 
ديگر منطقه دارد. مواردي همچون زبان فارسي، افزايش 
تعامالت و مناسبات فرهنگي، تأسيس و تقويت مراكز 
پژوهشي و نهادهاي غير دولتي، گفت وگوي فرهنگ ها 
از طريق تأسيس و حمايت از مراكز فرهنگي و رايزني هاي 
فرهنگي در كشورهاي مختلف، و رفت و آمد ها و برگزاري 
كنفرانس هاي غير دولتي، ايران مي تواند در سياس��ت 
خارجي خود نيز بهره برداري كند و بدين وسيله بدبيني 
ناشي از گزارش هاي رسمي بعضي نمايندگان كشورها 
و سازمان هاي جهاني را خنثي كند. اقدامات فرهنگي 
و منابع فرهنگي اينچنيني، اين فرصت را به جمهوري 
اسالمي ايران مي دهد كه عالوه بر تعامل بيشتر با ساير 
فرهنگ ها، زمينه نفوذ بيشتر فرهنگي و افزايش قدرت 
نرم خودش را در ميان ساير ملت ها، به خصوص ملت هاي 

همجوار كه با ما قرابت بيشتري دارند، فراهم كند.
  نقش پيشينه تاريخي و تمدني و نقش در وضعيت 

كنوني قدرت نرم ايران چيست؟

فرهنگ و تمدن ايراني نقش غيرقابل انكاري به عنوان 
يكي از عناصر تش��كيل دهنده قدرت ن��رم جمهوري 
اس��المي ايران دارد. طبق ديدگاه ناي تنها آن بخش از 
ذخاير فرهنگ و تمدن ايراني به عنوان منبع قدرت نرم 
قابل بهره برداري است كه براي مردمان جوامع خارجي 
جذابيت داشته باش��د. لذا به منظور برآورد قدرت نرم 
فرهنگ ايراني مي بايست به مواردي پرداخت كه قابل 
عرضه در سطح جهاني يا س��طح منطقه اي هستند. با 
چنين رويكردي مي شود چهار مظهر فرهنگ و تمدن 
ايران را شناس��ايي كرد كه بالقوه مي توانند منبع موّلد 

قدرت نرم باشند:
 يك- زبان و ادبيات فارسي، دو- رسوم و آيين ها، رسوم 
و آيين ه��اي برآم��ده از فرهنگ ايراني ه��م در صورت 
بهره مندي از ويژگي جذابيت خارجي مي توانند به عنوان 
منابع فرهنگي موّلد قدرت نرم تلقي شوند كه بارزترين 
مصداق در اين زمينه جشن نوروز است. جشن نوروز به 
عنوان باستاني ترين جشن تمدن بشري ريشه اي ايراني 
دارد اما در بسياري ديگر از جوامع سراسر جهان نيز گرامي 
داشته مي شود سه- هنر ها محصوالت صنايع فرهنگي 
و هنري كشورها به شرط داشتن جاذبه براي مخاطبان 
خارجي منابع قدرت نرم هستند چنان كه بخش عظيمي 
از ذخيره قدرت نرم اياالت متحده امريكا مرهون وجود 
آثار هنري توليد هاليوود است. جمهوري اسالمي ايران 
هم در اين زمينه ظرفيت هاي چشمگيري دارد همچون 
فرش، موسيقي ايراني، سينما و هنرهاي تجسمي ايراني 
كه در صورت سرمايه گذاري مناسب مي توانند در راستاي 

باالبردن قدرت نرم آن به كار گرفته شوند.
چهار- آثار باستاني كشور ايران به عنوان ميراث دار يكي 
از كهن ترين و بزرگ ترين تمدن هاي بشري، گنجينه 
ارزشمندي از آثار باستاني را در خود جاي داده كه يادآور 
سابقه طوالني فرهنگي و تمدني ايرانيان است. وجود اين 
آثار عالوه بر عوايد مادي اي كه براي صنعت گردشگري 
كشور دارد، مي تواند زمينه جذب مردم جوامع خارجي، 
تأثيرگذاري بر آنان و قرار دادن شان در معرض واقعيات 

جامعه ايراني را فراهم سازد.
پنج- فرهنگ اسالمي مجموعه عقايد، باورها، ارزش ها، 
آداب و رسوم، الگوها و شيوه هاي عمل منبعث از شريعت 
اسالم است كه برمبناي اين تعريف ، فرهنگ اسالمي به 
موازات فرهنگ ايراني قوام بخش هويت ملت ايران و به 
عنوان منبع قدرت نرم براي جمهوري اس��المي ايران 

محسوب مي گردد.
  از نگاه آسيب شناس�ي ظرفيت هاي اس�تفاده 

نشده كشور ايران در حوزه قدرت نرم چيست؟
جمهوري اسالمي ايران در سه دهه اخير به دليل تعقيب 
آرمان هاي انقالبي، تضادهاي ايدئولوژيك با شرق و غرب 
و ني��ز تفاوت هاي رفتاري در حوزه سياس��ت خارجي، 
همواره آماج بيشترين حمله هاي رسانه اي و تبليغاتي در 
افكارعمومي بين المللي بوده است كه شاهد پروژه هاي 

اسالم هراس��ي، شيعه هراسي و ايران هراسي در همين 
راستا بوده ايم. اما متأسفانه نقشه راه مناسبي براي مقابله 
با اين هجمه ها نداشته و اين در حالي است كه كم كاري در 
اين زمينه و عدم انعكاس سياست هاي داخلي و خارجي 
كشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهاي مناسب 
باعث شده زمينه براي سوءاستفاده بسياري از رسانه هاي 
توجيه شده كشورها و سازمان هاي جهاني فراهم شود 
كه به هر شكلي كه مايل باشند در ساختن افكارعمومي 
جهان عليه ما وارد عمل شوند. از اين رو ساختار ديپلماسي 
عمومي و قدرت نرم مدتي است به بازتعريف و نگاه دوباره 
به توانمندي ها و فرصت هاي موجود پرداخته تا بتواند با 
بهره مندي از ظرفيت ها و عدم فرصت سوزي به استفاده 
از قدرت نرم براي تبيين مواضع كشورمان و روشن سازي 

تصوير واقعي از ايران بپردازد.
  آين�ده توان و ن�وع بهره گيري ق�درت نرم در 

سياست خارجي ايران چيست؟
امروزه، به  ويژه با توجه به پديده جهاني ش��دن و رش��د 
س��ريع و فراگير گردش اطالعات، ديپلماسي عمومي 
به  عنوان يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع قدرت در 
خدمت كشورهاي پيش��رو در جهان، بر پايه قدرت نرم 
در جهت تاثيرگ��ذاري در معادالت جهاني و منطقه اي 
و روند سياس��ت گذاري و تصميم گيري در قبال ساير 
كش��ورها مورد اس��تفاده بس��يار قرار گرفته است و با 
گس��ترش ارتباطات و نقش ش��بكه هاي اجتماعي در 
عرصه جهاني روز به روز بر گس��تره و اهميت آن افزوده 
مي شود. ديپلماسي عمومي كه بر محور ايجاد ارتباط با 
مخاطبان عمومي در كشورهاي مختلف و ارايه تصويري 
مثبت و جذاب از كشور مبدا ديپلماسي عمومي باهدف 
تغيير نگرش ها و تصميم ها عمل مي كند، به دليل ماهيت 
اقناع كنندگي، به  عنوان يكي از مجاري اعمال قدرت نرم و 
تعميق و گسترش روابط كشورها با يكديگر، مورد توجه 

قرار مي گيرد.
از آنجا كه آن طور كه مطلوب اس��ت نتوانسته ايم چهره 
ايران، انقالب اسالمي، فرهنگ و تمدن ايراني و اسالمي 
را به دنيا معرف��ي كنيم همين امر منجر به اين ش��ده 
است كه يا بسياري از مردم، ايران را اساسا به عنوان يك 
كشور براساس تصوير هاي ذهني ساخته شده مرتبط با 
پروژه اسالم هراسي، شيعه هراسي و ايران هراسي، فهم 
مي نمايند كه متاسفانه به وسيله رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي و ارتباطاتي عليه ايران به اجرا گذاشته ش��ده 

است.
بنابراين و با توجه به شناخت مساله و درك اين موضوع كه 
كشور ايران به دليل غناي منابع ادبي، سياسي، فرهنگي 
و تاريخي، داراي منابع بالقوهاي است، در سال هاي اخير 
تالش شده اس��ت با توجه به فقدان شناخت مناسب و 
كافي از كش��ورمان، با به كارگيري محتوايي اين منابع 
و همچين بهره برداري از ابزاري هاي نوين ديپلماس��ي 
عمومي همچون ش��بكه هاي اجتماع��ي فيس بوك و 
توئيتر، در جهت هرچه بيشتر شناساندن كشورمان به 

مردم دنيا و در جهت نيل به منافع ملي گام برداشت.
در حالي كه به مدد ابزارهاي نوين ارتباطي شاهد تغيير از 
ديپلماسي رسمي به سمت ديپلماسي عمومي به دليل 
ظهور افكار عمومي و دموكراسي هاي مشاركتي هستيم، 
اين روند به دليل ظهور شبكه هاي ارتباطي نوين همچون 
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي شتابي بس فزاينده به 
خود گرفته است. از اين رو حوزه فعاليت ديپلماتيك نه 
تنها بايد با الزامات تحول در فناوري هاي ارتباطي خود 
را وفق دهد بلكه بايد خود را براي تعامل با بافت و زمينه 

متغير روابط فراملي مهيا سازد.
اين اقدام جمهوري اسالمي ايران در عرصه قدرت نرم كه 
در چارچوب ديپلماسي عمومي و با هدف ايجاد شناخت و 
تعامل و رابطه دوسويه با مردم دنيا انجام پذيرفته، تاكنون 
نتايج و دستاوردهاي كامال ملموس و قابل مشاهده اي 
داشته و پيش بيني مي شود كه در بازه زماني كوتاهي در 
آينده اين دستاوردها و تغيير نگرش ها به مراتب افزايش 
يافته و زمينه شناخت و عالقه به ايران را بيش از پيش 
فراهم نمايد كه بي ش��ك افكار عمومي يكي از عناصر 
حياتي تصميم س��ازي و شكل گيري سياست خارجي 

كشورها مي باشد.
همان گون��ه كه جوزف ناي واضع اصط��الح قدرت نرم 
در ده��ه 90 ميالدي عنوان كرده اس��ت، آينده قدرت 
در عصر اطالعات بستگي به اين دارد كه »داستان چه 

كسي پيروز شود.«

نزديك به صدسالي از شكل گيري نخستين احزاب در ايران 
مي گذرد اما سيستم حزبي در كشور ما همچنان و آن طور 
كه بايد پانگرفته است. با اين حال و با نگاهي گذرا به روند 
تاريخي فعاليت احزاب در ايران، مي شود قدري به آينده 

تحزب در كشورمان اميدوار بود.
با وج��ود فعاليت اح��زاب در ايران برخي كارشناس��ان 
و انديش��مندان عرصه سياس��ت بر اين باورن��د كه اين 
سازمان هاي سياسي در كش��ور ما تاكنون نتوانسته اند 
كاركرد مناسبي داشته باشند و آنگونه كه بايد ديدگاه ها و 
مطالبات مردم را نمايندگي كنند چرا كه احزاب در ايران 
بنا به برخي داليل سياس��ي و اجتماعي تكامل چنداني 

نيافته اند.
 »داوود فيرحي« نويسنده و استاد علوم سياسي دانشگاه 
تهران، ريشه نبود نظام حزبي قوي در ايران را در مباحث 

تئوريك مي داند.
وي در همين ارتباط، اواخر تيرماه امسال در نشست دفتر 
حزب تازه تاس��يس  »جمهوريت ايران اسالمي« عنوان 
داش��ت: چون در مباحث تئوريك حزب، وفاقي صورت 
نگرفته است، طبيعتا احزاب در جامعه ايران هم نتوانسته اند 
پايگاه اجتماعي قابل تاملي پيدا كنند. واقعيت اين است كه 
رقابت هاي حزبي نيازمند مبناي مشترك است. در ايران 
احزاب هنوز نتوانسته اند به اين مبناي مشترك برسند و 

چون به اين مبنا نرس��يده اند، ما آنچنان كه بايد تكامل 
حزبي چنداني نداشته ايم.

   فرهنگ سياسي جامعه؛ چالشي در مسير رشد
يكي از مش��كالت حزب در محي��ط پيراموني، مقاومت 
ساختار سياسي مقابل مفهوم دموكراتيك حزب و پذيرفته 

نبودن مفهوم تحزب از سوي جامعه است.
بر اين اساس، فيرحي مشكل ديگر در مسير تكامل احزاب 
در ايران را در فرهنگ سياس��ي جامعه مي داند و در اين 
زمينه معتقد است: جامعه ما مقابل حزب گارد مي گيرد 
و عضويت در حزب را امتياز قلم��داد نمي كند. نخبگان 
مذهبي، حزب را وحدت ش��كن و عامل تفرقه مي دانند. 
فرهنگ سياس��ي ما هن��وز اين م��وارد را دارد و نخبگان 

مذهبي ما درك روشني از مفهوم مدرن حزب ندارند.
»محمدعلي وكيلي« از اعضاي هيات رييسه مجلس و عضو 
فراكسيون اميد نيز به تازگي در اظهاراتي در اين زمينه گفته 
است: فقر فرهنگ سياسي و ارتباط اجتماعي سبب فعاليت 

مقطعي و كم رنگ احزاب شده است.
 »هادي خانيكي« روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات نيز 
در مقاله اي در اين زمينه مي نويسد: ايران حداقل در يكصد 
سال اخير به ضعف جامعه مدني در سطح اجتماعي و به 

ضعف تحزب در سطح سياسي گرفتار بوده است.

   چرا تحزب نهادينه نمي شود؟
در كنار چالش هايي كه پيشتر در خصوص موانع گسترش و 
تكامل احزاب در كشور به آنها اشاره شد، برخي نيز كم توجهي 
مسووالن به تحزب گرايي را از جمله موانع رشد احزاب در 
كشور مي دانند. »قدرتعلي حشمتيان« رييس پيشين خانه 
احزاب ايران و دبيركل حزب »مستقل و اعتدال« چندي 
پيش در گفت وگويي رس��انه اي، در پاس��خ به اينكه چرا 
احزاب نتوانسته اند به جايگاه واقعي خود در نظام سياسي 
كشور دست يابند، اظهار داشت: پاسخ را بايد در كم توجهي 

مسووالن به اهميت تحزب جست وجو كرد.
 وي افزود: متاسفانه بايد گفت به رغم اينكه امام خميني )ره( 
در سال هاي نخست انقالب به تحزب اعتماد و با شكل گيري 
احزاب موافقت ك��رد، همچنين به رغم اينكه مقام معظم 
رهبري خودش��ان دبي��ركل حزب جمهوري اس��المي 
بودن��د و به حزب اعتق��اد دارند و بزرگاني چ��ون آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به تحزب اعتقاد داشتند، به رغم اينكه 
»حسن روحاني« شخص رييس جمهوري و ديگر دوستان 
در ح��زب بودند و با حزب باال آمدند، اما بايد گفت در عمل 
احزاب در كشور ما به خاطر شيوع شعارگرايي به حاشيه رانده 
مي شوند.  »الياس حضرتي« نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي نيز بر اين باور است كه شكل نگرفتن احزاب 

قوي در ايران به نبود حمايت هاي رسمي باز مي گردد.

وي به تازگي در اين باره در سخناني كه از سوي خبرگزاري 
»خانه ملت« منتش��ر شد، گفت: نظام حزبي مكمل نظام 
پارلماني است اما متاسفانه در كشور ما به رسميت شناخته 
نشده است. اين عضو شوراي مركزي حزب »اعتماد ملي« 
تاكيد دارد: در شرايط كنوني ساختار حكومتي نسبت به 
احزاب ديد خوشبينانه اي ندارد، بنابراين حكومت اعتمادي 
براي ش��راكت احزاب در اين ساختار ندارد، در صورتي كه 
استقرار نظام حزبي و مجلس حزبي و دولت برآمده از حزب، 
مسووليت امور تقنيني و اجرايي متوجه يك حزب يا ائتالفي 

از چند حزب مي شود.

   با وجود چالش ها
 مي توان به رشد احزاب اميدوار بود؟

نزديك به صدسالي از شكل گيري نخستين احزاب در ايران 
مي گذرد اما سيستم حزبي در كشور ما همچنان و آن طور كه 
بايد پا نگرفته است. با اين حال با نگاهي گذرا به روند تاريخي 
فعاليت احزاب در ايران، مي شود قدري به آينده تحزب در 
كشورمان اميدوار بود. به دنبال شكل گيري و فعاليت هرچند 
نيم بنِد احزاب به ويژه در طول ساليان پس از انقالب اسالمي، 
به تدريج بيشتر نيروها و تفكرات سياسي مختلف ضرورت 

حضور احزاب در جامعه ايران را پذيرفته اند.
به عبارتي اغلب فعاالن سياسي، حزب را ضرورتي براي فضاي 

سياسي كشور مي دانند؛ چرا كه رخدادهاي مربوط به احزاب 
نشان داده حتي انحالل يك حزب غالبا نه به خاموشي آن كه 

به تولد حزبي ديگر با همان فعاالن منجر مي شود.
آخرين و البته معدود تفكراتي كه در سال هاي اخير مخالفت 
جدي با وجود احزاب در فضاي سياسي كشور داشت، مربوط 
به نيروهاي سياس��ي بود كه تفكري توده اي و جمعيتي 
داشتند و فعاليت هاي شان در دولت هاي نهم و دهم منجر به 
انحالل خانه احزاب ايران شد. اما شواهد نشان مي دهد اين 
عده نيز اين روزها به اين باور رسيده اند كه اصل حزب بايد به 

رسميت شناخته شود.
راه اندازي دوباره »خانه احزاب« پس از روي كار آمدن دولت 
روحاني صورت گرفت تا نمادي براي حركت به سمت تحزب 
باشد. نسخ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶0 و شكل گيري 
قانون احزاب جديد در دولت يازدهم و در سال ۱۳9۵ نيز 
خود از حيات احزاب در ايران حتي زير برخي محدوديت ها و 
موانع نشان دارد. هرچند برخي انتقادها نيز در خصوص قانون 
احزاب جديد مطرح است اما بر اساس اين قانون، تاكنون 
بيش از ۲۵0 تشكل سياسي از كميسيون ماده ۱0 احزاب 
مجوز گرفته اند. اگرچه ش��كل گيري برخي از اين احزاب 
همچنان روي كاغذ است اما با نگاهي خوشبينانه مي شود 
اين اتفاق را گام مثبتي در جهت گسترش و تكامل احزاب 
منبع: ايرنا دانست . 
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بررسي ابعاد حقوقي ترور 
سردار سليماني

دكتر يوسف مواليي استاد دانشگاه پيرامون 
ابعاد حقوقي ترور س�ردار قاسم سليماني بر 
اين نكته تاكيد دارد كه از نظر حقوقي اساسا 
هيچ يك از قوانين داخلي در يك كش�ور، ولو 
اياالت متحده امريكا، نمي تواند توجيه كننده 
اعمال آن كش�ور ب�ر خالف قواني�ن و حقوق 
بين الملل باشد. مصاحبه ديپلماسي ايراني با 
اين پژوهشگر حقوق بين الملل درادامه مي آيد: 

  از نگاه شما آيا رييس جمهوري يك كشور، 
ولو اياالت متحده امريكا مي تواند ذيل قوانين 
داخلي خود دس�تور ترور يك فرمانده ارشد 
نظامي يك كشور، آن هم در خاك كشور ديگر 

را صادر كند؟
از نظر حقوقي اساس��ا هيچ ي��ك از قوانين داخلي 
در يك كش��ور، ولو اياالت متحده امريكا نمي تواند 
توجيه كننده اعمال آن كش��ور بر خالف قوانين و 
حقوق بين الملل باش��د. پس واشنگتن به استناد 
قوانين داخلي خود نمي تواند ترور سردار سليماني را 
در حيطه حقوق بين الملل توجيه كند. اما حقوق يك 
علم تفسيري است و نمي توان مانند رياضيات براي آن 
يك جواب قاطع پيدا كرد. يعني هر بند و ماده قانوني 
مي تواند از نگاه فردي تفاسير متفاوت، متناقض و گاه 
متضاد پيدا كند. مگر آنكه در آن حوزه رويه و عرف 
بين المللي شكل گرفته و بر آن يك تعريف ثابت وجود 
داشته باشد. اما متاسفانه در اين خصوص ما هنوز يك 
رويه شفاف حقوقي نداريم. درست است كه اين اقدام 
اياالت متحده امريكا در ترور سردار سليماني بر خالف 
قواعد و حقوق بين الملل اس��ت و مي توان آن را يك 
اقدام تروريستي، آن هم در حوزه ترور دولتي قرار داد. 
منتهي نكته مهم آنجاست كه چگونه مي توان از نظر 
حقوقي با اياالت متحده امريكا و اين دست اقداماتش 
مقابله كرد. چون واقعيت مطلب اين اس��ت اكنون 
مراجعي كه ايران مي تواند براي مطرح كردن شكايت 
خود آنجا برود، نمي توانند دربردارنده و حقوق ايران 
باشند. يعني اكنون اين خأل قانوني سبب شده است 
كه ايران در پروسه شكايت از اياالت متحده امريكا 

نتواند به حقوق خود برسد.
  آيا اعتراف رسمي مقامات امريكايي مبني بر 
اينكه دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت 
متحده دس�تور انجام اين ترور را داده است، 
نمي تواند براي اثبات و استيفاي حقوق ايران 

در مراجع ذي صالح عمل كند؟
بل��ه در اي��ن چن��د روز ش��اهد بوديم كه رس��ما 
رييس جمهور اياالت متحده امريكا عنوان كرده كه 
به دستور وي اين ترور صورت گرفته است. اين مساله 
وج��ود دارد. اما كدام نهاد و مرجع قانون مي تواند به 
شكايت ايران رسيدگي كند و كاخ سفيد را محكوم 
و مجازات كند؟ ! چون در اين ميان با توجه به قدرت 
و ت��وان اياالت متحده امريكا هيج نهادي و مرجعي 

نمي تواند به استيفاي حقوق كمك كند.
  پ�س اقدام ايران در ارس�ال نامه به دبيركل 

سازمان ملل متحد نيز كارگر نيست؟
بله ما اين نامه را ارسال كرده ايم. اما دبيركل چه كاري 
مي تواند در اين راستا صورت دهد؟ نهايت امر اين است 
كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در بيانيه اي 
عنوان كند كه اين اقدام اياالت متحده امريكا در ترور 
سردار سليماني، اقدامي خالف حقوق بين الملل بوده 
است، اما هيچ كدام از اين بيانيه ها و مواضع، آن هم اگر 
مطرح شود، ضمانت اجرايي و نيز محكوميت قضايي 
براي عوامل اين ترور نخواهد داشت. حتي اگر پرونده 
به شوراي امنيت سازمان ملل هم برود، احتمال مطرح 
شدن آن در اين شورا بسيار كم است چون با مخالفت 
اياالت متحده امريكا و كشورهاي اروپايي عضو دايم 
اين ش��ورا مواجه خواهد شد. ذيل اين مخالفت اين 
مساله و ش��كايت ايران نمي تواند در شوراي امنيت 
مطرح شود. حتي اگر بر فرض محال اين مساله در 
ش��وراي امنيت مطرح شود، نمي تواند در نهايت به 
يك قطعنامه عليه اياالت متحده امريكا بدل شود. 
از آن سو ديوان بين المللي دادگستري نيز صالحيت 
ارجاع و رس��يدگي به پرونده ايران را ندارد. البته در 
چند كنوانسيون مربوط به مبارزه و تقابل با تروريسم 
اين موضوع مطرح شده كه در صورت بروز اختالف 
مي توان از اين طريق اقدام كرد مانند كنوانس��يون 
CFT، اما نكته اينجاست كه ما در اين كنوانسيون عضو 
نيستيم. در كنار آن يك كنوانسيون ديگر كه مربوط 
به سال ۱9۷۳ ميالدي است، وجود دارد، اما در اين 
كنوانسيون نيز، نه ايران و نه اياالت متحده امريكا عضو 
نيستند. پس ديوان بين المللي دادگستري نمي تواد به 
شكايت ايران رسيدگي كند. لذا ايران از نظر حقوقي 
با يك خأل مواجه است. خب زماني كه خأل حقوقي 
وجود دارد طرح اين مساله چه سودي براي ما دارد؟

  ذيل نكات شما جمهوري اسالمي ايران اگر 
در حوزه حقوق بين المل�ل نمي تواند حقوق 
خود را استيفا كند، آيا مي تواند با ابزار سياسي 

و ديپلماتيك شرايط را تغيير دهد؟
واقعيت امر اين اس��ت تنها ابزاري كه در اختيار 
جمهوري اسالمي ايران قرار دارد، پيگيري مساله 
از نظر ديپلماتيك و سياسي است. چون حقيقتا 
نوع اختالفي كه اكنون در اين مس��اله بين ايران 
و اياالت متحده امريكا وج��ود دارد، نمي تواند از 
طريق كنوانسيون هاي بين المللي مطرح شود. 
يعني براي رس��يدگي به اين مس��اله الزم است 
كه پرونده ترور سردار س��ليماني و اقدام امريكا 
در اين خصوص با يك كنوانس��يون بين المللي 
تطابق داشته باشد كه در آن كنوانسيون مرجع 
و نهادي مانند ديوان بين المللي دادگستري براي 
رسيدگي به شكايت ايران پيش بيني شده باشد، 
مانند كنوانسيون ۱9۷۱ مونترال يا كنوانسيون 
۱9۷9 مي��الدي در خص��وص گروگانگيري يا 
كنوانس��يون هاي مرب��وط به بمب گ��ذاري در 
هواپيماهاي مسافربري و نظاير آن كه متاسفانه 
هيچ كدام از اين كنوانسيون ها با مساله جمهوري 

اسالمي ايران تطابق ندارد.



اخبار كالن 9 پرونده

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي محورهاي اصالح جزييات اليحه شفافيت را پيشنهاد داد 

ضعف ضمانت اجرا عامل ناكارآمدي قوانين

ضرورتبازسازياعتمادعموميدرخصوصيسازيها

 مركللز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسللامي در 
گزارشللي اليحه شللفافيت را از جنبه هاي مختلف 
اقتصللادي، مالي، حقوقللي، اجتماعي، سياسللي و 
مديريتي مورد بررسي قرار داده است. در اين گزارش 
به ضللرورت تقويت ضمانت اجللراي اليحه پرداخته 
شللده و آمده اسللت: ضمانت اجراي اليحه شفافيت 
بدين صورت مطرح شده كه عدم اجرا يا اجراي ناقص 
تكاليف مقرر در قانون را »تخلللف« در نظر گرفته و 
متخلفين را مشللمول قانون »رسيدگي به تخلفات 
اداري« كرده است. تجربه اجراي قانون رسيدگي به 
تخلفات اداري نشان دهنده آن است كه تخلف انگاري 
تخطي از قانون، توفيق اجراي آن را از اسللاس دچار 
مشللكل خواهد كرد و ازآنجاكه در بسياري از قوانين 
مشابه نظير قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطاعات، 
قانون ارتقاي سامت نظام اداري و ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه كشور، ضعف ضمانت اجرا، يكي 
از عوامل عدم توفيق اجراي دقيق و موثر آنها شللده 
است، ضرورت بازبيني و اصاح ضمانت اجراي اليحه 

روشن مي شود. 
به گزارش »تعادل« اليحه شللفافيت مشتمل بر 36 
ماده در مرداد ماه از سوي دولت جهت بحث، بررسي، 
تصحيح، تكميل و درنهايت رد يا تصويب به مجلس 
شوراي اسامي ارايه شللد. اين اليحه سعي كرده در 
5 بخش 1. تعاريللف و اهداف، 2. تكاليف عمومي، 3. 
تكاليف اختصاصي، 4. شوراي عالي شفافيت و بخش 
آخر ساير مقررات، با افزايش امكان نظارت عمومي و 
همگاني، موجبات تقويت اعتماد عمومي به حاكميت 

و مبارزه با فساد را فراهم كند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي در گزارشي 
اين اليحه را از جنبه هللاي مختلف اقتصادي، مالي، 
حقوقي، اجتماعي، سياسي و مديريتي مورد بررسي 

قرار داده است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت: 
در بخشي از اين گزارش آمده است: اليحه شفافيت 
همانند بسياري از قوانين ديگر، اقدام به تعريف واژگان 
و مفاهيم پركاربرد و اساسي اليحه كرده است. ضمن 
تأييد اين رويكرد، طبق بررسللي هاي به عمل آمده، 
تعاريف ارايه شللده در اليحه با تعاريف ارايه شده در 
قوانين و مقررات ديگر) به عنوان مثال قانون انتشللار 
و دسترسي آزاد به اطاعات(داراي اختاف مي باشد. 
اگرچلله اين امكان وجللود دارد كه تعاريللف به روز و 
جامع تر در قوانين جديد ارايه شللود، اما بايسللتي از 
تعارض حقوقي و اختاف مفهومي و گاه ماهوي برخي 
تعابير در نظام قانونگذاري كشللور جلوگيري كرد و 
تدبيري براي عدم خدشه به احكام قانوني پيشين و 
انطباق آن با قانون جديد انديشيد. به عاوه برخي از 
عبارات موجود در اليحه، تفسيرپذير و ناقص بوده كه 

تحقق اهداف مقنن را زير سوال خواهد برد. 
عباراتي نظير »اسرار تجاري و حرفه اي«، »اطاعات 
طبقه بندي شللده«، »حريم خصوصي«، »كيفيت و 
زمان مناسب« يا »اطاعات پردازش شده« در مواد 
مختلف كه احكام اليحه شللفافيت را به شدت متأثر 
ساخته و تعريف دقيق و صريح در اليحه ندارد. در اين 
شرايط عدم انتشار يا انتشار ناقص اطاعات بنا بر عدم 
تعريف ويژگي هاي داده باز در اليحه يا محرمانه سازي 
و برخورد سللليقه اي با طبقه بندي اطاعات، پاشنه 
آشيل عدم انتشللار اطاعات و درنهايت عدم اجراي 
صحيح قانون خواهد بود چراكه هريك از اشللخاص 
موضوع اين قانون مي تواند با برچسب محرمانه، نسبت 
به افشللاي اطاعات مقاومت كند. لذا ضروري است 

معيار مشخصي براي اين امور در اليحه تعبيه شود.
اهداف اليحه نيز هرچند از جامعيت نسبي برخوردار 
بوده و تحقق هريك از آنها نيازمند تدقيق بيشتر در 
مواد قانوني بخش هاي بعللدي اليحه اعم از تكاليف 
عمومي و اختصاصي و نيز ضمانت اجراي آنهاسللت. 
اما مي توان اهداف ديگري نظيللر ايجاد بازار تحليل 

و بررسللي اطاعات و داده هاي تخصصي ارايه شده 
توسط دسللتگاه ها و افزايش كيفيت سياست گذاري 
و رشللد و بهره وري را نيز به اهداف اليحه افزود. نكته 
قابل تأمل ديگر پيرامون اهداف مصرح در اليحه آن 
است كه سللازوكار تحقق برخي اهداف اليحه نظير 
»تقويت نظارت مسللتقيم و سازمان يافته مردمي بر 
نظللام تقنيني، قضايي و اجرايي« يا »شللفاف كردن 
ارتباطللات و تعامللات در جهللت كاهللش روابط و 

مناسبات غيرقانوني« مطرح نشده است.
در بخشللي از اين گزارش درباره اشللخاص مشمول 
قانون آمده است: اشللخاص مشمول قانون يا مقرره، 
بخش مهمي است كه همواره مدنظر مقنن يا مقررات 
گذار قرار مي گيرد. اليحه شفافيت برخاف قوانين و 
مقررات موجود تقسيم بندي جديدي شامل موسسه 
عمومي )در قالب 7 دسللته( و موسسللات خصوصي 
عهللده دار خدمات عمومي ارايه كرده اسللت. در اين 

خصوص سه نكته قابل ذكر است: 
  دسللته بندي جديد نبايد باعث تعارض يا تناقض با 

ساير قوانين و مانع اجراي دقيق احكام مصوب شود.
 اليحه شفافيت براي اشخاص ديگر همانند احزاب 
و سللازمان هاي مردم نهاد، تكاليف مشللخصي ارايه 
كرده اسللت كه در بخش اشخاص مشللمول به آنها 

اشاره نشده است.
 به طور طبيعي، مكانيزم هاي متعددي بر فرايندها 
و تصميم گيري نهادها و سللازمان ها نظارت دارند و 
شفاف سازي اقدامات نهادي، امري سهل و عملياتي تر 
از اقدامات افراد اسللت. اما ازآنجاكه يكي از مهم ترين 
اقدامات اعتمادزا و انضباط بخش به نظام حكمراني 
كشور، تمركز بر شفافيت فرايندهاي تصميم گيري و 
نحوه مشاركت افراد )اعم از تصميم گيران و مديران 
اجرايي و نظارتي( در آن اسللت و همواره اين امكان 
وجود دارد كه برخي تصميم هاي ناكارا و مفسده انگيز 
توسللط برخي مديران و كارگزاران انجام پذيرد و در 
فضاي گمنامي، رديابي و پيگيري آن ميسللر نباشد، 
شللفافيت اقدامات افراد )شللخص مدير، كارگزار يا 
تصميم گير( موضوع مهمي است كه اليحه حاضر از 

آن غفلت كرده است.
همچنين درباره حوزه هاي مشللمول شفاف سللازي 
نيز چنين آمده اسللت: اليحه مورد نظر، شفافيت را 
در دو بخش تكاليللف عمومي و اختصاصي بر هريك 
از دسللتگاه هاي مشللمول تكليف كرده است كه در 
بخش تكاليف اختصاصي، شفافيت مقررات گذاري 
را مختصراً در فصل اول مورد اشللاره قرار داده اسللت 
و سپس شفاف سللازي مراجع قضايي و غيرقضايي را 
نسبتًا مفصل مطرح كرده و درنهايت شفافيت اجرايي 
را در سه بند شللفافيت اقتصادي، شفافيت سياسي 
و اجتماعي و شللفافيت فرهنگي و آموزشي خاصه 
كرده اسللت كه هركدام نيز بللا نقصان هايي روبه رو 
هستند. براي مثال در فصل اول از بخش سوم با عنوان 
»شفافيت مقررات گذاري« هيچ اشاره اي به موضوع 
مهم شللفافيت آراي نمايندگان مجلس نشده است 
يا در فصل سللوم از تكاليف اختصاصي كه شفافيت 
اجرايي را هدف قرار داده اسللت، خبري از شللفافيت 
جلسات هيات دولت و آراي هيات وزيران نيست. لذا 
با توجه به لزوم جامعيت در امر شفاف سازي، الزم است 
سياست هاي شفاف سازي اوال، دربرگيرنده تمامي امور 
غيرمحرمانه دسللتگاه ها باشد و ثانيا، تمام پيوندها و 
ارتباطات مالي، اداري، سياسي و... بين دستگاه ها را 

نيز شامل شود. 
ازاين رو و با توجه به بررسي هاي كارشناسي، حوزه ها 
و فرايندهللاي متعدد ديگري وجللود دارد كه به رغم 
اهميت و اولويت شفاف سازي آنها، در اليحه پيشنهاد 
نشده اند. اين حوزه ها و فرايندهاي مغفول را مي توان 
در دو دسته كلي جاي داد: الف( حوزه ها و فرايندهايي 
كه همانند تكاليف عام، متوجه كليه اشخاص مشمول 

مي شود و مي تواند به تكاليف عام افزوده شود همانند 
شللفافيت نظام اداري، دريافت هللا و پرداخت هاي از 
محل منابع عمومللي، تداركات عمومي، فرصت هاي 
جذب و همكاري و بهره منللدي از امتيازات دولتي، 
انتصابات، حقللوق و مزاياي مسللووالن حاكميتي، 
نامه هاي نمايندگان و ساير مسووالن براي اشتغال، 
دريافت وام يا جلب كمك، سفرهاي خارجي، هداياي 
دريافتي و... ب( حوزه ها و فرايندهاي اختصاصي نظير 
حوزه هاي مختلف سللامت، محيط زيست و منابع 
طبيعللي، پيمانكاري، اماك و مسللتغات، تجارت 
و بازرگانللي يللا فرايندهايي هماننللد واگذاري ها در 
جريان خصوصي سازي، تصميمات شوراهاي شهر و 
روستا درخصوص تغيير كاربري ها، مشروح مذاكرات 
هيات وزيران، تأمين مالللي انتخابات، تخصيص ارز 
و بودجه ريزي كلله مي تواند بلله تكاليف اختصاصي 

اضافه شوند.
همچنين ماده )30( اليحه مورد بررسللي، راهبري و 
نظارت بر اجراي قانون، تعيين راهبردهاي شفافسازي، 
تصويب دستورالعمل هاي اجرايي و هماهنگي و رفع 
اختاالت در اجراي قانون را به عهده شللوراي عالي 
شللفافيت قرار داده است. پيشللنهاد چنين ماده اي 
مبني بر ايجاد تشللكيات جديد با عضويت روساي 
سه قوه، برخي وزرا و مديران عاليرتبه كشور و تعيين 
كاركردهاي گسترده اي نظير نظارت، راهبري، تعيين 
راهبرد، تصويللب دسللتورالعمل و هماهنگي و رفع 
اختاالت اجراي قانون، تنها يك علت مي تواند داشته 
باشللد، آن هم لزوم تصميم گيري مرجعي فراقوه اي 
درخصوص شفافيت اسللت؛ زيرا نمي توان با رويكرد 
جزيره اي، شفافيت هر حوزه يا قوه كشور را به خود آنها 
سپرد كه در اين خصوص نكات ذيل قابل ذكر است: 

در حال حاضر شللوراها و مجامللع عالي متعددي در 
حوزه انتشار و دسترسللي آزاد به اطاعات، مبارزه با 
فساد و... همچون سللتاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي، شللوراي عالي پيشللگيري از وقوع جرم، 
شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور، كميسيون انتشار و 
دسترسي آزاد به اطاعات وجود دارد كه ايجاد شوراي 
جديدي تحت عنوان شللفافيت را با اشللكال مواجه 
مي نمايد. چراكه تشابه و همپوشاني شرح وظايف اين 
شوراها كارآمدي، اثربخشي و سرعت عمل آنها را تحت 
تأثير قرار داده و موجب سردرگمي اعضا خواهد شد. 

