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تع�ادل| ارديبهش��ت م��اه پارس��ال، دونال��د ترامپ، 
رييس جمهوري اي��االت متحده بطور رس��مي از برجام 
بيرون آمد. پي��ش از اي��ن تصميم، بس��ياري از رهبران 
اروپاي��ي،  رييس جمهوري اي��االت متح��ده را از اين كار 
برحذر مي داش��تند اما او تصميم خ��ود را گرفت و بطور 
يكجانبه بيرون آمد و در عين حال اع��ام هم كرد كه از 
ش��ش ماه ديگر، آبان ماه، تحريم هاي سخت گيرانه عليه 
ايران را اعم��ال مي كند كه مهم تري��ن آن تحريم خريد 
نفت ايران است . تحريم هاي دالري، تحريم ديگري بود 
كه امريكا بر ايران اعمال كرد. ام��ا اتحاديه اروپا در مقابل 
خروج امريكا از برج��ام كه با مخالفت ه��اي جهاني هم 
روبرو بود، چه مي توانس��ت بكند؟ اي��ن اتحاديه پس از 
خروج امريكا اعام كرد كه يك ساز و كار ويژه مالي براي 
تجارت با ايران طراحي مي كند،  حدود س��ه ماه بعد ساز 
و كار اينس��تكس را براي اين كار تعريف كرد اما با وجود 
گذشت يكسال هنوز اين س��از و كار اجرايي نشده است . 
چرا؟ به خاطر حاكمي��ت دالر بر بازاره��اي پولي و مالي 
جهان كه شركت هاي اروپايي هم درگير آن هستند . در 
همين ارتباط سايت فارن پاليسي گزارش��ي درباره اين 
موضوع داده اس��ت كه مي خوانيد:  تابستان پارسال و در 
زماني كه رهبران آلمان و فرانسه خواستار احياي سلطه 
اقتصادي شان شدند، درخواست اروپا براي پيدا كردن يك 
آلترناتيو براي حاكميت مال��ي اياالت متحده و حكومت 
جهاني دالر شدت گرفت. اما دولت هاي اروپايي در حالي 
كه بدنبال اين راه هستند به اين جمع بندي هم رسيده اند 
كه صرف حرف زدن از يك نقشه كاري بسيار راحت تر از 
انجام آن است- نقش��ه اي كه عصبانيت آنها را خالي كند 
در حالي كه نسبت به تاكتيك هاي بازوي قوي واشنگتن 
آس��يب پذير هس��تند. اما اين به معناي آن نيس��ت كه 
اروپايي ها مي خواهند تسليم شوند و همين امر يك خطر 

دراز مدت را در برابر قدرت اياالت متحده قرار داده است .
كشورهايي از قبيل فرانسه و آلمان براي اولين بار نسبت 
به تصميم دول��ت ترامپ براي بيرون آم��دن يكجانبه از 
قرارداد هسته اي س��ال 2015 و اعمال تحريم ها بر ايران 
صدايشان درآمد زيرا ش��ركت هاي اروپايي را مستقيما 
در برابر تحريم ه��اي امريكا قرار مي داد. سياس��ت هاي 
امريكا در مقابل ايران هنوز جانگداز اس��ت و تاش هاي 
اروپا براي ايجاد به اصطاح سازو كار ويژه كه قادر باشند 
با ايران تج��ارت كنند ادام��ه دارد. اما از زمان برگش��ت 
تحريم هاي ايران از سال گذش��ته، دولت ترامپ شديدا 
از تحريم ه��ا و ديگر س��اح هاي اقتصادي ب��راي تحت 
فشار قراردادن دوستان و حريفان استفاده كرد تا آنها در 
برابر سياست خارجي اش س��ر خم كنند. امريكا عاوه بر 
اتخاذ سياست س��خت در برابر ايران، تحريم هايي عليه 
ونزوئا از جمله اينكه هر كش��وري كه ب��ه صنعت نفت 
ونزوئا كمك كند بدون استثنا مشمول تحريم مي شود 
را اعمال كرد؛  تحريم هاي بعدي امريكا بر بانك ها و افراد 
روس��ي بود. همچنين تهديدهاي مكرر مبني بر تحريم 
بر ش��ركت هاي اروپايي كه در خطوط لوله گاز روسيه در 

آلمان كار مي كنند؛  تهديد به تحريم ها عليه تركيه،  يك 
متحد ناتو به خاطر تصميم هاي خريد تداركات دفاعي از 
تهديدها و تحريم هاي ديگر امريكا اس��ت . اين تحريم ها 
)و تهديدها( در زمان��ي كه كنش هاي تج��اري در دوره 
حضيض خود هس��تند رخ داده، از تعرفه هاي سنگين بر 
چين كه به خاطر اينكه پكن را وادار كند تا كل سيس��تم 
اقتصادي اش را تغييردهد ت��ا تهديد به تعرفه بر مكزيك 
كه سياست هاي مهاجرتي اش را تغيير دهد . در اين راستا 
الزم به يادآوري هم نيست كه دولت ترامپ كمپيني را هم 
در سراسر جهان شروع كرده و از كشورها درخواست كرده 
كه هوآوي چين، بزرگ ترين سازنده تجهيزات مخابراتي 
جهان را در فهرست سياه قرار دهند. تمام اين قلدري ها 
از واش��نگتن به اين خاطر ممكن مي شود كه دالر اياالت 
متحده بزرگ ترين ذخاير ارزي جهان است و در بيشترين 
تراكنش فرامرزي استفاده مي شود. با همه اين احوال به 
گفته جان اي اس��ميت، سرپرست سابق بازوي تحريمي 
وزارت خزانه داري اياالت متحده كه سال گذشته از اين 
سمت كنار كشيد، » دولت ترامپ در توسل به اين ساح 
مالي كه پيش از اين دولت هاي قبل با اكراه از آن استفاده 
مي كردن��د دارد ريس��ك مي كند.« اس��ميت كه اكنون 
رييس گروه امنيت ملي در موريس��ون و فورتسر است، 
مي گويد، »بسيار نگران كننده اس��ت كه اياالت متحده 
دارد اروپايي ها را از يك سياست عمومي بيرون مي كند، 
هر چقدر آنها را بيشتر به بيرون سوق بدهيد آنها به سمت 
نهايي كردن آلترناتيوهاي حقيقي به جاي سيستم مالي 
اياالت متحده مي روند،« ك��ه در نهايت قدرت اقتصادي 
اياالت متحده و توانايي آن را براي موثر بودن تحريم ها را 
تضعيف مي كند. تاكنون واكنش هاي معكوس به عمليات 
مالي اياالت متحده باعث رونق اندك دورنماي يورو شده 
است . بانك مركزي اروپا در گزارش ساالنه خود در مورد 
استفاده از يورو اعام كرده، »با نگراني هاي رو به فزاينده 
درباره اثرتحريم هاي بين المللي و چالش هايي كه نسبت 
به چند جانبه گرايي ايجاد شده از جمله اعمال تحريم هاي 
يكجانبه به نظر مي آيد جايگاه جهاني يورو كمي تقويت 
شده اس��ت.« در حالي كه س��هم يورو در تراكنش هاي 
فرامرزي تقريبا تغييري نكرده است – زير يك سوم تمام 
تراكنش ها – اما سهم يورو در ذخاير ارزي خارجي جهاني 
در س��ال گذش��ته افزايش يافت و اين در حالي است كه 
سهم دالر به پايين ترين سطح خود در بيست سال اخير 
رس��يده اس��ت. بانك مركزي اروپا مي گويد كه تعدادي 
از بانك ه��اي مركزي ب��ا توجه به ريس��ك فعاليت هاي 
يكجانبه گرايي ص��دور دالر را كاه��ش داده اند. در هفته 
جاري،  برونوو المئير،  وزير دارايي فرانسه نسبت به فشار 
امريكا براي منع هوآوي اعتراض كرده و اظهار داشت كه 
فرانس��ه بايد حاكميت خود را حفظ كند. در ماه جاري، 
رييس كل بانك فرانسه و احتماال كسي كه رييس بعدي 
بانك مركزي اروپا مي ش��ود خواهان نقش بيش��تر براي 
يورو ش��د تا حاكميت مالي اروپا ابقا شود. در همين حال 
قانون گذاران فرانسوي عليه تحريم ها فراقلمرويي اياالت 

متحده صف كش��يدند و براي آينده ائتاف فرا اقيانوس 
اطلس فرياد كش��يدند. حتي اس��پانيا عليه تحريم هاي 
اياالت متحده ضد كوبا شد زيرا تجارتش را در آن كشور 
به خطر مي اندازد. آلمان و فرانسه گايه مند هستند كه 
اياالت متحده از قدرت تحريم هايش براي قلدري حتي 
براي متحدانش سواس��تفاده مي كند. اسميت مي گويد، 
»در حالي ك��ه از دهه 1990 اياالت متح��ده از موقعيت 
مركزي خودش در سيس��تم مالي جهاني بطور خش��ن 
اس��تفاده مي كند تا تحريم ها را بر فعاالن خودسر اعمال 
كند، اما آنچه دونالد ترامپ دارد انجام مي دهد يك نظم 
كاما جديد است.« او گفت، »دولت ترامپ تمايل زيادي 
ندارد كه حتي با متحدان خود مواجه ش��ود و با استفاده 
از تهديدهاي تحريم بدنبال اعمال تغييرات در موقعيت 
سياست خارجي شان است . ما اكنون از آلمان و فرانسه 
همان جماتي را مي شنويم كه عادت داشتيم از چين و 
روسيه بشنويم.« مشكل متحدان اياالت متحده در اروپا، 
آسيا و هر كجاي ديگر آن است كه بدنبال راهي در حول 
و حوش قدرت مالي اياالت متحده هس��تند، راهي كه به 
س��ختي مي توان آن را با توجه به سلطه بيش از 70 ساله 
ديكتاتوري دالر پيدا كرد.  سيس��تم مالي اياالت متحده 
همچنان در سيستم مركزي عصبي با حجم عظيمي از 
تراكنش هاي مالي قرار دارد. اين امر به سياس��ت گذاران 
اياالت متحده اين امكان را مي دهد تا ديگر كش��ورها در 
هر كجاي ديگر كه خودشان را تطبيق نمي دهند تحت 
فشار بگذارد، اين كار  با وجود آن صورت مي گيرد كه ده ها 
سال تاش هاي دوره اي توس��ط كشورهايي مانند ژاپن، 
چين و ديگر كشورها انجام ش��ده تا ارز و سيستم بانكي 
اشان را آلترناتيو دالر كنند. اين به ويژه در خصوص تاش 
اروپا براي نگهداري تجارت با ايران از طريق اينستكس، 
س��از و كار ويژه مالي، كه اين امكان را مي داد كه با وجود 
تحريم ه��اي امري��كا تج��ارت مح��دودي در كاالهاي 
بشردوستانه و دارو داشته باشند، مش��هود است. اروپا و 
ايران بعد از يكس��ال تاش هنوز نتوانسته اند سيستم را 
سرپا نگه دارند و آن را اجرايي كنند. بيش��تر از اين اكثر 
دولت ه��اي اروپايي )و بروكس��ل( دوس��ت دارن��د تا به 
تعهدات خود به ايران تحت حسن توجه به قرارداد 2015 
احترام بگذارند، بازرگانان اروپايي محاس��بات خودشان 
را دارند و اين محاس��بات خزانه داري اي��االت متحده را 
دربرنمي گيرد.  باري ايشن گرين،  پروفسور علوم اقتصادي 
و سياست در دانشگاه بركلي كاليفرنيا مي گويد، »بنگاه ها، 
حتي بنگاه هاي روسي و چيني، آنچه به نفع شان هست 
انجام مي دهند . آنها حتي در چين و روسيه بطور خودكار 
مطيع نفع شخصي دولت نيستند . از نگاه بنگاه در حال 
حاضر استفاده از دالر راحت و اقتصادي است.« به همين 
دليل است كه از سال گذش��ته، اتحاديه اروپا تاش هاي 
خود را براي پررنگ كردن نفش بزرگ تر بين المللي براي 
يورو،  دومين ارز مهم جهان دوبرابر كرده اس��ت. در پاييز 
گذشته،  ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اتحاديه اروپا 
خواس��تار اصاحات عميق تر اقتصاد و پولي براي رونق 

بخشيدن به نقش يورو در اقتصاد جهاني شد كه بتواند 
سپري براي اروپا در برابر »يكجانبه گرايي خودخواهانه« 
ديگران باشد. يونكر گفت، »يورو بايد چهره و ابزار جديد 
و مسلط تر اروپا باشد.« اواخر سال گذشته، كميسيون 
اروپا يك نقش��ه راه براي تقويت نقش بين المللي يورو 
طراحي كرد كه اين نقشه راه ش��امل تكميل سياست 
حقيقي پولي و خلق بازارهاي بانكي و سرمايه اي »پان 
اروپايي« ك��ه در طول مرزهاي ملي پراكنده هس��تند 
مي شود،  سياستي كه اين اتحاديه آن هم 20 سال بعد از 
عرضه ارز اروپايي انجام مي دهد. يك قطعه كليدي ديگر 
اين اس��ت كه اروپا كه بزرگ ترين وارد كننده انرژي در 
جهان است و عمده پرداختي هاي آن براي نفت، زغال 
سنگ و گار طبيعي با دالر صورت مي گيرد از يورو بيشتر 

استفاده كند و از دالر كمتر.
در اي��ن هفته، كميس��يون گ��زارش داد مش��ورت اين 
كميسيون با طيف وسيعي از صنايع حاكي از آن است كه 
آنها خواستار »حمايت وسيع و كاهش وابستگي به تنها 
ارز حاكم بر جهان »و نيز« شناسايي اينكه اتحاديه اروپا 
از طريق يورو مي توان��د حاكميت اقتصادي اش را تقويت 
كنند« شدند . يافته هاي كميسيون نش��ان داد كه يورو 
تنها ارزي است كه مي تواند بطور واقعي با دالر رقابت كند. 
اما اروپا هنوز در مبارزه با آن اس��ت كه پول خودش را به 
عنوان ارزي براي امورات به ظاهر منطقي انتخاب كند از 
قبيل 300 ميليارد يور براي هزينه هاي قاره اي كه ساالنه 
براي واردات انرژي صرف مي كند – كه س��هم غالب آن 
در واقع به دالر پرداخت مي ش��ود كه از طريق بانك هاي 
اياالت متحده صورت مي گيرد و از زير چشمان مقامات 
امريكايي رد مي شود. مقامات كميسيون اروپايي تاكيد 
مي كنند كه بايد پيشرفت هاي زيادي براي خلق اتحاديه 
پولي و بانكي اروپا صورت گيرد؛ به ويژه يك بازار سرمايه 
حقيقي پان اروپايي كه قادر باشد با دالر و امكانات مالي 
امريكا رقابت كند. ايش��ن گرين مي گوي��د، »چه چيزي 
پشتيبان يورو اس��ت؟ بازارهاي ملي مالي در اروپا هنوز 
فاقد وسعت و سياليت بازارهاي مالي امريكا هستند زيرا 
آنها در خطوط ملي خود پراكنده هستند.« او مي گويد، 
»رم يك روزه س��اخته نش��د. اين پروژه هاي آزمايش��ي 
پيش بيني مي كنند چه چي��زي دارد رخ مي دهد. فقط 
براي آنكه سرجاي خود بنشينند زمان مي برد.« اسميت 
گفت، »پيش از اين اياالت متحده و اروپا مرافعات عميق 
اقتصادي فراواني داشته اند از بحث بر سر سياست تجاري 
و پولي بر در دهه 1970 گرفته تا نبردهاي طوالني مدت 
ده ها ساله بر سر يارانه هاي صنعتي،  كشاورزي و تعرفه ها. 
اما اصرار اخير امريكا بر استفاده از امكانات مالي خودش 
كه حتي متحدان خودش را تهديد ه��م كرده يك بازي 
در كل جديد اس��ت كه بطور بالقوه پيامدهايي را بر جاي 
مي گذارد.« او مي گويد، »اياالت متحده، اروپا را به سمت 
نقطه شكننده س��وق مي دهد جايي كه س��رمايه ها در 
سراسر اروپا به دنبال آلترناتيو هستند و در برخي از نقاط 

اين آلترناتيوها ثمر خواهند داد.« 

روياي اروپايي: فرار از ديكتاتوري دالر 
مقاله

 همين صفحه  

مقاله

 روياي اروپايي:
 فرار از ديكتاتوري دالر 

تعادل| ارديبهش��ت ماه پارسال، دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري اياالت متحده بطور رس��مي از 
برجام بيرون آمد. پيش از اين تصميم، بسياري از 
رهبران اروپاي��ي،  رييس جمهوري اياالت متحده 
را از اين كار برحذر مي داشتند اما او تصميم خود 
را گرفت و بط��ور يكجانبه بيرون آم��د و در عين 
حال اعام هم كرد كه از ش��ش م��اه ديگر، آبان 
ماه، تحريم هاي سخت گيرانه عليه ايران را اعمال 
مي كند كه مهم ترين آن تحريم خريد نفت ايران 
است . تحريم هاي دالري، تحريم ديگري بود كه 
امريكا بر ايران اعم��ال كرد. اما اتحادي��ه اروپا در 
مقابل خروج امريكا از برج��ام كه با مخالفت هاي 
جهاني هم روبرو بود، چه مي توانس��ت بكند؟ اين 
اتحاديه پس از خروج امريكا اع��ام كرد كه يك 
ساز و كار ويژه مالي براي تجارت با ايران طراحي 
مي كند،  حدود سه ماه بعد ساز و كار اينستكس را 

براي اين كار تعريف كرد...

 صفحه14  

صنعت،معدن و تجارت

برند ملي جايگزين 
خارجي ها

تعادل|»نقش��ه راه صنعت لوازم خانگي ترسيم 
ش��د.« طبق اعام متوليان توليد، استراتژي هاي 
وزارتخانه صنعت در ح��وزه لوازم خانگ��ي تا افق 
1404، تعميق داخلي سازي لوازم خانگي است تا 
به اين ترتيب بازار لوازم خانگي از هجوم برندهاي 
خارجي ساماندهي شود. به گفته طراحان، پيش 
بيني ش��ده تا حداكثر چهار برن��د ملي در صنعت 
لوازم خانگي كش��ور ايجاد ش��ود كه توان رقابت با 
محصوالت خارجي در س��طح جهاني را داش��ته 

باشند. اما براي رسيدن به اين هدف...

اقتصاد اجتماعي

 استان هايي كه رتبه  اول
 و دوم رانش زمين را دارند 
مطالع��ات محقق��ان كش��ور نش��ان مي دهد 
استان هاي مازندران و گيان به ترتيب رتبه هاي 
اول و دوم را در رانش زمين كسب كردند، ضمن 
آنكه آثاري از رانش در مناطقي از تهران مانند دره 
فرحزاد مشاهده شده است. علي بيت اللهي، دبير 
كارگروه ملي مخاطرات، استان هاي »گيان«، 
»مازن��دران« و »لرس��تان« را از نظر وس��عت 
حوزه هاي پر شيب جزو استان هاي ناهموار كشور 
دانس��ت و افزود: در مطالعاتي اقدام به رده بندي 
استان ها از لحاظ نس��بت زمين هاي پرشيب به 
كل زمين هاي استان كرديم و در اين رده بندي 
دو اس��تان »مازندران« و »گي��ان« به ترتيب 
در رتبه ه��اي اول و دوم قرار گرفتند و اس��تان 
»لرستان« رتبه س��وم را به خود اختصاص داد. 
وي با بيان اينكه در اين استان ها فرم كوهستاني 
پرشيب مس��احت وسيعي از گس��تره اراضي را 

پوشانده است...
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رييس كل بانك مركزي:

»تعادل« وضعيت بازار مستغالت در فصل اول سال 2019 را گزارش مي كند

ارز 4200  توماني حذف نمي شود

نبض بازار مسكن دراطراف جهان

ديپلماسي

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه گفت: نشس��ت 
كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان وزير و 
مديران سياسي كشورهاي ايران، آلمان، انگليس، 
فرانس��ه، روس��يه و چين هفتم تير م��اه در وين 

اتريش برگزار مي شود.
به گزارش اداره كل اطاع رس��اني و س��خنگويي 
وزارت ام��ور خارج��ه، س��يد عب��اس موس��وي 
خاطرنش��ان كرد: مطابق با برجام، نشس��ت هاي 
عادي كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان 
وزير و مديران سياسي بايد به صورت فصلي برگزار 
شود. س��خنگوي وزارت امور خارجه يادآور شد: 
نشست قبلي اين كميس��يون در اسفندماه سال 

گذشته برگزار شده بود.
روز سه ش��نبه »الرنس نورمن« خبرنگار روزنامه 
وال اس��تريت ژورنال به نقل از يك مقام بلندپايه 
اتحاديه اروپا گفت كه نشست بعدي كميسيون 
مشترك برجام تا 10 روز آينده برگزار مي شود، اما 
هنوز تاريخ دقيقي براي آن مشخص نشده است. 
در پي تداوم سياس��ت هاي خصمانه امريكا عليه 
ايران و كارشكني اين كشور عليه برجام و نيز عدم 
تمديد معافيت هاي هس��ته اي مندرج در توافق 
هسته اي، جمهوري اسامي ايران 1۸ ارديبهشت 
ماه و در سالروز خروج امريكا از برجام طي بيانيه اي 
از س��وي ش��وراي عالي امنيت مل��ي از كاهش 
تعهدات برجامي خود خب��ر داد. طبق اين بيانيه 
ايران ديگر به محدوديت هاي پيش بيني شده در 
برجام در خصوص ميزان 130 تن اورانيوم ۶7/ 3  
درصد و 300 كيلو آب س��نگين متعهد نخواهد 
بود. در عين حال جمهوري اسامي ايران تصريح 
كرده است كه براي حفظ توافق هسته اي تعهدات 
خ��ود را كاه��ش داده و در صورت اق��دام عملي 
ش��ركاي برجام براي حفظ اين توافق چندجانبه 

اقدامات ايران مي تواند برگشت پذير باشد.
با وجود اين و در پي بي عملي شركاي برجام بهروز 
كمالوندي س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي در 
اراك اعام كرد كه توليد اورانيوم ايران تا شش��م 
تيرماه از م��رز 300 كيلوگرم عب��ور خواهد كرد. 
»بهروز كمالوندي« افزود: تولي��د اورانيوم 4 برابر 
شده و شمارش معكوس براي گذشت از مرز 300 

كيلوگرم آغاز شده است. 
كمالوندي بيان ك��رد: به محض اعام، س��رعت 
غني س��ازي را س��ريع تر خواهي��م ك��رد. ط��ي 
هفته هاي اخير سرگئي ريابكوف معاون وزير امور 
خارجه روس��يه بر لزوم تش��كيل هر چه سريع تر 
كميسيون مشترك برجام تاكيد كرده بود. وي در 
گفت وگويي با اسپوتنيك، اظهار كرد كه مسكو بر 
اين عقيده است كه نشست كميسيون مشترك 
برجام درباره توافق هس��ته اي اي��ران بايد هر چه 

سريع تر تشكيل شود.

نشست كميسيون  مشترك برجام 
7 تير در وين برگزار مي شود

خبر

وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح گفت: 
اتهام زني ه��ا ب��ه نيروهاي مس��لح اي��ران و فيلم 
منتشر ش��ده در رابط��ه ب��ا حادث��ه رخ داده براي 
كشتي ها در خليج فارس مس��تند نيست و ما اين 
اتهام را به ص��ورت قاطع رد مي كني��م. به گزارش 
ايرنا امير سرتيپ »امير حاتمي« در حاشيه نشست 
هيات دولت در جمع خبرن��گاران در رابطه با فيلم 
منتشر شده از حمله به نفتكش ها در درياي عمان 
و اتهام زني به نيروهاي مسلح ايران از سوي امريكا 

گفت: اين اتهام را به صورت قاطع رد مي كنيم.
وي توضيح داد: نيروهاي مسلح و س��ازمان بنادر 
پس از وقوع حادثه براي نفتكش ها جز نخس��تين 
نيروهايي بودند كه براي امداد رس��اني به س��راغ 
نفتكش ها رفتند و در نفتكش نخس��ت 23 نفر را 
نجات دادند. وزير دفاع اف��زود: زماني كه نيروهاي 
ما براي امداد به س��راغ نفتكش دوم رفتند خدمه 
اين كش��تي اعام كردند كه شناور ديگري پيشتر 
به آنها امدادرساني كرده اس��ت و اين يعني اينكه 
امريكايي ها زودتر از ما به منطقه اي كه ادعا مي كنند 
فيلمي در آنجا ضبط شده رسيده اند. امريكايي ها 
زودتر از نيروهاي مسلح ايران به منطقه اي كه ادعا 
مي كنند فيلمي در آنجا ضبط ش��ده رس��يده اند. 
حاتمي با تاكيد بر اينكه زمان فيلم منتش��ر شده 
معلوم نيست، گفت: ش��ناورهايي كه براي نجات 
مي روند اقدامات متع��ددي را انج��ام مي دهند و 
محيط را امن مي كنند و بازديدهايي دارند؛ ممكن 
اس��ت هر كدام از اين اقدامات فيلمبرداري ش��ده 
و مورد اس��تفاده قرار گيرد اما به هيچ عنوان براي 
استفاده مستند نيست. وي تصريح كرد: جمهوري 
اس��امي ايران امني��ت آب راه ه��ا را امنيت خود 
مي داند، زيرا امنيت صادرات و واردات ما به امنيت 
آب راه ها وابسته است؛ اين يك اتهام ناجوانمردانه 
به نيروهاي مسلح ايران است كه بيشترين زحمات 

را براي امنيت منطقه از جمله آب راه ها مي كشند.
وزير دفاع خاطرنش��ان كرد: دري��ا محيط خيلي 
پيچيده و بزرگي اس��ت و ام��كان دارد در اين فضا 
كس��اني كه دنبال سوءاس��تفاده هستند، چنين 
اقداماتي انجام دهند. حاتمي با تاكيد بر اينكه ايران 
كش��وري مقتدر، قانونمدار و مسوول است، گفت: 
جمهوري اس��امي ايران اگر كاري بخواهد انجام 
دهد، قطعًا مسووليت آن را قبول خواهد كرد. وي 
با بيان اينكه ما ماموريت هاي متعددي براي مقابله 
با دزدان دريايي و تأمين امنيت آب راه هاي مختلف 
انجام داده ايم، اظهار داشت: چنين اتهام زني هايي 
در ادامه كارهايي اس��ت كه ب��راي تخريب انجام 
مي دهند. وزير دفاع  با اشاره به اينكه  برخي به دنبال 
بهره برداري سياسي از اتفاقات درياي عمان و خليج 
فارس هستند، گفت: اماراتي ها اطاعات حادثه در 

بندر فجيره را مديريت شده بيان كردند.

وزير دفاع: اتهام زني ها به 
ايران مستند نيست

راه وشهرسازي

 آغاز جمع آوري
 پل گيشا
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روي موج خبر

  كتاب »دستاوردهاي انقالب از نگاه رهبر 
انقالب« منتشر شد

كتاب »ويژگي ها و دستاوردهاي انقالب اسالمي 
در آيينلله نللگاه رهبر معظم انقالب اسللالمي« 

منتشر شد.
اين كتاب بر محوريللت ديدگاه ها و بيانات رهبر 
معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
تهيه شده و در قطع رقعي در ۳۳۴ صفحه با قيمت 
۲۵ هزار تومان از سوي موسسه فرهنگي هنري 

قدر واليت عرضه شده است.
در معرفي ناشللر از اين كتاب آمده اسللت: »اين 
كتاب در شش فصل و يك پيوست تدوين و ارايه 
شده است. در فصل اول كتاب »وضعيت كشور 
و ملت ايران در دوره رژيم پهلوي« بررسي شده 
و پنج خصوصيللت از خصوصيات اين رژيم ارايه 

شده است.
در فصل دوم با اسالم ناب محمدي)ص( و شش 
خصوصيت مهم آن آشنا مي شويم. در فصل سوم 
خصوصيات نظام اسالمي و ويژگي هاي آن شامل 
۹ خصوصيت و ويژگي و همچنين پنج شاخص 
مكتب سياسي امام خميني )ره( ارايه شده است.

  آيا فهرست اموال مسووالن اطالع رساني 
عمومي مي شود؟؛  باشگاه خبرنگاران|

سخنگوي قوه قضاييه گفت: قرار است ظرف دو 
ماه آينده سللامانه ثبت اموال و دارايي مسووالن 

راه اندازي شود.
غالمحسين اسماعيلي در پاسللخ به اين سوال 
كه آيا اطالعات ثبت شللده در سامانه ثبت اموال 
مسللووالن در دسللترس عموم هم قرار خواهد 
گرفت و دسترسي به اطالعات آزاد خواهد بود؟ 
گفت: در قانون فعلي كه به تصويب مجمع رسيده 
است اين سامانه محرمانه است و قابل دسترس 
عموم نخواهد بود مگر آنكه در فرايند اصالح قانون 
تغييراتي رخ دهد. در قانون فعلي كه بايد اجرا شود 
دسترسي آزاد به اطالعات براي عموم وجود ندارد.

اسماعيلي در خصوص زمان راه اندازي سامانه ثبت 
اموال مسووالن، گفت: در آيين نامه تدوين شده 
قرار است سامانه ثبت اموال مسووالن ظرف دو 
ماه آينده شروع به كار كند، اما پيگير هستيم قبل 
از دو ماه اين سامانه راه اندازي و آمده ثبت اموال و 

دارايي مسووالن شود.

  س�فر وزير امور خارجه تركي�ه به ايران؛ 
مهر|

سخنگوي وزارت خارجه با بيان اين خبر كه وزير 
خارجه تركيه پنج شللنبه به ايران سفر مي كند، 
گفت: بررسللي روابط دو جانبلله، اجرايي كردن 
توافقات قبلي و مسائل منطقه اي و بين المللي از 

محورهاي گفت وگو خواهد بود.
سلليدعباس موسللوي با اعالم اين خبللر اظهار 
داشت: روز جمعه مذاكرات و مشورت هاي وزراي 
خارجه دو كشور در اين شهر برگزار و سپس سند 
همكاري هاي سياسي وزارتخانه هاي خارجه ايران 

و تركيه به امضاي دو وزير خواهد رسيد.
وي ادامه داد: موضوعاتي از جمله روابط دو جانبه، 
اجرايي كردن توافقات قبلي بين دو كشللور در 
زمينه هاي اقتصادي و نيز آخرين تحوالت منطقه 
و جهان از جمله مهم ترين محورهاي مذاكرات و 
مشورت هاي محمدجواد ظريف و مولود چاووش 

اوغلو در اصفهان خواهد بود.

  تاييد پرداخت خسارت بانك ملت از سوي 
وزارت خزانه داري بريتانيا؛تعادل|

سللفير كشللورمان در انگليس از تاييد پرداخت 
خسارت بانك ملت از سللوي وزارت خزانه داري 

بريتانيا خبر داد.
حميد بعيدي نژاد در حساب توئيتر خود نوشت: 
وزارت خزانه داري بريتانيا در بيانيه رسمي اعالم 
كرد كه دادن خسللارت به بانللك ملت به جهت 
تصميم غلط دولت انگليس در اعمال تحريم عليه 
بانك ملت را پذيرفته و مبلغ خسارت را با آن بانك 
تفاهم كرده اسللت. بر اين اسللاس انگليس بايد 
۳/۱ميليارد پوند معادل ۶/۱ ميليارد دالر به بانك 

ملت پرداخت كند.

  دول�ت هن�وز پاس�خي ب�ه س�واالت 
 مجمع درب�اره لوايح FATF نداده اس�ت؛ 

باشگاه خبرنگاران|
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظللام درباره 
دستور كار چهارشنبه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: اين جلسه ادامه دستور كار قبلي بود و 
براي زمان بندي مصوباتي كه بعضي از آنها حدود 

۱0ساله بودند، نيز چاره انديشي شد.
آيت اهلل شبستري همچنين در پاسخ به اين سوال 
كه »آيا دولت پاسخي به ۱۱ سوال كميسيون هاي 
تخصصي دربللاره لوايح مرتبط بللا FATF داده 
است؟« گفت: هنوز دولت در اين باره پاسخي به 

ما ارايه نكرده است.
    

