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رييس مجلس شوراي اسللامي گفت: تعامل دولت 
و مجلس در سللال 97 بسيار مثبت و سللازنده بود و 
هيچ مشللكلي در اين خصوص نداشتيم. به گزارش 
روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست جمهوري، 
علي الريجاني در ديدار نللوروزي معاونين پارلماني 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي با اشاره به تعامل 
بسلليار مثبت و سللازنده دولت و مجلس در سللال 
گذشته، تصريح كرد: ما در سللال 97 هيچ مشكلي 
در خصوص تعامللل با دولللت نداشللتيم و ما هيچ 
نگراني خاصي در خصوص تعامل و همكاري دولت 
با مجلس نداشللتيم . الريجاني افزود: همه مي دانيم 
بدليل مشللكاتي كه در حال حاضر در كشور وجود 
دارد، فشللار روي نمايندگان زياد است و مردم بيش 
از هر زمان ديگللري در مقام مطالبه گللري از قواي 
مجريه، مقننه و ساير نهادهاي نظام هستند. لذا بايد 
مكانيزم هايي ايجاد بشللود كه اين مطالبات مردمي 
پيگيري شللود. به اين ترتيب وفاق كه يك سرمايه 
ارزشمند ملي است حفظ خواهد شد. رييس مجلس 
در ادامه به نامگذاري سال جديد توسط رهبر معظم 
انقاب اشللاره كرد و گفت: همينطللور كه رهبري 
فرمودند امسال بايد همه در جهت رونق توليد ملي 
تاش كنيم . مجلس نيز بايد در امللر قانون گذاري، 
نسللبت به توليد ملي توجه ويژه داشته باشد. برخي 
قوانين اصاح و برخي ديگر مللورد تجديد نظر قرار 
بگيرند، برخي قوانين نيز كه مغاير با توليد ملي است 
بايد تغيير يابند. وي با اشاره به ضرورت برنامه ريزي 
و اقدام هماهنگ دولللت و مجلس در خصوص رونق 
توليد ملي گفت: پيشنهاد مي شود در دستگاه هاي 
مختلف، يك مجموعه يا يك ستاد ويژه براي پيگيري 
رونق توليد ملي ايجاد بشللود . اين امر به روان سازي 
سللرمايه گزاري در بخش هاي خدمللات، صنعت و 
كشللاورزي كشللور كمك خواهد كرد. الريجاني در 
مورد لوايللح دولت گفت: بطور طبيعي يك سللال و 
اندي از وقت اين مجلس بيشللتر نمانده، لذا ممكن 
اسللت مجلس فرصت اينكه بتواند همه لوايح را در 
صحن طرح و برسللي و تصويب كند نداشته باشد، 
پس بهتر است دولت مشخص كند كداميك از لوايح 
برايش اولويت بيشللتري دارد تا مجلس براسللاس 
اولويت دولت لوايح را به صحن علني بياورد. در ادامه 

اين ديدار،  حسللينعلي اميري معللاون امور مجلس 
رييس جمهور به تعامللل موثر دولللت و مجلس در 
پيشبرد اهداف و برنامه هاي دولت و نظام اشاره كرد 
و نقش اين تعامل را در تصويب لوايح دولت توسللط 
مجلس شوراي اسامي مثبت و موثر دانست. وي در 
ادامه با اشاره به راه اندازي سامانه معاونت امور مجلس 
رياست جمهوري گفت: در اين سامانه عاوه بر اينكه 
اطاعات دقيق، كارشناسللي و بلله روز درخصوص 
طرح ها، لوايللح و نظللرات كارشناسللي، بارگذاري 
شده، به گونه اي طراحي شللده كه ارزيابي عملكرد 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي نيز از اين طريق 
امكان پذير است. معاون امور مجلس رييس جمهوري 
برقراري تعامل موثر با معاونت هاي مختلف مجلس 
به ويژه معاونت نظارتي در بسياري مواقع كارگشا و 
پيش برنده دانسللت. اميري به حساسلليت معاونت 
امور مجلس در پاسللخگويي به تذكرات و سئواالت 
نمايندگان اشللاره و تاكيد كرد سيسللتم پيگيري 
و پاسللخ به موقع بلله درخواسللت هاي نمايندگان 
مجلس توسط سللازمان ها و وزارتخانه هاي ذي ربط 
در معاونت امور مجلس مورد توجه خاص ما اسللت. 
وي با اشللاره به برگزاري مسللتمر و منظم جلسات 
معاونين امور مجلس وزارتخانه هاي و دستگاه هاي 
اجرايللي، گفللت: گزارشللات نظارتللي مجلس هم 
در وزارتخانه ها توزيللع و هم در هيللات دولت ارايه 
مي شود. معاون امور مجلس رييس جمهور با اشاره به 
پيوست حكم اباغي روحاني به معاون امور مجلس، 
بند هاي تخصصي اين پيوست حكم را بسيار مهم و 
تعيين كننده دانسللت و تاكيد كرد: دكتر روحاني با 
اباغ پيوسللت حكم، اين معاونت را موظف كرده اند 
به آسيب شناسي فرآيند كنوني، تهيه و تدوين لوايح 
قانوني و پيللش نويس هاي مربللوط و تهيه و تدوين 
سند جامع برنامه اصاح و توسعه نظام تدوين لوايح 
قانوني اقدام كنيللم . همچنين زمينه سللازي براي 
تنظيم،  تسهيل، و تعميق روابط ميان دولت، )وزيران، 
استانداران و مديران ارشد سازمان ها( با نمايندگان 
مجلس و مجامع اسللتاني نمايندگان، توسعه دانش 
پارلماني وزيران، معاونللان و مديران كل و نظارت بر 
عملكرد آنها از جمله وظايف اين معاونت در پيوست 

حكم اباغي است.

 الريجاني: مشكلي درخصوص تعامل دولت 
و مجلس نداشته ايم  روح اهلل حسيني مقدم|

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران|
اين روزهللا كه شللاخص هاي بللورس در حللال ركورد 
شكني هاي پيوسته و عبور از سللقف هاي تاريخي خود 
هستند، مطلوبيت بازار سرمايه نزد مردم افزايش يافته 
و طبعا پول هاي جديد و نقدينگي سرگردان در اين بازار 
لنگر مي اندازد.  براي درك بهتر آنچلله اكنون در بورس 
شاهد آن هسللتيم، مي توان به چند عامل تحت عنوان 
عامل رشد بازار در سللال جديد و در اواخر سال گذشته 
اشاره كرد. اولين موضوع اين است كه نگراني و اضطرابي 
در ميان فعاالن بازار سللرمايه و تحليلگران مبني بر اين 
وجود داشت كه شللركت هاي صادرات محور نتوانند به 
دليل دامنه تحريم ها، فروش و صادرات داشته باشند. اما با 
اتمام سال و رصد گزارش هاي مالي آنها،  مشخص شد كه 
شركت ها توانستند فروش خود را بر اساس گزارش هاي 
پيش بيني كه قبا اعام كللرده بودند، محقق كنند. در 
نتيجه اتفاق خوبي رخ داد تللا نگراني ها از كاهش فروش 
شركت ها از بين برود و همچنين اين موضوع تسري پيدا 
كند كه در سال 1398 نيز بنگاه هايي كه در بورس حضور 
دارند و صادرات، منبع اصلي درآمدزاي براي آنهاسللت، 
بتوانند فعاليت صادراتي خود را پيگيري كرده و با فروش 
تحقق يافته آنها مواجه شويم. عامل دوم، به خاطر كاهش 
قيمت سهام ازمهرماه تا اسللفند بود كه نسبت به دوران 
رشد بازار، به نسبت بسيار زيادي كاهش پيدا كرده بود، 
به خصوص در شركت هايي كه به عنوان سردسته و ليدر 

بازار شناخته مي شللوند. به خصوص كه در ساير بازارها، 
پتانسيل رشد را متصور نيستيم، اين موضوع عامل جذابي 
براي رشد سرمايه گذاري به شمار مي رود.  همچنين نبايد 
فراموش كرد كه نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران به 
وفور وجود دارد و بخش بسلليار بزرگي از رشللدي كه از 
بازارهاي مختلف جا مانده و اكنون قابل مشاهده است، به 
دليل اين نقدينگي است. حال بايد توجه داشت كه اين 
نقدينگي هوشمند اسللت و در بازاري كه پتانسيل رشد 
داشته باشد، مي نشيند. بنابراين به دليل پتانسيل هاي 
اشاره شده، بورس توانست بخش زيادي از اين نقدينگي 
را جذب كند. چنانچه اين روند ادامه دار باشد و در روزهاي 
آينده، به روال دو هفته اخير شاهد روزهاي مثبت باشيم، 
مي تواند به عنوان عاملي براي رشللد بازار به شمار برود و 
تقويت كننده جهش هاي شاخص ها نيز خواهد بود.  در 
مرحله اين رشللد، تحليلگران بازار در هر صنعت و در هر 
سهم،  تمام عوامل سودآوري را تحليل مي كنند و قيمت 
را با آن مي سللنجند. چنانچه قيمت ها و انتظارات آنها از 
سودآوري،  انتظار معقولي باشللد، مي توان انتظار داشت 
كه اين روند ادامه دار شللود. اما اگر از جايي نيز ديده شود 
كه قيمت ها با انتظار سرمايه گذاران نسبت به سودآوري 
همخواني ندارد، اصطاحا گفته مي شود كه حباب شكل 
گرفته اسللت. در آن مقطع قطعا در برخي از سللهم ها، 
مي توان انتظار داشت كه تغيير استراتژي سرمايه گذاري 
به وجود بيايد، اما اكنون نمي تللوان به راحتي اظهارنظر 

كرد كه بازار تا چه زماني كشش رشد دارد.  

ورود نقدينگي هوشمند به بورس
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 ورود نقدينگي هوشمند
 به بورس

كلله  روزهللا  ايللن 
بورس  شللاخص هاي 
ركللورد  حللال  در 
پيوسته  شللكني هاي 
و عبور از سللقف هاي 
تاريخي خود هستند، 
مطلوبيت بازار سرمايه 
نزد مردم افزايش يافته 
و طبعا پول هاي جديد و نقدينگي سرگردان در 
اين بازار لنگر مي اندازد.  براي درك بهتر آنچه 
اكنون در بورس شللاهد آن هسللتيم، مي توان 
به چند عامل تحت عنوان عامل رشللد 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 شركت هاي صادرات محور 

نتوانند به دليل دامنه تحريم ها...

روح اهلل حسيني مقدم

 صفحه 12 

اقتصاد اجتماعي

ايران همچنان در آب
سلليل در گلسللتان آرام گرفت، از بارندگي جديد 
و روان شدن سلليل تازه در لرستان خبري نيست 
اما خوزسللتان همچنان در بحران است، سيل به 
سللمت شللادگان حركت مي كند و پيش مي رود. 
بارش هايي كه از نخسللتين روزهاي فروردين 98 
شللروع شللد همچنان در مناطق مختلف كشور، 
سيل به راه مي اندازد، خسارت مي زند و رد خود را 
بر سر و روي شهرها به جا مي گذارد. از روز گذشته 
كرمان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان هم 
با سياب و روان شدن آب در سطح شهر دست به 

گريبان شدند و هشدارهاي هواشناسي ...

صنعت،معدن و تجارت

پازل انتخاب رئيس اتاق 
فرشته فريادرس |

»زمان انتخاب رييس جديد اتاق ايران مشللخص 
شللد.« اعضای هيات نماينللدگان پارلمان بخش 
خصوصي در اولين نشست دوره نهم، كه يك شنبه 
26 خردادماه سال جاري برگزار مي شود، انتخابات 
برای تعيين رئيس و اعضای هيات رئيسه را كليد 
خواهنللد زد. انتخابات اتاق های سراسللر کشللور، 
يازدهم اسفندماه 97 برگزار شد و 33 اتاق اعضای 
هيات نمايندگان خود را شللناختند. اما تنها اتاقي 
كه انتخللاب آن با اختللال همراه و لغو شللد، اتاق 
بندرعباس اسللت كه قرار اسللت 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، تکليف اعضای هيت 
رئيسه و نمايندگان خود در اتاق ايران را مشخص 
کرده اند، براي تكميل آخرين تكه از پازل انتخاب 
رئيس اتاق ايران، بايد انتخاب رئيس و اعضاي هيات 

رئيسه اتاق پايتخت كليد بخورد. 
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 »تعادل« داليل رشد چشمگير واحدهاي مسكوني مهر
 در شهرهاي پرند و پرديس را بررسي مي كند

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

سرايت »جهش قيمتي« 
به مسكن مهر

تاخت و تاز درتاالرحافظ

مجلس

رييس كميسلليون امنيللت ملي و سياسللت 
خارجللي مجلس، گفللت: وظايف كارشللناس 
اقتصادي در وزارت امور خارجه به كارشناسان 
حوزه هللاي مختلف همانند فلسللطين محول 
شده و بسياري از سللفارتخانه هاي ايران رايزن 
اقتصادي ندارند. حشللمت اهلل فاحت پيشلله 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شللوراي اسللامي در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به راه اندازي كانال مالي اينستكس 
توسللط اروپايي ها، گفت: ايران سللازوكار مالي 
متناسب با اينسللتكس را ايجاد كرده است، اما 
كشللورهاي اروپايي هنوز هيللچ اقدامي در اين 
خصوص انجام نداده اند. نماينده مردم اسام آباد 
غرب و داالهو در مجلس شوراي اسامي، افزود: 
اروپايي ها منتظر هسللتتند تا ايللران و امريكا 
اختافات خود را بللا هم حل كننللد و اراده اي 
براي حمايت از برجللام ندارند. وي با بيان اينكه 
وزارت امور خارجه در سللاختار خود تغييراتي 
ايجاد كرده امللا اين تغييللر در نمايندگي هاي 
خارجي وزارتخانه مشللاهده نمي شللود، ادامه 
داد: در بسللياري از سللفارتخانه هاي ايللران در 
خارج از كشللور رايزن اقتصادي وجود ندارد كه 
بخشي از اين موضوع به وزارت خارجه و برخي 
به سللاير حوزه هاي دولت باز مي گردد. فاحت 
پيشه تاكيد كرد: در برخي موارد به كارشناسان 
حوزه هاي مختلف همانند فلسطين و غيره به 
عنوان شغل دوم وظايف كارشناس اقتصادي را 
هم محول كرده اند. وي با بيان اينكه هم اكنون 
تركيه در عراق 23 رايزن اقتصادي دارد، افزود: 
رايزن اقتصادي عربستان در عراق بيش از ايران 
بوده اما ما اقدامات الزم را در حوزه ديپلماسللي 
اقتصادي در اين كشللور انجام نداده ايم.  رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياسللت خارجي، با 
اشللاره به اينكه وظيفه رايللزن اقتصادي وصل 
كردن امللور و روابط اقتصادي اسللت، تصريح 
كرد: بارها از وزارت خارجه درخواست شده كه 
رايزن هاي اقتصادي را در كشللورهاي مختلف 
فعال كند، اما كماكان شللاكله ايللن وزارتخانه 

سياسي بوده كه بايد اقتصادي شود.

 فالحت پيشه: 
بسياري از سفارتخانه هاي 

ايران رايزن اقتصادي ندارند

خبر

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل تأكيد 
كرد: سپاه پاسداران مدافع انقاب است و يكي از رموز 
موفقيت انقاب، وجود اين ركن ركين در جمهوري 
اسللامي ايران است و مخالفت با سللپاه پاسداران، 
مخالفت با ملللت ايران اسللت. به گزارش ايسللنا، 
علي اكبر واليتي در همايش بللزرگ »من هم يك 
سپاهي ام« با اشاره به برنامه هاي امريكا و دولت هاي 
غربي براي سوريه، گفت: برنامه اي كه در افغانستان 
و ليبي پياده شللد، قرار بود در سوريه هم اجرا شود، 
اما چه عاملي جز اينكه جمهوري اسامي ايران به 
دعوت رسللمي دولت سللوريه در آن كشور حضور 
يافت، باعث شد كه موفق نشللوند؟ سپاه پاسداران، 
تبلور حضور ايران در سللوريه بود و طي چهار سال 
تنها ايران در كنار سوريه قرار داشللت و پس از آن، 
زماني كه كشورهاي ديگر ديدند كه حكومت سوريه 
پابرجاست، به كمك اين كشللور آمدند و در ديگر 
كشورها مانند عراق، لبنان و ... هم با ايستادگي ملت 
مظلوم منطقه و پشتيباني جمهوري اسامي ايران 
شكست خوردند و حتي رييس جمهور هرزه گوي 
امريكا اعام كرد كه هفت تريليون دالر در منطقه 
هزينه كردند، اما چيزي به دسللت نياوردند. مشاور 
رهبر معظم انقاب در امور بين الملل با اشاره به علل 
تحريم سپاه توسط امريكا، اظهار داشت: علت اينكه 
امريكا سپاه پاسداران را تروريسللت اعام كرد، اين 
است كه ايران بناي يك همكاري واقعي منطقه اي 
را با كشورهاي اصلي منطقه گذاشته و ايران، عراق، 
سوريه، لبنان و فلسطين يك جبهه مقاومت تشكيل 
داده اند و هرجا مشللكلي پيش مي آيد، به عنوان يد 
واحد عمل مي كنند. اين در حالي اسللت كه هيچ 
يك از همكاري هاي بين المللي چنين قوتي ندارد. 
او تأكيد كرد: ايران همكاري هاي منطقه را مبتني بر 
همكاري و همياري ملت هاي منطقه و كشورهايي 
كه حكومت آن نماينده ملت آن است، بنا نهاده است، 
به همين دليل زماني كه امريكا كشللورها را تهديد 
كرد كه اگر سللپاه را تحريم نكنند، بللا آنها برخورد 
مي كنللد، رييس جمهور و ديگر مسللووالن عراقي 
اعام كردند كه از اين تحريم ها تبعيت نمي كنند. 
اين نتيجه كاري است كه جمهوري اسامي ايران 
توسط سپاه پاسداران در منطقه انجام داد و توانست 
مقابل سقوط بغداد، دمشللق 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 مي خورد. اميدواريم در آينده ديگر 
كشللورهاي اسللامي هم به همكاري واقعي ميان 
كشورهاي اسامي كه هسللته اصلي امت اسامي 
خواهد بود، بپيوندند و دامنلله اين همكاري هر روز 

گسترده تر شود.

 واليتي: مخالفت با سپاه 
مخالفت با ملت است

جهان

 دوست يا دشمن
 قهرمان يا خائن؟ 
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رييس جمهوري در گفت وگوي تلفني جداگانه با استانداران 
خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، 
خراسان رضوي، لرستان و خوزستان، بر بسيج و هم افزايي 
همه دستگاه ها و نهادها و اتخاذ تمهيدات الزم و ضروري و 
آمادگي كامل در رويارويي با موج جديد بارندگي ها تاكيد 
كرد. به گزارش پللاد روحاني ديللروز در اين گفت وگوهاي 
تلفني با استانداران، بسلليج و هم افزايي همه دستگاه ها و 
نهادها و اتخاذ تمهيللدات الزم و ضروري جهت جلوگيري 
از خسارت هاي جاني و مالي را در بارندگي هاي اخير مورد 
تاكيد قللرار داد. رييس جمهوري همچنين بللا قدرداني از 
تاش هاي ستاد مديريت بحران و همه دستگاه ها و نهادهاي 
دولتي، عمومي و نظامي، بر لزوم هوشياري همگاني نسبت 

به آغاز موج دوم بارندگي ها تاكيد كرد. روحاني از استانداران 
مذكور خواسللت با تقويت هماهنگي و هم افزايي امكانات 
و تجهيزات همه دسللتگاه ها و نهادهاي مرتبط، نسبت به 
مواجهه با حوادث احتمالي كاما آمادگي داشته باشند.  در 
اين تماس هاي تلفني، محمد صادق معتمديان اسللتاندار 
خراسان جنوبي، احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و 
بلوچستان، فريدون همتي استاندار هرمزگان، محمدجواد 
فدايي اسللتاندار كرمان، عليرضا رزم حسلليني اسللتاندار 
خراسللان رضوي، سيد موسي خادمي اسللتاندار لرستان 
و غامرضا شريعتي اسللتاندار خوزسللتان نيز گزارشي از 
وضعيت منطقه و تدابير اتخاذ شده براي رويارويي با افزايش 

احتمالي بارندگي ها و مديريت مناسب اوضاع ارايه كردند.

دستور روحاني بر آمادگي كامل در رويارويي با موج جديدبارندگي ها

دولت

ضايعه درگذشت پدرگرامي تان را به جنابعالي و خانواده محترم 
تس�ليت گفت�ه و از اي�زد منان ب�راي آن مرح�وم غف�ران و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسالت  مي نماييم.

جنابآقايسيفاهلليزداني

الياس حضرتي - حجت طهماسبي- منصور بيطرف 

مديرمسوولمحترمروزنامهعصراقتصاد
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.

جنابآقايسعدي

الياس حضرتي - حجت طهماسبي- منصور بيطرف 

مديرمسوولمحترمروزنامهجهانصنعت
 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   سيل زدگان به اقالم بهداشتي و وسايل 
سرمايشي نياز دارند؛ پايگاه اطالع رساني 

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. حجت االسالم معزي با حضور در 
اردوگاه ثامن االئمه شهر اهواز با تاكيد بر بسيج 
حداكثري امكانات همچون وسايل سرمايشي 
در 92 اقامتگاه اس��كان اضطراري مس��تقر در 
خوزستان، به منظور مقابله با گرماي اين استان 
و همچنين اقالم بهداشتي مورد نياز سيل زدگان 
بيان كرد: در اين ميان نمي توان كمك و حمايت 

همه جانبه مردم را ناديده گرفت.
 

   هيچ منعي براي غني سازي ايران وجود 
ندارد؛تعادل|

وزير امور خارجه كش��ورمان با انتش��ار پيامي 
توييتري تاكيد كرد كه ممانعتي تحت معاهده 
ان پي ت��ي و قطعنام��ه 2231 ش��وراي امنيت 
سازمان ملل براي غني س��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 2231 ش��وراي امنيت هيچ 
منعي براي غني س��ازي ايران وج��ود ندارد؛ نه 
اكنون، نه در س��ال 2۰2۵ و نه پس از آن. براي 
شركاي اروپايي، خواندن سندي كه آن را امضا 
كردند و قول دادن��د از آن دفاع كنند، مي تواند 

مفيد باشد.

   حل و فصل مس�ائل مربوط به س�يل در 
اولويت دولت است؛ايسنا|

معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره به اينكه 
رييس جمهور به شدت از جهت اجرايي نشدن 
مطالبات س��يل س��ال 9۵ اس��تان خوزستان 
برافروخته ش��ده اس��ت، گفت: رييس جمهور 
به رييس س��ازمان برنامه و بودجه دس��تور داد 
كه خيلي س��ريع مطالبات س��ال 9۵ برآورده 
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 رييس جمه��ور اعالم كنند، اظهار 
كرد: يكي از اعضاي دولت موضوع سيل سال 9۵ 
را در هيات دولت مطرح كرد كه رييس جمهور 
به شدت برافروخته شد و اصاًل نمي دانست براي 
جبران خسارات سيل قول داده اند، ولي در پيچ 

و خم هاي اداري افتاده است. 

   ش�ركت رويال ميل به دنبال حل فوري 
مشكل ارسال مراسالت به ايران؛تعادل|

س��فير ايران در لندن از عقب نش��يني شركت 
خدمات پس��ت بريتانيا براي ارسال مراسالت 
و بس��ته هاي ايرانيان مقيم اين كشور خبر داد. 
ش��ركت Royal Mail انگلي��س پيش از اين 
در بيانيه اي اعالم كرده بود كه ارسال مراسالت 
و بسته ها به مقصد ايران را متوقف كرده است. 
بر همين اس��اس بعيدي نژاد دي��روز در پايمي 
توييتري تاكيد كرد: ش��ركت خدمات پس��ت 
بريتاني��ا در يك عقب نش��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«

   دليل تأخير ارايه طرح تروريست خواندن 
نيروهاي امريكايي ؛تسنيم|

ريي��س مجلس درب��اره تأخي��ر در ارايه طرح 
دوفوريتي تروريست خواندن نيروهاي امريكايي 
توضيحاتي ارايه كرد. الريجاني رييس مجلس 
در پاس��خ به تذك��ر نماينده خميني ش��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 مي كنند اما قاعدتًا اين 
طرح بايد ظ��رف 3 روز در صحن علني پارلمان 

مطرح مي شد.

   بانك مركزي بنايي براي حل مشكالت 
تعاوني ها نداشت؛مهر|

سومين جلسه پرونده موسس��ات مالي »البرز 
ايرانيان«، »وليعصر«، »فردوسي« و »آرمان« 
به رياست قاضي صلواتي در شعبه ۴ دادگاه 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 3۵3 
جلد است گفته بود: كل سرمايه گذاران 91 هزار 
نفر هستند و تاكنون ۶ هزار و 3۶ نفر از شكات به 
دادسرا مراجعه كرده و دادخواست ارايه داده اند. 
به گفته صلواتي، از تير 91 تا آذر 9۶، گرد ش كار 
مالي البرز ايراني��ان ۴3 هزار ميليارد تومان و از 
ارديبشهت 9۴ تا اس��فند 9۶، گردش كار مالي 
شركت تعاوني وليعصر 1۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد 

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 گفت وگ��و كرد. در اين 
ديدار، اوضاع و تح��والت ميداني عراق، به ويژه 
وضعيت گروه هاي 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 

گفت وگوي طرفين قرار گرفت.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار شركت كنندگان در مسابقات بين المللي قرآن كريم:

حركت عظيم مردمي در امداد به سيل زدگان از آموزه هاي قرآن و شهداست
مراسم پاياني سي و ششمين دوره مسابقات بين المللي 
قرآن كريم صبح ديروز )دوش��نبه( با ش��ركت اس��اتيد 
برجسته و قاريان بين المللي و همچنين قرآن پژوهان و 
ميهمانان شركت كننده در اين مسابقات، در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي در اين مراسم، فهم قرآن و عمل به 
آن را تأمين كننده سعادت بشر در دنيا و آخرت دانستند و 
با تأكيد بر اينكه بسياري از مشكالت و گرفتاري هاي 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 آيت اهلل خامنه اي با قدرداني از دست اندركاران 
برگزاري مسابقات بين المللي 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 كج روي ها، بدفهمي ها، نااميدي ها، خيانت ها، 
دشمني ها و تسليم شدن در برابر طواغيت، به علت دوري 

از قرآن، و معنويت و معرفت ناشي از آن است.
ايشان با تأكيد بر اينكه عمل به قرآن زمينه ساز عزت، رفاه، 
پيشرفت، قدرت، انسجام، سبك زندگي شيرين در دنيا 
و تأمين كننده سعادت آخرت است، خاطرنشان كردند: 
متاسفانه برخي سران كشورهاي اسالمي به دستورات 
قرآني عمل نمي كنند و به جاي آنكه »اشداُء علي الكفار« 
باش��ند، نوكر و دنباله رو امريكا و صهيونيست ها هستند 

و به جاي »رحماُء بينُهم«، زمينه ساز اختالفها و جنگها 
همچون جنگ س��وريه، يمن و كش��تار مردم مسلمان 
شده اند. رهبر انقالب اسالمي، الزمه عمل به قرآن را ياد 
خداوند و تقواي الهي دانستند و با اشاره به شهدا به عنوان 

انس��ان هايي كه در مرتبه عالي تقوا ق��رار دارند، گفتند: 
شهداي ما درس هاي زيادي را به ملت ايران دادند كه نمونه 
بارز آن، پديده كم نظيِر حركت عظيم مردمي براي كمك 

به مناطق سيل زده است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، امدادرساني و كمكهاي مردمي 
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 ۶۰ اس��ت. ايش��ان، اين روحيه را 
نتيجه آموزه ها و درسهاي قرآني برش��مردند و با اشاره 
به دش��مني ها با جمهوري اسالمي ايران، تأكيد كردند: 
اگر چه دشمني ها و حجم و شدت آن بيشتر از گذشته به 
نظر مي رسد اما اين اقدامات و توطئه ها، نفس هاي آخر 

دشمني دشمنان با جمهوري اسالمي است.
ايش��ان در پايان تأكيد كردند: هرچه آنها نسبت به ملت 
ايران شدت عمل بيشتري به خرج دهند و سخت تر بگيرند 
و هرچه از پايبندي ملت ايران به معارف قراني عصباني 
شوند، اما اين ملت در مقابل، قوي تر و قدرتمندتر خواهد 

شد و تمسك خود را به قرآن بيشتر خواهد كرد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اس��المي، حجت االسالم 
خاموش��ي نماينده ولي فقيه و رييس س��ازمان اوقاف و 
امور خيريه با بيان گزارشي، گفت: سي و ششمين دوره 
مس��ابقات بين المللي قرآن كريم با ش��عار »يك كتاب، 
يك امت« و با هدف ايجاد فضاي انس ميان مس��لمانان، 
زمينه س��ازي جهت ايجاد هويت اسالمي واحد در سايه 
آموزه ه��اي قرآن و ايج��اد فض��اي وحدت بخش ميان 

ملت هاي مسلمان در شهرهاي تهران و قم برگزار شد.
وي با اش��اره به فعاليت هاي انجام ش��ده در اين دوره از 
مسابقات، افزود: در رويداد بزرگ قرآني امسال 329 نفر 
از اهالي قرآن از ۶۷ كشور جهان شامل مسابقه دهندگان، 
داوران، مهمانان ويژه و جمعي از اساتيد و فعاالن قرآني 

حضور داشتند.
در ابتداي اين دي��دار تعدادي از اس��اتيد و برگزيدگان 
مسابقات بين المللي قرآن كريم، آياتي از كالم اهلل مجيد 

را تالوت كردند.

موافقت مجلس با شفافيت مالي كانديداهاي انتخابات

 كمك نقدي و غيرنقدي نامزدها به افراد جرم است
گروه ايران|

سرانجام طرحي كه قرار بود تا شفافيت افزونتري را در فضاي 
انتخاباتي كشورمان ايجاد كند با موافقت نمايندگان مجلس 
تصويب شد. نمايندگان در نشست علني ديروز با ماده )۴۵( 
اين ط��رح را با 11۶ رأي مواف��ق، ۴8 رأي مخالف و ۵ رأي 
ممتنع از مجموع 2۰۷ نماينده حاضر در جلسه موافقت 
كردند. طرحي كه هرچند موافقان و مخالفان فراواني درباره 
آن اظهارنظركرده اند، اما ضرورت اصالح قانون فعلي مورد 

حمايت اكثر نيروهاي سياسي كشور است. 
بر اس��اس ماده )۴۵( اين طرح ماده  )۶۵( مكرر ۷ به قانون 
الحاق مي شود كه در خصوص نظارت بر منابع مالي و نحوه 
تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي و هزينه كرد آنها بود؛ بر اين 

اساس در ماده اول مقرر شده است كه: 
امكانات و منابع قانوني تامين مالي تبليغات و فعاليت هاي 
انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اع��م از نقدي و غيرنقدي 

شامل موارد زير است: 
دارايي شخصي نامزد، كمكهاي مستقيم احزاب و جبهه ها؛ 
كمكهاي اشخاص حقيقي ايراني، منابع و امكانات عمومي 
كه مطابق اين قانون و س��اير قوانين مرتبط استفاده از آن 
براي انجام فعاليت ها و تبليغات انتخاباتي مجاز اس��ت، از 
قبيل سالن هاي اجتماعات، جايگاه هاي نصب تبليغات و 

صدا و سيما؛ 

موسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف، اشخاص داراي تابعيت 
غير ايراني و افرادي كه به يكي از جرايم اقتصادي محكوم 
شده اند از هرگونه كمك به فعاليت هاي انتخاباتي تحت هر 

عنواني به صورت مستقيم و غير مستقيم ممنوع هستند.
در ادامه اين طرح و در ماده دوم آمده: » دريافت و پرداخت 
كمك مالي نق��دي يا غيرنقدي ب��راي تامين منابع مالي 
فعاليت هاي انتخاباتي بايد ش��فاف و معلوم باشد .در ماده 
سوم، اعالم شده حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر 
دوره انتخابات با پيشنهاد كميسيون بررسي تبليغات استان 
به تصويب هيات اجرايي استان و تاييد هيات مركزي نظارت 
مي رسد. هزينه ها كه با موافقت نامزدهاي ستاد انتخاباتي 
آنها توسط اشخاص حقيقي و با احزاب و جبهه ها صورت 
مي گيرد، در سقف هزينه نامزدها محاسبه مي شود. مخارج 
احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرآيند انتخابات 

مشمول اين محدوديت نيست.

    هزينه هاي انتخاباتي 
ماده چهارم اين طرح اما مقرر مي دارد: هزينه هاي انتخاباتي 

هر داوطلب شامل موارد زير است: 
هزينه هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم 
از اجاره بهاي آن و هزينه هاي خدمات و حمل و نقل و ساير 
موارد مربوطه؛ هزينه هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با 

اهداف انتخاباتي؛ هزينه هاي تبليغات مجاز اعم از تبليغات 
در رسانه ها و ساير موارد؛ هزينه و حق الزحمه عوامل اجرايي 

و كارشناسي در فعاليت هاي انتخاباتي؛ 
س��اير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از 
جمله ارايه كمك هاي نقدي و خدمات غير نقدي به افراد، 
توس��ط نامزد يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب 
مي ش��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 هيات هاي 

اجرايي و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مكلفند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود، نحوه و 
نوع تبليغات را مديريت كرده و از تخلفات مقرر در قوانين 
جلوگيري كنند. ماده پنجم اين طرح به اختصاص حسابي 
مجزا ب��راي نامزدها اختص��اص دارد: داوطلبان يا أحزاب 
و جبهه ها موظفند حس��ابي را جهت واريزي برداش��ت و 
هرگونه نقل و انتقال وجوه و كمك ها و منابع نقدي مربوط 
به هزينه هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز 
از بانك مركزي افتتاح كنند و هنگام ثبت نام يا درخواست 
مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين 
خصوص ارايه دهند. هر گونه پرداخت و كمك نقدي بايد از 
طريق اسناد بانكي با به صورت الكترونيكي و از طريق شماره 

حساب موضوع اين بند انجام شود.

نگهداري و نحوه بررسي حساب مذكور و سوابق منابع مالي 
انتخاباتي، نحوه تقويم اموال غيرنق��دي و گزارش دهي از 
منابع مالي انتخابات به هيات هاي اجرايي و نظارت، مطابق 
اين قانون به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مهلت ۶ ماه 
قبل از برگزاري انتخابات با پيشنهاد مشترك بانك مركزي و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب وزير كشور مي رسد.

    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 جبهه ها موظفند، ع��الوه بر اعالم 
شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه 
مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز يا ثبت نام 
حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري يا بخشداري معرفي 
كنند. تغيير نماينده مالي صرفا با اعالم رسمي آن به مراجع 
مربوطه امكان پذير است. كليه هزينه هاي مربوط به احزاب 
و جبهه ها و هزينه هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد 

از طريق نماينده مالي صورت گيرد.
نماينده مالي مي تواند يك شخص حقيقي يا يك شخص 
حقوقي خصوصي واجد صالحيت در حوزه امور مالي مطابق 
قوانين باشد. همچنين داوطلبان مي توانند خود را به عنوان 
نماينده مالي معرفي كنند. مسووليت حسن اجراي وظايف 

نماينده مالي با نامزد يا حزب و نماينده جبهه مربوطه است.
نماينده مالي نمي تواند براي چن��د نامزد، يا چند حزب و 

جبهه مشترك باشد.
در نهايت در ماده هفتم به بحث ش��فافيت اش��اره ش��ده: 
» احزاب و جبهه ها و داوطلبان شركت در انتخابات موظفند 
تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت هاي انتخاباتي و 
هزينه هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه ها 
و ميزان كمك ه��اي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به 
نحو شفاف و با رعايت روش هاي اصول حسابداري از حيث 
ميزان و ارزش به نحوي ك��ه بيانگر مجموع منابع تأمين 
هزينه هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك و قابل ارزيابي 
باشد در سامانه مالي انتخابات ثبت كنند، به گونه اي كه از 
طريق كميسيون ماده )1۰( قانون نحوه فعاليت احزاب و 
گروه هاي سياسي و هياتهاي اجرايي و نظارت حسب مورد 
قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. مراجع مربوطه 
موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به 

مراجع دادگستري ارسال كنند.
ماده هشتم و پاياني نيز به تخلفات احتمالي كانديداها اشاره 
دارد و مي گويد: تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص جرم 
بوده و مرتكب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسالمي 
مصوب 1392/2/1 محكوم مي شود. بر اساس اين طرح مواد 
۴۶ تا ۶۵ قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي حذف شد.

صرف اعالم خبر وقوع فساد 
براي مردم اعتمادساز نيست

رييس ق��وه قضاييه با بيان 
اينكه صرف اعالم خبر وقوع 
فساد براي مردم اعتمادساز 
نيس��ت، »اصالح روندها و 
بسترهاي فسادزا« و »اعالم 
خبر برخورد با مفسدان« را 
دو مولفه اصلي براي ايجاد 
اطمينان در مردم نسبت به مقابله نظام جمهوري اسالمي 
با مفاسد دانست. به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيدابراهيم 
رييسي در جلسه مسووالن عالي افزود: از همه نيروهاي 
اطالعات��ي و امنيتي مي خواهم كه ب��ه بركت اين ايام، 
همانند گذشته تمام تالش خود را با همكاري مديران 
دلسوز كشور براي شناسايي بسترهاي فساد به كار بندند و 
با سپردن مفسدان به دست دستگاه عدالت، اعتماد مردم 
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 مي شود، اوال 
شناسايي و رفع بسترهاي فساد ثانيا برخورد قانوني و 

عبرت آموز با مفسدان است.

 دستاوردهاي جديد دفاعي
در روز ارتش رونمايي مي شود
 فرمانده نيروي زميني ارتش 
ايران گفت: دس��تاوردهاي 
جديد دفاعي در حوزه هاي 
زرهي، ضد زرهي، پهپادي 
و جنگ الكترونيك در روز 
پنج شنبه 29 فروردين - روز 
ارتش رونمايي مي شود. به 
گزارش ايرنا، امير سرتيپ »كيومرث حيدري« ديروز 
درباره دستاوردهاي جديد دفاعي ارتش گفت: نهضت 
قطعه سازي را در نيروي زميني ارتش پياده كرديم و امروز 
در 23 رسته نيروي زميني تجهيزات بومي به كارگيري 
مي شوند. وي اظهارداشت: امسال قراردادي را با به منظور 
خريد تانك كرار با وزارت دفاع امضا خواهيم كرد؛ تانك 
بومي كرار كه يك نمونه آن سال گذشته در اختيار نيروي 
زميني ارتش قرار گرفته در رده قدرتمند ترين تانك هاي 
جهان اس��ت.  فرمان��ده نزاجا با بيان اينكه امس��ال در 
استان هاي سيل زده رژه خدمت برگزار نمي شود، گفت: 
بسته هاي غذايي تهيه شده است كه در اين سه استان 
بين مردم توزيع خواهد شد. در ساير استان ها با همان 
صالبت سال هاي قبل رژه خواهيم  رفت تا به دشمنان 

بگوييم نيروهاي ما قدرتمند هستند .

طرح حمايت از سپاه پاسداران 
نهايي شد

كميسيون  س��خنگوي 
امني��ت مل��ي مجلس از 
نهايي شدن طرح حمايت 
از سپاه پاس��داران در اين 
كميسيون خبر داد.   علي 
نجف��ي در گفت وگ��و با 
تسنيم با اشاره به جزييات 
جلس��ه عصر ديروز اين كميس��يون، گفت: در اين 
نشست كه با حضور نمايندگان ارگان هاي ذي ربط 
برگزار شد، مواد باقيمانده از طرح دو فوريتي اقدام 
متقابل در برابر سازمان تروريستي اعالم كردن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ايران توسط اياالت متحده 
امريكا مطرح و به تصويب رسيد. وي افزود: بر اساس 
يكي از موارد اين طرح، دولت ايران موظف است در 
برابر اقدامات تروريستي نيروهاي امريكايي كه منافع 
ايران را به مخاطره مي اندازند، اقدامات متقابل و قاطع 
بر اساس اين قانون به عمل آورد. او اضافه كرد: در يكي 
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.

انقالب توان مخالفت با امريكا را 
به همه كشورها هديه داد

معاون هماهنگ كننده سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي 
گف��ت: پي��ش از انق��الب 
اسالمي، ايران جرأت مقابله 
ب��ا امريكا را نداش��ت، اما به 
بركت اين انقالب، كشورهاي 
كوچك نيز توان مخالفت با 
شيطان بزرگ را پيدا كردند و تحمل زورگويي را ندارند.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��ردار عل��ي ف��دوي معاون 
هماهنگ كننده سپاه در همايش بزرگ »من هم يك 
سپاهي ام« با تأكيد بر اينكه كشور بعد از انقالب اسالمي 
از جهات مختلف به دستاوردها و پيشرفت هاي بزرگي 
دس��ت پيدا كرده، خاطرنش��ان كرد: پي��ش از انقالب 
اس��المي، 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 زورگويي ها را ندارند. فدوي با تأكيد بر 
اينكه جبهه باطل ضعيف است، گفت: امريكا با وجود آنكه 
خود را ابرقدرت مي داند، ضعيف است، چون جبهه باطل 
است و همواره در طول تاريخ جبهه حق بر جبهه باطل 

برتري دارد و پيروز ميدان است.

 طرح تهاتر با خارج مي تواند 
كمك كننده توليدكنندگان باشد
معاون ديپلماسي اقتصادي 
وزيرام��ور خارجه ب��ا بيان 
كه نمي دانم چ��را با وجود 
اين هم��ه ظرفيت و نعمت 
خدادادي شاهد عدم جذب 
سرمايه گذاري قدرتمندي 
در هرمزگان هستيم، گفت: 
اين اس��تان بايد كمك حال اقتصاد كشور باشد، پس 
بايد مشكالت را شناسايي كنيم و تالش هاي اقتصادي 
بيش��تري را شاهد باش��يم. به گزارش ايسنا، غالمرضا 
انصاري ديروز در سومين همايش بين المللي فرصت هاي 
س��رمايه گذاري هرمزگان، گفت: هرچه نعمت است 
از فرصت هاي اقتصادي بس��يار گسترده تا جاذبه هاي 
گردش��گري متنوع در هرمزگان وجود دارد. وي گفت: 
اين استان بايد كمك حال اقتصاد كشور باشد، پس بايد 
مشكالت را شناسايي كنيم. او با بيان اينكه بزرگ ترين 
بندر كش��ور و گل سر سبد موقعيت جغرافيايي كشور 
در اين استان قرار دارد، خاطرنشان كرد: بندرعباس از 
قديمي ترين و بزرگ ترين و پرظرفيت ترين بندرهاي 
دنيا در خليج فارس بوده و محيطي شناخته شده تلقي 

مي شود.
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چهره ها

رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به درخواست مجوز 
رييس جمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي به منظور 
تأمين بخش��ي از هزينه هاي ناشي از خسارات سيل هاي 
اخير، جديت دس��تگاه هاي مسوول در پيگيري و جبران 
خسارت هاي مالي سنگين س��يل به ويژه خسارت هاي 
وارده بر كش��اورزان را الزم دانس��تند و از دولت خواستند 
كه با استفاده از محل هاي قانوني موجود، سريعًا اقدامات 
الزم را آغاز كند و در ادام��ه پس از جمع بندي وضعيت و 
در صورت نياز، برداشت از صندوق توسعه ملي مورد تأييد 
خواهد بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 

 رهبري؛ متن پاسخ رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

با سالم و تحيت، 
در پاسخ به مرقوم شماره ۶3۶ – 98/م مورخ 1398/1/18 

آن جناب اشعار مي دارد: 
خسارت هاي مالي ناش��ي از سيل ويرانگر به ويژه در چند 
استان بسيار سنگين و مصيبت بار است و الزم است بطور 
جّدي از سوي دستگاه هاي مسوول پيگيري و جبران شود. 

البته كمك هاي مردم و نهادهاي انقالبي و دس��تگاه هاي 
متعدد دولتي و نظامي در اين ايام حقًا چشمگير و موجب 
س��پاس و قدرداني اس��ت ولي اين كمك ه��ا نمي تواند 
خس��ارت هاي وارده به آح��اد مردم به ويژه كش��اورزان و 
صاحبان كشتزارهاي سيل زده را جبران كند و ورود دولت 
الزم است. مطلعيد كه استفاده از صندوق توسعه ملي صرفًا 
در صورت مسدود بودن راه هاي ديگر ممكن است لذا تأكيد 

مي شود كه دولت سريعاً از محل هايي همچون: 
  پنج درصد مقرر در بودجه عمومي كش��ور براي جبران 

خسارت حوادث غيرمترقبه

  جابه جايي در رديف هاي بودجه هاي عمراني
   بيمه ها و تسهيالت بانكي

اقدام��ات الزم را آغاز كند و در ادام��ه پس از جمع بندي 
وضعيت، در صورت نياز، برداش��ت از صندوق مزبور مورد 
تأييد اين جانب خواهد بود. الزم مي دانم توصيه هاي زير را 

براي جريان بهتر كارها مطرح نمايم: 
1- فرماندهي واحد براي مديريت يكپارچه، هماهنگي، 
انسجام، پيگيري، نظارت و پاسخگويي نسبت به اقدامات 
پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني ايجاد شود.

2- پايگاه اطالعات جامع و قابل اتكاء از كليه عناصر حقيقي و 
حقوقي متأثر از سيالب اخير با قابليت برآورد دقيق خسارات 
و نيازها و رصد كليه خدمات و كمك هاي دريافتي از مبادي 

مختلف در اسرع وقت ايجاد شود.
3- برنامه اقدامات با اولويت بندي و زمان بندي مشخص 

تهيه و تقسيم كار بين دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي 
عمومي و انقالبي و مردمي با تعيين مسووليت ها تهيه و به 

اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات الزم براي تأمي��ن نيازها و مايحتاج عمومي 
و فوري افراد متأثر از س��يالب خصوصًا تأمين خس��ارات 

كشاورزان در حداقل زمان ممكن صورت پذيرد.
۵- به منظور رونق كسب وكار در مناطق سيل زده حداكثر 
استفاده از ظرفيت هاي مناطق مذكور براي بازسازي صورت 
پذيرد. ضمن اينكه تدابير الزم و فوري براي بازس��ازي و 
تعمير سريع و ايمن واحدهاي آس��يب ديده مسكوني و 
تجاري و توليدي به اجراء گذاش��ته شود. توفيقات همه 

دست اندركاران را مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
2۳ فروردين ۱۳۹۸

اقدامات الزم براي جبران خسارات از محل هاي موجود را سريعا آغاز كنيد
رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به درخواست مجوز رييس جمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي:



اخبار كالن 3 كالن

جزئيات عملكرد بودجه 97 منتشر شد

مركز پژوهش هاي مجلس درباره بودجه مورد نياز همسان سازي حقوق بازنشستگان مطرح كرد 

تحقق 90 درصدي منابع و مصارف

منابعمحدودمانعاجرايهمسانسازي

جزييات عملكرد بودجه ۹۷ نشان مي دهد ۹۰ درصد 
منابع محقق ش��ده و ۴۶ هزار ميلي��ارد تومان نيز به 
طرح هاي عمراني داده شد.عالوه بر اين، اعتبار بسته 
حمايتي غذايي از محل فروش خوراك پتروش��يمي 
نيز در منابع واگذاري دارايي س��رمايه اي منظور شده 
اس��ت. اين در حالي است كه آخرين بررسي ها از رشد 
منفي 3.8 درصدي اقتصاد كشور در ۹ ماهه اول سال 
گذشته خبر مي دهد و برخي انتظار عملكرد بودجه اي 
نااميدكننده ت��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 
نداشت ولي در زمينه انضباط مالي عملكردها خوب بود 
و به همين دليل شاخص هاي بودجه اي اعالم شده با 
واقعيت تطابق دارد. خطر اصلي كنترل نشدن دخل و 
خرج در سال جاري است چرا كه تحريم هاي امريكا از 
آبان ماه س��ال ۹۷ به اجرا درآمد ولي براي سال جاري 
از همان روز نخست كاهش شديد درآمدهاي نفتي و 
صادرات تحميل شده و درآمدهاي دولت به شدت تحت 

تاثير قرار مي گيرد.
به گزارش»تعادل« و براساس گزارش مقدماتي سازمان 
برنامه و بودجه كشور، بالغ بر 38۶ هزار و ۷8۷ ميليارد 
تومان از منابع عمومي دولت وصول شده كه نسبت به 
رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق يافته است. در بخش منابع 
عمومي بهترين عملكرد مروبط به واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي )نفت و فرآورده هاي نفتي( با ۱۰۱ درصد 
تحقق و پس از آن فروش دارايي هاي مالي كه انتش��ار 
اوراق س��هم عمده اي دارد ۹۱ درصد محقق ش��د كه 
در جايگاه دوم قرار مي گيرد. س��ومين منبع درآمدي 
مربوط به ماليات، درآمد گمرك و ساير درآمدها است 
كه در مجموع 8۵ درصد وصول شده و رقمي بالغ بر 3۲ 
هزار و 3۶8 هزار ميليارد تومان عقب ماندگي نس��بت 

به مصوب دارد.
حق ش��ناس، در اين رابطه به »تعادل« گفت: تحقق 
درآمدهاي عمومي 8۵ درصدي با توجه به اينكه از نيمه 
دوم سال گذشته فشار تحريم ها بر اقتصاد كشور جدي 
شد، عدد مطلوبي است حتي با وجود اينكه بخشي از 
اين درآمدها حاصل نوسانات ارزي نيمه نخست سال هم 
باشد اين رقم در شرايط سخت سال گذشته رقم قابل 
قبولي است. از سوي ديگر با توجه به اينكه در ۹ ماهه 
نخست سال گذشته آن طور كه مركز آمار اعالم كرد 
رشد اقتصادي كشور به منفي 3.8 درصد رسيده بود و 
يك محاسبه سرانگشتي هم نشان مي دهد اين رقم تا 
پايان سال ۹۷ همچنان 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 8۶ ميليارد 
دالر بوده كه به لحاظ وزني و ارزش كمتر از سال ۹۶ شده 

بود. د رنتيجه درآمدهاي اين بخش هم كاهش بود.

تحق�ق89درصديدرآمده�ايمالياتي
همزمانبارشدمنفياقتصاد

درآمده��اي مالياتي كه وصول آن بر عهده س��ازمان 
مالياتي اس��ت بي��ش از ۱۰۷ هزار ميلي��ارد تومان به 
دس��ت آمده كه البته بخش��ي از ماليات ارزش افزوده 

واردات توس��ط گمرك وصول مي ش��ود. در مجموع، 
درآمدهاي مالياتي 8۹ درصد تحقق نس��بت به رقم 
مصوب داشته كه يكي از داليل عدم وصول به كاهش 
واردات به خصوص كاالهاي گ��روه ۴ از جمله خودرو 

باز مي گردد.
عالوه بر اين، سال هاست طرح تحول نظام مالياتي در 
جريان است با اين وجود نتوانسته توقعات را برآورده كند 
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 ۴۰ هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي در اقتصاد محاس��به مي ش��ود. به 
عقيده بسياري از كارشناسان دولت مي تواند با گسترده 
كردن چتر مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي بخشي از 
درآمدهاي نفتي خود را كه به دليل تحريم ها 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، مي تواند تا حدي گره از دشواري هاي 

دولت باز كند.
همچنين سود سهام شركت ها كه هنگام بررسي بودجه 
در مجلس نيز موضوع چالشي بود براي سال ۹۷ بالغ 
بر ۶۶ درصد پرداخت ش��ده كه نسبت به قانون، عقب 
ماندگي بي��ش از ۹ هزار ميليارد توم��ان دارد. به نظر 
مي رس��د دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه بايد فكري به حال مديريت شركت هاي 
دولتي بكنند كه بخش قابل توجهي از آنها سربه سر و 

زيان ده هستند.

تحقق90درصديمصارف
طب��ق آمار مص��ارف عمومي نيز 3۴۹ ه��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 
دارايي هاي مالي است. دولت طبق قانون موظف است 
اوراق سررسيد شده را در موعد مقرر بازپرداخت كند 
كه 83 درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵88 ميليارد تومان آن 
پرداخت ش��د و حدود ۵ هزار 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 نمي توان 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 كرده اند.
سومين بخش هزينه اي كه نقش پررنگي در جهت دهي 
دولت به اقتصاد و فعاليت هاي عمراني دارد مربوط به 
اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي است. 
به عبارتي منابع طرح ه��اي عمراني ۶۲ هزار ميليارد 
تومان مصوب شد كه ۷۶ درصد بالغ بر ۴۷ هزار ميليارد 
تومان تحقق يافته است. اين نماينده پيشين مجلس 
گفت: در رابطه با ميزان تخصيص بودجه هاي عمراني 
هم ميانگين س��ال هاي گذشته كشور همين رقم ۷۰ 
درصد بوده كه در سال گذشته نيز محقق شده است. 
در شرايطي كه اقتصاد كش��ور روز به روز با فشارهاي 
درآمدي مواجه مي ش��د و امريكا ت��الش خود را براي 
سخت تر كردن شرايط افزايش مي داد، دولت توانست 

رقمي معادل ميانگين سال هاي بدون فشار را محقق 
كند ك��ه در اين زمينه هم مي ت��وان عملكرد دولت را 
قابل قبول ارزيابي كرد. اين در حالي اس��ت كه از سال 
گذشته با توجه به تاكيد آيت اهلل خامنه اي به داشتن نگاه 
دوساالنه در بودجه، دولت مكلف بود كه تمام درآمدهاي 
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 
نگاهي به سال بعد و شرايط تحريم داشته باشيم. با توجه 
به اين ارقام اظهارات برخي مديران س��ازمان برنامه و 
بودجه درب��اره تحقق ۹8 درصدي مناب��ع و مصارف 
عمومي، با احتساب بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه در 
سال ۹۷ واقعي بوده است. پيش از اعالم اين ارقام، برخي 

نسبت به صحت اين گفته ها 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 
مي كنند. عملكرد ۹۱ درصد درصدي فروش اوراق 
براي سال ۹۷ ثبت شد. فروش اسناد خزانه اسالمي 
و اوراق تس��ويه خزانه ۱۰۰درصد تحقق يافت. هر 
چند مسووالن دولتي به شدت با اين تحليل مخالف 
هستند و بيش از همه نوبخت با اشاره به پروژه هاي 
مختلف چنين رويكردي را رد مي كند. دولتي ها باور 
دارند با انتشار اوراق مي توان پروژه ها را زودتر اجرايي 
كرد و از اين راه هم هزينه كمتري داشت و هم زودتر 

به بازدهي رسيد.
طي س��ال هاي اخير ف��روش ش��ركت هاي دولتي با 
چالش هايي روبرو است و از اين محل عائدي شاخصي 
نصيب دولت نمي شود عملكرد اين بخش ۷۰ درصد از 

كل ۶.۷ هزار ميليارد تومان است.