لذا ضروري است يا شوراي جامع و واحدي با اختيارات 
الزم و كميسيون هاي تخصصي تعيين گردد يا حداقل 
مرز ميان فهرست وظايف اين شوراها مشخص شود.

عضويت شخصيت هاي حقوقي نظير روساي سه قوه 
در اين شورا، تشكيل جلسات را با مشكل مواجه خواهد 
ساخت به طوري كه مشغله باالي اعضا، سبب لغو يا به 
تعويق افتادن جلسات و كاهش كيفيت برگزاري آنها 

و عدم اتقان نتايج جلسات خواهد شد.
اگرچه تعداد باالي اعضاي شللورا، باعث پيچيدگي 
فراينللد اداره و تصميم گيري مي شللود، اما ازآنجاكه 
يكي از اهداف اليحه، اعتمادسللازي و پاسخگويي به 
عموم مردم بوده و با شللناخت شفافيت به مثابه يك 
حق عمومي درصدد مشللاركت عموم مردم در امور 
حاكميتي است، الزم است در شوراي عالي شفافيت، 
نمايندگاني از بخش خصوصي، اصناف، بخش تعاوني، 
احزاب، نهادهللاي مدني و سللازمان هاي مردم نهاد 

حضور داشته باشند.
حللال با توجلله به سللابقه نه چندان مطلللوب ايجاد 
شللوراهاي عالي، مسللائل و مشللكات مطروحه و 
محدوديت هللاي قانونللي ناظر بر ايجاد تشللكيات 
نهادي جديللد، نياز اسللت؛ اوال، كاركردهاي مدنظر 
مقنن صريح، شللفاف و متقن فهرست شللود. ثانيا، 
برمبناي فهرسللت تكاليللف احصا شللده، نهادهاي 
مربوطه شناسللايي و تكاليف مرتبط بلله عهده آنان 
گذاشته شللود. در مورد تكاليفي كه مختص موضوع 
شفافيت است و مرجع مشخصي براي آن تعريف نشده 
است نيز شوراي مشابهي نظير شوراي دستگاه هاي 
 نظارتي )موضوع مللاده 221 قانللون برنامه پنجم (

با تغييراتي خاص نظير دعوت از ثمن ها، تشكل ها و 
سازمان هاي مردم نهاد در موضوع شفافيت، تشكيل 
جلسه دهد. لكن با توجه به ساختار حكمراني كشور 
و موانع متعددي كه بر سللر راه كارآمدي و اثربخشي 
سياست ها مشاهده مي شود، يكي از مهم ترين عوامل 
موثر در كيفيت اجراي سياسللت ها، مشخص بودن 
متولي و تدقيق سللازوكار ارزيابي و نظارت بر اجراي 
قانون است. لذا الزم است براي اجراي احكام، پايش، 
ارزيابي و نظارت، متولي هاي مشخص، تعيين گردد. 
مادامي كه متولي ها به صورت مشخص و دقيق در متن 
قانون تصريح نشوند، امر اجرا، پيگيري و نظارت دچار 
ضعف مي گردد. لذا بايستي تشكيات سازماني، نحوه 

تأمين مالي، فرايند اجرايي و سللازوكارهاي نظارتي 
متولي اجراي قانون به صورت شفاف مشخص شود.

ضمانتاجراتقويتشود
 ضمانت اجراي اليحه شفافيت بدين صورت در ماده 
)34( آن ديده شده است كه عدم اجرا يا اجراي ناقص 
تكاليللف مقرر در قانون را »تخلللف«در نظر گرفته و 
متخلفين را مشللمول قانون »رسيدگي به تخلفات 
اداري« كرده است. تجربه اجراي قانون رسيدگي به 
تخلفات اداري نشان دهنده آن است كه تخلف انگاري 
تخطي از قانون، توفيق اجراي آن را از اسللاس دچار 
مشللكل خواهد كرد و ازآنجاكه در بسياري از قوانين 
مشابه نظير قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطاعات، 
قانون ارتقاي سامت نظام اداري و ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه كشور، ضعف ضمانت اجرا، يكي 
از عوامل عدم توفيق اجراي دقيق و موثر آنها شللده 
است، ضرورت بازبيني و اصاح ضمانت اجراي اليحه 

روشن مي شود. 
عاوه بر اين، همان طور كه در ادبيات موضوع مطرح 
مي شللود، ضمانت هاي اجرايي طيف گسترده اي از 
ضمانت هاي مدني، اداري، مالي، سياسللي و قضايي 
دارد كه هريك براساس مفاد حكم قانوني و متناسب 
با نحوه اجرا نشدن قانون، سللازوكارهاي بازدارنده و 
 پيشگيرانه يا جبران كننده تعبيه مي كند. بنابراين،

 با توجه به ويژگي هاي قانون رسلليدگي به تخلفات 
اداري و تجربه كشور در اجراي ترتيبات قانوني، الزم 
اسللت ضمن ارتقاي سازوكارهاي ضمانت اجرا، عدم 
اجراي برخي از احكام اليحه پيشنهادي جرمان انگاري 
شود. در بخش نتيجه گيري اين گزارش هم آمده است: 
با عنايت به مطالب مزبور و اهميت موضوع شفافيت 
و لزوم بهره برداري از فرصت پيش آمده در راسللتاي 
ارتقاي كارآمدي نظام حكمراني كشللور، پيشللنهاد 
مي شللود كليات اليحه شللفافيت مورد پذيرش قرار 
گيرد و جزييات اليحه با محورهاي پيش گفته اصاح 
شللود:  تصحيح و تكميل مقدملله توجيهي، تصحيح 
و تدقيق تعاريللف و اهداف، تصحيح دسللته بندي و 
تكميل اشخاص مشمول، تكميل حوزه هاي مشمول 
شفاف سللازي، بازنگري در مسللووليت اجرا، پايش، 
ارزيابي و نظارت بر اجراي قانون و بازنگري و افزايش 

كارآمدي ضمانت اجرا.

رييس سازمان بازرسي با اشاره به مسووليت سنگين 
مديريت جديد سازمان خصوصي سازي در بازسازي 
اعتماد عمومي، گفت: احراز اهليت خريدار و نظارت 
بر واحدهاي اقتصادي بعد از واگذاري از وظايف مهم 

سازمان خصوصي سازي است.
سازمان بازرسي كل كشور، عليرضا صالح )رييس  كل 
سازمان خصوصي سازي( به همراه جمعي از اعضاي 
هيات عامل اين سازمان با حضور در سازمان بازرسي 
كل كشور با حجت االسللام والمسلمين درويشيان 

ديدار و گفت وگو كرد.
حجت االسام والمسلمين درويشيان در اين ديدار با 
بيان اينكه به دنبال سيستمي كردن فرآيندها هستيم 
تا دخالت اشخاص كمتر شود، گفت: بر همين اساس 
نظارت الكترونيكي را پيگيري مي كنيم كه بستر آن 
دولت الكترونيك اسللت و بايد با جديت مراحل آن 
به اتمام برسللد. وي با تأكيد بر اينكلله توجه ويژه اي 
به موضوع پيشگيري داريم، افزود: سازمان بازرسي 
تاش دارد، حوزه نظارت را نسبت به بازرسي تقويت 
كند. اساسا فلسفه وجودي سازمان بازرسي و هر نهاد 
نظارتي ديگر، ورود قبل و حين است. البته بعد از انجام 
امور هم بايد نظارت داشللته باشيم ولي تأثير نظارت 
قبل و حين با هدف پيشللگيري و صيانت بر عملكرد 

دستگاه ها به مراتب بيشتر است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در ابتدا 
بايد بسللترها به گونه اي اصاح شود كه امكان فساد 
نباشد و سپس با نظارت به موقع و كارآمد فرصت فساد 
به افراد داده نشود؛ بنابراين سازمان بازرسي آمادگي 
دارد كه نظارت را به هنگام، قبل تصميم گيري و اجرا 
داشته باشللد تا اتفاقاتي كه درگذشللته در سازمان 

خصوصي سللازي افتاده، تكرار نشللود. درويشيان با 
بيان اينكه امروز ادراك فسللاد از خود فسللاد باالتر 
است، خاطرنشللان كرد: مسووليت شما در بازسازي 
اعتماد مردم و حاكميت از جمله دسللتگاه نظارتي 
و قوه قضاييه به سللازمان خصوصي سللازي با توجه 
حاشلليه هايي كه اين سللازمان در گذشللته داشته، 
سنگين است. نگاه كنوني دستگاه نظارتي به اقدامات، 
رويكردها و تصميمات سازمان خصوصي سازي توأم 
با ترديد است. لذا بايد تاش كنيد اين نگاه اصاح و 

اعتمادي كه آسيب ديده است، ترميم شود.
وي با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي در 3 حوزه 
مسووليت دارد، افزود: يكي از حوزه هاي مسووليت، 
قبل واگذاري اسللت كه احراز اهليت خريدار در اين 
مرحله بايد مورد توجه و دقت بيشتري قرار گيرد. اين 
موضوع يكي از مسللووليت هاي بسيار مهم سازمان 
خصوصي سللازي اسللت كه در گذشللته در برخي 

واگذاري ها محل ايراد بوده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشللور مسووليت مهم 
بعدي سازمان خصوصي سللازي را »تجديد ساختار 
مالي و تخصصي واحدهاي مورد واگذاري« دانست 
و گفت: متأسللفانه تصللور و تلقي عمومي نسللبت 
به واگذاري ها اين اسللت در واحدهايللي كه امكان 
بهره وري و بازدهللي بالقوه باال دارند به گونه اي عمل 
مي شللود كه به زيان و ضرر رسلليده و با ثمن بخس 
واگذار مي شوند. لذا اين موضوع يعني تجديد ساختار 
و احياء واحدهاي مورد واگذاري، هم به نفع دولت و 
بيت المال اسللت و هم به نفع خريدار واقعي است و 
بايد قبل از واگذاري ها نسللبت به اين موضوع اقدام 
الزم به عمل آيد. درويشيان مسووليت سوم سازمان 

خصوصي سازي را »شللفافيت عملكرد« عنوان كرد 
و افللزود: وضعيت واحدهاي مورد واگذاري به بخش 
خصوصي بايد به صورت شللفاف در معرض ديد همه 
مردم باشد تا از انحصار و رانت جلوگيري شود. يكي از 
بحث هايي كه نسبت به برخي واگذاري هاي گذشته 
مطرح شده اين شائبه بود كه خريدار به واسطه ارتباط 
با برخي افراد توانسته واحد مورد واگذاري را بخرد و 
اگر واگذاري به صورت عمومي مطرح مي شللد، افراد 
صاحب صاحيت بيشتري خواستار آن واحد بودند.

وي با تأكيد بر نظارت سازمان خصوصي سازي، حين 
واگذاري و رعايت فرآيند قيمت گذاري، تصريح كرد: 
اگر اين فرآيند از طريق بورس انجام شود، بهتر است 
و قيمت گذاري عادالنه تر صورت مي گيرد. بخشي از 
واگذاري ها كه در گذشللته منجر به تشكيل پرونده 
قضايي شللد، مربوط به فرآيند قيمت گذاري است؛ 
بنابراين سازمان خصوصي سازي بايد تاش كند در 

اين حوزه بسيار شفاف عمل نمايد.
رييس سازمان بازرسي كل كشللور افزود: نظريه اي 
اسللت مبني بر خارج شللدن مولفه زمين از فرآيند 
واگذاري ها، با اين توضيح كه در برخي شهرها مانند 
تهران و شهرهاي بزرگ اين واحدها در موقعيت هاي 
خوبي قرار دارند و ارزش زمين آنها بسلليار باال است 
و گاهي عمده قيمت واحد مربوط به زمين مي شود. 
اينكه زمين هم به خريدار واگذار شللود، گاهي مورد 
طمع خريدار قرار مي گيرد و خريدار بعد از در اختيار 
قللرار گرفتن به بهانه هاي مختلللف واحد توليدي را 
غيرفعللال و دنبال تغيير كاربللري زمين مي رود. در 
نتيجه آن هم كارگران بيكار مي شوند؛ بنابراين نظر 
اگر زمين از گردونه واگذاري خارج شود و در مالكيت 

دولت باقي بماند، ديگر اين مشكل ايجاد نمي شود. 
درويشيان شللرايط واحدها پس از واگذاري را يكي 
از دغدغه هاي سازمان بازرسللي و حاكميت عنوان 
كرد و گفت: ضرورت دارد نظارت بعد از واگذاري ها، 
به طورجدي دنبال و سللازوكار محكم و حقوقي در 
اين قراردادها لحاظ شود تا امكان تخطي از تعهدات 

وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه در حوزه خصوصي سازي نبايد نگاه 
دولت درآمدي باشللد، اظهار داشت: بعضًا اين اتفاق 
در سال هاي گذشللته افتاده در آخر سال كه دولت 
با كسللري بودجه مواجه شللد، در خصوص تسريع 
در واگذاري ها فشللار آورده اند. همچنين بايد توجه 
شود كه اگر مشوق هاي الزم در بحث واگذاري براي 
كارآفريللن واقعي فراهم نشللود، آن واگذاري موفق 
نخواهد بللود و نتيجه اي كه در سياسللت هاي كلي 
اصل 44 مد نظر مقام معظم رهبري اسللت، محقق 

نخواهد شد.

برنامههايسازمانخصوصيسازي
برايشفافيتواگذاريها

در ابتداي اين نشسللت عليرضا صالللح )رييس كل 
سازمان خصوصي سازي( با استقبال از راهنمايي ها 
و پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور در بحث 
واگللذاري و اجراي سياسللت هاي اصللل 44 گفت: 
هم اكنون سازمان خصوصي چيزي حدود 150 هزار 

ميليارد تومان واگذاري انجام داده است.
وي ادامه داد: از مجمللوع كل واگذاري ها چيزي در 
حللدود 5 هزار ميليارد تومان يعنللي 3 الي 4 درصد 
از واگذاري ها دچار مشللكل و بعضًا منجر به تشكيل 

پرونده قضايي شللده اسللت. ولي متأسللفانه تصوير 
شكل گرفته در اذهان مردم فراتر از اين درصد است. 
صالح با برشمردن برنامه هاي سازمان خصوصي سازي 
گفت: اولين برنامه سازمان، شفاف سازي در سازمان 
خصوصي سازي است. اطاعاتي نداريم كه در سازمان 
خصوصي سازي جنبه محرمانه داشته باشد. به همين 
لحاظ يكي از كارهايي كه در دسللتور كار داريم اين 
است كه همه اطاعات واگذاري ها چه قبل و چه بعد 
از واگذاري را در سايت سازمان خصوصي سازي قرار 
دهيم تا مردم هر زمان كه اراده كنند بتوانند سازمان 

خصوصي سازي را رصد كنند.
وي ادامه داد: برنامه دوم اينكه واگذاري ها را از طريق 
بورس انجام بدهيللم؛ بنابراين بحث هللاي مزايده، 
پاكت و مذاكللره جمع مي شللود. تقريبا ديگر بحث 
مذاكره بسته شده و تاش مي كنيم مزايده از طريق 
تابلوي بورس صورت گيرد. از اين جهت دنبال بازار 
سوم هستيم و مجوز آن را تقريبًا گرفته ايم و در حال 

آماده سازي آن هستيم.
رييس كل سللازمان خصوصي سللازي تصريح كرد: 
نكته بعللدي بحث احراز اهليت اسللت كه آيين نامه 
دستورالعمل شناسايي مشتريان راهبردي و اهليت 
را تصويب كرده ايم و قرار اسللت همراه با واگذاري ها 
اين دسللتورالعمل را نيز فراخوان  كنيم. كميته هاي 
اين آيين نامه را تشكيل داده ايم كه خواهش مي كنيم 
يك نفر از سازمان بازرسي به عنوان عضو اين كميته 
معرفي شود. صالح درباره تعيين تكليف سهام عدالت 
نيز اظهار داشللت: يكي از برنامه هاي ديگر سازمان 
خصوصي سازي اين است كه تا آبان 99 سهام عدالت 

را آزادسازي كنيم و دراختيار مردم قرار دهيم.

  Mon. Jan 6.  دوشنبه 16  دي 1398   10جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1567  2020 

كشفيكمحمولهبزرگ
هروئينتوسطمامورانگمرك

سللخنگوي گمرك ايران از كشف يك محموله 
بزرگ هروئين به وزن خالص 360 كيلوگرم )وزن 
با لفاف509 كيلوگرم( توسللط ماموران گمرك 

بازرگان خبر داد.
به گزارش ايلنا، سلليد روح اله لطيفي سخنگوي 
گمرك گفت: ماموران گمللرك بازرگان، حين 
بررسي اسللنادي محموله يك دسللتگاه تريلر 
حامل بار و مشكوك شدن به آن, تريلر فوق را به 
واحد ايكس ري هدايت و پس از اسكن محموله 
مشخص شد كه برخي از قسمت هاي بار مشكوك 

به جاسازي مواد مخدر است.
وي افللزود: بللا توجلله به ابللاغ بخشللنامه ها و 
دستورالعمل هاي متعدد و آسيب شناسي هاي 
به عمل آمده از طرف مركز مبارزه با جرايم سازمان 
يافته گمرك ايران، مامورين گمرك بازرگان به 
منظور بررسي دقيق تر موضوع از واحد سگ هاي 
مواديللاب گمرك بازرگان كمللك گرفته و پس 
از تخليه و كنترل دقيق و اطمينان از جاسللازي 
مواد مخدر، محتويات پالت ها به دقت بررسللي 
و مشخص شللد كه قاچاقچيان 509 كيلوگرم 
هروئين )با لفاف( را به صورت لواشكي در داخل 
شلليت هاي چوب حرارتي جاسازي و شيت ها را 

پرس كرده اند.
سخنگوي گمرك اظهار كرد: به محض كشف اين 
محموله هروئين، مركز مبارزه با جرايم سازمان 
يافته گمرك جمهوري اسللامي ايران مراتب را 
به پليس مبارزه با مواد مخدر و وزارت اطاعات 
اطاع داده و با جداسللازي لفاف از 719 بسللته 
جاسازي شللده 360 كيلوگرم هروئين خالص 

كشف و ضبط شد.
لطيفللي گفت: با هوشللياري و مراقبت ماموران 
گمرك از ابتداي سللال جاري تاكنون ده ها تن 
انواع مللواد مخدر و انواع كاالي قاچاق كشللف و 

ضبط شده است .
وي خاطرنشللان سللاخت: فعاليت ها و اقدامات 
گمرك جمهوري اسامي ايران در زمينه مبارزه 
با مواد مخدر طي سللال هاي اخير به شدت مورد 
توجه سللازمان هاي بين المللي ذي ربط به ويژه 
سازمان جهاني گمرك قرار گرفته و اين سازمان ها 
خواهان انتقال تجارب گمرك كشورمان در اين 

زمينه به ساير گمركات جهان شده  اند.

تاخيردربرگزاريجلساتكميته
دستمزدبهعلتتعديلقيمتها

يللك كارشللناس حللوزه كار بللا بيللان اينكه 
نمي توانيم از زير بار تعهدات ماده 41 قانون كار 
خارج شويم، گفت: تاخير در برگزاري جلسات 
كميته دسللتمزد به دليل تعديل سبد هزينه 

معيشت كارگران با نرخ هاي جديد است.
عليرضا حيدري در گفت وگو با ايسللنا، درباره 
تاخير در برگزاري جلسللات كميته دستمزد 
شوراي عالي كار و عدم تعيين رقم سبد هزينه 
معيشللت كارگران اظهار كرد: احساس ما اين 
اسللت كه به تدريج كه به پايان سللال نزديك 
مي شويم، اين سللبد هزينه با نرخ هاي جديد 
تعديل مي شود و براي تثبيت آن، نگاه به اعداد 
واقع بينانه داريم به همين دليل تصور مي كنيم 
حتي تا اواخر بهمن ماه هللم بايد در خصوص 
تجميع و يكپارچه سازي سبد هزينه معيشت 

كارگران صبر كنيم.
وي در خصللوص دليللل اين امللر توضيح داد: 
باتوجلله به واقعيات اقتصللادي و به دليل آنكه 
روند افزايشللي قيمت ها را شاهد هستيم براي 
هرگونه تصميم گيري به شللاخص هاي واقعي 
نياز داريم و بلله تدريج كه جلللو مي رويم اين 
شللاخص ها واقعي تر و منطقي تر مي شللوند تا 
تصميم گيري از عقانيت بيشللتري برخوردار 
شللود. اين كارشللناس حوزه كار با بيان اينكه 
تاخير در تشللكيل جلسات كميته دستمزد به 
ضرر كارگران نيسللت، گفت: سال قبل اصرار 
داشللتيم رقم هزينه سبد معيشت را زودتر در 
بيايد ولي اكنون بلله دليل تعديل قيمت هايي 
كه ممكن اسللت پيش رو داشللته باشيم بايد 
منتظر بمانيللم. حيدري دربللاره موضوعاتي 
نظير سهم دسللتمزد در قيمت تمام شده كه 
كارفرمايان در جلسللات كميتلله مزد مطرح 
مي كنند، گفللت: اينكه مللا در جريان تعيين 
دسللتمزد تاش كنيم به اشللكال مختلف از 
زيربار تعهدات ماده 41 بيرون بياييم درسللت 
نيسللت. وقتي از كاهش سللهم مزد در قيمت 
تمام شللده صحبت مي كنيللم معني اش اين 
اسللت كه ما مزد را در قيمت تمام شللده فريز 
كرديم. گللروه كارفرمايي يللك الگويي تهيه 
 كرده و در آن كارگاه هللا و صنايع را براي خود

درنظر گرفته است و بر اين اساس آمار مستقلي 
از آمارهاي ملي ارايه مي دهد كه متفاوت با آن 
چيزي است كه در مراكز رسمي مراجع آماري 
وجود دارد. اين كارشللناس حوزه كار تصريح 
كرد: طرح اين مباحث به اين دليل اسللت كه 
افزايش دستمزد تحت تاثير قرار گيرد. بخش 
كارفرمايي مي گويد هرگونه افزايش در قيمت 
مزد باعث مي شللود روي سهمي كه در قيمت 
تمام شده تاثيرگذار اسللت، هزينه ها به شكل 
معناداري افزايش يابد در صورتي كه سهم مزد 
در قيمت تمام شده پايين است و نشان مي دهد 
افزايش مزد تاثير چنداني در قيمت تمام شده 

فروش نخواهد داشت.
به گفته وي، شللوراي عالي كار موظف اسللت 
همه ساله بر اساس ماده ٤١ قانون كار حداقل 
مزد كارگران را با توجه به درصد تورم اعامي 
از سوي مراجع رسللمي آماري همچون بانك 
مركزي و در نظر گرفتن سللبد معيشت خانوار 

تعيين كند.



دانش و فن10دنياي فناوري

انتقاد از سانسور پست هاي اينستاگرامي كاربران در وصف سردار قاسم سليماني

ادعاي پوشالي آزادي بيان
گروه دانش و فن|

شبكه هاي اجتماعي از جمله اينستاگرام و توييتر يكي 
از مهم ترين بس��ترهايي اس��ت كه اين روزها و پس از 
شهادت حاج قاسم سليماني ميزباني واكنش كاربران 
به اين رويداد مهم را بر عهده گرفته؛ البته اينستاگرام در 
اقدامي قابل توجه، تمامي پست ها و استوري هايي را كه 
به واقعه پيش آمده و شهادت فرمانده سپاه قدس ايران 
مي پرداخت حذف كرده و حتي به برخي از كاربران كه 
با حذف يكي از مطالب، اقدام به انتشار مطب ديگري 
مي كردند، هشدار داد كه با ادامه اين روند، اكانت آنها را 
حذف خواهد كرد. اگرچه اينستاگرام در قوانين خود، 
انتشار محتواي خش��ونت آميز و تروريستي را ممنوع 
كرده و همواره به افرادي كه چنين مطالبي را منتشر 
كنند، هش��دار مي دهد، اما اقدام به حذف مطالب در 
مدح و مرثيه سردار قاسم سليماني كه خود به دستور 
دونالد ترامپ، قرباني ترور شده، نشان از سياست دوگانه 
اين شبكه اجتماعي اس��ت و وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز در واكنش به اين اقدام اظهار كرد: »اقدام 
امريكا در سانسور صداي ملت ايران و جهان تنها يك 
بي آبرويي براي آن كشور بوده است كه قطعا مقابل اين 

حركت خواهيم ايستاد.«
محمدجواد آذري جهرمي روز گذش��ته در يك برنامه  
راديويي به انتقاد از روند سانسور اينستاگرام در مقابله 
با مطالب مربوط به ش��هادت س��ردار قاسم سليماني 
پرداخت و گفت: »بي آبرويي دولت امريكا و هم پيمانانش 
در سراسر دنيا كه البته عده زيادي نيستند، ثابت شده 
اس��ت. اين بي آبرويي در به شهادت رس��اندن و ترور 
بزرگ ترين نماد مقابله با تروريسم در دنيا مشهود است؛ 
اينها بي آبرو هستند و از بي آبرو نيز انتظار رفتار معقول 
نيست. كسي كه بي آبروست، اقدامات بي آبرويانه خود 
را ادامه خواهد داد و اين افراد همان كساني هستند كه 
عمري در دنيا فرياد برپا مي داشتند كه ما نماد آزادي 
بيان و نماد پذيرش حرف هاي منتقد و مخالف خودمان 
هس��تيم. حركت مردم در سراس��ر دنيا و پست هاي 
ميليوني نه تنها از داخل ايران، بلكه از سراس��ر دنيا و 
حتي اقدامات چهره هاي مطرح در شبكه هاي اجتماعي، 
فضايي را ايجاد كرد كه موجب ايجاد چنين بي آبرويي 
شد. ايجاد اين فضاي منفعالنه، در واقع يك بي آبرويي 
ديگر از سوي اياالت متحده امريكا رقم زد و آنها گمان 
مي كنند كه با اين اقدامات مي توانند مقابل اين حركت 

و جنبش بزرگ بايستند.«
وي با بيان اينكه خيال ه��اي امريكا يك خيال باطل 
است، تصريح كرد: »بي شك اين جنبش ادامه خواهد 
داشت و همانطور كه تاكنون نيز مالحظه  شده، سراسر 
ش��بكه هاي اجتماعي بين المللي، مملو از ابراز ارادت 
و دلنوش��ته هايي در وصف حاج قاسم سليماني است 
و بي ش��ك اين حضور جريان س��ازي كه مردم ايران و 
مردم جهان داش��تند، ادامه خواهد داش��ت. اين  يك 
اقدام بزرگ است و واكنش دولت امريكا و شبكه هاي 
اجتماعي كه تحت حاكميت آنها هستند، يك حركت 
منفعالنه است. آنها تالش مي كنند با انجام اين رفتار 
ما را در موضع ضعف نش��ان دهند و اين در حالي است 
كه اكنون ايران و انقالب اسالمي به بركت خون شهيد 
سليماني در شبكه هاي اجتماعي دنيا، يك بي آبرويي 
بزرگ را برايشان رقم زده است. نبايد اينگونه ديده شود 
كه ما در موضع ضعف هستيم، چراكه جريان انقالب 
اسالمي در موضع قدرت است و اين حضور جريان ساز 
مردم در شبكه هاي اجتماعي خود آنها باعث شده كه 

كارت پوش��الي رس��انه اي آنها دچار تزلزل شود و اين 
حركت قطعا متوقف نخواهد شد و از تمام ظرفيت هاي 
بين المللي براي رس��اندن صداي اين فرياد اس��تفاده 

خواهيم كرد.«

    ترند شدن هشتگ ايران عزيز در توييتر
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به هشتگ 
DEARIRAN يا ايران عزيز در اياالت متحده امريكا 
اظهار كرد: »در اياالت متحده امريكا نيز با اين هشتگ 
مردم عكس العمل نش��ان دادن��د و در فضاي مجازي 
امريكا مملو از اين هشتگ است كه اين مساله نيز آنها 
را دچار مشكل كرده و در يك موضع انفعال جدي قرار 
داده است. اين جوشش از سمت مردم ايران، منطقه و 
جهان وجود دارد تا در شبكه هاي اجتماعي يكصدا، راه 
شهيد سليماني را فرياد زنند و اقدام امريكا را محكوم 
كنند. اين يك فرصت بي نظير است، چرا كه فضايي را 
ايجاد كرده تا اس��تانداردهاي دوگانه آنها را براي همه 
روشن كند؛ به همين دليل از اين فرصت استفاده شده 
و خواهد ش��د. اما در اين بين آنچه كه بايد از جانب ما 
مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه بايد ظرفيت سازي 
براي دنيا و نه تنها براي ايران ايجاد كنيم تا سكوهايي 
را براي خودمان داشته باشيم و در مقابل سانسورهايي 
كه آنها پيگيري مي كنند، راه فرياد داشته باشيم. براي 
آزادي بيان در س��طح دنيا سكوهايي را ايجاد خواهيم 
كرد تا مردم دنيا بتوانند آزادانه با سانسورهايي كه ايجاد 
مي شود، مقابله كنند كه اين مساله نيز در دستور كار ما 

قرار گرفته است.«
آذري جهرمي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي 
ايج��اد يك اپليكيش��ن ايراني در اين راس��تا، گفت: 
»جوانان كشور ما متوقف نمانده اند و پلت فرم هايي را 
براي رسانه هاي نوين طراحي كردند كه از جمله آنها 
مي توان به اپليكيشن روبينو اشاره كرد كه از گذشته 
فعال بوده و با استقبال بي نظيري از سوي مردم مواجه 

شده اس��ت. بنده نيز صفحه شخصي خودم را در اين 
اپليكيش��ن راه اندازي كردم. ما هيچ فضايي را براي 
گفتمان انقالب اسالمي از دست نخواهيم داد و براي 
اين مساله از ظرفيت هاي بين المللي و سكوهاي خود 
امريكايي براي داد زدن سر آنها استفاده خواهيم كرد، 
عالوه بر اين، فضاهاي منتسب به خودمان را نيز تقويت 
خواهيم كرد. روبينو يك اپليكيشن ايراني و عملكرد 
آن به گونه اي اس��ت ك��ه به مرزهاي اي��ران محدود 
نيس��ت و اين حركت باعث خواهد ش��د كه جوانان 
ايراني توجه جدي تري به اين مساله داشته باشند و 
طبيعتا ما نيز وظيفه خودمان را حمايت از جوانان در 
اين راستا مي دانيم. هدف ما اين است رسانه اي داشته 
باشيم تا بتوانيم مقابل سانسور را بگيريم و اين فضاي 
جريان سازي را در آنجا رقم بزنيم. البته اين به معناي 
كنار گذاشتن فضاهاي ديگر بين المللي نيست، چرا 
كه قطعا در اين فضاها نيز حضور جدي تري خواهيم 
داشت و براي آنها كه قصد چالش در اين مسير را دارند، 

موانعي را ايجاد خواهيم كرد.«
به گفته وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات در حال 
حاضر آنها در چالشي به سر مي برند كه ناشي از حضور 
جريان ساز مردم ايران، منطقه و جهان در مخالفت با 
دولت امريكا حتي در خود امريكاست، چراكه در خود 
امريكا نيز اقدامات اخير اين دولت با عكس العمل هاي 
زيادي از داخل اين كشور روبرو شده است كه دولتمردان 
امريكا را با چالش مواجه كرده است. وي تاكيد كرد: »از 
ظرفيت هاي موجود و از ظرفيت هاي داخل براي مقابله 
با سانسور آنها استفاده خواهيم كرد و تالش مي كنيم تا 
در سطح جهان پلت فرم هايي را داشته باشيم كه امكان 