  موضع دولت در استفاده از كارت سوخت 
مشخص نيست؛ ايلنا|

يك عضو كميسيون انرژي مجلس دهم درباره 
لزوم استفاده از كارت سوخت، گفت: دولت موضع 
مشخصي درباره استفاده از كارت سوخت ندارد و 

ديدگاهش دايما در حال تغيير است.
هدايت اهلل خادمي خاطرنشان كرد: ما محصوالتي 
داريم كه بايد به فروش برسانيم اما خريداران براي 
خريد آن با مشكل مواجه شده اند با وجود چنين 
معضالتي مشخص است كه متقاضيان دريافت 
محصوالت ما كم مي شللوند، همين امر براي ما 

مشكالت زيادي را به وجود خواهد آورد.
وي ادامه داد: تا پيش از تشديد تحريم ها دوو نيم 
ميليون بشللكه نفللت و ميعانللات گازي صادر 
مي كرديللم كه درآمد كشللور را تأمين مي كرد، 
امروز هر چقدر از ميزان صادرات ما كم شود، در 

واقع درآمد كشورمان كاهش پيدا كرده است. 
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رييس جمهوري در جلسه هيات دولت:

تحريم هاي امريكا جنايت عليه بشريت است
گروه ايران|

 »كاهش تدريجي تعهدات برجامي« عنوان راهبردي 
است كه به نظر مي رسد ايران با صداي واحد در مواجهه 
با رفتارهللاي خصمانه امريكا و بي عملي اروپا در پيش 
گرفته است؛ راهبردي كه در سالگرد خروج ترامپ از 
برجام در دستور كار دولت ايران قرار گرفت و در ادامه با 
ضرب االجل ۶0 روزه به اروپا امتداد پيدا كرد. ديروز هم 
اين صداي واحد از چهره هاي رده باالي دولتي شنيده 
شد؛ هم رييس جمهوري در حاشيه جلسه هيات دولت 
در تهران اين اقدام ايران را حداقل واكنش منطقي به 
كارشكني هاي طرف امريكايي و اروپايي دانست و هم 
شمخاني در روسيه اقدامات كاهشي ايران را گام به گام 

و به صورت تدريجي ارزيابي كرد. 
رييس جمهور گفت: توقف برخي اقدامات در چارچوب 
بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام با وجود تبليغات ناصحيح بعضي 
كشورها، حداقل اقدام تهران در واكنش به ناديده گرفتن 

روح اصلي برجام از سوي برخي طرف ها است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
در جلسه ديروز هيات دولت توقف برخي اقدامات در 
چارچوب بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام را با وجود تبليغات 
ناصحيح بعضي كشورها، حداقل اقدام تهران در واكنش 
به ناديده گرفتن روح اصلي برجام از سوي برخي طرف ها 
دانست و تاكيد كرد: امريكا با اقدامات خود عليه ملت 
ايران، به جنايت عليه بشللريت و تروريسم اقتصادي 

دست زده است.
وي تحوالت هفته گذشللته در منطقه و ايران را بسيار 
مهم برشللمرد و با اشاره به سفر نخسللت وزير ژاپن به 
تهران و دو اجالس منطقه اي گفت: در هفته گذشته، 
مذاكرات بسيار مفيد و ارزشمندي با نخست وزير ژاپن 
در حوزه روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي و بين المللي 
داشتيم و همچنين دو اجالس مهم شانگهاي و سيكا 

در كشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان برگزار شد.
رييس جمهور اظهارداشت: در اين اجالس ها و هفت 
مالقات دوجانبه حاشيه اي آن، منطق ايران به خوبي 

تشريح و تبيين شد.
رييس جمهور تصريح كرد: همه معتقدند ايران صبر 
راهبردي و منطق و استدالل داشته و اقداماتش منطبق 
با مقررات بين المللي بوده و اقدامات اخير براي كاستن 

از تعهداتش، طبق برجام و بندهاي ۲۶ و ۳۶ آن است.
روحاني با بيان اينكه »روح برجام از طرف آنها و برخي 
متعهدان مقابل ما متأسفانه صدمه ديده«، گفت: روح 
برجام روابط تجاري و بازشدن مسير اقتصاد است. هدف 
برجام اين بود كه ايران بتواند به لحاظ روابط تجاري و 
اقتصادي در يك شرايط مناسب با دنيا تعامل داشته 
باشللد و از آن طرف، نكته اصلي برجام نظارت آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و اثبات اين موضوع اسللت كه 

فعاليت هسته اي ايران، صلح آميز است.
رييس جمهور افزود: ايران تعهدات خود را كاماًل انجام 
داده است. آژانس بر عملكرد ما نظارت مي كند و ما طبق 
مقررات پادمان و البته داوطلبانه، حتي طبق مقررات 
پروتكل الحاقي عمل مي كنيم. به عبارتي روح برجام از 
طرف ما بطور كامل حراست و حفاظت شده اما اساس 
برجام و روح برجام از طرف ديگر متعهدان، مورد صدمه 

جدي قرار گرفته است.

   اقدامات حداقلي ايران
روحاني اظهارداشللت: كاري كه ما انجللام مي دهيم 
با وجود اينكلله برخي از كشللورها تبليغات ناصحيح 
مي كنند، حداقل اقدام ايران است. طرف مقابل نه تنها 
تعهداتش را انجللام نداده بلكه آن را كاهش داده و روح 
اصلي برجام را كه گشايش بخش اقتصادي و تجارت و 
روابط اقتصادي مناسب ايران با جهان است، زير عالمت 

سوال قرار داده است.
رييس جمهور تاكيد كرد: بنابر اين هيچ كس نمي تواند 

به ايران اعتراض كند يا ما را مورد سللرزنش قرار دهد. 
ما طبق قانللون و در چارچوب مقررات عمل مي كنيم 
و البته اگر اهداف ما تأمين نشللود بعد از ۶0 روز كه از 
۱۸ ارديبهشت محاسبه مي شود، اقدامات جديدي را 
كه قباًل اعالم كرده ايم انجللام مي دهيم. در عين حال 
چنانچه آنها در اين دوره به تعهدات خود عمل كنند، 
همه اقداماتي كه در ۶0 روز اول يا احتمااًل ۶0 روز دوم 
انجام گرفته، به نقطه اول برمي گردد و مشكلي ايجاد 

نمي شود، اين منطق صريح ايران است.

   مذاكره با رهبران چين و روسيه
روحاني در ادامه با بيان اينكه در مذاكراتي كه با رهبران 
چين و روسيه در سفر اخير داشتيم مطالب بسيار مهمي 
مطرح شد، اظهار داشللت: در اين ديدارها درخصوص 
مسللائل مهمي رايزني و گفت وگو كرديم و نظرات ما 
با چين و روسلليه در مسائل منطقه اي و جهاني بسيار 

نزديك است.
رييس جمهور با اشللاره به اينكه رهبران دو كشللوربه 
صراحت اين مسللاله را قبول دارنللد كه تحريم امريكا 
عليه ايران يك اقدام ناپسند و غيرقانوني است، تاكيد 
كرد: آنها همچنين تاكيد كردند كه ما روابط اقتصادي، 
سياسي، علمي، فرهنگي، منطقه اي و بين المللي خود 

را همچنان ادامه مي دهيم.
روحاني با بيان اينكه چين و روسيه دو كشوري هستند 
كه بللا ما روابط راهبللردي دارند و ما بللراي اين روابط 
اهميت زيادي قائل هستيم، گفت: روابط نزديك ما با 
آسيا، ژاپن و چين باعث شده كه عده اي در همان روز 
كه نخسللت وزير ژاپن ميهمان ما در تهران است به دو 

كشتي نفتكش حمله كنند.
روحاني افزود: همه ديدند كه ايران در اين حادثه همه 
توان خود را به كار برد تا ملوانان و خدمه كشتي را نجات 
دهد اما به جاي اينكه از اقدام انسان دوستانه ما تجليل 
و از ايران و ميهمان ايران عذرخواهي كنند، يك بازي 
سياسي و تبليغاتي را در دنيا آغاز كردند كه البته كسي 
جز امريكا، انگليس و اذناب شان يعني يكي، دو كشور 
كوچك منطقه، كسي اين حرف ها و بازي را باور نكرد.

روحاني با بيان اينكه ايران در طول تاريخ و براي هزاران 
سللال از اين آبراه حراسللت و حفاظت كللرده و بحث 
امروز و ديروز و يك ماه و دوماه نيست، گفت: امروز كه 
كشتي هاي ارتش جمهوري اسالمي نه تنها در درياي 
عمان بلكه در ديگر مناطق و آبراه ها هم حضور دارند، 
براي كمك به آزادي كشللتيراني و مبارزه با تروريسم 
است. رييس جمهور با اشللاره به اينكه امروز كسي كه 
در دنيا خود تروريسللت اقتصادي اسللت، مي خواهد 
عليه جمهوري اسالمي ايران مدعي شود، تصريح كرد: 
رييس جمهور امريكا اعالم كرده يك نگراني نسبت به 
ايران بيشتر ندارد و آن سالح هسته اي است كه البته اين 
هم از زبان رييس جمهور امريكا كمي عجيب است زيرا 
تنها كسي كه در دنيا از سالح هسته اي عليه انسان هاي 

بي گناه استفاده كرده، امريكا بوده است.
روحانللي افزود: اگر برفرض چنين هدفي هم داشللته 
باشند باز بهترين راه براي رسيدن به آن برجام است؛ 
برجام بهترين راه براي حراست از اين مساله بوده است 
و اگر همه اينها هم نباشد و مقررات بين المللي هم نبود، 

فتوايي داريم كه در برابر آن شرعا متعهد هستيم.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: اينكه از يك طرف فشار 
اقتصادي بر ما وارد كنند و از يك طرف دعوت به مذاكره 
كنند، نزد هيچ سياسللتمدار و انسان عاقلي معقول به 

نظر نمي آيد.

   بهره برداري از طرح بزرگ
رييس جمهللور بهره برداري از طرح هللا و پروژه هاي 
بزرگ و مهمي مانند افتتاح ترمينال سالم در فرودگاه 
امام خميني )ره( را نشانه قرارگرفتن كشور در مسير 

تحرك عنوان كرد و گفت: مردم در همه ماه هاي سال 
جاري شاهد افتتاح هاي بزرگ در كشور خواهند بود.

روحانللي با تقديللر از تالش هللاي هملله بازرگانان، 
كارآفرينان و صادركنندگان كشللور، اظهار داشت: 
آنها در اين دو، سه ماه اول سللال جاري بهتر از سال 
گذشته عمل كرده و همكاري و هماهنگي بيشتري 
با بانك مركزي، وزارت اقتصادي و دارايي و گمركات 
و دسللتگاه هاي دولتي داشتند. رييس جمهور تاكيد 
كرد: اگر همه بازرگانان، تجار و كارآفرينان بر اساس 
توافقاتي كه انجام شللده ارز خود را به چرخه اقتصاد 
برگردانند، كشللور بلله خوبي حركت خللود را انجام 

مي دهد و هيچ مشكلي نخواهيم داشت.
روحاني با بيان اينكه بايللد مديريت و نظارت ها را بر 
توزيع كاالها و رسيدن اجناس و اقالم به دست مردم 
افزايش دهيم، افزود: البته دو سال است كه از مجلس 
شوراي اسالمي خواستار مجوز براي تشكيل وزارت 
بازرگاني هسللتيم؛ چرا كه وزارت بازرگاني صادرات 
كشور را رونق داده، واردات را به درستي كنترل و بازار 

را به خوبي نظارت خواهد كرد.
رييس جمهور ادامه داد: امللروز يك وزارتخانه توليد 
كشاورزي و يك وزارتخانه هم توليد صنعتي و معدني 
مي كند و در كار خود هم فعال هستند؛ اما نمي توانند 
بازرگاني را بچرخانند چراكه تخصص و قدرت اين كار 

را ندارند و نمي شود ميان آنها هماهنگي ايجاد كرد.
روحاني افزود: اگر وزارت بازرگاني تاسلليس بشللود، 
زندگي مردم و وضع بازار بهتر مي شود و اين مسووليت 
مجلس شللوراي اسالمي اسللت كه البته هميشه در 
روزهاي سللخت در كنار دولت بوده و همكاري كرده 
است و امروز هم حتمًا در كنار دولت است و اميدوارم 
اين قدم مهم از سللوي آنان به خاطر زندگي مردم و 
كنترل به موقع صللادرات و واردات و قيمت اجناس، 

برداشته شود.
رييس جمهور افزود: معمواًل جنسي را صادر مي كنيم 
و وقتي بازار داخلي با مشللكل مواجه شللد و قيمت 
اجناس باال رفت به فكللر كنترل قيمت و تامين بازار 
مي افتيم و اين نمي شود؛ چراكه قيمت ها هنگام باال 
رفتن، بسيار سريع و در بازگشت به قيمت هاي قبل، 
بسيار كند است و اين روند به خاطر عدم برنامه ريزي 
و وجود متولي كار است. روحاني با تاكيد بر اينكه بايد 

روابط بانكي را با دنيا توسعه دهيم، گفت: اين روابط 
بدون تصويب دو اليحه اي كه در مجمع تشللخيص 
مصلحت نظام باقللي مانده، بلله راه نمي افتد و دچار 

مشكل مي شويم.

   ارز 4200 توماني حذف نمي شود
بعد از پايان نشست دولت چهره هاي اقتصادي كابينه 
راهي حياط دولت شدند و به پرسش هاي خبرنگاران 

پاسخ دادند. 
رييس كل بانك مركزي در پاسللخ به »تعادل« درباره 
آغاز به كار اينسللتكس و ادعاي كشللورهاي غربي كه 
براي راه اندازي آن در ايران، آمادگي الزم وجود ندارد، 
گفت: واقعيت كاماًل خالف اين ادعاست، نهاد متناظر 
اينستكس در ايران تحت عنوان ساتما تشكيل شده كه 
داراي ساختار و مديرعامل است. ايران آمادگي كافي 
براي فعاليللت آن را دارد. بارها اعللالم كرده ايم كه اگر 
اتحاديه اروپا تمايل دارد اين سامانه كار كند يا بايد نفت 
ايران را خريداري كند يا اينكه بايد خط اعتباري برقراري 
شود، اينسللتكس كه »خشك و خالي« نمي تواند كار 
كند. اگر ما بخواهيم كاال وارد كنيم يا بايد خط اعتباري 
برقرار كنند يا اينكه از ما نفت بخرند تا با پول آن بتوانيم 
مبادله كنيم. رييللس كل بانك مركزي تاكيد كرد: ما 

آمادگي كافي داريم و منتظر اقدام اروپا هستيم.
همتي در پاسخ به اين سللوال كه پس از ضرب االجل 

ايران، آيا پيشرفتي رخ داده است؟ گفت: فعاًل خير.
وي درباره راه اندازي بازار متشكل ارزي نيز گفت: بازار 
متشللكل ارزي جزو بازارهاي مهم و حساس است كه 
حداقل هايي را براي شروع كار آن تعيين كرده ام كه در 

حال آماده سازي است. 
همتي با بيان اينكه اين بازار حتمًا در واقعي كردن نرخ 
ارز تأثير مثبتي خواهد داشت، افزود: براي راه اندازي اين 
بازار، برخي اقدامات بايد انجام شللود، در حال ثبت نام 
از صرافي ها هستيم و مسائل مربوط به برقراري ارتباط 
سيستم هاي ارتباطي و فناوري اطالعات بانك ها با اين 
شللبكه در حال انجام است كه در آينده نزديك نهايي 
مي شود. رييس كل بانك مركزي گفت: فعال ارز ۴۲00 
براي واردات كاالهاي اساسي برقرار است و نشنيده ام 
كه حذف آن در دسللتور كار باشد. عبدالناصر همتي 
درباره ادعاي برگزاري جلسه اي در روز پنج شنبه براي 

تصميم گيري درباره حللذف ارز ۴۲00توماني گفت: 
چنين بحثي را نداشللته ايم و نمي دانيم كه چه كسي 

چنين بحثي را مطرح كرده است.

   طرح خانه دار شدن كارمندان در رايزني با 
دستگاه هاي دولتي

 موضوع طرح خانه دار شللدن كارمنللدان و كاركنان 
دولت و بخش خصوصي از جمله پرسش هايي بود كه 
اسالمي وزير راه و شهرسازي به آن پاسخ داد. وزير راه و 
شهرسازي درباره طرح خانه دار شدن كاركنان دولت، 
گفت: رايزني با دستگاه هاي دولتي آغاز شده و هر كدام 
از دستگاه ها كه آماده باشند شروع به مبادله تفاهمنامه 
مي كنيم. »محمد اسالمي« درخصوص طرح مسكن 
اقساطي براي كارمندان دولت، اظهار داشت: تصميم 
قاطع و جدي رييس جمهوري و دولت براي مسللكن 
اولي ها و جوانان وجود دارد. وي افزود: براساس سخنان 
رييس جمهوري طرح مسكن كارمندان دولت يك اقدام 
گسترده در سطح كشور با مشاركت دستگاه هاي اجرايي 
اسللت؛ به نحوي كه كارمندان از بدو ورود در صندوق 
پس انداز مسكن كه توسط دستگاه ها ايجاد مي شود، 
پس انداز كنند و در زمان بندي مشخص و اقساط تعيين 

شده كه حداقل ۱۵سال است احداث و واگذار شود.
وزيللر راه گفت: اين طللرح تدوين شللده و در مراحل 
كارشناسللي و بررسللي اسللت كلله گللزارش آن به 

رييس جمهوري ارايه مي شود.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
درخصوص آخرين وضعيت قراردادهاي رسمي براي 
واردات هواپيما، گفت: متاسفانه شركت هاي اي.تي.آر، 
بويينگ و ايرباس هر سه خالف قانون، قراردادها را ملغي 

و به تعهدات خود عمل نكردند.
وي افزود: به ويژه شركت اي.تي.آر كه در شرايط ركود 
اقتصادي بوديم، قراردادهايي منعقد كرد و ۱۳ فروند 
هواپيما تحويل داد و با وجود شفافيت قراردادي، همه 
تعهدات را زير پا گذاشللت؛ در ايللن زمينه از ايران اير 
خواسللته ايم كلله در دادگاه هاي بين المللللي از اين 
شركت شللكايت كند. اسللالمي توضيح داد: راهبرد 
ما در كشللور تامين هواپيما به روش گوناگون است 
و شللركت ها همواره در تامين هواپيما موفق بودند و 

موفق خواهند بود.

رييس قوه قضاييه خبر داد

تعيين شعبه ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي تحقيق و تفحص
رييس قوه قضاييه از تعيين شعبي ويژه براي رسيدگي 
به برخي گزارش هاي كميسيون اصل ۹0 نظير تحقيق 

و تفحص ها، در آينده اي نزديك خبر داد.
بلله گللزارش اداره كل روابللط عمومي قللوه قضاييه، 
حجت االسالم سيد ابراهيم رييسللي در ديدار رييس و 
اعضاي كميسيون اصل ۹0 مجلس، اين كميسيون را 
از نهادهاي مهم مورد رجوع مردم دانسللت و با اشاره به 
رسيدگي هاي قضايي به گزارش هاي جزئي و كلي اين 
كميسيون جهت حل مشكالت مردم تصريح كرد: يكي 
از مهم ترين نكاتي كه در خصوص ارتباط كميسلليون 
اصل ۹0 و دسللتگاه قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد، 
گزارش هاي ارجاعي اسللت. از آنجا كه برحسب قانون، 
دست اعضاي كميسيون اصل ۹0 براي دستيابي به ادله 
باز است و بنا به تصريح قانون، همه دستگاه ها موظف به 
پاسخگويي به اين كميسيون هستند، لذا انتظار مي رود 
گزارش هاي كميسلليون اصل ۹0 از اتقان بسيار باال و 
ادله مكفي برخوردار باشد تا به قضات ما در رسيدگي ها 

كمك كند.
رييس قوه قضاييه افزود: بر اساس گزارشي كه از دادستان 
سللابق تهران دريافت كردم، رسيدگي ها به بسياري از 
گزارش هاي ارجاعي كميسلليون اصل ۹0 به دستگاه 
قضايي، به صدور قرار منع تعقيب به خاطر كافي نبودن 
داليل منتهي مي شود. بر همين مبنا بايد داليل كافي 
و محكمه پسللند در گزارش هاي اين كميسيون وجود 
داشته باشد و از طرفي هم قضات ما بايد اين گزارش ها 
را به منزله اعالم موضوع تلقي كنند و خودشللان نيز در 

جهت جمع آوري داليل و كشف حقيقت گام بردارند.
رييسي اظهار كرد: رسيدگي هاي قضايي به گزارش هاي 
خاص كميسلليون اصللل ۹0 مانند مللوارد تحقيق و 

تفحص نياز به شعبي ويژه دارد كه ان شاءاهلل با اقدامات 
كارشناسللي، چنين شللعبي در آينده نزديك تعيين 

خواهد شد.
رييس قوه قضاييه با تشللريح برخي اقدامات دسللتگاه 
قضايي نظير فعاليت دفتر حمايت از سللرمايه گذاران 
و كارآفرينان در سللازمان بازرسي كل كشللور و دفاتر 
حمايتي در دادگستري هاي سراسر كشور در جهت رفع 
موانع توليد، بر ضرورت ايجللاد تحول در اجراي احكام 

تاكيد كرد.
حجت االسالم رييسي در ادامه، برخورد با فساد در خود 
قوه قضاييه را از اولويت هاي كاري اين دوره برشللمرد و 
خاطرنشان كرد: شللايد همه موارد برخورد هم اعالمي 
نباشد اما قطعاً اقدامي است. ما طي ماه هاي اخير، تعدادي 

از قضات را از خدمت منفصل كرديم و شخصاً نيز در چند 
دادگاه عالي مربوط بلله صالحيت قضات حضور يافتم 
تا از نزديك در جريان كار باشللم. البته حضرت آيت اهلل 
آملي الريجاني هم روي موضوع فساد در دستگاه قضايي 
حساس بودند اما در اين دوره تالش داريم كه برخورد با 

قضات مساله دار تشديد شود.

   برخورد با روحانيون متخلف
رييس قللوه قضاييه همچنين با اشللاره به رسلليدگي 
به پرونده ها در دادسللراي ويژه روحانيللت، برخورد با 
روحانيوني كه مرتكب برخي جرايم و تخلفات مي شوند 
را سللختگيرانه تر از ساير افراد دانسللت و در عين حال 
تصريح كرد: بسياري از موارد مربوط به دعاوي خصوصي 

يا اختالفات بين مساجد يا نهادهاي داخل مساجد، در 
شوراي حل اختالف حل و فصل مي شود زيرا چه در مورد 
روحانيون و چه در خصوص سايرين معتقديم كه لزومًا 

راهكار حل همه دعاوي، دادسرا و دادگاه نيست.
رييسللي در بخش ديگري از سللخنان خود بر ضرورت 
برگزاري جلسات مشللترك قوه قضاييه با فراكسيون 
مبارزه با فسللاد اقتصادي، به موضللوع زندانيان مالي و 
مهريه و تأكيللدات مراجع عظام تقليد در خصوص اين 
موضوع اشللاره كرد و گفت: از زماني كه دسللتورالعمل 
مربوط به زندانيان مهريه صادر شده است، حدود ۱۶00 
نفر آزاد شده اند و مابقي نيز كه كمتر از ۸00 نفر هستند، 
كساني هستند كه تمكن مالي دارند اما از پرداخت مهريه 
استنكاف مي كنند. در حال حاضر نيز اتفاق تازه اي رخ 
نداده و ما صرفًا قانون را اجرا مي كنيم. انصافًا نيت ما هم 
تضييع حقوق بانوان نيست اما معتقديم در زندان ماندن 
كسي كه توانايي پرداخت مهريه را ندارد، براي خود زوجه 
هم عماًل فايده اي ندارد اما اگر همين فرد آزاد باشللد و 
بتواند كار كند، امكان پرداخت مهريه از سوي او به دليل 

كسب درآمد، فراهم تر است.
رييس قوه قضاييه در خصوص نظارت بر فضاي مجازي 
نيز تصريح كرد: به هيچ عنوان محدوديت بي دليل يا باز 
گذاشتن بي حساب و كتاب در خصوص فضاي مجازي 
پذيرفته نيسللت. اعتقاد ما در مورد فضاي مجازي كه 
مواهب بسياري براي مردم دارد، اين است كه اين فضا 
مديريت شللود و مديريت فضاي مجازي نيز به معناي 

بستن اين فضا نيست.
حجت االسالم رييسي با اشاره به ارتكاب برخي جرايم 
سنگين در فضاي مجازي نظير توزيع مواد مخدر، فساد 
و فحشاء، معامالت اسلللحه و… افزود: امروز برخي با 

سوءاسللتفاده از فضاي مجازي، حريم خصوصي مردم 
را نقض مي كنند و امنيت اخالقي و اجتماعي را تهديد 
مي كنند. متأسللفانه نگاه مديريتي بلله فضاي مجازي 
كمرنگ اسللت و آنچه در حال حاضر وجود دارد، يا نگاه 
مسدودسازي است يا نگاه آزادي بي ضابطه. بايد نگراني ها 
را در اين زمينه رفع كنيم تا همه بتوانند به راحتي از اين 

فضاي مفيد استفاده كنند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سللخنان خود با 
اشاره به برخي مشكالت قانوني در حوزه منابع طبيعي 
تصريح كرد: در برخي روستاهاي كشور، اهالي به عشق 
روسللتا و زادگاهشان با وجود خشكسللالي، نبود آب و 
امكانات الزم، در محل مانده اند و مهاجرت نكرده اند. حال 
اگر چنين فردي براي گذران زندگي خود، بنايي ساخت 
نبايد با استناد به قانون منابع طبيعي با او برخورد شود. 
بايد به چنين افرادي حتي جايزه داد كه اجازه نمي دهند 
روستاها متروكه و مخروبه شوند. حساسيت ها بايد در 
خصوص اماكني باشللد كه سرسبز و پرآب است؛ نظير 
استان هاي شمالي كشللور. بر همين مبنا، قانونگذاران 
محترم نبايد يك نسخه را براي كل كشور بپيچند بلكه 
در چنين مواردي الزم است با در نظر داشتن ويژگي هاي 
اقليمي، فرهنگي و… قوانين بلله صورت منطقه اي و 

محلي تصويب شود.
آيت اهلل رييسللي همچنيللن از آغاز بررسللي هاي الزم 
درخصوص خودروسازان خبر داد و در پايان با بيان اينكه 
هيچ مشللكل الينحلي در كشللور وجود ندارد، عبور از 
تنگناها را در گرو اراده قوي و نگاه به ظرفيت هاي داخلي 
دانست. بر اساس اين گزارش، برخي از اعضاي كميسيون 
اصل ۹0 نيز به نمايندگي از سايرين در اين ديدار به بيان 

ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.



3 كالن

جدال مجلس و دولت بر سر نحوه اجراي مصوبه افزايش حقوق ادامه دارد

سرنوشت افزايش حقوق ها در دستان ديوان محاسبات

فقطخريدارانسكهازبانكمركزيمالياتميدهند

روز گذشته محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور و معاون رييس جمهور در حاش��يه 
جلس��ه هيات دولت به پاره اي از ابهامات و انتقاداتي 
كه مجل��س عليه اج��راي مصوبه افزاي��ش حقوق 
كاركنان دولت در سال 1398 كرده بود، پاسخ گفت. 
نوبخت درباره افزايش با تبيي��ن اختالف نظر ميان 
برخي نمايندگان مجلس با دولت در خصوص قانون 
مربوط به پرداخ��ت افزايش حقوق كارمندان گفت: 
قانون بودجه بسيار روشن است طبق اين قانون بايد 
از مح��ل 3۲ هزار ميليارد توم��ان بودجه ابتدا ۴۰۰ 
هزار تومان به ه��ر يك از كاركنان دولت با هر ميزان 
حقوق دريافتي، توزيع و باقي مانده اين بودجه نيز تا 
1۰ درصد پرداخت شود. وي با طرح اين پرسش كه 
آيا كارمندي هست كه رقم ۴۰۰ هزار تومان افزايش 
را به حقوقش اضافه نكرده باش��يم؟ افزود: فروردين 
امس��ال گفته بودند كه اين افزايش در حقوق برخي 
نيست كه من با صدور بخشنامه اي تاكيد و حتي در 
مصاحبه اي اعالم كردم كه همه دستگاه ها حتي به 
شكل علي الحساب كه شده اين رقم ۴۰۰ هزار توماني 
را ميان هم��ه كاركنان دولت توزي��ع كنند. نوبخت 
گفت: طبق بندي از تبصره 1۲ قانون مصوب مجلس 
شوراي اسالمي پس از افزايش ۴۰۰ هزار توماني به 
حق��وق كارمندان، هر چه باقي ماند تا 1۰ درصد نيز 
به آنان پرداخت شود در اين قانون حرفي از پرداخت 
پلكاني، صعودي يا س��قوطي نيس��ت و ما عين متن 

قانون را اجرا مي كنيم.

مناب�عافزاي�ش10درص�ديحق�وق
كارمندانرانداريم

به گ��زارش »تعادل«، مع��اون رييس جمهور افزود: 
بنابراين از بودجه 3۲ هزار ميلي��ارد توماني، حدود 
۲۴ ه��زار ميليارد تومانش باب��ت افزايش ۴۰۰ هزار 
توماني افزاي��ش حقوق براي هر ي��ك از كارمندان 
صرف مي ش��ود و حدود 8 هزار ميليارد تومان ديگر 
باقي مي ماند كه اين رقم 1۰ درصد نمي شود و به هر 
ميزان كه هست به حقوق كارمندان افزوده شده است. 
اين بحث كه مطرح شد نخستين جايي كه بايد اشكال 
مي گرفت كه آيا دولت درست عمل كرده است يا نه، 
هيات تطبيق مصوبات مجلس اس��ت و ما در دولت 
هر قانوني را كه تصوي��ب و بخواهيم اجرا كنيم اين 
هيات بررسي مي كند كه آيا مصوبات دولت مطابق با 
قانون هست يا نه كه اين هيات رسيدگي و تاييد كرد 
كه اقدام دولت درس��ت است. اگرچه اين موضوع به 
ديوان محاسبات ارتباط قانوني ندارد، اما اين ديوان 
نيز مسووالنه وارد عمل شد كه موضوع را رسيدگي 
و اع��الم كردند كه عملكرد دول��ت در اين خصوص 
قانوني اس��ت حاال اگر مصوبه مطلوبي نيست بحث 

ديگري است.
وي اضاف��ه كرد: همين رقم ۴۰۰ ه��زار توماني رقم 
كارمندان اگر به ش��كل ضريب اضافه نش��ود طبق 
قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمي شود و 
بعد نمي توانيم آن را در دوره بازنشستگي محسوب 
كنيم. چنين نقصي در مصوبه بود با اين حال به روي 
خودمان نياورديم، چون همه تالش ما اين است كه 
پولي كه بس��يار هم ناقابل است به حقوق كارمندان 
اضافه كنيم كه اكنون نيز بسيار متاسفم از اينكه رقم 
3۲ هزار ميليارد توماني كه در اين سختي توزيع شد 
 با اين حرف ها و دعواه��ا، كام ها را تلخ كرديم و همه 
اين احساس را دارند كه رقم ديگري قرار بود پرداخت 

شود و نشد.
نوبخت گفت: فكر نمي كنم اين به نفع كشور و روحيه 
كاركنان دولت باشد كه با اين دعوا ها همه احساس 
مغبون شدن داشته باش��ند و فكر كنند كه پولشان 

خورده شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي انتقاد مي كنند 
كه 1۰ درصد افزايش حقوق كارمندان بايد به تناسب 
حقوق دريافتي آن��ان بطور متغير پرداخت ش��ود، 
تاكيد كرد: اين منتقدان به چه مجوزي  اين سخن را 
مي گويند؟ غير از اين است كه كل اين قانون در بندي 
تبصره 1۲ قانون بودجه است؟ خواهش مي كنم همه 
آن را بخوانن��د. كل اين قانون دو كلمه اس��ت ابتدا 
مي گويد به همه كارمندان بطور مساوي ۴۰۰ هزار 
تومان اضافه ش��ود و بعد مي گويد هر چه باقي ماند 
ت��ا 1۰ درصد. نوبخت با طرح اين پرس��ش كه نقطه 

اختالف ما با برخي نمايندگان مجلس چيست؟ افزود: 
مگر غير از اين است كه همه مي خواهيم كارمندان از 
ما راضي باشند؟ ما بايد پول تهيه مي كرديم كه تهيه 
ش��د اگر مجلس مي گفت اين رقم 3۲ هزار ميليارد 
توماني كم است، بيش��ترش مي كرديم، اما اينگونه 

نخواستند.

