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نيـازاقتـصادايـران

اقدامات الزم براي جبران
خسارات از محلهاي موجود
را سريعا آغاز كنيد

توگويتلفني
روحانيدرگف 
با  7استاندار كشور دستور داد

آمادگي كامل
در رويارويي با موج جديد
بارندگيها

صفحه 2

سخن نخست

همين صفحه

صنعت،معدن و تجارت

«تعادل» از ورود شاخص بورس به كانال  200هزار واحدي گزارش ميدهد

توتازدرتاالرحافظ
تاخ 

ورود نقدينگي هوشمند
به بورس
اي��ن روزه��ا ك��ه
ش��اخصهاي بورس
در ح��ال رك��ورد
ش��كنيهاي پيوسته
و عبور از س��قفهاي
تاريخي خود هستند،
روحاهللحسينيمقدم مطلوبيت بازار سرمايه
نزد مردم افزايش يافته
و طبعا پولهاي جديد و نقدينگي سرگردان در
اين بازار لنگر مياندازد .براي درك بهتر آنچه
اكنون در بورس ش��اهد آن هس��تيم ،ميتوان
به چند عامل تحت عنوان عامل رش��د بازار در
سال جديد و در اواخر سال گذشته اشاره كرد.
اولين موضوع اين است كه نگراني و اضطرابي در
ميان فعاالن بازار سرمايه و تحليلگران مبني بر
اين وجود داشت كه شركتهاي صادرات محور
نتوانندبهدليلدامنهتحريمها...

پازل انتخاب رئيس اتاق

فرشتهفريادرس|
«زمان انتخاب رییس جدید اتاق ایران مش��خص
ش��د ».اعضای هیات نماین��دگان پارلمان بخش
خصوصي در اولین نشست دوره نهم ،كه يكشنبه
 26خردادماه سال جاري برگزار مي شود ،انتخابات
برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه را كليد
خواهن��د زد .انتخابات اتاقهای سراس��ر کش��ور،
يازدهم اسفندماه  97برگزار شد و  33اتاق اعضای
هیات نمایندگان خود را ش��ناختند .اما تنها اتاقي
كه انتخ��اب آن با اخت�لال همراه و لغو ش��د ،اتاق
بندرعباس اس��ت كه قرار اس��ت خردادماه برگزار
شود تا پرونده نهمين دوره از انتخابات اتاق ها بسته
و ماموريت اتاق هاي هشتم به پايان برسد .حال با
توجه به اينكه اكثريت اتاق ها ،تکلیف اعضای هیت
رئیسه و نمایندگان خود در اتاق ایران را مشخص
کردهاند ،براي تكميل آخرين تكه از پازل انتخاب
رئيساتاقايران،بايدانتخابرئيسواعضايهيات
رئيسهاتاقپايتختكليدبخورد.

صفحه 5

«تعادل» داليل رشد چشمگير واحدهاي مسكوني مهر
در شهرهاي پرند و پرديس را بررسي ميكند

سرايت «جهش قيمتي»
به مسكن مهر

همين صفحه

اقتصاد اجتماعي
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جهان

ايران همچنان در آب

دوست يا دشمن
قهرمان يا خائن؟

س��يل در گلس��تان آرام گرفت ،از بارندگي جديد
و روان شدن س��يل تازه در لرستان خبري نيست
اما خوزس��تان همچنان در بحران است ،سيل به
س��مت ش��ادگان حركت ميكند و پيش ميرود.
بارشهايي كه از نخس��تين روزهاي فروردين 98
ش��روع ش��د همچنان در مناطق مختلف كشور،
سيل به راه مياندازد ،خسارت ميزند و رد خود را
بر سر و روي شهرها به جا ميگذارد .از روز گذشته
كرمان،خراسانجنوبيوسيستانوبلوچستانهم
با سيالب و روان شدن آب در سطح شهر دست به
گريبانشدندوهشدارهايهواشناسي...

9

صفحه 12

گزارش

سخننخست

مجلس

ورود نقدينگي هوشمند به بورس

فالحت پيشه:

بسياري از سفارتخانههاي
ايران رايزن اقتصادي ندارند

رييس كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت
خارج��ي مجلس ،گف��ت :وظايف كارش��ناس
اقتصادي در وزارت امور خارجه به كارشناسان
حوزهه��اي مختلف همانند فلس��طين محول
شده و بسياري از س��فارتخانههاي ايران رايزن
اقتصادي ندارند .حش��متاهلل فالحتپيش��ه
رييسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
مجلس ش��وراي اس�لامي در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به راهاندازي كانال مالي اينستكس
توس��ط اروپاييها ،گفت :ايران س��ازوكار مالي
متناسب با اينس��تكس را ايجاد كرده است ،اما
كش��ورهاي اروپايي هنوز هي��چ اقدامي در اين
خصوص انجام ندادهاند .نماينده مردم اسالمآباد
غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي ،افزود:
اروپاييها منتظر هس��تتند تا اي��ران و امريكا
اختالفات خود را ب��ا هم حل كنن��د و ارادهاي
براي حمايت از برج��ام ندارند .وي با بيان اينكه
وزارت امور خارجه در س��اختار خود تغييراتي
ايجاد كرده ام��ا اين تغيي��ر در نمايندگيهاي
خارجي وزارتخانه مش��اهده نميش��ود ،ادامه
داد :در بس��ياري از س��فارتخانههاي اي��ران در
خارج از كش��ور رايزن اقتصادي وجود ندارد كه
بخشي از اين موضوع به وزارت خارجه و برخي
به س��اير حوزههاي دولت باز ميگردد .فالحت
پيشه تاكيد كرد :در برخي موارد به كارشناسان
حوزههاي مختلف همانند فلسطين و غيره به
عنوان شغل دوم وظايف كارشناس اقتصادي را
هم محول كردهاند .وي با بيان اينكه هماكنون
تركيه در عراق  23رايزن اقتصادي دارد ،افزود:
رايزن اقتصادي عربستان در عراق بيش از ايران
بوده اما ما اقدامات الزم را در حوزه ديپلماس��ي
اقتصادي در اين كش��ور انجام ندادهايم .رييس
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي ،با
اش��اره به اينكه وظيفه راي��زن اقتصادي وصل
كردن ام��ور و روابط اقتصادي اس��ت ،تصريح
كرد :بارها از وزارت خارجه درخواست شده كه
رايزنهاي اقتصادي را در كش��ورهاي مختلف
فعال كند ،اما كماكان ش��اكله اي��ن وزارتخانه
سياسي بوده كه بايد اقتصادي شود.
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روحاهللحسينيمقدم|
معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران|
اين روزه��ا كه ش��اخصهاي ب��ورس در ح��ال ركورد
شكنيهاي پيوسته و عبور از س��قفهاي تاريخي خود
هستند ،مطلوبيت بازار سرمايه نزد مردم افزايش يافته
و طبعا پولهاي جديد و نقدينگي سرگردان در اين بازار
لنگر مياندازد .براي درك بهتر آنچ��ه اكنون در بورس
شاهد آن هس��تيم ،ميتوان به چند عامل تحت عنوان
عامل رشد بازار در س��ال جديد و در اواخر سال گذشته
اشاره كرد .اولين موضوع اين است كه نگراني و اضطرابي
در ميان فعاالن بازار س��رمايه و تحليلگران مبني بر اين
وجود داشت كه ش��ركتهاي صادرات محور نتوانند به
دليلدامنهتحريمها،فروشوصادراتداشتهباشند.امابا
اتمام سال و رصد گزارشهاي مالي آنها،مشخص شد كه
شركتها توانستند فروش خود را بر اساس گزارشهاي
پيش بيني كه قبال اعالم ك��رده بودند ،محقق كنند .در
نتيجه اتفاق خوبي رخ داد ت��ا نگرانيها از كاهش فروش
شركتها از بين برود و همچنين اين موضوع تسري پيدا
كند كه در سال 1398نيز بنگاههايي كه در بورس حضور
دارند و صادرات ،منبع اصلي درآمدزاي براي آنهاس��ت،
بتوانند فعاليت صادراتي خود را پيگيري كرده و با فروش
تحققيافتهآنهامواجهشويم.عاملدوم،بهخاطركاهش
قيمت سهام ازمهرماه تا اس��فند بود كه نسبت به دوران
رشد بازار ،به نسبت بسيار زيادي كاهش پيدا كرده بود،
به خصوص در شركتهايي كه به عنوان سردسته و ليدر

بازار شناخته ميش��وند .به خصوص كه در ساير بازارها،
پتانسيلرشدرامتصورنيستيم،اينموضوععاملجذابي
برايرشدسرمايهگذاريبهشمارميرود .همچنيننبايد
فراموش كرد كه نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران به
وفور وجود دارد و بخش بس��يار بزرگي از رش��دي كه از
بازارهاي مختلف جا مانده و اكنون قابل مشاهده است ،به
دليل اين نقدينگي است .حال بايد توجه داشت كه اين
نقدينگي هوشمند اس��ت و در بازاري كه پتانسيل رشد
داشته باشد ،مينشيند .بنابراين به دليل پتانسيلهاي
اشاره شده ،بورس توانست بخش زيادي از اين نقدينگي
را جذب كند .چنانچه اين روند ادامهدار باشد و در روزهاي
آينده ،به روال دو هفته اخير شاهد روزهاي مثبت باشيم،
ميتواند به عنوان عاملي براي رش��د بازار به شمار برود و
تقويتكننده جهشهاي شاخصها نيز خواهد بود .در
مرحله اين رش��د ،تحليلگران بازار در هر صنعت و در هر
سهم،تمام عوامل سودآوري را تحليل ميكنند و قيمت
را با آن ميس��نجند .چنانچه قيمتها و انتظارات آنها از
سودآوري،انتظار معقولي باش��د ،ميتوان انتظار داشت
كه اين روند ادامهدار ش��ود .اما اگر از جايي نيز ديده شود
كه قيمتها با انتظار سرمايهگذاران نسبت به سودآوري
همخواني ندارد ،اصطالحا گفته ميشود كه حباب شكل
گرفته اس��ت .در آن مقطع قطعا در برخي از س��همها،
ميتوان انتظار داشت كه تغيير استراتژي سرمايهگذاري
به وجود بيايد ،اما اكنون نميت��وان به راحتي اظهارنظر
كردكهبازارتاچهزمانيكششرشددارد.

دولت
دستور روحاني بر آمادگي كامل در رويارويي با موج جديدبارندگيها
رييسجمهوريدرگفتوگويتلفنيجداگانهبااستانداران
خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،كرمان،
خراسان رضوي ،لرستان و خوزستان ،بر بسيج و همافزايي
همه دستگاهها و نهادها و اتخاذ تمهيدات الزم و ضروري و
آمادگي كامل در رويارويي با موج جديد بارندگيها تاكيد
كرد .به گزارش پ��اد روحاني دي��روز در اين گفتوگوهاي
تلفني با استانداران ،بس��يج و همافزايي همه دستگاهها و
نهادها و اتخاذ تمهي��دات الزم و ضروري جهت جلوگيري
از خسارتهاي جاني و مالي را در بارندگيهاي اخير مورد
تاكيد ق��رار داد .رييسجمهوري همچنين ب��ا قدرداني از
تالشهايستادمديريتبحرانوهمهدستگاههاونهادهاي
دولتي ،عمومي و نظامي ،بر لزوم هوشياري همگاني نسبت

جنابآقاي سيفاهلليزداني

مديرمسوول محترم روزنامه عصر اقتصاد

ضايعه درگذشت پدرگراميتان را به جنابعالي و خانواده محترم
تس�ليت گفت�ه و از اي�زد منان ب�راي آن مرح�وم غف�ران و براي
بازماندگانصبروشكيباييمسالتمينماييم.
الياسحضرتي-حجتطهماسبي-منصوربيطرف

بهآغازموجدومبارندگيهاتاكيدكرد.روحانيازاستانداران
مذكور خواس��ت با تقويت هماهنگي و همافزايي امكانات
و تجهيزات همه دس��تگاهها و نهادهاي مرتبط ،نسبت به
مواجهه با حوادث احتمالي كامال آمادگي داشته باشند .در
اين تماسهاي تلفني ،محمدصادق معتمديان اس��تاندار
خراسان جنوبي ،احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و
بلوچستان ،فريدون همتي استاندار هرمزگان ،محمدجواد
فدايي اس��تاندار كرمان ،عليرضا رزمحس��يني اس��تاندار
خراس��ان رضوي ،سيدموسي خادمي اس��تاندار لرستان
و غالمرضا شريعتي اس��تاندار خوزس��تان نيز گزارشي از
وضعيتمنطقهوتدابيراتخاذشدهبرايروياروييباافزايش
احتماليبارندگيهاومديريتمناسباوضاعارايهكردند.

جناب آقاي سعدي

مديرمسوول محترم روزنامه جهان صنعت
مصيبت وارده را تس�ليت گفته  ،ب�راي آن عزيز از دس�ت رفته
غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترم صبر و سالمتي
آرزومنديم.
الياسحضرتي-حجتطهماسبي-منصوربيطرف

خبر

الريجاني :مشكلي درخصوص تعامل دولت
و مجلس نداشتهايم

رييس مجلس شوراي اس�لامي گفت :تعامل دولت
و مجلس در س��ال  97بسيار مثبت و س��ازنده بود و
هيچ مش��كلي در اين خصوص نداشتيم .به گزارش
روابطعموميمعاونتامورمجلسرياستجمهوري،
علي الريجاني در ديدار ن��وروزي معاونين پارلماني
وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي با اشاره به تعامل
بس��يار مثبت و س��ازنده دولت و مجلس در س��ال
گذشته ،تصريح كرد :ما در س��ال  97هيچ مشكلي
در خصوص تعام��ل با دول��ت نداش��تيم و ما هيچ
نگراني خاصي در خصوص تعامل و همكاري دولت
با مجلس نداش��تيم  .الريجاني افزود :همه ميدانيم
بدليل مش��كالتي كه در حال حاضر در كشور وجود
دارد ،فش��ار روي نمايندگان زياد است و مردم بيش
از هر زمان ديگ��ري در مقام مطالبهگ��ري از قواي
مجريه ،مقننه و ساير نهادهاي نظام هستند .لذا بايد
مكانيزمهايي ايجاد بش��ود كه اين مطالبات مردمي
پيگيري ش��ود .به اين ترتيب وفاق كه يك سرمايه
ارزشمند ملي است حفظ خواهد شد .رييس مجلس
در ادامه به نامگذاري سال جديد توسط رهبر معظم
انقالب اش��اره كرد و گفت :همينط��ور كه رهبري
فرمودند امسال بايد همه در جهت رونق توليد ملي
تالش كنيم  .مجلس نيز بايد در ام��ر قانونگذاري،
نس��بت به توليد ملي توجه ويژه داشته باشد .برخي
قوانين اصالح و برخي ديگر م��ورد تجديد نظر قرار
بگيرند ،برخي قوانين نيز كه مغاير با توليد ملي است
بايد تغيير يابند .وي با اشاره به ضرورت برنامهريزي
و اقدام هماهنگ دول��ت و مجلس در خصوص رونق
توليد ملي گفت :پيشنهاد ميشود در دستگاههاي
مختلف ،يك مجموعه يا يك ستاد ويژه براي پيگيري
رونق توليد ملي ايجاد بش��ود  .اين امر به روانسازي
س��رمايهگزاري در بخشهاي خدم��ات ،صنعت و
كش��اورزي كش��ور كمك خواهد كرد .الريجاني در
مورد لواي��ح دولت گفت :بطور طبيعي يك س��ال و
اندي از وقت اين مجلس بيش��تر نمانده ،لذا ممكن
اس��ت مجلس فرصت اينكه بتواند همه لوايح را در
صحن طرح و برس��ي و تصويب كند نداشته باشد،
پس بهتر است دولت مشخص كند كداميك از لوايح
برايش اولويت بيش��تري دارد تا مجلس براس��اس
اولويت دولت لوايح را به صحن علني بياورد .در ادامه

اين ديدار،حس��ينعلي اميري مع��اون امور مجلس
رييسجمهور به تعام��ل موثر دول��ت و مجلس در
پيشبرد اهداف و برنامههاي دولت و نظام اشاره كرد
و نقش اين تعامل را در تصويب لوايح دولت توس��ط
مجلس شوراي اسالمي مثبت و موثر دانست .وي در
ادامه با اشاره به راهاندازي سامانه معاونت امور مجلس
رياستجمهوري گفت :در اين سامانه عالوه بر اينكه
اطالعات دقيق ،كارشناس��ي و ب��ه روز درخصوص
طرحها ،لواي��ح و نظ��رات كارشناس��ي ،بارگذاري
شده ،به گونهاي طراحي ش��ده كه ارزيابي عملكرد
وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي نيز از اين طريق
امكانپذيراست.معاونامورمجلسرييسجمهوري
برقراري تعامل موثر با معاونتهاي مختلف مجلس
به ويژه معاونت نظارتي در بسياري مواقع كارگشا و
پيش برنده دانس��ت .اميري به حساس��يت معاونت
امور مجلس در پاس��خگويي به تذكرات و سئواالت
نمايندگان اش��اره و تاكيد كرد سيس��تم پيگيري
و پاس��خ به موقع ب��ه درخواس��تهاي نمايندگان
مجلس توسط س��ازمانها و وزارتخانههاي ذيربط
در معاونت امور مجلس مورد توجه خاص ما اس��ت.
وي با اش��اره به برگزاري مس��تمر و منظم جلسات
معاونين امور مجلس وزارتخانههاي و دستگاههاي
اجراي��ي ،گف��ت :گزارش��ات نظارت��ي مجلس هم
در وزارتخانهها توزي��ع و هم در هي��ات دولت ارايه
ميشود .معاون امور مجلس رييسجمهور با اشاره به
پيوست حكم ابالغي روحاني به معاون امور مجلس،
بندهاي تخصصي اين پيوست حكم را بسيار مهم و
تعيينكننده دانس��ت و تاكيد كرد :دكتر روحاني با
ابالغ پيوس��ت حكم ،اين معاونت را موظف كردهاند
به آسيبشناسي فرآيند كنوني ،تهيه و تدوين لوايح
قانوني و پي��ش نويسهاي مرب��وط و تهيه و تدوين
سند جامع برنامه اصالح و توسعه نظام تدوين لوايح
قانوني اقدام كني��م  .همچنين زمينهس��ازي براي
تنظيم،تسهيل ،و تعميق روابط ميان دولت( ،وزيران،
استانداران و مديران ارشد سازمانها) با نمايندگان
مجلس و مجامع اس��تاني نمايندگان ،توسعه دانش
پارلماني وزيران ،معاون��ان و مديران كل و نظارت بر
عملكرد آنها از جمله وظايف اين معاونت در پيوست
حكم ابالغي است.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

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

واليتي:مخالفتباسپاه
مخالفتباملتاست

مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل تأكيد
كرد:سپاهپاسدارانمدافعانقالباستويكيازرموز
موفقيت انقالب ،وجود اين ركن ركين در جمهوري
اس�لامي ايران است و مخالفت با س��پاه پاسداران،
مخالفت با مل��ت ايران اس��ت .به گزارش ايس��نا،
علي اكبر واليتي در همايش ب��زرگ «من هم يك
سپاهيام» با اشاره به برنامههاي امريكا و دولتهاي
غربي براي سوريه ،گفت :برنامهاي كه در افغانستان
و ليبي پياده ش��د ،قرار بود در سوريه هم اجرا شود،
اما چه عاملي جز اينكه جمهوري اسالمي ايران به
دعوت رس��مي دولت س��وريه در آن كشور حضور
يافت ،باعث شد كه موفق نش��وند؟ سپاه پاسداران،
تبلور حضور ايران در س��وريه بود و طي چهار سال
تنها ايران در كنار سوريه قرار داش��ت و پس از آن،
زمانيكهكشورهايديگرديدندكهحكومتسوريه
پابرجاست ،به كمك اين كش��ور آمدند و در ديگر
كشورها مانند عراق ،لبنان و  ...هم با ايستادگي ملت
مظلوم منطقه و پشتيباني جمهوري اسالمي ايران
شكست خوردند و حتي رييسجمهور هرزهگوي
امريكا اعالم كرد كه هفت تريليون دالر در منطقه
هزينه كردند ،اما چيزي به دس��ت نياوردند .مشاور
رهبر معظم انقالب در امور بينالملل با اشاره به علل
تحريم سپاه توسط امريكا ،اظهار داشت :علت اينكه
امريكا سپاه پاسداران را تروريس��ت اعالم كرد ،اين
است كه ايران بناي يك همكاري واقعي منطقهاي
را با كشورهاي اصلي منطقه گذاشته و ايران ،عراق،
سوريه،لبنانوفلسطينيكجبههمقاومتتشكيل
دادهاند و هرجا مش��كلي پيش ميآيد ،به عنوان يد
واحد عمل ميكنند .اين در حالي اس��ت كه هيچ
يك از همكاريهاي بينالمللي چنين قوتي ندارد.
اوتأكيدكرد:ايرانهمكاريهايمنطقهرامبتنيبر
همكاري و همياري ملتهاي منطقه و كشورهايي
كهحكومتآننمايندهملتآناست،بنانهادهاست،
به همين دليل زماني كه امريكا كش��ورها را تهديد
كرد كه اگر س��پاه را تحريم نكنند ،ب��ا آنها برخورد
ميكن��د ،رييسجمهور و ديگر مس��ووالن عراقي
اعالم كردند كه از اين تحريمها تبعيت نميكنند.
اين نتيجه كاري است كه جمهوري اسالمي ايران
توسط سپاه پاسداران در منطقه انجام داد و توانست
مقابل سقوط بغداد ،دمش��ق و بيروت را بگيرد .وي
با بيان اينكه عدم سقوط بغداد و دمشق در مرحله
اول با مشاركت مردم اين كشورها و در مرحله بعد
با حمايت ايران محقق شد ،گفت :اگر كمك ايران
به مجاهدان عراقي نبود ،معلوم نبود چه سرنوشتي
براي بغداد رقم ميخورد .اميدواريم در آينده ديگر
كش��ورهاي اس�لامي هم به همكاري واقعي ميان
كشورهاي اسالمي كه هس��ته اصلي امت اسالمي
خواهد بود ،بپيوندند و دامن��ه اين همكاري هر روز
گستردهترشود.

رويموجخبر
سيلزدگان به اقالم بهداشتي و وسايل
سرمايشي نياز دارند؛ پايگاه اطالعرساني
حوزه نمايندگي ولي فقيه|
نماينده رهبر معظم انقالب صبح ديروز با سفر
به خوزستان در جمع مردم سيل زده اين استان
حاضر شد و از نزديك كمبودها و مشكالت آنان
را بررسي كرد .حجتاالسالم معزي با حضور در
اردوگاه ثامناالئمه شهر اهواز با تاكيد بر بسيج
حداكثري امكانات همچون وسايل سرمايشي
در  92اقامتگاه اس��كان اضطراري مس��تقر در
خوزستان ،به منظور مقابله با گرماي اين استان
و همچنين اقالم بهداشتي مورد نياز سيلزدگان
بيان كرد :در اين ميان نميتوان كمك و حمايت
همهجانبه مردم را ناديده گرفت.
هيچ منعي براي غنيسازي ايران وجود
ندارد؛تعادل|
وزير امور خارجه كش��ورمان با انتش��ار پيامي
توييتري تاكيد كرد كه ممانعتي تحت معاهده
انپيت��ي و قطعنام��ه  2231ش��وراي امنيت
سازمان ملل براي غنيس��ازي اورانيوم توسط
ايران وجود ندارد .محمد جواد ظريف در پيامي
توييتري در اين باره نوش��ت :يادآوري براي 3
ش��ريك اروپايي ما در برجام :طبق ان پي تي،
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱ش��وراي امنيت هيچ
منعي براي غنيس��ازي ايران وج��ود ندارد؛ نه
اكنون ،نه در س��ال  ۲۰۲۵و نه پس از آن .براي
شركاي اروپايي ،خواندن سندي كه آن را امضا
كردند و قول دادن��د از آن دفاع كنند ،ميتواند
مفيد باشد.
حل و فصل مس�ائل مربوط به س�يل در
اولويت دولت است؛ايسنا|
معاون پارلماني رييسجمهور با اشاره به اينكه
رييسجمهور بهشدت از جهت اجرايي نشدن
مطالبات س��يل س��ال  ۹۵اس��تان خوزستان
برافروخته ش��ده اس��ت ،گفت :رييسجمهور
به رييس س��ازمان برنامه و بودجه دس��تور داد
كه خيلي س��ريع مطالبات س��ال  ۹۵برآورده
شود .حسينعلي اميري در جريان سفر خود به
خوزس��تان و در جمع مردم شعيبيه با اشاره به
اينكه حضور مسووالن دولتي در اين منطقه براي
اين است كه مشاهدات خود از آخرين وضعيت
منطقه را به رييسجمه��ور اعالم كنند ،اظهار
كرد :يكي از اعضاي دولت موضوع سيل سال ۹۵
را در هيات دولت مطرح كرد كه رييسجمهور
بهشدت برافروخته شد و اص ً
ال نميدانست براي
جبران خسارات سيل قول دادهاند ،ولي در پيچ
و خمهاي اداري افتاده است.
ش�ركت رويال ميل به دنبال حل فوري
مشكل ارسال مراسالت به ايران؛تعادل|
س��فير ايران در لندن از عقبنش��يني شركت
خدمات پس��ت بريتانيا براي ارسال مراسالت
و بس��تههاي ايرانيان مقيم اين كشور خبر داد.
ش��ركت  Royal Mailانگلي��س پيش از اين
در بيانيهاي اعالم كرده بود كه ارسال مراسالت
و بستهها به مقصد ايران را متوقف كرده است.
بر همين اس��اس بعيدينژاد دي��روز در پايمي
توييتري تاكيد كرد :ش��ركت خدمات پس��ت
بريتاني��ا در يك عقبنش��يني و با حذف بيانيه
قبلي ،اعالم كرده ك��ه «در حال حاضر به دليل
مسائل اجرايي امكان صدور مراسالت به مقصد
ايران وجود ندارد و به دنبال حل بس��يار فوري
مساله است»
دليلتأخيرارايهطرحتروريستخواندن
نيروهاي امريكايي ؛تسنيم|
ريي��س مجلس درب��اره تأخي��ر در ارايه طرح
دوفوريتي تروريستخواندن نيروهاي امريكايي
توضيحاتي ارايه كرد .الريجاني رييس مجلس
در پاس��خ به تذك��ر نماينده خمينيش��هر در
خصوص طوالني شدن ارايه گزارش كميسيون
گفت :در اين باره به كميسيون امنيت ملي تذكر
داده شد منتها كارشان طول كشيد ،روز گذشته
هم جلسه مفصلي براي بررس��ي طرح مذكور
داشتند و اين كار را دنبال ميكنند اما قاعدتاً اين
طرح بايد ظ��رف  3روز در صحن علني پارلمان
مطرح ميشد.
بانك مركزي بنايي براي حل مشكالت
تعاونيها نداشت؛مهر|
سومين جلسه پرونده موسس��ات مالي «البرز
ايرانيان»« ،وليعصر»« ،فردوسي» و «آرمان»
به رياست قاضي صلواتي در شعبه  ۴دادگاه ويژه
رس��يدگي به جرايم اقتصادي آغاز شد .قاضي
صلواتي در نخس��تين جلسه محاكمه متهمان
اي��ن پرونده با بيان اينكه پرون��ده مذكور ۳۵۳
جلد است گفته بود :كل سرمايهگذاران  ۹۱هزار
نفر هستند و تاكنون  ۶هزار و  ۳۶نفر از شكات به
دادسرا مراجعه كرده و دادخواست ارايه دادهاند.
به گفته صلواتي ،از تير  ۹۱تا آذر  ،۹۶گر دشكار
مالي البرز ايراني��ان  ۴۳هزار ميليارد تومان و از
ارديبشهت  ۹۴تا اس��فند  ،۹۶گردشكار مالي
شركت تعاوني وليعصر  ۱۷هزار و  ۶۰۰ميليارد
تومان بوده است.
تحوالت ميداني عراق بررسي شد؛برنا|
نماين��ده جديد دبيركل س��ازمان ملل در امور
عراق ،ديروز با وزير امور خارجه كشورمان درباره
تح��والت ميداني عراق گفتوگ��و كرد .در اين
ديدار ،اوضاع و تح��والت ميداني عراق ،به ويژه
وضعيت گروههاي تروريستي از جمله داعش،
موضع خصمانه اخير امريكا عليه سپاه پاسداران
و فعاليت تحريك آميز و نفرت پراكني برخي از
كشورهاي منطقه عليه ايران مورد تبادل نظر و
گفتوگوي طرفين قرار گرفت.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به درخواست مجوز رييسجمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي:

اقدامات الزم براي جبران خسارات از محلهاي موجود را سريعا آغاز كنيد
رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به درخواست مجوز
رييسجمهوربرايبرداشتازصندوقتوسعهمليبهمنظور
تأمين بخش��ي از هزينههاي ناشي از خسارات سيلهاي
اخير ،جديت دس��تگاههاي مسوول در پيگيري و جبران
خسارتهاي مالي سنگين س��يل بهويژه خسارتهاي
وارده بر كش��اورزان را الزم دانس��تند و از دولت خواستند
كه با استفاده از محلهاي قانوني موجود ،سريعاً اقدامات
الزم را آغاز كند و در ادام��ه پس از جمعبندي وضعيت و
در صورت نياز ،برداشت از صندوق توسعه ملي مورد تأييد
خواهدبود.بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظم

رهبري؛متنپاسخرهبرانقالباسالميبهاينشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحيم
جنابحجتاالسالموالمسلمينآقايدكترحسنروحاني
رياستمحترمجمهورياسالميايران
باسالموتحيت،
در پاسخ به مرقوم شماره/۹۸– ۶۳۶م مورخ۱۳۹۸/۱/۱۸
آنجناباشعارميدارد:
خسارتهاي مالي ناش��ي از سيل ويرانگر بهويژه در چند
استان بسيار سنگين و مصيبتبار است و الزم است بطور
جديازسويدستگاههايمسوولپيگيريوجبرانشود.
ّ

البته كمكهاي مردم و نهادهاي انقالبي و دس��تگاههاي
متعدد دولتي و نظامي در اين ايام حقاً چشمگير و موجب
س��پاس و قدرداني اس��ت ولي اين كمكه��ا نميتواند
خس��ارتهاي وارده به آح��اد مردم بهويژه كش��اورزان و
صاحبان كشتزارهاي سيلزده را جبران كند و ورود دولت
الزماست.مطلعيدكهاستفادهازصندوقتوسعهمليصرفاً
درصورتمسدودبودنراههايديگرممكناستلذاتأكيد
ميشودكهدولتسريعاًازمحلهاييهمچون:
پنج درصد مقرر در بودجه عمومي كش��ور براي جبران
خسارتحوادثغيرمترقبه

جابهجاييدررديفهايبودجههايعمراني
بيمههاوتسهيالتبانكي
اقدام��ات الزم را آغاز كند و در ادام��ه پس از جمعبندي
وضعيت ،در صورت نياز ،برداش��ت از صندوق مزبور مورد
تأييد اينجانب خواهد بود .الزم ميدانم توصيههاي زير را
برايجريانبهتركارهامطرحنمايم:
 -۱فرماندهي واحد براي مديريت يكپارچه ،هماهنگي،
انسجام ،پيگيري ،نظارت و پاسخگويي نسبت به اقدامات
پيشگيري،آمادگي،مقابله،بازسازيوبازتوانيايجادشود.
-۲پايگاهاطالعاتجامعوقابلاتكاءازكليهعناصرحقيقيو
حقوقيمتأثرازسيالباخيرباقابليتبرآورددقيقخسارات
ونيازهاورصدكليهخدماتوكمكهايدريافتيازمبادي
مختلفدراسرعوقتايجادشود.
 -۳برنامه اقدامات با اولويتبندي و زمانبندي مشخص

ايران

تهيه و تقسيم كار بين دس��تگاههاي اجرايي و نهادهاي
عموميوانقالبيومردميباتعيينمسووليتهاتهيهوبه
اجراگذاشتهشود.
 -۴اقدامات الزم براي تأمي��ن نيازها و مايحتاج عمومي
و فوري افراد متأثر از س��يالب خصوصاً تأمين خس��ارات
كشاورزاندرحداقلزمانممكنصورتپذيرد.
 -۵بهمنظور رونق كسبوكار در مناطق سيلزده حداكثر
استفادهازظرفيتهايمناطقمذكوربرايبازسازيصورت
پذيرد .ضمن اينكه تدابير الزم و فوري براي بازس��ازي و
تعمير سريع و ايمن واحدهاي آس��يبديده مسكوني و
تجاري و توليدي به اجراء گذاش��ته شود .توفيقات همه
دستاندركارانرامسألتمينمايم.
سيدعليخامنهاي
 ۲۳فروردين۱۳۹۸

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار شركتكنندگان در مسابقات بينالمللي قرآن كريم:

حركت عظيم مردمي در امداد به سيلزدگان ازآموزههاي قرآن و شهداست

مراسم پاياني سي و ششمين دوره مسابقات بينالمللي
قرآن كريم صبح ديروز (دوش��نبه) با ش��ركت اس��اتيد
برجسته و قاريان بينالمللي و همچنين قرآنپژوهان و
ميهمانان شركتكننده در اين مسابقات ،در حضور رهبر
معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري
رهبر انقالب اسالمي در اين مراسم ،فهم قرآن و عمل به
آن را تأمينكننده سعادت بشر در دنيا و آخرت دانستند و
با تأكيد بر اينكه بسياري از مشكالت و گرفتاريهاي امت
اسالمي و بشريت به علت عمل نكردن به معارف قرآني
است ،گفتند :امروز به لطف الهي در جمهوري اسالمي،
اقبال مردم به ويژه جوانان به معارف قرآني و تمسك به
اين معارف روز به روز در حال گس��ترش اس��ت و همين
تمسك به قرآن مايه سعادت ،قوت و عزت نظام اسالمي
خواهد بود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با قدرداني از دستاندركاران
برگزاري مسابقات بينالمللي قرآن ،تالوت قرآن و انس
با آن را مقدم��ه فهم و معرفت قرآني و همچنين تعميق
معنويت در قلب و ذهن انس��ان برش��مردند و افزودند:
بسياري از كجرويها ،بدفهميها ،نااميديها ،خيانتها،
دشمنيها و تسليم شدن در برابر طواغيت ،بهعلت دوري
از قرآن ،و معنويت و معرفت ناشي از آن است.
ايشانباتأكيدبراينكهعملبهقرآنزمينهسازعزت،رفاه،
پيشرفت ،قدرت ،انسجام ،سبك زندگي شيرين در دنيا
و تأمينكننده سعادت آخرت است ،خاطرنشان كردند:
متاسفانه برخي سران كشورهاي اسالمي به دستورات
قرآني عمل نميكنند و بهجاي آنكه «اشدا ُء علي الكفار»
باش��ند ،نوكر و دنبالهرو امريكا و صهيونيستها هستند

و بهجاي «رحما ُء بين ُهم» ،زمينهساز اختالفها و جنگها
همچون جنگ س��وريه ،يمن و كش��تار مردم مسلمان
شدهاند .رهبر انقالب اسالمي ،الزمه عمل به قرآن را ياد
خداوند و تقواي الهي دانستند و با اشاره به شهدا به عنوان

انس��انهايي كه در مرتبه عالي تقوا ق��رار دارند ،گفتند:
شهدايمادرسهايزياديرابهملتايراندادندكهنمونه
بارز آن ،پديده كمنظي ِر حركت عظيم مردمي براي كمك
به مناطق سيل زده است.

حضرتآيتاهللخامنهاي،امدادرسانيوكمكهايمردمي
به مناطق سيل زده گلستان ،مازندران ،ايالم ،لرستان و
خوزستان را شبيه حركت جوانان در دوران دفاع مقدس
خواندند و افزودند :اين حرك��ت عجيب مردمي كه اين

روزها شاهد هس��تيم ،همانند روحيه فداكاري و شوق
و ذوق جوانان در دهه  60اس��ت .ايش��ان ،اين روحيه را
نتيجه آموزهها و درسهاي قرآني برش��مردند و با اشاره
به دش��منيها با جمهوري اسالمي ايران ،تأكيد كردند:
اگرچه دشمنيها و حجم و شدت آن بيشتر از گذشته به
نظر ميرسد اما اين اقدامات و توطئهها ،نفسهاي آخر
دشمني دشمنان با جمهوري اسالمي است.
ايش��ان در پايان تأكيد كردند :هرچه آنها نسبت به ملت
ايرانشدتعملبيشتريبهخرجدهندوسختتربگيرند
و هرچه از پايبندي ملت ايران به معارف قراني عصباني
شوند ،اما اين ملت در مقابل ،قويتر و قدرتمندتر خواهد
شد و تمسك خود را به قرآن بيشتر خواهد كرد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اس�لامي ،حجتاالسالم
خاموش��ي نماينده ولي فقيه و رييس س��ازمان اوقاف و
امور خيريه با بيان گزارشي ،گفت :سي و ششمين دوره
مس��ابقات بينالمللي قرآن كريم با ش��عار «يك كتاب،
يك امت» و با هدف ايجاد فضاي انس ميان مس��لمانان،
زمينهس��ازي جهت ايجاد هويت اسالمي واحد در سايه
آموزهه��اي قرآن و ايج��اد فض��اي وحدتبخش ميان
ملتهاي مسلمان در شهرهاي تهران و قم برگزار شد.
وي با اش��اره به فعاليتهاي انجامش��ده در اين دوره از
مسابقات ،افزود :در رويداد بزرگ قرآني امسال  ۳۲۹نفر
از اهالي قرآن از ۶۷كشور جهان شامل مسابقهدهندگان،
داوران ،مهمانان ويژه و جمعي از اساتيد و فعاالن قرآني
حضور داشتند.
در ابتداي اين دي��دار تعدادي از اس��اتيد و برگزيدگان
مسابقات بينالمللي قرآن كريم ،آياتي از كالماهلل مجيد
را تالوت كردند.

موافقت مجلس با شفافيت مالي كانديداهاي انتخابات

كمك نقدي و غيرنقدي نامزدها به افراد جرم است

گروهايران|
سرانجامطرحيكهقراربودتاشفافيتافزونتريرادرفضاي
انتخاباتيكشورمانايجادكندباموافقتنمايندگانمجلس
تصويبشد.نمايندگاندرنشستعلنيديروزباماده()45
اين ط��رح را با 116رأي مواف��ق 48،رأي مخالف و 5رأي
ممتنع از مجموع  207نماينده حاضر در جلسه موافقت
كردند.طرحيكههرچندموافقانومخالفانفراوانيدرباره
آن اظهارنظركردهاند ،اما ضرورت اصالح قانون فعلي مورد
حمايتاكثرنيروهايسياسيكشوراست.
بر اس��اس ماده ( )45اين طرح ماده ( )65مكرر 7به قانون
الحاق ميشود كه در خصوص نظارت بر منابع مالي و نحوه
تأمينماليفعاليتهايانتخاباتيوهزينهكردآنهابود؛براين
اساس در ماده اول مقرر شده است كه:
امكانات و منابع قانوني تامين مالي تبليغات و فعاليتهاي
انتخاباتي نامزدهاي انتخابات ،اع��م از نقدي و غيرنقدي
شاملمواردزيراست:
داراييشخصينامزد،كمكهايمستقيماحزابوجبههها؛
كمكهاياشخاصحقيقيايراني،منابعوامكاناتعمومي
كه مطابق اين قانون و س��اير قوانين مرتبط استفاده از آن
براي انجام فعاليتها و تبليغات انتخاباتي مجاز اس��ت ،از
قبيل سالنهاي اجتماعات ،جايگاههاي نصب تبليغات و
صداوسيما؛

موسساتونهادهايخيريهواوقاف،اشخاصدارايتابعيت
غير ايراني و افرادي كه به يكي از جرايم اقتصادي محكوم
شدهاندازهرگونهكمكبهفعاليتهايانتخاباتيتحتهر
عنوانيبهصورتمستقيموغيرمستقيمممنوعهستند.
در ادامه اين طرح و در ماده دوم آمده « :دريافت و پرداخت
كمك مالي نق��دي يا غيرنقدي ب��راي تامين منابع مالي
فعاليتهاي انتخاباتي بايد ش��فاف و معلوم باشد .در ماده
سوم ،اعالم شده حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر
دورهانتخاباتباپيشنهادكميسيونبررسيتبليغاتاستان
بهتصويبهياتاجرايياستانوتاييدهياتمركزينظارت
ميرسد .هزينهها كه با موافقت نامزدهاي ستاد انتخاباتي
آنها توسط اشخاص حقيقي و با احزاب و جبههها صورت
ميگيرد،درسقفهزينهنامزدهامحاسبهميشود.مخارج
احزاب و جبههها در خارج از زمان شروع فرآيند انتخابات
مشمولاينمحدوديتنيست.
هزينههاي انتخاباتي
مادهچهارماينطرحامامقررميدارد:هزينههايانتخاباتي
هرداوطلبشاملمواردزيراست:
هزينههاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم
از اجارهبهاي آن و هزينههاي خدمات و حمل و نقل و ساير
موارد مربوطه؛ هزينههاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با

اهدافانتخاباتي؛هزينههايتبليغاتمجازاعمازتبليغات
دررسانههاوسايرموارد؛هزينهوحقالزحمهعواملاجرايي
وكارشناسيدرفعاليتهايانتخاباتي؛
س��اير هزينهها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده ،از
جمله ارايه كمكهاي نقدي و خدمات غير نقدي به افراد،
توس��ط نامزد يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب
ميش��ود .فرمانداري و بخشداري مربوطه مكلفند ضمن
ارايه تذكر كتبي و انجام اقدامات الزم جهت جلوگيري از
اين اقدامات ،مراتب را به مراجع قضايي صالح و هياتهاي
اجراييونظارتگزارشدهند.
نامزدها مكلفند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود ،نحوه و
نوع تبليغات را مديريت كرده و از تخلفات مقرر در قوانين
جلوگيريكنند.مادهپنجماينطرحبهاختصاصحسابي
مجزا ب��راي نامزدها اختص��اص دارد :داوطلبان يا أحزاب
و جبههها موظفند حس��ابي را جهت واريزي برداش��ت و
هرگونه نقل و انتقال وجوه و كمكها و منابع نقدي مربوط
به هزينههاي انتخاباتي ،نزد يكي از بانكهاي داراي مجوز
از بانك مركزي افتتاح كنند و هنگام ثبت نام يا درخواست
مجوزهشمارهومشخصاتآنوگواهيبانكمربوطهرادراين
خصوصارايهدهند.هرگونهپرداختوكمكنقديبايداز
طريقاسنادبانكيبابهصورتالكترونيكيوازطريقشماره
حسابموضوعاينبندانجامشود.

نگهداريونحوهبررسيحسابمذكوروسوابقمنابعمالي
انتخاباتي ،نحوه تقويم اموال غيرنق��دي و گزارش دهي از
منابعماليانتخاباتبههياتهاياجراييونظارت،مطابق
اينقانونبهموجبآييننامهاياستكهظرفمهلت 6ماه
قبلازبرگزاريانتخاباتباپيشنهادمشتركبانكمركزيو
وزارتاموراقتصاديوداراييبهتصويبوزيركشورميرسد.
نظارت نهادهاي مسوول
در ماده ششم اين طرح نظارت نهادهاي مسوول در فرآيند
مالي انتخابات تدارك ديده شده است و در آن آمده« :همه
داوطلب��ان و اح��زاب و جبههها موظفند ،ع�لاوه بر اعالم
شمارهحساب،شخصيرابهعنواننمايندهمالي،بههمراه
مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز يا ثبت نام
حسبموردبهوزارتكشور،فرماندارييابخشداريمعرفي
كنند.تغييرنمايندهماليصرفابااعالمرسميآنبهمراجع
مربوطهامكانپذيراست.كليههزينههايمربوطبهاحزاب
وجبهههاوهزينههايمربوطبهانتخاباتتوسطنامزدهابايد
ازطريقنمايندهماليصورتگيرد.
نماينده مالي ميتواند يك شخص حقيقي يا يك شخص
حقوقيخصوصيواجدصالحيتدرحوزهامورماليمطابق
قوانينباشد.همچنينداوطلبانميتوانندخودرابهعنوان
نمايندهماليمعرفيكنند.مسووليتحسناجرايوظايف

نمايندهماليبانامزدياحزبونمايندهجبههمربوطهاست.
نماينده مالي نميتواند براي چن��د نامزد ،يا چند حزب و
جبههمشتركباشد.
در نهايت در ماده هفتم به بحث ش��فافيت اش��اره ش��ده:
«احزابوجبهههاوداوطلبانشركتدرانتخاباتموظفند
تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليتهاي انتخاباتي و
هزينههايتبليغاتيخودومنابعتأمينمالياينهزينهها
و ميزان كمكه��اي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به
نحو شفاف و با رعايت روشهاي اصول حسابداري از حيث
ميزان و ارزش به نحوي ك��ه بيانگر مجموع منابع تأمين
هزينههاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك و قابل ارزيابي
باشد در سامانه مالي انتخابات ثبت كنند ،به گونهاي كه از
طريق كميسيون ماده ( )۱۰قانون نحوه فعاليت احزاب و
گروههايسياسيوهياتهاياجراييونظارتحسبمورد
قابلدسترس،حسابرسيورسيدگيباشد.مراجعمربوطه
موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف ،گزارش آن را به
مراجعدادگستريارسالكنند.
مادههشتموپايانينيزبهتخلفاتاحتماليكانديداهااشاره
داردوميگويد:تخلفازاحكاماينمادهتوسطاشخاصجرم
بوده و مرتكب به مجازات درجه  6قانون مجازات اسالمي
مصوب 1392/2/1محكومميشود.براساساينطرحمواد
 46تا 65قانونانتخاباتمجلسشوراياسالميحذفشد.

چهرهها
صرف اعالم خبر وقوع فساد
براي مردم اعتمادساز نيست

دستاوردهاي جديد دفاعي
در روز ارتش رونمايي ميشود

طرح حمايت از سپاه پاسداران
نهايي شد

انقالب توان مخالفت با امريكا را
به همه كشورها هديه داد

طرحتهاترباخارجميتواند
كمككنندهتوليدكنندگانباشد

رييس ق��وه قضاييه با بيان
اينكهصرفاعالمخبروقوع
فساد براي مردم اعتمادساز
نيس��ت« ،اصالح روندها و
بسترهاي فسادزا» و «اعالم
خبر برخورد با مفسدان» را
دو مولفه اصلي براي ايجاد
اطميناندرمردمنسبتبهمقابلهنظامجمهورياسالمي
با مفاسد دانست .به گزارش ايسنا ،آيتاهلل سيدابراهيم
رييسيدرجلسهمسووالنعاليافزود:ازهمهنيروهاي
اطالعات��ي و امنيتي ميخواهم كه ب��ه بركت اين ايام،
همانند گذشته تمام تالش خود را با همكاري مديران
دلسوزكشوربرايشناساييبسترهايفسادبهكاربندندو
باسپردنمفسدانبهدستدستگاهعدالت،اعتمادمردم
عزيز به كارآمدي نظام و سازمان اداري كشور را افزايش
دهند .رييسي ادامه داد :در خصوص مقابله با فساد بايد
به ياد داشته باشيم كه صرف اعالم خبر وقوع مفاسد ،نه
تنها اعتمادساز نيست بلكه اعتمادزداست .آنچه سبب
ايجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد ميشود ،اوال
شناسايي و رفع بسترهاي فساد ثانيا برخورد قانوني و
عبرتآموزبامفسداناست.

فرماندهنيرويزمينيارتش
ايران گفت :دس��تاوردهاي
جديد دفاعي در حوزههاي
زرهي ،ضد زرهي ،پهپادي
و جنگ الكترونيك در روز
پنجشنبه 29فروردين-روز
ارتش رونمايي ميشود .به
گزارش ايرنا ،امير سرتيپ «كيومرث حيدري» ديروز
درباره دستاوردهاي جديد دفاعي ارتش گفت :نهضت
قطعهسازيرادرنيرويزمينيارتشپيادهكرديموامروز
در ۲۳رسته نيروي زميني تجهيزات بومي بهكارگيري
ميشوند.وياظهارداشت:امسالقرارداديرابابهمنظور
خريد تانك كرار با وزارت دفاع امضا خواهيم كرد؛ تانك
بوميكراركهيكنمونهآنسالگذشتهدراختيارنيروي
زمينيارتشقرارگرفتهدرردهقدرتمندترينتانكهاي
جهان اس��ت .فرمان��ده نزاجا با بيان اينكه امس��ال در
استانهايسيلزدهرژهخدمتبرگزارنميشود،گفت:
بستههاي غذايي تهيه شده است كه در اين سه استان
بين مردم توزيع خواهد شد .در ساير استانها با همان
صالبت سالهاي قبل رژه خواهي م رفت تا به دشمنان
بگوييمنيروهايماقدرتمندهستند.

س��خنگوي كميسيون
امني��ت مل��ي مجلس از
نهايي شدن طرح حمايت
از سپاه پاس��داران در اين
كميسيون خبر داد .علي
نجف��ي در گفتوگ��و با
تسنيم با اشاره به جزييات
جلس��ه عصر ديروز اين كميس��يون ،گفت :در اين
نشست كه با حضور نمايندگان ارگانهاي ذيربط
برگزار شد ،مواد باقيمانده از طرح دوفوريتي اقدام
متقابل در برابر سازمان تروريستي اعالم كردن سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ايران توسط اياالت متحده
امريكا مطرح و به تصويب رسيد .وي افزود :براساس
يكي از موارد اين طرح ،دولت ايران موظف است در
برابراقداماتتروريستينيروهايامريكاييكهمنافع
ايرانرابهمخاطرهمياندازند،اقداماتمتقابلوقاطع
براساساينقانونبهعملآورد.اواضافهكرد:دريكي
ديگر از مواد اين طرح تصريح ش��ده است كه دولت
جمهوري اسالمي ايران موظف است ضمن اعتراض
و اقدام حقوقي از نقض مصونيت حاكميتي اركان
دفاعي جمهوري اسالمي ايران استفاده كند.

معاونهماهنگكنندهسپاه
پاس��داران انقالب اسالمي
گف��ت :پي��ش از انق�لاب
اسالمي،ايرانجرأت مقابله
ب��ا امريكا را نداش��ت ،اما به
بركتاينانقالب،كشورهاي
كوچك نيز توان مخالفت با
شيطانبزرگراپيداكردندوتحملزورگوييراندارند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،س��ردار عل��ي ف��دوي معاون
هماهنگكننده سپاه در همايش بزرگ «من هم يك
سپاهيام»باتأكيدبراينكهكشوربعدازانقالباسالمي
از جهات مختلف به دستاوردها و پيشرفتهاي بزرگي
دس��ت پيدا كرده ،خاطرنش��ان كرد :پي��ش از انقالب
اس�لامي ،ايران و همچنين كشورهاي كوچك جرأت
مقابله با امريكا و عرض اندام را نداشتند ،اما به بركت اين
انقالب ،كشورها توان مخالفت با شيطان بزرگ را پيدا
كردند و تحمل زورگوييها را ندارند .فدوي با تأكيد بر
اينكهجبههباطلضعيفاست،گفت:امريكاباوجودآنكه
يداند،ضعيفاست،چونجبههباطل
خودراابرقدرتم 
است و همواره در طول تاريخ جبهه حق بر جبهه باطل
برتريداردوپيروزميداناست.

معاونديپلماسياقتصادي
وزيرام��ور خارجه ب��ا بيان
كه نميدانم چ��را با وجود
اين هم��ه ظرفيت و نعمت
خدادادي شاهد عدم جذب
سرمايهگذاري قدرتمندي
درهرمزگانهستيم،گفت:
اين اس��تان بايد كمك حال اقتصاد كشور باشد ،پس
بايد مشكالت را شناسايي كنيم و تالشهاي اقتصادي
بيش��تري را شاهد باش��يم .به گزارش ايسنا ،غالمرضا
انصاريديروزدرسومينهمايشبينالملليفرصتهاي
س��رمايهگذاري هرمزگان ،گفت :هرچه نعمت است
از فرصتهاي اقتصادي بس��يار گسترده تا جاذبههاي
گردش��گري متنوع در هرمزگان وجود دارد .وي گفت:
ايناستانبايدكمكحالاقتصادكشورباشد،پسبايد
مشكالت را شناسايي كنيم .او با بيان اينكه بزرگترين
بندر كش��ور و گل سر سبد موقعيت جغرافيايي كشور
در اين استان قرار دارد ،خاطرنشان كرد :بندرعباس از
قديميترين و بزرگترين و پرظرفيتترين بندرهاي
دنيا در خليج فارس بوده و محيطي شناخته شده تلقي
ميشود.

كالن
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جزئيات عملكرد بودجه 97منتشر شد

تحقق 90درصدي منابع و مصارف

جزييات عملكرد بودجه  ۹۷نشان ميدهد  ۹۰درصد
منابع محقق ش��ده و  ۴۶هزار ميلي��ارد تومان نيز به
طرحهاي عمراني داده شد.عالوه بر اين ،اعتبار بسته
حمايتي غذايي از محل فروش خوراك پتروش��يمي
نيز در منابع واگذاري دارايي س��رمايهاي منظور شده
اس��ت .اين در حالي است كه آخرين بررسيها از رشد
منفي  3.8درصدي اقتصاد كشور در  9ماهه اول سال
گذشته خبر ميدهد و برخي انتظار عملكرد بودجهاي
نااميدكنندهت��ري را داش��تند .هادي حق ش��ناس،
كارش��ناس اقتصادي و نماينده پيش��ين مجلس ،به
تعادل گفت :س��ال گذشته اقتصاد ايران در سه بخش
كنترل قيمت ارز ،تورم و رشد اقتصادي عملكرد خوبي
نداشتوليدرزمينهانضباطماليعملكردهاخوببود
و به همين دليل شاخصهاي بودجهاي اعالم شده با
واقعيت تطابق دارد .خطر اصلي كنترل نشدن دخل و
خرج در سال جاري است چرا كه تحريمهاي امريكا از
آبان ماه س��ال  97به اجرا درآمد ولي براي سال جاري
از همان روز نخست كاهش شديد درآمدهاي نفتي و
صادراتتحميلشدهودرآمدهايدولتبهشدتتحت
تاثير قرار ميگيرد.
بهگزارش«تعادل»وبراساسگزارشمقدماتيسازمان
برنامه و بودجه كشور ،بالغ بر  ۳۸۶هزار و  ۷۸۷ميليارد
تومان از منابع عمومي دولت وصول شده كه نسبت به
رقممصوب ۹۰درصدتحققيافتهاست.دربخشمنابع
عمومي بهترين عملكرد مروبط به واگذاري داراييهاي
س��رمايهاي (نفت و فرآوردههاي نفتي) با  ۱۰۱درصد
تحقق و پس از آن فروش داراييهاي مالي كه انتش��ار
اوراق س��هم عمدهاي دارد  ۹۱درصد محقق ش��د كه
در جايگاه دوم قرار ميگيرد .س��ومين منبع درآمدي
مربوط به ماليات ،درآمد گمرك و ساير درآمدها است
كه در مجموع ۸۵درصد وصول شده و رقمي بالغ بر۳۲
هزار و  ۳۶۸هزار ميليارد تومان عقب ماندگي نس��بت
به مصوب دارد.
حق ش��ناس ،در اين رابطه به «تعادل» گفت :تحقق
درآمدهايعمومي 85درصديباتوجهبهاينكهازنيمه
دوم سال گذشته فشار تحريمها بر اقتصاد كشور جدي
شد ،عدد مطلوبي است حتي با وجود اينكه بخشي از
ايندرآمدهاحاصلنوساناتارزينيمهنخستسالهم
باشد اين رقم در شرايط سخت سال گذشته رقم قابل
قبولي است .از سوي ديگر با توجه به اينكه در  9ماهه
نخست سال گذشته آن طور كه مركز آمار اعالم كرد
رشد اقتصادي كشور به منفي  3.8درصد رسيده بود و
يك محاسبه سرانگشتي هم نشان ميدهد اين رقم تا
پايان سال 97همچنان كاهشي مانده ،تحقق درآمدها
با اين رقم ،كار مهمي بوده است .هر چند درآمد دولت
از مح��ل گمرك طبيعتا كاهش داش��ت زيرا مجموع
صادرات و واردات كشور منهاي نفت حدود 86ميليارد
دالربودهكهبهلحاظوزنيوارزشكمترازسال 96شده
بود .د رنتيجه درآمدهاي اين بخش هم كاهش بود.
  تحق�ق  89درصدي درآمده�اي مالياتي
همزمانبا رشد منفي اقتصاد
درآمده��اي مالياتي كه وصول آن بر عهده س��ازمان
مالياتي اس��ت بي��ش از  ۱۰۷هزار ميلي��ارد تومان به
دس��ت آمده كه البته بخش��ي از ماليات ارزش افزوده

واردات توس��ط گمرك وصول ميش��ود .در مجموع،
درآمدهاي مالياتي  ۸۹درصد تحقق نس��بت به رقم
مصوب داشته كه يكي از داليل عدم وصول به كاهش
واردات بهخصوص كاالهاي گ��روه  ۴از جمله خودرو
باز ميگردد.
عالوه بر اين ،سالهاست طرح تحول نظام مالياتي در
جرياناستبااينوجودنتوانستهتوقعاترابرآوردهكند
و با وجود وعده وزراي قبلي اقتصاد و روس��اي سازمان
مالياتي مبني بر تكميل آن ،با اما و اگرها فراواني روبرو
است .طبق اعالم نظر مسووالن بالغ بر ۴۰هزار ميليارد
تومان فرار مالياتي در اقتصاد محاس��به ميش��ود .به
عقيدهبسياريازكارشناساندولتميتواندباگسترده
كردن چتر مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي بخشي از
درآمدهاي نفتي خود را كه به دليل تحريمها از دست
داده ب��ود را جايگزين كند .اين اقدام به ويژه در س��ال
جاري كه امكان استفاده از منابع حاصل از نوسانات ارز
عملي نيس��ت ،ميتواند تا حدي گره از دشواريهاي
دولت باز كند.
همچنينسودسهامشركتهاكههنگامبررسيبودجه
در مجلس نيز موضوع چالشي بود براي سال  ۹۷بالغ
بر  ۶۶درصد پرداخت ش��ده كه نسبت به قانون ،عقب
ماندگي بي��ش از  ۹هزار ميليارد توم��ان دارد .به نظر
ميرس��د دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان
برنامه و بودجه بايد فكري به حال مديريت شركتهاي
دولتي بكنند كه بخش قابل توجهي از آنها سربه سر و
زيان ده هستند.

  تحقق 90درصدي مصارف
طب��ق آمار مص��ارف عمومي نيز  ۳۴۹ه��زار و ۹۵۹
ميليارد تومان بوده كه نس��بت به رق��م مصوب ۹۰
درصد عملكرد داشته است .مصارف شامل سه بخش
است كه بيشترين منابع براي اعتبارات جاري با ۹۴
درصد تحقق ،هزينه شد .بخش دوم مربوط به تملك
داراييهاي مالي است .دولت طبق قانون موظف است
اوراق سررسيد شده را در موعد مقرر بازپرداخت كند
كه  ۸۳درصد بالغ بر  ۲۵هزار و  ۵۸۸ميليارد تومان آن
پرداخت ش��د و حدود  ۵هزار ميليارد تومان احتماال
در مرحله بازپرداخت ق��رار دارد .به عبارت ديگر ،در
اين مورد احتمال دارد هنوز سررسيد بخشي از اوراق
منتشر شده فرا نرسيده باش��د بنابراين نميتوان از
عنوان بدهي تلقي كرد كما اينكه خزانه و مس��ووالن
دولت در براب��ر قوانين و مقررات خود را موظف به باز
پرداخت بهنگام ارواق كردهاند.
سومينبخشهزينهايكهنقشپررنگيدرجهتدهي
دولت به اقتصاد و فعاليتهاي عمراني دارد مربوط به
اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي س��رمايهاي است.
به عبارتي منابع طرحه��اي عمراني  ۶۲هزار ميليارد
تومان مصوب شد كه ۷۶درصد بالغ بر ۴۷هزار ميليارد
تومان تحقق يافته است .اين نماينده پيشين مجلس
گفت :در رابطه با ميزان تخصيص بودجههاي عمراني
هم ميانگين س��الهاي گذشته كشور همين رقم 70
درصد بوده كه در سال گذشته نيز محقق شده است.
در شرايطي كه اقتصاد كش��ور روز به روز با فشارهاي
درآمدي مواجه ميش��د و امريكا ت�لاش خود را براي
سختتر كردن شرايط افزايش ميداد ،دولت توانست

رقمي معادل ميانگين سالهاي بدون فشار را محقق
كند ك��ه در اين زمينه هم ميت��وان عملكرد دولت را
قابل قبول ارزيابي كرد .اين در حالي اس��ت كه از سال
گذشتهباتوجهبهتاكيدآيتاهللخامنهايبهداشتننگاه
دوساالنهدربودجه،دولتمكلفبودكهتمامدرآمدهاي
خود را در يك سال هزينه كند .نوبخت در اين رابطه در
نشست خبري اخير با خبرنگاران عنوان كرد اين بدان
معنا است كه هر چه منابع داريم را هزينه نكنيم و نيم
نگاهيبهسالبعدوشرايطتحريمداشتهباشيم.باتوجه
به اين ارقام اظهارات برخي مديران س��ازمان برنامه و
بودجه درب��اره تحقق  98درصدي مناب��ع و مصارف
عمومي ،با احتساب بند «و» تبصره  ۵قانون بودجه در
سال 97واقعي بوده است .پيش از اعالم اين ارقام ،برخي
نسبت به صحت اينگفتهها ترديد داشتند.
عمده منابع اين بخش ناش��ي از فروش انواع اوراق
اس��ت كه برخي كارشناس��ان اقتص��ادي از آن به
عنوان آينده فروش��ي و بدهكار كردن آيندگان ياد
ميكنند .عملكرد  ۹۱درصد درصدي فروش اوراق
براي سال  ۹۷ثبت شد .فروش اسناد خزانه اسالمي
و اوراق تس��ويه خزانه ۱۰۰درصد تحقق يافت .هر
چند مسووالن دولتي بهشدت با اين تحليل مخالف
هستند و بيش از همه نوبخت با اشاره به پروژههاي
مختلف چنين رويكردي را رد ميكند .دولتيها باور
دارند با انتشار اوراق ميتوان پروژهها را زودتر اجرايي
كرد و از اين راه هم هزينه كمتري داشت و هم زودتر
به بازدهي رسيد.
طي س��الهاي اخير ف��روش ش��ركتهاي دولتي با
چالشهايي روبرو است و از اين محل عائدي شاخصي
نصيب دولت نميشود عملكرد اين بخش ۷۰درصد از
كل ۶.۷هزار ميليارد تومان است.