فرياد زدن بر سر امريكا براي تمام دنيا فراهم شود.«

    تالش براي س�اخت گوش�ي هاي داخلي 
هوشمند

آذري جهرمي در بخشي ديگر از صحبت هاي خود از 

اقدام ايران براي ساخت گوشي هاي داخلي هوشمند 
خبر داد و افزود: »حركتي را در كش��ور آغاز كرده ايم 
كه توس��ط توليدكنندگان داخلي پيگيري مي شود. 
البت��ه ابتداي اين راه هس��تيم اما با ق��درت و جديت 
خوبي اين كار آغاز ش��ده و قصد داريم كه با استفاده از 
توليدكنندگان ايراني و همكاري شركت هاي بين المللي 
گوشي هاي هوشمندي را با قيمت متوسط براي ارايه 
خدمت به مردم توليد كنيم.« وي با اش��اره به افزايش 
قيمت گوشي هاي همراه پس از تالطمات ارزي گفت: 
»بخشي زيادي از مردم توان خريد گوشي هاي هوشمند 
را ندارند، به همين دليل دولت سكويي را فراهم كرديم 
ت��ا توليدكنندگان داخل��ي بتوانند در ب��ازار رقابت با 
توليدكنندگان خارجي محصوالت خود را عرضه كنند 
و كم كم نيز به بازار منطقه نگاه داشته باشند تا ايران نيز 
بتواند در توليد تلفن همراه هوشمند نقش داشته باشد. 
اين حركت آغاز شده و دولت براي اجراي اين طرح 200 
ميليارد تومان به مردم اختصاص داده، به گونه اي كه با 
س��ازوكاري بازار تقاضا تحريك و كساني كه متقاضي 
خريد تلفن همراه هس��تند بتوانند تلفن همراه خود 
را به صورت قس��طي و با درج مبلغ كمي روي قبوض 

خريداري كنند.«
به گفته آذري جهرمي، خط اعتباري اين طرح تخصيص 
داده شده و چهار شركت ايراني نيز در اين راستا اعالم 
آمادگ��ي كردند كه توان آنها از س��وي وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات تاييد شده است كه 
بخشي از اين حمايت ها نيز از سوي اين دو وزارتخانه 
انج��ام خواهد ش��د و وزارت اقتص��اد و بانك مركزي 
كمك هاي��ي را خواهند داش��ت.« وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات اظه��ار كرد: »انتظار داريم تا در دهه 
فجر، ورود گوشي هاي ايراني را به بازار شاهد باشيم كه 
هم قابل رقابت با مدل هاي خارجي باشند و هم قيمت 
مناسبي داشته باشند تا تمام اقشار جامعه بتوانند از آن 

بهره مند شوند.«

    وزي�ر ارتباطات، هم س�ن مجاهدت هاي 
سردار سليماني

آذري جهرمي در پاسخ به اين سوال كه از كجا با سردار 
سليماني آشنا شديد و امروز ايشان را چگونه توصيف 
مي كنيد؟ گف��ت: »بنده متولد ۱۳۶0 هس��تم يعني 
همان سال هايي كه حاج قاس��م سليماني در كرمان 
فرمانده لشگر بود؛ به عبارتي مي توانم بگويم هم سن 
و سال مجاهدت هاي حاج قاسم هستم. همه ما از يك 
جايي به بعد فهميديم كه امني��ت ايران مديون حاج 
قاسم سليماني است كه نه شعار مي دهد و نه به روي ما 
مي آورد كه چقدر براي حفظ امنيت كشور تالش كرده 
است. هدف اين بود كه آينده ما را بسازد، آينده سياهي 
كه دشمنان ما مي خواستند براي ما بسازند، حاج قاسم 
سليماني تبديل به آينده اي روشن كرد. به عنوان يك 
جوان دهه ۶0 و نه به عنوان يك وزير، مي گويم كه در 
دل ما چراغي روشن است كه از امثال سليماني ها نور 
مي گيرد. ش��هادت حاج قاسم حواس همه ما را جمع 
كرد كه مانند او بدون چشمداش��ت يك سرباز باشيم 
و آينده اي روشن را براي اس��الم و ايران بسازيم. همه 
مردم ايران ارادت ويژه اي به حاج قاسم دارند كه ما هم 
خوش��بختانه از اين موضوع جدا نيستيم و خودمان را 
جزو دوستداران، عالقه مندان و رهروان راه حاج قاسم 

مي دانيم و اين يك افتخار بزرگ براي همه ماست.«
وي اظهار كرد: »اولين برخوردهاي من با حاج قاس��م 
مربوط به سال ۱۳۹0 است كه براي برگزاري جلساتي 
خدمت ايشان رسيدم و انصافا بايد بگويم كه اخالص، 
صميميت، جديت و جهاد در راه خدا، در رفتار، منش 
و برخورد ايش��ان كامال مشهود بود و اولين نگاهي كه 
از ايش��ان برداشت مي ش��د، صالبتي بود كه ناشي از 
اخالص و ايمان ويژه اي بود كه به خداوند داشتند. حاج 
قاسم سليماني به راهي كه در آن قرار گرفته بود، اعتقاد 
ويژه اي داش��ت. بعيد مي دانم شور و حرارتي كه حاج 
قاسم در دل ايراني ها روشن كرده، خيلي زود خاموش 
شود و اين مسيري است كه قطعا ادامه خواهد داشت و 
اين خوني است كه ريختن آن قطعا رويش هاي زيادي 

را ايجاد خواهد كرد كه اثرات آن را امروز مي بينيم.«
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات با اش��اره به 
عكس العمل هاي ميليوني در س��طح دنيا، نه تنها در 
ايران، در مواجهه با اين اتفاق گفت: »كساني كه اين خون 
را ريختند از جغرافيا، تاريخ، شيعه و ايران اطالعي ندارند 
چرا كه قطعا اين خون دامان آنها را خواهد گرفت و اين 
مساله يك شعار نيست، چراكه شيعه، تاريخي دارد مملو 
از اين حركت ها و اين رويش ها كه بعد از ريخته شدن 
اين خون ها جوانه مي زند.« آذري جهرمي با بيان اينكه 
قطعا اين خون ريخته شده، دامان آنها را خواهد گرفت و 
سرانجام بسيار دردناكي براي آنها خواهد داشت، اظهار 
كرد: »اين چيزي اس��ت كه ما از رفتار حاج قاس��م و از 
كساني كه عالقه مند و دلداده ايشان هستند، مي دانيم و 
به اميد خدا اين اتفاق خواهد افتاد.« وي با اشاره به روايتي 
از اميرالمومنين)ع( كه مي فرمايند كسي كه رابطه اش را 
بين خود و خداي خودش اصالح كند، قطعا رابطه آن با 
مردم اصالح خواهد شد، گفت: »اين مساله راز ماندگاري 
حاج قاسم بود كه اخالص در عمل و اخالص در رابطه 
با خدا او را محبوب قلوب همه جهانيان كرد، كساني كه 
آزاده بودند و كساني كه انديشه آزادگي داشتند، در دنيا 
مجذوب و عالقه مند ايشان شدند و حاج قاسم چيزي 
جز خدمت در سر نداشت و به اعتقاد من رمز موفقيت 

اين ماندگاري اصالح رابطه با خدا بود.«

عضو شوراي عالي فضاي مجازي خواستار اجراي مصوبه 
الزام فعاليت قانونمند ش��بكه هاي اجتماعي خارجي 
در ايران، به دنبال اقدام اينس��تاگرام در حذف مطالب 
مرتبط با ش��هادت سردار قاسم س��ليماني شد. رسول 
جليلي در گفت وگو با مهر، در واكنش به اقدام مديران 
شبكه اجتماعي اينستاگرام در حذف اكانت هاي ايراني 
كه در خصوص شهادت سردار قاسم سليماني مطالبي 
منتشر كرده بودند، اظهار كرد: »شبكه هاي اجتماعي 
كه در اختيار امريكايي ها ق��رار دارند و مالكيت آنها در 
سرزمين امريكا به ثبت رسيده، خود را تابع قوانين آن 
كشور مي دانند و قوانين امريكا و فعاليت اين شبكه ها با 
هم س��ازگاري دارند. زماني كه رييس جمهوري امريكا 
تصميم به انجام يك ترور مي گي��رد، هرچند اين ترور 
خالف همه اصول انسانيت وحقوق بشر باشد، اما طبيعتا 
فضاي مجازي اين كشور نيز به پشتوانه اين ترور با دولت 
امريكا همراهي خواهد كرد. اين خالف انتظار نيس��ت 
كه يك ترور انجام ش��ود و پس از آن اينستاگرام، اخبار 
مرتبط ب��ا محكوميت آن را حذف نكن��د يا اكانت هاي 
مربوط به ترورشونده يا حاميان شهيد عزيز و قهرمان ما 

را از دسترس خارج نكند.«

عضو حقيقي ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي با بيان 
اينكه سازگاري دو بال رس��انه اي فضاي مجازي و بال 
نظامي گري از يك جا نشات مي گيرد، اضافه كرد: »اما 

ما بايد تكليف خود را در اين زمينه مشخص كنيم.«

     »انتقام سخت« در فضاي مجازي 
جليلي با اشاره به واكنش ها در خصوص شهادت سردار 
سليماني و تاكيد بر انتقام سخت، گفت: »اگر مي گوييم 
بايد انتقام سخت بگيريم يا اگر مي گوييم قهرمان ما را 
شهيد كردند و ما بايد پاسخ كوبنده بدهيم، اين پاسخ 
كوبنده نبايد فقط در حوزه نظامي و زميني باشد؛ بلكه 
بايد در حوزه فضاي مجازي نيز اين اتفاق بيفتد.« جليلي 
با اشاره به انتشار محتوا از سوي ايرانياني كه قهرمانشان 
را از دس��ت دادند و عزادار هستند، گفت: »همه بايد از 
نظر محتوايي، عقايد خود را در محكوم كردن اين اقدام 
جنايتكارانه امريكا انتشار دهند. اما مهم اين است كه 
حكومت، دولت و ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز در 
اين زمين��ه تصميم قاطعي بگيرند.« وي با بيان اينكه 
اينستاگرام عمال به ش��كل كامال واضح دست خود را 
پشت سر ترور سردار قاسم سليماني قرار داده و حامي 

رس��انه اي و فضاي مجازي اين ترور شده است، گفت: 
»مديران اين ش��بكه اجتماعي به هيچ عنوان شرمي 
بر خود قائل نبوده، اقدامشان را خالف ندانسته و حق 
طبيعي خود مي دانند؛ بر اين اساس پيشنهاد بنده اين 
است ما نيز حق طبيعي خودمان بدانيم كه اين شبكه 
اجتماعي خارجي، بايد به قواني��ن مصوب ما احترام 

بگذارد.«
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه 
اين شبكه اجتماعي خارجي در فضاي مجازي ما در حال 
فعاليت است و بيش از ۵0 درصد پهناي باند مصرفي ما 
را در اختيار دارد، افزود: »دولت و مس��ووالن جمهوري 
اسالمي نبايد بگذارند فعاليتي خالف مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي درباره فعاليت اين شبكه اجتماعي 
شكل بگيرد.« جليلي با اش��اره به مصوبه شوراي عالي 
فضاي مجازي در خصوص فعاليت شبكه هاي اجتماعي 
خارجي در كشور، تاكيد كرد: »اين مصوبه خيلي ساده 
است و حداقل انتظار اين است كه يك شبكه اجتماعي 
خارجي، مجوز بگيرد و س��پس در فض��اي مجازي ما 
فعاليت كند. مجوز گرفتن به معناي احترام به قوانين 
كشور بوده و در همه جاي دنيا حداقل انتظار اين است 

كه كس��ي كه مي خواهد در كشور و سرزميني فعاليت 
كند، بايد مج��وز بگيرد و به قوانين داخلي آن كش��ور 
احترام بگذارد و پاسخگوي برخي اتفاقات باشد.« وي با 
بيان اينكه در اين زمينه بحث عدم فعاليت مطرح نيست؛ 
ادامه داد: »بحث اخذ مجوز است و به نظر مي رسد بايد 
از وزير ارتباطات بخواهيم كه با توجه به عقبه رسانه اي 
شبكه اجتماعي دشمن در ترور سردار قاسم سليماني، 
احترام به خون شهيد را حداقل معادل اين بداند كه هيچ 

فعاليت فضاي مجازي خارج��ي در خاك ما بدون اخذ 
مجوز انجام نشود.« جليلي با بيان اينكه مصوبه سال ۹۴ 
ش��وراي عالي فضاي مجازي در خصوص اين الزام بايد 
اجرا شود، خاطرنشان كرد: »بايد در وهله اول اين مصوبه 
را براي فعاليت اينستاگرام در ايران كه پهناي باند قابل 
توجهي از كشور ما را در اختيار دارد و به صورت آشكارا 
پشت صحنه اين ترور را مديريت و حمايت كرده است، 

عملياتي كنيم.«

باوجودي كه توييتر بر حذف محتواي خشونت آميز به دليل 
قوانين امنيتي تاكيد ويژه دارد اما در سياستي دوگانه، براي 
حذف توييت هاي تهديدآميز ترامپ رييس جمهور امريكا 
عليه ايران اقدامي نمي كند. به گزارش مهر، دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا پس از اقدام جنايتكارانه روز جمعه 
خود مبني بر دس��تور ترور شهيد حاج قاسم سليماني با 
انتشار توييت هايي در شبكه اجتماعي توييتر، بارها ايران را 
تهديد به جنگ كرده است. وي در جديدترين توييت خود 
در اين شبكه اجتماعي هدف قرار دادن اماكن فرهنگي و 
غيرنظامي ايران را مطرح كرده و مدعي شده كه »در صورتي 
كه ايران به اهداف يا منافع امريكا حمله كند، واش��نگتن 

۵2 هدف در داخل ايران را براي حمله متقابل مش��خص 
كرده كه برخي از آنها براي ايران و فرهنگ آن بسيار سطح 
عالي و حائز اهميت است.« ترامپ در توييتي ديگر مدعي 
ش��ده كه »امريكا اخيرا 2 تريليون دالر صرف تجهيزات 
نظامي كرده و چنانچه ايران به يكي از پايگاه ها يا هر يك 
از شهروندان امريكايي حمله كند، تعدادي از آن تجهيزات 
جديد را يك راس��ت و بدون ترديد حواله  ايران مي كند.« 
رجزخواني رييس جمهوري امريكا علي��ه ايران در حالي 
در شبكه اجتماعي توييتر منتشر مي شود كه اين شبكه 
اجتماعي، حذف محتواي خشونت آميز را جزو قوانين خود 
دانسته و مدعي است كه طبق قوانين امنيتي، توييت هايي 

كه داراي محتواي خشونت آميز، تروريس��م، آزار و اذيت 
و كودك آزاري و نفرت پراكني هس��تند را حذف مي كند. 
طبق اين قوانين كه در مارس 20۱۹ آپديت شده، كاربران 
توييتر نمي توانند تهديد به خشونت عليه فرد يا گروهي را 
منتشر كنند. همچنين اين شبكه اجتماعي در قوانين خود 
ادعا مي كند تمجيد از خش��ونت نيز ممنوع است. به طور 
دقيق در اين متن نوشته ش��ده: »گفت وگوي سالم تنها 
زماني ممكن است كه افراد احساس امنيت كنند. به همين 
دليل در توييتر سياست ها عليه تهديدهاي خشونت آميز 
است. ما تهديد خشونت آميز را بيان قصد كشتن، اعمال 
خش��ونت فيزيكي عليه فرد يا گروهي تعريف كرده ايم.« 

طبق سياست توييتر افراد نيز مي توانند محتواي خشن 
را گزارش كنند. اما نقض قوانين توييتر از سوي ترامپ در 
پي شهادت سردار سليماني در حالي صورت مي گيرد كه 
رييس جمهوري امريكا سابقه اي بلند در ترويج خشونت در 
شبكه هاي اجتماعي دارد. وي در گذشته نيز كره شمالي را 
تهديدبه نابودي كرده بود كه البته توييتر اين اقدام ترامپ 
را به مثابه نقض قوانين و تهديد ندانس��ت و اعالم كرد اين 
مطلب داراي ارزش خبري است. در اين باره رضا تقي پور، 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به سياست 
دوگانه توييتر در حذف محتواي خشونت آميز به رغم انتشار 
توييت هاي تهديدآميز ترامپ، گفت: »اين مشخص است 
كه اساس كار شبكه هاي اجتماعي جيره خوار امريكا، اين 
است كه فرهنگ غرب و استكبار جهاني كه فرهنگ سلطه 
و ظلم است را به خورد ملت ها بدهند.« وي با بيان اينكه اينها 

ملت هاي مظلوم تحت ستم را كه از موجوديت و كشورشان 
دفاع مي كنند، تروريست و قاتالن حاج قاسم سليماني را 
افراد صلح طلب مي نامند، ادامه داد: »مشكل شبكه هاي 
اجتماعي امروز دنيا اين است كه اينها براي مصارف داخلي 
خود، براي انتخاباتشان و ساير مقاصد شومي كه در ذهن 
دارند، تعاريف را تغيير داده و سياست دوگانه دارند. هيچ 
عقل سليمي، تروريس��م دولتي را نمي پذيرد و ما شاهد 
هستيم كشوري كه ش��عار مبارزه با تروريسم مي دهد و 
كشور ما را به بهانه اينكه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
را آنطور كه مي خواهند نمي پذي��رد، محدود مي كند، به 
جنگ افروزي در دنيا مي پردازد؛ اين تعاريف دوگانه، براي 
فرار از عواقب اتفاقاتي است كه در دنيا رقم زده اند. امروز جاي 
شهيد و جالد در دنيا عوض شده و جالدان امريكايي اسم 

خود را صلح طلب گذاشته اند.«

الزام اجراي مصوبه فعاليت قانوني اينستاگرام در ايران

سياست دوگانه توييتر در انتشار محتواي خشونت آميز
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مشكالت رايج ايرپادهاي اپل 
ديجيتال ترندز| به تازگي فهرستي از مشكالت 
رايج براي كاربران ايرپادهاي اپل تهيه و منتشر 
شده اس��ت كه نش��ان مي دهد اين محصوالت 
جديد برخالف استقبال بي نظير كاربران، بدون 
مشكل نيست. به گزارش ايس��نا، ايرپاد اپل نام 
هدفون هاي بي سيم اپل اس��ت كه از نوع داخل 
گوشي بوده كه به كاربران اجازه مي دهد بدون نياز 
به استفاده از دست و كامال بي سيم، با دوستان و 
همكاران خود به راحتي تماس گرفته و با آنها به 
مكالمه تلفني بپردازند. اين هدفون هاي بي سيم 
كه در داخل گوش كاربران قرار مي گيرند، براي 
آن دسته از افرادي كه مشغله هاي كاري فراوان 
دارند و نمي توانند به صورت طوالني با گوش��ي 
همراهي كه در دستانش��ان ق��رار دارد، صحبت 
كنند، بسيار سودمند و كاربردي خواهد بود. در 
واقع اين هدفون بي س��يم داراي دو گوشي جدا 
از هم اس��ت كه هر كدام در يكي از گوش ها قرار 
مي گيرد. طراحي ارگونوميك اين محصول باعث 
شده كه هنگام استفاده  بلندمدت از آن هيچ گونه 
احساس خستگي يا درد در قسمت گوش خود 
نكنيد. اين هدفون مي تواند تا پنج ساعت شما را 
در پخش موسيقي تنها با يك بار شارژ همراهي 
كند. اين هدفون هاي بي سيم همچنين به بلوتوث 
مجهز هستند تا به ساير دستگاه هاي الكترونيكي 
كاربر متصل ش��وند. اين محصوالت به تازگي از 
س��وي كاربران و عالقه مندان مورد اس��تقبال و 
توجه بي نظيري قرار گرفته است و به نظر مي رسد 
كه در س��ال هاي آتي تبديل به يكي از بهترين و 
پرفروش ترين محصوالت اپل خواهد شد. با وجود 
اي��ن، كاربراني كه ايرپادهاي بي س��يم اپل را در 
طول يك سال اخير خريداري و استفاده كرده اند، 
ب��ه تازگي مش��كالت مختلفي را در م��ورد اين 
محصوالت عنوان كرده اند كه كارشناسان فعال 
در حوزه فناوري با فهرست كردن اين مشكالت، 
گزارشي را تهيه و منتشر كرده اند. بزرگ ترين و 
بيشترين مشكالت رايج براي كاربران ايرپادهاي 
بي س��يم اپل مي توان به مشكل در جفت شدن 
با س��اير دستگاه هاي هوش��مند و الكترونيكي، 
مش��كل در اتصال به رايانه، قطع تماس، مشكل 
در پخش محتواي صوتي، مشكل در تغيير حجم 
صدا در دستگاه هاي اندرويدي و مشكل در باتري 

اشاره كرد.

سوءاستفاده دولت هند
از توييتر 

انگجت| دولت هند براي جلب حمايت عمومي 
از اصالحيه جنجالي قانون شهروندي اين كشور 
به سوءاستفاده از توييتر پرداخته است. به گزارش 
مهر، حزب بهاراتي��ا جاناتاي هند كه دولت را در 
اختيار دارد، براي اينكه بخش زيادي از مردم اين 
كشور را حامي اصالحيه قانون شهروندي نشان 
دهد، هزاران نفر از اعض��ا و هواداران خود را وادار 
به فعاليت گسترده در توييتر كرده و اين افراد با 
همكاري و هماهنگي يكديگر به طور دسته جمعي 
يك ش��ماره تلفن نمادين را براي نش��ان دادن 
حمايت از قانون يادشده به اشتراك گذاشته اند.  به 
افرادي كه در حمايت از قانون مذكور در توييتر به 
فعاليت پرداخته اند، وعده هاي مختلفي داده شده 
كه از جمله آنها مي توان به دسترسي به خدمات 
رايگان نتفليكس تا بهره من��دي از فرصت هاي 
شغلي اشاره كرد. بر اس��اس گزارش رسانه هاي 
افشاگر هندي اين تحركات تحت نظارت آميت 
ش��او، وزير كش��ور هند صورت گرفته كه براي 
اولين بار شماره يادشده را در توييتر به اشتراك 
گذاش��ته اس��ت. دولت هند با برنامه ريزي براي 
اعطاي تابعيت به مهاجران غيرقانوني غيرمسلمان 
كشورهاي همسايه جنجال بزرگي در اين كشور 

ايجاد كرده است.

واقعيت افزوده جايگزين 
گوشي هاي هوشمند مي شود

اندروي�د س�نترال| فيس بوك معتقد است 
آينده فناوري متعلق به هدس��ت هاي واقعيت 
مجازي و واقعيت افزوده است، نه كامپيوترهاي 
ش��خصي و تلفن هاي هوش��مند. ب��ه گزارش 
زوميت، ماي��كل آبراش، مدي��ر بخش واقعيت 
افزوده فيس��بوك، در گفت وگويي با وب سايت 
The Information پيش بيني هاي جالبي 
كرده و گفته اس��ت در آينده فن��اوري واقعيت 
مج��ازي )VR( جايگزين كامپيوتر دس��كتاپ 
و عينك هاي واقعيت اف��زوده )AR( جايگزين 
تلفن هاي هوش��مند مي ش��ود. مايكل آبراش 
فناوري هاي آينده را متف��اوت از امروز مي داند 
و معتقد اس��ت نمايش��گرهاي واقعيت مجازي 
نازك تر و طبيعي تر و عينك هاي واقعيت افزوده 
در آينده بسيار مدرن خواهد بود و با عينك هاي 
فعلي تفاوت خواهد داش��ت. آب��راش مي گويد 
براي موفقيت آميز بودن جايگزيني عينك هاي 
واقعي��ت افزوده ب��ا تلفن هاي هوش��مند، وزن 
عينك ها نبايد از ۷0 گرم سنگين تر باشد و حتي 
طراحي آن بايد به گونه اي باشد كه بيش از ۵00 
ميلي گرم وزن روي س��ر كاربر احساس نشود. 
به اعتقاد وي براي رس��يدن به اي��ن اهداف بايد 
حداقل تا سال 20۳0 صبر كنيم تا فناوري هاي 
واقعيت مج��ازي و واقعيت اف��زوده به حدي از 
پيشرفت برسند تا بتوانند در محيط هاي كاري 
و ش��خصي جايگزين ابزارهاي امروزي ش��وند.  
هرچن��د ديدگاه مايكل آب��راش كمي رويايي و 
آرماني به نظر مي رس��د، باتوجه به پيشرفت ها و 
سرمايه گذاري هاي ش��ركت هاي صاحب نامي 
همچون فيس بوك روي فناوري واقعيت مجازي 
و واقعيت اف��زوده، مي توان اميدوار بود در آينده 

تغييرات و پيشرفت هاي بسياري اتفاق بيفتد.
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رييس هيات مديره بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(:

رييس سازمان مديريت بحران كشور: 

۳۵ هزار ميليارد تومان خسارت سيل پرداخت مي شود

اشتغال زايي بنياد بركت مبتني بر اقتصاد مقاومتي است

مشكل بودجه اي براي جبران خسارات سيل نداريم

رييس هيات مدي��ره بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( تاكيد كرد: معضل بيكاري در روستاها 
فقط با اختصاص بودجه و ابالغ دستورالعمل حل نمي شود. 
محمود عسكري آزاد كه در مراسم بهره برداري از 3 هزار 
طرح اش��تغال زايي اجتماع محور بنياد بركت با ايجاد 9 
هزار ش��غل در استان خوزستان سخن مي گفت، با بيان 
اين مطلب افزود: يكي از مهم ترين اهداف همه دولت ها 
ايجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و روستايي 
است، اما سرمايه گذاران تمايل چنداني به سرمايه گذاري 
در اين مناطق ندارند و فعاليت ه��اي خود را در مناطق 
پرجمعيت متمركز مي كنند كه به خالي ش��دن هر چه 
بيشتر روستاها منجر مي شود. رييس كميته  تحقيق و 
توسعه  بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام خاطرنشان 
كرد: روستاييان در 50 سال گذشته 75 درصد جمعيت 
كشور را تشكيل مي دادند، در حالي كه امروزه اين رقم به 

26 درصد رسيده است.
عس��كري آزاد هش��دار داد: اگر برنامه اي براي توسعه و 
اشتغال مناطق روستايي نداش��ته باشيم، كشور با يك 
بحران جدي مواجه خواهد شد. رييس هيات مديره بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام تاكيد كرد: معضل بيكاري 
در روستاها فقط با اختصاص بودجه و ابالغ دستورالعمل 
حل نمي شود، بلكه يك مدل، س��اختار، روش و نيروي 
انس��اني مناس��ب را مي طلبد. او ادامه داد: ستاد اجرايي 
فرمان امام به ش��كل جدي بر اش��تغال زايي در مناطق 
روس��تايي تمركز كرده و سه سال براي يافتن مدل هاي 
صحيح ب��راي رفع بي��كاري در اين مناط��ق، مطالعات 

دامنه دار داشته است.
 عسكري آزاد با اشاره به مدل اشتغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت تصريح كرد: اين مدل در 15 ماه گذش��ته به 
دليل انطباق با تاكيدات رهبر معظم انقالب مبني بر اقتصاد 

مقاومتي، توس��عه و گام دوم انقالب روز به روز موفق تر 
مي شود و امروزه از مرز ايجاد 25 هزار طرح اشتغال زايي 
در قالب اين مدل گذشته ايم كه 70 هزار فرصت شغلي را 
در پي داشته است. رييس كميته  تحقيق و توسعه  بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام در تشريح ويژگي هاي مدل 

اشتغال  زايي اجتماع محور گفت: اين مدل مبتني بر مردم 
است كه سرمايه هاي اصلي محسوب مي شوند.جمعيت، 
بحران نيست بلكه سرمايه يك كشور به حساب مي آيد 
و در طرح هاي اجتماع محور هم، همه اتكا بر مردم است.

او قرارگرفتن امكانات بالاستفاده در خدمت ايجاد اشتغال 

را ديگر ويژگي مدل اشتغال  زايي اجتماع محور ذكر كرد 
و افزود: دو سوم سرمايه مورد نياز براي اجراي طرح هاي 
اين مدل توسط خود مردم تامين مي شود.همچنين مدل 
اش��تغال زايي اجتماع محور بر پايه عدالت طراحي شده 
است. رييس هيات مديره بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 

امام اظهار داشت: ما در مدل اشتغال زايي اجتماع محور 
به دنبال كارگر نيس��تيم، بلكه پرورش كارآفرينان را مد 
نظر داريم.همچنين طرح هاي اجتماع محور از هر گونه 
تشريفات اداري به دور هستند و اصوال ما به سراغ مردم 
مي رويم. به گفته عسكري آزاد، همه مسووالن منطقه اي 
از استاندار و فرماندار گرفته تا دهيار و معتمدين محلي 
در اجراي اين طرح ها س��هيم هستند و در همين راستا، 
قرارگاه هاي پيشرفت و توسعه در 5800 روستاي كشور 
ش��كل گرفته اس��ت.  رييس كميته  تحقيق و توس��عه  
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام افزود: طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بر اساس مزيت هاي محلي و 
منطقه اي اجرا مي شوند و هيچ چيز در آنها به كارآفرين 
ديكته نمي شود.همچنين با پيش بيني پشتيبان و بازار 
فروش براي محصوالت توليدي، يك زنجيره اقتصادي 
تش��كيل مي ش��ود كه اش��تغال پايدار را به دنبال دارد. 
رييس هيات مدي��ره بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
ام��ام مهم ترين عامل موفقيت طرح هاي اش��تغال زايي 
اجتماع محور اين بنياد را وجود تسهيل گران برشمرد و 
عنوان كرد: تسهيل گران از ميان جوانان انقالبي، جهادي، 
تحصيل كرده، متعهد و واليي انتخاب مي شوند. او با اشاره 
به اجراي طرح هاي اجتماع محور در 194 شهرستان در 
سراسر كشور بيان كرد: امسال اجرايي كردن 30 هزار طرح 
را در دست اقدام داريم اما اين ظرفيت وجود دارد كه تعداد 
طرح ها را به 100 هزار طرح در سال برسانيم كه ايجاد 300 
هزار فرصت شغلي را در پي خواهد داشت. عسكري آزاد 
در پايان با تاكيد بر اينكه همه كارهاي بزرگ به دس��ت 
خود مردم انجام مي شود، تصريح كرد: اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت تا به امروز باعث 
توليد به ترتيب 12 هزار و 500 و 2 هزار تن گوشت قرمز و 
سفيد و بافت 26 هزار مترمربع فرش در كشور شده است.

گروهبنگاهها|
برنامه هاي اجرايي براي مقابله با حوادث طبيعي در چه 
شرايطي قرار دارد؟ آيا كمبودهاي قبلي در زمينه آالت و 
ادوات مورد نياز در بحران ها تامين شده است؟ پروژه به روز 
آوري سطح مهارتي براي مقابله با حوادث غير مترقبه در 
چه شرايطي است؟ اين پرسش ها و پرسش هاي ديگري 
از اين دس��ت اين روزها به تناوب از زبان كارشناس��ان و 
تحليلگران اين حوزه شنيده مي شود؛ ابهاماتي كه ضروري 
است قبل از وقوع حوادث غيرمترقبه مورد بررسي دقيق 
قرار بگيرند و نيازهاي آن تامين ش��ود. اما در ش��رايطي 
كه برخي رس��انه ها از مشكل كمبود بودجه براي جبران 
خسارات ناشي از س��يل در كش��ور اخبار دامنه داري را 
منتشر مي كنند؛ رييس سازمان مديريت بحران كشور 
مي گويد: بيش از 35 هزار ميليارد تومان خس��ارت سيل 
به استان هاي آسيب ديده كشور ديده پرداخت مي شودو 
در ادامه مي افزايد كه دولت مشكلي براي جبران خسارات 
ناشي از سيل ندارد. اس��ماعيل نجار در جلسه مديريت 
بحران استان قزوين با تسليت شهادت سردار سليماني 
اظهار داشت: اين شهادت هرچند براي مردم كشور سخت 
و جانكاه بود اما موجب وحدت همه جانبه در كشور شده 
است. وي بيان كرد: متأسفانه در برخي كشورهاي منطقه 
مانند عراق هم شاهد دسيسه هاي دشمن براي واگرايي 
ميان مردم هس��تيم كه اين شهادت به وحدت مردم اين 
كشور نيز كمك شاياني خواهد كرد. نجار تصريح كرد: امروز 
كه در برخي كش��ورها مانند عراق و لبنان دولتي سر كار 

نيست دشمنان دنبال موج سواري هستند اما اميدواريم 
به لطف الهي و به بركت خون شهدا ملت هاي اين كشورها 
نيز به وفاق و وحدت برسند. رييس سازمان مديريت بحران 
كشور بيان كرد: تغيير اقليم يك واقعيت است و گرم شدن 
1.7 درجه اي زمين، نوع بارش ها و سيالب هاي مخرب و 
خشكسالي ما را هر سال با چالش هاي جدي مواجه مي كند 
كه بايد همواره آمادگي مقابله با تهديدات را داشته باشيم.

     پيشگيري از حوادث در اولويت است
نجار يادآور ش��د: وقتي حاضر مي ش��ويم پس از حوادث 
هزاران ميليارد تومان هزينه كنيم و اعتبار اختصاص دهيم 
نشان مي دهد هنوز رويكرد پيشگيرانه نداريم در حالي كه 
امسال در استان قزوين اگر اقدامات پيشگيرانه نمي شد 
بايد شاهد حوادث ناگواري بوديم و هزينه هاي سنگيني به 
كشور تحميل مي شد. وي اضافه كرد: وقتي در سيل و زلزله 
خانه هاي زيادي ويران مي شود چرا قبل از حادثه به كيفيت 
س��اخت و رعايت اصول فني و مقررات ملي س��اختمان 
اهميت نمي دهيم و به حري��م رودخانه تجاوز مي كنيم 
بايد منتظر حوادث ناگوار باشيم. نجار اظهار داشت: توليد 
مصالح ساختماني با كيفيت از راه هاي پيشگيرانه است 
كه بايد در س��اخت و سازهاي مسكن شهري و روستايي 

به شدت مورد توجه قرار گيرد و نظارت شود.

      دريغ از ۱۰ ميليارد تومان اعتبار قبل از حادثه
نجار در ادامه گفت: امس��ال براي حوادث ناشي از سيل 

در كش��ور 35 هزار ميليارد تومان اختصاص داده ش��ده 
اما براي پيش��گيري از حادثه حاضر نيستيم 10 ميليارد 
توم��ان اختصاص داده و يا پرداخت كني��م و بايد از چند 
خان عبور كرد و ماه ها زمان را تحمل كرد تا طرحي را قبل 
از حادثه اجرا كرد. وي اظهار داش��ت: متأسفانه هنوز هم 
تفكر پيشگيري نداريم و حاضريم وقتي سيل آمد صدها 
ميليارد تومان پرداخت كنيم اما براي يك س��يل بند يا 
اليروبي قبل از حادثه 100 ميليون تومان نمي دهيم. نجار 
يادآور شد: بايد رويكرد و تفكر ما در مديريت بحران اصالح 
شود و تغيير كند زيرا اساس كار ما در مديريت بحران فقط 

پيشگيري است.