ماجراازچهقراراست؟
هنگامي كه دولت اليحه پيش��نهادي بودجه س��ال 
98 كل كش��ور را به مجلس تقديم مي كرد خواهان 
افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان شد. موضوعي 
كه مورد پذيرش مجلس واقع نشد. برخي نمايندگان 
مجلس با توجه به اوضاع معيش��تي مردم با توجه به 
وضعيت تورم و رش��د اقتصادي با پيشنهاد افزايش 
يكس��ان حقوق كاركن��ان مخالفت ك��رده و اظهار 
كردند كه چنين افزايش حقوقي به هيچ وجه عادالنه 
نيست. استدالل مجلس روشن بود. كساني كه پايه 
حقوقي بااليي دارند مشمول افزايش حقوق بيشتري 
مي شوند اين در حالي اس��ت كه فشار تورم در سال 
گذشته بيش��تر بر دهك هاي پايين درآمدي اعمال 

شده است.

پيشنهادهايمجلس
در براب��ر پيش��نهاد افزايش حق��وق دولت مجلس، 
برخي نماين��دگان مجلس هم پيش��نهاداتي ارايه 
كردند. پيشنهاد افزايش ۵۰۰ هزار توماني حقوق ها 
يكي از پيشنهاداتي بود كه در آن مقطع مطرح شد. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني يك��ي از افرادي بود كه 
پيش��نهاد افزاي��ش ۵۰۰ هزار تومان��ي حقوق همه 
كارمن��دان را داد با اين اس��تدالل ك��ه از اين طريق 
فاصله درآمدي كساني كه حقوق ناچيزي مي گيرند 

با نجومي بگيران كاهش يابد.
مدتي بعد يكي از اعضاي كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه 98 از تصميم اين كميس��يون براي افزايش 
 ۵۰۰ ه��زار توماني حقوق ها خب��ر داد و اعالم كرد: 
بر اس��اس مصوبه كميس��يون تلفيق دولت مكلف 
اس��ت كه درصد افزايش حقوق كاركنان خود را به 
 نحوي تعيين كند كه پس از كسر ماليات، حداقل آن

۵۰۰ هزار تومان و حداكث��ر آن يك ميليون تومان 
باشد. در ادامه گرچه نمايندگان مجلس با پيشنهاد 
 مطرح ش��ده در اليح��ه دول��ت مبني ب��ر افزايش
۲۰ درص��دي حقوق ها موافقت كردن��د، با اين حال 
تصوي��ب اين مصوب��ه اعتراضات بس��ياري از جمله 
حميدرض��ا حاجي بابايي عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه مجل��س را برانگيخت. نماينده اي كه عاقبت 
خود دست به كار شد و پيشنهاد جديدي به مجلس 
ارايه كرد. طبق پيش��نهاد حاجي باباي��ي بايد ۴۰۰ 
هزار توم��ان بطور يكس��ان به حق��وق كارمندان و 
بازنشستگان در س��ال 98 اضافه شود و همچنين به 
دولت مجوز داده ش��ود كه تا 1۰ درصد به حقوق ها 
اضافه كند. اين پيشنهاد در نهايت تصويب و اجرا شد.

واكنشدولتبهمصوبهمجلس
اين مصوبه چندان مورد اس��تقبال دولت واقع نشد. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در نامه اي به رييس 
مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد كه دولت نمي تواند 
مصوبه افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق كارمندان و 

بازنشستگان دولت را اجرايي كند.
نامه رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه با واكنش تند 
دولت روبرو شد و در نهايت رييس مجلس به دولتي ها 
گفت كه قانون الزم االجراست و دولت حق ندارد به 
اين مصوبه عمل نكند. شوراي نگهبان هم در نهايت 
ايراد قانوني و ش��رعي به افزاي��ش حقوق ۴۰۰ هزار 

توماني نگرفت.
مدتي بعد رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد 
كه ميزان افزاي��ش حقوق كارمن��دان، هفته آينده 
دوباره در مجلس بررس��ي مي ش��ود چرا كه دولت و 
مجلس در خصوص افزوده ش��دن 3۲ هزار ميليارد 
تومان به حقوق كاركنان در سال 98 اتفاق نظر دارند 
ام��ا در زمينه نحوه توزيع اين مبل��غ اختالف دارند. 
مجلس البته روي خوشي به اين سخنان نشان نداد. 
همچنانكه يوس��ف نژاد، نماينده مجلس اظهار كرد 
كه مجلس فقط مواردي را بررس��ي و رفع اش��كال 
مي  كند كه ش��وراي نگهبان نس��بت ب��ه آن ايرادي 

گرفته باشد، درصورتي كه ش��وراي نگهبان درباره 
مصوبه افزايش حقوق ۴۰۰ هزار توماني كارمندان و 
بازنشستگان كشوري و لشكري هيچ ايرادي نگرفته 
است. حميدرضا حاجي بابايي همچنين اظهار كرد 
كه با توجه به اينكه افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق 
كارمندان لشكري و كشوري دولت از سوي شوراي 
نگهبان تأييد شده است، بنابراين هر گونه مذاكره بين 
مجلس و دولت كه بخواهد مصوبه افزايش حقوق ها 
را تغيير دهد قطعًا منتفي است. وي با اشاره به اينكه 
نوبخت عن��وان كرده 3۲ هزار ميلي��ارد تومان براي 
افزايش حقوق ها در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: 
مجلس در اين رقم با رييس سازمان برنامه و بودجه 
اختالف نظ��ر دارد، چون بودج��ه افزايش حقوق ها 

38.9 هزار ميليارد تومان است.

قانونچطوراجراشد؟
با آغاز س��ال و پرداخ��ت حقوق فروردي��ن، برخي 
انتقادات مبني بر عدم اجراي صحيح مصوبه افزايش 
حقوق ها، نوبخت گفت: به علت اختالف نظر مجلس 
و دولت در افزايش حقوق ۲۰ درصدي يا ۴۰۰ هزار 
توماني كاركنان، اين مصوبه با كندي در حال انجام 
است. در ادامه محمدرضا صباغيان، نماينده مجلس 
چنين گفت: دولت قانون مصوبه مجلس در خصوص 
افزايش ۴۰۰ توماني حقوق ها به همراه 1۰ درصد را 
اجرا نكرده است و باعث شده چندين ميليون كارمند 
و كارگر نس��بت به مجلس بدبين شوند لذا از هيات 
رييسه مجلس درخواست مي شود در قبال اين تخلف 

دولت اعالم موضع كند.
همچنين س��يدكاظم دلخ��وش از مجلس به دولت 
جهت اجراي مصوبه افزايش حقوق كارمندان چنين 
تذكر داد: افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق كارمندان 
از مصوبات الزم االجراي مجلس است و دولت تحت 

هيچ شرايطي قادر به كنار گذاشتن آن نيست.

سرنوشتمصوبهمجلس
دولت در ادامه اعالم ك��رد كه مصوبه مجلس را اجرا 
كرده است ولي در جلس��ه علني مجلس در بيستم 
خ��رداد ماه، 1۵۲ نف��ر از نماين��دگان در نامه اي به 
رييس جمهور خواستار اجراي مصوبه مجلس در مورد 
افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان شدند. در اين 
نامه آمده است: »مجلس در تبصره 1۲ قانون بودجه 
سال 98 دولت را مكلف كرد كه حقوق كليه كاركنان 
كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته به ميزان ۴۰۰ 
هزار تومان و تا 1۰ درصد افزايش پيدا كند. قانون اين 
بود كه به هر ميزان حقوق بيشتر باشد درصد افزايش 
كمتر اعمال شود. متأس��فانه در اجراي اين مصوبه 
منويات مجلس كه بر مبناي عدالت در پرداخت بود 
كاماًل وارونه اجرا ش��ده است؛ به شكلي كه كمترين 
حقوق 1۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ ميليوني 1۶ درصد 

در نظر گرفته شده است.موسوي الرگاني درباره اين 
موضوع گفت: روشي كه اكنون براي افزايش حقوق ها 
در نظر گرفته شده اس��ت، باعث مي شود كه حقوق 
نجومي بگيران باالتر و حقوق پايين دس��ت ها كمتر 

افزايش پيدا كند.

راهحلاختالف
در ادامه مجلس به دنبال رس��يدن ب��ه يك راه حل 
براي بررس��ي صحت ادعاي دولت بود. در اين زمينه 
نقوي حسيني چنين توضيح داد كه اخيراً از رييس 
مجلس درخواس��ت ك��رده  كه هيات��ي جهت رفع 
اختالفات دول��ت و مجلس در اين زمينه تش��كيل 
ش��ود. رييس مجلس هم در پاس��خ ب��ه اين مطالبه 
گفت: هياتي در مجلس براي اين موضوع تش��كيل 
و اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي هم از طرف هيات 

رييسه مجلس مامور اين كار شده است.
اميرحسين قاضي زاده هاشمي با اشاره به جلسه هيات 
رييس��ه مجلس براي بررس��ي اختالف نظر دولت و 
مجل��س در خصوص حقوق س��ال 98 به مهر گفت: 
گزارش ديوان محاسبات و مركز پژوهش ها در مورد 
عملكرد دولت در اج��راي قانون بودجه در خصوص 
حقوق و دستمزدها و همچنين پيشنهاداتي براي رفع 
اختالف نظر دولت و مجلس مورد بررسي قرار گرفت. 
اين گزارش با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان امور اداري و اس��تخدامي كشور در اولين 
جلسه هيات رييسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت 
چرا كه ابهامات در قانون حقوق و دستمزد سال 98 
وجود دارد و در مقام اجرا نيز دولت ايراداتي دارد كه 

بايد مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم مامور 
شده است كه در جلس��اتي با مسووالن ذي ربط اين 
موضوع را بررسي كند و گزارش نهايي خود را به صحن 
علني مجلس ارايه دهد. حس��ن حسيني شاهرودي 
در اين باره به مهر گفت: كميس��يون برنامه و بودجه 
از سوي مجلس موظف شده است كه به اين موضوع 
رس��يدگي كند و تاكنون جلس��اتي را با مس��ووالن 
ذي ربط از جمله مس��ووالن سازمان برنامه و بودجه 
برگزار كرده است تا علت مغايرت هايي كه در اجراي 

قانون وجود دارد، مشخص شود.
عضو هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه هنوز كميسيون برنامه و بودجه گزارشي 
در اين باره به مجلس ارايه نكرده و ما قطعًا بر اساس 
اين گزارش تصميم خواهيم گرفت، اظهار داش��ت: 
مجل��س هيچ گونه خالف قانون��ي را برنمي تابد و در 
صورتي كه مشخص شود كه دولت به اين قانون عمل 
نكرده است، قطعا عكس العمل قاطع خود را نسبت 

به تخطي دولت نشان خواهيم داد.
احمد س��الك درباره مغايرت هايي كه در اجراي اين 
قان��ون وجود دارد، گفت: مطابق با بودجه 98 قرار بر 

اين شد كه به همه افراد به صورت مساوي ۴۰۰ هزار 
تومان داده شود و اختيارات 1۰ درصد ديگر افزايش 
حقوق ها هم به دولت داده ش��د اما متأسفانه دولت 
تاكنون بر عكس اين مصوبه عمل كرده است به اين 
ش��كل كه 1۰ درصد اختيارات خ��ود را در آن ۴۰۰ 
هزار تومان كه عدد ثابتي است، اعمال كرده است و به 
حقوق برخي از كاركنان خود مبالغي چون ۲۵۰ هزار 
تومان اضافه كرده است كه كاماًل برخالف قانون است 
چرا كه منبع 1۰ درصد افزايش حقوق ها چيز ديگري 

است و دولت بايد به قانون به درستي عمل كند.

نتيجهبررسيتخلفاتدولت
در روزهاي گذش��ته آخرين اظهارنظر درباره نحوه 
اجراي مصوبه افزايش حقوق را غالمرضا تاجگردون، 
رييس كميسيون برنامه و بودجه ارايه داده است. وي 
با بيان اينكه براس��اس مصوبه قانون بودجه، حقوق 
همه كارمندان دولت با هر رده اي حداقل ۴۰۰ هزار 
تومان باي��د افزايش يابد و بين صفر تا 1۰ درصد هم 
عالوه بر اي��ن به حقوق افزوده مي ش��ود، گفت: اين 
افزايش بايد متناس��ب با اعتبارات اعمال ش��ود. در 
عين حال نظراتي بودكه دولت در اين زمينه تخلف 
كرده است لذا جلسه اي براي بررسي اين گزارش ها 
و نظرات مخالفان برگزار و نظر دستگاه هاي نظارتي 
ديوان محاسبات و س��ازمان برنامه و بودجه در اين 

زمينه بررسي شد.
تاجگردون گفت: در اين زمينه حكم وجود داشت كه 
افزايش حقوق به ميزان ۴۰۰ هزار تومان باشد و برخي 
هم معتقد بودند اين عدد در ضريب نباشد كه مجلس 
براي حفظ منافع حقوق بگيران پايين اين رقم را در 
ضريب كرد چراك��ه اثرگذاري مثبتي در بخش هاي 
تشكيل دهنده حقوق خواهد داشت كه اين موضوع 

اعمال شد و تخلفي در اين بخش وجود ندارد.
وي افزود: اما درباره افزايش صفر تا 1۰ درصد برخي بر 
اين باور بودند كه تخلف شده است هرچند مستنداتي 
در اي��ن زمينه ارايه نش��د، اما به ديوان محاس��بات 

ماموريت داده شدكه موضوع را بررسي كند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت: براساس قانون 
بودجه و پي��ش بيني ضريب تصاعدي ماليات، عمال 
حقوق بگيران باال ماليات سنگيني پرداخت مي كنند 
بطور مثال اگر حقوق فردي 18 درصد افزايش يابد 
 با ماليات��ي كه از او دريافت مي ش��ود اين افزايش به 

1۵ درصد كاهش مي يابد. 
تاجگ��ردون گفت: مبن��اي افزايش حق��وق از اول 
فروردين است و كسري حقوق ماه قبل در ماه جديد 

اعمال و پرداخت خواهد شد.
گفتني است نوبخت كماكان تاكيد دارد كه مصوبه 
مجلس به درستي اجرا شده است و حاال بايد منتظر 
ماند و دي��د كه ديوان محاس��بات در اين زمينه چه 

نظري ارايه خواهد داد.

همزمان با اجرايي شدن طرح ماليات بر خريد و فروش 
سكه و طرح اين پرس��ش كه آيا كس��اني كه در بازار 
غير رسمي سكه خريد و فروش كرده اند، مشمول ماليات 
مي شوند؛ معاون سازمان امور مالياتي اعالم كرد كه اين 
طرح فقط ش��امل كساني مي شود كه از بانك مركزي 

سكه دريافت كرده اند.
نادر جنتي- معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور 
مالياتي- در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه طرح جديد 
ماليات بر س��كه دقيقًا شامل چه كساني خواهد شد؟ 
اظهار كرد: بر اساس دس��تورالعمل شماره ابالغ شده 
در 1۲ خردادماه س��ال جاري همه خريداران سكه كه 
در سال 139۷ نسبت به دريافت حداكثر ۲۰۰ قطعه 
سكه از بانك مركزي اقدام كرده باشند، مشمول حكم 

اين دستورالعمل خواهند بود.
وي همچنين با استناد به دستورالعمل ابالغ شده توسط 
اين سازمان در اواسط خرداد ماه گفت: ماليات بر سكه 
صرفًا درباره مودياني كه از بانك مركزي سكه دريافت 

كرده اند اجرا خواهد شد.
جنتي همچنين با بيان اينكه اين اطالعات از س��وي 
بان��ك مركزي دريافت خواهد ش��د درباره س��ازوكار 
 قانوني اخذ ماليات از خريداران س��كه هم اظهار كرد: 

بر اساس بندهاي دو و چهار ماده يك قانون ماليات هاي 
مستقيم، هر ش��خص حقيقي ايراني مقيم ايران و هر 
شخص حقوقي ايراني به نسبت كليه درآمدهايي كه 
در ايران يا خارج از ايران كس��ب كرده باشد، مشمول 

پرداخت ماليات است.

معاون ماليات هاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي با 
اشاره به ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم ادامه داد: 
درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل 
يا به عنوان هاي ديگري غير از موارد ذكر شده در ديگر 
فصل هاي اين قانون در ايران كس��ب كند بعد از كسر 

معافيت هاي مشخص شده در همين قانون مشمول 
ماليات بر درآمد مشاغل هستند.

وي با اشاره به ماده 1۰۵ اصالحي مصوب تيرماه 139۴ 
قانون ماليات هاي مستقيم گفت: جمع درآمد شركت ها 
و درآمد ناش��ي از فعاليت هاي انتفاعي ديگر اشخاص 
حقوقي كه از منابع مختل��ف در ايران يا خارج از ايران 
كسب مي ش��ود بعد از وضع زيان هاي حاصل از منابع 
غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر )به استثناي مواردي 
كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي است( 

مشمول ماليات با نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

مالياتبرسكه
براساسكدامقانوناخذميشود؟

جنتي همچنين به ماده 1۰۶ همين قانون اشاره كرد و 
گفت: درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي 
به اس��تثناي درآمدهايي كه طبق همين قانون نحوه 
ديگري براي تش��خيص آن مقرر شده است بر اساس 
ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد )9۴(، )9۵( و 

)9۷( اين قانون و تبصره آن تعيين مي شود.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با 
بيان اينكه بطور كلي و بر اساس صراحت اصل و مواد 

قانوني ذكر ش��ده كليه درآمدهاي اشخاص به شرح 
يادشده مش��مول ماليات اس��ت مگر آنكه معافيت 
نرخ صفر، بخش��ودگي و تخفي��ف مالياتي در قانون 
پيش بيني ش��ده باش��د، اضافه كرد: فارغ از وجود يا 
عدم وجود س��اير طرح ها كه صرف��ًا بعد از تصويب و 
ابالغ اجرايي مي شود، بر اساس الزامات قانوني موجود 
اش��خاص صاحب درآمد از خريد و فروش سكه هاي 
دريافت ش��ده بر اس��اس دس��تورالعمل اعالم شده 

مشمول پرداخت ماليات هستند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا بين طرح 
ماليات بر س��كه و طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه 
هنوز ابالغ نشده است ارتباطي وجود دارد يا نه؟ گفت: 
بر اساس اصل عدالت مالياتي و رعايت حقوق موديان 
مالياتي، طرح ماليات بر عايدي س��رمايه براي انجام 
بررسي هاي كارشناسانه و كسب نظر از صاحب نظران 
در زمينه هاي مختلف توسط مراجع مربوطه در حال 
بررسي بوده كه بعد از طي كردن فرايند قانون گذاري 

و ابالغ توسط مراجع ذي ربط ابالغ خواهد شد.
جنتي در پايان تاكيد كرد كه مقررات مربوط به ماليات 
بر عملكرد دريافت كنندگان بابت خريد و فروش سكه 

با استناد قوانين و مقررات موجود وضع شده است.
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پاورقي اقتصادي

تبادلنيرويكارايران
وجمهوريآذربايجان

در ديدار وزير كار ايران و وزير حمايت هاي اجتماعي 
جمهوري آذربايجان در حاش��يه يكصد و هشتمين 
كنفرانس بين المللي كار، محمد شريعتمداري با اشاره 
به ظرفيت هاي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در حوزه هاي مختلف از جمل��ه آموزش هاي فني و 
حرفه اي، ايمني و بهداشت كار، تعاون و روابط كار به 
توانمندي هاي اين وزارتخان��ه در بخش اقتصادي و 

هلدينگ هاي مختلف و غيره اشاره كرد.
وي گفت: با توجه به اين مي��زان از توانايي ها زمينه 
همكاري هاي فراواني ب��راي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ي و وزارت كار و حمايت ه��اي اجتماع��ي 
جمهوري آذربايجان وجود دارد.شريعتمداري با اشاره 
به امضاي اسناد ميان دو وزارتخانه افزود: ارسال برنامه 
اقدام مشترك و يادداشت تفاهم در زمينه تبادل نيروي 
 كار در همين راستا انجام ش��ده است و ما اميدواريم 
با توجه به ارسال دعوتنامه رسمي براي شما طي چند 
ماه آينده ميزبان ش��ما در تهران باشيم. عالوه بر اين 
يك برنامه اجرايي هم از سوي شما دريافت كرده ايم 
كه اميدوارم با ديدار كارشناسان شما از ايران و تبادل 
تجربيات در زمينه هاي مورد اشاره زمينه هاي اين سفر 
فراهم شود.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري 
در بخش هاي اقتصادي، س��ازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق بازنشس��تگي ميان دو كشور را نيز ممكن 
دانست.همچنين در ادامه ساحل بابايف، وزير كار و 
حمايت هاي اجتماعي جمه��وري آذربايجان اظهار 
كرد: تالش ما اين است كه عالوه بر كار گراني كه در 
بخش رسمي مشغول به كار و تحت پوشش بيمه ها 
هستند به كارگران در بخش اقتصاد و غير رسمي نيز 
خدمات ارايه كنيم. مايل هستيم از تجربيات شما در 
بخش اشتغال و كارآفريني بهره برداري كنيم. ارتباط 
اتحاديه هاي كارگري دو كشور بسيار مفيد خواهد بود 
زيرا سه جانبه گرايي امر بسيار مهمي است و كشور من 

در حال پياده سازي اين الگو است.
شريعتمداري گفت: در زمينه هاي گفته شده آماده 
همكاري و انتقال تجربيات هستيم و آمادگي داريم كه 
در اين فرصت ممكن از هيات كارشناسي شما ميزباني 
كنيم. در خصوص تبادل نيروي كار منتظر ارايه نظر 
شما درباره يادداشت تفاهم ارسال شده هستيم. عالوه 
بر اين ما در حال بررسي الحاق به اساسنامه تأسيس 
مركز مطالعات كار وابسته به سازمان همكاري اسالمي 

هستيم و آن را بررسي كرده و پاسخ خواهيم داد.

مردم،قدرتومنافع)12(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

كشور ما با يك دموكراسي نمايان شروع كرد، كشوري 
كه پدران بنيانگذار آن نگران بودند كه مبادا اكثريت، 
اقليت را سركوب كنند. به همين خاطر، آنها در قانون 
اساسي محافظت هايي را از جمله محدوديت هايي كه 
دولت مي تواند انجام دهد تعبيه كردند . هرچند كه 
طي بيش از دويست سال بعد از آن امورات تغيير كرد. 
امروزه اياالت متحده، يك اقليت سياسي دارد كه اگر 
اكثريت را سركوب نمي كند الاقل بر آن مسلط است 
و در كل اكثريت را از انجام كاري كه نسبت به كشور 
مفيد است خنثي مي سازد. اكثريت راي دهندگان 
خواهان كنترل بهتر سالح هستند، حداقل دستمزد 
باالتري مي خواهند، مقررات س��ختگيرانه تر مالي 
مي خواهند و بدون آنكه زير بار بدهي سنگين بروند 
خواهان دسترسي بهتر به مراقبت هاي بهداشتي و 
آموزش عالي هستند. اكثريت امريكايي ها در برابر 
جورج بوش به الگور راي دادند و در برابر دونالد ترامپ 
به هيالري كلينتون . اكثريت امريكايي ها بطور مكرر 
براي مجلس نمايندگان به دموكرات ها راي دادند اما 
با اين حال جمهوري خواهان به دليل تقسيم ناعادالنه، 
كنترل مجلس نمايندگان را در دست گرفتند – هر 
چند كه در سال ۲۰18 باالخره با راي يكپارچه كافي 

ك��ه دموكرات ه��ا 
ب��ه دس��ت آوردند 
توانس��تند كنترل 
را دوباره به دس��ت 
آورن��د. اكثري��ت 
غال��ب امريكايي ها 
ب��ه س��ناتورهاي 
راي  دموك��رات 
داده ان��د ام��ا ب��ه 

علت آنكه برخ��ي از ايالت ها با جمعيت اندك مانند 
ايالت وايومينگ هم��ان دو س��ناتوري را دارند كه 
ايالت هاي پرجمعيت مانند نيويورك و كاليفرنيا دارند، 
جمهوري خواهان كنترل بر سنا را در اختيار گرفته اند 
و اين مجلس به خاطر نقشي كه در تاييد قاضي هاي 
دادگاه عالي ايفا مي كند بسيار مهم است . متاسفانه 
اين دادگاه از داوري و تفسير عادالنه قانون اساسي هم 
بازمانده و يك زمين بازي ديگر شده كه در آن سياست 
بازيگر است . محافظت هاي قانون اساسي از زماني كه 

اقليت مسلط شده، براي اكثريت كار نمي كند. 
پيامدهاي اين اقتصاد و سياست از شكل افتاده به فراتر 
از علم اقتصاد مي رود: آنها نه تنها بر سياست ما بلكه 
بر طبيعت و ذات جامعه و هويت ما هم اثر مي گذارند. 
يك اقتصاد وسياست نامتوازن، خودخواه و كوته نظر 
منجر به افراد كوته بين، نامتوازن و خودخواه مي شود 
كه ضعف هاي سيستم اقتصادي و سياسي را تقويت 
مي كند. بحران مالي س��ال ۲۰۰8 و پيامدهاي بعد 
از آن نش��ان داد كه بس��ياري از بانكداران ما از آنچه 
مي توان آن را فقط فساد اخالقي ناميد رنج مي برند 
همچنان كه آنها سطح بااليي از بي صداقتي را نمايش 
مي دهند و تمايل به آن دارند از مزيت هاي آسيب پذير 
استفاده كنند. اين لغزش ها تماما در كشوري است كه 
گفت وگوهاي سياسي اش براي ده ها سال است كه با 

»ارزش ها« عجين شده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« تحوالت بازار ارز و طال را بررسي مي كند 

نرخنيماييحذفنميشود

تغيير محاسبه خسارت تصادفات در شوراي عالي بيمه  نرخ سود بانكي افزايش نمي يابد

گروه بانك و بيمه|
در چند هفته اخي��ر، مطالبي در مورد احتمال حذف 
دالر 4200 توماني و افزايش نرخ ارز حمايتي و نزديك 
شدن آن به نرخ نيمايي و همچنين حذف نرخ نيمايي 
و افزايش نرخ نيما تا نرخ بازار آزاد، در محافل اقتصادي 
و رسانه هاي مختلف مطرح شده و برخي كارشناسان 
با اشاره به رانت موجود حاصل از اختالف نرخ حمايتي 
و نيمايي و بازار آزاد و كم اثر بودن دالر ارزان در تامين 
كاالهاي اساسي و قيمت مايحتاج عمومي بر حذف دالر 
حمايتي و افزايش نرخ ها تاكيد كرده اند. اما عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي روز چهارشنبه تاكيد 
كرد: نرخ نيمايي حذف نمي شود و االن قيمت آن به ارز 
حواله اي آزاد نزديك است. در مورد ارز 4200 توماني 
نيز همچنان در بانك مركزي براي كاالهاي اساس��ي 
تامين مي شود و دولت در اين مورد تصميمي نگرفته و 
البته نظرات كارشناسي در حال بررسي است. در مورد 
ارز 4200 توماني همچنان در بانك مركزي گشايش 
صادر مي شود، حجم پرداختي ها افزايش يافته و منابع 

كم نشده است.
به گزارش »تعادل«، اين اظهارنظرها نشان مي دهد كه 
به دنبال كاهش نرخ ارز در يكي، دو ماه گذشته و ثبات 
نسبي آن در 10 ماه اخير، افزايش بازگشت ارز صادراتي 
و تواف��ق با صادركنندگان، بانك مرك��زي و دولت به 
دنبال راهكارهايي ب��راي بهبود وضعيت نرخ هاي ارز 
هس��تند و البته با وجود ارايه نظرها و بررسي موضوع 
توس��ط دس��تگاه هاي مختلف، فعال خبري از حذف 
دالر حمايتي 4200 توماني نيست و احتماال به خاطر 
آثاري كه ممكن است بر بازار ارز و نرخ ها و افكار عمومي 
و قيمت كاالها بگ��ذارد، فعال به صورت جدي مطرح 
نشده و حذف دالر 4200 توماني تكذيب شده است. 

 حركت بازار ارز به سمت ثبات
از سوي ديگر، غالمرضا تاجگردون رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس در خص��وص تاثير ارز 4200 
توماني و آينده آن در بازار نيز تصريح كرد: امروز تقريبا 
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ديگر نبايد ارز 
4 هزار 200 توماني در بازار وجود داشته باشد. حتي 
در زمان بررس��ي بودجه براي داروهاي وارداتي سعي 
كرديم، اين وضعيت را تغيير دهيم. البته فرداي آن روز 
نظرمان برگشت چون قيمت دارو با نوسان مواجه شد.

رييس كميس��يون برنامه و بودجه درباره تصميمات 
آتي در خصوص ارز 4 هزار و 200 توماني خاطرنشان 
كرد: در قانون برنامه و بودجه س��ال ۹۸، شرايط ارز را 
طوري تنظيم كرديم كه مابه التفاوت قيمت به جيب 
مردم برود. البته چندي قبل مجلس در جلسه اي غير 
علن��ي به موضوع كاالبرگ الكتروني��ك پرداخت و تا 
اين لحظه نگاه رييس جمهور به اين موضوع بس��يار 

محتاطانه است.
وي ادامه داد: البته نباي��د از اين موضوع غافل بود كه 

تقاضاي ارز براي كاالهاي وارداتي هر روز رو به افزايش 
است و اين امر عالمت خطرناكي براي سيستم ارزي 
و بودجه كشور تلقي مي ش��ود، اما اگر چنين طرحي 
مصوب ش��ود مي توانيم فش��ار بر بازار ارز را كاهش و 

تفاوت ريالي كاالها را  در جيب مردم واريز كنيم.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان 
كرد: وزرا در لفافه و پنهان��ي بارها موافقت خود براي 
اجرايي ش��دن اين طرح بيان كرده ان��د، اما روي هم 
رفته رييس جمهور و دولت چن��دان اعتقادي به اين 

موضوع ندارند.
تاجگردون گفت: از چندي قبل ديگر ارز 4200 تومان 
به برخي از كاالها همچون گوش��ت تعلق نمي گيرد. 
تصميم داري��م اگر مردم مي خواهن��د 10 كيلو برنج 
بخرند، نحوه واريز به كارت كوپن مدرن طوري باشد 
كه پاسخگوي نياز 10 كيلو برنج باشد. همان طور كه 
مردم امروز نگران معيش��ت شان هستند، ما هم بايد 
نگران معيش��ت مردم باش��يم البته دولت و شخص 
رييس جمهور معتقد است كه هنوز به اين باور نرسيده 
كه اين اق��دام اثر تورمي ندارد و هر وق��ت به اين باور 

رسيدم اقدام اجرايي خواهد داشت.
وي ب��ا بيان اينكه بازار ارز به س��مت ثبات و تعادل در 
حركت است، اظهار داشت: حركت هاي سياسي اخير 

نيز بر بازار تاثيري نداشت.
او درباره تاثير راه اندازي بازار متشكل معامالت ارز بر 
بازار اظهار داشت: به نظر مي رسد قيمت ها منطقي تر و 
با ثبات تر شده و مي بينيم كه حركت هاي سياسي اخير 
نيز تاثيري بر بازار نداشته است. حتي افزايش ظريفي 
نيز كه پيش آمد، بار ديگر عقب نشست و نرخ ها كاهش 
يافت. البته نبايد از سياست هاي بانك مركزي متاثر از 
تصميمات دولت و همين طور اثر گذاري آگاهي مردم بر 
بازار بر حذر بود. با اينكه بانك مركزي بسيار محتاطانه 
عمل مي كند، ام��ا حركت رو به جلوي خوبي را پيش 

گرفته و در آينده شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود.
وي ادامه داد: در جلسات انجام گرفته، بانك مركزي 
از آمادگي بانك ها براي فعال سازي عابر بانك هايي به 
منظور كاال برگ الكترونيكي خبر داده و همزمان وزارت 
تعاون هم از عرضه گوشت طبق اين طرح به عنوان يك 
اقدام موفق ياد كرده و موضوع مورد بحث و حساس را 

كاالهاي دارويي عنوان كرده است.
تاجگردون در خصوص اصالح ساختار قانون بودجه 
گفت: آنچه تاكنون از س��وي س��ازمان برنامه صورت 
گرفته متن تكان دهنده اي ن��دارد. حدود ۷0 درصد 
آن رويكردهايي بود كه در گذشته هم جاري و ساري 
بوده و بخش��ي از آن هم بديهياتي اس��ت كه از برنامه 
دوم و س��وم توسعه مطرح و در دستور اجرا شدن قرار 
گرفته است. متاسفانه موضوعاتي كه در برنامه اصالح 
ساختاري بودجه طرح شده چندان همسنگ نيست 
و به اين ترتيب نمي توان به خوبي مورد ارزيابي و اجرا 

قرار بگيرد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق 
جلس��ات مجلس ش��رايط افزايش حقوق و دستمزد 
كارمن��دان و كارگران در محدوده يك ميليون الي دو 
و نيم ميليون تومان خوب است و حدود ۳۹.۵ درصد 
افزايش را مشمول مي شوند اما بخش اعظم مشكل و 
البته گاليه در مورد ۳ الي ۵ ميليون تومان بگيران است 
گويا شامل افزايش راضي كننده اي نشده اند. البته ما با 
تصويب اليحه اي اينچنين موافق نيستيم زيرا به ضرر 

حقوق بگيران است.
تاجگ��ردون در خص��وص واگذاري س��هام دولت در 
شركت هاي خودرو ساز كشور به بخش خصوصي نيز 
گفت: اين اقدام در شرايط فعلي اصال به صالح نيست، 
زيرا ش��رايط كنوني زمان مناسبي براي اين واگذاري 
نيس��ت. البته اين واگذاري در ش��رايط فعلي به نفع 

خودروسازي و مردم هم نيست.
رييس كميسيون برنامه و بودجه در پايان گفت: اصالح 
بودجه سال ۹۸ طرحي براي افزايش هزينه آب و برق 
ديده نش��ده دولت هم بايد به سمتي برود كه افزايش 
قيمت را براي مصرف كنندگان حجم باال در نظر بگيرد.