  عملكرد متوسط بودجهاي در سال بد اقتصاد
در رابطه با عملكرد دولت در بودجه  ،97حق ش��ناس
تاكيد كرد :اگر بخواهيم يك جمعبندي كلي از عملكرد
يكسالهدولتداشتهباشيم،دريككالمميتوانگفت
در اقتصاد ايران جز نرخ رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم
بي��ش از  25درصد ،ديگر ش��اخصها روند معمولي و
طبيعي خود را پي ميگيرند .كافي است يك مقايسه با
شاخصهاي بودجهاي سالهاي گذشته داشته باشيم
تا صحت اين مس��اله را بهتر متوجه ش��ويم .به عبارت
ديگر ،س��ال گذشته از منظر ش��اخصهاي بودجهاي
جزو س��الها بد نبوده هر چند جزو س��الهاي بسيار
خوب نيز نبوده است .از منظر شاخصهاي بودجهاي
سال  97به ميانگين عملكر د دولتهاي پس از انقالب
نزديكتر است.
او با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور و مشكالتي كه از
ابتداي سال گذشته آغاز شدند ،ادامه داد :سال گذشته
ف��راز و فرودهاي مهمي از نظر اقتصادي را تجربه كرد،
فشار تحريمها ،نوس��انات مالي ،كاهش قيمت نفت و
تجارت خارجي .با فهم اين مشكالت است كه با وجود
يك عملكرد متوس��ط ميتوان به دولت نمره قبولي و
مناسبي براي تنظيم دخل و خرج  97داد .در هر حال
مساله تحريم و بس��تن راه ارتباطي نظام پولي ايران با
كشورهاي ديگر جهان قطعا تاثيرات زيادي بر اقتصاد
دارد و بر اين اس��اس ميتوان گفت سال  98به مراتب
شرايط از سال گذشته سختتر است.
  سيل رونق را به بخش ساختمان ميآورد
اين نماينده اس��بق مجلس درباره چالشهاي سال
جاري گفت :امس��ال به مراتب ش��رايط سختتر از
سال گذشته خواهد بود .حداقل ميتوان ادعا كرد با

توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه امسال از
همان آغاز بر فضاي اقتصادي حاكم بوده ،تاثير اصلي
تحريمها امسال مشاهده ميشود .همانطور كه گفتم
ترامپ در ارديبهشت ماه خبر خروج امريكا از برجام
را اعالم كرد و تحريمها عمال در نيمه دوم سال آغاز
شدند و به اين اعتبار اقتصاد يك فرصت درآمدي در
هفت ماه نخست داشت كه چنين امكاني براي سال
 98وجود ندارد.
وي اف��زود :در رابطه با بخشه��اي مختلف اقتصاد
صنع��ت و نفت بيش��ترين ريزش و رش��د منفي را
خواهند داش��ت .تاثير تحريمها ع�لاوه بر صادرات
نفتي ،صادرات غي��ر نفتي مانند پتروش��يميها را
هم متاثر ميكند و از اين منظ��ر نيز كاهش درآمد
محسوستر خواهد بود .بخش كشاورزي با توجه به
بارشهاي ابتداي سال قطعا ميتواند با رشد مثبت و
قابل قبول به كار خود در سال  98پايان دهد.
از سوي ديگر هر چند بخش ساختمان شرايط خوبي
ندارد اما آسيبهاي س��يل براي اين بخش رونق به
همراه خواهد داشت.
بيش از هزار پل و صدهزار واحد مس��كوني تخريب
شدند كه ساخت همين واحدها با وجود تبعاتي كه
براي مردم داشت ،از منظر اقتصادي به رشد و رونق
بخش ساختمان كمك خواهد كرد.
حق ش��ناس تاكيد كرد :با اين همه نبايد انتظار رشد
مثبت اقتصاد را در س��ال بعد داش��ت ،با وجود رش��د
مثبت و حتي چشمگير بخش ساختمان و كشاورزي
هم ،نرخ رشد اقتصادي منفي و بدتر از امسال ميشود
ولي ميتوان با استفاده از فرصتهايي كه در دو بخش
ساختمانوكشاورزيايجادميشود،تاحدوديتبعات
اين رشد منفي را كاهش داد.

مركز پژوهشهاي مجلس درباره بودجه مورد نياز همسانسازي حقوق بازنشستگان مطرح كرد

منابع محدود مانع اجراي همسانسازي

نمايندهه��اي مجل��س در جريان بررس��ي يكي از
بنده��اي بودجه س��ال  ،98با اختص��اص اعتباري
معادل  4.5هزار ميليارد توم��ان و با تعيين اولويت
گروههاي با درآمد ماهيان��ه زير  2.5ميليون تومان
براي متناسبس��ازي حقوق بازنشستگان موافقت
كردهاند كه قرار بوده از ابتداي امسال اجرايي شود.
با اين حال بررس��يهاي مركز پژوهشهاي مجلس
نش��ان ميدهد كه اج��راي كامل متناسبس��ازي
حقوق بازنشستگان ،مستلزم تخصيص اعتبار بسيار
بيشتري است و اختصاص اعتبار  4.5هزار ميليارد
توماني درنظر گرفته شده نه تنها كافي نيست ،بلكه
تنها تكافوي  15درصد از اعتب��ار الزم براي اجراي
آن خواهد بود .همچنين بر اساس گزارش اين مركز
تعيين گروه درآمدي كمت��ر از  2.5ميليون تومان،
به معناي ش��موليت اين مصوبه به حدود  83درصد
بازنشستگان خواهد بود .بنابراين مصوبه مذكور ،با
توجه به گس��تردگي گروه مخاط��ب و اعتبار اندك
اختص��اص يافته ،تأثير چنداني ب��ر بهبود وضعيت
بازنشستگان نخواهد داشت
به گزارش «تعادل» در طول سالهاي گذشته ،بطور
ميانگين حقوق بازنشستگان با نرخ افزايش كمتري
نسبت به حقوق شاغالن رش��د كرده است؛ همين
موضوع سبب اختالف حقوق بازنشستگان جديد با
بازنشستگاني شده است كه سالهاي بيشتري از آغاز
دوره بازنشستگي شان ميگذرد؛ به نحوي كه دو مدير
همتراز كه در سالهاي متفاوتي بازنشسته شدهاند،
گاه از تفاوت مستمري چندبرابري برخوردارند .اين
موضوع بارها مورد توجه نمايندگان قرار گرفته و به
مصوب��ات تقنيني نيز منتهي ش��ده و حتي در ماده
 30قانون برنامه شش��م توس��عه نيز م��ورد تصريح
قرار گرفته اس��ت .مطابق انتظ��ار ،در اليحه بودجه
س��ال  1398نيز اين موضوع ذيل تبصره  12مطرح
شده است.
مرك��ز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي ب��ا نگاه به
س��ير مذاكرات صورت گرفته مجلس در زمينه قانون
متناسبسازي مس��تمري بازنشستگان و سير تطور
مصوبات كميسيون تلفيق به ارزيابي منابع مورد نياز
اين قانون پرداخته است.

  اصالحاتدرخصوصمتناسبسازيحقوق
بازنشستگان
الف-ماهي��ت قان��ون همسانس��ازي مس��تمري
بازنشستگان
مطابق ماده ( )30قانون برنامه شش��م توسعه ،دولت
مكلف است بررسيهاي الزم براي برقراري عدالت در
نظام پرداخت ،رفع تبعيض و متناسبسازي دريافتها
و برخ��ورداري از امكانات ش��اغالن ،بازنشس��تگان و
مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف
را انجام ده��د .بدينترتيب دول��ت در اليحه بودجه
س��ال  ،1398در ذيل بند ج تبصره  12معادل  2هزار
ميليارد تومان را براي افزايش و متناسبسازي حقوق
بازنشستگان تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگي
كشوري و س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
اختصاص داد .روند بررسي اين تبصره در كميسيون
تلفيق و س��پس صحن علن��ي مجلس س��بب بروز
تغييراتي در محتواي بند مذكور ش��د .روند بررسي و
تصويب اي��ن ماده با توجه به ماهيت قانوني اجراي آن
همواره با اختالف نظرهاي متعددي همراه بوده است
كه اين تفاوتها در برداش��ت از مضمون اصلي قانون
همسانسازي مستمري بازنشس��تگان ،در تصويب
قواني��ن مرتبط اثرگ��ذار خواهد بود .ب��ه عقيده اكثر

كارشناسان ،منظور از متناسبسازي؛ همسانسازي
مس��تمري بازنشستگي فرد در س��الهاي گذشته با
مستمري بازنشستگي فرد همتراز خود در سال جاري
اس��ت .اين در حالي اس��ت كه برخي بر اين عقيدهاند
منظورقانونگذارهمسانسازيمستمريفردبازنشسته
با دستمزد فرد همتراز در حالت اشتغال است.
س��ير مذاكرات ص��ورت گرفته در مجلس ش��وراي
اسالمي ،حاكي از اين است كه نگرش نخست از قانون
متناسبسازي مستمري بازنشستگان ،مبناي بررسي
و تصويب قوانين مربوطه قرار گرفته است.
اين گزارش در ادامه نگاهي به س��ير اصالحات بند ج
تبصره  12داش��ته است .بر اس��اس اين گزارش ابتدا
مجل��س مطابق بند ج مص��وب ك��رد « :دولت مجاز
اس��ت اعتبار رديف  550000- 22جدول شماره ()9
اين قان��ون را براي افزايش و متناسبس��ازي حقوق
بازنشس��تگان تحت پوش��ش صندوق بازنشستگي
كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با
اولويتكسانيكهدريافتيماهيانهآنهاكمترازبيسـت
ميليـون ريال ميباش��د ،بر اس��اس آيين نامه اجراي
كه توسط س��ازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري
دستگاههاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب هيات
وزيران ميرسد ،اختصاص دهد .صندوق بازنشستگي

كشوري و س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
مكلفندافزايشاحكامحقوقيسال 1397بازنشستگان
ذي نفع ناش��ي از اجراي اين حك��م را از 1398/1/1
اعمال كند».
سپس اين مصوبه به كميسيون تلفيق رفت كه مطابق با
اصالحات اين كميس��يون خط اولويتها به ميزان 500
هزارتومانافزايشيافت.مطابقمصوبهكميسيونتلفيق
«برايافزايشومتناسبسازيحقوقبازنشستگانتحت
پوش��ش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين
اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي
ماهيانه آنها كمتر از  25ميليون ريال ،بر اساس آيين نامه
اجراي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري
دستگاههاي ذيربط تهيه ميش��ود و به تصويب هيات
وزيران ميرسد ،اختصاص دهد».
ب -اعتبار الزام براي اجراي تبصره 12
مطابق هر برآوردي ،با در نظرگرفتن دادههاي مختلف
و مفروضات متمايز ،اعتبار الزم براي اجراي بند «ج»
تبصره 12تا ح��دي متفاوت خواهد ب��ود .در اينجا با
اس��تناد به دادههاي آم��اري صندوق بازنشس��تگي
كشوري در س��ال  1397اعتبار مذكور محاسبه شده
است :هزينه متناسبسازي با فرض ثبات دستمزدها،
مستمريها و تعداد مستمريبگيران حدود14.8هزار
ميليارد تومان برآورد ميش��ود .در ص��ورت افزايش
تعداد مس��تمري بگيران (همچون گذش��ته) ،رشد
ساالنه متوسط مس��تمري (حدود  20درصد) و رشد
دستمزدها (به اندازه نرخ تورم) ،برآورد ميشود كه در
سال  1398متناسبسازي حدود 20.5هزار ميليارد
تومانهزينهدربرخواهدداشت.همچنينهزينهاجراي
اين سياست در س��الهاي  1399و  1400به ترتيب
24.7و  29.6هزار ميليارد تومان برآورد ميشود .نكته
قابل ذكر اين است كه ارقام برآورده شده براي اجراي
قانون متناسبس��ازي مستمري بازنشستگان ،صرفاً
مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري
است و لذا براي اجراي بند «ج» تبصره «» 12اليحه،
بايد اعتبار برآورد شده مربوط به صندوق بازنشستگي
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز به آن افزوده شود.
به جهت عدم دسترس��ي كافي به دادههاي صندوق
مذكور ،اين برآورد به صورت قطعي صورت نگرفت .اما

با توجه به اينكه تعداد مستمري بگيران اين صندوق
معادل نصف مستمري بگيران صندوق بازنشستگي
كشوري است ،انتظار ميرود كه هزينه متناسبسازي
دراينصندوقنيزحدودنيزنصفصندوقبازنشستگي
كشوري باشد و بنابراين موضوع بند «ج» تبصره «»13
اليحه مبني بر متناسبسازي مستمري بازنشستگان
صندوقهاي كش��وري و تأمي��ن اجتماعي نيروهاي
مس��لح ،در مجموع حدود  30.8هزار ميليارد تومان
هزينه دربرداشته باشد..
ج -بررسي اصالحات بند «ج» تبصره «»12
در مجلس بر اساس مذكرات صورت گرفته در جريان
بررسي اين بند اليحه بودجه ،نمايندگان با اختصاص
اعتباريمعادل 4.5هزارميلياردتومان،باتعييناولويت
گروه با درآمد ماهيانه زير  2.5ميليون تومان موافقت و
در نهايت به تصويب رسيد .با توجه به آمارهاي توزيع
دستمزد مستمريبگيران در سال  ،1397حدود 74
درصدازمستمريبگيرانصندوقبازنشستگيكشوري
دستمزدي كمتر از 2ميليون تومان و حدود 83درصد
دستمزدي كمتر از  2.5ميليون تومان دارند و بنابراين
مصوبه صحن ،حدود  83درصد از مس��تمري بگيران
صندوق بازنشستگي كشوري يعني حدود 1ميليون و
 143هزار و  299نفر را دربرخواهد گرفت كه ميانگين
دستمزد ماهيانه آنها حدود  19/3ميليون ريال است.
بنابراين رساندن حقوق اين افراد به  25ميليون ريال
نيز ساالنه78/2هزار ميليارد ريال هزينه براي صندوق
بازنشستگي كشوري و حدود 39/1هزار ميليارد ريال
براي صندوق لشكري دربرخواهد داشت.
اين گزارش در پايان ميگويد :بررسيها نشان ميدهد
كه اجراي كامل متناسبس��ازي ،مستلزم تخصيص
اعتبار هنگفتي اس��ت و اختصاص اعتب��ار  4.5هزار
ميليارد توماني نه تنها كافي نيست ،بلكه تنها تكافوي
 15درص��د از اعتبار الزم براي اج��راي آن خواهد بود.
از س��وي ديگر نيز تعيين گروه درآمدي كمتر از 2.5
ميليون تومان ،به معناي شموليت اين مصوبه به حدود
 83درصد بازنشس��تگان خواهد بود .بنابراين مصوبه
مذكور ،با توجه به گس��تردگي گروه مخاطب و اعتبار
اندك اختصاص يافته ،تأثير چنداني بر بهبود وضعيت
بازنشستگان نخواهد داشت.

اخباركالن
محدوديتيبرايسرمايهگذاري
خارجيها   نداريم

رييسكل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي
اقتص��ادي و فني ايران ضم��ن اعالم اينكه هيچ
محدوديت��ي ب��راي حض��ور س��رمايهگذاران
خارجي در كش��ور وجود ندارد ،گفت :در برنامه
ششم توس��عه جذب  ۶۵ميليون دالر از طريق
سرمايهگذاري خارجي پيشبينيشده كه بايد
از ظرفيت نمايندگيهاي وزارت خارجه در ديگر
كش��ورها بهره ببريم تا بتوانيم س��رمايهگذاران
خارجي را جذب كنيم.
س��يدعليمحمد موس��وي اظه��ار ك��رد:
هرم��زگان از ظرفيتهاي باالي��ي براي جذب
س��رمايهگذاري برخوردار اس��ت .بايد با ايجاد
وحدت رويه از سردرگمي سرمايهگذار خارجي
جلوگي��ري كني��م .در عرصه س��رمايهگذاري
بايد به سمت ائتالف س��رمايهگذاري داخلي و
خارجي و س��رمايهگذاري مجدد حركت كرد.
سرمايهگذاران توجه داش��ته باشند به منظور
جلوگيريازبعضي ناهماهنگيهاو سرگردانيها
فقط از طريق سازمان سرمايهگذاري در استان
نسبت به انجام فعاليتهاي خود و صدور مجوز
اقدام كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه
هيچ محدوديتي براي حضور س��رمايهگذاران
خارجي در كشور وجود ندارد ،تصريح كرد :بايد
بخش خصوصي را وارد سرمايهگذاري كنيم و از
حضوروظرفيتآنهااستفادهكنيم.بايدازظرفيت
نمايندگيهاي وزارت خارجه در ديگر كشورها
بهره ببريم تا بتوانيم س��رمايهگذاران خارجي را
جذب و شاهد توسعه استان هرمزگان باشيم.
موسوي با اشاره به اينكه اميدواريم اين همايش
نقطه عطفي براي استان زرخيز هرمزگان باشد،
اضافه كرد :هيچگاه س��رمايهگذاراني كه در اين
مقط��ع زماني در ايران اقدام به س��رمايهگذاري
ميكنند را فراموش نخواهيم كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه
تالشم��ان در اين اس��ت كه به س��مت جذب
سرمايهگذاران خارجي پيش رويم ،خاطرنشان
كرد :در برنامه شش��م توس��عه ني��ز جذب ۶۵
ميليون دالر از طريق س��رمايهگذاري خارجي
پيشبينيشدهاست.

  ۵۳درصد بيكاران كشور
جوان هستند

معاون طرحهاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز
آمار گفت :از ح��دود ۳ميليون و ۲۰۰هزار نفر
بيكار كش��ور ،حدود يكميلي��ون و ۷۰۰هزار
نفر جوان و كارجويان  ۱۵تا  ۲۹ساله هستند،
يعني ۵۳درص��د بيكاران را جوانان تش��كيل
ميدهند.
كاوه كياني با اع�لام اين آمار افزود :از مجموع
جمعيت  10تا  67س��اله كشور كه حدود 67
ميليون نفرند ،حدود  40ميليون نفر غيرفعال
اقتصادي هس��تند و به هر دليل وارد بازار كار
نميش��وند ،اما از  27ميلي��ون جمعيت فعال
كه مشاركت اقتصادي در كشور دارند بخشي
بيكارند و بخشي شاغل كه از اين ميزان طبق
اس��تاندارد جهاني ح��دود  24ميلي��ون نفر
ش��اغلاند و حدود  3ميليون و  200هزار نفر
هم بيكارند.
معاون طرحهاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز
آم��ار با بيان اينكه طبق اس��تاندارد س��ازمان
جهاني كار فردي كه يك س��اعت در هفته كار
كند ،شاغل محسوب ميشود گفت :البته اين
بهمعناي آن نيست كه فردي كه يك ساعت در
هفته كار ميكند شغل خوب و پردرآمدي دارد
و مشكالت معيش��تي ندارد ،بلكه صرفاً بحث
استاندارد جهاني آمار مطرح است و ما حداقل
را روي يك ساعت گذاشتيم تا همه حجم كار
كشور در اقتصاد را اندازه گرفته باشيم.
اين مسوول ميزان بيكاري در سال  97را حدود
 12درصد اعالم كرد كه نس��بت به س��ال 96
يكدهم درصد رشد داشته است.
كياني با تفكيك آمار بيكاران و شاغالن گفت :از
مجموع نيروي كار فعال كشور 80 ،درصد مرد
و  20درصد زن هستند و با اين حساب ميزان
بي��كاري مردان  10.14درص��د و زنان حدود
 18.9درصد است.
او ب��ا بي��ان اينك��ه مراك��ز دولت��ي متول��ي
آمار نميتوانند درباره وضع اشتغال در كشور
تحليل تجويزي اراي��ه كنند ،گفت :طبق آمار
ميزان اشتغال در سال  97نسبت به  96خيلي
تغيير نكرده است هرچند بهعلت تحريمهاي
ظالمانه رش��د اقتص��ادي در س��ال  97كمتر
شده است.
كياني با اشاره به آمار تفكيكشده اشتغال در
بخشهاي كش��اورزي (17.7درصد) ،صنعت
( 32درصد) و خدم��ات ( 50درصد) گفت :در
بخش خدمات ،آمار شاغالن در سال 246 ،97
هزار نفر نسبت به سال  96افزايش يافته است.
مع��اون طرحهاي آم��اري و آماره��اي ثبتي
مركز آمار درباره انتقاده��ا از مركز آمار گفت:
انتق��اد از مركز آم��ار زياد ميش��ود ،برخي از
منتقدان پژوهش��گر و اقتصاددان هستند كه
اينها يا از توضيحات ما قانع ميش��وند يا ما از
راهنماييهاي آنها استفاده ميكنيم ،عدهاي
هم مس��ووالن هس��تند كه در اين م��وارد ما
خودمان را موظف ميدانيم روش��نتر و بهتر و
كاملتر درباره آمارهايمان و داليل آن توضيح
دهي��م .وي ادامه داد :تاكنون هيچ مس��وولي
بر مركز آمار هيچ فش��اري وارد نكرده اس��ت
كه مث ً
ال عددي چرا منتش��ر شده يا بايد تغيير
كند يا چيز ديگري ،به هيچوجه چنين اتفاقي
نيفتاده است.

اخبار
بانك مركزي برنامهاي
براي تغيير نرخ سود ندارد

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد :بانك مركزي
براي تغيير نرخ س��ود بانكي برنام��هاي ندارد و
فروش اموال مازاد بانكها ميتواند منابع خوبي
را آزاد كند
به گزارش ايبِنا ،عبدالناصر همتي در نشس��ت
يكشنبه ۲۵ ،فروردين ماه كميسيون اقتصادي
با حض��ور وزراي امور اقتص��ادي و دارايي ،وزير
صنعت ،معدن و تجارت ،روس��اي اتاق بازرگاني
و اتاق اصناف ايران در اين نشس��ت با اش��اره به
اينكه سال  ۹۸شرايط كشور بسيار خاص است
و اقدامات و تصميم��ات در حوزههاي اقتصادي
ميتواند سرنوشتس��از باش��د ،گفت :در  ۳ماه
پاياني سال  ۹۷حدود  ۱۸۹هزار ميليارد ريال به
سيستمتوليديكشورتزريقشدكه تحوالتيدر
اين بخشها ايجاد كرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از ۳۵۷هزار
ميليارد تومان تسهيالتي كه تا بهمن ماه سال۹۷
به سرماي ه در گردش اختصاص يافته  ۵۵درصد
به بخش صنعت تعلق گرفته است ،افزود :برنامه
ما اين است كه امسال اين رقم  ۶۵درصد شود.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي براي تغيير نرخ
سود بانكي برنامهاي ندارد ،ادامه داد :افزايش نرخ
سود بانكي سبب فشار به واحدهاي توليدي شده
و ناترازي بانكها را افزاي��ش ميدهد ،بنابراين
اگر ش��رايط فراهم باش��د بايد نرخ سود بانكي را
تعديل كنيم اما فع ً
ال براي آن برنامهاي نداريم و
تصميمگيري در اين خصوص بايد در ش��وراي
پول و اعتبار انجام شود .همتي با بيان اينكه ثبت
س��فارش با حساس��يت خاصي انجام ميشود،
تصريح كرد :منابع كشور بايد صرف واردات مواد
اوليه و كاالهاي واسطهاي شود.
آنگون��ه كه در گ��زارش خبرگ��زاري خانه ملت
آمده ،وي با بيان اينكه فروش اموال مازاد بانكها
ميتوان��د منابع خوبي را آزاد كن��د ،افزود :بانك
مركزيتحتتاثيرشديدترينفشارهايتحريمي
و تامين منابع اس��ت اما ش��رايط خوبي از لحاظ
ذخاير ارزي دارد كه ش��رايط از سال گذشته نيز
بسيار بهتر است .رييس كل بانك مركزي تصريح
كرد :رونق توليد در گرو ثبات اقتصادي اس��ت و
هدف بانك مركزي اين بوده كه ثبات در اقتصاد
كشور ادامه يابد.

رشد  32درصدي
نرخ بيمه شخص ثالث

جدول كامل نرخ حق بيمه خودروهاي سواري
براي سال ۹۸نشان ميدهد كه اين نرخ نسبت به
سال گذشته حدود ۳۲درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايبِنا ،شوراي عالي بيمه در اجراي ماده
(« )۳آيين نامه تعيين س��قف حق بيمه شخص
ثال��ث و نحوه تخفيف ،افزايش يا تقس��يط آن»
مصوب هيات وزيران در سال۱۳۹۶موضوع ماده
(« )۱۸قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
 مصوب سال  ،»۱۳۹۵شوراي عالي بيمه ششماس��فند ماه جدول نرخ حق بيمهها را براي سال
 ۱۳۹۸اصالح كرد.
اين شورا بهطور معمول هرساله در اسفندماه نرخ
حق بيمه پايه شخص ثالث را بعد از اعالم نرخ ديه
توسط قوه قضاييه تعيين ميكند .سال گذشته
قوه قضاييه با رايزنيهاي صورت گرفته ،نرخ ديه
را  ۱۶.۹درصد نس��بت به سال  ۹۷افزايش داد .با
اين حال بررسي نرخهاي حق بيمه شخص ثالث
مورد عمل ش��ركتهاي بيمه براي سال جاري
نشان ميدهد كه اين نرخ حدود  ۳۲درصد بيش
از سال گذشته تعيين شده است.
براين اساس تمامي ش��ركتهاي بيمه موظف
هستند بيمه نامههاي شخص ثالثي را كه تاريخ
شروع پوشش آنها از اول فروردين  ۱۳۹۸و پس
از آن اس��ت ،با تعهدات بدني سه ميليارد و ۶۰۰
ميليونريال(معادلديهماههايحرام)وتعهدات
مالي حداقل ۹۰ميليون ريال صادر كنند.
شركتهايبيمهونمايندگانآنهامكلفهستند
جدول پايين را در مع��رض ديد متقاضيان قرار
دهند؛نحوهاعمالانواعتخفيفهاواضافهنرخهاي
حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث ،براساس
ضوابط مندرج در آيي��ن نامه اجرايي ماده ()۱۸
قانون فوقالذكر و با رعايت بخشنامههاي بيمه
مركزي ايران است.
براين اس��اس نرخ حق بيمه شخص ثالث پرايد،
پيكان و خودروهاي مش��ابه با يك سال تخفيف
يك ميليون و  ۵۷۳هزار تومان ،ساير خودروهاي
 ۴س��يلندر (پژو ،رنو و )...با تخفيف مش��ابه يك
ميليونو ۸۱۴هزارتومانوخودروهاي ۶سيلندر
نيز با يك سال تخفيف ۲ميليون و ۷۰هزار تومان
تعيين شده است.
حق بيمه ثالث پرايد ،پيكان و خودروهاي مشابه
با  ۲سال تخفيف يك ميليون و  ۴۹۰هزار تومان،
س��اير خودروهاي  ۴س��يلندر (پژو ،رن��و و )...با
تخفيف مشابه يك ميليون و  ۷۱۹هزار تومان و
خودروهاي  ۶سيلندر نيز با  ۲سال تخفيف يك
ميليون و ۹۰۲هزار تومان محاسبه شده است.
اين رقم براي ح��ق بيمه ثالث پراي��د ،پيكان و
خودروهايمشابهبا ۳سال تخفيفيكميليونو
 ۴۰۷هزارتومان،سايرخودروهاي ۴سيلندر(پژو،
رنو و )...با تخفيف مشابه يك ميليون و  ۶۲۳هزار
تومانوخودروهاي ۶سيلندرنيزبا ۳سالتخفيف
يك ميليون و ۷۹۶هزار تومان تعيين شده است.
براساس ارقام اين جدول ،حق بيمه ثالث پرايد،
پيكان و خودروهاي مش��ابه با  ۱۰سال تخفيف
 ۴۹۶هزار تومان ،س��اير خودروهاي  ۴سيلندر
(پژو ،رنو و )...با تخفيف مشابه  ۵۷۲هزار تومان و
خودروهاي ۶سيلندر نيز با ۱۰سال تخفيف۶۳۳
هزار تومان محاسبه شده است.
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بانك و بيمه

«تعادل» از تازهترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش ميدهد

 2برنامه جديد بانك مركزي؛ تثبيت نرخ و جلوگيري از نوسان ارزي

واكنش بازار به چگونگي برداشت از ذخاير ارزي
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بازار ارز و طال و سكه روز دوشنبه 26فروردين 98ثبات
نسبي را در برخي شاخصها ادامه داد و در برخي نرخها
نيز با افزايش مواجه شد .اگرچه نرخ دالر در صرافيها
كاهش يافته اما نرخ دالر نقدي در بازار آزاد و بازار سنا
روبه افزايش گذاشت و به همين دليل نرخ طال و سكه
افزايشي بوده اس��ت .برخي فعاالن بازار معتقدند كه
بازار در روزهاي آينده منتظ��ر تصميم دولت و نظام
براي برداش��ت از صندوق توس��عه ملي ،عرضه ارز به
بازار و جمعآوري ريال براي كمك به مناطق سيلزده
اس��ت كه اگر چنين اتفاقي رخ ده��د احتماال نرخها
كاهش خواهد يافت .اما اخباري كه تاكنون منتش��ر
شده حكايت از مخالفت مشروط با برداشت از صندوق
توسعه ملي بوده و در صورتي كه راهكارهاي بودجهاي
برايتامينمنابعپاسخگونباشد،درآنصورتموضوع
برداشت از صندوق توسعه ملي جديتر خواهد شد.
به گزارش تعادل ،در بازار س��نا نرخ لحظهاي دالر به
 13هزار و  690تومان و يورو به  15هزار و  690تومان
رس��يد .همچنين ميانگين نرخهاي ارز سنا براي روز
يكشنبه نيز به ترتيب براي دالر 13هزار و  594تومان،
ي��ورو  15ه��زار و  385تومان ،پون��د  17هزارو 475
تومان ،درهم  ،3711ليرتركيه 2480و يوآن 2107
تومان اعالم شد.
همچنين قيمت هر دالر امريكا در صرافيهاي بانكي
يك پله  5۰توماني ديگر هم كاهش يافت و نرخ فروش
دالر به  ۱۳45۰تومان در صرافيها رسيد و نرخ خريد
نيز به  13350تومان رسيد .بر اين اساس قيمت دالر
اكنون به ميانه كانال  ۱۳هزار توماني رسيده تا يك بار
ديگر س��ناريو عبور از مرز  ۱۴هزار تومان را كنار بزند.
همچنين هر يورو نيز براي خريد 1515۰تومان و براي
فروش  ۱۵25۰تومان است.
در جريان معامالت بازار طالي تهران نيز قيمت سكه
طرح جديد روز دو شنبه  ۲6فروردين  ۹۸به  ۴ميليون
و ۷۷۰هزار تومان تا 4ميليون و 840هزار تومان رسيد.
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
قديم  ۴ميليون و  ۶۰۰هزار تومان ،نيم سكه  ۲ميليون
و  ۶5۰هزار تومان ،ربع س��كه  ۱ميليون و  ۷۰۰هزار
تومان و س��كه يك گرمي  ۹5۰هزار تومان داد و ستد
شد .از سوي ديگر ،هر اونس طال در بازارهاي جهاني
 ۱۲87دالر و هر گرم ط�لاي  ۱۸عيار نيز  ۴۳9هزار
تومان و مظنه مثق��ال  17عيار  1ميليون و  902هزار
تومان معامله شد.
به گفته فعاالن بازار ،نرخ دالر نقدي به دليل مخالفت
مش��روط با برداش��ت از صندوق توسعه ملي افزايش
يافته و به باالي  13700تومان رس��يده اس��ت اما در
روزهاي اخير ،مهمترين عاملي كه زمينهساز كاهش

بيش��تر قيمت دالر ش��د ،افت نرخ حواله درهم بود و
برخي فعاالن از اف��ت نرخ حواله درهم تا مرز  ۳هزار و
 ۷۰۰توماني خبر دادند .اما روز دوش��نبه ،نرخ دالر به
باالي  13500رسيد و در بازار نقدي تا  13840تومان
معامله شد .در بازار هرات و سليمانيه نيز دالر تا13730
تومان افزايش يافت.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم
كرد كه براس��اس آن نرخ  ۲۷ارز از جمله پوند نسبت
به روز يكش��نبه افزايش و قيمت  ۱۰واحد پولي ديگر
مانند يورو كاهش يافت .نرخ دالر و  ۹ارز ديگر نيز ثابت
ماند .هر دالر امريكا ۴۲هزار ريال قيمت خورد .هر پوند
انگليس با  ۱۰۹ريال افزايش  ۵۵هزار و ۱۲ريال و هر
يورو نيز با ۵ريال افت ۴۷هزار و۵۱۱ريال ارزشگذاري
ش��د .در روزهاي اخير ،متاثر از انتشار خبر استفاده از
منابع صندوق توسعه ملي براي كمك به سيلزدگان
و فروش آن در ب��ازار و جمعآوري ريال باعث افزايش
عرض��ه ارز و كاهش نرخها خواهد ش��د و فعاالن بازار
ميگويند ك��ه روند كاهش يا ثبات نرخهاي ارز و طال
و س��كه متاثر از اين موضوع بوده و ممكن است سبب
كاهش قيمت ارز در روزهاي آينده ش��ود ،اما به گفته
رييسكل بانك مركزي ،اين بانك بيش از هرچيز بر
حفظ ثبات در بازار ارز تاكيد دارد و لذا نميتوان انتظار
كاهش شديد نرخها را داشت.
مقاممعظمرهبرينيزاستفادهازمنابعصندوقتوسعه
ملي را به عنوان اولين راهكار اعالم نكردهاند و اينگونه
توضيح دادهاند كه اس��تفاده از صندوق توس��عه ملي
صرفاً در صورت مس��دود بودن راههاي ديگر ممكن
است .از اينرو دولت بايد به سرعت از محلهاي ديگر
منابع الزم براي جبران خسارت اخير را تأمين كند و
بعد از آن در صورت نياز ،ميتواند از صندوق توس��عه
ملي برداشت كند از س��وي ديگر ،برخي فعاالن بازار
نيز ميگويند كه بازارسازي و نظارت بانك مركزي بر
بازار و تزريق منابع صندوق توسعه ملي را بايد در كنار
اخباري كه در ارديبهشت  98باعث اثرگذاري بر بازار
طال و ارز ميش��ود ،در نظر گرفت .زيرا اخباري مانند
تحوالت مربوط به معافيته��اي خريد نفت از ايران
توسط مشتريان نفتي نيز ميتواند بر بازار اثرگذار باشد.
ضمن اينكه بايد توجه داشت كه تقاضا براي واردات و
مصرف ،قدرت خريد مردم و نرخ رشد مصرف بخش
خصوصي نيز بر ميزان تقاضا در ب��ازار اثرگذار بوده و
ميتواند موجبات كاهش تقاض��ا و ثبات نرخ ارز را به
همراه داشته باشد.
جزيياتدوبرنامهجديدارزيبانكمركزي
از سوي ديگر ،رييس كميس��يون اقتصادي مجلس
تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از نوس��انات اين بازار را دو

برنامه جديد بانك مركزي در سال جاري اعالم كرد كه
از سوي رييس كل بانك مركزي عنوان شد.
كميس��يون اقتصادي مجلس با حض��ور وزراي امور
اقتصادي و دارايي ،صنع��ت ،معدن و تجارت ،رييس
كل بانك مركزي ،روساي اتاق بازرگاني و اتاق اصناف
ايران برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهيمي داوراني؛ رييس كميس��يون
اقتصادي مجلس در تش��ريح اين نشست گفت :اين
نخستين نشست مش��ترك كميس��يون اقتصادي
با اعضاي تيم اقتص��ادي دولت در س��ال  ۹۸بود كه
مهمترين دس��تور كار آن رونق توليد و تحقق ش��عار
سال بود.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با بيان اينكه در
نشست كميسيون سرفصلها و برنامههاي مرتبط با
وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي
و دارايي و همچنين بانك مركزي براي حمايت از توليد
تبيين شد ،افزود :در اين نشست پيرامون سياستهاي
ارزي و پولي ،تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي و بهتبع
آن نرخ تامين مالي اقتصاد ،تبادل نظر صورت گرفت
و همچنين درباره سياس��تهاي مالياتي و اقدامات
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در خصوص وضعيت

ثبات نرخ سود در حمايت از بخش توليد كشور

گروه بانك و بيمه|
هر چن��د با آغاز س��ال نو زمزمههاي��ي در خصوص
تغيير نرخ سود بانكي شنيده شد اما رييس كل بانك
مركزي اعالم كرد ك��ه اين بانك به دليل جلوگيري
از فشار به بخش توليد برنامهاي براي تغيير اين نرخ
ندارد .به گزارش ايبِنا ،يكي از مهمترين پارامترهاي
اقتصادي براي به صرفه بودن توليد و صادرات ،نرخ
سود تسهيالت يا تامين مالي براي بنگاههاي توليدي
است .بهطور معمول نرخ سود تسهيالت بين  ۲تا ۳
درصد بيشتر از نرخ س��ود سپردههاي بانكي تعيين
ميشود كه اين تفاوت نيز براي هزينههاي پرسنلي
و كارمزد بانكها در نظر گرفته ميشود.
نرخ سود تسهيالت پرداختي بانكها به بخش توليد،
بهطور مستقيم به نرخ سود س��پرده بستگي دارد و
افزايش اين ن��رخ باعث از بين رفتن صرفه اقتصادي
براي توليدكنندگان خواهد شد.
باال رفتن نرخ س��ود س��پردههاي بانكي ن��ه تنها بار
س��نگيني به بانكها از نظر ترازنامهاي وارد ميكند
بلكه باعث ميشود تا توليدكنندگان انگيزهاي براي
دريافت تسهيالت نداشته باشند يا در صورت دريافت
تس��هيالت ،براي بازپرداخت اقس��اط آن با چالش
مواجه ش��وند .عبدالناصر همت��ي رييس كل بانك

مركزي روز جمعه  ۲۳فروردين ماه در يادداشتي كه
در صفحه خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر
كرد ،با تاكيد بر اين موضوع نوشت :در شرايط حاضر
افزايش نرخ سود كاركردي به جز افزايش هزينههاي

توليد و فشار بيشتر بر ترازنامه بانكها نخواهد داشت.
محمدرضا نجفي منش عضو هيات نمايندگان اتاق
بازرگاني در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا با تاييد بر اين
موضوع تصريح كرد :نرخ س��ود تس��هيالت درصد

جذب س��رمايهگذاري خارجي ،تامين مالي از طريق
بازار س��رمايه و موضوعات مرتبط با تحوالت ساختار
نظام بانكي بحث و بررسي صورت گرفت.
آنگونه كه خبرگزاري خانه ملت گزارش داد ،در نشست
كميسيون اقتصادي ،وزرا مهمترين برنامههاي خود را
به صورت كلي براي رونق توليد در س��ال جاري ارايه
كردند و مقرر شد در جلسات آينده جزييات برنامهها
مورد بررسي قرار گيرد.
پورابراهيمي با بيان اينكه كميسيون اقتصادي براي
بهبود شرايط در بخشهاي مختلف هماهنگيهاي
الزم را ب��ا دولت انج��ام ميدهد ،تاكيد ك��رد :يكي از
توافقاتي كه در جلسه صورت گرفت موافقت با كاهش
نرخمالياتبرعملكردبنگاههاياقتصاديبودكهپيش
از اين بين مجلس و دولت در اين باره مذاكراتي صورت
گرفته بود و وزير اقتصاد موافقت خود را با كاهش اين
نرخ اعالم كرد.
برنامه بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز
وي با اشاره به اينكه قرار است كميسيون اقتصادي در
قالب طرحي دو فوريتي موضوع كاهش نرخ ماليات بر
عملكرد بنگاههاي اقتصادي را به صحن علني مجلس

مهمي از هزينهه��اي مالي توليدكنندگان و به ويژه
خودروسازان را شامل ميشود.
رييس انجمن قطعهسازان ،همگن ميزان تاثيرگذاري
س��ود تس��هيالت بر توليد قطعات خ��ودرو را تا ۲۰
درص��د اعالم كرد و افزود :در كش��ورهاي ديگر رقم
س��ود تس��هيالت براي توليد تنها  ۳درصد است و
صنايع ايران براي توليد حدود  ۱۷درصد سود بيشتر
پرداخت ميكنند.
وي تاكيد كرد :هر اندازه س��ود تس��هيالت و تامين
مالي براي توليد باالت��ر برود ،رقابتپذيري خارجي
براي توليدكنندگان داخلي در ش��رايطي كه كشور
نياز به ارز حاصل از صادرات دارد ،كمتر خواهد شد.
سيدحس��ين س��ليمي نايبرييس كميسيون بازار
پول و سرمايه اتاق تهران نيز با ايبِنا با تاكيد بر اينكه
نرخ سود تس��هيالت باال ،صرفه اقتصادي توليد را از
بين خواهد برد ،خاطرنشان كرد :افرادي كه خواهان
افزايش نرخ س��ود بانكي به منظور جذب نقدينگي
هس��تند بايد به همخواني نرخ س��ود با نرخ س��ود
تس��هيالت هم توجه كنند؛ در صورتي كه نرخ سود
افزايش يابد ،نرخ تس��هيالت هم به همان ميزان باال
خواهد رفت.
عضو هياترييس��ه بانك خاورميانه تاكيد كرد :در

ارايه ده��د ،افزود :كاهش اين نرخ ب��ه رونق توليد در
كشور كمك ميكند.
عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه
با بي��ان اينكه بان��ك مركزي برنامهه��اي خود براي
س��ال جاري را اعالم كرد ،ادامه داد :تثبيت نرخ ارز و
جلوگيري از نوساناتي كه در سال گذشته اتفاق افتاده
از جمله برنامههاي بانك مركزي در سال جاري است.
وي با اش��اره به مطرح بودن طرح بان��ك مركزي در
مجل��س تصريح كرد :طرح بانك مركزي ،اس��تقالل
اين بانك از دولت را به دنبال دارد و سبب ساماندهي
سياستهاي ارزي و پولي كشور ميشود.
پورابراهيمي از بررس��ي با فوريت اليحه اصالح قانون
ماليات بر ارزش افزوده در نشست هفته آينده صحن
علني مجلس خب��ر داد و افزود :پ��س از تصويب اين
قانون ماليات بر ارزش افزوده به جاي توليد به مصرف
اصابت ميكند.
رييسكميسيوناقتصاديمجلسبااشارهبهبازگشت
اليح��ه اصالح قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز از قوه
قضاييه گفت :هر چه در مبارزه با قاچاق كاال موفقتر
عمل شود رونق توليد بيشتر ميشود چرا كه اين دو با
يكديگر رابطه مستقيم دارند.

حال حاضر ،توليدكنندگان كشور توان بازپرداخت
وامهاي خود با نرخ س��ود  ۱۸درص��د را ندارند و در
صورتي كه اين نرخ به  ۲۴درصد برسد ،ديگر توليد
براي آنها صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
وي اظهار داش��ت :صنايع كش��ور ام��روز از كمبود
نقدينگي رنج ميبرند و بايد اين مشكل خود را حل
كنند ،اما افزايش نرخ سود تسهيالت باعث ميشود
تا در بازپرداخت آن با مشكل مواجه شوند.
نايبرييس كميس��يون ب��ازار پول و س��رمايه اتاق
ته��ران ادامه داد :اقتصاد مانند يك زنجيره اس��ت و
همه اجزاي آن بايد با هم هماهنگ باشند؛ نميتوان
تصميمات مهمي مانند نرخ س��ود را بهطور مقطعي
اجرا كرد.
بايد پذيرفت كه شرايط تحريمي و ايجاد ممانعتهاي
سياس��ي براي مبادالت تجاري و بانكي باعث ايجاد
حالت ركود تورمي در كشور شده و در صورتي كه نرخ
سود بانكي افزايش يابد ،توليدكنندگان توان فروش
محصول توليدي و در نتيجه پرداخت اقساط بانكي
را نخواهند داشت .عدم دريافت اقساط از تسهيالت
گيرندگان و نكول و مشكوك الوصول شدن مطالبات
بانكها نيز تاثي��ري منفي بر ترازنام��ه آنها برجاي
خواهد گذاشت.

بررسي اجزاي تورم براي كنترل قيمتها
ايلناز ابراهيمي|
دق��ت در جزيي��ات نرخ ت��ورم و كنار هم گذاش��تن
ش��اخصهاي مختلف ميتواند راهگش��اي اولويت
تالشهاي الزم براي كنترل آن باش��د .براي شاخص
تورم طبقهبنديها ،زمانبنديها و مكانبنديهاي
مختلفيوجوددارد .تورم نقطه به نقطه ،ساالنه ،ماهانه،
ش��هري و روس��تايي ،اقالم خوراكي و غيرخوراكي،
كاالهاي صادراتي و وارداتي و نظاير آن را ميتوان در
انواع مختلف گزارشها و خبرهاي رسانهاي مشاهده
كرد .اما تمام آنها يك ويژگي مشترك دارند و آن هم
اندازهگيري سرعت و ش��دت رشد قيمتها در طول
زمان است .بسته به اينكه سبد كااليي كه تورم براي
آن محاسبه ميشود چه باشد ،پوشش جغرافيايي كه
براي آن تعريف ميشود چه گستردگي داشته باشد و
اينكه دو سطح قيمتي كه مورد مقايسه قرار گرفته و
رشد آنها بررسي ميشود در چه فاصله زماني مورد نظر
باشند ،نام تورم عوض ميشود.
اما بايد توجه داش��ت كه هر چند تمام انواع نرخهاي
تورم ،نرخ رش��د قيمتها را نشان ميدهد ،محتواي
اطالعاتي آنها متفاوت است .به عنوان مثال ،نرخ تورم

س��االنه با وجود آنكه ميانگين نرخ رشد قيمتها در
طول يك سال را نشان ميدهد ولي لزوماً با احساسي
كه عامه مردم در خصوص افزايش قيمتها و شتاب آن
دارند ،همخواني كاملي ندارد چرا كه اطالعات مربوط
به تنها يك س��ال در آن جمع نيست و به دليل نحوه
محاسبهآنكهميانگينرشدقيمتهارانشانميدهد،
پايين بودن نرخ تورم در دو س��ال قبل نيز ميتواند بر
آن اثرگذار باشد .اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه
به نقطه ماهانه كه نرخ افزاي��ش قيمتها در يك ماه
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان ميدهد ،بيشتر
با درك عموم مردم از س��رعت رشد قيمتها سازگار
است .يا در مثالي ديگر ،ميتوان از تورم مواد خوراكي و
غيرخوراكي ياد كرد كه نرخ تورم مواد خوراكي به دليل
سهم باالي اين مواد در سبد مصرفي اقشار فقير ،بيشتر
از نرخ تورم مواد غيرخوراكي توسط اين قشر درك و
احساس ميشود.
همچنين زماني كه نرخهاي مختل��ف تورم در كنار
هم قرار ميگيرند تصوير بهتر و كاملتري از وضعيت
اقتصادي كنوني و نيز چشمانداز آينده ارايه ميكنند.
به همين دليل است كه با وجود اينكه نرخ تورم متوسط

در پايان سال  ۱۳۹۷برابر با  ۲۶.۸درصد گزارش شده و
نسبت به نرخهاي باالي تورم تجربهشده در سالهايي
همچ��ون  ۱۳۷۴و ( ۱۳۹۲به ترتيب با نرخهاي تورم
 ۴۹.۴و  ۳۴.۷درصد) هنوز پايينتر است ،ولي نگاهي
به نرخ تورم نقطه به نقطه نشان ميدهد كه قرار نيست
اين نرخ متوسط همچنان پايين بماند چرا كه نرخ تورم
نقطه به نقطه در اسفند ماه سال  ۱۳۹۷با افزايش ۵.۳
درصدينسبتبهماهبهمن،به ۴۷.۵درصدرسيدكهاز
قله تاريخي حدود  ۴۲درصد در خرداد ماه سال ۱۳۹۲
نيز باالتر است .به اين ترتيب ،ميتوان انتظار داشت كه
نرخ تورم متوسط در ماههاي آينده نيز روند صعودي
داشته باشد و هر چند نرخ تورم پايين سالهاي ۱۳۹۵
و  ۱۳۹۶همچنان بر نرخ تورم متوسط سال  ۱۳۹۷اثر
داشته و آن را پايين نگه داشته است ولي اين روند در
س��ال  ۱۳۹۸ادامه نداشته و خطر افزايش بيشتر نرخ
تورم ،به خصوص با توجه به اتفاقاتي كه در زمينه سيل
و تخريب زمينهاي كش��اورزي رخ داد و نيز محدود
شدن بيش��تر امكان واردات ارزان ،در كمين اقتصاد
ايران اس��ت .همچنين نگاهي دقيقتر به آمار تورم و
زيرشاخههاي آن نشان ميدهد كه يكي از مهمترين

داليل افزايش نرخ تورم در اسفند ماه  ۱۳۹۷از ناحيه
تورم باالي مواد خوراكي بوده است كه شايد دليل باالتر
بودن نرخ تورم روستايي نسبت به نرخ تورم شهري در
اسفند ماه سال گذش��ته نيز همين امر باشد ،چرا كه
سهم خوراكيها در س��بد مصرفي خانوار روستايي و
البته دهكهاي پايينتر درآمدي باالتر از سهم آن در
سبد مصرفي خانوارهاي شهري و نيز دهكهاي باالي
درآمدي است .پس هر چه مواد خوراكي گرفتار تورم
باالتري باشد ،اثر آن بر خانوارهاي روستايي و نيز كمتر
برخوردار ،بيشتر است.
همين دقت در جزييات نرخ تورم و كنار هم گذاشتن
ش��اخصهاي مختلف ميتواند راهگش��اي اولويت
تالشهاي الزم براي كنترل آن باشد به اين معني كه
بتوان -۱ :گروههاي بيشتر تحت فشار از ناحيه تورم را
شناس��ايي كرد -۲ ،اجزاي بيشتر دخيل در باال بردن
اين ن��رخ را تعيين كرد و  -۳با توج��ه به اين واقعيات
آشكارشده،بتوانبهموقعازاقداماتيكهمنجربهشتاب
گرفتن رش��د قيمتها شده و از ضربه بيشتر به اقشار
تحت تأثير اجتناب نمود.
به اين ترتيب ،نگاهي به آمار و ارقام تورم نشان ميدهد

سياستهايي كه به هر نحوي منجر به افزايش قيمت
مواد خوراكي مورد اس��تفاده اقش��ار كمتر برخوردار
ميشود ،ميتواند با توجه به باال بودن نرخ تورم نقطه
به نقطه ،اقتصاد را در معرض خطر تورم افسار گسيخته
قرار دهد.
در نتيجه هر نوع صادرات مواد خوراكي مورد استفاده
روزمره آح��اد جامعه ،با وجود آنكه منجر به باال رفتن
درآمدهاي ارزي كش��ور شده و ميتواند ارز الزم براي
واردات س��اير كاالهاي ضروري را فراه��م آورد ،ولي
اقتصاد را در معرض ريس��ك افزايش لجامگسيخته
تورم قرار داده و نيز بر قش��ري بيشترين فشار را وارد
خواهد كرد كه از قبل نيز س��طح رف��اه آنها به دليل
تورم ،افت قابل مالحظهاي پيدا كرده است .پس شايد
همانگونه كه در برخي از سالهاي فراواني درآمدهاي
نفتي ،از سياستهاي كنترل واردات براي حمايت از
توليدكننده داخلي صحبت به ميان ميآيد ،در سال
 ۱۳۹۸نيز ب��ا توجه به نرخ تورم نقط��ه به نقطه و نيز
تركيب آن ،براي حمايت از مصرفكننده بهتر است
سياس��تهاي كنترل صادرات و در رأس آن كنترل
صادرات مواد خوراكي ،در سرلوحه اولويتها قرار گيرد.

بازار سرمايه
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«تعادل» از ورود شاخص بورس به كانال  200هزار واحدي گزارش ميدهد

گروهبورس|مسعودكريمي|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه اواسط اسفند ماه
سال 97در رقم 162هزارو 593واحدي قرار داشت در پايان
معامالتروزدوشنبهتوانستپسازافزايشبيشاز 39هزار
واحدي نسبت به پايان اسفند پارس��ال معادل ( 24درصد
رش��د) ،رقم 201هزارو 805واحد را براي نخس��تينبار به
خوداختصاصدهد.درهمينحالاغلبصاحبنظرانبازار
سرمايه با توجه به رشد بيوقفه شاخص در بازه زماني كمتر
از 30روز كاري گذشته ،بازگشت نماگر اصلي بازار به سطح
حمايتي 195هزار واحدي را همگام با اصالح قيمتي برخي
از سهمها براي مدتي كوتاه دور از ذهن تصور نميكنند و بر
اينباورندكهمسيرشاخصبورستهرانبافائقآمدنبهرقم
 201هزارواحديدرراستايكسب 20الي 30درصدبازدهي
ديگر تسهيل شده است .از سويي با توجه به اين موضوع كه
اغلب گزارشهاي مالي شركتها به دليل اثرگذاري تحريم
محافظهكارانه به بازار ارايه شده بود اكنون با كمرنگ شدن
ريسكهايسياسي،سرمايهگذارانميتوانندشاهدبهبود
عملكردشركتهاباعبورازفضايمبهمگذشتهباشند.براين
اساس،درحالحاضرانتظاراتمثبتيازفصلمجامعپيش
روي جامعه سهامداري ايجاد شده است كه نويد چشمانداز
شفافي را براي تاالر نشينان حافظ ميدهد .در همين حال،
به دليل بهبود فضاي بينالمللي در حوزه كاموديتيها و در
نقطهمقابلاشباعقيمتيكهدرسايربازارهايموازيداخلي
صورت گرفته است و از طرفي كاهش روزانه قيمت دالر در
برههكنونيكهبهعنواناصليترينعاملرشدبورسدرسال
 97مطرحبود،همچناندربازاربورسكشورپتانسيلافزايش
قيمت سهام صنايع و شركتها وجود دارد .بر اين اساس ،با
بررسيآمارهايبانكمركزيمشاهدهميشودكهنرخدالر
نيمايي در معامالت روز گذشته به رقم 8هزارو 800تومان
نيزرسيدهاستكهدرپياينموضوعباتوجهبهكاهشفاصله
دالرآزادبانيماييميتواندرانتظارجذبسرمايههايخردو
سرگردانبيشتريبهبدنهبازارسرمايهكشوربود.

 4عاملصعوديبورس
در اين ارتباط ،مهدي طحاني مدير سرمايهگذاري شركت
مديريتسرمايهكيانباتحليلروندمعامالتيبازارسهامدر
گفتوگو با «تعادل» عنوان كرد :افزايش نرخ دالر در سامانه
س در
نيما را ميتوان به عنوان يكي از محركهاي رشد بور 

چشماندازرقمي
اين تحليلگر بازار سرمايه با اش��اره به اينكه افزايش قيمت
در اجناس به وضوح قابل مش��اهده است نيز ابراز داشت :در
ساير بازارها قيمت خيلي از اقالم همانند خودرو و مسكن از
اسفند ماه تاكنون حدود 30درصد افزايش يافته است .وي
درخصوصچشماندازرقميشاخصبورسنيزگفت:درصد
رشدبازارسرمايهنسبتبهبازارهايرقيبعقبتراست.براين
اساسپيشبينيميشودكهشاخصبورسيكعقبگرد
طيروزهايآتيبهرقم 195هزارواحدخواهدداشتوپس
از آن تا پايان فصل مجامع به رقم  220يا  230هزار واحدي
رشدپيداكند.

رويخطشركتها

پيشبينيشاخص 250الي 260هزارواحدي
از س��وي ديگر ،مهدي افناني كارش��ناس بازار سرمايه در
خصوص ركورد ش��كني ش��اخص بورس در گفتوگو با
«تعادل» بيان كرد :تطابق بازار س��هام با ساير بازارها نشان
ميدهد كه سايرين با افزايش همراه بودند اما بازار بورس به
دليل سايه سنگين ريسكها طي سال گذشته به نوعي از
روند صعودي عقبماند .بر اين اساس ،پيشبيني ميشود
روند افزايشي شاخصها تا زمان مجامع پيشرو در تير ماه
ادامهپيداكندوبازارسهامبتواندخودراباسايربازارهايمالي
تطبيق دهد.وي خاطرنش��ان كرد :بسياري از شركتها بر
خالفتصوراتگذشتهكهمبنيبركاهشميزانفروشدر
زمانتحريمبود،امابررسيگزارشهاياسفندماهآنهانشان
دادكهنهتنهافروششركتهامحققشدبلكهباافزايشنرخ

در اين حوزه همراه بودند .اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد
اس��ت در مجامع شركتها بهطور قطع سودهاي مطلوبي
وجود خواهد داشت بهطوري كه براي سرمايهگذاري مردم
دراينبازار،ميتواندايجادجذابيتكند.ازطرفيموضوعاتي
پيرامون كاهش سود بانكي كمك كرده است كه بخشي از
سرمايههايسرگردانتمايلبيشتريبراياستفادهازفرصت
بورس داشته باش��ند .مهدي افناني عنوان كرد :با توجه به
مطالبفوقسرمايههايخردبهسمتبازارسرمايهسوقپيدا
كردهاندواينمهمباعثشدهاستتاشاهدرشدشارپيبازار
باشيم.درهمينحالباتوجهبهشرايطاقتصاديكشورانتظار
نميرودكهشاهدتقسيمسوددرمجامعباشيم.ازطرفيدر
فضاي فعلي بازار مشاهده ميشود كه موضوعاتي پيرامون
افزايشسرمايهشركتهاجديترازگذشتهمطرحميشوند.

وي درباره چشمانداز بازار سهام نيز تاكيد كرد :پيشبيني
ميشود بازار تا نيمه خرداد ماه كه خود را براي فصل مجامع
آماده ميكند كماكان صعودي باش��د اما از ميزان سرعت
افزايشكميكاستهخواهدشد.اينكارشناسبازارسرمايه
بااشارهبهصنايعپيشروبازارگفت:درحالحاضربخشياز
صنعتبانكبهدليلاصالحعملياتوسودآورشدنآنهاپس
ازمدتهاوگذرازحالتزياندهي،مطرحشدنافزايشنرخ
درشركتهايدالري،شركتهايصادراتيكهتوانستندبا
تحريمها مبارزه كنند و حذف رانت بين ارز نيما و بازار آزاد
در بورس كاال همگي در روند افزايشي شاخصهاي بورسي
اثرگذارخواهندبود.
بهگفتهمهديافنانيتااوايلتيرماهشاخصدرارقاميحدود
 250الي 260هزار واحدي قرار خواهد گرفت.