         ساماندهي ۷ هزار كيلومتر رودخانه هاي كشور
وي گفت: طول رودخانه هاي كش��ور بيش از 147 هزار 
كيلومتر است كه 70 هزار كيلومتر آن از مراكز جمعيتي 
عبور مي كند كه تاكنون 7 هزار كيلومتر آن س��اماندهي 

شده است.
رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور افزود: در بخش 
كشاورزي و بنياد مسكن روستايي بايد نگاهمان پيشگيرانه 

باشد و در كيفي سازي ساخت و سازها دقت كنيم.
وي اظهار داشت: در بخش كشاورزي و مسكن در بخش 
تسهيالت و كمك بالعوض هيچ مش��كلي در پرداخت 
تسهيالت و كمك بالعوض نداش��ته و نداريم. بر اساس 
برآورد اوليه و ثانويه همه اعتبارات تأمين شده است. نجار 
گفت: در بخش زيرس��اخت ه��م 1,400 ميليارد تومان 

درخواست داده شد كه موافقت ش��ده و پرداخت شده و 
براي جابه جايي مخازن آب روس��تايي در استان قزوين 
هم كمك الزم صورت خواهد گرفت. وي يادآور ش��د: در 
بخش وزارت نيرو كه خسارت زياد است 1,500 ميليارد 
تومان داده ش��ده و مديران آب و ب��رق بايد براي دريافت 
سهم خود پيگيري كنند. نجار اظهار داشت: براي حوزه 
كش��اورزي 1,402 ميليارد تومان اختصاص داده شده و 
براي س��ازمان همياري ها 4,500 ميليارد تومان برآورد 
داده شده كه چون اعتبارات محدود است حدود 1,000 
ميليارد توم��ان به همياري ها اختص��اص داده ايم كه به 
س��ازمان صنعت و ميراث هم داده خواهد شد تا به مراكز 

آسيب ديده داده شود.

      ۴۰۰ ميليارد تومان براي خريد نردبان بلند مرتبه
رييس سازمان مديريت بحران كشور اظهار داشت: يكي از 
نيازهاي شهرداري ها براي اطفاي حريق تأمين تجهيزات 
اطفاي حريق است كه در اين زمينه نيز 400 ميليارد تومان 

به همياري ها داده ش��ده تا براي خريد نردبان هاي بلند 
مرتبه هزينه شود. وي اضافه كرد: براي خريد تجهيزات 
هواشناسي، شتاب نگاري و لرزه نگاري هم اعتبار الزم داده 
شده تا خود را به روز كنند. نجار گفت: براي خريد تجهيزات 
آتش نش��اني در اس��تان قزوين هم 20 ميلي��ارد تومان 
اختصاص خواهيم داد و براي جابه جايي مخازن فرسوده 
آب روس��تايي هم كمك خواهيم كرد. وي اظهار داشت: 
اينكه گفته مي شود تجهيزات و امكانات استان قزوين كم 
است بايد اذعان كرد ما هم در تهران امكانات كمي داريم 
اما بايد از ظرفيت بخش خصوصي و دولتي بخوبي استفاده 
كنيم. رييس سازمان مديريت بحران كشور يادآور شد: 
اگر دس��تگاه دولتي در زمان بحران كتمان امكانات كند 
حتمًا تخلف كرده و به امور تخلفات اداري معرفي مي شود 
و حكم انفصال خدمت خواهد گرفت و اگر بخش خصوصي 
در بحران همكاري نكند به دادگاه معرفي مي شود البته در 
صورت همكاري الزم است هزينه هاي امكانات و خسارات 

احتمالي آن كامل داده شود.

ميانساالن ۴۶ درصد جمعيت 
فارس را تشكيل مي دهند

فارس|مدي��ركل ثب��ت 
احوال فارس گفت: جمعيت 
ميانسال استان در مقايسه با 
ساير گروه هاي جمعيتي، 
قريب به 47 درصد جامعه 
را تشكيل مي دهند. عليرضا 
انصاري در گفت وگو با ايسنا، 
به ويژگي هاي جمعيتي استان فارس اشاره و خاطرنشان 
كرد: 22.9 درصد از جمعيت استان در گروه سني كمتر از 
15 سال، 25.2 درصد در گروه سني 29-15 سال، 45.7 
درصد در گروه سني 64-30 سال و 6.1 درصد در گروه 
سني 65 ساله و بيشتر قرار دارند. جمعيت ميانه استان در 
9 ماهه امسال، 4 ميليون و 991 هزار و 551 نفر و جمعيت 
شهرستان ش��يراز يك ميليون و 936 هزار و 154 نفر 
محاسبه شده است. او متوسط نرخ رشد طبيعي جمعيت 
فارس بر اساس والدت و فوت ثبت شده در سال گذشته 
را 1.04 درصد اعالم كرد و افزود: 30.1 درصد از جمعيت 
استان )حدود يك سوم( به جمعيت جوانان در معرض 
اشتغال، ازدواج، و متقاضي مسكن اختصاص يافته و 70.9 
درصد از جمعيت مول��د يا بالقوه فعال از نظر اقتصادي 
هستند.70.1 درصد از جمعيت استان شهرنشين و 29.9 
درصد روستا نشين هستند. يكي از شاخص هاي مهم در 
بررسي جمعيت ميزان باروري كل است كه براي استان 
1.9 محاسبه شده، يعني متوسط تعداد فرزنداني كه يك 
زن در طول دوران باروري جايگزين خود مي كنند كه اين 
عدد كمتر از سطح جانشيني )2( است. انصاري يادآور 
ش��د: اميد زندگي مرد شهري در استان فارس 73.45، 
زن شهري 74.94، مرد روستايي 70.40 و زن روستايي 

72.20 محاسبه شده است.

سوخت وانت بارها بر اساس 
پيمايش مسير تخصيص مي يابد
اصفهان|مع��اون حمل 
ونق��ل اداره كل راه��داري 
وحم��ل ونق��ل ج��اده اي 
اس��تان اصفه��ان گفت: با 
توجه ب��ه اينكه تخصيص 
سهميه سوخت به وانت بارها 
براساس پيمايش ثبت شده 
در اسناد حمل )بارنامه( صورت مي گيرد، كليه رانندگان 
و مالكين وانت بار ب��راي فعالي��ت در جاده هاي برون 
شهري بايد جهت دريافت بارنامه نسبت به اخذ كارت 
هوشمند راننده و ناوگان اقدام كنند. عليرضا جعفري 
در جم��ع خبرن��گاران اظهار كرد: براس��اس قوانين و 
مقررات موجود در بخش حمل ونقل هرگونه فعاليت 
در زمينه حمل ونقل جاده اي برون شهري كاال منوط 
به استفاده از اسناد حمل )بارنامه( است. وي با اشاره به 
تصميم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي جهت 
ساماندهي و ايجاد انتظام در نحوه بهره برداري و تردد 
وانت بارها در جاده هاي برون ش��هري و ارتقاي سطح 
ايمني در جاده هاي كش��ور، گف��ت: به همين منظور 
دستورالعمل هاي مربوط به ساماندهي ناوگان وانت بار 
فعال در حمل و نقل برون شهري تدوين و شرايط براي 
اخذ كارت هوشمند راننده و ناوگان تسهيل شده است. 
معاون حمل ونق��ل اداره كل راه��داري وحمل ونقل 
جاده اي اس��تان اصفهان تصريح كرد: با توجه به اينكه 
تخصيص سهميه سوخت به وانت بارها براساس پيمايش 
ثبت شده در اس��ناد حمل )بارنامه( صورت مي گيرد، 
بنابراين كليه رانندگان و مالكين وانت بار براي فعاليت 
در جاده هاي برون ش��هري بايد جهت دريافت بارنامه 
نسبت به اخذ كارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام كنند. 

۵۰۰ ميليارد تومان زكات
در كشور پرداخت شد

بوش�هر|رييس شوراي 
زكات كشور با بيان اينكه از 
ابتداي سال جاري تاكنون 
500 ميليارد تومان زكات 
در كشور پرداخت شد گفت: 
مردم اس��تان بوشهر 100 
درصد زكات خود را پرداخت 
كردند. به گزارش مهر، حجت االسالم سيد رضا تقوي 
ديروز با اش��اره به اينكه زكات يك امر حاكميتي است 
گفت: حاكم اسالمي موظف است زكات را جمع آوري 
و ساماندهي كند و توسط او يا نمايندگان او كه عامالن 
زكات هستند به مستحقين زكات برسد. حجت االسالم 
تقوي با بيان اينكه قانون ام��ور زكات براي تصويب به 
مجلس رفته است گفت: يك ش��وراي زكات تشكيل 
شده است كه شش تا وزير هم عضو آن هستند و نسبت 
به امور زكات تصميم گرفته مي ش��ود و عامالن زكات 
بر اساس مصوبات اين شورا كار زكات را پيش مي برند. 
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
بهترين نهادي كه مي توانس��ت كار زكات را پيش ببرد 
كميته امداد امام خميني است ياد آور شد: اين نهاد به 
جهت اينكه سر كار آن با امور فقرا و مستضعفين است 
و جامعه آماري مشخصي از نيازمندان دارد به مصلحت 
بود كه وظيفه جمع آوري زكات به اين نهاد داده شود و 
سپس بر اساس نظر و تصميم شوراي زكات هر استان، 
اين زكات را جمع آوري شده در امور محرومين هزينه 
شود. حجت االسالم تقوي تاكيد كرد: ما در شوراي عالي 
زكات مركز تصميم را بر اين گذاشتيم كه 60 درصد زكات 
جمع آوري شده به امور فقرا داده شود و 40 درصد ديگر 

در امور عمراني آن منطقه  هزينه مي شود.

وضعيت نامطلوب پرداخت 
تسهيالت بانكي

قزوين|معاون هماهنگي 
ام��ور اقتصادي اس��تاندار 
قزوي��ن گف��ت: وضعيت 
پرداخت تسهيالت بانكي 
در ح��وزه رون��ق توليد در 
اس��تان قزوي��ن نامطلوب 
بوده و باي��د تالش كنيم تا 
كمبودهاي اين حوزه را جبران كنيم. به گزارش ايلنا، 
عيسي قبادي در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان 
قزوين اظهار كرد: از 96 طرح  مصوب شده و در انتظار 
دريافت تسهيالت، 32 مورد در بخش كشاورزي و 64 
مورد نيز در حوزه صنعت هس��تند. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار قزوين افزود: وضعيت پرداخت 
تس��هيالت بانكي در حوزه رونق توليد رضايت بخش 
نيست و بايد با همكاري بانك ها و دستگاه هاي اجرايي 
هرچه سريع تر عقب ماندگي هاي موجود در اين حوزه 
را جبران كنيم. قبادي با بيان اينكه تا يك ماه آينده بايد 
اخبار خوبي را در حوزه پرداخت تسهيالت شاهد باشيم، 
اظهار داشت: همه دس��تگاه ها و بانك ها بايد تا قبل از 
پايان سال جاري به طور جدي به موضوعات تسهيالت 
بخش تولي��د ورود پيدا كرده و بتوانند اقدامات الزم را 
به سرانجام برسانند. وي خاطرنشان كرد: نمايندگان 
بانك ها و دس��تگاه هاي اجرايي كه وارد نشست هاي 
سرمايه گذاري مي شوند بايد اختيارات تام داشته باشند 
و نبايد اينطور باشد كه مسوول دستگاهي از يك مصوبه 
و تصميم استاني بي خبر باشد. اگر ما مديران روحيه 
جهادي و جس��ورانه داشته باشيم و همه وظايف خود 
را به درس��تي انجام دهيم، هيچ نوع مانع و مشكلي در 

جامعه نخواهيم داشت. 

توليد ۸۵ كيلو وات ساعت برق 
خورشيدي در كردستان

كردس�تان|مديرعامل 
اس��تان  ز  گا ش��ركت 
كردس��تان در مورد توليد 
در  خورش��يدي  ب��رق 
اداري  س��اختمان هاي 
اس��تان گف��ت: ب��ا نصب 
پانل هاي خورش��يدي در 
س��اختمان هاي اين شركت در سراس��ر استان ميزان 
ظرفيت توليد برق خورشيدي به 85 كيلووات ساعت 
افزايش يافته است. احمد فعله گري در مورد مزاياي توليد 
برق خورشيدي اظهار كرد: در اين روش، انرژي الكتريكي 
حاصل از سيستم فتوولتاييك ضمن تغيير شكل و تطبيق 
سطح ولتاژ و فركانس انرژي الكتريكي حاصل از سيستم 
فتوولتاييك، با مشخصات س��طح ولتاژ، اختالف فاز، 
فركانس و... شبكه سراسري به شبكه سراسري برق تزريق 
مي شود. وي افزود: بهره برداران از منابع فسيلي با ديدي 
واقع نگرانه دريافته اند كه برداشت امروز از ذخاير فسيلي، 
منجر به بهره  مندي كمتر نسل هاي آينده و در نهايت تهي 
شدن منابع در مدت زماني كوتاه خواهد بود. مديرعامل 
شركت گاز استان كردستان در مورد استفاده از منابع 
تجديد پذير عنوان كرد: استفاده از انرژي هاي تجديد 
پذير يعني استفاده از منابع انرژي كه در مقايسه با طول 
عمر انسان ها به صورت مداوم در حال جايگزيني هستند 
مانند انرژي خورشيد، انرژي باد، انرژي امواج دريا، انرژي 
زيست توده و ... از بهترين راهكارهاي پيش روي بشر به 
شمار مي رودو با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و 
افزايش سطح مصرف انرژي در جهان، ديگر نمي توان 
به منابع موجود انرژي متكي بود و بنابراين كشورهاي 
پي�شرفته دنيا به دنبال يافتن منابع جايگ�زين هستند. 
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پيش بيني برداشت ۴۰ تن
گل نرگس در ُمهر

شيراز|مدير جهادكش��اورزي شهرستان ُمهر در 
جنوب استان فارس اعالم كرد كه پيش بيني مي شود 
امسال بيش از 40 تن گل نرگس از نرگسزارهاي اين 
شهرستان برداشت شود. غالمحسين مظاهري با 
اشاره به وجود 21 هكتار نرگسزار در شهرستان ُمهر، 
گفت: برداشت گل نرگس از اين نرگسزارها در بخش 
اسير شهرستان، از نيمه دوم دي ماه شروع مي شود 
و تا نيمه اس��فند ادامه دارد. او گفت: نرگسزارهاي 
اين شهرستان بيشتر آبي است و محصول توليدي 
آنها روانه بازار شهرس��تان هاي فارس و استان هاي 
تهران، آذربايجان، اصفهان و... مي ش��ود. مظاهري 
خاطرنش��ان كرد: زماني در بخش اسير به ويژه در 
روستاي نوآباد سطح وسيعي زير كشت گل نرگس 
بوده، به نحوي كه دشتي به نام دشت نرگس در اين 
بخش داشتيم اما در س��ال هاي گذشته با توجه به 
نبود بازار مناسب و بي توجهي به توليد اين محصول، 
س��طح آن به چند هكتار كاهش يافته است. مدير 
جهادكشاورزي شهرس��تان ُمهر ادامه داد: اخيراً با 
توجه به مناسب ش��دن بازار و ورود سرمايه گذاران 
در اين بخش سطح كش��ت نرگس در اين منطقه 

افزايش يافته است.

ريزش گچ سقف مدرسه
و وحشت دانش آموزان مينابي

بندرعباس|درحالي ريزش گچ سقف مدرس��ه 
در روس��تاي راونگ شهرس��تان مين��اب موجب 
ترس و وحش��ت دانش آموزان در كالس درس شد 
كه سرپرست اداره كل نوس��ازي و تجهيز مدارس 
استان هرمزگان مي گويد: مدرسه شهيد »پورولي« 
راونگ با قدمت 44 س��اله در اولويت نوسازي قرار 
ندارد. سرپرست اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس 
هرمزگان درباره اين حادثه گفت: در اين حادثه سقف 
ريزش نكرده بلكه بخش��ي از گچ زير سقف ريخته 
است و دانش آموزي نيز آسيب نديده است. هاشمي 
افزود: شهرستان ميناب 80 مدرسه غيراستاندار دارد 
و اكنون اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان 
30 مدرسه در دست ساخت در اين شهرستان دارد. 
هاشمي گفت: هر ساله با توجه به محدوديت بودجه 
و وضعيت مدارس، مدارس اولويت دار براي نوسازي 
از سوي آموزش و پرورش منطقه اعالم مي شود كه 
مدرسه شهيد پورولي راونگ جزو اولويت هاي سال 

97 و 98 نبوده است.

اعطاي ۲۶۴ هزار سبد كاال
به خانواده هاي اصفهاني

اصفهان|مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
اس��تان اصفهان گفت: 264 ه��زار و 272 خانواده 
اصفهاني تحت حمايت اين نهاد سبد كاالي طرح 
حمايت غذايي دولت را دريافت كردند. محمودرضا 
متين پور اظهار كرد: اين تعداد س��بد كاال در س��ه 
نوبت ماه رمضان، شهريور و آبان ماه به مددجويان 
پرداخت شد و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال در 
دو نوبت ديگر نيز پرداخت شود. وي با اشاره به اينكه 
اين كمك هزينه از طرف دولت و به  صورت مستقيم 
به  حساب سرپرس��تان خانواده هاي تحت حمايت 
كميته امداد اصفهان واريز مي شود، گفت: در آبان 
ماه 91 هزار و 565 خانوار تحت حمايت كميته امداد 
در استان اصفهان از بسته حمايت غذايي بهره مند 
ش��دند. مديركل كميته امداد ام��ام خميني)ره( 
استان، با اش��اره به افزايش مبلغ پرداختي در اين 
مرحله نسبت به مرحله هاي قبل، خاطرنشان كرد: 
خانوارهاي يك نفره 100 هزار تومان، خانوارهاي دو 
نفره 150، سه نفره 200، چهار نفره 250 و پنج نفره 

و بيشتر 300 هزار تومان دريافت كردند.

نماينده مردم ايرانشهر
در مجلس در گذشت

زاهدان|رييس اورژانس پيش بيمارستاني و مدير 
حوادث دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر از جان باختن 
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي 
در سانحه رانندگي خبر داد. محمودرضا ناصح اظهار 
داش��ت: بر اثر س��انحه رانندگي در محور زاهدان � 
خاش، محمودنعيم اميني فرد نماينده مردم ايرانشهر 
در مجلس شوراي اسالمي و 2 نفر ديگر جان خود را 
از دست دادند.رييس اورژانس پيش بيمارستاني و 
مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر ادامه 
داد: اين حادثه ساعت 12 ظهر يكشنبه اتفاق افتاده 
است. وي عنوان كرد: بر اثر برخورد دستگاه ويتاراي 
حامل نماينده م��ردم ايرانش��هر درمجلس و يك 
خودروي پرايد در منطقه جون آباد خاش سرنشينان 

هر دو خودرو جان خود را از دست دادند.

قاچاقچيان سوخت
غافلگير شدند

ماكو|فرمانده انتظامي ماكو گفت: پنج دس��تگاه 
تريلي كه حام��ل 100 هزار ليتر س��وخت قاچاق 
بود، در اين شهرس��تان توقيف و پنج متهم در اين 
زمينه دستگير شدند. س��رهنگ حسين شهريار 
فرمانده انتظامي ماكو گفت: ماموران انتظامي ماكو 
حين گش��ت زني در خروجي ش��هر و محل توقف 
تريلي ها به پنج دستگاه تريلي مظنون شده و آن را 
توقيف كردند. او اضافه كرد: در بازرسي ماموران از 
اين تريلي ها، 100 هزار ليتر سوخت قاچاق از نوع 
گازوييل كشف و ضبط شد. سرهنگ شهريار ادامه 
داد: در اين رابطه، رانندگان خودروها دس��تگير و 
پنج دستگاه تريلي نيز توقيف شد. مقابله با سرقت، 
مقابله با كاالي قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه 
با ناهنجاري ها و بد اخالقي هاي اجتماعي و كاهش 
تص��ادف از اولويت هاي پنج گان��ه نيروي انتظامي 

آذربايجان غربي در سال جاري است.

چهرههاياستاني



اخبار

وزير كشور، استانداري گيالن را براي اقدام فوري جهت احياي تاالب انزلي تا 10 روز آينده مكلف كرد

ضرب االجل براي نجات تاالب انزلي
سال ها از آغاز روند مرگ تدريجي تاالب انزلي مي گذرد و 
پيش بيني كارشناس ها بر اين است كه اگر با همين سرعت 
بر حجم رسوبات اضافه شده، گياهان مزاحم همچنان رشد 
كرده و نفس انزلي را قطع كنند، ساخت و سازها، سدسازي 
و طرح هاي مخرب محيط زيس��تي به ش��يوه فعلي ادامه 
 داشته باشد و چاره اي براي پااليش تاالب انديشيده نشود، تا

10 سال ديگر اثري از تاالب انزلي نمانده و به طور كامل از 
بين مي رود. موضوع تاالب انزلي آنقدر مهم بود كه حاال بعد 
از هشدارهاي چندين و چند ساله كارشناسان محيط زيست، 
وزارت كش��ور و در راس آن وزير كش��ور بررسي معضالت 
و احياي تاالب انزلي را به اولويت نخس��ت دولت در حوزه 
محيط زيس��ت تبديل كرده و در پي آن استانداري گيالن 
ظرف 10 روز آينده بر چند اقدام فوري مكلف شد. دستور 
وزير كشور به استانداري براي اقدام فوري حفاظت از تاالب 
انزلي در حالي است كه تاكنون طرح ها و برنامه هاي بسياري 
براي نجات تاالب انزلي تدوين شده اما بسياري از آنها مورد 
انتقاد كارشناسان بوده است از طرح بايوجمي كه با دستور 
دادستاني متوقف شد تا اقداماتي كه آژانس همكاري هاي 
بين المللي ژاپن )جايكا( براي احياي تاالب انجام داده است، 
حاال مشخص نيست سند جامع احيا و نجات تاالب انزلي كه 
با دستور ويژه وزير كشور قرار است تدوين شود، تاالب را به 
سمت احيا مي برد يا باز هم زخمي ديگر بر آن وارد مي كند.

 تكليف وزير كشور براي استانداري گيالن 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزير 
كشور روز گذشته درباره تكاليفي كه اسحاق جهانگيري 
براي استانداري گيالن معين كرده است، گفت: وزير كشور 
دستور داده با توجه به ضرورت تعيين دقيق محدوده بستر، 
حريم و عرصه تاالب انزلي، مقررشده استانداري گيالن، با 
هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط در سطح ملي و استاني، از 
جمله وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، 
بنياد مسكن انقالب اسالمي، سازمان حفاظت محيط زيست 
حداكثر ظرف مدت 10 روز، نسبت به انجام اقدامات الزم در 
راستاي تعيين تكليف نهايي محدوده دقيق بستر و حريم و 

عرصه تاالب انزلي اقدام و نتيجه را اعالم كند.
بابك دين پرس��ت افزود: ع��الوه بر دو تكلي��ف فوق براي 
استانداري گيالن از سوي دولت، استانداري گيالن براساس 
ابالغيه هاي قبلي مكلف شده تا نسبت به تعيين دقيق الزامات 
و ضرورت هاي فعلي، براي كنترل و كاهش شتاب تخريبي 
فعلي تاالب و احياي منظم آن، متناسب با تكاليف قانوني 
دستگاه هاي مسوول و متولي اقدام و نتيجه را در قالب سند 
جامع احياء و نجات تاالب انزلي كه دربرگيرنده برنامه هاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و اقدامات سلبي و ايجابي 
خواهد بود، تدوين و ظرف مدت 10 روز ارايه كند.همچنين 
استانداري گيالن مكلف شده ضمن احصاء مهم ترين عوامل 
تخريب جدي تاالب انزلي طي سنوات اخير، گزارش دقيقي 
از ميزان نقش و اثرات ناش��ي از قصور، سهل انگاري و تعلل 
تمامي دستگاه هاي اجرايي مسوول كه منجر به ايجاد بحران 
جدي براي تاالب شده، از جمله تصرفات غيرقانوني حريم و 

بستر تاالب، تغيير كاربري هاي غيرمجاز اراضي منابع طبيعي 
حوضه به سكونتگاه ها و عرصه هاي كشاورزي، ورود پساب 
فاضالب هاي صنعتي و شهري و زباله ها به تاالب مذكور، 
 اجراي طرح ها و پروژه ه��اي عمراني متداخل با تاالب كه 
به دليل غيراصولي بودن، منجر به نابودي تاالب موصوف 
شده اس��ت، تهيه و ظرف مدت 10 روزه اعالم كند تا براي 
رسيدگي و اقدام الزم به مراجع قانوني ذي ربط منعكس شود.

به گفته دين پرست، معاون اقتصادي وزير كشور، سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اعالم كرده كه اج��راي برخي از 
پروژه هاي عمراني اس��تان نظير خط آهن رشت- انزلي، 
كنارگذر انزلي، منطقه آزاد كاسپين، سدسازي در حوضه 
آبريز تاالب انزلي و موارد مشابه، تهديدات جدي براي آينده 
تاالب انزلي قلمداد مي ش��وند كه در همين راستا سازمان 
حفاظت محيط زيست هم مكلف شده مستندات مربوط 
به اعالم الزامات زيس��ت محيطي جهت اجراي طرح هاي 
مذكور به دستگاه هاي مرتبط، به همراه انحرافات احتمالي 
صورت گرفته درروند اجراي طرح ها را ظرف مدت يك هفته 
ارايه كند.در وزارت كشور همچنين در خصوص مانده اعتبار 
۸۵0 ميليارد ريالي مصوب سال ۹۷ هيات وزيران كه براي 
مديريت خشكسالي و احياي تاالب انزلي در اختيار سازمان 
 حفاظت محيط زيست قرارگرفته بود نيز بحث و بررسي و 
به دليل عدم هزينه كرد آن در موعد قانوني به خزانه برگشت 
داده شده است كه با اتخاذ تمهيدات قانوني به برنامه بودجه 
جهت تخصيص و تامين فوري مانده اعتبار مذكور از محل 
منابع اعتباري س��ال جاري اقدام مي ش��ود. همچنين در 
نشس��ت بررس��ي تاالب انزلي وزارت كشور بر موضوعات 
فرعي ديگري نظير بررس��ي وضعي��ت گونه هاي مهاجم 
نيز مورد بحث و بررس��ي قرارگرفته و با عنايت به ضرورت 
مقابله با گونه هاي غيربومي و مهاجم از جمله سنبله آبي در 
گام نخست استانداري گيالن مكلف شده با بهره گيري از 
ظرفيت تمامي ماشين آالت و تجهيزات موجود در سطح 
استان نس��بت به اجراي طرح جمع آوري سنبله هاي آبي 

تاالب انزلي اقدام كند.

 نگاهي به يك طرح پر سر و صدا 
طرح علمي-  تحقيقاتي زيست پااليي تاالب انزلي كه توسط 
سازمان حفاظت محيط زيست، به منظور كاهش مواد آلي 
)لجن( بستر تاالب، تنظيم سطح اكس��يژن آب، افزايش 
فعاليت فيتوپالنگتني، افزايش توان زيست پااليي تاالب، 
ارتقاي عمق آبگيري و احياء زنجيره هاي زيستي در تاالب 
بندر نزلي در حال اجرا بود، به دليل طرح ش��كايت صورت 
گرفته از سوي دادستاني شهرستان بندرانزلي مبني بر وجود 
مخاطرات كاربري از تاريخ 1۹ خردادماه امسال متوقف و 
پرونده قضايي آن اخيرا به استان تهران ارسال شده است كه با 
توجه به حساسيت موضوع و ضرورت اتخاذ برخي تمهيدات 
دادستاني كل كشور؛ دستورات الزم را براي تسريع درروند 
بررسي پرونده مربوط به اجراي پروژه علمي- تحقيقاتي 
زيست پااليي تاالب انزلي را صادر كند. البته ستاد نانو كشور 
هم صراحتا مخالفت خود را براي اجراي طرح بايوجمي اعالم 

كرده بود و سازمان بين المللي جايكا نيز درگذشته تصريح 
كرده كه به هيچ وجه اين طرح اجرا نشود، چون نه فقط باعث 
هدر رفت هزينه بسيار خواهد شد بلكه خطر هاي اكولوژيك 
و زيست محيطي هم ايجاد مي كند. خطر هاي ماده نانو دي 
اكسيد تيتانيوم و نانو كلرايد نقره كه سازمان محيط زيست 
در اين طرح استفاده مي كند، از سوي بسياري از استادان 
دانش��گاه تهران و كارشناسان اثبات ش��ده است. محمد 
الهوري، كارشناس محيط زيست درباره اين موضوع بيان 
كرد: استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم يا همان بايوجمي 
كه اساس��ا در تصفيه فاضالب ها به كار گرفته مي شود در 
محيط باز و غيرقابل كنترل تاالب، بسيار خطرناك و در نهايت 
منجر به مسموم شدن تاالب خواهد شد. تكليف هزاران تن 
رسوب اكسيد تيتانيومي كه در اين فرآيند نشست كرده و به 
همراه غذاي آبزيان به سفره هاي حاشيه نشينان و حتي ساير 
شهرها و استان ها منتقل خواهد شد، چه مي شود؟او افزود: 
مطالعات بسياري از اثرات منفي استفاده از اكسيد تيتانيوم 
روي موش هاي آزمايشگاهي كه رفتارهاي بيولوژيك بسيار 
نزديكي با انسان دارند انجام شده و نتايج آزمايش و احتمال 

بروز سرطان را در آنها معني دار نشان داده است.

 جايكا براي تاالب انزلي چه كرد؟ 
رييس دفتر جايكا در ايران، اسفند ماه سال ۹۷ در سمينار 
بررسي دس��تاوردهاي پروژه مديريت اكولوژيك تاالب 
انزلي به پايان يافتن ف��از دوم پروژه مديريت اكولوژيك 

تاالب انزلي در ارديبهشت ۹۸ اشاره كرد و گفت: طراحي 
و اجراي يك طرح ميان  مدت به منظور تقويت و توسعه 
طرح هاي انجام ش��ده، مي تواند تاالب انزلي را به سمت 
احيا س��وق دهد. تاناكا با اش��اره به هزينه كرد مبلغ 1.6 
ميليون دالر از سوي جايكا به منظور اجراي فاز دوم طرح 
جامع مديريت يكپارچه حفاظت تاالب انزلي اظهار كرد: 
 به منظور توسعه و تقويت دستاوردهاي طرح هايي كه در 
1۵ سال گذشته، انجام گرفته، پيشنهاد شد كه طرحي 
ميان  مدت ب��راي تقويت و تداوم طرح ه��اي مذكور كه 
اجرايش مي تواند به حفاظت از تاالب ارزش��مند انزلي 
بينجامد، تهيه شود. اما اكنون اين سوال مطرح است كه 
چقدر حضور جايكا در روند احياي اين تاالب كه روندي 
بسيار كند داشته، موثر بوده است؟تاسيس كميته  مديريت 
تلفيقي تاالب انزلي در 1۵ تير 1۳۹0 از مهم ترين اقدامات 
جايكا در اين عرصه اس��ت. اما چند كار گ��روه هم در زير 
مجموعه اين كميته اقداماتي را براي احياي تاالب انزلي 
انجام مي دادند. كارگروه حفاظت و احياي تاالب به مواردي 
چون مطالعه پستانداران و پرندگان،  كنترل گياه سنبل آبي 
به عنوان گونه مهاجم و بيگانه اختصاص داشت، كارگروه 
پايش، به پايش كيفيت آب و رسوب در تاالب انزلي و حوضه 
آبخيز آن مي پرداخت همچنين كارگروه مديريت كاربري 
اراضي و منطقه بندي محيط زيستي اقدام به جمع آوري 
اطالعات براي طرح منطقه بندي محيط زيستي، تحليل 
تصاوير ماهواره اي و پيمايش ميداني اختصاص داش��ت. 

كميته مديريت آبخيز، طرحي يكپارچه به منظور كنترل 
جريان رس��وب وارده به تاالب انزلي اج��را كرد اما فعاالن 
محيط زيست معتقدند درمان دردهاي تاالب انزلي در دست 
ژاپني ها هم نبود. نس��يم طواف زاده، فعال محيط زيست 
درباره اين موضوع بيان كرد: به نظر مي رسد فعاليت هاي 
صورت گرفته از سوي جايكا اصال در راستاي احياي تاالب 
انزلي نبوده است. حقيقت اين اس��ت كه ما از تيم جايكا 
استفاده اي كه آنها از حضور در ايران بردند را نبرديم و شايد 
به اين دليل بوده كه مهياي بهره مند شدن از حضورشان 
نبوديم يا برنامه اي براي استفاده اصولي نداشتيم. اين طور 
به نظر مي رسد كه تيم جايكا در دوره اول براي حضور در 
تاالب انزلي بس��يار تالش كرد و كارشناسان زبده اي را در 
منطقه داشت؛ به عنوان مثال تيم سري اول در حوزه آموزش 
محيط زيست از گروه كارشناسان انگليسي استفاده كرد- در 
ژاپن نيز آموزش محيط زيست توسط امپريال كالج لندن 
برنامه ريزي و طراحي شده است- اما در دوره دوم از افراد كم 
 تجربه ژاپني استفاده شد و انگار به نوعي اين موضوع تبديل 

به فرآيند كارآموزي براي دوستان ژاپني شد. 
او افزود: يكي از نواقص عمده از سوي تيم ايراني، عدم ثبات 
در همكاري متقابل با تيم ژاپني بود. يعني در هر فاز آموزشي 
گروهي از كارشناس��ان براي آموزش به ژاپن اعزام شدند و 
بدون چرخش اطالعات و بازگرداندن سرمايه هزينه شده از 
چرخه خارج يا فقط خاطرات سفر خويش را ارايه كردند. در 
واقع بايد گفت، شفافيت دستاورد پروژه بسيار اندك است.
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سنگ اندازي در تامين 
داروي بيماران

رييس سازمان غذا و دارو از سنگ اندازي هاي مستقيم 
امريكا ب��راي تامين داروهاي بيم��اران MPS خبر 
داد و گفت: امريكايي ها مش��خصا به شركت كره اي 
توليدكننده داروه��اي MPS اعالم كردند كه اگر با 
ايران كار كرديد، ديگر نمي توانيد با ما و كش��ورهاي 

متحدمان كار كنيد.
 ،MPS محمدرضا شانه ساز درباره وضعيت داروهاي
گفت: داروي MPS جزو اقالمي اس��ت كه به دليل 
مصرف بسيار پايين آن، در دنيا تعداد توليدكنندگان 
محدودي دارد. به عنوان مثال در كشور خودمان گروه 

هدف اين داروها نزديك به ۳00 نفر هستند.
 MPS او با بيان اينكه در دنيا تنها سه شركت داروهاي
را تولي��د مي كنند كه دو ش��ركت امريكايي و يكي 
از ش��ركت ها كره اي است، به ايسنا گفت: متاسفانه 
شركت كره اي هم تحت فشار امريكايي ها و به رغم 
ميل باطني اش نتوانست به ما دارو بدهد. البته ما داريم 
تالش مي كنيم تا از كانال هاي مختلف داروهاي اين 

بيماران را تامين كنيم.
شانه س��از با بيان اينكه در ماه هاي گذش��ته به طور 
مرتب چالش هايي در حوزه تامين داروهاي مختلف 
داشته ايم و خوش��بختانه داروها را تامين كرده ايم، 
ادامه داد: با پيگيري هايي كه انجام مي دهيم، داروهاي 
بيماران MPS را هم تامين مي كنيم. در عين حال 
هنوز براي داروهاي MPS ذخايري داريم و در عين 
حال برخ��ي داروهاي جايگزين آن ني��ز وجود دارد 
كه بيماران بتوانند آن را مصرف كنند و با مش��كل 

مواجه نشود.
او تاكيد كرد: مجامع بين المللي بايد اين رفتار زشت 
امريكا را ببينند. امريكا فقط شعار مي دهد و در ظاهر 
براي مردم ما اشك تمساح مي ريزند، اما در باطن به 

چيزي غير از نابودي كشور و مردم ما فكر نمي كنند.
شانه ساز درباره تامين ساير داروهاي خاص نيز گفت: 
همه داروهاي بيماران خ��اص مانند بيماران ام اس، 
هموفيلي، تاالسمي و... را در اختيار داريم و حتي بخش 
اعظمي از آنها در داخل كشورمان توليد مي شود. در 
حالي كه تا 10 الي 1۵ سال قبل واردكننده صرف اين 
اقالم بوديم، اما در حال حاضر اين داروها در كشورمان 
توليد مي شود. در عين حال در زمينه تامين داروي 
بيماران نقص ايمني كه تعدادش��ان كم بوده و تنوع 
بيماري ش��ان زياد است و شركت هاي محدودي در 
دنيا داروهاي آنها را توليد مي كنند، مقداري معضل 
داش��تيم كه تاكنون داروها را تامين كرديم و از اين 
به بعد هم ان ش��اءاهلل تامين مي كنيم. وي با اشاره به 
ممانعت يك شركت تجهيزات پزشكي آلماني از ارايه 
تجهيزات پزشكي به كشورمان گفت: اين شركت در 
زمينه ارايه پانس��مان هاي ميپلكس بيماران اي بي 
به ما مش��كالتي ايجاد كرد كه البته در حال حاضر 
پانسمان هاي مورد نياز اين بيماران را تامين كرديم. 
در مجموع ذخاير دارويي و تجهيزاتي مان در زمينه 

بيماران خاص كافي است.
شانه ساز تاكيد كرد: در عين حال سازمان هايي مانند 
هالل احمر و س��اير س��ازمان ها و بخش ها يكسري 
از داروهاي بيماران خ��اص را تامين و در اين زمينه 
فعاليت مي كنند. البته به هر حال امريكايي ها و غربي ها 
هر كاري كه از دست شان برآمده انجام داده اند و هر 
سنگي را كه توانسته اند مي اندازند، اما ما هم تالش 
مي كنيم كه داروهاي مورد نيازمان را تامين كنيم. 
امريكايي ها به شدت سنگ اندازي مي كنند و عالوه 
بر فش��ارهاي بانكي كه هر روزنه مبادالتي كه وجود 
داشته باش��د را مي بندند، از طرفي هم به شركت ها 
اعالم مي كنند كه نبايد به ايران دارو بدهند. به عنوان 
مثال امريكايي ها مشخصا به همين شركت كره اي 
توليدكننده داروهاي بيماران MPS اعالم كردند كه 
اگر با ايران كار كرديد، ديگر با ما و كشورهاي متحد ما 
نمي توانيد كار كنيد. شركت هم نمي خواهد بازار چند 
ميلياردي اش را از دست بدهد. بنابراين شركت ها را 

مجبور مي كنند كه با ما كار نكنند. 
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يك بوي بد و چند منبع

۶ وظيفه وزارت بهداشت در اجراي قانون هواي پاك

معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان، 
آموزش پزشكي گفت: بوي نامطبوع در كالن شهر تهران 
منابع متعدد دارد و بيشتر خروجي صنايعي كه از گوگرد يا 
آمونياك استفاده مي كنند يا جاهايي كه فاضالب ميكروبي 
و لجن دارند، مي تواند منشأ بوي نامطبوع در تهران باشد.