  نرخ ها در بازار ارز و طال 
از س��وي ديگر، در بازار ارز و طال نرخ ها متاثر از اخبار 
آغاز به كار بازار متشكل ارزي در آينده نزديك، افزايش 
بازگشت ارز صادراتي، توافق با صادركنندگان، كاهش 

قدرت خريد مردم و تقاضا براي بس��ياري از كاالهاي 
خارج��ي و ارز، نياز به ريال و فروش طال و س��كه و ارز 

خانگي در بازار، و... در حال كاهش است. 
نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 1۳100 تومان و 
يورو به 1۵ هزار تومان رسيد. همچنين براساس نرخ 
ميانگين روز سه شنبه، دالر 1۳212، يورو 1۵0۳0، 
دره��م ۳61۷، يوآن 2004 پوند 16614 و لير تركيه 
2۳۷۳ تومان اعالم شد. همچنين صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به روز گذشته 1۵0 
تومان كاهش دادند به طوري كه قيمت خريد دالر در 
اين صرافي ها 1۳ ه��زار تومان و قيمت فروش آن 1۳ 
هزار و 100 تومان است.اين صرافي ها همچنين، هر 
يورو را به قيمت 14 هزار و ۹00 تومان مي خرند و 1۵ 
هزار تومان مي فروشند كه اين نرخ ها نيز نسبت به روز 
گذش��ته 1۵0 تومان كاهش داشته است. همچنين 
صرافي هاي مجاز ملي و بانك مركزي نرخ فروش دالر 
را 1۳1۵0 و خريد آن را 1۳0۵0 تومان و نرخ فروش 
ي��ورو را 1۵0۵0 و نرخ خريد ي��ورو را 14۹۵0 تومان 

اعالم كردند. 
بانك ها و صرافي ه��اي مجاز بانك مركزي هم قيمت 
ارز را كاه��ش دادند به طوري كه قيمت خريد دالر در 
بانك ها كه 12 هزار و ۹16 تومان بود، به 12 هزار و ۷۷0 
تومان رسيده است.همچنين شعب ارزي بانك ها هر 
يورو را 14 هزار و 2۹۵ تومان مي خرند كه قيمت اين 

ارز نيز حدود 200 تومان كاهش يافته است.هر پوند 
انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به قيمت 16 هزار 
و 4۳ تومان خريداري مي شود.قيمت ارز مسافرتي در 
بانك ها همچنان از قيمت ف��روش آن در بازار باالتر 
اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز مس��افرتي در 
بانك ها 1۵ هزار و 1۳ تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود 1۵ هزار و 600 تومان مي رسد.
در بازار طال نيز متاثر از اعالم اونس جهاني طال به نرخ 
1۳4۳ دالر، و كاهش نرخ دالر ب��ازار آزاد به 1۳۳00 
تومان، درهم به ۳۵۸۵ تومان، مظنه مثقال 1۷ عيار يا 
طالي آبشده به 1 ميليون و ۸۵2 هزار، گرم طالي 1۸ 
عيار 42۷ هزار تومان، س��كه طرح جديد 4 ميليون و 
640 هزار تومان، سكه بهار آزادي به 4 ميليون و 4۵0 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 420 هزار، ربع سكه 
1 ميليون و 6۳0 هزار تومان و سكه گرمي ۹۹0 هزار 

تومان رسيد. 
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي نرخ 4۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اس��اس آن نرخ 1۹ ارز مانند پوند نسبت به 
روز سه شنبه افزايش و قيمت 1۸ واحد پولي از جمله 
يورو كاهش يافت. همچنين نرخ دالر و ۹ ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. هر دالر امريكا 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با 1۵۷ ريال افزايش نسبت 
به روز سه ش��نبه ۵2 هزار و ۷62 ريال و هر يورو نيز با 
16۸ ريال كاهش 4۷ هزار و 11 ريال ارزش گذاري شد.

مديركل حقوقي بيمه مركزي با اشاره به ابطال فرمول 
محاسبه پرداخت خسارت به خودروهاي غيرمتعارف 
گفت: شوراي عالي بيمه در اولين جلسه خود اين موضوع 
را بررس��ي و براي ايجاد وحدت رويه پيشنهاد مناسب 

رامطرح خواهد كرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري هفته گذشته فرمول 
بيمه مرك��زي در خصوص نحوه محاس��به پرداخت 
خسارت به خودروهاي غيرمتعارف را غيرقانوني اعالم و 
آن را ابطال كرد. با ابطال اين فرمول توسط هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري، ابهامي در خصوص روند محاسبه 

خسارت ها به وجود آمده است. 
دكتر س��يدجواد ميرقاس��مي مديركل حقوقي بيمه 
مركزي در گفت وگو با ايبنا، در پاسخ به اين پرسش كه 
با ابطال اين فرمول نحوه محاسبه خسارت خودروهاي 
غيرمتعارف چه تغييري خواهد كرد؟ گفت: براساس 
تبصره ۳ م��اده ۸ قانون بيمه اجباري خس��ارات وارد 
بر ش��خص ثالث بر اثر حوادث ناش��ي از وسايل نقليه 
مصوب 1۳۹۵ خسارت مالي دارندگان وسايل نقليه در 
حوادث رانندگي صرفًا تا ميزان خسارت متناظر وارده 
به گران ترين خودروي متع��ارف قابل جبران خواهد 
بود. براين اس��اس خودروها به طور كلي به دو دس��ته 
»متعارف« و »غيرمتعارف« تقسيم بندي شده اند كه 
براي مثال امسال قيمت خودروهاي متعارف كمتر از 
1۸0 ميليون تومان )نصف ديه مرد مس��لمان در سال 
۹۸( و خودروهاي غيرمتعارف نيز باالتر از اين رقم است 
كه خسارت خودروهاي متعارف به طور كامل قابل جبران 
است و خسارت خودروهاي نامتعارف بر اساس قاعده 
تناظر تا سقف نصف ديه مرد مسلمان توسط مقصر و 

شركت بيمه مربوطه جبران مي شود.
بر اس��اس »قاعده تناظر« موضوع تبصره ۳ فوق الذكر 
درصورت��ي كه فرض��ًا در يك حادث��ه رانندگي، چراغ 
ماشين يك خودروي نامتعارف آسيب ببيند قطع نظر 
از اينكه قيمت آن چقدر است، هزينه تعويض يا تعمير 
چراغ گران ترين خودروي متعارف )براي امسال خودرو 
1۸0 ميليون توماني( به مالك خودرو پرداخت خواهد 
شد و كاًل سقف تعيين شده براي از بين رفتن كامل يك 
خودروي نامتعارف در هر سال نصف ديه مرد مسلمان 

در ماه حرام آن سال است.
امكان اجراي دقيق قاع��ده تناظر موضوع تبصره ۳ به 
داليلي چند فراهم نيست. اوالً به اين دليل كه گران ترين 
خودروي متعارف يعني خودرويي كه قيمت آن در حال 
حاضر 1۸0 ميليون تومان است انواع و اقسام متنوع و 
متفاوتي دارد كه قطعات و اجزاي هر يك از آنها با ديگري 
متفاوت است، مثاًل چراغ خودروي چيني 1۸0 ميليوني 
با چراغ يك خ��ودروي 1۸0 ميليوني ايراني از قيمت 
يكسان برخوردار نيست و بعضاً اختالف قيمت فاحشي 

بين اين دو قطعه وج��ود دارد. فلذا اعمال قاعده تناظر 
در اين موارد دشوار خواهد بود چرا كه ارزياب خسارت 
و شركت بيمه معيار مش��خصي براي برآورد خسارت 
بر اساس متناظر س��ازي آن نخواهد داشت. دوم اينكه 
در خودروهاي غيرمتعارف قطعاتي هست كه در انواع 
گران ترين خودروي متعارف موجود نيست؛ بنابراين از 
اين حيث نيز امكان متناظر سازي خسارت وجود ندارد.

ش��وراي عالي بيمه جهت حل ابهامات و مش��كالت 
مطروحه فوق و در راستاي اجرايي كردن حكم قانوني 
تبصره هاي ۳ و 4 و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملي را تحت 
عنوان دس��تورالعمل نحوه تعيين خسارت صادر كرد. 
بر مبناي اين دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به 
خودروي نامتعارف بر اساس فرمولي است كه بر مبناي 
آن هر چه قيمت خودرو باالتر برود ميزان خسارت قابل 
جبران كاهش خواهد يافت. اين فرمول به ش��رح ذيل 
است: در حال حاضر با وجود ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 
دستور العمل همچنان مفاد تبصره هاي ۳ و 4 و ۵ ماده ۸ 
قانون در نتيجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر 
پابرجاست و سقف خس��ارت پرداختي به خودروهاي 
غيرمتعارف در حوادث رانندگي معادل نصف ديه مرد 

مسلمان در ماه حرام خواهد بود.
علت اصلي ابطال ماده 2 دستورالعمل اين بود كه تعيين 
ميزان خس��ارت بر اساس تناظر موضوع تبصره ۳ را به 
تناس��ب تغيير كرده است. همچنين در تبصره 4 ماده 
۸ قانون قيمت خودروي متعارف كمتر از نصف ديه مرد 
مسلمان تعيين شده است ولي در دستورالعمل معادل 
نصف ديه مرد مسلمان تعيين شده است كه اين نيز از 
ايرادات هيات عمومي محترم ديوان است. البته الزم به 
توضيح است لزومًا اجراي اين دستورالعمل باعث نشده 
تا افراد خسارت كمتري دريافت كنند. در واقع فرمول 
اعمال تناسب در خسارت ها نزديك ترين شيوه به اجراي 

تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر ب��ا وجود ابطال بند 2 م��اده 1 و ماده 2 
دستورالعمل همچنان مفاد تبصره هاي ۳ و 4 و ۵ ماده ۸ 
قانون در نتيجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر 
پابرجاست و سقف خس��ارت پرداختي به خودروهاي 
غيرمتعارف در حوادث رانندگي معادل نصف ديه مرد 

مسلمان در ماه حرام خواهد بود.
يكي از مسائل داراي ابهام در فرمول بيمه مركزي اين 
بود كه به عنوان نمونه، فردي پوشش تعهدات خسارات 
در بيمه ثالث براي خود را تا 10 ميليون تومان خريداري 
مي ك��رد اما در زمان بروز خس��ارت ب��ه يك خودروي 
غيرمتعارف تا ۵ ميليون تومان، تنها يك ميليون تومان به 
فرد خسارت ديده از سوي شركت بيمه پرداخت مي شد.

اوال در قان��ون ميزان تعه��دات بيمه گر و مقصر حادثه 
براساس اعمال قاعده تناظر و نوعي تحديد مسووليت در 

پرداخت خسارت اعم از جزيي و كلي پيش بيني شده 
است. از سوي ديگر شركت هاي بيمه مسووليت تبعي 
دارن��د و هر اندازه مقصر حادثه كه رابطه بيمه اي با آنها 
دارد مسووليت داشته باشد، آن را جبران مي كنند. اگر 
10 ميليون تومان سقف تعهد مالي بيمه نامه يك بيمه 
گذار است، ش��ركت بيمه تا سقف 10 ميليون تومان، 
خسارتي را كه بيمه گذار متعهد به پرداخت آن است را 
جبران مي كند و نه بيشتر از تعهد بيمه گذار. بنابراين اين 
خالف منطق حقوقي و بيمه اي است كه شركت بيمه 
خسارتي را كه بر عهده بيمه گذارش قرار ندارد، جبران 
كند. ضمن اينك��ه در تبصره ۳ اعمال قاعده تناظر هم 
براي مقصر و هم براي شركت بيمه مد نظر بوده است و 
همچنين در تبصره ۵ اعمال قاعده تناظر توسط ارزياب 

خسارت شركت بيمه تكليف شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نحوه محاسبه خسارت 
بعد از ابالغ راي ديوان عدال��ت اداري و ابطال بندهاي 
2 ماده 1 و ماده ۳ دس��تورالعمل چه طور خواهد بود؟ 
گفت: همان طور كه مطرح ش��د با ابطال موادي از اين 
دستورالعمل، نحوه محاسبه خسارت مالي تغيير خواهد 
ك��رد و بيمه مرك��زي اين موضوع را در اولين جلس��ه 
ش��وراي عالي بيمه مطرح و براي ايج��اد وحدت رويه 
جهت اجراي بهتر قانون پيشنهاد مناسب مطرح خواهد 
كرد. اميدواريم شوراي عالي بيمه تدابيري براي نحوه 
محاسبه خسارت بر اساس قاعده تناظر پيش بيني كند 
و با مصوبه شورا هم نظر ديوان محترم عدالت تامين و هم 
جلوي برخورد سليقه اي در ارزيابي خسارت گرفته شود.

وي در پاس��خ به اين س��وال كه چرا از ابت��دا پرداخت 
خسارت تا سقف 1۸0 ميليون تومان بدون تناظرسازي 
اجرا نشد؟ اظهار داشت: اگر منظور شما اين است كه تا 
سقف 1۸0 ميليون بدون اعمال قاعده تناظر پرداخت 
شود، بايستي گفت اين امر مد نظر مقنن نبوده و اساسًا 
مش��كل جامعه خس��ارت هاي جزيي و ناچيز است نه 
خسارت هايي كلي و قانون هم صراحتًا بر اعمال قاعده 
تناظر به طور مطلق و در همه خس��ارت ها تاكيد كرده 
است. در واقع اين پيشنهاد به اين معناست كه اصطالح 
تناظ��ر را از تبصره ۳ حذف كنيم ك��ه اين امر نيازمند 

اصالح قانون است.
وي همچنين در اين زمينه كه ديوان حكم خود را عطف 
به ماس��بق كرده و مثال خودروهايي ك��ه پيش از اين 
خسارت ديده اند نيز مي توانند نسبت به خسارت خود 
اعتراض داشته باشند؟ تصريح كرد: بر اساس راي ديوان 
بايستي خسارت براس��اس تناظر محاسبه و پرداخت 
شود و مشخص نيست كه در همه موارد لزومًا خسارت 
پرداختي اضافه شود. البته اجراي اين امر مستلزم بررسي 
مجدد پرونده هايي است كه مختومه شده و خسارت آنها 

نيز پرداخت شده است.

با افزايش نرخ تورم در سال گذشته نرخ سود سپرده هاي 
بانكي جذابيت خود را تا حدودي براي مردم از دست 
داد، اما گفته مي ش��ود بانك مرك��زي برنامه اي براي 

افزايش نرخ سود بانكي ندارد.
به گزارش ايس��نا، نرخ سود سپرده و تسهيالت بانكي 
اغلب بر اس��اس نرخ تورم محاسبه و تعيين مي شود، 
اما گاهًا اين نرخ مي تواند س��بب تأثيرگذاري بر تورم 
نيز ش��ود؛ به عبارت ديگر رابطه اي دو طرفه ميان اين 
دو برقرار اس��ت.اما اين در حالي است كه نرخ تورم در 
سال گذشته اغلب باالتر از نرخ سود سپرده بانكي بود 
و همين امر سبب شد تا جذابيت سپرده گذاري بانكي 
براي مردم كاهش يافته و بعضًا افراد ترجيح دهند كه به 
سمت سرمايه گذاري در بازار ارز و بورس هجوم ببرند.

البته نوسانات ناگهاني و كنترل نشده نرخ ارز در سال 
گذش��ته نيز بر جذابيت اين ب��ازار اف��زود، اما برخي 
كارشناس��ان بانكي بر اين باورند كه افزايش نرخ سود 
بانكي در اين حالت مي تواند س��بب افزايش نرخ تورم 
ش��ود.عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز 
در روزه��اي اخير بار ديگر به عمليات ب��ازار باز بانكي 
اشاره كرده كه اين عمليات يكي از مهم ترين ابزارهاي 
غيرمستقيم اجراي سياس��ت پولي، بيانگر چارچوب 
نهادي خري��د و ف��روش اوراق بهادار پذيرفته ش��ده 
توسط بانك مركزي با هدف تأثيرگذاري بر نرخ سود 
كوتاه مدت در بازار بين بانكي و از اين طريق تأثيرگذاري 
بر نرخ هاي سود در بازار پول و نهايتاً عالمت دهي به ساير 
فعاليت هاي اقتصادي است.به نظر مي رسد اين كار در 
ادامه برنامه اصالح نظام بانكي كشور صورت مي گيرد 
كه رييس كل از سال گذشته بيشتر از سال هاي پيشين 
به دنبال آن بوده است و به اين ترتيب مي توان نرخ سود 
كوتاه مدت بين بانكي و نرخ سود در بازار پول را كنترل 
كرد.يكي از مش��كالتي كه بانك ها نقش عمده اي در 

ايجاد آن داشتند، ايجاد رقابتي ناسالم با ارايه سودهاي 
بيشتر از حد مجاز به سپرده ها براي جذب بيشتر منابع 
بانكي بود كه اين امر در نهايت به اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي و ايجاد مشكالت فراواني براي آنها شد.

رييس كل بانك مركزي سال گذشته با تذكر جدي به 
بانك ها تاكيد كرد كه اگر بانكي بيش از 20 درصد سود 
به سپرده بدهد، برخورد جدي و حتي اتفاقاتي از جمله 

ادغام را براي آنها در پي خواهد داشت.
البته مردم همواره اين انتظار را دارند كه با افزايش نرخ 
تورم، نرخ سود سپرده هاي بانكي نيز افزايش يابد، اما اين 
اقدام در شرايط فعلي ممكن است به ضرر اقتصاد كشور 
باشد.محمدرضا حسين زاده، مديرعامل بانك ملي ايران 
در پاسخ به پرسشي مبني بر احتمال افزايش نرخ سود 
سپرده بانكي به ايسنا گفت: بانك مركزي فعاًل برنامه اي 
براي افزايش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند كه وقتي 
نرخ تورم افزايش يابد، اين نرخ س��ود، جذابيت خود را 
براي مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده 
افزايش پيدا كند، در طرف مقابل نرخ سود تسهيالت 

بانكي نيز افزايش پيدا مي كند.
وي اضافه كرد: در شرايط فعلي اگر نرخ سود تسهيالت 
افزايش يابد، مشكل به وجود مي آيد و توليدكننده اي 
كه مي خواهد تس��هيالت دريافت كند، دچار مشكل 
مي ش��ود، چراكه صرفه اقتصادي ب��راي او ندارد و اگر 
بخواهد به سود برسد، بايد قيمت كاالي خود را افزايش 
دهد كه در اين چرخه در نهايت همه متضرر مي شوند، 
بنابراين با توجه به شرايط كش��ور، افزايش نرخ سود 
سپرده در دس��تور كار نيس��ت.به اين ترتيب، به نظر 
مي رسد كه بانك مركزي فعال برنامه اي براي افزايش 
نرخ سود بانكي در دستور كار ندارد و به دنبال اين است 
كه با سياست هاي پولي مختلف، نرخ سود ارايه شده به 

سپرده هاي مردم را مديريت و كنترل كند.
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تالش شبكه بانكي براي اعطاي 
تسهيالت به سيل زدگان

بانك مركزي اعالم كرد: تالش حداكثري ش��بكه 
بانكي براي اعطاي تسهيالت به سيل زدگان ادامه 

دارد و تعللي در اقدام بانك ها وجود نداشته است.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بانك مركزي 
و شبكه بانكي كش��ور براي اعطاي تسهيالت بابت 
جبران خسارات ناشي از س��يل فروردين ماه سال 
1۳۹۸ حداكثر تالش خود را به منظور تس��ريع در 
اعطاي تسهيالت به هموطنان سيل زده به كار گرفته 
و به اطالع اين دس��ته از هموطنان عزيز مي رساند، 
اعطاي تس��هيالت بابت جبران خس��ارات وارده به 
واحدهاي مس��كوني و تجاري شهري و روستايي با 
معرفي بنياد مسكن انقالب اسالمي و بابت جبران 
خس��ارات وارد به بخش كشاورزي با معرفي وزارت 
جهادكش��اورزي اس��تان به بانك هاي عامل، قابل 

پرداخت است.
بر اين اس��اس، در راس��تاي حماي��ت از هموطنان 
سيل زده كشور در فروردين ماه سال جاري، مقرر شد 
براساس مصوبات هيات وزيران بابت جبران خسارات 
وارده در تم��ام اس��تان هاي كش��ور، از محل منابع 

سيستم بانكي تسهيالت قرض الحسنه اعطا شود.
در اين خصوص باتوجه به لزوم اصالح مصوبات صادره 
در تاري��خ 11 فروردين م��اه 1۳۹۸ و پيگيري هاي 
مستمر بانك مركزي، مصوبات جديد هيات وزيران 
در تاريخ 2۳ ارديبهشت ماه 1۳۹۸ صادر و از سوي 
اين بانك در تاريخ 26 .2 .1۳۹۸ به بانك هاي عامل 
ابالغ شد كه براين اساس مقرر شد، در مجموع مبلغ 
۵0 هزار ميليارد ريال از محل منابع قرض الحسنه 
سيستم بانكي كشور بابت جبران خسارت هاي ناشي 
از سيل فروردين ماه سال 1۳۹۸ در تمام استان هاي 
آسيب ديده )بابت بخش كشاورزي و بازسازي اماكن 
مسكوني( اعطا ش��ود. از اين رو به اطالع هموطنان 
سيل زده كش��ور مي رساند اعطاي تسهيالت بابت 
جبران خس��ارات وارده به واحدهاي مس��كوني و 
تجاري شهري و روس��تايي با معرفي بنياد مسكن 
انقالب اسالمي و بابت جبران خسارات وارد به بخش 
كشاورزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي استان به 

بانك هاي عامل، قابل پرداخت است.

بررسي مشكل مسدودي كامل 
حساب كسب وكارهاي اينترنتي

با اجراي س��از و كار جديد معاون��ت فضاي مجازي 
دادستاني كل كش��ور و با همكاري سيستم بانكي، 
فرآيند مسدودي كامل حساب بانكي كسب و كارهاي 
اينترنتي كه به مش��كل برخورد كرده اند، مي تواند 

اصالح شود.
به گزارش ايِبنا، كس��ب و كارهاي اينترنتي از جمله 
اس��تارتاپ ها در چند س��ال اخير همواره با مشكل 
مسدود سازي حس��اب بانكي روبه رو بودند؛ در واقع 
كالهبرداران و مجرمان با س��رقت كارت و اطالعات 
كارت بانكي شهروندان از طريق فيشينگ و... اقدام 
به خريد خدمات و كاال از كسب و كارهاي اينترنتي 
مي كردند تا مسير جابه جايي پول به منظور پيچيده 
شدن فرآيند تعقيب پليسي و قضايي سخت شود و 
در همين راستا نيز با توجه به خأل موجود در قوانين 
قضايي در اكثر موارد يك قاضي به درخواست پليس 
فتا تمام حساب هاي كسب و كار را تا زمان پيگيري 
پرونده و مشخص شدن خريدار و... مسدود مي كرد 
كه ضررهاي هنگفتي را به كسب و كارها و ارزش برند 
آنها به دليل اختالل در خدمت رساني و فقدان خدمت 

پرداخت الكترونيك ايجاد مي كرد.
رضا الفت نسب؛ سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي 
مجازي با اش��اره به مش��كالت كس��ب و كارهاي 
استارتاپي به ايِبنا گفت: يكي از مشكالتي كه بايد 
براي رف��ع آن به عنوان چال��ش فكري كرد بحث 
مسدودسازي حس��اب بانكي كس��ب و كارهاي 
اينترنتي با هرگونه شكايت بدون بررسي است؛ در 
واقع بازپرس ها سريعا حساب هاي بانكي كسب و 
كارها را مسدود مي كنند بدون آنكه بررسي خاصي 
داش��ته باش��ند؛ در برخي موارد، كالهبرداران با 
فيشينگ اطالعات كارت مردم را مي دزدند بعد با 
مراجعه به سايت هاي اينترنتي و استارتاپ ها كاال 
يا خدمات خريد مي كنند، اما بعد دادسرا به عنوان 
پيگيري شكايت حساب بانكي را بر اساس مبلغ يا به 

صورت كلي مسدود مي كند كه ناحق است.

 بانكداري باز 
عامل جذب مشتري بيشتر

يك كارش��ناس بانكي با تاكيد بر اينكه زمان رقابت 
بانك ها بر س��ر نرخ سود به پايان رس��يد، گفت: در 
حال حاضر بانكداري باز عاملي براي جذب مشتري 

بيشتر است.
به گزارش ايِبنا، علي صالح آبادي با اش��اره به اينكه 
اولين قدم براي آغاز به كار س��امانه بانكداري باز در 
بهمن ماه برداشته ش��د، افزود: سامانه بانكداري باز 
مانند، IBShop سامانه سرمايه گذاري آنالين كه به 
عنوان يكي از مهم ترين سامانه هاي بازار سرمايه كه 
توانست بيش از يك ميليون مشتري جذب كند، به 

ارايه خدمات بهتر بانك كمك خواهد كرد.
وي ادامه داد: به غلط بانك ها بر سر نرخ سود با يكديگر 
 IBShop رقابت دارند در حالي كه مشتريان در سامانه
حت��ي اگر با كاهش نرخ هم مواجه باش��ند به دليل 
دريافت خدمات خوب اين سامانه را ترك نخواهند 
كرد. به همين دليل در افق پيش رو جذب مشتري، 
ديگر بر سر يك درصد نرخ سود باالتر نخواهد بود بلكه 
با مشتريان جذب خدمات خوب يك بانك مي شوند.

با توجه به اينكه در حال حاضر بانكداري شركتي به 
معناي واقعي در جريان اس��ت، بانكداري باز و ارايه 
خدمات با كيفيت بيشتر نيز بتواند عاملي براي حفظ 

مشتريان فعلي و جذب مشتريان جديد باشد.
وي افزود: شركت تامين سرمايه تمدن به عنوان اولين 
مشتري سامانه بانكداري باز، به شعبه بانك تبديل شد 

زيرا ديگر نيازي به مراجعه به شعبه ندارند .
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5 بازار سرمايه

گزارش ميداني »تعادل« از داليل آمدن و نيامدن مردم به بورس

كارشناس بازار سرمايه مطرح كردمعاون ناشران و امور اعضاي بورس تهران تشريح كرد

ادبيات  فريبكاران  يا  سودآوري  بخش  مولد؟ 

جلوگيري از سفارشات بدون پشتوانه دو عامل فروافتادن در بازار پايه

گروه بورس|سميرا   ابراهيمي| 
تب و تاب ورود به بازار ارز و طال،  با بازگشت ثبات به اين 
بازارها،  خوابيده است. بازار مسكن هم كه دوباره در فاز 
رخوت فرو رفته و اين روزها تنها بازاري كه در تكاپوي 

رشد و صعود است، بازار سرمايه است.
بازار س��هام از ابتداي س��ال جاري، ه��ر روز خود را با 
صعودهاي ركورد ش��كنانه طي مي كند و اگر كس��ي 
با پرتفوي گرداني متناس��ب اقدام ب��ه خريد و فروش 
مي كرد، مي توانست س��ودي حدود 30 درصد را هم 
در 3 ماه سال جاري كسب كند. هر چند حرفه اي هاي 
بازار مي گويند قادر به كس��ب سودهاي بيشتري هم 
هس��تند. اما هنوز عده زيادي از افراد، نسبت به ورود و 
سرمايه گذاري در بازار سهام، خوشبين نيستند و همين 
موضوع است كه مشاركت مالي و سرمايه گذاري را بين 
آحاد جامعه، پايين نگاه داش��ته است. به همين دليل 
در ادام��ه اين گزارش با چند تن از افرادي كه نس��بت 
به بورس بدبين هس��تند و مي گويند هرگ��ز وارد آن 
نمي ش��وند صحبت كرديم و حرف هاي آنها را در كنار 
افرادي قرار داديم كه به بورس وارد ش��ده اند و تجربه 

خوبي هم كسب كردند. 

    بدون گواهينامه در اتوبان هاي تهران
مريم 38 سال دارد و دبير اقتصادي يكي از روزنامه هاي 
صب��ح ايران اس��ت. او كه خ��ود اطالعات زي��ادي در 
حوزه هاي اقتصادي دارد، مي گويد: اصلي ترين دليلي كه 
وارد بورس نشدم، اين است كه فكر مي كنم در بازار ايران 
شفافيت وجود ندارد. همچنين افشاي اطالعات داخلي 
بيداد مي كند. تجربه هاي قديم��ي را به ياد مي آورم و 
مي دانم كه حتي اگر خودم به اطالعات نهاني دسترسي 
داشته باش��م، به لحاظ اخالقي درست نيست كه در 
راستاي افزايش س��ود از آنها استفاده كنم. همچنين 
گاهي مي بينم كه بازارس��ازها وليدرها، به نفع عده اي 
خاص عمل كرده و منجر به ضرر و زيان عده كثيري از 
سهامداران مي شوند، يا با يك خبر خاص مثل تغييرات 
نرخ خوراك يا واردات خودرو،  سهام به صورت گروهي 
مي ريزد يا رشد مي كند كه اين موصوع از نگاه من، باعث 

مي شود كه نتوانم ثبات در بازار ببينم.
 اكنون موضوع ارز، بحث روز اقتصاد است كه به بي ثباتي 
آن دامن مي زند. شركت هاي بورسي هم بيشترين تاثير 
را از تكانه ه��ا مي گيرند. بنابراين فكر مي كنم كه براي 
ورود به بورس بايد وقت بيش��تري داشته باشم كه ياد 
بگيرم يا حاشيه ريسك بااليي براي خودم قايل شوم. 

اما اولين دليل اين اس��ت كه نسبت به آن بي اعتمادم. 
چندين بار اقدام به حضور در دوره هاي آموزشي كردم 
كه هزينه آن زياد بود. از چندين خبرنامه بورسي هم 
استفاده كردم كه هيچ كمكي به من نكرد. اكنون نيز 
احساس مي كنم كه ورود بي آموزش به بورس، مانند آن 
است كه بخواهم بدون گواهينامه در اتوبان هاي تهران 
رانندگي كنم. پس اگر قرار است بدون كسب سود زياد 

وارد بورس شوم، همان سود را از بانك مي گيرم.

    جاذبان سرمايه ادبيات فريبكارانه دارند
الهه 27 س��اله، فعال هنري اس��ت. او تا به ح��ال وارد 
بورس نش��ده و مي گويد وقتي مي بيند مردم راجع به 
بورس و س��هام حرف مي زنند، انگار در حال صحبت به 
زبان فرانسوي هس��تند. الهه مي گويد كه اصال بورس 
را نمي شناسم. احساس مي كنم يك فعاليت اقتصادي 
كالن است كه به مني كه حقوق بگير هستم و بايد حساب 
دخل و خرج خود را داشته باشم، مربوط نمي شود. بورس 
فاز تخصصي دارد كه مانند دندانپزشكي و مهندسي بايد 
به اهل متخصصان فن سپرده شود. زيرا اين بازار محلي 
انحصاري است كه به انسان هاي عادي مربوط نمي شود. 
ادبي��ات غريب��ه دارد. الهه مي گويد كه كال نس��بت به 
سرمايه گذاري، بدبين هستم. البته آستانه ريسك براي 
خودم قايلم، اما در اين حد كه خودم كار راه بيندازم. اما 
اگر نبينم كه پولم كجا در گردش است، خوشبين نيستم. 
دليل عدم خوشبيني من اين است هر بار كساني را ديدم 
كه س��عي در جذب سرمايه داش��تند )بورس و هر بازار 
ديگري(، ب��ا ادبيات فريبكارانه صحبت كرده و منفعت 
خودش��ان در اولويت بود و در واقع من اصال برايش��ان 

مهم نبودم . 