بي نالملل

سهام بازارهاي آسيا در باالترين سطح خود در  ۹ماه اخير

خوشبينيمقاماتامريكايينسبتبهنتيجهگفتوگوهاي
طوالني تجاري با چين موجب افزايش شاخص سهام آسيا
شده،وشاخصبازارهاياينمنطقهرادرباالترينسطحخود
در ۹ماههاخيرنگهداشت.
وزير خزانهداري امريكا ،استيون منوچين ،پيش از اين ابراز
اميدواري كرده بود كه مذاكرات واشنگتن و پكن به زودي
به نتيجه برس��د .همزمان افزايش صادرات چين و افزايش
وامهاي اعطايي توس��ط بانكهاي چيني موجب شده كه
اعتمادعمومينسبتبهاقتصادجهانيكميبيشترشود.
بهگزارشرويترز،نتيجهاينتحوالت،افتارزشدالرنسبت

به ارزهاي اصلي جهان در روزهاي اخير بوده است.شاخص
اصلياماسسيايدرسهامآسياپاسيفيك جزژاپندرروز
دوشنبه ۰.۶درصدافزايشيافتوبهباالترينسطحازاواخر
جوالي رسيد .سهام چين نيز رشد قابل توجهي داشت تا
جايي كه ش��اخص CSI ۳۰۰حدود  ۲.۲درصد باال رفت.
شاخص هنگ س��نگ در كره جنوبي نيز  ۱.۲درصد رشد
داش��ت .نيكي در ژاپن هم خود را ۱.۴درصد باال كش��يد و
باالترينسطحازاوايلدسامبرراثبتكرد.
تحليلگران بانك جيپيمورگان در يادداشتي نوشتند كه
صعود شاخص بازارهاي آس��يايي بهطور قطع به پشتوانه

چش��مانداز تورم پايين ،كاهش تنشهاي تج��اري و نيز
سودهايبهترازپيشبينيدرفصلاولسالبودهاست.
رشدسهامدرآسيابهدنباليكجهشبزرگدروالاستريت
درروزجمعهاتفاقافتاد،زمانيكهشاخصهاياصليبايك
جهش در دقايق آخر روز كاري خود را پايان دادند.
سرمايهگذاراندرامريكاخوشحالازگزارشهاييبودندكه
نش��ان ميداد صادرات چين در ماه مارس در پنج ماه اخير
بيشترين رشد را داشته و بانكهاي آن كشور نيز وامهايي
بيش��تر از آنچه انتظار ميرفت اعطاء كردهاند .همچنين،
سرمايهگذاراننسبتبهاخباريكهحاكيازبهبودوضعيت

مذاكراتتجاريامريكاوچينبودنيزواكنشيمثبتنشان
داده بودند.روز ش��نبه منوچين در يادداشتي نوشت كه دو
طرفمذاكرهتجاريبرايرسيدنبهتوافق«بهمرحلهنهايي
نزديك شده اند» .امريكا چين را تحت فشار قرار داده تا اگر
بهدنبالتوافقاست،يارانههايصنعتيخودراكاهشدهد.
شرطيكهپكنبهشدتدربرابرآنمقاومتميكرد.
سرمايهگذاران در سال جاري نسبت به رشد اقتصاد بدبين
هستند ،به خصوص كه تنشهاي تجاري بين كشورهاي
مختلفشدتگرفتهوشرايطسختماليتقاضايجهاني
براي كاال و خدمات را كاهش داده است .در ضمن ،صندوق

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس در روز طاليي بازار

نماگران بورس ركورد زدند

گروه بورس| در جريان معامالت روز گذشته بورس
تهران،شاخصكلباركوردشكنيتاريخيورشدبيش
از  ۵۷۰۰واحدي ب��راي اولينبار وارد كانال  ۲۰۱هزار
واحدي شد .رصد آمار معامالت بورس نشان ميدهد
كه اكثر شاخصهاي بورس در پايان داد و ستدهاي روز
دوشنبه با رشد دسته جمعي مواجه شدند.
ديروز ش��اخص كل با  ۵۷۲۱واحد رشد معادل ۲.۹۲
درص��د ب��ه  ۲۰۱ه��زار  ۸۰۵واحد ،ش��اخص قيمت
«وزني  -ارزشي» با  ۱۶۴۹واحد افزايش معادل ۲.۹۲
درصد به  ۵۸هزار  ۱۹۴واحد ،شاخص كل «هم وزن»
با  ۸۶۶واحد رش��د معادل  ۲.۲۲درص��د به  ۳۹هزار و
 ۹۷۹واحد ،رسيد.
از س��وي ديگر  ۷نماد «وتجارت با  ۶۰۱واحد ،كگل با
 ۵۴۸واحد ،فوالد ب��ا  ۴۴۴واحد ،پارس با  ۲۴۵واحد،
تاپيكو با  ۲۳۸واحد ،فارس با  ۲۳۶واحد و ش��بندر با
 ۲۳۵واحد» رشد ،بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص
كل بورس بر جاي گذاشتند.
همچنين در روز دوش��نبه ،شاخصهاي صنايع تاالر
شيشهاي نيز با رشد مواجه شدند بهطوري كه شاخص

صنايع «بانكها با ۶۰واحد صعود معادل ۶.۱۱درصد
به يك هزار و  ۵۲واحد ،مالي با  ۱۱۴۱۰واحد افزايش
معادل  ۵.۱۱درصد به  ۲۳۴هزار و  ۶۸۰واحد ،وسايل
ارتباطي با  ۲۰۲واحد رش��د معادل  ۴.۹۶درصد به ۴
هزار و  ۲۷۷واحد ،فني مهندسي با  ۶۷واحد افزايش
معادل ۴.۸۷درصد به يك هزار و ۴۶۲واحد ،كانه فلزي
با  ۲۴۹۴واحد رشد ،معادل  ۴.۱۵درصد به  ۶۲هزار و
 ۶۴۱واحد ،محص��والت كاغذ با  ۱۰۹۵واحد افزايش
معادل  ۴.۰۴درصد به  ۲۸هزار و  ۲۲۰واحد ،فرآورده
نفتي با ۳۲۳۰۹واحد رشد معادل ۳.۹۱درصد به۸۵۷
هزار و  ۶۸۳واحد» رسيد.
در عي��ن حال نگاهي ب��ه آماره��اي معامالتي امروز
بازار سهام مش��خص ميكند :قيمت سهام نمادهاي
«وتجارت ،وايران ،كگل ،ش��پترو ،غدش��ت ،سنير و
فالمي» بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «قشهد،
قصفها ،ديران ،س��بجنو ،قمرو ،دامين و قلرس��ت»
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
گفتني است بازگشايي نماد بانك تجارت ،گروه بانكي
بيشترين سهم ارزش معامالت بورس تهران را به خود

نگاهبازار
يك مدرس دانشگاه:

رشد بورس
سوار بر شركتهايكوچك

افزاي��ش س��ودآوري ك��ه در س��ال  ۹۷براي
شركتها به دليل وضعيت بازار جهاني و افزايش
نرخ دالر رخ داد اتفاقي تكرار نش��دني است .به
گزارش س��نا ،س��يدرضا اعجازي ،مديرعامل
كارگزاري اقتصاد بيدار با اشاره به وضعيت كلي
بازار س��رمايه گفت :كليت بازار در سال  ۹۸به
سمت تعدادي شركتهاي كوچك خواهد بود
كه البته در اين كار امكان سفته بازي هم وجود
دارد اما در واقع بازار تمايل به س��رمايهگذاري
روي شركتهاي كوچك دارد.
وي در ادامه خاطرنش��ان ساخت :شركتهاي
كوچك در دو ماهه اخير در صنعت دامپروري
بازدهي باالي  ۶۰درصد داشتهاند.
گرايش بازار به سمت صنايع دارويي ،غذايي و
سيماني است و اگر به بازدهي شركتهاي بزرگ
نگاه ش��ود مشخص است كه س��رمايهگذاران
تمايل زي��ادي براي س��رمايهگذاري روي اين
ش��ركتها ندارند .در واقع بايد در گزارش��ات
 ۳ماهه سال  ۹۸ديد كه بر چه صنايعي ميتوان
سرمايهگذاري كرد.

تاخت و تاز در تاالر حافظ

نظرگرفتچراكهايننرخدرسامانهنيماازابتدايسالجاري
تاكنون حدود  13الي  15رش��د پيدا كرده است .از طرفي،
قيمتگذاري محصوالت شركتها در بورس كاال با چنين
نرخي از دالر صورت ميگيرد و فروش ارز اغلب شركتهاي
خصولتينيزباايننرخدالراست.اينكارشناسبازارسرمايه
در خصوص عامل ديگر رش��د بورس نيز خاطرنشان كرد:
اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه سازوكاري
طراحي ش��ده است كه به واسطه آن شركتها بتوانند دالر
خودرابانرخآزاددربازارمعاملهكنندنيزعاملديگرافزايش
شاخصهايبورسيمحسوبميشود.ويافزود:برايناساس
با چنين اتفاقي دالر تقريبا تك نرخي خواهد شد ،بهطوري
كه خريدار و فروش��نده ميتوانند به راحتي اقدام به معامله
كنندواينمهمدربعدفروششركتهانيزفرصتيرافراهم
ميكندكهشركتهابتوانندازبندفروشدالردستوريخارج
شوند.به گفته مهدي طحاني با توجه به اينكه سياست دالر
 4200تومانيسياستيشكستخوردهاست،بههميندليل
برخي از شركتها همانند داروييها يا ساير صنايع غذايي
كه مبناي دالر آنها  4200تومان بود همگام با افزايش دالر
شاهدرشدگردشكاريخودهستند.ايندرحالياستكه
گمانيزنيها در پي چنين اتفاقي خبر از افزايش سودآوري
شركت نيز ميدهند كه الزاما در جريان معامالتي اينگونه
نخواهد بود .مدير سرمايهگذاري شركت مديريت سرمايه
كيان با اشاره به قيمتهاي جهاني نيز تاكيد كرد :افزايش
قيمت كاالهاي اساسي در بورسهاي جهاني از جمله نفت،
مس،رويو...عاملمثبتديگريدرجهترشدپارامترهاي
بورسيمحسوبميشوند.

ديدگاه

اختصاص داد و در صدر برترين گروههاي صنعت قرار
گرفت .گروه صنايع شيميايي نيز جايگاه دوم را ازآن
خود كرد و گروه كانههاي فل��زي و همچنين فلزات
اساسي نيز در ردههاي سوم و چهارم قرار گرفتند.
به اين ترتيب ،در پايان داد و ستدهاي روز قبل در۳۲۹
هزار و  ۴۱۷نوبت معامالتي ۷ ،ميليارد و  ۶۱۷ميليون
برگ��ه اوراق بهادار به ارزش  ۱۴ه��زار و  ۷۸۸ميليارد
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به  ۷۷۳هزار
و ۹۹۵ميليارد تومان رسيد.
روز گذشته در فرابورس ايران نيز شاخص كل با رشد
 ۴۴واحدي به رقم ۲هزار و ۴۹۶واحد رسيد .بهطوري
كه ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از
 ۱۴۵هزار ميليارد تومان پيشروي كرد .در روز دوشنبه
معاملهگراندرفرابورسايرانبيشاز ۱.۹ميلياردبرگ
بهادار ،سهام و اوراق حقتقدم به ارزش  ۶۵۵ميليارد
تومان و در  ۱۶۳هزار نوبت معامله داد و ستد كردند.
همچنين نمادهاي كگهر ،ميدكو ،زاگرس ،ذوب ،شراز
در تقويت شاخص فرابورس و نمادهاي دماوند ،مارون
در افت شاخص فرابورس اثرگذار بودهاند.

عرضه اوليههاي جديد در راه است

شاخص چگونه از مرز ۲۰۰هزار گذشت

سهام ۳شركت پتروشيمي عرضه ميشود

يكمدرسدانشگاهگفت:ازآنجاكهبازارسرمايهايرانكاموديتيمحوراست،افزايشقيمت
ارز و سودآوري شركتهاي بورسي ،خود را در قيمت سهام منعكس كرده است .به گزارش
راديو اقتصاد ،كوروش شمس اظهار كرد :بازار سرمايه و سهامي كه در آن معامله ميشود،
چشماندازولبهاقتصاديكشوررانشانميدهد؛چراكهاغلبشركتهايپذيرفتهشدهدر
بازارسرمايهايران،ازشركتهايتاثيرگذاروبزرگكشورندوازصنايعكليديومادرهمچون
پتروشيمي،خودروسازي،بانكي،سيمانوغيرهدرآنحضوردارند.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه كشور همچنين از قيمتهاي كاموديتي در جهان مانند مواد
پايه،فلزي،پتروشيمي،پااليشگاهي،سنگآهن،مسوغيرهمتاثرميشود،تصريحكرد:از
سالگذشتهتاكنونشاخصبورسبهداليلمختلفازجملهافزايشنرخدالروقيمتمواد
پايهدربازارهايجهانيرشدبسيارخوبيراتجربهكردهاست.
اينكارشناسبازارسرمايهاظهاركرد:مجموعهعواملمزبورموجبشدهشركتهايبزرگدر
بورسسودآوريفزآيندهاينسبتبهدورههايقبلداشتهباشند.بهگفتهشمس،شركتهاي
پتروشيمي،پااليشگاهي،فوالدي،سنگآهنيوبانكيبيشترينتاثيررادرافزايششاخص
بورس به بيش از ۲۰۰هزار داشتهاند.اين مدرس دانشگاه و كارشناس بازار سرمايه در پايان
افزود :بازار سرمايه با توجه به نوع شركتهاي مورد پذيرش و توان سود آوري اين بنگاهها به
نظرگزين ه مناسبيبرايسرمايهگذارياست.

مديرعاملشركتصنايعپتروشيميخليجفارساظهاركرد:سهامسهمجتمعپتروشيمي
نوري،بندرامامخمينيوبوعليامسالدربورسعرضهخواهدشد.جعفرربيعي،مديرعامل
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس درباره عملكرد توليد اين شركت در سال ۹۷گفت:
آمارهاي نهايي در حال جمعبندي است ،اما ۹۵درصد از ظرفيت توليدي برنامهريزي شده
پارسالمحققشدهوبابهرهبرداريازپروژههاييمانندپتروشيميايالمولردگانوپااليشگاه
بيدبلندخليجفارسميزانتوليدنسبتبهسال ۹۷افزايشخواهدداشت.ويبااشارهبهاينكه
طرحجمعآوريگازهايمشعلمناطقنفتخيزجنوبيكيازمهمترينپروژههايباالدستي
نفتاستكهدرشركتصنايعپتروشيميخليجفارستعريفواقداماتاوليهاينپروژهدر
سال ۹۷آغازشدهاست،افزود:پسازبهرهبرداريازپااليشگاهبيدبلندخليجفارس،گازهاي
مشعلمناطقنفتخيزجنوبجمعآوريوبهاينپااليشگاهمنتقلميشودكهپسازتصفيه
وجداسازيبهعنوانخوراكپتروشيميهايپاييندستمصرفميشود.
بهگزارشسنا،مديرعاملشركتصنايعپتروشيميخليجفارسدرموردبرنامههايشركت
صنايعپتروشيميخليجفارسدرسال ۹۸اظهاركرد:طبققوليكهدادهشده،امسالسهام
سهپتروشيمينوري،بندرامامخمينيوپتروشيميبوعليدرصورتفراهمشدنشرايطدر
بورس عرضه خواهد شد .ساز و كار شفافيت مالي پتروشيمي نوري نيز مراحل نهايي را طي
ميكندوزمانعرضهاينسهامبهسازمانبورسبستگيدارد.

شركت بهرهبرداري
راهآهن شهري تهران و حومه

بينالمللي پول تاكنون ظرف ۶ماه سه بار پيشبيني خود
از وضعيت اقتص��اد جهاني را تغيير داده اس��ت و هر دفعه
چشماندازاقتصادراوخيمترازگذشتهتخمينزدهاست.
تاكنون اكثر سرمايهگذاران بر اين عقيده بودهاند كه ضعف
اقتصادهاي كليدي مانند چين ممكن است به كشورهاي
ديگر نيز رخنه كن��د ،بهويژه اگر تنشه��اي تجاري بين
امريكاوچينشدتيابد.درنتيجه،گروه ۲۰كشورصنعتي
درخواس��ت يك صلح تجاري را مطرح كرده بودند و بدين
وسيله به رهبران جهان هشدار داده بودند كه بايد فكري به
حالتهديداتاقتصاديكنند.

ارزش بازار «تاصيكو» افزايشي بود :ارزش
بازار شركت سرمايهگذاري صدر تامين در دوره
يك ماهه منتهي به  ۳۰آبان ماه  ،۱۳۹۷با افزايش
يك هزار و  ۲۲۰ميليارد و  ۵۱۴ميليون ريال به
 ۵۸هزار و  ۶۳ميليارد و  ۹۶۷ميليون ريال رسيد.
به گزارش س��نا ،شركت س��رمايهگذاري صدر
تامين با سرمايه  ۲۰هزار ميليارد ريال ،صورت
وضعيت پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يك
ماهه منتهي به  ۳۰آبان ماه  ۹۷را حسابرس��ي
نشده منتشر كرد.
ش��ركت س��رمايهگذاري صدر تامين با انتشار
عملكرد ي��ك ماهه منتهي به  ۳۰آبان  ۹۷اعالم
كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده ،تعدادي
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده
 ۱۵هزار و  ۸۸۲ميلي��ارد و  ۴۳۷ميليون ريال و
ارزش بازار معادل  ۵۶هزار و  ۸۴۳ميليارد و ۴۵۳
ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي
اين مدت ب��ا افزايش  ۶ه��زار و  ۹۵۹ميليارد و
 ۴۱۹ميليون ريال به  ۲۲ه��زار و  ۸۴۱ميليارد
و  ۸۵۶ميليون ريال رس��يد .ارزش بازار شركت
س��رمايهگذاري صدر تامين نيز با افزايش يك
هزار و  ۲۲۰ميليارد و  ۵۱۴ميليون ريال معادل
 ۵۸ه��زار و  ۶۳ميلي��ارد و  ۹۶۷ميلي��ون ريال
محاسبه شد« .تاصيكو» تعدادي از سهام چند
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۵۴۱
ميليارد و  ۶۷۹ميليون ريال به مبلغ يك هزار و
 ۳۰۱ميليارد و  ۶۶۶ميليون ريال واگذار كرد و
از اين بابت  ۷۵۹ميلي��ارد و  ۹۸۷ميليون ريال
سود كسب كرد .
شركت س��رمايهگذاري صدر تامين طي دوره
يك ماهه منتهي به اسفند ماه تعدادي از سهام
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده  ۷هزار
و  ۵۰۱ميليارد و  ۹۸ميليون ريال خريداري كرد.

آگهيمناقصه98-02

ش�ركت بهرهب�رداري راهآه�ن ش�هري ته�ران و حوم�ه در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ي
دو مرحلهاي را به شرح جدول ذيل برگزار نمايد:
رديف

موضوع

مبلغ سپرده
(ريال)

1

نگهداري و تعميرات خطوط ريلي ،سوزنها ،ابنيه فني ايستگاهها،
پايانهها و تونلهاي مسير خط 4

345.000.000

2

نگهداري و تعميرات خطوط ريلي ،سوزنها ،ابنيه فني ايستگاهها،
پايانهها و تونلهاي مسير خط 2

620.000.000

3

(تجديد مناقصه)  27000متر انواع كابل تلفن

60.000.000

4

تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي خط 4

489.000.000

5

اپراتوري ،پاترولينگ و نگهداري و تعميرات دورهاي و اضطراري
تجهيزات شبكه توزيع برق خطوط يك ،دو و خط فرودگاه امام(ره)

845.000.000

لذا از اش�خاص حقوقي واجد ش�رايط دع�وت ميگردد به منظور درياف�ت اوراق مناقصه و
كس�ب اطالعات بيش�تر با واريز مبلغ  2.000.000ريال بابت اس�ناد و پاكات مخصوص مناقصه
به حس�اب ج�اري  700802749328بانك ش�هر (ش�عبه امام خمين�ي(ره) ك�د  )264در وجه
ش�ركت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ
 1398/02/05به نش�اني :تهران – خيابان انقالب اسلامي – تقاطع حافظ – شماره  – 956طبقه
پنجم – مديريت امور قراردادها (مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند .تحويل اسناد مناقصه
تا پايان وقت اداري روز ش�نبه مورخ  1398/02/07ميباشد .جهت كسب اطالعات بيشتر به
سايت  http://merto.tehran.irمراجعه شود.
تاكيد ميگردد اس�ناد مناقصه فقط به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه رس�مي ،كپي
اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.
اين آگهي در روزنامههاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن برعهده برنده مناقصه
خواهد بود.

شركت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه

اخبار
كاغذ  ۲نرخي شد!

ايس�نا| رييس اتحاديه فروش��ندگان كاغذ و مقوا
ميگويد ،قيمت اين محصوالت نيز در بازار دو نرخي
ش��ده اس��ت .در چند روز آينده قرار بر آن اس��ت تا
نمايشگاهكتابدرتهراندايرشودوبسياريازناشران
وفعاالناينحوزهدرتكاپويآمادهسازيبرايحضور
درنمايشگاههستند.دراينشرايطبسياريازناشران
معتقد هستند قيمت باالي كاغذ قيمت تمام شده
كتابرابهشدتافزايشميدهدوعمالچاپوتوزيع
كتابازسويافرادبااستقبالهمراهنخواهدشد.رشد
قيمتكاغذهمچونديگربازارهابهواسطهرشدقيمت
دالرازسالگذشتهآغازشدودرمقطعيبرايواردات
كاغذارز ۴۲۰۰تومانينيزدرنظرگرفتهشد،امانكته
قابل توجه آن است كه برخي افراد معتقد هستند كه
كاغذ ارز  ۴۲۰۰تومان��ي دريافت كرده ،اما محصول
نهاييآنبهبازارواردنشدهاست.ايندرحالياستكه
سيد حسين ميرباقري با بيان اينكه در واردات كاغذ
از ارز ۴۲۰۰توماني استفاده شده ،گفت :وزارت ارشاد
توزيعكاغذرادردستگرفتهوتماماقداماتدرزمينه
عرضهوقيمتگذاريتوسطاينوزارتخانهدرراستاي
ثبات قيمت و دسترسي آسان ناشران به كاغذ انجام
شدهاست.اوتاكيدكرد:بازاركاغذازچندماهگذشتهدر
دست وزارت ارشاد است ،زيرا تمام كاغذهاي وارداتي
كه حتي توسط تجار به كشور وارد ميشود در اختيار
اين وزارتخانه قرار ميگيرد و به توزيع آن ميپردازد.
ميرباقري مدعي ش��د :اتحاديه آمادگي همكاري در
زمينه توزيع كاغذ را دارد ،اما هيچگاه از اين اتحاديه و
 ۶۰۰عضوآنكهتجربهبسيارطوالنيدرزمينهتأمين
وتوزيعكاغذدارداستفادهنشدهودرشرايطفعليكه
توزيع در دست وزارت ارشاد است و بايد كاغذ داراي
يكنرخباشدامادرسطحبازارآزادكاغذباقيمتهاي
گرانتر وجود دارد كه به نظر ميرس��د اين موضوع
همراه با رانت اس��ت .او اظهار كرد :به نظر ميرسيد با
ورودوزارتارشاددرزمينهتوزيعكاغذشرايطبهتري
در اين بازار رخ دهد ،اما اينچنين نشده و قيمت كاغذ
روند صعودي به خود گرفته است كه جاي سوال دارد
باوجودآنكهتمامكاغذهايوارداتيبهكشوردراختيار
وزارت ارش��اد قرار ميگيرد ،چرا كاغذ داراي دو نرخ
استوناشراننتوانستهاندكاغذرابانرخمناسبازاين
وزارتخانهدريافتكنند.

آغاز  فروش
«گوشتتنظيمبازاري»ازارديبهشت
تسنيم|توزيعگوشتتنظيمبازاريدرحاليازاول
ارديبهشتماهدرفروشگاههايزنجيرهايازسرگرفته
خواهدشدكهقيمتهانسبتبهقبلتفاوتبسياري
دارد.همزمانباافزايشقيمتگوشتدربازار،دولت
تصميم به مداخله در ب��ازار گرفت و از طريق عرضه
گوشتباقيمتدولتيتالشكردبازاررامديريتكند.
گوشتهايي كه با ارز 4200توماني وارد كشور شده
بودند ،از طريق فروشگاههاي زنجيرهاي كه مسوول
توزيع گوشت تنظيم بازاري بودند ،بين مردم توزيع
شد .اما از چند روز قبل رسما فروش گوشت تنظيم
بازاري در اين فروش��گاهها متوقف شد .مشاهدات
ميداني از سطح شهر حكايت از آن دارد كه به تازگي
برخي از فروشگاههاي زنجيرهاي با درج اطالعيهاي
با اين مضمون كه «در اين فروشگاه گوشت تنظيم
بازاريتوزيعميشود»نسبتبهفروشگوشتتنظيم
بازارياقدامميكنند،اماقيمتفروشاينگوشتهابا
دورقبلتفاوتدارد.مسووالنفروشگاههاميگويند:
دور جديد فروش گوش��ت تنظيم بازاري در حالي
آغاز شده كه اين گوشتها با ارز نيمايي وارد شدهاند
و طبيعتاً گرانتر از گوش��تهايي هستند كه با ارز
4200توماني وارد شدند .بنابراين ازين پس گوشت
تنظيمبازاريباارزنيماييدرفروشگاههايزنجيرهاي
توزيعميشود.برخيازاينفروشگاههااعالمكردهاند
كهازاولارديبهشتگوشتتنظيمبازاريباارزنيمايي
فروخته ميشود .اما گوشت گوساله تنظيم بازار كه
يكي از ش��ركتها قب ً
ال با ارز 4200تومان وارد كرده
بودهنوزدربازارهستوليتا 5روزديگرقطعميشود.

واردات برندهاي خارجي
توجيهي ندارد

پايگاهخبرياتاقاصنافايران| رييساتحاديه
كفاشان دستدوز اس��تان تهران در مورد وضعيت
فروش��ندگان و توليدكنندگان كفش دستدوز در
استانتهرانگفت:سال ۹۷سالبسيارسختيبراي
فعاالناينحوزهبود.مادربحثتامينمواداوليهخيلي
در مضيقه بوديم و عمال باعث شد توليد كاهش يابد.
رسولشجريادامهداد:البتهباتوجهبهدپويقبليو
اشباعبازارهيچمشكليدرتامينكاالبهخصوصدر
ايام خريد عيد به وجود نيامد .اما چيزي كه مشخص
بود كاهش قدرت خريد مردم بود .بطوريكه با توجه
به كاهش توليد اما باز هم شاهد اشباع بازار از كفش
هستيم و نسبت به سال گذش��ته  ۳۰تا  ۴۰درصد
ش ما كاهش داشته اين در حالي است كه كفش
فرو 
دستدوز بطور ميانگين نسبت به سال گذشته ۴۰
تا  ۶۰درصد گرانتر شده است .شجري درخصوص
وضعيت واردات گفت :واردات كفش به ميزان قابل
توجهيكاهشپيداكردهزيراباافزايشقيمتارزديگر
توجيهيبرايحضوربرندهايخارجيكفشنداريم.
اما از آن طرف وضعيت خوبي براي صادرات داشتيم
و فروش��ندگاني كه توانايي داشتند توانستند از اين
وضعيتاستفادهكنند.هرچندبهدليلعدمحرفهاي
بودن،ميزانصادراتمادرششماههاولسالجاري
همانمقدارسالقبليعني ۵۰تا ۶۰ميليوندالربود.
او با انتق��اد از سياس��تگذاريهاي وزارت صنعت
درخصوص توليد كفش گفت :اگر در دو س��الي كه
تحريمها لغو شده بود ،واحدهاي توليدي خودمان را
بازسازيميكرديماكنونميتوانستيمبااينوضعيت
تحريمها و وجود بازارهايي مانند عراق و افغانستان
صادرات خوبي داشته باشيم .ما كارخانه توليدچرم
داريم كه با مرغوبيت باال آنه��ا را صادر ميكنيم .اما
چونازماشينآالتبهروزبهرهمندنيستيمنميتوانيم
همانچرمراباارزشافزودهباالبهكفشتبديلكنيم.
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تشكلها

ديوان عدالت اداري راي به ابطال بخشنامه «عدم درج قيمت برخي محصوالت خوراكي» داد

ابطال بخشنامه قيمتي دو وزير
تعادل|
«بخشنامههايوزراتصنعتدربارهعدمدرجقيمتبرخي
محصوالت خوراكي ابطال ش��د» .يكي از مشكالت حوزه
عرضه كاال وخدم��ات ،عدم درج قيمتهاي واقعي بود كه
مشكالتيرابرايخردهفروشانومصرفكنندگانبهوجود
آورد.واسطههاباعرضهكاالبهخردهفروشانوباقيمتهاي
درج شده روي جلد محصوالت،نظمبازار رابرهم زدهبودند
و خرده فروش��ان را مجبور به ف��روش كاال به قيمتهايي
بيش از قيمت درج شده كرده بودند .اين اما درحالي بود كه
محمد رضا نعمتزاده وزير سابق صنعت ،معدن و تجارت،
براي حل اين موضوع ،اقدام به حذف درج قيمت روي كاال
از كارخانه كرد تا قيمتها توسط فروشندگان نهايي درج
شوند.اماايناقدامنهتنهانتوانستبهواقعيشدنقيمتها
و ايجاد بازار رقابتي كمكي كند ،بلكه باعث شد تا واسطهها
از اين خأل قيمتي در فاصله كارخانه تا بازار اس��تفاده كرده
قيمتها را باال ببرند .آمارهاي وزارت صنعت نيز از رشد39
درصديشكاياتازوضعيتعرضهكاالوخدماتدرسال97
خبر ميدهد .به طوريكه مواردي چون «گرانفروشي»،
«تقلب» و «عدم درج قيمت» از بيش��ترين موارد تخلف
در اين حوزه بوده است .س��رانجام اما ديوان عدالت اداري،
بخشنامههاي وزراي صنعت در دولت يازدهم و دوازدهم
درب��اره عدم درج قيم��ت برخي محص��والت خوراكي را
غيرقانوني و خارج از اختيار وزارتخانه خواند و راي به ابطال
آنداد.برايناساس،تماميعرضهكنندگانكاالوخدمات
اعمازتوليدكنندگان،توزيعكنندگانوفروشندگانكاالهااز
سالجاريمكلفشدندتاباالصاقبرچسبرويكااليانصب
تابلو در محل كسب يا حرفه ،قيمت واحد كاال يا دستمزد
خدمترابهاطالعمصرفكنندگانبرسانند.
ديوان عدالت اداري بخشنامههاي دو وزير صنعت ،معدن
و تج��ارت در دولت يازده��م و دوازهم كه توليدكنندگان
برخي محصوالت از جمله «صنايع بيسكويت ،شيريني،
كيك و شكالت»« ،انواع چيپس و اسنك»« ،محصوالت
صنايع س��لولزي بهداش��تي» و «محصوالت كارخانهاي
كنس��رو ،كمپوت ،سس ،ترشي ،ش��ور ،مربا و عسل» را از
درج قيمت معاف كرده بود ،را غيرقانوني دانس��ت و ابطال
كرد .در بخشنامهاي به شماره ( )۶۰/ ۱۱۹۳۵۹كه توسط
محمدرضا نعمتزاده ،وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت
در تاريخ ۲۲مرداد ماه ۱۳۹۶به معاونتهاي اين وزارتخانه
و روس��اي س��ازمانهاي صنعت ،معدن وتجارت استاني
زيربط،باموضوع«شفافسازينظامتوزيعوقيمتگذاري
و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار» ابالغ شده بود ،به
جاي الزام توليدكنندگان به درج قيمت روي محصوالت
خود،واحدهايخردهفروشيرامكلفبهنصبقيمتكرده
بود .با اين طريق مس��ووليت قيمتگذاري از توليدكننده
حذف شده و به خرده فروشان سپرده شده بود .هدف اين
طرحكاهشقيمتمصرفكنندهوايجادبازاررقابتيبود؛اما
اينبخشنامهدستخردهفروشانرابازگذاشتتاقيمتهارا
دراختيارخودبگيرند.ازسويديگر،فرصتيبرايواسطهها
پيش آمد تا از خأل ميان قيمته��ا از درب كارخانه تا بازار،
سودهايكالنيبهجيببزنند.
در متن اين بخش��نامه ابالغي نعمتزاده آمده بود « :در
راس��تاي اجراي بند « »۲۲سياس��تهاي كلي اقتصاد
مقاومتي مش��عر بر ش��فاف و روانس��ازي نظام توزيع و
قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار»
و ايجاد فضاي رقابتي س��الم و بهبود فضاي كسب و كار،

رعايت توأمان حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان
و حذف واسطههاي غير ضرور در زنجيره تأمين و توزيع
كاال با هدف كاهش قيمت مصرفكننده و حداكثر كردم
منافع مصرفكنندگان و توليدكنندگان در بازار رقابتي
همچنين اج��راي م��اده « »۵قانون حماي��ت از حقوق
مصرفكنندگان،ماده«»۶قانونتعزيراتحكومتيوماده
«»۱۵قانوننظامصنفيوبهجايالزامتوليدكنندگانبه
درج قيمت مصرفكننده روي كاال ،طرح «درج يا نصب
برچسبقيمتتوسطواحدهايخردهفروشي»براياجرا
در خصوص كاالهاي منتخب زير در سراسر كشور ابالغ
ميگردد ».اين بخش��نامه محصوالت خوراكي از جمله
«محصوالتصنايعبيسكويت،شيريني،كيكوشكالت»،
«انواع چيپس و اسنك» و «محصوالت صنايع سلولزي
بهداشتي»راتحتپوششقراردادهبودوازابتدايمهرماه
سال ۱۳۹۶به اجرا درآمد.
اما روش اجراي ط��رح چگونه بود؟ بنابر ابالغيه وزير وقت
صنعت،دراينمرحلهواحدهايتوليديمشمول،بدونالزام
بهدرجقيمتمصرفكنندهبررويكاالهاموظفشدندتابا
رعايتشرايطرقابتي،محصوالتخودراقيمتگذاريوبه
بازارعرضهكنند.ازآنسونيزتماميواحدهايخردهفروشي
نيز مكلف ش��دند تا مطابق قوانين اين طرح ،نس��بت به
اطالعرسانيقيمتهاياينگروهازكاالهابهوسيلهدرجيا
نصببرچسبقيمترويكاال،درمحلعرضهومستندبه
فاكتورهايخريدوباحداقلقيمترقابتيورعايتانصاف
اقدامودرصورتتقاضايمصرفكنندهفاكتوررسميصادر
كنند.بهاينترتيبقيمتگذاريمحصوالتخوراكيبعد
از دريافت سود خرده فروشان از قيمت تمام شده ،توسط
فروشندهنهاييمشخصوبهمصرفكنندهارايهميشد.از
طرفي«،سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان»
با همكاري سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها،

«تقلب» و «عدم درج قيمت» از بيشترين موارد تخلف
در س��ال  97و در حوزه عرضه كاال و خدمات بوده است.
همچنينبررسيوضعيتگزارشاتحاكيازآناستكه
تعداد  ۲۲۵هزار و  ۶۵۲فقره ( ۸۶درصد) مربوط به كاال و
 ۳۶هزار و ۹۹۷فقره ( ۱۴درصد) مربوط به خدمات است.

مسوول نظارت بر حسن اجراي اين طرح شد تا از هرگونه
سواستفادههاياحتماليجلوگيريكنند.
   حمايتوزير از وزير  
اما پس از انتخابات رياستجمهوري در سال  96و تغيير
كابينه دولت در آن س��ال ،محمد شريعتمداري كرسي
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت را به دس��ت گرفت و
جايگزين محمدرضا نعمتزاده در وزارت صنعت ش��د.
محمد ش��ريعتمداري ،نيز نامهيي به شماره (۱۲۴۰۰۳
 )۶۰ /در تاريخ  ۹شهريورماه  ،۱۳۹۶به معاونتهاي اين
وزارتخانه و روساي سازمانهاي صنعت ،معدن وتجارت
اس��تاني زيربط ،با موضوع «شفافسازي نظام توزيع و
قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار»
ابالغ كرد و طي آن ،بر كاالهاي مش��مول بخشنامه وزير
پيشين افزود .بر اساس نامه شريعتمداري ، ،محصوالتي
غذايي از جمله «انواع محصوالت كارخانهاي ،كنس��رو،
كمپوت ،س��س ،ترشي ،ش��ور ،مربا و عسل داراي بسته
بندي» مشمول قيمتگذاري توسط خرده فروشان شد.
اين اما در حالي بود كه فعاالن بازار معتقدند در زماني كه
قيمت كاالها به صورت غيرواقعي درج ميش��د ،وزارت
صنعت به جاي يافتن راهحل مناس��ب ،صورت مساله را
پاك كردند و درج قيمتها را ح��ذف كردند .در همين
رابطع عضو هياتمدي��ره انجمن ملي حمايت از حقوق
مصرفكنندگانبابياناينكهدرجقيمتالزامقانونياست،
گفته بود كه مصرفكنن��دگان حق دارند از قيمتهاي
واقعي كاالها آگاهي داشته باشند و حذف درج قيمت از
روي محصوالت پاك كردن صورت مساله است .محمد
محم��دي ،عضو در گفتوگو با ايرنا ب��ا تاكيد بر اينكه با
حذف درج قيمت روي كاال ،حقوق مصرفكننده پايمال
ميشود ،اظهار كرد :الزام قانوني و حق مصرفكنندگان

اس��ت كه قيمت كاالها بر روي آن درج شود و اگر قيمت
كاالهارابرداريم،مالكومعياريبرايگرانفروشينداريم
و نميتوان با اين مس��اله برخورد كرد .عضو هياتمديره
انجمن ملي حمايت از حق��وق مصرفكنندگان گفت:
توليدكنندگان سود مناس��بي نميبرند و در اين ميان،
سودهاي نامتعارف ناشي از قيمتهاي غيرواقعي نصيب
دالالن ،واس��طهها و فروشندگان ميش��ود و متضرران
اصلي ،مردم هس��تند .محمدي يادآور ش��د :در شرايط
فعلي بيشترين تخلف در س��طح عرضه مربوط به درج
نشدن قيمت كاالها است و از سويي ديگر هم قرار است
قيمتها درج نشود؛ در واقع تخلف مضاعفي رخ ميدهد
كهنتيجهآنايناستكهفردمتخلفميگويدمنجريمه
ناچيزيميپردازموقيمتهارادرجنميكنم.اوبااشارهبه
اينكه جريمه تخلف عدم درج قيمت تنها 80هزار تومان
است ،افزود :متخلفان ،در اين شرايط گرانفروشي را ادامه
ميدهندونهايتجريمهناچيزراميپردازندوبااينروش،
احراز گرانفروشي صورت نميگيرد و مشكالتي در بازار
به همراه دارد كه به سالمت و آرامش بازار لطمه ميزند.
   رشد 39درصدي شكايتها
از ديگر سو ،آمارهاي وزارت صنعت از شكايت مردمي در
سال  ،97از رشد  39درصدي شكايات از وضعيت عرضه
كاال و خدمات خبر ميدهد .بر اس��اس دادههاي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از شكايتهاي دريافت شده در
خصوص توزيع كاال و خدمات ،سال گذشته در مجموع
تعداد ۲۶۲هزارو ۶۴۹فقرهشكايتپيرامونكاالوخدمات
از طريق ستاد خبري مستقر در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استانها اخذ شده است كه نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل ۳۹درصد افزايش داشته است .بررسي موارد
تخلف در گزارشات حاكي از آن است كه «گرانفروشي»،

   اما راي ديوان چه ميگويد؟
س��رانجام ام��ا هي��ات عمومي دي��وان عدال��ت اداري،
بخشنامههايدووزيرصنعتدردولتيازدهمودوازدهم
درباره ع��دم درج قيمت برخي محص��والت خوراكي را
غيرقانوني و خارج از اختيار وزارتخانه خواند و ابطال كرد.
بر اين اساس ،تمامي عرضهكنندگان كاال و خدمات اعم
از توليدكنندگان ،توزيعكنندگان و فروشندگان كاالها
مكلف شدند تا با الصاق برچسب روي كاال يا نصب تابلو در
محلكسبياحرفه،قيمتواحدكااليادستمزدخدمت
رابهاطالعمصرفكنندگانبرسانند.
درمتنابالغيهمحمدكاظمبهرامي،رييسهياتعمومي
ديوان عدالت اداري آمده اس��ت« :مطابق ماده  ۵قانون
حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب سال ۱۳۸۸
مقرر شده اس��ت « كليه عرضهكنندگان كاال و خدمات
مكلفند با الصاق برچسب روي كاال يا نصب تابلو در محل
كس��ب يا حرفه ،قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را
بطور روش��ن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل
رويتباشد،اعالمكنند».همچنينبهموجببندديگري
از اين م��اده قانوني ،عرضهكنن��دگان كاال و خدمات به
كليه توليدكنندگان ،واردكنن��دگان ،توزيعكنندگان،
فروش��ندگان كاال و ارايهكنندگان خدم��ات اعم از فني
و حرفهاي و همچنين كليه دس��تگاهها ،موسس��ات و
شركتهايي كه مش��مول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا
تصريحناماستوبطورمستقيمياغيرمستقيموبهصورت
كليياجزئيكاالياخدمتبهمصرفكنندهارايهميكنند،
اطالقميشود».بنابراينعرضهكنندگانكاالهاوخدمات
كهمطابقماده ۵قانونيادشدهموظفبهالصاقبرچسب
وقيمتكاالهابطورروشنومكتوبشدهاند،براساساين
بند از ماده قانوني ،هم شامل توليدكنندگان و هم شامل
توزيعكنندگان و فروش��ندگان كاالها ميشود .در عين
حال ،مفيد الزام توليدكنندگان كليه كاالها و محصوالت
به درج برچس��ب قيمت بر روي محصوالتشان است».
بنابراين تمامي توزيعكنندگان از س��ال جاري موظف
شدند تا قيمت محصوالت را از بدو توليد روي محصوالت
خود درج كنند تا به اين صورت بتوان جلوي سواستفاده
برخي سودجويان و واس��طهها را گرفت و زمينه را براي
شفافسازيقيمتهابازكرد.
امادربخشديگريازابالغيهرييسهياتعموميديوان
عدالت اداري آمده اس��ت« :اي��ن از اين رو حكم مقرر در
بخشنامههايبيستودوممردادماه 96ونهمشهريورماه
 96وزير صنع��ت ،معدن و تجارت ك��ه توليدكنندگان
محصوالت من��درج در بخش��نامهها از جمله «صنايع
بيسكوييت ،شيريني ،كيك ،ش��كالت ،انواع چيپس و
اسنكومحصوالتصنايعسلولزيبهداشتيومحصوالت
كارخانهاي كنس��رو ،كمپوت ،سس ،ترشي ،شور ،مربا و
عسل» را از درج قيمت معاف كرده ،خالف قانون و خارج
از اختيار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸قانون
تشكيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب
سال ۱۳۹۲ابطال ميشود».

رييس خانه معدن ايران اعالم كرد

آمادگي معدنكاران براي تامين مصالح مناطق سيلزده

رييس خانه معدن ايران با اش��اره به اينكه سال جاري به
عنوانسال«رونقتوليد»نامگرفتهوبخشمعدنوصنايع
معدني كشور با توجه به سهم خود در اقتصاد كشور بايد
در چارچوب اين مهم حركت كند ،گفت :انتظار ميرود با
همدليوهماهنگيهايالزمدستاوردهايارزشمنديرا
داشتهباشيم.بهگفتهمحمدرضابهرامن،عملكردتجارت
خارجي بخش معدن وصنايع معدني در مدت  11ماهه
 97نشاندهنده صادرات 51ميليون و 770هزارتن كاال
به ارزش بيش از  8ميليارد و  299ميليون دالر است كه
نسبت به دوره مشابه از نظر وزني 6درصد و از نظر ارزشي
سه دهم درصد كاهش داشت .اوگفت :سال جديد را در
حاليآغازكرديمكهاستانهايزياديازكشورتحتتاثير
سيالبقرارگرفتندودركنارتخريبواحدهايمسكوني،

انهدام پلها ،ابنيه و اراضي كشاورزي را شاهد هستيم.
بهرام��ن ادامه داد :بيش از هر زمان در ش��رايط تحريم و
فشارهاي دشمن ،ياري هموطنان سيل زده از هر قشر،
حرفه و بخشي ميتواند موجب آرامش آنها را فراهم كند
و بنابراين فعاالن بخش معدن نيز به س��هم خود در اين
پويش وسيع مشاركت خواهد داشت .او گفت :حسابي از
طريقسازماناقتصاداسالميتوسطخانهمعدنگشوده
شده كه كمكهاي الزم با هماهنگي و برنامهريزي اتاق
بازرگانيبرايسيلزدگانهدايتوارسالشود.اوتصريح
كرد :كمكهاي غير نقدي معدن��كاران در قالب تامين
مصالح ساختماني پيش بيني ش��ده ،زيرا به زودي كار
بازسازيمناطقسيلزدهدردستوركارمسووالنذيربط
قرار ميگيرد و نياز گستردهاي براي تهيه اين اقالم وجود

دارد .س��االنه بطور متوسط حدود 400ميليون تن مواد
معدني از معادن فعال كشور استخراج ميشود كه بالغ بر
 60تا 65درصد آن به مصالح ساختماني اختصاص دارد.
رييس خانه معدن ايران تاكيد كرد :انتظار ميرود اماكن
و سازههاي تخريب شده ناشي از سيل به مراتب پايدارتر و
مقاومترساختهشود،تاالگوييبرايايمنسازيدرسطح
كشور قرار گيرد.
به گفته بهرامن از سوي هياتمديره و هيات امناي خانه
معدن ايران در اين مرحله مبلغ پنج ميليارد ريال كمك
نقديبرايهموطنانسيلزدهاختصاصيافت.همچنين
عال ميرمحمدصادقي ،نايبرييس اتاق بازرگاني تهران
نيز گفت :مردم (بخش خصوصي) در زمان وقوع سوانح
طبيعيخيليزودوسريعبهياريهموطنانآسيبديده

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح كرد

شكل گيري زبان مشترک ميان اتاق و دولت

عضوهیاتنمایندگاناتاقتهرانمعتقداستاقتصادایراندورانتحریمها
راتنهاباتقویتبخشخصوصیوپایاندادنبهسالهاتصدیگریدولتی
و دیگر نهادهای حاکمیتی می تواند به خوبی پش��ت سر بگذارد .رضی
حاجی آقامیری در گفت و گو با پايگاه خبري اتاق تهران ،می گوید :آنچه
امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بیش از هر چیز محصول سال ها مداخله
و تصدی گری دولت در محیط کسب و کار ،تجارت داخلی و بینالمللی
اس��ت .یکی از مهمترین پیامدهای فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد ،ایجاد
فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی میسر می کند،
در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز کوچک و ناتوان می شود.
در چنین ش��رایطی رقابت امری دشوار و دست نیافتنی است .این عضو
هیاتنمایندگانبااشارهبهاینکهمحیطکسبوکاردرایرانبرایحضور
فعال بخش خصوصی فراهم نیست ،می گوید :در اقتصاد ایران همواره
زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ ش��کل می گیرد؛ رقابت بین دولت
فربه و قدرتمند ،دارای حداکثر امکانات ،اما سنگین ،کند و بی انگیزه با
بخشخصوصیمشتاق،چابکامانحیف؛ایجادبخشخصولتی،حضور
بنگاه های قدرتمند غیرخصوصی -غیردولتی باعث شده اند که شاهد
رقابت نابرابر در اقتصاد باش��یم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت
موثرنداشتهباشد.
رضی می��ری ادامه داد :اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی
بابد ضمن حفظ استقالل خود ،ایجاد اعتماد متقابل و زبانی مشترک با

دولت را در دستور کار خود قرار دهد .گرچه حصول نتیجه در این زمینه
در اقتصادهای نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است
اما به نظر می رس��د در زمانه تحریم ،به دلیل وابستگی دولت به بخش
خصوصی برای اداره امور ،احتمال آن افزایش می یابد و این اتاق اس��ت
که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن بخش
خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد .به
گفته او ،در این صورت شاید بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به
صنایعباالدستیوبنگاههایبزرگتغییردادوصنایعوبنگاههایکوچک
ومتوسطراازانتهایفهرستاولویتهایدولتبرکشیدوبرصدرنشاند.
می توان با حمایت همه جانبه از کسب و کارهای نوپا و ِ
شفاف برآمده از
بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت ها و بنگا ه های ریشه دار شفاف
و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت
هرچهبیشتراقتصادملیوکاهششاخصفساددرجامعهیاریرساند.این
عضوهیاتنمایندگاناتاقتهرانهمچنینبابیاناینکهکشوردرشرایط
تحریم ها بیش از گذشته نیازمند حضور و نقش فعاالن بخش خصوصی
در اقتصاد است ،می گوید :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی باید
اینپیامراکهبزرگترینعاملتضمینامنیتملی،اقتصادروبهرشدوپر
رونقوحرکتبهسمتتوسعهپایداراستبهدولتمردانمنتقلوبراجرای
آنپافشاریکند.اینامرمیسرنیستمگرباجایگزینینگاهتخصصیبه
اقتصادبهجاینگاهسیاسی.

ميش��تابند و با وجود بسيج نيروهاي نظامي و انتظامي
براي ياري هموطنان ،مردم مشاركت وسيعي در كمك
رسانيدارند.اويادآورشد:آمارهايمنتشرشدهگويايآن
است كه دهها هزار واحد مسكوني براثر سيل از بين رفته
و تخريب شده است ،بنابراين حجم وسيعي از خانههاي
س��يلزدگان نياز به بازسازي و نوس��ازي دارند و انتظار
ميرود فعاالن معدني نيز براس��اس توانايي خود در اين
ارتباط مشاركت داشته باشند كه بر اين اساس پيشنهاد
تامين 200ميلياردريالارايهميشود.بهگفتهميرمحمد
صادقي ،داوطلبان كمك و ياري به هموطنان سيل زده
ميتوانند كمكهاي خود را به صورت اسنادي ارايه كنند
كهبابهرهگيريازظرفيتنهادهاييمانندسازماناقتصاد
اس�لامي به تدريج قابل وصول اس��ت .بهنام سعيدي،

سخنگوومعاونسازمانمديريتبحرانكشورپيشازاين
گفته بود ،وقوع سيل در استانهاي مختلف 269،شهر و
پنج هزار و 148روستا را درگير ساخت ،كه 59هزار واحد
مسكوني شهري تخريب شدهاند و تعداد 98هزار و230
واحد مسكوني هم نياز به بازسازي دارند .او افزود :تعداد
 126هزار و 500كيلومتر مربع راه اصلي و فرعي و 6هزار
و  896پل تخريب ش��ده و عالوه بر اين  853هزار هكتار
اراضي كشاورزي و  111هزار هكتار باغ خسارت ديده و
هفت ه��زارو  627راس دام به همراه طيور و آبزيان تلف
شدند .همچنين پزشكي قانوني تا روز  17فروردين آمار
قربانيانسيلرابيشاز 70نفراعالمكردوحداقل600نفر
مصدوم راهي بيمارستان شدهاند و عالوه براين نزديك به
 100هزار نفر بيخانمان شدهاند.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور اعالم كرد

هدفگذاري توليد  1.4ميليون دستگاه تلويزيون

دبيرانجمنتوليدكنندگانلوازمصوتيوتصويريكشورگفت:باوجود
همه سختيها به ويژه مشكالت ارزي و تامين مواد اوليه و تجهيزات،
توليد يك ميليون و 400هزار دستگاه تلويزيون در سال 98و پوشش
تقاضايجامعهبرنامهريزيشدهاست.محمدرضاشهيديدرگفتوگو
با ايرنا افزود :اين انجمن همچنين در تالش است تا تامينكنندگان
خارجي مناس��بي را به جاي آن دسته از تامينكنندگان كه متاثر از
تحريمها حاضر به همكاري با ايران نبودند ،جايگزين كند .اين مقام
صنفي گفت :تامينكنندگان خارجي ياد شده بطور عمده چيني يا
كرهاي هس��تند كه به دليل حضور در بازار امريكا ،راغب به حضور در
بازاركشورماننيستند،اماسعيداريمباحفظكفيتاقالموتجهيزات،
آنها را با تامينكنندگان جديد جايگزي��ن كنيم .به گفته او ،با وجود
همه مشكالت تالش ش��ده تا كمبودي در بازار ايجاد نشود و افزايش
غيرمنطقينرخمحصوالترانداشتهباشيم؛هرچندرشد 40درصدي
دستمزدها نسبت به سال قبل ،ميتواند به افزايش قيمتها بيانجامد.
اينمقامصنفيبايادآوريتاثيرگذاريافزايشنرخارزدر سالگذشته،
اظهار كرد :امسال همه واحدهاي توليدكننده با در نظر گرفتن شرايط
كارگران خود و همچنين شرايط معيشتي خانوارها ،به دنبال كسب
حداقل س��ود يا توليد در شرايط سر به سر هس��تند ،زيرا اگر افزايش
قيمت واقعي اتفاق بيفتد ،تقاضاي بازار ريزش خواهد داشت و اين به
نفع صنعت با بيش از نيم قرن س��ابقه لوازم صوتي و تصويري نيست.

او يادآور شد :پارس��ال در مجموع نزديك به يك ميليون و  100هزار
دستگاهتلويزيوندركشورتوليدشدكه 20درصدكمترازبرنامهپيش
بينيشدهبود.شهيديادامهداد:اگرمشكلخاصيدرزمينهتامينارز
نداشتهباشيم،واحدهايتوليديازظرفيتالزمبرايتاميننيازداخل
برخوردارند و در نظر داريم با توجه به شرايط اقتصادي كشور ،تعديل
نيروي چنداني نداشته باشيم .او خاطرنشان كرد :اكنون 15شركت به
توليد تلويزيونهاي داخلي يا مونتاژ برندهاي خارجي با داخليسازي
باال در كشور فعاليت دارند كه البته همچون ساير شركتهاي حاضر
در جهان ،همه اقالم و تجهيزات مورد نيازشان را خود توليد نميكنند.
دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور اظهار كرد:
بطورنمونه از حدود 350شركتتوليدكنندهتلويزيوندرجهان،فقط
 6شركتبهتوليدپنلميپردازند،زيراتوليداينقطعهمقرونبهصرفه
نيست و تعداد معدودي از كشورها نسبت به توليد آن اقدام ميكنند.
او درخصوص تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت در سال جاري نيز
گفت :با توجه به مشكالت ارزي ،چشمانداز خيلي خوبي وجود ندارد،
با اين حال برخ��ي واحدها پيشبيني خوبي براي تامين و دپوي آنها
داشتند ،اما برخي ديگر كمبودهايي دارند .شهيدي ابراز پيش بيني
كردكه سال جاري ،سال سختي براي توليد باشد ،اما خاطرنشان كرد:
درتالشيم هرچند به سختي اين دوره را با موفقيت پشت سر بگذرانيم
و از تهديدهاي موجود فرصتي براي رونق توليد بسازيم.

انرژي
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عقبنشيني برنت به مرز  70دالر در هر بشكه

گروه انرژي|
قيمت شاخص جهاني نفت برنت پس از آنكه در
آخرين معامالت هفته گذشته كه در پايان روز
كاري جمعه انجام ش�د به باالترين رقم در  5ماه
گذشتهرسيد،ديروزروندكاهشيبهخودگرفت.
نزول قيمت نفت در روز دوش�نبه با نشانههاي
متناقضيكهدروضعيتعرضهجهانياينحامل
انرژي وج�ود دارد مرتبط اس�ت .پيشبينيها
از افزايش مجدد توليد نف�ت امريكا براي  6ماه
دوم س�ال  ،2019مناقشات ليبي ،ابهام در ادامه
توافق اوپك پلاس ،ابهام در اعطاي معافيت به
مشتريان نفتي ايران از س�وي امريكا و چندي
عامل ديگر سبب شدهاندتا بازار نفت شكننده
ونامطمئنباشد.

بهاي معامالت آتي نفت برنت روز گذشته  46سنت يا
 ۰.64درصد نسبت به قيمت نهايي روز جمعه كاهش
يافت و به  ۷۱دالر و  9سنت در هر بشكه رسيد .بهاي
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز 53
سنت يا ۰.83درصد كاهش پيدا كرد و به ۶۳دالر و36
سنت در هر بشكه رسيد.
ويرندرا چاوهان ،تحليلگر نفت در ش��ركت «انرژي
اسپكتس» سنگاپور ،با اش��اره به نشانههاي متفاوتي
كه اياالت متحده امريكا و اوپك درباره بازار آتي عرضه
نفت ميدهند ،بيان كرد :انتظار ميرود كه نفت در بازه
محدودي در مرز  ۷۰دالر در هر بشكه معامله شود.
وي اظهار كرد :زمزمههايي از مقامات مختلف اعضاي
توافقاوپكپالسبيانگراينروايتاستكهمعينشده
استعرضهنفتاينگروههمانندتابستانسالگذشته،
رشد نخواهد كرد.
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت (اوپك) و
متحدان��ش در ماه ژوئ��ن دور هم جمع ميش��وند
تا تصمي��م بگيرند كه توافق كاه��ش توليد را ادامه
دهند يا خير .اوپك ،روس��يه و ساير توليدكنندگان
مش��اركتكننده در اي��ن تواف��ق ،از واه ژانويه يك
ميليون و  200هزار بشكه در روز توليد نفت خود را
به مدت  6ماه كاهش دادند.
عربستان سعودي ،بزرگترين توليدكننده نفت اوپك
تماي��ل دارد كه توافق كاهش تولي��د را ادامه دهد ،اما
منابعي در داخل گروه اعضاي اوپك پالس گفتند كه
اگر اختالالت عرضه در نقاط ديگري از بازار ادامه پيدا

  آيا روسيه زير ميز ميزند؟
به گزارش خبرگزاري رويترز ،خبرگزاري تاس به نقل از
آنتون سيلوآنوف ،وزير دارايي روسيه روز شنبه نوشت
كهروسيهواوپكممكناستتصميمبگيرندتوليدشان
را براي مبارزه بر سر س��هم بازار نفت با امريكا افزايش
دهند ،اما اين اقدام قيمتهاي نفت را تا سطح  ۴۰دالر
در هر بشكه پايين خواهد كشيد.
دراينرابطهجفريهالي،تحليلگرارشدبازاردرشركت
«اوآندا» در سنگاپور اظهار كرد« :از نقطهنظر فني اين
خطر براي نزولي شدن قيمت نفت وجود دارد».
اما مرتضي بهروزيفرد ،كارشناس انرژي معتقد است:
از آنج��ا كه نفت باالي  70دالر به نف��ع دونالد ترامپ،
رييسجمهور امريكا نيس��ت و از اي��ن رو قيمتهاي

افزايش   5000مگاواتي برق
بهخاطر بارندگيها

باالتر به نفع ايران و روسيه و عربستان سعودي خواهد
بود .نفت باالي  70دالر باعث ميشود كه امريكا براي
لغو معافيتهايي كه به مشتريان نفت ايران داده است
دچار ترديد شود.
وي در توضي��ح برآورد خود از بازار نف��ت بيان كرد :با
توجه به ش��رايط فعلي ،قيمتهاي باالتر نفت بيش از
هر كشوري به نفع كشورهاي روسيه و عربستان است
كه بزرگترين صادركنندگان نفت جهان هس��تند و
بنابراين بعيد به نظر ميرسد كه توافق اوپك پالس از
جانب اين دو كشور لغو شود و توليد نفتشان به اندازه
زيادي افزايش پيدا كند.
از نظر بهروزيفرد قيمت نفت براي س��ال  2019بين
 60تا  70دالر خواهد ماند و حصول قيمتهاي باالتر
از  70دالر ب��راي نفت با موانعي مواجه اس��ت و امكان
رس��يدن قيمتهاي به زير  60دالر نيز بسيار بعيد به
نظر ميرسد.

معاون اول رييسجمهور در جلسه شوراي عالي آب تأكيد كرد

صيانت از حريم طبيعت ،بدون مماشات

روز گذشته جلسه شوراي عالي آب به رياست معاون
اول رييسجمهور برگزار شد .اسحاق جهانگيري در
اين جلسه با اشاره به بارشهاي اخير كشور و بحران
سيل در برخي استانها ،گفت :وقوع سيالب در كنار
همه مشكالت و سختيها ،با درسهايي نيز همراه بود
تا از اين پس از تجاوز به حريم رودخانهها و مسيلها
بطور جدي جلوگيري شود و مردم نيز از اين موضوع
آگاه شدند كه ساخت و سازها در حريم رودخانهها تا
چه حد ميتواند خطر آفرين باشد.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دول��ت معاون اول
رييسجمه��ور از وزارت نيرو خواس��ت ب��ه عنوان
دبيرخان��ه ش��وراي عال��ي آب ب��ا همكاري س��اير
دستگاههاي مرتبط ،ضمن برنامهريزي براي اليروبي
بس��تر رودخانهها ،بدون مماشات موضوع ساخت و
س��ازها و تجاوز به حريم رودخانهها و مسيلها را نيز
بطور ويژه در دستور كار قرار دهد تا از حريم طبيعت
به خصوص رودخانهها صيانت ش��ود و شاهد تكرار
وقوع اينگونه خسارات و آسيبها نباشيم.
وي همچني��ن با قدردان��ي از حضور دس��تگاهها و
نهادهاي مختلف نظير نيروهاي مسلح ،هالل احمر،
بس��يج و نهادهاي مدني براي مديريت بحران سيل
در كشور ،تصريح كرد :نقش مردم سراسر كشور نيز
در كمك رس��اني و مديريت بحران بسيار پر اهميت
بود كه بايد از همت ،ايثار و حضور خودجوش مردم
قدرداني كنيم.
دكت��ر جهانگيري در ادامه اين جلس��ه از تالشها و
اطالعرساني سازمان هواشناسي در خصوص بارشها
و وقوع سيالب در استانهاي مختلف كشور قدرداني
كرد و گفت :يكي از بهترين روشها براي پيشگيري
از خطر اين است كه توانمندي كشور را براي دقت و
سرعت در پيش بينيها افزايش دهيم.
وي افزود :سازمان هواشناس��ي بايد با اطالعرساني
علم��ي و به موقع در خصوص وضعي��ت آب و هواي
كشور ،از اظهارنظرهاي غيرعلمي و غيركارشناسي
توس��ط ديگران جلوگيري كند و تعامل و همكاري
خوبي با دس��تگاههاي اجرايي مرتبط داش��ته باشد
چرا كه دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند براساس
پيش بينيهاي س��ازمان هواشناسي برنامهريزي و
اقدام كنند.
معاون اول رييسجمهور همچنين بر ضرورت تقويت
امكانات و تجهيزات سازمان هواشناسي كشور تاكيد
كرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست منابع مالي
مورد نياز براي مجهزتر شدن سازمان هواشناسي را

تامين كند تا پيش بينيهاي اين سازمان با سرعت
و دقت بيش��تري در اختيار مسووالن اجرايي كشور
قرار گيرد.
وي با اش��اره به اينكه ميزان بارشها و روان آبهاي
برخي كش��ورهاي همس��ايه نظي��ر افغانس��تان و
تركمنس��تان نيز كه تاثير مس��تقيمي بر ميزان آب
رودخانهه��اي برخي از اس��تانهاي كش��ور دارد،
افزود :سازمان هواشناس��ي بايد با تقويت تجهيزات
و توسعه فعاليتها ،وضعيت بارشهاي اين كشورها
را نيز مدنظر قرار دهد تا پيش بينيها براي اقدامات
پيشگيرانه هر چه بهتر و دقيقتر انجام شود.
جهانگيري پيشنهاد مطرح شده در جلسه مبني بر
تشكيل كارگروهي ذيل دبيرخانه شوراي عالي آب
براي هماهنگي هر چه بيش��تر ميان دس��تگاههاي
مرتب��ط را مثب��ت ارزياب��ي ك��رد و اظهار داش��ت:
كارگروهي متش��كل از نماين��دگان وزارتخانههاي
نيرو ،جهاد كشاورزي ،سازمان هواشناسي و جمعي
از صاحبنظران دانش��گاهي ميتوان��د در افزايش
هماهنگي ميان دستگاههاي مرتبط با مديريت آب
و پيشگيري از خطرات ناشي از سيالب نقش مهمي
ايفا كند.
معاون اول رييسجمهور در ادامه با اشاره به گزارش
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان در خصوص
اقدامات صورت گرفته براي مديريت س��يالب اين
استان ،از تالشهاي انجام شده قدرداني و بر ضرورت
اس��تمرار اين تالشها براي كاهش تلفات انساني و
خسارات مالي طي روزها و ماههاي آينده تاكيد كرد.
وي افزود :اس��تانهاي مختلف كشور و به خصوص
استان خوزستان بايد با در نظر گرفتن پيش بينيهاي
س��ازمان هواشناس��ي و نيز ب��ا توجه به آب ش��دن
پوشش برفي كوهها ،احتمال وقوع سيل در ماههاي
ارديبهش��ت و خرداد را جدي بگيرند و برنامهريزي
دقيقي براي پيشگيري از بروز خسارات مالي و تلفات
انساني ناشي از سيالب انجام دهند.
جهانگي��ري افزود :وزارت نيرو بايد س��دهايي را كه
روند احداث آنها متوقف شده مورد بررسي قرار دهد
تا در صورتي كه ضرورت تكميل آنها احساس شود،
برنامه زمانبندي براي تكميل اين سدها تدوين كند.
معاون اول رييسجمهور از دبيرخانه ش��وراي عالي
آب خواس��ت با هماهنگي و هم��كاري وزارت جهاد
كشاورزي و س��ازمان حفاظت محيط زيست پيش
بينيهاي الزم را براي جلوگيري از وقوع آتش سوزي
در جنگلها و مراتع و نيز وقوع ريزگردها انجام دهد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

نبود آلودگي نفتي
در مناطق سيالبي

شانا|مديرتوليدشركتمليمناطقنفتخيزجنوب
گفت:هيچگونهآلودگيناشيازنشتنفتدرمناطق
سيالبيوجودنداردوتهديديازجانبچاههاوخطوط
لولهنفتمتوجهرودخانههاياستانخوزستاننيست.
سعيد كوتي به اقدامهاي ايمنسازي پيش از وقوع
سيلدرتاسيساتنفتيمناطقنفتخيزجنوباشاره
كرد و افزود :با پيشبينيهاي انجامش��ده به منظور
حداقلسازيآسيبهايناشيازسيالب،اقدامهاي
الزم براي بستن بعضي از چاههاي نفت كه احتمال
آبگرفتگي داشتند ،انجام شد .وي ادامه داد :عمليات
توپكراني و تميز كردن خط��وط لوله پيش و پس از
وقوعسيالبنيزانجامشد.كوتيتاكيدكرد:تاكنون
هيچ حادثه زيست محيطي در سطح مناطق درگير
با سيالب رخ نداده اس��ت .وي در پاسخ به اينكه آيا
احتمالداردلكههاينفتيازتاسيساتنفتيهمجوار
رودخانهبهكانالسلماننفوذكردهباشند،گفت:اين
احتمالبسيارضعيفاست،بهايندليلكهتوليدنفت
درنقاطنزديكبهرودخانهبهدليلآبگرفتگيبهحالت
تعليقدرآمدهاست.