محس��ن فرهادي افزود: تهران يك كالن ش��هر است از 
كالن شهر هم عبور كرده و به يك متروپليتن خيلي بزرگ 
تبديل شده است. وضعيت هر گوشه آن با گوشه ديگر فرق 

مي كند. وزش باد در يك جاي اين شهر با جاي ديگر فرق 
مي كند. صنايع مختلفي را در اين ش��هر داريم كه برخي 
با گوگرد كار مي كنن��د و آلودگي تركيبات گوگرد دارند. 

برخي هم با آمونياك كار مي كنند.
او گفت: عالوه بر آن مخازن ب��زرگ را در تهران داريم كه 
نشان مي دهد، تهران شهري بزرگ، پويا و پرجمعيت است. 
در چنين شرايطي انتشار بو در هر زمان ممكن است يك 
علت مختص خود را داشته باش��د. مورد آخري كه بو در 

تهران منتشر شد، علت آن به تركيبات گوگرد نسبت داده 
شد، البته يكسري هم علت آن را به آلودگي هاي آرادكوه 
در جنوب تهران نسبت دادند. معاون مركز سالمت محيط 
و كار وزارت بهداشت به ايرنا گفت: به نظر نمي رسد هر بار 
كه بوي نامطبوع در تهران منتشر مي شود، علت آن يك 
منشأ مشترك باش��د. منابع توليد آلودگي و بو، شرايط 
جوي و جهت باد در زمان هاي مختلف فرق مي كند، پديده 
وارونگي هوا هم در اين مورد تاثير دارد و همه اينها باعث 

مي شود، بوهايي با منشأ و عوامل مختلف را در تهران تجربه 
كنيم.فرهادي درباره ارزيابي وزارت بهداشت از منبع بوي 
نامطبوع در تهران افزود: سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، 
شهيد بهشتي و ايران در اين زمينه در حال بررسي هستند. 
حتي تيم هاي كارشناسي را به محل بو اعزام كرده اند اما 

هنوز به نتيجه مشخص و خاصي نرسيده ايم.
او درباره ش��ايعه زباله هاي راديواكتيو درباره منش��أ بوي 
نامطبوع تهران كه در فضاي مجازي منتشر شده، گفت: 
گزارش��ي درباره دفن زباله هاي راديواكتيو نداش��ته ايم. 
ضمن اينكه تشعش��ات راديواكتيو اصال ب��و ندارد. خطر 
تشعشات راديواكتيو اين است كه نه آن را حس مي كنيم 

و نه بو مي كشيم و نه اينكه اثر خاصي در لحظه انتشار در 
ف��رد دارد ولي تخريب خ��ودش را دارد كه البته تاكنون 
گزارشي از وجود چنين آلودگي اي نداشته ايم. معاون مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت افزود: در مورد بوي 
نامطبوع در تهران بيشتر تركيبات معدني و آلي مورد نظر 
است، تركيباتي كه در آن آلودگي هاي گوگرد و آمونياك 
وجود دارد كه بو زا هس��تند يا فاضالب هاي ميكروبي كه 
لجن فعال دارند و مي توانند توليد بو كنند. يا جاهايي كه 
اختالل در كانال يا لوله هاي فاضالب وج��ود دارد اما در 
مجموع هنوز هيچ نظر قطعي درباره منشأ بوي نامطبوع 

در تهران نمي توان داد.

»قانون هواي پاك« ش��امل ۳۴ م��اده و ۳۹ تبصره از ۲۳ 
مردادماه س��ال ۹6 از سوي رييس جمهور براي اجرا ابالغ 
شد؛ قانوني كه طبق آن عالوه بر سازمان حفاظت محيط 
زيست، ارگان ها و نهادهاي ديگري نيز موظف به پايبندي 

به موارد آن هستند...
وزارت بهداشت نيز يكي از اين نهادها است كه در راستاي 
اجراي بندهاي قانون هواي پاك گام هاي موثري برداشته 
است. به عنوان مثال وزارت بهداشت، در جريان درخواست 
ايران خودرو ديزل از سازمان حفاظت محيط زيست براي 
صدور مجوز جهت توليد سواري ديزلي، مخالفت خود را 
اعالم كرده بود؛ چراكه معتقد است اين خودروها ۲0 برابر 

بيش از خودروهاي بنزيني ذرات معلق توليد مي كنند. 
پيش از اين نيز وزير بهداشت طي نامه اي خطاب به شهردار 
تهران بر لزوم مجهز شدن كاميون ها و اتوبوس هاي ديزلي 
ناوگان حمل ونقل عمومي به فيلتر دوده تاكيد كرده بود و 
خواستار اصالح روند فعاليت ناوگان حمل ونقل عمومي 
بدون فيلتر دوده شده بود. اين در حالي است كه مدتي بعد 
با درخواست مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل مبني 
بر حذف الزام نصب فيلتر دوده روي خودروهاي ديزلي از 
اسحاق جهانگيري ، معاون اول رييس جمهوري، اين مقام 
مسوول خواستار آن ش��ده بود كه تا زمان رفع تحريم ها 
اين موضوع مجدد توسط نهادهاي ذي ربط بررسي شود. 
به دنبال اين درخواس��ت نيز عالوه بر سازمان حفاظت از 
محيط زيست، وزارت بهداشت نيز مخالفت خود را با حذف 

فيلتر دوده از خودروهاي ديزلي اعالم كرد.
البته واكنش وزارت بهداش��ت به موضوع آلودگي هوا به 
همين جا ختم نمي ش��ود؛ مردادماه سال جاري به دنبال 
انتشار اخباري مبني بر آغاز شماره گذاري 1۲هزار دستگاه 
موتوسيكلت كاربراتوري، وزارت بهداشت موضع مخالفت 
 خود را به علت افزايش غلظت آالينده در هواي ش��هرها 
به دنبال شماره گذاري اين تعداد موتورسيكلت كاربراتوري 
اعالم كرد. به دنبال برخي اما و اگرها و پيچ و خم ها در اجراي 
قانون هواي پاك، دكتر عباس شاهسوني _ رييس گروه 
سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 

در گفت وگو با ايسنا، در خصوص وظايف و حدود اختيارات 
وزارت بهداشت در اجراي قانون پاك گفت: وزارت بهداشت 
وظايف گوناگوني طب��ق اين قانون دارد ك��ه يكي از آنها 
طبق تبصره ۳ ماده ۳ اين قانون، تشخيص شرايط اضطرار 
است كه طبق آن كليه اطالعات از سازمان هواشناسي و 
سازمان محيط زيست اخذ شده و داده ها در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي تحليل مي شود. در صورتي كه شرايط هوايي 
به گونه اي باشد كه تهديدي براي سالمت مردم تلقي شود، 
موضوع را به سازمان محيط زيست و استانداري اعالم كرده 
و به دنبال آن با تشكيل كميته اضطرار، تصميمات مقتضي 

اخذ مي شود.
او در مورد ساير وظايف وزارت بهداشت در قانون هواي پاك، 
ادامه داد: طرح پيوست سالمت براي ساخت شهرك هاي 
مسكوني با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي نيز با نظارت 
وزارت بهداشت صورت مي گيرد كه به موجب آن ساخت 
ش��هرك هاي مسكوني بزرگ بايد با اس��تاندارد پيوست 
سالمت اعالم شده از سوي وزارت بهداشت انجام شود كه 
طي مكاتباتي كه با متولي ساخت شهرك هاي مسكوني 

بزرگ داش��تيم، موارد مورد نظر به آنها اعالم شده است.
شاهس��وني افزود: در آيين نامه ماده دو قانون هواي پاك، 
وزارت بهداشت همچنين موظف است مرگ هاي منتسب 
به آلودگي هوا را نيز محاس��به كرده و به مراجع  ذي ربط 
اعالم كند. اين فرآيند از س��ال ۹۴ و قبل از تصويب قانون 
هواي  پاك با مصوبه هيات وزيران در حال اجرا بود، اما در 
موارد قانون هواي پاك نيز به آن اشاره شده است. وي بخش 
ديگر حدود وظايف مشخص شده براي وزارت بهداشت را 
تعيين حد مجاز پرتوهاي يونيزان معرفي كرد و گفت: در اين 
زمينه نيز وزارت بهداشت با همكاري سازمان انرژي اتمي 
و سازمان محيط زيست حدود مجاز پرتوهاي يونيزان را 
مشخص مي كند كه اين موضوع نيز در كميسيون زيربنايي 
دولت در حال انجام است. پرتوهاي يونيزان شامل پرتوهايي 
مانند اش��عه ايكس، گاما، پرتوهاي الكترومغناطيس و... 
است. بررسي هاي ما ميزان مجاز وجود اين پرتوها در هوا را 
مشخص مي كند كه در حال حاضر به جز گاز رادون در برخي 
مناطق كشور در حوزه ساير پرتوها هيچ گزارش نگران كننده 
و حاكي از مشكلي دريافت نكرده ايم. او ديگر وظيفه وزارت 

بهداش��ت در قانون هواي پاك را پايش آلودگي صوتي در 
سطح كشور معرفي كرد و افزود: اين وظيفه نيز با همكاري 
سازمان محيط زيست، وزارت كشور و سازمان شهرداري ها 
دنبال مي شود. سامانه پايش آلودگي صوتي با آيين نامه اي 
كه از س��وي سازمان محيط زيست تدوين شده در كشور 

راه اندازي شده و در حال اجراست.
رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت خاطرنشان كرد: طبق ماده 6۸۸ قانون مجازات 
اسالمي، هر اقدامي كه باعث تهديد سالمت عموم مردم 
شود ممنوع است و وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست 
و سازمان دامپزشكي حق ورود به موضوع را دارند تا متخلف 
را به دادگاه معرفي كرده و پيگير تخلف صورت گرفته باشيم.

 شهرداري تهران پاسخگو نيست
وي با اش��اره به نامه وزير بهداشت به ش��هردار تهران در 
خصوص لزوم نصب فيلتر دوده ب��ر اتوبوس هاي ناوگان 
حمل ونقل عمومي با انتقاد از عدم پاس��خ گويي مناسب 
ش��هرداري تهران تصريح ك��رد: طبق آمار م��ا در وزارت 
بهداشت، تنها 100 اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومي 
ش��هر تهران مجهز به فيلتر دوده شد و اقدامات بيشتري 
صورت نگرفت اين درحالي اس��ت كه پاسخ رسمي نيز به 

نامه داده نشد.
رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت با بيان آنكه كيفيت سوخت نسبت به گذشته بهبود 
يافته است، تاكيد كرد: البته همچنان در برخي موارد ميزان 
گوگرد گزارش شده در بنزين و گازوييل ما چند برابر حد 
مجاز است. مشكل اصلي ما فرسودگي خودروهاست كه 
موجب آلودگي هوا مي شود. طبق ماده ۸ قانون هواي پاك 
سن فرسودگي خودروهاي مختلف اعالم كه اين عدد براي 
خودروهاي شخصي 1۵ سال اعالم شده است. البته به طور 
كلي س��ن خودروهايي كه در ناوگان حمل ونقل عمومي 
فعال هستند، باالست و نوسازي در آن صورت نگرفته است 
كه بايد اقدامات مقتضي براي نوسازي ناوگان حمل ونقل 

عمومي صورت گيرد.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

پس از يك سال انجام شد

 اليحه تغيير ساختار شهرداري تهران به شورا آمد
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

ديروز اعضاي ش�وراي شهر تهران روز پر كاري 
داش�تند و موضوعات مختلفي در اين جلس�ه 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين با توجه 
به شهادت سردار قاسم س�ليماني، دو طرح دو 
فوريتي درباره نام گذاري يك بزرگراه و احداث 

يادمان وي به تصويب رسيد. 
به گزارش »تعادل«، يك فوريت تغيير ساختار 
ش�هرداري، تحقيق و تفح�ص پيرامون مباني 
حقوقي و گزارش عملكرد قرارداد با شركت رسا 
تجارت، طرح اصالحيه مصوبه اعطاي نشان هاي 
شهروندي و الزام شهرداري به محافظت و احياي 
گورس�تان هاي دوالب از ديگ�ر مصوب�ات روز 

گذشته شوراي شهر تهران بود. 
همچني�ن در اين جلس�ه گزارش ط�رح جامع 
پسماند نيز توسط زهرا صدراعظم نوري، رييس 
كميس�يون سالمت، محيط زيس�ت و خدمات 

شهري قرائت شد.

كداممعاونتهايشهرداريحذفميشوند
به گزارش »تعادل«، همانطور كه عنوان ش��د ديروز 
يك فوريت اليحه اصالح ساختار شهرداري روي ميز 
اعضاي شوراي ش��هر قرار گرفت و به تصويب رسيد. 
بحث تغيير س��اختار ش��هرداري اولين بار از س��وي 
محمدعلي نجفي اولين ش��هردار منتخب ش��وراي 
پنجم مطرح شد و شهردارهاي بعدي يعني محمدعلي 
افشاني كه به دليل بازنشسته بودن مجبور به استعفا 
شد و نيز پيروز حناچي شهردار فعلي بر تغيير ساختار 
شهرداري تهران تاكيد داشته و دارند و معتقدند طي 
سال هاي گذشته و به خصوص يك سال آخر فعاليت 
قاليباف كه 13 هزار نفر به اس��تخدام ش��هرداري در 
آمدند، اين س��ازمان بيش از اندازه فربه شده است و 

نياز به تغيير دارد.
شوراي پنجم ش��هر تهران به منظور اصالح ساختار 
شهرداري آبان ماه سال گذشته طرح »الزام شهرداري 
تهران به ادغام و كاهش حوزه هاي معاونت شهرداري 
از ۹ س��طح به حداكثر ۶ س��طح س��ازماني و حذف 
پس��ت هاي قائم مقام يا جانشين و مش��اور در كليه 
واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها و شركت هاي 
تابع��ه« را با 1۶ امضا تقديم هيات رييس��ه كرد و در 
نهايت در دي ماه طرح با عنوان »الزام شهرداري تهران 
به اصالح ساختار سازماني و كاهش حوزه هاي معاونت 
شهرداري و سازمان ها و شركت هاي تابعه و ساماندهي 
مجدد مناطق شهرداري تهران« در شوراي اسالمي 
شهر تهران تصويب شد. روز گذشته شهرداري تهران 
با يك س��ال تاخير يك فوريت اليحه تغيير ساختار 
ش��هرداري را تقديم ش��ورا كرد و اعضاي شورا به آن 

راي مثبت دادند.
حامد مظاهريان، معاون ش��هردار ته��ران درجريان 
بررس��ي لزوم يك فوريت اين اليح��ه گفت: به دليل 
مدت زمان محدودي كه داريم بر لزوم رس��يدگي به 
ساختار اداري ش��هرداري تهران درخواست مي كنم 
به صورت يك فوريت اين اليحه بررس��ي شود.احمد 
مسجدجامعي در مخالفت با فوريت بررسي اين اليحه 
گفت: تغيير س��اختار يك موضوع جدي و درس��ت 
در ش��هرداري تهران اس��ت. حدود 1۰ س��ال پيش 
بررس��ي هاي مفصلي در خصوص اصالح ساختار در 
ش��هرداري انجام شد و بيش از 3۰ جلد كتاب نتيجه 
اين بررسي ها بود. با اين وجود به نظر نمي آيد در مدت 
زماني كه تا پايان عمر اين مديريت شهري باقي مانده، 
اصالح ساختار و تغيير تشكيالت شهرداري اولويت 

شهر باشد.
مسجدجامعي تاكيد كرد: قطعًا اصالح تشكيالت به 
اين دوره نمي رسد و تنها از هم پاشيدگي و تزلزل آن 
براي ما باقي مي ماند. در اين زمان بيش��تر از هميشه 
نياز داريم فعاليت كرده و تصميماتي كه در اين مدت 

گرفته ايم را عمل كنيم. 

اصالحساختارازاهدافشورايپنجماست
حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در طول 
يك سال گذشته موضوع اليحه تغيير ساختار شهرداري 
را پيگيري مي كرد و از تاخير شهرداري در ارسال اين 
اليحه گاليه مند ب��ود. او در موافقت با يك فوريت اين 
اليحه اظهار كرد: اصالح ساختار شهرداري تهران بحث 
بسيار پرمناقشه اي است اما بناست حداكثر همكاري 
بين ش��ورا و ش��هرداري صورت گيرد تا تحقق اصالح 
ساختار با كمترين آسيب انجام شود. اين موضوع بسيار 
قديمي است. در اين ارتباط مطالعاتي در سال ۹۲ انجام 
شد، همچنين در برنامه دوم و سوم پنج ساله شهرداري 
و در مصوبه 1۲ دي ماه سال۹۷، شهرداري ملزوم به تهيه 

اليحه مذكور شده است.
رسولي معتقد اس��ت اين اليحه قطعا اولويت دارد، در 
غير اين صورت چند صد ميليون تومان براي مطالعه 
آن هزينه نمي شد. رسولي در مخالفت با مسجد جامعي 
با بيان اينكه اصالح س��اختار يكي از اهداف ش��وراي 
پنجم است و توجه به مس��ائل مربوط به اداره شهر به 
معناي غفلت از يكي از بزرگ ترين ايرادات س��ازمان و 
مديريت شهري يعني اصالح ساختار نيست، تصريح 
كرد: معتقدم در شرايط كنوني كه حداكثر همگرايي 
ميان شوراي شهر و ش��هرداري تهران وجود دارد بايد 
اين كار مهم را براي شهروندان انجام دهيم زيرا ممكن 
است در شوراي بعدي چنين انسجام و همگرايي وجود 

نداشته باشد.
بر اس��اس اليحه بازنگري و اصالح س��اختار سازماني 
شهرداري تهران، معاونت برنامه ريزي توسعه شهري و 
امور شورا و توسعه منابع انساني با هم ادغام و معاونتي 
با عنوان توسعه مديريت و برنامه ريزي ايجاد مي شود. 
همچنين با توجه ب��ه تداخل اكثريت وظايف معاونت 
هماهنگي و امور مناطق با ساير معاونت هاي تخصصي 
ش��هرداري تهران معاونت هماهنگ��ي و امور مناطق 
و واحدهاي عموم��ي و مديريت تحت نظ��ارت آن از 
تشكيالت شهرداري حذف مي شود. وظيفه پيگيري 
امور و هماهنگي شوراي شهرداران در قالب دبيرخانه اي 

ذيل حوزه شهردار تعريف مي شود.
همچنين شهرداري تهران بر اساس نمودار سازماني 
پيشنهادي شامل معاونت مالي واقتصاد شهر، معاونت 
شهرس��ازي و معماري، معاونت توس��عه مديريت و 
برنامه ريزي، معاونت حمل و نق��ل ترافيك، معاونت 
فني عمران، معاونت خدمات شهري و محيط زيست و 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي است. با توجه به اينكه 
شهرداري تهران بعد از يك سال اليحه اصالح ساختار 
را به شوراي شهر تهران ارايه كرده است معاونت ها را از 
۹ به ۷ رساند و در اين بين معاونت امور مناطق هم حذف 
شد. البته اصالح ساختار و كاهش معاونت ها و سازمان ها 
به منظور چابك سازي شهرداري تهران در دستور كار 
قرار گرفت و همچنين قرار شد معاونت ها و سازمان هاي 

كه كار موازي انجام مي دهند در هم ادغام شود.
البته موارد يادشده بخشي از اليحه ارايه شده از سوي 
شهرداري اس��ت و اين شوراست كه تصميم نهايي را 
در اين باره اتخ��اذ مي كند.اين اليحه پ��س از كش و 
قو س هاي فراوان اليحه اصالح س��اختار شهرداري به 
شوراي اسالمي شهر تهران رسيد اما در اين اليحه فقط 
دو معاونت حذف و معاونت جديدي به اس��م توسعه 
مديريت و برنامه ريزي ايجاد و معاونت امور مناطق هم 
به زير مجموعه شهردار واگذار شد. هنوز معلوم نيست 
اعضاي شوراي شهر قرار است چه تصميمي براي اين 
اليحه مي گيرند. اين در حالي است كه هنوز در بسياري 
از سازمان ها معاونت ها و شركت هاي شهرداري كارهاي 
موازي انجام مي شود كه در اليحه اصالح ساختار به آن 

توجهي نشده است.

صدورپروانهدرطرحهايشهرداري
بالمانعشد

در ادامه جلس��ه روز گذشته افشين حبيب زاده عضو 
كميسيون حمل و نقل ش��وراي شهر در نطق پيش 

از دس��تور خود از رفع محدوديت ص��دور پروانه در 
ام��الك و اراضي واقع در طرح هاي ش��هرداري خبر 
داد و گفت: يكي از مطالبات قديمي ش��هروندان كه 
از سنوات گذش��ته تاكنون گريبانگير برخي از مردم 
و باعث بالتكليفي آنها شده و در نشست هاي مردمي 
به كرات مورد درخواست شهروندان بوده است، نحوه 
مواجهه و تعيين تكليف زمين ها و امالكي اس��ت كه 
سال ها در طرح هاي دولتي و شهرداري قرار گرفته اند.

به دليل مش��كالت مالي شهرداري نه امكان تملك و 
پرداخت بهاي آنها وجود داشت و نه تدبيري در جهت 
خارج كردن اين ام��الك از طرح هاي مذكور صورت 

مي گرفت.
نايب رييس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك 
شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه در سال 
13۶۷ قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي 

دولتي و ش��هرداري ها تصويب شد،  گفت: در تبصره 
يك اين قانون آمده است در صورتي كه اجراي طرح 
و تمل��ك امالك واقع در آن به حداقل 1۰ س��ال بعد 
موكول ش��ود، مالكان امالك واق��ع در طرح از كليه 
حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا 
و تعمير و فروش و اجاره برخوردارند و در صورتي كه 
كمتر از 1۰ سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد 
مي كند ك��ه در زمان اجراي طرح حق مطالبه هزينه 
احداث و تجديد بنا را ندارد كه در س��ال 13۸۰ طبق 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي مهلت هاي 1۰ ساله 

در قانون فوق به ۵ سال كاهش پيدا كرد.
حبيب زاده اظهار كرد: متاس��فانه در سنوات گذشته 
حقوق اساس��ي مردم سال ها مورد غفلت قرار گرفته 
است. چه بسيار افرادي كه تنها سرمايه و دارايي آنها در 
اين طرح ها واقع شده است و سال ها در رفت و آمد بين 

بخش هاي مختلف شهرداري اعم از منطقه، سازمان 
امالك و غيره سرگردان بوده اند. براي رفع اين مشكل 
پس از برگزاري جلسات كارشناسي مستمر و رايزني با 
حوزه شهرسازي و معماري شهرداري تهران در تاريخ 
13۹۸/1۰/۷ نح��وه صدور پروانه س��اختمان جهت 
اراضي و امالك موضوع قانون تعيين وضعيت امالك 

واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ابالغ شد. 
او افزود: بر اساس اين شيوه نامه صاحبان اين امالك 
و اراضي مي توانند براي دريافت پروانه ساختمان يا بر 
اساس شرايط خاص ذكر شده در اين شيوه نامه براي 
واگذاري امالك مذكور به شهرداري ها مراجعه كنند. 
شهرداران مناطق نيز الزم است با سعه صدر و به موقع 
در اجراي قانون اقدام كنند.بر اس��اس اين شيوه نامه 
ص��دور پروانه در امالك و اراض��ي واقع در طرح هاي 

شهرداري با رعايت ضوابط مربوط بالمانع است.
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تمامپروازهاطبقروالو
برنامهدرحالانجامهستند

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
براي انجام مراسم عزاداري شهيد سليماني آمادگي 
كامل داريم و هر تعداد هواپيما كه درخواست شود 
در اختيار ستاد برگزاري مراسم قرار مي دهيم، گفت: 
هيچ ايرالين خارجي هم درخواس��تي مبني بر لغو 
پروازهايش به ايران نداشته است و ميزان پروازها مانند 

روزهاي سابق است.
مقصود اسعدي س��اماني در گفت وگو با ايلنا درباره 
تغييرات پروازي در چند روز گذشته در پي افزايش 
تنش هاي منطقه اظهار كرد: تمام پروازها طبق روال 
و براساس برنامه از پيش تعيين شده در حال انجام 
هستند.وي درباره احتمال لغو پروازهاي از مقصد و 
مبدا عراق گفت: تمام پروازها از عراق و به اين كشور در 

حال انجام است و هيچ مشكلي وجود ندارد.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با تاكيد بر اينكه 
در سه ماه گذشته هيچ محدوديت پروازي نداشتيم، 
گفت: اتفاقات اخير منجر به لغو پروازهاي خارجي 
نشده است و تمام ايرالين هاي خارجي طبق برنامه، 

پروازهاي خود را به ايران و از ايران انجام مي دهند.
اسعدي ساماني تاكيد كرد: هيچ ايرالين خارجي هم 
درخواستي مبني بر لغو پروازهايش به ايران نداشته 

است و ميزان پروازها مانند روزهاي سابق است.

مرزمهرانبه»شهيدقاسم
سليماني«تغييرنامداد

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: به 
پاس رشادت ها و مجاهدت هاي سردار رشيد اسالم، 
شهيد حاج قاسم سليماني، پايانه مرزي مهران گذرگاه 

زائران عتبات عاليات، به نام اين شهيد واالمقام شد.
به گزارش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
عبدالهاشم حسن نيا، رييس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اظهار كرد: اين اقدام به پيشنهاد سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و با موافقت وزير راه 
و شهرسازي انجام شده اس��ت.وي گفت: اگر امروز 
زمينه سفر ميليون ها نفر از محبان اهل بيت عصمت 
و طهارت)ع( و زائران و عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( 
به سهولت و در نهايت امنيت از قلمرو كشورمان به 
عتبات عاليات فراهم اس��ت، قطعًا اين امنيت، ثمره 
و حاصل مجاهدت، تالش و از خودگذش��تگي هاي 
سربازان دالور و رشيد نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران است كه بي شك سردار شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليماني نقش بي بديلي در تأمين امنيت منطقه و 
امكان انجام س��فرهاي امن زائران به عتبات عاليات 
داشته اس��ت، بنابراين به پاس اين رشادت ها پايانه 
مرزي مهران كه هر ساله به ويژه در ايام اربعين گذرگاه 
خيل عظيم دلباختگان اهل بيت)ع( به سوي عتبات 
عاليات است، به نام اين شهيد سرافراز نامگذاري شد.

قطارهايحومهايمنتهي
بهتهرانامروزرايگاناست

مديرعامل شركت راه آهن گفت: ۲3 رام قطار رايگان 
حومه اي در مسيرهاي منتهي به تهران، دوشنبه براي 
جابه جايي عالقه مندان به شركت در مراسم تشييع 

پيكر شهيد سليماني اختصاص يافت.
به گزارش مهر، سعيد رسولي با تسليت شهادت سردار 
سپهبد شهيد قاسم سليماني گفت: ۲3 رام قطار با 
1۰۴ سرويس، شركت كنندگان در مراسم تشييع 
پيكر اين شهيد بزرگوار را از ۵ مسير اسالمشهر- رباط 
كريم- پرند، ورامين- پيش��وا- گرمسار، هشتگرد- 
قزوين- تاكستان، قم و فيروزكوه به تهران و بالعكس 
به صورت رايگان جابه جا مي كنند.وي با اش��اره به 
اينكه اين قطارهاي حومه اي ظرفيت جابه جايي ۴۰ 
هزار مسافر را دارد، افزود: شركت راه آهن همچنين ۴ 
رام قطار فوق العاده در مسير تهران - كرمان و بالعكس 
براي شركت كنندگان در مراسم تشييع پيكر پاك 
سردار سليماني با ظرفيت ۲ هزار و ۴۰ صندلي تدارك 
ديده؛ ضمن اينكه به قطارهاي برنامه اي اين مسير 
نيز، ۲ واگن اضافه با ظرفيت ۸۰ صندلي افزوده شده 
است.معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: قطارهاي 
تهران - يزد نيز در روز شانزدهم دي ماه تا شهر كرمان 
ادامه سير مي دهند تا ظرفيت بيشتري براي جابه جايي 

مردم شهيدپرور ايران افزوده شود.

تصميماتجديددربارهسهميه
بنزينوانتهاطبقپيمايش

مديركل دفتر حمل و نقل كاال سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي با بيان اينكه راننده و ناوگان 
وانت در كش��ور براي حمل بار و دريافت سهميه 
سوخت، بايد بارنامه دريافت كنند، گفت: راننده ها 
براي دريافت كارت هوش��مند خ��ود و وانت  ها، 

اقدام كنند.
غالمحسين دغاغله در گفت وگو با فارس، درباره 
سهميه س��وخت ناوگان وانت بار كه از بهمن ماه 
امس��ال بر اس��اس پيمايش خواهد ب��ود، اظهار 
كرد: برابر ضوابط و مقررات ت��ردد در جاده هاي 
برون شهري مستلزم دارا بودن اسناد حمل است 
كه در حمل بار، موضوع اخذ بارنامه الزامي است.

وي ادامه داد: در راستاي ساماندهي وانت بارها و 
افزايش ايمني تردد اين ناوگان در جاده ها، سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در دو تا سه سال 
گذشته ضوابط فعاليت ناوگان و راننده وانت بارها 
را ابالغ كرد.مديركل دفتر حم��ل و نقل كاال در 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: در 
اين راستا تعدادي از رانندگان وانت بارها از بارنامه 
براي حمل بار در جاده ها، استفاده مي كنند.دغاغله 
افزود: از چندي پيش كه موضوع س��هميه بندي 
بنزين مطرح شد، در مصوبه كارگروهي كه شركت 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي مس��ووليت 
كارگروه آن را برعهده دارد، س��هميه هايي براي 
ناوگان وانت بار كم مصرف و پرمصرف )ماهانه 3۰۰ 

ليتر و ۴۰۰ ليتر( در نظر گرفته شد.

اثرگذارياندكتغييرنرخ
بنزينبربازارمسكن

مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار مسكن با بيان 
اينكه ش��اخص هاي ماهانه در بازار مس��كن قابل اتكا 
نيست، گفت: بس��ياري افراد تصور مي كنند به ميزان 
افزايش نرخ بنزين، قيمت ساير كاالها از جمله مسكن 
نيز بايد رشد كند؛ در حالي كه بنزين سهم مشخصي از 
سبد خانوار دارد و شوك افزايش نرخ سوخت بر بازارها 

فقط يك بار رخ مي دهد.
س��لطان محمدي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: با 
تغيير نرخ بنزين، فرضيه اي به جامعه القا شد كه گويي 
قيمت همه كاالها به همان ميزان باال مي رود و شاهد 
تورم غيرقابل كنترل خواهيم بود. متاس��فانه بعضي 
اقتصاددانان هم اين موضوع را مطرح كردند، در حالي 

كه فرضيه  درستي نبود.
وي افزود: بنزين سهم مشخصي از سبد خانوار را شامل 
مي شود و به لحاظ منطقي مي توان پيش بيني كرد كه 
اثر افزايش قيمت بر همه بازارها از جمله بازار مسكن 
ناچيز باشد و همين اتفاق هم افتاد. افزايش قيمت بنزين 
به 3۰۰۰ تومان تاثير ۲ تا 3 درصد در در شاخص تورم 
ايجاد كرد كه براي يك بار اتفاق مي افتد و محو مي شود.

اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه بسياري از 
مالكان از رونق ايجاد ش��ده در آذرماه اس��تفاده كرده 
و واحدهاي خود را به فروش رس��اندند، گفت: ادراك 
و برداشت بخش��ي از جامعه اين بود كه ما با يك تورم 
افسارگس��يخته پس از تغيير قيمت س��وخت مواجه 
مي ش��ويم و اين باعث ش��د كه خريداران به صرافت 
بيفتند كه قبل از گران شدن، خريد خود را انجام دهند. 
بعضي فروشندگان هم كه فكر مي كردند بازار به سمت 

ركود مي رود از اين رونق اس��تفاده كردند و واحد خود 
را فروختند. اين باعث ش��د، حجم معامالت باال برود و 
قيمت ها مقداري اندكي افزايش يابد اما به نظر من اين 
ش��رايط پايدار نخواهد بود و اين طور نيست كه دوباره 

شاهد رشد غيرقابل كنترل قيمت ها باشيم.
سلطان محمدي تصريح كرد: چشم انداز بازار مسكن به 
لحاظ قيمت هاي اسمي، قوي نيست. مگر اينكه تورم را 
لحاظ كنيم. ما در تحليل ها بحث تورم را خارج مي كنيم 

و قيمت هاي حقيقي را در نظر مي گيريم.
وي درباره افزايش 3۴ درصدي ماهيانه قيمت مسكن 
در منطقه ي��ك تهران گفت: اوال تعداد معامالتي كه 
در منطقه يك انجام مي ش��ود خيلي باال نيس��ت، از 
اين رو، مقايس��ه قيمت در دو ماه مختلف نمي تواند 

مالك باشد.
 از سوي ديگر تغيير تركيب واحدهاي فروش رفته بايد 
مدنظر قرار گيرد. مشكل آماري كه مراكز ارايه مي دهند 
اين اس��ت كه اثر تغيير قيم��ت را در نظر نمي گيرد و 
ميانگين را مالك قرار مي دهند. حال آنكه در يك ماه 
ممكن است واحدهاي ضعيف تر فروش رود و در ماه بعد 
واحدهاي مرغوب تر فروخته شود. اين به معناي افزايش 
قيمت نيست بلكه ناشي از تغيير سبد قيمت هاي بازار 

بوده است.
اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: در اكثر كشورهاي 
جه��ان اثر كيفيت را در تغيير ش��اخص قيمت لحاظ 
مي كنند و در تحليل خود، واحد فروش رفته را به واحد 
استاندارد تبديل مي كنند. بدين صورت كه بر اساس 
امكاناتي كه واحدها دارند قيمت را تعديل مي كنند. ولي 
در شاخص هاي ايران قيمت ميانگين لحاظ مي شود و 
به همين دليل ممكن اس��ت در شاخص هاي ماهيانه 

نويزهايي را ش��اهد باش��يم. تفاوت قيمت واحدها در 
منطقه يك تهران خيلي باال است و از قضا فروشندگاني 
ك��ه در بازار مس��كن منطقه يك فعالي��ت مي كنند، 
فروشندگان تحليل گري هستند. بسياري از اين افراد 
برداشتشان اين بود كه در اين شرايط بايد بفروشند و 
با توجه به اينك��ه واحدهاي مرغوب به فروش رفت در 

شاخص كلي قيمت تاثير گذاشت.
به گفته س��لطان محمدي، در بازار مس��كن قضاوت 
روي ش��اخص هاي ماهيانه چندان قابل اتكا نيست و 

شاخص هاي سه ماهه خروجي بهتري ارايه مي دهد.
به گزارش ايسنا، آذرماه 13۹۸ ميانگين قيمت مسكن 
شهر تهران به 13 ميليون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر 
مربع رسيد كه نس��بت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 3۹.۹ درصد افزايش يافت. اين 
اولين رشد قابل توجه ماهانه از ارديبهشت ماه امسال 
تاكنون بوده است. بر اساس اعالم دفتر مسكن همچنين 
در آذرم��اه 13۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خريد و فروش 
مسكن در تهران به امضا رسيده كه نسبت به ماه قبل 
13۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۹ درصد 

افزايش نشان مي دهد.

ضربهسيكلهايرونقوركود5ساله
بهبخشآپارتمان

دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان معتقد اس��ت كه 
سيكل هاي رونق و ركود پنج ساله  باعث مي شود تا عالوه 
بر اينكه شاهد جهش هاي بيش از حد قيمت  مسكن 
باشيم، به يك باره توليد مسكن به شدت كاهش و عرضه 

از تقاضا عقب بماند.
فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان در 

گفت وگو با فارس در خصوص اينكه سيكل هاي رونق 
و ركود ۵ ساله مسكن چه ضربه اي به بخش مسكن وارد 
مي كند گفت: سيكل هاي رونق و ركود پنج ساله  باعث 
مي شود تا عالوه بر اينكه شاهد جهش هاي بيش از حد 
قيمت  مسكن باش��يم يك باره توليد مسكن كاهش و 

عرضه از تقاضا عقب بماند.
وي با تاكيد بر اينكه بارها اين مطلب را عنوان كرده ام و 
باز هم مي گويم كه قوانين ناصواب باعث شده تا ساخت 
و س��از به لبه پرتگاه كشيده ش��ود، ادامه داد: صنعت 
ساختمان يك صنعت كامال پيشران اقتصادي و موتور 
محرك اقتصادي است و اين بخش مسكن ارتباط پسين 
و پيشين با چند صد فعاليت صنفي و اقتصادي داشته 
و با آن گره خورده است. حال عدم توجه به آن مي تواند 
عالوه بر كاهش توليد مسكن تبعات بسيار زيادي براي 
اقتصاد كشور داشته باشد.پورحاجت تاكيد كرد: اينكه 
شرايط ساخت و ساز وخيم است بايد اذعان كرد كه اين 
شرايط به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود پس رونق 
بخش مسكن و ساخت و ساز يك امر بديهي براي رونق 
اقتصاد است.وي با اشاره به اينكه كاهش توليد مسكن 
تبعات دارد ي��ا خير؟ تصريح كرد: تبع��ات اين حوزه 
سيكل هاي رونق و ركود ۵ س��ال هاي است كه باعث 
مي شود هم شاهد جهش هاي بيش از حد قيمت  مسكن 
باش��يم و هم اينكه به يك باره توليد مسكن به شدت 

كاهش و عرضه از تقاضا عقب بماند.

توزيعنامناسبساختوساز
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان با تاكيد بر اينكه 
توزيع نامناس��ب ساخت و ساز مس��كن موجب رشد 
واحدهاي خالي از سكنه شده و در جهت خانه دار كردن 

اقشار كم درآمد نيست، گفت: شوراي عالي شهرسازي 
به عدم توزيع مناسب ساخت و ساز مسكن ورود كند.

حسن محتشم در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه 
ساخت و ساز مسكن در حال حاضر كمتر از تقاضا است، 
گفت: توريع نامناس��ب ساخت عالوه بر اينكه موجب 
رشد واحدهاي مس��كوني خالي از سكنه شده باعث 
شده تا اين ساخت و سازها نتواند با هدف خانه دار كردن 

مسكن اقشار كم درآمد باشد.
وي ادامه داد: شوراي عالي معماري و شهرسازي بايد 
شهرداري ها را ملزم كند كه شهرداري ها در مناطقي 
پروانه ساخت صادر كنند كه مسكن عالوه بر مناطق 
پردرآمد در مناطقي با هدف خانه دار ش��دن اقش��ار 

متوسط و كم درآمد هم احداث شود.
محتشم اضافه كرد: پس اگر ساخت و سازي هم در حال 
حاضر صورت مي گيرد، به دليل عدم تطبيق ش��رايط 
س��اخت با قدرت خريد متقاضيان مس��كن نيست و 

جوابگوي اين اقشار نبوده است.
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به 
اينكه توزيع نامناسب س��اخت مسكن باعث افزايش 
تعداد واحدهاي مس��كوني خالي از س��كنه و تخريب 
محيط زيست مي ش��ود اظهار كرد: بايد به يك نكته 
ديگري هم توجه داش��ته باشيم و آن اين است كه اگر 
عرضه مس��كن به تقاضا نزديك نش��ود باعث افزايش 

قيمت مسكن خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر با انباش��ت تقاضاي مسكن 
مواجه هستيم و ساالنه نيز ۷۰۰ هزار ازدواج در كشور 
به ثبت مي رسد. پس اگر دولت برنامه ريزي مناسبي 
نكند اين انباشت تقاضا سرباز زده و باز هم جهش قيمت 

مسكن خواهيم داشت.

در جلس�ه ديروز،  دو فوريت طرح نام گذاري 
بزرگراه رسالت حد فاصل كردستان تا شهيد 
ياس�يني به نام سردار ش�هيد سپهبد قاسم 
سليماني مطرح ش�د كه اين طرح با موافقت 
همه اعضا به تصويب رسيد. عالوه بر اين، دو 
فوريت طرح احداث يادمان س�ردار سپهبد 
ش�هيد قاس�م س�ليماني از طريق فراخوان 
بين المللي در صحن ش�وراي شهر بررسي و 
تصويب ش�د. همچنين كلي�ات اين طرح دو 
فوريت نيز به رأي گذاش�ته شد كه با 1۷ رأي 
موافق به تصويب رس�يد و علي اعطا، رييس 
كميته معماري شوراي شهر تهران به عنوان 
ناظر اجراي اين طرح انتخاب ش�د. افزون بر 
اين، برخي اعضاي ش�ورا در تذكرات و نطق 
پيش از دستور خود ياد و خاطره اين شهيد را 

گرامي داشتند.
محسن هاش�مي رييس شوراي تهران ضمن 
گرامي داش�ت ياد و خاطره سردار سليماني 
گفت: او تنها يك فرد نبود، بلكه يك سرمايه 
اجتماعي محس�وب مي شد و صدالبته امروز 
با شهادت حاج قاسم، اين سرمايه اجتماعي، 
نه تنها از بين نرفته اس�ت بلكه به لطف الهي 
چندين برابر ش�ده است و قاسم سليماني به 

عنوان يك الگو براي همه پاسداران و سربازان 
ايران اس�المي و جوانان ش�يفته در سراسر 

جهان، ماندگار شده است.
هاش�مي گفت: به دليل ارتباط ويژه س�ردار 
س�ليماني با آي�ت اهلل هاشمي رفس�نجاني، 
مي توانم ش�هادت بدهم كه اخالص، صداقت 
و تواضع حاج قاس�م در ميان مسووالن نظام 
ك�م نظي�ر ب�ود و امانت�داري و صداقتش در 
انتقال حقايق و اطالعات به مس�ووالن ارشد 
نظام مثال زدني بود و به همين علت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني نس�بت به صحت و دقت 
گزارش�اتي كه به وس�يله س�ردار سليماني 
به ايش�ان ارايه مي ش�د، اطميناني مضاعف 

داشتند.
افشين حبيب زاده نيز در نطق پيش از دستور 
خود در اين باره گفت: نام س�ليماني در ايران 
ماندگار ش�د. نامي كه قرين شجاعت، ايمان، 
وف�اداري و دفاع بي وقفه از مرز و بوم اس�ت. 
ايش�ان س�رداري جس�ور در برابر دشمن و 
متواض�ع در ميان م�ردم بودند. ب�ه تحقيق 
مي گويم س�ردار در قلب يكايك افرادي كه 
دلش�ان براي ايران مي تپيد، جاي مي گرفت.
سردار س�ليماني اهل سياست و گواهي بر ما 

در سياست ورزي بود.محمد عليخاني رييس 
كميسيون حمل و نقل شوراي شهر نيز نطق 
پيش از دس�تور خود را به بزرگداشت سردار 
سليماني اختصاص داد و گفت: سپهبد شهيد 
حاج قاس�م س�ليماني كه همچون هاش�مي 
بزرگ فرزند كوير بود، امروز ديگر در ميان ما 
نيست. حيات او از آغاز تا شهادت كه به واقع 
حيات جاويدان اس�ت، در مس�ير مجاهدت 
و حض�ور در س�خت ترين صحنه هاي آتش و 
خون رقم خ�ورد. بعد از ش�هادت او مقامات 
امريكايي تالش كردند كه چنين وانمود كنند 
كه ترور او با شائبه حمايت از ملت ايران بوده 
اس�ت اما آنگاه ك�ه ترامپ گف�ت در صورت 
واكنش ايران ۵۲ س�ايت را م�ورد حمله قرار 
مي دهيم كه برخ�ي در فرهنگ ايراني ارزش 
بااليي دارد نش�ان داد كه اي�ن تقابل، تقابل 
با همه آن چيزهايي اس�ت كه به ايران تعلق 
دارد. حاج قاس�م براي بس�ياري از ما نه تنها 
يك چهره اي نظامي، بلكه تبلور مردي بود كه 
برخالف بسياري ديگر تمايلي به وسوسه هاي 
سياسي يا طرفداري از يك جناح خاص پيدا 
نكرد و خواست تا س�رمايه اي متعلق به همه 

ملت ايران باشد.

يادمان
تغيير نام بزرگراه »رسالت« به »سردار شهيد سليماني«

حاشيه بازار
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در يك تحليل پيامدهاي تحريم در بروز فساد بررسي شد

تاكتيك هاي ضد فساد
آيا تحريم در خدمت توسعه فساد قرار دارد؟ ارزيابي ها 
نش��ان از اين دارد، كه تحريم ها دامنه نفوذ فس��اد را 
گس��ترش داده و به نفوذ مسائل امنيتي به حوزه هاي 
اقتصادي و عدم پاس��خگويي و تضعيف ش��فافيت ها 
ني��ز دامن زده اس��ت. به طوري كه آمارها نيز مس��اله 
نفوذ فساد در كشور را تاكيد مي كند و امتياز ايران در 
نماگر كنترل فس��اد كه مربوط به سال 2018 است را 
176 نشان مي دهد. از مصاديق افزايش فساد در كشور 
به دنبال اعم��ال تحريم ها را مي توان »ع��دم واردات 
كاال به رغم تخصيص ارز، افزايش ورودي پرونده هاي 
قاچاق، افزايش پرونده هاي قضايي طي چند سال اخير 
و اخالل در نظام ارزي كشور« برشمرد. در همين راستا، 
معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران با بررسي آثار 
پيامدهاي تحريم در بروز فساد، دو عامل عادي شدن 
فس��اد را »انحصار و رشوه خواري« معرفي كرده است. 
اما نحوه مقابله با فس��اد چگونه بايد باشد؟ اين تحليل 
»حذف انحصار، افزايش رقابت پذيري، حكمراني خوب 
و همچنين رعايت حقوق مالكيت بخش خصوصي« را 
از جمله راهكارهاي اصالحات ضد فساد عنوان كرده 
است. اما در مسير برخورد با فساد در بخش عمومي بايد 
»رويكرد اقتصاد بازار، ساده سازي و افزايش شفافيت 
قوانين و مقررات، كاهش تعداد س��ازمان هاي متولي 
نظارت و پرهيز از كنترل هاي موازي و منطقي كردن 
اختيارات آن«، مورد توجه قرار گيرد. از آن سو، »اعمال 
حاكميت شركتي در بنگاه ها و هماهنگي و همكاري 
بيشتر بنگاه ها در راستاي پرهيز از رقابت هاي مخرب و 
توجه به منافع ملي و گروهي« را از رويكردهاي مقابله 

با فساد در حوزه بخش خصوصي معرفي كرده است. 

  اثر تحريم  بر گسترش فساد
نشست اخير كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد« اتاق تهران با هدف بررسي بررسي آثار تحريم ها 
بر وضعيت فس��اد در ايران با حضور فعاالن اقتصادي، 
مديران برخي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، قوه 
قضاييه، كانون وكالي دادگستري و حقوقدانان، برگزار 
شد. در اين نشست تحليلي با هدف بررسي پيامدهاي 

تحريم در بروز فساد ارايه شد. 
براساس اين گزارش، سازمان بين المللي شفافيت، فساد 
را به منزله سوءاس��تفاده از قدرت عمومي براي كسب 
منفعت خصوصي عنوان كرده است. رابرت كليتگارد 
اقتصاددان سرش��ناس در سال 1988 فساد را حاصل 
تجميع انحصار و تشخيص صالحديد توسط عده اي 
خاص در نبود سيستمي براي پاسخگويي دانست. با 
اين فرمول مي توان در كشور رمزگشايي و زمينه هاي 
ايجاد فساد را شناسايي كرد. مطابق با اين فرمول اندازه 
دولت، انواع محدوديت ه��ا و ممنوعيت هاي تجاري، 
سياست ها و رويه هاي تبعيض آميز، امتيازات انحصاري 
و مجوزهاي خاص و قوانين دست وپاگير در ايران زمينه 
انحصار را ايجاد مي كند. اختيارات مسووالن دولتي براي 
تفسير و اجراي قوانين، به منزله تشخيص صالحديد 
توس��ط عده اي خاص اس��ت. به عالوه آنكه مسووالن 
و تصميم گيران خود را موظف به پاس��خگويي شفاف 
به بخش عمومي درخص��وص تاثير بلندمدت و كالن 
عملكردها و همچنين تصميمات م��وردي و وظايف 
عملياتي خود، نمي دانند. درنتيجه بايد اذعان كرد همه 

شرايط ايجاد فساد در كشور فراهم است.
بررسي روند آثار تحريم بر متغيرهاي اقتصادي كشور 
حكايت از آن دارد كه رشد اقتصادي ايران در دو دوره 
تحريم بسيار تحت تاثير قرار گرفت. تا جايي كه رشد 
اقتصادي كشور در س��ال 1391 به منفي 7.7 درصد 
كاهش يافت. اين روند كاهشي در سال 1392 نيز ادامه 

يافت و افت 0.3 درصد ثبت ش��د. با شروع دور مجدد 
تحريم هاي بين المللي عليه ايران ش��اهد آن هستيم 
كه رشد اقتصادي كشور در س��ال گذشته با افت 4.8 
درصد مواجه شد. هم اكنون نيز انتظار مي رود رقم رشد 
اقتصادي كشور تا پايان سال جاري با افت 9.5 درصد 

مواجه شود. 
براساس اين تحليل، تحريم ها با نشانه گرفتن اقتصاد 
كشور، زمينه فساد هرچه بيشتري را فراهم آورده اند. 
بانك جهاني هر ساله موقعيت كشورها را درخصوص 
كنترل فساد بررسي و كشورها را بر اساس اين شاخص 
رتبه بندي مي كند. آمارهاي منتشر شده از سوي بانك 
جهاني حكايت از آن دارد كه ايران در س��ال 2002 در 
نماگر كنترل فساد ش��اخص بانك جهاني، 50 امتياز 
كس��ب كرده بود و در رتبه 122 جه��ان قرار گرفت. 
مجموع امتيازات ايران براساس اين شاخص در سال 
2010 به 17.6 كاهش يافته و در جايگاه 171ام دنيا 
قرار گرفته  اس��ت. در ادامه اين شاخص براي ايران در 
سال 2018، برابر 15.9 گزارش شده كه كمترين رقم 
از سال 2002 تاكنون است و حكايت از گستردگي فساد 
در كشور دارد. اين در شرايطي است كه ايران در سال 
گذشته ميالدي در جايگاه 176 ام دنيا قرار گرفته است. 
در چنين ش��رايطي بررس��ي زمينه هاي ايجاد فساد 
ضروري به نظر مي رسد؛ چراكه مي تواند قدم نخست در 
مسير اصالح امور باشد. بسياري از اقتصاددانان اعتقاد 
دارند وابس��تگي اقتصاد ايران به نفت در طول ساليان 
گذشته را بايد يكي از داليل اين حجم از فساد گسترده 
دانست و خاطرنشان مي سازند كه ثروت نفت از طريق 
توليد فساد و شكل گيري فعاليت هاي رانت جويانه باعث 
افت رشد اقتصادي در بلندمدت مي شود. كما اينكه با 
بررسي آمار ش��اهد آن هستيم همچناني كه ايران در 
سال 2018 از منظر فساد در باالترين رتبه خود از سال 
2002 قرار گرفته، انتظار مي رود رشد اقتصادي در سال 
جاري به پايين ترين رقم طي 19 سال گذشته برسد. 
عالوه بر اين با تش��ديد تحريم ها تجارت و روابط مالي 
ايران محدود ش��ده و همين موضوع به رقابت پذيري 
كسب وكارها در كشور آسيب وارد كرده است. براساس 

آمار ارايه ش��ده در گ��زارش مجمع جهان��ي اقتصاد، 
رقابت پذيري ايران در سال 2019، كاهش 8 پله اي را 

تجربه كرده و از 111 به 119 رسيده است. 

   اما چه عواملي سبب بروز فساد 
در كشور شده اند؟ 

ارزيابي ها نش��ان از اي��ن دارد كه دو فاكت��ور »انحصار و 
رشوه خواري« زمينه عادي شدن فس��اد در اقتصادها را 
ايجاد كرده اند. منظور از انحصار آن است كه دسترسي به 
منابع در اختيار عده اي خاص باشد؛ يك حق امتيازآور نظير 
مجوزها، معافيت ها، حقوق استثنايي و ... تنها به عده اي 
خاص داده شود كه همه اين موارد زمينه ايجاد تبعيض در 

فضاي غيررقابتي و رانت جويي را فراهم مي كند.
از ديگر منابع ايجاد و تشديد فساد در ايران مي توان به 
»نحوه بهره ب��رداري از منابع طبيعي، قوانين مالياتي، 
قراردادهاي ش��ركت هاي دولت��ي، بدهي و كمك ها، 
مصارف بودجه، پروژه هاي سرمايه گذاري، وجوه خارج 
از بودجه، مستمري بگيران، تداركات، اقتصاد سياسي 
فس��ادهاي بزرگ، آسيب پذيري س��اختارها دربرابر 
فساد، بزرگ بودن دولت و مازاد نيرو در ادارات دولتي، 
عدم ش��فافيت و وجود ابه��ام در زمينه هاي مختلف 
ازجمله قواني��ن و مقررات، ارتباط��ات بين بدنه هاي 
دولتي، نحوه تصميم س��ازي، منابع و مصارف خارج از 
بودجه )شركت ها و بانك هاي دولتي(، سوءاستفاده از 
منابع بودجه اي، عدم وجود نظام دقيق و فني ارزيابي، 
كنترل درون��ي و بيروني ي��ا ارزيابان مس��تقل، خأل 
مكانيسم هاي پاسخگويي، كيفيت پايين نظام اداري 
عمومي )انتصاب و ارتقا بدون توجه به شايستگي(، سطح 
پايين دستمزدها در بخش عمومي )بده  بستان ميان 
ميزان فس��اد و سطح دستمزدها(، تداركات ناكارآمد، 
پيچيدگي نظام مالياتي، تامي��ن اجتماعي و ...، موانع 
شكل گيري و اس��تمرار فعاليت كسب وكارها، قوانين 
و مقررات زايد و غيرضرور، اختيارات و صالحديدهاي 
غيرمنطق��ي مقامات عموم��ي، كنت��رل قيمت ها، 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي تج��اري، محدوديت 
دسترسي عموم به همه مقررات و قوانين وضع يا اصالح 

شده و محدوديت دسترسي عموم به آمار و اطالعات« 
اشاره كرد. همچنين براساس تحليلي كه كميسيون 
»حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد« اتاق تهران انجام 
داده، تحريم ها »بهانه اي براي نفوذ مسائل امنيتي به 
حوزه هاي اقتصادي، تضعيف ش��فافيت، عدم انتشار 
آمار و اطالعات، عدم پاسخگويي، عدم اجراي مقررات 
و قوانين، پيچيده سازي فرآيندها و تطويل انجام امور، 
توس��ل جويي به ابزار و روش ه��اي غيرمتعارف، عدم 
تجارت و تبادالت پولي بر اس��اس روش هاي معمول 
واستاندارد بين المللي، افزايش هزينه مبادله، توسعه 
انحصار و تضعيف رقابت پذيري، تشديد كنترل قيمت، 
صرف نظر از بهبود كارايي و بهره وري، ش��ده و زمينه 

گسترش فساد« را فراهم كرده است.

  مصاديق افزايش فساد
از س��وي ديگر، براساس آمار ارايه ش��ده توسط سيد 
ياسر رايگاني سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي 
در 10 مراداماه سال 1397، پرونده 7 شركت در زمينه 
واردات گوشت به تعزيرات حكومتي تهران و 4 پرونده 
به استان هاي قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع 
ارزش تخلف انجام ش��ده 778 ميليون و 23 هزار دالر 
براي رس��يدگي و تعيين شعبه ارسال شد. محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در 
دي ماه 1397 اعالم كرد كه به ميزان 3.5 ميليارد دالر 
از منابع ارزي كشور كه براي واردات اختصاص داده شده 
بود، كااليي وارد نشده و 4 هزار و 200 پرونده تخلف در 
اين زمينه تشكيل شده است. همچنين مطابق گزارش 
منتشر شده توسط محمدعلي پورمختار عضو كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي در مردادماه 
1398، برخي افراد ارز دولتي را براي واردات كاالهاي 
اساسي دريافت كرده اند، اما يا اين اتفاق نيفتاده يا اگر 
وارداتي هم صورت گرفته، كاالها با قيمت مناس��ب به 
دست مصرف كنندگان نرس��يده است. از سوي ديگر، 
براساس نامه بانك مركزي به رياست جمهوري در تاريخ 
6 مرداد سال جاري، 20 شركت در مجموع 3.5 ميليارد 
يورو ارز دولتي دريافت كرده اند كه سرنوشت حدود يك 

ميليارد يورو از اين 3.5 ميليارد يورو مبهم باقي مانده 
است. سيدعبدالمجيد اجتهادي مديركل پيشگيري 
و نظ��ارت بر امور قاچ��اق كاال و ارز س��ازمان تعزيرات 
حكومتي هم در تاريخ 22 مهر 1398 از افزايش ورودي 
پرونده هاي قاچاق از حدود 31 هزار فقره در شش ماهه 
سال 97 به حدود 41 هزار پرونده در نيمه نخست امسال 
خبر داد. رضا مسعودي مديركل پيشگيري هاي امنيتي 
و انتظامي معاونت اجتماعي قوه قضاييه در آذر 1398 
عنوان كرد: نرخ جرم در چند سال گذشته بيشتر از نرخ 
جهاني بوده است. همچنين در اين مدت شاهد كشف 
انواع قاچاق انواع ارز به ارزش بي��ش از 9 هزار ميليارد 
تومان و اخالل در نظام ارزي به صورت عمده از طريق 
فروش ارز در بازار آزاد بوديم. اين موارد تنها گوشه اي از 
مصاديق فساد هس��تند كه از سال گذشته تاكنون و با 
شروع تحريم ها ايجاد و كشف شده اند. در چنين شرايطي 

بررسي روش هاي مبارزه با اين فساد ضروري است.

   مبارزه با فساد در چند سطح
در همين حال، روش هاي متعددي براي مقابله با فساد 
عنوان ش��ده و اين موضوع در س��طوح مختلفي مورد 
واكاوي قرار گرفته اس��ت. ازجمله مهم ترين اقدامات 
براي رفع فس��اد مي توان به »افزايش شفافيت، حذف 
انحصارات و افزاي��ش رقابت پذي��ري، رعايت حقوق 
مالكيت بخش خصوصي و توسعه اين بخش و حكمراني 
خوب يعني ارتقاي كيفيت قانونگذاري و اجراي كارآمد 
قوانين و مقررات« اشاره كرد. از طرفي، نحوه برخورد و 
مقابله با فساد را مي توان در حوزه هاي مختلفي به طور 
جزئي مورد بررسي قرار داد، كه بخش نخست به فساد 
در حكمراني تعلق دارد. »ارزيابي ماهيت شدت و ضعف 
حكمراني در موضوعات مختلف��ي همچون كيفيت 
نهاد تعيين بودجه، منابع و مصارف، س��المت بخش 
مالي، تماميت بانك مركزي، شفافيت و بي طرفي در 
تنظيم بازار، پيش بيني پذيري، حاكميت قانون از جمله 
اجراي قراردادها، كفايت چارچوب نهادي براي مبارزه 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم« تاثير بسزايي در 
كشف فساد دارد. ارزيابي آثار اقتصادي تشديد گسل 
بين حكمراني و فساد و بررسي مسائل محدودكننده 
توان اقتصادها براي انجام اصالحات اقتصادي نيز از ديگر 
مواردي هستند كه زمينه حذف فساد در حكمراني را 
فراهم مي كنند. بخش ديگر مبارزه با فس��اد به مقابله 
با فس��اد مربوط به افراد است كه در چنين شرايطي از 
يك سو بايد توان بخش خصوصي را براي مشاركت در 
فس��اد محدود كرد و از سوي ديگر نيز كاركنان بخش 
عمومي را براي دريافت رشوه و استفاده از قدرت براي 
كسب منافع شخصي، محدود ساخت.  در اين تحليل، 
مبارزه با فس��اد در حوزه عمومي ني��ز مورد توجه قرار 
دارد. در حوزه عمومي مي توان به »عزم جدي مقامات 
باال براي برخورد با فس��اد و تمايل براي شفاف سازي 
فعاليت آنها، پذيرش رويكرد اقتصاد بازار همچون حذف 
قيمت گذاري دستوري، واقعي سازي قيمت ها، حذف 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي تجاري، خصوصي سازي 
واقعي، ساده سازي و افزايش شفافيت قوانين و مقررات، 
حذف قواني��ن و مقررات مخل و مزاحم كس��ب وكار، 
كاهش تفسيرپذيري قوانين، سلب اختيار از ادارات در 
گزينش مقررات« اشاره كرد. اما در حوزه مقابله با فساد 
در بخش بنگاهي و بخش خصوصي مي توان از »اعمال 
حاكميت شركتي در بنگاه ها، ارتقاي شفافيت و سالمت 
در سطح بنگاه، پاس��خگو بودن تصميم گيرندگان در 
س��طح عالي در بنگاه ها در قبال اقدامات، هماهنگي و 
همكاري بيشتر بنگاه ها در جهت پرهيز از رقابت هاي 

مخرب و توجه به منافع ملي و گروهي« نام برد.

توليد جهاني آلومينيوم و آلومينا كاهش يافتصادرات سنگ آهن، 46 درصد افزايش يافت

رشد ۱۸.۵ درصدي حجم صادرات نسبت به 97

ايرنا | بر اساس جداول آماري برگرفته از گمرك جمهوري 
اسالمي ايران مجموع صادرات هشت ماهه امسال )منتهي 
به آبان( سنگ آهن به 10 ميليون و 609 هزار تن رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 46 درصد افزايش 
داشته است. آمارهاي مورد بررسي، ارزش صادرات سنگ 
آهن در دوره مزبور را 698 ميليون دالر نشان مي دهد كه از 
اين رقم 38.5 درصد سهم صدور كنسانتره سنگ آهن است. 
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است اجراي عوارض 
صادراتي كه از مهرماه 98 در دستور كار قرار گرفت به ميزان 
25 درصد روي صادرات انواع س��نگ آهن ايران، باعث شد 
تا صادرات ماهانه از ميزان 1.8 ميليون تن در مرداد به 311 
هزار تن در آبان 98 تنزل پيدا كند. هشت ماهه امسال ميزان 
صادرات سنگ آهن دانه بندي به رقم چهار ميليون و 791 
هزار و 64 تن رسيد كه در مقايسه با هشت ماهه 97 كاهش 
21 درصدي را نشان مي دهد، اما ارزش آن 222.11 ميليون 
دالر ثبت شد كه نسبت به هشت ماهه پارسال 27 درصد رشد 

دارد. سهم سنگ آهن دانه بندي از مجموع وزني صادرات 
بيش از 45 درصد و از لحاظ ارزشي 31.8 درصد سهم داشته 
است. كنسانتره سنگ آهن صادراتي نيز در دوره اين گزارش 
به ميزان س��ه ميليون و 430 هزار و 12 تن بود و نسبت به 
هشت ماهه ابتدايي 97 رشد 29 درصدي دارد و ارزش آن 
نيز 268 ميليون دالر را نشان داد كه افزايش 39 درصدي را 
ثبت كرد. بررسي صادرات اين بخش از نظر وزني در مقايسه با 
كل سهم 32.3 درصدي را ثبت كرد، از لحاظ ارزشي نيز سهم 
38.5 درصدي را به خود اختصاص داد. همچنين برپايه آمار 
مورد بررسي در هشت ماهه امسال )منتهي به آبان( صادرات 
دو ميليون و 387 هزار و 32 تن گندله سنگ آهن انجام شد 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال گذشته رشد 63 درصد 
داشته است. از نظر ارزشي نيز رقم 207 ميليون دالر را نشان 
مي دهد كه در مقايس��ه با مدت مشابه در سال 97 افزايش 
89 درصدي دارد. عالوه بر اين سهم وزني گندله سنگ آهن 
صادراتي نسبت به كل رقم 22.5 درصد را نشان مي دهد، در 

حالي كه از نظر ارزشي 29.6 درصد را ثبت كرد. آمارها نشان 
مي دهد صادرات گندله در آبان ماه متوقف شد و صدور 20 
هزار تن كنسانتره سنگ آهن در گمرك كمترين ميزان را در 
اين دوره نشان مي دهد. اجراي سياست عوارض صادرات از 
سوي وزارت صنعت، معدن وتجارت كه به گمرك جمهوري 
اسالمي ايران نيز ابالغ شده، انتظار مي رود حجم صادرات 
سنگ آهن تاپايان سال در مقايسه با پارسال كاهش يابد. 
برپايه جداول آماري سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع 
معدني ايران )ايميدرو( مجموع صادرات سنگ آهن ارزش 
840 ميليون دالري داشت كه از اين رقم صدور كنسانتره 
سنگ آهن با رقم 380 ميليون دالر بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داد، سپس 258 ميليون دالر سنگ آهن دانه بندي 
و 201 ميليون دالر گندله سنگ آهن صادر شده بود. پيش از 
اين، مركز آمار ايران ميزان ذخيره قطعي سنگ آهن كشور را 
2.5 ميليارد تن برآورد كرده بود كه سهم 10 درصدي ذخاير 

را به خود اختصاص داده است.

توليد جهان��ي آلوميني��وم طي نوامبر س��ال 2019 
ميالدي به 5 ميليون و 190ه��زار تن و توليد آلومينا 
به 10 ميليون و 920هزارتن رسيد. به گزارش روابط 
عمومي س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران )ايميدرو(، توليد جهاني آلومينيوم از 5 
ميليون و 330 هزار تن در نوامبر 2018 ميالدي به 5 
ميليون و 190هزار تن در نوامبر 2019 ميالدي كاهش 
يافت. اين رقم نسبت به توليد اكتبر 2019 )5 ميليون و 
350هزارتن( نيز افت نشان مي دهد. چين بزرگ ترين 
توليد كننده آلومينيوم جهان است كه طي مدت ياد 
شده 2 ميليون و 880 هزار تن آلومينيوم توليد كرده 
است. اين رقم نسبت به توليد اكتبر 2019 ميالدي )2 
ميليون و 980هزارتن( و نيز توليد نوامبر سال 2018 
ميالدي )3 ميليون و 40هزارتن( كاهش يافته است. 
ميزان توليد اين محصول در كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس در نوامبر سال 2019 ميالدي به 481هزار 

تن رس��يد. اگرچه اين ميزان توليد نس��بت به اكتبر 
2019 ميالدي )توليد 494 هزار تن آلومينيوم( كاهش 
نشان مي دهد اما حاكي از رشد توليد نسبت به نوامبر 
2018 ميالدي )توليد 432 هزار تن آلومينيوم( است. 
همچنين طي مدت ياد شده، ميزان توليد آلومينيوم 
اروپاي مركزي و ش��رقي 345 هزار تن و اروپاي غربي 
282 هزار تن گزارش شده است. ميزان توليد آلومينيوم 
در اين مناطق طي مدت مش��ابه س��ال پيش از آن به 
ترتيب 332 هزار تن و310 هزار تن به ثبت رسيد. اين 
رقم حاكي از افزايش توليد در اروپاي مركزي و شرقي 
و كاهش توليد در اروپاي غربي اس��ت. توليد جهاني 
آلومينا نيز از 10 ميليون و 978 هزار تن در نوامبر 2018 
ميالدي به10ميليون و 920هزار تن در نوامبر2019 
كاهش يافت. عالوه بر اين، چين به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده آلوميناي جهان 5 ميلي��ون و 780 هزار 

تن از اين ميزان توليد را به خود اختصاص داده است.