عملكردمتوسطبودجهايدرسالبداقتصاد
در رابطه با عملكرد دولت در بودجه ۹۷، حق ش��ناس 
تاكيد كرد: اگر بخواهيم يك جمع بندي كلي از عملكرد 
يك ساله دولت داشته باشيم، در يك كالم مي توان گفت 
در اقتصاد ايران جز نرخ رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم 
بي��ش از ۲۵ درصد، ديگر ش��اخص ها روند معمولي و 
طبيعي خود را پي مي گيرند. كافي است يك مقايسه با 
شاخص هاي بودجه اي سال هاي گذشته داشته باشيم 
تا صحت اين مس��اله را بهتر متوجه ش��ويم. به عبارت 
ديگر، س��ال گذشته از منظر ش��اخص هاي بودجه اي 
جزو س��ال ها بد نبوده هر چند جزو س��ال هاي بسيار 
خوب نيز نبوده است. از منظر شاخص هاي بودجه اي 
سال ۹۷ به ميانگين عملكرد  دولت هاي پس از انقالب 

نزديك تر 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 تحريم ها، نوس��انات مالي، كاهش قيمت نفت و 
تجارت خارجي. با فهم اين مشكالت است كه با وجود 
يك عملكرد متوس��ط مي توان به دولت نمره قبولي و 
مناسبي براي تنظيم دخل و خرج ۹۷ داد. 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 مي توان گفت سال ۹8 به مراتب 

شرايط از سال گذشته سخت تر است.

سيلرونقرابهبخشساختمانميآورد
اين نماينده اس��بق مجلس درباره چالش هاي سال 
جاري گفت: امس��ال به مراتب ش��رايط سخت تر از 
سال گذشته خواهد بود. حداقل مي توان ادعا كرد با 

توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه امسال از 
همان آغاز بر فضاي اقتصادي حاكم بوده، تاثير اصلي 
تحريم ها امسال مشاهده مي شود. همانطور كه گفتم 
ترامپ در ارديبهشت ماه خبر خروج امريكا از برجام 
را اعالم كرد و تحريم ها 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 

۹8 وجود ندارد. 
وي اف��زود: در رابطه با بخش ه��اي مختلف اقتصاد 
صنع��ت و نفت بيش��ترين ريزش و رش��د منفي را 
خواهند داش��ت. تاثير تحريم ها ع��الوه بر صادرات 
نفتي، صادرات غي��ر نفتي مانند پتروش��يمي ها را 
هم متاثر مي كند و از اين منظ��ر نيز كاهش درآمد 
محسوس تر خواهد بود. بخش كشاورزي با توجه به 
بارش هاي ابتداي سال قطعا مي تواند با رشد مثبت و 

قابل قبول به كار خود در سال ۹8 پايان دهد.
 از سوي ديگر هر چند بخش ساختمان شرايط خوبي 
ندارد اما آسيب هاي 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 مي شود 
ولي مي توان با استفاده از فرصت هايي كه در دو بخش 
ساختمان و كشاورزي ايجاد مي شود، تا حدودي تبعات 

اين رشد منفي را كاهش داد.

نماينده ه��اي مجل��س در جريان بررس��ي يكي از 
بنده��اي بودجه س��ال ۹8، با اختص��اص اعتباري 
معادل ۴.۵ هزار ميليارد توم��ان و با تعيين اولويت 
گروه هاي با درآمد ماهيان��ه زير ۲.۵ ميليون تومان 
براي متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان موافقت 
كرده اند كه قرار بوده از ابتداي امسال اجرايي شود. 
با اين حال بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
نش��ان مي دهد كه اج��راي كامل متناسب س��ازي 
حقوق بازنشستگان، مستلزم تخصيص اعتبار بسيار 
بيشتري است و اختصاص اعتبار ۴.۵ هزار ميليارد 
توماني درنظر گرفته شده نه تنها كافي نيست، بلكه 
تنها تكافوي ۱۵ درصد از اعتب��ار الزم براي اجراي 
آن خواهد بود. همچنين بر اساس گزارش اين مركز 
تعيين گروه درآمدي كمت��ر از ۲.۵ ميليون تومان، 
به معناي ش��موليت اين مصوبه به حدود 83 درصد 
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 سال هاي 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 سال هاي بيشتري از آغاز 
دوره بازنشستگي شان مي گذرد؛ به نحوي كه دو مدير 
هم تراز كه در سال هاي متفاوتي بازنشسته شده اند، 
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 
3۰ قانون برنامه شش��م توس��عه نيز م��ورد تصريح 
قرار گرفته اس��ت. مطابق انتظ��ار، در اليحه بودجه 
 س��ال ۱3۹8 نيز اين موضوع ذيل تبصره ۱۲ مطرح 

شده است.
مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي ب��ا نگاه به 
س��ير مذاكرات صورت گرفته مجلس در زمينه قانون 
متناسب سازي 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 همسان س��ازي مس��تمري 
بازنشستگان 

مطابق ماده )3۰( قانون برنامه شش��م توسعه، دولت 
مكلف است بررسي هاي الزم براي برقراري عدالت در 
نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها 
و برخ��ورداري از امكانات ش��اغالن، بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف 
را انجام ده��د. بدين ترتيب دول��ت در اليحه بودجه 
س��ال ۱3۹8، در ذيل بند ج تبصره ۱۲ معادل ۲ هزار 
ميليارد تومان را براي افزايش و متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان تحت پوشش صندوق هاي 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 تفاوت ها در برداش��ت از مضمون اصلي قانون 
همسان سازي مستمري بازنشس��تگان، در تصويب 
قواني��ن مرتبط اثرگ��ذار خواهد بود. ب��ه عقيده اكثر 

كارشناسان، منظور از متناسب سازي؛ همسان سازي 
مس��تمري بازنشستگي فرد در س��ال هاي گذشته با 
مستمري بازنشستگي فرد همتراز خود در سال جاري 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه برخي بر اين عقيده اند 
منظور قانونگذار همسان سازي مستمري فرد بازنشسته 

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 
متناسب سازي مستمري بازنشستگان، مبناي بررسي 

و تصويب قوانين مربوطه قرار گرفته است.
اين گزارش در ادامه نگاهي به س��ير اصالحات بند ج 
تبصره ۱۲ داش��ته است. بر اس��اس اين گزارش ابتدا 
مجل��س مطابق بند ج مص��وب ك��رد: » دولت مجاز 
اس��ت اعتبار رديف ۲۲ -۵۵۰۰۰۰ جدول شماره )۹( 
اين قان��ون را براي افزايش و متناسب س��ازي حقوق 
بازنشس��تگان تحت پوش��ش صندوق بازنشستگي 
كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با 
اولويت كساني كه دريافتي ماهيانه آنها كمتر از بيس�ت 
ميلي�ون ريال ميباش��د، بر اس��اس آيين نامه اجراي 
كه توسط س��ازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 
دستگاه هاي ذيربط تهيه مي شود و به تصويب هيات 
وزيران ميرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي 

كشوري و س��ازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 
مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱3۹۷ بازنشستگان 
ذي نفع ناش��ي از اجراي اين حك��م را از ۱3۹8/۱/۱ 

اعمال كند.«
سپس اين مصوبه به كميسيون تلفيق رفت كه مطابق با 
اصالحات اين كميس��يون خط اولويت ها به ميزان ۵۰۰ 
هزار تومان افزايش يافت. مطابق مصوبه كميسيون تلفيق 
»براي افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت 
پوش��ش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي 
ماهيانه آنها كمتر از ۲۵ ميليون ريال، بر اساس آيين نامه 
اجراي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 
دستگاه هاي ذي ربط تهيه مي ش��ود و به تصويب هيات 

وزيران مي رسد، اختصاص دهد.«
ب- اعتبار الزام براي اجراي تبصره ۱۲

مطابق هر برآوردي، با در نظرگرفتن داده هاي مختلف 
و مفروضات متمايز، اعتبار الزم براي اجراي بند »ج« 
تبصره۱۲ تا ح��دي متفاوت خواهد ب��ود. در اينجا با 
اس��تناد به داده هاي آم��اري صندوق بازنشس��تگي 
كشوري در س��ال ۱3۹۷ اعتبار مذكور محاسبه شده 
است: هزينه متناسب سازي با فرض ثبات دستمزدها، 
مستمري ها و تعداد مستمري بگيران حدود ۱۴.8هزار 
ميليارد تومان برآورد مي ش��ود. در ص��ورت افزايش 
تعداد مس��تمري بگيران )همچون گذش��ته(، رشد 
ساالنه متوسط مس��تمري )حدود ۲۰ درصد( و رشد 
دستمزدها )به اندازه نرخ تورم(، برآورد مي شود كه در 
سال ۱3۹8 متناسب سازي حدود ۲۰.۵هزار ميليارد 
تومان هزينه دربرخواهد داشت. همچنين هزينه اجراي 
اين سياست در س��ال هاي ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب 
۲۴.۷و ۲۹.۶ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. نكته 
قابل ذكر اين است كه ارقام برآورده شده براي اجراي 
قانون متناسب س��ازي مستمري بازنشستگان، صرفًا 
مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري 
است و لذا براي اجراي بند »ج« تبصره »۱۲ «اليحه، 
بايد اعتبار برآورد شده مربوط به صندوق بازنشستگي 
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز به آن افزوده شود. 
به جهت عدم دسترس��ي كافي به داده هاي 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 مي رود كه هزينه متناسب سازي 
در اين صندوق نيز حدود نيز نصف صندوق بازنشستگي 
كشوري باشد و بنابراين موضوع بند »ج« تبصره »۱3« 
اليحه مبني بر متناسبسازي مستمري بازنشستگان 
صندوق هاي كش��وري و تأمي��ن اجتماعي نيروهاي 
مس��لح، در مجموع حدود 3۰.8 هزار ميليارد تومان 

هزينه دربرداشته باشد..
 ج- بررسي اصالحات بند »ج« تبصره »۱۲« 

در مجلس بر اساس مذكرات صورت گرفته در جريان 
بررسي اين بند اليحه بودجه، نمايندگان با اختصاص 
اعتباري معادل ۴.۵ هزار ميليارد تومان، با تعيين اولويت 
گروه با درآمد ماهيانه زير ۲.۵ ميليون تومان موافقت و 
در نهايت به تصويب رسيد. با توجه به آمارهاي توزيع 
دستمزد مستمري بگيران در سال ۱3۹۷، حدود ۷۴ 
درصد از مستمري بگيران صندوق بازنشستگي كشوري 
دستمزدي كمتر از ۲ ميليون تومان و حدود 83 درصد 
دستمزدي كمتر از ۲.۵ ميليون تومان دارند و بنابراين 
مصوبه صحن، حدود 83 درصد از مس��تمري بگيران 
صندوق بازنشستگي كشوري يعني حدود ۱ ميليون و 
۱۴3 هزار و ۲۹۹ نفر را دربرخواهد گرفت كه ميانگين 
دستمزد ماهيانه آنها حدود ۱۹/3 ميليون ريال است. 
بنابراين رساندن حقوق اين افراد به ۲۵ ميليون ريال 
نيز ساالنه ۷8/۲هزار ميليارد ريال هزينه براي صندوق 
بازنشستگي كشوري و حدود 3۹/۱هزار ميليارد ريال 

براي صندوق لشكري دربرخواهد داشت.
اين گزارش در پايان مي گويد: بررسي ها نشان مي دهد 
كه اجراي كامل متناسب س��ازي، مستلزم تخصيص 
اعتبار هنگفتي اس��ت و اختصاص اعتب��ار ۴.۵ هزار 
ميليارد توماني نه تنها كافي نيست، بلكه تنها تكافوي 
۱۵ درص��د از اعتبار الزم براي اج��راي آن خواهد بود. 
از س��وي ديگر نيز تعيين گروه درآمدي كمتر از ۲.۵ 
ميليون تومان، به معناي شموليت اين مصوبه به حدود 
83 درصد 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.
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محدوديتيبرايسرمايهگذاري
خارجيهانداريم

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي 
اقتص��ادي و فني ايران ضم��ن اعالم اينكه هيچ 
محدوديت��ي ب��راي حض��ور س��رمايه گذاران 
خارجي در كش��ور وجود ندارد، گفت: در برنامه 
ششم توس��عه جذب ۶۵ ميليون دالر از طريق 
سرمايه گذاري خارجي پيش بيني شده كه بايد 
از ظرفيت نمايندگي هاي وزارت خارجه در ديگر 
كش��ورها بهره ببريم تا بتوانيم س��رمايه گذاران 

خارجي را جذب كنيم.
س��يدعلي محمد موس��وي اظه��ار ك��رد: 
هرم��زگان از ظرفيت هاي باالي��ي براي جذب 
س��رمايه گذاري برخوردار اس��ت. بايد با ايجاد 
وحدت رويه از سردرگمي سرمايه گذار خارجي 
جلوگي��ري كني��م. در عرصه س��رمايه گذاري 
بايد به سمت ائتالف س��رمايه گذاري داخلي و 
خارجي و س��رمايه گذاري مجدد حركت كرد. 
سرمايه گذاران توجه داش��ته باشند به منظور 
جلوگيري از بعضي ناهماهنگي ها و سرگرداني ها 
فقط از طريق سازمان سرمايه گذاري در استان 
نسبت به انجام فعاليت هاي خود و صدور مجوز 

اقدام كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه 
هيچ محدوديتي براي حضور س��رمايه گذاران 
خارجي در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: بايد 
بخش خصوصي را وارد سرمايه گذاري كنيم و از 
حضور و ظرفيت آنها استفاده كنيم. بايد از ظرفيت 
نمايندگي هاي وزارت خارجه در ديگر كشورها 
بهره ببريم تا بتوانيم س��رمايه گذاران 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��رمايه گذاراني كه در اين 
مقط��ع زماني در ايران اقدام به س��رمايه گذاري 

مي كنند را فراموش نخواهيم كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه 
تالش م��ان در اين اس��ت كه به س��مت جذب 
سرمايه گذاران خارجي پيش رويم، خاطرنشان 
كرد: در برنامه شش��م توس��عه ني��ز جذب ۶۵ 
ميليون دالر از طريق س��رمايه گذاري خارجي 

پيش بيني شده است.

۵۳درصدبيكارانكشور
جوانهستند

معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز 
آمار گفت: از ح��دود 3ميليون و ۲۰۰هزار نفر 
بيكار كش��ور، حدود يك ميلي��ون و ۷۰۰هزار 
نفر جوان و كارجويان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، 
يعني ۵3درص��د بيكاران را جوانان تش��كيل 

مي دهند. 
كاوه كياني با اع��الم اين آمار افزود: از مجموع 
جمعيت ۱۰ تا ۶۷ س��اله كشور كه حدود ۶۷ 
ميليون نفرند، حدود ۴۰ ميليون نفر غيرفعال 
اقتصادي هس��تند و به هر دليل وارد بازار كار 
نمي ش��وند، اما از ۲۷ ميلي��ون جمعيت فعال 
كه مشاركت اقتصادي در كشور دارند بخشي 
بيكارند و بخشي شاغل كه از اين ميزان طبق 
اس��تاندارد جهاني ح��دود ۲۴ ميلي��ون نفر 
ش��اغل اند و حدود 3 ميليون و ۲۰۰ هزار نفر 

هم بيكارند.
معاون طرح هاي 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 مي شود گفت: البته اين 
به معناي آن نيست كه فردي كه يك ساعت در 
هفته كار مي كند شغل خوب و پردرآمدي دارد 
و مشكالت معيش��تي ندارد، بلكه صرفًا 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 ۹۷ را حدود 
۱۲ درصد اعالم كرد كه نس��بت به س��ال ۹۶ 

يك دهم درصد رشد داشته است.
كياني با تفكيك آمار بيكاران و شاغالن گفت: از 
مجموع نيروي كار فعال كشور، 8۰ درصد مرد 
و ۲۰ درصد زن هستند و با اين حساب ميزان 
بي��كاري مردان ۱۰.۱۴ درص��د و زنان حدود 

۱8.۹ درصد است.
او ب��ا بي��ان اينك��ه مراك��ز دولت��ي متول��ي 
آمار نمي توانند درباره وضع اشتغال در كشور 
تحليل تجويزي اراي��ه كنند، گفت: طبق آمار 
ميزان اشتغال در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ خيلي 
تغيير نكرده است هرچند به علت تحريم هاي 
ظالمانه رش��د اقتص��ادي در س��ال ۹۷ كمتر 

شده است.
كياني با اشاره به آمار تفكيك شده اشتغال در 
بخش هاي كش��اورزي )۱۷.۷درصد(، صنعت 
)3۲ درصد( و خدم��ات )۵۰ درصد( گفت: در 
بخش خدمات، آمار شاغالن در سال ۹۷، ۲۴۶ 
هزار نفر نسبت به سال ۹۶ افزايش يافته است.

مع��اون طرح هاي آم��اري و آماره��اي ثبتي 
مركز آمار درباره انتقاده��ا از مركز آمار گفت: 
انتق��اد از مركز آم��ار زياد مي ش��ود، برخي از 
منتقدان پژوهش��گر و اقتصاددان هستند كه 
اينها يا از توضيحات ما قانع مي ش��وند يا ما از 
راهنمايي هاي آنها استفاده مي كنيم، عده اي 
هم مس��ووالن هس��تند كه در اين م��وارد ما 
خودمان را موظف مي دانيم روش��ن تر و بهتر و 
كامل تر 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 مثاًل عددي چرا منتش��ر شده يا بايد تغيير 
كند يا چيز ديگري، به هيچ وجه چنين اتفاقي 

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

ثبات نرخ سود در حمايت از بخش توليد كشور
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گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري|
بازار ارز و طال و سكه روز دوشنبه 26 فروردين 98 ثبات 
نسبي را در برخي شاخص ها ادامه داد و در برخي نرخ ها 
نيز با افزايش مواجه شد. اگرچه نرخ دالر در صرافي ها 
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 جمع آوري ريال براي كمك به مناطق سيل زده 
اس��ت كه اگر چنين اتفاقي رخ ده��د احتماال نرخ ها 
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 بودجه اي 
براي تامين منابع پاسخ گو نباشد، در آن صورت موضوع 

برداشت از صندوق توسعه ملي جدي تر خواهد شد. 
به گزارش تعادل، در بازار س��نا نرخ لحظه اي دالر به 
13 هزار و 690 تومان و يورو به 15 هزار و 690 تومان 
رس��يد. همچنين ميانگين نرخ هاي ارز سنا براي روز 
يكشنبه نيز به ترتيب براي دالر 13هزار و 594 تومان، 
ي��ورو 15 ه��زار و 385 تومان، پون��د 17 هزارو 475 
تومان، درهم 3711، ليرتركيه 2480و يوآن 2107 

تومان اعالم شد.
همچنين قيمت هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
يك پله 50 توماني ديگر هم كاهش يافت و نرخ فروش 
دالر به 13450 تومان در صرافي ها رسيد و نرخ خريد 
نيز به 13350 تومان رسيد. بر اين اساس قيمت دالر 
اكنون به ميانه كانال 13 هزار توماني رسيده تا يك بار 
ديگر س��ناريو عبور از مرز 14 هزار تومان را كنار بزند. 
همچنين هر يورو نيز براي خريد 15150 تومان و براي 

فروش 15250 تومان است.
در جريان معامالت بازار طالي تهران نيز قيمت سكه 
طرح جديد روز دو شنبه 26 فروردين 98 به 4 ميليون 
و 770 هزار تومان تا 4 ميليون و 840 هزار تومان رسيد. 
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 4 ميليون و 600 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 650 هزار تومان، ربع س��كه 1 ميليون و 700 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي 950 هزار تومان داد و ستد 
شد. از سوي ديگر، هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
1287 دالر و هر گرم ط��الي 18 عيار نيز 439 هزار 
تومان و مظنه مثق��ال 17 عيار 1 ميليون و 902 هزار 

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 13700 تومان رس��يده اس��ت اما در 
روزهاي اخير، مهم ترين عاملي كه زمينه ساز كاهش 

بيش��تر قيمت دالر ش��د، افت نرخ حواله درهم بود و 
برخي فعاالن از اف��ت نرخ حواله درهم تا مرز 3 هزار و 
700 توماني خبر دادند. اما روز دوش��نبه، نرخ دالر به 
باالي 13500 رسيد و در بازار نقدي تا 13840 تومان 
معامله شد. در بازار هرات و سليمانيه نيز دالر تا 13730 

تومان افزايش يافت. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه براس��اس آن نرخ 27 ارز از جمله پوند نسبت 
به روز يكش��نبه افزايش و قيمت 10 واحد پولي ديگر 
مانند يورو كاهش يافت. نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. هر دالر امريكا 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند 
انگليس با 109 ريال افزايش 55 هزار و 12ريال و هر 
يورو نيز با 5 ريال افت 47 هزار و 511ريال ارزش گذاري 
ش��د. در روزهاي اخير، متاثر از انتشار خبر استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي براي كمك به سيل زدگان 
و فروش آن در ب��ازار و جمع آوري ريال باعث افزايش 
عرض��ه ارز و كاهش نرخ ها خواهد ش��د و فعاالن بازار 
مي گويند ك��ه روند كاهش يا ثبات نرخ هاي 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 
رييس  كل بانك مركزي، اين بانك بيش از هرچيز بر 
حفظ ثبات در بازار ارز تاكيد دارد و لذا نمي توان انتظار 

كاهش شديد نرخ ها را داشت. 
مقام معظم رهبري نيز استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي را به عنوان اولين راهكار اعالم نكرده اند و اينگونه 
توضيح داده اند كه اس��تفاده از صندوق توس��عه ملي 
صرفًا در صورت مس��دود بودن راه هاي ديگر ممكن 
است. از اين رو دولت بايد به سرعت از محل هاي ديگر 
منابع الزم براي جبران خسارت اخير را تأمين كند و 
بعد از آن در صورت نياز، مي تواند از صندوق توس��عه 
ملي برداشت كند از س��وي ديگر، برخي فعاالن بازار 
نيز مي گويند كه بازارسازي و نظارت بانك مركزي بر 
بازار و تزريق منابع صندوق توسعه ملي را بايد در كنار 
اخباري كه در ارديبهشت 98 باعث اثرگذاري بر بازار 
طال و ارز مي ش��ود، در نظر گرفت. زيرا اخباري مانند 
تحوالت مربوط به معافيت ه��اي خريد نفت از ايران 
توسط مشتريان نفتي نيز مي تواند 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 
مي تواند موجبات كاهش تقاض��ا و ثبات نرخ ارز را به 

همراه داشته باشد. 

   جزييات دو برنامه جديد ارزي بانك مركزي
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 98 بود كه 
مهم ترين 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 سرفصل ها و برنامه هاي مرتبط با 
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي 
و دارايي و همچنين بانك مركزي براي حمايت از توليد 
تبيين شد، افزود: در اين نشست پيرامون سياست هاي 
ارزي و پولي، تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي و به تبع 
آن نرخ تامين مالي اقتصاد، تبادل نظر صورت گرفت 
و همچنين درباره سياس��ت هاي مالياتي و اقدامات  
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در خصوص وضعيت 

جذب س��رمايه گذاري 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 مهم ترين برنامه هاي خود را 
به صورت كلي براي رونق توليد در س��ال جاري ارايه 
كردند و مقرر شد در جلسات آينده جزييات برنامه ها 

مورد بررسي قرار گيرد.
پورابراهيمي با بيان اينكه كميسيون اقتصادي براي 
بهبود شرايط در بخش هاي مختلف هماهنگي هاي 
الزم را ب��ا دولت انج��ام مي دهد، تاكيد ك��رد: يكي از 
توافقاتي كه در جلسه صورت گرفت موافقت با كاهش 
نرخ ماليات بر عملكرد بنگاه هاي اقتصادي بود كه پيش 
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 بنگاه هاي اقتصادي را به صحن علني مجلس 

ارايه ده��د، افزود: كاهش اين نرخ ب��ه رونق توليد در 
كشور كمك مي كند.

عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه 
با بي��ان اينكه بان��ك مركزي برنامه ه��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 برنامه هاي 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 

سياست هاي ارزي و پولي كشور مي شود.
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 مي كند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بازگشت 
اليح��ه اصالح قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز از قوه 
قضاييه گفت: هر چه در مبارزه با قاچاق كاال موفق تر 
عمل شود رونق توليد بيشتر مي شود چرا كه اين دو با 

يكديگر رابطه مستقيم دارند.

گروه بانك و بيمه|
هر چن��د با آغاز س��ال نو زمزمه هاي��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 برنامه اي براي تغيير اين نرخ 
ندارد. به گزارش ايِبنا، يكي از مهم ترين پارامترهاي 
اقتصادي براي به صرفه بودن توليد و صادرات، نرخ 
سود تسهيالت يا تامين مالي براي بنگاه هاي توليدي 
است. به طور معمول نرخ سود تسهيالت بين 2 تا 3 
درصد بيشتر از نرخ س��ود سپرده هاي بانكي تعيين 
مي شود كه اين تفاوت نيز براي هزينه هاي پرسنلي 

و كارمزد بانك ها در نظر گرفته مي شود.
نرخ سود تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش توليد، 
به طور 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��پرده هاي بانكي ن��ه تنها بار 
س��نگيني به بانك ها از نظر ترازنامه اي وارد مي كند 
بلكه باعث مي شود تا توليدكنندگان انگيزه اي 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 23 فروردين 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 هزينه هاي 

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

مهمي از هزينه ه��اي مالي توليدكنندگان و به ويژه 
خودروسازان را شامل مي شود.

رييس انجمن قطعه سازان، همگن ميزان تاثيرگذاري 
س��ود تس��هيالت بر توليد قطعات خ��ودرو را تا 20 
درص��د اعالم كرد و افزود: در كش��ورهاي ديگر رقم 
س��ود تس��هيالت براي توليد تنها 3 درصد است و 
صنايع ايران براي توليد حدود 17 درصد سود بيشتر 

پرداخت مي كنند.
وي تاكيد كرد: هر اندازه س��ود تس��هيالت و تامين 
مالي براي توليد باالت��ر برود، رقابت پذيري خارجي 
براي توليدكنندگان داخلي در ش��رايطي كه كشور 
نياز به ارز حاصل از صادرات دارد، كمتر خواهد شد.

سيدحس��ين س��ليمي نايب رييس كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق تهران نيز با ايِبنا 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 هيات رييس��ه بانك خاورميانه تاكيد كرد: در 

حال حاضر، توليدكنندگان كشور توان بازپرداخت 
وام هاي خود با نرخ س��ود 18 درص��د را ندارند و در 
صورتي كه اين نرخ به 24 درصد برسد، ديگر توليد 

براي آنها صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
وي اظهار داش��ت: صنايع كش��ور ام��روز از كمبود 
نقدينگي رنج مي برند و بايد اين مشكل خود را حل 
كنند، اما افزايش نرخ سود تسهيالت باعث مي شود 

تا در بازپرداخت آن با مشكل مواجه شوند.
نايب رييس 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؛ نمي توان 
تصميمات مهمي مانند نرخ س��ود را به طور مقطعي 

اجرا كرد.
بايد پذيرفت كه شرايط تحريمي و ايجاد ممانعت هاي 
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 
بانك ها نيز تاثي��ري منفي بر ترازنام��ه آنها برجاي 

خواهد گذاشت.

ايلناز   ابراهيمي|
دق��ت در جزيي��ات نرخ ت��ورم و كنار هم گذاش��تن 
ش��اخص هاي مختلف مي تواند راهگش��اي اولويت  
تالش هاي الزم براي كنترل آن باش��د. براي شاخص 
تورم طبقه بندي ها، زمان بندي ها و مكان بندي هاي 
مختلفي وجود دارد. تورم نقطه به نقطه، ساالنه، ماهانه، 
ش��هري و روس��تايي، اقالم خوراكي و غيرخوراكي، 
كاالهاي صادراتي و وارداتي و نظاير آن را مي توان در 
انواع مختلف گزارش ها و خبرهاي رسانه اي مشاهده 
كرد. اما تمام آنها يك ويژگي مشترك دارند و آن هم 
اندازه گيري سرعت و ش��دت رشد قيمت ها در طول 
زمان است. بسته به اينكه سبد كااليي كه تورم براي 
آن محاسبه مي شود چه باشد، پوشش جغرافيايي كه 
براي آن تعريف مي شود چه گستردگي داشته باشد و 
اينكه دو سطح قيمتي كه مورد مقايسه قرار گرفته و 
رشد آنها بررسي مي شود در چه فاصله زماني مورد نظر 

باشند، نام تورم عوض مي شود.
اما بايد توجه داش��ت كه هر چند تمام انواع نرخ هاي 
تورم، نرخ رش��د قيمت ها را نشان مي دهد، محتواي 
اطالعاتي آنها متفاوت است. به عنوان مثال، نرخ تورم 

س��االنه با وجود آنكه ميانگين نرخ رشد قيمت ها در 
طول يك سال را نشان مي دهد ولي لزومًا با احساسي 
كه عامه مردم در خصوص افزايش قيمت ها و شتاب آن 
دارند، همخواني كاملي ندارد چرا كه اطالعات مربوط 
به تنها يك س��ال در آن جمع نيست و به دليل نحوه 
محاسبه آن كه ميانگين رشد قيمت ها را نشان مي دهد، 
پايين بودن نرخ تورم در دو س��ال قبل نيز مي تواند بر 
آن اثرگذار باشد. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه 
به نقطه ماهانه كه نرخ افزاي��ش قيمت ها در يك ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مي دهد، بيشتر 
با درك عموم مردم از س��رعت رشد قيمت ها سازگار 
است. يا در مثالي ديگر، مي توان 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 مي شود.
همچنين زماني كه نرخ هاي مختل��ف تورم در كنار 
هم قرار مي گيرند تصوير بهتر و كامل تري از وضعيت 
اقتصادي كنوني و نيز چشم انداز آينده ارايه مي كنند. 
به همين دليل است كه با وجود اينكه نرخ تورم متوسط 

در پايان سال 1397 برابر با 26.8 درصد گزارش شده و 
نسبت به نرخ هاي باالي تورم تجربه شده در سال هايي 
همچ��ون 1374 و 1392 )به ترتيب با نرخ هاي تورم 
49.4 و 34.7 درصد( هنوز پايين تر است، ولي نگاهي 
به نرخ تورم نقطه به نقطه نشان مي دهد كه قرار نيست 
اين نرخ متوسط همچنان پايين بماند چرا كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1397 با افزايش 5.3 
درصدي نسبت به ماه بهمن، به 47.5 درصد رسيد كه از 
قله تاريخي حدود 42 درصد در خرداد ماه سال 1392 
نيز باالتر است. به اين ترتيب، مي توان انتظار داشت كه 
نرخ تورم متوسط در ماه هاي آينده نيز روند صعودي 
داشته باشد و هر چند نرخ تورم پايين سال هاي 1395 
و 1396 همچنان بر نرخ تورم متوسط سال 1397 اثر 
داشته و آن را پايين نگه داشته است ولي اين روند در 
س��ال 1398 ادامه نداشته و خطر افزايش بيشتر نرخ 
تورم، به خصوص با توجه به اتفاقاتي كه در زمينه سيل 
و تخريب زمين هاي كش��اورزي رخ داد و نيز محدود 
شدن بيش��تر امكان واردات ارزان، در كمين اقتصاد 
ايران اس��ت. همچنين نگاهي دقيق تر به آمار تورم و 
زيرشاخه هاي آن نشان مي دهد كه يكي از مهم ترين 

داليل افزايش نرخ تورم در اسفند ماه 1397 از 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 خوراكي ها در س��بد مصرفي خانوار روستايي و 
البته دهك هاي پايين تر درآمدي باالتر از سهم آن در 
سبد مصرفي خانوارهاي شهري و نيز دهك هاي 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��اخص هاي مختلف مي تواند راهگش��اي اولويت  
تالش هاي الزم براي كنترل آن باشد به اين معني كه 
بتوان: 1- گروه هاي بيشتر تحت فشار از ناحيه تورم را 
شناس��ايي كرد، 2- اجزاي بيشتر دخيل در باال بردن 
اين ن��رخ را تعيين كرد و 3- با توج��ه به اين واقعيات 
آشكارشده، بتوان به موقع از اقداماتي كه منجر به شتاب 
گرفتن رش��د قيمت ها شده و از ضربه بيشتر به اقشار 

تحت تأثير اجتناب نمود.
به اين ترتيب، نگاهي به آمار و ارقام تورم نشان مي دهد 

سياست هايي كه به هر نحوي منجر به افزايش قيمت 
مواد خوراكي مورد اس��تفاده اقش��ار كمتر برخوردار 
مي شود، مي تواند 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 مي تواند ارز الزم براي 
واردات س��اير كاالهاي ضروري را فراه��م آورد، ولي 
اقتصاد را در معرض ريس��ك افزايش لجام گسيخته 
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 مالحظه اي پيدا كرده است. پس شايد 
همان گونه كه در برخي از سال هاي فراواني درآمدهاي 
نفتي، از سياست هاي كنترل واردات براي حمايت از 
توليدكننده داخلي صحبت به ميان مي آيد، در سال 
1398 نيز ب��ا توجه به نرخ تورم نقط��ه به نقطه و نيز 
تركيب آن، براي حمايت از مصرف كننده بهتر است 
سياس��ت هاي كنترل صادرات و در رأس آن كنترل 
صادرات مواد خوراكي، در سرلوحه اولويت ها قرار گيرد.
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 بانك مركزي برنامه اي 
براي تغيير نرخ سود ندارد

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: بانك مركزي 
براي تغيير نرخ س��ود بانكي برنام��ه اي ندارد و 
فروش اموال مازاد بانك ها مي تواند منابع خوبي 

را آزاد كند
به گزارش ايِبنا، عبدالناصر همتي در نشس��ت 
يكشنبه، 25 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 98 شرايط كشور بسيار خاص است 
و اقدامات و تصميم��ات در حوزه هاي اقتصادي 
مي تواند سرنوشت س��از باش��د، گفت: در 3 ماه 
پاياني سال 97 حدود 189 هزار ميليارد ريال به 
سيستم توليدي كشور تزريق شد كه تحوالتي در 

اين بخش ها ايجاد كرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه از 357 هزار 
ميليارد تومان تسهيالتي كه تا بهمن ماه سال 97 
به سرمايه  در گردش اختصاص يافته 55 درصد 
به بخش صنعت تعلق گرفته است، افزود: برنامه 

ما اين است كه امسال اين رقم 65 درصد شود.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي براي تغيير نرخ 
سود بانكي برنامه اي ندارد، ادامه داد: افزايش نرخ 
سود بانكي سبب فشار به واحدهاي توليدي شده 
و ناترازي بانك ها را افزاي��ش مي دهد، بنابراين 
اگر ش��رايط فراهم باش��د بايد نرخ سود بانكي را 
تعديل كنيم اما فعاًل براي آن برنامه اي نداريم و 
تصميم گيري در اين خصوص بايد در ش��وراي 
پول و اعتبار انجام شود. همتي با بيان اينكه ثبت 
س��فارش با حساس��يت خاصي انجام مي شود، 
تصريح كرد: منابع كشور بايد صرف واردات مواد 

اوليه و كاالهاي واسطه اي شود.
آنگون��ه كه در گ��زارش خبرگ��زاري خانه ملت 
آمده، وي با بيان اينكه فروش اموال مازاد بانك ها 
مي توان��د منابع خوبي را آزاد كن��د، افزود: بانك 
مركزي تحت تاثير شديدترين فشارهاي تحريمي 
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 32 درصدي
نرخ بيمه شخص ثالث

جدول كامل نرخ حق بيمه خودروهاي سواري 
براي سال 98 نشان مي دهد كه اين نرخ نسبت به 
سال گذشته حدود 32 درصد افزايش يافته است.

به گزارش ايِبنا، شوراي عالي بيمه در اجراي ماده 
)3( »آيين نامه تعيين س��قف حق بيمه شخص 
ثال��ث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقس��يط آن« 
مصوب هيات وزيران در سال 1396موضوع ماده 
)18( »قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 
- مصوب سال 1395«، شوراي عالي بيمه ششم 
اس��فند ماه جدول نرخ حق بيمه ها را براي سال 

1398 اصالح كرد.
اين شورا به طور معمول هرساله در اسفندماه نرخ 
حق بيمه پايه شخص ثالث را بعد از اعالم نرخ ديه 
توسط قوه قضاييه تعيين مي كند. سال گذشته 
قوه قضاييه با رايزني هاي صورت گرفته، نرخ ديه 
را 16.9 درصد نس��بت به سال 97 افزايش داد. با 
اين حال بررسي نرخ هاي حق بيمه شخص ثالث 
مورد عمل ش��ركت هاي بيمه براي سال جاري 
نشان مي دهد كه اين نرخ حدود 32 درصد بيش 

از سال گذشته تعيين شده است.
براين اساس تمامي ش��ركت هاي بيمه موظف 
هستند بيمه نامه هاي شخص ثالثي را كه تاريخ 
شروع پوشش آنها از اول فروردين 1398 و پس 
از آن اس��ت، با تعهدات بدني سه ميليارد و 600 
ميليون ريال )معادل ديه ماه هاي حرام( و تعهدات 

مالي حداقل 90 ميليون ريال صادر كنند.
شركت هاي بيمه و نمايندگان آنها مكلف هستند 
جدول پايين را در مع��رض ديد متقاضيان قرار 
دهند؛ نحوه اعمال انواع تخفيف ها و اضافه نرخ هاي 
حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس 
ضوابط مندرج در آيي��ن نامه اجرايي ماده )18( 
قانون فوق الذكر و با رعايت بخشنامه هاي 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 573 هزار تومان، ساير خودروهاي 
4 س��يلندر )پژو، رنو و...( با تخفيف مش��ابه يك 
ميليون و 814 هزار تومان و خودروهاي 6 سيلندر 
نيز با يك سال تخفيف 2 ميليون و 70 هزار تومان 

تعيين شده است.
حق بيمه ثالث پرايد، پيكان و خودروهاي مشابه 
با 2 سال تخفيف يك ميليون و 490 هزار تومان، 
س��اير خودروهاي 4 س��يلندر )پژو، رن��و و...( با 
تخفيف مشابه يك ميليون و 719 هزار تومان و 
خودروهاي 6 سيلندر نيز با 2 سال تخفيف يك 

ميليون و 902 هزار تومان محاسبه شده است.
اين رقم براي ح��ق بيمه ثالث پراي��د، پيكان و 
خودروهاي مشابه با 3 سال تخفيف يك ميليون و 
407 هزار تومان، ساير خودروهاي 4 سيلندر )پژو، 
رنو و...( با تخفيف مشابه يك ميليون و 623 هزار 
تومان و خودروهاي 6 سيلندر نيز با 3 سال تخفيف 
يك ميليون و 796 هزار تومان تعيين شده است.

براساس ارقام اين جدول، حق بيمه ثالث پرايد، 
پيكان و خودروهاي مش��ابه با 10 سال تخفيف 
496 هزار تومان، س��اير خودروهاي 4 سيلندر 
)پژو، رنو و...( با تخفيف مشابه 572 هزار تومان و 
خودروهاي 6 سيلندر نيز با 10 سال تخفيف 633 

هزار تومان محاسبه شده است.



ديدگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازورودشاخصبورسبهكانال200هزارواحديگزارشميدهد

تاخت و تاز در تاالر حافظ
گروه بورس|مسعود كريمي| 

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه اواسط اسفند ماه 
سال 97 در رقم 162 هزارو 593 واحدي قرار داشت در پايان 
معامالت روز دوشنبه توانست پس از افزايش بيش از 39 هزار 
واحدي نسبت به پايان اسفند پارس��ال معادل )24 درصد 
رش��د(، رقم 201 هزارو 805 واحد را براي نخس��تين بار به 
خود اختصاص دهد. در همين حال اغلب صاحب نظران بازار 
سرمايه با توجه به رشد بي وقفه شاخص در بازه زماني كمتر 
از 30 روز كاري گذشته، بازگشت نماگر اصلي بازار به سطح 
حمايتي 195 هزار واحدي را همگام با اصالح قيمتي برخي 
از سهم ها براي مدتي كوتاه دور از ذهن تصور نمي كنند و بر 
اين باورند كه مسير شاخص بورس تهران با فائق آمدن به رقم 
201 هزار واحدي در راستاي كسب 20 الي 30 درصد بازدهي 
ديگر تسهيل شده است. از سويي با توجه به اين موضوع كه 
اغلب گزارش هاي مالي شركت ها به دليل اثر گذاري تحريم 
محافظه كارانه به بازار ارايه شده بود اكنون با كم رنگ شدن 
ريسك هاي سياسي، سرمايه گذاران مي توانند شاهد بهبود 
عملكرد شركت ها با عبور از فضاي مبهم گذشته باشند. بر اين 
اساس، در حال حاضر انتظارات مثبتي از فصل مجامع پيش 
روي جامعه سهامداري ايجاد شده است كه نويد چشم انداز 
شفافي را براي تاالر نشينان حافظ مي دهد. در همين حال، 
به دليل بهبود فضاي بين المللي در حوزه كاموديتي ها و در 
نقطه مقابل اشباع قيمتي كه در ساير بازار  هاي موازي داخلي 
صورت گرفته است و از طرفي كاهش روزانه قيمت دالر در 
برهه كنوني كه به عنوان اصلي ترين عامل رشد بورس در سال 
97 مطرح بود، همچنان در بازار بورس كشور پتانسيل افزايش 
قيمت سهام صنايع و شركت ها وجود دارد. بر اين اساس، با 
بررسي آمار  هاي بانك مركزي مشاهده مي شود كه نرخ دالر 
نيمايي در معامالت روز گذشته به رقم 8 هزارو 800 تومان 
نيز رسيده است كه در پي اين موضوع با توجه به كاهش فاصله 
دالر آزاد با نيمايي مي توان در انتظار جذب سرمايه هاي خرد و 

سرگردان بيشتري به بدنه بازار سرمايه كشور بود.

  4 عامل صعودي بورس
در اين ارتباط، مهدي طحاني مدير سرمايه گذاري شركت 
مديريت سرمايه كيان با تحليل روند معامالتي بازار سهام در 
گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: افزايش نرخ دالر در سامانه 
نيما را مي توان به عنوان يكي از محرك هاي رشد بورس  در 

نظر گرفت چرا كه اين نرخ در سامانه نيما از ابتداي سال جاري 
تاكنون حدود 13 الي 15 رش��د پيدا كرده است. از طرفي، 
قيمت گذاري محصوالت شركت ها در بورس كاال با چنين 
نرخي از دالر صورت مي گيرد و فروش ارز اغلب شركت هاي 
خصولتي نيز با اين نرخ دالر است.اين كارشناس بازار سرمايه 
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 شركت ها بتوانند دالر 
خود را با نرخ آزاد در بازار معامله كنند نيز عامل ديگر افزايش 
شاخص هاي بورسي محسوب مي شود.وي افزود: بر اين اساس 
با چنين اتفاقي دالر تقريبا تك نرخي خواهد شد، به طوري 
كه خريدار و فروش��نده مي توانند به راحتي اقدام به معامله 
كنند و اين مهم در بعد فروش شركت ها نيز فرصتي را فراهم 
مي كند كه شركت ها بتوانند از بند فروش دالر دستوري خارج 
شوند.به گفته مهدي طحاني با توجه به اينكه سياست دالر 
4200 توماني سياستي شكست خورده است، به همين دليل 
برخي از شركت ها همانند دارويي ها يا ساير صنايع غذايي 
كه مبناي دالر آنها 4200 تومان بود همگام با افزايش دالر 
شاهد رشد گردش كاري خود هستند. اين در حالي است كه 
گماني زني  ها در پي چنين اتفاقي خبر از افزايش سودآوري 
شركت نيز مي دهند كه الزاما در جريان معامالتي اين گونه 
نخواهد بود. مدير سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه 
كيان با اشاره به قيمت  هاي جهاني نيز تاكيد كرد: افزايش 
قيمت كاال هاي اساسي در بورس هاي جهاني از جمله نفت، 
مس، روي و... عامل مثبت ديگري در جهت رشد پارامتر  هاي 

بورسي محسوب مي شوند.

  چشم انداز رقمي 
اين تحليلگر بازار سرمايه با اش��اره به اينكه افزايش قيمت 
در اجناس به وضوح قابل مش��اهده است نيز ابراز داشت: در 
ساير بازار  ها قيمت خيلي از اقالم همانند خودرو و مسكن از 
اسفند ماه تاكنون حدود 30 درصد افزايش يافته است. وي 
در خصوص چشم انداز رقمي شاخص بورس نيز گفت: درصد 
رشد بازار سرمايه نسبت به بازار هاي رقيب عقب تر است. بر اين 
اساس پيش بيني مي شود كه شاخص بورس يك عقب گرد 
طي روز هاي آتي به رقم 195 هزار واحد خواهد داشت و پس 
از آن تا پايان فصل مجامع به رقم 220 يا 230 هزار واحدي 

رشد پيدا كند.

  پيش بيني شاخص 250 الي 260 هزار واحدي 
از س��وي ديگر، مهدي افناني كارش��ناس بازار سرمايه در 
خصوص ركورد ش��كني ش��اخص بورس در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: تطابق بازار س��هام با ساير بازار ها نشان 
مي دهد كه سايرين با افزايش همراه بودند اما بازار بورس به 
دليل سايه سنگين ريسك ها طي سال گذشته به نوعي از 
روند صعودي عقب ماند. بر اين اساس، پيش بيني مي شود 
روند افزايشي شاخص ها تا زمان مجامع پيش رو در تير ماه 
ادامه پيدا كند و بازار سهام بتواند خود را با ساير بازار     هاي مالي 
تطبيق دهد.وي خاطرنش��ان كرد: بسياري از شركت ها بر 
خالف تصورات گذشته كه مبني بر كاهش ميزان فروش در 
زمان تحريم بود، اما بررسي گزارش هاي اسفند ماه آنها نشان 
داد كه نه تنها فروش شركت ها محقق شد بلكه با افزايش نرخ 

در اين حوزه همراه بودند. اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد 
اس��ت در مجامع شركت ها به طور قطع سود هاي مطلوبي 
وجود خواهد داشت به طوري كه براي سرمايه گذاري مردم 
در اين بازار، مي تواند ايجاد جذابيت كند. از طرفي موضوعاتي 
پيرامون كاهش سود بانكي كمك كرده است كه بخشي از 
سرمايه هاي سرگردان تمايل بيشتري براي استفاده از فرصت 
بورس داشته باش��ند. مهدي افناني عنوان كرد: با توجه به 
مطالب فوق سرمايه هاي خرد به سمت بازار سرمايه سوق پيدا 
كرده اند و اين مهم باعث شده است تا شاهد رشد شارپي بازار 
باشيم. در همين حال با توجه به شرايط اقتصادي كشور انتظار 
نمي رود كه شاهد تقسيم سود در مجامع باشيم. از طرفي در 
فضاي فعلي بازار مشاهده مي شود كه موضوعاتي پيرامون 
افزايش سرمايه شركت ها جدي تر از گذشته مطرح مي شوند. 

وي درباره چشم انداز بازار سهام نيز تاكيد كرد: پيش بيني 
مي شود بازار تا نيمه خرداد ماه كه خود را براي فصل مجامع 
آماده مي كند كماكان صعودي باش��د اما از ميزان سرعت 
افزايش كمي كاسته خواهد شد.اين كارشناس بازار سرمايه 
با اشاره به صنايع پيش رو بازار گفت: در حال حاضر بخشي از 
صنعت بانك به دليل اصالح عمليات و سودآور شدن آنها پس 
از مدت ها و گذر از حالت زياندهي، مطرح شدن افزايش نرخ 
در شركت هاي دالري، شركت هاي صادراتي كه توانستند با 
تحريم ها مبارزه كنند و حذف رانت بين ارز نيما و بازار آزاد 
در بورس كاال همگي در روند افزايشي شاخص هاي بورسي 

اثر گذار خواهند بود. 
به گفته مهدي افناني تا اوايل تير ماه شاخص در ارقامي حدود 

250 الي 260 هزار واحدي قرار خواهد گرفت.

گروه بورس|  در جريان معامالت روز گذشته بورس 
تهران، شاخص كل با ركوردشكني تاريخي و رشد بيش 
از 5700 واحدي ب��راي اولين بار وارد كانال 201 هزار 
واحدي شد. رصد آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه اكثر شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي روز 

دوشنبه با رشد دسته جمعي مواجه شدند.
ديروز ش��اخص كل با 5721 واحد رشد معادل 2.92 
درص��د ب��ه 201 ه��زار 805 واحد، ش��اخص قيمت 
»وزني - ارزشي« با 1649 واحد افزايش معادل 2.92 
درصد به 58 هزار 194 واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با 866 واحد رش��د معادل 2.22 درص��د به 39 هزار و 

979 واحد، رسيد.
از س��وي ديگر 7 نماد »وتجارت با 601 واحد، كگل با 
548 واحد، فوالد ب��ا 444 واحد، پارس با 245 واحد، 
تاپيكو با 238 واحد، فارس با 236 واحد و ش��بندر با 
235 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند. 
همچنين در روز دوش��نبه، شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص 

صنايع »بانك ها با 60 واحد صعود معادل 6.11 درصد 
به يك هزار و 52 واحد، مالي با 11410 واحد افزايش 
معادل 5.11 درصد به 234 هزار و 680 واحد، وسايل 
ارتباطي با 202 واحد رش��د معادل 4.96 درصد به 4 
هزار و 277 واحد، فني مهندسي با 67 واحد افزايش 
معادل 4.87 درصد به يك هزار و 462 واحد، كانه فلزي 
با 2494 واحد رشد، معادل 4.15 درصد به 62 هزار و 
641 واحد، محص��والت كاغذ با 1095 واحد افزايش 
معادل 4.04 درصد به 28 هزار و 220 واحد، فرآورده 
نفتي با 32309 واحد رشد معادل 3.91 درصد به 857 

هزار و 683 واحد« رسيد.
در عي��ن حال نگاهي ب��ه آماره��اي معامالتي امروز 
بازار سهام مش��خص مي كند: 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 

اختصاص داد و در صدر برترين گروه هاي صنعت قرار 
گرفت. گروه صنايع شيميايي نيز جايگاه دوم را ازآن 
خود كرد و گروه كانه هاي فل��زي و همچنين فلزات 

اساسي نيز در رده هاي سوم و چهارم قرار گرفتند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل در 329 
هزار و 417 نوبت معامالتي، 7 ميليارد و 617 ميليون 
برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 14 ه��زار و 788 ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 773 هزار 

و 995 ميليارد تومان رسيد.
روز گذشته در فرابورس ايران نيز شاخص كل با رشد 
44 واحدي به رقم 2 هزار و 496 واحد رسيد. به طوري 
كه ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از 
145 هزار ميليارد تومان پيشروي كرد. در روز دوشنبه 
معامله گران در فرابورس ايران بيش از 1.9 ميليارد برگ 
بهادار، سهام و اوراق حق تقدم به ارزش 655 ميليارد 

تومان و در 163 هزار 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 بوده اند.

نماگرانبورسركوردزدند
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورسدرروزطالييبازار
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 رشد بورس
 سوار بر شركت هاي كوچك

افزاي��ش س��ودآوري ك��ه در س��ال 97 براي 
شركت ها به دليل وضعيت بازار جهاني و افزايش 
نرخ دالر رخ داد اتفاقي تكرار نش��دني است. به 
گزارش س��نا، س��يد رضا اعجازي، مديرعامل 
كارگزاري اقتصاد بيدار با اشاره به وضعيت كلي 
بازار س��رمايه گفت: كليت بازار در سال 98 به 
سمت تعدادي شركت هاي كوچك خواهد بود 
كه البته در اين كار امكان سفته بازي هم وجود 
دارد اما در واقع بازار تمايل به س��رمايه گذاري 

روي شركت هاي كوچك دارد.
وي در ادامه خاطرنش��ان ساخت: شركت هاي 
كوچك در دو ماهه اخير در صنعت دامپروري 

بازدهي باالي 60 درصد داشته اند.
گرايش بازار به سمت صنايع دارويي، غذايي و 
سيماني است و اگر به بازدهي شركت هاي بزرگ 
نگاه ش��ود مشخص است كه س��رمايه گذاران 
تمايل زي��ادي براي س��رمايه گذاري روي اين 
 ش��ركت ها ندارند. در واقع بايد در گزارش��ات

3 ماهه سال 98 ديد كه بر چه صنايعي مي توان 
سرمايه گذاري كرد.