اختالالت بازار،قيمت نفت را پايينكشيد
كند،توليدنفتميتواندازماهجواليافزايشپيداكند.
رييس ش��ركت ملي نفت ليبي روز جمعه هشدار داد:
تشديد درگيريها ممكن است توليد نفت اين كشور
را متوقف كند.
مرتضي بهروزيفرد ،كارش��ناس موسس��ه مطالعات
بينالملليانرژيدررابطهباوضعيتعرضهنفتجهاني
باتوجهبهافزايشنگرانيهانسبتبهكاهشتوليدنفت
ليبي گفت :بايد در نظر داشت اينكه اوپك و غيراوپك
توافقكردندكهبهميزانيكميليونو 200هزاربشكه
در روز توليد نفت خود را كاهش دهند ،بدين معنا است
كه اگر به هر دليل به عنوان مثال  200هزار بش��كه از
توليد نفت ليبي كم ش��د ،عربستان سعودي ميتواند
بدون نقض توافق اوپك پالس آن ميزان كاهش عرضه
را جبران كند .حتي روسيه و كويت نيز ميتوانند اين
كاهشهاي عرضه نفت توسط ساير كشورها را جبران
كنند.
وضعيت ليبي كه به تازگي توانسته است توليد نفت
بزرگترين ميدان نفتي خود يعني ميدان ش��راره را
بازيابي كند ،طي روزهاي گذشته با اوجگيري مجدد
شورشها در معرض تهديد قرار گرفته است .در اين
راستا ،روز شنبه 24 ،فروردين مصطفي ساناال ،رييس
شركت ملي نفت ليبي ،به روزنامه فايننشيال تايمز
گفته بود :صنعت ملي نفت ليبي با بدترين تهديد از
زمان جنگ داخلي سال  ۲۰۱۱روبروست .مگر اينكه
اين مشكل به سرعت حل ش��ود ،در غير اين صورت
بر فعاليتهاي نفتي تأثير خواهد گذاشت و ليبي به
زودي قادر نخواهد بود نفت يا گاز توليد كند.

كوتاهازدنيايانرژي

    دردسر افزايش توليد نفت امريكا
آمار دقيقي كه روز جمعه از س��وي شركت خدمات
انرژي بيكرهيوز جنرال الكتريك منتشر شد ،نشان
داد كه شركتهاي انرژي امريكا هفته گذشته شمار
دكله��اي حفاري نفت خود را ب��راي دومين هفته
متوالي افزايش دادند .ش��مار اي��ن دكلها به ۸۳۳
حلقه رسيد.
ب��ه دليل آنكه ش��ركتهاي اكتش��افي مس��تقل و
ش��ركتهاي توليدكننده به خاطر تمركز بر كسب
سود بيشتر به جاي افزايش توليد نفت فعاليتهاي
جديد حفاري خود را متوفق كردند ،شمار دكلهاي
حفاري براي مدت  4ماه كاهش يافته بود.
ويرندرا چاوهان ،تحليلگر نفت در ش��ركت «انرژي
اسپكتس» س��نگاپور در اين رابطه به رويترز گفت:
اكثر ش��اخصهاي عرضه آتي نف��ت اياالت متحده
امريكا نشان ميدهد كه س��طح فعاليتها در حال

افزايش است .اين ش��اخصها از احتمال رشد زياد
توليد نفت در نيمه دوم سال حمايت ميكنند.
بهروزيفرد درباره نحوه مواجهه كش��ورهاي عضو
توافق اوپك پالس با ربوده ش��دن س��هم بازار نفت
توسط امريكا بيان كرد :افزايش توليد نفت امريكا به
واسطه توليد نفت غيرمتعارف ،واقعيتي كتمانناپذير
است و كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي غيراوپك
بايد با اين مس��اله كه ناچارند بخش��ي از سهم بازار
جهاني نفت خود را به امريكا واگذار كنند كنار بيايند.
اين كش��ورها بايد اميدوار باش��ند كه رشد اقتصاد
جهاني وضعيت مطلوبي داشته باشد و متعاقبأ جهان
رش��د تقاضاي نفت قابل قبولي را شاهد باشد تا اين
رشد تقاضا ،افزايش توليد نفت امريكا را تحتالشعاع
قرار دهد .بنابراين كشورهاي عضو توافق اوپك پالس
حداقل در ميانمدت به دنب��ال كاهش توليد نفت
خواهند بود.

مدير اكتشاف شركت ملي نفت خبر داد

در اين جلسه كه وزير نيرو و رييس سازمان حفاظت
محيط زيست نيز حضور داشتند ،نماينده وزارت نيرو
گزارشي از وضعيت آب سدها و روان آبهاي كشور
ارايه كرد و گفت :امسال ورودي سدهاي كشور ۲۸۰
درصد و موجودي مخازن سدها  ۶۳درصد نسبت به
سال گذشته افزايش يافته است.
مديرعام��ل س��ازمان آب و برق خوزس��تان هم در
اين نشس��ت با اش��اره به اينكه ورودي آب به استان
خوزستان در سال آبي ۹۸ـ  ۳۳ ،۹۷ميليارد و ۷۰۰
ميليون متر مكعب بوده است از افزايش  ۴۷۷درصدي
ورودي آب به اين اس��تان خب��ر داد و گفت :در حال
حاضر  ۹۴درصد مخازن سدهاي استان خوزستاناز
آب پر شده است.
وي همچنين به ارايه گزارشي در خصوص اقدامات
صورت گرفته در راس��تاي مديريت سيالب استان
خوزس��تان پرداخت و افزود :يكي از اقدامات صورت
گرفته براي مديريت س��يالب تش��كيل كارگروه و
شوراي مشورتي بود تا ضمن رصد لحظهاي سدهاي
اس��تان برنامهريزي الزم را براي رهاسازي آب انجام
دهد تا خسارات سيالبها در پايين دست با حداقل
آسيبها مديريت شود.
وي همچنين برگزاري جلسات مستمر براي بررسي
پايداري س��دهاي اس��تان خوزس��تان ،تهيه طرح
اضطراري تخليه س��يالب و ني��ز برنامهريزي براي
تقويت سيل بندها را از ديگر اقدامات صورت گرفته
جهت كنترل س��يالب در اين اس��تان برشمرد و از
آبگيري ش��دن  ۸۵درصدي تاالب هورالعظيم و ۹۰
درصدي تاالب شادگان خبر داد.
رييس س��ازمان هواشناسي كشور هم در اين جلسه
گزارش��ي از تحليل ب��ارش و دماي هواي كش��ور از
ابتداي س��ال آبي  ۹۸ـ  ۹۷يعن��ي از ۹۷/۷/1تا ۲۵
فروردين  ۹۸ارايه كرد و به تش��ريح پيش بيني اين
سازمان براي سه ماه آينده سال پرداخت.
براس��اس اين گزارش اس��تانهاي ايالم و لرستان
بيشترين بارشها را داشتهاند و در اثر بارشهاي اخير
كمبود بارش س��ال  ۹۶جبران شده و انتظار ميرود
با بارشهاي پي��ش رو در دو ماه آينده كمبود بارش
سال  ۹۵نيز جبران شود.
وي با بيان اينكه ميزان گرمايش كش��ور در مقايسه
ب��ا دم��اي دوره بلندمدت هن��وز باال اس��ت ،گفت:
هنوز بخشهايي از كشور براس��اس شاخصها ،در
خشكسالي هستند اگر چه آب مورد نياز تا حد زيادي
تامين شده و از شدت خشكساليها خفيف است.

آگهی مفقودی
تمام�ی م�دارک ماشین(سند،شناس�نامه و کارت)پراید
هاچ بک تیپ  111 SEمدل ۱۳۹۵به رنگ آبی س�یر متالیک
به اس�م آقای کری�م خ�دادادی مفقود و از درج�ه اعتبار
ساقط می باشد.

واگذاري  5بلوك اكتشافي به ايرانيها
ايسنا|چندي پيش سيدصالح هندي ،مدير اكتشاف
ش��ركت ملي نفت درباره برگزاري مناقصه بلوكهاي
اكتشافي با شركتهاي خارجي توضيح داده بود كه با
خروج امريكا از برجام ام��كان برگزاري مناقصه وجود
نداشت .ش��ركتهاي  E&Pقابليت توسعه بلوكها را
دارند .بايد چهار شركت كنسرسيوم تشكيل دهند و در
يك سال آينده ،سه يا چهار بلوك اكتشافي با مجريان
داخلي توسعه خواهند يافت .در اين راستا ،اواخر سال
گذش��ته ،ش��اهد امضاي تفاهمنامه مطالعات ارزيابي
اكتشافيبلوكتودجبينمديريتاكتشافشركتملي
نفت ايران و شركت تنكو بوديم كه براي نخستينبار يك
شركت ايراني به حوزه مطالعه بلوكهاي اكتشافي در
ايران وارد شد .بر اين اساس ،مدير اكتشاف شركت ملي
نفت از اتمام تفاهمنامه مذكور خب��ر داد و افزود :مدت
تفاهمنامه تمام شده است و تا حدود دو ماه آينده ،قرارداد
توسعه بلوك تودج توسط شركت تنكو خواهيم داشت.
هندي با تاكيد بر اينكه مذاكرات با شركتهاي ()E&P
ادامه دارد ،گفت :بين ش��ركتهاي اكتشاف و توسعه

مناقصه برگزار خواهيم كرد و احتماالً حدود پنج بلوك
به آنها واگذار شود .بر اساس اين گزارش ،پنجم آذرماه
سال  ،۱۳۹۴ش��يوهنامه تعيين صالحيت شركتهاي
اكتشاف ،توسعه و توليد از ميدانهاي نفت و گاز كشور از
سوي بيژن زنگنه  -وزير نفت  ،-ابالغ و در آن تصريح شد
در شرايط عمومي ،ساختار و الگوي قراردادهاي جديد
باالدستينفت،پيشبينيشدهاستكهافزونبراستفاده
حداكثري از ظرفيتهاي سازندگان داخلي براي تأمين
تجهيزات و كاالهاي مورد نياز پروژهها و نيز بهرهگيري از
ظرفيتهاي پيمانكاران داخلي براي اجراي پروژههاي
نفتي و انجام عملياتي مانند حفاري و تكميل چاهها در
دريا و خش��كي ،از اهرم و امكان امضا و اجراي اين نوع از
قراردادها براي تأسيس و تقويت ظرفيتهاي مديريتي
و فناوري كشور براي اجراي پروژههاي بزرگ نفتي در
حوزه اكتشاف و توليد حداكثر بهره ممكن گرفته شود؛
از اين رو تأسيس شركتهاي  E&Pدر بندهاي متعدد
ش��رايط و الگوي جديد قراردادهاي نفتي مورد توجه و
اهتمام قرار گرفت.

صادرات نفت ايران به كره  12درصد كمتر از مدت مشابه پارسال بود

رشد  5برابري خريد ماهانه نفت سئولاز تهران
ايلن�ا| واردات نفتي كره جنوبي از ايران ۱۲درصد در ماه
مارس نسبت به سال گذش��ته كاهش يافت اين در حالي
استكهخريدماهانهاينكشوركماكاندربيشترينمقدار
خوداززمانآغازدوبارهوارداتازايراندرماهژانويهقراردارد.
بهگزارشرويترز،كرهجنوبييكيازبزرگترينمشتريان
آسياييايرانبهحسابميآيدكهدرماهمارس ۱.۲ميليون
تن نفت خام معادل روزانه ۲۸۴هزار و  ۶۳۹بشكه از ايران
نفت وارد كرد كه نس��بت به ۱.۳۷ميليون تن س��ال قبل
ي است كه اين مقدار۲۳
كاهش داشته اس��ت .اين در حال 
درصدبيشترازماهفوريهبودونسبتبهخريدژانويهافزايش
 ۵برابري داشت .در سه ماهه اول سال ،واردات كره جنوبي

ازايران ۲۹.۸،درصدكاهشيافتوبه ۲.۴ميليونتنمعادل
 ۱۹۶هزار و ۳۰۳بشكه در روز رسيد ،در حالي كه واردات از
ايرانطيهمينزماندرسالگذشته ۳.۴۵ميليونتنبود.
كره جنوبي يكي از هش��ت كشوري است كه در ماه نوامبر
معافيت  ۶ماهه از امريكا گرفت و بر اين اساس ميتواند تا
 ۲۰۰هزاربشكهدرروزنفتايرانرابخردكهبيشترآنشامل
ميعاناتگازيونفتفوقسبكاست.
طي ماههاي نوامبر تا م��ارس ،كره جنوبي بطور ميانگين
حدود ۱۱۷هزار بشكه در روز از ايران نفت وارد كرد.
معافيتهادراوايلماهميپايانمييابدوكرهجنوبيدرحال
مذاكرهباامريكابرايتمديداينمعافيتهاست.

ايرنا| معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت:
توليدنيروگاههايآبيكشورباتوجهبهبارشهاياخير
حدودچهارتاپنجهزارمگاواتنسبتبهسالگذشته
افزايشيافتهاست.محمودرضاحقيفامروزدوشنبه
افزود :بر اين اس��اس در شرايط اوج بار مصرف حدود
 9هزار و  500تا  10هزار مگاوات از برق توليدي اين
نيروگاهها استفاده خواهد شد .ويبه روند توليدبرق
از نيروگاههاي برق حرارتي اشاره كرد و خاطرنشان
س��اخت :برنامه تعميراتي اي��ن نيروگاهها به پايان
رسيدهاستوانتظارميرودايننيروگاههاباحداكثر
قابليت در دسترسپذيري ،در مدار قرار گيرند .وي
خاطرنشانكرد:اميداستبانيروگاههايجديديكه
واردمدارشدهاندبتوانتاحدودينيازمصرفيكشور
رابرطرفكرد .برنامهتعميرنيروگاههايكشورهمه
سالهباپاياناوجمصرفبرقدرتابستانآغازميشود
و تا همان دوره تا س��ال بعد ادامه مييابد .حقيفام
گفت:همزمانباافزايشتوليدبرقتوسطنيروگاهها،
برنامههاي مديريت مصرف در بخش كش��اورزي،
صنعتي،اداريوحتيبخشخانگياجراخواهندشد.

مشكل كمبود بنزين در سوريه
تسنيم|مصطفيحموريه،سرپرستشركتتوزيع
سوختسوريهگفت«:سوريهروزانه 100هزاربشكه
نفت مصرف و حدود 24هزار بشكه توليد ميكند».
اينكشورقبالبر 2تا 3ميليونبشكهنفتيكهماهانه
از ايران وارد ميكرد ،وابسته بود ولي از اكتبر به خاطر
تحريمهايامريكاهيچنفتيازايرانواردنشدهاست.
حموريه گفت جنگ اقتصادي سختي در سوريه در
جريان اس��ت .بلومبرگ گزارش داد كه پس از پايان
ارسال محمولههاي نفتي ايران به سوريه ،رانندگان
در دمش��ق مجبورند كيلومترها در صف بايستند تا
چند گالن بنزين بزنند .خزانه داري امريكا در نوامبر
يكشبكهبينالملليراتحريمكردكهايرانازطريق
آن با همكاري شركتهاي روسي ميليونها بشكه
نفتبرايسوريهفراهمميكرد.ايرانحامينظاميو
اقتصاديدولتبشاراسد،رييسجمهورسوريهاززمان
آغاز درگيري در اين كشور در 2011است .به دنبال
شلوغ شدن پمپ بنزينها با شايعه افزايش قيمت
بنزين،دولتسوريهبرايمقابلهبااينكمبودبرايهر
رانندهحدودپنجگالندرهر48ساعتسهميهتعيين
كرد.حموريهگفت«:هنوزمقدارينفتذخيرهداريم
ولي محدود اس��ت .دولت در حال عقد قراردادهايي
برايوارداتنفت است».

افزايش  23درصدي تعرفه
برق پرمصرفها
ايسنا|ش��ركت توانير تعرفههاي برق بخشهاي
مختلفمصرفيوشرايطعموميآنهارااعالمكرد.
اين ابالغيه بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۷
دولت انجام شده است .شركت توانير مصوبه جديد
دولت ب��راي افزاي��ش تعرفههاي برق مش��تركان
پرمص��رف را كه باالتر از الگوي مصرف برق داش��ته
باشندرابهشركتهايتوزيعبرقابالغكردهاست.
هياتوزيرانتصويبكردهاستكهبهايآبشربو
برق از ابتداي ارديبهشت سال ۱۳۹۸به ميزان هفت
درصد افزايش يابد .بر اس��اس اين مصوبه ،برق براي
كممصرفها  ۷درصد و براي پرمصرفها  ۲۳درصد
افزايش خواهد يافت .بنا بر اعالم وزارت نيرو ،دريافت
اطالعاتبيشتردراينزمينهازطريقنشانياينترنتي
http: //bahaye_bargh.tavanir.org.ir
امكانپذيراست.

گزارش
بانكها قرار است
در سال رونق توليد چهكنند

بانكها همواره به عنوان اصليترين تأمينكننده
مالي بنگاههاي اقتصادي ش��ناخته ميشوند؛ اما
در س��الي كه «رونق توليد» نام گرفته ،قرار است
بانكها چه كاري انج��ام دهند؟ محمد ربيعزاده،
عضواسبقهياتمديرهبانكصادرات،دريادداشتي
براي ايرنا نوشت :با توجه به بانكمحور بودن اقتصاد
كشور ،در هر موقعيتي كه بحث رونق توليد مطرح
ميشود ،نقش بانكها در اين حركت حياتي مورد
پرسش قرار ميگيرد .قانون بهصراحت به اين سوال
جواب داده است .در قانون عمليات بانكي بدون ربا،
اولين هدف نظام بانكي اينگونه مطرح شده است:
«استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل
(باضوابطاسالمي)بهمنظورتنظيمگردشصحيح
پولواعتباردرجهتسالمتورشداقتصادكشور».
يكم؛ استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و
عدل .براي تحقق رونق توليد الزم است نظام پولي
و اعتباري كش��ور مورد آسيبشناسي جدي قرار
گرفته تا در اين فاصله ك��ه نزديك به چهار دهه از
تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا گذش��ته،
مشخص شود تا چه حد بر مبناي حق و عدل عمل
و ضوابط اسالمي را رعايت كرده است .آيا مجموعه
قوانين ،مقررات ،نظارتها و عملكردها س��دي در
برابر رانتخواران و س��وداگران ضدتوليد داخلي
بوده اس��ت؟ آيا حق بانك و توليدكنندگان و همه
ذينفعان رعايت شده است؟
آي��ا دور از عدل نيس��ت اگر بي��ش از  11درصد از
امانتهاي م��ردم در بانكها به ش��كل مطالبات
غيرجاري قفل ش��ده و بي��ش از  60درصد آن در
معرض سوخت ش��دن قرار گرفته باشد؟ در مورد
ضوابط اسالمي ،در دفاتر بانكي تسهيالت فروش
اقساطي يا س��اير عقود براي رونق توليد به همين
عنوان و با قراردادهاي مربوطه ثبت ميش��وند .آيا
معادل آن در دفاتر متقاضيان تسهيالت نيز چنين
ثبتهايي و التزام به قرارداد واقعي عقود مشاهده
ميشود؟بهقولاستادفقيددكترعلياصغرهدايتي
در يك بستر اس�لامي است كه بانكداري اسالمي
پياده خواهد شد .اگر هر گروه و فردي راه خودش
را برود و فقط منافع خود را در نظر گيرد ،اس��تقرار
چنين نظامي كه در قانون ديده شده ،فقط يك رويا
خواهد بود.
دوم؛ تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار .بطور قطع
و يقين ،گردش صحي��ح پول و اعتبار كه همچون
گردش خون در بدن موجود زنده است ميتواند به
رونق توليد كمك كند .افزايش سرمايه بانكها كه
در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي به آن توجه خاصي ش��ده ،ميتواند حركتي
ش��تابدهنده براي رونق توليد باشد .هر حركتي
كه بخواهد بدون افزايش س��رمايه بانكها به آنها
براي اعطاي تس��هيالت فش��ار وارد كند ،خودش
توليدكننده فس��اد و بينظمي خواهد شد و حتي
بر ضد توليد خواهد بود .تالش براي خروج بانكها
از بنگاهداري خارج از س��قف مجاز ،وصول نقدي
مطالبات غيرجاري از افرادي كه در مس��ير توليد
نبودهونيستند،حمايتهايقاطعازتوليدكنندگان
كه ناخواس��ته دچار بدهي به نهادهاي مختلف از
جمله بانكها ش��دهاند و تعيين تكليف مطالبات
بانكها از دولت ميتوان��د تا حدود زيادي گردش
صحيح پول و اعتبار را ايجاد كند.
همچني��ن نقش بانكه��ا در رونق تولي��د ،در دو
رويكرد قابل بررسي است :يكم ،رويكرد كالن و از
جنبه منافع ملي كه در قوانين مادر و سياستهاي
كلي نظام آمده است .دوم ،رويكرد خرد و از جنبه
منافع نظام بانكي و بطور مشخص منافع هر بانك.
بانكها زماني در انجام وظيفه خود براي توس��عه
اقتصادي و تولي��د كارا و اثربخش خواهند بود كه
رويك��رد دوم بطور كامل در مس��ير رويكرد كالن
كشور باشد .بر اساس چشمانداز  ،1404ايران بايد
به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري منطقه با
رشد مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد
سرانه و اشتغال كامل برسد .اين چشمانداز مبناي
تنظيم سياستهاي كلي برنامههاي پنجساله بوده
و افق جهتگيري كلي فعاليتها را در ابعاد مختلف
مشخصميكند.آنچهدرارتباطبااينبرنامهونقش
بانكها در توسعه اقتصادي بايد موردتوجه دقيق
قرار گيرد به اين شرح است:
استفادهازتوليداتداخلي،افزايشتوليدوصادرات
كاال و خدمات ،تحقق رش��د اقتصادي پيوس��ته،
باثبات و پرشتاب متناس��ب با اهداف چشمانداز،
ايجاد اش��تغال مولد و كاهش نرخ بيكاري ،فراهم
نمودن زمينههاي الزم براي تحقق رقابتپذيري
كاالها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي،
تالش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر
منابعدانشوآگاهي،سرمايهانسانيوفناورينوين،
پشتيبانيازكارآفريني،نوآوريواستعدادهايفني
و پژوهشي ،توسعه روستاها ،همافزايي و گسترش
فعاليتهاي اقتص��ادي در زمينههايي كه داراي
مزيت نس��بي هس��تند ،از جمله صنعت ،معدن،
تجارت ،مخابرات ،حملونقل و گردشگري ،بهويژه
صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي
پشتيبان آن .در ارتباط با رويكرد دوم ،بانكها بايد
بين منافع خود (ذينفع��ان بانك) و منافع كالن
ملي تعادل ايجاد كنن��د .ارزيابي عملكرد بانكها
كمي نشاندهنده اين است كه بانكها در
از نظر ّ
حد توان مالي خود بخشي از سپردههاي مردم را
به رونق توليد (و در سالهاي اخير با درصد بااليي
به س��رمايه در گردش) تخصيص دادهاند (حدود
 30درصد تس��هيالت بانكها به بخش صنعت و
معدن اختصاص يافته كه از اين ميزان 80 ،درصد
س��رمايه در گردش بوده و حدود هش��ت درصد
براي ايجاد واحد توليدي تخصيص يافته است) .
اما عملكرد كيف��ي را بايد با حجم باالي مطالبات
معوق،مشكالتبيكاري،كمبودنقدينگيبنگاهها،
تعطيلي يا نيمهفعال بودن بس��ياري از واحدهاي
توليدي ارزيابي نمود.
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مردي صدساله يا كودكي دهساله

آموزههاي «ديدرو» براي قدرت

مولف :جانگري|
مترجم:محمدباسط|
نيواستيتسمن|«موسيوديدرو،منباعالقهايوافربههر
چيزيكهازذهندرخشانشمانشئتگرفتهگوشسپردهام.
اماازاصولوااليشما،كهبهخوبيبدانهاواقفم،كتابهاي
خوبي درميآيد و اقداماتي بد .در طرحهايي كه شما براي
اصالحاتداريدبهتفاوتميانموقعيتمنوشماتوجهنشده
است.شمارويكاغذكارميكنيد،كههرچيزيراميپذيرد.
هموار و نرم است و نه با تخيل شما مخالفتي ميكند ،نه با
قلمتان .من ،ش��هبانويي بينوا ،روي پوس��ت انسانها كار
ميكنم ،كه اندكي زودرنج اس��ت و حساس» .اينها پاسخ
كاترينكبير[امپراتورروسيهدرسدههجدهم]بهدنيديدرو
بوده،مطابقآنچهخودكاترينبهيادآوردهوبهيكديپلمات
روح راهنماي
فرانسوي گفته است .ديدرو ،آن فيلوزوف و ِ
اصحابدايرهالمعارف،كسيبودكهدعوتكاترينبرايسفر
بهروسيهراپذيرفتتاراهنماياوبرايتبديلروسيهبهيك
دولت مبتني بر آرمانهاي عصر روش��نگري بشود .عص ِر
استبدا ِدروشنييافتهبود،زمانهايكهانديشمندانپيشرو
باسالطينوامپراتوراناروپادمخورميشدندباايناميدكه
اينحاكمانازاقتداريكهداشتندبرايآوردناتباعخويش
بهزيرنورعقلبهرهببرند.بهقولولتر،فيلسوفان«بركساني
كه بر ما حكم ميرانند حكم خواهن��د راند» .ديدرو هرگز
بهصورتتاموتماماينايدهرانپذيرفتكهبرايپيشرفتنوع
بشر ميتوان بر جباران زمانه تكيه كرد .ولي در اين عقيده با
ولترهمنظربودكهميتواندنقشآموزگارقدرترابازيكند.
اوباورداشتكهتنظيمقوانينهمچونقالبگيريگِلاست:
يكقانونگذارروشنييافتهميتواندمردمانيجديدبسازد.
ِ
المعارف دورانساز  ۲۸-جلد با ۷۴هزار مدخل و
آن دايره
تصوير ،كه به قلم بيش از صد نويس��نده تأليف ش��د و بين
س��الهاي  ۱۷۵۱تا  ۱۷۷۲تحت سردبيري ديدرو انتشار
يافت -صرفاً چكيده دانش نوع بش��ر تا آن زمان نبود .يك
راهنماييهدفمندوالهامبخشبراياصالحگرانبود،يعني
كسانيكهميتوانستندازآندرجهتارتقايمقاصدعقالني
وانسانيبهرهببرند.ديدروبهكاترينگفتكهروسيهميتواند
بااجرايايدههاييكهدرصفحات دايرهالمعارف بيانشدهاند
بهدولتيپيشرفتهدرحددولتهاياروپاتبديلشود.كاترين،
كه باهوشتر از اصحاب دايرهالمعارف بود ،در پاسخ گفت:
«همهشمافيلسوفانبزرگ...دركتابهابسياردرخشانو
درعملبسياربدكارميكنيد».كاترينبرداشتشازمهمان
هيجانزدهخودراچنينجمعبنديميكند«:گاهياوقات
انگار كه مردي صدس��اله بود ،اما در س��اير اوقات همچون
كودكيدهسالهبهنظرميرسيد».درسال،۱۷۹۴شهبانو،با
تأملدرزوالانقالبفرانسهودرغلتيدنآنبهخونريزيهاي
عصر وحشت ،ديدرو و باقي فيلسوفها را با چنين عناويني
محكومكرد:كسانيكه«صرفاًدرخدمتتباهيهستند»و
«مصائبي بيهدف و مردماني بدبخ��ت» پديد ميآورند.
بااينحساب،چراامروزبايدديدروبخوانيم؟اندرواس.كارن،
درپيشدرآمدكتابزندگينامهايجامعوبسيارخوشخوان
خود ،ديدرو را «مطرحترين فيلس��وف عصر روشنگري»
توصيفميكند.درپيگفتاركتاب،اوداليلاينمطرحبودن
را توضيح ميدهد« :هرچند ديدرو بدون شك مباشر عصر
دايرهالمعارف است اما ،بطور تناقضآميزي ،همچنين تنها
متفكربزرگدرنسلخوداستكهدورنمايعقالنيموردنظر
درپروژهعصرروشنگريرانيزبهپرسشكشيد».اينجاكارن
بهتناقضديگرينيزاشارهميكندكهدرعالقهمنديدوباره
به عصر روشنگري در دوره معاصر نهفته است .امروز وقتي
ليبرالهابهمتفكرانعصرروشنگريروميكنند،هدفشان
رسيدنبهاطمينانفكريوتسالياخالقياست.درپشت
نوس��تالژي آنان ب��راي روزگاري كه قدرت ظاه��راً آماده
گوشس��پردن به عقل بود ،سايه تهديدآميز دونالد ترامپ
پنه��ان ش��ده اس��ت .اميد ايش��ان به اين اس��ت ك��ه ،با
مستغرقساختنخويشتندرمتفكرانيكهتجسمعقالنيت
بودن��د ،بتواني��م عقالني��ت را بازپ��س بگيري��م.
وليديدرو،چنانكهكارناورابهتصويرميكشد،چنداندر
آنتصورقالبيازيكفيلسوفعقلگرانميگنجد.او،درانبوه
رمانها و گفتوگوهايي كه عمدتاً پس از مرگش كش��ف

شدند،ترديددرپروژهروشنگريرا-كهخودشدرعيانآن
راتبليغميكرد-اززبانشخصيتهايشبازگوميكند.ديدرو
معموالً به عنوان يك متفكر بتش��كن توصيف ميشود.
بااينحال،آزادفكرياووقتيبهطرحاصولمسلمروشنگري
ميپرداختبهباالترينحدخودنميرسيد،بلكهوقتيچنين
ميشدكهاينراستكيشيهارادرآثارداستانياشزيرسوال
ميبرد .مواجهه ديدرو با كاترين نقطه اوج زندگياي بود كه
در غير اين صورت نس��بتاً بيحادثه به حس��اب ميآمد .او
برخالففيلسوفهمقطارش،ماركيدوكوندرسه،كهپس
ازفرارازدستصاحبانقدرتدرانقالبفرانسهدرزندان ُمرد،
اقبالخوبيداشتوپيشازوقوعآنتجربهسياسيعظيمي
كه رويايش را داشت از دنيا رفت .او در۱۷۱۳زاده شده بود و
پدرش در النگر چاقوساز بود ،ش��هري آرام در  ۲۰۰مايلي
پاريس،ونزديسوعيانوباهدفكشيششدنتعليمديد.اما
پسازعزيمتبهپاريس،برايادامهتحصيالتشدرالهيات،
ناگهانتغييرمسيردادومعلمسرخانهشدوگاهينيزبراي
ش��ركتهاي حقوقي بهصورت پارهوقت كار ميكرد .او در
[ ۱۷۸۴پنج س��ال پي��ش از انقالب فرانس��ه] در پاريس
درگذشت.زندگيدرنقشيكروشنفكربيقيدظاهراًبهاو
ساختهبود.مدتيراباژانژاكروسويبداخالقرفاقتكرده
بود،تااينكهوقتيشكاكيتپارانوياييآنپيامبرخوبينوع
بشر از حد تحمل خارج شد ،او نيز مثل ديگران با وي قطع
رابطه كرد .ماجراهاي عشقي زيادي داشت ،هم پيش و هم
پس از آن ازدواج طوالني و نه چندان خوشايند ،كه برايش
دختريبههمراهآوردكهخودراوقفاوكردهبود.كتابخانهاي
مفص��ل جمع كرد ،كه ش��هبانو كاتري��ن آن را از او خريد،
درعينحال كه به او اجازه داد آن را نگه دارد و تا پايان عمر از
آناستفادهكندوحقوقماهيانهايهمبراينگهداريازآن
بدو ميپرداخت .با انتشار «نامه در باب نابينايان » بهصورت
گمنامدرسال،۱۷۴۹گرفتارخشمصاحبانقدرتدرفرانسه
شد ،نامهاي كه در آن روايتي ابتدايي از نظريه تكامل را بيان
كردهبودوبهپذيرشماترياليسمخداناباورانهبسيارنزديك
شدهبود.خيليزودفهميدندكهنويسندهنامهاوستوبيش
از صد روز در شاتو دو ونسن به عنوان زنداني محبوس شد.
هرچندبعدهادورانزندانشرابامرگسقراطمقايسهكرد،
نميتوانگفتكهزجرزياديظرفآنچندماهدرمحبس
كشيده بود .به خرج پادشاه ،غذاي روزانهاش كبابديگي،
جگر و سيرابي ،با مقدار زيادي نان و يك بطري شراب بود.
روسومكرراًبهديداراوميرفتو،دراواخردورهزندان،ناشرش
نيزاجازهداشتكهاوراببيند.بهجزاين،اويكزندگيمتعارف
بهعنوانيكنويسندهداشت،ازحضوردرجماعتانسانهاي

مباديآدابومعاشرتبازنانلذتميبردوالبتههرگزامنيت
مالينداشت.درميانمتفكرانغربي،ديدروتنهاكسينبود
كهروسيهرابهچشممحليبرايآزمايشدولتروشنييافته
ميديد.ساموئلبنتام،برادركوچكترجرميبنتام،مصلحو
فيلسوفحقوقواخالقفايدهباورانگليسي،بهروسيهرفت
تابهعنوانمهندسومعماركاركند،ووقتيدرحالنظارت
بريككارخانهبوداولينطرحبرايپاناپتيكون [سراسرنگر]
راتداركديدكهدرآنميشدبهصورتدايميبرنيرويكار
نظارتداشت.ولتربهمدت۱۵سالباكاترينمكاتبهميكرد،
كسي كه علناً او را مياس��تود و باور داشت روشنگري را در
كش��وري اجرا خواهد كرد كه از ديد ولتر و ساير متفكران
اروپايي غرق در «بربريت آسيايي» بود .تأثيرگذاري طبقه
روشنفك ِر ترقيخواه اروپا در قرن هجدهم روسيه بهقدري
زياد بود كه وقتي ژوزف دو مستر ،متفكر ضد روشنگري ،در
 ۱۸۰۲بهروسيهواردشد،باكشوريمواجهشدكهبرخالف
مي��ل او «فيلس��وفان آن را خطخط��ي ك��رده بودن��د ».

برش

يكي از مهمترين دورانهايي كه ديدرو
از سر گذراند ،ايام مش�ورتدادن به ملكه
روسيه بود .با وجود توصيههاي گاهوبيگاه
ديدرو،ومحبتكاترينكبيربهاو،هيچكدام
از آن مش�ورتها عملي نميشد .كاترين
به او نوش�ت« :نتيج�ه اصول واالي ش�ما
كتابهايي خ�وب اس�ت و اقداماتي بد».
در چش�م ملكه ،خياالت روش�نفكرانه او
بههيچوجه با واقعيت نميس�اخت و نتايج
ش�ومي به بار ميآورد ،مثل عصر وحشت
كه پس از انقالب فرانس�ه رخ داد .اگر حق
با ملكه روس باش�د ،پس چرا امروز بايد به
ديدرواهميتبدهيم؟
روايت كوتاه ،درخشان و واقعاً خواندني رابرت زارتسكي از
مواجهه ديدرو با كاترين چيزي بيشتر از يك مطالعه ِصرف
درمحدودهتاريخايدههاست.يكجورمطالعهشخصيتنيز
هستكهدرآناينامپراتور-متين،فكوروقاطع-همچون
ش��خصيتي تأثيرگذارتر و جذابتر از آن مرد اهل انديشه
حواسپرتواغلبمر ّددظاهرميشود.كاترين،كهازكودكي
ش��ور و اشتياقي وافر به مطالعه داش��ت ،در ۱۷۶۲در سن
۳۳س��الگي و از طريق يك كودتا به تخت سلطنت رسيد،
كودتايي كه در آن همس ِر غيرعادي و بيفايدهاش تزار پتر

س��وم زندگياش را از دس��ت داد .وقتي پتر در س��فر بود و
لش��كريان را براي جنگي ناضرور و با مخالفان بسيار عليه
دانماركآمادهميكرد،كاتريندسيسهايعليهاوچيد،كه
معشوقشگريگورياورلف،يكيازافسراننظاميشجاع،آن
رابرنامهريزيكرد.باسرپيچيازدستورشوهرشكهبايددر
امالك سلطنتي بماند ،كاترين به سن پترزبورگ رفت و در
خيابان اصلي ش��هر درحاليكه اورلف و گارد روسيه پشت
سرشبودندبهراهافتاد.بارسيدنبهقصرزمستاني،رويايوان
رفتوجمعيتيانبوهدرپايينبرايشهلهلهكردند.روزبعد،
بالباسكاملنظاميوبرپشتاسب،همراهباچندينگروهان
نظامي ظاهر شد تا از همسرش تقاضاي كنارهگيري كند.
وقتي همس��رش امتناع كرد ،اورلف او را گرفت و به امالك
سلطنتي برد .س��ه روز بعد ،خبرهايي رسيد كه پتر بر اثر
مشاجرهجانباختهاست.كاترينجريدهايمنتشرومرگ
پتر را اعالم كرد ،با اين توصيف كه پتر بر اثر «بواسير» از دنيا
رسيدن او به سلطنت ،بهسبب مرگ همسرش،
رفته و در
ِ
مشيتالهيدركاربودهاست.كاترينكهتاهنگاممرگشدر
 ۱۷۹۶حكمرانيكرد،طوالنيترينحكومتباثباترابراي
روسيه به ارمغان آورد و برخي آن را عصر روشنگري روسي
زرينعقلراباناديدهگرفتن
توصيفكردهاند.ليكناواينعصر ِ
توصيه ديدرو ايمن نگه داشت .فيلسوف ما دايماً به شهبانو
اصرار ميكرد ك��ه قدرت خودش و اخالف��ش را با قوانين
سفتوسختمحدودكند.اماكاترينبهواقعيتيپيبردهبود
كه متفكران روشنگر اندكي ،چه آن زمان و چه اكنون ،با آن
مواجهشدهبودند.درمواجههبانيروهايسياسيواجتماعي
قدرتمند،قانوننيروياندكيدارد،بلكههيچنيروييندارد.
رژيم جديدي كه در آن قدرت دولت بهنحوي سختگيرانه
محدود ش��ده باش��د جاي خود را به رژيمي خواهد داد كه
جبارانهترازرژيمپيشازآنخواهدبود،يادرغيراينصورت
نيزوضعيتبيساالري[آنارشي]حاكمخواهدشدكهدرآن
چيزي از تمدن باقي نميماند .حتي همان زماني كه ديدرو
گفتوگويشراباكاترينشروعكرد،امپراتورياوباشورش
قزاقه��ا و دهقانان درگير بود كه تنها با س��ركوب نظامي
تمامعيارخاتمهپيداكرد.ديدروبهاومشاورهميدادكهبايد
حواسشباشدكهاحساسآزاديدرمردمباقيبماند،حتي
اگرتوهمآزاديباشد.زارتسكيبينشديدرودراينمقطعرا
واقعبينانه ارزيابي ميكند و مياستايد .اما توهم همگاني
آزادي ،درصورتيكه دولت روس از هم ميپاشيد و سقوط
ميكرد،هيچارزشينداشت.ديدرويكاصالحطلببود،نه
انقالبي .بااينحال ،پيشنهادهاي او اغلب حالوهواي يك
فضاي غيرواقعي اتوپيايي را داش��ت .پيشنهاد داده بود كه

جهان درگير ودار پوپوليسم ،سرمايهداري و جنگهاي تجاري

پوپوليسم دارد همهچيز را نابود ميكند .جليقه زردهاي
فرانس��ه و حاميان برگزيت در بريتانيا همچنان به تهديد
يكپارچگ��ي اروپا ادام��ه ميدهند .اما كم��ي گرايش به
پوپوليس��م چن��دان غيرقاب��ل تحمل نيس��ت؛ جنگ
تجاري رييسجمهوري دونالد ترامپ بدتر از آن اس��ت.
قيمتگذاريهادرستنيستوشركتهاهيچپيشبيني
دقيقي از آينده ندارند .چي��زي تا پايان اقتصادي جهاني
نماندهاست.اماحتياينهمغيرقابلتحملنيستچراكه
صندوق بينالمللي پول همين اواخر نرخ رشد اقتصادي
چين را به 6.3درصد افزايش داده و شركت خدمات مالي
«باركليز» هم پيش بيني از نرخ رش��د جهاني را باال برده
است.بهنظرميرسددرقياسبادوموردباال،سرمايهداري
بدتر است و در نهايت ،جهان را به جهنم تبديل ميسازد.
درستهمانطوركهريداليورييسصندوقسرمايهگفته،
شكاف ثروت نهايتا به يك «انقالب» ميانجامد .قيامهاي
مردمي(پوپوليستي)سراسرجهانغربراخواهدگرفت.
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب به نقل از فوربز افزود:
سوسياليسم هم جواب نميدهد .ونزوئال سوسياليستي
اس��ت و اگرچه سوسياليسم در اين كش��ور تحت تاثير
نابساماني و بيكفايتي قرار گرفته و حقيقتا اين كشور را
نابودكرده،بيشتربهمثابهكمونيسمسبككوبايياستو
هيچجاييدرجهانتوسعهيافتهندارد.تنهاپوپوليستهاي
جناح چپي كه تي شرتهايي با تصوير چگوارا ميپوشند
ميتوانندحاميچنينسوسياليسميباشندوتعدادآنهاهم
زيادنيست.اماشايديكسرمايهداريلطيفتردرراهباشد.
اما مشكل اينجاستكه ازدهه 1990كه تظاهركنندگان
درسياتلبهخيابانهاريختندتابهصندوقبينالملليپول
وبانكجهاني-دونمادسرماي هداريجهاني-اعتراضكنند،
مدام از يك سرمايهداري ميانه روتر سخن گفته ميشود.
تنها دليل كه سبب ميش��ود سرمايهداري از اين نوع بد و

بيمعني باشد ،اين است كه مردم وحشت خود را كه به آن
دامن زده شده ،به صندوقهاي راي ميبرند كه اگر چنين
اتفاقي نميافتاد ،جايي هم براي بررسي مساله نميماند.
پوپوليسم ،سرمايهداري بيمار و عوارض جانبي آن يعني
تعرفههاوجنگهايتجاريسهروايتسياسي/اقتصادي
امروز اياالت متحده و اروپا هستند .داليو ميداند كه انتقاد
درباره س��رمايهداري (به معني انتقاد از جهانيسازي) و
ظهور سياست پوپوليستي «لطفا از من محافظت كنيد»
دست به دس��ت يكديگر دادهاند .اگر سرمايهداري مردم
را نااميد نميكرد و به آنها نميگفت كه يا كد نويس��ي ياد
بگيرندياخودراسرگرمكاريكنندوباشرايطكناربيايند،
آنگاه ديگر فشاهاي پوپوليستي هم پيش ميآمد .بدون
خش��م پوپوليس��تي از مهاجرت و ثروتمندان و نخبگان
عمدتا فاسد در بروكس��ل كه مدام به كشورها ميگويند
چهكارهاييانجامدهندياندهند،برگزيتيوجودنداشت.
اگر سرمايهداري به معناي بازار آزاد است و اگر دموكراسي
به معناي آزادي فردي اس��ت ،آنگاه يك سري بوروكرات
غيرمنتخبچهحقيدارندكهبخواهندبهيككشورومردم
آن دستور دهند؟ جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا درست از
همين تفكر آغاز شد .توضيح شكاف ثروت به عنوان نقطه
ضعف در سرمايهداري هم كه بسيار ساده است .اگر كسي
يك ميليون دالر در بانك داش��ته باشد ،با نرخ سود اندك
 2درصدي ،ساالنه  20هزار دالر درآمد خواهد داشت كه
تقريبا 40درصدازمتوسطدرآمددرايالتآالبامايامريكا
باالتراست؛اگرفرديدرآالباما 10هزاردالردريكصندوق
مشترك داشته باشد كه سودي  10درصدي به آن تعلق
بگيرد ،آنگاه ثروت آن فرد هزار دالر يا حدود 20برابر كمتر
از ثروت فرد ميليونر افزايش يافته اس��ت .براي آنهايي كه
پس انداز زياد يا حساب سرمايهگذاري يا درآمد  6رقمي
ندارند ،هيچ راهي براي رسيدن به ميليونرها وجود ندارد.

پيشنهادسياستگذارانچيست؟اينكهچنينمشكليرا
فراموشكنيدويككتابپرفروشبخريدوسرگرمخواندن
آن شويد .برني سندرز سناتور ميليونر دموكرات از ايالت
ورمونت اينطور صالح ميبيند .اما تنها راه جبران شكاف
موجود در ثروت اين است كه ثروتمندان ماليات بيشتري
براي داراييهاي خود بپردازند .اليزابت وارن سناتور ايالت
ماساچوستتنهامالياتي 2درصديبرايداراييهايبيش
از 50ميليوندالرخودميپردازدواينكامال قابل قبولبه
نظر ميرسد چراكه افراد را از تاسيس شركتهاي صوري
در ايالت دال ِور يا لندن كه نرخ ماليات در آنها پايين است،
بازميدارد.درآمدبرخيمديرانعاملهمبهشدتباالتراز
مديرانسطحمتوسطوكاركناندفترياست.بريسهارپر
بازيكنبيسبالقراردادي 330ميليوندالريامضاكرده
كه به معناي درآمدي 25ميليون دالري در س��ال است و
اينمبلغ 5برابردرآمد تيم 40نفرهاستكههريكحدود
 4ميليوندالردرسالدرآمددارند.باوجودافزايشدرآمدها
وكاهشنرخبيكاري،اتهاماتعليهسرمايهداريبازارآزاداز
زمان روي كار آمدن ترامپ بهشدت افزايش يافته و به نظر
ميرسد در بس��ياري از اين موارد ،اتهامات صرفا واكنشي
بهترامپهستند.بهدليلفضايسياسياينچنينياست
كه جهان درهم و آشفته شده است .اكنون برگزيت تا ماه
اكتبربهتعويقافتادهچونپارلمانبريتانيانميتواندبرسر
هيچ مسالهاي به توافق برسد .در اروپا ،ظهور پوپوليسم به
سياستگذاريهايمتناقضدامنزدهوفضارابرايتوجه
به ديدگاههاي افراطي راس��ت و چپ مهيا ساخته است.
شركت مخاطرات سياس��ي «اِيان» ارزيابي ساالنه خود
درباره برخي از بزرگترين مخاطرات جهاني براي كسب
و كارها را منتشر كرده است .ظهور پوپوليسم اروپايي در
صدر اين فهرست قرار دارد .در حالي كه 33كشور اروپايي
براي انتخابات پارلماني ماه آينده آماده ميشوند ،به نظر

ميرس��د كه احزاب پوپوليست بر سهمي 22درصدي از
آراءسلطهدارند.درسالهاي 2012تا 2014اسپانياحتي
يكسياستمدارپوپوليستدردولتنداشت؛امااكنون21
درصدآنهاپوپوليستهستندياسياستهايپوپوليستي
را در بهبود ش��رايط اقتصادي موثر ميدانند .دليل عمده
اين اتفاق هم اش��تباهات دولتها در رسيدگي به بحران
مهاجرتاست.حتيآلمانكهاز 2015مهاجرانراباآغوش
باز پذيرفت و به ديگر اعضاي اتحاديه اروپا گفت كه همين
كار را انجام دهند ،اكنون با افزايش حضور پوپوليستي در
پارلمانخوداز 5به 13درصد،مواجهشدهاست.پوپوليسم
چشمانداز اقدامات با انگيزه سياسي براي آسيب رساندن
به رقب��اي تجاري را تقويت كرده اس��ت .اياالت متحده و
اتحاديهاروپادرحالتهديدبهاعمالتعرفههايجديدعليه
يكديگرهستندوشركتهاچارهايجزبازنگريدرزنجيره
تامينجهانيخودندارند.ايناحتمالوجودداردكهاياالت
متحده و چين باالخ��ره يك توافق تجاري امضا كنند كه
از اعمال تعرفههاي جديد جلوگيري كند ،اما بعيد است
تعرفههايكنونيبهارزشملي 250ميليارددالر،لغوشوند.
اقتصاداياالتمتحدهدر 10سالگذشتهتقريبا 20درصد
رشد داشته است .ركود جهاني ناشي از بحران وام دهي و
ورشكستگي بانكهاي ليمان برادرز و بر استرنز نرخ رشد
اياالت متحده را به نصف كاهش داد .دايمون اخيرا در نامه
به سهامداران نوشته نرخ رشد امريكا در  10سال گذشته
بايد به 40درصد ميرس��يده است 20« :درصد نرخ رشد
بيشتر به معناي افزايش 4تريليون دالري توليد ناخالص
داخلي است كه بطور قطه ميتوانسته به افزايش بيشتر
دستمزدها منجر شود و به ما كمك كند تا كشور بهتري
بسازيم».اماسوالهايكليديجديديبهوجودميآيندكه
پاسخيبرايآنهاوجودندارد:چرارشداقتصاديوبهرهوري
بسيار ناچيز مانده است؟ و چرا نابرابري در درآمد و خيلي

كاترين دستور دهد در مدارس ،با استفاده از مجسمههاي
مومي كه شبيه انسانهاي زندهاند ،به دختران جوان درباره
روابط جنسي آموزش داده شود ،همان كاري كه خودش با
دخترشآنجليككردهبود.اينايدهتخيلي-كهبامقاومت
شديد كليساي ارتدكس در روسيه مواجه ميشد -تنها در
صورتيدرآنجااجراييبودكهازهمانقدرتزورساالريكه
وي نقدش ميكرد اس��تفاده ميكردند .نقطه قوت ديدرو
بههيچوجهدرفهمشازسياستنبود،بلكهدرباروريذهن
چاالك او بود ،و آمادگياش براي بهپرسشكشيدن ايمان
عصرروشنگري.در برادرزادهراموگفتوگوييداستانيكه
نوشتن آن را در بهار  ۱۷۶۱آغاز كرد و تا ( ۱۷۷۹يعني پنج
س��ال پيش از مرگ) كارش روي آن ادامه يافت ،ديدرو دو
شخصيترامعرفيميكند:من و او،كهدربارهامكاناخالق
ِ
حكومتتصادفوضرورتاست
عقالنيدرجهانيكهتحت
بحثميكنند .او بهاستهزاي«استا ِدفيلسوف»ميپردازد
كه بهشكلي احمقانه عقيده دارد ذهنهاي روشنييافته از
انجامدادن كارهاي خوب لذت ميبرند« :من به حكمت و
فلسفهآفرينميگويم-حكمتسليمان:شرابهايخوب
بنوش،غذاهايخوببخور،بازنانزيبابرقص،برتختهاي
نرمبخواب-امابقيهاشمزخرفاست».فيلسوفهامعتقدند
كهماترياليسمخداناباورانهراهرابرايبهبودزندگيهمگان
بازميكند.اما او -كهنمايانگروجهيازديدروستكهآنرا
ازديگرانوشايدازخودشپنهانكردهبود-ميگويدفلسفه
ماترياليستي شايد موجب اشاعه يك زندگي غيراخالقي،
خودخواهانه ،و لذتجويانه شود .در روياي داالمبر ،كه در
سال ۱۷۶۹تكميلشد،ديدرودوبارهبهبررسيمبناياخالق
انسانحيوانراهمچونيكتصادف
ماترياليستيميپردازدو ِ
كيهاني به نمايش ميگذارد كه فاقد مقدار كافي از آزادي
اس��ت .در ژاك قضا و قدري ،گفتوگويي بين يك ارباب و
نوكرشكهآنراظرف ۲۰سالاز ۱۷۶۰بهبعدنوشتهاست،
اوامكانجامعهپايداررازيرسوالميبردواستداللميكند
كهچونانسانهاازحيثجسمانيدايماًتغييرميكنندپس
نميتوانندوابستگيبههمديگررا،حفظكنند.در راهبه،كه
مجموعهايازنامههايخيالياستكهحدود ۱۷۶۰نوشته
شدهامادر ۱۷۹۶انتشاريافته،ديدروانواعرابطهجنسيراكه
درميانزنانراهبهپديدارميشودبررسيكردهاست،مانند
سادومازوخيس��م .اين كتاب مدتها بع��د از مرگ ديدرو
مجادلهانگيز ش��د ،وقتي فيلمي از روي آن س��اختند و در
حكومتشارلدوگلدر ۱۹۶۶آنفيلمسانسورشد.اينادعا
كه ديدرو يك متفكر اصيل بوده متكي بر اين داستانهاي
ادبي است ،نه بر كاري كه در دايرهالمعارف انجام داد .البته
حتي با نظر به ايدههاي ارايهشده در اين متون داستاني نيز
مدعاياصالتچندانموجهنيست.صدسالقبلازديدرو،
بنديكت اسپينوزا نقدي بر دين يكتاپرستانه نوشته بود كه
بسيار دقيقتر از همه نوشتههاي ديدرو بود .در اواخر قرن
هفدهم ،فيلسوف پروتستان فرانس��وي ،پير بِيل ،واژهنامه
تاريخي و انتقادي ۹را منتشر كرد -كه بخشهايي از آن را
كاتريندرنوجوانيخواندهبود-ودرمقايسهبانقدهايديدرو
از همه جهت شكاكانهتر بود .پزشك و فيلسوف فرانسوي،
ژوليناوفرهدوالمتري،دردهه ۱۷۴۰دفاعيجانانهازلذت
جنسي كرده بود .شايد از همه جالبتر اين باشد كه ماركي
دو ساد ،كه تقريباً معاصر ديدرو بود ،از فلسفه ماترياليستي
اس��تفاده كرد تا نهفقط به دين حمل��ه كند بلكه نگاههاي
خوشبينانه اصح��اب دايرهالمعارف را نيز واژگون س��ازد.
برخالف ديدرو ،كه هرگز نتوانس��ت نزاع ميان جهانبيني
ماترياليستي و اميدواري انساني را حلوفصل كند ،دو ساد
آماده بود تا انتها پايبند فلس��فهاش بماند ،ف��ارغ از اينكه
نتيجهاشچقدرميتوانستشومباشد.ديدرو،اينشخصيت
خودسرواندكيدلربا،چيزچندانينميتواندامروزبهماياد
بدهد .او با تسليدادن ليبرالهاي قرن بيستويكم ،در اين
عصربياطميناني،بهآناناجازهميدهدخيالكنندمثلاو
آزادانديشهستند،حتيوقتيكهبااضطراببهراستكيشي
روشنگري كه او به استقرارش كمك كرد چنگ مياندازند.
نافذترينديدگاهدربارهاينفيلسوفكماكانهمانديدگاه
كاتريناستكهبهپروازخيالاونگاهميكردوآنرامياستود
اماهرگزآنخياالتراباواقعيتاشتباهنميگرفت.