وزير صمت با اش��اره به مثبت ش��دن ت��راز تجاري 9 
ماهه امسال گفت: امروز بخش��ي از جنگ اقتصادي 
رواني است و ما براي حل مشكالت پيش روي برخي 
واحد ها كه داراي درجه اهميت بيشتري هستند بايد 
شبانه روز كار كنيم. به گزارش شاتا، رضا رحماني در 
جلسه شوراي معاونين وزارتخانه افزود: در 9 ماه امسال 
صادرات كشور با حدود 103 ميليون تن كاال، بيش از 
18.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 

داشته است. 
وزير صمت گفت: مهم ترين كار بخش بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال جاري توجه به وفور 
كاال و تامين مناس��ب كاال در سطح عرضه بوده است 
و با تدابير اتخاذ ش��ده خوشبختانه جلوي بسياري از 
ش��وك هاي اقتصادي در مقاطع مختلف گرفته شده 
با اين حال ضرورت دارد در تصميم گيري ها به موقع 

اقدام و برنامه ريزي ها كامال دقيق باشند تا مانع هر گونه 
مشكلي در سطح بازار شويم. رحماني افزود: در راستاي 
حفظ تعادل بازار و در تامين بهنگام كاال در سطح بازار، 
بايد منافع مردم و بخش توليد به صورت همزمان مورد 

توجه قرار گيرد.
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت تصريح ك��رد: برخي 
توليدات راهبردي تأثير عمده اي روي خودكفايي و قطع 
وابستگي كشور دارند و بايد در دستور كار ويژه باشند و 
با جديت مسائل آنها را پيگيري و از آنها حمايت كنيم. 
رحماني خاطرنشان كرد: مشكالت كوچك نبايد مانعي 
در برابر اراده ما در پيش��رفت امور باشد و حتمًا روحيه 
امثال سردار شهيد سليماني بايد به عنوان يك الگو در 
روند فعاليت ه��ا و تالش هاي ما مورد توجه قرار گيرد. 
وي تاكيد كرد: امروز بخشي از جنگ اقتصادي رواني 
است و ما براي حل مشكالت پيش روي برخي واحد ها 

كه داراي درجه اهميت بيشتري هستند بايد شبانه روز 
كار كنيم. وزير صمت وفور كاال در سطح عرضه و حفظ 
وضعيت موجود توليد را اولويت نخست وزارت صمت 

برش��مرد و گفت: روند موجود در تعادل بازار كه بعد از 
دوره جديد تحريم ها مورد توجه ويژه اين وزارتخانه بوده 

بايد با قدرت و جديت ويژه اي دنبال شود.
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ميزهاي  ساخت  داخل خط مقدم 
جبهه  اقتصاد كشور هستند

ابتكار ميزهاي س��اخت 
داخل كه از تابستان سال 
جاري آغاز ش��ده است، 
حاال به مراحلي رس��يده 
كه اثرات آن را مي توان به 
راحتي در صنايع مختلف 
از پتروشيمي تا خودرو و 
صنايع نيروگاهي و برق 
لمس كرد. به واقع تشكيل 
ميزهاي ساخت داخل از 
اررزشمند ترين اقداماتي است كه در سال هاي اخير 
در س��طح صنايع كشور عملياتي شده است.   نكته 
جالب توجه در اين خصوص تئوري س��اده موضوع 
اس��ت، »نش��اندن قطعه س��ازان و خودروسازها يا 
بنگاه هاي بزرگ دور يك ميز بدون واسطه«. به همين 
سادگي. همه آن چيزي كه براي اتكا به توان داخلي 
مورد نياز بود، همين اس��ت! رساندن قطعه سازان 
به خودروس��ازها و بنگاه هاي بزرگ بدون واسطه، 
باعث ش��ده تا چند صد ميليون دالر صرفه جويي 
ارزي حاصل شود كه دستاوردي عظيم به خصوص 
در ش��رايط تحريمي است. به جرات مي توان گفت 
استفاده از روش با اين س��طح از بهره وري و به اين 
سادگي تاكنون در صنايع كشور نظير نداشته است.  
البته جرقه اين تفكر به نيازهاي صنعت خودرو كشور 
در دوران تحريم باز مي گردد. مسير سختي كه پيش 
روي صنعت خودرو كشور قرار گرفت، جرقه برگزاري 
ميزهاي س��اخت داخل و در واقع نهضت س��اخت 
داخل را وزارت صمت زد و كس��ب موفقيت در اين 
مسير باعث تزريق اين تفكر به ديگر صنايع هم شده 
است. به ش��كلي كه تنها در ميز اول داخلي سازي 
خودرو با ساخت داخل كردن 35 قطعه توسط 32 
قطعه ساز ايراني، قراردادي 740 ميليارد توماني بين 
خودروسازان و قطعه سازان به امضا رسيد كه از خروج 
85 ميليون دالر ارز از كشور جلوگيري كرد.  در ميز 
دوم قطعه سازان و خودروسازان توانستند به توافقي 
1230 ميليارد توماني دس��ت پيدا كنند كه خود 
صرفه جويي ارزي 91 ميليون يورويي را در بر داشت 
و در صنايع پتروش��يمي نيز تنها در يك ميز تا 60 
ميليون يورو صرفه جويي ارزي به دست آمده است. 
كيفيت اجرا و تئوري درست ميزهاي داخلي سازي 
تا به آنجا پي��ش رفت كه اگر به ميز س��وم صنعت 
خودرو توجه كني��د، خواهيد دي��د، صرفه جويي 
ارزي تا مرز 99 ميليون يورو حاصل شده است و به 
اين ترتيب، خالقيت در مديريت و حذف واسطه ها 
توانس��ته تا حدود 275 ميليون يورو براي كش��ور 
كاهش ارزبري تنها در صنعت خودرو داشته باشد.  
اما يكي از اليه هاي پنهان ميزهاي داخلي س��ازي 
كه ش��ايد كمتر به آن توجه شده باشد، فعال سازي 
دوباره بنگاه هاي قطعه ساز متوسط است. به شكلي 
كه بسياري از بنگاه هاي متوسط قطعه ساز كه از نظر 
دانش فني پتانس��يل هاي مناسبي داشتند، وقتي 
پشت ميزهاي داخلي سازي قرار گرفتند، با حمايت 
مناسب، توانستند به چرخه توليد بازگردند. در واقع 
امروز مي توانيم بگوييم ميزهاي داخلي سازي باعث 
شده اميد در صنعت قطعه سازي كشور زنده بماند. 
هر چند هنوز مشكالت بسياري در بخش نقدينگي 
وجود دارد اما، وجود بس��تر توليد يعني س��رانجام 
سختي هاي مسير نيز پايان مي يابد.  ميزهاي ساخت 
داخل يقينا نم��ادي از مقاومت اقتص��ادي و روي 
آوردن به توانمندي هاي داخلي است كه مي تواند 
در حوزه هاي ديگر نيز يك الگو باشد. الگويي موفق 
كه توانست تنها در صنعت خودرو بيش از چند صد 
هزار خودرو توليد ش��ده با كسري قطعه را تكميل 
كند و به دست خريداران برساند. بي انصافي نيست 
كه بگوييم ميزهاي ساخت داخل همان خط مقدم 

جبهه اقتصاد كشور در برابر تحريم هستند.

اصالح ضوابط واردات كاال
خبرگزاري مهر| هيات وزيران به منظور حمايت 
از مرزنش��ينان و فعاليت بازارچه ها و اسكله هاي 
مرزي، تصويب نامه كاالهاي قابل ورود مرزنشينان 
را اص��الح كرد. براس��اس اصالحيه تصويب نامه 
كاالهاي قاب��ل ورود مرزنش��ينان، تعيين نوع و 
ميزان اقالم قابل ورود با رويه مرزنشين مشمول 
تسهيالت مبادالت بازارچه هاي مرزي، ملوانان 
و كاركنان ش��ناورهاي زي��ر 500 تن ظرفيت و 
مرزنشينان شركت هاي تعاوني آنها به كارگروه 
ماده 12 قانون ساماندهي مبادالت مرزي تفويض 
و بر اساس ماده 7 قانون ياد شده در صورت تأييد 
كارگروه مذكور توس��ط وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ابالغ مي شود. 

شرکت نفت و گاز اروندان )خريدار( در نظر دارد خدمات 
موضوع فوق را از طريق شرکتهای تأمین کننده داخلی 
واجد صالحیت تامین  نمايد لطفاجهت کسب اطالعات 
بیش�تر و چگونگی حضور دراين مناقصه به وب سايت 
ش�رکت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.irمراجعه 
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نمايندگان عراق به اقدامات تروريستي واشنگتن با تصويب طرحي پاسخ دادند

رشد اقتصاد جهان در 10سال آينده، نيمي از رشد يك دهه قبل

اخراج نظاميان امريكايي از عراق

اقتصاد آسياي مركزي در پيچ و خم مناقشات سياسي

گروه جهان| 
نشس��ت فوق العاده پارلمان عراق براي تصويب قانون 
اخراج نيروهاي امريكايي يكش��نبه ب��ا حضور عادل 
عبدالهمدي نخس��ت وزير موقت عراق، برگزار شد و 
نمايندگان با اكثريت آرا به خروج نظاميان امريكايي از 
كشورشان راي دادند. اين نشست در شرايطي برگزار شد 
كه گزارش هايي مبني بر حاضر نشدن فراكسيون هاي 

كرد و اهل سنت در اين نشست منتشر شده بود. 
به گ��زارش الجزيره، عادل عبدالمهدي نخس��ت وزير 
عراق، در نشست يكش��نبه در برابر نمايندگان گفته 
اس��ت: »نگاه امريكا به عراق در مس��ائل زيادي مثل 
سياس��ت هايش نس��بت به ايران محكوم شده است. 
نيروهاي امريكايي بارها هش��دار دادند كه در معرض 
خطر قرار گرفتن نيروهاي اين كش��ور در عراق باعث 
واكنش آنها مي شود. واشنگتن به دليل حمله هوايي 
اخير خود به مواضع حشد شعبي در شهر قائم حاضر به 
عذرخواهي نشد... حضور نيروهاي امريكايي در عراق 
براساس مبارزه با داعش و تمرين دادن نيروهاي عراق 
است و ماموريت هاي ديگر را دربر نمي گيرد. پايان دادن 

به حضور خارجي به سود عراق و واشنگتن است.« 
نخس��ت وزير عراق در نشس��ت پارلمان تاكيد كرده: 
»حضور نيروهاي امريكايي و نيروهاي ائتالف اساس��ا 
به دو نامه برمي گردد كه وزارت خارجه عراق به شوراي 
امنيت فرس��تاد كه در مورد آموزش نيروهاي عراقي و 
مبارزه با داعش و پاكسازي مناطق عراق بود و ماموريت 
ديگري براي آنها لحاظ نش��د. نامه نخست را هوشيار 
زيب��اري وزير خارجه پيش��ين عراق، ب��راي دبيركل 
س��ازمان ملل در مورد اوضاع دش��وار عراق در هنگام 
حضور داعش فرس��تاد و خواهان حفاظ��ت از اراضي 
عراق از سوي كشورهاي عضو براي آموزش نيروهاي 
عراق و ارايه سالح و تكنولوژي هاي الزم به عراقي ها شد. 
نامه دوم را، ابراهيم الجعفري وزير خارجه سابق عراق، 
فرستاد كه مكمل نامه پيشين بود و در آن آمده بود كه 
جامعه بين الملل در نشس��ت پاريس اعالم كردند كه 
داعش تهديدي عليه عراق است و ما از كشورها به دليل 
حمايت از عراق از جمله حمايت نظامي مناسب قدرداني 

مي كنيم. در اين نامه آمده بود كه ما حمايت كشورها 
از جمله امريكا را مي  ستاييم. عراق به كمك برادران و 
دوستان خود براي مبارزه با تروريسم سياه نياز داشت اما 
حاكميت عراق و استقالل اين كشور از اهميت بسياري 

برخوردار است.«
عبدالمهدي در ادامه تاكيد كرده: »بر اس��اس اوضاع 
كش��ور و پيامدهاي ش��هادت ابومهدي المهندس و 
سردار قاسم سليماني، از پارلمان مي خواهيم كه پيش 
از اتخاذ هر تصميمي، در خصوص اقدامي كه حاكميت 
و استقالل عراق را حفظ كند، خوب بينديشند. ما دو 
گزينه داريم، يكي از آنها حضور نيروها در عراق پايان 

يابد. يا اينكه به پيش نويس پيشيني بازگرديم كه پيش 
از روي كار آم��دن دولت كنوني بود و در مورد منحصر 
كردن نقش نيروه��ا به كمك به نيروهاي عراقي براي 
پيگرد عناص��ر داعش بود و اينك��ه نيروهاي خارجي 
مسووليت جنگي نداشته باشند و دولت دستوركاري 
را براي كاهش تعداد اين نيروها بر اس��اس منافع ملي 

تصويب كند.« 
سردار سپهبد قاسم سليماني فرمانده شهيد سپاه قدس 
و ابومهدي المهندس معاون سازمان نيروهاي مردمي 
عراق به همراه ۸ نفر ديگر بامداد جمعه در مسير فرودگاه 
بغداد به دستور دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، و با 

پهپادهاي وزارت دفاع )پنتاگون( ترور شده و به شهادت 
رسيدند. در اين ميان روزنامه االخباريه عراق نسخه اي 
از پيش نويس قانوني را كه براي پاس��خ به حمله اخير 
امريكا به كاروان حشد شعبي تنظيم شده، منتشر كرده 

است. بندهاي اين قانون عبارتند از: 
۱ � الزام دولت عراق به لغو درخواست كمك از ائتالف 
بين المللي )به س��ركردگي امريكا( ب��ه منظور پايان 
عمليات نظامي و جنگي در عراق و تحقق پيروزي. دولت 
عراق همچنين بايد در راستاي پايان دادن به هرگونه 
حضور نيروهاي خارجي در خاك اين كشور و جلوگيري 

از استفاده از حريم هوايي آن به هر دليلي اقدام كند. 

۲ � فرمانده كل نيروهاي مسلح به نمايندگي از دولت 
عراق بايد تعداد تكنيس��ين ها و مربيان خارجي را كه 
به آنه��ا احتياج دارد، محل س��كونت، وظايف و مدت 

قراردادهاي آنها را اعالم كند. 
۳ � وزير خارجه به نمايندگي از دولت عراق بايد عليه 
امريكا به اتهام نقض خطرناك حاكميت و امنيت عراق 

به سازمان ملل و شوراي امنيت شكايت كند. 
۴ � اين تصميم از تاريخ تصويب اجرايي مي شود. 

نشست پارلمان در شرايطي برگزار شد كه در مراسم 
تشييع پيكرهاي س��رداران ش��هيد مقاومت در روز 
ش��نبه برخي از چهره ها و گروه هاي سياس��ي تهديد 
كرده بودند ك��ه اگر قانون اخراج نيروهاي امريكايي از 
عراق در پارلمان تصويب نشود، مقاومت اسالمي عراق 
گزينه هاي ديگري را براي اجب��ار امريكايي به خروج 
از عراق در پيش مي گيرد. گفته ش��ده، با وجود اينكه 
فراكسيون هاي ش��يعه امضاهاي الزم را براي اخراج 
نظاميان امريكا از خاك عراق جمع آوري كرده بودند اما 
همچنان براي وحدت صفوف پارلمان در قبال اخراج 
نيروهاي امريكايي رايزني ها براي متقاعد كردن كردها و 
اهل سنت تا آخرين ساعات كاري نشست پارلمان ادامه 
داش��ت. بنا برگزارش ها، كردها تقريبا به طور كامل با 
تصويب قانون اخراج امريكايي ها از عراق مخالف هستند 
اما در بين اهل سنت برخي نمايندگان از تصويب قانون 

حمايت كرده اند. 
گروه مقاومت كتائب حزب اهلل عراق تا عصر يكش��نبه 
به پارلمان فرصت داده بود و از نيروهاي امنيتي عراق 
خواسته بود كه از پايگاه هايي كه نيروهاي امريكايي در 
آن مستقر هستند، يك هزار متر فاصله بگيرند. در اين 
بيانيه آمده بود: »ما مي دانيم كه برخي گروه هاي كرد از 
ماندن نيروهاي امريكايي در عراق به دليل روياهايشان 
درباره جدايي و استقالل طلبي حمايت مي كنند اين 
درحالي اس��ت كه همگان مي دانند امريكا هم پيمان 
قابل اعتمادي نيست. ما در رسوا كردن خيانتكاران و 
توطئه گ��ران ترديد نمي كنيم و آنها را از ورود به بغداد 
محروم مي كنيم و نمي گذاريم به دنبال منافعش��ان 

باشند.« 

گروه جهان| 
چند روز پس از اينكه مركز مطالع��ات »واحد اطالعات 
اكونوميس��ت« اعالم كرد كه ميزان رشد اقتصاد جهان 
در ۱0 سال آينده نيمي از رشد اقتصاد جهان در ۱0 سال 
گذشته خواهد بود، بانك توسعه آسيايي نيز گزارش داد كه 
رشد اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي در ۲0۲0 تا ۴.۲ 
درصد كاهش خواهد يافت؛ چرا كه كاهش رشد اقتصاد 
قزاقستان و تركمنستان نمي تواند با رشد بيشتر در ديگر 
كشورها جبران شود. بر اساس داده هاي بانك توسعه آسيا، 
كاهش قيمت نفت در سال هاي اخير تاثير قابل توجهي بر 

اقتصاد كشورهاي آسياي مركزي داشته است.
پيش بيني مي شود رشد اقتصاد در منطقه آسياي مركزي 
در سال ۲0۲0 تا ۴.۲ درصد كاهش يابد، چرا كه كاهش 
سرعت رشد اقتصاد در قزاقستان و تركمنستان نمي تواند با 
رشد بيشتر در ديگر كشورها جبران شود. خطرات اصلي در 
آسياي مركزي همانند سابق با درگيري تجاري بين چين و 
امريكا در ارتباط است. مذاكرات و اختالفات طوالني مدت 
بين اين دو كشور س��رمايه گذاري ها و رشد را در منطقه 
محدود مي كند. به گزارش فارس، در سال هاي اخير، رشد 
متوسط اقتصاد در منطقه قفقاز جنوبي و آسياي مركزي 
در نتيجه تسريع رشد اقتصاد در تاجيكستان و ازبكستان؛ 
از ۴.۲ درص��د تا ۴.۴ درصد افزايش يافته اس��ت. در اين 
سال ها، رش��د اقتصاد در قزاقستان بدون تغيير بوده و در 

قرقيزستان و تركمنستان هم كاهش يافته است.

پيش بيني مي ش��ود كه سرعت رش��د اقتصاد در نتيجه 
كاهش قيمت نفت در قزاقس��تان تا ۴.۲ درصد در سال 
۲0۲0 ميالدي كاهش يابد. بيشترين رشد در تاجيكستان 
ب��ه لطف حفظ س��رمايه گذاري هاي دولت��ي هنگفت و 
افزايش وجوه ارسالي مهاجران كاري و كم ترين رشد در 
قزاقستان به دليل كاهش قيمت نفت و محدوديت توليد 

آن پيش بيني مي شود.
قزاقس��تان: انتظ��ار م��ي رود ك��ه در س��ال هاي آتي، 
س��رمايه گذاري هاي دولتي در كنار نفت، به منبع اصلي 
رشد اقتصاد قزاقستان تبديل شود. طبق پيش بيني ها، 
توليد نفت قزاقستان ممكن است در سال ۲0۲0 احيا شود 
كه به رشد تدريجي صادرات خالص به ميزان ۲درصد منجر 
خواهد شد. با تكميل چندين پروژه زيرساختي، واردات هم 

كاهش خواهد يافت.
قرقيزس��تان: طب��ق پيش بيني ها، رش��د اقتص��اد در 
قرقيزستان در نتيجه افزايش توليد طال و بهبود اقتصاد و 
علي رغم كاهش رشد در قزاقستان و روسيه، به ميزان ۴.۴ 

درصد در سال ۲0۲0 ميالدي احيا خواهد شد.
تاجيكس��تان: پيش بيني مي شود كه رش��د اقتصاد در 
تاجيكس��تان با كاهش هزينه ها در سال ۲0۲0 ميالدي 
افزايش يابد. تنوع بخش��ي به صادرات مي تواند درآمدها 
و پايداري اقتصادي را افزايش دهد. پيش بيني مي ش��ود 
كه رشد اقتصاد در تاجيكستان در سال ۲0۲0 با كاهش 
هزينه ها پ��س از اتمام پروژه نيروگاه ب��رق آبي راغون، تا 

6.5 درصد افزايش يابد. در اين راستا، تاجيكستان بايد به 
اقتصاد و صادرات خود تنوع ببخشد. تركمنستان: ممكن 
است در سال ۲0۲0 ميالدي تورم در تركمنستان كمتر 
ش��ود، اما در س��طح دو رقمي باقي خواهد ماند. افزايش 
صادرات منابع هيدروكربوري كس��ري حساب جاري را 
كاهش خواهد داد. ازبكس��تان: پيش بيني مي ش��ود كه 
صادرات كاالها در ازبكس��تان به مي��زان ۱۲.0درصد در 
س��ال ۲0۲0 ميالدي افزايش يابد كه انتظار قيمت هاي 
باالتر طال، تقاضاي پايدار گاز طبيعي از چين، گسترش 
صادرات محصوالت كشاورزي به روسيه و ديگر كشورها، 

از جمله قزاقستان را منعكس مي كند.
پيش بيني مي شود كه واردات كاالها به ميزان ۲0.0 درصد 
در ۲0۲0 ميالدي افزايش يابد، چرا كه تقاضاهاي ايجاد 
شده توسط پروژه هاي زيرساختي و مدرنيزه سازي صنعت؛ 
واردات به اين حوزه ها را تحريك مي كنند. وظيفه اصلي 
ازبكستان اصالح زيرساخت هاي آبياري است. تحقيقات 
تخصصي نشان داده است كه بيش از نيمي از زمين هاي 
زراعي دچار خشكي ناشي از آبياري شديد شده اند. براي 
حل و فصل اين مشكل دولت با سرمايه گذاري ۳50ميليون 

دالر، سيستم آبياري را احيا كرده است.

  اقتصاد جهان در سال جاري ميالدي
پيش از گزارش بانك توس��عه آس��يايي، واحد اطالعات 
اكونوميست گزارش داده بود كه انتخابات رياست جمهوري 

در امريكا و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا )برگزيت( و كاهش 
روند اقتصادي در جهان مواردي خواهند بود كه در ۲0۲0 
جهان را به خود مشغول خواهد كرد. در اين گزارش آمده: 
»كشورهاي آفريقايي، كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا 
در سال هاي آينده داراي بيشترين رشد اقتصادي خواهند 
بود و جهان به چين كه روند رشد اقتصادي آن كاهش يافته 
اس��ت عادت خواهد كرد. ده ها كشور جهان مانند يونان و 
ليبي در ۱0سال اخير نسبت به دهه قبل از آن داراي روند 
كند رشد اقتصادي خواهند بود و كشورهايي مانند اوكراين 
و يونان نيز رش��د ثابتي در اقتصاد خود خواهند داشت. در 
۲0۲0 براي نخس��تين بار در جهان، ميزان جمعيت افراد 
باالي ۳0 س��ال بيش از جمعيت زير ۳0 سال خواهد بود. 
رشد اقتصادي كشورهايي همچون ژاپن، ايتاليا و پرتغال 
به صفر درصد خواهد رسيد و افزايش هزينه هاي بهداشتي، 

درماني و مراقبت هاي فردي به دليل افزايش جمعيت ميزان 
سالمندان در كشورهايي نظير چين، روسيه و تايلند، روند 
رشد اقتصادي در اين كشورها را كاهش خواهد داد. اقتصاد 
چين در ۲0۲0 ميالدي 6.۱ درصد رش��د كرده و بزرگي 
اقتصاد اين كشور كه در ۱0سال گذشته ۲5 تريليون يوآن 
بود با دو برابر افزايش به 50 تريليون يوآن خواهد رس��يد. 
در اين ميان تنش هاي تجاري چين ب��ا امريكا در ۲0۲0 
ادامه خواهد داشت كه اين امر موجب بروز مشكالتي براي 
ش��ركت هاي تجاري هر دو كش��ور و شركت هاي تجاري 
كشورهاي ثالث خواهد شد. اقتصاد امريكا روند رو به رشد 
اقتصادي خود را حفظ نموده و در سال آينده ۱.6درصد رشد 
اقتصادي خواهد داشت. رشد اقتصادي كشورهاي غرب اروپا 
كه بانك هاي آنها درگير بهره هاي منفي بانكي خواهند بود 

نيز ۱.۴درصد خواهد شد.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

تورم بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
افزايش يافت 

گروه جهان| نرخ تورم آلمان به ۱.5درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت. به گزارش رويترز، به نظر مي رس��د 
پس از ماه ها اجراي سياس��ت مح��رك، نرخ تورم در 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا به مس��ير صعودي بازگشته 
است به گونه اي كه در ۱۲ماه منتهي به دسامبر، نرخ 
تورم آلمان با 0.۳درصد افزايش نسبت به مدت مشابه 
منتهي به ماه دس��امبر به ۱.5درصد رسيد تا بيش از 
پيش به سطح هدف گذاري ش��ده نزديك شود. اين 
نرخ تورم كه باالترين تورم ثبت ش��ده چهار ماه اخير 
آلمان محس��وب مي ش��ود، بيش از همه تحت تاثير 
كاهش قيمت مواد غذايي قرار گرفته است. نرخ تورم 
در اين بخش از ۲.۹درصد در م��اه اوت به ۱.۳درصد 
رس��يده اس��ت. تورم در بخش انرژي منفي شده و به 
منفي۱.۱درصد رس��يده اس��ت. باالترين تورم هاي 
ثبت شده مربوط به مراقبت هاي درماني با ۳.۲درصد 
و رس��توران و هتلداري با ۲.۱درصد بوده است. با اين 
حال هنوز اين نرخ فاصله زي��ادي تا نرخ دو درصدي 
هدف گذاري ش��ده توسط بانك مركزي آلمان و اروپا 
دارد و برخي كارشناسان معتقدند احتماال كاهش بيش 
از پيش تورم نيز وجود دارد. سباستين وانكه كارشناس 
اقتصادي در موسس��ه »كا اف و« گفته: »نرخ تورم به 
مانند يك نفتكش ب��زرگ در محدوده يك درصدي 
لنگر انداخته اس��ت و توان حركت رو به جلو را ندارد، 
شايد حتي با توجه به تضعيف فعاليت هاي اقتصادي، در 
ماه هاي آينده تورم به زير يك درصد نيز سقوط كند.« 
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در سطح منطقه يورو، 
قرباني جنگ تجاري و همچنين مساله چگونگي خروج 

بريتانيا از اتحاديه اروپا شده اند. 

 ژاپن روال مهاجرتي را 
سخت مي كند

گ�روه جهان| ژاپ��ن اعالم كرده اس��ت كه روال 
مهاجرتي و خروج از اين كش��ور را سخت مي كند. 
اين تصميم پس از آن اعالم شد كه كارلوس غصن 
رييس پيش��ين نيس��ان، به طور مرموزي از ژاپن 
گريخت. به گ��زارش بي بي س��ي، كارلوس غصن 
با اتهام تخل��ف مالي روبرو بود و ب��ا قرار وثيقه يك 
ميليارد ين )هش��ت ميليون و ۹00 هزار دالر( آزاد 
شده بود اما اجازه خروج از كشور را نداشت اما هفته 
پيش از ژاپن گريخت و به لبنان رفت. ماساكو موري 
وزير دادگستري ژاپن، در نخستين اظهارنظر درباره 
خروج رييس پيشين نيسان، آن را آشكارا غيرقانوني 
خوانده و عميقا اظهار تاسف كرده است. تاكاشيرو 
سايتو دادس��تان ارشد ناحيه توكيو، پايتخت ژاپن 
در اظهارات��ي رس��مي اتهام غصن عليه سيس��تم 
قضايي ژاپن كه فريب خورده است را رد كرده است. 
تاكاشيرو سايتو گفته است كه حقوق غصن كامال 
رعايت شده و او تالش مي كند از مجازات احتمالي 
بگريزد. غصن پ��س از آنكه به لبن��ان گريخت در 
بيانيه اي گفته او نه از چنگ عدالت بلكه بي عدالتي 
و سركوب سياسي فرار كرده است. وكاليش ژاپن را 
به توطئه عليه او متهم مي كنند و پرونده قضايي او را 
داراي انگيزه هاي سياسي مي خوانند. گفته مي شود 
كارلوس غصن در جعبه يك س��از موسيقي پنهان 
شده و به اين ترتيب ژاپن را ترك كرده است. غصن 
در برزيل به دنيا آمده، لبناني تبار است و شهروندي 
كشورهاي فرانسه و برزيل را هم دارد. در فرانسه او به 
قاتل خرج و برج معروف است چون با كاهش شديد 

هزينه ها خودروسازي رنو را احياء كرد.

 هشدار نتانياهو 
به قدرت گرفتن چپ گراها

گروه جهان| نخست وزير رژيم صهيونيستي با هشدار 
به احزاب  راست گرا درباره به قدرت رسيدن احزاب رقيب 
در كابينه، از اين حزب ها خواس��ت تا پيش از انتخابات 
آتي با يكديگر متحد شوند. به گزارش روزنامه عربي۲۱، 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي توييتر 
نوشته است: »در صورتي كه نفتالي بنت رييس مشترك 
حزب راست جديد، بتسلئيل اسموتريچ رييس اتحاديه 
ملي، و رافي پرتز رييس حزب خانه يهود، در يك فهرست 
متحد نش��وند، اتحاد احزاب راست رژيم صهيونيستي 
هرگز آنها را نخواهد بخش��يد. حزب »راست جديد« در 
اولين واكنش ضمن تقدير از دعوت بنيامين نتانياهو به 
اتحاد راست گراها تاكيد كرد براي جذب آرا جهت تشكيل 
يك كابينه راست گراي قدرتمند تالش مي كند. بنيامين 
نتانياهو چند روز پيش��تر از پارلمان رژيم صهيونيستي 
)كنست( خواسته بود به او مصونيت پارلماني بدهد؛ اقدامي 
كه احتماال اقدامات قضايي عليه او را به تعويق مي اندازد. 
نتانياهو روز چهارشنبه گفته بود: »مصونيت موقت بوده و با 
پايان دوره كنست به پايان مي رسد و هدف از آن ممانعت از 
جعل اتهامات عليه اوست.« با اعطاي مصونيت به نتانياهو، 
تمامي اقدام��ات قضايي عليه او متوقف خواهند ش��د. 
مشاوران نخست وزير رژيم صهيونيستي در اين زمينه دو 
رويكرد متفاوت دارند، گروهي بر اين باورند كه درخواست 
مصونيت گريزناپذير است و گروه دوم تاكيد دارند تبليغات 
انتخاباتي رقباي نتانياهو عليه مصونيت بس��يار شديد 
خواهد بود و بر احتمال پيروزي او در س��ومين انتخابات 
كنست تاثير خواهد گذاشت. بنيامين نتانياهو ماه گذشته 
ميالدي با كنار زدن گدعون ساعر، رقيب خود و كسب 

۷۲.5 درصد آرا رياست حزب ليكود را به دست آورد.