  ارزش بازار »تاصيكو« افزايشي بود: ارزش 
بازار شركت سرمايه گذاري صدر تامين در دوره 
يك ماهه منتهي به 30 آبان ماه 1397، با افزايش 
يك هزار و 220 ميليارد و 514 ميليون ريال به 
58 هزار و 63 ميليارد و 967 ميليون ريال رسيد.

به گزارش س��نا، شركت س��رمايه گذاري صدر 
تامين با سرمايه 20 هزار ميليارد ريال، صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك 
ماهه منتهي به 30 آبان ماه 97 را حسابرس��ي 

نشده منتشر كرد.
ش��ركت س��رمايه گذاري صدر تامين با انتشار 
عملكرد ي��ك ماهه منتهي به 30 آبان 97 اعالم 
كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
15 هزار و 882 ميلي��ارد و 437 ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل 56 هزار و 843 ميليارد و 453 

ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي 
اين مدت ب��ا افزايش 6 ه��زار و 959 ميليارد و 
419 ميليون ريال به 22 ه��زار و 841 ميليارد 
و 856 ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار شركت 
س��رمايه گذاري صدر تامين نيز با افزايش يك 
هزار و 220 ميليارد و 514 ميليون ريال معادل 
58 ه��زار و 63 ميلي��ارد و 967 ميلي��ون ريال 
محاسبه شد. »تاصيكو« تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 541 
ميليارد و 679 ميليون ريال به مبلغ يك هزار و 
301 ميليارد و 666 ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت 759 ميلي��ارد و 987 ميليون ريال 

سود كسب كرد .
شركت س��رمايه گذاري صدر تامين طي دوره 
يك ماهه منتهي به اسفند ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 7 هزار 
و 501 ميليارد و 98 ميليون ريال خريداري كرد.

عرضهاوليههايجديددرراهاستيكمدرسدانشگاه:

سهام بازارهاي آسيا در باالترين سطح خود در ۹ ماه اخير

سهام۳شركتپتروشيميعرضهميشودشاخصچگونهازمرز200هزارگذشت

خوش بيني مقامات امريكايي نسبت به نتيجه گفت وگوهاي 
طوالني تجاري با چين موجب افزايش شاخص سهام آسيا 
شده، و شاخص بازارهاي اين منطقه را در باالترين سطح خود 

در 9 ماهه اخير نگه داشت.
وزير خزانه داري 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 
وام هاي اعطايي توس��ط بانك هاي چيني موجب شده كه 

اعتماد عمومي نسبت به اقتصاد جهاني كمي بيشتر شود.
به گزارش رويترز، نتيجه اين تحوالت، افت ارزش دالر نسبت 

به ارزهاي اصلي جهان در روزهاي اخير بوده است.شاخص 
اصلي ام اس سي اي در سهام آسيا پاسيفيك  جز ژاپن در روز 
دوشنبه 0.6 درصد افزايش يافت و به باالترين سطح از اواخر 
جوالي رسيد. سهام چين نيز رشد قابل توجهي داشت تا 
جايي كه ش��اخصCSI 300 حدود 2.2 درصد باال رفت. 
شاخص هنگ س��نگ در كره جنوبي نيز 1.2 درصد رشد 
داش��ت. نيكي در ژاپن هم خود را 1.4 درصد باال كش��يد و 

باالترين سطح از اوايل دسامبر را ثبت كرد.
تحليلگران بانك جي پي مورگان در يادداشتي نوشتند كه 
صعود شاخص بازارهاي آس��يايي به طور قطع به پشتوانه 

چش��م انداز تورم پايين، كاهش تنش هاي تج��اري و نيز 
سودهاي بهتر از پيش بيني در فصل اول سال بوده است.

رشد سهام در آسيا به دنبال يك جهش بزرگ در وال استريت 
در روز جمعه اتفاق افتاد، زماني كه شاخص هاي اصلي با يك 

جهش در دقايق آخر روز كاري خود را پايان دادند.
سرمايه گذاران در امريكا خوشحال از گزارش هايي بودند كه 
نش��ان مي داد صادرات چين در ماه مارس در پنج ماه اخير 
بيشترين رشد را داشته و بانك هاي آن كشور نيز وام هايي 
بيش��تر از آنچه انتظار مي رفت اعطاء كرده اند. همچنين، 
سرمايه گذاران نسبت به اخباري كه حاكي از بهبود وضعيت 

مذاكرات تجاري امريكا و چين بود نيز واكنشي مثبت نشان 
داده بودند.روز ش��نبه منوچين در يادداشتي نوشت كه دو 
طرف مذاكره تجاري براي رسيدن به توافق »به مرحله نهايي 
نزديك شده اند«. امريكا چين را تحت فشار قرار داده تا اگر 
به دنبال توافق است، يارانه هاي صنعتي خود را كاهش دهد . 

شرطي كه پكن به شدت در برابر آن مقاومت مي كرد.
سرمايه گذاران در سال جاري نسبت به رشد اقتصاد بدبين 
هستند، به خصوص كه تنش هاي تجاري بين كشورهاي 
مختلف شدت گرفته و شرايط سخت مالي تقاضاي جهاني 
براي كاال و خدمات را كاهش داده است. در ضمن، صندوق 

بين المللي پول تاكنون ظرف 6 ماه سه بار پيش بيني خود 
از وضعيت اقتص��اد جهاني را تغيير داده اس��ت و هر دفعه 

چشم انداز اقتصاد را وخيم تر از گذشته تخمين زده است.
تاكنون اكثر سرمايه گذاران بر اين عقيده بوده اند كه ضعف 
اقتصادهاي كليدي مانند چين ممكن است به كشورهاي 
ديگر نيز رخنه كن��د، به ويژه اگر تنش ه��اي تجاري بين 
امريكا و چين شدت يابد. در نتيجه، گروه 20 كشور صنعتي 
درخواس��ت يك صلح تجاري را مطرح كرده بودند و بدين 
وسيله به رهبران جهان هشدار داده بودند كه بايد فكري به 

حال تهديدات اقتصادي كنند.

يك مدرس دانشگاه گفت: از آنجا كه بازار سرمايه ايران كاموديتي محور است، افزايش قيمت 
ارز و سودآوري شركت هاي 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 مي شود، 
چشم انداز و لبه اقتصادي كشور را نشان مي دهد؛ چرا كه اغلب شركت هاي پذيرفته شده در 
بازار سرمايه ايران، از شركت هاي تاثيرگذار و بزرگ كشورند و از صنايع كليدي و مادر همچون 

پتروشيمي، خودروسازي، بانكي، سيمان و غيره در آن حضور دارند.
وي با بيان اينكه بازار سرمايه كشور همچنين از قيمت هاي كاموديتي در جهان مانند مواد 
پايه، فلزي، پتروشيمي، پااليشگاهي، سنگ آهن، مس و غيره متاثر مي شود، تصريح كرد: از 
سال گذشته تاكنون شاخص بورس به داليل مختلف از جمله افزايش نرخ دالر و قيمت مواد 

پايه در بازارهاي جهاني رشد بسيار خوبي را تجربه كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: مجموعه عوامل مزبور موجب شده شركت هاي بزرگ در 
بورس سودآوري فزآينده اي نسبت به دوره هاي قبل داشته باشند. به گفته شمس، شركت هاي 
پتروشيمي، پااليشگاهي، فوالدي، سنگ آهني و بانكي بيشترين تاثير را در افزايش شاخص 
بورس به بيش از 200 هزار داشته اند.اين مدرس دانشگاه و كارشناس بازار سرمايه در پايان 
افزود: بازار سرمايه با توجه به نوع شركت هاي مورد پذيرش و توان سود آوري اين بنگاه ها به 

نظر گزينه   مناسبي براي سرمايه گذاري است.

مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس اظهار كرد: سهام سه مجتمع پتروشيمي 
نوري، بندر امام خميني و بوعلي امسال در بورس عرضه خواهد شد. جعفر ربيعي، مديرعامل 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس درباره عملكرد توليد اين شركت در سال 97 گفت: 
آمارهاي نهايي در حال جمع بندي است، اما 95 درصد از ظرفيت توليدي برنامه ريزي شده 
پارسال محقق شده و با بهره برداري از پروژه هايي مانند پتروشيمي ايالم و لردگان و پااليشگاه 
بيدبلند خليج فارس ميزان توليد نسبت به سال 97 افزايش خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه 
طرح جمع آوري گازهاي مشعل مناطق نفت خيز جنوب يكي از مهم ترين پروژه هاي باالدستي 
نفت است كه در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس تعريف و اقدامات اوليه اين پروژه در 
سال 97 آغاز شده است، افزود: پس از بهره برداري از پااليشگاه بيدبلند خليج فارس، گازهاي 
مشعل مناطق نفت خيز جنوب جمع آوري و به اين پااليشگاه منتقل مي شود كه پس از تصفيه 

و جداسازي به عنوان خوراك پتروشيمي هاي پايين دست مصرف مي شود.
به گزارش سنا، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در مورد برنامه هاي شركت 
صنايع پتروشيمي خليج فارس در سال 98 اظهار كرد: طبق قولي كه داده شده، امسال سهام 
سه پتروشيمي نوري، بندرامام خميني و پتروشيمي بوعلي در صورت فراهم شدن شرايط در 
بورس عرضه خواهد شد. ساز و كار شفافيت مالي پتروشيمي نوري نيز مراحل نهايي را طي 

مي كند و زمان عرضه اين سهام به سازمان بورس بستگي دارد.

بينالملل

نگاهبازار

رويخطشركتها

آگهي مناقصه 98-02

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 

 شركت بهره برداري
 را ه آهن شهري تهران و حومه

 ش�ركت بهره ب�رداري راه آه�ن ش�هري ته�ران و حوم�ه در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ي
دو مرحله اي را به شرح جدول ذيل برگزار نمايد:

مبلغ سپرده موضوع رديف 
)ريال(

نگهداري و تعميرات خطوط ريلي، سوزن  ها، ابنيه فني ايستگاه ها، 1
345.000.000پايانه ها و تونل هاي مسير خط 4

نگهداري و تعميرات خطوط ريلي، سوزن ها، ابنيه فني ايستگاه ها، 2
620.000.000پايانه ها و تونل هاي مسير خط 2

60.000.000)تجديد مناقصه( 27000 متر انواع كابل تلفن3

489.000.000تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي خط 44

اپراتوري، پاترولينگ و نگهداري و تعميرات دوره اي و اضطراري 5
845.000.000تجهيزات شبكه توزيع برق خطوط يك، دو و خط فرودگاه امام)ره(

لذا از اش�خاص حقوقي واجد ش�رايط دع�وت مي گردد به منظور درياف�ت اوراق مناقصه و 
كس�ب اطالعات بيش�تر با واريز مبلغ 2.000.000 ريال بابت اس�ناد و پاكات مخصوص مناقصه 
به حس�اب ج�اري 700802749328 بانك ش�هر )ش�عبه امام خمين�ي)ره( ك�د 264( در وجه 
ش�ركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 
1398/02/05 به نش�اني: تهران – خيابان انقالب اس�المي – تقاطع حافظ – شماره 956 – طبقه 
پنجم – مديريت امور قراردادها )مناقصات و مزايدات( مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه 
تا پايان وقت اداري روز ش�نبه مورخ 1398/02/07 مي باشد. جهت كسب اطالعات بيشتر به 

سايت http://merto.tehran.ir مراجعه شود.
 تاكيد مي گردد اس�ناد مناقصه فقط به صورت حضوري و با ارائه معرفي نامه رس�مي، كپي 

اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.
 اين آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن برعهده برنده مناقصه 

خواهد بود.



تشكلها6اخبار

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

رييس خانه معدن ايران اعالم كرد

ابطال بخشنامه قيمتي دو وزير

آمادگيمعدنكارانبرايتامينمصالحمناطقسيلزده

تعادل|
»بخشنامه هاي وزرات صنعت درباره عدم درج قيمت برخي 
محصوالت خوراكي ابطال ش��د«. يكي از مشكالت حوزه 
عرضه كاال وخدم��ات، عدم درج قيمت هاي واقعي بود كه 
مشكالتي را براي خرده فروشان و مصرف كنندگان به وجود 
آورد. واسطه ها با عرضه كاال به خرده فروشان و با قيمت هاي 
درج شده روي جلد محصوالت، نظم بازار را برهم زده بودند 
و خرده فروش��ان را مجبور به ف��روش كاال به قيمت هايي 
بيش از قيمت درج شده كرده بودند. اين اما درحالي بود كه 
محمد رضا نعمت زاده وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، 
براي حل اين موضوع، اقدام به حذف درج قيمت روي كاال 
از كارخانه كرد تا قيمت ها توسط فروشندگان نهايي درج 
شوند. اما اين اقدام نه تنها نتوانست به واقعي شدن قيمت ها 
و ايجاد بازار رقابتي كمكي كند، بلكه باعث شد تا واسطه ها 
از اين خأل قيمتي در فاصله كارخانه تا بازار اس��تفاده كرده 
قيمت ها را باال ببرند. آمارهاي وزارت صنعت نيز از رشد 39 
درصدي شكايات از وضعيت عرضه كاال و خدمات در سال 97 
خبر مي دهد. به طوري كه  مواردي چون »گران فروشي«، 
»تقلب« و »عدم درج قيمت« از بيش��ترين موارد تخلف 
در اين حوزه بوده است. س��رانجام اما ديوان عدالت اداري، 
بخشنامه هاي 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 
آن داد. بر اين اساس، تمامي عرضه كنندگان كاال و خدمات 
اعم از توليدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان كاالها از 
سال جاري مكلف شدند تا با الصاق برچسب روي كاال يا نصب 
تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد 

خدمت را به اطالع مصرف كنندگان برسانند.
ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي 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 كارخانه اي 
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 بخشنامه اي به شماره )۱۱93۵9 / ۶۰( كه توسط 
محمدرضا نعمت زاده، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت 
در تاريخ ۲۲ مرداد ماه ۱39۶ به معاونت هاي اين وزارتخانه 
و روس��اي س��ازمان هاي صنعت، معدن وتجارت استاني 
زيربط، با موضوع »شفاف سازي نظام توزيع و قيمت گذاري 
و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار« ابالغ شده بود، به 
جاي الزام توليدكنندگان به درج قيمت روي محصوالت 
خود، واحدهاي خرده فروشي را مكلف به نصب قيمت كرده 
بود. با اين طريق مس��ووليت قيمت گذاري از توليدكننده 
حذف شده و به خرده فروشان سپرده شده بود. هدف اين 
طرح كاهش قيمت مصرف كننده و ايجاد بازار رقابتي بود؛ اما 
اين بخشنامه دست خرده فروشان را باز گذاشت تا قيمت ها را 
در اختيار خود بگيرند. از سوي ديگر، فرصتي براي واسطه ها 
پيش آمد تا از خأل ميان قيمت ه��ا از درب كارخانه تا بازار، 

سود هاي كالني به جيب بزنند.
در متن اين بخش��نامه ابالغي نعمت زاده آمده بود: » در 
راس��تاي اجراي بند »۲۲« سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي مش��عر بر ش��فاف و روان س��ازي نظام توزيع و 
قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار« 
و ايجاد فضاي رقابتي س��الم و بهبود فضاي كسب و كار، 

رعايت توأمان حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
و حذف واسطه هاي غير ضرور در زنجيره تأمين و توزيع 
كاال با هدف كاهش قيمت مصرف كننده و حداكثر كردم 
منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان در بازار رقابتي 
همچنين اج��راي م��اده »۵« قانون حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان، ماده »۶« قانون تعزيرات حكومتي و ماده 
»۱۵« قانون نظام صنفي و به جاي الزام توليدكنندگان به 
درج قيمت مصرف كننده   روي كاال، طرح »درج يا نصب 
برچسب قيمت توسط واحدهاي خرده فروشي« براي اجرا 
در خصوص كاالهاي منتخب زير در سراسر كشور ابالغ 
مي گردد.« اين بخش��نامه محصوالت خوراكي از جمله 
»محصوالت صنايع بيسكويت، شيريني، كيك و شكالت«، 
»انواع چيپس و اسنك« و »محصوالت صنايع سلولزي 
بهداشتي« را تحت پوشش قرار داده بود و از ابتداي مهر ماه 

سال ۱39۶ به اجرا درآمد.
اما روش اجراي ط��رح چگونه بود؟ بنابر ابالغيه وزير وقت 
صنعت، در اين مرحله واحدهاي توليدي مشمول، بدون الزام 
به درج قيمت مصرف كننده بر روي كاالها موظف شدند تا با 
رعايت شرايط رقابتي، محصوالت خود را قيمت گذاري و به 
بازار عرضه كنند. از آن سو نيز تمامي واحدهاي خرده فروشي 
نيز مكلف ش��دند تا مطابق قوانين اين طرح، نس��بت به 
اطالع رساني قيمت هاي اين گروه از كاالها به وسيله درج يا 
نصب برچسب قيمت روي كاال، در محل عرضه و مستند به 
فاكتورهاي خريد و با حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف 
اقدام و در صورت تقاضاي مصرف كننده فاكتور رسمي صادر 
كنند. به اين ترتيب قيمت گذاري محصوالت خوراكي بعد 
از دريافت سود خرده فروشان از قيمت تمام شده، توسط 
فروشنده نهايي مشخص و به مصرف كننده ارايه مي شد. از 
طرفي، »سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان« 
با همكاري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، 

مسوول نظارت بر حسن اجراي اين طرح شد تا از هرگونه 
سواستفاده هاي احتمالي جلوگيري كنند.

حمايتوزيرازوزير
اما پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 9۶ و تغيير 
كابينه دولت در آن س��ال، محمد شريعتمداري كرسي 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به دس��ت گرفت و 
جايگزين محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت ش��د. 
محمد ش��ريعتمداري، نيز نامه يي به شماره )۱۲۴۰۰3 
/ ۶۰( در تاريخ 9 شهريورماه ۱39۶، به معاونت هاي اين 
وزارتخانه و روساي سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت 
اس��تاني زي ربط، با موضوع »شفاف سازي نظام توزيع و 
قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي 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 كارخانه اي، كنس��رو، 
كمپوت، س��س، ترشي، ش��ور، مربا و عسل داراي بسته 
بندي« مشمول قيمت گذاري توسط خرده فروشان شد. 
اين اما در حالي بود كه فعاالن بازار معتقدند در زماني كه 
قيمت كاالها به صورت غيرواقعي درج مي ش��د، وزارت 
صنعت به جاي يافتن راه حل مناس��ب، صورت مساله را 
پاك كردند و درج قيمت ها را ح��ذف كردند. در همين 
رابطع عضو هيات مدي��ره انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان با بيان اينكه درج قيمت الزام قانوني است، 
گفته بود كه مصرف كنن��دگان حق دارند از قيمت هاي 
واقعي كاالها آگاهي داشته باشند و حذف درج قيمت از 
روي محصوالت پاك كردن صورت مساله است. محمد 
محم��دي، عضو در گفت وگو با ايرنا ب��ا تاكيد بر اينكه با 
حذف درج قيمت روي كاال، حقوق مصرف كننده پايمال 
مي شود، اظهار كرد: الزام قانوني و حق مصرف كنندگان 

اس��ت كه قيمت كاالها بر روي آن درج شود و اگر قيمت 
كاالها را برداريم، مالك و معياري براي گرانفروشي نداريم 
و نمي توان با اين مس��اله برخورد كرد. عضو هيات مديره 
انجمن ملي حمايت از حق��وق مصرف كنندگان گفت: 
توليدكنندگان سود مناس��بي نمي برند و در اين ميان، 
سودهاي نامتعارف ناشي از قيمت هاي غيرواقعي نصيب 
دالالن، واس��طه ها و فروشندگان مي ش��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 
قيمت ها درج نشود؛ در واقع تخلف مضاعفي رخ مي دهد 
كه نتيجه آن اين است كه فرد متخلف مي گويد من جريمه 
ناچيزي مي پردازم و قيمت ها را درج نمي كنم. او با اشاره به 
اينكه جريمه تخلف عدم درج قيمت تنها 8۰ هزار تومان 
است، افزود: متخلفان، در اين شرايط گرانفروشي را ادامه 
مي دهند و نهايت جريمه ناچيز را مي پردازند و با اين روش، 
احراز گرانفروشي صورت نمي گيرد و مشكالتي در بازار 

به همراه دارد كه به سالمت و آرامش بازار لطمه مي زند.

رشد39درصديشكايتها
از ديگر سو، آمارهاي وزارت صنعت از شكايت مردمي در 
سال 97، از رشد 39 درصدي شكايات از وضعيت عرضه 
كاال و خدمات خبر مي دهد. بر اس��اس داده هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از شكايت هاي دريافت شده در 
خصوص توزيع كاال و خدمات، سال گذشته در مجموع 
تعداد ۲۶۲ هزار و ۶۴9 فقره شكايت پيرامون كاال و خدمات 
از طريق ستاد خبري مستقر در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها اخذ شده است كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 39 درصد افزايش داشته است. بررسي موارد 
تخلف در گزارشات حاكي از آن است كه »گران فروشي«، 

»تقلب« و »عدم درج قيمت« از بيشترين موارد تخلف 
در س��ال 97 و در حوزه عرضه كاال و خدمات بوده است. 
همچنين بررسي وضعيت گزارشات حاكي از آن است كه 
تعداد ۲۲۵ هزار و ۶۵۲ فقره )8۶ درصد( مربوط به كاال و 
3۶ هزار و 997 فقره )۱۴ درصد( مربوط به خدمات است.

امارايديوانچهميگويد؟
س��رانجام ام��ا هي��ات عمومي دي��وان عدال��ت اداري، 
بخشنامه هاي دو وزير صنعت در دولت يازدهم و دوازدهم 
درباره ع��دم درج قيمت برخي محص��والت خوراكي را 
غيرقانوني و خارج از اختيار وزارتخانه خواند و ابطال كرد. 
بر اين اساس، تمامي عرضه كنندگان كاال و خدمات اعم 
از توليدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان كاالها 
مكلف شدند تا با الصاق برچسب روي كاال يا نصب تابلو در 
محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت 

را به اطالع مصرف كنندگان برسانند.
در متن ابالغيه محمدكاظم بهرامي، رييس هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري آمده اس��ت: »مطابق ماده ۵ قانون 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب سال ۱388 
مقرر شده اس��ت » كليه عرضه كنندگان 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 گونه اي كه براي همگان قابل 
رويت باشد، اعالم كنند.« همچنين به موجب بند ديگري 
از اين م��اده قانوني، عرضه كنن��دگان كاال و خدمات به 
كليه توليدكنندگان، واردكنن��دگان، توزيع كنندگان، 
فروش��ندگان كاال و ارايه كنندگان خدم��ات اعم از فني 
و حرفه اي و همچنين كليه دس��تگاه ها، موسس��ات و 
شركت هايي كه مش��مول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا 
تصريح نام است و بطور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت 
كلي يا جزئي كاال يا خدمت به مصرف كننده ارايه مي كنند، 
اطالق مي شود.«  بنابراين عرضه كنندگان كاالها و خدمات 
كه مطابق ماده ۵ قانون ياد شده موظف به الصاق بر چسب 
و قيمت كاالها بطور روشن و مكتوب شده اند، براساس اين 
بند از ماده قانوني، هم شامل توليدكنندگان و هم شامل 
توزيع كنندگان و فروش��ندگان كاالها مي شود. در عين 
حال، مفيد الزام توليدكنندگان كليه كاالها و محصوالت 
به درج برچس��ب قيمت بر روي محصوالتشان است«. 
بنابراين تمامي توزيع كنندگان 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��طه ها را گرفت و زمينه را براي 

شفاف سازي قيمت ها باز كرد.
اما در بخش ديگري از ابالغيه رييس هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري آمده اس��ت: »اي��ن از اين رو حكم مقرر در 
بخشنامه هاي بيست و دوم مردادماه 9۶ و نهم شهريورماه 
9۶ وزير صنع��ت، معدن و تجارت ك��ه توليدكنندگان 
محصوالت من��درج در بخش��نامه ها از جمله »صنايع 
بيسكوييت، شيريني، كيك، ش��كالت، انواع چيپس و 
اسنك و محصوالت صنايع سلولزي بهداشتي و محصوالت 
كارخانه اي 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 ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون 
تشكيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب 

سال ۱39۲ ابطال مي شود.«

رييس خانه معدن ايران با اش��اره به اينكه سال جاري به 
عنوان سال »رونق توليد« نام گرفته و بخش معدن و صنايع 
معدني كشور با توجه به سهم خود در اقتصاد كشور بايد 
در چارچوب اين مهم حركت كند، گفت: انتظار مي رود با 
همدلي و هماهنگي هاي الزم دستاوردهاي ارزشمندي را 
داشته باشيم. به گفته محمدرضا بهرامن، عملكرد تجارت 
خارجي بخش معدن وصنايع معدني در مدت ۱۱ ماهه 
97 نشان دهنده صادرات ۵۱ ميليون و 77۰ هزارتن كاال 
به ارزش بيش از 8 ميليارد و ۲99 ميليون دالر است كه 
نسبت به دوره مشابه از نظر وزني ۶ درصد و از نظر ارزشي 
سه دهم درصد كاهش داشت. اوگفت: سال جديد را در 
حالي آغاز كرديم كه استان هاي زيادي از كشور تحت تاثير 
سيالب قرار گرفتند و در كنار تخريب واحد هاي مسكوني، 

انهدام پل ها، 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 مي تواند 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 
طريق سازمان اقتصاد اسالمي توسط خانه معدن گشوده 
شده كه كمك هاي الزم با هماهنگي و برنامه ريزي اتاق 
بازرگاني براي سيل زدگان هدايت و ارسال شود. او تصريح 
كرد: كمك هاي غير نقدي معدن��كاران در قالب تامين 
مصالح ساختماني پيش بيني ش��ده، زيرا به زودي كار 
بازسازي مناطق سيل زده در دستور كار مسووالن ذي ربط 
قرار مي گيرد و نياز گسترده اي براي تهيه اين اقالم وجود 

دارد. س��االنه بطور متوسط حدود ۴۰۰ ميليون تن مواد 
معدني از معادن فعال كشور استخراج مي شود كه بالغ بر 
۶۰ تا ۶۵ درصد آن به مصالح ساختماني اختصاص دارد. 
رييس خانه معدن ايران تاكيد كرد: انتظار مي رود اماكن 
و سازه هاي تخريب شده ناشي از سيل به مراتب پايدارتر و 
مقاوم تر ساخته شود، تا الگويي براي ايمن سازي در سطح 

كشور قرار گيرد. 
به گفته بهرامن از سوي هيات مديره و هيات امناي خانه 
معدن ايران در اين مرحله مبلغ پنج ميليارد ريال كمك 
نقدي براي هموطنان سيل زده اختصاص يافت. همچنين 
عال ميرمحمدصادقي، نايب رييس اتاق بازرگاني تهران 
نيز گفت: مردم )بخش خصوصي( در زمان وقوع سوانح 
طبيعي خيلي زود و سريع به ياري هموطنان آسيب ديده 

مي ش��تابند و با وجود بسيج نيروهاي نظامي و انتظامي 
براي ياري هموطنان، مردم مشاركت وسيعي در كمك 
رساني دارند. او يادآور شد: آمارهاي منتشر شده گوياي آن 
است كه ده ها هزار واحد مسكوني براثر سيل از بين رفته 
و تخريب شده است، بنابراين حجم وسيعي از خانه هاي 
س��يل زدگان نياز به بازسازي و نوس��ازي دارند و انتظار 
مي رود فعاالن معدني نيز براس��اس توانايي خود در اين 
ارتباط مشاركت داشته باشند كه بر اين اساس پيشنهاد 
تامين ۲۰۰ ميليارد ريال ارايه مي شود. به گفته ميرمحمد 
صادقي، داوطلبان كمك و ياري به هموطنان سيل زده 
مي توانند كمك هاي خود را به صورت اسنادي ارايه كنند 
كه با بهره گيري از ظرفيت نهادهايي مانند سازمان اقتصاد 
اس��المي به تدريج قابل وصول اس��ت.  بهنام سعيدي، 

سخنگو و معاون سازمان مديريت بحران كشور پيش از اين 
گفته بود، وقوع سيل در استان هاي مختلف، ۲۶9 شهر و 
پنج هزار و ۱۴8 روستا را درگير ساخت، كه ۵9 هزار واحد 
مسكوني شهري تخريب شده اند و تعداد 98 هزار و ۲3۰ 
واحد مسكوني هم نياز به بازسازي دارند. او افزود: تعداد 
۱۲۶ هزار و ۵۰۰ كيلومتر مربع راه اصلي و فرعي و ۶ هزار 
و 89۶ پل تخريب ش��ده و عالوه بر اين 8۵3 هزار هكتار 
اراضي كشاورزي و ۱۱۱ هزار هكتار باغ خسارت ديده و 
هفت ه��زارو ۶۲7 راس دام به همراه طيور و آبزيان تلف 
شدند. همچنين پزشكي قانوني تا روز ۱7 فروردين آمار 
قربانيان سيل را بيش از 7۰ نفر اعالم كرد و حداقل ۶۰۰نفر 
مصدوم راهي بيمارستان شده اند و عالوه براين نزديك به 

۱۰۰ هزار نفر بي خانمان شده اند.
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كاغذ۲نرخيشد!
ايس�نا| رييس اتحاديه فروش��ندگان كاغذ و مقوا 
مي گويد، قيمت اين محصوالت نيز در بازار دو نرخي 
ش��ده اس��ت. در چند روز آينده قرار بر آن اس��ت تا 
نمايشگاه كتاب در تهران داير شود و بسياري از ناشران 
و فعاالن اين حوزه در تكاپوي آماده سازي براي حضور 
در نمايشگاه هستند. در اين شرايط بسياري از ناشران 
معتقد هستند قيمت باالي كاغذ قيمت تمام شده 
كتاب را به شدت افزايش مي دهد و عمال چاپ و توزيع 
كتاب از سوي افراد با استقبال همراه نخواهد شد. رشد 
قيمت كاغذ همچون ديگر بازارها به واسطه رشد قيمت 
دالر از سال گذشته آغاز شد و در مقطعي براي واردات 
كاغذ ارز ۴۲۰۰ توماني نيز در نظر گرفته شد، اما نكته 
قابل توجه آن است كه برخي افراد معتقد هستند كه 
كاغذ ارز ۴۲۰۰ تومان��ي دريافت كرده، اما محصول 
نهايي آن به بازار وارد نشده است. اين در حالي است كه 
سيد حسين ميرباقري با بيان اينكه در واردات كاغذ 
از ارز ۴۲۰۰ توماني استفاده شده، گفت: وزارت ارشاد 
توزيع كاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات در زمينه 
عرضه و قيمت گذاري توسط اين وزارتخانه در راستاي 
ثبات قيمت و دسترسي آسان ناشران به كاغذ انجام 
شده است. او تاكيد كرد: بازار كاغذ از چند ماه گذشته در 
دست وزارت ارشاد است، زيرا تمام كاغذهاي وارداتي 
كه حتي توسط تجار به كشور وارد مي شود در اختيار 
اين وزارتخانه قرار مي گيرد و به توزيع آن مي پردازد. 
ميرباقري مدعي ش��د: اتحاديه آمادگي همكاري در 
زمينه توزيع كاغذ را دارد، اما هيچگاه از اين اتحاديه و 
۶۰۰ عضو آنكه تجربه بسيار طوالني در زمينه تأمين 
و توزيع كاغذ دارد استفاده نشده و در شرايط فعلي كه 
توزيع در دست وزارت ارشاد است و بايد كاغذ داراي 
يك نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد كاغذ با قيمت هاي 
گران تر وجود دارد كه به نظر مي رس��د اين موضوع 
همراه با رانت اس��ت. او اظهار كرد: به نظر مي رسيد با 
ورود وزارت ارشاد در زمينه توزيع كاغذ شرايط بهتري 
در اين بازار رخ دهد، اما اينچنين نشده و قيمت كاغذ 
روند صعودي به خود گرفته است كه جاي سوال دارد 
با وجود آنكه تمام كاغذهاي وارداتي به كشور در اختيار 
وزارت ارش��اد قرار مي گيرد، چرا كاغذ داراي دو نرخ 
است و ناشران نتوانسته اند كاغذ را با نرخ مناسب از اين 

وزارتخانه دريافت كنند.

آغازفروش
»گوشتتنظيمبازاري«ازارديبهشت

تسنيم| توزيع گوشت تنظيم بازاري درحالي از اول 
ارديبهشت ماه در فروشگاه هاي زنجيره اي از سرگرفته 
خواهد شد كه قيمت ها نسبت به قبل تفاوت بسياري 
دارد. همزمان با افزايش قيمت گوشت در بازار، دولت 
تصميم به مداخله در ب��ازار گرفت و از طريق عرضه 
گوشت با قيمت دولتي تالش كرد بازار را مديريت كند. 
گوشت هايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شده 
بودند، از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي كه مسوول 
توزيع گوشت تنظيم بازاري بودند، بين مردم توزيع 
شد. اما از چند روز قبل رسما فروش گوشت تنظيم 
بازاري در اين فروش��گاه ها متوقف شد. مشاهدات 
ميداني از سطح شهر حكايت از آن دارد كه به تازگي 
برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي با درج اطالعيه اي 
با اين مضمون كه »در اين فروشگاه گوشت تنظيم 
بازاري توزيع مي شود« نسبت به فروش گوشت تنظيم 
بازاري اقدام مي كنند، اما قيمت فروش اين گوشت ها با 
دور قبل تفاوت دارد. مسووالن فروشگاه ها مي گويند: 
دور جديد فروش گوش��ت تنظيم بازاري در حالي 
آغاز شده كه اين گوشت ها با ارز نيمايي وارد شده اند 
و طبيعتًا گران تر از گوش��ت هايي هستند كه با ارز 
۴۲۰۰توماني وارد شدند. بنابراين ازين پس گوشت 
تنظيم بازاري با ارز نيمايي در فروشگاه هاي زنجيره اي 
توزيع مي شود. برخي از اين فروشگاه ها اعالم كرده اند 
كه از اول ارديبهشت گوشت تنظيم بازاري با ارز نيمايي 
فروخته مي شود. اما گوشت گوساله تنظيم بازار كه 
يكي از ش��ركت ها قباًل با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد كرده 
بود هنوز در بازار هست ولي تا ۵ روز ديگر قطع مي شود.

وارداتبرندهايخارجي
توجيهيندارد

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران|  رييس اتحاديه 
كفاشان دست دوز اس��تان تهران در مورد وضعيت 
فروش��ندگان و توليدكنندگان كفش دست دوز در 
استان تهران گفت: سال 97 سال بسيار سختي براي 
فعاالن اين حوزه بود. ما در بحث تامين مواد اوليه خيلي 
در مضيقه بوديم و عمال باعث شد توليد كاهش يابد. 
رسول شجري ادامه داد: البته با توجه به دپوي قبلي و 
اشباع بازار هيچ مشكلي در تامين كاال به خصوص در 
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 3۰ تا ۴۰ درصد 
فروش  ما كاهش داشته اين در حالي است كه كفش 
دست دوز بطور ميانگين نسبت به سال گذشته ۴۰ 
تا ۶۰ درصد گران تر شده است. شجري درخصوص 
وضعيت واردات گفت: واردات كفش به ميزان قابل 
توجهي كاهش پيدا كرده زيرا با افزايش قيمت ارز ديگر 
توجيهي براي حضور برندهاي خارجي كفش نداريم. 
اما از آن طرف وضعيت خوبي براي صادرات داشتيم 
و فروش��ندگاني كه توانايي داشتند توانستند از اين 
وضعيت استفاده كنند. هرچند به دليل عدم حرفه اي 
بودن، ميزان صادرات ما در شش ماهه اول سال جاري 
همان مقدار سال قبل يعني ۵۰ تا ۶۰ ميليون دالر بود.

او با انتق��اد از سياس��ت گذاري هاي وزارت صنعت 
درخصوص توليد كفش گفت: اگر در دو س��الي كه 
تحريم ها لغو شده بود، واحدهاي توليدي خودمان را 
بازسازي مي كرديم اكنون مي توانستيم با اين وضعيت 
تحريم ها و وجود بازارهايي مانند عراق و افغانستان 
صادرات خوبي داشته باشيم. ما كارخانه توليدچرم 
داريم كه با مرغوبيت باال آنه��ا را صادر مي كنيم. اما 
چون از ماشين آالت به روز بهره مند نيستيم نمي توانيم 
همان چرم را با ارزش افزوده باال به كفش تبديل كنيم. 

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور اعالم كردعضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

هدف گذاري توليد 1.4 ميليون دستگاه تلويزيون شكل گيري زبان مشترک ميان اتاق و دولت 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است اقتصاد ايران دوران تحريم ها 
را تنها با تقويت بخش خصوصی و پايان دادن به سال ها تصدی گری دولتی 
و ديگر نهادهای حاکميتی می تواند به خوبی پش��ت سر بگذارد. رضی 
حاجی آقاميری در گفت و گو با پايگاه خبري اتاق تهران، می گويد: آنچه 
امروز بر اقتصاد ايران می گذرد بيش از هر چيز محصول سال ها مداخله 
و تصدی گری دولت در محيط کسب و کار، تجارت داخلی و بين المللی 
اس��ت. يکی از مهمترين پيامدهای فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد، ايجاد 
فضايی است که شرايط را برای رانت و فساد اداری و مالی ميسر می کند، 
در نتيجه اين بخش خصوصی است که هر روز کوچک و ناتوان می شود. 
در چنين ش��رايطی رقابت امری دشوار و دست نيافتنی است. اين عضو 
هيات نمايندگان با اشاره به اينکه محيط کسب و کار در ايران برای حضور 
فعال بخش خصوصی فراهم نيست، می گويد: در اقتصاد ايران همواره 
زمين بازی از بازيگرانی ناهماهنگ ش��کل می گيرد؛ رقابت بين دولت 
فربه و قدرتمند، دارای حداکثر امکانات، اما سنگين، کند و بی انگيزه با 
بخش خصوصی مشتاق، چابک اما نحيف؛ ايجاد بخش خصولتی، حضور 
بنگاه های قدرتمند غيرخصوصی- غيردولتی باعث شده اند که شاهد 
رقابت نابرابر در اقتصاد باش��يم و بخش خصوصی واقعی امکان فعاليت 

موثر نداشته باشد.
رضی مي��ری ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نماينده بخش خصوصی 
بابد ضمن حفظ استقالل خود، ايجاد اعتماد متقابل و زبانی مشترک با 

دولت را در دستور کار خود قرار دهد. گرچه حصول نتيجه در اين زمينه 
در اقتصادهای نفتی و غيرمتکی به بخش خصوصی بسيار دشوار است 
اما به نظر می رس��د در زمانه تحريم، به دليل وابستگی دولت به بخش 
خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزايش می يابد و اين اتاق اس��ت 
که بايد از اين تهديد بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزديک شدن بخش 
خصوصی به جايگاه واقعی و اصلی خويش را تا حد امکان فراهم آورد. به 
گفته او، در اين صورت شايد بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به 
صنايع باالدستی و بنگاه های بزرگ تغيير داد و صنايع و بنگاه های کوچک 
و متوسط را از انتهای فهرست اولويت های دولت برکشيد و بر صدر نشاند. 
می توان با حمايت همه جانبه از کسب و کارهای نوپا و شفاِف برآمده از 
بخش خصوصی در کنار تقويت شرکت ها و بنگا ه های ريشه دار شفاف 
و تدوين يک راهبرد برای متوقف کردن زمينه استفاده از رانت به تقويت 
هرچه بيشتر اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه ياری رساند. اين 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با بيان اينکه کشور در شرايط 
تحريم ها بيش از گذشته نيازمند حضور و نقش فعاالن بخش خصوصی 
در اقتصاد است، می گويد: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی بايد 
اين پيام را که بزر گ ترين عامل تضمين امنيت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر 
رونق و حرکت به سمت توسعه پايدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای 
آن پافشاری کند. اين امر ميسر نيست مگر با جايگزينی نگاه تخصصی به 

اقتصاد به جای نگاه سياسی.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور گفت: باوجود 
همه سختي ها به ويژه مشكالت ارزي و تامين مواد اوليه و تجهيزات، 
توليد يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلويزيون در سال 98 و پوشش 
تقاضاي جامعه برنامه ريزي شده است. محمدرضا شهيدي در گفت وگو 
با ايرنا افزود: اين انجمن همچنين در تالش است تا تامين كنندگان 
خارجي مناس��بي را به جاي آن دسته از تامين كنندگان كه متاثر از 
تحريم ها حاضر به همكاري با ايران نبودند، جايگزين كند. اين مقام 
صنفي گفت: تامين كنندگان خارجي ياد شده بطور عمده چيني يا 
كره اي هس��تند كه به دليل حضور در بازار امريكا، راغب به حضور در 
بازار كشورمان نيستند، اما سعي داريم با حفظ كفيت اقالم و تجهيزات، 
آنها را با تامين كنندگان جديد جايگزي��ن كنيم. به گفته او، با وجود 
همه مشكالت تالش ش��ده تا كمبودي در بازار ايجاد نشود و افزايش 
غيرمنطقي نرخ محصوالت را نداشته باشيم؛ هرچند رشد ۴۰ درصدي 
دستمزدها نسبت به سال قبل، مي تواند به افزايش قيمت ها بيانجامد. 
اين مقام صنفي با يادآوري تاثيرگذاري افزايش نرخ ارز در سال گذشته، 
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 ۱۰۰ هزار 
دستگاه تلويزيون در كشور توليد شد كه ۲۰ درصد كمتر از برنامه پيش 
بيني شده بود. شهيدي ادامه داد: اگر مشكل خاصي در زمينه تامين ارز 
نداشته باشيم، واحدهاي توليدي از ظرفيت الزم براي تامين نياز داخل 
برخوردارند و در نظر داريم با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تعديل 
نيروي چنداني نداشته باشيم. او خاطرنشان كرد: اكنون ۱۵ شركت به 
توليد تلويزيون هاي داخلي يا مونتاژ برندهاي خارجي با داخلي سازي 
باال در كشور فعاليت دارند كه البته همچون ساير شركت هاي حاضر 
در جهان، همه اقالم و تجهيزات مورد نيازشان را خود توليد نمي كنند.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كشور اظهار كرد: 
بطور نمونه از حدود 3۵۰ شركت توليدكننده تلويزيون در جهان، فقط 
۶ شركت به توليد پنل مي پردازند، زيرا توليد اين قطعه مقرون به صرفه 
نيست و تعداد معدودي از كشورها نسبت به توليد آن اقدام مي كنند. 
او درخصوص تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت در سال جاري نيز 
گفت: با توجه به مشكالت ارزي، چشم انداز خيلي خوبي وجود ندارد، 
با اين حال برخ��ي واحدها پيش بيني 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.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

عقب نشيني برنت به مرز 70 دالر در هر بشكه 

مدير اكتشاف شركت ملي نفت خبر داد معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي آب تأكيد كرد

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

اختالالت بازار، قيمت نفت را پايين كشيد

واگذاري 5 بلوك اكتشافي به ايراني هاصيانت از حريم طبيعت، بدون مماشات

رشد  5 برابري خريد ماهانه نفت سئول از تهران

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 5 ماه 
گذشته رسيد، ديروز روند كاهشي به خود گرفت. 
نزول قيمت نفت در روز دوش�نبه با نشانه هاي 
متناقضي كه در وضعيت عرضه جهاني اين حامل 
انرژي وج�ود دارد مرتبط اس�ت. پيش بيني ها 
از افزايش مجدد توليد نف�ت امريكا براي 6 ماه 
دوم س�ال 2019، مناقشات ليبي، ابهام در ادامه 
توافق اوپك پ�الس، ابهام در اعطاي معافيت به 
مشتريان نفتي ايران از س�وي امريكا و چندي 
عامل ديگر سبب شده اندتا بازار نفت شكننده 

و نامطمئن باشد.

بهاي معامالت آتي نفت برنت روز گذشته 46 سنت يا 
۰.64 درصد نسبت به قيمت نهايي روز جمعه كاهش 
يافت و به ۷۱ دالر و 9 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز 53 
سنت يا ۰.83 درصد كاهش پيدا كرد و به 63 دالر و 36 

سنت در هر بشكه رسيد.
ويرندرا چاوهان، تحليل گر نفت در ش��ركت »انرژي 
اسپكتس« سنگاپور، با اش��اره به نشانه هاي متفاوتي 
كه اياالت متحده امريكا و اوپك درباره بازار آتي عرضه 
نفت مي دهند، بيان كرد: انتظار مي رود كه نفت در بازه 

محدودي در مرز ۷۰ دالر در هر بشكه معامله شود.
وي اظهار كرد: زمزمه هايي از مقامات مختلف اعضاي 
توافق اوپك پالس بيانگر اين روايت است كه معين شده 
است عرضه نفت اين گروه همانند تابستان سال گذشته، 

رشد نخواهد كرد.
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت )اوپك( و 
متحدان��ش در ماه ژوئ��ن دور هم جمع مي ش��وند 
تا تصمي��م بگيرند كه توافق كاه��ش توليد را ادامه 
دهند يا خير. اوپك، روس��يه و ساير توليدكنندگان 
مش��اركت كننده در اي��ن تواف��ق، از واه ژانويه يك 
ميليون و 2۰۰ هزار بشكه در روز توليد نفت خود را 

به مدت 6 ماه كاهش دادند.
عربستان سعودي، بزرگ ترين 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 

كند، توليد نفت مي تواند از ماه جوالي افزايش پيدا كند.
رييس ش��ركت ملي نفت ليبي روز جمعه هشدار داد: 
تشديد درگيري ها ممكن است توليد نفت اين كشور 

را متوقف كند.
مرتضي بهروزي فرد، كارش��ناس موسس��ه مطالعات 
بين المللي انرژي در رابطه با وضعيت عرضه نفت جهاني 
با توجه به افزايش نگراني ها نسبت به كاهش توليد نفت 
ليبي گفت: بايد در نظر داشت اينكه اوپك و غيراوپك 
توافق كردند كه به ميزان يك ميليون و 2۰۰ هزار بشكه 
در روز توليد نفت خود را كاهش دهند، بدين معنا است 
كه اگر به هر دليل به عنوان مثال 2۰۰ هزار بش��كه از 
توليد نفت ليبي كم ش��د، عربستان سعودي مي تواند 
بدون نقض توافق اوپك پالس آن ميزان كاهش عرضه 
را جبران كند. حتي روسيه و كويت نيز مي توانند اين 
كاهش هاي عرضه نفت توسط ساير كشورها را جبران 

كنند.
وضعيت ليبي كه به تازگي توانسته است توليد نفت 
بزرگ ترين ميدان نفتي خود يعني ميدان ش��راره را 
بازيابي كند، طي روزهاي گذشته با اوج گيري مجدد 
شورش ها 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 2۰۱۱ روبروست. مگر اينكه 
اين مشكل به سرعت حل ش��ود، در غير اين صورت 
بر فعاليت هاي نفتي تأثير خواهد گذاشت و ليبي به 

زودي قادر نخواهد بود نفت يا گاز توليد كند.

آياروسيهزيرميزميزند؟
به گزارش خبرگزاري رويترز، خبرگزاري تاس به نقل از 
آنتون سيلوآنوف، وزير دارايي روسيه روز شنبه نوشت 
كه روسيه و اوپك ممكن است تصميم بگيرند توليدشان 
را براي مبارزه بر سر س��هم بازار نفت با امريكا افزايش 
دهند، اما اين اقدام قيمت هاي نفت را تا سطح 4۰ دالر 

در هر بشكه پايين خواهد كشيد.
در اين رابطه جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت 
»اوآندا« در سنگاپور اظهار كرد: »از نقطه نظر فني اين 

خطر براي نزولي شدن قيمت نفت وجود دارد.«
اما مرتضي بهروزي فرد، كارشناس انرژي معتقد است: 
از آنج��ا كه نفت باالي ۷۰ دالر به نف��ع دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا نيس��ت و از اي��ن رو قيمت هاي 

باالتر به نفع ايران و روسيه و عربستان سعودي خواهد 
بود. نفت باالي ۷۰ دالر باعث مي شود كه امريكا براي 
لغو معافيت هايي 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، قيمت هاي باالتر نفت بيش از 
هر كشوري به نفع كشورهاي روسيه و عربستان است 
كه بزرگ ترين صادركنندگان نفت جهان هس��تند و 
بنابراين بعيد به نظر مي رسد كه توافق اوپك پالس از 
جانب اين دو كشور لغو شود و توليد نفتشان به اندازه 

زيادي افزايش پيدا كند.
از نظر بهروزي فرد قيمت نفت براي س��ال 2۰۱9 بين 
6۰ تا ۷۰ دالر خواهد ماند و حصول قيمت هاي باالتر 
از ۷۰ دالر ب��راي نفت با موانعي مواجه اس��ت و امكان 
رس��يدن قيمت هاي به زير 6۰ دالر نيز بسيار بعيد به 

نظر مي رسد.

دردسرافزايشتوليدنفتامريكا
آمار دقيقي كه روز جمعه از س��وي شركت خدمات 
انرژي بيكرهيوز جنرال الكتريك منتشر شد، نشان 
داد كه شركت هاي انرژي امريكا هفته گذشته شمار 
دكل ه��اي حفاري نفت خود را ب��راي دومين هفته 
متوالي افزايش دادند. ش��مار اي��ن دكل ها به 833 

حلقه رسيد.
ب��ه دليل آنكه ش��ركت هاي اكتش��افي مس��تقل و 
ش��ركت هاي توليدكننده به خاطر تمركز بر كسب 
سود بيشتر به جاي افزايش توليد نفت فعاليت هاي 
جديد حفاري خود را متوفق كردند، شمار دكل هاي 

حفاري براي مدت 4 ماه كاهش يافته بود.
ويرندرا چاوهان، تحليلگر نفت در ش��ركت »انرژي 
اسپكتس« س��نگاپور در اين رابطه به رويترز گفت: 
اكثر ش��اخص هاي عرضه آتي نف��ت اياالت متحده 
امريكا نشان مي دهد كه س��طح فعاليت ها در حال 

افزايش است. اين ش��اخص ها از احتمال رشد زياد 
توليد نفت در نيمه دوم سال حمايت مي كنند.

بهروزي فرد 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 كتمان ناپذير 
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 تحت الشعاع 
قرار دهد. بنابراين كشورهاي عضو توافق اوپك پالس 
حداقل در ميان مدت به دنب��ال كاهش توليد نفت 

خواهند بود. 

روز گذشته جلسه شوراي عالي آب به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در 
اين جلسه با اشاره به بارش هاي اخير كشور و بحران 
سيل در برخي استان ها، گفت: وقوع سيالب در كنار 
همه مشكالت و سختي ها، با درس هايي نيز همراه بود 
تا از اين پس از تجاوز به حريم رودخانه ها و مسيل ها 
بطور جدي جلوگيري شود و مردم نيز از اين موضوع 
آگاه شدند كه ساخت و سازها در حريم رودخانه ها تا 

چه حد مي تواند خطر آفرين باشد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دول��ت معاون اول 
رييس جمه��ور از وزارت نيرو خواس��ت ب��ه عنوان 
دبيرخان��ه ش��وراي عال��ي آب ب��ا همكاري س��اير 
دستگاه هاي مرتبط، ضمن برنامه ريزي براي اليروبي 
بس��تر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت و 
س��ازها و تجاوز به حريم رودخانه ها و مسيل ها را نيز 
بطور ويژه در دستور كار قرار دهد تا از حريم طبيعت 
به خصوص رودخانه ها صيانت ش��ود و شاهد تكرار 

وقوع اينگونه خسارات و آسيب ها نباشيم. 
وي همچني��ن با قدردان��ي از حضور دس��تگاه ها 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 تالش ها و 
اطالع رساني سازمان هواشناسي در خصوص بارش ها 
و وقوع سيالب در استان هاي مختلف كشور قدرداني 
كرد و گفت: يكي از بهترين روش ها براي پيشگيري 
از خطر اين است كه توانمندي كشور را براي دقت و 

سرعت در پيش بيني ها افزايش دهيم. 
وي افزود: سازمان هواشناس��ي بايد با اطالع رساني 
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��تگاه هاي اجرايي مرتبط داش��ته باشد 
چرا كه دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند براساس 
پيش بيني هاي س��ازمان هواشناسي برنامه ريزي و 

اقدام كنند. 
معاون اول رييس جمهور 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 بيني هاي اين سازمان با سرعت 
و دقت بيش��تري در اختيار مسووالن اجرايي كشور 

قرار گيرد.
وي با اش��اره به اينكه ميزان بارش ها و روان آب هاي 
برخي كش��ورهاي همس��ايه نظي��ر افغانس��تان و 
تركمنس��تان نيز كه تاثير مس��تقيمي بر ميزان آب 
رودخانه ه��اي برخي از اس��تان هاي كش��ور دارد، 
افزود: سازمان هواشناس��ي بايد با تقويت تجهيزات 
و توسعه فعاليت ها، وضعيت بارش هاي اين كشورها 
را نيز مدنظر قرار دهد تا پيش بيني ها براي اقدامات 

پيشگيرانه هر چه بهتر و دقيق تر 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��تگاه هاي 
مرتب��ط را مثب��ت ارزياب��ي ك��رد و اظهار داش��ت: 
كارگروهي متش��كل از نماين��دگان وزارتخانه هاي 
نيرو، جهاد كشاورزي، سازمان هواشناسي و جمعي 
از صاحب نظران دانش��گاهي مي توان��د در افزايش 
هماهنگي ميان دستگاه هاي مرتبط با مديريت آب 
و پيشگيري از خطرات ناشي از سيالب نقش مهمي 

ايفا كند. 
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش 
مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان در خصوص 
اقدامات صورت گرفته براي مديريت س��يالب اين 
استان، از تالش هاي انجام شده قدرداني و بر ضرورت 
اس��تمرار اين تالش ها براي كاهش تلفات انساني و 
خسارات مالي طي روزها و ماه هاي آينده تاكيد كرد.