    احتمال صفر شدن پول يا سود اندك! 
علي 61 س��اله، بنگاه معامالت ملكي دارد. به ش��دت 
مخالف ورود به بورس است و مي گويد: ورود به بورس، 
كار افرادي است كه فعاليت اقتصادي بلد نيستند، زيرا 
فردي كه بلد باشد از سرمايه اش پول دربياورد، خود را 
درگير ريس��ك هاي بزرگ نمي كند كه احتمال صفر 
شدن پولش وجود داشته باشد يا در نهايت سود كمي 
به سرمايه اش اضافه كند. كاسبي كه بتواند پول خود را 
در كار بيندازد و با گردش پول درآمد كسب كند، نيازي 
ندارد كه پولش را به اي��ن جور بازارها ببرد و در نهايت 
معلوم نيست كه آيا واقعا به ايجاد ارزش افزوده و اشتغال 

منجر مي شود يا نه! 

    از اميد مطلق تا نااميدي محض
جالل 34 س��ال دارد و بدون داش��تن ش��غل ثابت 
درآمدش را از راه نويسندگي كسب مي كند. او حدود 
7 ماه است كه وارد بورس شده و مي گويد در اين مدت 
سود خوبي هم كسب كرده است. جالل مي گويد: در 
مدتي كه وارد بورس شدم، تجربه هاي زيادي اعم از 
نااميدي مطلق تا اميدواري محض داشتم .كه برخي از 
اوقات هردو، احساسات كاذبي هم مي توانست داشته 
باشد. با اين حال متوجه شدم كه در اين مدت، هرچه 
تجربه به دست مي آورم مرا به اين يقين مي رساند كه 
احتمال موفقيت بيشتر است و البته نگراني بيشتري 
هم براي��م ايجاد مي كند، زيرا هرچه بيش��تر بدانيم، 
فاكتورهاي بيش��تري وارد تصميم گيري مي شود و 
كار سخت تر مي شود.  در اوايل وارد شدن به بورس به 
دليل آنكه بازار خوب بود و من بي تجربه بودم، به افراد 
ديگر توصيه مي كردم كه به بازار وارد شوند،  اما اكنون 
اين توصيه را به كسي ندارم زيرا متوجه شده ام كه بورس 

نياز به تجربه زيادي دارد و ممكن است ديگران با تجربه 
كم و ناآگاهي به دردسر بيفتند. 

    فاكتورهاي متعدد تصميم گيري در بورس
علي 30 س��اله، دربازار آهن و فوالد مش��غول است. او 
چندسالي است كه تمام سرمايه گذاري هاي خود را به 
بازار سهام آورده و مي گويد: من به همه توصيه مي كنم 
كه وارد بازار سهام ش��وند، اين بازار، بازار خيلي خوبي 
است ، زيرا منافع آن نس��بت به مضرات آن ارجحيت 
دارد. تجربه من نشان داده است كه رشد قيمت ها در 
بازار سهام به زيان كس��ي تمام نمي شود. ويژگي دوم 
بورس، اين است كه وقتي پولي وارد بازار سهام مي شود، 
 از بازارهاي رقيب حذف مي ش��ود و اين موضوع باعث 
مي شود كه عدم رشد تورم را داشته باشيم و همچنين 
پول وارد توليد مي ش��ود و طبيعتا واس��طه گري را از 
ميان بر مي دارد. موضوع ديگر اين است كه ما در بازار، 
ريسك هايي را مي بينيم كه به نسبت داده هاي مثبت و 

سودآوري سهم ها كمرنگ است. از طرف ديگر، انتظار 
براي گشايش هاي سياسي، به مرورزمان در كنار بهبود 
س��از و كار توليد از بازار س��هام حمايت مي كند. رشد 
نقدينگي و افزايش تورم باعث مي شود كه بازار شرايط 
ويژه و جذابي داشته باشد. در اين شرايط، هركسي كه 
اكنون وارد بازار ش��ود، در طول يك سال با زيان خارج 

نخواهد شد. 

    افزايش تمركز اقتصادي
ستاره 26 ساله كه فارغ التحصيل رشته جامعه شناسي 
اس��ت و به ص��ورت پ��روژه در بخ��ش پژوهش هاي 
جامعه شناسي كار مي كند نيز ورود به بورس را به همه 
توصيه مي كند. به گفته ستاره، بورس درآمدي را براي 
به ارمغان آورده است كه هميش��ه به آن نياز داشته و 
همچنين به دليل آنكه نياز به پيگيري و مراقبت دارد، 
قدرت تش��خيص و تحليل اقتصادي او را افزايش داده 

است. 

معاون ناش��ران و امور اعضاي بورس ته��ران داليل اخراج 
ش��ركت ها از بورس و فرابورس و انتقال آنها به بازار پايه را 
تشريح كرد. مجيد نوروزي در مورد مهم ترين دليل اخراج 
شركت هاي بورسي و فرابورسي به بازار پايه گفت: مهم ترين 
دليل ساختار نامناسب مالي شركت ها است كه منجر به 
زيان انباش��ته بر اساس ماده 141 قانون تجارت مي شود و 
ساير موارد مانند اوضاع نامناسب اقتصادي شركت ها نيز 
در اين امر دخيل اس��ت، اما س��اختار نامناسب مالي تنها 
عامل تصميم گيري در مورد اخراج يك شركت از بورس به 
شمار نمي رود.  معاون ناشران و امور اعضاي بورس تهران 
در گفت وگ��و با فارس افزود: وقتي يك ش��ركت به لحاظ 
اطالع رساني ضعف داشته باشد، با وجود شرايط مختلف 
اخراج آن از بورس صورت مي گيرد و عدم ارايه اطالعات مالي 
به بازار سرمايه كه مهم ترين دليل ورود يك شركت به بورس 
به شمار مي  رود، وقتي اين شرايط را از دست بدهد، پذيرش 
آنها لغو شده و به بازار پايه منتقل مي شوند.  وي گفت: شرط 
اوليه پذيرش هر شركت در بازار بورس يا فرابورس اين است 
كه بايد به س��مت شفاف سازي حركت كند و هدف اصلي 
شفافيت هم تعيين معيار روشني براي گمانه زني در مورد 
قيمت سهام به دست آورد.  نوروزي همچنين ساختار مالي 
شركت ها را عامل مهمي دانست كه اگر يك شركت شرايط 
اوليه و ساختار مالي مناسب نداشته باشد و زيان انباشته قابل 
توجه داشته باشد، از بازار بورس يا فرابورس اخراج مي شود. 

معاون ناش��ران و امور اعضاي بورس تهران در مورد اينكه 
معيار زيان انباشته براي اخراج يك شركت بايد چقدر باشد؟ 
گفت: اگر يك شركت حقوق صاحبان سهام را رعايت نكند 

و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي هاي شركت از يك 
حداقلي كمتر باشد، اخراج مي شود. به گفته نوروزي، نسبت 
حقوق صاحبان سهام به دارايي ش��ركت در تابلوي دوم و 
تابلوي اول بورس فرق مي كند و از 15 درصد تا 25 درصد 

در نوسان است. 
وي همچنين افزود: شركت هايي كه سهام شناور مناسبي 
ندارند كه اين كار منجر به سفته بازي مي شود و در مجموع 
شرايط مختلفي براي يك شركت اگر به وجود  آيد، باعث 
مي شود كه از تابلوي اصلي اخراج شود. نوروزي همچنين 
حجم اندك س��رمايه و وجود بازيگران متعدد روي قيمت 
سهام را از شرايط حضور يك شركت در بازار پايه دانست و 
گفت: بايد قيمت سهام يك شركت منطقي باشد و اگر يك 
شركت بخواهد براي برگشت دوباره به تابلوي اصلي بورس 
تالش كند، بايد مجدداً شرايط پذيرش شركت در بورس را 
احراز كند، از جمله اين شرايط مي توان به سابقه سودآوري 
يك شركت يا وجه نقد حاصل از عمليات اصلي شركت در 
يك دوره مالي اخير بايد مثبت باشد. معاون ناشران و امور 
اعضاي بورس تهران در توضيح اين نسبت گفت: وجه نقد 
حاصل از عمليات در يك ش��ركت عبارت از اين است كه 
درآمدي از محل كس��ب و كار شركت به وجود  آيد و تداوم 
داشته و رشد كند، مثاًل اگر يك شركت وجه نقد خود را از 
فروش يك زمين يا ساختمان به دست آورد، اين وجه نقد 
عملياتي نيست و پايدار نخواهد ماند، بلكه اگر اين وجه نقد 
از محل فروش محصول توليدي آن ش��ركت باشد، به اين 
منبع درآم��د يك منبع پايدار و عملياتي مي گويند. وي با 
بيان اينكه ش��رايط بازار فرابورس نسبت به بورس تهران 

سهل گيرانه تر است، گفت: معيار شركت هاي بورسي نسبت 
به فرابورس باالتر است و اين مفهومي كه در پشت اين درآمد 
عملياتي نهفته، مفهوم ريسك است. اگر يك شركت زيان 
انباشته دارد يعني در اثر عمليات شركت طي 2 تا 3 سال 
زيان حاصل شده باشد، اين يعني زيان انباشته شده است. 

نوروزي با تأكيد بر اينكه صورت هاي مالي حسابرسي شده 
مالك قضاوت در مورد يك شركت به شمار مي رود، گفت: 
براي اطمينان حداقلي از صورت هاي مالي منتشر شده يك 
شركت بايد صورت هاي مالي حسابرسي شده ارايه شود، در 
حالي كه ترازنامه يك شركت فقط مي گويد وضع شركت 

چگونه است و سود و زيان چه مقدار بوده است.
معاون ناش��ران و امور اعضاي بورس تهران به عنوان مثال 
گفت: اگر يك شركت خودرويي، زميني فروخت و درآمد آن 
را جزو درآمدهاي شركت آورد، اين درآمد عملياتي نيست، 
براي سال هاي بعد مي خواهد چه كند و اين تداوم ندارد و 
نسبت به جريان نقدينگي صندوق بايد صورت جريان وجوه 
نقد يا عملياتي و قابل اتكا باشد. همچنين سود پرداختي به 
سهام يك شركت چه مقدار بر اثر عمليات اصلي شركت بوده 
و منبع پايدار داشته است. وي همچنين خبر داد، شركت 
كارگزاري و پذيرش س��امانه تحت وب طراحي مي ش��ود 
كه كل فرآيندهاي ش��ركت هاي كارگزاري در آن سامانه 
ثبت خواهد شد و ارايه اطالعات فيزيكي حذف مي شود، 
بنابراين سرعت انتشار اطالعات مالي شركت ها باال مي رود و 
فرآيندها بهتر مي شود. اينها گلوگاه هايي است كه طي زمان 
قابل توجه قرار مي گيرد و همچنين درخواست كارگزاري ها 

براي معامالت در اين سامانه رصد مي شود. 

يك كارشناس بازار س��رمايه درباره سامانه مديريت 
ريس��ك كارگزارن اعالم كرد: س��امانه جلوگيري از 
سفارشات بدون پشتوانه بوده و اقدامي مثبت در جهت 

كاهش ريسك كارگزاري هاست.
به گزارش س��نا، چندي پيش، مديري��ت نظارت بر 
كارگزاران س��ازمان ب��ورس طي ابالغي��ه اي، نحوه 
اجراي مرحله سوم سامانه مديريت ريسك كارگزاران 
بورس را اعالم كرد. براين اساس، قرار شد تا امروز )28 
خرداد( گام سوم سامانه حاضر )نامك( اجرايي شود. 
گفتني است، طبق قانون هر مشتري تنها در صورتي 
امكان خريد و معامله دارد كه يا كارگزاري در روز قبل 
حساب آن را ش��ارژ كرده باشد يا خود شخصا پول به 

حسابش ريخته باشد.
مديرعامل كارگزاري آينده نگ��ر خوارزمي با مثبت 
ارزيابي كردن اجراي اين سامانه گفت: سامانه مديريت 
ريسك با اتصال به نرم افزار معامالت، راهكاري براي 
جلوگيري از ارسال سفارش هاي بدون پشتوانه است. 
دراين راستا، هزينه خريد هر سفارشي كه وارد سيستم 
معامالت مي شود، بايد يا از محل اعتبار يا از محل واريز 

وجه نقد مشتري تامين شود. 
وي ادامه داد: كار اين سامانه جلوگيري از سفارشات 
بدون پشتوانه بوده و به نظر من براي كاهش ريسك 

كارگزاري ها سودمند و موثر است.
 قاسمي اضافه كرد: اجرايي شدن اين سامانه به صورت 
گام به گام در حال انجام است و امروز نيز با گامي ديگر 
از اجراي قانون مواجه بوديم؛ هرچند كه اجراي كامل 

آن مدتي  است به طول انجاميده است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه توضيح داد: در مرحله نخست، قبل از 
س��اعت اجراي معامالت انجام مي شد؛ اما رفته رفته 
محدوديت ها در حال افزايش است تا جايي كه اكنون 
تا س��اعت 11 و نيم اين سامانه اجرا مي شود و پس از 
آن يعني تا س��اعت 12 و نيم امكان انجام سفارشات 
و شارژ مشتريان به ش��كل دستي براي كارگزاري ها 

وجود دارد.
وي اجراي گام به گام اين سامانه را ناشي از درخواست 
فعاالن بازار سرمايه و كارگزاران دانست و گفت: بر اين 
اساس، سازمان بورس اين سامانه را طي چند مرحله 

به اجرا درآورد. 
قاسمي تاكيد كرد: در خصوص نرم افزار اين سامانه 
مش��كالتي نيز وجود دارد. هر چند كه اين موضوع 
در بيشتر نرم افزارهاي بازار سرمايه وجود دارد. اين 
مشكالت قاعداتا معامالت را دچار مشكل مي كند. 
به اين شكل كه ممكن است با وجود واريز شدن پول 
براي انجام معامالت، در زمان به روز رساني سامانه 
مديريت ريسك، مانده حساب آن به داليلي براي روز 
بعد، به روز رساني نشود. در اين حالت با وجود پول و 
شارژ حساب كارگزاري، امكان خريد و انجام معامله 
وجود نخواهد داشت، درحالي كه كارگزاري ها بايد 

جوابگو باشند. 
مديرعامل كارگزاري آينده نگ��ر خوارزمي، در پايان 
خواستار ارتقاي بخش نرم افزارهاي بازار سرمايه در 

بخش هاي معامالت و پس از معامالت شد. 

گروه بورس|
برخالف روند روبه رش��د نماگرهاي بازار س��رمايه در 
اكثر روزهاي اين فصل، ديروز براي سومين روز متوالي 
شاخص اصلي با كاهش مواجه شد. هفته گذشته فعاالن 
بازار سرمايه شاهد رشد مداوم قيمت سهم ها در بورس 
و فرابورس ايران بودند اما س��ه روز است قيمت ها روند 
اصالحي به خود گرفته و متعاقب آن شاخص هاي بازار 
سهام در حال كاهش است.معامالت تاالر شيشه اي روز 
گذش��ته با ريزش 1100 واحدي شاخص كل بورس و 
رس��يدن اين متغير به 237 هزار و 148 واحد به پايان 
رسيد. بر اس��اس آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند 
بطوري كه شاخص كل با )1012( واحد كاهش معادل 
)0.43( درصد به 237 هزار 148 واحد، شاخص قيمت 
»وزني- ارزش��ي« با )286( واحد افت معادل )0.43( 
درصد به 67 هزار 11۹ واحد، شاخص كل »هم وزن« با 

)174( واحد كاهش معادل )0.30( درصد به 57 هزار 
و 160 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با )11۹( واحد 
اف��ت، معادل )0.30( درصد به 3۹ ه��زار و 136 واحد، 
ش��اخص آزاد ش��ناور با )237( واحد كاهش، معادل 
)0.0۹( درصد به 267 هزار و 151 واحد، شاخص بازار 
اول ب��ا )443( واحد افت معادل )0.25( درصد به 175 
هزار 638 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با )33۹0( واحد 
ريزش معادل )0.72( درصد به 467 هزار و 6۹1 واحد 
رسيد. از سويي ديگر جزييات داد و ستدهاي روز گذشته 
مشخص مي كند كه امروز 5 نماد » فارس با )221( واحد، 
اخابر با )214( واحد، همراه با )214( واحد، ش��بندر با 
)17۹( واحد و رمپنا با )148( « افت، بيش��ترين تاثير 
منفي را در كاهش شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
روز گذشته اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با ريزش 
مواجه شدند بطوري كه شاخص صنايع »زراعت با 2622 
واحد رشد معادل 7.02 درصد به 40 هزار واحد، وسايل 

 ارتباطي با 265 واحد افزايش مع��ادل 4.63 درصد به
 6 و 11 واحد، انتشار و چاپ با 260۹0 واحد رشد معادل 
4.0۹ درصد به 663 هزار و 582 واحد، زغال س��نگ با 
)238( واحد افت معادل )3.53( درصد به 6 هزار و 51۹ 
واحد، محصوالت چوبي ب��ا )1000۹3( واحد كاهش، 
معادل )3.78( درصد به 257 هزار و 5۹ واحد، رادويي 
با )85( واحد افت معادل )3.۹5( درصد به 2 هزار و 81 
واحد، محصوالت كاغذ با )2177( واحد كاهش معادل 

)4.68( درصد به 44 هزار 406 واحد« رسيد.
در عين حال، نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار 
سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي »زپارس، 
وبهمن، ش��يران، وبوعلي، ش��امال، خپ��وش و غدام« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »وتوصا، خوساز، 
فلوله، سكرد، غبهنوش، ختراك و خمحور« بيشترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان س��ومين روز معامالتي بورس 

در هفته ج��اري، در 2۹0 هزار و 415 نوبت معامالتي، 
 3 ميليارد و ۹56 ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش

 17 هزار و 136 ميليارد تومان در بورس معامله ش��د و 
ارزش بازار به ۹01 هزار و 506 ميليارد تومان رسيد.

    55 واحد افت فرابورس
در فرابورس ايران نيز شاخص كل 55 واحد افت كرده 
و به رقم 2۹78 واحد رسيد. ديروز ارزش روز بازار اول و 
دوم فرابورس به بيش از 167 هزار ميليارد تومان رسيد. 
ديروز معامله گران فرابورس بيش از 1.2 ميليارد اوراق 
بهادار،  سهام و حق تقدم در قالب 151 هزار نوبت معامله 

و به ارزش 6۹6 ميليارد تومان جابه جا كردند. 
روز گذشته نماد كرمان مربوط به توسعه و عمران استان 
كرم��ان در تقويت ش��اخص فرابورس اثرگذار بوده و 
نمادهاي مارون،  پتروش��يمي مارون،  ذوب،  سهامي 
ذوب آهن اصفهان،  زاگرس، پتروشيمي زاگرس، ميدكو، 
 هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، سمگا، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، ماديرا و صنايع ماشين هاي اداري ايران 

در كاهش شاخصفرابورس اثرگذار بودند. 
دي��روز نماده��اي پربيننده فرابورس مرب��وط ب��ه 
ش��ركت هاي ذوب آه��ن اصفهان،  س��رمايه گذاري 

ميراث فرهنگي،  ريل پرداز سير، پتروشيمي زاگرس، 
بانك دي،  توس��عه و عمران اس��تان كرمان و صنايع 
كاغذ پارس بوده اند.  روز گذش��ته با پي��ام ناظر بازار 
حراج مج��دد نماد معامالتي جم مربوط به ش��ركت 
پتروشيمي جم انجام شد همچنين با پيام ناظر نمادهاي 
معامالت��ي جم پيلين مربوط ب��ه پلي پروپيلن جم، 
فسپا مربوط به گروه صنعتي سپاهان،  ختور مربوط 
به رادياتورسازي ايران، دلقماح مربوط به حق تقدم 
استفاده نشده شركت دارويي و بهداشتي لقمان متوقف 
شدند. همچنين نماد همراه مربوط به شركت ارتباطات 
سيار ايران بازگشايي شد. نماد ركيش مربوط به كارت 
اعتباري ايران كيش نيز با پيام ناظر بازگشايي شد. در 
عوض نماد وصنا1 گروه صنايع بهش��هر ايران متوقف 
شد. نماد حفاريح مربوط به حق تقدم شركت حفاري 
ش��مال جهت عرضه بيش از 121 ميليون حق تقدم 
استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر 
100 هزار عدد بازگشايي شد.  همچنين نمادهاي كف 
پارس فرآورده هاي نس��وز پارس، غگرجي مربوط به 
بيسكوييت گرجي، سشمال مربوط به سيمان شمال 
نيز بازگشايي شدند. نماد جم مربوط به پتروشيمي جم 

بازگشايي شد. 

سومين روز عقب نشيني شاخص
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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نقش ابزارهاي مالي در توسعه 
اقتصادي

عضو پيشين ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار 
تهران، تاكيد كرد: براي حفظ نقدينگي در بازار 
س��رمايه و جلوگيري از مالي شدن اقتصاد، بايد 
جلوي بازده نامعقول بازارهاي سفته بازي از جمله 
مسكن، طال و ارز گرفته ش��ود . به گزارش سنا، 
حسين عبده تبريزي در همايش تامين مالي در 
بازار سرمايه گفت: در بلندمدت بازار ثانويه ظرفيت 
نگه داشت حجم نقدينگي را ندارد. به عالوه منافع 
حاصل از بازار ثانويه به بخش واقعي اقتصاد و توليد 
منتقل نمي شود. بنابراين بايد راهكارهايي براي 
تقويت بازار اوليه اتخاذ شود . وي اظهار داشت: اگر 
بانك مركزي عمليات بازار آزاد را آغاز كند و دولت، 
بدهي هاي خ��ود را فقط از طريق اس��ناد خزانه 
اسالمي منتشر كند، بازار مي تواند نرخ اين اسناد 
را به عنوان نرخ بدون ريسك در نظر بگيرد كه البته 
تعيين صحيح اين نرخ از نظر فعاالن بازارهاي مالي 
بسيار حائز اهميت است. عبده تبريزي افزود: تنها 
دارايي فيزيكي كه دارايي مالي محسوب مي شود، 
امالك و مستغالت است اما مشكل شركت هاي 
ايراني اين است كه به دليل فشار شديدي كه بر 
امالك و مستغالت است، امكان دريافت تسهيالت 
از منابع بانكي را به آساني گذشته ندارند. از طرفي 
وثيقه ها مانند گذشته نيست و بانك ها نيز امكان 
تامين سرمايه در گردش را مانند گذشته ندارند. 
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: بازار سرمايه اكنون 
با ابزارهايي كه دارد مي تواند به س��مت بازار پول 
بيايد و در اين ميان برخي ابزارها، بسيار كارگشا 
خواهند بود. وي در ادامه با اشاره به نقش ابزارها و 
نهادهاي مالي گفت: ابزارها و نهادهاي مالي نقشي 
گسترده ايفا مي كنند از جمله اينكه كاركردهايي 
همچ��ون وس��اطت مالي، كاه��ش هزينه هاي 
عملياتي، توليد اطالعات و تقسيم پذيري و انعطاف 
را به عهده دارن��د. عبده تبري��زي در عين حال 
خاطرنشان كرد: اگر پشت ابزارها هدف جديد و 
مشخصي نباشد، اين ابزارها به خودي خود خلق 

ارزش نخواهند كرد.

اعالم با ارزش ترين صنايع 
بورسي

سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات(، اس��امي بزرگ ترين صنايع بورسي و 
فرابورس��ي از نظر ارزش معام��الت را در پايان 
ارديبهش��ت س��ال ۹8 معرفي كرد. به گزارش 
ايِبنا، مديريت امور ناشران شركت سپرده گذاري 
مركزي اعالم كرد: صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله با 54هزار و578 ميليارد ريال درپايان 
ارديبهشت ۹7 در صدر بزرگ ترين صنعت بورسي 
از نظر خودرو و ساخت قطعات با 45 هزار و 270 
ميليارد ريال در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. 
همچنين گروه فلزات اساسي، بانك ها و موسسات 
مالي، فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي، 
محصوالت شيميايي، استخراج كانه هاي فلزي و 
زراعت و خدمات وابس��ته در مكان هاي سوم تا 
دهم بزرگ ترين صنايع بورس��ي و فرابورسي از 
نظر ارزش معامالت هستند. بر اساس اين گزارش، 
ابزار پزش��كي اپتيكي و دباغي پرداخت چرم در 

رتبه هاي انتهايي اين جدول ايستادند.

به كارگيري اوراق فروش ِدين 
براي اولين بار در بورس تهران

مديرعامل ب��ورس تهران ب��ا بي��ان اينكه بايد 
حجم تامين مالي از بازار س��رمايه افزايش يابد، 
گفت: اوراق فروش ِدين يك��ي از ابزارهاي مالي 
جديدي است كه به تازگي در بورس تهران به كار 
گرفته ش��ده است. به گزارش ايسنا، روز گذشته 
)چهارشنبه( در دانشگاه مديريت دانشگاه تهران 
چهل و يكمين همايش انجمن حسابداران خبره 
ايران با نام تأمين مالي از بازار سرمايه برگزار شد 
كه علي صحرايي در اين مراسم اظهار كرد: اوراق 
فروش دين يك��ي از انواع ابزاره��اي مالي اوراق 
بدهي است كه روز گذشته در بورس تهران براي 
اولين بار به كار گرفته شده است. وي درباره تأمين 
مالي بنگاه ها از بازار پول و سرمايه گفت: در حال 
حاضر در كشور دچار تنگناي تأمين مالي هستيم. 
در جهان تأمين مالي در ابتدا متكي بوده به بانك ها 
ولي بعدها اين رويكرد به س��مت بازار س��رمايه 
تغيير كرد. صحرايي افزود: اقتصاد ايران هم براي 
تأمين مالي به منابع بانكي متكي است و نمودارها 
مي گويند كه اين موضوع در حال رش��د است و 
اتكاي بي��ش از حد به نظام بانكي صنعت تأمين 
مالي را دچار چالش كرده است. مديرعامل بورس 
تهران با بيان اينكه بايد تأمين مالي را از منابع بازار 
سرمايه افزايش دهيم، گفت: حجم نقدينگي در 
اين سال ها افزايش قابل توجهي داشته و بالغ بر 
1.750 تريليون تومان است كه اين موضوع سبب 
مي ش��ود آنهايي كه درآمد كمتري دارند بيشتر 
تحت فشار باشند؛ لذا بايد نظام تأمين مالي مان 
را تغيير دهيم. گفتني اس��ت چه��ل و يكمين 
همايش سراس��ري انجمن حس��ابداران خبره 
ايران، با عنوان» تامين مالي از بازار سرمايه« روز 
گذشته در تاالر الغدير دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران آغاز به كار كرد. نق��ش ابزارهاي مالي در 
توسعه اقتصادي، آش��نايي با اوراق بهادار اجاره، 
مرابح��ه، منفعت، رهني، خريد دين، س��فارش 
ساخت، جعاله، وكالت، بيمه اتكايي، و مضاربه، 
نقش ش��ركت هاي رتبه بندي در تامين مالي از 
بازار سرمايه گزارش حسابرس مستقل نسبت به 
طرح توجيهي اوراق بهادار از موضوعات محوري 
همايش سراسري تامين مالي از بازار سرمايه است.

نگاه بازار
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بيس��تم فروردين س��ال گذش��ته درنتيجه نشست 
فوق العاده ستاد اقتصادي دولت، سياست ارز تك نرخي 
بر روي 4200 تومان، از سوي اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور اعالم شد. پس از آن با شكست طرح 
ارايه ارز ارزان به همه واردات، سامانه نيما رونمايي شد 
تا كاالهاي اساسي و دارو در ليست دريافت كنندگان 
ارز 4200 توماني باقي بمان��د. از همان زمان، فعاالن 
بخش خصوصي نسبت به تبعات ناشي از اين سياست 
هشدار دادند و تأكيد كردند نرخ 4200 تومان براي دالر 
ماندگار نخواهد ماند. به باور اعضاي هيات رييسه اتاق 
ايران، زماني كه قيمت ارز آزاد ش��ود، دولت مي تواند 
مابه التفاوت ارز 4200 تومان تا قيمت واقعي را به شكل 
يارانه در اختيار اقشار آسيب پذير بگذارد. بخشي از آن 
را هم به بدهي دولت به پيمانكاران، س��ازمان تأمين 
اجتماعي و غيره اختصاص دهد تا فش��اري به جامعه 
وارد نشود. به زباني ساده تر، پيشنهاد بخش خصوصي 
جايگزين كردن نظام بازار به جاي تخصيص ارز 4200 
توماني اس��ت. در عين حال، اصالح شيوه اختصاص 
يارانه ارزي به واردات از سوي مقامات دولتي نيز مورد 
تاكيد قرار گرفته است. حال اما بعد از چند ماه هشدار 
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق هاي بازرگاني، قرار 
است ستاد اقتصادي سران سه قوه براي تعيين تكليف 
حذف ارز دولتي بر مبناي دالر 4200 توماني تشكيل 
جلسه دهد. اما نقطه مش��ترك اظهارات نمايندگان 
بخش خصوصي در اتاق هاي بازرگاني، »حذف كامل 

ارز 4200 توماني« است. 

   درس هايي از شكست
در همين زمينه غالمحس��ين جميل��ي، عضو هيات 
رييس��ه اتاق ايران در گفت وگو با پاي��گاه خبري اتاق 
ايران مي گويد: متأس��فانه بس��ياري از مشكالتي كه 
امروز در كش��ور به دليل تأمين كاالهاي اساسي هم از 
طرف عرضه كنندگان و هم از جانب مصرف كنندگان 
با آن مواجه هستيم، ناش��ي از چندگانگي نرخ ارز در 
بازار اس��ت. به گفته او، در بس��ياري از مواقع شاهديم 
بسياري از واردكنندگان براي آنكه بتوانند ارز خود را با 
نرخ پايين تري تامين كنند، مدت زمان زيادي را صرف 
تامين نرخ ارز مي كنند. همين موضوع، تامين كاال در 
بازار را دچار مش��كل و مصرف كنندگان را هم كالفه 
مي كند. جميلي افزود: در حال حاضر بي نظمي ناشي 
از تخصيص ارز 4200 توماني بيش از منافع اعالم شده 
اس��ت و با توجه به ناتواني دولت در تامين ارز كاالهاي 
اساسي، بنابراين عمال راه ديگري جز حذف ارز 4200 
توماني براي دولت وجود ندارد. چراكه منابع محدود هم 

بايد به شكل مطلوب هزينه شود.
تجربه موفق ساير كشورها نش��ان مي دهد كه در هر 
بازاري از جمله بازار ارز، در صورتي كه نظام دستوري 

حاكم باشد و به اصطالح بطور فرمايشي، قيمت ها تعيين 
و كنترل شود، آن بازار به هيج وجه موفق نخواهد بود.

از آنسو، كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نيز معتقد است كه ارز 4200 توماني از مدت ها پيش 
بايد از چرخه اقتصادي كشور حذف مي شد. به گفته 
او، از س��ال گذشته تاكنون شاهد نتايج منفي ناشي از 
پياده سازي تك نرخي كردن ارز هستيم كه مهم ترين 
آنها ايجاد فساد و رانت و عدم جلوگيري از افزايش قيمت  
كاالهاست. كاشفي ادامه داد: بنابراين اين موضوع كه 
ارز 4200 توماني بايد حذف ش��ود كامال واضح است، 
اما نكته حائز اهميت روش حذف اين ارز است و اينكه 
كدام شيوه كارسازتر است. به گفته او، موضوعي كه نبايد 
فراموش شود اين است كه مشخص كردن هرگونه نرخ 
براي ارز و تنظيم كردن آن بر ي��ك نرخ ثابت، باري از 
مشكالت ارزي و اقتصادي كشور كم نخواهد كرد و چه 
بسا موجب آشفتگي بيشتر خواهد شد. او تاكيد كرد: 
نرخ دالر بايد طبق قوانين بر مبناي يك مديريت شناور 

تعيين و منطق بازار بر آن حاكم شود.
كاشفي معتقد اس��ت كه بسياري از مشكالت فعلي و 
قيمت ه��اي كاذبي كه وجود دارن��د در گروي اجراي 
دس��تورالعمل هايي مانند »صادرات در برابر واردات« 
است. به گفته او، دولت تنها در يك قلم كاالي اساسي 

يعني »دارو«، آن هم با شرايط خاص و در زمان مشخص 
مجاز به حمايت و تخصي��ص ارز 4200 توماني يا ارز 

حاصل از صادرات پتروشيمي هاست.