چيزهاي ديگر تشديد شده است؟ يكي از توضيحات رايج
درپاسخبهاينسوالها«،كساديسكوالر»است.دايمون
نوشته«:شنيدهامكهتقصيربرگردنطمعسازماني،ضعف
در مديريت ش��ركتها ،جابهجايي فرصتهاي شغلي از
فناوريهاي جدي��د ،مهاجرت يا تجارت و فقدان فناوري
افزايشبهرهوريانداختهشدهاست.يكيديگرازتصورات
مشترك اين است كه سرمايهداري و سرمايهگذاري آزاد
شكست خوردهاند .فكر ميكنم بعضي از اين استداللها
خيلي با مس��اله اصلي فاصله دارند ».يك��ي از اين موارد
قلمدادكردنشكافثروتبهعنوانمعياريبرايسنجش
نقصهاي س��رمايهداري است .اگر دس��تمزدها زيادي
افزايش يابند ،فدرال رزرو براي آنها سقف تعيين ميكند.
ظاهراسياستايناست.اگرامريكاييهابادرآمدمتوسط
نميتوانندپساندازكنند،آنگاهفاصلهآنهاباثروتمندانيكه
درحالخريددومينخانه،سهامواوراققرضههستندتنها
درشرايطيكاهشخواهديافتكهكنگرهبرايدرآمدهاي
آنهاازطريقمالياتسقفتعيينكند.مردماميدوارنداين
پولهامجدداتوزيعشودوشايدبرايارتقاءبيمهسالمتيا
كمكهزينهتحصيلدردانشگاههايدولتيهزينهگردد.
همهاينهااحتماالمورداستقبالقرارميگيردوسرماي هداري
را هم نميكشد .اما مساله اين است كه چه كسي منتظر
اجرايآنهاخواهدماند؟مشكلپوپوليسمياسرمايهداري
ياترامپملقببه«مردتعرفهاي»نيست.صنعتسياست
مشكل دارد .صنعتي كه در آن «اراده سياسي» تنها تا روز
انتخابات دوام ميآورد و اندكي پس از آن ناپديد ميشود يا
از سوي مخالفان مورد حمله قرار ميگيرد ،كاري از پيش
نخواهد برد و اينچنين اس��ت كه انتقاده��ا از نقصهاي
سرمايهداريوپتانسيلانقالبدر 10سالآيندههمچنان
شنيده خواهند ش��د .علت اين است كه هيچ كاري براي
درمانداليلاصليمشكلانجامنميشود.
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«تعادل» داليل رشد چشمگير واحدهاي مسكوني مهر در شهرهاي پرند و پرديس را بررسي ميكند

سرايت«جهشقيمتي» بهمسكنمهر
گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
از ابتداي سال  97همزمان با رشد قيمت ارز و سكه
ت واحدهاي
قيمت مسكن نيز دچار تنش شده و قيم 
مسكوني همگام با رش��د نرخ تورم در برخي از نقاط
كشور شاهد افزايش  30تا  70شد .دراينبين قيمت
واحدهاي مس��كن مهر نيز از اين رقابت جا نمانده و
چند برابر ش��د .به گفته بسياري از كارشناسان يكي
از داليل رش��د قيمت واحدهاي ش��هرهاي اقماري
كالنش��هر بهخصوص تهران رش��د قيم��ت اجاره و
خريدوفروش مس��كن در خود ش��هرها بوده است.
چراكه بخش اعظمي از ش��هروندان توانايي تأمين
اجارهبها و خريد ملك در داخل ش��هر را ندارند و به
حاشيه شهرها هجوم آوردند .به اعتقاد كارشناسان
رشد قيمت مسكن مهر ناشي از چند رفتار واكنشي
از سوي سه بخش توليدكننده ،مالك و مشتري بوده
است .بررسيهاي ميداني بازار مسكن در شهرهاي
اقماري نيز بهوضوح نشان ميدهد قيمتهاي پايين
زمين و منافع س��ود سازنده از س��اخت ملك در اين
شهرها ،توانايي خريد ملك از سوي مشتريان و طمع
مالكان باعث افزايش عرضه و تقاضا در اين نقاط شده
و اين افزايش رش��د قيمتها را در پي داشته است؛
اما در كن��ار اين موارد تكميل خط��وط مترو پرند و
هشتگرد در شهرهاي اقماري تهران نيز باعث شده
زمزمههاي رشد قيمت شنيده شود؛ و از آنجاييكه
ش��هرهاي اقماري اين كالنش��هر نوع��ي الگو براي
شهرهاي جديد است انتظار رشد قيمت در شهرهاي
جديد نيز دور از ذهن نيست.
   نگاهي به آخرين نرخهاي مسكن مهر
آخرين نرخهاي پيش��نهادي از واحدهاي مس��كن
مهر پرديس در بهمنماه  ۱۳۹۷حدود  ۱۵۰تا ۲۷۰
ميليون تومان است .در پرند نيز با  ۵۵تا  ۹۰ميليون
تومان يك واحد امكان خريد يك واحد مسكوني در
بهمن ماه وجود داشت .همچنين در هشتگرد قيمت
مس��كن مهر كمي بيش از  ۶۰ميلي��ون تومان بود.
ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان غير مس��كن
مهر در ش��هر جديد پرديس حدود  ۳ت��ا  ۶ميليون
تومان بسته به ويژگيهاي ملك ،نوع ساخت و متريال
استفاده شده در آن ،سن بنا ،متراژ ،موقعيت و ...متغير
اس��ت .در ش��هر جديد پرند نيز در برخي از فازهاي
اين شهر جديد هر مترمربع آپارتمان مسكوني غير
مسكن مهر ،بطور متوسط ،بين حدود  ۲تا  ۶ميليون
تومان خريد و فروش ميشود .اين در حالي است كه
واحدهاي مسكوني احداث شده روي زمينهاي ۵۰۰
تا هزار مترمربعي در اين شهر جديد ،بطور ميانگين،
حدود يك تا  ۴ميليارد تومان قيمتگذاري ميشود
كه اين قيمتگذاري بسته به شرايط اين نوع امالك،
متفاوت است.
در عين حال ،به نظر ميرس��د ،قيمت پيش��نهادي
واحدهاي مس��كن مهر در ش��هرهاي اطراف تهران
نس��بت به بهمن ماه سال گذشته رشد قابل توجهي
داشته و از بازه  100تا  300ميليون تومان به بازه 300
تا  500ميليون تومان افزايش يافته است.
به گفته بسياري از دالالن مسكن قيمتهاي كنوني
واحدهاي مسكوني در شهرهاي جديد پس از آرامش
نسبي شهرها بعد از سيالب ،اتمام ماه رمضان ،تكميل
مترو و افزايش نرخ تورم با رش��د بيشتري هم روبرو
خواهد شد.
   رشد قيمت دور از انتظار نبود
در همين رابطه ،يك كارشناس مسكن بابيان اينكه
افزايش نرخ دالر ،نهادهاي ساختماني و ريسك باعث
افزايش قيمت مسكن در س��ال گذشته شد ،گفت:
بطور كلي همبستگي قيمتي مسكن بين كالنشهرها
و ش��هرها وجود ندارد و جهش قيمت در ش��هرهاي
متوس��ط بافاصله زماني نس��بت به كالنشهرهايي

مانند تهران رخ ميدهد .مهدي س��لطان محمدي
گفت :دراينبين ش��هرهاي اقماري با فاصله زماني
نسبت به شهرهاي متوسط به همبستگي قيمتها
واكنش نش��ان ميدهد بنابراين رشد قيمت مسكن
در ش��هرهاي جديد طي دو ماه اخي��ر دور از انتظار
نبوده است.اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه در
برخي از شهرها و حتي در بين مناطق يك كالنشهر
همبس��تگي منفي قيمتي نيز وجود دارد ،گفت :در
بازه زماني چندماهه ابتداي سال  ،97برخي از مناطق
 22گانه تهران رشد قيمتي كمتري نسبت به برخي
ديگر از مناطق داشتند.وي گفت :تأثير افزايش نرخ
تورم برنهادهاي ساختماني يكي از عوامل رشد قيمت
مس��كن در شهرها بوده اس��ت .بطور مثال ،در سال
گذشته قيمت فوالد نس��بت به سال  96حدود 2.5
برابر و قيمت محصوالت تأسيساتي مرتبط با بخش
مكانيك و برق  3برابر ش��د.به گفته اين كارش��ناس
مسكن ،بطوركلي تورم عمومي باعث افزايش قيمت
مسكن در كالنشهرها شده و به علت ظرفيت و توانايي
خريد متقاضيان ،اين افزايش در ش��هرهاي جديد با
فاصله زماني آهس��تهتر و كندتر بوده است و به نظر
ميرسد ،اين ش��هرها به علت نبود توانايي خريد در
ماههاي آتي وارد فاز ركود ش��ود .چراكه اين جوامع
ش��هري پذيرايي اين حجم از افزاي��ش قيمتها را
نداشته است.
   رونق مسكن مهر
بعد از فروكش بحران سيالب
در همين زمينه ،محمدعلي مهري ،كارشناس ارشد
شهرسازي گفت :برنامه كالن پروژه مسكن مِهر براي
تأمين مسكن قشر ضعيف جوامع شهري با استفاده
از زمينهاي رايگان يا خيلي ارزان در حاشيه و حتي
خارج از محدوده خدماتي شهرها با مصالح كم كيفيت
و بدون داشتن مجري ذيصالح از سوي دولت نهم
اجرا و در ابتدا با تقاضاي بسياري مواجه شد.
وي گفت :اما بعد از مدتي به علت نبود زيرساختهاي
حملونقل و زيس��تمحيطي پروژههاي شهرهاي
اقماري حين ساخت و سپس توسط بخش تقاضاها
تحريم و خيلي از متقاضيان كه ثبتنام كرده بودند
به تكاپوي پيشفروش و فروش واحدهاي ثبت نامي
كردهاند.مهري گفت :به علت دوري از مراكز شهري
و خدماتي ،نب��ود امكانات زيرس��اختي و رو بنايي،
عدم وجود س��اير كاربريه��اي الزم در مجتمعها
تكميلش��ده و همچنين كمبود منابع براي تأمين
زيرس��اختهاي حياتي باعث شد بيشتر واحدهاي
ش��هرهاي اقماري خال��ي يا به عنوان مس��كن دوم
استفاده شوند.
  طغيان گراني باعث تكميل پروژهها شد
اين كارشناس شهرس��ازي بابيان اينكه اين شرايط
ب��ه نحوي ج��دي بود كه دول��ت نيز رون��د تكميل
واحدهاي نيم��هكاره را تعطيل كرد ،گفت :با طغيان
گران��ي ماههاي اخير ب��ه بهانه گراني ارز و س��كه و
متعاقب آن كاالهاي اساس��ي ،مصالح ساختماني و
شايعات ،مس��كن نيز يكباره با افزايش قيمتهاي
تا چند صددرصدي ش��رايط را به مس��يري بُرد كه
اكثر متقاضيان موثر مس��كن و افرادي كه از طريق
وام مسكن متقاضي مس��كن بودند مستأصل شدند
و راهحلي جز ورود به شهرهاي اقماري نداشتند.
وي گفت :بههرحال در شهرهاي بزرگ ،گراني مسكن
توأم با ش��ايعات داغ منجر به افزايش تقاضا و عرضه
حداكثري در ش��هرهاي اقماري ش��ده و معامالت
فراواني در اين مناطق صورت گرفت.
مهري بابي��ان اينكه با افزايش بخش تقاضا قيمتها
گرانتر ش��د ،گفت :اينب��ار برگ برنده به س��مت
فروشندگان و مالكان سوق پيدا كرد و فروشندگان
از فروش واحدها منصرف ش��دند ب��ا اين تصور كه با

فروش خان��ه خود فردا روز واحد خ��ود را ميتوانند
باقيمت باالتري به بازار عرضه كنند .به همين دليل
در بُحبوحه اي��ن گرانيها تم��ام خانههاي كلنگي
بدون متقاضي در حاش��يه ،مسكنهاي مهرشهرها
و حتي روس��تاهاي بزرگ جان گرفتند و به سرعت
توانستند جايگزين واحدهاي آپارتمان متراژ پايين
در محلههاي متوسط شوند.
وي گفت :در اين ميان مس��كن مهر به لحاظ نوساز
بودن ،استفاده از مصالح نوين (هرچند كم كيفيت)
و ت��رس از افزايش قيمتها توانس��ت از بيتوجهي
چندس��اله نجات يابد و اعتباري كسب كند .مسكن
مهري كه تا سال گذشته حتي اقشار ضعيف جامعه
از انتخاب ناچاري آن اِبا داشتند يكشبه و در تالطم
گرانيه��اي اخير جلب نظر قش��ر ميان��ي جامعه و
متقاضيان موثر مسكن شد و به عنوان مأواي زندگي
خيلي از اقشار جامعه كه تا قبل از گرانيهاي اخير در
تكاپوي واحدهاي آپارتمان در محالت متوسط و رو
به باالي شهرها بودند شد.
اين كارش��ناس شهرس��ازي گفت :البته بخش��ي از
گرايشها به مسكن مهر مربوط به عدم جواب دهي
سرمايه و داراييهاي اقشار مصرفكننده براي خريد
مسكن در شهرهاي مادر بود به همين منظور بهناچار
به مس��كن مهر كه قيمت نسبتاً مناسبتري داشت
روي آوردند .اين مباحث باعث ش��د فروشندگان و
مالكان مسكن مهر نيز همپاي ديگر فروشندگان ساير
محلهها و حتي گام��ي فراتر قيمتها را به انتخاب و
باب ميل خود افزايش دهند.
وي گفت :ح��ال متقاضيان اين تص��ور را دارند اگر
امروزه خانهاي براي خود مهيا نكنند روزبهروز ارزش
پول آنها تن��زل مييابد و حت��ي در هفته و ماههاي
آينده نميتوانند همين مسكن مهر را بخرند .بر اين
اساس تقاضاي آنها براي خريد مسكن مهر افزايش و
خريدوفروش در اين واحدها رواج يافت .در اين ميان
مسكن مهر با اين حربه توانست از ركود خارج و قيمت
فزاين��دهاي براي خود كس��ب و چراغهاي خاموش
واحدها و بلوكها اين ش��هرهاي اقماري در تاريكي
ماههاي گذشته روشن شود.
مه��ري گفت :الزم به ذكر اس��ت تخريب تعدادي از
مسكنهاي در مسير س��يلهاي اخير مجدداً تقاضا
براي افزايش مس��كن مهر ايجاد ميكند .بطوريكه
ارزان بودن اين واحدها در مقايسه با ديگر مسكنها

رشد قيمت مناطق حاشيهاي

افزاي��ش حج��م نقدينگي،
ب��دون وج��ود برنامهريزي و
زمينهسازي مناس��ب براي
جذب و بهكارگيري در جهت
رونقبخشه��اي مختل��ف
اقتص��اد ،موج��ب آس��يب
رساندن به همان بخشهايي
ايمانرفيعي
خواهد ش��د ك��ه در صورت
كارشناسساختوساز
برنامهري��زي مناس��ب براي
جذب نقدينگي ،ميتوانس��تند از آن منتفع ش��وند.
س��يل اخير كه بخشهاي قابلتوجهي از استانهاي
شماليوغربيكشور رادربرگرفتهاست،مثالمناسبي
براي تجسم نحوه هجوم نقدينگي است .استانهايي
كه تا سال گذشته به دليل خشكسالي و عدم تغذيه
مناسب تاالبها از هجوم ريز گردها و نبود منابع آبي
براي رشد و توس��عه بخشهاي مختلف كشاورزي و
صنعتي رنج ميبردن��د ،در حال حاضر به دليل هجوم
سيالب و زيرآب رفتن زمينهاي كشاورزي و نابودي
تأسيسات و زيرس��اختها ،دچار زيانهاي هنگفتي
شدهاند .اگر براي جذب اين حجم عظيم از آب ورودي،
برنامهريزي صحيح وجود ميداشت ،آب شيريني كه
الزمه رشد و توسعه و آباداني اين بخشها بود ،تبديل
به عاملي براي نابودي جان و مال مردم نميشد .مشابه
اين سيل ويرانگر اما در بستر اقتصاد ،بيش از يك سال
استكهتمامبخشهايكشوررادرگيرخودكردهاست،
بطوريكه حتي افراد ساكن در دوردستترين مناطق
كشور نيز ،از آس��يب و گزند اين سيل ويرانگر در امان
نماندهاند .قطعاً تبعات هجوم سيل نقدينگي سرازير

شده در جامعه ،برخالف س��يل اخير ،به اين سادگي
فروكش نميكن��د ،كما اينكه با وجود تمام تالشها و
سياستگذاريهاييكهازسالگذشتهانجامشدهاست،
همچنان ش��اهد هجوم سيل نقدينگي به بخشهاي
مختلف اقتصاد كشور هستيم .متأسفانه سهلانگاري
و عدم درك و برنامهريزي صحيح براي شناسايي منشأ
بروز مشكالت و برخورد جزيرهاي با آن ،موجب شده تا
با ادامهدار شدن شرايط نابسامان اقتصادي ،هزينهها و
منابع ملي بسياري تلف شود .متأسفانه ،در زمان بروز
نابسامانيها ،بهجاي شناسايي علل و برخورد با ريشه
مشكالت ،به دنبال مرهم موقتي گذاشتن بر معلولها
ميروي��م .نمونه بارز آن ،برخورد قهري و س��طحي با

دالالن و اختص��اص چندين ميلي��ارد دالر ارز ۴۲۰۰
توماني از بيتالمال براي واردات كاالهاي اساسي بود
كهباوجودتماممبالغهزينهشده،شاهدافزايشقيمت
اين كاالها بوديم .محصول ورودي به بازار ،آخرين حلقه
زنجيره توليد است و قطعاً نميتوان با تحميل تورم و
هزينههاي سنگين به س��اير حلقههاي اين زنجيره و
واردكردن محصول ب��ا ارز ارزانقيمت از طرف ديگر،
باعث تنزل قيمت در كاالي توليدي شد.
بخش مسكن نيز در سال گذشته ازجمله بخشهايي
بودكهافزايشقيمتوتورمباعثتالطماتبسياريدر
آنشد.اينبخشكهتأمينكنندهيكيازاساسيترينو
حياتيترين نيازهاي افراد جامعه محسوب ميشود ،به

به عنوان جايگزين براي خانههاي تخريبشده و آن
دس��ته از افرادي كه اندك سرمايهاي دارند و منتظر
س��اخت مس��كن و حمايتهاي دولت��ي نميمانند
مناسب است.
وي درنهايت گفت :قيمتهاي فزاينده مسكن مهر در
ماههاي اخير ناشي از تقاضاي افرادي است كه توان
مالي براي واحدهاي ديگر ندارند.
  مقولهاي بسيار جدي
س��لطان محمدي در ادامه اين گزارش بابيان اينكه
رش��د قيمت مس��كن در ش��هرهاي جدي��د مقوله
بس��يار جدي است ،گفت :چراكه اين شهرها وظيفه
جاد ه جمعي��ت س��رريز كالنش��هرها رادارند و هر
ن��وع تنش قيمتي باعث افزايش حاشيهنش��يني در
كالنشهرها ميش��ود.وي گفت :نياز است ابزارهاي
جدي براي كاهش يا تثبيت قيمتهاي مس��كن در
شهرهاي اقماري اعمال شود چراكه در ماههاي آتي
هجوم متقاضيان به ش��هرهاي اقماري به علت رشد
چند برابري قيمتهاي مس��كن و اجارهنشيني در
كالنش��هرها و افزايش نرخ تورم دور از ذهن نيست و
مطمئنا در پس هجوم تقاضا مصرفي رشد قيمتها
سردرگمي مصرفكنندگان و داللبازي و سفتهبازي
وجود دارد.
     3تحليل مقطعي
براي واحدهاي شهرهاي اقماري
در همين رابطه ،عطا آيتاللهي با بيان اينكه وضعيت
كنوني مسكن همانند گلوله داغ است ،گفت :بخش
اعظمي از مالكان به دنبال يافتن مشتري و خالصي
از اين گلوله داغ هستند و مطمئنا در پس اين تبادل
و جابهجايي سفتهبازي و داللي وجود دارد.
اين كارش��ناس مس��كن گفت :هماكن��ون قيمت
واحدهاي مسكوني در ش��هرهاي اقماري دچار تب
داللي ش��ده و بههيچعنوان رس��مي نب��وده و فاقد
متقاضي مصرفي است چراكه آمارها نشان ميدهد
تعداد معامالت واقعي و انجامشده در چند ماه اخير
در شهرهاي جديد در حد انگشتشمار بوده است.
وي بابيان اينكه در حال حاضر التهاب قيمت مسكن
بعد از يكفاصله زماني وارد ش��هرهاي جديد شده
اس��ت ،گفت :اين بينظمي ناش��ي از ع��دم كنترل
قيمتهاي مسكن در ش��هرها و كالنشهرها است و

دليل وابستگي قابلتوجه به بخشهاي اساسي اقتصاد
كشور ،معموالً از گزند نوسانات سياسي و اقتصادي در
امان نميماند .در سال گذشته ،با وجود افزايش بيش
از  ۳۰۰درصدي قيمت ارز ،ش��اهد رشد حدود ۱۲۰
درصدي قيمت ملك در بخشهاي مختلف كش��ور
بوديم .ش��ايد علت كمتر بودن ميزان افزايش قيمت
در بخش مسكن نسبت به ساير بازارها مانند ارز و طال،
كاهش مي��زان تقاضا به دليل افت ت��وان خريداران و
متقاضيان در اين بخش باشد .از طرف ديگر ،به دليل
افزايش قيمت مصالح و كاه��ش تقاضا و كمتر بودن
ميزان سوددهي بازار مسكن نسبت به ساير بخشهاي
اقتصاد،ميزان ساختوعرضهمسكننيزكاهش يافت.
اينكاهشعرضهدركنارافتتوانماليخريدارانبراي
تهيهمسكنمناسب،باعثافزايشتقاضادربازاررهنو
اجارهوازطرفديگر،موجبهجومخريدارانبهمناطق
حاشيهايشهرهاشد.دركالنشهرهاكهافزايشقيمت
ملك ،نسبت به شهرهاي كوچك ،بسيار قابلتوجهتر
بود و همچنين به دليل جمعيت قابلتوجه اين شهرها،
شاهدافزايشقيمتدربخشهايحاشيهاي،مخصوصاً
مسكن مهر بوديم .ازجمله داليل ديگري كه ميتوان
براي افزايش تقاضا و بهتبع آن افزايش قيمت ملك در
بخشهاي حاشيهاي ش��هرها نام برد ،ادامهدار شدن
وضعيت تورم در س��ال جاري و ترس از افزايش مجدد
قيمت ملك اس��ت .افرادي كه تا سال گذشته اميدوار
به خانهدار شدن در مناطق مياني اين شهرها بودند ،با
افزايش قيمتها و كاهش ارزش پول ملي ،براي حفظ
ارزشسرمايهاندكخود،اقدامبهخريدملكدرمناطق
حاشيهايميكنند.

متأس��فانه با وجود صحبتها و سخنرانيها متعدد
مسووالن در رسانهها اقدامات شايستهاي براي تنظيم
قيمتهاي بازار مسكن انجامنشده است.به گفته اين
كارشناس ،يكي از راهكارهاي تنظيم قيمت مسكن
افزايش س��اخت وتوليد مسكن اس��ت اين در حالي
است كه در طي سالهاي اخير تعداد پروانه ساخت
بهشدت كاهشيافته و حتي بر اساس آمارهاي بانك
عامل بخش مسكن طي  ۱۰ماهه سال  96حدود ۲۹
هزار و  ۳۵۸فقره تسهيالت ساخت مسكن پرداخت
بوده كه اين عدد در سال  97به  ۲۳هزار و  ۷۰۰فقره
كاهشيافته است.
آيتاللهي با بيان اينكه بازار مس��كن در ش��هرهاي
جديد در چندماهه آينده بايد در انتظار چند رويداد
مهم باش��د ،گف��ت :اولين رويداد مرب��وط به هجوم
مس��تأجران كالنشهرها به ش��هرهاي جديد است؛
و ب��دون ترديد مآمن بعدي مس��تأجران جامانده از
قراردادهاي اجاره مسكن در تهران به  4شهر جديد
پرند ،پرديس ،هش��تگرد و انديشه پناه خواهند برد.
در اين ميان به نظر ميرس��د ،بيش��ترين مستأجر
به ترتيب وارد هش��تگرد ،پرند ،پرديس و انديش��ه
شود .دليل لحاظ ترتيب تنها به علت ارزاني و گراني
مس��كن در اين شهرها اس��ت .چنانچه ميدانيد در
حال حاضر ش��هر جديد انديش��ه طاليهدار افزايش
قيمتها اس��ت.وي گفت :اتفاق بعدي در شهرهاي
جديد مربوط ب��ه افزايش قيمته��ا در اين مناطق
اس��ت به طبع زماني كه متقاض��ي مصرفي در يك
محدوده زياد شود داللبازي و قيمتهاي كاذب به
وجود ميآيد بنابراين انتظار بعدي در شهرهاي جديد
انتظار داللي و قيمتهاي حبابي است.
اين كارش��ناس گفت :اتفاق س��وم مربوط به ركود
تورمي است زماني كه قيمتهاي مسكن بهصورت
دلخواه و بدون نظارت افزايش پيدا كند اين بازار دچار
ركود تورمي ميشود بنابراين به نظر ميرسد در چند
ماه اول ش��اهد رونق در ماههاي تابستان رو به پاييز
شاهد ثبات و در ماههاي پاييز و زمستان شاهد ركود
تورمي در بازار مسكن شهرهاي جديد باشيم .البته
تمامي اين پيشبينيها ميتواند با مديريت صحيح
روند مثبتي به خود بگيرد.
وي درنهايت گفت :با تحليلهاي فوق به نظر ميرسد
در روزهاي آتي ش��اهد رونق تنشي و در ادامه ركود
تورمي در شهرهاي اقماري كالنشهرهاي باشيم.

از ديدگاه ديگر ،ميتوان اين افزايش قيمت را ناش��ي
از ورود دالالن و سودجويان براي كسب حداكثر سود
از بخش مس��كن دانست .در حال حاضر كه بازارهايي
مانند ارز و طال در س��قف قيمتي خود اشباعشدهاند
و از س��ودهاي چند صددرصدي در اي��ن بازارها خبر
نيست ،سودجويان به فكر سرازير كردن نقدينگي به
بخش مسكن افتادهاند .ازجمله داليلي كه ميتواند اين
احتمال را تقويت كند ميتوان به عدم تناسب عرضه و
تقاضا در اين بخش نام برد .معموالً دالالن با فعاليت در
بازار معامالت مسكن ،اقدام به افزايش كاذب قيمتها
ميكنند .اين افراد ،بدون ورود به بخش ساخت امالك
كه فراين��دي طوالنيمدت و هزينهبر اس��ت فقط در
بخشمعامالتفعالهستند.البتهبايدتوجهداشتكه
زنجيره توليد مسكن هم در ماههاي اخير دچار افزايش
قيمت شده است .با وجود اعالم نظر برخي كارشناسان
مبني بر ع��دم افرايش قيمت ملك در س��ال جاري و
اشباع شدن بازار ،به نظر نميرسد بتوان بازار مسكن را
جداي از ساير بخشهاي اقتصاد تحليل كرد .درحالي
كه تورم بيش از 30درصد است ،چگونه ميتوان انتظار
عدم افزايش قيمت ملك را در سال جاري داشت؟ البته
بررسي آمارها و اعداد و ارقام اعالمشده در دوماهه اخير
نيز عدم تحقق اين پيشبينيها را تاييد كرده است؛ اما
در انتهاي مطالب بازهم تأكيد ميشود كه براي داشتن
تحليل صحيح در مورد شرايط بازار ملك ،بايد اين بازار
رادرضمنشرايطكلياقتصادموردكاوشقراردادوبايد
توجه داشت كه اقتصاد زنجيره بههمتنيدهاي متشكل
از بخشهاي مختلف و متأثر از ساير شرايط سياسي،
اجتماعي و فرهنگي جامعه است.

يادداشت
مسكن مهر هم
وارد بازي گراني شد

ليال درخشان |روزنامهنگار|
نام پروژه مس��كن مه��ر كه ميآي��د ناخودآگاه
واحدهايي فاقد كيفي��ت و نابرخوردار از حداقل
امكانات زيس��تي به ذهن متبادر ميش��ود .هر
چند كه قطعا بخشهايي از اين پروژه از كيفيت
و استانداردهاي الزم برخوردار هستند و به لحاظ
جانمايينيزدرمكانهايمناسبساختهشدهاند
اما در كل مس��كن مهر به نمايهاي از پروژههاي
بيكيفيت و نماد مسكن محرومان و تهيدستان
مبدل شده اس��ت ،در اين بين ،البته صفاتي كه
عباس آخوندي -وزيرس��ابق راه وشهرسازي-
نظيرمزخرف،سيبگنديده،پروژهخانمانبرانداز
و ...به مسكن مهرنس��بت ميداد بيش از پيش
سبب ش��د كه وجهه پروژههاي مسكن مهر نزد
افكار عمومي خدشه دارشود .با اين تفاسير ،وقتي
ميشنويم كه مسكن مهر هم خودش را به گراني
بيضابطه و افسارگسيخته بخش مسكن رسانده
است ش��ايد اندكي جا بخوريم ،چرا كه برايمان
دور از انتظاراس��ت كه اين پروژه هم با س��رعت
وارد بازي گراني مسكن ش��ود ،گويي از مسكن
مهر توقع داريم كه از توفان گراني قيمت مسكن
در امان باش��د ،اما واقع امر اين است كه بر اساس
گزارشهاي ميداني و اظهارنظر مشاوران امالك،
قيمت واحدهاي مسكوني مهر در اطراف تهران
و نيزبس��ياري از شهرهاي اقماري كالنشهرها با
افزايش دو برابري مواجه شده است.
ذكراين نكته ضروري است كه بر اساس آمارهاي
رس��مي عنوان شده از س��وي دفتربرنامهريزي
واقتصاد مسكن وزارتخانهراهو شهرسازي ،قيمت
مسكن در اسفند ماه سال گذشته نسبت به مدت
مش��ابه درسال  96با رش��د  97درصدي مواجه
شد .همچنين متوسط قيمت هر متر مربع واحد
مسكوني تهران در سال 97ازميانگين مترمربعي
س��ه ميليون تومان به متر مربع��ي  10ميليون
تومان افزايش يافت كه البته بر اساس آمارها در
فروردين ماه سال جاري اين عدد به متر مربعي
 11ميليون تومان افزايش يافته اس��ت.در عين
حال بررس��ي رفتار بازار مسكن بيانگر آن است
كه اساس��ا تهران به عنوان مرجع قيمتگذاري
بخش مسكن هميش��ه نقش آفرين بوده است،
بطوري كه به محض تغيير قيمتها در پايتخت،
مسكن ساير كالنشهرها و شهرها با اندكي تاخير
دستخوش تغييرات قيمتي ميشوند بطوري كه
تورممسكنبهمثابهيكبيمارياپيدميبهفاصله
كوتاهيبهتمامينقاطكشورسرايتپيداميكند.
اما با وجود اينكه معادله مذكور به عنوان يك رويه
ثابت بر روند بازار مسكن حاكم است،
امابنابهداليلمختلفوازجملهصفربودنقيمت
زميندرپروژهمسكنمهر،انتظارميرفتكهاين
واحدهادچارافزايشقيمتهانشوند.ايندرحالي
است كه از يك طرف بايد در نظر گرفت كه اساسا
با توجه به جهش قيمتي كه س��ال گذشته براي
حوزه مسكن رخ داد ،هيچ واحدي مسكوني در
سطح كشور از اين قاعده گراني قيمت در حاشيه
امن نماند و بنابراين طبيعي است كه مسكن مهر
نيز با وجود رايگان ب��ودن زمين وارد گود گراني
شود .از سوي ديگر ،هر چند كه قيمت زمين در
مسكن مهر صفر است اما به هر حال در ساخت
واحدهايمسكونيمهرازمصالحساختمانيبهره
گرفتهشدهاستكهبادرنظرگرفتنافزايشچند
برابري نرخ مصالح ساختماني در سال گذشته و
همچنين سايرهزينههاي اجرايي كه براي توليد
يك واحد مسكوني صرف ميشود ،ازاين منظر
ميت��وان گف��ت گران��ي واحدهاي مس��كوني
مهر داراي توجيه ميش��ود.اما ع�لاوه بر اين از
ديگرمواردي كه عنوان دليل افزايش دو برابري
قيمتمسكنمهرميتوانبهآناشارهكرد،مساله
افزايشتقاضابرايسكونتدرحاشيهكالنشهرها
است.باتوجهبهاينكهمتوسطقيمتهرمترمربع
مسكن در كالنشهر تهران به متري  10ميليون
تومان در سال گذشته رسيد ،اين امر عاملي شد
كه بسياري از اقشار متوسط براي هميشه فرصت
خانه دارشدن در تهران را از دست بدهند.
در چنين ش��رايطي اين قشر براي اينكه بتوانند
سرپناهيبرايخودخريداريكنند،شهركهاي
اقماري را بهترين گزينه براي خانه دارشدن خود
يافتند و بيشك اين مساله سبب افزايش تقاضا
براي واحدهاي مسكوني مهر شد و با توجه به اين
امر طبيعي است كه قيمت واحدهاي اين پروژه
تحت تاثير اين امر دچار افزايش قيمت ش��وند.
در واقع افت توان خريد مس��كن به دليل جهش
قيمتها در اين بخش سبب شد كه دهكهاي
مياني درآمدي ب��ه جاي اينكه در درون ش��هر
تهران اقدام به خريد مس��كن كنند در حاش��يه
شهرها مسكن مورد نيز خود را خريداري كنند و
بدينترتيب واحدهاي مسكوني مهرضمن اينكه
جاذب سريزجمعيت كالنشهرها شدند به دليل
تراكم تقاضا با افزايش دو برابري همراه شوند.به
واقعميتوانگفتتحتتاثيرمولفههاييادشده،
واحدهاي مسكوني مهر بدون اينكه دچار ارزش
افزوده شوند ،به دليل تورم مسكن و افزايش تقاضا
و افت توان خريد خانوارها ناگهان دچارافزايش
دوبرابري قيمتي شدند .در اين بين ،البته برخي
بر اين باورن��د كه تكميل خدم��ات زيربنايي و
روبنايي برخي از پروژههاي مسكن مهر در برخي
ازشهرهايجديدنظيرشهرجديدپرديسسبب
شده است كه قيمت اين واحدها ناگهان افزايش
يابد و بنابراين نبايد تمامي نوسانات قيمتي اين
پروژه را صرفا به تورم قيمت مسكن نسبت داد.
اما به هر روي ناظران بر اي��ن باورند كه بطور كلي
عامل اصلي افزايش دو برابري قيمت مسكن مهر
درشهرهاياقماريپايتختبيشترازاينكهناشياز
ارزشافزودهواقعيباشد،بيشازهرچيزيبرگرفته
از تورم قيمت مسكن طي سال گذشته بوده است.

اخبار
بازارفروشرايانهراكدترازهميشه

گارتنر| بر اس��اس تازهترين گزارشهاي منتشر
شدهازسويكارشناسانموسسهگارتنربازارفروش
رايانههاي شخصي در سه ماهه نخست سال جاري
ميالدي روندي نزولي را طي كرده اس��ت.با توجه به
ركوديكهدرسالهاياخيرگريبانگيربازارفروش
گوشيهايهوشمند و رايانههاي شخصي و لپ تاپ
شده است ،بيشتر كارشناسان و تحليلگران فعال در
حوزه فناوري برآورد كرده بودند كه بازار فروش اين
محصوالت در سالهاي آتي روندي نزولي را تجربه
خواهد كرد كه حاال به نظر ميرسد پيشبيني آنها
درست از آب در آمده است.
ميزانفروشرايانهولپتاپدرسهماههنخستسال
 ۲۰۱۹ميالدي شاهد يك كاهش  ۳الي  ۵درصدي
بوده و تنها  ۵۸.۵ميليون دستگاه رايانه در جهان به
فروشرسيدهاستكهاينارقامبهوضوحنشاندهنده
يك كاهش بيسابقه در استقبال كاربران از رايانه و
لپتاپاست.تحليلگرانپيشترنيزپيشبينيكرده
بودندكهباتوجهبهرشدوشكوفايي قابلتوجهيكه
درصنعتگوشيهايهوشمندبهوجودآمدهاست،
بازارفروشرايانهلپتاپوهمچنيندوربينبهميزان
قابلتوجهيدچارركودخواهدشد.

استراليا هم استفاده از تجهيزات
هواوي را كنار گذاشت

آسينايج|مقاماتچينيحاضردرسازمانتجارت
جهانيبهاسترالياهشداردادهاندكهمحدوديتهاي
اعمال شده توس��ط اين كش��ور عليه شركتهاي
مخابراتيچينيتبعيضآميزوغيررقابتياست.چين
تصريحكردهكهرويههاياسترالياناقضقوانينتجارت
جهاني است و بايد تغيير كند.به دنبال اعمال فشار
امريكابراستراليا،اينكشوراستفادهازتجهيزاتتوليد
شده توسط شركت هواوي براي توسعه شبكه نسل
پنجمتلفنهمراهخودراكنارگذاشتوهرگونهخريد
تجهيزات از هواوي را ممنوع كرد .اكثر كش��ورهاي
اروپايي در برابر اين فشارها مقاومت كرده و رويههاي
متفاوتيرادرپيشگرفتند.
نماينده چين در سازمان تجارت جهاني در اين مورد
گفته است :اقدامات استراليا تأثير بزرگي بر تجارت
بينالمللي دارد و ارتباطي با موضوع امنيت سايبري
نداش��ته و تنها به منزوي شدن كشورها ميانجامد.
چينهمچنينازاينكهاسترالياهيچسندرسميدر
مورداينممنوعيتمنتشرنكردهگلهكردهوخواستار
همكاري بينالمللي براي حل چالشهاي مربوط به
امنيتسايبريوامنيتشبكههاينسلپنجمشده
است.استرالياممنوعيتمذكوررااز ۱۸سپتامبرسال
 ۲۰۱۸عملياتي كرده ،اما هنوز واكنشي به اعتراض
مقاماتچينينشانندادهاست.

درخواست از مردم براي
نامگذاري يك منظومه شمسي

بي بيس�ي | س��تاره شناس��ان از مردم كمك
خواستهاند تا نام يك سياره در منظومه شمسي را
انتخاب كنند .اين سياره در سال ۲۰۰۷كشف شده
اما تاكنون نامگذاري نشده است.ستاره شناسان از
مردم عادي خواستهاند تا در نامگذاري يك سياره
منظومه شمس��ي به آنها كمك كنند.اين س��ياره
كوتوله كه در س��ال  ۲۰۰۷ميالدي كشف شده در
فاصلهاي دورتر از نپتون دور خورشيد مدار ميزند و
از زمان كشف تاكنون (OR۱۰ ۲۰۰۷ )۲۲۵۰۸۸
ناميده ميشود.
اكنون كاش��فان اين س��ياره از مردم خواستهاند
تا نام بهتر و جذابتري ب��راي آن انتخاب كنند.
گزينههاي انتخابي نيز  Gonggong، Holleو
 Viliهستند.هر نام كه در اين گزينش برنده شود
بطور رس��مي به بنياد بينالمللي ستارهشناسي
اراي��ه خواه��د ش��د Gonggong.الهه چيني
براي آب اس��ت .در افسانههاي چيني اين الهه به
ايجاد سيالب مشهور است Holle.الهه زمستاني
باروري ،تولد دوباره و زنان در اروپا بوده اس��ت .از
سوي ديگر Viliنيز يك الهه lتعلق به شمال اروپا
است .دانشمندان اين نامها را با توجه رنگ سياره
و انتظار ۱۲ساله براي نامگذاري آن انتخاب كردند.

ابداع ورزش جديد
توسط هوش مصنوعي

انگج�ت| يك آژان��س طراحي ب��ا كمك هوش
مصنوعي ورزش��ي جديد ابداع كرده اس��ت .در اين
ورزشدوتيم ۶نفرهدرزمينيباسهدروازهبايكديگر
رقابت ميكنند.بس��ياري از ورزشها ريشهاي چند
صدسالهدرسنتهايانسانيدارند.امابهنظرميرسد
اكنون رايانهها ورزشهاي جديد را خلق ميكنند.
درهمين راس��تا ش��ركت طراحي AKQAورزش
 Speedgateرا معرفي كرده اس��ت .اين نخستين
ورزش��ي اس��ت كه با كمك هوش مصنوعي انجام
ميش��ود.در ورزش مذكور تيمهايي  ۶نفره در يك
زمين بازي با  ۳دروازه باز با يكديگر رقابت ميكنند.
هنگامي كه توپ به دروازه اصلي پرتاب ميشود تيم
يكامتيازدريافتميكند.همچنيناگرتوپازدروازه
كمانهكند،تيمامتيازياضافينيزدريافتميكند.
بازيكناننيزبايدمدامدرحالحركتباشندوتوپنيز
بايدهرسهثانيهحركتكند.
 AKQAبراي ابداع اين باز ي اطالعات  ۴۰۰ورزش
فعلي در يك ش��بكه هوش مصنوع��ي وارد كرد .در
مرحله بعد طرح اوليهاي از ورشها و قوانين به وجود
آمد.بسياريازاينورزشهاوقوانينغيرواقعيبودند.
بنابراينكارشناسانبهتدريجويژگيهايمناسبرا
جداكردندودرنهايتسهورزشباقيماند.درمرحله
آخر ب��ا آزمايش واقعي ورزشه��ا Speedgateبه
عنوان ورزش جديد انتخاب شد .اين آژانس طراحي
حتي از هوش مصنوعي براي طراحي لوگوي بازي
نيز استفاده كرده است AKQA.مشغول مذاكره با
مقاماتورزشيايالتاورگاندرامريكااستواحتماالً
درتابستانيكليگدرونشركتيايجادشود.
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دانش و فن

اما و اگرهاي يك تصميم

ورود چشم باداميها به زيرساختهاي ارتباطي كشور

گروه دانش و فن | مرجان محمدي|
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند كه سيستمهاي
ارتباطي و اطالعاتي يك كش��ور بايد داراي باالترين
سطح امنيتي باشد،چرا كه به اعتقاد اين كارشناسان
و صاحبنظران شبكههاي مخابراتي و زيرساختهاي
ارتباطي از جمله حساسترين تجهيزات يك كشور
محسوب ميشود كه بايد از امنيت ويژهاي برخوردار
باشد ،از همين رو است كه طي چند سال اخير بسياري
از كشورهاي سطح اول دنيا خواستار خروج چينيها
از تجهيزات مخابراتي خود شدهاند،چرا كه معتقدند
سيس��تمها و تجهي��زات مخابرات��ي چينيها عالوه
بر داراب��ودن حفرههاي امنيتي ،ب��ه راحتي نيز مورد
جاسوسي قرار مي گيرد.
بر اس��اس اين گزارش در س��اليان اخير پس از آنكه
شركتهاي چيني توليدكننده تجهيزات مخابراتي
توانس��تند جايگاه برجستهاي به عنوان تامينكننده
تجهي��زات مخابرات��ي در سراس��ر دنيا پي��دا كنند،
گزارشهاي متعددي در رابطه با ريسكهاي امنيتي
استفاده از تجهيزات مخابراتي خارجي در كشورهاي
مختلف منتشر شده اس��ت .علت اصلي نگرانيهاي
موجود در اين زمينه ،اعتقاد متخصصين مخابراتي به
اين موضوع است كه با ارتقاء سطح فناوري تجهيزات
مخابراتي ،كش��ف حفرههاي امنيت��ي در تجهيزات
شبكههاي مخابراتي كاري سخت و پرهزينه خواهد
بود ،لذا ارزيابي دقيق امنيتي اين تجهيزات براي اغلب
مشتريان تجهيزات خارجي كه عمدتا به دنبال كاهش
هزينه تمام شده خريد هستند ،امكان پذير نيست.
در نتيجه ،تصميمگيران دولتي در كشورهاي مختلف
ي امنيتي ذاتي كه در استفاده از
در واكنش به چالشها 
تجهيزات مخابراتي خارجي وجود دارد ،استراتژيهاي
مختلفي را براي حفظ امنيت ش��بكههاي اطالعاتي
خود ،در دس��تور كار خود قرار دادهاند .به عنوان مثال
سياستي نظير حمايت گس��ترده از توليدكنندگان
داخلي براي س��اخت تجهيزات راهبردي شبكه ،در
حال حاضر در كشورهايي نظير هند و كره جنوبي و از
دو دهه پيش در كشوري مانند چين دنبال ميشود.
اين در حالي است كه چينيها در اين عرصه نيز به توليد

تجهيزات مخابراتي ورود كردهاند و بيشتر كشورهاي
دنيا از تجهيزات مخابراتي چينيها استفاده ميكند،
اما با روي كار آمدن دولت ترامپ و بررسيهاي صورت
گرفته توسط متخصصان بسياري از كشورها مشخص
شد كه تجهيزات مخابراتي چينيها نه تنها بينقص
نيس��ت بلكه داراي حفرههاي امنيتي زيادي است و
حتي ترامپ در برههاي از زمان با عنوان اينكه چينيها
با تجهي��زات مخابراتي خود از كش��ورهاي مختلف
جاسوسي ميكنند اس��تفاده از تجهيزات مخابرات
چينيها به خصوص هواوي را ممن��وع اعالم كرد به
دنبال اين سياس��ت ترامپ خيلي از كشورها از جمله
كانادا،فرانسه،استراليا و ديگر كشورها اقدام به حذف
تجهيزات مخابراتي و موبايلي هواوي و ديگر برندهاي
چيني زدند مس��الهاي كه با اعتراض صاحبان چيني
اين برند مواجه شد اما كش��ورها يكي پس از ديگري
در حال خارج كردن تجهي��زات مخابرايت برندهاي
چيني به خصوص هواوي هستند و اين برند يكي پس
از ديگري مشتريان خود را از دست ميدهد و همين
مساله باعث شده است تا خسارت جبرانناپذيري به
اين برندهاي چيني وارد شود.
از سويي ديگر سياس��ت ديگري كه در كشورهايي با
حساسيتهاي امنيتي كمتر دنبال ميشود استفاده
از تجهي��زات مخابراتي توليد ش��ده در كش��ورهاي
همپيمان و ممنوعيت استفاده از تجهيزاتي است كه
در آنها احتمال سوءاستفاده وجود دارد ،به عنوان مثال
بسياري از كشورها نظير هند ،آلمان ،ژاپن ،انگليس،
اس��تراليا و امريكا ممنوعيتهاي جدي را بر استفاده
از تجهيزات شركتهاي هوآوي و  ،ZTEخصوصا در
بخشهاي زيرساختي خود اعمال كردهند.
اين در حالي است كه خبرگزاري فارس طي يادداشتي
اعالم كرده است «اخيرا وزير ارتباطات از جمعآوري
ت امريكايي سيسكو از شبكه ملي
كامل روترهاي شرك 
اطالعات به دليل مسائل پدافندي خبر داده است» و
اعالم كرده «قرار اس��ت تجهيزات يك شركت چيني
جايگزين اين تجهيزات شود،مسالهاي كه ميتواند از
منظر امنيتي با توجه به وضعيت حساس ايران از منظر
امنيتي و ارتباطي در منطقه و جهان ،چالشهايي را

ايجاد كند ».حال در شرايطي كه بسياري از كشورهاي
دنيا بهدليل ضعف مسائل امنيتي شركتهاي چيني
را كنار گذاشته يا در حال كنار گذاشتن هستند ،چرا
بايد تجهيزات مخابراتي و زير ساختي ايران به دست
چينيهايي سپرده شود كه در حال از دست دادن بازار
خود در دنيا هستند؟ و چرا به يكباره وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات اين تصميم را گرفته اس��ت جاي
تامل دارد.
طي تماس خبرنگار تعادل با روابط عمومي ش��ركت
ارتباطات زيرساخت كش��ور و همچنين مدير روابط
عموم��ي وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات براي
بررس��ي اين موضوع متاسفانه اين تماسها بيپاسخ

دريچه

كاربر

مخفي كردن عكس پروفايل واتسآپ از ديد غريبهها
مشبل| در اين گزارش به كاربران واتسآپ آموزش
داده ميش��ود كه چگونه دسترس��ي افراد غريبه به
اطالعات شخصي موجود در پروفايل خود را محدود
كنند.
به گ��زارش ايس��نا ،يك��ي از چالشهايي ك��ه براي
بس��ياري از كاربران در فضاي مجازي ممكن اس��ت
به وج��ود بيايد ،احتم��ال سوءاس��تفاده از تصاوير و
اطالعات خصوصي آنها در اپليكيشنهاي پيامرسان
و شبكههاي اجتماعي است كه موجب نگراني خيل
عظيمي از كاربران ش��ده اس��ت و آنها بدينترتيب
درص��دد يافتن راهي براي افزاي��ش امنيت و ارتقاي
حريم خصوصي هستند.
اپليكيش��ن پيامرس��ان وات��سآپ ك��ه هماكنون
بزرگتري��ن پلتفرم پيامرس��ان در جهان به ش��مار
ميرود ،ميزبان بالغ بر ي��ك ميليارد و  ۳۰۰ميليون
كاربر در جهان است.
اين روزها كه امنيت س��ايبري و حفاظ��ت از حريم
خصوصي كاربران در فضاي مجازي از اهميت خاص
و بس��زايي برخوردار شده اس��ت ،يكي از مسائلي كه
ممكن است ذهن خيل عظيمي از كاربران واتس اپ
را به خود درگير كرده باش��د ،امكان دسترسي افراد
غريبه به اطالعات ش��خصي و تصوير پروفايل آنها در
اين پيامرسان است .حاال كارشناسان فعال در حوزه
فناوري در واكن��ش به اين دس��ته از كاربران كه در

اين خصوص ابراز نگراني كرده و به دنبال راهي براي
جلوگيري از دسترسي افراد غريبه به اطالعات پروفايل
خود هستند ،در گزارشي به آنها اعالم كردهاند كه تنها
كافيست با فعالسازي تنظيمات واتس آپ در گوشي
خود ،دسترسي افراد غريبه را محدود و متوقف كنند.
اين بدان معناس��ت كه كاربران واتسآپ بايد بدين
منظور وارد بخش تنظيمات اين پيامرس��ان شده و
سپس در قسمت حساب كاربري وارد حريم خصوصي
شوند و با كليك روي تصوير پروفايل ،گزينه دسترسي
افراد را روي هيچ كس قرار دهند.
با اجراي اين مراحل در قسمت تنظيمات واتس اپ،
ديگ��ر هيچ فرد غريب��هاي قادر نخواه��د بود تصوير
پروفايل شما را مش��اهده كند .در اين قسمت گزينه
ديگ��ري نيز تحت عن��وان «مخاطبان م��ن» وجود
دارد كه در صورت دلخ��واه ،قادر خواهيد بود تنها به
مخاطبان خود ،يعني آن دس��ته از افرادي كه شماره

«واكنش»
بهلينكدينآمد

ارسال امواج راديويي زير زمين
و دريا با آنتن تو جيبي

رويداد

تك كرانچ | به نظر ميرس��د كه ش��بكه اجتماعي
لينكدين به تقليد از اپليكيشنهايي مثل فيس بوك
قابليت واكنش نشان دادن به پستهاي منتشر شده را
به اين پلتفرم اضافه كرده است.
لينكدين كه يكي از بزرگترين شبكههاي اجتماعي
توسعه داده شده توسط شركت مايكروسافت به شمار
ميرود ،حاال به نظر ميرس��د كه ميخواهد از س��اير
پلتفرمهاي موفق در جهان همچون فيسبوك تقليد
كرده و قابليتهاي مشابهي را به پلتفرم خود بيفزايد.
لينكدين عالوه بر اليك كردن از اين پس به كاربرانش
اين امكان را ميدهد تا به پستهاي منتشر شده و به
اشتراك گذاشته شده از س��وي مخاطبان و دوستان
خود واكنش نشان دهند .اين قابليت كه ظاهراً تحت
عنوانهاي  celebrate، insightfulو curious
به پلتفرم لينكدين اضافه شده است ،به كاربران اجازه
ميدهدتادرصورتنيازبهپستهايموردنظرواكنش
مربوطه را نشان دهند .به گفته بسياري از كاربران در
فضاي مجازي اين قابليت رياكش��ن ي��ا واكنش در
لينكدين ب��ه هيچ عنوان باري منفي نداش��ته و بدان
معناست كه كاربران در لينكدين تنها قادر خواهند بود
واكنشهايمثبت ،سازنده و مفيدنسبتبهپستهاي
منتشر شده دوستان خود نشان دهند.شبكه اجتماعي
لينكدين طبق تازهترين آمارهاي منتشر شده ميزبان
بال��غ بر  ۶۰۰ميليون كاربر اس��ت كه برخالف س��اير
شبكههاياجتماعيهمچونفيسبوكواينستاگرام،
تنها به منظ��ور يافتن ش��غل ،ارتباط با هم��كاران و
اطالعرسانيهاي كاري و تحصيلي استفاده ميشود.

گيزمك| امريكاييها موفق به توليد آنتني شدند كه
به اندازهاي كوچك است كه در جيب جا ميشود ولي با
اين وجود ميتواند امواج راديويي را در مسافتي طوالني
و حتي زير زمين و دريا پراكنده كند.
آزمايش��گاه ملي شتابدهنده اس��لك كه متعلق به
وزارت نيروي اياالت متحده امريكا اس��ت ،يك آنتن
جمع و جور ساخته كه ميتواند سيگنالهاي راديويي
را در مسافتهاي طوالني هوايي ،زير آب و حتي زمين
پراكنده س��ازد.اين آنتن  ۱۰سانتيمتري از اثر پديده
«پيزوالكتريك» (فش��اربرقي) اس��تفاده ميكند تا
امواجي با «فركانس خيلي پايين» ( )VLFايجاد كند.
اثر پيزوالكتريك توانايي برخي مواد براي تبديل انرژي
مكانيكي به انرژي الكتريكي و تبديل انرژي الكتريكي
به انرژي مكانيكي است.در شهر «آرلينگتون» امريكا
 ۱۲برج بزرگ قرمز و س��فيد وجود دارد كه هدف آنها
نگهداريكابلهااستكههركدامازيكشيبتاشيبي
ديگر  ۱.۷تا  ۲.۶كيلومتر اندازه دارند.
اين آنتن غول پيكر امواج راديويي را ارس��ال و دريافت
ميكند .ولي مشكل آن اين است كه سيگنالها را در
مسافتي كوتاه ارسال يا دريافت ميكند.
وليآنتنساختهشدهدر«آزمايشگاهمليشتابدهنده
اس��لك» ( )SLACتنه��ا  ۳۰۰پوند ب��وده و  ۳۰۰بار
كارآمدتر از ديگر آتنهاي فشرده با اندازه  ۳۰متر است
كه آزمايش شدهاند .پهناي باند آن هم ۱۰۰برابر بيشتر
از ديگر آنتنها است.
البته اين آنتن تنها براي ارس��ال امواج بزرگ نيست و
ميتوان طول موج را براي استفاده از آنتن تغيير داد.

ماند و هنوز مشخص نيست كه با وجود شرايط حساس
كشور اين تصميم قرار است اجرايي شود يا خير؟
از س��وي ديگر برخ��ي از توليدكنن��دگان تجهيزات
مخابرات��ي اين توانايي را دارند كه ب��ا حمايت وزارت
ارتباطات اقدام به توليد تجهيزات مش��ابه كنند و از
تجهيزات داخلي اس��تفاده ش��ود و برخي مناقصهها
به توليدكنندگان داخلي س��پرده ش��ود ،حال اينكه
به گفته فارس ،وزارت ارتباطات و ش��ركت ارتباطات
زيرساخت برخالف قانون مناقصات عمومي و قانون
ارتقاء س�لامت نظام اداري كش��ور ،مناقصات بزرگ
خود را كه اغلب نيز به صورت محدود ،ترك تشريفات
و عدم الزام برگزار ميش��وند ب��دون توجه به الزامات

ش توجيهي ترك
قانوني نظير انتش��ار عمومي گزار 
مناقصه ،مبلغ و طرف نهايي معامله و خالصه اس��ناد
مناقصه برگزار ميكنند ،به نحوي كه كه اس��ناد اين
مناقصات حتي جهت تطبيق فني با محصوالت داخلي
نيز در اختي��ار توليدكنندگان داخلي قرار نميگيرد،
مسالهاي كه براي بس��ياري از توليدكنندگان داخي
توجيه پذير نيست.
گفتني است مس��ووالن ارتباطي كشور در صورت
تمايل ميتوانند به اين س��وواالت پاسخ دهند ،چرا
كه تماس چندين باره خبرنگار تعادل با مسووالن
در خص��وص اين موض��وع تا تنظيم اي��ن گزارش
بيپاسخ ماند.

كسبباالتريننمره ماشينها درآزمونتوسط هوشمصنوعي
تماس آنها را در گوش��ي خود ذخيرهسازي كردهايد،
اجازه دسترسي و مشاهده تصوير پروفايل دهيد.
انج��ام اين مراحل به صورت كلي تا حد زيادي خيال
كارب��ران واتس آپ را از دسترس��ي اف��راد غريبه به
اطالعات شخصي موجود در پروفايل آنها راحت كرده
و امنيت سايبري و ضريب حفاظت از حريم خصوصي
آنها را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد.
اپليكيش��ن پيامرس��ان وات��سآپ ني��ز از قابليت
 EncryptionEnd-toEndيارمزنگاريپيشرفته
پشتيباني ميكند و از پروتكلهاي پيشرفتهاي براي
حف��ظ حريم ش��خصي كاربرانش برخوردار اس��ت.
اين اپليكيش��ن كه براي تمامي سيستمهاي عامل
اندرويد iOS ،و ويندوز قابل اس��تفاده است ،در سال
 ۲۰۱۶ميالدي لقب پركاربردترين پيامرسان جهان
را گرفت .واتس اپ از آن جهت ضريب امنيت سايبري
بااليي دارد كه مكالمات و اطالعات مبادله شده ميان
كاربران و مخاطبان به صورت كامل محافظت ش��ده
بوده و مكالمات ،اطالعات شخصي و خصوصي آنها از
سوي نهادهاي ديگر قابل رصد و ردگيري نخواهد بود.
ش��ركت فيسبوك با در اختيار گرفت��ن و تصاحب
شركت واتسآپ در س��ال  ۱۹ ،۲۰۱۴ميليارد دالر
كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن
قابليتهاي جديد بهدنبال جذب و حفظ طرفداران
اين پيامرسان بوده است.

درخواستپليسامريكابراي
دسترسيبهاطالعاتكاربران

انگجت|گزارشجديدنشانميدهددرخواستهاي
نيرويپليسامريكابرايدسترسيبهاطالعاتموقعيت
مكاني تلفنهاي هوش��مند در  ۶ماه اخير بهش��دت
افزايش يافته و حتي در يك هفته  ۱۸۰درخواس��ت
ثبت شده است.
نيروي پليس تلفنهاي هوشمند را گنجينهاي از شواهد
ميداند .در همين راس��تا منابع آگاه به نشريه نيويورك
تايمز اطالع دادهاند درخواستهاي نيروي پليس براي
دسترسي به مخازن اطالعاتي تاريخچه موقعيت مكاني
( )Location Historyموباي��ل از گ��وگل در  ۶م��اه
اخير بهش��دت افزايش يافته است.هرچند حجم دقيق
درخواستها مشخص نيس��ت اما در يك هفته نيروي
پليس  ۱۸۰درخواست ثبت كرده است .در برخي موارد
چنين درخواستهايي وسيعتر و حتي شامل اطالعات
صدها موبايل بودهاند.بسياري از اين درخواستها مربوط
به تعيين منطقه جغرافيايي است كه از گوگل ميخواهد
اطالعات مكاني هر دستگاهي كه از منطقهاي معين در
بازه زماني خاصي عبور كرده را در اختيار پليس قرار دهد.
در مرحله نخست گوگل اين اطالعات را بينام ميكند اما
اگرپليساعالمكنداطالعاتمذكوربارفتاريكمظنونيا
شاهد همخواني دارد نام و مشخصات حساس را در اختيار
پلي��س ق��رار ميدهد.وج��ود Location History
چندان عجيب نيس��ت .اين ويژگ��ي از  ۲۰۰۹ميالدي
تاكنون ارايه شده است و البته كاربر بايد رسماً اجازه دهد
تا گوگل بتواند اطالعات او را جمعآوري كند .در كنار اين
موارد نگرانيهاي حقوقي و فني زيادي درباره وابستگي
روزافزون پليس به  Location Historyوجود دارد.

ساينسنيوزديلي|سيستمهوشمصنوعيجديدي
كه توسط پژوهش��گران چيني ابداع ش��ده ،توانست
باالترين نمره ماشينها را در يك آزمون به دست آورد.
يك سيستم هوش مصنوعي چيني موفق شد باالترين
نمره ماشينها را در يك آزمون زبان انگليسي به دست
آورد.اگرچههوشمصنوعيازعهدهرقابتبادانشجويان
انس��ان برنميآيد اما اين نمره ،بهترين نمره براي يك
ماشينبهشمارميرود«.هايژائو»،پژوهشگر«دانشگاه
جيائو تونگ ش��انگهاي» چين و همكارانش براي اين
بررسي ،بيش از ۲۵هزار آزمون درك مطلب انگليسي را
به هوش مصنوعي آموزش دادند.
هر مطلب آزمون ،بين  ۲۰۰تا  ۳۰۰واژه و مجموعهاي
پرسش چند گزينهاي را ش��امل ميشد .اين بررسي،
آزمونهاي��ي را در ب��ر ميگرفت كه براي س��نجش
دانشجويان ۱۲تا ۱۸سالطراحيشدهاند.اگرچهپاسخ
برخي از پرسشها ،مستقيماً در متن وجود داشت اما
بيش از نيمي از آنها ،نيازمند استدالل بودند .براي مثال،
يكي از پرسشها ميخواهد كه بهترين موضوع را براي
متن مورد نظر مشخص كنيد.
هوش مصنوعي پس از آموزش موفق شد مجموعهاي
شامل  ۱۴۰۰آزمون را پشت س��ر بگذارد و نمره  ۷۴را
كسب كند كه در ميان رتبههاي حاصل از آزمونهاي
ماشيني پيشين ،بهترين نمره به شمار ميرود.ژائو در
اين پژوهش ،از يك سيستم مبتني بر هوش مصنوعي

استفاده كرد كه ميتواند قس��متهايي از متن كه به
پرس��ش مربوط هستند ،تش��خيص دهد و بهترين و
منطقيترين پاسخ را انتخاب كند.
پيش از اين نيز ،سيستم مبتني بر هوش مصنوعي كه
توسط يك شركت چيني فعال در حوزه فناوري موسوم
به «تنسنت» ابداع ش��ده بود ،موفق شد نمره  ۷۲را در
آزمون كسب كند .هوش مصنوعي تنسنت ياد گرفت
اطالعات هر گزينه را مقايس��ه كند و تفاوتهاي بين
آنها را براي يافتن پاس��خ به كار ببرد.درك زبان انسان،
كار دش��واري براي هوش مصنوعي به ش��مار ميرود
زيرا براي اين كار بايد مفاهيم و س��رنخهاي نهفته در
هر جمله را بفهمد.گروه ژائو قص��د دارند قابليتهاي
هوش مصنوعي خود را بهبود بخشند .آنها براي اين كار،
تالش ميكنند تا سيستم هوش مصنوعي را براي درك
اطالعات هر جمله اصالح كنند و قابليت درك واژهها را
در آن گسترش دهند.

شكست يك تيم حرفهاي بازي ويديويي از هوش مصنوعي
انگج�ت | هوش مصنوعي ش��ركت «اوپن ايآي»
( )OpenAIتوانس��ت يك تيم حرفهاي از بازيكنان
بازي اس��تراتژيك  2 Dotaرا شكس��ت دهد .اكنون
اين هوش مصنوعي همه بازيكنان مدعي اين بازي را
حريفميطلبد.
بهترين بازيكنان بازي استراتژيك  2 Dotaبه دنبال
افتخار شكس��ت دادن هوش مصنوعي شركت “اوپن
ايآي “ هستند.نس��خه پنجم اي��ن هوش مصنوعي
موسوم به OpenAI Fiveتوانست پنج بازيكن از تيم
 OGكه در سال  ۲۰۱۸ميالدي موفق به كسب عنوان
قهرماني جهان در اين بازي شده بودند را شكست داد.
سيستم يادگيري عميق اين هوش مصنوعي با تكيه
بر روشهاي تهاجم��ي و غير متعارف از جمله احياي
فوري قهرمانان يا همان هيروهاي بازي در مراحل اوليه
و انتخاب هيروهاي ارزشمند ،موفق شد .تيم  OGدر
حالي مبارزه را واگذار كرد ك��ه اولين دور بيش از ۳۰
دقيقه به طول انجاميد.
شركت اوپن ايآي از اين رقابت استفاده كرد تا نشان
دهد كه هوش مصنوعي ميتوان��د در كنار بازيكنان
انساني بازي كند و از سبك بازي آنها ياد بگيرد.
همگان ميتوانند در اين نمايشگاه از  ۱۸تا  ۲۲آوريل
با اين هوش مصنوعي در هر دو حالت تيمي و رو در رو
بازيكنند،امانبايدانتظارداشتهباشندكهبرنده شوند،
بلكهتنهاميتوانندببينندكهاينهوشمصنوعيچقدر
خوب است.البته اين هوش مصنوعي استراتژيهاي
كوتاهمدت را ترجيح ميدهد و در حال حاضر محدود
به بازي با مجموعهاي از قوانين محدود است .بنابراين
انسانها هنوز در تصميمات و استراتژيهاي درازمدت

بهتر هس��تند.اوپن ايآي يك ش��ركت پژوهش��ي
غيرانتفاعي هوش مصنوعي ( )AIاس��ت كه هدفش
توسعه هوش مصنوعي بيضرر ( )friendly AIبراي
خدمت به بشريت است .اين ش��ركت براي همكاري
آزادانه با س��اير موسسات و پژوهش��گران پتنتها و
تحقيقات خود را به صورت عمومي منتشر مينمايد.
بخشي از انگيزههاي بنيانگذاران اوپن ايآي ،به ويژه
ايالن ماسك و سام آلتمن به نگرانيهايي كه در رابطه با
تهديدهوشمصنوعيبرايموجوديتهايديگرتصور
ميشود ،ذكر شده است.
اين آخري��ن نمايش عمومي رب��ات  OpenAIبود،
بنابراين متأسفانه بعيد است كه در آينده شاهد چنين
مس��ابقهاي بين هوش مصنوعي و بازيكنان حرفهاي
باش��يم.با اين حال اي��ن پيروزي نش��ان ميدهد كه
 Fiveبه اندازه كافي قدرتمند است تا نه تنها در بازي
 2 Dotaبلك��ه در بازيه��اي ديگر ب��ا مكانيكهاي
متفاوت موفق شود.
توس��عه چنين نوعي از هوش مصنوعي به لحاظ فني
منجربهآموختنتكنيكهاييميشودكهميتواننددر
رباتها و خارج از دنياي بازي استفاده شوند.