وي افزود: اس��تان هاي مختلف كشور و به خصوص 
استان خوزستان بايد با در نظر گرفتن پيش بيني هاي 
س��ازمان هواشناس��ي و نيز ب��ا توجه به آب ش��دن 
پوشش برفي كوه ها، احتمال وقوع سيل در ماه هاي 
ارديبهش��ت و خرداد را جدي بگيرند و برنامه ريزي 
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 رييس جمهور از دبيرخانه ش��وراي عالي 
آب خواس��ت با هماهنگي و هم��كاري وزارت جهاد 
كشاورزي و س��ازمان حفاظت محيط زيست پيش 
بيني هاي الزم را براي جلوگيري از وقوع آتش سوزي 
در جنگل ها و مراتع و نيز وقوع ريزگردها انجام دهد. 

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 آب هاي كشور 
ارايه كرد و گفت: امسال ورودي سدهاي كشور 28۰ 
درصد و موجودي مخازن سدها 63 درصد 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 98� 9۷، 33 ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون متر مكعب بوده است از افزايش 4۷۷ درصدي 
ورودي آب به اين اس��تان خب��ر داد و گفت: در حال 
حاضر 94 درصد مخازن سدهاي استان خوزستان ا ز 

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 لحظه اي سدهاي 
اس��تان برنامه ريزي الزم را براي رها سازي آب انجام 
دهد تا خسارات سيالب ها در پايين دست با حداقل 

آسيب ها 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 برنامه ريزي براي 
تقويت سيل بندها را از ديگر اقدامات صورت گرفته 
جهت كنترل س��يالب در اين اس��تان برشمرد و از 
آبگيري ش��دن 85 درصدي تاالب هورالعظيم و 9۰ 

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 98 � 9۷ يعن��ي از9۷/۷/۱ تا 25 
فروردين 98 ارايه كرد و به تش��ريح پيش بيني اين 

سازمان براي سه ماه آينده سال پرداخت.
براس��اس اين گزارش اس��تان هاي ايالم و لرستان 
بيشترين بارش ها را داشته اند و در اثر بارش هاي اخير 
كمبود بارش س��ال 96 جبران شده و انتظار مي رود 
با بارش هاي پي��ش رو در دو ماه آينده كمبود بارش 

سال 95 نيز 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 بخش هايي از كشور براس��اس شاخص ها، در 
خشكسالي هستند اگر چه آب مورد نياز تا حد زيادي 

تامين شده و از شدت خشكسالي ها خفيف است.

ايسنا|چندي پيش سيدصالح هندي، مدير اكتشاف 
ش��ركت ملي نفت درباره برگزاري مناقصه بلوك هاي 
اكتشافي با شركت هاي خارجي توضيح داده بود كه با 
خروج امريكا از برجام ام��كان برگزاري مناقصه وجود 
نداشت. ش��ركت هاي E&P قابليت توسعه بلوك ها 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 تفاهم نامه مطالعات ارزيابي 
اكتشافي بلوك تودج بين مديريت اكتشاف شركت ملي 
نفت ايران و شركت تنكو بوديم كه براي نخستين بار يك 
شركت ايراني به حوزه مطالعه بلوك هاي اكتشافي در 
ايران وارد شد. بر اين اساس، مدير اكتشاف شركت ملي 
نفت از اتمام تفاهم نامه مذكور خب��ر داد و افزود: مدت 
تفاهم نامه تمام شده است و تا حدود دو ماه آينده، قرارداد 
توسعه بلوك تودج توسط شركت تنكو خواهيم داشت. 
 )E&P( هندي با تاكيد بر اينكه مذاكرات با شركت هاي
ادامه دارد، گفت: بين ش��ركت هاي اكتشاف و توسعه 

مناقصه برگزار خواهيم كرد و احتمااًل حدود پنج بلوك 
به آنها واگذار شود. بر اساس اين گزارش، پنجم آذرماه 
سال ۱394، ش��يوه نامه تعيين صالحيت شركت هاي 
اكتشاف، توسعه و توليد از ميدان هاي نفت و گاز كشور از 
سوي بيژن زنگنه - وزير نفت -، ابالغ و در آن تصريح شد 
در شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي جديد 
باالدستي نفت، پيش بيني شده است كه افزون بر استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي سازندگان داخلي براي تأمين 
تجهيزات و كاالهاي مورد نياز پروژه ها و نيز بهره گيري از 
ظرفيت هاي پيمانكاران داخلي براي اجراي پروژه هاي 
نفتي و انجام عملياتي مانند حفاري و تكميل چاه ها در 
دريا و خش��كي، از اهرم و امكان امضا و اجراي اين نوع از 
قراردادها براي تأسيس و تقويت ظرفيت هاي مديريتي 
و فناوري كشور براي اجراي پروژه هاي بزرگ نفتي در 
حوزه اكتشاف و توليد حداكثر بهره ممكن گرفته شود؛ 
از اين رو تأسيس شركت هاي E&P در بندهاي متعدد 
ش��رايط و الگوي جديد قراردادهاي نفتي مورد توجه و 

اهتمام قرار گرفت.

ايلن�ا| واردات نفتي كره جنوبي از ايران ۱2 درصد در ماه 
مارس نسبت به سال گذش��ته كاهش يافت اين در حالي 
است كه خريد ماهانه اين كشور كماكان در بيشترين مقدار 
خود از زمان آغاز دوباره واردات از ايران در ماه ژانويه قرار دارد. 
به گزارش رويترز، كره جنوبي يكي از بزرگ ترين مشتريان 
آسيايي ايران به حساب مي آيد كه در ماه مارس ۱.2 ميليون 
تن نفت خام معادل روزانه 284هزار و 639 بشكه از ايران 
نفت وارد كرد كه نس��بت به ۱.3۷ ميليون تن س��ال قبل 
كاهش داشته اس��ت.  اين در حالي  است كه اين مقدار 23 
درصد بيشتر ازماه فوريه بود و نسبت به خريد ژانويه افزايش 
5 برابري داشت.  در سه ماهه اول سال، واردات كره جنوبي 

از ايران، 29.8 درصد كاهش يافت و به 2.4 ميليون تن معادل 
۱96 هزار و 3۰3 بشكه در روز رسيد، در حالي كه واردات از 
ايران طي همين زمان در سال گذشته 3.45 ميليون تن بود. 
كره جنوبي يكي از هش��ت كشوري است كه در ماه نوامبر 
معافيت 6 ماهه از امريكا گرفت و بر اين اساس مي تواند تا 
2۰۰ هزار بشكه در روز نفت ايران را بخرد كه بيشتر آن شامل 

ميعانات گازي و نفت فوق سبك است. 
طي ماه هاي نوامبر تا م��ارس، كره جنوبي بطور ميانگين 

حدود ۱۱۷ هزار بشكه در روز از ايران نفت وارد كرد. 
معافيت ها در اوايل ماه مي پايان مي يابد و كره جنوبي در حال 

مذاكره با امريكا براي تمديد اين معافيت هاست.
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نبودآلودگينفتي
درمناطقسيالبي

شانا| مديرتوليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
گفت: هيچ گونه آلودگي ناشي از نشت نفت در مناطق 
سيالبي وجود ندارد و تهديدي از جانب چاه ها و خطوط 
لوله نفت متوجه رودخانه هاي استان خوزستان نيست. 
سعيد كوتي به اقدام هاي ايمن سازي پيش از وقوع 
سيل در تاسيسات نفتي مناطق نفت خيز جنوب اشاره 
كرد و افزود: با پيش بيني هاي انجام ش��ده به منظور 
حداقل سازي آسيب هاي ناشي از سيالب، اقدام هاي 
الزم براي بستن بعضي از چاه هاي نفت كه احتمال 
آبگرفتگي داشتند، انجام شد. وي ادامه داد: عمليات 
توپكراني و تميز كردن خط��وط لوله پيش و پس از 
وقوع سيالب نيز انجام شد. كوتي تاكيد كرد: تاكنون 
هيچ حادثه زيست محيطي در سطح مناطق درگير 
با سيالب رخ نداده اس��ت. وي در پاسخ به اينكه آيا 
احتمال دارد لكه هاي نفتي از تاسيسات نفتي همجوار 
رودخانه به كانال سلمان نفوذ كرده باشند، گفت: اين 
احتمال بسيار ضعيف است، به اين دليل كه توليد نفت 
در نقاط نزديك به رودخانه به دليل آبگرفتگي به حالت 

تعليق درآمده است.

افزايش5000مگاواتيبرق
بهخاطربارندگيها

ايرنا|  معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: 
توليد نيروگاه هاي آبي كشور با توجه به بارش هاي اخير 
حدود چهار تا پنج هزار مگاوات نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته است. محمود رضا حقي فام روز دوشنبه 
افزود: بر اين اس��اس در شرايط اوج بار مصرف حدود 
9 هزار و 5۰۰ تا ۱۰ هزار مگاوات از برق توليدي اين 
نيروگاه ها استفاده خواهد شد.  وي به روند توليد برق 
از نيروگاه هاي برق حرارتي اشاره كرد و خاطرنشان 
س��اخت: برنامه تعميراتي اي��ن نيروگاه ها به پايان 
رسيده است و انتظار مي رود اين نيروگاه ها با حداكثر 
قابليت در دسترس پذيري، در مدار قرار گيرند.  وي 
خاطرنشان كرد: اميد است با نيروگاه هاي جديدي كه 
وارد مدار شده اند بتوان تا حدودي نياز مصرفي كشور 
را برطرف كرد.  برنامه تعمير نيروگاه هاي كشور همه 
ساله با پايان اوج مصرف برق در تابستان آغاز مي شود 
و تا همان دوره تا س��ال بعد ادامه مي يابد.  حقي فام 
گفت: همزمان با افزايش توليد برق توسط نيروگاه ها، 
برنامه هاي مديريت مصرف در بخش كش��اورزي، 
صنعتي، اداري و حتي بخش خانگي اجرا خواهند شد. 

مشكلكمبودبنزيندرسوريه
تسنيم|مصطفي حموريه، سرپرست شركت توزيع 
سوخت سوريه گفت: »سوريه روزانه ۱۰۰ هزار بشكه 
نفت مصرف و حدود 24 هزار بشكه توليد مي كند«. 
اين كشور قبال بر 2 تا 3 ميليون بشكه نفتي كه ماهانه 
از ايران وارد مي كرد، وابسته بود ولي از اكتبر به خاطر 
تحريم هاي امريكا هيچ نفتي از ايران وارد نشده است. 
حموريه گفت جنگ اقتصادي سختي در سوريه در 
جريان اس��ت. بلومبرگ گزارش داد كه پس از پايان 
ارسال محموله هاي نفتي ايران به سوريه، رانندگان 
در دمش��ق مجبورند كيلومترها در صف بايستند تا 
چند گالن بنزين بزنند. خزانه داري امريكا در نوامبر 
يك شبكه بين المللي را تحريم كرد كه ايران از طريق 
آن با همكاري شركت هاي روسي ميليون ها بشكه 
نفت براي سوريه فراهم مي كرد. ايران حامي نظامي و 
اقتصادي دولت بشار اسد، رييس جمهور سوريه از زمان 
آغاز درگيري در اين كشور در 2۰۱۱ است.  به دنبال 
شلوغ شدن پمپ بنزين ها با شايعه افزايش قيمت 
بنزين، دولت سوريه براي مقابله با اين كمبود براي هر 
راننده حدود پنج گالن در هر 48 ساعت سهميه تعيين 
كرد. حموريه گفت: » هنوز مقداري نفت ذخيره داريم 
ولي محدود اس��ت. دولت در حال عقد قراردادهايي 

براي واردات نفت است«.

افزايش23درصديتعرفه
برقپرمصرفها

ايسنا|ش��ركت توانير تعرفه هاي برق بخش هاي 
مختلف مصرفي و شرايط عمومي آنها را اعالم كرد.

اين ابالغيه بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱39۷ 
دولت انجام شده است. شركت توانير مصوبه جديد 
دولت ب��راي افزاي��ش تعرفه هاي برق مش��تركان 
پرمص��رف را كه باالتر از الگوي مصرف برق داش��ته 

باشند را به شركت هاي توزيع برق ابالغ كرده است.
هيات وزيران تصويب كرده است كه بهاي آب شرب و 
برق از ابتداي ارديبهشت سال ۱398 به ميزان هفت 
درصد افزايش يابد. بر اس��اس اين مصوبه، برق براي 
كم مصرف ها ۷ درصد و براي پرمصرف ها 23 درصد 
افزايش خواهد يافت. بنا بر اعالم وزارت نيرو، دريافت 
اطالعات بيشتر در اين زمينه از طريق نشاني اينترنتي 
 http: //bahaye_bargh.tavanir.org.ir

امكان پذير است.

آگهی  مفقودی
تمام�ی م�دارک ماشین)سند،شناس�نامه و کارت(پراید 
هاچ بک تیپ SE ۱۱۱ مدل۱۳۹۵ به رنگ آبی س�یر متالیک 
به اس�م آقای کری�م خ�دادادی مفقود و از درج�ه اعتبار 

ساقط می باشد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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آموزه هاي »ديدرو« براي قدرت

جهان در گير و دار پوپوليسم، سرمايه داري و جنگ هاي تجاري

مولف:  جان گري|
مترجم:  محمد باسط|

نيواستيتسمن|» موسيو ديدرو، من با عالقه اي وافر به هر 
چيزي كه از ذهن درخشان شما نشئت گرفته گوش سپرده ام. 
اما از اصول واالي شما، كه به خوبي بدان ها واقفم، كتاب هاي 
خوبي درمي آيد و اقداماتي بد. در طرح هايي كه شما براي 
اصالحات داريد به تفاوت ميان موقعيت من و شما توجه نشده 
است. شما روي كاغذ كار مي كنيد، كه هر چيزي را مي پذيرد. 
هموار و نرم است و نه با تخيل شما مخالفتي مي كند، نه با 
قلمتان. من، ش��هبانويي بينوا، روي پوس��ت انسان ها كار 
مي كنم، كه اندكي زودرنج اس��ت و حساس«. اينها پاسخ 
كاترين كبير ]امپراتور روسيه در سده هجدهم[ به دني ديدرو 
بوده، مطابق آنچه خود كاترين به ياد آورده و به يك ديپلمات 
فرانسوي گفته است. ديدرو، آن فيلوزوف و روِح راهنماي 
اصحاب دايره المعارف، كسي بود كه دعوت كاترين براي سفر 
به روسيه را پذيرفت تا راهنماي او براي تبديل روسيه به يك 
دولت مبتني بر آرمان هاي عصر روش��نگري بشود. عصِر 
استبداِد روشني يافته بود، زمان هاي كه انديشمندان پيشرو 
با سالطين و امپراتوران اروپا دمخور مي شدند با اين اميد كه 
اين حاكمان از اقتداري كه داشتند براي آوردن اتباع خويش 
به زير نور عقل بهره ببرند. به قول ولتر، فيلسوفان »بر كساني 
كه بر ما حكم مي رانند حكم خواهن��د راند«. ديدرو هرگز 
به صورت تام و تمام اين ايده را نپذيرفت كه براي پيشرفت نوع 
بشر مي توان بر جباران زمانه تكيه كرد. ولي در اين عقيده با 
ولتر هم نظر بود كه مي تواند نقش آموزگار قدرت را بازي كند. 
او باور داشت كه تنظيم قوانين همچون قالب گيري ِگل است: 
يك قانون گذار روشني يافته مي تواند مردماني جديد بسازد. 
آن دايره المعارِف دوران ساز -۲۸ جلد با ۷۴هزار مدخل و 
تصوير، كه به قلم بيش از صد نويس��نده تأليف ش��د و بين 
س��ال هاي ۱۷۵۱ تا ۱۷۷۲ تحت سردبيري ديدرو انتشار 
يافت- صرفًا چكيده دانش نوع بش��ر تا آن زمان نبود. يك 
راهنمايي هدفمند و الهام بخش براي اصالحگران بود، يعني 
كساني كه مي توانستند از آن در جهت ارتقاي مقاصد عقالني 
و انساني بهره ببرند. ديدرو به كاترين گفت كه روسيه مي تواند 
با اجراي ايده هايي كه در صفحات دايره المعارف بيان شده اند 
به دولتي پيشرفته در حد دولت هاي اروپا تبديل شود. كاترين، 
كه باهوش تر از اصحاب دايره المعارف بود، در پاسخ گفت: 
»همه شما فيلسوفان بزرگ ... در كتاب ها بسيار درخشان و 
در عمل بسيار بد كار مي كنيد«. كاترين برداشتش از مهمان 
هيجان زده خود را چنين جمع بندي مي كند: »گاهي اوقات 
انگار كه مردي صدس��اله بود، اما در س��اير اوقات همچون 
كودكي ده ساله به نظر مي رسيد«. در سال ۱۷۹۴، شهبانو، با 
تأمل در زوال انقالب فرانسه و درغلتيدن آن به خون ريزي هاي 
عصر وحشت، ديدرو و باقي فيلسوف ها را با چنين عناويني 
محكوم كرد: كساني كه »صرفاً در خدمت تباهي هستند« و 
 »مصائبي بي هدف و مردماني بدبخ��ت« پديد مي آورند.

با اين حساب، چرا امروز بايد ديدرو بخوانيم؟ اندرو اس. كارن، 
در پيش درآمد كتاب زندگي نامه اي جامع و بسيار خوش خوان 
خود، ديدرو را »مطرح ترين فيلس��وف عصر روشنگري« 
توصيف مي كند. در پي گفتار كتاب، او داليل اين مطرح بودن 
را توضيح مي دهد: »هرچند ديدرو بدون شك مباشر عصر 
دايره المعارف است اما، بطور تناقض آميزي، همچنين تنها 
متفكر بزرگ در نسل خود است كه دورنماي عقالني موردنظر 
در پروژه عصر روشنگري را نيز به پرسش كشيد«. اينجا كارن 
به تناقض ديگري نيز اشاره مي كند كه در عالقه مندي دوباره 
به عصر روشنگري در دوره معاصر نهفته است. امروز وقتي 
ليبرال ها به متفكران عصر روشنگري رو مي كنند، هدفشان 
رسيدن به اطمينان فكري و تسالي اخالقي است. در پشت 
نوس��تالژي آنان ب��راي روزگاري كه قدرت ظاه��راً آماده 
گوش س��پردن به عقل بود، سايه تهديدآميز دونالد ترامپ 
پنه��ان ش��ده اس��ت. اميد ايش��ان به اين اس��ت ك��ه، با 
مستغرق ساختن خويشتن در متفكراني كه تجسم عقالنيت 
 بودن��د، بتواني��م عقالني��ت را بازپ��س بگيري��م.

ولي ديدرو، چنان كه كارن او را به تصوير مي كشد، چندان در 
آن تصور قالبي از يك فيلسوف عقل گرا نمي گنجد. او، در انبوه 
رمان ها و گفت وگوهايي كه عمدتًا پس از مرگش كش��ف 

شدند، ترديد در پروژه روشنگري را -كه خودش در عيان آن 
را تبليغ مي كرد- از زبان شخصيت هايش بازگو مي كند. ديدرو 
معمواًل به عنوان يك متفكر بت ش��كن توصيف مي شود. 
بااين حال، آزادفكري او وقتي به طرح اصول مسلم روشنگري 
مي پرداخت به باالترين حد خود نمي رسيد، بلكه وقتي چنين 
مي شد كه اين راست كيشي ها را در آثار داستاني اش زير سوال 
مي برد. مواجهه ديدرو با كاترين نقطه اوج زندگي اي بود كه 
در غير اين صورت نس��بتًا بي حادثه به حس��اب مي آمد. او 
برخالف فيلسوف همقطارش، ماركي دو كوندرسه، كه پس 
از فرار از دست صاحبان قدرت در انقالب فرانسه در زندان ُمرد، 
اقبال خوبي داشت و پيش از وقوع آن تجربه سياسي عظيمي 
كه رويايش را داشت از دنيا رفت. او در ۱۷۱۳ زاده شده بود و 
پدرش در النگر چاقوساز بود، ش��هري آرام در ۲۰۰ مايلي 
پاريس، و نزد يسوعيان و با هدف كشيش شدن تعليم ديد. اما 
پس از عزيمت به پاريس، براي ادامه تحصيالتش در الهيات، 
ناگهان تغيير مسير داد و معلم سرخانه شد و گاهي نيز براي 
ش��ركت هاي حقوقي به صورت پاره وقت كار مي كرد. او در 
۱۷۸۴ ]پنج س��ال پي��ش از انقالب فرانس��ه[ در پاريس 
درگذشت. زندگي در نقش يك روشنفكر بي قيد ظاهراً به او 
ساخته بود. مدتي را با ژان ژاك روسوي بداخالق رفاقت كرده 
بود، تا اينكه وقتي شكاكيت پارانويايي آن پيامبر خوبي نوع 
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 
دختري به همراه آورد كه خود را وقف او كرده بود. كتابخانه اي 
مفص��ل جمع كرد، كه ش��هبانو كاتري��ن آن را از او خريد، 
درعين حال كه به او اجازه داد آن را نگه دارد و تا پايان عمر از 
آن استفاده كند و حقوق ماهيانه اي هم براي نگهداري از آن 
بدو مي پرداخت. با انتشار »نامه در باب نابينايان « به صورت 
گمنام در سال ۱۷۴۹، گرفتار خشم صاحبان قدرت در فرانسه 
شد، نامه اي كه در آن روايتي ابتدايي از نظريه تكامل را بيان 
كرده بود و به پذيرش ماترياليسم خداناباورانه بسيار نزديك 
شده بود. خيلي زود فهميدند كه نويسنده نامه اوست و بيش 
از صد روز در شاتو دو ونسن به عنوان زنداني محبوس شد. 
هرچند بعدها دوران زندانش را با مرگ سقراط مقايسه كرد، 
نمي توان گفت كه زجر زيادي ظرف آن چند ماه در محبس 
كشيده بود. به خرج پادشاه، غذاي روزانه اش كباب ديگي، 
جگر و سيرابي، با مقدار زيادي نان و يك بطري شراب بود. 
روسو مكرراً به ديدار او مي رفت و، در اواخر دوره زندان، ناشرش 
نيز اجازه داشت كه او را ببيند. به جز اين، او يك زندگي متعارف 
به عنوان يك نويسنده داشت، از حضور در جماعت انسان هاي 

مبادي آداب و معاشرت با زنان لذت مي برد و البته هرگز امنيت 
مالي نداشت. در ميان متفكران غربي، ديدرو تنها كسي نبود 
كه روسيه را به چشم محلي براي آزمايش دولت روشني يافته 
مي ديد. ساموئل بنتام، برادر كوچك تر جرمي بنتام، مصلح و 
فيلسوف حقوق و اخالق فايده باور انگليسي، به روسيه رفت 
تا به عنوان مهندس و معمار كار كند، و وقتي در حال نظارت 
بر يك كارخانه بود اولين طرح براي پان اپتيكون ]سراسرنگر[ 
را تدارك ديد كه در آن مي شد به صورت دايمي بر نيروي كار 
نظارت داشت. ولتر به مدت ۱۵ سال با كاترين مكاتبه مي كرد، 
كسي كه علنًا او را مي اس��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 
روشنفكِر ترقي خواه اروپا در قرن هجدهم روسيه به قدري 
زياد بود كه وقتي ژوزف دو مستر، متفكر ضد روشنگري، در 
۱۸۰۲ به روسيه وارد شد، با كشوري مواجه شد كه برخالف 
 مي��ل او »فيلس��وفان آن را خط خط��ي ك��رده بودن��د «.

روايت كوتاه، درخشان و واقعًا خواندني رابرت زارتسكي از 
مواجهه ديدرو با كاترين چيزي بيشتر از يك مطالعه ِصرف 
در محدوده تاريخ ايده هاست. يك جور مطالعه شخصيت نيز 
هست كه در آن اين امپراتور - متين، فكور و قاطع- همچون 
ش��خصيتي تأثيرگذارتر و جذاب تر از آن مرد اهل انديشه 
حواس پرت و اغلب مرّدد ظاهر مي شود. كاترين، كه از كودكي 
ش��ور و اشتياقي وافر به مطالعه داش��ت، در ۱۷۶۲ در سن 
۳۳س��الگي و از طريق يك كودتا به تخت سلطنت رسيد، 
كودتايي كه در آن همسِر غيرعادي و بي فايده اش تزار پتر 

س��وم زندگي اش را از دس��ت داد. وقتي پتر در س��فر بود و 
لش��كريان را براي جنگي ناضرور و با مخالفان بسيار عليه 
دانمارك آماده مي كرد، كاترين دسيسه اي عليه او چيد، كه 
معشوقش گريگوري اورلف، يكي از افسران نظامي شجاع، آن 
را برنامه ريزي كرد. با سرپيچي از دستور شوهرش كه بايد در 
امالك سلطنتي بماند، كاترين به سن پترزبورگ رفت و در 
خيابان اصلي ش��هر درحالي كه اورلف و گارد روسيه پشت 
سرش بودند به راه افتاد. با رسيدن به قصر زمستاني، روي ايوان 
رفت و جمعيتي انبوه در پايين برايش هلهله كردند. روز بعد، 
با لباس كامل نظامي و بر پشت اسب، همراه با چندين گروهان 
نظامي ظاهر شد تا از همسرش تقاضاي كناره گيري 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 
مشاجره جان باخته است. كاترين جريده اي منتشر و مرگ 
پتر را اعالم كرد، با اين توصيف كه پتر بر اثر »بواسير« از دنيا 
رفته و در رسيدِن او به سلطنت، به سبب مرگ همسرش، 
مشيت الهي در كار بوده است. كاترين كه تا هنگام مرگش در 
۱۷۹۶ حكمراني كرد، طوالني ترين حكومت باثبات را براي 
روسيه به ارمغان آورد و برخي آن را عصر روشنگري روسي 
توصيف كرده اند. ليكن او اين عصر زريِن عقل را با ناديده گرفتن 
توصيه ديدرو ايمن نگه داشت. فيلسوف ما دايمًا به شهبانو 
اصرار مي كرد ك��ه قدرت خودش و اخالف��ش را با قوانين 
سفت وسخت محدود كند. اما كاترين به واقعيتي پي برده بود 
كه متفكران روشنگر اندكي، چه آن زمان و چه اكنون، با آن 
مواجه شده بودند. در مواجهه با نيروهاي سياسي و اجتماعي 
قدرتمند، قانون نيروي اندكي دارد، بلكه هيچ نيرويي ندارد. 
رژيم جديدي كه در آن قدرت دولت به نحوي سخت گيرانه 
محدود ش��ده باش��د جاي خود را به رژيمي خواهد داد كه 
جبارانه تر از رژيم پيش از آن خواهد بود، يا در غير اين صورت 
نيز وضعيت بي ساالري ]آنارشي[ حاكم خواهد شد كه در آن 
چيزي از تمدن باقي نمي ماند. حتي همان زماني كه ديدرو 
گفت وگويش را با كاترين شروع كرد، امپراتوري او با شورش 
قزاق ه��ا و دهقانان درگير بود كه تنها با س��ركوب نظامي 
تمام عيار خاتمه پيدا كرد. ديدرو به او مشاوره مي داد كه بايد 
حواسش باشد كه احساس آزادي در مردم باقي بماند، حتي 
اگر توهم آزادي باشد. زارتسكي بينش ديدرو در اين مقطع را 
واقع بينانه ارزيابي مي كند و مي استايد. اما توهم همگاني 
آزادي، درصورتي كه دولت روس از هم مي پاشيد و سقوط 
مي كرد، هيچ ارزشي نداشت. ديدرو يك اصالح طلب بود، نه 
انقالبي. بااين حال، پيشنهادهاي او اغلب حال وهواي يك 
فضاي غيرواقعي اتوپيايي را داش��ت. پيشنهاد داده بود كه 

كاترين دستور دهد در مدارس، با استفاده از مجسمه هاي 
مومي كه شبيه انسان هاي زنده اند، به دختران جوان درباره 
روابط جنسي آموزش داده شود، همان كاري كه خودش با 
دخترش آنجليك كرده بود. اين ايده تخيلي -كه با مقاومت 
شديد كليساي ارتدكس در روسيه مواجه مي شد- تنها در 
صورتي در آنجا اجرايي بود كه از همان قدرت زورساالري كه 
وي نقدش مي كرد اس��تفاده مي كردند. نقطه قوت ديدرو 
به هيچ وجه در فهمش از سياست نبود، بلكه در باروري ذهن 
چاالك او بود، و آمادگي اش براي به پرسش كشيدن ايمان 
عصر روشنگري. در برادرزاده رامو گفت وگويي داستاني كه 
نوشتن آن را در بهار ۱۷۶۱ آغاز كرد و تا ۱۷۷۹ )يعني پنج 
س��ال پيش از مرگ( كارش روي آن ادامه يافت، ديدرو دو 
شخصيت را معرفي مي كند: من و او، كه درباره امكان اخالق 
عقالني در جهاني كه تحت حكومِت تصادف و ضرورت است 
بحث مي كنند. او به استهزاي »استاِد فيلسوف« مي پردازد 
كه به شكلي احمقانه عقيده دارد ذهن هاي روشني يافته از 
انجام دادن كارهاي خوب لذت مي برند: »من به حكمت و 
فلسفه آفرين مي گويم -حكمت سليمان: شراب هاي خوب 
بنوش، غذاهاي خوب بخور، با زنان زيبا برقص، بر تخت هاي 
نرم بخواب- اما بقيه اش مزخرف است«. فيلسوف ها معتقدند 
كه ماترياليسم خداناباورانه راه را براي بهبود زندگي همگان 
باز مي كند. اما او -كه نمايانگر وجهي از ديدروست كه آن را 
از ديگران و شايد از خودش پنهان كرده بود- مي گويد فلسفه 
ماترياليستي شايد موجب اشاعه يك زندگي غيراخالقي، 
خودخواهانه، و لذت جويانه شود. در روياي داالمبر، كه در 
سال ۱۷۶۹ تكميل شد، ديدرو دوباره به بررسي مبناي اخالق 
ماترياليستي مي پردازد و انساِن حيوان را همچون يك تصادف 
كيهاني به نمايش مي گذارد كه فاقد مقدار كافي از آزادي 
اس��ت. در ژاك قضا و قدري، گفت وگويي بين يك ارباب و 
نوكرش كه آن را ظرف ۲۰ سال از ۱۷۶۰ به بعد نوشته است، 
او امكان جامعه پايدار را زير سوال مي برد و استدالل مي كند 
كه چون انسان ها از حيث جسماني دايماً تغيير مي كنند پس 
نمي توانند وابستگي به همديگر را، حفظ كنند. در راهبه، كه 
مجموعه اي از نامه هاي خيالي است كه حدود ۱۷۶۰ نوشته 
شده اما در ۱۷۹۶ انتشار يافته، ديدرو انواع رابطه جنسي را كه 
در ميان زنان راهبه پديدار مي شود بررسي كرده است، مانند 
سادومازوخيس��م. اين كتاب مدت ها بع��د از مرگ ديدرو 
مجادله انگيز ش��د، وقتي فيلمي از روي آن س��اختند و در 
حكومت شارل دو گل در ۱۹۶۶ آن فيلم سانسور شد. اين ادعا 
كه ديدرو يك متفكر اصيل بوده متكي بر اين داستان هاي 
ادبي است، نه بر كاري كه در دايره المعارف انجام داد. البته 
حتي با نظر به ايده هاي ارايه شده در اين متون داستاني نيز 
مدعاي اصالت چندان موجه نيست. صد سال قبل از ديدرو، 
بنديكت اسپينوزا نقدي بر دين يكتاپرستانه نوشته بود كه 
بسيار دقيق تر از همه نوشته هاي ديدرو بود. در اواخر قرن 
هفدهم، فيلسوف پروتستان فرانس��وي، پير بِيل، واژه نامه 
تاريخي و انتقادي۹ را منتشر كرد -كه بخش هايي از آن را 
كاترين در نوجواني خوانده بود- و در مقايسه با نقدهاي ديدرو 
از همه جهت شكاكانه تر بود. پزشك و فيلسوف فرانسوي، 
ژولين اوفره دو ال متري، در دهه ۱۷۴۰ دفاعي جانانه از لذت 
جنسي كرده بود. شايد از همه جالب تر اين باشد كه ماركي 
دو ساد، كه تقريباً  معاصر ديدرو بود، از فلسفه ماترياليستي 
اس��تفاده كرد تا نه فقط به دين حمل��ه كند بلكه نگاه هاي 
خوش بينانه اصح��اب دايره المعارف را نيز واژگون س��ازد. 
برخالف ديدرو، كه هرگز نتوانس��ت نزاع ميان جهان بيني 
ماترياليستي و اميدواري انساني را حل وفصل كند، دو ساد 
آماده بود تا انتها پايبند فلس��فه اش بماند، ف��ارغ از اينكه 
نتيجه اش چقدر مي توانست شوم باشد. ديدرو، اين شخصيت 
خودسر و اندكي دلربا، چيز چنداني نمي تواند امروز به ما ياد 
بدهد. او با تسلي دادن ليبرال هاي قرن بيست ويكم، در اين 
عصر بي اطميناني، به آنان اجازه مي دهد خيال كنند مثل او 
آزادانديش هستند، حتي وقتي كه با اضطراب به راست كيشي 
روشنگري كه او به استقرارش كمك كرد چنگ مي اندازند. 
نافذترين ديدگاه درباره اين فيلسوف كماكان همان ديدگاه 
كاترين است كه به پرواز خيال او نگاه مي كرد و آن را مي استود 

اما هرگز آن خياالت را با واقعيت اشتباه نمي گرفت.

پوپوليسم دارد همه چيز را نابود مي كند. جليقه زردهاي 
فرانس��ه و حاميان برگزيت در بريتانيا همچنان به تهديد 
يكپارچگ��ي اروپا ادام��ه مي دهند. اما كم��ي گرايش به 
پوپوليس��م چن��دان غير قاب��ل تحمل نيس��ت؛ جنگ 
تجاري رييس جمهوري دونالد ترامپ بدتر از آن اس��ت. 
قيمت گذاري ها درست نيست و شركت ها هيچ پيش بيني 
دقيقي از آينده ندارند. چي��زي تا پايان اقتصادي جهاني 
نمانده است. اما حتي اين هم غير قابل تحمل نيست چراكه 
صندوق بين المللي پول همين اواخر نرخ رشد اقتصادي 
چين را به ۶.۳ درصد افزايش داده و شركت خدمات مالي 
»باركليز« هم پيش بيني از نرخ رش��د جهاني را باال برده 
است. به نظر مي رسد در قياس با دو مورد باال، سرمايه داري 
بدتر است و در نهايت، جهان را به جهنم تبديل مي سازد. 
درست همانطور كه ري داليو رييس صندوق سرمايه گفته، 
شكاف ثروت نهايتا به يك »انقالب« مي انجامد. قيام هاي 
مردمي )پوپوليستي( سراسر جهان غرب را خواهد گرفت. 
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب به نقل از فوربز افزود: 
سوسياليسم هم جواب نمي دهد. ونزوئال سوسياليستي 
اس��ت و اگرچه سوسياليسم در اين كش��ور تحت تاثير 
نابساماني و بي كفايتي قرار گرفته و حقيقتا اين كشور را 
نابود كرده، بيشتر به مثابه كمونيسم سبك كوبايي است و 
هيچ جايي در جهان توسعه يافته ندارد. تنها پوپوليست هاي 
جناح چپي كه تي شرت هايي با تصوير چگوارا مي پوشند 
مي توانند حامي چنين سوسياليسمي باشند و تعداد آنها هم 
زياد نيست. اما شايد يك سرمايه داري لطيف تر در راه باشد. 
اما مشكل اينجاست كه از دهه ۱۹۹۰ كه تظاهركنندگان 
در سياتل به خيابان ها ريختند تا به صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني- دو نماد سرمايه داري جهاني- اعتراض كنند، 
مدام از يك سرمايه داري ميانه رو تر سخن گفته مي شود. 
تنها دليل كه سبب مي ش��ود سرمايه داري از اين نوع بد و 

بي معني باشد، اين است كه مردم وحشت خود را كه به آن 
دامن زده شده، به صندوق هاي راي مي برند كه اگر چنين 
اتفاقي نمي افتاد، جايي هم براي بررسي مساله نمي ماند. 
پوپوليسم، سرمايه داري بيمار و عوارض جانبي آن يعني 
تعرفه ها و جنگ هاي تجاري سه روايت سياسي / اقتصادي 
امروز اياالت متحده و اروپا هستند. داليو مي داند كه انتقاد 
درباره س��رمايه داري )به معني انتقاد از جهاني سازي( و 
ظهور سياست پوپوليستي »لطفا از من محافظت كنيد« 
دست به دس��ت يكديگر داده اند. اگر سرمايه داري مردم 
را نااميد نمي كرد و به آنها نمي گفت كه يا كد نويس��ي ياد 
بگيرند يا خود را سرگرم كاري كنند و با شرايط كنار بيايند، 
آنگاه ديگر فشاهاي پوپوليستي هم پيش مي آمد. بدون 
خش��م پوپوليس��تي از مهاجرت و ثروتمندان و نخبگان 
عمدتا فاسد در بروكس��ل كه مدام به كشورها مي گويند 
چه كارهايي انجام دهند يا ندهند، برگزيتي وجود نداشت. 
اگر سرمايه داري به معناي بازار آزاد است و اگر دموكراسي 
به معناي آزادي فردي اس��ت، آنگاه يك سري بوروكرات 
غيرمنتخب چه حقي دارند كه بخواهند به يك كشور و مردم 
آن دستور دهند؟ جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا درست از 
همين تفكر آغاز شد. توضيح شكاف ثروت به عنوان نقطه 
ضعف در سرمايه داري هم كه بسيار ساده است. اگر كسي 
يك ميليون دالر در بانك داش��ته باشد، با نرخ سود اندك 
۲ درصدي، ساالنه ۲۰ هزار دالر درآمد خواهد داشت كه 
تقريبا ۴۰ درصد از متوسط درآمد در ايالت آالباماي امريكا 
باالتر است؛ اگر فردي در آالباما ۱۰ هزار دالر در يك صندوق 
مشترك داشته باشد كه سودي ۱۰ درصدي به آن تعلق 
بگيرد، آنگاه ثروت آن فرد هزار دالر يا حدود ۲۰ برابر كمتر 
از ثروت فرد ميليونر افزايش يافته اس��ت. براي آنهايي كه 
پس انداز زياد يا حساب سرمايه گذاري يا درآمد ۶ رقمي 
ندارند، هيچ راهي براي رسيدن به ميليونرها وجود ندارد. 

پيشنهاد سياست گذاران چيست؟ اينكه چنين مشكلي را 
فراموش كنيد و يك كتاب پرفروش بخريد و سرگرم خواندن 
آن شويد. برني سندرز سناتور ميليونر دموكرات از ايالت 
ورمونت اينطور صالح مي بيند. اما تنها راه جبران شكاف 
موجود در ثروت اين است كه ثروتمندان ماليات بيشتري 
براي دارايي هاي خود بپردازند. اليزابت وارن سناتور ايالت 
ماساچوست تنها مالياتي ۲ درصدي براي دارايي هاي بيش 
از ۵۰ ميليون دالر خود مي پردازد و اين كامال قابل قبول به 
نظر مي رسد چراكه افراد را از تاسيس شركت هاي صوري 
در ايالت دالِور يا لندن كه نرخ ماليات در آنها پايين است، 
باز مي دارد. درآمد برخي مديران عامل هم به شدت باالتر از 
مديران سطح متوسط و كاركنان دفتري است. بريس هارپر 
بازيكن بيس بال قراردادي ۳۳۰ ميليون دالري امضا كرده 
كه به معناي درآمدي ۲۵ ميليون دالري در س��ال است و 
اين مبلغ ۵ برابر درآمد تيم ۴۰ نفره است كه هر يك حدود 
۴ ميليون دالر در سال درآمد دارند. با وجود افزايش درآمدها 
و كاهش نرخ بيكاري، اتهامات عليه سرمايه داري بازار آزاد از 
زمان روي كار آمدن ترامپ به شدت افزايش يافته و به نظر 
مي رسد در بس��ياري از اين موارد، اتهامات صرفا واكنشي 
به ترامپ هستند. به دليل فضاي سياسي اينچنيني است 
كه جهان درهم و آشفته شده است. اكنون برگزيت تا ماه 
اكتبر به تعويق افتاده چون پارلمان بريتانيا نمي تواند بر سر 
هيچ مساله اي به توافق برسد. در اروپا، ظهور پوپوليسم به 
سياست گذاري هاي متناقض دامن زده و فضا را براي توجه 
به ديدگاه هاي افراطي راس��ت و چپ مهيا ساخته است. 
شركت مخاطرات سياس��ي »اِيان« ارزيابي ساالنه خود 
درباره برخي از بزرگ ترين مخاطرات جهاني براي كسب 
و كارها را منتشر كرده است. ظهور پوپوليسم اروپايي در 
صدر اين فهرست قرار دارد. در حالي كه ۳۳ كشور اروپايي 
براي انتخابات پارلماني ماه آينده آماده مي شوند، به نظر 

مي رس��د كه احزاب پوپوليست بر سهمي ۲۲ درصدي از 
آراء سلطه دارند. در سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اسپانيا حتي 
يك سياستمدار پوپوليست در دولت نداشت؛ اما اكنون ۲۱ 
درصد آنها پوپوليست هستند يا سياست هاي پوپوليستي 
را در بهبود ش��رايط اقتصادي موثر مي دانند. دليل عمده 
اين اتفاق هم اش��تباهات دولت ها در رسيدگي به بحران 
مهاجرت است. حتي آلمان كه از ۲۰۱۵ مهاجران را با آغوش 
باز پذيرفت و به ديگر اعضاي اتحاديه اروپا گفت كه همين 
كار را انجام دهند، اكنون با افزايش حضور پوپوليستي در 
پارلمان خود از ۵ به ۱۳ درصد، مواجه شده است. پوپوليسم 
چشم انداز اقدامات با انگيزه سياسي براي آسيب رساندن 
به رقب��اي تجاري را تقويت كرده اس��ت. اياالت متحده و 
اتحاديه اروپا در حال تهديد به اعمال تعرفه هاي جديد عليه 
يكديگر هستند و شركت ها چاره اي جز بازنگري در زنجيره 
تامين جهاني خود ندارند. اين احتمال وجود دارد كه اياالت 
متحده و چين باالخ��ره يك توافق تجاري امضا كنند كه 
از اعمال تعرفه هاي جديد جلوگيري كند، اما بعيد است 
تعرفه هاي كنوني به ارزش ملي ۲۵۰ ميليارد دالر، لغو شوند. 
اقتصاد اياالت متحده در ۱۰ سال گذشته تقريبا ۲۰ درصد 
رشد داشته است. ركود جهاني ناشي از بحران وام دهي و 
ورشكستگي بانك هاي 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 ۱۰ سال گذشته 
بايد به ۴۰ درصد مي رس��يده است: »۲۰ درصد نرخ رشد 
بيشتر به معناي افزايش ۴ تريليون دالري توليد ناخالص 
داخلي است كه بطور قطه مي توانسته به افزايش بيشتر 
دستمزدها منجر شود و به ما كمك كند تا كشور بهتري 
بسازيم.« اما سوال هاي كليدي جديدي به وجود مي آيند كه 
پاسخي براي آنها وجود ندارد: چرا رشد اقتصادي و بهره وري 
بسيار ناچيز مانده است؟ و چرا نابرابري در درآمد و خيلي 

چيزهاي ديگر تشديد شده است؟ يكي از توضيحات رايج 
در پاسخ به اين سوال ها، »كسادي سكوالر« است. دايمون 
نوشته: »شنيده ام كه تقصير بر گردن طمع سازماني، ضعف 
در مديريت ش��ركت ها، جابه جايي فرصت هاي شغلي از 
فناوري هاي جدي��د، مهاجرت يا تجارت و فقدان فناوري 
افزايش بهره وري انداخته شده است. يكي ديگر از تصورات 
مشترك اين است كه سرمايه داري و سرمايه گذاري آزاد 
شكست خورده اند. فكر مي كنم بعضي از اين استدالل ها 
خيلي با مس��اله اصلي فاصله دارند.« يك��ي از اين موارد 
قلمداد كردن شكاف ثروت به عنوان معياري براي سنجش 
نقص هاي س��رمايه داري است. اگر دس��تمزدها زيادي 
افزايش يابند، فدرال رزرو براي آنها سقف تعيين مي كند. 
ظاهرا سياست اين است. اگر امريكايي ها با درآمد متوسط 
نمي توانند پس انداز كنند، آنگاه فاصله آنها با ثروتمنداني كه 
در حال خريد دومين خانه، سهام و اوراق قرضه هستند تنها 
در شرايطي كاهش خواهد يافت كه كنگره براي درآمدهاي 
آنها از طريق ماليات سقف تعيين كند. مردم اميدوارند اين 
پول ها مجددا توزيع شود و شايد براي ارتقاء بيمه سالمت يا 
كمك هزينه تحصيل در دانشگاه هاي دولتي هزينه گردد. 
همه اينها احتماال مورد استقبال قرار مي گيرد و سرمايه داري 
را هم نمي كشد. اما مساله اين است كه چه كسي منتظر 
اجراي آنها خواهد ماند؟ مشكل پوپوليسم يا سرمايه داري 
يا ترامپ ملقب به »مرد تعرفه اي« نيست. صنعت سياست 
مشكل دارد. صنعتي كه در آن »اراده سياسي« تنها تا روز 
انتخابات دوام مي آورد و اندكي پس از آن ناپديد مي شود يا 
از سوي مخالفان مورد حمله قرار مي گيرد، كاري از پيش 
نخواهد برد و اينچنين اس��ت كه انتقاده��ا از نقص هاي 
سرمايه داري و پتانسيل انقالب در ۱۰ سال آينده همچنان 
شنيده خواهند ش��د. علت اين است كه هيچ كاري براي 

درمان داليل اصلي مشكل انجام نمي شود.

  يكي از مهم ترين دوران هايي كه ديدرو 
از سر گذراند، ايام مش�ورت دادن به ملكه 
روسيه بود. با وجود توصيه هاي گاه وبي گاه 
ديدرو، و محبت كاترين كبير به او، هيچ كدام 
از آن مش�ورت ها عملي نمي شد. كاترين 
به او نوش�ت: »نتيج�ه اصول واالي ش�ما 
كتاب هايي خ�وب اس�ت و اقداماتي بد«. 
در چش�م ملكه، خياالت روش�نفكرانه او 
به هيچ وجه با واقعيت نمي س�اخت و نتايج 
ش�ومي به بار مي آورد، مثل عصر وحشت 
كه پس از انقالب فرانس�ه رخ داد. اگر حق 
با ملكه روس باش�د، پس چرا امروز بايد به 

ديدرو اهميت بدهيم؟
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 بانك ها قرار است 
در سال رونق توليد چه كنند

بانك ها همواره به عنوان اصلي ترين تأمين كننده 
مالي بنگاه هاي اقتصادي ش��ناخته مي شوند؛ اما 
در س��الي كه »رونق توليد« نام گرفته، قرار است 
بانك ها چه كاري انج��ام دهند؟ محمد ربيع زاده، 
عضو اسبق هيات مديره بانك صادرات، در يادداشتي 
براي ايرنا نوشت: با توجه به بانك محور بودن اقتصاد 
كشور، در هر موقعيتي كه بحث رونق توليد مطرح 
مي شود، نقش بانك ها در اين حركت حياتي مورد 
پرسش قرار مي گيرد. قانون به صراحت 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 
)با ضوابط اسالمي( به منظور تنظيم گردش صحيح 
پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد كشور«. 
يكم؛ استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و 
عدل. براي تحقق رونق توليد الزم است نظام پولي 
و اعتباري كش��ور مورد آسيب شناسي 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، نظارت ها و عملكردها س��دي در 
برابر رانت خواران و س��وداگران ضدتوليد داخلي 
بوده اس��ت؟ آيا حق بانك و توليدكنندگان و همه 

ذي نفعان رعايت شده است؟
آي��ا دور از عدل نيس��ت اگر بي��ش از ۱۱ درصد از 
امانت هاي م��ردم در بانك ها به ش��كل مطالبات 
غيرجاري قفل ش��ده و بي��ش از ۶۰ درصد 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 مي ش��وند. آيا 
معادل آن در دفاتر متقاضيان تسهيالت نيز چنين 
ثبت هايي و التزام به قرارداد واقعي عقود مشاهده 
مي شود؟ به قول استاد فقيد دكتر علي اصغر هدايتي 
در يك بستر اس��المي 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 مي تواند به 
رونق توليد كمك كند. افزايش سرمايه بانك ها كه 
در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي به آن توجه خاصي ش��ده، مي تواند حركتي 
ش��تاب دهنده براي رونق توليد باشد. هر حركتي 
كه بخواهد بدون افزايش س��رمايه بانك ها به آنها 
براي اعطاي تس��هيالت فش��ار وارد كند، خودش 
توليدكننده فس��اد و بي نظمي خواهد شد و حتي 
بر ضد توليد خواهد بود. تالش براي خروج بانك ها 
از بنگاه داري خارج از س��قف مجاز، وصول نقدي 
مطالبات غيرجاري از افرادي كه در مس��ير توليد 
نبوده و نيستند، حمايت هاي قاطع از توليدكنندگان 
كه ناخواس��ته دچار بدهي به نهادهاي مختلف از 
جمله بانك ها ش��ده اند و تعيين تكليف مطالبات 
بانك ها از دولت مي توان��د تا حدود زيادي گردش 

صحيح پول و اعتبار را ايجاد كند.
همچني��ن نقش بانك ه��ا در رونق تولي��د، در دو 
رويكرد قابل بررسي است: يكم، رويكرد كالن و از 
جنبه منافع ملي كه در قوانين مادر و سياست هاي 
كلي نظام آمده است. دوم، رويكرد خرد و از جنبه 
منافع نظام بانكي و بطور مشخص منافع هر بانك. 
بانك ها 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 چشم انداز ۱۴۰۴، ايران بايد 
به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري منطقه با 
رشد مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد 
سرانه و اشتغال كامل برسد. اين چشم انداز مبناي 
تنظيم سياست هاي كلي برنامه هاي پنج ساله بوده 
و افق جهت گيري كلي فعاليت ها را در ابعاد مختلف 
مشخص مي كند. آنچه در ارتباط با اين برنامه و نقش 
بانك ها در توسعه اقتصادي بايد موردتوجه دقيق 

قرار گيرد به اين شرح است: 
استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات 
كاال و خدمات، تحقق رش��د اقتصادي پيوس��ته، 
باثبات و پرشتاب متناس��ب با اهداف چشم انداز، 
ايجاد اش��تغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، فراهم 
نمودن زمينه هاي الزم براي تحقق رقابت پذيري 
كاالها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي، 
تالش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر 
منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين، 
پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني 
و پژوهشي، توسعه روستاها، هم افزايي و گسترش 
فعاليت هاي اقتص��ادي در زمينه هايي كه داراي 
مزيت نس��بي هس��تند، از جمله صنعت، معدن، 
تجارت، مخابرات، حمل ونقل و گردشگري، به ويژه 
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي 
پشتيبان آن. در ارتباط با رويكرد دوم، بانك ها بايد 
بين منافع خود )ذي نفع��ان بانك( و منافع كالن 
ملي تعادل ايجاد كنن��د. ارزيابي عملكرد بانك ها 
از نظر كّمي نشان دهنده اين است كه بانك ها در 
حد توان مالي خود بخشي از سپرده هاي مردم را 
به رونق توليد )و در سال هاي اخير با درصد بااليي 
به س��رمايه در گردش( تخصيص داده اند )حدود 
۳۰ درصد تس��هيالت بانك ها به بخش صنعت و 
معدن اختصاص يافته كه از اين ميزان، ۸۰ 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، مشكالت بيكاري، كمبود نقدينگي بنگاه ها، 
تعطيلي يا نيمه فعال بودن بس��ياري از واحدهاي 

توليدي ارزيابي نمود. 
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سرايت »جهش قيمتي« به مسكن مهر

رشدقيمتمناطقحاشيهاي

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
از ابتداي سال 97 هم زمان با رشد قيمت ارز و سكه 
قيمت مسكن نيز دچار تنش شده و قيمت  واحدهاي 
مسكوني همگام با رش��د نرخ تورم در برخي از نقاط 
كشور شاهد افزايش 30 تا 70 شد. دراين بين 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 به خصوص تهران رش��د قيم��ت اجاره و 
خريدوفروش مس��كن در خود ش��هرها بوده است. 
چراكه بخش اعظمي از ش��هروندان توانايي تأمين 
اجاره بها 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. بررسي هاي ميداني بازار مسكن در شهرهاي 
اقماري نيز به وضوح نشان مي دهد قيمت هاي 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 قيمت ها 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 
زمزمه هاي رشد قيمت شنيده شود؛ و از آنجايي كه 
ش��هرهاي اقماري اين كالنش��هر نوع��ي الگو براي 
شهرهاي جديد است انتظار رشد قيمت در شهرهاي 

جديد نيز دور از ذهن نيست.