   ورود رانت با اجراي سياست هاي دستوري
از ديگر سو، ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق تهران 
نيز مي گويد: بخش خصوصي از ابتدا مخالفت خود را با 
تخصيص ارز 4200 توماني اعالم كرده بود. رانت، فساد 
و قاچاق كاال از مهم ترين نتايج پياده سازي اين سياست 
هستند كه از سال گذش��ته با تصميم دولت مبني بر 
تخصيص ارز 4200 توماني ش��اهد بوديم. به گفته او، 
با اين وج��ود، در وضعيت فعلي تصور مي ش��ود كه با 
محدوديت عرضه ارز مواجه هستيم و دولت نمي خواهد 
از كنترل قيمت ارز عقب نشيني كند اما بايد نتايج اين 

دخالت و كنترل به دقت بررسي شود.
او تاكيد ك��رد: توجه به قوانين موجود از ديگر مواردي 
است كه در وضعيت فعلي اقتصاد چه در مديريت بازار 
ارز و در س��اير حوزه ها بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر 
دولت خود را ملزم به اجراي اين قانون و ساير قوانيني 
كند كه هدف آنها بهبود محيط كسب وكار است، شاهد 
بهبود ساختار اقتصادي كشور خواهيم بود. شرايط فعلي 
نيازمند هماهنگي و حمايت همه دستگاه هاي اجرايي 

كشور است. اما علي اصغر جمعه اي، رييس اتاق سمنان 
معتقد است كه نه تنها ارز، بلكه هر كااليي كه دونرخي 
باشد، نتيجه اي جز فس��اد نخواهد داشت. به گفته او، 
اگر دولت فك��ر مي كند كه سياس��ت ارز چند نرخي 
كمك قابل توجهي به دهك هاي پايين جامعه يا اقشار 
آسيب پذير مي كند، همانطور كه بخش خصوصي بارها 
پيشنهاد داده، اين ارز حذف و به جاي آن به دهك هاي 
پايين جامعه ياران��ه تخصيص دهد. جمعه اي معتقد 
است كه در هيچ اقتصاد سالمي نمي بينيم كه نرخ ارز 
بخواهد به شيوه دستوري تعيين تكليف شود؛ بنابراين 
اگر گفته مي ش��ود كه بخش خصوصي باسياست ارز 
چند نرخي مخالف اس��ت، نبايد به اشتباه تصور كنيم 
كه تك نرخي كردن ارز به شيوه دستوري توسط دولت 

نتيجه خواهد داد.
او ادامه داد: س��از و كار را بايد به نحوي تعيين كرد كه 
ارزش ارز از بازارهاي جهاني كمتر نباشد و از طرفي از 
آنجاكه اقتصاد ما وابسته به نفت و دولتي است، بنابراين 
دولت فقط بايد نقش خود را ب��ه عنوان تامين كننده 

ارز ايفا كند.

   مخالفت بخش خصوصي با يارانه ارزي
حس��ن فروزان ف��رد، ديگر عضو هي��ات نمايندگان 

اتاق تهران نيز مي گويد: از ابتداي س��ال گذشته كه 
سياس��ت تك نرخي كردن ارز توس��ط مع��اون اول 
رييس جمهور اعالم شد، نمايندگان بخش خصوصي 
در كميس��يون هاي مربوطه هم در اتاق تهران و هم 
در اتاق ايران با دعوت از كارشناسان و صاحب نظران 
اقتصادي به بررس��ي اي��ن تصمي��م و نتيجه اي كه 
بر فضاي اقتصادي كش��ور مي تواند داش��ته باش��د، 
پرداختند. او افزود: مخالفت بخش خصوصي با چند 
نرخي ش��دن نرخ ارز در بازار به ش��يوه هاي مختلف 
اعالم شده اس��ت. چراكه بخش خصوصي به خوبي با 
واقعيت اقتص��ادي و همچنين توانمندي بدنه دولت 
آشناس��ت و از ابتدا مطمئن بوده است كه در چنين 
شرايطي با محدوديت هاي دولت، قطعًا نتيجه دلخواه 
به دس��ت نخواهد آمد. به گفته ف��روزان فرد، دولت 
بارها اعالم  كرده كه هدف اصلي اش برداش��تن فشار 
از طبقه آس��يب پذير جامعه است و تحقق اين هدف 
نه با اختصاص ارز به كاالهاي اساس��ي كه نتيجه اي 
جز رانت و فس��اد در برنخواهد داشت، بلكه با كنترل 
عمومي قيمت ها امكان پذير اس��ت. در اين ش��رايط 
همانطور كه بخش خصوصي بارها پيشنهاد داده است، 
يكسان سازي نرخ ارز و تخصيص يارانه به دهك هاي 

پايين جامعه بايد موردتوجه قرار گيرد.
يلدا راه��دار، عضو هيات نمايندگان ات��اق ايران نيز 
در همين رابطه مي گويد: از س��ال گذش��ته با اعمال 
سياس��ت ارز 4200 تومان��ي، ش��اهد نتايج منفي 
پياده سازي اين سياست در اقتصاد هستيم كه در يك 
كلمه در » فس��اد و رانت« خالصه مي شود. به گفته 
راهدار، بسياري از افراد با اطالعات خاصي كه داشتند 
ارز 4200 توماني گرفتند اما كاالي موردنظر را وارد 
نكردند يا اگر هم كااليي وارد شد به قيمت واقعي به 
دست مصرف كننده نرسيد. او افزود: حال كه قرار است 
باگذشت بيش از يك سال از اجراي اين سياست مجدد 
درباره آن تصميم گيري شود، دولت بايد به اين نكته 
توجه داشته باشد كه خواسته فعاالن بخش خصوصي 
ايجاد بازار آزاد و كناره  گيري دولت از هرگونه دخالت 
دستوري اس��ت. راهدار تاكيد كرد: دولت فقط بايد 
تسهيل كننده فضاي كسب وكار باشد و بس. فرق است 
بين ايجاد عدالت با احس��اس عدالت از سوي فعاالن 
اقتصادي واقعي؛ دولت ادعا مي كند كه عزم خود را بر 
ايجاد عدالت در ميان فعاالن اقتصادي قرار داده است، 
اما زماني كه توليدكننده احساس عدالت نكند، چطور 
مي تواند براي آينده كسب وكار خود برنامه ريزي كند؟ 
او افزود: تا زماني كه دولت در مسير اقتصادي كشور 
گلوگاه ايجاد مي كند، شاهد فساد حتي از جانب بخش 
خصوصي خواهيم بود. بنابراين بهتر است دولت دست 
از دخالت دستوري در اقتصاد بردارد و به وظيفه اصلي 

خود يعني بهبود فضاي كسب وكار بپردازد.

بزرگ ترين رويداد ملي در صنعت ساختمان به زودي 
در نمايشگاه بين المللي پايتخت اكران مي شود، با عبور 
از هجده دوره نمايشگاهي در حوزه صنعت ساختمان، 
اتاق تعاون ايران درصدد برگزاري نوزدهمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت ساختمان است. معاون پشتيباني، 
برنامه ري��زي و تحقيق��ات اتاق تعاون اي��ران و دبير 
اجرايي نوزدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان تمركز 
نمايشگاه نوزدهم را بر ۵ محور تشريح كرد. علي مطيع 
جهاني، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تعاون ايران، 
با تاكيد براينكه صنعت ساختمان يك صنعت مادر به 
شمار مي رود و بيش از ۶0 درصد صنايع كشور به آن 
وابسته هستند، حضور حداكثري مشاركت كنندگان 
را ن��كات برجس��ته نوزدهمين نمايش��گاه صنعت 
ساختمان و حمايت از توليدكنندگان در اين نمايشگاه 
را از محوري ترين اهداف نمايشگاه عنوان كرد؛ مطيع 
جهاني ابراز داش��ت: در س��الي كه به فرم��وده مقام 
معظم رهبري مزين به نام رونق توليد است و حمايت 

از توليدكنندگان در دس��تور كار اقتص��اد ملي قرار 
گرفته است، ايجاد بستري مناسب براي انسجامي از 
توليدكنندگان در بزرگ ترين رويداد ملي كشور در 

صنعت ساختمان را برخود واجب مي دانيم.
دبير اجرايي نوزدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان، 
رويكرد صادراتي را به عنوان دومين محور بيان داشت 
و گفت: با پذيرش هيات هاي تجاري از كش��ورهاي 
هدف و ايجاد بستر مناسب براي گفت وگو و مذاكره 
فع��االن حوزه صنعت س��اختمان، مي ت��وان زمينه 
افزايش توليد و گس��ترش ص��ادرات و خدمات فني 
و مهندس��ي و تولي��دات اين صنع��ت را فراهم كرد. 
وي ادام��ه داد: همچنين برگ��زاري همايش ملي در 
حوزه صنعت س��اختمان با حضور اس��اتيد و بزرگان 
صنعت و ميهمانان ويژه از كشورهايي كه در صنعت 
ساختمان پيشران هستند، تدارك ديده شده است. 
اين مقام مس��وول افزود: امس��ال نمايشگاه رويكرد 
علمي را از مهم ترين محورهاي اصلي خود قرار داده 

است، با توجه به مباحث جديد در صنعت ساختمان 
و با هدف رس��يدن به خودكفايي و رونق توليد و باال 
بردن سطح علمي فعاالن اجرايي در صنعت پيشران 
كشور با همكاري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران 
ثبت نام 2دوره آموزشي يكساله MBA و DBA در 
حوزه تخصصي صنعت س��اختمان، همزمان با آغاز 
نوزدهمين نمايش��گاه صنعت ساختمان شروع و در 
بيستمين نمايش��گاه بين المللي صنعت ساختمان 

تهران به كار خود پايان خواهد داد.
وي ايجاد غرفه س��اخت اي��ران را از ديگر محورهاي 
نمايش��گاه نوزدهم برش��مرد و تصريح كرد: هدف از 
ايجاد اين غرفه اين اس��ت كه تمامي اس��تارتاپ ها و 
دانش بنيان ها در اين پاويون حضور داشته و تمامي 
صنعتگران و فعاالن اين حوزه مي توانند نيازهاي خود 
را از ابت��دا تا انتها از طريق مش��اوره و اجرا پيگيري و 
عملياتي كنند. وي در تشريح فعاليت و خدمات اين 
غرفه اذعان داشت: با توجه به شرايط تحريم، تامين 

برخي قطعات و م��واد اوليه براي اين توليدكنندگان 
دغدغه اي اس��ت كه به س��ختي صورت مي گيرد كه 
فع��االن و توليدكنندگان مي توانن��د با بهره گيري از 
خدمات غرفه س��اخت ايران، از ظرفيت هاي علمي 
و پژوهشي داخلي براي طراحي و راه اندازي توليد تا 
مرز خودكفايي تالش كنند. مطيع جهاني، ايجاد يك 

پاويون با حضور مش��ترك ستاد ويژه توسعه فنآوري 
نانو را از ديگر محورهاي نمايشگاه نوزدهم عنوان كرد 
و گفت: تمامي شركت هايي كه در حوزه صنايع نوين 
از جمله نانو فعاليت دارند، در س��الن اختصاصي كه 
به همين منظور در نظر گرفته ش��ده است، گردهم 

خواهند آمد.

تعادل |
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران در حالي هفتمين س��ال فعاليتش را س��پري 
مي كند كه عملكرد پررنگ اين شورا طي چهار ساله 
گذشته، وزارت كشور را مجاب كرده است كه رتبه دوم 
برترين شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي 
در سطح كشوري را به اس��تان تهران اعطا كند. بنابه 
اظهارات؛ قائم مقام دبير ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان تهران، از مجموع 3۵۵ مصوبه 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران طي چهار سال اخير، 279 مصوبه معادل 87.۵ 
درصد كل مصوبات، بطور كامل اجرايي شده در حالي 
كه تنها ۵0 مصوبه و معادل 14.2 درصد كل مصوبات، 

به مرحله اجرايي نرسيده است.
به گزارش روابط عمومي ات��اق تهران، قائم مقام دبير 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي استان 
تهران با اعالم كس��ب رتبه دوم ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش  خصوصي برتر كشور توسط اين شورا، از 
تشكل هاي عضو اتاق تهران خواست از ظرفيت قانوني 
و قدرتمند شوراي گفت وگوي استان تهران براي حل 
مشكالت كس��ب و كار بنگاه هاي اقتصادي استفاده 
كرده و با ارايه مس��ائل و چالش هاي صاحبان صنعت 
و تجارت به دبيرخانه اين ش��ورا، فرصت رسيدگي به 

رفع مش��كالت را فراهم كنند.محمد عيديان با بيان 
اينكه بر اس��اس ماده 7۵ قانون برنامه پنجم توسعه و 
تنفيذ آن در برنامه ششم توسعه و دايمي شدن شوراي 
گفت وگو حسب ماده 12 قانون دايمي برنامه ششم، 
تشكيل شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي 
در دس��توركار ق��رار گرفت و مصوبات اين ش��ورا نيز 
الزم االجراست، ش��رح وظايف ش��وراي گفت وگو را 
برگرفت��ه از قانون برنامه پنجم توس��عه و ذيل قانون 
بهبود مس��تمر فضاي كس��ب و كار عنوان كرد كه به 
گفته وي، فرصتي براي تعامل و هم انديش��ي دولت 
و بخش خصوص��ي را فراهم كرده اس��ت. وي اعضاي 
دايمي ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
اس��تان تهران را شامل اس��تاندار تهران، رييس اتاق 
بازرگاني تهران، رييس كل دادگستري استان تهران، 
دادستان استان تهران، ش��هردار و روساي اتاق هاي 
اصن��اف و تعاون و همچنين روس��اي س��ازمان هاي 
تصميم گير در اس��تان شامل سازمان صنعت، معدن 
 و  تجارت اس��تان تهران، س��ازمان جهاد كشاورزي، 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، اقتصاد و دارايي، 
برنامه و بودجه و نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني 
عنوان كرد و اف��زود: در تمامي جلس��ات ماهانه اين 
ش��ورا كه نمايندگان حضور دارند و مهم ترين مسائل 
و مشكالت بنگاه هاي اقتصادي استان تهران با حضور 

نمايندگان بخش خصوصي مورد واكاوي قرار گرفته 
و دس��تورالعمل هاي مربوط به آن پس از تصويب، به 

دستگاه هاي اجرايي ابالغ مي شود.
عيديان با بيان اينكه از ابتداي سال 94 تا پايان سال 97، 
در مجموع تعداد 42 جلسه از سوي شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران برگزار شده، 
افزود: بر اس��اس گزارش عملكرد چهار سال گذشته 
شوراي گفت وگوي استان تهران، 3۵۵ مصوبه در اين 
شورا به تصويب رسيده  كه از اين تعداد، 239 مصوبه 
در سطح ملي بوده  است. به گفته وي، از اين تعداد، 11۵ 

مصوبه نيز در سطح استان تهران بوده است.
قائم مق��ام دبي��ر ش��وراي گفت وگ��وي دول��ت و 
بخش خصوصي استان تهران، افزود: از مجموع 3۵۵ 
مصوبه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان تهران طي چهار سال اخير، 279 مصوبه معادل 
87.۵ درصد كل مصوبات، بطور كامل اجرايي ش��ده 
در حالي كه تنها ۵0 مصوبه و معادل 14.2 درصد كل 

مصوبات، به مرحله اجرايي نرسيده است.
به گفته وي، تع��داد 2۶ مصوبه، يعني 7.3 درصد كل 
مصوبات چهار س��ال گذش��ته، نيز در حال پيگيري 
براي اجرا اس��ت. عيديان همچنين يادآوري كرد كه 
طي چهار س��ال گذشته، 11۶ جلس��ه كارگروه ذيل 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 

تهران تش��كيل شده اس��ت. وي س��پس به برخي از 
مهم ترين پيشنهادها و مصوبات محقق شده شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
طي چهار س��ال گذشته اش��اره كرد و گفت: پذيرش 
اظهارنام��ه بنگاه هاي توليدي متوس��ط و كوچك و 
اطمينان و اعتماد به اظهارات آنها از س��وي سازمان 
امور مالياتي براي عملكرد سال هاي 1394 و 139۵ بر 
اساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي 
اولين بار در عمر سازمان مالياتي، از جمله پيشنهادهاي 
اين ش��ورا بود كه مورد تصويب دولت نيز قرار گرفت. 
حذف بند ۵ بخشنامه ارزي هيات وزيران و همچنين، 
رفع مش��كالت بيمه هاي اجتماعي و مشكالت بيمه 
كارگ��ران س��اختماني از ديگر مواردي اس��ت كه به 
گفت��ه عيديان، طي جلس��ات ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران مورد بررسي 
و پيشنهادهاي ارايه شده به دولت مورد تصويب قرار 
گرفته است. قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اس��تان تهران همچنين با اش��اره 
به بررسي كاالهاي رسوب ش��ده در گمركات كشور 
با حضور تشكل ها و صاحبان كس��ب و كار در يكي از 
جلسات اين ش��ورا، افزود: يكي ديگر از دستاوردهاي 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران، رسيدگي به اين موضوع و ارايه راهكار به دولت 

براي حل مشكالت اين بخش بود كه در نهايت منجر 
به تصويب بخش��نامه ترخيص كاالهاي رس��وبي در 
گمركات به ويژه مواد اوليه و ماشين آالت و تجهيزات 
خط توليد از س��وي دولت شد. عيديان به بيان اينكه 
مشكالت مربوط به ثبت س��فارش و نقد گروه بندي 
كاالها و تخصيص ارز به آن، در يكي ديگر از جلسات 
اين شورا با حضور تشكل ها و فعاالن اقتصادي و مديران 
مربوطه از دستگاه هاي دولتي مورد نقد و بررسي قرار 
گرفت، افزود: راهكارهاي ارايه شده اين جلسه، منجر 
به تغيير فهرس��ت گروه هاي كااليي از سوي دولت و 
ابالغ آن ش��د. به گفته وي، ابالغ بخشنامه معاون اول 
رييس جمهور در ارتباط با اس��ترداد ماليات بر ارزش 
اف��زوده كاالهاي صادرات��ي، از ديگر دس��تاوردهاي 
جلسات رسيدگي به مش��كالت فعاالن اقتصادي در 
جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
اس��تان تهران اس��ت. وي ب��ا تاكيد دوب��اره بر اينكه 
مصوبات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان تهران بر اساس حكم قانون، الزم االجرا است، 
از تشكل ها و اتحاديه هاي بخش خصوصي عضو اتاق 
تهران خواست از ظرفيت باالي اين شورا براي پيگيري 
درخواس��ت هاي قانوني خود استفاده كرده و مسائل 
مورد بحث را با دبيرخانه اين ش��ورا كه در اتاق تهران 

مستقر است در ميان بگذارند.
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 بازرسي اصناف تهران
با حداقل نيرو 

ايلنا|ريي��س اتاق اصناف ته��ران گفت: كميت 
بازرسي ها نس��بت به پراكندگي اصناف در سطح 
تهران بزرگ كافي نيست و ما مجبوريم با حداقل 
نيروها اين كار را انجام دهيم در حالي كه با توجه به 
وضعيت اقتصادي، ميزان تخلفات و سوءاستفاده ها 
بيشتر شده است اما توان ما همان توان چند سال 
قبل اس��ت اما حداكثر تالش م��ان را مي كنيم تا 
با همي��ن نفرات با افرادي كه بيش��ترين اجحاف 
را در ح��ق مردم مي كنند، برخورد كنيم. قاس��م 
نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص نظارت و بازرسي 
اتاق در واحده��اي صنفي گفت: گراني به اصناف 
ارتباطي ندارد اما گرانفروش��ي يك تخلف صنفي 
است كه در اين خصوص بازرسين ما فعال هستند 
و ما در هيچ زماني طرح تشديد برخورد با اصناف 
متخلف را رها نكرديم. وي در خصوص انتقادها به 
عدم نظارت كافي بازرس��ين بر واحدهاي صنفي 
گفت: بخشي از اين انتقادها را ما قبول داريم؛ چراكه 
كميته بازرسي ها نسبت به پراكندگي اصناف در 
س��طح تهران بزرگ كافي نيست و ما مجبوريم با 
حداقل نيروها اين كار را انجام دهيم در حالي كه 
ب��ا توجه به وضعيت اقتص��ادي، ميزان تخلفات و 
سوءاستفاده ها بيشتر شده است اما توان ما همان 
توان چند سال قبل است اما حداكثر تالش مان را 
مي كنيم تا با همين نفرات با افرادي كه بيشترين 
اجحاف را در ح��ق مردم مي كنند، برخورد كنيم. 
فراهاني در خصوص پرداخت سهم اتاق اصناف از 
جريمه هاي تعزيراتي از سوي دولت گفت: متاسفانه 
هنوز سهم ما داده نشده است در حالي كه پول هايي 
كه در اين چند ساله به حس��اب خزانه واريز شده 
مبلغ قابل توجهي است. در حالي كه اين پول قرار 
بود بودجه نظارت و بازرسي بر اصناف را تامين كند 
و اگر سهم اتاق پرداخت مي شد اكنون ما شاهد اين 
مش��كالت نبوديم. وي تصريح كرد: اكنون تعداد 
بازرسين استان تهران 170 نفر است اما طرحي كه 
من شخصا براي نظارت و بازرسي در تهران بزرگ 
ارايه دادم حداقل ۶00 نفر است و اگر دولت پول ما 
را بدهد مي توانيم بدون كمك هيچ نهاد ديگري اين 
طرح را اجرا كنيم و شاهد كاهش تخلفات صنفي 
و افزايش مي��زان رضايتمندي مردم در برخورد با 

اصناف متخلف باشيم.

عدم ترخيص مواد اوليه 
كارخانه ها از گمرك 

ايرنا |عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران گفت: هنوز در گمركات 
مشكل ترخيص مواد اوليه كارخانه ها وجود دارد و 
براي رفع اين مشكالت بايد برنامه هاي مدون و عملي 
تدوين و البته اجرا ش��ود. علي نقيب افزود: هرچند 
قوانين مختلفي از جمله برنامه چشم انداز 20 ساله 
در كشور وجود دارد اما تاكنون حمايت كافي از اين 
برنامه ها انجام نگرفته و به همين دليل بطور كامل 
تحقق نيافته است. وي اظهار كرد: قوانين زيادي در 
بخش صنعت وجود دارد، اما وقتي به صورت كامل و 
درست اجرا نشود نمي توان انتظاري در رفع مشكالت 
اين بخش داشت. نقيب تاكيد كرد: وضع قوانين به 
خودي خود نمي تواند مشكلي را رفع كند بلكه شكل 
اجراي درس��ت و دقيق آن مي تواند نتايج مورد نظر 
قانونگذاران را محقق كند. بايد فرهنگ اجراي قوانين 
در جامعه مورد توجه بيشتر قرار گيرد و در اين صورت 
برنامه ها و چشم اندازها مفيد و مثمرثمر خواهند بود. 
اين عضو نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران به ساير مشكالت بخش صنعت 
اش��اره كرد و ادامه داد: مشكل صنعت كشور فقط 
نقدينگي نيست، بلكه تغيير مداوم قوانين از مشكالت 
ديگر اين بخش است. نقيب به صدور بخشنامه ها در 
اين بخش پرداخت و گفت: يكي از مشكالت بخش 
صنعت صدور بخشنامه هاي خلق الساعه است، در 
حالي كه اگر برنامه مدون وجود داشته باشد نيازي 

به صدور آنها نيست. 

تعميق ركود در بازار چرم 
پايگاه خبري ات�اق اصناف ته�ران |رييس 
اتحاديه كفاش��ان دس��ت دوز با بيان اينكه ركود 
سنگيني بر بازار چرم حكمفرماست، گفت: با شروع 
فصل مدارس با مشكالت زيادي همچون كمبود 
مواد اوليه در بازار مواجه هستيم. رسول شجري با 
اشاره به اينكه چرم، يكي از اقالم اساسي در توليد 
كيف و كفش به حساب مي آيد، اظهار كرد: به دليل 
نبود دام زنده و همچنين شرايطي كه طي يكسال 
گذشته در بازار رخ داده نمي توان در اين مدت بازار 
را اشباع كرد. شجري با تأكيد بر اينكه قدرت خريد 
مردم در بازار كم شده است، اظهار كرد: اميدواريم 
با حمايت دولت از اين صنف، كمبود مواد اوليه در 
بازار تأمين شود.رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
با بي��ان اينكه از اس��فند 97 تاكن��ون، ۵0 درصد 
افزايش قيمت را در اين صنف شاهد بوديم، گفت: 
بازار كفش دس��ت دوز از ارديبهشت سال گذشته 
تاكنون 100 درصد افزايش قيمت داش��ته است.  
شجري با بيان اينكه واردات در اين صنف كاهش 
داشته اس��ت، افزود: س��االنه حدود 120 ميليون 
دالر واردات داش��تيم و هم اكنون بيشتر صندل و 
دمپايي به كشور هايي همچون عراق و افغانستان 
صادر مي شود. رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
با اش��اره به اينكه ۶ تا 7 هزار واحد صنفي فعال در 
تهران مشغول به فعاليت هستند، افزود: بسياري 
از واحد هاي توليدي، به دليل نداش��تن نقدينگي 
نمي توانند فعاليت كنند. به گفته شجري، هم اكنون 
بسياري از اقالم همچون كفش تحت تأثير نوسانات 
نرخ ارز هستند. رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
بازار كفش گفت: بازار كفش در جهت تحقق رونق 
توليد، برنامه هايي را براي تامين مواد اوليه در اين 

صنف در نظر دارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« گزارش مي دهد 

حمله موشكي در نزديكي ميادين نفتي عراق 
گروه انرژي| نادي صبوري| 

ديروز يك موشك به منطقه برجسيا در بصره عراق 
كه عنوان شده محل اقامت كاركنان خارجي نفتي 
اين شركت اس��ت اصابت كرد و 3 كارگر را مجروح 
كرد. اما نفت��ي بودن اين منطقه و حضور پرش��مار 
كمپاني ه��اي نفتي عراقي و بين المللي باعث ش��د 
از ابتدا ماجرا به س��مت و س��وي كمپاني هاي نفتي 

كشيده شود. 
اواس��ط ديروز 19 ژوئن اغلب رس��انه ها نوش��تند 
كه مح��ل اس��تقرار كاركن��ان ش��ركت امريكايي 
اكس��ون موبيل در عراق مورد حمله موش��كي قرار 
گرفته، و اين شركت به دنبال آن آماده خارج كردن 
20 كارمند خارج��ي خود از اي��ن منطقه در بصره 
مي ش��ود. رس��انه هايي چون بلومبرگ نوشتند كه 
موش��ك به نزديكي محل اقامت كاركنان اكس��ون 
موبيل اصابت ك��رده و طبق اطالعاتي كه يك منبع 
آگاه ب��ه اين رس��انه داده روي ميادي��ن نفتي تاثير 

نگذاشته است. 
اما نگاهي به رسانه هاي عراق جهت گيري متفاوتي را 
در مورد اين خبر نشان مي داد، اينا وب سايت خبري 
رسمي عراق، بيانيه اي را از سوي وزارت نفت عراق 
منتش��ر كرد كه طي آن اعالم ش��ده است موشك 
مذكور نه به محل فعاليت يك شركت خارجي بلكه 
به محل يك شركت نفتي عراقي در جنوب اين كشور 

اصابت كرده است. 
وزارت نفت عراق در اين بيانيه اعالم كرد كه مسوول 
بيانيه هايي كه از سوي كمپاني هاي خارجي منتشر 

شده و مي شوند نيست. 
طبق گزارش��ي كه نشريه ميس ژانويه سال گذشته 
منتشر كرده بود در جنوب عراق در بصره شركت هاي 
نفتي خارجي از جمله اني ايتاليا، هاليبرتون امريكا 
و لوك اويل روسيه فعاليت مي كنند. اكسون موبيل 
اكسون موبيل كارفرماي ميدان نفتي غرب قرنه 1در 
اين منطقه است. اين ميدان بزرگ ترين ميدان نفتي 
در عراق محسوب مي شود كه آمارهاي غير رسمي از 
اين حكايت دارند كه ذخاير درجاي آن 43 ميليارد 

بشكه است. 
بلومبرگ ديروز نوشت كه يك موشك به »نزديكي« 
محل اقامت كاركنان اكس��ون موبيل اصابت كرده 
است. اين خبرگزاري در ادامه ادعا كرد كه يك منبع 
خبري در عراق كه به دليل نداشتن اجازه صحبت با 
رسانه نمي خواسته نامش فاش شود گفته است كه 
ميادين نفتي در عراق آس��يب نديدند. كمپاني شل 

كه در نزديكي اكسون موبيل در غرب قرنه فعاليت 
مي كند گفته اس��ت ك��ه هدف اين حمل��ه نبوده و 

فعاليتش در حالت عادي ادامه دارد. 
نكته جال��ب توجه همزماني تقريبي اي��ن اتفاق، با 
حمله موشكي به يك انبار متعلق به شركتي مشترك 
با شركت نفتي اني در ليبي است. اين حمله سه شنبه 
ش��ب اتفاق افتاد. اين حمله نخستين حمله در نوع 
خود بعد از آن اس��ت كه خليفه حفت��ر كمپيني به 
حمايت از امريكا براي در دست گرفتن حكومت آغاز 
كرد. ترامپ در حركتي اعتراض برانگيز از ژنرال خفتر 
حمايت كرد. اقدامي كه بسياري اعتقاد داشتند براي 
اين است كه امريكا را همزمان با تحريم كردن ايران 

از بابت نفتي ليبي مطمئن كند. 
شركتي كه انبار آن مورد حمله هوايي در سه شنبه 
ش��ب قرار گرفته است بطور مش��ترك با اني ايتاليا 
فعاليت كرده و در زمينه صادرات نفتي از يك بندر 

در ليبي كار مي كند. 
اني در منطقه مورد حمله ق��رار گرفته در عراق نيز 
فعالي��ت دارد. ميدان نفتي الزبي��ر از ديگر ميادين 
نفتي بزرگ عراق نيز به اين منطقه نزديك اس��ت و 
كارفرماي آن شركت نفتي اني ايتاليا است. شركت 
اني در وب سايت خود نوشته است كه كاركنانش در 

عراق از 30 مليت مختلف هستند. 
وب س��ايت ميالنوفينازا كه به صورت مش��ترك با 
سي ان بي س��ي كار مي كند ديروز نوش��ت كه اني از 
حمله آسيبي نديده است. س��هام اين شركت البته 
با اف��ت 0.18 درص��دي در واكنش به اي��ن اتفاق 

روبرو شد. 
در شمال عراق نيز كمپاني هاي نفتي خارجي فعاليت 
دارن��د از جمله اينكه ش��ركت بريتانيايي بي پي در 

ميادين نفتي منطقه كركوك كار مي كند. 
نخستين خبرها در مورد آماده شدن اكسون موبيل 
براي خارج كردن 20 كارمند خارجي خود از ميدان 
غرب قرنه ديروز از س��وي بخش عربي اسكاي نيوز 
 BskyB منتشر شد. اين شبكه با همكاري شركت
لندن و موسس��ه سرمايه گذاري رس��انه اي ابوظبي 

متعلق به برادر امير امارات تاسيس شده است.
اس��كاي نيوز عربي به نقل از منابع محلي نوشت كه 
اكسون موبيل شركت نفتي امريكايي آماده مي شود 
20 كارمن��د خارجي خود را از عراق خارج كند. اين 
تصميم مورد اعتراض مسووالن عراقي قرار گرفت. 