بنگاهها
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درجلس ه پیگیری مفاد تفاهمنام ه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری فارس بررسي شد

نقش بنیاد برکت درتوانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس
معاون اس��تاندار فارس با تقدیر از فعالیتهای بنیاد
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در حوز ه اشتغالزایی تأکید کرد :اقدامات اینچنینی
بنیاد برکت باعث توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
استان فارس میشود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت ،جلس ه بررسی و
پیگیری اجرای مفاد تفاهمنام ه منعقده میان ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و اس��تانداری استان
فارس با حضور مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان این
بنیاد و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسع ه منابع
اس��تانداری فارس و جمعی از فرمانداران و رؤس��ای
دستگاههای اجرایی این استان برگزار شد.
در این جلس��ه ،مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و
توسع ه منابع استانداری فارس با اشاره به تفاهمنامه
 6500میلی��ارد ریالی میان س��تاد اجرای��ی فرمان
حضرت ام��ام(ره) و ای��ن اس��تانداری تصریح کرد:
ای��ن تفاهمنام��ه در حوزهه��ای مختلف��ی از جمله
محرومیتزدایی ،اش��تغالزایی ،عمرانی و زیربنایی،
اقتصادی و حمایتی تدوین ش��ده که خوش��بختانه
در بیش��تر حوزهه��ا با پیش��رفت مناس��بی در حال
انجام است.
یداهلل رحمانی ادام��ه داد :پروژههای اش��تغالزایی،
زیربنای��ی و عمران��ی ای��ن تفاهمنام��ه بهخصوص
در شهرس��تان کازرون با سرعت مناس��بی در حال
انجام اس��ت و پیشبینی میش��ود در زمان مقرر به
بهرهبرداری برسند.
مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��ع ه منابع
استانداری فارس فعالیتهای اشتغالزایی بنیاد برکت
در قالب این تفاهمنامه را مورد توجه قرار داد و تأکید
کرد :از چنین فرصتهایی باید به خوبی استفاده کرد،
بهخصوص که اش��تغال ،دغدغ ه مقام معظم رهبری
و س��ایر مسئوالن اجرایی کشور اس��ت .بهطور قطع،
فعالیتهای منجر به ایجاد کسبوکار از سوی بنیاد

برکت به رونق اقتصادی و توانمندسازی استان فارس
کمک شایانی میکند.مدیرعامل بنیاد برکت نیز در
این جلس��ه با تأکید بر نیم��هکاره نماندن پروژههای
در دست اقدام در اس��تان فارس و انجام کارها به نحو
احسن گفت :به زودی یک گروه از مدیران و معاونان
بنیاد برکت بهمنظور بررسی و پاالیش اولی ه طرحهای
منتخب پیشنهادی به استان فارس سفر خواهند کرد.
س��عید جعفری با اشاره به حضور بنیاد برکت وابسته
به س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام(ره) در  3هزار
روستای کشور خاطرنشان کرد :بنیاد برکت تعامالت
گس��تردهای را با هم ه دستگاههای اجرایی در سراسر
کشور دارد.
وی با تأکید بر تس��هیل و تس��ریع در پرداخت وام به
پروژههای تس��هیالتمحور و اجتماعمحور در دست
اقدام در استان فارس عنوان کرد :در بحث اشتغالزایی
اجتماعمحور در شهرس��تان کازرون فراتر از برنام ه از
پیش تعیینش��ده حرکت کردیم و تمام  150طرح
پیشبینی شده در  20روستای این شهرستان تا پایان
سال به بهرهبرداری کامل میرسند.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود :عالوه بر این  150طرح،
ایجاد تعداد 450طرح اشتغالزایی اجتماعمحور دیگر
را در سایر شهرستانهای استان فارس از جمله نیریز،
استهبان ،آباده ،بوانات ،خرمبید و ممسنی برای سال
آینده پیشبینی کردهایم که امیدواریم تا شهریورماه
 98به بهرهبرداری برسند.
جعفری در ادامه بر تس��ریع در س��اخت  500واحد
مس��کونی برای محرومین اس��تان ف��ارس در قالب
تفاهمنام ه س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام(ره) و
استانداری فارس تأکید کرد.
وی طرحه��ا و الگوهای اش��تغالزایی بنیاد برکت ،از
جمله الگوی اجتماعمحور را حاصل مطالعه و تحقیق
روی تجربههای موف��ق بینالمللی و داخلی در حوزه
کارآفرینی ذکر و تصریح کرد :امس��ال در قالب طرح

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر
اجراي اصل ۴۴قانون اساسي از تصويب واگذاري مديريت
سهام عدالت به مردم در كميسيون متبوعش خبر داد.

به گزارش س��نا ،حميدرضا فوالدگر ،رييس كميسيون
ويژه حمايت از توليد ملي و نظ��ارت بر اجراي اصل۴۴
قانون اساسي در گفتوگو با خانه ملت در تشريح نشست

اجتماعمحور «س��حاب» (س��رمایهگذاری حمایتی
اشتغالزایی برکت) ،بیش از 10هزار طرح اشتغالزایی
را در 18استان کشور راهاندازی کردهایم که ایجاد بیش
از  40هزار فرصت شغلی را در پی داشته است.
مدیرعاملبنیادبرکتبااشارهبهاهمیتتأمیننهادهها
و پشتیبانی از محصوالت در فرآیند اشتغالزایی یادآور
شد :برای سال آینده توانمان را بر تأمین و تحقق این
دو مقوله متمرکز خواهیم کرد .همچنین در سال 98

ایجاد  15هزار طرح اشتغالزایی را در قالب طرحهای
اجتماعمحور ،تس��هیالتمحور و بنگاهمحور برکت
هدفگذاری کردهایم.
گفتنی است ،در س��فر مرداد ماه امسال رییس ستاد
اجرایی فرمان حض��رت امام(ره) به اس��تان فارس،
تفاهمنام�� ه  6500میلیارد ریالی میان این س��تاد و
اس��تانداری فارس برای توانمندس��ازی اقتصادی و
اجتماعی و محرومیتزدایی اس��تان فارس به امضا

رسید.براس��اس ای��ن تفاهمنامه ،س��تاد اجرایی در
طرحهای اقتصادی و زیربنایی تا مبلغ  6500میلیارد
ریال در استان فارس مشارکت خواهد کرد .این اقدام
شامل طرحهاي توانمندس��ازي اقتصادي با رویکرد
تولید و اش��تغال ،اجرا و تکمی��ل طرحهاي عمرانی،
زيربنايي ،فرهنگی ،اجتماعی و حمایتی در بخشهای
مختل��ف اس��تان ف��ارس ،از جمله در شهرس��تان
کازرون است.

در راستاي حمايت از سيلزدگان اعالم شد

روز گذشته كميس��يون متبوعش ،گفت :اليحه سهام
عدالت مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد طي  ۵سال
سهام عدالت به مردم واگذار شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي افزود:
اگرچه ساير مواد اين اليحه براساس اين موضوع مذكور
تصويبشداماتعيينتكليفجزيياتروشاجراوواگذاري
س��هام عدالت به مردم و مكانيزم نح��وه اعمال مديريت
مردم بر اين سهام به جلسه بعدي موكول شد .تا كارگروه
تغييرات الزم را اعمال كند.وي اظهار كرد :اليحه س��هام
عدالت اصالح مواد  ۳۴تا  ۳۸قانون اصل  ۴۴اس��ت؛ مواد
 ۳۵ ،۳۴و  ۳۷درباره واگذاري س��هام عدالت به مردم بود
كه تصويب شده و ماده  ۳۶حذف شد در ادامه مقرر شد؛
ماده ۳۸كه درباره مكانيزم مديريت مردم بر سهام عدالت
است در جلسه آينده بررسي شود.رييس كميسيون ويژه
حمايت از توليد ملي و نظارت ب��ر اجراي اصل ۴۴قانون
اساسي خاطرنش��ان كرد :دومين دستوركار كميسيون
ويژه از حمايت از توليد ملي بررسي طرح تفكيك وزارت
تجارت و خدمات بازرگاني از وزارت صنعت و معدن بود كه
تعيينتكليفنهايياينطرحبهجلسهبعديموكولشد.

كمك  ۱۵۰ميليارد ريالي همراه اول به سيلزدگان

داده است .وي اضافه كرد :برآيند اين عوامل سبب ايجاد
شرايطخوبيدرسالجاريشدهوبهنظرميرسدباتوجه
بهاينشرايطبازارسرمايهدرسالجاريبتواندنسبتبه
بازارهاي موازي بازدهي بيشتري براي سرمايهگذاران
ايجاد كند .اشتياقي در ادامه به عوامل محدودكنندهاي
چون وجود ريسكهاي سياسي در شرايط بازار سرمايه
اشاره و تصريح كرد :در اين ش��رايط اگر با ريسكهاي
سياسيموجودروبهرونبوديم،ميتوانستيمشاهدرشد
بهترينيزدراينبازارباشيم.

هم��راه اول در راس��تاي حمايت هر چه بيش��تر از
س��يلزدگان ۱۵۰ ،ميليارد ريال صرف تأمين اقالم
اساسي اين خانوارها كرد.
به گ��زارش تع��ادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت
ارتباطات س��يار ايران ،همراه اول در ادامه اقدامات
حمايت��ي خ��ود از س��يلزدگان و در چارچ��وب
مسووليت اجتماعي خود ،مبلغ  ۱۵۰ميليارد ريال
به تأمين اقالم اساسي خانوارهاي مناطق سيل زده
اختصاص داد.
اين اقالم اساسي شامل يخچال ،فرش ،ظروف منزل
و ديگر كاالهاي ضروري خانوادههاي آس��يب ديده
از سيل ميشود.
پيش از اين همراه اول با تكيه بر توان ارتباطي خود
و در راستاي اقدامات مسووليت اجتماعي ،برقراري
مكالمه در مناطق سيل زده را رايگان اعالم كرده بود.

بارانهاي اخير به معناي پايان
خشكسالي 35ساله نيست

تعهد امسال احداث  280واحد
براي اقشار كم درآمد است

كيفيت نان اولويت اصلي
نانوايان باشد

كاهش ذخاير دريايي در استان
بوشهر مشهود است

نگران فشار بانكها به
بدهكاران سيلزده هستيم

خراس�ان رض�وي|
مديرعامل آب منطقهاي
خراس��ان رضوي گفت:
زيرس��اختهاي شهري
مشهد براي  800هزار نفر
مناسب است درحالي كه
شاهد قريب به  3ميليون
نفر جمعيت در اين شهر هستيم.به گزارش ايسنا،
محمد عاليي ديروز در پنجاه و شش��مين جلسه
علني شورا كه در تاالر شهر برگزار شد ،اظهار كرد:
مشهد طي  60سال گذشته از رشد جمعيت بسيار
باالي��ي برخوردار بوده؛ بهنحوي كه س��ال 1335
جمعيتي حدوداً  248هزار نفر داشته و امروز اين
عدد به بيش از 3ميليون رسيده است.عاليي با بيان
اينكه «در  60سال اخير سهم  16درصدي مشهد از
جمعيت كل استان خراسان به  53درصد افزايش
يافته است» ،گفت :اين رشد در حالي اتفاق افتاده
كه زيرساختهاي شهري مش��هد حداكثر براي
جمعيتي  700تا  800هزار نفر مناسب است.وي
در ادامه خاطرنشان كرد :آب شهر مشهد از طريق
 457حلقه چاه و  4س��د تامين ميشود؛ ميانگين
آب تخصيص يافت��ه از اين س��دها  180ميليون
مترمكعب در سال است.

قزوين|مديركل بنياد
مس��كن وشهرس��ازي
اس��تان قزوين گفت :در
سال گذشته  170واحد
با معرفي  10هزار و 270
نفر به بانك براي دريافت
تسهيالت وديعه مسكن
احداث ش��د و تعهد امسال اس��تان ،احداث 280
واحد ديگر است.به گزارش ايلنا ،گونجي در نشست
با اصحاب رسانه به مناسبت سالگرد تاسيس بنياد
مسكن بيان كرد :در س��ال پنجاه هشت با دستور
امام خميني (ره) بنياد مس��كن انقالب اس�لامي
تشكيل شد و ماموريت اين اداره اجراي طرحهاي
هادي در روس��تاها ،س��نددار ك��ردن واحدهاي
مس��كن روس��تايي ،ارايه خدمات صدور پروانه،
بهسازي مسكن روستايي ارايه صدور پروانه و ساير
ماموريتهاي محوله است .وي گفت :در سالي كه
گذش��ت تعداد  107طرح استاني و  8طرح ملي با
اعتبار كامل 202هزار ميليارد ريال تهيه و بازنگري
ش��د.او اظهار كرد :در بحث صدور سند روستايي
 56هزار و  500فقره سند روستايي و  6هزار و 100
سند شهري در شهرهاي زير  25هزار نفر از سوي
بنياد مسكن صادر شد.

البرز|مع��اون نظارت و
بازرسي سازمان صنعت،
معدن و تجارت اس��تان
البرز ،گفت :در طرح ويژه
نظارت نوروز  98كه از اول
بهمن  97تا  15فروردين
 98انجام ش��د در بخش
ميزان بازرس��يها ،پروندههاي متش��كله و ارزش
ريالي تخلفات ،كيفيت و پخت نان در نانواييها در
صدر جدول جاي داشتهاند.
به گزارش ايلنا ،سيامك آقايي در جمع خبرنگاران،
اظهار داشت :در طرح ويژه نظارت نوروز  98تعداد
 13هزار و  468بازرسي صورت گرفت كه منجر به
كش��ف دو هزار و  248تخلف و تشكيل يك هزار
و  674پرونده ب��ه ارزش ريالي يك ه��زار و 777
ميليارد ريال شد.
آقايي درباره بيش��ترين تعداد بازرس��يها گفت:
كيفيت و پخت نان با دو هزار و  66مورد بازرس��ي،
حبوبات ش��امل عدس ،لوبيا ،نخود ،لپه و ...با يك
هزار و  780مورد بازرسي واقالم پروتئيني شامل
گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،تخم مرغ و ماهي با يك
هزار و  231مورد بازرس��ي در صدر بازرسيهاي
طرح ويژه نظارت نوروز  98جاي داشتند.

بو ش�هر | مد ير كل
ش��يالت اس��تان بوشهر
اظه��ار ك��رد :يك��ي از
مش��كالت پي��ش روي
شيالت اس��تان بوشهر،
كاهش ذخاي��ر دريايي
اس��ت.به گزارش روابط
عمومي شيالت بوشهر ،عباسعلي زنده بودي اظهار
كرد :يكي از راههاي تقويت مديريت ذخاير دريايي،
اجراي طرح دريابست است كه چند سال اخير در
استان بوشهر اجرا ميشود .اجراي اين طرح يكي از
ضرورتهاي دريا است كه در تصميم داريم اجراي
آن براي مدت بيش��تري ادامه پيدا كند.مديركل
شيالت استانبوشهر يادآور شد :طرحزيستگاههاي
مصنوعي سالهاي گذشته توسط شيالت استان
براي تقويت ذخاير دريايي ،اجرا و به دليل كمبود
اعتبار متوقف ش��ده اما جامعه صيادي با سرمايه
ش��خصي خود و مجوز ش��يالت اين طرح را اجرا
ميكنند.وي عنوان كرد ۱۰ :س��ايت با مساحت
 ۵۰۰۰هكت��ار س��طح مفيد زير كش��ت پرورش
ميگو در استان بوشهر اس��ت كه تصميم داريم با
برنامهريزي و حمايت دولت اين ميزان توليد را به
 ۲دوره در سال افزايش دهيم.

ايلام| نماين��ده مردم
اس��تان اي�لام در مجلس
ده��م ميگوي��د :فش��ار
بانكها به بدهكاران سيل
زده و ضامنهاي آنان جاي
نگرانيدارد.بانكهابايستي
در ش��رايط فعلي مردم را
درك كرده و با تمديد و استمهال تسهيالت اقدام الزم
را به عمل آورند.به گزارش ايسنا ،شادمهر كاظمزاده در
جلسه علني ديروز مجلس در نطق ميان دستور ضمن
محكومكردناقدامنابخردانهتأخيردولتترامپمبني
بر تروريستي خواندن سپاه پاسداران گفت :سيل اخير
بيشكخساراتزياديبرايكشورداشت.استانايالم
و شهرستانهاي آبدانان و بدره بيش از  ۲۰۰ميليارد
تومان خسارت ديدهاند .انتظار اين است كه با برنامهاي
جامع براي ترميم خرابيها اقدام الزم را به عمل آوريم.
نماينده مردم دهلران و آبدانان در مجلس افزود :در اين
سيل گذشته از تأمين ميلياردها مكعب آب شيرين و
كمك به حل مشكالت ريزگردها نكات مثبت ديگري
نيز به چشم خورد .مهمترين نكته مثبت اين اتفاق اين
بود كه استكبار جهاني با جلوگيري از ورود كمكهاي
بينالملليبرايسيلزدگانسعيبرنشاندادنناتواني
نظام و ملت ايران داشت اما شكست خورد.

احمد اش��تياقي ،مديرعامل كارگزاري بانك آينده در
خصوصروندفعليشاخصوبااشارهبهسكونبازارهاي
غيرمولدبهسناگفت:درنظرداشتهباشيددالرتنهاعاملي
استكهميتواندبرايسرمايهگذاراندربازارموازيايجاد
انگيزه كند؛ در اين بين بازارهاي ديگري مانند مسكن و
سپرده بانكي ديگر جذابيت زيادي براي سرمايهگذاران
ندارند .بازار دالر هم با توجه به محدوديتها و شرايطي
كهداردوقيمتيكهپيداكردهاست،ديگرجايمناسبي
براي ورود س��رمايهگذاران به نظر نميرسد .اشتياقي،

عامل ديگر در خصوص اين اتف��اق را اثر رويكرد جديد
بانك مركزي در نرخ سود سپرده دانست وگفت :با اعالم
بانكمركزيدرخصوصكاهشنرخسودسپردهوحتي
ارايهاليحهايبهمجلسدرخصوصكاهشهمزماننرخ
سودسپردهوتسهيالت،كمكخوبيبهرونقبورسشده
است .به گفته اين كارشناس بازار سرمايه فراهم شدن
شرايط ايجاد بازار متشكل ارزي ،موضوع ديگري است
كه سبب ميشود نرخ دالر كنترل شود اين موضوع نيز
تمايل سرمايهگذاري در بازاري غير از بازار ارز را افزايش

مركزي|شب گذشته ويدئويي در فضاي مجازي
منتش��ر ش��د كه حاوي تماس تلفني يك كودك
خمينيش��هري با مركز اورژان��س  ۱۱۵اصفهان و
درخواستكمكبراينجاتجانمادربود.
مس��وول اورژانس ۱۱۵شهرستان خمينيشهر در
گفتوگو با خبرنگاران در خمينيشهر ضمن تاييد
اينخبر،اظهاركرد:شنبهكودكيششسالهبامركز
اورژانس ۱۱۵اصفهان تماس ميگيرد و براي نجات
جان مادرش درخواس��ت كمك ميكند.مس��عود
پيرحاجيگفت:خوشبختانههمكارمادرمركزپيام
باحوصلهبهصحبتهاياينكودكگوشميكندو
شرححالكامليازويميگيرد.ويادامهداد:بااعزام
بهموقعنيروهاياورژانسوحضوردرمحل،مادراين
فرزند به بيمارس��تان منتقل ميشود و پس از انجام
اقداماتدرمانيالزمفردمذكورنجاتمييابد.

اصفهان|عيسيكالنتريمعاونرييسجمهور
و رييس سازمان حفاظت محيط زيست از غرفه
ذوبآهن بازديد كرد .عيس��ي كالنتري رييس
سازمان حفاظت محيط زيس��ت ضمن بازديد
از نمايش��گاه محيط زيس��ت با حضور در غرفه
ذوبآهن اصفهان و در گفتوگو با مس��ووالن و
كارشناساناينشركتدرجرياناقداماتمحيط
زيستي اين شركت قرار گرفت.

اين اقدامات همزمان با اعزام نيروها و كارشناس��ان
فني به مناطق س��يل زده براي حصول اطمينان از
پايداري شبكه صورت گرفت.
با گس��ترش آس��يبها و دامنه خس��ارات وارده به
خانوارها ،اقدامات حمايتي هم��راه اول با نيازهاي
واقعي مردم همسو ش��د و به سمت تأمين مايحتاج
ضروري سيلزدگان رفت و اقدامات مختلفي نظير
تأمين غذاي گرم ،ارس��ال  ۱۰۰۰تخته پتو ،ارسال
دو وانت پوش��ك بچه و اقالم بهداشتي ،ارسال ٦٠٠
ش��ارژر گوشي تلفن همراه ،تأمين بيش از  ۵۰پمپ
كف كش و لجن كش براي پاكس��ازي منازل ،و نيز
اعزام تيمهاي جهادي متشكل از كاركنان داوطلب
اين شركت انجام شد.
همچنين كاركنان همراه اول يك روز حقوق خود را
به مناطق سيل زده اهدا كردند.

احتمال عبور بازارسرمايه از بازارهاي موازي

كودك 6ساله خمينيشهري
جان مادرش را نجات داد

بازديد معاون رييسجمهوري
از غرفه ذوبآهن

حميدرضا فوالدگر:

مديريت سهام عدالت به مردم واگذار ميشود

اخبارشهرستانها

چهرههاياستاني

ديدارباكاركنانمركز
بهرهبرداريخطوطلولهگاز
ساري|رس��ول داودين��ژاد با حض��ور در مركز و
تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز نور ب��ا كاركنان اين
تاسيساتديداركردوسالنورابهآنانتبريكگفت.
ويباآرزويموفقيتوسالمتيبرايكاركنانوتشكر
وقدردانيازتالشهاييكسالهآنان،اظهاراميدواري
كردكهباهمتوتالشهمههمكارانبتوانيمدرسال
جاري نيزبا عزم جدي در پيشبرد برنامهها و رسيدن
بهاهدافسازمانيگامهايموثريبرداريم.

مشاركت مردم دركاالهاي
سالمت محور قاچاق
س�اري|معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي
مازندران از راهاندازي سامانه اينترنتي اطالعرساني
قاچاق كاالهاي سالمت محور جهت فرهم آمدن
امكان مشاركت مستقيم مردم در گزارش كاالهاي
سالمت محور قاچاق و غيرمجاز خبر داد.
محمدرضا شيران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم
پزش��كي مازندران ضمن اعالم مطلب فوق با بيان
اينكه در بازرسيهاي انجام ش��ده از  ۷۸۶۸مركز
عرض��ه و توزيع كاالهاي س�لامت محور ش��امل
محصوالت غذايي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي،
فرآوردهه��اي داروي��ي ،مكمله��اي تغذيهاي و
بدنسازي و ملزومات و تجهيزات پزشكي طي سال
 ۱۵۹۵۵۷،۱۳۹۷قلم انواع كاالهاي سالمت محور
قاچاق و نيز  ۸۱۰كيلوگرم برنج قاچاق مجموعاً به
ارزش ۶۹۴ ،۹۵۵ ،۷۵۲ ،۵ريال كشف شد؛ افزود،
طي اين بازرسيها ۳۴۲ ،واحد متخلف شناسايي
و  ۲۷۴پرونده كاالهاي سالمت محور به تعزيرات
حكومتي يا دادس��را ارسال ش��ده و  ۶۸پرونده نيز
به كميس��يون ماده  ۲۰قانون مرب��وط به مقررات
امور پزش��كي و دارويي ارجاع گرديده تا اقدامات
قانوني الزم بعمل آيد .شيران به اقدامات فرهنگي و
آموزشي مبارزه با قاچاق كاالهاي سالمتمحور در
سال  ۱۳۹۷اشاره كرد و افزود :دورههاي آموزشي
برگزار ش��ده در حوزه مبارزه با قاچاق محصوالت
سالمتمحور ۱۳۲۹۰نفر ساعت بوده كه نسبت به
سال قبل  ۲۰درصد رشد داشت .

بازارچه مرزي ماهيرود از
خساراتسيلدرامانماند
بيرجند|رييس س��ازمان بازارچههاي مرزي
خراسانجنوبي گفت :در پي بارندگيهاي اخير
با توجه به اخطاريهها و هش��دارهاي داده شده
تدابير الزم انجام و خوشبختانه سيالب هيچ گونه
خسارتي به بازارچه مرزي ماهيرود نداشت.
محمدرضافخردرارتباطباسيالبيشدنبازارچه
مرزيماهيروداظهارداشت:باتوجهبهاخطاريهها
و هشدارهايي كه داده شده بود اقدامات و تدابير
الزم برايپيشگيري از خسارت سيل و آبگرفتگي
انجام گرفت.وي با بيان اينكه خوشبختانه هيچ
مش��كلي براي بازارچ��ه ،پايانه م��رزي و قطعه
منفصلهماهيرودبهوجودنيامدهاست،اضافهكرد:
هيچگونه خسارتي به تأسيسات اين بازارچه وارد
نشده و در حال حاضر نيز فعال است.

ايجادكانالبرايجلوگيري
ب به گميشان
از ورود دوباره آ 
گرگان|مديرعام��ل ش��ركت آب منطق��هاي
گلستان از احداث كانال 4كيلومتري صفا ايشان
در گميشان خبر داد .علي نظري اظهار كرد :اين
پروژه با اثر بخشي محافظت از شهر و روستاهاي
گميش��ان جهت ممانعت از ورود آب انجام شده
است .وي با تاكيد بر اينكه طراحي و نظارت كامل
اينپروژههاباشركتآبمنطقهايگلستاناست،
افزود :در اين پروژه ارتش جمهوري اسالمي ايران
با ماشين آالت خود در احداث كانال نقش داشته
است .نظري در خصوص ترميم و تقويت ديواره
كانالاحداثيمحدودهروستاهايچارقليودهنه،
گفت:اينعملياتدرطولمسيركانالوبهصورت
نقطهاي انجام شده است.

اخبار
حذف رشتههايي
كه بازار شغلي ندارند

وزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريوزيرعلوم،تحقيقات
وفناوريدربارهرشتههايحذفشدهازدانشگاهها
بي��ان كرد :برخي از رش��تههاي ما ك��م طرفدار
هستند و در مقطع ارشد و دكتري تعداد كمي از
دانشجويانراموردپذيرشقرارميدهندكهبراين
اساس اين رشتهها حذف شدهاند .منصور غالمي،
وزير عل��وم ،تحقيقات و فناوري بعد از حاش��يه
برنامه همانديش��ي با اساتيد دانشگاههاي كشور
در خصوص تعامل دانشگاه با جامعه گفت :وزارت
علوم س��عي ميكند تا موضوعات و چالشهاي
پيشروي كش��ور را برطرف كند.سال گذشته به
كمكدانشگاهيانچندينبرنامهمتعدددرحوزه
ساماندهي ريزگردها ،مسائل و موضوعات مربوط
به زلزله و خشكسالي درياچه اروميه مطرح شد و
امس��ال هم با توجه به سيل اخير كه در كشور به
وقوع پيوس��ته است گروههاي علمي دانشگاهي
وارد عمل شدهاند .غالمي درباره رشتههاي حذف
ش��ده از دانشگاهها بيان كرد :برخي از رشتههاي
ما كم طرفدار هستند و در مقطع ارشد و دكتري
تعداد كمي از دانش��جويان را مورد پذيرش قرار
ميدهند كه بر اين اس��اس اين رش��تهها حذف
ش��دهاند زيرا بازار شغلي مناسبي برايشان وجود
نداشتهاست.وزيرعلوم،تحقيقاتوفناوريگفت:
البته وزارت علوم تالش دارد تا تمام رش��تههاي
دانشگاهيهمچنانتدريسشوندامابايدتوجهي
هم به بازار كار مناسب آنها داشته باشيم.

سه نوبته شدن امتحانات نهايي
دانشآموزان سيلزده

رييس مركز س��نجش و پايش كيفيت آموزشي
وزارتآموزشوپرورشازسهنوبتهشدنامتحانات
نهايي دانشآم��وزان مناطق س��يل زده خبر داد.
خسرو س��اكي درباره وضعيت برگزاري امتحانات
نهايي دانشآموزان مناطق سيلزده اظهار كرد :به
استناد رأي صادره درنوزدهمينجلسهكميسيون
معين ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش در تاريخ
۲۱فروردينماه،تصميماتيدربارهامتحاناتپاياني
نوبت دوم (خرداد) در مناطق سيل زده اتخاذ شده
است .او افزود :براي دانشآموزان پايههاي دوازدهم
و س��وم متوس��طه نظري ،فني و حرفهاي و پيش
دانش��گاهي نظام قديم عالوه برامتحانات خرداد و
شهريوريكنوبتديگردرتيريامردادبرگزارخواهد
شدتادانشآموزانمناطقسيلزدهكهبهتشخيص
مديركلاستانروندآموزشيآنهامختلشدهاستبا
تمايلوآمادگيخوددرهريكازنوبتهاي(خرداد،
تير يا مرداد و شهريور) شركت كنند .رييس مركز
سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و
پرورش اضافه كرد كه نمرات نوبتهاي تير يا مرداد
و ش��هريور در س��تون خرداد درج و قبولي خرداد
محسوب ميش��ود .ادارات كل آموزش و پرورش
اس��تان در صورت تمايل دانشآموزان به شركت
در امتحانات خرداد با بس��يج كلي��ه امكانات خود
بايد زمينه برگزاري امتحانات نهايي در شهرستان
محل سكونت يا نزديكترين محل به آنها را فراهم
آورند .ساكي با بيان اينكه به منظور ايجاد فرصت
آماده شدن براي ش��ركت در امتحانات نوبت دوم
(خرداد) س��اير پايههاي دوره تحصيلي به ادارات
كل استان اختيار داده ميشود متناسب با شرايط
منطقه امتحانات پاياني نوبت دوم را از اول خرداد تا
 ۳۱تير ماه برگزار كنند تا در صورت لزوم براي عقب
ماندگي ناشي از تعطيلي مدارس ،فرصت تشكيل
كالسهايجبرانيوايجادآمادگيبهتربرايشركت
در امتحانات براي دانشآموزان فراهم شود.

تكذيب كسر خدمت
مشموالن مناطق سيلزده

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي
مس��لح توضيحاتي را درباره چگونگي تغيير اعزام
به خدمت مشمول سربازي مناطق سيل زده و نيز
مش��موالن در خوزس��تان ارايه كرد .سردار موسي
كمالي درباره دغدغه و ابهامات برخي از مشموالن
س��اكن مناطق سيلزده در اس��تانهاي لرستان و
خوزستان گفت :ستاد كل نيروهاي مسلح با توجه
بهوضعيتمناطقسيلزدهاعالمكردكهمشموالن
دركداممنطقهازاستانهايگلستانولرستاناعزام
به خدمتش��ان تعويق افتاده يا ميتواند از مرخصي
اضطراري اس��تفاده كنند كه توضيحات ارايه شده
در اين خصوص موجود اس��ت .او درباره مشموالن
مناطق سيلزده استان خوزستان نيز اعالم كرد :در
اين زمينه به سازمان وظيفه عمومي ناجا اختيارات
الزم از س��وي ستاد كل نيروهاي مسلح داده شده تا
پس از بررس��يهاي الزم تسهيالت الزم براي اعزام
مشموالن به سربازي را در نظر بگيرند .همچنين به
فرماندهانيگانهايمناطقسيلزدهنيزايناختيار
داده ش��ده تا در مورد مرخصي اضطراري سربازان
در اين مناطق تصميمگيري كنن��د .كمالي درباره
اينكه چرا تاكنون مشخصاً مناطق سيل زده استان
خوزستاناعالمنشدهگفت:باتوجهبهوضعيتسيل
در اس��تان خوزستان مقرر شد تا پس از جمعبندي
نهايي و پيگيريهاي نماينده س��تاد كل نيروهاي
مسلح در اين استان ،اسامي اين مناطق اعالم شود.
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي
مسلح با تاكيد بر اينكه تسهيالت ارايه شده مربوط
به سربازان و مشموالن مناطق سيل زده است و كل
استان را شامل نميشود به ايسنا گفت :بنابراين آن
دستهازمشموالنيكهدراستانهايسيلزدهبودند
و شهر محل سكونتشان درگير سيل نبوده مشمول
اينتسهيالتنيستند.كماليدربارهابهامديگربرخي
از ساكنان مناطق سيل زده مبني بر اينكه تغيير دو
ماهه در اعزام سربازي به منزله كسر خدمت است؟
گفت:چنينچيزيبههيچعنوانتأييدنشدهوكسر
خدمت نيز به ساكنان مناطق سيل زده تأييد نشده
بلكهتنهااعزامبهخدمتشانبهتعويقافتادهاست.
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اقتصاداجتماعي

گزارش «تعادل» از وضعيت سيل در استانهاي كشور

ايران همچنان در آب

سيل در گلستان آرام گرفت ،از بارندگي جديد و روان
شدن سيل تازه در لرستان خبري نيست اما خوزستان
همچناندربحراناست،سيلبهسمتشادگانحركت
ميكن��د و پيش ميرود .بارشهايي كه از نخس��تين
روزهاي فروردين  98ش��روع شد همچنان در مناطق
مختلف كشور ،سيل به راه مياندازد ،خسارت ميزند
و رد خود را بر سر و روي شهرها به جا ميگذارد .از روز
گذشتهكرمان،خراسانجنوبيوسيستانوبلوچستان
هم با سيالب و روان شدن آب در سطح شهر دست به
گريبان شدند و هشدارهاي هواشناسي براي روزهاي
آينده ادام��ه دارد .با اين حال امدادس��اني در مناطق
سيلزدهازمرحلهمقدماتيخارجشدهوحاالبايدفكري
به حال بازس��ازي خرابيهاي آن كرد .آنطور كه وزير
كشور ميگويد ،بررسيهاي اوليه كميته خسارتها
حكايت از آن دارد كه حدود  ۳۵هزار ميليارد تومان به
مناطق سيلزده كشور خسارت وارد شده كه اين رقم
بيشتر همميشود.

سازوكارجبرانخسارتدرمناطقسيلزده
با گذشت بيش از بيست روز از نخستين روزهاي جاري
شدنسيلدرچنديناستانكشور،امدادرسانيهاوارد
مرحله بازسازي و جبران خس��ارتها شده است .روز
گذشتهوزيركشوردرنخستينجلسهقرارگاهبازسازي
و نوسازي مناطث سيلزده ،تعيين خسارتهاي وارده،
پرداخت غرامت به افرادي كه واحد توليدي و محصول
زراع��ي داش��تند و همچنين تامين وس��ايل زندگي
سيلزدگان را اولويت اول دولت اعالم كرد و به تشريح
برنامههاي دولت در اس��تانهاي سيل زده پرداخت.
عبدالرضا رحماني فضلي درباره اين موضوع بيان كرد:
در جلسه قرارگاه ،كارگروههاي پنجگانه و شرح وظايف
هركدامازاينكارگروههاتصويبشد.ميزانخسارتها
و برنامهها و اقداماتي كه هر كدام از دستگاهها بايد انجام
ميدادند ،ارايه ومقرر شد كه تمام اين برنامهها ظرف
مدتدوروززمانبنديواينزمانبنديبهقرارگاهاعالم
شود.دراينجلسهبحثمنابعنيزمطرحشد.باتوجهبه
توصيهمقاممعظمرهبريوتاكيدرييسجمهوريهمه
منابع الزم براي اين موضوع هم از رديفهاي بودجهاي،
هم از ماده  ۱۰و  ۱۲بحران و هم بيمهها و بانكها و در
صورت نياز استفاده از صندوق توسعه ملي مدنظر قرار
داشت .مجموعه خسارتهاي برآورده شده در كميته
خسارتها حدود ۳۵هزار ميليارد تومان تاكنون برآورد
شده است .اين برآوردها دقيق و كامل نيست و برآورد
اوليه است و هم در بررسيهايي كه مطابق با شاخصها
و استانداردها است امكان تغيير وجود دارد
وي افزود :مقرر ش��د كه همه دستگاهها با هماهنگي
و اط�لاع قرارگاه كار را انجام دهند يعني هيچ هزينه و
هيچ نوع كمك و پرداختي بدون هماهنگي با قرارگاه
انجام نميشود همچنين مصوب شد كه در امر نوسازي
و بازسازي از همه ظرفيت كشور از جمله همه نهادهاي
اجرايي و دس��تگاههاي عمومي ،غيردولتي ،نيروهاي

مسلحومردماستفادهكنيم.تعيينشدكهبنيادمسكن
دستورالعملي را تهيه و ابالغ كند و هر كس در كشور هر
چقدر ميتواند مسكن بسازد و در اين امر مشاركت كند
ومتناسببادستورالعملكارشراپيشببرد.دولتنيز
كمكهاوحمايتهايالزمراخواهدكرد.مسالهمهمتر
بازسازي و نوسازي است و اميدواريم در اين مرحله با
حمايت و همكاري همه دستگاههاي اجرايي ،نيروهاي
مسلح ،نهادهاي غير دولتي و به ويژه همه مردم بتوانيم
در اين حوزه نيز كارآمدي نظام را هم براي مردم و هم
در دنيا به منصه ظهور بگذاريم.
وزير كش��ور ادامه داد :اين سيل ميتوانست شهرهاي
گرگان ،بخشي از اهواز ،سوسنگرد ،حميديه ،بستان و
ُرّفيع را زير آب ببرد اما در هيچ كدام از اين شهرها سيل
جارينشدچراكهمديريتمناسبصورتگرفت.همه
دس��تگاهها و مردم تالش كردند و اميدوارم در مرحله
بازسازي و نوسازي نيز اين تالشها و همدليها ادامه
داشته باشد تا برگ ديگري از كارآمدي نظام را در اين
حوزه محقق كنيم.

سيل به خراسان جنوبي و رضوي رسيد
از  25فروردي��ن نيم��ه ش��رقي و جنوبي كش��ور هم
با بارشها درگير اس��ت و اس��تانهاي نيمه ش��رقي
كش��ور ك��ه  45درصد از مس��احت اي��ران را به خود
اختص��اص دادهاند در معرض خطر س��يل قرار دارند.
خراس��ان جنوبي يكي از اس��تانهاي متاثر از سامانه
بارشي اخير اس��ت كه همه شهرستانهاي آن به جز
بيرجند ،درگير س��يالب هس��تند .سد نهرين طبس
ب��ا وجود آنكه ي��ك ميليون مترمكع��ب آب آن براي
ورودي جديد تخليه ش��ده بود ،س��رريز ش��د .شدت
بارشها به حدي بود كه در برخي شهرستانها مانند
طبس ،زيركوه ،درميان و سربيش��ه تا  100ميليمتر
بارندگي گزارش ش��د و به همين دليل ديروز مدارس
 10شهرستاندرمقاطعتحصيليمختلفتعطيلشد.
بااينحال،بهگفتهسيدابوالحسنميرجليليمديركل
مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي ،در جريان
بارشهايديروزهرچندشاهدتخريبمنازلنبوديماما
سبب 91مورد آبگرفتگي منازل شدونيروهايامدادي
و عملياتي  16نفر را از مرگ حتمي نجات دادند.
خراس��ان رضوي هم از ابتداي امسال دوبار در معرض
وقوع سيالب قرار داشته كه در بار نخست كه در هفته
نخست فروردين ماه رخ داد ،بيشتر مناطق شمالي اين
استان متاثر از بارشها بود اما اينبار نواحي جنوبي نيز
به آن افزوده شد .اينبار سيل در شهرستانهاي كالت،
درگز و س��رخس واقع در شمال و بجستان در جنوب
خراسان رضوي روي داد و خساراتي به اين مناطق زد؛
در مجموع  18مورد آبگرفتگي در  11شهرستان روي
داد .تاكنون هفت سد در اين استان سرريز شده و چهار
سد ديگر در آستانه س��رريز قرار گرفته اند؛ همچنين
هشت رودخانه نيز در نقاط مختلف خراسان رضوي به
خاطر حجم بارشها شديد سيالبي شدهاند.

آبگرفتگ��ي خانهه��ا در بردس��كن ،وق��وع  12مورد
فرونشست زمين در س��بزوار ،پديده سيالب در چهار
روستاي شهرستان بجستان ،تخليه شدن سه روستا
در جن��وب و و جنوب غرب اس��تان و بس��ته ش��دن
 32راه فرعي و روستايي از جمله پيامدهاي بارشها در
خراسان رضوي بود.
طغيان 45رودخانه در سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان دومين استان پهناور كشور نيز
در  2روز گذشته ش��اهد طغيان  45رودخانه و جاري
ش��دن رودخانههاي فصلي و روان آبها بوده اس��ت
كه بر اثر آن  12محور ارتباطي اس��تان بسته شدهاند.
از مجموع  140نقطهاي كه در اين استان تحت تاثير
بارشهاي بهاري قرار داشتهاند ،بارشها بين  30تا 83
ميلي متر متغير بوده است .بهگفته احمدعلي موهبتي
استاندار،بارندگيهاياخير ،سببعبورازبحران جدي
خشكسالي چندين ساله منطقه شده است .بر اساس
آمار جمعيت هالل احمر ،در  2روز گذشته  167سيل
زده 17روستاي ايرانشهر ،دلگان و كنارك در چادرهاي
امدادي استقراري در مناطق امن اسكان داده شدند.
حال و روز سيلزده خوزستان
اظه��ارات وزير كش��ور در حالي اس��ت كه اس��تان
خوزستان اگرچه سيل را پشت سر گذاشته اما هنوز
هم اوضاعش وخيم اس��ت .آنطور كه اسماعيل نجار،

بررسي جدايي معاونت جوانان از وزارت ورزش در صحن علني مجلس

پس از چند س��ال كش و ق��وس و بحثهاي فراوان
درباره جدايي جوانان از وزارت ورزش و جوانان ،حاال
اين طرح در كميسيون اجتماعي راي آورده و بايد به
صحن مجلس برود.
پس از اجراي طرح غيركارشناس��ي ادغام س��ازمان
ملي جوانان و س��ازمان تربيتبدن��ي و ايجاد وزارت
ورزش و جوانان ،مس��ائل مرتبط ب��ا جوانان به كلي
به فراموشي س��پرده شد و زير سايه ورزش و به ويژه
فوتبال قرار گرفت .جلسات شوراي معاونان وزارتخانه
بيشتر به مسائل ورزشي و دعواهاي تيم ملي فوتبال
و پرس��پوليس و اس��تقالل اختصاص داشت و هنوز
هم اين روند ادام��ه دارد .حاال با تصويب جدايي اين
دو بخ��ش ،بايد منتظر نظر نماين��دگان مجلس در
اين زمينه مان��د .ايدههاي مختلفي همچون احياي
س��ازمان مل��ي جوانان ،ي��ا ايجاد معاون��ت جوانان
رياس��تجمهوري و ...ايدههايي است كه بايد مورد
بررسي قرار بگيرد .معاون س��اماندهي امور جوانان
وزارت ورزش در اين رابطه گفت :كميسيون اجتماعي
مجلس ب��ا كليات طرح تفكيك معاون��ت جوانان از
وزارت ورزش و جوان��ان موافقت ك��رده و جزييات

اي��ن طرح ب��راي بررس��ي به صحن علن��ي مجلس
خواهد رفت.
محمدمه��دي تندگوي��ان معاون س��اماندهي امور
جوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد انتزاع معاونت
جوان��ان از وزارت ورزش و جوان��ان گف��ت :موضوع
جداس��ازي اين معاونت از وزارت ورزش و تبديل آن
به سازمان ملي جوانان به امضا تعدادي از نمايندگان
مجلس رس��يد و خوشبختانه روز گذشته در دستور
كاري مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت .تندگويان
افزود :كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي
و كميس��يون بهداش��ت به عنوان كميسيون فرعي

اين موضوع را بررسي كردند و كميسيون اجتماعي
با كليات آن موافقت ك��رد .او با بيان اينكه اين طرح
پيشت��ر در مجلس ،مطرح اما رد ش��ده بود ،به مهر
گفت :اما در حال حاضر مجدداً اليحه انتزاع معاونت
جوانان از وزارت ورزش را تقديم مجلس كردهايم و در
كميسيون اجتماعي با كليات آن موافقت شده است.
جزييات اين طرح نيز به مجلس تقديم خواهد شد تا
طي همين هفته ط��رح انتزاع اين دو نهاد از يكديگر
براي بررسي به صحن علني مجلس برود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص
بودجه معاونت جوانان در صورت تفكيك آن از وزارت
ورزش عن��وان كرد :در صورت تفكيك ،مقدار رقمي
بودجه معاونت جوانان افزايشي پيدا نخواهد كرد اما
در حال حاضر به معاونتهاي جوانان دس��تگاههاي
مختلف بودجه تعلق ميگي��رد و در واقع اعتبار اين
حوزه به صورت پراكنده اس��ت اما با مس��تقل شدن
س��ازمان جوانان ،تمامي بودجههاي پراكنده به اين
نهاد تعلق خواهد گرفت و در اين صورت ساماندهي و
برنامهريزي تمام اين اعتبار بر عهده سازمان جوانان
به عنوان متولي اصلي اين حوزه خواهد بود.

سدسازيهاي غير اصولي خطرناكتر از سيل است
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك س��ازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه در ايران
تنها حدود  ۴۰ميليارد متر مكعب آب بايد در س��دها
ذخيرهشود،گفت:سدهاراهكاركنترلسيلنيستندو
نبايد به بهانه كنترل سيل اين كار را انجام دهيم چراكه
سدس��ازيهاي غير اصولي به مراتب خطر بيشتري
نسبت به سيل دارند.
هوشنگجزيتاكيدكرد:سيلبايدازباالدستحوضه
آبخيز كنترل ش��ود نه در خروجي آن .مديركل دفتر
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري در بخش ديگ��ري از صحبتهاي خود
اظهاركرد :در كش��ور ما اغلب بارشها در فصلهايي
اتفاق ميافتد كه نيازي به آن نداريم پس بايد بتوانيم با
استفاده از روشهاي مختلف آب را ذخيره كنيم و مانع
هدر رفت آن شويم .سنتيترين روش ذخيره آب در
كشور ما قنات است .قناتها ميتوانند آب را در زمين
نفوذ دهند و جلوي تبخير آن را بگيرند.
او با اشاره به اينكه سدسازي از ديگر روشهاي حفظ
آب در كش��ورهاي مختل��ف دنيا اس��ت ،اظهار كرد:
سدسازي استانداردهاي خاص خود را دارد .ابتدا بايد
مش��خص كنيم كه چند درصد از آب قابل دسترس
را ميتوانيم در س��دها نگهداري كنيم .بطور معمول

گفته ميش��ود كه ميتوان ح��دود  ۴۰درصد از آب
قابل دسترس را در سدها ذخيره كرد كه اين مقدار در
ايران چيزي حدود  ۴۰ميليارد متر مكعب است .اگر
سدهاي ما در كشور ظرفيتي بيش از اين مقدار داشته
باشند به اكوسيستم فشار وارد ميشود .جزي با تاكيد
بر اينكه تبخير آب در كشور ما سه برابر متوسط جهاني
است ،به ايسنا گفت :در اين شرايط نميتوانيم در كشور
آب را روي س��طح زمين ذخيره كني��م و بايد در كنار
سدس��ازيهاي اصولي از روشهاي مكملي استفاده
كنيم تا آب را به داخل زمين نفوذ دهيم .متاسفانه در
ايران از تكنيكهاي نفوذ آب به درون زمين غفلت شده
و به همين دليل است كه سدسازي در كشور رواج دارد.
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك س��ازمان

ريي��س س��ازمان مديريت بحران كش��ور ميگويد،
 250روستا در حاشيه رودهاي كارون و كرخه به زير
آب رفته يا تقريبا زير آب هستند .ارتفاع آب در تمام
روستاهاي بامدژ اهواز به دو متر رسيده است .غالمرضا
شريعتي ،استاندار خوزستان در تشريح وضعيت فعلي
اين اس��تان بيان كرد :در سالهاي گذشته اگر دچار
سيالب ميشديم در يك حوضه آبريز دچار سيالب
ميشديم و در ديگر حوضهها ش��رايط نرمال بود اما
امسال همه حوضههاي آبريز درگير سيالب بودند و
در بسياري از مناطق استان سيالب رخ داد.
او اف��زود :آورد آب رودخانههاي خوزس��تان در يك
س��ال آبي به صورت ميانگين  ۲۷تا  ۲۹ميليارد متر
مكعب است ،اين آورد در سالهاي خشكسالي كمتر
ميش��ود به شكلي كه س��ال گذش��ته اين آورد ۱۳
ميليارد مترمكعب بود .در اين زمينه بايد گفت كه با
يك ميليارد متر مكعب آب قابل برنامهريزي وارد سال
آبي  ۹۷شديم و اين مساله يك شرايط بحراني براي
استان بود .در اين سال آبي از مهرماه تا اسفندماه ۲۸
ميليارد مترمكعب آورد آب استان بوده است و پيش
بيني ميشود تا س��ال آبي ميزان آورد آب استان به
 ۵۲ميليارد متر مكعب برسد و زيرساختهاي استان
براي اين ميزان آورد فراهم نيس��ت و بايد شرايط را
مديريت كنيم.
شريعتي درباره وضعيت بحراني فاضالب در اهواز بيان
كرد :سيستم فاضالب اهواز كامل نيست و بخشي از

آن وارد رودخانه ميشود .با توجه به باال رفتن جريان
رودخانه ،فاضالب پس زده ميش��ود و در اين زمينه
پمپاژهايي تهيه شده است تا شرايط بهتر شود.
سيل لرستان و غيبت مسووالن استاني
در استان لرس��تان ،برآورد اوليه خسارت سيل اخير
بي��ش از  37هزار ميلي��ارد ريال را نش��ان ميدهد و
آنطور كه مس��ووالن اين استان اعالم كردهاند ،حدود
18هزارنفر در مناطق سيل زده استان شغل خود را از
دست دادهاند بطوري كه تنها در بخش مشاغل خانگي
و صنايع دس��تي بيش از  6هزار نفر بيكار شدهاند .بر
اساس آمار اداره تعاون اس��تان ،در بخش كشاورزي
تعداد هفت هزار و  500واحد كش��اورزي و در بخش
صنوف چهار هزار و  335واحد و در بخش صنعتي نيز
تعداد  85واحد صنعتي آس��يب ديدند .اين در حالي
است كه عبدالرحيم رحيمي ،معاون استاندار لرستان
و فرماندار بروجرد ،در جلسه شوراي اداري شهرستان
بروجرد بيان كرد :در ايام نوروز امسال به دليل بارشها
شهرستان دچار مشكالتي شد كه در اين راستا برخي
از مديران بروجرد نه حضور داشتند و نه اعالم آمادگي
براي استفاده از امكانات را داشتند .در بروجرد چيزي
به نام سد وجود ندارد و تنها چند تا بند خاكي وجود كه
تعدادي از ابن بندها هم اصولي ساخته نشده است .در
اين استان برخي از كانالها و رودخانهها ۲۰سال است
كه اليروبي نشدهاند.

مالياتهامنطبقبرواقعياتحوزهسالمتنيست

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت:
متاس��فانه مالياتهاي س��نگين وضع ميش��ود كه
منطبق با واقعيات اقتصادي كش��ور و حوزه سالمت
نيست .همايون يوسفي با اشاره به انتقاد عضو هيات
رييسه نظام پزشكي از اينكه سرانه پزشك خانواده از
تورم عقب مانده ،گفت :اقتصاد س�لامت يك اقتصاد
پويا اس��ت ،اگر دريافتي پزشكان ،سيس��تم كارانه و
پرداختيهايي كه در اين حوزه است را متناسب با تورم
و واقعيات اقتصادي نكنيم ،مطمئنا سيستم سالمت
ضربه خواهد ديد.
نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس شوراي اسالمي
افزود :ساختار اقتصادي س�لامت كه طي  100سال
شكل گرفته و سيستمهاي دريافت ،پرداخت و كارانه
ايجاد شده را ميخواهيم يك شبه دچار تغيير كنيم ،از
اين رو اجازه رشد تعرفهها داده نميشود ،پرداختها
را زير سوال برده و مالياتهاي سنگين وضع ميكنيم
كه منطبق با واقعيات اقتصادي كشور و حوزه سالمت
نيست .عضو كميسيون بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشكي در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به انتقاد
سازمان نظام پزش��كي مبني بر اينكه سرانه پزشك

خانواده از ت��ورم عقب مانده و اين پزش��كان حداقل
دريافتي را دارند ،به خانه ملت گفت :اين موضوع نياز
بهيكبحثكارشناسيداردچنانچهدريافتيپزشكان
خوبنباشد،خروجيكارپزشكان،بربروندهوسالمت
مردمتاثيرخواهدگذاشت.ايننمايندهمردمدرمجلس
دهم در پاسخ به اين سوال كه حقالزحمه دستياران
پزش��ك خانواده مستقل از س��ازمانهاي بيمهگر از
پزشكان خانواده منفك شود ،اظهار كرد :اين موضوع
بايد بررس��ي ش��ود اما به نظر ميرس��د كه پيشنهاد
منطقي باشد و بايد بررسي شود كه چقدر منطبق بر
واقعيات است و چقدر قابليت اجرا دارد.

برگزاري كارگاههاي آموزشي براي ازدواج
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با بيان اينكه آبخيزداري
روشي است كه ميتواند در طول حوضه آبخيز سرعت
س��يالب را كاهش دهد و امكان نف��وذ آن به زمين را
فراهم كند ،اظهار كرد :با عمليات آبخيزداري ميتوانيم
استحصال آب باران را افزايش دهيم و به كاهش تبخير
كمك كنيم.
او با اشاره به اينكه تنها از طريق آبخيزداري ميتوانيم
چش��مهها و قنوات را تغذي��ه كنيم ،گف��ت :پس از
س��يلهاي اخير برخ��ي از طرفداران سدس��ازي به
نقش س��د در كنترل س��يل تاكيد ميكنند و برخي
منتقدان نيزميگويند كه سدها هيچ تاثيري بركنترل
س��يالب ندارند .در اين باره بايد توضيح داد كه سدها
مخزني براي كنترل س��يالب دارند و شايد بتوانند در
پاييندس��ت خود تا حدي سيالب را كنترل كنند اما
در باالدست اينگونه نيست.
جزي با بيان اينكه نميتوانيم در هر آبراههاي سدهايي
ب��ا ارتفاع بلند بس��ازيم ،اظهار كرد :احياي پوش��ش
گياهي و ايجاد سدهايي با بندهاي كوتاه كارعمليات
آبخيزداري است كه سبب كنترل بارشها به بهترين
شكلممكنميشود.درسيلهاياخيردرمناطقيكه
عملياتآبخيزداريصورتگرفتهبودخسارات سيل تا
حدي زيادي كاهش يافت.

مديركل دفتر برنامهريزي و توسعه اجتماعي جوانان
گفت :طي  ۹ماه اول سال  ۹۷بيش از  ۴هزار كارگاه
آموزش��ي ازدواج براي جوانان برگزار شده كه ۱۳۷
هزار نفر نيز در آن شركت كردهاند.
اعظم كريمي در مورد ازدواج جوانان و اقدامات انجام
شده توسط معاونت جوانان گفت :تاكنون كارگاههاي
آموزش��ي ازدواج متعدد در اين زمينه برگزار شده و
شاهد تأثيريگذاري خوب اين كارگاهها و استقبال
جوانان مجرد و متأهل از دورهها بودهايم .طي  ۹ماه
اول س��ال  ۹۷بيش از  ۴هزار كارگاه آموزشي ازدواج
براي جوانان برگزار شده كه  ۱۳۷هزار نفر نيز در آن
شركت كردهاند.
او افزود :برگزاري كارگاههاي مهارت زندگي نيز جزو
اقدامات معاونت جوانان بوده كه تمركز خود را عالوه
بر مركز استانها روي شهرس��تانها نيز قرار داده و
اين دورهها را در شهرس��تانهاي كوچك نيز برگزار
كردهايم .تاكنون نيز  ۴۲۹كارگاه مهارتهاي ازدواج
و خانواده در ش��هرها و شهرستانهاي كشور برگزار
شده اس��ت .كريمي ،برگزاري جشنواره و نمايشگاه
ازدواج و خانواده را برنامه هرساله اين معاونت خواند
و بيان كرد :امس��ال نيز اين برنامه به صورت ويژه و با
رويدادهاي خاص برگزار خواهد شد.

مديركل دفتر برنامهريزي و توسعه اجتماعي جوانان
از همكاري با س��ازمان اجتماعي وزارت كشور براي
بيمه مشاورهها سخن گفت و تصريح كرد :بر اساس
اين همكاري از اف��راد بيبضاعت براي اس��تفاده از
خدمات مش��اوره حماي��ت ميش��ود و از صندوق
تسهيالت اميد نيز براي ارتقا مراكز مشاوره استفاده
شده است.
كريم��ي افزود :مراكز تخصصي مش��اوره ازدواج نيز
افزاي��ش يافته تا ش��رايط اس��تفاده از خدمات آنها
براي همه جوانان تس��هيل ش��ود .در سال  ۹۸نيز از
محصوالت رسانهاي با موضوع ازدواج ،كاهش طالق
و آسيبهاي اجتماعي حمايت خواهيم كرد و براي
آن اعتبار در نظر گرفتهايم.

راهوشهرسازي
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«تعادل» بازار مسكن پايتخت در نخستين ماه سال جاري را بررسي ميكند

افتفشارمعامالتملك درماه نيمهتعطيل

گروه راه و شهرسازي|
بررسي دادههاي منتشر شده در سامانه اطالعات بازار
امالك ايران از تعداد معامالت ملكي صورت گرفته در
پايتخت طي 25روز نخست سال جاري و حاكي از افت
معامالت به حدود يك پنجم تعداد معامالت در دوره
مشابه سال قبل است.
بررسيهاي «تعادل» از آمارهاي افشا شده در سامانه
اطالعات بازار امالك ايران نشان ميدهد كه  866فقره
معامله ملك در  25روز نخست سال  98در شهر تهران
انجام شده است و به نظر نميرسد كه اين تعداد تا اول
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري به بيش از  1200فقره
فزوني يابد .اين در حالي است كه در فروردين ماه سال
گذشته حدود  5هزار فقره معامله ملك در شهر تهران
به ثبت رسيده بود .از اين رو ،به نظر ميرسد ،معامالت
ملك در فروردين امس��ال به حدود يك پنجم تعداد
معامالت سال گذشته كاهش يابد .اگر چه همواره افت
حجم معامالت مسكن در فروردين نسبت به اسفند
سال گذشته به دليل تعطيالت نوروزي و نامشخص
بودن خط سير اقتصاد در سال جديد رخ ميدهد ،اما
در فروردين ماه سال جاري ظاهرا اين افت معامالت
بيش از پيش بروز و ظهور يافته است .چرا كه از سويي،
با طوالني شدن تعطيالت و شروع رسمي اولين روز
كاري سال  98از  17فروردين و همچنين تعطيالت
س��ه روز پاياني فروردين ،عمال  12روز كاري در اين
ماه وجود داش��ته و دارد .همچنين امس��ال ،به دليل
جاري شدن سيالب در برخي از شهرها و استانهاي
كشور،بيش از هميشه فضاي كلي اقتصاد كشور در
ماه نخست سال به تعليق رفت و چشمانداز اقتصادي
براي خريداران و به ويژه براي فروش��ندگان مبهمتر
شد .در اين شرايط فروشندگان با احتياط بيشتر وارد
بازار ميش��وند و در واگذاري ملك خود با ترديد گام
برميدارند .البته بايد اين نكته را نيز يادآور ش��د كه
با افزايش ش��ديد قيمتهاي ملك در سال گذشته،
قدرت خريد متقاضيان مصرفي ملك بهش��دت افت
كرد و بس��ياري از آنها كه حتي در نوبت دريافت وام
خريد مسكن بودند ،از دريافت اين وام انصراف دادند
و از بازار مسكن خارج شدند .از اين رو ،يكي از داليل
افت شديد معامالت ملك در فروردين ماه سال جاري،
تداوم ش��رايط ركود تورمي حادث شده در سال 97
ارزيابي ميشود.
پرطرفدارترين مناطق تهران
بررسيهاي «تعادل» از دادههاي سامانه اطالعات بازار
امالك ايران نشان ميدهد كه مناطق 2،5و 4همچون
ماههايگذشته،همچنانپرطرفدارترينمناطقازنگاه
خريدارانملكبهشمارميرود.بهاينترتيب،منطقه5

تعدادمبايعهنامهبهتفكيكمناطق22گانهتهران

با  160معامله ملك طي  25روز نخست سال جاري در
صدر پرمعاملهترين منطقه تهران و منطقه 22با كمتر
از  10معامله در اين دوره زماني كماقبالترين منطقه
تهران به شمار ميرود .در هر يك از مناطق يك،10،8،
 14 ،13 ،12 ،7و  15ني��ز در اي��ن دوره زماني بيش از
 40فقره معامله صورت گرفته است.