نگاهيبهآخريننرخهايمسكنمهر
آخرين نرخ هاي پيش��نهادي از واحدهاي مس��كن 
مهر پرديس در بهمن ماه ۱397 حدود ۱۵0 تا ۲70 
ميليون تومان است. در پرند نيز با ۵۵ تا 90 ميليون 
تومان يك واحد امكان خريد يك واحد مسكوني در 
بهمن ماه وجود داشت. همچنين در هشتگرد قيمت 
مس��كن مهر كمي بيش از ۶0 ميلي��ون تومان بود. 
ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان غير مس��كن 
مهر در ش��هر جديد پرديس حدود 3 ت��ا ۶ ميليون 
تومان بسته به ويژگي هاي 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 ۲ تا ۶ ميليون 
تومان خريد و فروش مي شود. اين در حالي است كه 
واحدهاي مسكوني احداث شده روي زمين هاي ۵00 
تا هزار مترمربعي در اين شهر جديد، بطور ميانگين، 
حدود يك تا ۴ ميليارد تومان قيمت گذاري مي شود 
كه اين قيمت گذاري بسته به شرايط اين نوع امالك، 

متفاوت است.
 در عين حال، به نظر مي رس��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 ۱00 تا 300 ميليون تومان به بازه 300 

تا ۵00 ميليون تومان افزايش يافته است.
به گفته بسياري از دالالن مسكن قيمت هاي 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. 

رشدقيمتدورازانتظارنبود
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 مي دهد. مهدي س��لطان محمدي 
گفت: دراين بين ش��هرهاي اقماري با فاصله زماني 
نسبت به شهرهاي متوسط به همبستگي قيمت ها 
واكنش نش��ان مي دهد 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 97، برخي از مناطق 
۲۲ گانه 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 9۶ حدود ۲.۵ 
برابر و قيمت محصوالت تأسيساتي مرتبط با بخش 
مكانيك و برق 3 برابر 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��ته تر و كندتر بوده است و به نظر 
مي رسد، اين ش��هرها به علت نبود توانايي خريد در 
ماه هاي آتي وارد فاز ركود ش��ود. چراكه اين جوامع 
ش��هري پذيرايي اين حجم از افزاي��ش قيمت ها را 

نداشته است.

رونقمسكنمهر
بعدازفروكشبحرانسيالب

در همين زمينه، محمدعلي مهري، كارشناس ارشد 
شهرسازي گفت: برنامه كالن پروژه مسكن ِمهر براي 
تأمين مسكن قشر ضعيف جوامع شهري با استفاده 
از زمين هاي رايگان يا خيلي ارزان در حاشيه و حتي 
خارج از محدوده خدماتي شهرها با مصالح كم كيفيت 
و بدون داشتن مجري ذي صالح از سوي دولت نهم 

اجرا و در ابتدا با تقاضاي بسياري مواجه شد.
وي گفت: اما بعد از مدتي به علت نبود زيرساخت هاي 
حمل ونقل و زيس��ت محيطي پروژه هاي شهرهاي 
اقماري حين ساخت و سپس توسط بخش تقاضاها 
تحريم و خيلي از متقاضيان كه ثبت نام كرده بودند 
به تكاپوي پيش فروش و فروش واحدهاي ثبت نامي 
كرده اند.مهري گفت: به علت دوري از مراكز شهري 
و خدماتي، نب��ود امكانات زيرس��اختي و رو بنايي، 
عدم وجود س��اير كاربري ه��اي الزم در مجتمع ها 
تكميل ش��ده و همچنين كمبود منابع براي تأمين 
زيرس��اخت هاي حياتي باعث شد بيشتر واحدهاي 
ش��هرهاي اقماري خال��ي يا به عنوان مس��كن دوم 

استفاده شوند.

طغيانگرانيباعثتكميلپروژههاشد
اين كارشناس شهرس��ازي بابيان اينكه اين شرايط 
ب��ه نحوي ج��دي بود كه دول��ت نيز رون��د تكميل 
واحدهاي نيم��ه كاره را تعطيل كرد، گفت: با طغيان 
گران��ي ماه هاي اخير ب��ه بهانه گراني ارز و س��كه و 
متعاقب آن كاالهاي اساس��ي، مصالح ساختماني و 
شايعات، مس��كن نيز يك باره با افزايش قيمت هاي 
تا چند صددرصدي ش��رايط را به مس��يري ُبرد كه 
اكثر متقاضيان موثر مس��كن و افرادي كه از طريق 
وام مسكن متقاضي مس��كن بودند مستأصل شدند 

و راه حلي جز ورود به شهرهاي اقماري نداشتند.
وي گفت: به هرحال 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 قيمت ها 
گران تر ش��د، گفت: اين ب��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 مي توانند 
باقيمت باالتري به بازار عرضه كنند. به همين دليل 
در ُبحبوحه اي��ن گراني ها تم��ام خانه هاي كلنگي 
بدون متقاضي در حاش��يه، مسكن هاي مهرشهرها 
و حتي روس��تاهاي بزرگ جان گرفتند و به سرعت 
توانستند جايگزين واحدهاي آپارتمان متراژ پايين 

در محله هاي 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 قيمت ها توانس��ت از بي توجهي 
چندس��اله نجات يابد و اعتباري كسب كند. مسكن 
مهري كه تا سال گذشته حتي اقشار ضعيف جامعه 
از انتخاب ناچاري آن اِبا داشتند يك شبه و در تالطم 
گراني ه��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 گراني هاي 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 
گرايش ها به مسكن مهر مربوط به عدم جواب دهي 
سرمايه و دارايي هاي اقشار مصرف كننده براي خريد 
مسكن در شهرهاي مادر بود به همين منظور به ناچار 
به مس��كن مهر كه قيمت نسبتًا مناسب تري داشت 
روي آوردند. اين مباحث باعث ش��د فروشندگان و 
مالكان مسكن مهر نيز همپاي ديگر فروشندگان ساير 
محله ها و حتي گام��ي فراتر قيمت ها را به انتخاب و 

باب ميل خود افزايش دهند.
وي گفت: ح��ال متقاضيان اين تص��ور را دارند اگر 
امروزه خانه اي براي خود مهيا نكنند روزبه روز ارزش 
پول آنها تن��زل مي يابد و حت��ي در هفته و ماه هاي 
آينده نمي توانند 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��ده اي براي خود كس��ب و چراغ هاي خاموش 
واحدها و بلوك ها اين ش��هرهاي اقماري در تاريكي 

ماه هاي گذشته روشن شود.
مه��ري گفت: الزم به ذكر اس��ت تخريب تعدادي از 
مسكن هاي در مسير س��يل هاي اخير مجدداً تقاضا 
براي افزايش مس��كن مهر ايجاد مي كند. بطوري كه 
ارزان بودن اين واحدها در مقايسه با ديگر مسكن ها 

به عنوان جايگزين براي خانه هاي تخريب شده و آن 
دس��ته از افرادي كه اندك سرمايه اي دارند و منتظر 
س��اخت مس��كن و حمايت هاي دولت��ي نمي مانند 

مناسب است.
وي درنهايت گفت: قيمت هاي فزاينده مسكن مهر در 
ماه هاي اخير ناشي از تقاضاي افرادي است كه توان 

مالي براي واحدهاي ديگر ندارند.

مقولهايبسيارجدي
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 
جاده  جمعي��ت س��رريز كالنش��هرها رادارند و هر 
ن��وع تنش قيمتي باعث افزايش حاشيه نش��يني در 
كالنشهرها مي ش��ود.وي گفت: نياز است ابزارهاي 
جدي براي كاهش يا تثبيت قيمت هاي مس��كن در 
شهرهاي اقماري اعمال شود چراكه در ماه هاي آتي 
هجوم متقاضيان به ش��هرهاي اقماري به علت رشد 
چند برابري قيمت هاي مس��كن و اجاره نشيني در 
كالنش��هرها و افزايش نرخ تورم دور از ذهن نيست و 
مطمئنا در پس هجوم تقاضا مصرفي رشد قيمت ها 
سردرگمي مصرف كنندگان و دالل بازي و سفته بازي 

وجود دارد.

3تحليلمقطعي
برايواحدهايشهرهاياقماري

در همين رابطه، عطا آيت اللهي 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 جابه جايي سفته بازي و داللي وجود دارد.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: هم اكن��ون قيمت 
واحدهاي مسكوني در ش��هرهاي اقماري دچار تب 
داللي ش��ده و به هيچ عنوان رس��مي نب��وده و فاقد 
متقاضي مصرفي است چراكه آمارها نشان مي دهد 
تعداد معامالت واقعي و انجام شده در چند ماه اخير 

در شهرهاي جديد در حد انگشت شمار بوده است.
وي بابيان اينكه در حال حاضر التهاب قيمت مسكن 
بعد از يك فاصله زماني وارد ش��هرهاي جديد شده 
اس��ت، گفت: اين بي نظمي ناش��ي از ع��دم كنترل 
قيمت هاي مسكن در ش��هرها و كالنشهرها است و 

متأس��فانه با وجود صحبت ها و سخنراني ها متعدد 
مسووالن در رسانه ها اقدامات شايسته اي براي تنظيم 
قيمت هاي بازار مسكن انجام نشده 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 سال هاي اخير تعداد پروانه ساخت 
به شدت كاهش يافته و حتي بر اساس آمارهاي بانك 
عامل بخش مسكن طي ۱0 ماهه سال 9۶ حدود ۲9 
هزار و 3۵۸ فقره تسهيالت ساخت مسكن پرداخت 
بوده كه اين عدد در سال 97 به ۲3 هزار و 700 فقره 

كاهش يافته است.
آيت اللهي 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 ۴ شهر جديد 
پرند، پرديس، هش��تگرد و انديشه پناه خواهند برد. 
در اين ميان به نظر مي رس��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 مي دانيد در 
 حال حاضر ش��هر جديد انديش��ه طاليه دار افزايش 
قيمت ها اس��ت.وي گفت: اتفاق بعدي در شهرهاي 
جديد مربوط ب��ه افزايش قيمت ه��ا در اين مناطق 
اس��ت به طبع زماني كه متقاض��ي مصرفي در يك 
محدوده زياد شود دالل بازي و قيمت هاي كاذب به 
وجود مي آيد بنابراين انتظار بعدي در شهرهاي جديد 

انتظار داللي و قيمت هاي حبابي است.
اين كارش��ناس گفت: اتفاق س��وم مربوط به ركود 
تورمي است زماني كه قيمت هاي مسكن به صورت 
دلخواه و بدون نظارت افزايش پيدا كند اين بازار دچار 
ركود تورمي مي شود بنابراين به نظر مي رسد در چند 
ماه اول ش��اهد رونق در ماه هاي تابستان رو به پاييز 
شاهد ثبات و در ماه هاي پاييز و زمستان شاهد ركود 
تورمي در بازار مسكن شهرهاي جديد باشيم. البته 
تمامي اين پيش بيني ها مي تواند با مديريت صحيح 

روند مثبتي به خود بگيرد.
وي درنهايت گفت: با تحليل هاي فوق به نظر مي رسد 
در روزهاي آتي ش��اهد رونق تنشي و در ادامه ركود 

تورمي در شهرهاي اقماري كالنشهرهاي باشيم. 

افزاي��ش حج��م نقدينگي، 
ب��دون وج��ود برنامه ريزي و 
زمينه سازي مناس��ب براي 
جذب و به كارگيري در جهت 
رونق بخش ه��اي مختل��ف 
اقتص��اد، موج��ب آس��يب 
رساندن به همان بخش هايي 
خواهد ش��د ك��ه در صورت 
برنامه ري��زي مناس��ب براي 
جذب نقدينگي، مي توانس��تند از آن منتفع ش��وند. 
س��يل اخير كه بخش هاي قابل توجهي از استان هاي 
شمالي و غربي كشور را در برگرفته است، مثال مناسبي 
براي تجسم نحوه هجوم نقدينگي است. استان هايي 
كه تا سال گذشته به دليل خشك سالي و عدم تغذيه 
مناسب تاالب ها از هجوم ريز گردها و نبود منابع آبي 
براي رشد و توس��عه بخش هاي مختلف كشاورزي و 
صنعتي رنج مي بردن��د، در حال حاضر به دليل هجوم 
سيالب و زيرآب رفتن زمين هاي كشاورزي و نابودي 
تأسيسات و زيرس��اخت ها، دچار زيان هاي هنگفتي 
شده اند. اگر براي جذب اين حجم عظيم از آب ورودي، 
برنامه ريزي صحيح وجود مي داشت، آب شيريني كه 
الزمه رشد و توسعه و آباداني اين بخش ها بود، تبديل 
به عاملي براي نابودي جان و مال مردم نمي شد. مشابه 
اين سيل ويرانگر اما در بستر اقتصاد، بيش از يك سال 
است كه تمام بخش هاي كشور را درگير خودكرده است، 
بطوري كه حتي افراد ساكن در دوردست ترين مناطق 
كشور نيز، از آس��يب و گزند اين سيل ويرانگر در امان 
نمانده اند. قطعًا تبعات هجوم سيل نقدينگي سرازير 

شده در جامعه، برخالف س��يل اخير، به اين سادگي 
فروكش نمي كن��د، كما اينكه با وجود تمام تالش ها و 
سياست گذاري هايي كه از سال گذشته انجام شده است، 
همچنان ش��اهد هجوم سيل نقدينگي به بخش هاي 
مختلف اقتصاد كشور هستيم. متأسفانه سهل انگاري 
و عدم درك و برنامه ريزي صحيح براي شناسايي منشأ 
بروز مشكالت و برخورد جزيره اي با آن، موجب شده تا 
با ادامه دار شدن شرايط نابسامان اقتصادي، هزينه ها و 
منابع ملي بسياري تلف شود. متأسفانه، در زمان بروز 
نابساماني ها، به جاي شناسايي علل و برخورد با ريشه 
مشكالت، به دنبال مرهم موقتي گذاشتن بر معلول ها 
مي روي��م. نمونه بارز آن، برخورد قهري و س��طحي با 

دالالن و اختص��اص چندين ميلي��ارد دالر ارز ۴۲00 
توماني از بيت المال براي واردات كاالهاي اساسي بود 
كه با وجود تمام مبالغ هزينه شده، شاهد افزايش قيمت 
اين كاالها بوديم. محصول ورودي به بازار، آخرين حلقه 
زنجيره توليد است و قطعًا نمي توان با تحميل تورم و 
هزينه هاي سنگين به س��اير حلقه هاي اين زنجيره و 
واردكردن محصول ب��ا ارز ارزان قيمت از طرف ديگر، 

باعث تنزل قيمت در كاالي توليدي شد.
 بخش مسكن نيز در سال گذشته ازجمله بخش هايي 
بود كه افزايش قيمت و تورم باعث تالطمات بسياري در 
آن شد. اين بخش كه تأمين كننده يكي از اساسي ترين و 
حياتي ترين نيازهاي افراد جامعه محسوب مي شود، به 

دليل وابستگي قابل توجه به بخش هاي اساسي اقتصاد 
كشور، معمواًل از گزند نوسانات سياسي و اقتصادي در 
امان نمي ماند. در سال گذشته، با وجود افزايش بيش 
از 300 درصدي قيمت ارز، ش��اهد رشد حدود ۱۲0 
درصدي قيمت ملك در بخش هاي 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 بخش هاي 
اقتصاد، ميزان ساخت و عرضه مسكن نيز كاهش يافت. 
اين كاهش عرضه در كنار افت توان مالي خريداران براي 
تهيه مسكن مناسب، باعث افزايش تقاضا در بازار رهن و 
اجاره و از طرف ديگر، موجب هجوم خريداران به مناطق 
حاشيه اي شهرها شد. در كالن شهرها كه افزايش قيمت 
ملك، نسبت به شهرهاي كوچك، بسيار قابل توجه تر 
بود و همچنين به دليل جمعيت قابل توجه اين شهرها، 
شاهد افزايش قيمت در بخش هاي حاشيه اي، مخصوصًا 
مسكن مهر بوديم. ازجمله داليل ديگري كه مي توان 
براي افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش قيمت ملك در 
بخش هاي حاشيه اي ش��هرها نام برد، ادامه دار شدن 
وضعيت تورم در س��ال جاري و ترس از افزايش مجدد 
قيمت ملك اس��ت. افرادي كه تا سال گذشته اميدوار 
به خانه دار شدن در مناطق مياني اين شهرها بودند، با 
افزايش قيمت ها و كاهش ارزش پول ملي، براي حفظ 
ارزش سرمايه اندك خود، اقدام به خريد ملك در مناطق 

حاشيه اي مي كنند.

 از ديدگاه ديگر، مي توان 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 اشباع شده اند 
و از س��ودهاي چند صددرصدي در اي��ن بازارها خبر 
نيست، سودجويان به فكر سرازير كردن نقدينگي به 
بخش مسكن افتاده اند. ازجمله داليلي كه مي تواند اين 
احتمال را تقويت كند مي توان به عدم تناسب عرضه و 
تقاضا در اين بخش نام برد. معمواًل دالالن با فعاليت در 
بازار معامالت مسكن، اقدام به افزايش كاذب قيمت ها 
مي كنند. اين افراد، بدون ورود به بخش ساخت امالك 
كه فراين��دي طوالني مدت و هزينه بر اس��ت فقط در 
بخش معامالت فعال هستند. البته بايد توجه داشت كه 
زنجيره توليد مسكن هم در ماه هاي 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 نمي رسد بتوان بازار مسكن را 
جداي از ساير بخش هاي اقتصاد تحليل كرد. درحالي 
كه تورم بيش از 30 درصد است، چگونه مي توان انتظار 
عدم افزايش قيمت ملك را در سال جاري داشت؟ البته 
بررسي آمارها و اعداد و ارقام اعالم شده در دوماهه اخير 
نيز عدم تحقق اين پيش بيني ها را تاييد كرده است؛ اما 
در انتهاي مطالب بازهم تأكيد مي شود كه براي داشتن 
تحليل صحيح در مورد شرايط بازار ملك، بايد اين بازار 
را در ضمن شرايط كلي اقتصاد مورد كاوش قرارداد و بايد 
توجه داشت كه اقتصاد زنجيره به هم تنيده اي متشكل 
از بخش هاي مختلف و متأثر از ساير شرايط سياسي، 

اجتماعي و فرهنگي جامعه است.

 Tue. Apr16. 2019   سه شنبه   27 فروردين 1398   10 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1356 

مسكنمهرهم
واردبازيگرانيشد
ليال درخشان |روزنامه نگار|

نام پروژه مس��كن مه��ر كه مي آي��د ناخودآگاه 
واحدهايي فاقد كيفي��ت و نابرخوردار از حداقل 
امكانات زيس��تي به ذهن متبادر مي ش��ود. هر 
چند كه قطعا بخش هايي از اين پروژه از كيفيت 
و استانداردهاي الزم برخوردار هستند و به لحاظ 
جانمايي نيز در مكان هاي مناسب ساخته شده اند 
اما در كل مس��كن مهر به نمايه اي از پروژه هاي 
بي كيفيت و نماد مسكن محرومان و تهيدستان 
مبدل شده اس��ت، در اين بين، البته صفاتي كه 
عباس آخوندي- وزيرس��ابق راه وشهرسازي- 
نظيرمزخرف، سيب گنديده، پروژه خانمان برانداز 
و... به مسكن مهرنس��بت مي داد بيش از پيش 
سبب ش��د كه وجهه پروژه هاي مسكن مهر نزد 
افكار عمومي خدشه دارشود. با اين تفاسير، وقتي 
مي شنويم كه مسكن مهر هم خودش را به گراني 
بي ضابطه و افسار گسيخته 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 
گزارش هاي 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 دفتربرنامه ريزي 
واقتصاد مسكن وزارتخانه راه و شهرسازي، قيمت 
مسكن در اسفند ماه سال گذشته نسبت به مدت 
مش��ابه درسال 9۶ با رش��د 97 درصدي مواجه 
شد. همچنين متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني تهران در سال 97 ازميانگين مترمربعي 
س��ه ميليون تومان به متر مربع��ي ۱0 ميليون 
تومان افزايش يافت كه البته بر اساس آمارها در 
فروردين ماه سال جاري اين عدد به متر مربعي 
۱۱ ميليون تومان افزايش يافته اس��ت.در عين 
حال بررس��ي رفتار بازار مسكن بيانگر آن است 
كه اساس��ا تهران به عنوان مرجع قيمت گذاري 
بخش مسكن هميش��ه نقش آفرين بوده است، 
بطوري كه به محض تغيير قيمت ها در پايتخت، 
مسكن ساير كالنشهرها و شهرها با اندكي تاخير 
دستخوش تغييرات قيمتي مي شوند بطوري كه 
تورم مسكن به مثابه يك بيماري اپيدمي به فاصله 
كوتاهي به تمامي نقاط كشور سرايت پيدا مي كند. 
اما با وجود اينكه معادله مذكور به عنوان يك رويه 

ثابت بر روند بازار مسكن حاكم است، 
اما بنا به داليل مختلف و از جمله صفر بودن قيمت 
زمين در پروژه مسكن مهر، انتظارمي رفت كه اين 
واحدها دچار افزايش قيمت ها نشوند.اين درحالي 
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 
واحدهاي مسكوني مهر از مصالح ساختماني بهره 
گرفته شده است كه با در نظر گرفتن افزايش چند 
برابري نرخ مصالح ساختماني در سال گذشته و 
همچنين سايرهزينه هاي اجرايي كه براي توليد 
 يك واحد مسكوني صرف مي شود، ازاين منظر

مي ت��وان گف��ت گران��ي واحدهاي مس��كوني 
مهر داراي توجيه مي ش��ود.اما ع��الوه بر اين از 
ديگرمواردي كه عنوان دليل افزايش دو برابري 
قيمت مسكن مهر مي توان به آن اشاره كرد، مساله 
افزايش تقاضا براي سكونت در حاشيه كالنشهرها 
است. با توجه به اينكه متوسط قيمت هر متر مربع 
مسكن در كالنشهر تهران به متري ۱0 ميليون 
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 
سرپناهي براي خود خريداري كنند، شهرك هاي 
اقماري را بهترين گزينه براي خانه دارشدن خود 
يافتند و بي شك 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 
قيمت ها در اين بخش سبب شد كه دهك هاي 
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 
بدين ترتيب واحدهاي مسكوني مهرضمن اينكه 
جاذب سريزجمعيت كالنشهرها شدند به دليل 
تراكم تقاضا با افزايش دو برابري همراه شوند.به 
واقع مي توان گفت تحت تاثير مولفه هاي ياد شده، 
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 پروژه هاي مسكن مهر در برخي 
از شهرهاي جديد نظير شهر جديد پرديس سبب 
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 
در شهرهاي اقماري پايتخت بيشتر از اينكه ناشي از 
ارزش افزوده واقعي باشد، بيش از هر چيزي برگرفته 
از تورم قيمت مسكن طي سال گذشته بوده است.

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز



دانش و فن10اخبار

اما و اگرهاي يك تصميم 

ورود چشم بادامي ها به زير ساخت هاي ارتباطي كشور 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند كه سيستم هاي 
ارتباطي و اطالعاتي يك كش��ور بايد داراي باالترين 
سطح امنيتي باشد،  چرا كه به اعتقاد اين كارشناسان 
و صاحبنظران شبكه هاي مخابراتي و زيرساخت هاي 
ارتباطي از جمله حساس ترين تجهيزات يك كشور 
محسوب مي شود كه بايد از امنيت ويژه اي برخوردار 
باشد، از همين رو است كه طي چند سال اخير بسياري 
از كشورهاي سطح اول دنيا خواستار خروج چيني ها 
از تجهيزات مخابراتي خود شده اند،  چرا كه معتقدند 
سيس��تم ها و تجهي��زات مخابرات��ي چيني ها عالوه 
بر داراب��ودن حفره هاي امنيتي، ب��ه راحتي نيز مورد 

جاسوسي قرار  مي گيرد. 
بر اس��اس اين گزارش در س��اليان اخير پس از آنكه 
شركت هاي چيني توليدكننده تجهيزات مخابراتي 
توانس��تند جايگاه برجسته اي به عنوان تامين كننده 
تجهي��زات مخابرات��ي در سراس��ر دنيا پي��دا كنند، 
گزارش هاي متعددي در رابطه با ريسك هاي امنيتي 
استفاده از تجهيزات مخابراتي خارجي در كشورهاي 
مختلف منتشر شده اس��ت. علت اصلي نگراني هاي 
موجود در اين زمينه، اعتقاد متخصصين مخابراتي به 
اين موضوع است كه با ارتقاء سطح فناوري تجهيزات 
مخابراتي، كش��ف حفره هاي امنيت��ي در تجهيزات 
شبكه هاي 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، تصميم گيران دولتي در كشورهاي مختلف 
در واكنش به چالش هاي  امنيتي ذاتي كه در استفاده از 
تجهيزات مخابراتي خارجي وجود دارد، استراتژي هاي 
مختلفي را براي حفظ امنيت ش��بكه هاي اطالعاتي 
خود، در دس��تور كار خود قرار داده  اند. 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 مي شود. 

اين در حالي است كه چيني ها در اين عرصه نيز به توليد 

تجهيزات مخابراتي ورود كرده اند و بيشتر كشورهاي 
دنيا از تجهيزات مخابراتي چيني ها استفاده مي كند، 
اما با روي كار آمدن دولت ترامپ و بررسي هاي صورت 
گرفته توسط متخصصان بسياري از كشورها مشخص 
شد كه تجهيزات مخابراتي چيني ها نه تنها بي نقص 
نيس��ت بلكه داراي حفره هاي امنيتي زيادي است و 
حتي ترامپ در برهه اي از زمان با عنوان اينكه چيني ها 
با تجهي��زات مخابراتي خود از كش��ورهاي مختلف 
جاسوسي مي كنند اس��تفاده از تجهيزات مخابرات 
چيني ها 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 برند هاي 
چيني زدند مس��اله  اي كه با اعتراض صاحبان چيني 
اين برند مواجه شد اما كش��ورها يكي پس از ديگري 
در حال خارج كردن تجهي��زات مخابرايت برند هاي 
چيني به خصوص هواوي هستند و اين برند يكي پس 
از ديگري مشتريان خود را از دست مي دهد و همين 
مساله باعث شده است تا خسارت جبران ناپذيري به 

اين برندهاي چيني وارد شود. 
از سويي ديگر سياس��ت ديگري كه در كشورهايي با 
حساسيت هاي امنيتي كمتر دنبال مي شود استفاده 
از تجهي��زات مخابراتي توليد ش��ده در كش��ورهاي 
هم پيمان 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 ممنوعيت هاي جدي را بر استفاده 
از تجهيزات شركت هاي هوآوي و ZTE، خصوصا در 

بخش هاي زيرساختي خود اعمال كردهند.
اين در حالي است كه خبرگزاري فارس طي يادداشتي 
اعالم كرده است »اخيرا وزير ارتباطات از جمع آوري 
كامل روترهاي شركت  امريكايي سيسكو از شبكه ملي 
اطالعات به دليل مسائل پدافندي خبر داده است« و 
اعالم كرده »قرار اس��ت تجهيزات يك شركت چيني 
جايگزين اين تجهيزات شود،  مساله اي كه مي تواند از 
منظر امنيتي با توجه به وضعيت حساس ايران از منظر 
امنيتي و ارتباطي در منطقه و جهان، چالش هايي را 

ايجاد كند.«  حال در شرايطي كه بسياري از كشورهاي 
دنيا به دليل ضعف مسائل امنيتي شركت هاي چيني 
را كنار گذاشته يا در حال كنار گذاشتن هستند، چرا 
بايد تجهيزات مخابراتي و زير ساختي ايران به دست 
چيني هايي سپرده شود كه در حال از دست دادن بازار 
خود در دنيا هستند؟ و چرا به يك باره 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 تماس ها بي پاسخ 

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 توليد كنن��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 مناقصه ها 
به توليد كنندگان 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��المت نظام اداري كش��ور، مناقصات بزرگ 
خود را كه اغلب نيز به صورت محدود، ترك تشريفات 
و عدم الزام برگزار مي ش��وند ب��دون توجه به الزامات 

قانوني نظير انتش��ار عمومي گزارش  توجيهي ترك 
مناقصه، مبلغ و طرف نهايي معامله و خالصه اس��ناد 
مناقصه برگزار مي كنند، به نحوي كه كه اس��ناد اين 
مناقصات حتي جهت تطبيق فني با محصوالت داخلي 
نيز در اختي��ار توليدكنندگان داخلي قرار نمي گيرد، 
مساله اي كه براي بس��ياري از توليد كنندگان داخي 

توجيه پذير نيست. 
گفتني است مس��ووالن ارتباطي كشور در صورت 
تمايل مي توانند 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 

بي پاسخ ماند.
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انگج�ت | هوش مصنوعي ش��ركت »اوپن اي آي« 
)OpenAI( توانس��ت يك تيم حرفه اي از بازيكنان 
بازي اس��تراتژيك Dota 2 را شكس��ت دهد. اكنون 
اين هوش مصنوعي همه بازيكنان مدعي اين بازي را 

حريف مي طلبد.
بهترين بازيكنان بازي استراتژيك Dota 2 به دنبال 
افتخار شكس��ت دادن هوش مصنوعي شركت “اوپن 
اي آي “ هستند.نس��خه پنجم اي��ن هوش مصنوعي 
موسوم به OpenAI Five   توانست پنج بازيكن از تيم 
OG كه در سال 2۰۱۸ ميالدي موفق به كسب عنوان 
قهرماني جهان در اين بازي شده بودند را شكست داد.

سيستم يادگيري عميق اين هوش مصنوعي با تكيه 
بر روش هاي تهاجم��ي و غير متعارف از جمله احياي 
فوري قهرمانان يا همان هيروهاي بازي در مراحل اوليه 
و انتخاب هيروهاي ارزشمند، موفق شد. تيم OG در 
حالي مبارزه را واگذار كرد ك��ه اولين دور بيش از ۳۰ 

دقيقه به طول انجاميد.
شركت اوپن اي آي از اين رقابت استفاده كرد تا نشان 
دهد كه هوش مصنوعي مي توان��د در كنار بازيكنان 

انساني بازي كند و از سبك بازي آنها ياد بگيرد.
همگان مي توانند در اين نمايشگاه از ۱۸ تا 22 آوريل 
با اين هوش مصنوعي در هر دو حالت تيمي و رو در رو 
بازي كنند، اما نبايد انتظار داشته باشند كه برنده شوند، 
بلكه تنها مي توانند ببينند كه اين هوش مصنوعي چقدر 
خوب است.البته اين هوش مصنوعي استراتژي هاي 
كوتاه مدت را ترجيح مي دهد و در حال حاضر محدود 
به بازي با مجموعه اي از قوانين محدود است. بنابراين 
انسان ها هنوز در تصميمات و استراتژي هاي درازمدت 

بهتر هس��تند.اوپن اي آي يك ش��ركت پژوهش��ي 
غيرانتفاعي هوش مصنوعي )AI( اس��ت كه هدفش 
توسعه هوش مصنوعي بي ضرر )friendly AI( براي 
خدمت به بشريت است. اين ش��ركت براي همكاري 
آزادانه با س��اير موسسات و پژوهش��گران پتنت ها و 

تحقيقات خود را به صورت عمومي منتشر مي نمايد.
بخشي از انگيزه هاي بنيانگذاران اوپن اي آي، به ويژه 
ايالن ماسك و سام آلتمن به نگراني هايي كه در رابطه با 
تهديد هوش مصنوعي براي موجوديت هاي ديگر تصور 

مي شود، ذكر شده است.
اين آخري��ن نمايش عمومي رب��ات OpenAI بود، 
بنابراين متأسفانه بعيد است كه در آينده شاهد چنين 
مس��ابقه اي بين هوش مصنوعي و بازيكنان حرفه اي 
باش��يم.با اين حال اي��ن پيروزي نش��ان مي دهد كه 
Five به اندازه كافي قدرتمند است تا نه تنها در بازي 
Dota 2 بلك��ه در بازي ه��اي ديگر ب��ا مكانيك هاي 

متفاوت موفق شود.
توس��عه چنين نوعي از هوش مصنوعي به لحاظ فني 
منجر به آموختن تكنيك هايي مي شود كه مي توانند در 

ربات ها و خارج از دنياي بازي استفاده شوند.

 تك كرانچ | به نظر مي رس��د كه ش��بكه اجتماعي 
لينكدين به تقليد از اپليكيشن هايي مثل فيس بوك 
قابليت واكنش نشان دادن به پست هاي منتشر شده را 

به اين پلتفرم اضافه كرده است.
لينكدين كه يكي از بزرگ ترين شبكه هاي اجتماعي 
توسعه داده شده توسط شركت مايكروسافت به شمار 
مي رود، حاال به نظر مي رس��د كه مي خواهد از س��اير 
پلتفرم هاي موفق در جهان همچون فيس بوك تقليد 
كرده و قابليت هاي مشابهي را به پلتفرم خود بيفزايد.

لينكدين عالوه بر اليك كردن از اين پس به كاربرانش 
اين امكان را مي دهد تا به پست هاي منتشر شده و به 
اشتراك گذاشته شده از س��وي مخاطبان و دوستان 
خود واكنش نشان دهند. اين قابليت كه ظاهراً تحت 
 curious و celebrate، insightful عنوان هاي
به پلتفرم لينكدين اضافه شده است، به كاربران اجازه 
مي دهد تا در صورت نياز به پست هاي مورد نظر واكنش 
مربوطه را نشان دهند. به گفته بسياري از كاربران در 
فضاي مجازي اين قابليت ري اكش��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 
واكنش هاي مثبت، سازنده و مفيد نسبت به پست هاي 
منتشر شده دوستان خود نشان دهند.شبكه اجتماعي 
لينكدين طبق تازه ترين آمارهاي منتشر شده ميزبان 
بال��غ بر ۶۰۰ ميليون كاربر اس��ت كه برخالف س��اير 
شبكه هاي اجتماعي همچون فيس بوك و اينستاگرام، 
تنها به منظ��ور يافتن ش��غل، ارتباط با هم��كاران و 

اطالع رساني هاي كاري و تحصيلي استفاده مي شود.

گيزمك| امريكايي ها موفق به توليد آنتني شدند كه 
به اندازه اي كوچك است كه در جيب جا مي شود ولي با 
اين وجود مي تواند امواج راديويي را در مسافتي طوالني 

و حتي زير زمين و دريا پراكنده كند.
آزمايش��گاه ملي شتاب دهنده اس��لك كه متعلق به 
وزارت نيروي اياالت متحده امريكا اس��ت، يك آنتن 
جمع و جور ساخته كه مي تواند سيگنال هاي راديويي 
را در مسافت هاي طوالني هوايي، زير آب و حتي زمين 
پراكنده س��ازد.اين آنتن ۱۰ سانتي متري از اثر پديده 
»پيزوالكتريك« )فش��اربرقي( اس��تفاده مي كند تا 
امواجي با »فركانس خيلي پايين« )VLF( ايجاد 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 
۱2 برج بزرگ قرمز و س��فيد وجود دارد كه هدف آنها 
نگهداري كابل ها است كه هر كدام از يك شيب تا شيبي 

ديگر ۱.۷ تا 2.۶ كيلومتر اندازه دارند.
اين آنتن غول پيكر امواج راديويي را ارس��ال و دريافت 
مي كند. ولي مشكل آن اين است كه سيگنال ها را در 

مسافتي كوتاه ارسال يا دريافت مي كند.
ولي آنتن ساخته شده در »آزمايشگاه ملي شتاب دهنده 
اس��لك« )SLAC( تنه��ا ۳۰۰ پوند ب��وده و ۳۰۰ بار 
كارآمدتر از ديگر آتن هاي فشرده با اندازه ۳۰ متر است 
كه آزمايش شده اند. پهناي باند آن هم ۱۰۰ برابر بيشتر 

از ديگر آنتن ها است.
البته اين آنتن تنها براي ارس��ال امواج بزرگ نيست و 

مي توان طول موج را براي استفاده از آنتن تغيير داد.

انگجت| گزارش جديد نشان مي دهد درخواست هاي 
نيروي پليس امريكا براي دسترسي به اطالعات موقعيت 
مكاني تلفن هاي هوش��مند در ۶ ماه اخير به ش��دت 
افزايش يافته و حتي در يك هفته ۱۸۰ درخواس��ت 

ثبت شده است.
نيروي پليس تلفن هاي هوشمند را گنجينه اي از شواهد 
مي داند. در همين راس��تا منابع آگاه به نشريه نيويورك 
تايمز اطالع داده اند درخواست هاي نيروي پليس براي 
دسترسي به مخازن اطالعاتي تاريخچه موقعيت مكاني 
)Location History( موباي��ل از گ��وگل در ۶ م��اه 
اخير به ش��دت افزايش يافته است.هرچند حجم دقيق 
درخواست ها مشخص نيس��ت اما در يك هفته نيروي 
پليس ۱۸۰ درخواست ثبت كرده است. در برخي موارد 
چنين درخواست هايي وسيع تر و حتي شامل اطالعات 
صدها موبايل بوده اند.بسياري از اين درخواست ها مربوط 
به تعيين منطقه جغرافيايي است كه از گوگل مي خواهد 
اطالعات مكاني هر دستگاهي كه از منطقه اي معين در 
بازه زماني خاصي عبور كرده را در اختيار پليس قرار دهد.

در مرحله نخست گوگل اين اطالعات را بي نام مي كند اما 
اگر پليس اعالم كند اطالعات مذكور با رفتار يك مظنون يا 
شاهد همخواني دارد نام و مشخصات حساس را در اختيار 
Location History پلي��س ق��رار مي دهد.وج��ود

چندان عجيب نيس��ت. اين ويژگ��ي از 2۰۰۹ ميالدي 
تاكنون ارايه شده است و البته كاربر بايد رسمًا اجازه دهد 
تا گوگل بتواند اطالعات او را جمع آوري كند. در كنار اين 
موارد نگراني هاي حقوقي و فني زيادي درباره وابستگي 

روزافزون پليس به Location History وجود دارد.

شكست يك تيم حرفه اي بازي ويديويي از هوش مصنوعي »واكنش«
به لينكدين آمد

ارسال امواج راديويي زير زمين 
و دريا با آنتن تو جيبي

درخواست پليس امريكا براي 
دسترسي به اطالعات كاربران

رويداد

ساينس نيوز ديلي| سيستم هوش مصنوعي جديدي 
كه توسط پژوهش��گران چيني ابداع ش��ده، توانست 
باالترين نمره ماشين ها را در يك آزمون به دست آورد.

يك سيستم هوش مصنوعي چيني موفق شد باالترين 
نمره ماشين ها را در يك آزمون زبان انگليسي به دست 
آورد. اگرچه هوش مصنوعي از عهده رقابت با دانشجويان 
انس��ان برنمي آيد اما اين نمره، بهترين نمره براي يك 
ماشين به شمار مي رود.»هاي ژائو«، پژوهشگر »دانشگاه 
جيائو تونگ ش��انگهاي« چين و همكارانش براي اين 
بررسي، بيش از 2۵ هزار آزمون درك مطلب انگليسي را 

به هوش مصنوعي آموزش دادند.
هر مطلب آزمون، بين 2۰۰ تا ۳۰۰ واژه و مجموعه اي 
پرسش چند گزينه اي را ش��امل مي شد. اين بررسي، 
آزمون هاي��ي را در ب��ر مي گرفت كه براي س��نجش 
دانشجويان ۱2 تا ۱۸ سال طراحي شده اند. اگرچه پاسخ 
برخي از پرسش ها، مستقيمًا در متن وجود داشت اما 
بيش از نيمي از آنها، نيازمند استدالل بودند. براي مثال، 
يكي از پرسش ها مي خواهد كه بهترين موضوع را براي 

متن مورد نظر مشخص كنيد.
هوش مصنوعي پس از آموزش موفق شد مجموعه اي 
شامل ۱۴۰۰ آزمون را پشت س��ر بگذارد و نمره ۷۴ را 
كسب كند كه در ميان رتبه هاي حاصل از آزمون هاي 
ماشيني پيشين، بهترين نمره به شمار مي رود.ژائو در 
اين پژوهش، از يك سيستم مبتني بر هوش مصنوعي 

استفاده كرد كه مي تواند قس��مت هايي از متن كه به 
پرس��ش مربوط هستند، تش��خيص دهد و بهترين و 

منطقي ترين 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 ۷2 را در 
آزمون كسب كند. هوش مصنوعي تنسنت ياد گرفت 
اطالعات هر گزينه را مقايس��ه كند و تفاوت هاي بين 
آنها را براي يافتن پاس��خ به كار ببرد.درك زبان انسان، 
كار دش��واري براي هوش مصنوعي به ش��مار مي رود 
زيرا براي اين كار بايد مفاهيم و س��رنخ هاي نهفته در 
هر جمله را بفهمد.گروه ژائو قص��د دارند قابليت هاي 
هوش مصنوعي خود را بهبود بخشند. آنها براي اين كار، 
تالش مي كنند تا سيستم هوش مصنوعي را براي درك 
اطالعات هر جمله اصالح كنند و قابليت درك واژه ها را 

در آن گسترش دهند.

مشبل| در اين گزارش به كاربران واتس آپ آموزش 
داده مي ش��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 چالش هايي 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 اپليكيشن هاي پيام رسان 
و شبكه هاي اجتماعي است كه موجب نگراني خيل 
عظيمي از كاربران ش��ده اس��ت و آنها بدين ترتيب 
درص��دد يافتن راهي براي افزاي��ش امنيت و ارتقاي 

حريم خصوصي هستند.
اپليكيش��ن پيام رس��ان وات��س آپ ك��ه هم اكنون 
بزرگ تري��ن پلتفرم پيام رس��ان در جهان به ش��مار 
مي رود، ميزبان بالغ بر ي��ك ميليارد و ۳۰۰ ميليون 

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 پيام رسان 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 كرده اند كه تنها 
كافيست با فعال سازي تنظيمات واتس آپ در گوشي 
خود، دسترسي افراد غريبه را محدود و متوقف كنند.

اين بدان معناس��ت كه كاربران واتس آپ بايد بدين 
منظور وارد بخش تنظيمات اين پيام رس��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��ه اي 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 

تماس آنها را در گوش��ي خود ذخيره سازي كرده ايد، 
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 مي دهد.
اپليكيش��ن پيام رس��ان وات��س آپ ني��ز از قابليت 
Encryption End- to End يا رمزنگاري پيشرفته 
پشتيباني مي كند و از پروتكل هاي پيشرفت هاي براي 
حف��ظ حريم ش��خصي كاربرانش برخوردار اس��ت. 
اين اپليكيش��ن كه براي تمامي سيستم هاي عامل 
اندرويد، iOS و ويندوز قابل اس��تفاده است، در سال 
2۰۱۶ ميالدي لقب پركاربردترين پيام رسان 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 فيس بوك با در اختيار گرفت��ن و تصاحب 
شركت واتس آپ در س��ال 2۰۱۴، ۱۹ ميليارد دالر 
كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن 
قابليت هاي جديد به دنبال جذب و حفظ طرفداران 

اين پيام رسان بوده است.

كسب باالترين نمره  ماشين ها  در آزمون توسط  هوش مصنوعي مخفي كردن عكس پروفايل واتس آپ از ديد غريبه ها 
دريچه كاربر

بازار فروش رايانه راكدتر از هميشه
گارتنر| بر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده از سوي كارشناسان موسسه گارتنر بازار فروش 
رايانه هاي شخصي در سه ماهه نخست سال جاري 
ميالدي روندي نزولي را طي كرده اس��ت.با توجه به 
ركودي كه در سال هاي اخير گريبان گير بازار فروش 
گوشي هاي هوشمند و رايانه هاي شخصي و لپ تاپ 
شده است، بيشتر كارشناسان و تحليلگران فعال در 
حوزه فناوري برآورد كرده بودند كه بازار فروش اين 
محصوالت در سال هاي آتي روندي نزولي را تجربه 
خواهد كرد كه حاال به نظر مي رسد پيش بيني آنها 

درست از آب در آمده است.
 ميزان فروش رايانه و لپ تاپ در سه ماهه نخست سال 
2۰۱۹ ميالدي شاهد يك كاهش ۳ الي ۵ درصدي 
بوده و تنها ۵۸.۵ ميليون دستگاه رايانه در جهان به 
فروش رسيده است كه اين ارقام به وضوح نشان دهنده 
يك كاهش بي سابقه در استقبال كاربران از رايانه و 
لپ تاپ است.تحليلگران پيش تر نيز پيش بيني كرده 
بودند كه با توجه به رشد و شكوفايي قابل توجهي كه 
در صنعت گوشي هاي هوشمند به وجود آمده است، 
بازار فروش رايانه لپ تاپ و همچنين دوربين به ميزان 

قابل توجهي دچار ركود خواهد شد. 

استراليا هم استفاده از تجهيزات 
هواوي را كنار گذاشت

آسين ايج| مقامات چيني حاضر در سازمان تجارت 
جهاني به استراليا هشدار داده اند كه محدوديت هاي 
اعمال شده توس��ط اين كش��ور عليه شركت هاي 
مخابراتي چيني تبعيض آميز و غير رقابتي است.چين 
تصريح كرده كه رويه هاي استراليا ناقض قوانين تجارت 
جهاني است و بايد تغيير كند.به دنبال اعمال فشار 
امريكا بر استراليا، اين كشور استفاده از تجهيزات توليد 
شده توسط شركت هواوي براي توسعه شبكه نسل 
پنجم تلفن همراه خود را كنار گذاشت و هرگونه خريد 
تجهيزات از هواوي را ممنوع كرد. اكثر كش��ورهاي 
اروپايي در برابر اين فشارها مقاومت كرده و رويه هاي 

متفاوتي را در پيش گرفتند.
نماينده چين در سازمان تجارت جهاني در اين مورد 
گفته است: اقدامات استراليا تأثير بزرگي بر تجارت 
بين المللي دارد و ارتباطي با موضوع امنيت سايبري 
نداش��ته و تنها به منزوي شدن كشورها مي انجامد.

چين همچنين از اينكه استراليا هيچ سند رسمي در 
مورد اين ممنوعيت منتشر نكرده گله كرده و خواستار 
همكاري بين المللي براي حل چالش هاي مربوط به 
امنيت سايبري و امنيت شبكه هاي نسل پنجم شده 
است. استراليا ممنوعيت مذكور را از ۱۸ سپتامبر سال 
2۰۱۸ عملياتي كرده، اما هنوز واكنشي به اعتراض 

مقامات چيني نشان نداده است.

درخواست از مردم براي 
نامگذاري يك منظومه شمسي 

بي بي س�ي | س��تاره شناس��ان از مردم كمك 
خواسته اند تا نام يك سياره در منظومه شمسي را 
انتخاب كنند. اين سياره در سال 2۰۰۷ كشف شده 
اما تاكنون نامگذاري نشده است.ستاره شناسان از 
مردم عادي خواسته اند تا در نامگذاري يك سياره 
منظومه شمس��ي به آنها كمك كنند.اين س��ياره 
كوتوله كه در س��ال 2۰۰۷ ميالدي كشف شده در 
فاصله اي دورتر از نپتون دور خورشيد مدار مي زند و 
 OR۱۰ 2۰۰۷ )22۵۰۸۸( از زمان كشف تاكنون

ناميده مي شود.
اكنون كاش��فان اين س��ياره از مردم خواسته اند 
تا نام بهتر و جذاب تري ب��راي آن انتخاب كنند. 
گزينه هاي انتخابي نيز Gonggong، Holle و 
Vili هستند.هر نام كه در اين گزينش برنده شود 
بطور رس��مي به بنياد بين المللي ستاره شناسي 
اراي��ه خواه��د ش��د.Gonggong الهه چيني 
براي آب اس��ت. در افسانه هاي چيني اين الهه به 
ايجاد سيالب مشهور است.Holle الهه زمستاني 
باروري، تولد دوباره و زنان در اروپا بوده اس��ت. از 
سوي ديگرVili نيز يك الهه lتعلق به شمال اروپا 
است. دانشمندان اين نام ها را با توجه رنگ سياره 
و انتظار ۱2 ساله 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 
ورزش دو تيم ۶ نفره در زميني با سه دروازه با يكديگر 
رقابت مي كنند.بس��ياري از ورزش ها ريشه اي چند 
صدساله در سنت هاي انساني دارند. اما به نظر مي رسد 
اكنون رايانه ها ورزش هاي جديد را خلق مي كنند.
درهمين راس��تا ش��ركت طراحي AKQA ورزش
Speedgate را معرفي كرده اس��ت. اين نخستين 
ورزش��ي اس��ت كه با كمك هوش مصنوعي انجام 
مي ش��ود.در ورزش مذكور تيم هايي ۶ نفره در يك 
زمين بازي با ۳ دروازه باز با يكديگر رقابت مي كنند. 
هنگامي كه توپ به دروازه اصلي پرتاب مي شود تيم 
يك امتياز دريافت مي كند. همچنين اگر توپ از دروازه 

كمانه كند، تيم امتيازي اضافي نيز دريافت مي كند.
بازيكنان نيز بايد مدام در حال حركت باشند و توپ نيز 

بايد هر سه ثانيه حركت كند.
AKQA براي ابداع اين باز ي اطالعات ۴۰۰ ورزش 
فعلي در يك ش��بكه هوش مصنوع��ي وارد كرد. در 
مرحله بعد طرح اوليه اي از ورش ها و قوانين به وجود 
آمد. بسياري از اين ورزش ها و قوانين غير واقعي بودند. 
بنابراين كارشناسان به تدريج ويژگي هاي مناسب را 
جدا كردند و در نهايت سه ورزش باقي ماند. در مرحله 
آخر ب��ا آزمايش واقعي ورزش ه��ا Speedgate به 
عنوان ورزش جديد انتخاب شد. اين آژانس طراحي 
حتي از هوش مصنوعي براي طراحي لوگوي بازي 
نيز استفاده كرده است.AKQA مشغول مذاكره با 
مقامات ورزشي ايالت اورگان در امريكا است و احتمااًل 

در تابستان يك ليگ درون شركتي ايجاد شود.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

درجلسه  پی گیری مفاد تفاهمنامه  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و استانداری فارس بررسي شد

نقش بنیاد برکت در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس
معاون اس��تاندار فارس با تقدیر از فعالیت های بنیاد 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در حوزه  اشتغال زایی تأکید کرد: اقدامات این چنینی 
بنیاد برکت باعث توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 

استان فارس می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، جلسه  بررسی و 
پی گیری اجرای مفاد تفاهمنامه  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 توسعه  منابع 
اس��تانداری فارس و جمعی از فرمانداران و رؤس��ای 

دستگاه های اجرایی این استان برگزار شد.
در این جلس��ه، مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و 
توسعه  منابع استانداری فارس با اشاره به تفاهمنامه  
6500 میلی��ارد ریالی میان س��تاد اجرای��ی فرمان 
حضرت ام��ام)ره( و ای��ن اس��تانداری تصریح کرد: 
ای��ن تفاهمنام��ه در حوزه ه��ای مختلف��ی از جمله 
محرومیت زدایی، اش��تغال زایی، عمرانی و زیربنایی، 
اقتصادی و حمایتی تدوین ش��ده که خوش��بختانه 
 در بیش��تر حوزه ه��ا با پیش��رفت مناس��بی در حال 

انجام است.
یداهلل رحمانی ادام��ه داد: پروژه های اش��تغال زایی، 
زیربنای��ی و عمران��ی ای��ن تفاهمنام��ه به خصوص 
در شهرس��تان کازرون با سرعت مناس��بی در حال 
 انجام اس��ت و پیش بینی می ش��ود در زمان مقرر به 

بهره برداری برسند.
مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��عه  منابع 
استانداری فارس فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت 
در قالب این تفاهمنامه را مورد توجه قرار داد و تأکید 
کرد: از چنین فرصت هایی باید به خوبی استفاده کرد، 
به خصوص که اش��تغال، دغدغه  مقام معظم رهبری 
و س��ایر مسئوالن اجرایی کشور اس��ت. به طور قطع، 
فعالیت های منجر به ایجاد کسب وکار از سوی بنیاد 

برکت به رونق اقتصادی و توانمندسازی استان فارس 
کمک شایانی می کند.مدیرعامل بنیاد برکت نیز در 
این جلس��ه با تأکید بر نیم��ه کاره نماندن پروژه های 
در دست اقدام در اس��تان فارس و انجام کارها به نحو 
احسن گفت: به زودی یک گروه از مدیران و معاونان 
بنیاد برکت به منظور بررسی و پاالیش اولیه  طرح های 
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 3 هزار 
روستای کشور خاطرنشان کرد: بنیاد برکت تعامالت 
گس��ترده ای را با همه  دستگاه های اجرایی در سراسر 

کشور دارد.
وی با تأکید بر تس��هیل و تس��ریع در پرداخت وام به 
پروژه های تس��هیالت محور و اجتماع محور در دست 
اقدام در استان فارس عنوان کرد: در بحث اشتغال زایی 
اجتماع محور در شهرس��تان کازرون فراتر از برنامه  از 
پیش تعیین ش��ده حرکت کردیم و تمام 150 طرح 
پیش بینی شده در 20 روستای این شهرستان تا پایان 

سال به بهره برداری کامل می رسند.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود: عالوه بر این 150 طرح، 
ایجاد تعداد 450 طرح اشتغال زایی اجتماع محور دیگر 
را در سایر شهرستان های استان فارس از جمله نی ریز، 
استهبان، آباده، بوانات، خرم بید و ممسنی برای سال 
آینده پیش بینی کرده ایم که امیدواریم تا شهریورماه 

98 به بهره برداری برسند.
جعفری در ادامه بر تس��ریع در س��اخت 500 واحد 
مس��کونی برای محرومین اس��تان ف��ارس در قالب 
تفاهمنامه  س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( و 

استانداری فارس تأکید کرد.
وی طرح ه��ا و الگوهای اش��تغال زایی بنیاد برکت، از 
جمله الگوی اجتماع محور را حاصل مطالعه و تحقیق 
روی تجربه های موف��ق بین المللی و داخلی در حوزه  
کارآفرینی ذکر و تصریح کرد: امس��ال در قالب طرح 

اجتماع محور »س��حاب« )س��رمایه گذاری حمایتی 
اشتغال زایی برکت(، بیش از 10 هزار طرح اشتغال زایی 
را در 18 استان کشور راه اندازی کرده ایم که ایجاد بیش 

از 40 هزار فرصت شغلی را در پی داشته است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اهمیت تأمین نهاده ها 
و پشتیبانی از محصوالت در فرآیند اشتغال زایی یادآور 
شد: برای سال آینده توان مان را بر تأمین و تحقق این 
دو مقوله متمرکز خواهیم کرد. همچنین در سال 98 

ایجاد 15 هزار طرح اشتغال زایی را در قالب طرح های 
اجتماع محور، تس��هیالت محور و بنگاه محور برکت 

هدف گذاری کرده ایم.
گفتنی است، در س��فر مرداد ماه امسال رییس ستاد 
اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( به اس��تان فارس، 
تفاهمنام��ه  6500 میلیارد ریالی میان این س��تاد و 
اس��تانداری فارس برای توانمندس��ازی اقتصادی و 
اجتماعی و محرومیت زدایی اس��تان فارس به امضا 

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

کازرون است.