يك ماه پيش شركت اكس��ون موبيل اعالم كرد به 
خاطر تنش ها در خاورميانه 60 نيروي خود از عراق 

را خارج كرده است. ثامر غصبان وزير نفت عراق اين 
تصمي��م را »غير قابل پذيرش و غي��ر قابل توجيه« 
دانست. وي اظهار داشت: »خروج موقت شماري از 
كاركنان با وجود تعداد كم آنها ارتباطي با ش��رايط 
امنيتي يا تهدي��دات در ميدان نفتي ندارد و تنها به 

داليل سياسي اتخاذ شده است.«
بعد از آن رييس شركت نفتي »جنوب« عراق احسان 
عبدالجب��ار اعالم كرد كه فعاليت ميدان نفتي غرب 
قرنه از خروج كاركنان اكس��ون تاثي��ر نگرفته و به 

صورت عادي ادامه دارد. 
بلومبرگ ديروز نوش��ت كه اكس��ون كه 80 درصد 
نيروه��اي خود را از عراق خارج ك��رده بود به دنبال 
تشديد امنيت در سايت فعاليتش در 31 مي تعدادي 

از كاركنان را به عراق بازگرداند. 
هنوز منابع رسمي شركت اكسون موبيل خبر منتشر 

شده از سوي اسكاي نيوز عربي را تاييد نكرده اند. 
اكس��ون موبيل، يك ش��ركت مش��هور امريكايي و 
دومين ش��ركت نفتي بزرگ جهان اس��ت، كه دفتر 

مركزي آن، در شمال ش��هر ايروينگ، تگزاس قرار 
دارد.

خبرگزاري عراقي اينا ديروز به نقل از عاصيم جهاد 
سخنگوي وزارت نفت اين كشور نوشت كه فعاليت 
تمامي كمپاني هاي نفتي اين كشور در حالت عادي 
در جريان اس��ت و وزارت نفت اين كشور در تالش 

است تا به آرامش فضا كمك كند. 
سخنگوي وزارت نفت عراق گفته است كه بررسي ها 
در مورد اين حادثه آغاز ش��ده و نتايج آن در اختيار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت. 
در حالي كه اينا خبر را به اين ترتيب منتش��ر كرد، 
عراق نيوز ايجنس��ي نوشت كه موش��ك ها به محل 
اقامات كاركن��ان نفتي خارجي در ع��راق از جمله 

كاركنان اكسون موبيل  اصابت كرده اند. 
آژانس عراق نيوز همچنين نوشت حمله زماني اتفاق 
افتاده اس��ت كه كاركنان قبلي خارج شده شركت 

اكسون در حال بازگشت به عراق بوده اند. 
اين حمله كه برخي خبرگزاري هاي وابسته به حكام 

امارات و عربستان از جمله خبرگزاري د نشنال تالش 
در ارتباط دادن آن با ماج��راي تنش ايران و امريكا 
داشتند، همزمان با سفر كم سابقه امير كويت به عراق 
صورت گرفته كه عنوان ش��ده بود قرار است درباره 

تنش هاي منطقه در آن صحبت شود.
بهاي نفت خام ابتدا در واكنش به انتش��ار اين خبر 
با افزاي��ش روبرو ش��ده و به ب��االي 62 دالر در هر 
بشكه رسيد، در ادامه و پس از آنكه عراق اعالم كرد 
ميادين نفتي آس��يب نديدند قيمت ها به س��طوح 

قبلي بازگشتند. 
ميدان نفتي غ��رب قرنه 1 كه چن��د كمپاني نفتي 
خارج��ي در كارفرمايي و پيمانكاري آن مش��غول 
هستند طبق آمار بلومبرگ روزانه 430 تا 450 هزار 

بشكه نفت خام توليد مي كند. 
غرب قرنه 2 نيز ميدان نفتي بزرگ ديگر جنوب عراق 
است كه لوك اويل روسيه از سال 2013 تاكنون در 
آن فعاليت مي كند. لوك اويل واكنشي به خبر اصابت 

موشك به اين منطقه نشان نداده است. 

آمار كشتيراني نشان مي دهد

چين به واردات »ال پي چي« از ايران ادامه مي دهد 
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 شكايت وزير نفت 
از يك نماينده مجلس

ايلنا| وزير نفت در پايان جلس��ه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران اعالم ك��رد: من از نماينده اي كه 
سه بار خبري را به كذب عليه بنده اعالم كرده بود 

شكايت كرده ام.
بيژن زنگنه در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا برخي 
مشتريان نفتي ما به دنبال جاسوسي هستند يا خير، 
گفت: من نگفتم مشتري هاي ما جاسوس هستند بلكه 
گفتم كساني كه به ما مراجعه مي كنند، به اسم خريد 
نفت به قصد اينكه اطالعاتي از چگونگي فروش نفتمان 

پيدا كنند به سمت ما مي آيند و ما اين را مي دانيم. 
وي با اشاره به ديدار نخس��ت وزير ژاپن با رهبري، 
اظهار كرد: مواضع رهبر انقالب در ديدار نخست وزير 

ژاپن مقتدرانه و حكيمانه بوده است. 
زنگنه درباره احتمال خريد نفت ايران از سوي اروپا 
هم اظهار كرد: هن��وز اروپايي ها هيچ چيز را درباره 
تضمين خريد نفت به ما اعالم نكردند و استدالل شان 
اين است كه چون نفت را نه دولت هاي اروپايي بلكه 
شركت هاي خصوصي مي خرند و آنها هم با امريكا 

ارتباط دارند، پس از نفت ايران برداشت نمي كنند.
وي اظهار كرد: صادرات بيش��تر نف��ت و كاالهاي 
غيرنفت��ي )پتروش��يمي( كه بايد در ه��ر دو مورد 
بكوشيم كه تحريم ها را بشكنيم و تا االن هم اين كار 
را كرديم. اما همه بايد در داخل متحد شويم و كمك 

كنيم كه اين مرحله را پشت سر بگذاريم.
وزير نفت همچنين درباره وضعيت ادامه س��اخت 
خط لوله صلح گفت: ما يادداشت تفاهم با گاز پروم 
را بيش��تر از دو سال اس��ت كه امضا كرده ايم و آنها 
ماموريت دارند كه بروند و موافقت هند و پاكستان را 

به دست بياورند كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

 تعيين تكليف تاريخ 
نشست اوپك

ايسنا| بر اساس اطالعات جديدي كه در وب سايت 
اوپك منتشر شده است، اين گروه موافقت كرد تاريخ 
نشست بعدي خود را در اول ژوييه برگزار كند و دوم 
ژوييه با متحدان غيراوپك خود ديدار كند. اوپك و 
متحدانش در ابت��دا قرار بود روزهاي 25 و 26ژوئن 
ديدار كنند اما روسيه خواستار تغيير تاريخ اين ديدار 
براي اجتناب از همزماني با نشست سران گروه 20 
در ژاپن ش��د. به گزارش رويترز، مانوئل كِودو، وزير 
نفت ونزوئال و رييس فعلي اوپك پس از رايزني هاي 
فشرده ميان وزيران اوپك و غيراوپك از جمله خالد 
الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي، بيژن زنگنه، 
وزير نفت ايران و الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 
و همچنين محمد باركيندو، دبيركل اوپك تاريخ 
جديد را پيش��نهاد كرد. وي در نامه اي از همه اعضا 

بابت تفاهم در اين زمينه قدرداني كرد.

مديرعامل و رييس هيئت مديره شركت ملي حفاري ايران: 

مديرعامل و رييس هيات مديره ش�ركت ملي 
حفاري ايران گفت: روند همياري و كمك هاي 
اين ش�ركت تا رف�ع كامل مش�كل هموطنان 
آس�يب ديده از سيالب اوايل س�ال جاري در 

استان خوزستان تداوم خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي ش�ركت ملي حفاري 
ايران مهندس سيد عبداله موسوي در بازديد 
از محل بسته بندي و دپو اقالم خوراكي در نظر 
گرفته شده به اين منظور در كارگاه شماره يك 
شركت، افزود: اين ش�ركت در راستاي ايفاي 
مس�ووليت هاي اجتماعي و دستور اكيد وزير 
نفت و مديرعامل ش�ركت مل�ي نفت ايران به 
ش�ركت هاي زير مجموعه در جن�وب، نهايت 
توان خود را به كار گرف�ت تا در زمينه كاهش 
تبعات ناشي از اين حادثه نقش موثر ايفا نمايد.

وي اظهار كرد: همراهي و همگامي شركت ملي 
حفاري ايران همس�و با دستگاه هاي اجرايي، 
نهاده�ا، ارگان ه�ا، س�ازمان هاي ام�دادي، 
شركت هاي تابع چهار ش�ركت اصلي وزارت 
نفت از جمله ش�ركت ملي مناطق نفت خيز و 
شركت نفت و گاز اروندان در چارچوب وظايف 
تعريف ش�ده از س�وي س�تاد بحران اس�تان 
خوزس�تان آغاز و همچن�ان در برخي مناطق 
اس�تان كه هن�وز درگير اين مش�كل اس�ت، 
اس�تمرار دارد. موسوي به مش�اركت نزديك 
ب�ه 700 نفر از كاركنان عملياتي، پش�تيباني، 
خدم�ات و ديگ�ر بخش هاي ش�ركت در اين 
زمينه و ب�ه كارگيري افزون بر 300 دس�تگاه 
ماش�ين آالت س�بك، س�نگين و ام�دادي و 
تجهيزات ضروري از جمله پمپ هاي پرفشار 
اش�اره داش�ت و گفت: ت�الش مجموعه هاي 

اجرايي و امدادي در اين راستا منجر به تحقق 
كاري جهادي ش�د و نقش مهم�ي در تقويت، 
ايجاد س�يل بندها و كاهش تبعات روان آب ها 
و همچنين ياري دادن به س�اكنان روس�تاها 
و مناط�ق ش�هري در معرض س�يالب بر جاي 
گذاشت.مديرعامل شركت ملي حفاري ايران 
با اشاره به تامين يك هزار بسته اقالم خوراكي 
مورد نياز هم استاني هاي عزيز كه در كمپ ها 
و مناطق تعيين ش�ده از س�وي دستگاه هاي 
امدادي به سر مي برند، افزود: با توجه به توصيه 
مديرعامل ش�ركت ملي نفت اي�ران همياري 
اين ش�ركت در اين رابطه اس�تمرار دارد. وي 
خاطرنش�ان ك�رد: كاركن�ان اين ش�ركت به 
موازات انجام وظايف س�ازماني در برهه مورد 
نياز در حادثه افزايش دب�ي آب رودخانه ها و 
جاري شدن س�يالب به نحو مناسب همكاري 
و همياري داشتند و هم اكنون نيز با اختصاص 
كمك ها به اين همياري تا رفع نيازهاي ضروري 
اس�تمرار مي بخش�ند. موس�وي از پشتكار و 
همت پايگاه مقاومت بس�يج، روابط عمومي، 
بخش هاي عملياتي و س�تادي شركت در اين 

خصوص تقدير به عمل آورد.

روند همياري اين شركت تا رفع كامل مشكل 
آسيب ديدگان از سيالب تداوم دارد

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
نام:  خدايار آسيا - نشانی: کرمانشاه- چهارراه جوانشير جنب فروشگاه فرش ساوين فروشگاه فرش آسيا 

مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم
1-نام: اله حسين - نام خانوادگی: عباسی - نام پدر:- مجهول المکان 

مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم لهم
محکوم به:

به  موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9810098310900035  و شماره دادنامه 9409978310900320 محکوم عليه محکوم 
است )حکم به محکوميت خوانده (به پرداخت مبلغ 76/200/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه براساس شاخص ساليانه 
تورم از تاريخ صدور چک لغايت اجرای حکم و مبلغ 2420000ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان ْخواهان مکلف است نسبت به 

توديع مابه التفاوت هزينه دادرسی اقدام نمايد . و پرداخت نيم عشر دولتی مطابق تعرفه در حق صندوق دولت 
مدير دفتر شعبه 9 دادگاه حقوقی کرمانشاه – فريدون نظری 

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(

2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سی 
روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروع مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از 
زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايی ارائه نمايد واال به درخواست محکوم له بازداشت 

می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 
خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد )ماده   -4

34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(
5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات ميشود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(

چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا   -6
معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(

934/م الف /12

اجرائيه
آگهی مزايده اموال غير منقول : در خصوص پرونده صادره کالسه 970221 /الف ح به سود آقای نادر صفره و به زيان منصور 
عظيمی واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش بيستون در نظر دارد مال غير منقول موصوف درزير را مطابق ماده 137 

قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند . مشخصات مال غير منقول : نام و نام خانوادگی صاحب مال : عليجان نجفی 
1- در اجرای قرار کارشناس�ی آقای مهندس سيروس نوروزی در خصوص  قيمت گذاری ملک آقای عليجان نجفی واقع 
در روستای نجوبران از توابع بخش بيستون براساس سند مالکيت به شماره ثبت 10081 مورخ 1384/11/8 آقای عليجان 
نجفی مالک شش�دانگ يکباب  خانه به مس�احت 694/71متر مربع پالک 68 فرعی از 58 اصلی قريه ظلم آباد بخش 8 

کرمانشاه حوزه ثبتی صحنه می باشد .
2- ساختمان مسکونی آقای عليجان نجفی در محدوده روستای نجوبران و بخشی از روستای مذکور ميباشد که از شمال به 
معبر و قبرستان و از جنوب به منزل مسکونی آقای علی محمد مصطفايی و از شرق به منزل مسکونی آقای غالمرضا مصطفايی 
و از غرب به منزل مسکونی آقای  محمد مصطفايی محدود ميشود . ملک مذکور 694/71 متر مربع عرصه و حدودا 140 متر 
مربع اعيانی دارد و دارای امتياز گاز به شماره اشتراک 24003879472 و امتياز برق به شماره اشتراک 4365 و امتياز آب 
به ش�ماره شناسايی 479930123 ميباشد . با استفاده از مصالح آجر ،سيمان ،تيرآهن با طاق ضربی ساخته شده و دارای 

پوشش سقف ايزوبام و قدمت حدود 20 سال می باشد . 
3- قيمتی که مزايده از آن شروع می شود : 950/000/000  ريال

4- ساعت و روز محل مزايده : روزچهارشنبه مورخ 1398/4/19- ساعت 12 ظهر اجرای احکام مدنی دادگاه بيستون 
 ضمنا مورد مزايده توسط کارشناس رسمی به تاريخ 1397/12/17 ارزيابی شده است . طالبين و خريداران می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در دادگاه عمومی بخش بيستون  مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی 
فراهم شود. مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع می شودهرکس که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته 
خواهد شد و برنده مزايده مکلف است 10% بهای پيشنهادی  را فی المجلس بعنوان سپرده  به حساب سپرده دادگستری 
توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز کند در صورت 
عدم پرداخت بقيه بهای مال در موعد مقرر مطابق  ماده قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزينه مزايده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جريان مزايده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خريدار صادر 

می شود. ضمنا هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار می باشد.
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش بيستون – شاه حسينی 

971/م الف /12

آگهی مزايده نوبت اول 

آقای حسين فتح الهی دارای شناسنامه ش�ماره3962 به شرح دادخواست 
به کالس�ه 211/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان نيم طال مومنی فرزند محمد و شاهی طال به شناسنامه 
شماره 1382 در تاريخ 97/5/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-حسين فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 3962 متولد 1349 فرزند
2-منصور فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 3308 متولد 1334 فرزند
3-علی فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 3713 متولد 1344 فرزند
4-کريم فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 3309 متولد1340 فرزند

5-محمد فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 4645 متولد1351 فرزند
6-مراد فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه3961 متولد1346 فرزند

7-کتان فتح الهی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 3307 متولد1336 فرزند
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

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 

ايسنا|آمار كشتيراني نشان مي دهد برخي از خريداران 
چيني با وج��ود تحريم هاي امريكا عليه تهران و جنگ 
تجاري با واش��نگتن، به خريد گاز مايع )LPG( از ايران 
ادامه مي دهند. چين پيش از اينكه دولت اين كشور در 
اوت سال گذش��ته و در پي تشديد اختالفات تجاري با 
امريكا، تعرفه 25 درص��دي روي گاز امريكا وضع كند، 
يك پنجم از LPG مورد نياز خود را از امريكا خريداري 
مي كرد. اكنون خريداران چيني به ايران روي آورده اند كه 
منبع حدود يك سوم از واردات چين در ماه مه بود. طبق 
آمار ش��ركت تحقيقات انرژي كپلر، برخي از مشتريان 
چيني همچنان از ايران LPG خريداري مي كنند. آمار 
كشتيراني نشان مي دهد حداقل چهار ابر نفتكش حامل 
LPG ايران در ماه هاي مه و ژوئن به مقصد چين رفته اند 

كه معادل حدود 80 ميليون دالر گاز اس��ت. مخمصه 
خريداران چيني نشان مي دهد چگونه سياست تجاري 
و خارجي تهاجمي كاخ سفيد روند تجارت كاالي جهاني 
را مختل كرده است و واردكنندگان LPG در چين براي 
 LPG اجتناب از تحريم هاي امريكا، به تأمين پرهزينه تر
در خاورميانه يا آفريقا روي آورده اند. بر اس��اس گزارش 
بلومبرگ، پااليش��گاه هاي چيني احتمااًل تحريم هاي 
امريكا براي واردات نفت ايران را دور مي كنند. شركت 
مشاوره نفت و گاز FGE هفته گذشته در يادداشتي اعالم 
كرد انتظار دارد تا حدودي نافرمايي از تحريم هاي امريكا 
وجود داشته باشد. دن برويت، معاون وزير انرژي امريكا 
نيز روز جمعه گفته بود چين احتمااًل تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران را بطور كامل رعايت نمي كند 

اما وي شواهدي در اين زمينه ندارد. شركت كپلر برآورد 
 LPG كرد كه چين 346 هزار تن يا 80 درصد از صادرات
ايران را در ماه مه دريافت كرده است. اگر اين محموله ها 
پيش از پايان مدت معافيت ها از تحريم هاي امريكا در دوم 
مه بارگيري شده باشند نقض كننده تحريم ها نبوده اند. 
ايران احتمااًل 400 تا 500 هزار تن LPG در ژوئن صادر 
كرده و حداقل هش��ت ابر نفتكش در هفته هاي آينده 
بارگيري مي شوند. در حالي كه آمار كپلر نشان مي دهد 
بخش قابل توجهي از واردات LPG از ايران بوده است اما 
آمار چين هيچ محموله اي را از ايران از اواسط سال 201۷ 
نشان نمي دهد. چين مي تواند از كشورهايي مانند قطر و 
عربستان سعودي نيز LPG خريداري كند اما صادرات 

آنها گران تر است.
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سينماچهتصويريازپرولتاريابهدستميدهد
فرهنگ امروز |هارون فاروكي| 

وقت��ي فيلم ه��اي امريكايي از قدرت يا وابس��تگي 
اقتصادي ح��رف مي زنند، اغلب اين را با توس��ل به 
نمونه گنگس��ترهاي خرد و كالن ترسيم مي كنند 
و در واقع آنها را به سناريوي كارگران و كارفرمايان 

ترجيح مي دهند.
فيل��م »كارگران كارخان��ه لومير در لي��ون را ترك 
مي كنند« س��اخته برادران لومير، ۴۵ ثانيه است و 
حدود صد كارگر را نش��ان مي دهد كه از دو دروازه 
بيرون مي روند و از هر دو سو از قاب خارج مي شوند. 
ط��ي دوازده ماه گذش��ته، خ��ودم را وق��ف درك 
محتواي اين فيلم )كارگراني كه محل كارش��ان را 
ترك مي كنند( از زواياي مختلف كردم. نمونه هايي 
در مس��تندها، فيلم ه��اي صنعت��ي و تبليغات��ي، 
برنامه هاي خبري و امثالهم يافت شدند. آرشيوهاي 
تلويزيون��ي اي را كه تع��داد غيرقابل شمارش��ي از 
ارجاعات براي هر كلمه كليدي عرضه مي كنند و نيز 
آرشيوهاي تبليغات س��ينمايي و تلويزيوني را كنار 
گذاش��تم كه در آن كار صنعتي كمتر همچون يك 
موتيف ظاهر مي ش��ود. ترس فيلم تبليغاتي از كار 

كارخانه دست كمي از هراس از مرگ ندارد.
برلين، ۱۹۳۴: كارگران كارخانه زيمنس به ترتيب 
از كارخانه خارج مي شوند تا به رژه نازي ها بپيوندند. 
س��توني از مجروحان جنگي را مي بينيم و بسياري 
لباس هاي س��فيد به ت��ن دارند؛ چنان ك��ه گويي 
مي خواهند تصور علم ميليتاريزه شده را به نمايش 

بگذارند.
حزب دموكراتي��ك آلمان، ۱۹۶۳ )ب��دون مكاني 
مشخص(: واحد نبرد كارگري يا ميليشياي متشكل 
از كارگ��ران تحت رهب��ري حزب، مش��غول مانور 
هس��تند. مردان و زناني به غايت ج��دي با يونيفرم 
سوار ماشين هاي نظامي مي شوند و به سوي جنگل 
مي رانند و آنجا با مرداني روبرو مي شوند كه خود كاله 
به سر دارند و همچون تخريب چي ها ژست گرفته اند. 
وقتي از دروازه وارد مي شوند، كارخانه مثل پادگاني 

نظامي به نظر مي رسد.
جمهوري فدرال آلمان، ۱۹۷۵: ماش��يني با بلندگو 
روب��روي كارخان��ه فولكس واگ��ن توق��ف كرده و 
موس��يقي اي پخش مي كند با ترانه اي از والديمير 
ماياكوفس��كي و با صداي ارنس��ت ب��وش. مردي از 
اعض��اي اتحاديه كارگ��ري به كارگ��ران مي گويد 
براي جلس��ه اعتراضي علي��ه برنامه انتق��ال توليد 
ب��ه اياالت متحده جمع ش��وند. اتحاديه كارگري از 
موس��يقي اميدبخش و انقالبي اس��تفاده مي كند. 
پس زمين��ه تصوي��ر كارگ��ران صنعتي اس��ت در 
جمهوري فدرال ۱۹۷۵. موس��يقي از صحنه پخش 
مي ش��ود و نه اينكه مثل فيلم هاي احمقانه حوالي 
۱۹۶۸، موس��يقي متن باش��د. كارگران به صورتي 
كنايه آميز، اين موس��يقي را تحمل مي كنند. دقيقا 
بدان سبب كه گسست از كمونيسم چنان تام وتمام 
بود كه آنها ديگر آگاه نيستند كه آواز يادآور انقالب 

اكتبر است.
در ۱۸۹۵، دوربين برادران لومير به دروازه كارخانه ها 
زل زده بود. اين دوربين سلف بسياري از دوربين هاي 
نظارتي و جاسوس��ي اس��ت كه به صورتي خودكار 
و كوركوران��ه تعدادي بي ش��مار از تصاوي��ر را براي 
حفاظت از مالكيت اموال توليد مي كنند. شايد بتوان 
با چنين دوربين هايي چهار مردي را شناسايي كرد 
كه در فيلم »قاتالن« )۱۹۴۶( رابرت س��يودماك با 
لباس كارگران وارد كارخانه كاله دوزي مي شوند و 
پول ه��ا را مي دزدند. در اين فيلم مي توان كارگراني 
را دي��د ك��ه از كارخانه بي��رون مي رون��د و در واقع 
گنگستر هستند. امروز دوربين هاي نظارتي موجود 
ب��ر ديوارها، حفاظ ها، ابزارفروش��ي ها، س��قف ها يا 
حياط ها پيشاپيش مجهز به دستگاه هاي تشخيص 
حركت ويدئويي هس��تند. اي��ن دوربين ها كاري به 
نور و كنتراس��ت ندارند. كارش��ان تمايز نهادن بين 
حركت ه��اي بي اهميت و تهديدهاي واقعي اس��ت 
)وقتي كس��ي از حفاظ باال برود، زنگ خطر به صدا 

درمي آيد، اما اگر پرنده اي از فراز آن بپرد، نه(.
يك سيستم بايگاني جديد در راه است؛ كتابخانه اي 
در آينده براي تصاوير متح��رك كه در آن مي توان 
عناصر تصويري را جست وجو و بازيابي كرد. تاكنون 
تعاريف ديناميك و تركيبي س��كانس هاي تصاوير 
)آن چيزها ك��ه عامل موثر در رون��د تدوين و بدل 
كردن س��كانس تصاوير به فيلم است(، طبقه بندي 

نشده است.
نخستين دوربين در تاريخ س��ينما، يك كارخانه را 
نشانه رفت، اما امروز بعد از يك سده مي توان گفت 
كه سينما كمتر به سمت كارخانه كشيده شده است. 
حتي مي ت��وان گفت كه از نماي��ش كارخانه پرهيز 
كرده اس��ت. فيلم هايي درباره كار و كارگران هرگز 
به ژانر مهمي بدل نش��ده اند و حت��ي فضاي جلوي 
كارخانه در حاش��يه مانده اس��ت. بيشتر فيلم هاي 
داس��تاني در آن بخش از زندگ��ي آدم ها مي گذرند 
ك��ه آنها از محي��ط كار دور ش��ده اند. هر چيزي كه 
صورت صنعتي توليد را بر س��اير ص��ور مقدم بدارد 
)تقس��يم كار در قالب مراحلي خرد، تكرار مستمر، 
درجه سازمان يابي اي كه مستلزم تصميمات اندك 
فرد اس��ت و جايي براي حركتش باقي نمي گذارد( 
مخل تغيير شرايط كار است. در طول سده گذشته، 
از رواب��ط آدم ها در محيط كار، اعم از اينكه از طريق 
كلمات، نگاه ها يا حركات دس��ت و سر باشد، چيزي 
روي فيلم ثبت نشده است. دوربين ها و پروژكتورها 
ذات��ًا ابداعاتي مكانيكي هس��تند و در ۱۸۹۵ زمانه 
رونق ابداعات مكانيكي به س��ر آمده بود. روندهاي 
تكنولوژيكي اي كه در آن زمان در حال ظهور بودند 
)شيمي و الكتريسيته( تقريبًا خارج از دسترس فهم 
بصري ب��ود. واقعيت مبتني بر اي��ن روش ها تقريبًا 

هيچ وقت حرك��ت رويت پذيري در خود نداش��ت. 
بااين وجود، دوربين س��ينمايي همچنان بر حركت 
تمركز كرده و روي آن تثبيت ش��ده است. ۱0 سال 
قبل، يعني زماني كه فريم ه��اي بزرگ هنوز هم به 
كار مي رفت، دوربين ها همواره بر واپس��ين حركت 
قابل روي��ت باقي مان��ده در مقام دس��تاويزي براي 
عمليات رويت پذي��ر خود تمرك��ز مي كردند )نوار 
مغناطيسي خش خش مي كرد و پس وپيش مي رفت( 
. اين اعتياد ب��ه حركت به صورتي فزاينده مواد خود 
را به مصرف رس��انده و دس��تش تهي ش��ده است؛ 
پديده اي كه مي تواند در نهاي��ت به خودويرانگري 

سينما منتهي شود.
ديترويت، ۱۹۲۶: كارگران از پله هايي پايين مي آيند 
كه بر فراز گذرگاهي است كه از روي خياباني مشرف 
به ساختمان اصلي كارخانه فورد مي گذرد. دوربين 
س��پس بااطمينان به سمت راس��ت پان مي كند و 
گذرگاهي نمايان مي شود كه آنقدر بزرگ است كه 
چندين اتومبيل را در خود جاي مي دهد. در پشت 
اين گذرگاه، حياطي مستطيل شكل هست كه يك 
هواپيما مي تواند در آن فرودآيد. در حواشي ميدان، 
صدها كارگر به سمت درب خروجي مي روند كه چند 
دقيقه رسيدن به آن طول مي كشد. در دوردست و در 
پس زمينه تصوير، قطاري باري هماهنگ با سرعت 
دوربين حركت مي كند. س��پس دومين گذرگاه به 
تصوير وارد مي شود. درست شبيه به گذرگاه نخست 
كه چهار رديف پله آن ب��ار ديگر آكنده از كارگراني 
اس��ت كه پايي��ن مي آيند. دوربين س��اختمان را با 
مهارت و يقين نشان مي دهد؛ بطوري كه ساختمان 
بدل به صحنه اي شود كه ظاهراً توسط يكي از اقمار 
شركت فيلم سازي فقط براي همين برداشت بنا شده 
اس��ت. كنترِل همراه با اتوريته دوربين، كارگران را 
بدل به ارتشي از زوائد مي كند. مهم ترين دليل نشان 
دادن كارگران اين است كه ثابت شود فيلم الگويي 
صرف از كارخانه اتومبيل نيست يا به عبارت ديگر، 

الگويي است با مقياس ۱: ۱.
مي توان ديد كه كارگران در فيلم برادران لومير، در 
پس دروازه ها جمع و سپس با فرمان دوربين پراكنده 
مي ش��وند. پيش از آنكه مسير فيلم بخواهد مداخله 
كن��د و س��وژه ها را متراكم كند، اي��ن نظم صنعتي 
بود كه زندگي اين اف��راِد گردهم آمده را با يكديگر 
همگام مي كرد. آنها از طري��ق دروازه هاي كارخانه 
)درست مثل يك قاب( در اين روند جاي مي گرفتند 
و در نقطه خاصي از زم��ان، از اين قاعده مندي رها 
مي شدند. دوربين لوميرها منظره ياب نداشت و در 
نتيجه آنها نمي توانستند منظره ترسيم شده را كاماًل 
در اختيار داشته باشند؛ دروازه ها ادراكي از چارچوب 

عرضه مي كرد كه جاي شكي باقي نمي گذاشت.
س��اختار كار، كارگ��ران را هماهن��گ مي كن��د، 
دروازه ه��اي كارخان��ه آنها را در دس��ته هايي جاي 
مي دهد و اين روند فشرده سازي، تصوير يك نيروي 
كار را مي س��ازد. اين تصوير به م��ا يادآوري مي كند 
افرادي كه از دروازه مي گذرند، آشكارا وجه اشتراكي 
بنيادين دارند. تصاوير نسبت نزديكي با مفاهيم دارند 
و در نتيجه، اين فيلم بدل به يك فيگور رتوريك شده 
است. مي بينيم كه در مستندها، در فيلم هاي صنعتي 
و پروپاگاندايي، اغلب همراه با موس��يقي يا كلماتي 
در پس آن به كار م��ي رود و به تصوير معنايي متني 

همچون »استثمارشدگان«، »پرولتارياي صنعتي«، 
»كارگران« و »جامعه توده ها« داده مي شود.

ظهور اجتماع، امر ديرپايي نيست. كارگران بالفاصله 
پس از هجوم به دروازه، پراكنده مي شوند تا بدل به 
اشخاصي منفرد شوند و همين جنبه وجود آنهاست 
كه در اغلب فيلم هاي روايي ترس��يم مي ش��ود. اگر 
پس از خروج از كارخانه، كارگران همچون پيكره اي 
متحد براي راهپيمايي جمع نش��وند، تصويرش��ان 
به مثابه كارگر، فرومي پاشد. سينما مي توانست آن 
را حفظ كند، وادارش��ان كند كنار خيابان برقصند. 
در هر صورت فريتس النگ در فيلم »متروپوليس« 
)۱۹۲۷( حركت��ي رقص گونه را ب��ه كار مي گيرد تا 
س��يماي انس��ان به مثابه كارگر را القا كند. در اين 
فيلم، كارگران لباس هاي يكدس��ت ب��ه تن دارند و 
ب��ا ضرباهنگي گنگ و يكنواخت پيش مي روند. اين 
تصوير از آينده به تحقق نپيوس��ته است؛ دست كم 
در اروپ��ا يا امريكاي ش��مالي، آنجا ك��ه مي توان با 
نگاه كردن به كس��ي در خيابان فهميد كه آيا از سر 
كار برمي گردد يا از باش��گاه يا جاي ديگر. س��رمايه 
ي��ا آن طور ك��ه در »متروپوليس« گفته مي ش��ود، 
ارباب��ان كارخانه، كاري به ظاهر يكدس��ت بردگان 

كارگر ندارند.
از آنجايي كه تصوير اجتماع را نمي توان پس از پشت 
سر گذاش��تن محل كار حفظ كرد، فيگور رتوريك 
ترك كردن كارخانه مثل يك شعار اغلب در سرآغاز 
يا پايان يك فيلم ديده مي شود. اينگونه مي توان آن 
را همچون يك درآمد يا اختتاميه به صورتي منفصل 
رها كرد. عجيب اس��ت كه حتي اين نخستين فيلم 
نيز پيشاپيش در خود چيزي ژرف داشت. گزاره اي 

كه از تشريح بي واسطه گريزان است.
وقتي مس��اله به اعتصاب يا بس��ته ب��ودن كارخانه 
مربوط شود، فضاي روبروي كارخانه، صحنه خوب و 
مولدي است. دروازه كارخانه مرزي است بين قلمرو 
محافظت ش��ده توليد و فضاي عمومي. آنجا، يعني 
درس��ت در همين محل تالقي، نقطه صحيح براي 
بدل كردن نزاعي اقتصادي به نزاعي سياسي است. 
كارگران در حال اعتصاب به سمت دروازه مي تازند 
و ديگر طبقات و كاس��ت ها از پي آنه��ا مي روند. اما 
نه انق��الب اكتبر و ن��ه انقالب هايي ك��ه رژيم هاي 
كمونيستي را س��رنگون س��اختند اين طور شروع 
نش��دند. با اين وجود، يك عامل مهم در فروپاش��ي 
كمونيس��م لهس��تان عبارت بود از گروهي از افراد 
غيركارگ��ر كه در مقابل دروازه هاي كشتي س��ازي 
لنين در گدانس��ك در دوران اشغال تجمع كردند تا 
به پليس نشان دهند كه ممكن نيست بتوان كارگران 
را به صورت مخفيانه از كارخان��ه بيرون كرد. »مرد 
آهني« آندره وايدا همين داستان را روايت مي كند.