مسلمانان روهينگيا از هند 
اخراج مي شوند

گروه جهان|  مشاور وزير كشور هند گفته مسلمانان 
روهينگيا در جامو و كش��مير تحت پوشش اصالحات 
قانون ش��هروندي هند قرار نمي گيرن��د و به هيچ وجه 
تابعيت هند را دريافت نخواهند كرد. آنها از هند اخراج 
خواهند شد. به گزارش هندوستان تايمز، جيتندرا سينگ 
گفته بدون شك اصالحات جديد قانون شهروندي در 
جامو اجرايي خواهند ش��د و اولين حوزه فعاليت آن در 
زمينه جمعيت بزرگ مسلمانان روهينگيا است كه در 
جامو و كشمير زندگي مي كنند. بنا بر اعالم دولت هند، 
حدود 5هزار و ۷00 مهاجر روهينگيا در جامو و كشمير 
زندگي مي كنند اما سازمان ملل در گزارش۲0۱۷ خود 
اين جمعيت را حدود هفت هزار نفر برآورد كرده است. 
مشاور وزير كشور هند گفته: »نحوه اخراج اين افراد توسط 
دولت مركزي هند بررسي خواهد شد. فهرست كاملي 
از مش��خصات آنها در حال تهيه است. اين افراد به هيچ 
يك از سه كشور مطرح شده در اصالح قانون شهروندي 
تعلق ندارند و از ميانمار به هند مهاجرت كرده اند. آنها از 
هيچ طريقي نخواهند توانست حقوق شهروندي هند را 
به دس��ت آورند.« اصالح قانون شهروندي هند كه ماه 
گذشته به تصويب دو مجلس اين كشور رسيد، حقوق 
شهروندي به مهاجران غيرقانوني متعلق به شش مذهب 
اقليت )هندو، بودايي، جين، مسيحي، زرتشتي و سيك( 
از كش��ورهاي بنگالدش، افغانس��تان و پاكستان اعطا 
مي كند. اين قانون مربوط به مهاجراني است كه پيش از 
سال ۲0۱5 وارد هند شده اند. اين قانون شامل مسلمانان 
روهينگيا نمي شود. وزير كشور هند در پارلمان تاكيد 
كرده مسلمانان روهينگيا هيچگاه به عنوان شهروند هند 

پذيرفته نخواهند شد. “

 مسوول روابط 
چين و هنگ كنگ بركنار شد

گروه جهان| خبرگزاري چيني شين هوا گزارش داده 
پكن فرستاده ارشد خود در هنگ كنگ را بركنار كرده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، »وانگ جيمين« 
مدير دفتر هماهنگي روابط چين و هنگ كنگ بود. گفته 
ش��ده، »لو خونين« رييس حزب كمونيست در استان 
شمالي شنسي جايگزين وانگ شده است. اين بركناري 
در پي شش ماه اعتراض هاي عمدتا خشونت آميز حاميان 
دموكراسي در هنگ كنگ بود كه آزموني براي سنجش 
تحمل چين در مقابل مقامات عاليرتبه هنگ كنگ بود.  
كري لم رييس اجرايي هنگ كنگ، با وجود آنكه اليحه 
پيشنهادي باعث برانگيختن اعتراض ها در هنگ كنگ شد 
با حمايت مقام هاي چين در پست خود باقي مانده است. بر 
اساس اليحه پيشنهادي كري لم كه منشأ ناآرامي ها ماه 
مارس ۲0۱۹ شد، مظنونان به ارتكاب جرايم بايد براي 
محاكمه از هنگ كنگ به چين مسترد مي شدند اما اين 
باعث نگراني هايي شد مبني بر اينكه قانون جديد ممكن 
است مورد سوء استفاده قرار گيرد و موجب شود مخالفان 
بازداشت يا از هنگ كنگ بيرون رانده شوند. در روز اول 
س��ال نو ميالدي حاميان دموكراس��ي در هنگ كنگ 
با برپايي تظاهرات تازه به اس��تقبال سال نو رفتند. اين 
تظاهرات كه ده ها هزار نفر در آن شركت داشتند عمدتا 
مسالمت آميز بود. در بعضي نقاط از جمله در مركز خريد 
مونك كوك پليس ب��راي متفرق ك��ردن معترضان از 
آب پاش، گاز اشك آور و گلوله هاي پالستيكي استفاده 
كرد. ۴0 تن از مقام ها و نمايندگان پارلمان از ۱۸كشور 
در نامه اي سرگشاده در سال نو از كري لم خواستند كه 
با توجه به خواسته هاي مردم هنگ كنگ ، از شيوه هاي 

درست براي برون رفت از بحران استفاده كند..
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 تالش دولت فرانسه
 براي حفظ رشد اقتصادي

گروه جهان|  وزير دارايي فرانسه وعده داده است كه 
دولت در سال ۲0۲0 ميالدي سطح رشد را در سطح 
رش��د فعلي حفظ كند. به گزارش نشريه فرانسوي 
ژورنال ديمانش، برونو لومر وزير دارايي فرانسه، گفته 
كه اقتصاد اين كشور در سال ۲0۱۹ ميالدي رشد ۱.۳ 
درصدي را تجربه كرده است و دولت تالش مي كند تا 
اين نرخ در سال ۲0۲0 ميالدي نيز حفظ شود. برونو 
لومر با اشاره به چشم انداز خوب و مستحكم اقتصاد 
فرانسه گفته است: »در شرايطي كه تنش هاي تجاري 
در سطح جهان شدت گرفته و ما با اعتراضات داخلي 
مواجه هستيم، اين نرخ رشد خيلي بدي نيست.« 
دولت فرانسه براي جلوگيري از كاهش بيشتر نرخ 
رشد اقتصادي اين كش��ور در ماه هاي اخير اقدام به 
تزريق ده ها ميليارد يورو پول به بازار كرده است. در 
نتيجه اقدامات دولت، فرانسه موفق شده است تاكنون 
از مهلكه ركود بگريزد و جاي آلمان را به عنوان موتور 
محرك رشد اقتصادي در منطقه يورو بگيرد. فرانسه 
در يك ماه اخير با اعتصاب��ات كاركنان بخش هاي 
مختلف از جمله بخش حمل و نقل و خرده فروشي در 
اعتراض به اليحه دولت براي اصالح نظام بازنشستگي 
مواجه بوده كه در طول تاريخ اين كش��ور بي سابقه 
بوده اس��ت. مديران اتحاديه هاي كارگري به دولت 
هشدار داده اند كه در صورت عدم تمكين به خواسته 
معترضان، به اعتصاب خود از روز نهم ژانويه شدت 
خواهد بخشيد.  اعتصابات جديد، مشكل ديگري براي 
دولت امانوئل ماكرون تلقي مي شود كه پيش از اين به 
مدت يكسال با جنبش اعراضي موسوم به جليقه زردها 
دست به گريبان بوده اس��ت. به گفته اتحاديه هاي 
فرانسوي، سيستم بازنشستگي پيشنهادي دولت 
باعث نابودي برنامه هاي بازنشس��تگي خصوصي و 
دولتي زيادي مي شود كه امكان بازنشستگي زودتر 
از 6۲ س��ال را مي دهند. ادوارد فيليپ نخست وزير 
فرانسه، گفته است كه دولت از برنامه خود براي اصالح 
نظام بازنشستگي كه شامل افزايش سن بازنشستگي 
و برخي حذف مزاياي آن است عقب نشيني نخواهد 
كرد. امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، نيز تاكيد 
كرده است دولت از آنجايي كه اين اصالحات به نفع 
اقتصاد در بلندمدت خواهد بود از اجراي آن منصرف 
نخواهد ش��د. اين در حالي اس��ت كه اتحاديه هاي 
كارگري در واكن��ش به اين س��خنان دولتمردان 
فرانس��وي تهديد كرده اند كه امانوئ��ل ماكرون با 
ناديده گرفتن خواست تعدادي زيادي از شهروندان 

فرانسوي با آتش بازي مي كند.

 سفر پسر پادشاه سعودي 
به لندن و واشنگتن

محمد بن سلمان وليعهد عربستان، به خالد بن سلمان 
معاون وزير دفاع اين كش��ور و ب��رادر كوچك ترش، 
دستور داده طي دو روز آتي به امريكا و بريتانيا سفر 
كند. به گزارش شرق االوس��ط، خالد بن سلمان در 
امريكا با مقامات ارشد كاخ سفيد و دو وزارت  خارجه 
و دفاع دي��دار خواهد كرد. در حالي س��فر اين مقام 
سعودي به واشنگتن انجام خواهد شد كه امريكا در 
اقدامي تروريستي در نزديكي فرودگاه بغداد سردار 
قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و ابومهدي المهندس، نايب رييس اين 

سازمان را به همراه همرزمانشان به شهادت رساند.

امريكا آموزش ارتش 
پاكستان را از سر مي گيرد 

رييس جمهوري امريكا دستور برقراري برنامه هاي 
آموزشي و تمرين نظامي در پاكستان را پس از بيش 
از يك سال تعليق دوباره صادر كرده است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، اين اقدام از س��وي دولت امريكا 
نشانه  گرم ش��دن روابط اسالم  آباد و واشنگتن پس 
از ديدار عمران خان نخست وزير پاكستان و دونالد 
ترامپ در سال گذشته است. ژانويه ۲0۱۸، دولت 
امري��كا تقريبا تمامي كمك ه��اي امنيتي خود به 
پاكستان را متوقف كرد. در آن زمان ترامپ پاكستان 
را ب��ه عدم انجام اقدامات مناس��ب ب��راي مقابله با 

فعاليت هاي گروه هاي تروريستي متهم كرد.

مداخله تركيه در ليبي 
تهديدي براي منطقه است

عربستان موافقت پارلمان تركيه با اعزام نيروهاي 
نظامي به خاك ليبي را محكوم كرده است. به گزارش 
خبرگزاري رسمي عربستان )واس(، دولت رياض 
اقدامات تركيه در ليبي را نقض قطعنامه هاي شوراي 
امنيت و تضعيف تالش هاي بين المللي براي حل 
مساله ليبي و خالف موضع گيري كشورهاي عربي 
دانست. رياض تاكيد كرده: »اين اقدام تركيه به منزله 
تهديدي براي امني��ت و ثبات ليبي و نيز تهديدي 
براي امنيت كشورهاي عربي و منطقه بوده و دخالت 
در امور يك كش��ور عربي با نقض آش��كار اصول و 

منشورهاي بين المللي است. «

اختالف بر سر حضور 
نيروهاي آلماني در عراق 

تهديدهاي موج��ود در عراق بح��ث درباره ماندن 
س��ربازان آلماني در اين كش��ور را شدت بخشيده 
است. برخي سياس��تمداران خواس��تار بازگشت 
آنها هستند و برخي ديگر بر ادامه ماموريت تاكيد 
مي ورزند؛ ماموريتي كه تعليق شده است. به گزارش 
دويچه وله، زاسكيا اسكن از رهبران حزب سوسيال 
دموكرات آلمان بازنگري در ماموريت سربازان آلماني 
در عراق را خواستار شده است. اين در حالي است كه 
رييس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان، 
بر ماندن نيروهاي اين كشور در عراق تاكيد مي كند. 
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عكسروز

چهرهروز

ترامپ به بي حد و مرزي تجاوزش اعتراف كرد
عبدالحسن برزيده گفت: تهديد رييس جمهور امريكا مبني بر حمله به اماكن فرهنگي نه تنها خالف قوانين بين المللي بلكه نوعي اعتراف به بي حد 
و مرز بودن جنايت امريكايي هاست. اين كارگردان سينما كه ساخت فيلم هايي همچون »مزار شريف« و »دكل« را در كارنامه خود دارد درباره 
تهديد رييس جمهور امريكا و حمله به نقاط فرهنگي ايران در صورت هر گونه اقدام ايران عليه امريكا به ايسنا بيان كرد: اصل حرفي كه ترامپ زده 
كاماًل نوعي اعتراف بر اين است كه امريكا و امريكايي ها هيچ حد و مرزي را در تجاوز و جنايت نمي شناسند. او افزود: سازمان ملل سال هاست كه 
مقرر كرده كسي حق ندارد در هيچ جنگي به مراكز فرهنگي حمله كند و اينكه ترامپ مثل يك گاوچران وحشي صحبت مي كند اولين نكته اش 

اين است كه شخصيت او، مبني بر اينكه به هيچ كدام از قوانين بين المللي احترام نمي گذارد، دوباره بر همه ثابت مي شود.

بازارهنر

نمايشميدانيبزرگ»حاجقاسم«اجراميشود
رييس مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري اعالم كرد 
۵ اثر خياباني و يك نمايش ميداني بزرگ با موضوع 
شهيد حاج قاسم سليماني تا چهلم اين سردار بزرگ 
در سراسر ايران اجرا مي شوند. كوروش زارعي رييس 
مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري سازمان تبليغات 
اسالمي درباره برنامه هاي اين مركز براي توليد آثار 
نمايشي با موضوع سردار شهيد حاج قاسم سليماني، 
به مهر گفت: درصدد هستيم تا كارهايي بزرگ را با 
محوريت حاج قاسم س��ليماني توليد و اجرا كنيم. 
قرار اس��ت ۵ نمايش خياباني با اين موضوع توسط 
حوزه هنري توليد و تا چهلم اين س��ردار بزرگ در 
سراسر كشور اجرا شوند. او يادآور شد: سال گذشته 
نمايش ميدان��ي بزرگ »مثل ماه��ي در خاك« با 
موضوع لشكر ۴۱ ثاراهلل كه فرماندهي اش برعهده 
حاج قاسم س��ليماني بود و به شهداي اين لشكر و 
عمليات هاي والفجر ۸، كربالي ۴ و ۵ مي پرداخت، 
براي كنگره س��رداران شهيد توليد و ۱۰ شب آن را 
اجرا كرديم. در آن اجرا شخصيت حاج قاسم سليماني 
ش��خصيتي پنهان در اين نمايش بود. رييس مركز 
هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري تأكي��د كرد: قصد 
بازتوليد نمايش ميداني »مثل ماهي در خاك« را با 
يك بازنويسي در متن داريم تا شخصيت حاج قاسم 

سليماني را نيز در اين نمايش نشان دهيم. زارعي با 
اشاره به اينكه بازتوليد نمايش ميداني »مثل ماهي 
در خاك« كاري بزرگ و دشوار است، تصريح كرد: 
اين نمايش ميداني با حضور تعداد زيادي از بازيگران 
تئاتر و همچنين امكانات و تجهيزات متعدد توليد شد 
و بازتوليد آن با تغييراتي كه در متن ايجاد مي كنيم و 
بسط و گسترشي كه در اجرا مي دهيم نيازمند كمك 
و حمايت چند ارگان ديگر نيز هست كه اميدوارم هر 
چه سريع تر اين اتفاق بيفتد. او در پايان درباره زمان 
اجراي مجدد نمايش »مثل ماهي در خاك«، اظهار 
كرد: اگر چند ارگان ديگر نيز وارد جريان حمايت از 
بازتوليد اين نمايش بشوند، تا چهلم شهيد حاج قاسم 
سليماني نمايش »مثل ماهي در خاك« را در تهران 

اجرا خواهيم كرد.

تاريخنگاري

ارتشبد قره باغي رييس ستاد مشترك ارتش شد
شانزدهم دي ۱3۵7، ارتشبد عباس قره باغي با اوج گيري تظاهرات مردمي عليه رژيم 
پهلوي، رياست ستاد مشترك ارتش را بر عهده گرفت.  قره باغي پس از خروج شاه در يك 
اقدام بي سابقه تا آن روز كه يك مقام نظامي بيانيه سياسي صادر نمي كرد، پس از هماهنگي 
با بختيار، طي مصاحبه اي، ضمن تكذيب شايعه كودتاي ارتش عليه دولت بختيار، گفت: 
برابر قوانين وآيين نامه هاي موجود ارتش هر گونه تمرد و عمل خودسرانه به شدت سركوب 
خواهد شد. او اعالم كرد كه ارتش از دولت قانوني حمايت خواهد كرد.  او در روز 6 بهمن 
۵7 از فرمانداري هاي نظامي خواست تا با قاطعيت از هر گونه تجمعات و حركت دسته ها 
جلوگيري شود و با هر گونه حمله انقالبيون به نقاط حساس شهر برخورد كنند. پس از 
ورود امام خميني)ره( به ايران و اعالم ايشان مبني بر تشكيل دولت جديد، اين موضوع در 
جلسه كميته بحران مطرح شد و قره باغي و ساير فرماندهان سرسختانه از دولت بختيار 
حمايت كردند. اما پس از حضور امام خميني)ره( در ايران و اعالم همبستگي همافران 
نيروي هوايي با امام و تسليم اغلب شهرها و عدم كارايي حكومت نظامي، سران ارتش از 
ادامه مقاومت مأيوس شدند. از اين رو شوراي عالي نيروهاي مسلح در صبح روز 22 بهمن 
۵۸ در اتاق شوراي ستاد بزرگ ارتشتاران تشكيل شد. در اين جلسه پس از ارايه گزارش 
فرماندهان از وضعيت نيروهاي خود و اظهارنظر چند تن ديگر در نهايت مساله بي طرفي 
ارتش به اتفاق آرا تصويب شد. در بيانيه اي كه براي نخستين بار كلمه “شاهنشاهي “ از ارتش 
حذف شده بود، تاكيد شد كه ارتش از خواست ملت ايران با تمام قدرت پشتيباني مي كند.  
متن اعالميه ساعت 2 بعدازظهر از راديو ايران پخش شد كه طي آن از كليه يگان هاي نظامي 
خواسته شده بود تا به پادگان هاي خود بازگردند.  قره باغي در خاطرات خود اعالم بي طرفي 
ارتش را يك نتيجه گيري منطقي و مناسب ترين راه حل براي اجراي دستورات شاه و حفظ 
تماميت وحدت ارتش و جلوگيري مي داند. ليكن وي از سوي بختيار و شاه متهم به خيانت 
در فروپاشي ارتش شد. هايزر نيز او را متهم به خيانت عليه همكارانش مي كند و مي نويسد 
كه وي به دادگاه هايي كه همكارانش را محاكمه و محكوم مي كرد كمك مي كرده است.  
قره باغي در روز 23 بهمن ۱3۵7 هنگام اطالع از تحت تعقيب قرار گرفتن وي از س��وي 
كميته انقالب اسالمي در منزل يكي از دوستان خود به نام مستعار اردشير مخفي گرديد. 

وي در مدت چهارده ماه اختفا در تهران به طور مرتب محل اقامت خود را عوض مي كرد. 
در اين مدت به جز همس��ر وي در پاريس تنها چند نفر از محل اسكان او اطالع داشتند. 
سرانجام قره باغي با همكاري چند تن از دوستانش توانست شناسنامه اي به نام »احمد 
كوپاهي، صادره در سال ۱32۰ و متولد تبريز« جعل كرده رواديد سفر به خارج از كشور 
دريافت كند. سپس با تغيير قيافه از طريق فرودگاه مهرآباد عازم پاريس شد. قره باغي پس 
از خروج از ايران بعد از مدتي سكوت در ۱2 خرداد ۱3۵9 طي بيانيه اي اعالم كرد كه »در 

سقوط شاه و تغيير رژيم هيچ گونه نقشي نداشته است.«

ايننمايشبهنقددنيايمدرنميپردازد
كارگردان نمايش»راه پله« مي گويد: اين نمايش 
به  نقد دنياي مدرن و جابه جايي نقش هاي انساني 
در فضاي مج��ازي حاكم در قرن حاضر مي پردازد 
و اش��اره به جغرافياي خاصي ن��دارد. »راه پله« به 
نويس��ندگي و كارگرداني سپيده ميرحسيني در 
تماشاخانه شهرزاد روي صحنه است. ميرحسيني 
كه در زمينه فيلمس��ازي هم فعاليت داشته با اين 
اثر براي اولين بار در تئاتر كارگرداني كرده و معتقد 
است: نگاه مولف در سينما و تئاتر فاصله زيادي با 
مخاطب ندارد. او گف��ت: برعكس اين نگاه، فاصله 
مخاطب در برابر هنر تئاتر و سينما متفاوت است، 
من در س��ينما فقط تصويري كه بايد خلق شود را 
در برابر چشمان مخاطب قرار مي دهم و شايد اين 
اقتدار بخش جذاب و لذت بخش س��ينما براي هر 
كارگرداني باش��د، اما در تئاتر مخاطب آزادانه تو 
را مي بيند، مي ش��نود و نقد مي كند. به نظرم تئاتر 
كاري بسيار دشوار و مقدس است. ميرحسيني كه 
متن »راه پله« را هم خودش نوش��ته است، افزود: 
»راه پله« مي تواند نق��د دنياي مدرن و جابه جايي 
نقش هاي انساني در فضاي مجازي حاكم در قرن 
حاضر باشد و اشاره به جغرافياي خاصي ندارد، زنان 
و مرداني كه در اين پيچيدگي گيركرده و جاي خود 
را به ديگري مي دهند و جاي ديگري را مي گيرند. 
وقتي در مورد ايده اوليه گم شدن زني در راه پله هاي 

تودرتو فكر مي كنم تنها خود را كودكي مي بينم كه 
در هزارتوي بازي ه��اي بچگانه مي دود و به دنبال 
زندگي مي خندد، زمين مي خورد، اشك مي ريزد 
و دوب��اره بازهم از اول. نمايش��نامه »راه پله« براي 
اولين بار قبل از هر شروعي در متن زندگي ام جريان 
داشت و دارد و هنوز هم خود را در حصار راه پله هاي 
مارپي��چ مي بينم. او درباره انتخ��اب بازيگران اين 
نمايش هم گفت: همه بازيگران اين نمايش تاكنون 
تجربه بازي در تئاتر و تصوير را داشته اند. كاوه آفاق 
در زمينه موسيقي فعاليت هاي بسياري داشته، به 
نظرم هنر هم تك بعدي نيست و هنرمند مي تواند 
چند بعد داشته باشد. او امسال در فيلم »المينور« 
داري��وش مهرجويي ه��م  بازي ك��رده و قبال هم 
تجربياتي در عرصه تئاتر داشته است. ما نيز دوست 
داشتيم فضايي را فراهم كنيم تا اين هنرمند بتواند 

حضور موفقي در تئاتر داشته باشد.

نگاهيبهدرونانساندرگالريژاله
نمايشگاه نقاشي و حجم هاي سارا كشميري با نام 
»اندروني« در گالري ژاله برگزار مي ش��ود. س��ارا 
كش��ميري متولد ۱36۰ در تهران و كارش��ناس 
گرافيك از دانش��گاه هنر كرج است. او پيش از اين 
يك نمايشگاه انفرادي در گالري آتبين داشته و در 
چند نمايشگاه گروهي در گالري هاي سرزمين هنر، 
ژاله، ايده، اكنون، ماه مهر و... حضور داش��ته است. 
كش��ميري درباره مجموعه »اندروني« مي گويد: 
خود پنهاني انس��ان، نقاب هاي مختلفي كه او به 
فراخور حال بر چهره مي زند و انكار و تظاهري كه 
ماحصل آن است، همواره ذهنم را به خود مشغول 
مي كند. رودررو شدن با چهره پنهانم، بيش از هر 
چيز مي ترس��اندم . راه فرار از اي��ن ترس فرو رفتن 
بيش��تر در خود اس��ت. هراس��م را از خود بيرون 
مي كشم و خوب در آن مي نگرم. او را كه شناختم 
بال رهايي بازمي كنم. اين مجموعه كوششم براي 

ديدار خوِد پنهان، خود مخفي  در اندروني ام را نشان 
مي دهد. نمايش��گاه مجس��مه، نقاشي و چيدمان 
»اندروني« روز جمعه 2۰ دي م��اه در گالري ژاله 
افتتاح و ت��ا 29 دي ۱39۸ ادامه خواهد داش��ت. 
عالقه مندان مي توانند براي بازديد از اين نمايشگاه 
به نشاني خيابان كريم خان زند، خيابان ايرانشهر، 
كوچه نوش��هر، پالك 3 مراجعه كنند. بازديد هر 

روز به جز شنبه ها از ساعت ۱6 تا 2۰ برقرار است.

میراثنامه

واقعا ترامپ از قطعنامه ۲۳۴۷ شوراي امنيت خبر ندارد؟!
تهدي��د ترامپ براي حمل��ه به ۵2 س��ايت ايران طبق 
قطعنامه 23۴7 ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد به 
مثابه »جنايت جنگي« اس��ت و »پيگرد قضايي« دارد. 
رييس جمهور امري��كا در تازه ترين توييت خود ايران را 
تهديد كرده و نوشته »ايران با جسارت زياد درباره حمله 
به منافع امريكا سخن مي گويد، اگر ايران به هر امريكايي 
يا منافع امريكايي حمله كند، ۵2 سايت ايران، با ارزش 
باال و با اهميت براي فرهنگ ايران - به نمايندگي از ۵2 
گروگان امريكايي كه سال ها پيش توسط ايران گروگان 
گرفته شدند- هدف قرار مي گيرند.« به نظر مي رسد او از 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و محكوميِت تخريب 
و قاچاق ميراث فرهنگي توسط گروه هاي تروريستي، كه 
در سال 2۰۱7 تصويب شده است، خبر ندارد. هر چند 
ش��وراي امنيت در زمان محكوميت حمالت نيروهاي 
تروريستي، طالبان و داعش در كشورهاي عراق، سوريه 
و افغانستان به فكر نوشتن اين قطعنامه افتاد، اما عمال 
قطعنامه تحت تاثير تخريب گسترده آثار تاريخي بود كه 
از افغانستان آغاز شد و موضوع آن در اوايل فروردين ماه 
سال ۱396 به تصويب رسيد و روي سايت سازمان ملل 
متحد نيز منتشر شد. با وجود چنين قطعنامه اي اما به 
نظر مي رسد رييس جمهوري امريكا با آخرين تهديدي 
كه عليه ايران داشته، از انجام هر اقدامي مشابه عملكرد 

داعش و طالبان، ابايي ندارد. اهميت اين قطعنامه آنچنان 
باال بود كه در زمان تصويب، ايرنا بوكووا - مديركل وقت 
 يونس��كو - توجيه اعضاي خود را پ��س از پذيرش متن

 اين طور اعالم كرد: »تخريب ميراث فرهنگي يك جرم و 
تاكتيك جنگي است و دفاع از ميراث يك ضرورت امنيتي 
اس��ت، از »پالميرا تا موصل«. ميراث فرهنگي سمبل 
وحدت و صلح اس��ت و به گفت وگوي فرهنگ هايي كه 
هميشه وجود داشته اند، گواه داده. افراط گرايان خشن اين 
را مي دانند، به همين دليل به دنبال نابودي آن هستند.« 
هر چند نمي توان اميدوار بود كه رييس جمهور امريكا به 
اين قطعنامه پايبند باشد؛ چرا كه دونالد ترامپ دقيقا در 
اكتبر 2۰۱7 )مهر 96( اعالن خروج از يونسكو را ثبت كرد 
و متعاقب آن، اسراييل هم همين گام را برداشت. درست 

يك سال قبل، همزمان با س��ال نوي ميالدي )2۰۱9( 
امريكا و اسراييل به دليل آنچه مواضع »يك طرفه و ضد 
اسراييلي« يونس��كو اعالم شد، از اين سازمان فرهنگي 
قطعي و رسمي خارج شدند. اينك ترامپ با توييتي كه 
منتشر كرده به نظر مي رسد قصد دارد در جهتي مخالف 
با اظهارات مقامات يونسكو كه در زمان تصويب قطعنامه 
23۴7 كه نسبت به » محو سازي فرهنگي در خاورميانه، 
آسيا وآفريقا« هشدار داده بود، قدم بردارد. اما در بندهايي 
از اين قطعنامه بين المللي كه به حمايت از ميراث فرهنگي 
در چارچوب حقوقي و هنجارهاي بين المللي و تقويت 
همكاري هاي بين المللي تاكيد دارد، هر نوع حمله به آثار 
تاريخي و فرهنگي در كشورها اين طور غيرقابل پذيرش 
شمرده شده است. در بخش نخست اين قطعنامه نسبت 
به اين موارد تاكيد شده است: تخريب غيرقانوني ميراث 
فرهنگي به غ��ارت بردن و قاچاق اش��ياي فرهنگي در 
س��ايه درگيري هاي مسلحانه به ويژه توسط گروه هاي 
تروريس��تي و همچنين ت��الش براي نادي��ده گرفتن 
ريشه هاي تاريخي و تنوع فرهنگي در اين زمينه مي تواند 
به افزايش و وخيم تر شدن درگيري ها و جلوگيري از آشتي 
ملي پس از درگيري ها بينجامد و بنابراين امنيت، ثبات، 
حاكميت و توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها 

را تحت تاثير قرار مي دهد.

ايستگاه

راز نقاشي هاي »داوينچي« 
پايان ندارد

»انگل« بهترين فيلم جامعه 
ملي منتقدان شد

دانشمندان رشته كامپيوتر 
دانش��گاه كاليفرني��ا، با 
ساخت نسخه اي مجازي 
از »س��الواتور موندي« - 
گران ترين تابلو نقاش��ي 
جهان- مدعي ش��ده اند 
عل��م توانس��ته يك��ي از 
بزرگ ترين رازهاي يكي از 

مشهورترين تابلوهاي نقاشي جهان را حل كند.  تابلو 
نقاشي »سالواتور موندي« يا »منجي عالم« كه عيسي 
مسيح)ع( را به تصوير مي كش��د در سال 2۰۱7 در 
حراجي كريستيز به قيمت ۴۵۰ ميليون دالر فروخته 
شد و بالفاصله از ديد عموم خارج شد. عوامل زيادي، از 
مالك ناشناس اين اثر گرفته تا قيمت بااليي كه براي 
خريد آن پرداخته شده، اين تابلو نقاشي را به يك اثر 
هنري پرحاشيه تبديل كرداند. در حال حاضر يكي از 
موضوعات مربوط به »سالواتور موندي« اين است كه 
آيا اين تابلو نقاشي گران قيمت را مي توان به عنوان يكي 
از آثار اصلي »داوينچي« محسوب كرد يا خير. شايد 
يكي از عواملي كه مي تواند به پاسخ اين سوال كمك 
كند »گوي كريستالي« است كه در دستان مسيح 
ديده مي شود و به عنوان نمادي از كره زمين محسوب 
مي شود. »مايكل ديِلي« كه يك متخصص آثار هنري 
است، معتقد است يكي از داليلي كه مي توان »سالواتور 
موندي« را به عنوان يك اثر تقلبي محسوب كرد آن 
است كه »گوي« در دستان مسيح)ع( به طور واقعي 
انكسار نور را نش��ان نمي دهد اين درحالي است كه 
انكس��ار طبيعي نور در گوي هاي نقاشي هاي بدل 
»سالواتور موندي« را مي توان به وضوح مشاهده كرد. 

برندگان جواي��ز جامعه 
ملي منتقدان فيلم معرفي 
ش��دند و در اي��ن مي��ان 
»انگل« عن��وان بهترين 
فيلم 2۰۱9 را از آن خود 
كرد. به گ��زارش ورايتي، 
جامعه ملي منتقدان فيلم 
شب پيش ۵ ژانويه با راي 

اعضاي خود »انگل« س��اخته بونگ ج��ون هو را به 
عنوان برنده جايزه بهترين فيلم سال 2۰۱9 انتخاب 
كرد. اين فيلم همچنين جايزه بهترين فيلمنامه را 
نيز ب��راي بونگ جون هو و هان جي��ن وون دريافت 
كرد. جايزه بهترين بازيگر م��رد به آنتونيو باندراس 
براي فيلم »درد و افتخار« و جايزه بهترين بازيگر مرد 
نقش مكمل به برد پي��ت براي بازي در فيلم »روزي 
روزگاري در هالي��وود« تارانتينو اهدا ش��د. بهترين 
فيلم از نظر جامعه ملي منتقدان فيلم، »پارازيت« يا 
»انگل« و انتخاب هاي بعدي »زنان كوچك« و »روزي 
روزگاي در هاليوود« بودند.  بهترين فيلمنامه، بونگ 
جون هو و هان جين وون براي »انگل« و انتخاب هاي 
بعدي كوئنتين تارانتينو ب��راي »روزي روزگاري در 
هاليوود« و گرتا گرويگ براي »زنان كوچك« بودند.  
بهترين فيلمبرداري، كلر ماتون براي »پرتره بانو در 
آتش« و انتخاب هاي بعدي رابرت ريچادرسون براي 
»روزي روزگاري در هاليوود« و يوريك لساس براي 
»زنان كوچك« اعالم شدند.  بهترين بازيگر مرد نقش 
مكمل، برد پيت براي »روزي روزگاري در هاليوود« 
و انتخاب هاي بعدي جو پش��ي براي »ايرلندي« و 
وسلي اس��نايپس براي »دولمايت نام من است« و 
سونگ كانگ هو براي »انگل« بودند.  بهترين بازيگر 
م��رد نيز آنتونيو بان��دراس ب��راي »درد و افتخار« و 
انتخاب هاي بعدي آدام درايور براي »داستان ازدواج« 
و آدام سندلر براي فيلم »الماس هاي تراش نخورده« 
هستند. بهترين بازيگر زن نقش مكمل، لورا درن براي 

»داستان ازدواج«بود.

كالدرون تهديد به فسخ قرارداد كرد

اوليايي:مجيديازبين۲۰پيشكسوتانتخابشد

س��رمربي آرژانتين��ي تي��م فوتب��ال 
پرس��پوليس با ارس��ال نامه اي به اين 
باش��گاه اعالم كرد كه ب��ه خاطر عمل 
نكردن پرسپوليس��ي ها به تعهدات ش��ان مي تواند 
قراردادش را يك طرفه فس��خ كند. گابريل كالدرون 
بعد از آخرين ديدار پرسپوليس برابر نساجي مازندران 
ايران را به مقصد آرژانتين ترك كرد تا تعطيالت سال 
جديد ميالدي را پشت سر بگذارد. او اكنون از اينكه 
باشگاه نتوانسته به تعهداتش عمل كند بسيار ناراحت 
اس��ت. در همين رابطه وكيل سوييس��ي اين مربي 
اول ژانويه »۱۱ دي« با ارسال نامه رسمي به باشگاه 
پرسپوليس اعالم كرده اين باشگاه به تعهدات مالي 
خود در قبال كالدرون عمل نكرده و از اين رو اين مربي 
مي تواند قراردادش را يك طرفه فسخ كند. طبق برنامه 
قرار است پرسپوليس��ي ها روز پنجشنبه عازم قطر 
شوند تا اردويي ۱2 روزه در دوحه داشته باشند. البته 
قرار بر اين بود كالدرون در قطر به ساير پرسپوليسي 

محلق شود اما حاال كه نامه تهديد فسخ او به باشگاه 
رسيده اس��ت به نظر مي رس��د اگر پرسپوليسي ها 

نتوانند تعهدات مالي خود در قبال او را اجرايي كنند 
و شروطش را بپذيرند، كالدرون به قطر نخواهد رفت.

مديرعامل پيشين استقالل معتقد است قوانين سليقه اي 
مجلس طي ۱۵ سال گذشته باعث ش��ده تا 2 باشگاه 
استقالل و پرسپوليس نتوانند مراحل خصوصي سازي 
را به درس��تي طي كنن��د. كاظم اولياي��ي، مديرعامل 
پيشين استقالل درباره شرايط اين تيم و انتخاب فرهاد 
مجيدي به عنوان جانشين آندره آ استراماچوني اظهار 
كرد: ش��رايط به گونه اي براي اس��تقالل رقم خورد كه 
مديريت باشگاه مجبور بود عاقالنه ترين راه را انتخاب 
كند؛ پس چاره اي جز انتخاب مربي كه آشنا به وضعيت 
تيم و شرايط بازيكنان باشد، نبود. مجيدي از بين ۱۵ تا 
2۰ مربي پيشكسوتي كه اين معيارها را داشتند انتخاب 
شد و به نظر من هم مجيدي هر چه زودتر بايد از باشگاه 
درخواست كند كميته فني را راه اندازي كند، در ضمن 
داشتن مدير فني براي او مي تواند كمك بسيار خوبي 
در ايجاد مسووليت مشترك باشد. اوليايي درباره جلسه 
روز گذشته اش همراه با جمعي از پيشكسوتان استقالل 
با مهدي علي نژاد، سرپرس��ت معاونت قهرماني وزارت 
ورزش توضيح داد: ما هم براي عرض تبريك و توضيح 
شرايط فعلي اس��تقالل رفته بوديم و هم مي خواستيم 
صحبت هايي را درباره خصوصي س��ازي باشگاه انجام 

دهيم. مجمع بايد فكري به حال باشگاه استقالل كند 
زيرا در قانوني كه ۱۵ سال است توسط مجلس به تصويب 
رسيده است، نقص هايي وجود دارد. متعجبم مجلس 
چرا فقط براي خصوصي س��ازي 2 باش��گاه قانون ويژه 
تصويب كرده است؟ اگر روال خصوصي سازي مثل تمام 
ارگان ها، نهادها و كارخانجات كه انجام شده از ظرفيت 
قانوني اصل ۴۴ استفاده مي شد، واگذاري بهتر و سريع تر 
صورت مي گرفت. متذكر مي شوم طبق نظر پژوهش هاي 
مجلس، واگذاري به صورت پيمان مديريت مطلوب تر 
و زودتر به نتيجه مي رسد تا اينكه چندين قانون متضاد 
ظرف ۱۵ س��ال فقط براي اين 2 باشگاه تصويب كند و 

هيچ كدام از آنها هم قابليت اجرا نداش��ته و در صورت 
اجرايي شدن هم آسيب فراواني به ورزش كشور و اين 2 
باشگاه خواهد خورد. مديرعامل پيشين استقالل درباره 
توافق با يكي، دو مربي خارجي پيش از انتصاب مجيدي 
به عنوان سرمربي استقالل به ايسنا گفت: من ديروز هم 
به علي نژاد گفتم كه اس��تقالل با شرايط فعلي اش بايد 
سازمان دهي شود يعني يك مربي ايراني كه با وضعيت 
باشگاه آشنا است به همراه كميته فني و يك مدير فني 
تيم را رهبري كنند تا بتوان راه استراماچوني را ادامه داد. 
انتخاب يك مربي خارجي در وسط مسير اشتباه است 
زيرا مربي خارجي زمان مي خواهد تا با تيم آشنا شود و 
ما اين زمان را نداريم. اس��تراماچوني هم با وجود اينكه 
زودتر از ساير تيم ها، كارش را با استقالل شروع كرد، در 
چند هفته اول خوب نتيجه نگرفت و زمان برد تا با شرايط 
تيم و فوتبال ايران آشنا ش��ود. اوليايي در پايان گفت: 
فرهاد مجيدي مي تواند استقالل را كمك كند و راهي 
كه اس��تراماچوني آغاز كرده بود و را به سرانجام خوبي 
برساند. مجيدي سرمايه اس��تقالل است و بايد كمك 
شود. يك دست صدا ندارد و استقاللي ها اگر مي خواهند 
تيم محبوب شان حمايت شود، بايد وي را كمك كنند.

ورزشي
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