ارزانترين و گرانترين واحد معامله شده
شايد باورش سخت باشد اما ارزانترين واحد مسكوني
معامله ش��ده طي  25روز نخست س��ال جاري ،فقط
قيمت  57ميليون تومان بوده كه به آپارتماني با متراژ
 46متر مربع در خيابان وليعصر جنوبي واقع در منطقه
 18ته��ران تعلق دارد .اما گرانترين واحد مس��كوني

معامله ش��ده در دوره زماني مورد نظ��ر  4.5ميليارد
تومان بوده است كه به ملكي با مساحت 309متر مربع
در ولنجك واقع در منطقه يك تهران اختصاص دارد.
خنثيسازي جهش قيمتي
مهدي غالمي ،كارشناس مسكن با تأكيد بر اينكه تا

زماني كه اخذ ماليات از واحدهاي خالي از س��كنه يا
ماليات بر عايدي اجرايي نشود ،رشد جهشي قيمت
خواهيم داشت ،گفت :عرضه مسكن همچنان از تقاضا
عقب است و دولت بايد راهكاري براي آن بينديشد.
غالمي در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به اينكه طبق
آمار جديد وزارت راه و شهرسازي ،قيمت مسكن در
اس��فند افزايش يافته و اين در حالي است كه قدرت
خريد متقاضيان همچنان رو به كاهش است ،گفت:
معموال تعداد معامالت در اسفندماه افزايش مييابد
و به تبع آن قيمت نيز رشد ميكند.
وي با اشاره به اينكه تعداد معامالت امالك در فروردين
ماه كاهش مييابد ،ادام��ه داد :به هر حال هنوز بازار
مسكن با يك نابساماني مواجه است ،اما آنچه ميتوان
با قاطعيت در مورد بازار مس��كن اظهارنظر كرد ،اين
اس��ت كه عرضه و تقاضاي مس��كن هن��وز به تعادل
نرسيده و اين يك مقدار خطرناك است.
غالمي اضافه كرد :به هر حال تا زماني كه مسكن يك
كاالي سرمايهاي است و با ساير بازارهاي موازي مثل
ارز و سكه و ميزان رشد آن مقايسه ميشود ،پس قطعا
بايد هر لحظه كه اين بازارها دچار تالطم ميش��وند،
منتظر تغييرات قيمتي با يك فاصله زماني باشيم.
اين كارشناس مس��كن اظهار كرد :به هر حال وقتي
عنوان ميشود كه رشد قيمت مسكن از رشد قيمت
ارز و سكه عقبتر اس��ت ،نميتوان انتظار داشت كه
قيمت مسكن نبايد افزايش يابد.
غالمي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه ماليات بر خانههاي
خالي از سكنه و ماليات بر عايدي اجرايي نشود ،بايد
شاهد رشد جهشي قيمت مسكن باشيم ،اظهار كرد:
كمبود تعداد مس��كن در برابر تعداد خانوار در كشور
يكي از مشكالت بازار مسكن است .بر اساس دادههاي
سرشماري سال  ،95مشخص ش��د بدون احتساب
خانههاي خالي از سكنه ۱.۳ ،ميليون مسكن كمتر از
خانوار در كشور داريم.
اين كارش��ناس مس��كن ادامه داد :حال اگر هر سال
 ۷۰۰هزار ازدواج در كشور را محاسبه كنيم ،ميبينيم
كه تنها در س��ال  ۳۰۰هزار واحد مس��كوني احداث
ميشود ،پس هر سال  ۴۰۰هزار مسكن كمتر از تقاضا
احداث ميشود و اين انباشت كاهش عرضه مسكن در
آينده بسيار خطرناك خواهد بود.
وي با اش��اره به اينكه هر س��ال فاصله تقاضا با عرضه
مسكن بيشتر ميش��ود و اين خطرناك است ،گفت:
بايد دولت به س��مت سياس��تهاي افزايش عرضه
مسكن حركت كند ،بنابراين وزارت راه و شهرسازي
در ساخت  ۴۰۰هزار مسكن ميتواند با دريافت پول
زمين به صورت اقس��اط ،كمك بزرگي به متقاضيان
مسكن و متعادل كردن بازار مسكن بردارد.

ل جاری
افزایش  ۱۵درصدی نرخ طرح ترافیک در سا 

نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک با تصویب ش��ورای
اسالمی شهر تهران ،امس��ال  ۱۵درصد افزایش یافته
است.طرح جدید ترافیک در دومین سال اجرا ،تغییر
چندانینسبتبهسال 97نداردوتنهاباتصویبشورای
اسالمی شهر تهران ،نرخ ورود به طرح ترافیک به میزان
 ۱۵درصد افزایش یافته است.
به گزارش ف��ارس و به نقل از معاون��ت حملونقل و
ترافیک ش��هرداری ته��ران ،یکی از الزام��ات ورود به
محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا
(زوج یا فرد س��ابق) ثبتنام در س��امانه «تهران من»
اس��ت که مالکان خودرو با یکبار ثبت مش��خصات
فردی و خودروی خود در این سامانه میتوانند از طریق
ش��ارژ حساب شهروندیشان نس��بت به تردد در این
محدودهها اقدام کنند.
در طرح ترافیک س��ال  98امتیازاتی برای س��اکنان
محدوده طرح ترافیک و دارندگان معاینه فنی برتر در
نظر گرفته شده که بر اساس آن ،ساکنان محدوده طرح
ترافیک پس از ثبتنام در سامانه «تهران من» ،با ارائه
سندمالکیتیااجارهملکخودبههمراهفیشپرداخت
ش��ده عوارض نوس��ازی و پس��ماند به دفاتر خدمات
الکترونیک شهر ،عالوه بر یکبار خروج رایگان پیش از
ساعت  8:30و یکبار ورود رایگان پس از ساعت  17به
محدوده ،از تخفیف ۵۰درصدی بهرهمند خواهند شد.
همچنین حداقل نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک
بر اس��اس مصوبه ش��ورای ش��هر برای خودروهای با
معاینه فنی برتر و تردد در ساعات غیر اوج ترافیک در
سال آینده  ۱۴هزار و  ۴۹۰تومان و حداکثر نرخ برای
خودروهای بدون معاینه فنی برتر در ساعات اوج ۴۱
هزار و  ۴۰۰تومان خواهد بود.

یکیازتسهیالتجدیدیکهامسالبهاستفادهکنندگان
از طرح ترافیک داده میش��ود ،مهلت یکماهه برای
پرداخت بدهی است .یعنی دارنده هر خودرو پس از هر
بار ورود به محدوده طرح ترافیک تا یک ماه مهلت دارد
هزینه را بپردازد ،در غیر این صورت ،باید هم بدهی و هم
جریمه راهنمایی و رانندگی را پرداخت کند.همچنین
س��همیههای مربوط به جانبازان ،خبرنگاران و سایر
موارد بدون تغییر اعمال خواهد شد.

مصوبهطرحترافیکبهبدترینشکلاجراشد
در همين حال ،دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای شهر تهران گفت :منتظر نظر مراجع قضائی و
نظارتی درخصوص عوارض زوج و فرد هستیم و مصوبه
شورا در این رابطه به بدترین شکل اجرایی شد.
محمد علی کرونی در گفت و گو با مهر با اشاره به این
که متأسفانه به علت عدم اطالع رسانی مناسب از سوی
معاونتحملونقلوترافیکشهرداریتهران،روزانهبا
تعداد زیادی از مراجعات همشهریان تهرانی مواجهیم
که از کسر عوارض تردد در محدوده زوج و فرد گله مند
هستند ،گفت :واقعاً در این خصوص پاسخی برای آنها
نداریم جز اینکه حوصل��ه کنند و منتظر نظر مراجع
نظارتی و قضائی باشند مردم از این همه بهم ریختگی
در اجرای طرح جدید ترافیک گالیه مند هستند.
کرونی با بی��ان اینکه هن��وز ه��م در خروجیهای
محدوده زوج و فرد دوربی��ن نداریم ،گفت :کماکان
از تمام��ی ترددکنن��دگان در این مح��دوده به یک
میزان عوارض کسر میش��ود و این مصداق بارز بی
عدالتی است.
دبیرکمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر

تهران تاکید کرد :متأس��فانه به بدترین شکل ممکن
مصوبه شورا اجرایی ش��د و این باعث شد آثار مثبت
اجرای طرح هم تحت تأثیر قرار بگیرد دلیل این همه
اص��رار و همراه کردن نظر اف��راد غیرمتخصص براي
اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد برای ما مش��خص
نیس��ت احتماالً بر میگردد به کسری درآمد ناشی از
اجرای طرح.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص صحبتهای
ش��هردار مربوط به تأیید ایمنی از س��وی مش��اور و
پیمانکار پروژه خط  ۶گف��ت :طراح حق و صالحیت
تضمین کیفیت ندارد ،مش��اور ایمنی یا شرکت بیمه
ذیصالح این صالحیت را دارند.
به گزارش مهر ،ش��هردار تهران صبح ديروز در جمع
خبرنگار ان در خصوص تجمع رانندگان مینی بوس
و تاکس��ی فرودگاه امام گفته بود این اعتراض مربوط
به مصوبه شورای شهر تهران است .کرونی در توضیح
این موضوع گفت :بحث مصوبه ش��ورا نیست .دقیقاً
موضوع عدم اجرای مصوبه شوراست معاونت حمل و
نقل مدتی است به خودروهای پالک ع قول میدهد
که عوارض ت��ردد در محدوده را با تخفیف برایش��ان
حس��اب میکند درصورتی که ای��ن موضوع محقق
نشده و متأس��فانه دارندگان این گروه از خودروها را
به ش��ورا ارجاع میدهند در مجم��وع مبلغی حدود
 ۱میلیارد تومان برای خودروه��ای پالک ع عوارض
صادر شده است.
تع��دادی از رانندگان مینی بوسه��ای دارای پالک
عمومی با پارک خودروهای خ��ود مقابل در خیابان
بهشت و سردادن شعارهایی خواستار دریافت سهمیه
طرح ترافیک ش��دند .این افراد پیش از این و در سال

گذش��ته نیز خودروه��ای خود را مقابل س��اختمان
ش��ورا آوردند.یک��ی از تجمع کنندگان گفت :س��ال
گذشته نداش��تن طرح ترافیک موجب جریمههای
زیادی شد که بخش��ی از جرایم با مساعدت مدیریت
شهری بخشیده شد.وی تأکید کرد :اکنون که زمان
بررس��ی طرح ترافیک سال آتی اس��ت ،انتظار داریم
مینیبوسها مشمول سهمیه طرح شوند.
راهکارحلاختالفپلیسومدیریتشهری
از سوي ديگر ،رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران راه
حل و فصل شکایت پلیس از شهرداری و شورای شهر
تهران ،در خصوص اخذ عوارض مح��دوده زوج و فرد
را ارائه استفس��اریهای از سوی معاونت حمل و نقل به
شورای شهر تهران دانست.
به گزارش مهر ،محسنهاشمی درباره شکایت پلیس
راهور از شورای ش��هر و شهرداری تهران به دلیل اخذ

جریم��ه ورود به محدوده زوج و ف��رد ،اظهار کرد :این
موضوع قبل از آغاز سال جدید در شورای شهر مطرح و
قرار بر این شد تا آقای امینی به لحاظ حقوقی قانون به
تصویب رسیده را در بحث دریافت عوارض تفسیر کند.
وی ادامه داد :در نهایت تفسیرهایی که در این باره در
جلسه هم اندیشی مطرح شد ،نشان میداد نظر اعضا
در خصوص دریافت عوارض زوج و فرد هم دوگانه است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد :به دنبال
این موضوع به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران پیش��نهاد دادم تا در این مورد استفساریهای را
مطرح و به شورای شهر بفرستد تا این موضوع در صحن
مورد بررس��ی قرار گیرد و نظر قطعی از سوی اعضای
شورای شهر مطرح شود.
بهگفتههاشمیبهدنبالایناستفساریهونتیجهگیری
درصحنمیتوانپاسخمناسبیبهشکایتپلیسراهور
ارائه کرد و راهی جز این وجود ندارد.

فرآیند تغییر ساختار شهرداری  ۲تا  ۳سال زمان میبرد
سكينه اشرفي ،رییس ش��ورای اداری شهرداری تهران
گفت :در اولین جلسه ش��ورای اداری شهرداری تهران
در س��ال جاری ،بررس��ی ادغام تعدادی از ادارات کل در
زیرمجموعه معاونتهای شهردرای تهران را در دستور
کار قرار میدهیم و درصورت تصویب ،وارد مرحله اجرایی
آن میشویم.
اش��رفی در گفتوگو با ایلنا ،با اش��اره به حذف پس��ت
ی از شهرداری تهران اظهار کرد :در اسفند ماه
قائممقام 
جلسه شورای اداری شهرداری تهران تشکیل شد و چند
دستور جلسه داشتیم .یکی از این دستورجلسهها بحث
تعیینتکلیفقائممقامهابود.عملیاتاجراییاینموضوع
در فروردین ماه انجام ش��د و در حال حاضر پس��تهای
قائم مقامیحذف شدهاند.او ادامه داد :قرار بر این بود که
سازماندهی صورت گیرد تا از توان همکارانمان که پیش
ی فعالیت میکردند ،در جاهای
از این در پست قائم مقام 
دیگر استفاده ش��ود .این کار در حال انجام است .برخی

از قائم مقامهای مناطق به عنوان مدیرکل معاونتهای
مختلف معرفی میشوند و با توجه به توان و تجربهشان
مشغولبهکارمیشوندکهباکمترینمشکلاینموضوع
را به نتیجه رساندیم.وی با بیان اینکه شورای شهر تهران
در برنامه س��وم توسعه ش��هری ما را موظف به بازنگری
در س��اختار ش��هرداری تهران کرد ،گفت :دو سه ماهی
هست که این کار شروع ش��ده و مشاور پروژه مشخص
شده است .اقدامات اولیه انجام شده و کاری که اکنون به
صورت خاص در حال انجام است ،فرآیندیابی معاونتها
و سازمانها و شرکتها است که بخشی از آن انجام شده
اس��ت .این کار باید کامل ش��ود و پس از آن پیشنهادات
خود را در ش��ورای معاونان و بعد شورای اداری سازمان
شهرداری ارائه میدهیم تا یک ساختار و سازمان چابکتر
و کاراتر در ش��هرداری ایجاد کنیم.معاون برنامهریزی و
توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه سعیمان بر
این است که کار در همان ظرف زمانی مشخصشده در

احکام برنامه سوم توسعه شهری به نتیجه برسد ،گفت:
فکر میکنم اکنون فقط کار فرایندیابی یکی از معاونتها
به اتمام نرسیده است.اشرفی با تاکید بر اینکه نگاه موردی
به اصالح ساختار شهرداری تهران درست نیست ،گفت:
وقتی هنوز کل دیده نشده ،اینکه بر مبنای اتفاقاتی که
رخ میدهد یا اظهارنظرهایی که میشود ،گوشههایی از
ساختار را اصالح کنیم ،درست نیست .ما اول باید به یک
کل برسیم ،اما اینکه پس از رسیدن به یک ساختار کلی،
در همان ساعت تغییر ساختار رخ دهد ،شدنی نیست.
وی یادآوری کرد :کار تغییر س��اختار شهرداری یک کار
فرایندی است و باید طی زمان اتفاق بیفتد .شاید تغییر
ساختار شهرداری بین ۲تا ۳سال طول بکشد.
معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهردار تهران ادامه
داد :به هر حال ما چشمانداز خود را مشخص میکنیم و
اقداماتی را که در اولویت اس��ت و مشکلی برای سازمان
شهرداری ایجاد نمیکند ،ش��روع میکنیم.اشرفی در

پاسخ به اینکه آیا براساس بودجه سال  ۹۷نباید کاهش
 10درص��دی واحدهای س��ازمانی تا پایان این س��ال
اتفاق میافتاد ،گف��ت :صحبتی که با اعضای ش��ورای
ش��هر داش��تیم ،این بود که به یک کل برسیم و معلوم
ش��ود که ماموریتهای ش��هرداری را در کدام حوزهها
میتوان تقسیم کرد و بعد مشخص شود ،برای حوزههای
تقسیمبندیش��ده چند معاونت را میتوان در هم ادغام
کرد.رییس شورای اداری شهرداری تهران ادامه داد :این
احتمال هم وجود دارد که بخشی از یک معاونت در یک
معاونت و بخش دیگر در معاونت دیگر ادغام شود .به هر
حال در حال بررسی سناریوهای مختلف هستیم.
وی اف��زود :تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهش��ت به آن
ساختار کلی میرسیم و بعد به سمت ادغام معاونتهای
شهرداری تهران میرویم.معاون شهردار تهران تصریح
کرد :اکنون ب��ه چند معاونت که میت��وان در هم ادغام
کرد رس��یدهایم ،ام��ا فعال از آنه��ا نام نمیب��رم .پس از

تصمیمسازی در معاونت برنامهریزی ،توسعه شهری و
امور شورای ش��هرداری تهران ،در نهایت آقای شهردار
به عنوان تصمیمگیر اصلی برنام��ه را مالحظه میکند
و باید ب��ا معاونتهای مختلف بحث و بررس��ی صورت
میگی��رد .پیشنویس��ی را تهی��ه میکنیم ،اما ش��اید
مورد وثوق کارشناس��ی و نگاه اجرایی دیگر بخشهای
شهرداریوخودشهردارقرارنگیرد.ویگفت:ادغامبرخی
معاونتهای شهرداری تهران برای سال ۹۸در دستور کار
ماست و باید به شورای شهر هم در این راستا گزارش ارائه
دهیم.اشرفی در بخش بعدی سخنان خود گفت :از برخی
معاونتها به ما پیشنهاداتی مبنی بر کاهش ادارات کل
شده است .در حال بررسی هستیم تا تعدادی از ادارات کل
داخل معاونتها را هم ادغام کنیم .در اولین جلسه شورای
اداری شهر تهران در سال جاری ،بررسی تعدادی از این
موارد را در دستورکار قرار میدهیم و در صورت تصویب،
وارد مرحله اجرا میشویم.

ايرانشهر
کاهش  ۵درصدی مرگ و میر
تهرانیها در نوروز ۹۸

مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را(س) از کاهش
 ۵درصدی مرگ و میر تهرانیها در تعطیالت نوروز
خبر داد .به گزارش مهر ،سعید خال با اشاره به تعداد
تهرانیهای فوت شده در تعطیالت نوروز اظهار کرد:
طی ۱۰سال اخیر هر ساله شاهد افزایش ۲درصدی
افراد فوت شده در این ایام در تهران بودیم ،اما نوروز
امسال ۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
کاهش مرگ و میر در تهران گزارش ش��ده اس��ت.
مدیرعامل سازمان بهش��ت زهرا (س) ادامه داد :در
 ۱۵روز ابتدایی سال گذشته ۲ ،هزار و  ۲۴۵تهرانی
فوتکردهاند،درحالیدر ۱۵روزابتداییامسال۱۰۰
تهرانی کمتر فوت شده اس��ت.وی افزایش روزهای
دارایهوایسالموپاکدرشهرتهرانرایکیازدالیل
کاهشمرگومیردرابتدایسالجاریعنوانکرد.

وزش باد با سرعت  ۷۰کیلومتر
در برخی شهرها

روز چهارش��نبه وزش باد ش��دید در اس��تانهای
آذربایجا ن غربی ،آذربایجا ن ش��رقی ،کردس��تان،
همدان ،مرکزی ،کرمانشاه ،زنجان ،اردبیل و گیالن
خواهیم داشت که سرعت باد بین ۴۵تا ۷۰کیلومتر
برساعتپیشبینیمیشود.
به گزارش فارس ،بر اس��اس تحلیل آخرین دادهها
و نقشههای پیشیابی هواشناسی ،فعالیت سامانه
بارشیروزسهشنبهدراستانخراسانرضویبارش
پراکنده تا ظهر ادامه دارد و از بعد از ظهر این سامانه
بارشیازسمتمرزهایشرقیکشورخارجمیشود.
همچنینبعدازظهرسهشنبهباعبورامواجترازمیانی
رگبار باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت
در آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،کردستان و
کرمانشاهپیشبینیمیشود.
از بعدازظهر سه شنبه سامانه بارشی از سمت شمال
غرب وارد کشور شده و به تناوب تا اوایل هفته آینده
در کشور سبب بارش باران گاهی با رگبار و رعدوبرق
ووزشبادشدیدخواهدشد.
روز چهارش��نبه ۲۸فروردی��ن ۹۸بارش ب��اران در
ط رگبار و رعد و برق موقت در استانهای
برخی نقا 
آذربایجان غربی ،آذربایجان ش��رقی و کردس��تان
ن وزش باد شدید در
پیشبینی میش��ود همچنی 
اس��تانهای آذربایجا ن غربی ،آذربایجا ن ش��رقی،
کردستان،همدان،مرکزی،کرمانشاه،زنجان،اردبیل
و گیالن خواهیم داشت که سرعت باد بین ۴۵تا۷۰
کیلومتربرساعتپیشبینیمیشود.
بعدازظهرپنجشنب هروزجمعهنيزبارشبارانگاهی
با رگبار و رعدوبرق در اس��تانهای لرستان ،جنوب
شرق ایالم ،ش��مال و شرق خوزستان و شمال غرب
چهارمحالوبختیاریپیشبینیمیشود.
روزچهارشنبهبارشدراستانهایآذربایجانغربی،
آذربایجان ش��رقی ،کردس��تان و کرمانشاه تشدید
میشودعالوهبرآندراستانهایواقعدردامنههای
البرز غربی و مرکزی ش��امل زنج��ان ،قزوین ،البرز
و تهران و اس��تانهای واقع در زاگ��رس مرکزی در
همدان ،مرکزی و لرس��تان و اواخ��ر وقت در برخی
نقاط خوزس��تان و اصفهان ،رگبار پراکن��ده باران
پیشبینی میشود .طبق اعالم سازمان هواشناسی
به س��ازمانهای مسئول توصیه میشود تمهیدات
الزم را ب��رای کاهش خس��ارات احتمالی ناش��ی از
وزش باد ش��دید خصوصاً در تردده��ای جادهای و
رخداد سیالبهای ناگهانی و موقت در مسیلهای
کوهستانی مناطق یاد ش��ده ،بهکار گیرند .آسمان
تهران روز س��ه ش��نبه کمی ابری همراه با وزش باد
پیشبینی میشود ،بیش��ینه و کمینه دما فردا در
تهران  ۲۳و  ۱۴درجه خواهد بود .همچنين اهواز با
بیشینه دمای  ۳۶درجه باالی صفر گرمترین مرکز
استان و شهرکرد با کمینه دمای ۲درجه باالی صفر
خنکترینمرکزاستانخواهدبود.

اولويتبندي پروژههاي
بازسازي در مناطق سيل زده

مع��اون حم��ل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازی از
اولویتبندیپروژههایساختوبازسازیاینوزارت
در مدیریت پس از بحران ،مبتنی بر ش��اخصهای
زیستمحیطی،اقتصادی،فنیواجتماعیخبرداد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،شهرام آدم نژاد با
تأکید بر اهمی��ت برنامهریزی و انجام پیگیریهای
الزمبرایرفعخساراتوآسیبهایناشیازسیل،از
سیاستهای آتی وزارت راه و شهرسازی در مدیریت
پس از بحران خبر داد.جانشین وزیر راه و شهرسازی
درستادمدیریتبحرانبااشارهبهاینکهغالباًتاکنون
هزینه اولیه ،تنها ش��اخص مؤثر برای اولویت بندی
پروژهها در زم��ان پس از بحران بوده ،از لحاظ کردن
توأمانشاخصهایزیستمحیطی،اقتصادی،فنی،
اجتماعی به عنوان ضرورتی حیاتی در پیشگیری از
وقوع دوباره س��وانح در زمان بحران در همه مناطق
کش��ور یاد کرد .به گفته وی ،بازسازی تخریبهای
صورت گرفت��ه ،نیازمند تصمیم گی��ری بر مبنای
متغیرهایپیچیدهووابستهبههماستوپیامدهای
چندگانهایرادرکوتاهمدتوبلندمدتداشتهکهاین
تصمیم گیریها با داشتن بینشی یکپارچه و جامع
میسر خواهد ش��د .از اين رو ،با توجه به عدم امکان
پیش بینی دقیق نسبت به رویدادهای احتمالی در
آینده ،ایجاد مدل پویایی سیس��تم بسیار راهگشا
خواهد بود.معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی
افزود :از ای��ن رو ،وزارت راه و شهرس��ازی با نگاهی
جامعبهسطحکشوروبادرنظرگرفتنشاخصهای
متنوع ،به اولویت بندی پروژههای بازسازی با توجه
بهمحدودیتمنابعپرداختهوپروژههایکوتاهمدت
وبلندمدت،براساسروشهایمهندسیتابآوری
تعریفخواهندشد.ایناقداماتبانظارتبرپروژههای
جاری در س��طح مجموعه وزارت راه و شهرسازی و
بازبینیاحتمالیدرتخصیصاعتباراتدرپروژههای
اجراییانجامخواهدشد.

اخبار
تفويض اختيار از وزارت
بـه خانههاي صنعت

ش�اتا| در س��ال رونق توليد و در راستاي تقويت و
حمايت از تشكلهاي خصوصي برخي از اختيارات
و تصديهاي قاب��ل واگذاري وزارتخانه به خانههاي
صنعت ،معدن و تجارت نهايي ش��د .در نشستي كه
با حضور معاون طرح و برنامه و روساي سازمانهاي
صنعت ،معدن و تجارت و خانههاي صنعت ،معدن و
تجارت هفت استان برگزار شد ،موارد قابل واگذاري
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و در هشت مورد به
توافقنهاييرسيد.درايننشستسعيدزرنديگفت:
سياستوبرنام هوزارتخانهوتأكيدوزيرصنعت،معدن
وتجارتبرتفويضاختياربهخانههايصنعت،معدن
و تجارت است .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت گفت :برخ��ي از وظايف وزارتخانه
قابل واگذاري است و تالش داريم اين مهم را در سال
جاري كه به نام سال رونق توليد نيز نامگذاري شده،
اجراكنيم.زرنديافزود:استانهاييكهخانههايآنها
يوظرفيتالزمرابراياين
آمادگيداشتهوتوانمند 
كار داشتهاند ،با همانديشي با خان ه صنعت ،معدن و
تجارت ايران انتخاب كردهايم و در صورت موفقيت
اينطرحدرهمهاستانهانيزاجراييخواهيمكرد.
معاونطرحوبرنامهتأكيدكرد:مااعتقادداريمبخش
خصوصيتوانانجامكارهايبزرگراداردوميتواند
بخشيازوظايفواختياراتوزارتخانهرابرعهدهگيرد.
زرندي تصريح كرد :بايد دقت الزم در اين كار صورت
گيردتازمينهبرايواگذاريبيشتراختياراتنيزفراهم
شود.اوافزود:بخشخصوصيتوانمندقطعاًميتواند
در همه عرصهها از بخش دولتي موفقتر عمل كند
و ما به اين مهم باور داريم .زرندي گفت :در گذش��ته
مقاومتهاييبرايواگذاريبرخيازتصديهايقابل
تفويضدروزارتخانهبود،اماهماكنونشاهدهستيم
مديران وزارتخانه نيز از اين رويه استقبال ميكنند.
معاون طرح و برنامه تأكيد كرد :در فرآيند واگذاري
اختيارات،نظارتبرانجامفعاليتهابايدتوسطخود
خان ه صنعت ،معدن و تجارت ايران و س��ازمانهاي
صنعت،معدنوتجارتاستانهاانجامشود.اوتصريح
كرد:تادوماهآيندهسازوكاراجرايياينتفويضآماده
خواهدشدواميدواريماينتجربهخوبيبراياعتماد
بهبخشخصوصيباشد.

احتمال تمديد معافيت
كرهجنوبي از تحريم
تس�نيم| رييس اتاق بازرگاني ايران و كره جنوبي
گفت:احتمالتمديدمعافيتكرهازخريدنفتايران
كم است ولي به احتمال زياد ،معافيت اين كشور در
خريد ميعانات گازي ايران تمديد ميشود .حسين
تنهاييبااشارهبهتجارتكشوركرهجنوبيوايراندر
زمينههاي مختلف از جمله نفت و ميعانات گازي كه
جزو صادرات ايران به كشور كره جنوبي است اظهار
كرد :پس از اعمال تحريمهاي يك جانبه امريكا عليه
ايران ،ميزان تجارت و مبادالت اقتصادي دو كش��ور
به ميزان 70درصد كاهش يافت و شركتهاي لوازم
خانگي در اين بين ،س��همي 25درصدي داش��تند.
رييساتاقمشتركايرانوكرهجنوبيگفت:اماپس
ازتحريمهادربخشنفتوميعاناتگازي،كرهجنوبي
و  7كشور ديگر جزو كشورهايي بودند كه به صورت
موقت،ازاعمالتحريمهاينفتيبرايخريدنفتايران
مستثنيشدند.اوبااشارهبهبحثهايمختلفمطرح
شدهدربارهتمديدياعدمتمديدمعافيتكرهجنوبي
ازتحريمهاينفتيايرانخاطرنشانكرد:بحثهايي
كه در اين زمينه به گوش ما رسيده حاكي از آن است
كه احتمال تمديد معافيت كره جنوبي از خريد نفت
ايران كم است اما در مقابل به احتمال زياد ،معافيت
اينكشوردرخريدميعاناتگازيايرانتمديدخواهد
شد.بهگزارشتسنيم،پسازاعمالتحريمهاينفتي
امريكا عليه ايران ،اين كش��ور معافيت خريد نفت و
ميعاناتگازيكشورمانرابراي 8كشور«چين،هند،
كرهجنوبي ،تايوان ،ژاپن ،يونان ،ايتاليا و تركيه» تا «5
مه»معافكردوليباتوجهبهروبهپايانبودناينزمان،
تمديدياعدمتمديداينمعافيتهايكيازموضوعات
موردبحثدرروزهاياخيراست.

برآوردي از خسارت سيل
به بخش صنعت
ش�اتا| بر آوردهاي اوليه از خسارت سيل به بخش
صنع��ت ،مع��دن و تجارت تاكن��ون ب��ه ۲۲هزار و
۴۰۰ميليارد ريال رس��يده است .خسارتهاي وارد
ش��ده به واحدهاي صنعتي تاكنون  5هزار ميليارد
ريال ،واحدهاي صنفي حدود 4هزار و 500ميليارد
ري��ال ،قاليبافان حدود ه��زار و 300ميليارد ريال و
زيرساختها و تاسيسات ش��هركهاي صنعتي و
راههايدسترسيبهمعادنحدودهزارو 550ميليارد
ريال برآورد شده است .خسارتهاي صنعت ،معدن
و تجارت استان خوزستان با توجه به وضعيت فعلي
قابل بررسي نيست ،اما طبق برآوردهاي اوليه حدود
 10هزارميلياردريالبهايناستانخسارتواردشده
است.بنابراينگزارش،طبقبرآوردهاياوليهتاكنون
به 382واحدصنعتيو 17هزارو 900نفرقاليبافدر
سيلاخيرخسارتبرآوردشدهاست.
در استان گلستان  100واحد و  10هزار نفر ،استان
مازندران 30واحد و هزار نفر ،استان ايالم 80واحد و
 200نفر،استانلرستان 125واحدو 6هزارو200نفر،
استان كرمانش��اه 30واحد و 500نفر و چهار محال
و بختياري 17واحد در قاليبافي خس��ارت ديدهاند.
خس��ارتهاي وارد ش��ده به بخش قاليبافي استان
خوزستانهنوزقابلبررسينيست.همچنينتاكنون
در اس��تانهاي «گلس��تان»« ،ايالم»« ،لرستان»،
«كرمانشاه»«،مازندران»«،لرستان»و«چهارمحال
وبختياري» 26شهركصنعتيازلحاظزيرساختو
تاسيسات شهرك دچار خسارت شدهاند كه از محل
اعتبارتملكداراييهايسرمايهايبرايبازسازيآنها
و دسترس��ي به معادن 154ميليارد و 700ميليون
توماناختصاصدادهشدهاست.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» احتماالت انتخاب پارلمان بخش خصوصي را روايت ميكند

پازل انتخاب رئيس اتاق
تعادل|فرشتهفريادرس|
«زمانانتخابرییسجدیداتاقایرانمشخصشد».اعضای
هیاتنمایندگانپارلمانبخشخصوصيدراولیننشست
دورهنهم،كهيكشنبه 26خردادماهسالجاريبرگزارمي
شود ،انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه را
كليد خواهند زد .انتخابات اتاقهای سراسر کشور ،يازدهم
اسفندماه 97برگزارشدو 33اتاقاعضایهیاتنمایندگان
خودراشناختند.اماتنهااتاقيكهانتخابآنبااختاللهمراه
ولغوشد،اتاقبندرعباساستكهقراراستخردادماهبرگزار
شودتاپروندهنهميندورهازانتخاباتاتاقهابستهوماموريت
اتاقهايهشتمبهپايانبرسد.حالباتوجهبهاينكهاكثريت
اتاقها،تکلیفاعضایهیاترئیسهونمایندگانخوددراتاق
ایران را مشخص کردهاند ،براي تكميل آخرين تكه از پازل
انتخابرئيساتاقايران،بايدانتخابرئيسواعضايهيات
رئيسهاتاقپايتختكليدبخورد.درهمينحال،يكمنبع
آگاه در گفت وگو با «تعادل» از برگزاري اولين نشست اتاق
تهراندرسال 98درسهشنبههفتهآيندهخبرميدهدكه
قراراسترئيسواعضايهياترئيسهاتاقپايتختازسوي
اعضا انتخاب شوند .همچنين اخبار رسيده حكايت از اين
داردكهوزارت جهادكشاورزي اسامي 5نماينده خودبراي
حضورهياتنمايندگاناتاقپايتخترابه ساختمانوزراء
ارسالكرده،اماهنوزوزارتصنعتاسامينمايندگانخود
را اعالم نكرده كه بنابر اخبار دريافتي ،وزير صنعت تا پايان
هفتهجارييانهايتااوايلهفتهآينده  15نمايندهخودرادر
سهبخش«بازرگاني،صنعتومعدن»معرفيخواهدكرد.
بااينحالهمچناناينپرسشقابلطرحاستكهچهكسي
برصندليساختمانطالقانيتكيهخواهدكرد؟گمانهزني
هاحكايتازرقابتبينسهچهرهدارد«.غالمحسینشافعی
رئيساتاقايران،مسعودخوانساریرئيسفعلياتاقتهران
و حسین س�لاحورزی نايب رئيس اتاق ايران» سه چهره
پیشنهادیبخشخصوصیهستندکهبهعنوانکاندیدای
ریاستپارلمانبخشخصوصيدرحالرایزنیهستند.اما
با اين حال احتماالتي وجود دارد كه امكان دارد ،س��هگانه
رقابت انتخاب رئيس اتاق را برهم بزند كه در اين گزارش به
آنهاخواهيمپرداخت.
مروري بر انتخابات اتاق
سرانجام با گذش��ت  45روز از پايان يافتن نهمين دوره از
انتخاباتاتاقهايسراسركشور،اعضایاتاقایراندراولین
نشستدورهنهمکه 26خردادتشکیلخواهدشد،برگزاری
انتخاباتبرایتعیینرئیسواعضایهیاترئیسهپارلمان
بخش خصوصي را در دس��تور کار دارند .انجمن نظارت بر
انتخاباتنهمیندورهاتاقهایسراسرکشورپیشازایندر
اطالعیهایکهبهامضایحسیننقرهکارشیرازی،رئیساین
انجمنرسیدهبودنتایجانتخابات 33اتاقراتاییدکردهبود
و اکثر اتاقها در این مدت با تشکیل جلسه در دوره جدید،
تکلیف اعضای هیات رئیس��ه و نمایندگان خود در هیات
نمایندگان اتاق ایران را مشخص کردهاند .بنابراین اعضای
هیات نمایندگان اتاق ایران ش��امل نماینده تشکلهای
زیرمجموعه و نمایندگان اتاقهای سراسر کشور از جمله
 60عضو هیات نمایندگان اتاق تهران شامل  20نماینده
دولت 26،خردادتشکیلجلسهخواهنددادتاانتخاباتبرای
تعیینرئیسواعضایهیاترئیسهشامل4نوابرئیس،یک

خزان هدارویکمنشیرابرگزارکنندوفعالیتپارلمانبخش
خصوصیدردورهنهمراکلیدبزنند.اماطيروزهايگذشته
و قبل از اعالم رسمي ،اين پدرام سلطانی ،نایبرییس اتاق
بازرگانیایرانبودكهدرپیامتوییتریخوداعالمكردكهدر
روز ۲۶خرداداولینجلسههیاتنمایندگاناتاقایرانبرای
انتخابات هیاترییسه دوره نهم برگزار میشود و ماموریت
مادردورههشتمبهپایانمیرسد.
اما تحليل آماري نتايج انتخابات اتاق بازرگانی ایران كه در
يازدهم اسفندماه 97برگزار شد ،نشان میدهد در ۳۳اتاق
بازرگانی ۱۶،هزارو ۴۱۲نفردراینانتخاباتسرنوشتساز
بخشخصوصیمشارکتداشتهاند،كههیچکدامازاینآرا
باطلهنبودهاست.اعضايهياتنمايندگاناتاقايراندريك
دوره4سالهبرايورودبهپارلمانبخشخصوصیباهمرقابت
مي كنند ،كه در نهمي��ن دوره از انتخابات اتاق ها۱۵۴۷ ،
نفربرایکسب ۵۳۵کرسیاتاق،بایکدیگررقابتکردند.
همچنين ريز آمار منتشر شده نش��ان از اين داشت كه در
انتخابات كل اتاق ها ،تعداد راي هاي سفيد به  ۳۴و تعداد
آرای صحیح شمارش شده به ۱۶هزار و ۳۷۸رسيده است.
بنابرآمارهاياعالمياتاقايران ،بیشترینمیزانمشارکت
در این دوره از انتخابات ،مثل دوره هاي پيشين مربوط به
«اتاق تهران» است ،كه بعد از آن «اتاق اصفهان» قرار دارد
كه باالترين راي ماخوذه را به نام خود ثبت كرده اس��ت .در
رتبههاي بعدي ،دو اتاق «تبريز و مش��هد» قرار داش��تند.
براس��اس اعالم انجمن نظارت بر انتخاب��ات نهمین دوره
اتاقهای سراسر کش��ور ،نتايج  ۳۳اتاق كشور مورد تاييد
قرار گرفته است .با اين حال ،اما اتاق بندرعباس تنها اتاقي
استكهانتخاباتآنبااختاللمواجهوبهخردادماهامسال
موكولشد.
با پايان يافتن انتخابات ،اکثريت اتاقهاي بازرگاني سراسر
كشور ،در دوره جديد تشكيل جلسه داده وتکلیف اعضای
هیت رئیس��ه و نمایندگان خود در هیات نمایندگان اتاق
ایران را مشخص کردهاند .البته بنابر قانون پارلمان بخش
خصوصي،تعدادکرسیهایهراتاقنیزدرپارلماناقتصاد
کشوربراساستعدادکارتهایعضویتوبازرگانیآناتاق
تعیین میشود .بنابراین نمایندگان اتاقهای شهرستان
میتوانندبینیکتا ۱۵کرسیاتاقایرانراکسبکنند.اما
بنابرمقررات،تماماعضایتهراندراتاقایراندارایکرسی
هستند .اتاق بازرگانی تهران از ۴۰عضو بخشخصوصی و
 ۲۰عضو دولتی تشکیل میشود و در مجموع هر ۶۰نفر به
اتاقبازرگانیایرانراهمییابند.
حال اما با توجه به اينكه دوماه فرصت باقي مانده تا اعضاي
هيات نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور ،رئيس پارلمان
بخشخصوصيواعضايهياترئيسهرابرگزينند،هنوزاتاق
پايتختبرايتعيينرئيسواعضايهياترئيسهتشكيل
جلسهندادهاست.امايكمنبعآگاهدرگفتوگوبا«تعادل»
ازبرگزارينخستينجلسههياتنمايندگاناتاقبازرگاني
تهران در س��ال  98در هفته آينده خبر مي دهد .براساس
آئیننامهانتخاباتاتاقهایسراسرکشور،ترکیب 40نفره
اتاقتهرانباسهمهامختلفاز 4حوزهشامل 16نفرازبخش
بازرگانی 14،نفر از بخش صنعت 4،نفر از بخش معدن و6
نفرازبخشکشاورزیبرایمدت 4سالانتخابمیشوند.
البتهدولتنیز 20نمایندهغیرانتخابیدراتاقتهرانخواهد
داشتکه 15نفرازآنهاتوسطوزیرصنعت،معدنوتجارت

وزير صنعت ،معدن و تجارت مطرح كرد

رونق توليد احياي بنگاههاي مشكلدار نيست

وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينكه رونق توليد
را نبايد مترادف با احياي واحدهاي بحراندار بدانيم،
افزود :بخش عمدهاي از واحدهاي توليدي مش��كلي
ندارند .به گزارش شاتا ،رضا رحماني در جلسه ستاد
تسهيل و رفع موانع توليد با اشاره به افزايش اهميت
ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد در سال  ،۹۸گفت:
مهمترين بخشي كه ميتواند براي رونق توليد فعاليت
كند ،ستاد تسهيل است كه هم قانون به صراحت بر
ماهيت و فعاليت آن تاكيد كرده و هم دس��تگاههاي
مهم در آن عضو هستند .او با بيان اينكه مهمترين ركن
در اثرگذاري ستاد تسهيل ،انگيزه كاركنان و مديران
آن است ،افزود :ستاد تسهيل بايد از دستگاههاي ديگر
همچون قوه قضاييه نيز براي حضور در جلسات دعوت
و اينجا را به ستادي پاي كار براي توليد تبديل كند.
رحماني با تاكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيتهاي
مديريتي براي بهبود جايگاه س��تاد تس��هيل ،اظهار
كرد :در اجراي مصوبات مشكالتي وجود دارد و بطور
كلي كار در س��تاد س��خت اس��ت ،از اين رو ،كساني
بايد در ستاد به كار گرفته ش��وند كه از انگيزه كافي
برخوردارند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت باالي
توليد در كش��ور اظهار كرد :به همراه وزير كشور نامه
مشتركي به س��ران س��ه قوه درباره مشكالت توليد
نوشتيم كه آنها تاكيد كردند هر كجايي نياز به اصالح
قوانين است به ما منتقل كنيد .او با بيان اينكه تشكلها

حضورشان در س��تاد ضعيف است و بايد با انگيزه در
ستاد حضور يابند ،افزود :استانها درخواست برگزاري
جلس��ات س��تاد ملي با حضور مس��ووالن استاني را
دارند كه در اين زمينه پيش��نهاد ميكنم جلساتي از
ستاد ملي را با حضور استانداران براي ارايه گزارشي
از وضعيت اس��تاني برگزار كنيد .او ب��ا تاكيد بر لزوم
فعال شدن دبيرخانه ستاد تس��هيل گفت :مواردي
به ستاد تس��هيل ارجاع ميش��ود كه ضرورت دارد
كميته كارشناس��ي درباره آنها نظر داده و براي اعضا
ارس��ال كند تا اگر آنها نيز تأييد كردند ،بدون مطرح
كردن در جلس��ه و گرفتن زمان ،آن را مصوب كنيم.
رحماني با بيان اينكه دشمن تصور ميكرد صنعت در
سال  ۹۷تعطيل ميشود و در داخل نيز برخي چنين
باوري داش��تند ،گفت :به لطف خداوند و تالشهايي
كه صورت گرفت ،صنعت همچنان فعال اس��ت و ما
نيز براي سال  ۹۸بايد تالش كنيم ضمن حفظ وضع
فعلي توليد در جاهايي كه امكان توسعه وجود دارد،
اق��دام كنيم .وزي��ر صنعت ،معدن و تج��ارت درباره
توس��عه تجارت نيز با تاكيد بر فراهم كردن امكانات
لجستيكي افزود :اگر براي ما صادرات ميوه مهم است،
بايد امكان��ات حمل و نقل و نگهداري ،بس��تهبندي
و… را فراهم كنيم .اين عضو كابينه دولت دوازدهم
خاطرنش��ان كرد :بانكها و وزارت اقتصاد براي سال
رونق توليد بايد حضور قوي در ستاد تسهيل داشته
باشند و به چرخه توليد كمك كنند.

(شامل 6نفرازبخشصنعت 6،نفرازبخشبازرگانی 3،نفر
ازبخش معدن)و 5نفر توسطوزیر جهادکشاورزی تعیین
و معرفی خواهند شد .ورود این نمایندگان از سوی دولت
سهمبخشهایمختلفدرترکیبنمایندگاناتاقتهرانرا
بهبخشهایمعدنوکشاورزیتغییرخواهدداد.
حالبنابراخباررسيدهبه«تعادل»،وزارتجهادكشاورزي
اس��امي 5نماينده خود را به اتاق تهران ارسال كرده است.
در اين ميان اسامي افرادي چون «عبدالمهدی بخشنده،
معاونبرنامهریزیواموراقتصادیوزارتجهادکشاورزی»،
«علیاکبرمهرفردمعاونتوسعهبازرگانیوصنایعکشاورزی
وزارتجهادکشاورزی»و«محمدحسینشریعتمدارمشاور
عالیوزیرجهادکشاورزیورئیسمرکزمطالعاتراهبردی
کشاورزیوآباتاقایران»بهعنوانسهنمايندهقطعياين
وزارتخانهدراتاقپايتختبهچشمميخورد.امابراياينكه
اتاقتهرانبتوانددرجسلههفتهآيندهخود،انتخاباترئيس
و اعضاي هيات رئيس��ه را كليد بزند ،وزير صنعت ،معدن
وتجارت ،اسامي افرادي را كه قصد دارد به عنوا نماينده اين
وزارتخانه به اتاق تهران معرفي كند ،بايد ارسال كند .البته
اخبار دريافتي «تعادل» نشان از اين دارد كه وزير صنعت،
معدنوتجارتتاپايانهفتهجاريونهايتااوايلهفتهآينده
اقدامبهمعرفي 15نفرشامل 6نفرازبخشصنعت 6،نفراز
بخشبازرگانیو 3نفرازبخشمعدن،خواهدكرد.
اين سه نفر؟
حال براي اينك��ه اعضاي پارلمان بخ��ش خصوصي در
نشست  26خردادماه س��ال  98بتوانند رئيس و اعضاي
هيات رئيس��ه خود را انتخاب و بشناس��ند ،نخست بايد
پازل انتخابات اتاق تهران كامل شود تا گام هاي آخر براي

بسته شدن اين فصل از انتخابات اتاق هاي سراسر كشور
برداشته شود .بنابراين براس��اس اخباردريافتي ،اگرچه
اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران طي هفته آينده تكه
آخرپازلانتخاباتاقپايتختراتكميلخواهندكرد،امابا
اينحالهنوزقطعينيستچهكسيقراراستبرصندلي
اتاق تهران و اتاق ايران تكيه بزند؟
اخب��ار درگوش��ي حكاي��ت از اي��ن دارد كه «مس��عود
خوانساري»ليدرائتالفبرايفردانهتنهاهمچنانشانس
اول رياست اتاق تهران را دارد ،بلكه يكي از مدعيان اصلي
رياست اتاق ايران نيز هست .با اين حال اما بازار گمانه زني
ها همچنان داغ اس��ت؛ به طوري كه خيلي ها از سه گانه
رقابت انتخاب رئيس ميان چهره هاي منتخب مي گويند.
اما اين چهره ها چه كساني هستند؟ ارزيابيها نشان مي
دهد« ،غالمحسین شافعی ،مسعود خوانساری و حسین
سالحورزی» س��ه چهره سرشناش و پیشنهادی بخش
خصوصی هس��تند که به عنوان کاندیدای ریاست اتاق
بازرگانی ایران در حال رایزنی هستند.
مسعود خوانساری كسي است كه در اتاق تهران بیشترین
رایدرایندورهازانتخاباتاتاقهایسراسرکشوررابهخود
اختصاصدادهودرتهرانبهعنواننفراولانتخاباتشناخته
شد .اما در آن سوي رقابت،غالمحسین شافعی قرار داردكه
که در 2دوره حدودا 2س��اله ،ریاست اتاق بازرگانی ایران را
عهدهداربوده،درایندورهنیزدراتاقمشهدبیشترینرایرا
کسب کرده است .او توانسته ۵۹۵رای را به خود اختصاص
دهد .حسین سالحورزی ،نایبرئیس اتاق ایران نیز ديگر
چهره اي اس��ت كه از او به عنوان مدعي رياست اتاق ايران
سخن به ميان مي آيد .او در حوزه انتخابی خود با ۱۰۶رای،
نفراولانتخاباتاتاقخرمآباداست.

برايناساسپيشبينيميشوددر 26خردادماهاگرچهره
جديدوجديديگريواردكارزارانتخاباترئيساتاقايران
نشود ،شاهد رقابت سخت ميان اين سه نفر باشيم .اما در
اين حال ،احتماالتي نيز وجود دارد كه ممكن است پازل
انتخاب رئيس پارلمان بخش خصوصي را بر هم بزند .يك
احتمال اين است؛ با توجه به اينكه طيف مقابل «ائتالف
فردا» يعني «خواستاران تحول» در اين دوره از انتخابات
ناكامماندندونتوانستنددراتاقتهرانكرسيايرابهدست
آورند ،قطع��ا گزينه اي كه از آن حماي��ت خواهند كرد،
مسعود خوانساري نخواهد بود .اما اين گروه مدعي شدند
دردورهقبلدرتعیینغالمحسینشافعیبهعنوانرئیس
اتاقایراننقشپررنگیراایفاکردهاند.بنابراينايناحتمال
به قوت خود باقي است كه از رئيس فعلي پارلمان بخش
خصوصي حمايت كنند .اما حس��ين سالح ورزي ديگر
چهرهمنتخبياستكهشانسباالييبرايكسبصندلي
رياست اتاق ايران را دارد با وجود چالشي كه بين دوگانه
«شافعي – خوانساري» حاكم است .البته برخي اخبار در
گوشي ،از احتمال ديگري مي گويد كه بنابر آن امكان دارد
«سالحورزيباخوانساري»ائتالفكندتااينرئيسفعلي
اتاقتهرانباشدكهدرانتخابات 26خردادماهاعضايهيات
نمايندگان اتاق ايران ،با پيروزي بر شافعي بتواند رياست
پارلمان بخش خصوص��ي را برعهده مي گيرد .اما در اين
ميان احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين است با وجود
اينكه مسعود خوانساري در دوره قبل نتوانست در رقابت
با غالمحسين شافعي پيروز شود ،اعضاي منتخب هيات
نمايندگاندورنهماتاقتهران،بخواهندفردديگريرابراي
اين دوره از رقابت رئيس اتاق ايران معرفي كنند تا بتوانند
اينبار شافعي را از دور رقابت ها خارج كنند.

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد عنوان كرد

جلوگيري از تعيين دستوري قيمتها
رييس انجم��ن توليدكنندگان فوالد ب��ا بيان اينكه
امسال براي واحدهاي فوالدي ،سالي بسيار مهم تلقي
ميشود ،گفت :اگرچه مشكالتي در تامين مواد اوليه
مورد نياز وجود دارد ،اما تامين آن غيرممكن نيست.
بهرام س��بحاني در گفتوگو با مهر ،با بيان اينكه در
س��ال  ،۱۳۹۷دوران پ��ر فراز و نش��يب و متالطمي
براي بخ��ش توليدي و اقتصاد كش��ور بود ،گفت :در
سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قيمتگذاري
دس��توري كاالها به عنوان دو چالش اصلي در مسير
توليد بوديم؛ در ش��رايطي كه نرخ ارز پرنوس��ان بود
و س��ركوب قيمتها يكي از روشهاي اش��تباه براي
تنظيم بازار به ش��مار ميرفت؛ فع��االن اقتصادي و
توليدكنندگان ،عواقب س��ركوب قيمتها در بازار را
لمس كردند .رييس انجم��ن توليدكنندگان فوالد
افزود :در نيمه اول س��ال گذشته تحت تأثير ارز چند
نرخي و در پيش گرفتن قيمتهاي دستوري ،تفاوت
نرخ فروش يك كاال درب كارخانه با قيمتهاي كف
بازار زياد شد و اين شرايط موجب شد تا سود حاصل
از اين گپ قيمتي به جيب عدهاي خاص برود و توليد
زيان ببيند.
او تصريح كرد :در سال گذشته سيل بخشنامههاي
متعدد و متناقض و تعيين نرخهاي مختلف براي ارز
در معامالت حوزه كااليي ،چالشهاي زيادي را براي
توليدكنن��ده و مصرفكننده به وجود آورد و افزون
بر اين در آن مقطع ،نوس��انات ارزي به گونهاي بود

كه شاهد پرش نرخ دالر به بيش از چهار و حتي پنج
ه��زار تومان بوديم و در نهاي��ت دالر  ۴۲۰۰توماني
به عنوان نرخ پايه ارز اعالم ش��د .سپس تعيين نرخ
ارز نيمايي و سنايي توليدكنندگان و صنعتگران را
با مش��كل مواجه كرد و مشخص نبود قيمتگذاري
كاالها در صنايع و تولي��دات صنعتي بايد بر مبناي
كدام نرخ ارز در بازار داخلي و نيز بازارهاي خارجي
صورت گيرد .س��بحاني با بيان اينكه تعيين قيمت
كاالها بر مبناي هر ن��رخ ارزي از ديد توليدكننده و
مصرفكننده مزايا و معايب متفاوتي دارد ،گفت :در
مقطعي فعاالن بخش توليدي و اقتصادي كش��ور با
صدور بخشنامهها و ابالغيههاي متعدد و متناقضي
مواجه بودند و تعدد اين بخشنامهها توليد را با ابهام
و مش��كالت زيادي روبهرو كرده بود و اين ش��رايط
تالطمات زيادي درخصوص قيمتها در پي داشت.
به گفته سبحاني ،س��ال  ۱۳۹۸نيز سال پرالتهابي
براي صنايع و واحدهاي توليدي پيش بيني ميشود؛
به خصوص اينكه با توجه به تحريمهاي ظالمانهاي
كه بخشهاي مختل��ف از جمله صنعت فوالد را در
گستره تحريمهاي بينالمللي قرار داده است؛ از اين
رو ،سال جاري براي فعاالن واحدهاي توليدي سال
مهمي ارزيابي ميش��ود و قطعاً مشكالتي در تأمين
برخي مواد اوليه مورد نياز ب��راي توليدات فوالدي
همچون الكترود گرافيتي وجود خواهد داش��ت؛ اما
تأمين آنها غيرممكن نيست و تنها بايد بررسي كرد

تأمين كاالهاي تحريم شده چگونه و با چه بهاي تمام
شدهاي انجام خواهد شد؛ چراكه همه توليدكنندگان
در تالش هس��تند تا اين قبي��ل محدوديتها را به
روشهاي مختلف دور زده و به توليد و اقتصاد ملي
رونق ببخشند.
او حاكميت نظام دستوري در قيمتها را موجب بروز
فجايع سال گذش��ته در مبادالت كااليي و مشكالت
مشاهده ش��ده پيش از راهاندازي بورس كاال دانست
و با تاكيد بر ل��زوم تقويت بورس و ع��دم دخالت در
مكانيسم آن ،گفت :نكته حائز اهميت اين است كه با
برقراري نظام دستوري قيمتها ،عدهاي از رانتهاي
احتمالي بهره ميبرند و سرمايهها به جاي رونق توليد
و سرمايهگذاري در بخش واقعي اقتصاد به فعاليتهاي
رانتي و سودجويي تزريق ميشود؛ اين موارد نيز براي
س��الهاي دور نيست و همين چند ماه پيش يك بار
تجربه شد؛ با اين تفاس��ير بايد به منظور رونق توليد
اجازه داد تا بورس رس��الت خود را براي كشف واقعي
قيمتها و تنظيم بازار ايفا كند .سبحاني تاكيد كرد :در
سال رونق توليد به هيچ عنوان سياست قيمتگذاري
دس��توري را نبايد در پيش گرفته ش��ود؛ در غير اين
صورت همان فجايع س��ال قبل رقم ميخورد؛ بلكه
با اعتقاد به مكانيس��م بازار و كشف واقعي قيمتها،
عرض��ه و معامله محص��والت را به بورس بس��پارد تا
منابع و نقدينگي موجود در كشور ،به سمت صنايع و
واحدهاي توليدي هدايت شود.

رييس اتاق مشترك ايران و هند مطرح كرد

تسريع در بازگشت ارز با فروش مستقيم ارز صادراتي
ريي��س ات��اق مش��ترك اي��ران و هن��د ب��ا اس��تقبال
از امكانپذيرش��دن ف��روش مس��تقيم ارز صادراتي به
واردكنندگان ،آن را جزو مهمترين اقدامات وزارت صنعت
وبانكمركزيبرشمردودرعينحالهشداردادمسووالن
امر اجازه ندهند اين فرصت بستري براي سفتهبازي شود.
ابراهيم جميلي در گفتوگو با تس��نيم ،با اشاره به ميسر
شدن امكان فروش مستقيم ارز صادراتي به واردكنندگان
ت ماه در سامانه جامع تجارت اظهار
از ابتداي ارديبهش�� 
ك��رد :اين اقدام يكي از بهتري��ن اقدامات وزارت صنعت،

معدن و تجارت و جزو بهترين تصميمات در حوزه پولي
و بانكي از سوي بانك مركزي بود كه با توجه به مشكالت
صادركنندگان و واردكنندگان در سال گذشته ،اين انتظار
وجود داش��ت كه هرچه زودتر مد نظر قرار گيرد .رييس
اتاق مش��ترك ايران و هند اضافه كرد :امكانپذير شدن
فروش مس��تقيم ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان
باعث ميش��ود كه در وهله اول تأمين مواد اوليه كشور و
مواداوليهموردنيازتوليدكنندگانسرعتبيشتريبگيرد
و جابهجايي پول در حوزه بازرگاني پرشتابتر انجام شود.