باران هاي اخیر به معناي پایان 
خشكسالي 35 ساله نیست

 خراس�ان رض�وي|
مدیرعامل آب منطقه اي 
خراس��ان رضوي گفت: 
زیرس��اخت هاي شهري 
مشهد براي 800 هزار نفر 
مناسب است درحالي كه 
شاهد قریب به 3 میلیون 
نفر جمعیت در این شهر هستیم.به گزارش ایسنا، 
محمد عالیي دیروز در پنجاه و شش��مین جلسه 
علني شورا كه در تاالر شهر برگزار شد، اظهار كرد: 
مشهد طي 60 سال گذشته از رشد جمعیت بسیار 
باالی��ي برخوردار بوده؛ به نحوي كه س��ال 1335 
جمعیتي حدوداً 248 هزار نفر داشته و امروز این 
عدد به بیش از 3 میلیون رسیده است.عالیي با بیان 
اینكه »در 60 سال اخیر سهم 16 درصدي مشهد از 
جمعیت كل استان خراسان به 53 درصد افزایش 
یافته است«، گفت: این رشد در حالي اتفاق افتاده 
كه زیرساخت هاي شهري مش��هد حداكثر براي 
جمعیتي 700 تا 800 هزار نفر مناسب است.وي 
در ادامه خاطرنشان كرد: آب شهر مشهد از طریق 
457 حلقه چاه و 4 س��د تامین مي شود؛ میانگین 
آب تخصیص یافت��ه از این س��دها 180 میلیون 

مترمكعب در سال است.

تعهد امسال احداث 280 واحد 
براي اقشار كم درآمد است

قزوين|مدیركل بنیاد 
مس��كن وشهرس��ازي 
اس��تان قزوین گفت: در 
سال گذشته 170 واحد 
با معرفي 10 هزار و 270 
نفر به بانك براي دریافت 
تسهیالت ودیعه مسكن 
احداث ش��د و تعهد امسال اس��تان، احداث 280 
واحد دیگر است.به گزارش ایلنا، گونجي در نشست 
با اصحاب رسانه به مناسبت سالگرد تاسیس بنیاد 
مسكن بیان كرد: در س��ال پنجاه هشت با دستور 
امام خمیني )ره( بنیاد مس��كن انقالب اس��المي 
تشكیل شد و ماموریت این اداره اجراي طرح هاي 
هادي در روس��تاها، س��نددار ك��ردن واحدهاي 
مس��كن روس��تایي، ارایه خدمات صدور پروانه، 
بهسازي مسكن روستایي ارایه صدور پروانه و سایر 
ماموریت هاي محوله است. وي گفت: در سالي كه 
گذش��ت تعداد 107 طرح استاني و 8 طرح ملي با 
اعتبار كامل 202 هزار میلیارد ریال تهیه و بازنگري 
 ش��د.او اظهار كرد: در بحث صدور سند روستایي

56 هزار و 500 فقره سند روستایي و 6 هزار و 100 
سند شهري در شهرهاي زیر 25 هزار نفر از سوي 

بنیاد مسكن صادر شد.

 كیفیت نان اولویت اصلي 
نانوایان باشد

البرز|مع��اون نظارت و 
بازرسي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان 
البرز، گفت: در طرح ویژه 
نظارت نوروز 98 كه از اول 
بهمن 97 تا 15 فروردین 
98 انجام ش��د در بخش 
میزان بازرس��ي ها، پرونده هاي متش��كله و ارزش 
ریالي تخلفات، كیفیت و پخت نان در نانوایي ها در 

صدر جدول جاي داشته اند.
به گزارش ایلنا، سیامك آقایي در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: در طرح ویژه نظارت نوروز 98 تعداد 
13 هزار و 468 بازرسي صورت گرفت كه منجر به 
كش��ف دو هزار و 248 تخلف و تشكیل یك هزار 
و 674 پرونده ب��ه ارزش ریالي یك ه��زار و 777 

میلیارد ریال شد.
آقایي درباره بیش��ترین تعداد بازرس��ي ها گفت: 
كیفیت و پخت نان با دو هزار و 66 مورد بازرس��ي، 
حبوبات ش��امل عدس، لوبیا، نخود، لپه و... با یك 
هزار و 780 مورد بازرسي واقالم پروتئیني شامل 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهي با یك 
هزار و 231 مورد بازرس��ي در صدر بازرسي هاي 

طرح ویژه نظارت نوروز 98 جاي داشتند.

كاهش ذخایر دریایي در استان 
بوشهر مشهود است

كل  یر مد | ش�هر بو
ش��یالت اس��تان بوشهر 
اظه��ار ك��رد: یك��ي از 
مش��كالت پی��ش روي 
شیالت اس��تان بوشهر، 
كاهش ذخای��ر دریایي 
اس��ت.به گزارش روابط 
عمومي شیالت بوشهر، عباسعلي زنده بودي اظهار 
كرد: یكي از راه هاي تقویت مدیریت ذخایر دریایي، 
اجراي طرح دریابست است كه چند سال اخیر در 
استان بوشهر اجرا مي شود. اجراي این طرح یكي از 
ضرورت هاي دریا است كه در تصمیم داریم اجراي 
آن براي مدت بیش��تري ادامه پیدا كند.مدیركل 
شیالت استان بوشهر یادآور شد: طرح زیستگاه هاي 
مصنوعي سال هاي گذشته توسط شیالت استان 
براي تقویت ذخایر دریایي، اجرا و به دلیل كمبود 
اعتبار متوقف ش��ده اما جامعه صیادي با سرمایه 
ش��خصي خود و مجوز ش��یالت این طرح را اجرا 
مي كنند.وي  عنوان كرد: 10 س��ایت با مساحت 
5000 هكت��ار س��طح مفید زیر كش��ت پرورش 
میگو در استان بوشهر اس��ت كه تصمیم داریم با 
برنامه ریزي و حمایت دولت این میزان تولید را به 

2 دوره در سال افزایش دهیم.

نگران فشار بانك ها به 
بدهكاران سیل زده هستیم

اي�ام| نماین��ده مردم 
اس��تان  ای��الم در مجلس 
ده��م مي گوی��د: فش��ار 
بانك ها به بدهكاران سیل 
زده و ضامن هاي آنان جاي 
نگراني دارد. بانك ها بایستي 
در ش��رایط فعلي مردم را 
درك كرده و با تمدید و استمهال تسهیالت اقدام الزم 
را به عمل آورند.به گزارش ایسنا، شادمهر كاظم زاده در 
جلسه علني دیروز مجلس در نطق میان دستور ضمن 
محكوم كردن اقدام نابخردانه تأخیر دولت ترامپ مبني 
بر تروریستي خواندن سپاه پاسداران گفت: سیل اخیر 
بي شك خسارات زیادي براي كشور داشت. استان ایالم 
و شهرستان هاي آبدانان و بدره بیش از 200 میلیارد 
تومان خسارت دیده اند. انتظار این است كه با برنامه اي 
جامع براي ترمیم خرابي ها اقدام الزم را به عمل آوریم.

نماینده مردم دهلران و آبدانان در مجلس افزود: در این 
سیل گذشته از تأمین میلیاردها مكعب آب شیرین و 
كمك به حل مشكالت ریزگردها نكات مثبت دیگري 
نیز به چشم خورد. مهم ترین نكته مثبت این اتفاق این 
بود كه استكبار جهاني با جلوگیري از ورود كمك هاي 
بین المللي براي سیل زدگان سعي بر نشان دادن ناتواني 

نظام و ملت ایران داشت اما شكست خورد. 
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كودك 6 ساله خميني شهري 
جان مادرش را نجات داد

مركزي|شب گذشته ویدئویي در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��د كه حاوي تماس تلفني یك كودك 
خمیني ش��هري با مركز اورژان��س 115 اصفهان و 

درخواست كمك براي نجات جان مادر بود.
مس��وول اورژانس 115 شهرستان خمیني شهر در 
گفت وگو با خبرنگاران در خمیني شهر ضمن تایید 
این خبر، اظهار كرد: شنبه كودكي شش ساله با مركز 
اورژانس 115 اصفهان تماس مي گیرد و براي نجات 
جان مادرش درخواس��ت كمك مي كند.مس��عود 
پیرحاجي گفت: خوشبختانه همكار ما در مركز پیام 
با حوصله به صحبت هاي این كودك گوش مي كند و 
شرح حال كاملي از وي مي گیرد.وي ادامه داد: با اعزام 
به موقع نیروهاي اورژانس و حضور در محل، مادر این 
فرزند به بیمارس��تان منتقل مي شود و پس از انجام 

اقدامات درماني الزم فرد مذكور نجات مي یابد.

بازديد معاون رييس جمهوري 
از غرفه ذوب آهن

اصفهان|عیسي كالنتري معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از غرفه 
ذوب آهن بازدید كرد. عیس��ي كالنتري رییس 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت ضمن بازدید 
از نمایش��گاه محیط زیس��ت با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان و در گفت وگو با مس��ووالن و 
كارشناسان این شركت در جریان اقدامات محیط 

زیستي این شركت قرار گرفت.

ديدار با كاركنان مركز 
بهره برداري خطوط لوله گاز

ساري|رس��ول داودي ن��ژاد با حض��ور در مركز و 
تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز نور ب��ا كاركنان این 
تاسیسات دیدار كرد و سال نو را به آنان تبریك گفت.

وي با آرزوي موفقیت و سالمتي براي كاركنان و تشكر 
و قدرداني از تالش هاي یك ساله آنان، اظهار امیدواري 
كرد كه با همت و تالش همه همكاران بتوانیم در سال 
جاري نیز با عزم جدي در پیشبرد برنامه ها و رسیدن 

به اهداف سازماني گام هاي موثري برداریم.

چهرههاياستاني

در راستاي حمایت از سیل زدگان اعالم شدحمیدرضا فوالدگر: 
كمك ۱50 میلیارد ریالي همراه اول به سیل زدگانمدیریت سهام عدالت به مردم واگذار مي شود

رییس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي و نظارت بر 
اجراي اصل44 قانون اساسي از تصویب واگذاري مدیریت 

سهام عدالت به مردم در كمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش س��نا، حمیدرضا فوالدگر، رییس كمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملي و نظ��ارت بر اجراي اصل44 
قانون اساسي در گفت وگو با خانه ملت در تشریح نشست 

روز گذشته كمیس��یون متبوعش، گفت: الیحه سهام 
عدالت مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد طي 5 سال 

سهام عدالت به مردم واگذار شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
اگرچه سایر مواد این الیحه براساس این موضوع مذكور 
تصویب شد اما تعیین تكلیف جزییات روش اجرا و واگذاري 
س��هام عدالت به مردم و مكانیزم نح��وه اعمال مدیریت 
مردم بر این سهام به جلسه بعدي موكول شد. تا كارگروه 
تغییرات الزم را اعمال كند.وي اظهار كرد: الیحه س��هام 
عدالت اصالح مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 اس��ت؛ مواد 
34، 35 و 37 درباره واگذاري س��هام عدالت به مردم بود 
كه تصویب شده و ماده 36 حذف شد در ادامه مقرر شد؛ 
ماده 38 كه درباره مكانیزم مدیریت مردم بر سهام عدالت 
است در جلسه آینده بررسي شود.رییس كمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملي و نظارت ب��ر اجراي اصل44 قانون 
اساسي خاطرنش��ان كرد: دومین دستوركار كمیسیون 
ویژه از حمایت از تولید ملي بررسي طرح تفكیك وزارت 
تجارت و خدمات بازرگاني از وزارت صنعت و معدن بود كه 
تعیین تكلیف نهایي این طرح به جلسه بعدي موكول شد.

هم��راه اول در راس��تاي حمایت هر چه بیش��تر از 
س��یل زدگان، 150 میلیارد ریال صرف تأمین اقالم 

اساسي این خانوارها كرد.
به گ��زارش تع��ادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��یار ایران، همراه اول در ادامه اقدامات 
حمایت��ي خ��ود از س��یل زدگان و در چارچ��وب 
مسوولیت اجتماعي خود، مبلغ 150 میلیارد ریال 
 به تأمین اقالم اساسي خانوارهاي مناطق سیل زده 

اختصاص داد.
این اقالم اساسي شامل یخچال، فرش، ظروف منزل 
و دیگر كاالهاي ضروري خانواده هاي آس��یب دیده 

از سیل مي شود.
پیش از این همراه اول با تكیه بر توان ارتباطي خود 
و در راستاي اقدامات مسوولیت اجتماعي، برقراري 
مكالمه در مناطق سیل زده را رایگان اعالم كرده بود.

این اقدامات همزمان با اعزام نیروها و كارشناس��ان 
فني به مناطق س��یل زده براي حصول اطمینان از 

پایداري شبكه صورت گرفت.
با گس��ترش آس��یب ها و دامنه خس��ارات وارده به 
خانوارها، اقدامات حمایتي هم��راه اول با نیازهاي 
واقعي مردم همسو ش��د و به سمت تأمین مایحتاج 
ضروري سیل زدگان رفت و اقدامات مختلفي نظیر 
تأمین غذاي گرم، ارس��ال 1000 تخته پتو، ارسال 
دو وانت پوش��ك بچه و اقالم بهداشتي، ارسال ٦٠٠ 
ش��ارژر گوشي تلفن همراه، تأمین بیش از 50 پمپ 
كف كش و لجن كش براي پاكس��ازي منازل، و نیز 
اعزام تیم هاي جهادي متشكل از كاركنان داوطلب 

این شركت انجام شد.
همچنین كاركنان همراه اول یك روز حقوق خود را 

به مناطق سیل زده اهدا كردند.

س�اري|معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران از راه اندازي سامانه اینترنتي اطالع رساني 
قاچاق كاالهاي سالمت محور جهت فرهم آمدن 
امكان مشاركت مستقیم مردم در گزارش كاالهاي 

سالمت محور قاچاق و غیرمجاز خبر داد.
محمدرضا شیران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزش��كي مازندران ضمن اعالم مطلب فوق با بیان 
اینكه در بازرسي هاي انجام ش��ده از 7868 مركز 
عرض��ه و توزیع كاالهاي س��المت محور ش��امل 
محصوالت غذایي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي، 
فرآورده ه��اي داروی��ي، مكمل ه��اي تغذیه اي و 
بدنسازي و ملزومات و تجهیزات پزشكي طي سال 
1397، 159557 قلم انواع كاالهاي سالمت محور 
قاچاق و نیز 810 كیلوگرم برنج قاچاق مجموعًا به 
ارزش5، 752، 955، 694 ریال كشف شد؛ افزود، 
طي این بازرسي ها، 342 واحد متخلف شناسایي 
و 274 پرونده كاالهاي سالمت محور به تعزیرات 
حكومتي یا دادس��را ارسال ش��ده و 68 پرونده نیز 
به كمیس��یون ماده 20 قانون مرب��وط به مقررات 
امور پزش��كي و دارویي ارجاع گردیده تا اقدامات 
قانوني الزم بعمل آید. شیران به اقدامات فرهنگي و 
آموزشي مبارزه با قاچاق كاالهاي سالمت محور در 
سال 1397 اشاره كرد و افزود: دوره هاي آموزشي 
برگزار ش��ده در حوزه مبارزه با قاچاق محصوالت 
سالمت محور 13290 نفر ساعت بوده كه نسبت به 

سال قبل 20 درصد رشد داشت .

مشاركت مردم در كاالهاي 
سالمت محور قاچاق

بيرجند|رییس س��ازمان بازارچه هاي مرزي 
خراسان جنوبي گفت: در پي بارندگي هاي اخیر 
با توجه به اخطاریه ها و هش��دارهاي داده شده 
تدابیر الزم انجام و خوشبختانه سیالب هیچ گونه 

خسارتي به بازارچه مرزي ماهیرود نداشت.
محمدرضا فخر در ارتباط با سیالبي شدن بازارچه 
مرزي ماهیرود اظهار داشت: با توجه به اخطاریه ها 
و هشدارهایي كه داده شده بود اقدامات و تدابیر 
الزم براي پیشگیري از خسارت سیل و آبگرفتگي 
انجام گرفت.وي با بیان اینكه خوشبختانه هیچ 
مش��كلي براي بازارچ��ه، پایانه م��رزي و قطعه 
منفصله ماهیرود به وجود نیامده است، اضافه كرد: 
هیچ گونه خسارتي به تأسیسات این بازارچه وارد 

نشده و در حال حاضر نیز فعال است.

بازارچه مرزي ماهيرود از 
خسارات سيل در امان ماند

گرگان|مدیرعام��ل ش��ركت آب منطق��ه اي 
گلستان از احداث كانال 4 كیلومتري صفا ایشان 
در گمیشان خبر داد. علي نظري اظهار كرد: این 
پروژه با اثر بخشي محافظت از شهر و روستاهاي 
گمیش��ان جهت ممانعت از ورود آب انجام شده 
است. وي با تاكید بر اینكه طراحي و نظارت كامل 
این پروژه ها با شركت آب منطقه اي گلستان است، 
افزود: در این پروژه ارتش جمهوري اسالمي ایران 
با ماشین آالت خود در احداث كانال نقش داشته 
است. نظري در خصوص ترمیم و تقویت دیواره 
كانال احداثي محدوده روستاهاي چارقلي و دهنه، 
گفت: این عملیات در طول مسیر كانال و به صورت 

نقطه اي انجام شده است.

ايجاد كانال براي جلوگيري 
از ورود دوباره آب  به گميشان

احتمال عبور بازارسرمایه از بازارهاي موازي
احمد اش��تیاقي، مدیرعامل كارگزاري بانك آینده در 
خصوص روند فعلي شاخص و با اشاره به سكون بازار هاي 
غیر مولد به سنا گفت: در نظر داشته باشید دالر تنها عاملي 
است كه مي تواند براي سرمایه گذاران در بازار موازي ایجاد 
انگیزه كند؛ در این بین بازارهاي دیگري مانند مسكن و 
سپرده بانكي دیگر جذابیت زیادي براي سرمایه گذاران 
ندارند. بازار دالر هم با توجه به محدودیت ها و شرایطي 
كه دارد و قیمتي كه پیدا كرده است، دیگر جاي مناسبي 
براي ورود س��رمایه گذاران به نظر نمي رسد. اشتیاقي، 

عامل دیگر در خصوص این اتف��اق را اثر رویكرد جدید 
بانك مركزي در نرخ سود سپرده دانست و گفت: با اعالم 
بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ سود سپرده و حتي 
ارایه الیحه اي به مجلس در خصوص كاهش همزمان نرخ 
سود سپرده و تسهیالت، كمك خوبي به رونق بورس شده 
است. به گفته این كارشناس بازار سرمایه فراهم شدن 
شرایط ایجاد بازار متشكل ارزي، موضوع دیگري است 
كه سبب مي شود نرخ دالر كنترل شود این موضوع نیز 
تمایل سرمایه گذاري در بازاري غیر از بازار ارز را افزایش 

داده است. وي اضافه كرد: برآیند این عوامل سبب ایجاد 
شرایط خوبي در سال جاري شده و به نظر مي رسد با توجه 
به این شرایط بازارسرمایه در سال جاري بتواند نسبت به 
بازارهاي موازي بازدهي بیشتري براي سرمایه گذاران 
ایجاد كند. اشتیاقي در ادامه به عوامل محدودكننده اي 
چون وجود ریسك هاي سیاسي در شرایط بازار سرمایه 
اشاره و تصریح كرد: در این ش��رایط اگر با ریسك هاي 
سیاسي موجود رو به رو نبودیم، مي توانستیم شاهد رشد 

بهتري نیز در این بازار باشیم.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از وضعيت سيل در استان هاي كشور

ايران همچنان در آب
سيل در گلستان آرام گرفت، از بارندگي جديد و روان 
شدن سيل تازه در لرستان خبري نيست اما خوزستان 
همچنان در بحران است، سيل به سمت شادگان حركت 
مي كن��د و پيش مي رود. بارش هايي كه از نخس��تين 
روزهاي فروردين 98 ش��روع شد همچنان در مناطق 
مختلف كشور، سيل به راه مي اندازد، خسارت مي زند 
و رد خود را بر سر و روي شهرها به جا مي گذارد. از روز 
گذشته كرمان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان 
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 
سيل زده از مرحله مقدماتي خارج شده و حاال بايد فكري 
به حال بازس��ازي خرابي هاي آن كرد. آنطور كه وزير 
كشور مي گويد، بررسي هاي اوليه كميته خسارت ها 
حكايت از آن دارد كه حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان به 
مناطق سيل زده كشور خسارت وارد شده كه اين رقم 

بيشتر هم مي شود. 

    سازوكار جبران خسارت در مناطق سيل زده 
با گذشت بيش از بيست روز از نخستين روزهاي جاري 
شدن سيل در چندين استان كشور، امدادرساني ها وارد 
مرحله بازسازي و جبران خس��ارت ها شده است. روز 
گذشته وزير كشور در نخستين جلسه قرارگاه بازسازي 
و نوسازي مناطث سيل زده، تعيين خسارت هاي وارده، 
پرداخت غرامت به افرادي كه واحد توليدي و محصول 
زراع��ي داش��تند و همچنين تامين وس��ايل زندگي 
سيل زدگان را اولويت اول دولت اعالم كرد و به تشريح 
برنامه هاي دولت در اس��تان هاي سيل زده پرداخت. 
عبدالرضا رحماني فضلي درباره اين موضوع بيان كرد: 
در جلسه قرارگاه، كارگروه هاي پنجگانه و شرح وظايف 
هر كدام از اين كارگروه ها تصويب شد. ميزان خسارت ها 
و برنامه ها و اقداماتي كه هر كدام از دستگاه ها بايد انجام 
مي دادند، ارايه ومقرر شد كه تمام اين برنامه ها ظرف 
مدت دو روز زمان بندي و اين زمان بندي به قرارگاه اعالم 
شود. در اين جلسه بحث منابع نيز مطرح شد. با توجه به 
توصيه مقام معظم رهبري و تاكيد رييس جمهوري همه 
منابع الزم براي اين موضوع هم از رديف هاي بودجه اي، 
هم از ماده ۱۰ و ۱۲ بحران و هم بيمه ها و بانك ها و در 
صورت نياز استفاده از صندوق توسعه ملي مدنظر قرار 
داشت. مجموعه خسارت هاي برآورده شده در كميته 
خسارت ها حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان تاكنون برآورد 
شده است. اين برآوردها دقيق و كامل نيست و برآورد 
اوليه است و هم در بررسي هايي كه مطابق با شاخص ها 

و استانداردها است امكان تغيير وجود دارد
وي افزود: مقرر ش��د كه همه دستگاه ها با هماهنگي 
و اط��الع قرارگاه كار را انجام دهند يعني هيچ هزينه و 
هيچ نوع كمك و پرداختي بدون هماهنگي با قرارگاه 
انجام نمي شود همچنين مصوب شد كه در امر نوسازي 
و بازسازي از همه ظرفيت كشور از جمله همه نهادهاي 
اجرايي و دس��تگاه هاي عمومي، غيردولتي، نيروهاي 

مسلح و مردم استفاده كنيم. تعيين شد كه بنياد مسكن 
دستورالعملي را تهيه و ابالغ كند و هر كس در كشور هر 
چقدر مي تواند مسكن بسازد و در اين امر مشاركت كند 
و متناسب با دستورالعمل كارش را پيش ببرد. دولت نيز 
كمك ها و حمايت هاي الزم را خواهد كرد. مساله مهم تر 
بازسازي و نوسازي است و اميدواريم در اين مرحله با 
حمايت و همكاري همه دستگاه هاي 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 مي توانست شهرهاي 
گرگان، بخشي از اهواز، سوسنگرد، حميديه، بستان و 
ُرّفيع را زير آب ببرد اما در هيچ كدام از اين شهرها  سيل 
جاري نشد چرا كه مديريت مناسب صورت گرفت. همه 
دس��تگاه ها و مردم تالش كردند و اميدوارم در مرحله 
بازسازي و نوسازي نيز اين تالش ها و همدلي ها ادامه 
داشته باشد تا برگ ديگري از كارآمدي نظام را در اين 

حوزه محقق كنيم.

    سيل به خراسان جنوبي و رضوي رسيد
از ۲۵ فروردي��ن نيم��ه ش��رقي و جنوبي كش��ور هم 
با بارش ها درگير اس��ت و اس��تان هاي نيمه ش��رقي 
كش��ور ك��ه 4۵ درصد از مس��احت اي��ران را به خود 
اختص��اص داده اند در معرض خطر س��يل قرار دارند. 
خراس��ان جنوبي يكي از اس��تان هاي متاثر از سامانه 
بارشي اخير اس��ت كه همه شهرستان هاي 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 
بارش ها به حدي بود كه در برخي شهرستان ها مانند 
طبس، زيركوه، درميان و سربيش��ه تا ۱۰۰ ميلي متر 
 بارندگي گزارش ش��د و به همين دليل ديروز مدارس
 ۱۰ شهرستان در مقاطع تحصيلي مختلف تعطيل شد.
با اين حال، به گفته سيد ابوالحسن ميرجليلي مديركل 
مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي، در جريان 
بارش هاي ديروز هرچند شاهد تخريب منازل نبوديم اما 
سبب 9۱ مورد آبگرفتگي منازل شد و نيروهاي امدادي 

و عملياتي ۱6 نفر 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 بارش ها بود اما اين بار نواحي جنوبي نيز 
به آن افزوده شد. اين بار سيل در شهرستان هاي كالت، 
درگز و س��رخس واقع در شمال و بجستان در جنوب 
خراسان رضوي روي داد و خساراتي به اين مناطق زد؛ 
در مجموع ۱8 مورد آبگرفتگي در ۱۱ شهرستان 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 بارش ها شديد سيالبي شده اند.

آبگرفتگ��ي خانه ه��ا در بردس��كن، وق��وع ۱۲ مورد 
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

۳۲ راه فرعي و روستايي از جمله پيامدهاي بارش ها در 
خراسان رضوي بود.

    طغيان 45 رودخانه در سيستان و بلوچستان 
سيستان و بلوچستان دومين استان پهناور كشور نيز 
در ۲ روز گذشته ش��اهد طغيان 4۵ رودخانه و جاري 
ش��دن رودخانه هاي فصلي و روان آب ها بوده اس��ت 
 كه بر اثر آن ۱۲ محور ارتباطي اس��تان بسته شده اند.

از مجموع ۱4۰ نقطه اي كه در اين استان تحت تاثير 
بارش هاي بهاري قرار داشته اند، بارش ها بين ۳۰ تا 8۳ 
ميلي متر متغير بوده است. به گفته احمدعلي موهبتي 
استاندار، بارندگي هاي اخير، سبب عبور از بحران جدي 
خشكسالي چندين ساله منطقه شده است. بر اساس 
آمار جمعيت هالل احمر، در ۲ روز گذشته ۱67 سيل 
زده ۱7 روستاي ايرانشهر، دلگان و كنارك در چادرهاي 

امدادي استقراري در مناطق امن اسكان داده شدند. 

    حال و روز سيل زده 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، 

ريي��س س��ازمان مديريت بحران كش��ور مي گويد، 
۲۵۰ روستا 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 سال هاي گذشته اگر دچار 
سيالب مي شديم در يك حوضه آبريز دچار سيالب 
مي شديم و در ديگر حوضه ها ش��رايط نرمال بود اما 
امسال همه حوضه هاي آبريز درگير سيالب بودند و 

در بسياري از مناطق استان سيالب رخ داد.
او اف��زود: آورد آب رودخانه هاي خوزس��تان در يك 
س��ال آبي به صورت ميانگين ۲7 تا ۲9 ميليارد متر 
مكعب است، اين آورد در سال هاي خشكسالي كمتر 
مي ش��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 برنامه ريزي وارد سال 
آبي 97 شديم و اين مساله يك شرايط بحراني براي 
استان بود. در اين سال آبي از مهرماه تا اسفندماه ۲8 
ميليارد مترمكعب آورد آب استان بوده است و پيش 
بيني مي شود تا س��ال آبي ميزان آورد آب استان به 
۵۲ ميليارد متر مكعب برسد و زيرساخت هاي 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 مي شود. با توجه به باال رفتن جريان 
رودخانه، فاضالب پس زده مي ش��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 ۳7 هزار ميلي��ارد ريال را نش��ان مي دهد و 
آنطور كه مس��ووالن اين استان اعالم كرده اند، حدود 
۱8هزارنفر در مناطق سيل زده استان شغل خود را از 
دست داده اند بطوري كه تنها در بخش مشاغل خانگي 
و صنايع دس��تي بيش از 6 هزار نفر بيكار شده اند. بر 
اساس آمار اداره تعاون اس��تان، در بخش كشاورزي 
تعداد هفت هزار و ۵۰۰ واحد كش��اورزي و در بخش 
صنوف چهار هزار و ۳۳۵ واحد و در بخش صنعتي نيز 
تعداد 8۵ واحد 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 بارش ها 
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 كانال ها و رودخانه ها ۲۰سال است 

كه اليروبي نشده اند.
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 حذف رشته هايي 
كه بازار شغلي ندارند

وزير علوم، تحقيقات و فناوري وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري درباره رشته هاي حذف شده از دانشگاه ها 
بي��ان كرد: برخي از رش��ته هاي ما ك��م طرفدار 
هستند و در مقطع ارشد و دكتري تعداد كمي از 
دانشجويان را مورد پذيرش قرار مي دهند كه بر اين 
اساس اين رشته ها حذف شده اند. منصور غالمي، 
وزير عل��وم، تحقيقات و فناوري بعد از حاش��يه 
برنامه هم انديش��ي با اساتيد دانشگاه هاي كشور 
در خصوص تعامل دانشگاه با جامعه گفت: وزارت 
علوم س��عي مي كند تا موضوعات و چالش هاي 
پيشروي كش��ور را برطرف كند.سال گذشته به 
كمك دانشگاهيان چندين برنامه متعدد در حوزه 
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 گروه هاي علمي دانشگاهي 
وارد عمل شده اند. غالمي درباره رشته هاي حذف 
ش��ده از دانشگاه ها بيان كرد: برخي از رشته هاي 
ما كم طرفدار هستند و در مقطع ارشد و دكتري 
تعداد كمي از دانش��جويان را مورد پذيرش قرار 
مي دهند كه بر اين اس��اس اين رش��ته ها حذف 
ش��ده اند زيرا بازار شغلي مناسبي برايشان وجود 
نداشته است. وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: 
البته وزارت علوم تالش دارد تا تمام رش��ته هاي 
دانشگاهي همچنان تدريس شوند اما بايد توجهي 

هم به بازار كار مناسب آنها داشته باشيم.

سه نوبته شدن امتحانات نهايي 
دانش آموزان سيل زده

رييس مركز س��نجش و پايش كيفيت آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش از سه نوبته شدن امتحانات 
نهايي دانش آم��وزان مناطق س��يل زده خبر داد. 
خسرو س��اكي درباره وضعيت برگزاري امتحانات 
نهايي دانش آموزان مناطق سيل زده اظهار كرد: به 
استناد رأي صادره در نوزدهمين جلسه كميسيون 
معين ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش در تاريخ 
۲۱فروردين ماه، تصميماتي درباره امتحانات پاياني 
نوبت دوم )خرداد( در مناطق سيل زده اتخاذ شده 
است. او افزود: براي دانش آموزان پايه هاي دوازدهم 
و س��وم متوس��طه نظري، فني و حرفه اي و پيش 
دانش��گاهي نظام قديم عالوه برامتحانات خرداد و 
شهريور يك نوبت ديگردر تير يا مرداد برگزار خواهد 
شد تا دانش آموزان مناطق سيل زده كه به تشخيص 
مديركل استان روند آموزشي آنها مختل شده است با 
تمايل و آمادگي خود در هر يك از نوبت هاي )خرداد، 
تير يا مرداد و شهريور( شركت كنند. رييس مركز 
سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و 
پرورش اضافه كرد كه نمرات نوبت هاي تير يا مرداد 
و ش��هريور در س��تون خرداد درج و قبولي خرداد 
محسوب مي ش��ود. ادارات كل آموزش و پرورش 
اس��تان در صورت تمايل دانش آموزان به شركت 
در امتحانات خرداد با بس��يج كلي��ه امكانات خود 
بايد زمينه برگزاري امتحانات نهايي در شهرستان 
محل سكونت يا نزديك ترين 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 پايه هاي دوره تحصيلي به ادارات 
كل استان اختيار داده مي شود متناسب با شرايط 
منطقه امتحانات پاياني نوبت دوم را از اول خرداد تا 
۳۱ تير ماه برگزار كنند تا در صورت لزوم براي عقب 
ماندگي ناشي از تعطيلي مدارس، فرصت تشكيل 
كالس هاي جبراني و ايجاد آمادگي بهتر براي شركت 

در امتحانات براي دانش آموزان فراهم شود.

تكذيب كسر خدمت 
مشموالن مناطق سيل زده 

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 سيل زده در اس��تان هاي لرستان و 
خوزستان گفت: ستاد كل نيروهاي مسلح با توجه 
به وضعيت مناطق سيل زده اعالم كرد كه مشموالن 
در كدام منطقه از استان هاي گلستان و لرستان اعزام 
به خدمتش��ان تعويق افتاده يا مي تواند از مرخصي 
اضطراري اس��تفاده كنند كه توضيحات ارايه شده 
در اين خصوص موجود اس��ت. او درباره مشموالن 
مناطق سيل زده 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��ي هاي الزم تسهيالت الزم براي اعزام 
مشموالن به سربازي را در نظر بگيرند. همچنين به 
فرماندهان يگان هاي مناطق سيل زده نيز اين اختيار 
داده ش��ده تا در مورد مرخصي اضطراري سربازان 
در اين مناطق تصميم گيري كنن��د. كمالي درباره 
اينكه چرا تاكنون مشخصًا مناطق سيل زده استان 
خوزستان اعالم نشده گفت: با توجه به وضعيت سيل 
در اس��تان خوزستان مقرر شد تا پس از جمع بندي 
نهايي و پيگيري هاي 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 نمي شود به ايسنا گفت: بنابراين آن 
دسته از مشموالني كه در استان هاي سيل زده بودند 
و شهر محل سكونتشان درگير سيل نبوده مشمول 
اين تسهيالت نيستند.كمالي درباره ابهام ديگر برخي 
از ساكنان مناطق سيل زده مبني بر اينكه تغيير دو 
ماهه در اعزام سربازي به منزله كسر خدمت است؟ 
گفت: چنين چيزي به هيچ عنوان تأييد نشده و كسر 
خدمت نيز به ساكنان مناطق سيل زده تأييد نشده 

بلكه تنها اعزام به خدمتشان به تعويق افتاده است. 

ماليات ها منطبق بر واقعيات حوزه سالمت نيستبررسي جدايي معاونت جوانان از وزارت ورزش در صحن علني مجلس
پس از چند س��ال كش و ق��وس و بحث هاي 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 تربيت بدن��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. ايده هاي مختلفي همچون احياي 
س��ازمان مل��ي جوانان، ي��ا ايجاد معاون��ت جوانان 
رياس��ت جمهوري و... ايده هايي 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 
پيش ت��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 كرده ايم 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 معاونت هاي جوانان دس��تگاه هاي 
مختلف بودجه تعلق مي گي��رد و در واقع اعتبار اين 
حوزه به صورت پراكنده اس��ت اما با مس��تقل شدن 
س��ازمان جوانان، تمامي بودجه هاي پراكنده به اين 
نهاد تعلق خواهد گرفت و در اين صورت ساماندهي و 
برنامه ريزي تمام اين اعتبار بر عهده سازمان جوانان 

به عنوان متولي اصلي اين حوزه خواهد بود.

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
متاس��فانه ماليات هاي س��نگين وضع مي ش��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��المت يك اقتصاد 
پويا اس��ت، اگر دريافتي پزشكان، سيس��تم كارانه و 
پرداختي هايي 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��المت كه طي ۱۰۰ سال 
شكل گرفته و سيستم هاي دريافت، پرداخت و كارانه 
ايجاد شده را مي خواهيم يك شبه دچار تغيير كنيم، از 
اين رو اجازه رشد تعرفه ها داده نمي شود، پرداخت ها 
را زير سوال برده و ماليات هاي سنگين وضع مي كنيم 
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 
به يك بحث كارشناسي دارد چنانچه دريافتي پزشكان 
خوب نباشد، خروجي كار پزشكان، بر برون ده و سالمت 
مردم تاثير خواهد گذاشت.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم در پاسخ به اين سوال كه حق الزحمه دستياران 
پزش��ك خانواده مستقل از س��ازمان هاي بيمه گر از 
پزشكان خانواده منفك شود، اظهار كرد: اين موضوع 
بايد بررس��ي ش��ود اما به نظر مي رس��د كه پيشنهاد 
منطقي باشد و بايد بررسي شود كه چقدر منطبق بر 

واقعيات است و چقدر قابليت اجرا دارد. 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي ازدواج سدسازي هاي غير اصولي خطرناك تر از سيل است
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه در ايران 
تنها حدود 4۰ ميليارد متر مكعب آب بايد در س��دها 
ذخيره شود، گفت: سدها راهكار كنترل سيل نيستند و 
نبايد به بهانه كنترل سيل اين كار را انجام دهيم چراكه 
سدس��ازي هاي غير اصولي به مراتب خطر بيشتري 

نسبت به سيل دارند.
هوشنگ جزي تاكيد كرد: سيل بايد از باالدست حوضه 
آبخيز كنترل ش��ود نه در خروجي آن. مديركل دفتر 
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
اظهاركرد: در كش��ور ما اغلب بارش ها در فصل هايي 
اتفاق مي افتد كه نيازي به آن نداريم پس بايد بتوانيم با 
استفاده از روش هاي مختلف آب را ذخيره كنيم و مانع 
هدر رفت آن شويم. سنتي ترين روش ذخيره آب در 
كشور ما قنات است. قنات ها مي توانند آب را در زمين 

نفوذ دهند و جلوي تبخير آن را بگيرند.
او با اشاره به اينكه سدسازي از ديگر روش هاي 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 مي توانيم در س��دها نگهداري كنيم. بطور معمول 

گفته مي ش��ود كه مي توان ح��دود 4۰ درصد از آب 
قابل دسترس را در سدها ذخيره كرد كه اين مقدار در 
ايران چيزي حدود 4۰ ميليارد متر مكعب است. اگر 
سدهاي ما در كشور ظرفيتي بيش از اين مقدار داشته 
باشند به اكوسيستم فشار وارد مي شود. جزي با تاكيد 
بر اينكه تبخير آب در كشور ما سه برابر متوسط جهاني 
است، به ايسنا گفت: در اين شرايط نمي توانيم در كشور 
آب را روي س��طح زمين ذخيره كني��م و بايد در كنار 
سدس��ازي هاي اصولي از روش هاي مكملي استفاده 
كنيم تا آب را به داخل زمين نفوذ دهيم. متاسفانه در 
ايران از تكنيك هاي 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 

جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با بيان اينكه آبخيزداري 
روشي است كه مي تواند 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 مي توانيم 
استحصال آب باران را افزايش دهيم و به كاهش تبخير 

كمك كنيم.
او با اشاره به اينكه تنها از طريق آبخيزداري مي توانيم 
چش��مه ها و قنوات را تغذي��ه كنيم، گف��ت: پس از 
س��يل هاي اخير برخ��ي از طرفداران سدس��ازي به 
نقش س��د در كنترل س��يل تاكيد مي كنند و برخي 
منتقدان نيز مي گويند كه سدها هيچ تاثيري بر كنترل 
س��يالب ندارند. در اين باره بايد توضيح داد كه سدها 
مخزني براي كنترل س��يالب دارند و شايد بتوانند در 
پايين دس��ت خود تا حدي سيالب را كنترل كنند اما 

در باالدست اينگونه نيست. 
جزي با بيان اينكه نمي توانيم در هر آبراه هاي 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 بارش ها به بهترين 
شكل ممكن مي شود. در سيل هاي اخير در مناطقي كه 
عمليات آبخيزداري صورت گرفته بود خسارات سيل تا 

حدي زيادي كاهش يافت.

مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان 
گفت: طي 9 ماه اول سال 97 بيش از 4 هزار كارگاه 
آموزش��ي ازدواج براي جوانان برگزار شده كه ۱۳7 

هزار نفر نيز در آن شركت كرده اند.
اعظم كريمي در مورد ازدواج جوانان و اقدامات انجام 
شده توسط معاونت جوانان گفت: تاكنون كارگاه هاي 
آموزش��ي ازدواج متعدد در اين زمينه برگزار شده و 
شاهد تأثيري گذاري خوب اين كارگاه ها و استقبال 
جوانان مجرد و متأهل از دوره ها بوده ايم. طي 9 ماه 
اول س��ال 97 بيش از 4 هزار كارگاه آموزشي ازدواج 
براي جوانان برگزار شده كه ۱۳7 هزار نفر نيز در آن 

شركت كرده اند. 
او افزود: برگزاري كارگاه هاي مهارت زندگي نيز جزو 
اقدامات معاونت جوانان بوده كه تمركز خود را عالوه 
بر مركز استان ها روي شهرس��تان ها نيز قرار داده و 
اين دوره ها را در شهرس��تان هاي كوچك نيز برگزار 
كرده ايم. تاكنون نيز 4۲9 كارگاه مهارت هاي ازدواج 
و خانواده در ش��هرها و شهرستان هاي 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 برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان 
از همكاري با س��ازمان اجتماعي وزارت كشور براي 
بيمه مشاوره ها سخن گفت و تصريح كرد: بر اساس 
اين همكاري از اف��راد بي بضاعت براي اس��تفاده از 
خدمات مش��اوره حماي��ت مي ش��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 98 نيز از 
محصوالت رسانه اي با موضوع ازدواج، كاهش طالق 
و آسيب هاي اجتماعي حمايت خواهيم كرد و براي 

آن اعتبار در نظر گرفته ايم. 
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»تعادل«بازارمسكنپايتختدرنخستينماهسالجاريرابررسيميكند

افت فشار معامالت ملك در ماه نيمه تعطيل

فرآيندتغييرساختارشهرداری۲تا۳سالزمانمیبرد

گروه راه و شهرسازي|
بررسي داده هاي منتشر شده در سامانه اطالعات بازار 
امالك ايران از تعداد معامالت ملكي صورت گرفته در 
پايتخت طي 25 روز نخست سال جاري و حاكي از افت 
معامالت به حدود يك پنجم تعداد معامالت در دوره 

مشابه سال قبل است. 
بررسي هاي »تعادل« از آمارهاي افشا شده در سامانه 
اطالعات بازار امالك ايران نشان مي دهد كه 866 فقره 
معامله ملك در 25 روز نخست سال 98 در شهر تهران 
انجام شده است و به نظر نمي رسد كه اين تعداد تا اول 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري به بيش از 1200 فقره 
فزوني يابد. اين در حالي است كه در فروردين ماه سال 
گذشته حدود 5 هزار فقره معامله ملك در شهر تهران 
به ثبت رسيده بود. از اين رو، به نظر مي رسد، 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 مي دهد، 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 98 از 17 فروردين و همچنين تعطيالت 
س��ه روز پاياني فروردين، عمال 12 روز كاري در اين 
ماه وجود داش��ته و دارد. همچنين امس��ال، به دليل 
جاري شدن سيالب در برخي از شهرها و استان هاي 
كشور،  بيش از هميشه فضاي كلي اقتصاد كشور در 
ماه نخست سال به تعليق رفت و چشم انداز اقتصادي 
براي خريداران و به ويژه براي فروش��ندگان مبهم تر 
شد. در اين شرايط فروشندگان با احتياط بيشتر وارد 
بازار مي ش��وند و در واگذاري ملك خود با ترديد گام 
برمي دارند. البته بايد اين نكته را نيز يادآور ش��د كه 
با افزايش ش��ديد قيمت هاي ملك در سال گذشته، 
قدرت خريد متقاضيان مصرفي ملك به ش��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 مي شود.

    پرطرفدارترين مناطق تهران
بررسي هاي »تعادل« از داده هاي سامانه اطالعات بازار 
امالك ايران نشان مي دهد كه مناطق 5، 2 و 4 همچون 
ماه هاي گذشته،  همچنان پرطرفدارترين مناطق از نگاه 
خريداران ملك به شمار مي رود. به اين ترتيب، منطقه 5 

با 160 معامله ملك طي 25 روز نخست سال جاري در 
صدر پرمعامله ترين منطقه تهران و منطقه 22 با كمتر 
از 10 معامله در اين دوره زماني كم اقبال ترين منطقه 
تهران به شمار مي رود. در هر يك از مناطق يك، 8،  10، 
 7، 12، 13، 14 و 15 ني��ز در اي��ن دوره زماني بيش از

40 فقره معامله صورت گرفته است.

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

معامله ش��ده در دوره زماني مورد نظ��ر 4.5 ميليارد 
تومان بوده است كه به ملكي با مساحت 309 متر مربع 
در ولنجك واقع در منطقه يك تهران اختصاص دارد. 

    خنثي سازي 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 گفت وگو 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 مي يابد 

و به تبع آن قيمت نيز رشد مي كند. 
وي با اشاره به اينكه تعداد معامالت امالك در فروردين 
ماه كاهش مي يابد، ادام��ه داد: به هر حال هنوز بازار 
مسكن با يك نابساماني مواجه است، اما آنچه مي توان 
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 سرمايه اي است و با ساير بازارهاي موازي مثل 
ارز و سكه و ميزان رشد آن مقايسه مي شود، پس قطعا 
بايد هر لحظه كه اين بازارها دچار تالطم مي ش��وند، 

منتظر تغييرات قيمتي با يك فاصله زماني باشيم.
اين كارشناس مس��كن اظهار كرد: به هر حال وقتي 
عنوان مي شود كه رشد قيمت مسكن از رشد قيمت 
ارز و سكه عقب تر اس��ت، نمي توان انتظار داشت كه 

قيمت مسكن نبايد افزايش يابد. 
غالمي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه ماليات بر خانه هاي 
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 داده هاي 
سرشماري سال 95، مشخص ش��د بدون احتساب 
خانه هاي خالي از سكنه، 1.3 ميليون مسكن كمتر از 

خانوار در كشور داريم. 
 اين كارش��ناس مس��كن ادامه داد: حال اگر هر سال

700 هزار ازدواج در كشور را محاسبه كنيم، مي بينيم 
كه تنها در س��ال 300 هزار واحد مس��كوني احداث 
مي شود، پس هر سال 400 هزار مسكن كمتر از تقاضا 
احداث مي شود 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 مي ش��ود و اين خطرناك است، گفت: 
بايد دولت به س��مت سياس��ت هاي افزايش عرضه 
مسكن حركت كند، بنابراين وزارت راه و شهرسازي 
در ساخت 400 هزار مسكن مي تواند با دريافت پول 
زمين به صورت اقس��اط، كمك بزرگي به متقاضيان 

مسكن و متعادل كردن بازار مسكن بردارد. 

سكينه اشرفي،  رييس ش��ورای اداری شهرداری تهران 
گفت: در اولين جلسه ش��ورای اداری شهرداری تهران 
در س��ال جاری، بررس��ی ادغام تعدادی از ادارات کل در 
زيرمجموعه معاونت های شهردرای تهران را در دستور 
کار قرار می دهيم و درصورت تصويب، وارد مرحله اجرايی 

آن می شويم.
اش��رفی در گفت وگو با ايلنا، با اش��اره به حذف پس��ت 
قائم مقامی  از شهرداری تهران اظهار کرد: در اسفند ماه 
جلسه شورای اداری شهرداری تهران تشکيل شد و چند 
دستور جلسه داشتيم. يکی از اين دستورجلسه ها بحث 
تعيين تکليف قائم مقام ها بود. عمليات اجرايی اين موضوع 
در فروردين ماه انجام ش��د و در حال حاضر پس��ت های 
قائم مقامی حذف شده اند.او ادامه داد: قرار بر اين بود که 
سازماندهی صورت گيرد تا از توان همکارانمان که پيش 
از اين در پست قائم مقامی  فعاليت می کردند، در جاهای 
ديگر استفاده ش��ود. اين کار در حال انجام است. برخی 

از قائم مقام های مناطق به عنوان مديرکل معاونت های 
مختلف معرفی می شوند و با توجه به توان و تجربه شان 
مشغول به کار می شوند که با کمترين مشکل اين موضوع 
را به نتيجه رسانديم.وی با بيان اينکه 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 اين کار شروع ش��ده و مشاور پروژه مشخص 
شده است. اقدامات اوليه انجام شده و کاری که اکنون به 
صورت خاص در حال انجام است، فرآينديابی معاونت ها 
و سازمان ها و شرکت ها است که بخشی از آن انجام شده 
اس��ت. اين کار بايد کامل ش��ود و پس از آن پيشنهادات 
خود را در ش��ورای معاونان و بعد شورای اداری سازمان 
شهرداری ارائه می دهيم تا يک ساختار و سازمان چابک تر 
و کاراتر در ش��هرداری ايجاد کنيم.معاون برنامه ريزی و 
توسعه شهری شهرداری تهران با بيان اينکه سعی مان بر 
اين است که کار در همان ظرف زمانی مشخص شده در 

احکام برنامه سوم توسعه شهری به نتيجه برسد، گفت: 
فکر می کنم اکنون فقط کار فراينديابی يکی از معاونت ها 
به اتمام نرسيده است.اشرفی با تاکيد بر اينکه نگاه موردی 
به اصالح ساختار شهرداری تهران درست نيست، گفت: 
وقتی هنوز کل ديده نشده، اينکه بر مبنای اتفاقاتی که 
رخ می دهد يا اظهارنظرهايی که می شود، گوشه هايی از 
ساختار را اصالح کنيم، درست نيست. ما اول بايد به يک 
کل برسيم، اما اينکه پس از رسيدن به يک ساختار کلی، 

در همان ساعت تغيير ساختار رخ دهد، شدنی نيست.
وی يادآوری کرد: کار تغيير س��اختار شهرداری يک کار 
فرايندی است و بايد طی زمان اتفاق بيفتد. شايد تغيير 

ساختار شهرداری بين 2 تا 3 سال طول بکشد.
معاون برنامه ريزی و توسعه شهری شهردار تهران ادامه 
داد: به هر حال ما چشم انداز خود را مشخص می کنيم و 
اقداماتی را که در اولويت اس��ت و مشکلی برای سازمان 
شهرداری ايجاد نمی کند، ش��روع می کنيم.اشرفی در 

پاسخ به اينکه آيا براساس بودجه سال 97 نبايد کاهش 
10 درص��دی واحدهای س��ازمانی تا پايان اين س��ال 
اتفاق می افتاد، گف��ت: صحبتی که با اعضای ش��ورای 
ش��هر داش��تيم، اين بود که به يک کل برسيم و معلوم 
ش��ود که ماموريت های ش��هرداری را در کدام حوزه ها 
می توان تقسيم کرد و بعد مشخص شود، برای حوزه های 
تقسيم بندی ش��ده چند معاونت را می توان در هم ادغام 
کرد.رييس شورای اداری شهرداری تهران ادامه داد: اين 
احتمال هم وجود دارد که بخشی از يک معاونت در يک 
معاونت و بخش ديگر در معاونت ديگر ادغام شود. به هر 

حال در حال بررسی سناريوهای مختلف هستيم.
وی اف��زود: تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهش��ت به آن 
ساختار کلی می رسيم و بعد به سمت ادغام معاونت های 
شهرداری تهران می رويم.معاون شهردار تهران تصريح 
کرد: اکنون ب��ه چند معاونت که می ت��وان در هم ادغام 
کرد رس��يده ايم، ام��ا فعال از آنه��ا نام نمی ب��رم. پس از 

تصميم سازی در معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و 
امور شورای ش��هرداری تهران، در نهايت آقای شهردار 
به عنوان تصميم گير اصلی برنام��ه را مالحظه می کند 
و بايد ب��ا معاونت های مختلف بحث و بررس��ی صورت 
می گي��رد. پيش نويس��ی را تهي��ه می کنيم، اما ش��ايد 
مورد وثوق کارشناس��ی و نگاه اجرايی ديگر بخش های 
شهرداری و خود شهردار قرار نگيرد.وی گفت: ادغام برخی 
معاونت های شهرداری تهران برای سال 98 در دستور کار 
ماست و بايد به شورای شهر هم در اين راستا گزارش ارائه 
دهيم.اشرفی در بخش بعدی سخنان خود گفت: از برخی 
معاونت ها به ما پيشنهاداتی مبنی بر کاهش ادارات کل 
شده است. در حال بررسی هستيم تا تعدادی از ادارات کل 
داخل معاونت ها را هم ادغام کنيم. در اولين جلسه شورای 
اداری شهر تهران در سال جاری، بررسی تعدادی از اين 
موارد را در دستورکار قرار می دهيم و در صورت تصويب، 

وارد مرحله اجرا می شويم.

افزايش ۱۵ درصدی نرخ طرح ترافيک در سال  جاری
نرخ ورود به محدوده طرح ترافيک با تصويب ش��ورای 
اسالمی شهر تهران، امس��ال 15 درصد افزايش يافته 
است.طرح جديد ترافيک در دومين سال اجرا، تغيير 
چندانی نسبت به سال 97 ندارد و تنها با تصويب شورای 
اسالمی شهر تهران، نرخ ورود به طرح ترافيک به ميزان 

15 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ف��ارس و به نقل از  معاون��ت حمل ونقل و 
ترافيک ش��هرداری ته��ران، يکی از الزام��ات ورود به 
محدوده طرح ترافيک و محدوده کنترل آلودگی هوا 
)زوج يا فرد س��ابق( ثبت نام در س��امانه »تهران من« 
اس��ت که مالکان خودرو با يک بار ثبت مش��خصات 
فردی و خودروی خود در اين سامانه می توانند از طريق 
ش��ارژ حساب شهروندی شان نس��بت به تردد در اين 

محدوده ها اقدام کنند.
در طرح ترافيک س��ال 98 امتيازاتی برای س��اکنان 
محدوده  طرح ترافيک و دارندگان معاينه فنی برتر در 
نظر گرفته شده که بر اساس آن، ساکنان محدوده طرح 
ترافيک پس از ثبت نام در سامانه »تهران من«، با ارائه 
سند مالکيت يا اجاره ملک خود به همراه فيش پرداخت 
ش��ده عوارض نوس��ازی و پس��ماند به دفاتر خدمات 
الکترونيک شهر، عالوه بر يک بار خروج رايگان پيش از 
ساعت 8:30 و يک بار ورود رايگان پس از ساعت 17 به 
محدوده، از تخفيف 50 درصدی بهره مند خواهند شد.

همچنين حداقل نرخ ورود به محدوده طرح ترافيک 
بر اس��اس مصوبه ش��ورای ش��هر برای خودروهای با 
معاينه فنی برتر و تردد در ساعات غير اوج ترافيک در 
سال آينده 14 هزار و 490 تومان و حداکثر نرخ برای 
خودروهای بدون معاينه فنی برتر در ساعات اوج 41 

هزار و 400 تومان خواهد بود.

يکی از تسهيالت جديدی که امسال به استفاده کنندگان 
از طرح ترافيک داده می ش��ود، مهلت يک ماهه برای 
پرداخت بدهی است. يعنی دارنده هر خودرو پس از هر 
بار ورود به محدوده طرح ترافيک تا يک ماه مهلت دارد 
هزينه را بپردازد، در غير اين صورت، بايد هم بدهی و هم 
جريمه راهنمايی و رانندگی را پرداخت کند.همچنين 
س��هميه های مربوط به جانبازان، خبرنگاران و ساير 

موارد بدون تغيير اعمال خواهد شد.

    مصوبه طرح ترافيک به بدترين شکل اجراشد
در همين حال، دبير کميسيون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران گفت: منتظر نظر مراجع قضائی و 
نظارتی درخصوص عوارض زوج و فرد هستيم و مصوبه 

شورا در اين رابطه به بدترين شکل اجرايی شد.
محمد علی کرونی در گفت و گو با مهر با اشاره به اين 
که متأسفانه به علت عدم اطالع رسانی مناسب از سوی 
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران، روزانه با 
تعداد زيادی از مراجعات همشهريان تهرانی مواجهيم 
که از کسر عوارض تردد در محدوده زوج و فرد گله مند 
هستند، گفت: واقعًا در اين خصوص پاسخی برای آنها 
نداريم جز اينکه حوصل��ه کنند و منتظر نظر مراجع 
نظارتی و قضائی باشند مردم از اين همه بهم ريختگی 

در اجرای طرح جديد ترافيک گاليه مند هستند.
کرونی با بي��ان اينکه هن��وز ه��م در خروجی های 
محدوده زوج و فرد دوربي��ن نداريم، گفت: کماکان 
از تمام��ی ترددکنن��دگان در اين مح��دوده به يک 
ميزان عوارض کسر می ش��ود و اين مصداق بارز بی 

عدالتی است.
دبيرکميس��يون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر 

تهران تاکيد کرد: متأس��فانه به بدترين شکل ممکن 
مصوبه شورا اجرايی ش��د و اين باعث شد آثار مثبت 
اجرای طرح هم تحت تأثير قرار بگيرد دليل اين همه 
اص��رار و همراه کردن نظر اف��راد غيرمتخصص براي 
اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد برای ما مش��خص 
نيس��ت احتمااًل بر می گردد به کسری درآمد ناشی از 

اجرای طرح.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص صحبت های 
ش��هردار مربوط به تأييد ايمنی از س��وی مش��اور و 
پيمانکار پروژه خط 6 گف��ت: طراح حق و صالحيت 
تضمين کيفيت ندارد، مش��اور ايمنی يا شرکت بيمه 

ذی صالح اين صالحيت را دارند.
به گزارش مهر، ش��هردار تهران صبح ديروز در جمع 
خبرنگار ان در خصوص تجمع رانندگان مينی بوس 
و تاکس��ی فرودگاه امام گفته بود اين اعتراض مربوط 
به مصوبه شورای شهر تهران است. کرونی در توضيح 
اين موضوع گفت: بحث مصوبه ش��ورا نيست. دقيقًا 
موضوع عدم اجرای مصوبه شوراست معاونت حمل و 
نقل مدتی است به خودروهای پالک ع قول می دهد 
که عوارض ت��ردد در محدوده را با تخفيف برايش��ان 
حس��اب می کند درصورتی که اي��ن موضوع محقق 
نشده و متأس��فانه دارندگان اين گروه از خودروها را 
به ش��ورا ارجاع می دهند در مجم��وع مبلغی حدود 
1 ميليارد تومان برای خودروه��ای پالک ع عوارض 

صادر شده است.
تع��دادی از رانندگان مينی بوس ه��ای دارای پالک 
عمومی با پارک خودروهای خ��ود مقابل در خيابان 
بهشت و سردادن شعارهايی خواستار دريافت سهميه 
طرح ترافيک ش��دند. اين افراد پيش از اين و در سال 

گذش��ته نيز خودروه��ای خود را مقابل س��اختمان 
ش��ورا آوردند.يک��ی از تجمع کنندگان گفت: س��ال 
گذشته نداش��تن طرح ترافيک موجب جريمه های 
زيادی شد که بخش��ی از جرايم با مساعدت مديريت 
شهری بخشيده شد.وی تأکيد کرد: اکنون که زمان 
 بررس��ی طرح ترافيک سال آتی اس��ت، انتظار داريم 

مينی بوس ها مشمول سهميه طرح شوند.

     راهکار حل اختالف پليس و مديريت شهری
از سوي ديگر، رئيس ش��ورای اسالمی شهر تهران راه 
حل و فصل شکايت پليس از شهرداری و شورای شهر 
تهران، در خصوص اخذ عوارض مح��دوده زوج و فرد 
را ارائه استفس��اريه ای از سوی معاونت حمل و نقل به 

شورای شهر تهران دانست.
به گزارش مهر، محسن هاشمی درباره شکايت پليس 
راهور از شورای ش��هر و شهرداری تهران به دليل اخذ 

جريم��ه ورود به محدوده زوج و ف��رد، اظهار کرد: اين 
موضوع قبل از آغاز سال جديد در شورای شهر مطرح و 
قرار بر اين شد تا آقای امينی به لحاظ حقوقی قانون به 
تصويب رسيده را در بحث دريافت عوارض تفسير کند.

وی ادامه داد: در نهايت تفسيرهايی که در اين باره در 
جلسه هم انديشی مطرح شد، نشان می داد نظر اعضا 
در خصوص دريافت عوارض زوج و فرد هم دوگانه است.

رئيس شورای اسالمی شهر تهران تاکيد کرد: به دنبال 
اين موضوع به معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری 
تهران پيش��نهاد دادم تا در اين مورد استفساريه ای را 
مطرح و به شورای شهر بفرستد تا اين موضوع در صحن 
مورد بررس��ی قرار گيرد و نظر قطعی از سوی اعضای 

شورای شهر مطرح شود.
به گفته هاشمی به دنبال اين استفساريه و نتيجه گيری 
در صحن می توان پاسخ مناسبی به شکايت پليس راهور 

ارائه کرد و راهی جز اين وجود ندارد.
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کاهش ۵ درصدی مرگ و مير 
تهرانی ها در نوروز ۹۸

 مديرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را)س( از کاهش
5 درصدی مرگ و مير تهرانی ها در تعطيالت نوروز 
خبر داد. به گزارش مهر، سعيد خال با اشاره به تعداد 
تهرانی های فوت شده در تعطيالت نوروز اظهار کرد: 
طی 10 سال اخير هر ساله شاهد افزايش 2 درصدی 
افراد فوت شده در اين ايام در تهران بوديم، اما نوروز 
امسال 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
کاهش مرگ و مير در تهران گزارش ش��ده اس��ت.

مديرعامل سازمان بهش��ت زهرا )س( ادامه داد: در 
15 روز ابتدايی سال گذشته، 2 هزار و 245 تهرانی 
فوت کرده اند، در حالی در 15 روز ابتدايی امسال 100 
تهرانی کم تر فوت شده اس��ت.وی افزايش روزهای 
دارای هوای سالم و پاک در شهر تهران را يکی از داليل 
کاهش مرگ و مير در ابتدای سال جاری عنوان کرد.

اولويت بندي پروژه هاي 
بازسازي در مناطق سيل زده

مع��اون حم��ل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازی از 
اولويت بندی پروژه های ساخت و بازسازی اين وزارت 
در مديريت پس از بحران، مبتنی بر ش��اخص های 
زيست محيطی، اقتصادی، فنی و اجتماعی خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد با 
تأکيد بر اهمي��ت برنامه ريزی و انجام پيگيری های 
الزم برای رفع خسارات و آسيب های ناشی از سيل، از 
سياست های آتی وزارت راه و شهرسازی در مديريت 
پس از بحران خبر داد.جانشين وزير راه و شهرسازی 
در ستاد مديريت بحران با اشاره به اينکه غالباً تا کنون 
هزينه اوليه، تنها ش��اخص مؤثر برای اولويت بندی 
پروژه ها در زم��ان پس از بحران بوده، از لحاظ کردن 
توأمان شاخص های زيست محيطی، اقتصادی، فنی، 
اجتماعی به عنوان ضرورتی حياتی در پيشگيری از 
وقوع دوباره س��وانح در زمان بحران در همه مناطق 
کش��ور ياد کرد. به گفته وی، بازسازی تخريب های 
صورت گرفت��ه، نيازمند تصميم گي��ری بر مبنای 
متغيرهای پيچيده و وابسته به هم است و پيامدهای 
چندگانه ای را در کوتاه مدت و بلندمدت داشته که اين 
تصميم گيری ها با داشتن بينشی يکپارچه و جامع 
ميسر خواهد ش��د.  از اين رو، با توجه به عدم امکان 
پيش بينی دقيق نسبت به رويدادهای احتمالی در 
آينده، ايجاد مدل پويايی سيس��تم بسيار راهگشا 
خواهد بود.معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازی 
افزود: از اي��ن رو، وزارت راه و شهرس��ازی با نگاهی 
جامع به سطح کشور و با در نظر گرفتن شاخص های 
متنوع، به اولويت بندی پروژه های بازسازی با توجه 
به محدوديت منابع پرداخته و پروژه های کوتاه مدت 
و بلندمدت، بر اساس روش های مهندسی تاب آوری 
تعريف خواهند شد. اين اقدامات با نظارت بر پروژه های 
جاری در س��طح مجموعه وزارت راه و شهرسازی و 
بازبينی احتمالی در تخصيص اعتبارات در پروژه های 

اجرايی انجام خواهد شد.

وزش باد با سرعت ۷۰ کيلومتر 
در برخی شهرها

روز چهارش��نبه وزش باد ش��ديد در اس��تان های 
آذربايجان  غربی، آذربايجان  ش��رقی، کردس��تان، 
همدان، مرکزی، کرمانشاه، زنجان، اردبيل و گيالن 
خواهيم داشت که سرعت باد بين 45 تا 70 کيلومتر 

بر ساعت پيش بينی می شود .
به گزارش فارس، بر اس��اس تحليل آخرين داده ها 
و نقشه های پيش يابی هواشناسی، فعاليت سامانه 
بارشی روز سه شنبه در استان خراسان رضوی بارش 
پراکنده تا ظهر ادامه دارد و از بعد از ظهر اين سامانه 
بارشی از سمت مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

 همچنين بعد از ظهر سه شنبه با عبور امواج تراز ميانی 
رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شديد موقت 
در آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، کردستان و 

کرمانشاه پيش بينی می شود.
از بعدازظهر سه شنبه سامانه بارشی از سمت شمال 
غرب وارد کشور شده و به تناوب تا اوايل هفته آينده 
در کشور سبب  بارش باران گاهی با رگبار و رعدوبرق 

و وزش باد شديد خواهد شد.
 روز چهارش��نبه 28 فروردي��ن 98 بارش ب��اران در 
برخی نقاط  رگبار و رعد و برق موقت در استان های 
آذربايجان غربی، آذربايجان ش��رقی و کردس��تان 
پيش بينی می ش��ود همچنين  وزش باد شديد در 
اس��تان های آذربايجان  غربی، آذربايجان  ش��رقی، 
کردستان، همدان، مرکزی، کرمانشاه، زنجان، اردبيل 
و گيالن خواهيم داشت که سرعت باد بين 45 تا 70 

کيلومتر بر ساعت پيش بينی می شود .
بعدازظهر پنج شنبه  روز جمعه نيز بارش باران گاهی 
با رگبار و رعدوبرق در اس��تان های لرستان، جنوب 
شرق ايالم، ش��مال و شرق خوزستان و شمال غرب 

چهارمحال و بختياری پيش بينی می شود.     
روز چهارشنبه بارش در استان های آذربايجان غربی، 
آذربايجان ش��رقی، کردس��تان و کرمانشاه تشديد 
می شود عالوه بر آن در استان های واقع در دامنه های 
البرز غربی و مرکزی ش��امل زنج��ان، قزوين، البرز 
و تهران و اس��تان های 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 
پيش بينی می شود. طبق اعالم سازمان هواشناسی 
به س��ازمان ها  ی مسئول توصيه می شود تمهيدات 
الزم را ب��رای کاهش خس��ارات احتمالی ناش��ی از 
وزش باد ش��ديد خصوصًا در تردده��ای جاده ای و 
رخداد سيالب های ناگهانی و موقت در مسيل های 
کوهستانی مناطق ياد ش��ده، به کار گيرند. آسمان 
تهران  روز س��ه ش��نبه کمی ابری همراه با وزش باد 
پيش بينی می شود، بيش��ينه و کمينه دما فردا در 
تهران 23 و 14 درجه خواهد بود. همچنين اهواز با 
بيشينه دمای 36 درجه باالی صفر گرم ترين مرکز 
 استان و شهرکرد با کمينه دمای 2 درجه باالی صفر 

خنک ترين مرکز استان خواهد بود.

تعداد مبايعه نامه به تفكيك مناطق 22گانه تهران
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»تعادل« احتماالت انتخاب پارلمان بخش خصوصي را روايت مي كند 

پازل انتخاب رئيس اتاق 
تعادل |فرشته فريادرس |

»زمان انتخاب رییس جدید اتاق ایران مشخص شد.« اعضای 
هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصي در اولین نشست 
دوره نهم، كه یك شنبه 26 خردادماه سال جاري برگزار مي 
شود، انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه را 
كلید خواهند زد. انتخابات اتاق های سراسر کشور، یازدهم 
اسفندماه 97 برگزار شد و 33 اتاق اعضای هیات نمایندگان 
خود را شناختند. اما تنها اتاقي كه انتخاب آن با اختالل همراه 
و لغو شد، اتاق بندرعباس است كه قرار است خردادماه برگزار 
شود تا پرونده نهمین دوره از انتخابات اتاق ها بسته و ماموریت 
اتاق هاي هشتم به پایان برسد. حال با توجه به اینكه اكثریت 
اتاق ها، تکلیف اعضای هیات رئیسه و نمایندگان خود در اتاق 
ایران را مشخص کرده اند، براي تكمیل آخرین تكه از پازل 
انتخاب رئیس اتاق ایران، باید انتخاب رئیس و اعضاي هیات 
رئیسه اتاق پایتخت كلید بخورد. در همین حال، یك منبع 
آگاه در گفت وگو با »تعادل« از برگزاري اولین نشست اتاق 
تهران در سال 98 در سه شنبه هفته آینده خبر مي دهد كه 
قرار است رئیس و اعضاي هیات رئیسه اتاق پایتخت از سوي 
اعضا انتخاب شوند. همچنین اخبار رسیده حكایت از این 
دارد كه وزارت جهاد كشاورزي اسامي 5 نماینده خود براي 
حضور هیات نمایندگان اتاق پایتخت را به ساختمان وزراء 
ارسال كرده، اما هنوز وزارت صنعت اسامي نمایندگان خود 
را اعالم نكرده كه بنابر اخبار دریافتي، وزیر صنعت تا پایان 
هفته جاري یا نهایتا اوایل هفته آینده  15 نماینده خود را در 
سه بخش »بازرگاني، صنعت و معدن« معرفي خواهد كرد. 
با اینحال همچنان این پرسش قابل طرح است كه چه كسي 
بر صندلي ساختمان طالقاني تكیه خواهد كرد؟ گمانه زني 
ها حكایت از رقابت بین سه چهره دارد. »غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق ایران، مسعود خوانساری رئیس فعلي اتاق تهران 
و حسین سللالح ورزی نایب  رئیس اتاق ایران« سه چهره 
پیشنهادی بخش خصوصی هستند که به عنوان کاندیدای 
ریاست پارلمان بخش خصوصي در حال رایزنی هستند. اما 
با این حال احتماالتي وجود دارد كه امكان دارد، سلله گانه 
رقابت انتخاب رئیس اتاق را برهم بزند كه در این گزارش به 

آنها خواهیم پرداخت.  

  مروري بر انتخابات اتاق 
سرانجام با گذشللت 45 روز از پایان یافتن نهمین دوره از 
انتخابات اتاق هاي سراسر كشور، اعضای اتاق ایران در اولین 
نشست دوره نهم که 26 خرداد تشکیل خواهد شد، برگزاری 
انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه پارلمان 
بخش خصوصي را در دسللتور کار دارند. انجمن نظارت بر 
انتخابات نهمین دوره اتاق های سراسر کشور پیش از این در 
اطالعیه ای که به امضای حسین نقره کار شیرازی، رئیس این 
انجمن رسیده بود نتایج انتخابات 33 اتاق را تایید کرده بود 
و اکثر اتاق ها در این مدت با تشکیل جلسه در دوره جدید، 
تکلیف اعضای هیات رئیسلله و نمایندگان خود در هیات 
نمایندگان اتاق ایران را مشخص کرده اند. بنابراین اعضای 
هیات نمایندگان اتاق ایران شللامل نماینده تشکل های 
زیرمجموعه و نمایندگان اتاق های سراسر کشور از جمله 
60 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران شامل 20 نماینده 
دولت، 26 خرداد تشکیل جلسه خواهند داد تا انتخابات برای 
تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه شامل 4 نواب رئیس، یک 

خزانه دار و یک منشی را برگزار کنند و فعالیت پارلمان بخش 
خصوصی در دوره نهم را کلید بزنند. اما طي روزهاي گذشته 
و قبل از اعالم رسمي، این  پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق 
بازرگانی ایران بود كه در پیام توییتری خود اعالم كرد كه در 
روز 26 خرداد اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران برای 
انتخابات هیات رییسه دوره نهم برگزار می شود و ماموریت 

ما در دوره هشتم به پایان می رسد.
اما تحلیل آماري نتایج انتخابات اتاق بازرگانی ایران كه در 
یازدهم اسفندماه 97 برگزار شد، نشان می دهد در 33 اتاق 
بازرگانی، 16 هزارو 412 نفر در این انتخابات سرنوشت ساز 
بخش خصوصی مشارکت داشته اند، كه هیچ کدام از این آرا 
باطله نبوده است. اعضاي هیات نمایندگان اتاق ایران در یك 
دوره 4 ساله براي ورود به پارلمان بخش خصوصی باهم رقابت 
مي كنند، كه در نهمیللن دوره از انتخابات اتاق ها، 1547 

نفر برای کسب 535 کرسی اتاق، با یکدیگر رقابت کردند.
همچنین ریز آمار منتشر شده نشللان از این داشت كه در 
انتخابات كل اتاق ها، تعداد راي هاي سفید به  34 و تعداد 
آرای صحیح شمارش شده به 16 هزار و 378 رسیده است.  
بنابر آمارهاي اعالمي اتاق ایران،  بیشترین میزان مشارکت 
در این دوره از انتخابات، مثل دوره هاي پیشین مربوط به 
»اتاق تهران« است، كه بعد از آن »اتاق اصفهان« قرار دارد 
كه باالترین راي ماخوذه را به نام خود ثبت كرده اسللت. در 
رتبه هاي بعدي، دو اتاق »تبریز و مشللهد« قرار داشللتند. 
براسللاس اعالم انجمن نظارت بر انتخابللات نهمین دوره 
اتاق های سراسر کشللور، نتایج 33 اتاق كشور مورد تایید 
قرار گرفته است. با این حال، اما اتاق بندرعباس تنها اتاقي 
است كه انتخابات آن با اختالل مواجه و به خردادماه امسال 

موكول شد. 
با پایان یافتن انتخابات، اکثریت اتاق هاي بازرگاني سراسر 
كشور، در دوره جدید تشكیل جلسه داده وتکلیف اعضای 
هیت رئیسلله و نمایندگان خود در هیات نمایندگان اتاق 
ایران را مشخص کرده اند. البته بنابر قانون پارلمان بخش 
خصوصي، تعداد کرسی های هر اتاق نیز در پارلمان اقتصاد 
کشور براساس تعداد کارت های عضویت و بازرگانی آن اتاق 
تعیین می شود. بنابراین نمایندگان اتاق های شهرستان 
می توانند بین یک تا 15 کرسی اتاق ایران را کسب کنند. اما 
بنابر مقررات، تمام اعضای تهران در اتاق ایران دارای کرسی 
هستند. اتاق بازرگانی تهران از 40 عضو بخش خصوصی و 
20 عضو دولتی تشکیل می شود و در مجموع هر 60 نفر به 

اتاق بازرگانی ایران راه می یابند.
حال اما با توجه به اینكه دوماه فرصت باقي مانده تا اعضاي 
هیات نمایندگان اتاق هاي سراسر كشور، رئیس پارلمان 
بخش خصوصي و اعضاي هیات رئیسه را برگزینند، هنوز اتاق 
پایتخت براي تعیین رئیس و اعضاي هیات رئیسه تشكیل 
جلسه نداده است. اما یك منبع آگاه در گفت و گو با »تعادل« 
از برگزاري نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگاني 
تهران در سللال  98 در هفته آینده خبر مي دهد.  براساس 
آئین نامه انتخابات اتاق های سراسر کشور، ترکیب 40 نفره 
اتاق تهران با سهم ها مختلف از 4 حوزه شامل 16 نفر از بخش 
بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت، 4 نفر از بخش معدن و 6 
نفر از بخش کشاورزی برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. 
البته دولت نیز 20 نماینده غیرانتخابی در اتاق تهران خواهد 
داشت که 15 نفر از آنها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت 

)شامل 6 نفر از بخش صنعت، 6 نفر از بخش بازرگانی، 3 نفر 
از بخش معدن( و 5 نفر توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین 
و معرفی خواهند شد. ورود این نمایندگان از سوی دولت 
سهم بخش های مختلف در ترکیب نمایندگان اتاق تهران را 

به بخش های معدن و کشاورزی تغییر خواهد داد.  
 حال بنابر اخبار رسیده به »تعادل«، وزارت جهاد كشاورزي 
اسللامي 5 نماینده خود را به اتاق تهران ارسال كرده است. 
در این میان اسامي افرادي چون »عبدالمهدی بخشنده، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی «، 
»علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی« و »محمد حسین شریعتمدار مشاور 
عالی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی 
 کشاورزی و آب اتاق ایران« به عنوان سه نماینده قطعي این 
وزارتخانه در اتاق پایتخت به چشم مي خورد. اما براي اینكه 
اتاق تهران بتواند در جسله هفته آینده خود، انتخابات رئیس 
و اعضاي هیات رئیسلله را كلید بزند، وزیر صنعت، معدن 
وتجارت، اسامي افرادي را كه قصد دارد به عنوا نماینده این 
وزارتخانه به اتاق تهران معرفي كند، باید ارسال كند. البته 
اخبار دریافتي »تعادل« نشان از این دارد كه وزیر صنعت، 
معدن وتجارت تا پایان هفته جاري و نهایتا اوایل هفته آینده 
اقدام به معرفي 15 نفر شامل 6 نفر از بخش صنعت، 6 نفر از 

بخش بازرگانی و 3 نفر از بخش معدن، خواهد كرد. 

  اين سه نفر؟
حال براي اینكلله اعضاي پارلمان بخللش خصوصي در 
نشست 26 خردادماه سللال 98 بتوانند رئیس و اعضاي 
هیات رئیسلله خود را انتخاب و بشناسللند، نخست باید 
پازل انتخابات اتاق تهران كامل شود تا گام هاي آخر براي 

بسته شدن این فصل از انتخابات اتاق هاي سراسر كشور 
برداشته شود. بنابراین براسللاس اخباردریافتي، اگرچه 
اعضاي هیات نمایندگان اتاق تهران طي هفته آینده تكه 
آخر پازل انتخاب اتاق پایتخت را تكمیل خواهند كرد، اما با 
این حال هنوز قطعي نیست چه كسي قرار است بر صندلي 

اتاق تهران و اتاق ایران تكیه بزند؟  
اخبللار درگوشللي حكایللت از ایللن دارد كه »مسللعود 
خوانساري« لیدر ائتالف براي فردا نه تنها همچنان شانس 
اول ریاست اتاق تهران را دارد، بلكه یكي از  مدعیان اصلي 
ریاست اتاق ایران نیز هست. با این حال اما بازار گمانه زني 
ها همچنان داغ اسللت؛ به طوري كه  خیلي ها از سه گانه 
رقابت انتخاب رئیس میان چهره هاي منتخب مي گویند. 
اما این چهره ها چه كساني هستند؟ ارزیابي ها نشان مي 
دهد، »غالمحسین شافعی، مسعود خوانساری و حسین 
سالح ورزی« سلله چهره سرشناش و پیشنهادی بخش 
خصوصی هسللتند که به عنوان کاندیدای ریاست اتاق 

بازرگانی ایران در حال رایزنی هستند.
مسعود خوانساری كسي است كه در اتاق تهران بیشترین 
رای در این دوره از انتخابات اتاق های سراسر کشور را به خود 
اختصاص داده و در تهران به عنوان نفر اول انتخابات شناخته 
شد. اما در آن سوي رقابت، غالمحسین شافعی قرار دارد كه 
که در 2 دوره حدودا 2 سللاله، ریاست اتاق بازرگانی ایران را 
عهده دار بوده، در این دوره نیز در اتاق مشهد بیشترین رای را 
کسب کرده است. او توانسته 595 رای را به خود اختصاص 
دهد. حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز دیگر 
چهره اي اسللت كه از او به عنوان مدعي ریاست اتاق ایران 
سخن به میان مي آید. او  در حوزه انتخابی خود  با 106 رای، 

نفر اول انتخابات اتاق خرم آباد است.

بر این اساس پیش بیني مي شود در 26 خردادماه اگر چهره 
جدید و جدي دیگري وارد كارزار انتخابات رئیس اتاق ایران 
نشود، شاهد رقابت سخت میان این سه نفر باشیم. اما در 
این حال، احتماالتي نیز وجود دارد كه ممكن است پازل 
انتخاب رئیس پارلمان بخش خصوصي را بر هم بزند.  یك 
احتمال این است؛ با توجه به اینكه طیف مقابل »ائتالف 
فردا« یعني »خواستاران تحول« در این دوره از انتخابات 
ناكام ماندند و نتوانستند در اتاق تهران كرسي اي را به دست 
آورند، قطعللا گزینه اي كه از آن حمایللت خواهند كرد، 
مسعود خوانساري نخواهد بود. اما این گروه مدعي شدند 
در دوره قبل در تعیین غالمحسین شافعی به عنوان رئیس 
اتاق ایران نقش پررنگی را ایفا کرده اند. بنابراین این احتمال 
به قوت خود باقي است كه از رئیس فعلي پارلمان بخش 
خصوصي حمایت كنند. اما حسللین سالح ورزي دیگر 
چهره منتخبي است كه شانس باالیي براي كسب صندلي 
ریاست اتاق ایران را دارد با وجود چالشي كه بین دوگانه 
»شافعي – خوانساري« حاكم است.  البته برخي اخبار در 
گوشي، از احتمال دیگري مي گوید كه بنابر آن امكان دارد 
»سالح ورزي با خوانساري« ائتالف كند تا این رئیس فعلي 
اتاق تهران باشد كه در انتخابات 26 خردادماه اعضاي هیات 
نمایندگان اتاق ایران،  با پیروزي بر شافعي بتواند ریاست 
پارلمان بخش خصوصللي را برعهده مي گیرد. اما در این 
میان احتمال دیگري نیز وجود دارد و آن این است با وجود 
اینكه مسعود خوانساري در دوره قبل نتوانست در رقابت 
با غالمحسین شافعي پیروز شود، اعضاي منتخب هیات 
نمایندگان دور نهم اتاق تهران، بخواهند فرد دیگري را براي 
این دوره از رقابت رئیس اتاق ایران معرفي كنند تا بتوانند 

این بار شافعي را از دور رقابت ها خارج كنند. 

رييس اتاق مشترك ايران و هند مطرح كرد

تسريع در بازگشت ارز با فروش مستقيم ارز صادراتي
رییللس اتللاق مشللترك ایللران و هنللد بللا اسللتقبال 
از امكان پذیرشللدن فللروش مسللتقیم ارز صادراتي به 
واردكنندگان، آن را جزو مهم ترین اقدامات وزارت صنعت 
و بانك مركزي برشمرد و در عین حال هشدار داد مسووالن 
امر اجازه ندهند این فرصت بستري براي سفته بازي شود. 
ابراهیم جمیلي در گفت وگو با تسللنیم، با اشاره به میسر 
شدن امكان فروش مستقیم ارز صادراتي به واردكنندگان 
از ابتداي اردیبهشللت  ماه در سامانه جامع تجارت اظهار 
كللرد: این اقدام یكي از بهتریللن اقدامات وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و جزو بهترین تصمیمات در حوزه پولي 
و بانكي از سوي بانك مركزي بود كه با توجه به مشكالت 
صادركنندگان و واردكنندگان در سال گذشته، این انتظار 
وجود داشللت كه هرچه زودتر مد نظر قرار گیرد. رییس 
اتاق مشللترك ایران و هند اضافه كرد: امكان پذیر شدن 
فروش مسللتقیم ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان 
باعث مي شللود كه در وهله اول تأمین مواد اولیه كشور و 
مواد اولیه مورد نیاز تولیدكنندگان سرعت بیشتري بگیرد 
و جابه جایي پول در حوزه بازرگاني پرشتاب تر انجام شود.

او با تأكید بر ضرورت نظللارت دقیق بر نحوه فعالیت این 
سامانه گفت: این اتفاق با وجود آثار مثبت بسیاري كه در 
فرایند تجارت كشللور دارد باید از این نظر نیز مورد توجه 
قرار گیرد كه خداي ناكرده، به بسللتري براي سفته بازي 
تبدیل نشود. جمیلي گفت: مسللووالن این سامانه باید 
نظارت كنند كه در مقابل ارز خریداري شده، حتمًا كاال به 
كشور وارد شود و این كاال در سیستم تولید و توزیع كشور 
قرار گیرد؛ لذا فروش ارز صادراتي باید به نحوي مدیریت 
شللود كه تنها واردكنندگاني كه قصد واردات كاال یا مواد 

اولیه را دارند، قادر به خرید آن باشند و مورد سوءاستفاده 
سفته بازان قرار نگیرد. رییس خانه اقتصاد ایران با تأكید بر 
اینكه امكان فروش مستقیم ارز صادراتي به واردكنندگان 
مي تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور را تسریع 
كند گفت: متأسفانه پیش از این، صادركنندگان مشكالتي 
با عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما داشتند 
و به دالیلي از جمله عدم افشللاي مبللادي ارز خود، قادر 
به فروش ارز در سللامانه نیما نبودند ولي متأسفانه بانك 
مركزي نسبت به این انتقادات و ایرادات، مقاومت زیادي 

داشت، درحالي كه امكان فروش مستقیم ارز صادراتي به 
واردكنندگان مي توانست زودتر فراهم شود تا مشكالت 
بازگشت ارز به كشور نیز سریع تر حل وفصل شود. او با بیان 
اینكه صادركنندگان تمایلي به بازنگرداندن ارز حاصل از 
صادرات شان به كشور نداشتند و نباید به دیده بي اعتمادي 
به صادركنندگان نگریست، از مسووالن امر خواست تا از 
ظرفیت هاي مردمي و بخش خصوصي، براي حل مشكالت 
اقتصادي استفاده كنند خاطرنشان كرد: سیل اخیر با وجود 

همه تلخي هایي كه براي مردم و كشورمان داشت.
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 تفويض اختيار از وزارت 
بـه خانه هاي صنعت

ش�اتا| در سللال رونق تولید و در راستاي تقویت و 
حمایت از تشكل هاي خصوصي برخي از اختیارات 
و تصدي هاي قابللل واگذاري وزارتخانه به خانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت نهایي شللد. در نشستي كه 
با حضور معاون طرح و برنامه و روساي سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت و خانه هاي صنعت، معدن و 
تجارت هفت استان برگزار شد، موارد قابل واگذاري 
مورد بحث و بررسللي قرار گرفت و در هشت مورد به 
توافق نهایي رسید. در این نشست سعید زرندي گفت: 
سیاست و برنامه  وزارتخانه و تأكید وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بر تفویض اختیار به خانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معللدن و تجارت گفت: برخللي از وظایف وزارتخانه 
قابل واگذاري است و تالش داریم این مهم را در سال 
جاري كه به نام سال رونق تولید نیز نام گذاري شده، 
اجرا كنیم. زرندي افزود: استان هایي كه خانه هاي آنها 
آمادگي داشته و توانمندي  و ظرفیت الزم را براي این 
كار داشته اند، با هم اندیشي با خانه  صنعت، معدن و 
تجارت ایران انتخاب كرده ایم و در صورت موفقیت 

این طرح در همه استان ها نیز اجرایي خواهیم كرد.
معاون طرح و برنامه تأكید كرد: ما اعتقاد داریم بخش 
خصوصي توان انجام كارهاي بزرگ را دارد و مي تواند 
بخشي از وظایف و اختیارات وزارتخانه را برعهده گیرد. 
زرندي تصریح كرد: باید دقت الزم در این كار صورت 
گیرد تا زمینه براي واگذاري بیشتر اختیارات نیز فراهم 
شود. او افزود: بخش خصوصي توانمند قطعاً مي تواند 
در همه عرصه ها از بخش دولتي موفق تر عمل كند 
و ما به این مهم باور داریم. زرندي گفت: در گذشللته 
مقاومت هایي براي واگذاري برخي از تصدي هاي قابل 
تفویض در وزارتخانه بود، اما هم اكنون شاهد هستیم 
مدیران وزارتخانه نیز از این رویه استقبال مي كنند. 
معاون طرح و برنامه تأكید كرد: در فرآیند واگذاري 
اختیارات، نظارت بر انجام فعالیت ها باید توسط خود 
خانه  صنعت، معدن و تجارت ایران و سللازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام شود. او تصریح 
كرد: تا دو ماه آینده ساز وكار اجرایي این تفویض آماده 
خواهد شد و امیدواریم این تجربه خوبي براي اعتماد 

به بخش خصوصي باشد.

 احتمال تمديد معافيت
كره جنوبي از تحريم 

تس�نيم| رییس اتاق بازرگاني ایران و كره جنوبي 
گفت: احتمال تمدید معافیت كره از خرید نفت ایران 
كم است ولي به احتمال زیاد، معافیت این كشور در 
خرید میعانات گازي ایران تمدید مي شود. حسین 
تنهایي با اشاره به تجارت كشور كره جنوبي و ایران در 
زمینه هاي مختلف از جمله نفت و میعانات گازي كه 
جزو صادرات ایران به كشور كره جنوبي است اظهار 
كرد: پس از اعمال تحریم هاي یك جانبه امریكا علیه 
ایران، میزان تجارت و مبادالت اقتصادي دو كشللور 
به میزان 70 درصد كاهش یافت و شركت هاي لوازم 
خانگي در این بین، سللهمي 25 درصدي داشللتند. 
رییس اتاق مشترك ایران و كره جنوبي گفت: اما پس 
از تحریم ها در بخش نفت و میعانات گازي، كره جنوبي 
و 7 كشور دیگر جزو كشورهایي بودند كه به صورت 
موقت، از اعمال تحریم هاي نفتي براي خرید نفت ایران 
مستثني شدند. او با اشاره به بحث هاي مختلف مطرح 
شده درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت كره جنوبي 
از تحریم هاي نفتي ایران خاطرنشان كرد: بحث هایي 
كه در این زمینه به گوش ما رسیده حاكي از آن است 
كه احتمال تمدید معافیت كره جنوبي از خرید نفت 
ایران كم است اما در مقابل به احتمال زیاد، معافیت 
این كشور در خرید میعانات گازي ایران تمدید خواهد 
شد. به گزارش تسنیم، پس از اعمال تحریم هاي نفتي 
امریكا علیه ایران، این كشللور معافیت خرید نفت و 
میعانات گازي كشورمان را براي 8 كشور »چین، هند، 
كره جنوبي، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و تركیه« تا »5 
مه« معاف كرد ولي با توجه به روبه پایان بودن این زمان، 
تمدید یا عدم تمدید این معافیت ها یكي از موضوعات 

مورد بحث در روزهاي اخیر است. 

 برآوردي از خسارت سيل
به بخش صنعت 

ش�اتا| بر آوردهاي اولیه از خسارت سیل به بخش 
صنعللت، معللدن و تجارت تاكنللون بلله 22 هزار و 
400میلیارد ریال رسللیده است. خسارت هاي وارد 
شللده به واحدهاي صنعتي تاكنون 5 هزار میلیارد 
ریال، واحدهاي صنفي حدود 4 هزار و 500 میلیارد 
ریللال، قالیبافان حدود هللزار و 300 میلیارد ریال و 
زیرساخت ها و تاسیسات شللهرك هاي صنعتي و 
راه هاي دسترسي به معادن حدود هزار و 550 میلیارد 
ریال برآورد شده است. خسارت هاي صنعت، معدن 
و تجارت استان خوزستان با توجه به وضعیت فعلي 
قابل بررسي نیست، اما طبق برآوردهاي اولیه حدود 
10 هزار میلیارد ریال به این استان خسارت وارد شده 
است. بنابراین گزارش، طبق برآوردهاي اولیه تاكنون 
به 382 واحد صنعتي و 17 هزار و 900 نفر قالیباف در 

سیل اخیر خسارت برآورد شده است.
در استان گلستان 100 واحد و 10 هزار نفر، استان 
مازندران 30 واحد و هزار نفر، استان ایالم 80 واحد و 
200 نفر، استان لرستان 125 واحد و 6 هزار و 200نفر، 
استان كرمانشللاه 30 واحد و 500 نفر و چهار محال 
و بختیاري 17 واحد در قالیبافي خسللارت دیده اند. 
خسللارت هاي وارد شللده به بخش قالیبافي استان 
خوزستان هنوز قابل بررسي نیست. همچنین تاكنون 
در اسللتان هاي »گلسللتان«، »ایالم«، »لرستان«، 
»كرمانشاه«، »مازندران«، »لرستان« و »چهارمحال 
و بختیاري« 26 شهرك صنعتي از لحاظ زیرساخت و 
تاسیسات شهرك دچار خسارت شده اند كه از محل 
اعتبار تملك دارایي هاي سرمایه اي براي بازسازي آنها 
و دسترسللي به معادن 154 میلیارد و 700 میلیون 

تومان اختصاص داده شده است. 

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد 

رونق توليد احياي بنگاه هاي مشكل دار نيست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه رونق تولید 
را نباید مترادف با احیاي واحدهاي بحران دار بدانیم، 
افزود: بخش عمده اي از واحدهاي تولیدي مشللكلي 
ندارند. به گزارش شاتا، رضا رحماني در جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به افزایش اهمیت 
ستاد تسللهیل و رفع موانع تولید در سال 98، گفت: 
مهم ترین بخشي كه مي تواند براي رونق تولید فعالیت 
كند، ستاد تسهیل است كه هم قانون به صراحت بر 
ماهیت و فعالیت آن تاكید كرده و هم دسللتگاه هاي 
مهم در آن عضو هستند. او با بیان اینكه مهم ترین ركن 
در اثرگذاري ستاد تسهیل، انگیزه كاركنان و مدیران 
آن است، افزود: ستاد تسهیل باید از دستگاه هاي دیگر 
همچون قوه قضاییه نیز براي حضور در جلسات دعوت 
و اینجا را به ستادي پاي كار براي تولید تبدیل كند. 
رحماني با تاكید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هاي 
مدیریتي براي بهبود جایگاه سللتاد تسللهیل، اظهار 
كرد: در اجراي مصوبات مشكالتي وجود دارد و بطور 
كلي كار در سللتاد سللخت اسللت، از این رو، كساني 
باید در ستاد به كار گرفته شللوند كه از انگیزه كافي 

برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت باالي 
تولید در كشللور اظهار كرد: به همراه وزیر كشور نامه 
مشتركي به سللران سلله قوه درباره مشكالت تولید 
نوشتیم كه آنها تاكید كردند هر كجایي نیاز به اصالح 
قوانین است به ما منتقل كنید. او با بیان اینكه تشكل ها 

حضورشان در سللتاد ضعیف است و باید با انگیزه در 
ستاد حضور یابند، افزود: استان ها درخواست برگزاري 
جلسللات سللتاد ملي با حضور مسللووالن استاني را 
دارند كه در این زمینه پیشللنهاد مي كنم جلساتي از 
ستاد ملي را با حضور استانداران براي ارایه گزارشي 
از وضعیت اسللتاني برگزار كنید. او بللا تاكید بر لزوم 
فعال شدن دبیرخانه ستاد تسللهیل گفت: مواردي 
به ستاد تسللهیل ارجاع مي شللود كه ضرورت دارد 
كمیته كارشناسللي درباره آنها نظر داده و براي اعضا 
ارسللال كند تا اگر آنها نیز تأیید كردند، بدون مطرح 
كردن در جلسلله و گرفتن زمان، آن را مصوب كنیم. 
رحماني با بیان اینكه دشمن تصور مي كرد صنعت در 
سال 97 تعطیل مي شود و در داخل نیز برخي چنین 
باوري داشللتند، گفت: به لطف خداوند و تالش هایي 
كه صورت گرفت، صنعت همچنان فعال اسللت و ما 
نیز براي سال 98 باید تالش كنیم ضمن حفظ وضع 
فعلي تولید در جاهایي كه امكان توسعه وجود دارد، 
اقللدام كنیم. وزیللر صنعت، معدن و تجللارت درباره 
توسللعه تجارت نیز با تاكید بر فراهم كردن امكانات 
لجستیكي افزود: اگر براي ما صادرات میوه مهم است، 
باید امكانللات حمل و نقل و نگهداري، بسللته بندي 
و… را فراهم كنیم. این عضو كابینه دولت دوازدهم 
خاطرنشللان كرد: بانك ها و وزارت اقتصاد براي سال 
رونق تولید باید حضور قوي در ستاد تسهیل داشته 

باشند و به چرخه تولید كمك كنند.

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد عنوان كرد

جلوگيري از تعيين دستوري قيمت ها 
رییس انجمللن تولیدكنندگان فوالد بللا بیان اینكه 
امسال براي واحدهاي فوالدي، سالي بسیار مهم تلقي 
مي شود، گفت: اگرچه مشكالتي در تامین مواد اولیه 
مورد نیاز وجود دارد، اما تامین آن غیرممكن نیست. 
بهرام سللبحاني در گفت وگو با مهر، با بیان اینكه در 
سللال 1397، دوران پللر فراز و نشللیب و متالطمي 
براي بخللش تولیدي و اقتصاد كشللور بود، گفت: در 
سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قیمت گذاري 
دسللتوري كاالها به عنوان دو چالش اصلي در مسیر 
تولید بودیم؛ در شللرایطي كه نرخ ارز پرنوسللان بود 
و سللركوب قیمت ها یكي از روش هاي اشللتباه براي 
تنظیم بازار به شللمار مي رفت؛ فعللاالن اقتصادي و 
تولیدكنندگان، عواقب سللركوب قیمت ها در بازار را 
لمس كردند. رییس انجمللن تولیدكنندگان فوالد 
افزود: در نیمه اول سللال گذشته تحت تأثیر ارز چند 
نرخي و در پیش گرفتن قیمت هاي دستوري، تفاوت 
نرخ فروش یك كاال درب كارخانه با قیمت هاي كف 
بازار زیاد شد و این شرایط موجب شد تا سود حاصل 
از این گپ قیمتي به جیب عده اي خاص برود و تولید 

زیان ببیند.
او تصریح كرد: در سال گذشته سیل بخشنامه هاي 
متعدد و متناقض و تعیین نرخ هاي مختلف براي ارز 
در معامالت حوزه كاالیي، چالش هاي زیادي را براي 
تولیدكننللده و مصرف كننده به وجود آورد و افزون 
بر این در آن مقطع، نوسللانات ارزي به گونه اي بود 

كه شاهد پرش نرخ دالر به بیش از چهار و حتي پنج 
هللزار تومان بودیم و در نهایللت دالر 4200 توماني 
به عنوان نرخ پایه ارز اعالم شللد. سپس تعیین نرخ 
ارز نیمایي و سنایي تولیدكنندگان و صنعتگران را 
با مشللكل مواجه كرد و مشخص نبود قیمت گذاري 
كاالها در صنایع و تولیللدات صنعتي باید بر مبناي 
كدام نرخ ارز در بازار داخلي و نیز بازارهاي خارجي 
صورت گیرد. سللبحاني با بیان اینكه تعیین قیمت 
كاالها بر مبناي هر نللرخ ارزي از دید تولیدكننده و 
مصرف كننده مزایا و معایب متفاوتي دارد، گفت: در 
مقطعي فعاالن بخش تولیدي و اقتصادي كشللور با 
صدور بخشنامه ها و ابالغیه هاي متعدد و متناقضي 
مواجه بودند و تعدد این بخشنامه ها تولید را با ابهام 
و مشللكالت زیادي رو به رو كرده بود و این شللرایط 
تالطمات زیادي درخصوص قیمت ها در پي داشت. 
به گفته سبحاني، سللال 1398 نیز سال پر التهابي 
براي صنایع و واحدهاي تولیدي پیش بیني مي شود؛ 
به خصوص اینكه با توجه به تحریم هاي ظالمانه اي 
كه بخش هاي مختلللف از جمله صنعت فوالد را در 
گستره تحریم هاي بین المللي قرار داده است؛ از این 
رو، سال جاري براي فعاالن واحدهاي تولیدي سال 
مهمي ارزیابي مي شللود و قطعًا مشكالتي در تأمین 
برخي مواد اولیه مورد نیاز بللراي تولیدات فوالدي 
همچون الكترود گرافیتي وجود خواهد داشللت؛ اما 
تأمین آنها غیرممكن نیست و تنها باید بررسي كرد 

تأمین كاالهاي تحریم شده چگونه و با چه بهاي تمام 
شده اي انجام خواهد شد؛ چراكه همه تولیدكنندگان 
در تالش هسللتند تا این قبیللل محدودیت ها را به 
روش هاي مختلف دور زده و به تولید و اقتصاد ملي 

رونق ببخشند.
او حاكمیت نظام دستوري در قیمت ها را موجب بروز 
فجایع سال گذشللته در مبادالت كاالیي و مشكالت 
مشاهده شللده پیش از راه اندازي بورس كاال دانست 
و با تاكید بر لللزوم تقویت بورس و عللدم دخالت در 
مكانیسم آن، گفت: نكته حائز اهمیت این است كه با 
برقراري نظام دستوري قیمت ها، عده اي از رانت هاي 
احتمالي بهره مي برند و سرمایه ها به جاي رونق تولید 
و سرمایه گذاري در بخش واقعي اقتصاد به فعالیت هاي 
رانتي و سودجویي تزریق مي شود؛ این موارد نیز براي 
سللال هاي دور نیست و همین چند ماه پیش یك بار 
تجربه شد؛ با این تفاسللیر باید به منظور رونق تولید 
اجازه داد تا بورس رسللالت خود را براي كشف واقعي 
قیمت ها و تنظیم بازار ایفا كند. سبحاني تاكید كرد: در 
سال رونق تولید به هیچ عنوان سیاست قیمت گذاري 
دسللتوري را نباید در پیش گرفته شللود؛ در غیر این 
صورت همان فجایع سللال قبل رقم مي خورد؛ بلكه 
با اعتقاد به مكانیسللم بازار و كشف واقعي قیمت ها، 
عرضلله و معامله محصللوالت را به بورس بسللپارد تا 
منابع و نقدینگي موجود در كشور، به سمت صنایع و 

واحدهاي تولیدي هدایت شود.
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جوليان آسانژ: دوست يا دشمن، قهرمان يا خائن؟ 

شمارش معكوس براي انتشار گزارشي جنجالي

گروه جهان|
لنين مورنو رييس جمهوري اكوادور، جوليان آس��انژ 
بنيان گذار وب س��ايت افش��اگر ويكي ليكس 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 پناهندگي اش توسط پليس 
لندن دستگير ش��د. پيش تر ويكي ليكس اعالم كرده 
بود اكوادور به دليل انتش��ار گزارش هايي درباره فساد 
مالي لنين مورنو، قصد دارد پناهندگي آسانژ را لغو كند.

رييس جمهوري اك��وادور در گفت وگويي 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 نمي تواند اجازه 
دهد سفارت خانه هاي 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 خانواده اش و لغو پناهندگي آسانژ را رد 
كرده است. گفته شده، اگر آسانژ به امريكا تحويل داده 
شود، احتماال با حكم ۴۰ سال زندان روبرو خواهد شد. 
نيويورك تايمز درب��اره اين فعال جنجالي نوش��ته: 
ويديوهاي دس��تگيري اين پيام آور ريش سفيد عصر 
افش��اگري، افس��ران امنيتي را ب��ا قيافه هاي جدي 
نش��ان مي دهد كه او را به سمت يك ون خاكستري 
مي كشانند. اين صحنه نمايان گر تازه ترين � و قطعا نه 
آخرين � چرخش در حرفه مردي است كه از يك سو 
با دستاوردهاي درخشان شناخته مي شود و از سوي 
ديگر در معرض قضاوت هاي مشكوك است. آسانژ از 
مدت ها پيش استعداد مشهورشدن داشت و در قامت 
يك متفكر و كاربلد حوزه فناوري و شخصيت جهاني 
تقريبا بي وطن، شهرت و نفوذ جديدي را كه اينترنت 
مي تواند به ش��هروندان بدهد، به دست آورده است. 
آس��انژ با ايجاد ويكي ليكس به توانمند سازي نسلي 
از افش��اگران/ رس��واكنندگان و خودي هاي ناراضي 
كم��ك كرد ك��ه مي توانند 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. واكنش ها در برابر آسانژ اغلب بسته به عملكرد 

ويكي ليكس بوده است. 
آس��انژ به ويژه در س��ال هاي اخير يك قهرمان شديدا 
دردسرساز و حتا شرم آور براي اصول آزادي مطبوعات 
و حق دسترسي مردم به اطالعات، از آب درآمده است. 
او در 7 سال گذشته در سفارت اكوادور در لندن مخفي 

شده بود. پناه بردن به سفارت اكوادور نه فقط به دليل 
ترس از دادس��تان هاي امريكايي، بلكه براي دوري از 
بازجويان جرايم جنسي سوئد بود كه در نهايت پرونده 

را بستند.
آسانژ، معروف ترين پناهنده سياسي خودخوانده، در 
اتاق كوچكي در گوشه سفارت اكوادور با گربه اش زندگي 
مي كرد. او از همان اتاقش ويكي ليكس را اداره مي كرد، از 
بالكن آن كنفرانس هاي خبري اش را در حضور صدها تن 
از هوادارانش برگزار مي كرد، در سالن هاي آن اسكت بورد 
سواري مي كرد و از بازديدكنندگانش ميزباني مي كرد. 
دستگيري او در پايان روند حقوقي پر فراز و نشيبي رقم 
خورد كه در ۲۰۱۰ هنگامي كه وزارت دادگستري امريكا 
عالم كرد كه درباره ويكي ليكس تحقيق مي كند، آغاز 
ش��ده بود. برخي هواداران امريكايي سابق آسانژ سال 
۲۰۱6 و پس از اينكه ويكي ليكس ايميل هاي هك شده  
دموكرات ها را براي تحت تاثير قراردادن فضاي انتخابات 
و راه انداختن كارزارهاي توييتري عليه كلينتون منتشر 

كرد، به شدت به او تاختند. 
عملكرد ويكي ليكس در انتخابات ۲۰۱6 امريكا، تمجيد 

پرسروصداي دونالد ترامپ را به همراه داشت. ترامپ 
در س��خنراني هاي انتخاباتي  اش مرتب به ايميل هاي 
افشاشده  كارزار انتخاباتي كلينتون اشاره كرده و يك 
بار هم گفت كه عاشق ويكي ليكس است. )ادعايي كه 
كاخ سفيد ديروز، دوش��نبه آن را يك شوخي خواند.( 
اما چند ماه بعد، وقتي ترامپ رييس جمهور شده بود، 
ويكي ليكس مجموعه اي از اس��ناد محرمانه را درباره 
ابزارهاي هك سازمان سيا منتشر كرد كه به دنبال آن 
مايك پمپئو انتخاب اول ترامپ براي رياست سازمان 
سيا، آس��انژ را خودشيفته خواند و ويكي ليكس را يك 
سازمان اطالعاتي غيردولتي متخاصم ناميد. سخنان 
پمپئو پيش درآمدي شد بر اين اتهام عليه آسانژ كه با 
دسيسه  قصد نفوذ به رايانه هاي دولت امريكا را داشته 
اس��ت. وزارت دادگس��تري اين اتهام را هفته گذشته 

علني كرد.
جوليان آس��انژ تا ۲۰۰6، هنگامي كه ويكي ليكس را 
تاسيس كرد، شيوه زندگي عشايري را در پيش گرفته 
بود؛ در اطراف جهان پرس��ه م��ي زد و گاهي اظهارات 
سربس��ته اي درباره پنهان كاري و اطالعات داشت. او 

۲۰۰8 در شرق آفريقا زندگي مي كرد و فساد كنيا را در 
ويكي ليكس منتشر مي كرد. ويكي ليكس تا آن زمان 
بيش از يك ميليون سند را منتشر كرده بود، از جمله 
برخي از اسناد محرمانه جنگ عراق و زندان گوانتانامو را.