او با تأكيد بر ضرورت نظ��ارت دقيق بر نحوه فعاليت اين
سامانه گفت :اين اتفاق با وجود آثار مثبت بسياري كه در
فرايند تجارت كش��ور دارد بايد از اين نظر نيز مورد توجه
قرار گيرد كه خداي ناكرده ،به بس��تري براي سفتهبازي
تبديل نشود .جميلي گفت :مس��ووالن اين سامانه بايد
نظارت كنند كه در مقابل ارز خريداريشده ،حتماً كاال به
كشور وارد شود و اين كاال در سيستم توليد و توزيع كشور
قرار گيرد؛ لذا فروش ارز صادراتي بايد بهنحوي مديريت
ش��ود كه تنها واردكنندگاني كه قصد واردات كاال يا مواد

اوليه را دارند ،قادر به خريد آن باشند و مورد سوءاستفاده
سفتهبازان قرار نگيرد .رييس خانه اقتصاد ايران با تأكيد بر
اينكه امكان فروش مستقيم ارز صادراتي به واردكنندگان
ميتواند بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور را تسريع
كندگفت:متأسفانهپيشازاين،صادركنندگانمشكالتي
با عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نيما داشتند
و بهداليلي از جمله عدم افش��اي مب��ادي ارز خود ،قادر
به فروش ارز در س��امانه نيما نبودند ولي متأسفانه بانك
مركزي نسبت به اين انتقادات و ايرادات ،مقاومت زيادي

داشت ،درحالي كه امكان فروش مستقيم ارز صادراتي به
واردكنندگان ميتوانست زودتر فراهم شود تا مشكالت
بازگشت ارز به كشور نيز سريعتر حلوفصل شود .او با بيان
اينكه صادركنندگان تمايلي به بازنگرداندن ارز حاصل از
صادراتشانبهكشورنداشتندونبايدبهديدهبياعتمادي
به صادركنندگان نگريست ،از مسووالن امر خواست تا از
ظرفيتهايمردميوبخشخصوصي،برايحلمشكالت
اقتصادياستفادهكنندخاطرنشانكرد:سيلاخيرباوجود
همه تلخيهايي كه براي مردم و كشورمان داشت.
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اكوادور از طرح بنيانگذار «ويكيليكس» براي جاسوسي ميگويد

جوليان آسانژ :دوست يا دشمن ،قهرمان يا خائن؟

گروه جهان|
لنين مورنو رييسجمهوري اكوادور ،جوليان آس��انژ
بنيانگذار وبس��ايت افش��اگر ويكيليكس را متهم
كرده كه قصد داش��ته از س��فارت اكوادور در لندن به
عنوان مركزي براي جاسوس��ي اس��تفاده كند .آسانژ
هفته گذشته پس از لغو پناهندگياش توسط پليس
لندن دستگير ش��د .پيشتر ويكيليكس اعالم كرده
بود اكوادور بهدليل انتش��ار گزارشهايي درباره فساد
مالي لنين مورنو ،قصد دارد پناهندگي آسانژ را لغو كند.
رييسجمهوري اك��وادور در گفتوگويي با گاردين
گفت��ه كه آس��اتژ ش��رايط پناهندگي خ��ود را زير پا
گذاشته اس��ت .لنين مورنو گفته كشورش براي ديگر
كش��ورهاي دنيا احترام قائل اس��ت و نميتواند اجازه
دهد سفارتخانههاي اين كشور تبديل به مكاني براي
دخالت در امور داخلي ديگر كشورها شود .او همچنين
وجود هرگونه ارتباطي ميان افش��اي اسنادي درباره
فساد مالي او و خانوادهاش و لغو پناهندگي آسانژ را رد
كرده است .گفته شده ،اگر آسانژ به امريكا تحويل داده
شود ،احتماال با حكم  ۴۰سال زندان روبرو خواهد شد.
نيويوركتايمز درب��اره اين فعال جنجالي نوش��ته:
ويديوهاي دس��تگيري اين پيامآور ريشسفيد عصر
افش��اگري ،افس��ران امنيتي را ب��ا قيافههاي جدي
نش��ان ميدهد كه او را به سمت يك ون خاكستري
ميكشانند .اين صحنه نمايانگر تازهترين ـ و قطعا نه
آخرين ـ چرخش در حرفه مردي است كه از يكسو
با دستاوردهاي درخشان شناخته ميشود و از سوي
ديگر در معرض قضاوتهاي مشكوك است .آسانژ از
مدتها پيش استعداد مشهورشدن داشت و در قامت
يك متفكر و كاربلد حوزه فناوري و شخصيت جهاني
تقريبا بيوطن ،شهرت و نفوذ جديدي را كه اينترنت
ميتواند به ش��هروندان بدهد ،به دست آورده است.
آس��انژ با ايجاد ويكيليكس به توانمندسازي نسلي
از افش��اگران /رس��واكنندگان و خوديهاي ناراضي
كم��ك كرد ك��ه ميتوانند در مقي��اس صنعتي كار
كنند ،ترابايتي اطالعات را افش��ا كنند و قدرتمندان
را در سراس��ر جهان به خشم بياورند .او هم به عنوان
قهرمان اطالعات آزاد ستايش ش��ده و هم به عنوان
جنايتكار خائن س��زاوار مرگ ،مورد نفرت واقع شده
است .واكنشها در برابر آسانژ اغلب بسته به عملكرد
ويكيليكس بوده است.
آس��انژ بهويژه در س��الهاي اخير يك قهرمان شديدا
دردسرساز و حتا شرمآور براي اصول آزادي مطبوعات
و حق دسترسي مردم به اطالعات ،از آب درآمده است.
او در  7سال گذشته در سفارت اكوادور در لندن مخفي

شده بود .پناهبردن به سفارت اكوادور نه فقط به دليل
ترس از دادس��تانهاي امريكايي ،بلكه براي دوري از
بازجويان جرايم جنسي سوئد بود كه در نهايت پرونده
رابستند.
آسانژ ،معروفترين پناهنده سياسي خودخوانده ،در
اتاقكوچكيدرگوشهسفارتاكوادورباگربهاشزندگي
ميكرد .او از همان اتاقش ويكيليكس را اداره ميكرد ،از
بالكنآنكنفرانسهايخبرياشرادرحضورصدهاتن
ازهوادارانشبرگزارميكرد،درسالنهايآناسكتبورد
سواري ميكرد و از بازديدكنندگانش ميزباني ميكرد.
دستگيري او در پايان روند حقوقي پر فراز و نشيبي رقم
خوردكهدر ۲۰۱۰هنگاميكهوزارتدادگستريامريكا
عالم كرد كه درباره ويكيليكس تحقيق ميكند ،آغاز
ش��ده بود .برخي هواداران امريكايي سابق آسانژ سال
 2016و پس از اينكه ويكيليكس ايميلهاي هكشده
دموكراتهارابرايتحتتاثيرقراردادنفضايانتخابات
و راهانداختن كارزارهاي توييتريعليهكلينتون منتشر
كرد ،بهشدت به او تاختند.
عملكردويكيليكسدرانتخابات ۲۰۱۶امريكا،تمجيد

پرسروصداي دونالد ترامپ را به همراه داشت .ترامپ
در س��خنرانيهاي انتخاباتياش مرتب به ايميلهاي
افشاشده كارزار انتخاباتي كلينتون اشاره كرده و يك
بار هم گفت كه عاشق ويكيليكس است( .ادعايي كه
كاخسفيد ديروز ،دوش��نبه آن را يك شوخي خواند).
اما چند ماه بعد ،وقتي ترامپ رييسجمهور شده بود،
ويكيليكس مجموعهاي از اس��ناد محرمانه را درباره
ابزارهاي هك سازمان سيا منتشر كرد كه بهدنبال آن
مايك پمپئو انتخاب اول ترامپ براي رياست سازمان
سيا ،آس��انژ را خودشيفته خواند و ويكيليكس را يك
سازمان اطالعاتي غيردولتي متخاصم ناميد .سخنان
پمپئو پيشدرآمدي شد بر اين اتهام عليه آسانژ كه با
دسيس ه قصد نفوذ به رايانههاي دولت امريكا را داشته
اس��ت .وزارت دادگس��تري اين اتهام را هفته گذشته
علنيكرد.
جوليان آس��انژ تا  ،۲۰۰۶هنگامي كه ويكيليكس را
تاسيس كرد ،شيوه زندگي عشايري را در پيش گرفته
بود؛ در اطراف جهان پرس��ه م��يزد و گاهي اظهارات
سربس��تهاي درباره پنهانكاري و اطالعات داشت .او

 2008در شرق آفريقا زندگي ميكرد و فساد كنيا را در
ويكيليكس منتشر ميكرد .ويكيليكس تا آن زمان
بيش از يك ميليون سند را منتشر كرده بود ،از جمله
برخيازاسنادمحرمانهجنگعراقوزندانگوانتانامورا.
اما اين چلسي منينگ ،تحليلگر دونپايه اطالعات در
پايگاهي در عراق بود كه واقعا ويكيليكس و در نتيجه
آسانژرادركانونتوجهقرارداد.منينگكهدربارهجنگ
عراق و سياس��ت خارجي امريكا ترديد داشت ،شروع
به نس��خهبرداري هزاران اسناد كرد .در ويكيليكس،
آسانژ و تيمش ابتدا ويديوي دلخراشي را منتشر كردند
كه دو هليكوپتر جنگي امريكايي را در عراق در حال
تيراندازي نشان ميداد .بهدنبال آن ،ويكيليكس در
هماهنگي با نيويوركتايمز و ساير سازمانهاي خبري
جريان اصلي ،نزديك به  ۷۷هزار س��ند نظامي جنگ
افغانستان و سپس حدود ۳۹۲هزار سند نظامي جنگ
عراق را منتشر كرد .سياهههاي جنگ در هماهنگي
با لوموند ،گاردين و اشپيگل منتشر شدند و اطالعات
تازهاي را درباره تلفات غيرنظاميان ،روحيه سربازان،
رفتار با زندانيان و اس��تفاده از پيمانكاران در اين دو

جنگ ارايه كردند .هنگامي كه پيامهاي ديپلماتيك
منتشر شد ،نيويورك تايمز و ساير سازمانهاي خبري
با ويكيليكس از نزديك همكاري كردند تا نامها را براي
محافظت از افراد آسيبپذير ،تغيير دهند ،اما بعدها،
آس��انژ در نتيج ه اختالف با يك ويراستار بريتانيايي،
تصميم گرفت كه اين مجموعه گس��ترده از مكاتبات
ديپلماتيك را بدون هيچگونه اصالحي منتشر كند.
اطالعات روز نوش��ته :در همينح��ال ،ويكيليكس
دستخوش اختالفات داخلي بود كه اغلب سرچشمه
آن ش��يوه كار سختگيرانه آس��انژ بود .از سوي ديگر
دو زن از رفتار آس��انژ ش��كايت كردند .سياستمداران
عصباني امريكا آس��انژ را محكوم كردند و خواس��تار
دس��تگيري و حتا اعدام او شدند .وزير خارجه اكوادور
سال  2012اعالم كرد كه آسانژ در سفارت اين كشور
در لندن به سر ميبرد و درخواست پناهندگي سياسي
داده است .محدوده زندگي آسانژ در سفارت اكوادور،
تماي��ل او را براي ماندن در كانون توجه ،محدود نكرد.
او نظرات��ش را در توييتر بيان ميك��رد و به نظارت بر
انتشار اسناد در س��ايتش ادامه داد .گفته شده ،آسانژ،
ت خواب ،المپ خورشيدي ،تلفن،
دفتر مجهز به تخ 
رايانه ،آشپزخانه كوچك ،حمام ،تردميل و قفسههاي
كتابداشت.اماانزوايآسانژبهخصوصآخرهفتههاي
طوالني و تنها در سفارت كه نميتوانست از آن بيرون
رود ،ش��رايطش را دش��وار كرده بود .يكي از دوستان
آسانژ گفته كه او روزبهروز افسردهتر ميشد ،روابطش
با ميزبانانش به هم خورده و حتا خصمانه شده بود ،زيرا
ديپلماتهاي اكوادوري از رفتار او به تنگ آمده بودند.
اين دوست ميگويد كه آسانژ درگير فكر بيرون رفتن
بود .حتا دوستان آسانژ او را به عنوان انسان پر دردسر و
خودشيفتهاي توصيف ميكنند كه بيش از حد به خود
اهميت ميدهد و عالقه اندكي به مسائل امروزي مانند
بهداشت شخصي دارد .آسانژ كه پس از دستگيرياش
در دادگاهي در وستمينس��تر درحال��ي كه موهاي
نقرهاياشراپشتسرشبستهبود،ظاهرشد،خونسرد
بهنظرميرسيد.اينصحنهامربديهيراروشنميكرد:
اينكه او از وضعيت دشوار حقوقي فعلي خود به عنوان
سكويجديديبرايبياعتناييبهقدرتونيزكارزارش
براي ويكيليكس اس��تفاده ميكند .آس��انژ تا آمدن
وكال سرگرم مطالع ه كتابي بود .او براي اينكه رسانهها
كتاب را ببينن��د ،آن را بلند كرد؛ آن كتاب «تاريخچه
كشور امنيت ملي» از گور ويدال بود .ويدال از مخالفان
سرسخت جنگ ويتنام و جنگ عراق بود اما بهتدريج
در پايان عمر از شهرت و محبوبيتش كاسته شد .كتاب
او اكنون به سبب دستگيري آسانژ پرفروش شده است.

دريچه
انتشار جزيياتي از
«معامله قرن» دولت ترامپ

گروه جهان|روزنامه واشنگتنتايمز جزيياتي
از طرح موس��وم به «معامله قرن» را منتشر كرده
است .اين طرح قرار است از سوي دونالد ترامپ به
عنوان طرح صلح خاورميانه اعالم شود .بنا براين
گزارش ،طرح ترامپ ميخواهد كه كش��ورهاي
عربي ابتكار را آغاز كنند و اس��راييل به آن پاسخ
دهد .اين همان مس��الهاي اس��ت كه باعث شده
تا محمود عباس رييس تش��كيالت خودگردان
فلس��طين در ماه م��ه  ۲۰۱۷آن را رد كند .گفته
شده ،عباس مدتها از ارايه چنين طرحي نگران
و ش��ديداًب��ا آن مخالف بوده اس��ت .جزيياتي از
اين طرح عبارتند از :فلس��طين متش��كل از كل
منطقه «الف» و منطق��ه «ب» در كرانه باختري
و بخشهايي از منطقه «ج» است كه در مجموع
 ۹۰درص��د كرانه باختري را ش��امل ميش��ود.
همچني��ن پايتخ��ت آن در داخ��ل ي��ا نزديكي
مرزهاي ش��هرداري اش��غالگران در قدس يا در
نزديكي آن و احتماال شامل منطقهاي از شعفاط
تا العيس��ويه ،ابوديس و جبل المكبر باش��د .يك
سازمان بينالمللي بر يك اداره مشترك اسراييل
 تشكيالت خودگردان فلسطين براي مديريتمناطقپيرامونشهرقديميقدسنظارتميكند.
يك نهاد مش��ترك اردن-تشكيالت خودگردان
فلسطين مكانهاي اسالمي شهر قدس را كنترل
ميكند .مص��ر ،اردن و لبنان حقوق بيش��تر در
اختيار ساكنان فلس��طيني خود قرار ميدهند.
س��اكنان يهودي در ش��هرهاي كوچكتر كرانه
باختري جابهجا ميش��وند .يك گذرگاه زميني
كرانه باختري و غزه را به هم متصل ميكند .غزه
هنگاميكهتشكيالتخودگردانفلسطينكنترل
آن را دوباره به دست ميآورد به فلسطين ملحق
ميشود .واشنگتن يك بس��ته كمك اقتصادي
هنگفت(شايدبهميزان ۴۰ميليارددالريابهنوعي
 ۲۵هزار دالر به ازاي هر فلس��طيني ساكن كرانه
باختري) براي تشكيالت خودگردان فلسطين در
نظر ميگيرد .فلسطين دسترسي موقت به بنادر
و فرودگاههاي گزينش شده در اسراييل تا زماني
كه يك سري تأسيس��ات انحصاري با استفاده از
اعتب��ارات خارجي براي تش��يكالت خودگردان
فلسطين ساخته شود ،پيدا ميكند .در ازاي آن نيز
فلسطينيهابايديكسريمحدوديتهارابپذيرند
اين محدوديتها عبارتند از :تداوم كنترل ارتش
اسراييلبرمرزهايفلسطيندسترسيهايهوايي
ودرياييآنودرهاردن.بهرسميتشناختنقانوني
شهركهاي يهودي بزرگتر به ميزان  ۱۰درصد
از خاك كرانه باختري و شايد الحاق اين شهركها
به اسراييل از سوي دولت امريكا و صرف نظر كردن
از حق بازگشت فلس��طينيهاي ساكن خارج از
سرزمينهاي اشغالي در ازاي دريافت غرامت.

كوتاهازمنطقه

ترامپ درصدد انحراف افكارعمومي امريكاست

شمارش معكوس براي انتشارگزارشي جنجالي

افتتاحنيروگاههستهايعربستان

گروهجهان|
دادس��تان كل اياالت متحده احتماال در 72ساعت آينده
نسخهاي ويرايش شده گزارش 300صفحهاي رابرت مولر
بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت احتمالي روس��يه در
انتخابات رياس��تجمهوري امريكا را منتشر خواهد كرد.
اقداميكهباعثشدهتادونالدترامپبارديگرانتقادهادراين
بارهراازسربگيرد.ترامپدوشنبهدرتوييترنوشت«:جرايم
توسطهيالريمتقلب،كميتهمليحزبدموكرات،ماموران
ماموران
كثيف و ديگران صورت گرفته اس��ت .درباره اين
ِ
تحقيق،تحقيقكنيد!» وبسايتهيلنوشته،اقدامدونالد
ترامپدراحيايبحثمهاجرانواعزاممهاجرانبهشهرهاي
خاصناقضقوانينفدرال،تالشيبرايمنحرفكردنافكار
عمومي امريكا از گزارش رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات
دربارهدخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوري2016
ميالدياست.ترامپبااينهدفپيشنهادسابقخودبراي

اعزام مهاجران به ش��هرهاي پناهگاه مهاجران را احيا كرد
كه افكار عمومي را از پرسشها درباره گزارش رابرت مولر
منحرف كند .اندك زماني پس از انتشار اخباري مبني بر
اينكهدولتامريكااينايدهراردكردهاست،ترامپباانتشار
توئيتهاييگفتكهاينمسالههنوزدرحالبررسياست.
ترامپبطورعمديلحنخودرادربارهاينموضوعتندكرده
تادرپيانتشارنتيجهگيريهايگزارشمولرطرفدارانخود
را اميدوار كند .گفته شده ،ويليام بار بار در گزارشي كه قرار
استمنتشرشودرويمطالبمحرمانهخطرنگيكشيده
شدهودرپايينهرصفحهدربارهاينكهچرابخشهايداخل
آنصفحهسانسورشدند،توضيحاتيارايهدادهاست.
نيويوركتايمزهمنوشته:تازمانيكه«ويليامبار»دادستان
كلامريكاگزارشمزبورراارايهدهد،كاخسفيدقصدداردبا
مشاورانخودبهسرعتاينگزارشرامطالعهكردهوباعبور
ازبخشهايمربوطبهتوطئهكيفرياحتمالي،فقطبخش

مربوط به اينكه چرا رابرت مولر نتوانست مشخص كند كه
ترامپراهعدالترابامانعروبروكردرابخواند«.جيسكولو»
وكيلشخصيترامپبهنيويوركتايمزگفته«:هدفمااين
استكهدراسرعوقتپاسخبدهيم.باتوجهبهطوالنيبودن
گزارش مولر ،پاسخگويي ممكن است مدتي زمان ببرد اما
طرحيداريمكهبهشكليحرفهايدرزمانيسريعبهشكلي
مناسبپاسخبدهيم».
رييسجمهوري امري��كا در بحبوحه تنشهاي مربوط به
گزارش مولر اعالم كرد كه دولتش از اختيارات قانوني براي
اعزام مهاجران بدون مدرك به شهرهاي «پناهندهپذير»
برخورداراستوخواستارآناستكهچنيناتفاقيرخدهد.
رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت روسيه در
انتخاباترياستجمهوري 2016امريكا،درروزهايپاياني
ماه مارس گ��زارش300صفحهاي خود را در اين باره براي
ويليام بار دادستان كل امريكا فرستاد .ويليام بار نيز پس از

دريافتاينگزارش،درنامهاينتايجكليآنرابانمايندگان
كنگره امريكا به اشتراك گذاشت .در اين نامه آمده بود كه
بازرس ويژه در تحقيقات خود به مدركي دال بر تباني تيم
انتخاباتيترامپياافرادمرتبطباآنباروسيهدرتالشهاي
خود براي اثرگذاري بر نتايج انتخابات رياس��تجمهوري
،2016دستنيافتهاست.
باداغشدنموضوعانتشارنسخهويرايششدهگزارشمولر،
دونالد ترامپ ش��نبه شب در توئيتي نوشت« :فقط بيرون
برويد؛امريكاازاختياراتمطلققانونيبرايانتقالمهاجران
غيرقانوني به ش��هرهاي پناهندهپذير برخوردار است .ما
ميخواهيم در اين شهرها از آنها مراقبت شود ،به خصوص
در ايالت كاليفرنيا كه به مديريت ضعيف و دريافت ماليات
باالمشهوراست!»هوگانگيدليسخنگويكاخسفيدنيز
پيشازاعالماينخبردرمصاحبهباشبكهفاكسنيوزگفته
بود دولت امريكا در حال همكاري با وزارت امنيت ميهني

( )DHSو س��ازمان زير مجموعه آن ،مهاجرت و گمرگ
امريكا()ICEبراياعزاممهاجرانبدونمدركبهشهرهاي
پناهندهپذيراست.بهگفتهوي،اينشهرهاخواستارپذيرش
همه اين مهاجران غيرقانوني در جوامع خود هستند .اين
مقام امريكايي همچنين قب��ل از توئيت ترامپ گفته بود
كه كاخسفيد در حال بررس��ي انتقال قانوني اين دسته از
مهاجرانبهچنينشهرهايياست.
دموكراتها از سياست جديد ترامپ براي انتقال مهاجران
بهشهرهايپناهندهپذيرانتقادكردهاند.جرالدندلررييس
دموكراتكميتهقضاييمجلسنمايندگانامريكا،ايناقدام
را غيراخالقي و غيرقانوني توصيف كرده اس��ت .شهرهاي
پناهندهپذيرازقوانينمهاجراتياجباريفدرالبطوركامل
تبعيتنميكنند.براساسگزارشيواسايتودي،دستكم
 8ايالتدرامريكاازنيوجرسيگرفتهتاايلينويوكاليفرنيا
شهرهايپناهندهپذيرقلمدادميشوند.

راهاندازي ارز رمزنگار مشترك
 IMFو بانك جهاني

درخواستايجادنظامپرداخت
جايگزينامريكاييدراروپا

محبوبيتنخستوزيرنيوزيلند
ركورد زده است

نظاميان سودان خواستههاي
معترضان را پذيرفتند

درخواستپكنبرايايجاد
منطقهآزادتجاريباكرهوژاپن

گروه جهان| صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني
بطور مشترك ش��به ارز رمزنگاري با نام Learning
 Coinراهاندازي كردند .بهگزارش فايننشالتايمز ،اين
شبه ارز رمزنگار  Learning Coinاست كه فقط در
داخلصندوقبينالملليپولبانكجهانيدردسترس
خواه��د ب��ود Learning Coin .ارزش پولي ندارد
بنابراينيكارزرمزنگارواقعيتلقينميشود.راهاندازي
شبهارزمشتركصندوقبينالملليپولوبانكجهاني
در راستاي درك بهتر از فناوري بالك چين است كه
زير س��اخت داراييهاي رمزنگار محس��وب ميشود.
ارز رمزن��گار  Learning Coinبه كارمندان بانك
جهاني و صندوق بينالمللي اجازه ميدهد تا چگونگي
اس��تفاده از ارزهاي رمزنگار را در زندگي واقعي تجربه
كنند .صندوق بينالمللي پ��ول اعالم كرده بانكها و
رگوالتورهايسرتاسرجهانبايدخودرابهفناوريهاي
ارز رمزنگار برسانند كه به سرعت در حال توسعه پيدا
كردن هستند .توس��عه داراييهاي رمزنگار و فناوري
دفتر توزيع شده يا همان  DLTبه سرعت روبه تحول
است.اينامربانكهايمركزي،رگوالتورهاوموسسات
مالي را وادار بهرس��ميت شناختن يك فاصله فزاينده
دانش بين قانونگذاران ،سياستگذاران ،كارشناسان
اقتصادي و فن��اوري ميكند .گفته ميش��ود پس از
آزمايش اين شبه ارز رمزنگار ،بانك جهاني و صندوق
بينالمللي پول از بالكچين براي راهاندازي ارتباطات
هوشمند،مبارزهباپولشوييوارتقاءكليسطحشفافيت
اس��تفاده كنن��د .كريس��تين الگارد رييس صندوق
بينالمللي پول ،پيشتر گفته بود نوآوران بالكچين
در حال تكان دادن جهان مالي س��نتي هستند و اين
موضوع تاثير واضحي روي بازيگران سنتي دارد.

گ�روه جهان|بانك مركزي آلمان خواس��تار نظام
پرداخت جايگزين امريكايي در اروپا به منظور حفظ
ثبات مالي بانك مركزي اروپا ش��ده است .بهگزارش
اسپوتنيك،بركهاردبالزعضوهياتمديرهبانكمركزي
آلمان خواستار ايجاد نظامهاي پرداخت جديد از سوي
كشورهاي اروپايي شد كه جايگزيني براي نظامهاي
پرداخت امريكايي است .او گفته« :وقتي شركتهاي
مهم فناوري از قبيل اپل ،گوگل ،پيپل و آمازون بيش
از بيش به ايجاد رابطه با مشتريان خود توجه ميكنند،
اين موضوع براي ما به عنوان بانك مركزي نميتواند
بيتفاوت باش��د و بانكها فقط پردازشگر پرداخت در
پس زمينه باقي ماندهاند ».اين عضو هياتمديره بانك
مركزي آلم��ان با اعالم اينكه بانكها خودش��ان بايد
راهحلهايپيشرفتهارااجراكنند،گفته«:خواستهام
از صنعت بانكداري اين است كه در مورد محصوالتي
كه قصد اس��تفاده آن را دارند ،براي مثال محصوالت
مالي كه در  Apple & Coاس��تفاده ميش��ود ،فكر
كنند ».بركهارد بالز تاكي��د كرده كه بانكها نيازمند
دنبال كردن روند حمايت از فناوريهاي نوين و ايجاد
نظامپرداختجايگزينبهمنظورحفظثباتنظاممالي
اروپا هستند .بر پايه اين گزارش ،دويچه بوندس بانك
به عنوان بانك مركزي آلم��ان و يكي از اركان حياتي
نظام بانكهاي مركزي اروپا است .آلمان در شرايطي
خواستارنظامپرداختجايگزينامريكاييدراروپاشده
كه روابط واش��نگتن و بروكسل در سالهاي پس از به
قدرت رسيدن دونالد ترامپ در اياالت متحده متشنج
شده اس��ت .دو طرف بر س��ر مجموعهاي از مسائل از
سياست خارجي گرفته تا اقتصادي و تجاري با يكديگر
اختالف دارند.

گروه جهان|نخستوزير نيوزيلند كه بابت مديريت
تيراندازي مرگبار ماه گذشته در مساجد كرايستچرچ
با س��تايش داخلي و خارجي گس��ترده روبرو شد ،به
باالترين ميزان محبوبيت مردمي از زمان آغاز به كارش
رس��يده اس��ت .بهگزارش رويترز ،نتايج نظرسنجي
سياس��ي نش��ان ميدهد  ۵۱درصد پاسخدهندگان
خانم جاسيندا آردرن را به عنوان نخستوزير محبوب
خودشان براي نيوزيلند ترجيح ميدهند؛ اين آمار از
افزايش  7درصدي ميزان رضايت مردمي از آردرن از
ماه فوريه حكايت دارد .اين اولين نظرسنجي از زمان
حمله  ۱۵مارس مهاجم مس��لحي به دو مس��جد در
كرايستچرچ اس��ت كه جان  ۵۰نمازگزار را گرفت.
س��يمون بريجز ،رهبر حزب اپوزيس��يون ناسيونال
نيوزيلند كه رقيب آردرن اس��ت ،با كاهش محبوبيت
مواجه شده اس��ت .نتايج رايگيري حزبي هم نشان
ميدهد ،محبوبيت حزب كارگر آردرن با افزايش سه
درصدي به  ۴۸درصد رسيده است و محبوبيت حزب
اپوزيسيون ناسيونال به  ۴۰درصد رسيد كه كمترين
ميزان از س��پتامبر  ۲۰۱۷ميالدي است .نخستوزير
نيوزيلند در واكنش به نتايج اين نظرس��نجي گفته:
«آنچه ميدانم اين اس��ت كه تالش ميكنم كارم را به
بهترينشكلممكنانجامدهم»..دولتائتالفيآردرن
از زمان به قدرت رسيدن در سال  ۲۰۱۷با چالشهاي
متعددي از جمله اعتماد ضعيف به كسب و كار ،قدرت
گرفتن اتحاديهها و كاهش رش��د اقتص��ادي مواجه
شده اس��ت .برنتون ترنت عامل حمالت تروريستي
كرايستچرچ كه يك استراليايي راستگراي افراطي
است،اعالمكردهوظيفهدفاعازخودرابرعهدهميگيرد
و به وكيل مدافع احتياجي ندارد.

گروه جه�ان| تداوم اعتراضها در س��ودان و تجمع
گستردهمعترضاندرخارطوم،سرانجامباعثشدشوراي
انتقالينظاميبابرخيازخواستههايمعترضانموافقت
كند.بهگزارشيورونيوز،هزارانمعترضسودانيباتجمع
مقابلوزارتدفاعاعالمكردندتازمانانتقالفوريقدرت
بهيكدولتانتقاليغيرنظامي،درخيابانهاباقيخواهند
ماند .در پي افزايش فش��ارها ،سرانجام شوراي انتقالي
نظاميباهدفآرامكردنمعترضانباشماريازرهبران
احزاب مخالف ديدار كرد .گفته ميشود در جريان اين
ديدار س��ران احزاب خواستار انتخاب يك «شخصيت
مستقل»بهعنواننخستوزيرسودانشدهاند.
پسازايننشست،ژنرالشمسالدينشانتوسخنگوي
شورايانتقالينظاميگفتبامجموعهايازدرخواستها
موافقتشده،ازجملهتعيينروسايجديديبرايارتش
و نيروي پليس ،تعيين روساي جديدي براي سرويس
ملي اطالعات و امنيت ، ،تشكيل كميتهاي براي مبارزه
بافسادوانجامتحقيقاتدربارهحزبحاكمپيشين،لغو
تمام محدوديتهاي رسانهاي و سانسورها ،آزادي تمام
نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي كه بهدليل حمايت
از معترضان بازداش��ت شدهاند ،بازبيني ماموريتهاي
ديپلماتيك و اخراج سفير سودان در امريكا و سوييس.
او همچنين گفته شوراي انتقالي نظامي آماده است تا
قدرت را به هر دولت غيرنظامي كه احزاب و گروههاي
مخالفبرسرآنبهتوافقبرسند،واگذاركند.اعتراضات
سوداندسامبرگذشتهبرايابرازخشمنسبتبهافزايش
هزينههاي زندگي آغاز ش��د .اين اعتراضها به سرعت
گسترش يافت و درنهايت منجر به طرح خواستههايي
همچون بركناري عمرالبشير رييسجمهور 30سال
گذشته سودانوحذفدولتاو شد.

گ�روه جهان|وزير خارجه چي��ن گفته چين،
كرهجنوب��ي و ژاپن باي��د زودتر در م��ورد ايجاد
يك منطق��ه تجارت آزاد تواف��ق كنند .بهگزارش
اس��پوتنيك« ،وانگ يي» وزي��ر خارجه و رييس
هيات دولت چي��ن ،در طول مذاك��رات بلندپايه
اقتصادي با وزير خارجه ژاپن ،تارو كونو ،گفته كه
كش��ورش به همراه كرهجنوبي و ژاپن بايد هرچه
زودتر در مورد ايجاد يك منطقه تجارت آزاد توافق
كنند .وانگ گفته« :ايجاد يك ش��راكت اقتصادي
منطقهاي جامع و دستيابي به توافق در مذاكرات
براي تأس��يس يك منطقه آزاد تجاري بين چين،
ژاپن و كرهجنوبي ،در س��ريعترين زمان ممكن،
براي تسريع روند يكپارچهسازي اقتصادي شرق
آس��يا ،ضروري اس��ت ».كونو هم در مقابل گفته
اس��ت« :با توجه به عدمقطعيته��اي فراواني كه
در فضاي بينالمل��ل وجود دارد ،ژاپن و چين بايد
همكاريهاي اقتصادي خ��ود را عميقتر كنند و
بطور مش��ترك از يك مكانيزم تجارت چندجانبه
حمايت كنند ».اين اظهارات درحالي بيان ش��ده
كه كونو از  ۱۳آوري��ل در يك ديدار كاري  ۳روزه،
به دعوت وانگ ،در چين به س��ر ميب��رد .دو وزير
خارجه پنجمين دور مذاكرات اقتصادي ردهباالي
بين دو كش��ور را برگزار كردند ،ك��ه در طول آن
در مورد روابط دوجانب��ه چين و ژاپن و همچنين
مسائل بينالمللي و منطقهاي با منافع ونگرانيهاي
مش��ترك ،بحث ش��د .يك روز قبل ،نخستوزير
چين ،ل��ي كهكيانگ ،اعالم كرد ك��ه پيشبيني
ميشود امسال دومين اقتصاد جهان به نرخ رشد
اقتصادي هدف  ۶.۵درصدي خود برسد.

عربستانسعوديبهزودينخستيننيروگاههستهاي
خودراكهباهمكاريمخفيانهامريكاساختهشده،به
دور از چش��م ناظران آژانس بينالمللي انرژي اتمي
افتتاح ميكند .بهگزارش اشپيگل ،اين نيروگاه كه
در شمال غرب رياض واقع شده ،شامل يك رآكتور
تحقيقاتي ب��وده و ه��دف از آن تربي��ت و آموزش
تكنسينهاي هستهاي است .اين مركز به حكومت
سعودي امكان غنيس��ازي اورانيوم يا پلوتونيوم را
ميدهد.مقامهايدولتترامپتاكنونازارايههرگونه
اطالعاتدربارهاينكهكدامشركتهايامريكاييوبا
كدام مجوز در روند اين انتقال فناوري به عربس��تان
سهيمهستند،خودداريكردهاند.

لغوسفرهياتاسراييليبهبحرين

منابعخبريازلغوسفريكهياتاقتصاديوسياسي
اسراييليبهبحرينخبردادند.بهگزارشالجزيره،قرار
بود يك هيات از بازرگانان و مقامات دولتي اسراييل
برايشركتدريككنفرانسبهمنامهسفركنندكه
اين سفر به بهانه مالحظات امنيتي لغو شده است.
كنفرانس ش��بكه كارآفريني جهاني با حضور۱۸۰
كشورجهانوباحمايتدولتبحريندرمنامهبرگزار
خواهدشد.بهنظرميرسدكهبرخيكشورهايعربي
درتالشبرايعاديسازيروابطبااسراييلهستند؛
بحرين،عمانواماراتازايندستكشورهاهستند.

تاكيد عدالتوتوسعه بر
برگزاري انتخابات استانبول

معاون حزب عدالتوتوسعه تركيه به ارايه شكايت
حزب متبوعش به ش��وراي عالي انتخابات در آينده
نزديكاشارهوتاكيدكردهكهخواهانبرگزاريمجدد
انتخاباتدراستانبولهستند.بهگزارشآناتولي،علي
احسان ياووز گفته بهزودي شكايت حزب متبوعش
درباره انتخابات استانبول رابه شورايعالي انتخابات
ارايه خواهد كرد .حزب حاكم عدالت و توسعه كه در
انتخاباتمحليدركالنشهرهاشكستخوردهحاضر
به پذيرش شكس��ت در استانبول نيست و خواستار
برگزاريمجددانتخاباتدراينشهراست.

ادامه تحصن شيعيان هزاره
در كويته پاكستان

معترضاناقليتشيعههزارهپاكستانباتداومتجمعو
تحصناعتراضآميزدرپيقربانيشدناينشيعيان
در حملهاي انتحاري جمعه ،ب��ه كوتاهي دولت در
حفاظت از اين شيعيان در برابر حمالت تروريستي
اعتراضكردند.بهگزارشايسنا،درانفجاريانتحاري
كه جمعه محله شيعهنشين كويته را هدف قرار داد
عالوه بر كش��ته شدن ۱۹تن از جمله چندين نفر از
شيعيانقومهزارهدههاتنديگرنيززخميشدند.
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عكس روز
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برهاني مرند دبير جشنواره تئاتر فجر شد

نادر برهاني مرند با حكم مديركل هنرهاي نمايش��ي به عنوان دبير سي و هشتمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر انتخاب و معرفي شد.
برهانيمرندنويسنده،كارگردان،بازيگرومدرستئاتراست.اوتاكنونآثاريچون«جزيره»«،مردمومي»«،تولد»«،شكارگاهممنوع»«،پاييز»،
«چيستا»«،تيغكهنه»«،يكرازكوچك»«،باغزيتون»و«تهرانزيربالفرشتگان»رارويصحنهبردهاست.برهانيمرندكهپيشتردبيرسي
وهفتمينجشنوارهبينالملليتئاترفجرنيزبود،عضويتدرهياتمديرهخانهتئاتر،عضويتدرشورايسياستگذاريراديونمايش،مديريت
دفتر ادبيات نمايشي مركز هنرهاي نمايشي راديو ،مديريت گروه نمايش و ادبيات راديو نمايش و مديريت و سردبيري برنامههاي راديويي
«جمعههاباتئاتر»«،پردهدوم»«،درآدينهبانمايش»«،گفتوگويهنر»«،نمايشاقتصاد»و«ازرمانتانمايش»رادركارنامهخوددارد.

واكنشفدراسيونبوكسبهمبارزهدخترايرانيدرفرانسه
فدراسيون بوكس با انتشار بيانهاي از عدم
ورزشي دخالتش در فعاليت بوكس��ورهاي دختر
ايرانيخبرداد.پسازاينكهصدفخادمبه
عنواندختربوكسورايرانيباپرچمايراندرفرانسهبهروي
رينگمبارزهرفت،فدراسيونبوكسعدمدخالتوورود
خودبهاينموضوعراباانتشاربيانيهاياطالعرسانيكرد.
متن اطالعيه فدراسيون بوكس به ش��رح زير است« :با
عنايت به اينكه فدراس��يون بوكس جمهوري اسالمي
ايراندرحوزهبانوانهيچگونهفعاليتيندارد،لذابرگزاري
مسابقاتوتمريناتاينرشتهورزشيدرهرمكانيمربوط
بهاينفدراسيوننيستومسووليتآنبابرگزاركنندگان
ياشخصشركتكنندهخواهدبود».
صدفخادمروزشنبهودرشهررويانفرانسه،درمبارزهاي
كه سه راند به طول انجاميد مقابل «آن شوان» بوكسور
كشورميزبانبهبرتريرسيد.

مهدي ترابي :پشيمان نيستم كه به پرسپوليس آمدهام

کنسرت «شهر خاموش» کیهان کلهر در تاالر وحدت
ايستگاه

گیشه چین «حماسه کولی»
را شگفتیساز کرد

مجموع ف��روش جهانی
فیل��م « بو همی��ن
راپسودی» یا «حماسه
کولی» ب��ا ب��ازی رامی
مالک پ��س از اکران در
سینماهای چین از مرز
 ۹۰۰میلیون دالر عبور
کرد و شگفتیس��از شد.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،ب��ه یمن اکران فیلم
«حماس��ه کولی» در چین ،این فیلم پس از  ۵ماه
اکران فروشش را به  ۹۰۰میلیون دالر رساند .فیلم
زندگینامهای ستاره گروه موسیقی کویین با این
فروش به چهارمین فیلم پرفروش کمپانی فاکس
قرن بیس��تم در تمام تاریخ بدل شد .این فیلم که
جوایزسینماییمتعددیکسبکردهتاکنونبیش
از ۲۱۶میلیون دالر در آمریکا و ۶۸۵.۲میلیون دالر
در دیگر نقاط جهان فروش کرده است و فروش آن
تنها در چین که دیرتر از دیگر نقاط ش��روع شد،
 ۱۳.۹میلیون دالر بوده اس��ت .این در حالی است
که فروش فیلم هنوز در ژاپن ادامه دارد و تاکنون
 ۱۱۵.۹میلیون دالر در این کش��ور فروش کرده
اس��ت« .بوهمین راپسودی» یا «حماسه کولی»
نخس��تین بار در ماه نوامبر راهی س��ینماها شد و
اکنون نام خودش را به عنوان پرفروشترین فیلم
زندگینامهای درباره موسیقی ثبت کرده است .این
فیلم  ۴جایزه اس��کار برده است که شامل بهترین
بازیگر م��رد برای رامی مالک بوده اس��ت و جایزه
بهترین فیلم درام و بهترین بازیگ��ر درام را نیز از
گلدن گلوب دریافت کرد .برای کمپانی فاکس این
فیلم از نظر فروش پس از «هوانورد»« ،تایتانیک»
و «جنگ ستارگان :اپیزود یک» قرار گرفته است.

داستانهای استندآپ کمدین
آمریکایی به ایران رسید

اولین مجموعه داستان
مینیمال بی .جی .نواک
بازیگرواستنداپکمدین
آمریکاییبهزودیتوسط
نشر نون منتشر میشود.
این کت��اب در ای��ران با
عنوان «آنها تن��د رانده
بودند و از باران جلو زده
بودند» منتشر خواهد ش��د و شادی حامدی آزاد
کار ترجمه آن را به عهده داشتهاس��ت .بنجامین
جوزف َمنلی نُواک معروف به بی .جی .نواک بازیگر،
اس��تندآپ ُکمدیَن ،فیلمنامهنویس و نویسنده
جوانی است که بیشتر بهسبب نوشتن سریالهای
طنز در تلویزی��ون امریکا و بازی در بعضی از آنها
نزد مردم این کشور شهرت و محبوبیت پیدا کرده
اس��ت .او در خانوادهای اهل ادبیات بزرگ شده و
بهگفته خودش ،بخش بزرگی از دانش و آگاهیاش
از چگونه نوش��تن برای مردم را از پدرش ،ویلیام
نُواک ،که خود نویسنده بوده ،آموخته است .نُواک
دانشآموخته ادبیات انگلیسی و ادبیات اسپانیایی
از دانشگاه هاروارد اس��ت .او کار اجرای استندآپ
کمدی را بالفاصله بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه
شروع کرد و دو سال بعد به فهرست مجله ورایتی
با عنوان «ده کمدینی که باید برنامهشان را دید»
راه یافت .نخستین کتاب نُواک ،با عنوان «One
More Thing: Stories and Other
 ،»Storiesدر ابتدای س��ال  ۲۰۱۴منتشر شد و
شش هفته متوالی در صدر فهرست پرفروشترین
کتابهای داس��تانی نیویورکتایمز قرار داشت
و «آنها تند رانده بودن��د و از باران جلو زده بودند»
منتخبی از داستانهای این کتاب است.
از شادی حامدی آزاد مترجم این اثر به تازگی چاپ
پنجم ترجمه رمان «در یک جنگل تاریک تاریک»
از روث ور نیز توسط نشرنون منتشر شده است.

عكس   :مهر

بازار هنر

«آينده روشن» براي كودكان محك
مجموعهاي ش��امل نقاش��يهاي ۶۹
هنرمند كودك و نوجوان  ۶تا  ۱۶سال
با هدف حمايت از كودكان س��رطاني،
در موسس��ه مح��ك در مع��رض ديد
عالقهمندان قرار ميگيرد.
«آينده روش��ن» حاصل تالش ساالنه
شاگردان تارا بهبهاني (نقاش و مدرس
دانشگاه) اس��ت كه در قالب  ۶۹تابلوي
نقاشينمايشدادهميشودواينهنرمندانكودكو
نوجوانباقلمموورنگرفتهاندسراغترسيمآيندهاي
روشن براي دوستان هم سن و سالشان كه مبتال به
سرطانند .تارا بهبهاني مدرس اين كودكان هنرمند
درباره نمايشگاه «آينده روشن» گفت :مفهوم آينده
با هر فرهنگ و فلس��فهاي تغيير ميكند .آينده از
نظر بعضي دنيايي دور اس��ت و مبهم و براي بعضي
دست يافتني و پيش چش��م .آينده براي كودكان
هميشه دنيايي مثبت است .دنيايي روشن و سرشار
از خواستهها و آرزوها .كودك با تفكر به آينده اميد را
ميآموزدواميدسرمنشأبسياريازموفقيتهاست.
درسيزدهميننمايشگاهنقاشيكودكانونوجوانان،
بچهها آينده را به تصوير كشيدهاند و روشني و اميد
در آثارشان موج ميزند .آنها در لحظه لحظه خلق
آثارشان از صميم قلب آرزو ميكنند كه آينده براي
همه دلچسب و گوارا باش��د .آنها تحمل غم و درد و
رنج راندارند.ذهنيت آنها ازكودكان مبتالبه سرطان
تصور دوري است كه اين نمايشگاه بهانهاي ميشود

كه واقعيتها را بهتر بشناسند و دست
دوستي و همراهي براي همساالن خود
دراز كنند.
بهبهاني ادامه داد :در اين سيزده سال با
بيش از ۵۰۰هنرجوي كودك و نوجوان
در زمينه نقاشي و پرورش خالقيت كار
كردم و نتيجه هر س��ال با نيت كمك
به كودكان مبتال به سرطان در محك
به معرض ديد .تماش��اچيان قرار داده شده و هدف
همياري و همدلي و ايجاد حس مسووليتپذيري
برابينس��لهاي امروز و فردا از اه��داف من در اين
س��الها بود .رمز موفقيت بس��ياري از ب��زرگان در
تاريخ زندگي بشر شناخت همين واقعيتها و درك
مسووليت و همدلي با همنوعان خويش بوده است.
اميدواريم اين نمايشگاع بارقهاي باشد براي ايجاد
شور و اميد نقاشان كوچك و پراستعداد ما و از طرف
ديگر كودكان مبتال به سرطان .براساس اعالم ،عوايد
حاصل از فروش آثار اين نمايش��گاه ،صرف درمان
كودكان مبتال به سرطان موسسه محك ميشود.
اين نمايش��گاه دو روزه س��اعت  ۱۶پنجشنبه ۲۹
فروردي��ن  ۱۳۹۸افتتاح ميش��ود و عالقهمندان
ميتوانند در روزهاي ۲۹و ۳۰فروردين از ساعت۱۶
تا  ۲۰براي ديدن اين آثار به آدرس ميدان اقدسيه،
ابتداي بزرگراه ارتش ،س��هراه ازگل ،بلوار ش��هيد
مژدي ،بلوار محك ،موسس��ه خيريه و بيمارستان
فوقتخصصيسرطانكودكانمحكمراجعهكنند.

صداي «شهر خاموش» در وحدت شنيدني شد
كيهان كله��ر و كوارتت «مينياتور» در
تازهترين كنسرت خود كه با استقبال
قابلتوجهمخاطبانبرگزارشد،قطعاتي
از آلبوم جهاني «شهر خاموش» را براي
مخاطبان اجرا كردند.
چهارمي��ن ش��ب از اج��راي پ��روژه
موس��يقايي «ش��هر خاموش» شنبه
شب  ۲۴فروردين با هنرنمايي كيهان
كلهر نوازنده موس��يقي ايراني و كوارتت مينياتور
متشكل از پدرام فريوس��في نوازنده ويولن ،ميثم
مروس��تي نوازن��ده ويولن ،نيلوفر محب��ي نوازنده
ويولن ،آتنا اشتياقي نوازنده ويولنسل و توني اورواتر
نوازنده كنترباس و عضو تري��وي رامبراند در تاالر
وحدت تهران برگزار شد« .شهرخاموش» يكي از
مشهورترين آلبومهاي بيكالم كيهان كلهر است
كه سال  ۱۳۸۷با همراهي بروكلين رايدر رهبر يك
كوارتت زهي از كش��ور امريكا در سبك موسيقي

كالس��يك و خاورميان��هاي در قالبي
بينالمللي منتش��ر ش��د .اين آلبوم از
چهار قطعه تشكيل شده كه قطعه ۳۰
دقيقهاي «شهرخاموش» هسته اصلي
اثر را تشكيل ميدهد.
اين آلبوم پس از انتش��ار با اس��تقبال
منتقدان مط��رح موس��يقي مواجه و
پس از آن نيز به عنوان يكي از آثار برتر
نش��ريات و رسانههاي معتبر موس��يقي در جهان
معرفي شد .اين در حالي اس��ت كه آلبوم ياد شده
تاكنون در بسياري از شهرهاي اروپايي و امريكايي
بهاجرادرآمدهاست.سبكاصلياينآلبومموسيقي
كالسيك بينالمللي است كه در كنار آن از موسيقي
ايران��ي ،موس��يقي خاورميانه ،موس��يقي كردي،
موسيقي خراساني استفاده شده است .يكي از نكات
قابل توجه ديگر اثر هم قطعه نخست آلبوم است كه
به ياد قربانيان شهر حلبچه توليد شده است.

ايالمچهارمينشهرميزباننمايشگاهعكسخيام
نمايش��گاه شش��مين جش��نواره
بينالمللي عكس خيام  ۲۸فروردين
ماه در ايالم برگزار ميش��ود .پيش از
اين ششمين جش��نواره عكس خيام
در تهران ،كرج و قم برگزار شده بود.
علي سامعي ،دبير جشنواره بينالمللي
عكس خيام در اين رابطه گفت :برنامه
جش��نواره بينالمللي خيام از ابتدا به
اين شكل بود كه نمايشگاه را در شهرهاي مختلف
ايران و حتي خارج از اي��ران بچرخانيم .هدف از
اين كار اين است كه كشورهاي مختلف با عكاسي
هنري ايران و هنرمندان ايراني بيشتر آشنا شوند
و هنرمندان شهرس��تاني نيز با عكاسي روز دنيا
نزديكتر شوند.
او با بيان اين نكته كه اس��تقبال شهرس��تانها از
نمايشگاه بيشتر از حد تصور است ،گفت :استقبال
عالقهمندانوهنرمنداندر شهرستانهاي مختلف
از نمايشگاه عكس خيام دور از تصور است .برآورد ما
با توجه به سالهاي گذشته اين است كه در حدود

 ۵۰هزار نفر از نمايشگاه ديدار خواهند
ك��رد .مث�لا در دورههاي گذش��ته از
نمايشگاه خيام در شهر چابهار در يك
روز ۳هزار نفر بازديد داشتيم.
در اي��ن دوره  ۱۲۷اث��ر ب��ه بخ��ش
نمايشگاهي جشنواره خيام راه يافت
كه ما اين آث��ار را بر طب��ق بزرگي يا
محدودي��ت فضاي نمايش��گاهي به
شهرهاي مختلف ايران ميبريم .براي نمايشگاه
خارج از كشور نيز سعي ما بر اين است كه هر دوره
در هر  ۵قاره دنيا نمايشگاه برگزار كنيم .تاكنون
در كشورهاي يونان ،فرانسه ،آرژانتين ،آفريقاي
جنوبي ،چين ،تاجيكستان ،تركيه ،عمان و ...آثار
جش��نواره بينالمللي عكس خيام به روي ديوار
رفته است.
نمايشگاه ششمين جش��نواره بينالمللي عكس
خي��ام  ۲۸فروردين ماه  ۹۸در نگارخانه اس��تاد
صندوق آبادي شهر ايالم گشايش مييابد و تا يكم
ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

هافبكتيمفوتبالپرسپوليسميگويدازاينكهبهجاي
بازيدريكتيماروپاييبهپرسپوليسپيوسته،پشيمان
نيس��ت .مهدي ترابي در گفتوگو با ايسنا ،درباره روند
پيروزيهاي اخير پرس��پوليس ،اظهار كرد :ما در چند
هفت ه اخير پيروزيهاي خوبي را به دس��ت آورديم كه
يكي از مهمترين بازيها برتري برابر سايپا بود .مهم بود
كهبعدازپيروزيبرابراالهليدرليگهمدوبارهبهبرتري
برسيم و سه امتياز حساس را به دست بياوريم .االن هم
همه تمركزمان روي بازي با ذوب آهن است تا بتوانيم
سه امتياز اين بازي را نيز به دس��ت بياوريم .تيم هم از
شرايط خوبي برخوردار اس��ت .انشاءاهلل با اتحادي كه
داريم بتوانيم در انتهاي فصل قهرماني را براي هواداران
به ارمغان بياوريم.
او در ادامه درباره بازي مقابل تيم س��ابقش ،گفت :واقعا
خوشحال شدمكه مقابل سايپابازيكردمو از طرفيهم
بازيكن و مربي سابقم را علي دايي را ديدم واقعا خاطرات
برايم زنده شد .البته همانطور كه گفتم كسب سه امتياز
مهمبودوخوشحالمكهاينسهامتيازرابهدستآورديم.
هافبك تي��م فوتبال پرس��پوليس و در بخش ديگري
از صحبته��اي خود درباره عملك��رد تيمش در ليگ
قهرمانان آسيا هم ،گفت :زماني كه ليگ قهرمانان آسيا

را شروع كرديم متأسفانه در دو بازي اول نتوانستيم به
نتايجمطلوبخودمانرابهدستبياوريم.البتهداوريها
هم در اين امر بيتقصير نبودند اما با اين حال وقتي قرار
شد به مصاف االهلي عربستان برويم همه تمركزمان را
گذاشتيمتامقابلاينتيمبهبرتريبرسيموشانسصعود
را براي خودم��ان زنده نگه داريم .در حال حاضر هم كه
تمامتمركزماندرآسيارويبازيبرگشتمقابلاالهلي
است تا بتوانيم بازي برگشت را ببريم و راه صعود را هموار
كنيم .من ميدانم پرسپوليس سال قبل نايب قهرمان
شدهواالنطورديگريبهآننگاهميكنند.مطمئناتمام
تالشمانراميكنيمتاافتخاراتسالقبلرادوبارهبراي
پرسپوليسبهدستبياوريم.ترابيدرپاسخبهاينسوال

كه چطور توانست در ابتداي حضورش در پرسپوليس
به تركيب اصلي تيم راه پيدا كن��د ،گفت :واقعيت اين
است كه در پرسپوليس اهميت ندارد كه چه كسي بازي
ميكند .مهم برد و پيروزي ا ست كه بايد به دست بيايد.
همه بازيكنان به اين نتيجه رسيدهاند كه هر كسي در
زمين بازي ميكند فقط بايد براي موفقيت تيم تالش
كندتاپرچمپرسپوليسهميشهباالباشد.منهمبانظر
كادر فني بازي ميكنم و هر زماني كه نياز باشد و صالح
ببينند به ميدان بروم با تمام وجودم تالش خواهم كرد
و هر زماني كه بازي نكردم قطعاً با تمام وجودم براي تيم
دعا ميكنم .هافبك تيم فوتبال پرسپوليس همچنين
درباره اينكه با وجود پيشنهادات اروپايي در ابتداي فصل
آياپشيماننيستكهحاالبهپرسپوليسپيوستهاست،
گفت :نه من پشيمان نيستم كه به پرسپوليس آمدهام.
درست است كه در ابتداي فصل پيشنهاد اروپايي داشتم
اما االن افتخار ميكنم كه پيراهن اين تيم را ميپوشم و
براي اين تيم بازي ميكنم .پرسپوليس هواداران زيادي
دارد كه واقعا به بازيكنان انرژي ميدهند .بازي كردن در
اين تيم بس��يار لذت بخش است .ميخواهم با اين تيم
موفقيتهاي زيادي را به دس��ت بياوريم و هوادارانش
هميشهخوشحالباشند.

ميراثنامه

سيل منتظر انتقال سنگنگارههاي كوچري ميماند؟

در حال��ي س��طح آب در محوط��ه تاريخ��ي كوچري
گلپايگان به مرور ب��اال ميرود كه تاكنون بخش زيادي
از سنگنگارههاي چند هزار ساله اين محوط ه باستاني،
آب سد به زير آب رفتهاند و تا يك هفته ديگر
با باال آمدن ِ
كلمحوطهبهزيرآبميرود.
نخست بحث تخليه اهالي روس��تاي كوچري در توابع
شهرستان گلپايگان در استان اصفهان و جابهجا كردن
اينروستامطرحشدوبااجراييكردنآن،سد«كوچري»
را در يكي از محوطههاي باس��تاني گلپايگان در استان
اصفهان ساختند ،تا امروز كه سه سال از زير آب رفتن و
بيرون آمدن هرازگاهي دوهزار بوم سنگنگاره تاريخي
ميگ��ذرد .حاال عالوه ب��ر همان اتفاقات گذش��ته ،در
طول كمتر از يكي دو هفته قبل تاكنون نيز به واس��طه
بخش زيادي از اين
بارانهاي سيالبي در سراسر كشورِ ،
سنگنگارههازيرآبرفتهاندواينهشداردادهشدهكهتا
يك هفته آينده ،كل اين محوطه به زيرآب ميرود و اين
يعني تهديد جدي تخريب براي اين محوطه چند هزار
ساله.شايدهممسووالنميراثفرهنگيوآبمنطقهاي،
معتقدند س��يل آنقدر منتظر ميماند تا هر قدمي كه
مديريتشهريوفرهنگيميخواهندبراياينمحوطه
تاريخي ۱۷هزارسالهبردارندوآنرااجراييكنندوبعداز
آنسنگنگارههاراباخوددرآبغرقكند!
محسن جمالي  -پژوهش��گر سنگنگارهها و نويسنده

كتاب «سنگنگارههاي گلپايگان ،گذرگاه تاريخ»  -كه
يكشنبه  ۲۵فروردين اين محوطه تاريخي و وضعيت
سنگنگارههاراازنزديكديده،بهايسناميگويد:تاكنون
تعداد زيادي از س��نگنگارهها زيرآب رفتهاند و با توجه
به وضعيت س��د و زير آب رفتن جاده قديم ،قطعاً تا۲۰
روز ديگر همه محوطه هم زير آب ميرود .او با اش��اره به
صحبتهايمنتشرشدهاززيرآبرفتنكاملمحوطهتا
يكماهديگر،ادامهميدهد:ميراثفرهنگيموفقشددر
يكيدوسالگذشتهوباحكمدادستانيآبگيريبيشاز
ترازآبرويسنگنگارههارامتوقفكند،امادروضعيت
كنونيبارندگيهاآنقدرشديدشدهاندكهسدبهسرعت
درحالآبگيرياست،حتيجادهدسترسيقديمكهتنها
اميد ما براي حفاظت از سنگنگارهها بود نيز بسته شده
است.بهگفتهاو،حدوددوهزارسنگنگارهتاريخيدراين

منطقه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيدهاند كه اكنون
همهآنهادرمعرضخطرجديهستند.
اينفعالميراثفرهنگيبااشارهبهايجادجادهجديدبراي
تردددراينمحوطهوبستنجادهقديم،اظهارميكند:از
يك سو تعدادي از سنگ نگارهها در مسير ساخت جاده
جديد از بين رفتند و از س��وي ديگر جاده جديد از نظر
موقعيتجغرافياييدرترازسطحقرارگرفتهوبهگونهاي
ساخته شده كه سد هم بطور كامل آبگيري شود ،هيچ
آسيبيبهجادهواردنشود.
او همچنين با اشاره به صحبتهاي انجام شده در طول
يكي دو سال گذشته براي ايجاد يك پايگاه پژوهشي يا
حتيانتقالمهمترينسنگنگارههابهمنطقهايديگر،
بيانميكند:فقطدراينزمينهصحبتهاييمطرحشد،
اما هيچ اقدام عملي انجام نشد .مثال پژوهشگاه ميراث
فرهنگي با انجام بررس��يهاي ميداني با شركت آب و
منطقهايتهران،طرحجابهجاييسنگنگارههارامطرح
كردند كه در نهايت شنيده شد به دليل پرداخت نشدن
انتقالسنگنگارههااينطرحنيزاجرايينشد.
هزينههاي ِ
جمالي با اش��اره به اعتراضهاي دوس��تداران ميراث
فرهنگيبهفرمانداري،نمايندهمجلسومسووالنميراث
فرهنگينسبتبهايناتفاق،اظهارميكند:تاكنونحتي
سنگنگارهنفيس«صورتفلكيخرچنگ»كهدرحالت
عادي ۵۰مترباالتراز ترازآببود،نيززيرآبرفتهاست.

تاريخنگاري

روزنامهنگاري كه به دارالمجانين رفت

در دوران كابينه كوتاهمدت سيدضياءالدين طباطبايي،
روزنامهها و نشريات زيادي توقيف شدند .هر روزنامهاي
زبان به انتقاد ميگش��ود ،توقيف ميش��د .يكي از اين
روزنامهها «نوروز» نام داشت كه تحت مديريت شخصي
بهناميحييسميعيانفعاليتميكرد.روزنامهنوروز،روز
 20فروردين 1300در پي چاپ گزارش��ي تحت عنوان
«غارتگ��ران مفتخور» كه در آن به عملكرد مس��ووالن
حكومتي اعتراض شده بود ،به دستور دولت سيدضياء
توقيفومديرآندستگيرشد.بااينحالقضيهبههمين
جا خاتمه نيافت و سميعيان مدير روزنامه يك هفته بعد
يعني در روز شنبه  27فروردين  1300از زندان نظميه
به «دارالمجانين» محل نگاهداري ديوانگان فرستادند.
بهتر است ماجرا را از زبان سميعيان بشنويم .سميعيان
سرگذشت خود را چنين نقل كرده است« :پس از آنكه
مرابهنظميهبردنددرآنجابدونهيچسوالوجوابيمرابه
محبسشماره 2يعنيزندانسياسيانفراديانداختند.
منپنجروزدراينزندانماندم.پنجروزفراموشنشدني.
روز شش��م دو نفر نظامي م��را از نظميه تحويل گرفتند
و به حكومت نظامي بردند .حاك��م نظامي تهران در آن
زمان كلنل كاظمخان سياح بود .كلنل كاظم كه مردي
تحصيلكردهوباادببودتامراديدباعتابگفت:اينچه
كاري بود كردي؟ گفتم :من كاري نكردم! گفت :ميدانم
تو نكردي ،ولي بگو چه كسي اين مقاله را نوشته؟ او االن
داردبرايخودشآزادميگردد،وليشماگرفتارهستيد.
گفتم:چونبهنويسندهقولدادهامنامشرافاشنكنم،به

شماهمنميگويم.شمابهخاطريكمقالهپنجروزمرابه
زندان انفرادي انداختيد .ديگر چه كاري ميتوانيد با من
بكنيد؟ كلنل كاظمخان با تمسخر گفت :خيال كردي
كارت تمام شده؟ اما اين طور نيست .رييسالوزراء درباره
شمادستوراتيصادركردهكهناچارمآنهارااجراكنم.شما
حاالبامامورانبرويد.منهمميرومشايدراهنجاتيپيدا
كنم! راه نجات؟ معلوم ميشد هنوز هم با من كار دارند! او
رفت و دو مامور مرا گرفتند ،سوار يك درشكه كردند و به
كميسري (كالنتري) بردند و در آنجا مرا با يك يادداشت
تحويل رييس كميسري دادند .وقتي رييس كميسري
يادداشتراخواند.نگاهيبهسرتاپايمنانداختوگفت:از
ظاهرتاننميآيد،ديوانهباشيد؟مگرچهكارهايديوانگي
ازشماسرزدهكهدستوردادهاندفوراشمارابهدارالمجانين
تحويل بدهيم؟ جواب دادم« :چه ديوانگي باالتر از اينكه،
دراينكشوربيحسابوكتابروزنامهنويسيميكنم!»
يك لحظه به س��رم زد ،اداي ديوانهه��ا را درآورم ،اتاق را

به هم بريزم و داد و فرياد راه بيندازم ،ولي ترس��يدم كارم
خرابتر شود .پس آرام ماندم و منتظر سرنوشت شدم.
رييسكميسريدونفرآژانراصداكرد،گفت:يكدرشكه
بگيريد و اين آقاي محترم را به دارالمجانين ببريد ،ولي
كامالمراقبباشيدكهوسطراهفرارنكند!قلبمفروريخت
تا اين لحظه باورم نميشد ،موضوع آن قدر جدي باشد
كهمرابهدارالمجانينبفرستند.بياختيارفريادكشيدم:
چهگفتيد؟دارالمجانين؟ميخواهيدمرابهدارالمجانين
ببريد؟ من به آنجا نميروم .مرا به همان محبس نمره 2
برگردانيد.رييسكميسريپوزخنديزدوگفت:آقاجان
اينجاباكسيشوخينميكنند.ايندستورصريحجناب
رييسالوزرا است كه ش��ما را بيدرنگ به دارالمجانين
تحويل بدهيم .اگر شما با ميل و رضا تشريف نميبريد،
مختاريد،وليماهمبرايچنينموارديقواعديداريمو
ميدانيم چطور شما را به آنجا ببريم .خوشبختانه صبح
روزبعد،اقداماتكلنلكاظمخانسياحبهنتيجهرسيدو
دستور آزادي من صادر شد .اما تمام سعي من براي آنكه
جرياندارالمجانينرفتنممخفيبماند،بيفايدهبود.روز
بعدهمهمردمتهرانفهميدندكهمرابهدارالمجانينبرده
بودند.خبرراروزنامه«وطن»ابوطالبخانشيروانيچاپ
كرده بود .ولي موضوع عجيب آن بود كه حتي عدهاي از
دوستانمن،بعدازمطلعشدنازماجرا،رفتارشاننسبت
به من تغيير كرده ب��ود ،آنها باور كرده بودند مرا به خاطر
جنونبهتيمارستانبردندنهبهعللسياسي،بطوريكه
مدتيناچارشدمدرانظارظاهرنشوم!