اما اين چلسي منينگ، تحليل گر دون پايه اطالعات در 
پايگاهي در عراق بود كه واقعا ويكي ليكس و در نتيجه 
آسانژ را در كانون توجه قرار داد. منينگ كه درباره جنگ 
عراق و سياس��ت خارجي امريكا ترديد داشت، شروع 
به نس��خه برداري هزاران اسناد كرد. در ويكي ليكس، 
آسانژ و تيمش ابتدا ويديوي دلخراشي را منتشر كردند 
كه دو هلي كوپتر جنگي امريكايي را در عراق در حال 
تيراندازي نشان مي داد. به دنبال آن، ويكي ليكس در 
هماهنگي با نيويورك تايمز و ساير سازمان هاي خبري 
جريان اصلي، نزديك به 77 هزار س��ند نظامي جنگ 
افغانستان و سپس حدود ۳۹۲ هزار سند نظامي جنگ 
عراق را منتشر كرد. سياهه هاي جنگ در هماهنگي 
با لوموند، گاردين و اشپيگل منتشر شدند و اطالعات 
تازه اي را درباره تلفات غيرنظاميان، روحيه سربازان، 
رفتار با زندانيان و اس��تفاده از پيمان كاران در اين دو 

جنگ ارايه كردند. هنگامي كه پيام هاي ديپلماتيك 
منتشر شد، نيويورك تايمز و ساير سازمان هاي خبري 
با ويكي ليكس از نزديك همكاري كردند تا نام ها را براي 
محافظت از افراد آسيب پذير، تغيير دهند، اما بعدها، 
آس��انژ در نتيجه  اختالف با يك ويراستار بريتانيايي، 
تصميم گرفت كه اين مجموعه گس��ترده از مكاتبات 

ديپلماتيك را بدون هيچ گونه اصالحي منتشر كند.
اطالعات روز نوش��ته: در همين ح��ال، ويكي ليكس 
دستخوش اختالفات داخلي بود كه اغلب سرچشمه  
آن ش��يوه  كار سخت گيرانه 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 ۲۰۱۲ اعالم كرد كه آسانژ در سفارت اين كشور 
در لندن به سر مي برد 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 مي ك��رد و به نظارت بر 
انتشار اسناد در س��ايتش ادامه داد. گفته شده، آسانژ، 
دفتر مجهز به تخت  خواب، المپ خورشيدي، تلفن، 
رايانه، آشپزخانه كوچك، حمام، تردميل و قفسه هاي 
كتاب داشت. اما انزواي آسانژ به خصوص آخرهفته هاي 
طوالني و تنها در سفارت كه نمي توانست از آن بيرون 
رود، ش��رايطش را دش��وار كرده بود. يكي از دوستان 
آسانژ گفته كه او روزبه روز افسرده تر مي شد، روابطش 
با ميزبانانش به هم خورده و حتا خصمانه شده بود، زيرا 
ديپلمات هاي اكوادوري از رفتار او به تنگ آمده بودند. 
اين دوست مي گويد كه آسانژ درگير فكر بيرون رفتن 
بود. حتا دوستان آسانژ او را به عنوان انسان پر دردسر و 
خودشيفته اي توصيف مي كنند كه بيش از حد به خود 
اهميت مي دهد و عالقه اندكي به مسائل امروزي مانند 
بهداشت شخصي دارد. آسانژ كه پس از دستگيري اش 
در دادگاهي در وست مينس��تر در حال��ي كه موهاي 
نقره اي اش را پشت سرش بسته بود، ظاهر شد، خونسرد 
به نظر مي رسيد. اين صحنه امر بديهي را روشن مي كرد: 
اينكه او از وضعيت دشوار حقوقي فعلي خود به عنوان 
سكوي جديدي براي بي اعتنايي به قدرت و نيز كارزارش 
براي ويكي ليكس اس��تفاده مي كند. آس��انژ تا آمدن 
وكال سرگرم مطالعه  كتابي بود. او براي اينكه رسانه ها 
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 به تدريج 
در پايان عمر از شهرت و محبوبيتش كاسته شد. كتاب 
او اكنون به سبب دستگيري آسانژ پرفروش شده است.

گروه جهان|
دادس��تان كل اياالت متحده احتماال در 7۲ساعت آينده 
نسخه اي ويرايش شده گزارش ۳۰۰ صفحه اي رابرت مولر 
بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت احتمالي روس��يه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا را منتشر خواهد كرد. 
اقدامي كه باعث شده تا دونالد ترامپ بار ديگر انتقادها در اين 
باره را از سر بگيرد. ترامپ دوشنبه در توييتر نوشت: »جرايم 
توسط هيالري متقلب، كميته ملي حزب دموكرات، ماموران 
كثيف و ديگران صورت گرفته اس��ت. درباره اين ماموراِن 
تحقيق، تحقيق كنيد!«  وب سايت هيل نوشته، اقدام دونالد 
ترامپ در احياي بحث مهاجران و اعزام مهاجران به شهرهاي 
خاص ناقض قوانين فدرال، تالشي براي منحرف كردن افكار 
عمومي امريكا از گزارش رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات 
درباره دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 
ميالدي است. ترامپ با اين هدف پيشنهاد سابق خود براي 

اعزام مهاجران به ش��هرهاي پناهگاه مهاجران را احيا كرد 
كه افكار عمومي را از پرسش ها درباره گزارش رابرت مولر 
منحرف كند. اندك زماني پس از انتشار اخباري مبني بر 
اينكه دولت امريكا اين ايده را رد كرده است، ترامپ با انتشار 
توئيت هايي گفت كه اين مساله هنوز در حال بررسي است. 
ترامپ بطور عمدي لحن خود را درباره اين موضوع تند كرده 
تا در پي انتشار نتيجه گيري هاي گزارش مولر طرفداران خود 
را اميدوار كند.  گفته شده، ويليام بار بار در گزارشي كه قرار 
است منتشر شود روي مطالب محرمانه خط رنگي كشيده 
شده و در پايين هر صفحه درباره اينكه چرا بخش هاي داخل 

آن صفحه سانسور شدند، توضيحاتي ارايه داده است.
نيويورك تايمز هم نوشته: تا زماني كه »ويليام بار« دادستان 
كل امريكا گزارش مزبور را ارايه دهد، كاخ سفيد قصد دارد با 
مشاوران خود به سرعت اين گزارش را مطالعه كرده و با عبور 
از بخش هاي مربوط به توطئه كيفري احتمالي، فقط بخش 

مربوط به اينكه چرا رابرت مولر نتوانست مشخص كند كه 
ترامپ راه عدالت را با مانع روبرو كرد را بخواند. »جي سكولو« 
وكيل شخصي ترامپ به نيويورك تايمز گفته: »هدف ما اين 
است كه در اسرع وقت پاسخ بدهيم. با توجه به طوالني بودن 
گزارش مولر، پاسخگويي ممكن است مدتي زمان ببرد اما 
طرحي داريم كه به شكلي حرفه اي در زماني سريع به شكلي 

مناسب پاسخ بدهيم.«
رييس جمهوري امري��كا در بحبوحه تنش هاي مربوط به 
گزارش مولر اعالم كرد كه دولتش از اختيارات قانوني براي 
اعزام مهاجران بدون مدرك به شهرهاي »پناهنده پذير« 
برخوردار است و خواستار آن است كه چنين اتفاقي رخ دهد.
رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت روسيه در 
انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 امريكا، در روزهاي پاياني 
ماه مارس گ��زارش ۳۰۰صفحه اي خود را در اين باره براي 
ويليام بار دادستان كل امريكا فرستاد. ويليام بار نيز پس از 

دريافت اين گزارش، در نامه اي نتايج كلي آن را با نمايندگان 
كنگره امريكا به اشتراك گذاشت. در اين نامه آمده بود كه 
بازرس ويژه در تحقيقات خود به مدركي دال بر تباني تيم 
انتخاباتي ترامپ يا افراد مرتبط با آن با روسيه در تالش هاي 
خود براي اثرگذاري بر نتايج انتخابات رياس��ت جمهوري 

۲۰۱6، دست نيافته است.
با داغ شدن موضوع انتشار نسخه ويرايش شده گزارش مولر، 
دونالد ترامپ ش��نبه شب در توئيتي نوشت: »فقط بيرون 
برويد؛ امريكا از اختيارات مطلق قانوني براي انتقال مهاجران 
غيرقانوني به ش��هرهاي پناهنده پذير برخوردار است. ما 
مي خواهيم در اين شهرها از آنها مراقبت شود، به خصوص 
در ايالت كاليفرنيا كه به مديريت ضعيف و دريافت ماليات 
باال مشهور است! « هوگان گيدلي سخنگوي كاخ سفيد نيز 
پيش از اعالم اين خبر در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز گفته 
بود دولت امريكا در حال همكاري با وزارت امنيت ميهني 

)DHS( و س��ازمان زير مجموعه آن، مهاجرت و گمرگ 
امريكا )ICE( براي اعزام مهاجران بدون مدرك به شهرهاي 
پناهنده پذير است. به گفته وي، اين شهرها خواستار پذيرش 
همه اين مهاجران غيرقانوني در جوامع خود هستند. اين 
مقام امريكايي همچنين قب��ل از توئيت ترامپ گفته بود 
كه كاخ سفيد در حال بررس��ي انتقال قانوني اين دسته از 

مهاجران به چنين شهرهايي است.
دموكرات ها از سياست جديد ترامپ براي انتقال مهاجران 
به شهرهاي پناهنده پذير انتقاد كرده اند. جرالد ندلر رييس 
دموكرات كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا، اين اقدام 
را غيراخالقي و غيرقانوني توصيف كرده اس��ت. شهرهاي 
پناهنده پذير از قوانين مهاجراتي اجباري فدرال بطور كامل 
تبعيت نمي كنند. بر اساس گزارش يواس اي تودي، دست كم 
8 ايالت در امريكا از نيوجرسي گرفته تا ايلينوي و كاليفرنيا 

شهرهاي پناهنده پذير قلمداد مي شوند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

راهاندازيارزرمزنگارمشترك
IMFوبانكجهاني

گروه جهان| صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
 Learning بطور مشترك ش��به ارز رمزنگاري با نام
Coin راه اندازي كردند. به گزارش فايننشال تايمز، اين 
شبه ارز رمزنگار Learning Coin است كه فقط در 
داخل صندوق بين المللي پول بانك جهاني در دسترس 
خواه��د ب��ود. Learning Coin ارزش پولي ندارد 
بنابراين يك ارز رمزنگار واقعي تلقي نمي شود. راه اندازي 
شبه ارز مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
در راستاي درك بهتر از فناوري بالك چين است كه 
زير س��اخت دارايي هاي رمزنگار محس��وب مي شود. 
ارز رمزن��گار Learning Coin به كارمندان بانك 
جهاني و صندوق بين المللي اجازه مي دهد تا چگونگي 
اس��تفاده از ارزهاي رمزنگار را در زندگي واقعي تجربه 
كنند. صندوق بين المللي پ��ول اعالم كرده بانك ها و 
رگوالتورهاي سرتاسر جهان بايد خود را به فناوري هاي 
ارز رمزنگار برسانند كه به سرعت در حال توسعه پيدا 
كردن هستند. توس��عه دارايي هاي رمزنگار و فناوري 
دفتر توزيع شده يا همان DLT به سرعت روبه تحول 
است. اين امر بانك هاي مركزي، رگوالتورها و موسسات 
مالي را وادار به رس��ميت شناختن يك فاصله فزاينده 
دانش بين قانونگذاران، سياست گذاران، كارشناسان 
اقتصادي و فن��اوري مي كند. گفته مي ش��ود پس از 
آزمايش اين شبه ارز رمزنگار، بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول از بالك چين براي راه اندازي ارتباطات 
هوشمند، مبارزه با پولشويي و ارتقاء كلي سطح شفافيت 
اس��تفاده كنن��د. كريس��تين الگارد رييس صندوق 
بين المللي پول، پيش تر گفته بود نوآوران بالك چين 
در حال تكان دادن جهان مالي س��نتي هستند و اين 

موضوع تاثير واضحي روي بازيگران سنتي دارد. 

درخواستايجادنظامپرداخت
جايگزينامريكاييدراروپا

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. به گزارش 
اسپوتنيك، بركهارد بالز عضو هيات مديره بانك مركزي 
آلمان خواستار ايجاد نظام هاي پرداخت جديد از سوي 
كشورهاي اروپايي شد كه جايگزيني براي نظام هاي 
پرداخت امريكايي است. او گفته: »وقتي شركت هاي 
مهم فناوري از قبيل اپل، گوگل، پي پل و آمازون بيش 
از بيش به ايجاد رابطه با مشتريان خود توجه مي كنند، 
اين موضوع براي ما به عنوان بانك مركزي نمي تواند 
بي تفاوت باش��د و بانك ها فقط پردازشگر پرداخت در 
پس زمينه باقي مانده اند.« اين عضو هيات مديره بانك 
مركزي آلم��ان با اعالم اينكه بانك ها خودش��ان بايد 
راه حل هاي پيشرفت ها را اجرا كنند، گفته: »خواسته ام 
از صنعت بانكداري اين است كه در مورد محصوالتي 
كه قصد اس��تفاده آن را دارند، براي مثال محصوالت 
مالي كه در Apple & Co اس��تفاده مي ش��ود، فكر 
كنند.« بركهارد بالز تاكي��د كرده كه بانك ها نيازمند 
دنبال كردن روند حمايت از فناوري هاي نوين و ايجاد 
نظام پرداخت جايگزين به منظور حفظ ثبات نظام مالي 
اروپا هستند. بر پايه اين گزارش، دويچه بوندس بانك 
به عنوان بانك مركزي آلم��ان و يكي از اركان حياتي 
نظام بانك هاي مركزي اروپا است. آلمان در شرايطي 
خواستار نظام پرداخت جايگزين امريكايي در اروپا شده 
كه روابط واش��نگتن و بروكسل در سال هاي پس از به 
قدرت رسيدن دونالد ترامپ در اياالت متحده متشنج 
شده اس��ت. دو طرف بر س��ر مجموعه اي از مسائل از 
سياست خارجي گرفته تا اقتصادي و تجاري با يكديگر 

اختالف دارند. 

محبوبيتنخستوزيرنيوزيلند
ركوردزدهاست

گروه جهان|نخست وزير نيوزيلند كه بابت مديريت 
تيراندازي مرگبار ماه گذشته در مساجد كرايست چرچ 
با س��تايش داخلي و خارجي گس��ترده روبرو شد، به 
باالترين ميزان محبوبيت مردمي از زمان آغاز به كارش 
رس��يده اس��ت. به گزارش رويترز، نتايج نظرسنجي 
سياس��ي نش��ان مي دهد ۵۱ درصد پاسخ دهندگان 
خانم جاسيندا آردرن را به عنوان نخست وزير محبوب 
خودشان براي نيوزيلند ترجيح مي دهند؛ اين آمار از 
افزايش 7 درصدي ميزان رضايت مردمي از آردرن از 
ماه فوريه حكايت دارد. اين اولين نظرسنجي از زمان 
حمله ۱۵ مارس مهاجم مس��لحي به دو مس��جد در 
كرايست چرچ اس��ت كه جان ۵۰ نمازگزار را گرفت. 
س��يمون بريجز، رهبر حزب اپوزيس��يون ناسيونال 
نيوزيلند كه رقيب آردرن اس��ت، با كاهش محبوبيت 
مواجه شده اس��ت. نتايج راي گيري حزبي هم نشان 
مي دهد، محبوبيت حزب كارگر آردرن با افزايش سه 
درصدي به ۴8 درصد رسيده است و محبوبيت حزب 
اپوزيسيون ناسيونال به ۴۰ درصد رسيد كه كمترين 
ميزان از س��پتامبر ۲۰۱7 ميالدي است. نخست وزير 
نيوزيلند در واكنش به نتايج اين نظرس��نجي گفته: 
»آنچه مي دانم اين اس��ت كه تالش مي كنم كارم را به 
بهترين شكل ممكن انجام دهم..« دولت ائتالفي آردرن 
از زمان به قدرت رسيدن در سال ۲۰۱7 با چالش هاي 
متعددي از جمله اعتماد ضعيف به كسب و كار، قدرت 
گرفتن اتحاديه ها و كاهش رش��د اقتص��ادي مواجه 
شده اس��ت. برنتون ترنت عامل حمالت تروريستي 
كرايست چرچ كه يك استراليايي راست گراي افراطي 
است، اعالم كرده وظيفه دفاع از خود را برعهده مي گيرد 

و به وكيل مدافع احتياجي ندارد. 

نظاميانسودانخواستههاي
معترضانراپذيرفتند

گروه جه�ان| تداوم اعتراض ها در س��ودان و تجمع 
گسترده معترضان در خارطوم، سرانجام باعث شد شوراي 
انتقالي نظامي با برخي از خواسته هاي معترضان موافقت 
كند. به گزارش يورونيوز، هزاران معترض سوداني با تجمع 
مقابل وزارت دفاع اعالم كردند تا زمان انتقال فوري قدرت 
به يك دولت انتقالي غيرنظامي، در خيابان ها باقي خواهند 
ماند. در پي افزايش فش��ارها، سرانجام شوراي انتقالي 
نظامي با هدف آرام كردن معترضان با شماري از رهبران 
احزاب مخالف ديدار كرد. گفته مي شود در جريان اين 
ديدار س��ران احزاب خواستار انتخاب يك »شخصيت 

مستقل« به عنوان نخست وزير سودان شده اند.
پس از اين نشست، ژنرال شمس الدين شانتو سخنگوي 
شوراي انتقالي نظامي گفت با مجموعه اي از درخواست ها 
موافقت شده، از جمله تعيين روساي جديدي براي ارتش 
و نيروي پليس، تعيين روساي جديدي براي سرويس 
ملي اطالعات و امنيت، ، تشكيل كميته اي براي مبارزه 
با فساد و انجام تحقيقات درباره حزب حاكم پيشين، لغو 
تمام محدوديت هاي رسانه اي و سانسورها، آزادي تمام 
نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي كه به دليل حمايت 
از معترضان بازداش��ت شده اند، بازبيني ماموريت هاي 
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 گروه هاي 
مخالف بر سر آن به توافق برسند، واگذار كند. اعتراضات 
سودان دسامبر گذشته براي ابراز خشم نسبت به افزايش 
هزينه هاي زندگي آغاز ش��د. اين اعتراض ها به سرعت 
گسترش يافت و درنهايت منجر به طرح خواسته هايي 
همچون بركناري عمرالبشير رييس جمهور ۳۰سال 

گذشته سودان و حذف دولت او شد.

درخواستپكنبرايايجاد
منطقهآزادتجاريباكرهوژاپن
گ�روه جهان|وزير خارجه چي��ن گفته چين، 
كره جنوب��ي و ژاپن باي��د زودتر در م��ورد ايجاد 
يك منطق��ه تجارت آزاد تواف��ق كنند. به گزارش 
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 كره جنوبي و ژاپن بايد هرچه 
زودتر در مورد ايجاد يك منطقه تجارت آزاد توافق 
كنند. وانگ گفته: »ايجاد يك ش��راكت اقتصادي 
منطقه اي جامع و دستيابي به توافق در مذاكرات 
براي تأس��يس يك منطقه آزاد تجاري بين چين، 
ژاپن و كره جنوبي، در س��ريع ترين زمان ممكن، 
براي تسريع روند يكپارچه سازي اقتصادي شرق 
آس��يا، ضروري اس��ت.« كونو هم در مقابل گفته 
اس��ت: »با توجه به عدم قطعيت ه��اي فراواني كه 
در فضاي بين المل��ل وجود دارد، ژاپن و چين بايد 
همكاري هاي اقتصادي خ��ود را عميق تر كنند و 
بطور مش��ترك از يك مكانيزم تجارت چندجانبه 
حمايت كنند.« اين اظهارات درحالي بيان ش��ده 
كه كونو از ۱۳ آوري��ل در يك ديدار كاري ۳ روزه، 
به دعوت وانگ، در چين به س��ر مي ب��رد. دو وزير 
خارجه پنجمين دور مذاكرات اقتصادي رده باالي 
بين دو كش��ور را برگزار كردند، ك��ه در طول آن 
در مورد روابط دوجانب��ه چين و ژاپن و همچنين 
مسائل بين المللي و منطقه اي با منافع و نگراني هاي 
مش��ترك، بحث ش��د. يك روز قبل، نخست وزير 
چين، ل��ي كه كيانگ، اعالم كرد ك��ه پيش بيني 
مي شود امسال دومين اقتصاد جهان به نرخ رشد 

اقتصادي هدف 6.۵ درصدي خود برسد.
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 انتشار جزيياتي از
»معامله قرن« دولت ترامپ 

گروه جهان|روزنامه واشنگتن تايمز 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 مي خواهد كه كش��ورهاي 
عربي ابتكار را آغاز كنند و اس��راييل به آن پاسخ 
دهد. اين همان مس��اله اي اس��ت كه باعث شده 
تا محمود عباس رييس تش��كيالت خودگردان 
فلس��طين در ماه م��ه ۲۰۱7 آن را رد كند. گفته 
شده، عباس مدت ها از ارايه چنين طرحي نگران 
و ش��ديداً ب��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 بخش هايي از منطقه »ج« است كه در مجموع

۹۰ درص��د كرانه باختري را ش��امل مي ش��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 منطقه اي از شعفاط 
تا العيس��ويه، ابوديس و جبل المكبر باش��د. يك 
سازمان بين المللي بر يك اداره مشترك اسراييل 
- تشكيالت خودگردان فلسطين براي مديريت 
مناطق پيرامون شهر قديمي قدس نظارت مي كند. 
يك نهاد مش��ترك اردن-تشكيالت خودگردان 
فلسطين مكان هاي اسالمي شهر قدس را كنترل 
مي كند. مص��ر، اردن و لبنان حقوق بيش��تر در 
اختيار ساكنان فلس��طيني خود قرار مي دهند. 
س��اكنان يهودي در ش��هرهاي كوچك تر كرانه 
باختري جابه جا مي ش��وند. يك گذرگاه زميني 
كرانه باختري و غزه را به هم متصل مي كند. غزه 
هنگامي كه تشكيالت خودگردان فلسطين كنترل 
آن را دوباره به دست مي آورد به فلسطين ملحق 
مي شود. واشنگتن يك بس��ته كمك اقتصادي 
هنگفت )شايد به ميزان ۴۰ ميليارد دالر يا به نوعي 
۲۵ هزار دالر به ازاي هر فلس��طيني ساكن كرانه 
باختري( براي تشكيالت خودگردان فلسطين در 
نظر مي گيرد. فلسطين دسترسي موقت به بنادر 
و فرودگاه هاي 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 مي كند. در ازاي آن نيز 
فلسطيني ها بايد يك سري محدوديت ها را بپذيرند 
اين محدوديت ها عبارتند از: تداوم كنترل ارتش 
اسراييل بر مرزهاي فلسطين دسترسي هاي هوايي 
و دريايي آن و دره اردن. به رسميت شناختن قانوني 
شهرك هاي يهودي بزرگ تر به ميزان ۱۰ درصد 
از خاك كرانه باختري و شايد الحاق اين شهرك ها 
به اسراييل از سوي دولت امريكا و صرف نظر كردن 
از حق بازگشت فلس��طيني هاي ساكن خارج از 

سرزمين هاي اشغالي در ازاي دريافت غرامت.

افتتاح نيروگاه هسته اي عربستان 
عربستان سعودي به زودي نخستين نيروگاه هسته اي 
خود را كه با همكاري مخفيانه امريكا ساخته شده، به 
دور از چش��م ناظران آژانس بين المللي انرژي اتمي 
افتتاح مي كند. به گزارش 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 
تكنسين هاي هسته اي است. اين مركز به حكومت 
سعودي امكان غني س��ازي اورانيوم يا پلوتونيوم را 
مي دهد. مقام هاي دولت ترامپ تاكنون از ارايه هرگونه 
اطالعات درباره اينكه كدام شركت هاي امريكايي و با 
كدام مجوز در روند اين انتقال فناوري به عربس��تان 

سهيم هستند، خودداري كرده اند. 

لغو سفر هيات اسراييلي به بحرين 
منابع خبري از لغو سفر يك هيات اقتصادي و سياسي 
اسراييلي به بحرين خبر دادند. به گزارش الجزيره، قرار 
بود يك هيات از بازرگانان و مقامات دولتي اسراييل 
براي شركت در يك كنفرانس به منامه سفر كنند كه 
اين سفر به بهانه مالحظات امنيتي لغو شده است. 
كنفرانس ش��بكه كارآفريني جهاني با حضور ۱8۰ 
كشور جهان و باحمايت دولت بحرين در منامه برگزار 
خواهد شد. به نظر مي رسد كه برخي كشورهاي عربي 
در تالش براي عادي سازي روابط با اسراييل هستند؛ 
بحرين، عمان و امارات از اين دست كشورها هستند.

تاكيد عدالت وتوسعه بر 
برگزاري انتخابات استانبول

معاون حزب عدالت وتوسعه تركيه به ارايه شكايت 
حزب متبوعش به ش��وراي عالي انتخابات در آينده 
نزديك اشاره و تاكيد كرده كه خواهان برگزاري مجدد 
انتخابات در استانبول هستند. به گزارش  آناتولي، علي 
احسان ياووز گفته به زودي شكايت حزب متبوعش 
درباره انتخابات استانبول را به شوراي عالي انتخابات 
ارايه خواهد كرد. حزب حاكم عدالت و توسعه كه در 
انتخابات محلي در كالن شهرها شكست خورده حاضر 
به پذيرش شكس��ت در استانبول نيست و خواستار 

برگزاري مجدد انتخابات در اين شهر است. 

ادامه تحصن شيعيان هزاره 
در كويته پاكستان 

معترضان اقليت شيعه هزاره پاكستان با تداوم تجمع و 
تحصن اعتراض آميز در پي قرباني شدن اين شيعيان 
در حمله اي انتحاري جمعه، ب��ه كوتاهي دولت در 
حفاظت از اين شيعيان در برابر حمالت تروريستي 
اعتراض كردند. به گزارش ايسنا، در انفجاري انتحاري 
كه جمعه محله شيعه نشين كويته را هدف قرار داد 
عالوه بر كش��ته شدن ۱۹ تن از جمله چندين نفر از 

شيعيان قوم هزاره ده ها تن ديگر نيز زخمي شدند. 
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عكسروز

چهرهروز

برهاني مرند دبير جشنواره تئاتر فجر شد
نادر برهاني مرند با حكم مديركل هنرهاي نمايش��ي به عنوان دبير سي و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر انتخاب و معرفي شد. 
برهاني مرند نويسنده، كارگردان، بازيگر و مدرس تئاتر است. او تاكنون آثاري چون »جزيره«، »مرد مومي«، »تولد«، »شكارگاه ممنوع«، »پاييز«، 
»چيستا«، »تيغ كهنه«، »يك راز كوچك«، »باغ زيتون« و »تهران زير بال فرشتگان« را روي صحنه برده است. برهاني مرند كه پيش تر دبير سي 
و هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر نيز بود، عضويت در هيات مديره خانه تئاتر، عضويت در شوراي سياستگذاري راديو نمايش، مديريت 
دفتر ادبيات نمايشي مركز هنرهاي نمايشي راديو، مديريت گروه نمايش و ادبيات راديو نمايش و مديريت و سردبيري برنامه هاي راديويي 

»جمعه ها با تئاتر«، »پرده دوم«، »در آدينه با نمايش«، »گفت وگوي هنر«، »نمايش اقتصاد« و »از رمان تا نمايش« را در كارنامه خود دارد.

بازارهنر

»آينده روشن« براي كودكان محك

صداي »شهر خاموش« در وحدت شنيدني شد

ايالم چهارمين شهر ميزبان نمايشگاه عكس خيام

مجموعه اي ش��امل نقاش��ي هاي ۶۹ 
هنرمند كودك و نوجوان ۶ تا ۱۶ سال 
با هدف حمايت از كودكان س��رطاني، 
در موسس��ه مح��ك در مع��رض ديد 

عالقه مندان قرار مي گيرد.
»آينده روش��ن« حاصل تالش ساالنه 
شاگردان تارا بهبهاني )نقاش و مدرس 
دانشگاه( اس��ت كه در قالب ۶۹ تابلوي 

نقاشي نمايش داده مي شود و اين هنرمندان كودك و 
نوجوان با قلم مو و رنگ رفته اند سراغ ترسيم آينده اي 
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��فه اي تغيير مي كند. 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 خواسته ها و آرزوها. كودك با تفكر به آينده اميد را 
مي آموزد و اميد سر منشأ بسياري از موفقيت هاست. 
در سيزدهمين نمايشگاه نقاشي كودكان و نوجوانان، 
بچه ها آينده را به تصوير كشيده اند و روشني و اميد 
در آثارشان موج مي زند. آنها در لحظه لحظه خلق 
آثارشان از صميم قلب آرزو مي كنند كه آينده براي 
همه دلچسب و گوارا باش��د. آنها تحمل غم و درد و 
رنج را ندارند. ذهنيت آنها از كودكان مبتال به سرطان 
تصور دوري است كه اين نمايشگاه بهانه اي مي شود 

كه واقعيت ها را بهتر بشناسند و دست 
دوستي و همراهي براي همساالن خود 

دراز كنند.
بهبهاني ادامه داد: در اين سيزده سال با 
بيش از ۵۰۰ هنرجوي 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 مسووليت پذيري 
برابينس��ل هاي امروز و فردا از اه��داف من در اين 
س��ال ها بود. رمز موفقيت بس��ياري از ب��زرگان در 
تاريخ زندگي بشر شناخت همين واقعيت ها و درك 
مسووليت و همدلي با همنوعان خويش بوده است. 
اميدواريم اين نمايشگاع بارقه اي 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 مي شود.
اين نمايش��گاه دو روزه س��اعت ۱۶ پنجشنبه ۲۹ 
فروردي��ن ۱۳۹۸ افتتاح مي ش��ود و عالقه مندان 
مي توانند در روزهاي ۲۹ و ۳۰ فروردين از ساعت ۱۶ 
تا ۲۰ براي ديدن اين آثار به آدرس ميدان اقدسيه، 
ابتداي بزرگراه ارتش، س��ه راه ازگل، بلوار ش��هيد 
مژدي، بلوار محك، موسس��ه خيريه و بيمارستان 
فوق تخصصي سرطان كودكان محك مراجعه كنند.

كيهان كله��ر و كوارتت »مينياتور« در 
تازه ترين كنسرت خود كه با استقبال 
قابل توجه مخاطبان برگزار شد، 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 ۲۴ فروردين 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 آلبوم هاي بي كالم كيهان كلهر است 
كه سال ۱۳۸۷ با همراهي بروكلين رايدر رهبر يك 
كوارتت زهي از كش��ور امريكا در سبك موسيقي 

كالس��يك و خاورميان��ه اي در قالبي 
بين المللي منتش��ر ش��د. اين آلبوم از 
چهار قطعه تشكيل شده كه قطعه ۳۰ 
دقيقه اي »شهرخاموش« هسته اصلي 

اثر را تشكيل مي دهد.
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 رسانه هاي معتبر موس��يقي در جهان 
معرفي شد. اين در حالي اس��ت كه آلبوم ياد شده 
تاكنون در بسياري از شهرهاي اروپايي و امريكايي 
به اجرا درآمده است. سبك اصلي اين آلبوم موسيقي 
كالسيك بين المللي 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.

نمايش��گاه شش��مين جش��نواره 
بين المللي عكس خيام ۲۸ فروردين 
ماه در ايالم برگزار مي ش��ود. پيش از 
اين ششمين جش��نواره عكس خيام 
در تهران، كرج و قم برگزار شده بود. 

علي سامعي، دبير جشنواره بين المللي 
عكس خيام در اين رابطه گفت: برنامه 
جش��نواره بين المللي 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 

نزديك تر شوند.
او با بيان اين نكته كه اس��تقبال شهرس��تان ها از 
نمايشگاه بيشتر از حد تصور است، گفت: استقبال 
عالقه مندان و هنرمندان در شهرستان هاي مختلف 
از نمايشگاه عكس خيام دور از تصور است. برآورد ما 
با توجه به سال هاي گذشته اين است كه در حدود 

۵۰ هزار نفر از نمايشگاه ديدار خواهند 
ك��رد. مث��ال در دوره هاي گذش��ته از 
نمايشگاه خيام در شهر چابهار در يك 

روز ۳هزار نفر بازديد داشتيم. 
در اي��ن دوره ۱۲۷ اث��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 مي بريم. براي نمايشگاه 
خارج از كشور نيز سعي ما بر اين است كه هر دوره 
در هر ۵ قاره دنيا نمايشگاه برگزار كنيم. تاكنون 
در كشورهاي يونان، فرانسه، آرژانتين، آفريقاي 
جنوبي، چين، تاجيكستان، تركيه، عمان و... آثار 
جش��نواره بين المللي عكس خيام به روي ديوار 

رفته است.
نمايشگاه ششمين جش��نواره بين المللي عكس 
خي��ام ۲۸ فروردين ماه ۹۸ در نگارخانه اس��تاد 
صندوق آبادي شهر ايالم گشايش مي يابد و تا يكم 

ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

تاريخنگاري

روزنامه نگاري كه به دارالمجانين رفت
در دوران كابينه كوتاه مدت سيدضياءالدين طباطبايي، 
روزنامه ها و نشريات زيادي توقيف شدند. هر روزنامه اي 
زبان به انتقاد مي گش��ود، توقيف مي ش��د. يكي از اين 
روزنامه ها »نوروز« نام داشت كه تحت مديريت شخصي 
به نام يحيي سميعيان فعاليت مي كرد. روزنامه نوروز، روز 
۲۰ فروردين ۱۳۰۰ در پي چاپ گزارش��ي تحت عنوان 
»غارتگ��ران مفتخور« كه در آن به عملكرد مس��ووالن 
حكومتي اعتراض شده بود، به دستور دولت سيدضياء 
توقيف و مدير آن دستگير شد. با اين حال قضيه به همين 
جا خاتمه نيافت و سميعيان مدير روزنامه يك هفته بعد 
يعني در روز شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۰۰ از 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 
مرا به نظميه بردند در آنجا بدون هيچ سوال و جوابي مرا به 
محبس شماره ۲ يعني زندان سياسي انفرادي انداختند. 
من پنج روز در اين زندان ماندم. پنج روز فراموش نشدني. 
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 كاظم خان سياح بود. كلنل كاظم كه مردي 
تحصيل كرده و با ادب بود تا مرا ديد با عتاب گفت: اين چه 
كاري بود كردي؟ گفتم: من كاري نكردم! گفت: مي دانم 
تو نكردي، ولي بگو چه كسي اين مقاله را نوشته؟ او االن 
دارد براي خودش آزاد مي گردد، ولي شما گرفتار هستيد. 
گفتم: چون به نويسنده قول داده ام نامش را فاش نكنم، به 

شما هم نمي گويم. شما به خاطر يك مقاله پنج روز مرا به 
زندان انفرادي انداختيد. ديگر چه كاري مي توانيد با من 
بكنيد؟ كلنل كاظم خان با تمسخر گفت:  خيال كردي 
كارت تمام شده؟ اما اين طور نيست. رييس الوزراء درباره 
شما دستوراتي صادر كرده كه ناچارم آنها را اجرا كنم. شما 
حاال با ماموران برويد. من هم مي روم شايد راه نجاتي پيدا 
كنم! راه نجات؟ معلوم مي شد 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 
يادداشت را خواند. نگاهي به سرتاپاي من انداخت و گفت: از 
ظاهرتان نمي آيد، ديوانه باشيد؟ مگر چه كارهاي ديوانگي 
از شما سر زده كه دستور داده اند فورا شما را به دارالمجانين 
تحويل بدهيم؟ جواب دادم: »چه ديوانگي باالتر از اينكه، 
در اين كشور بي حساب و كتاب روزنامه نويسي مي كنم!« 
يك لحظه به س��رم زد، اداي ديوانه ه��ا را درآورم، اتاق را 

به هم بريزم و داد و فرياد راه بيندازم، ولي ترس��يدم كارم 
خراب تر شود. پس آرام ماندم و منتظر سرنوشت شدم. 
رييس كميسري دو نفر آژان را صدا كرد، گفت: يك درشكه 
بگيريد و اين آقاي محترم را به دارالمجانين ببريد، ولي 
كامال مراقب باشيد كه وسط راه فرار نكند! قلبم فروريخت 
تا اين لحظه باورم نمي شد، موضوع آن قدر جدي باشد 
كه مرا به دارالمجانين بفرستند. بي اختيار فرياد كشيدم: 
چه گفتيد؟ دارالمجانين؟ مي خواهيد مرا به دارالمجانين 
ببريد؟ من به آنجا نمي روم. مرا به همان محبس نمره ۲ 
برگردانيد. رييس كميسري پوزخندي زد و گفت: آقاجان 
اينجا با كسي شوخي نمي كنند. اين دستور صريح جناب 
رييس الوزرا است كه ش��ما را بي درنگ به دارالمجانين 
تحويل بدهيم. اگر شما با ميل و رضا تشريف نمي بريد، 
مختاريد، ولي ما هم براي چنين مواردي قواعدي داريم و 
مي دانيم چطور شما را به آنجا ببريم.   خوشبختانه صبح 
روز بعد، اقدامات كلنل كاظم خان سياح به نتيجه رسيد و 
دستور آزادي من صادر شد. اما تمام سعي من براي آنكه 
جريان دارالمجانين رفتنم مخفي بماند، بي فايده بود. روز 
بعد همه مردم تهران فهميدند كه مرا به دارالمجانين برده 
بودند. خبر را روزنامه »وطن« ابوطالب خان شيرواني چاپ 
كرده بود. ولي موضوع عجيب آن بود كه حتي عده اي از 
دوستان من، بعد از مطلع شدن از ماجرا، رفتارشان نسبت 
به من تغيير كرده ب��ود، آنها باور كرده بودند مرا به خاطر 
جنون به تيمارستان بردند نه به علل سياسي، بطوري كه 

مدتي ناچار شدم در انظار ظاهر نشوم! 

میراثنامه

سيل منتظر انتقال سنگ نگاره هاي كوچري مي ماند؟
در حال��ي س��طح آب در محوط��ه تاريخ��ي كوچري 
گلپايگان به مرور ب��اال مي رود كه تاكنون بخش زيادي 
از سنگ نگاره هاي چند هزار ساله اين محوطه  باستاني، 
با باال آمدن آِب سد به زير آب رفته اند و تا يك هفته ديگر 

كل محوطه به زير آب مي رود.
نخست بحث تخليه اهالي روس��تاي كوچري در توابع 
شهرستان گلپايگان در استان اصفهان و جابه جا كردن 
اين روستا مطرح شد و با اجرايي كردن آن، سد »كوچري« 
را در يكي از محوطه هاي باس��تاني گلپايگان در استان 
اصفهان ساختند، تا امروز كه سه سال از زير آب رفتن و 
بيرون آمدن هرازگاهي دوهزار بوم سنگ نگاره تاريخي 
مي گ��ذرد. حاال عالوه ب��ر همان اتفاقات گذش��ته، در 
طول كمتر از يكي دو هفته قبل تاكنون نيز به واس��طه 
باران هاي سيالبي در سراسر كشور، بخِش زيادي از اين 
سنگ نگاره ها زير آب رفته اند و اين هشدار داده شده كه تا 
يك هفته آينده، كل اين محوطه به زيرآب مي رود و اين 
يعني تهديد جدي تخريب براي اين محوطه چند هزار 
ساله. شايد هم مسووالن ميراث فرهنگي و آب منطقه اي، 
معتقدند س��يل آنقدر منتظر مي ماند تا هر قدمي كه 
مديريت شهري و فرهنگي مي خواهند براي اين محوطه 
تاريخي ۱۷ هزار ساله بردارند و آن را اجرايي كنند و بعد از 

آن سنگ نگاره ها را با خود در آب غرق كند! 
محسن جمالي - پژوهش��گر سنگ نگاره ها و نويسنده 

كتاب »سنگ نگاره هاي گلپايگان، گذرگاه تاريخ« - كه 
يك شنبه ۲۵ فروردين اين محوطه تاريخي و وضعيت 
سنگ نگاره ها را از نزديك ديده، به ايسنا مي گويد: تاكنون 
تعداد زيادي از س��نگ نگاره ها زيرآب رفته اند و با توجه 
به وضعيت س��د و زير آب رفتن جاده قديم، قطعًا تا ۲۰ 
روز ديگر همه محوطه هم زير آب مي رود. او با اش��اره به 
صحبت هاي منتشر شده از زير آب رفتن كامل محوطه تا 
يك ماه ديگر، ادامه مي دهد: ميراث فرهنگي موفق شد در 
يكي دو سال گذشته و با حكم دادستاني آبگيري بيش از 
تراز آب روي سنگ نگاره ها را متوقف كند، اما در وضعيت 
كنوني بارندگي ها آنقدر شديد شده اند كه سد به سرعت 
در حال آبگيري است، حتي جاده دسترسي قديم كه تنها 
اميد ما براي حفاظت از سنگ نگاره ها بود نيز بسته شده 
است. به گفته او، حدود دو هزار سنگ نگاره تاريخي در اين 

منطقه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند كه اكنون 
همه آنها در معرض خطر جدي هستند.

اين فعال ميراث فرهنگي با اشاره به ايجاد جاده جديد براي 
تردد در اين محوطه و بستن جاده قديم، اظهار مي كند: از 
يك سو تعدادي از سنگ نگاره ها در مسير ساخت جاده 
جديد از بين رفتند و از س��وي ديگر جاده جديد از نظر 
موقعيت جغرافيايي در تراز سطح قرار گرفته و به گونه اي 
ساخته شده كه سد هم بطور كامل آبگيري شود، هيچ 

آسيبي به جاده وارد نشود.
او همچنين با اشاره به صحبت هاي انجام شده در طول 
يكي دو سال گذشته براي ايجاد يك پايگاه پژوهشي يا 
حتي انتقال مهم ترين سنگ نگاره ها به منطقه اي ديگر، 
بيان مي كند: فقط در اين زمينه صحبت هايي مطرح شد، 
اما هيچ اقدام عملي انجام نشد. مثال پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي با انجام بررس��ي هاي ميداني با شركت آب و 
منطقه اي تهران، طرح جابه جايي سنگ نگاره ها را مطرح 
كردند كه در نهايت شنيده شد به دليل پرداخت نشدن 
هزينه هاي انتقاِل سنگ نگاره ها اين طرح نيز اجرايي نشد.

جمالي با اش��اره به اعتراض هاي دوس��تداران ميراث 
فرهنگي به فرمانداري، نماينده مجلس و مسووالن ميراث 
فرهنگي نسبت به اين اتفاق، اظهار مي كند: تاكنون حتي 
سنگ نگاره نفيس »صورت فلكي خرچنگ« كه در حالت 
عادي ۵۰ متر باالتر از تراز آب بود، نيز زيرآب رفته است.

ايستگاه

گيشه چين »حماسه کولی« 
را شگفتی ساز کرد

داستان های استندآپ کمدین 
آمریکایی به ایران رسيد

مجموع ف��روش جهانی 
همي��ن  بو « فيل��م 
راپسودی« يا »حماسه 
کولی« ب��ا ب��ازی رامی 
مالک پ��س از اکران در 
سينماهای چين از مرز 
۹۰۰ ميليون دالر عبور 
کرد و شگفتی س��از شد. 

به گزارش هاليوود ريپورتر، ب��ه يمن اکران فيلم 
»حماس��ه کولی« در چين، اين فيلم پس از ۵ ماه 
اکران فروشش را به ۹۰۰ ميليون دالر رساند. فيلم 
زندگينامه ای ستاره گروه موسيقی کويين با اين 
فروش به چهارمين فيلم پرفروش کمپانی فاکس 
قرن بيس��تم در تمام تاريخ بدل شد. اين فيلم که 
جوايز سينمايی متعددی کسب کرده تاکنون بيش 
از ۲۱۶ ميليون دالر در آمريکا و ۶۸۵.۲ ميليون دالر 
در ديگر نقاط جهان فروش کرده است و فروش آن 
تنها در چين که ديرتر از ديگر نقاط ش��روع شد، 
۱۳.۹ ميليون دالر بوده اس��ت. اين در حالی است 
که فروش فيلم هنوز در ژاپن ادامه دارد و تاکنون 
۱۱۵.۹ ميليون دالر در اين کش��ور فروش کرده 
اس��ت.   »بوهمين راپسودی« يا »حماسه کولی« 
نخس��تين بار در ماه نوامبر راهی س��ينماها شد و 
اکنون نام خودش را به عنوان پرفروش ترين فيلم 
زندگينامه ای درباره موسيقی ثبت کرده است. اين 
فيلم ۴ جايزه اس��کار برده است که شامل بهترين 
بازيگر م��رد برای رامی مالک بوده اس��ت و جايزه 
بهترين فيلم درام و بهترين بازيگ��ر درام را نيز از 
گلدن گلوب دريافت کرد. برای کمپانی فاکس اين 
فيلم از نظر فروش پس از »هوانورد«، »تايتانيک« 
و »جنگ ستارگان: اپيزود يک« قرار گرفته است. 

اولين مجموعه داستان 
مينيمال بی. جی. نواک 
بازيگر و استنداپ کمدين 
آمريکايی به زودی توسط 
نشر نون منتشر می شود. 
اين کت��اب در اي��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 داشته اس��ت. بنجامين 
جوزف َمنلی ُنواک معروف به بی. جی. نواک بازيگر، 
اس��تندآپ ُکمدَين، فيلمنامه نويس و نويسنده 
جوانی است که بيشتر به سبب نوشتن سريال های 
طنز در تلويزي��ون امريکا و بازی در بعضی از آن ها 
نزد مردم اين کشور شهرت و محبوبيت پيدا کرده 
اس��ت. او در خانواده ای اهل ادبيات بزرگ شده و 
به گفته خودش، بخش بزرگی از دانش و آگاهی اش 
از چگونه نوش��تن برای مردم را از پدرش، ويليام 
ُنواک، که خود نويسنده بوده، آموخته است. ُنواک 
دانش آموخته ادبيات انگليسی و ادبيات اسپانيايی 
از دانشگاه هاروارد اس��ت. او کار اجرای استندآپ 
کمدی را بالفاصله بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه 
شروع کرد و دو سال بعد به فهرست مجله ورايتی 
با عنوان »ده کمدينی که بايد برنامه شان را ديد« 
 One« راه يافت. نخستين کتاب ُنواک، با عنوان
 More Thing: Stories and Other
Stories«، در ابتدای س��ال ۲۰۱۴ منتشر شد و 
شش هفته متوالی در صدر فهرست پرفروش ترين 
کتاب های داس��تانی نيويورک تايمز قرار داشت 
و »آنها تند رانده بودن��د و از باران جلو زده بودند« 

منتخبی از داستان های اين کتاب است.
از شادی حامدی آزاد مترجم اين اثر به تازگی چاپ 
پنجم ترجمه رمان »در يک جنگل تاريک تاريک« 

از روث ور نيز توسط نشرنون منتشر شده است.

واكنش فدراسيون بوكس به مبارزه دختر ایراني در فرانسه

مهدي ترابي: پشيمان نيستم كه به پرسپوليس آمده ام

فدراسيون بوكس با انتشار بيانه اي از عدم 
دخالتش در فعاليت بوكس��ورهاي دختر 
ايراني خبر داد. پس از اينكه صدف خادم به 
عنوان دختر بوكسور ايراني با پرچم ايران در فرانسه به روي 
رينگ مبارزه رفت، فدراسيون بوكس عدم دخالت و ورود 
خود به اين موضوع را با انتشار بيانيه اي اطالع رساني كرد.

متن اطالعيه فدراسيون بوكس به ش��رح زير است: »با 
عنايت به اينكه فدراس��يون بوكس جمهوري اسالمي 
ايران در حوزه بانوان هيچ گونه فعاليتي ندارد، لذا برگزاري 
مسابقات و تمرينات اين رشته ورزشي در هر مكاني مربوط 
به اين فدراسيون نيست و مسووليت آن با برگزار كنندگان 

يا شخص شركت كننده خواهد بود.«
صدف خادم روز شنبه و در شهر رويان فرانسه، در مبارزه اي 
كه سه راند به طول انجاميد مقابل »آن شوان« بوكسور 

كشور ميزبان به برتري رسيد.

هافبك تيم فوتبال پرسپوليس مي گويد از اينكه به جاي 
بازي در يك تيم اروپايي به پرسپوليس پيوسته، پشيمان 
نيس��ت. مهدي ترابي در گفت وگو با ايسنا، درباره روند 
پيروزي هاي اخير پرس��پوليس، اظهار كرد: ما در چند 
هفته  اخير پيروزي هاي خوبي را به دس��ت آورديم كه 
يكي از مهم ترين بازي ها برتري برابر سايپا بود. مهم بود 
كه بعد از پيروزي برابر االهلي در ليگ هم دوباره به برتري 
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. ان شاء اهلل 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 شدم كه مقابل سايپا بازي كردم و از طرفي هم 
بازيكن و مربي سابقم را علي دايي را ديدم واقعا خاطرات 
برايم زنده شد. البته همانطور كه گفتم كسب سه امتياز 
مهم بود و خوشحالم كه اين سه امتياز را به دست آورديم.
هافبك تي��م فوتبال پرس��پوليس و در بخش ديگري 
از صحبت ه��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 
نتايج مطلوب خودمان را به دست بياوريم. البته داوري ها 
هم در اين امر بي تقصير نبودند اما با اين حال وقتي قرار 
شد به مصاف االهلي عربستان برويم همه تمركزمان را 
گذاشتيم تا مقابل اين تيم به برتري برسيم و شانس صعود 
را براي خودم��ان زنده نگه داريم. در حال حاضر هم كه 
تمام تمركزمان در آسيا روي بازي برگشت مقابل االهلي 
است تا بتوانيم بازي برگشت را ببريم و راه صعود را هموار 
كنيم. من مي دانم پرسپوليس سال قبل نايب قهرمان 
شده و االن طور ديگري به آن نگاه مي كنند. مطمئنا تمام 
تالش مان را مي كنيم تا افتخارات سال قبل را دوباره براي 
پرسپوليس به دست بياوريم. ترابي در پاسخ به اين سوال 

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 
مي كند. مهم برد و پيروزي ا ست كه بايد به دست بيايد. 
همه بازيكنان به اين نتيجه رسيده اند كه هر كسي در 
زمين بازي مي كند فقط بايد براي موفقيت تيم تالش 
كند تا پرچم پرسپوليس هميشه باال باشد. من هم با نظر 
كادر فني بازي مي كنم و هر زماني كه نياز باشد و صالح 
ببينند به ميدان بروم با تمام وجودم تالش خواهم كرد 
و هر زماني كه بازي نكردم قطعًا با تمام وجودم براي تيم 
دعا مي كنم. هافبك تيم فوتبال پرسپوليس همچنين 
درباره اينكه با وجود پيشنهادات اروپايي در ابتداي فصل 
آيا پشيمان نيست كه حاال به پرسپوليس پيوسته است، 
گفت : نه من پشيمان نيستم كه به پرسپوليس آمده ام. 
درست است كه در ابتداي فصل پيشنهاد اروپايي داشتم 
اما االن افتخار مي كنم كه پيراهن اين تيم را مي پوشم و 
براي اين تيم بازي مي كنم. پرسپوليس هواداران زيادي 
دارد كه واقعا به بازيكنان انرژي مي دهند. بازي كردن در 
اين تيم بس��يار لذت بخش است. مي خواهم با اين تيم 
موفقيت هاي زيادي را به دس��ت بياوريم و هوادارانش 

هميشه خوشحال باشند.

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