۱۹۱۶: ي. دابلي��و. گريفي��ث در اپي��زود م��درن 
»ناش��كيبايي« تصويري دراماتي��ك از اعتصاب را 
نشان داد. در آغاز دس��تمزد كارگران قطع مي شود 
)به خاطر اينكه سازمان هايي كه مي خواهند اخالق 
كارگران را بهبود بخش��ند، احتياج به پول دارند( و 
وقتي كارگران به خيابان مي ريزند، پليس با مسلسل 
وارد مي شود، مس��تقر مي ش��ود و جمعيت را پس 
مي راند. نبرد كارگران اينجا همچون جنگ داخلي 
ترسيم مي ش��ود. همس��ران و فرزندانشان روبروي 
خانه ها تجمع كرده اند و با وحش��ت ب��ه اين حمام 

خون مي نگرند. گروه��ي از بيكاران كه مي خواهند 
شغل اين اعتصاب كنندگان را تصاحب كنند، آماده 
و در انتظارن��د و به معن��اي واقعي كلم��ه، همچون 
ارتشي ذخيره شده هس��تند. اين شايد عظيم ترين 
برداشتي باشد كه در صد سال تاريخ سينما روبروي 

دروازه هاي يك كارخانه گرفته شده است.
۱۹۳۳: در تصويري ك��ه وزولود پودوفكين در فيلم 
»فراري« از اعتصاب در هامبورگ نشان مي دهد، يك 
نگهبان بايد بر كشتي هايي كه شكنندگان اعتصاب 
تخليه اش مي كنند، نظارت كند. او مي بيند كه يكي 
از آنها نخست در حال حمل صندوقي خم مي شود 
و سپس زماني دراز زير سنگيني آن طاقت مي آورد 
و سرانجام درهم مي شكند. نگهبان به مرد بيهوش 
كه توي س��رما افتاده نگاه مي كند؛ بي خيال و سرد 
و س��ايه ها از روي چهره اش مي گذرند. اين در واقع 
سايه مردان بيكاري است كه يورش مي برند به سمت 
دروازه هاي بن��درگاه تا جاي كارگر بيهوش ش��ده 
را بگيرند. آنه��ا چنان در اثر فق��ر، مفلوك و رنجور 
شده اند كه پيرتر از سنشان به نظر مي رسند. نگهبان 
به صورت مردي پيرتر، كه زبانش با آب دهانش بازي 
مي كند، نگاه مي كند و سپس ترسان رو برمي گرداند. 
اين همه آدم وجود دارند كه ن��ه مي توانند كار پيدا 
كنند و نه به واسطه كارشان منزلتي در جامعه كسب 
كنند. پس انقالب چطور ممكن اس��ت؟ فيلم چهره 
عسرت زدگان را از پس ميله هاي دروازه ورودي نشان 
مي دهد؛ آنها از درون زندان بي��كاري، به آزادي اي 
كه نامش »كار دستمزدي« است، مي نگرند. از پس 
ميله ها مي بينيم شان. گويي در اردوگاهي اسيرند. در 
طول قرن اخير، ميليون ها نفر محكوم به بي مصرف 
بودن و زائد بودن ش��دند. محكوم ش��دند كه براي 
اجتماع مضرند و در طبقه نژادهاي پس��ت و وضيع 
جاي داده شدند. توسط نازي ها يا كمونيست ها در 
اردوگاه ها به بند كش��يده شدند تا تربيت شوند يا از 

بين بروند.
چارلي چاپلين طي اعتصابي توسط پليس از كارخانه 
بيرون انداخته شد. مرلين مونرو به خواست فريتس 
الن��گ، روي خط توليد كارخانه ماهي تن نشس��ته 
بود. اينگريد برگمان يك روز در كارخانه بود و وقتي 
وارد شد، حالت هراسي قدسي بر چهره اش مستولي 
گشت؛ چنان كه گويي قدم در راه دوزخ نهاده است. 
س��تارگان س��ينما از منظري فئودالي، افراد مهمي 
هس��تند كه به جهان كارگران كش��يده مي شوند؛ 
سرنوشت شان شبيه سرنوشت شاهاني است كه در 
شكارگاه گم مي شوند و درك مي كنند كه گرسنگي 
چيست. در »صحراي سرخ« ميكل آنجلو آنتونيوني، 
مونيكا ويتي، كه مي خواهد زندگي كارگران را تجربه 
كند، تكه ناني نيم خورده را از چنگ كارگران در حال 

اعتصاب مي ربايد.
اگر شمايل نگاري سينما را با نقاشي مسيحي مقايسه 
كنيم، كارگر مخلوقي نادر همچون يك قديس است. 
سينما كارگران را در صورت هاي ديگري نيز نشان 
مي دهد؛ يعني به عنصر كارگري حاضر در ديگر صور 
زندگي متوس��ل مي شود. وقتي فيلم هاي امريكايي 
از ق��درت يا وابس��تگي اقتصادي ح��رف مي زنند، 
اغلب اين را با توس��ل به نمونه گنگسترهاي خرد و 
كالن ترسيم مي كنند و در واقع آنها را به سناريوي 
كارگ��ران و كارفرمايان ترجيح مي دهند. از آنجا كه 

مافيا برخي از اتحاديه هاي كارگري در اياالت متحده 
را كنترل مي كند، انتقال از فيل��م كارگري به فيلم 
گنگستري به ش��كل ظريفي اتفاق مي افتد. رقابت، 
شكل گيري اتحاديه ها، فقدان استقالل، سرنوشت 
كارمندان جزء، و بهره كش��ي، اينه��ا همه به جهان 
زيرزميني احاله مي ش��ود. فيلم هاي امريكايي نبرد 
بر سر نان و دستمزد را از كارخانه به بانك ها منتقل 
كرده ان��د. هرچند فيلم هاي وس��ترن ني��ز اغلب با 
نبردهاي اجتماعي همچون نبرد بين كش��اورزان و 
زمين داران س��روكار دارند، اما اين نبردها كمتر در 
مزارع و زمين هاي كشاورزي رخ مي دهند و بيشتر در 
خيابان هاي روستايي يا سالن هاي مشروب فروشي 

اتفاق مي افتند.
حتي در جه��ان واقعي هم ن��زاع اجتماعي معموال 
روب��روي كارخانه ه��ا رخ نمي دهد. وقت��ي نازي ها 
جنبش كارگري را در آلمان درهم شكس��تند، اين 
كار را نه در برابر كارخانه ه��ا، بلكه در آپارتمان ها و 
محله ها، در زندان ها و اردوگاه ها انجام دادند. هرچند 
بسياري از بدترين خشونت هاي اين قرن )جنگ هاي 
داخلي، جنگ ه��اي جهان��ي، اردوگاه هاي مرگ( 
نسبت نزديكي با ساختار توليد صنعتي و بحران هاي 
آن داش��ته اند، با اين وجود، اغلب آنها بس��ي دور از 

صحنه كارخانه رخ دادند.
۱۹۵۶: يك فيلم خبري بريتانيايي تصاويري از نبرد 
طبقاتي در انگلس��تان را نش��ان مي دهد. كارگران 
در ح��ال اعتص��اب در بيرمنگام ت��الش مي كردند 
تا اعتصاب ش��كنان را از توليد ك��ردن بازدارند. آنها 
دس��ت به اعتصاب نشس��ته مي زنند و به خشونت 
متوس��ل مي ش��وند تا چيزي وارد كارخانه يا از آن 
خارج نشود. سعي مي كنند در كاميوني را باز كنند 
و يكي از اعتصاب شكنان را بيرون بكشند، اما از پس 
پنجره باز به او مشت نمي زنند تا وادارندش كه در را 
باز كند. اين نبرد آشكارا تابع قواعدي نانوشته است 
كه دايره خشونت را محدود مي كند. اعتصاب گران 
با شور عمل مي كنند، اما بدون ميل به آسيب زدن به 
كسي يا ويران كردن چيزي. كارزار كارگران همواره 
بس��ي كمتر از آنچه به نام ايش��ان انجام مي ش��ود، 

خشن است.
من اينها و بس��ياري ديگر از تصاوي��ر را گرد آورده، 
مقايسه و بررس��ي كرده ام؛ تصاويري كه از موتيف 
نخستين فيلم در تاريخ س��ينما »كارگران در حال 
خروج از كارخانه« اس��تفاده مي كنن��د و آنها را در 
فيلمي به هم متصل ك��رده ام: »كارگران كارخانه را 
ترك مي كنند«، ۳۷ دقيقه، سياه وس��فيد و رنگي، 
۱۹۹۵. تدوين فيل��م بر من تأثير عميقي داش��ت. 
در حال تدوين فيلم، اين احس��اس را پيدا كردم كه 
طي يك قرن، سينماتوگرافي تنها با يك درون مايه 

سروكار داشته است. 
مث��ل كودكي كه در صد س��ال نخس��تين عمرش 
كلمات��ي را ك��ه آموخته تك��رار مي كند تا ش��ادي 
نخستين كالم را حفظ كند و جاودانه سازد. چنان كه 
گويي سينما با همان حال وهواي نقاشان شرق دور 
كار مي كرده، همواره در كار ترسيم منظره اي واحد تا 
مگر سرانجام به كمال برسد و نقاش را در خود جاي 
دهد. وقت��ي ديگر باور به چنين كمالي ممكن نبود، 

فيلم اختراع شد.
در فيل��م ۱۸۹۵ لوميرها، س��اختمان ي��ا محوطه 
همچون ظرفي اس��ت كه در آغاز پر است و در پايان 
خالي. اين ميل چشم را ارضا مي كند؛ ميلي كه خود 
مي تواند مبتني بر اميال ديگر باش��د. در نخستين 
فيلم، هدف اين بود كه حركت بازنمايي ش��ود و در 

نتيجه، امكان بازنمايي حركت ترسيم شود. 
بازيگ��راِن در حركت از اين آگاهن��د؛ برخي چنان 
حرك��ت مي كنند ك��ه گويي هدف اين ب��ود كه راه 
رفتن را به ش��كل ي��ك orbis pictus][ جديد 
)البته اين ب��ار در تصاوير متحرك( ترس��يم كنند. 
كتابي كه با تصاوير حركت س��روكار دارد، مي تواند 
مثل يك دانشنامه بگويد كه موتيف دروازه در يكي 
از نخستين آثار ادبي نيز به كار رفته است: اوديسه. 
سيكلوپس پير در دهانه غار حيواناتي را حس مي كند 
كه زير شكم شان اديسئوس و همراهانش قرار دارند. 
با اين حال بيرون رفت��ن از كارخانه مضموني ادبي 
نيست؛ مضموني نيس��ت كه از ادبيات به سينما راه 
يافته باشد. از سوي ديگر، نمي توان تصوير فيلمي را 
تصور كرد كه به تصاوير پيش از عصر س��ينما ارجاع 
نداش��ته باش��د؛ تصاوير نقاشي ش��ده، نوشته شده 
ي��ا روايي، تصاوي��ري كه درون روند انديش��ه جاي 

گرفته اند.
ش��ايد بتوان با انح��راف از مس��ير، چي��زي از اين 
پيشاتاريخ را كشف كرد. بالفاصله پس از فرمان ترك 
كارخانه در س��ال ۱۹۸۵، كارگران بيرون ريختند. 
حتي اگر گاهي س��ر راه هم قرار گيرند )در فيلم زن 
جوان��ي را مي بينيم كه به زن ديگ��ري مي خورد و 
سپس هر دو به راه هاي مخالف مي روند. زن مي داند 
كه ديگ��ري جرئت ندارد زير چش��م دوربين انتقام 
بگيرد(، حركت كلي سريع است و كسي جا نمي ماند. 
شايد س��بب آن باش��د كه هدف اصلي اين بود كه 

حركت بازنمايي شود. 
شايد نشانه ها پيش��اپيش نصب شده بودند. پس از 
آن اس��ت )پس از آنكه معلوم ش��د چگونه تصاوير 
فيلميك ايده ها را تصاح��ب مي كنند( كه مي توان 
ديد تصميم و عزم حركت كارگران چيزي را بازنمود 
مي كنند كه حرك��ت رويت پذير مردم جاي حركت 
غايب و رويت ناپذير كاالها، پول و ايده ها را در صنعت 
گرفته است. بنيان سبك اصلي سينما در نخستين 
سكانس تاريخ عرضه شد. نشانه ها و نمادها به جهان 
آورده نمي ش��وند، بلكه از واقعيت گرفته مي شوند. 
چنان اس��ت كه گويي جهان خود مي خواست به ما 

چيزي بگويد.
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دنياي شگفت انگيز نو
محمدحسين آشنا| باشگاه انديشه|

بازي تاج و تخت به پايان رس��يد. سريال محبوب 
شبكه HBO در طول اين س��ال ها ميليون ها نفر 
را ش��يفته خود كرد؛ به احتمال بس��يار زياد عمده 
هواداران ب��ازي تاج و تخ��ت در واكنش به چرايي 
جذابيت سريال مورد عالقه شان  به ابعاد مختلف فني 
و روايي اثر رجوع كرده و به مواردي غيرقابل انكار از 
جمله پيش بيني ناپذيري داستان، خطوط چندگانه 
روايي، چندبعدي  بودن شخصيت ها، كارگرداني  هاي 
حيرت انگيز و خشونت بي حد و حصر و نكات ديگري 
از اين دست اشاره خواهند كرد. وجود اين عوامل در 
كنار هم بدون شك مي تواند مخاطبان زيادي را هر 
هفته به پاي تلويزيون بكشاند، اما آيا همه جذابيت 
و كشش »گات« محدود به همين چند علت است؟  
ايليا ُسمين استاد دانشگاه جرج ميسون در مقدمه 
يادداشتي كه براي مجله Reason نوشته به شدت 
از لزوم مطالعه آثاري همچون بازي تاج و تخت دفاع 
كرده: »شايد بعضي ها فكر كنند كه ارزيابي پيام هاي 
سياسي يك سريال فانتزي كاري بيهوده و بي معني 
اس��ت، اما جا دارد يادآور ش��ويم ك��ه قاطبه مردم 
بيش از آنكه بطور روزمره تحليل هاي غيرداستاني 
درباره موضوعات جدي سياسي را دنبال كنند، به 
داستان هاي علمي تخيلي و فانتزي روي مي آورند. 
تحقيقات علوم اجتماعي هم نش��ان مي دهند كه 
ماجراهاي علمي تخيلي و فانتزي همانند مجموعه 
هري پاتر مي توانند تأثير چشمگيري روي ديدگاه 

سياسي طرفداران اين آثار داشته باشند«.
اهمي��ت جاي��گاه فرهن��گ عامه پس��ند يكي از 
دغدغه هاي اساس��ي اصحاب مطالعات فرهنگي 
اس��ت. برخورد مداوم و روزمره عامه مردم با آثاري 
مثل س��ريال هاي تلويزيوني به ط��رق مختلف  نه 
فقط تماشاي قس��مت هاي آن  بطور ناخودآگاه بر 
شكل گيري طرز تفكر آنها درباره جهان پيرامون شان 
تأثير مي گ��ذارد. اين موضوع نه فق��ط براي عامه 
م��ردم، كه براي نخبگان سياس��ي و اجتماعي نيز 
صدق مي كن��د. در م��ورد اثري مثل ب��ازي تاج و 
تخت، داللت هاي سياسي موجود مي توانند كاماًل 
الهام بخش باش��ند. ويلي��ام كلپتون و لورا ش��پرد 
درمقاله اي علمي تحت عنوان »درس هاي وستروس: 
جنسيت و قدرت در بازي تاج و تخت« به درستي بر 
اين نكته تأكيد مي ورزند كه متوني مثل بازي تاج و 
تخت بطور بالقوه اين قابليت را دارند كه ديدگاه هاي 
رايج درباره مفاهيم بنيادي از جمله عدالت، جنسيت 
و قدرت را به چالش بكش��ند و به احتماالتي دامن 
بزنند كه كمتر كس��ي در معادالت رايج در جهان 
واقعي به آنها مي انديشد. نكته  اساسي كه بازي تاج 
و تخت را به عنوان يك م��ورد خاص در اين زمينه 
برجسته و متمايز مي كند اين است كه جرج آر.آر. 
مارتين عالوه بر خلق شخصيت هاي پيچيده و روابط 
پيچيده تر ميان آنها، در اين سريال موفق به خلق يك 
جهان خيالي كامل با قواعد و سازوكارهاي منحصر 
به فرد ش��ده است؛ جهاني به ظاهر متعلق به قرون 
وسطي يا پس از آن كه قرار نيست در آن همه چيز 

سبك و سياقي آشنا و شناخته شده داشته باشد.
نويسنده مجله آنالين Rogue به اين نكته اشاره 
مي كند كه داس��تان هاي حماسي به خودي خود 
ايرادي ندارند و اتفاقًا بسيار مفيدند، اما به هيچ وجه 
كافي نيستند: »بزرگ ترين ايراد بازي تاج و تخت و 
دليل اصلي براي اينكه ابعاد حماسي آن نمي تواند 
براي ما تأثيربرانگيز باش��د اين اس��ت كه داستان 
هيچگاه تالش نمي كند تا به ما بفهماند كه آنچه در 
معرض خطر واقعي اس��ت، جان و سرنوشت مردم 
عادي وستروس است. ما هيچ چيزي درباره زندگي، 
نيازهاي آنه��ا و آنچه در معرض از دس��ت دادنش 
هستند نمي دانيم. فرقي نمي كند چه كسي بر تخت 
آهنين بنش��يند؛ آنچه نهايتا به دست مي آيد فقط 
قدرت است. احساسي كه ما درباره شخصيت هاي 
بازي تاج و تخت داريم ارتباط اندكي با باور ما درباره 
توانايي آنها در حكمران��ي دارد؛ و البته هيچ ربطي 
هم به سرنوش��ت ش��هرونداني كه زندگي شان در 
آستانه نابودي اس��ت ندارد«. در اين ميان شهروند 
هزاره س��وم در روزگار اشباع دموكراسي، خود را با 
قهرمانان داستان همراه مي كند و در اين مسير تالش 
مي كند تا تصميمات و اقدامات آنها را  هرچقدر هم 
كه ظالمانه باشد  توجيه كرده و در عمل آنها شريك 
باشد. اين حقيقت كه ما فراتر از دموكراسي و قانون، 
همچنان اميدوار به يك رهب��ر مقتدر با اختيارات 
فراقانوني و فراطبيعي هستيم تا عدالت از دست رفته 
را بازگرداند، در اين اثر تا حد زيادي تأييد مي شود. 
از طرف ديگر، سريال بطور مداوم اين نكته را يادآور 
مي شود كه اساس��ًا اختيار چنداني در كار نيست و 
در نهايت همه تسليم و مقهور سرنوشت هستند؛ 
سرنوشتي كه لزومًا هميشه بر وفق مراد قهرمانان 
و شخصيت هاي مثبت داستان نيست. جهان اين 
اث��ر مختصات خاص خ��ود را دارد و در آن مفاهيم 
بنيادي از جمله عدالت و قدرت به شيوه اي متفاوت 
از ديگر آثار هاليوودي بازتعريف مي شوند. در اينجا 
مخاطب پس از تماشاي اپيزود »عروسي خونين« 
كه در آن قهرمان اصلي داس��تان به شكل فجيعي 
كشته مي شود، به يقين مي رسد كه در اين سريال 
هيچ كس از تيغ تيز عدالت نويسنده مصون نيست 
و نمي توان با تكيه بر قواعد رايج ژانري درباره آينده 

داستان و شخصيت ها گمانه زني كرد.
دس��تاورد اصلي نويسنده در بازي تاج و تخت، خلق 
مجموعه اي از امكان ها و احتماالت درباره جهان است 
كه در دنياي واقع لزوماً مثبت و كاربست پذير نيست، 
اما مرز انديش��ه را با خيال پيوند زده و چشم اندازي 

جديد براي نگريستن به دنيا عرضه مي كند. 
ج��رج آر.آر. مارتين جهان خود را در گذش��ته اي 
نامعلوم بنا كرده و آن را با المان هاي فانتزي و خيالي 
همراه ساخته تا به ظاهر خود را از اتهام ارجاع پذيري 
اين اثر به وقايع دنياي معاصر مبّرا كند، اما آشفتگي 
موجود در زمانه ما بيش از آن است كه نتوان جدال 
حاكمان ديوانه بر سر تاج و تخت در اين سريال را با 

اوضاع كنوني جهان تطبيق داد. 

  وقتي فيلم هاي امريكايي از قدرت يا وابس�تگي اقتصادي حرف مي زنند، اغلب اين را با توس�ل به نمونه گنگس�ترهاي خرد و كالن ترسيم 
مي كنند و در واقع آنها را به سناريوي كارگران و كارفرمايان ترجيح مي دهند.

فيلم »كارگران كارخانه لومير در ليون را ترك مي كنند« ساخته برادران لومير، ۴۵ ثانيه است و حدود صد كارگر را نشان مي دهد كه از دو دروازه 
بيرون مي روند و از هر دو سو از قاب خارج مي شوند. طي دوازده ماه گذشته، خودم را وقف درك محتواي اين فيلم )كارگراني كه محل كارشان 
را ت�رك مي كنند( از زواياي مختلف كردم. نمونه هايي در مس�تندها، فيلم هاي صنعتي و تبليغاتي، برنامه هاي خبري و امثالهم يافت ش�دند. 
آرش�يوهاي تلويزيوني اي را كه تعداد غيرقابل شمارشي از ارجاعات براي هر كلمه كليدي عرضه مي كنند و نيز آرشيوهاي تبليغات سينمايي 

و تلويزيوني را كنار گذاشتم كه در آن كار صنعتي كمتر همچون يك موتيف ظاهر مي شود

  نخستين دوربين در تاريخ سينما، يك كارخانه را نشانه رفت، اما امروز بعد از يك سده مي توان گفت كه سينما كمتر به سمت كارخانه كشيده 
شده است. حتي مي توان گفت كه از نمايش كارخانه پرهيز كرده است. فيلم هايي درباره كار و كارگران هرگز به ژانر مهمي بدل نشده اند و حتي 
فضاي جلوي كارخانه در حاشيه مانده است. بيشتر فيلم هاي داستاني در آن بخش از زندگي آدم ها مي گذرند كه آنها از محيط كار دور شده اند. 
هر چيزي كه صورت صنعتي توليد را بر ساير صور مقدم بدارد )تقسيم كار در قالب مراحلي خرد، تكرار مستمر، درجه سازمان يابي اي كه مستلزم 
تصميمات اندك فرد است و جايي براي حركتش باقي نمي گذارد( مخل تغيير شرايط كار است. در طول سده گذشته، از روابط آدم ها در محيط 

كار، اعم از اينكه از طريق كلمات، نگاه ها يا حركات دست و سر باشد، چيزي روي فيلم ثبت نشده است

برش
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»تعادل«پيامدهاياحداثخطوطراهآهنبدونصرفهاقتصاديرابررسيميكند

پيشنهاد حذف يارانه از بليت سفرهاي ريلي
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه براساس اظهارات مسووالن شركت 
راه آهن، اتصال خطوط ريل�ي به مراكز عمده 
بار در اولويت كاري اين ش�ركت قرار دارد اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه اتصال ريلي مراكز 
استان ها به يكديگر )كه از لحاظ اقتصادي هم 
چندان به صرفه نيست(، اولويت اصلي شركت 
راه آهن است، گفته هاي رييس سازمان برنامه 
و بودجه كش�ور درب�اره اولوي�ت مهم دولت 
دوازدهم براي اتصال تمام مراكز اس�تان ها به 
شبكه ريلي براساس مفاد برنامه ششم توسعه 

شاهدي بر اين ادعا است.
در اي�ن مي�ان، طب�ق برنامه شش�م توس�عه 
بايد ش�اهد تحقق س�هم 20 درص�دي براي 
حمل مسافر باش�يم درحالي كه طبق گزارش 
منتشرشده از سوي دفتر معاونت برنامه ريزي 
و مديري�ت مناب�ع وزارت راه و شهرس�ازي، 
ش�اهد كاهش۴ ميليوني مسافر ريلي از سال 
۸۸ تا س�ال 9۶ بودي�م، موضوعي كه نش�ان 
 از روند نزولي س�هم مس�افر طي س�ال هاي 

گذشته دارد.
اما در چنين شرايطي كه احداث خطوط ريلي 
از لحاظ اقتصادي به صرفه نيس�ت و بازدهي 
مناسبي ندارد و تعداد مسافران ريلي هم روبه 
كاهش، پيشنهاد مي ش�ود كه با واقعي سازي 
قيمت حامل هاي انرژي و كاس�تن از هزينه ها 
و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذار ضرر مالي 

ساخت خطوط ريلي را جبران كنيم. 

درهمي��ن رابطه، س��عيد قصابي��ان در گفت وگو با 
روزنام��ه »تعادل« ضمن بررس��ي و تحليل چرايي 
ساخت خطوط ريلي با اش��اره به اينكه دليلي براي 
احداث مس��يرهاي ريلي كم مس��افر وجود ندارد، 
به مس��ووالن پيش��نهاد مي دهد كه اگ��ر به توجيه 
اقتصادي در پروژه هاي ريلي اعتقاد نداريم، حداقل 

متوجه پيامد هاي آن باشيم. 
قصابيان درب��اره اقتصادي بودن ي��ا نبودن احداث 
 خط��وط ريل��ي جدي��د مي گوي��د: درصورتي كه 
ضرر دهي اقتصادي را در ذات مس��افر كش��ي ريلي 
بداني��م در آن ص��ورت مج��وز ص��ادر كرده ايم كه 
مسيرهاي ريلي بدون مسافري احداث كنيم با اين 

توجيه كه مسافركشي ريلي سود نمي دهد.
قصابيان مي افزاي��د: يك نمونه از اين خطوط ريلي، 
مس��ير تهران - اس��تانبول اس��ت كه هر چند سال 
يك بار افتتاح مي ش��ود اما به دليل عدم اس��تقبال 
مسافر و شكس��ت اقتصادي تعطيل مي شود و چند 
سال بعد با تغيير مديريت يا پس از يك مالقات بين 
سياستمداران دو كشور، بدون توجه به تجربه هاي 

قبلي مجددا راه اندازي مي شود. 
او ادامه مي دهد: با قبول انگاره ضرردهي مسافر كشي 
ريلي همچنين مجوز صادر كرده ايم كه شركت حمل 
و نقل ريلي، واگن خريداري كند، تعداد كمي مسافر 
جابه جا كند و در نهاي��ت با ضرر اقتصادي هنگفتي 
مواجه ش��ود با اين توجيه ك��ه از همان اول هم قرار 

نبوده اين مسافركشي سود بدهد.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي با انتقاد از بي توجهي 
كارشناس��ان و فعاالن حوزه ريلي ب��ه هزينه صرف 
شده براي انجام پروژه هاي ريلي مي گويد: زماني كه 
يك مسيرريلي افتتاح مي شود، سوالي درباره حجم 
منابع مالي اين طرح پرسيده نمي شود و اگر هزينه 
پروژه هم اعالم شود، اعداد و ارقام مورد تحليل قرار 

نمي گيرد.
او اظهار مي كند: آيا كس��ي نس��بت به احداث يك 
مسيرريلي با هزينه 1850 ميليارد تومان )با ارزش 
هر روز 5 هزار ميليارد تومان( توجهي دارد؟ آيا اين 

هزينه صرفه جويانه بوده يا مصرفانه ؟ 
قصابيان بيان مي كند: موضوع ديگر اين اس��ت كه 
چرا از مسووالن وزارت راه و شهرسازي سوالي درباره 
طوالني ش��دن پروژه هاي ريلي نمي شود به عنوان 
نمونه احداث 164 كيلومتر خط بين رشت و قزوين 

بيش از ده سال به طول انجاميد.

 كارآمدي پروژه ها در گرو زمان 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي با اشاره به اينكه 
ناكارآمدي در اجراي پروژه هاي ريلي نتيجه ديدگاه 
ضرردهي اين پروژه ها اس��ت، مي گويد: ساده ترين 
ش��اخص ب��راي اندازه گيري كار آم��دي در اجراي 
پروژه ها )صرف نظر از عملكرد مالي( زمان به انجام 

رسيدن آنهاست. 
قصابي��ان اضافه مي كن��د: با نگاهي ب��ه پروژه هاي 
عمراني دولت ها و عقب ماندگي زمان اجراي پروژه 
از برنامه، ناكار آمدي دستگاه اداري دولت مشخص 
مي شود، منشأ اين نا كار آمدي عدم حساسيت به نرخ 
بازگشت سرمايه و بازدهي پروژه ها است، در هر پروژه 
اتالف زمان معادل با هزينه است و زماني كه بازدهي 

پروژه مهم نباشد زمان هم بي ارزش خواهد شد. 
او تصريح مي كند: بي توجه��ي به زمان انجام پروژه 
منجر مي ش��ود كه يك طرح 3 ساله 10 سال طول 
بكشد و مسوولي پاسخگو نباشد و مشكل ثانويه اين 
است كه هزينه تمام ش��ده كاماًل غير واقعي و بيش 

ازعدد بهينه تمام مي شود. 
اين فعال حوزه ريلي ادام��ه مي دهد: اگر يك مدير 
دولت��ي بداند كه يك پ��روژه غير اقتصادي اس��ت 
ام��ا دولت ضرر آن را جبران مي كند، بديهي اس��ت 
كه دغدغه اقتصادي ش��دن پروژه را به فراموش��ي 
مي س��پارد و امكان پذيري فني - اقتصادي طرح را 
بر اس��اس يارانه دولتي محاسبه مي كند، اما تجربه 
نشان داده پروژه هايي كه ماهيتًا اقتصادي نيستند 

و س��رمايه گذاري اوليه را بر نمي گردانند در مرحله 
اجرا با مش��كل مواجه و در ميان��ه راه متوقف يا كند 

مي شوند.
به گفته او، ناتواني در تامين مالي موجب كندي پروژه 
مي ش��ود و كندي پروژه، هزينه ها را افزايش داده و 
تامين مالي را س��خت تر مي كن��د و اين يك چرخه 
»خود نابود كننده« است و اين چرخه معيوب نهايتًا 

به اتالف منابع منجر مي شود.

 قيمت بليت قطار بايد واقعي شود
قصابيان مي افزايد: گاهي ب��راي توجيه پروژه هاي 
غير اقتصادي، در پشت عبارت »عام المنفعه« موضع 
مي گيريم تا دولت به اين پروژه كمك مالي كند چون 
عام المنفعه است، اما بس��ياري از پروژه ها برخالف 

عنوانشان در واقع خاص المنفعه هستند. 
او ادامه مي دهد: س��وال اين است كه آيا پروژه هاي 
ريلي مس��افري بين ش��هري منفعت عام��ه دارند، 
درحالي كه تعداد زيادي از شهرهاي كشور به شبكه 
ريلي وصل نيستند و س��اكنان آنها از منافع توسعه 

مسافر كشي ريلي منتفع نمي شوند؟ 
اين كارشناس ارش��د حوزه ريلي با اشاره به احداث 
پروژه هاي مختلف ريلي مي گويد: آيا منفعت يارانه 
دولت به اين پروژه ها از بودجه عمومي به همه مردم 
مي رسد؟ آيا تقسيم كردن مساوي بار مالي يك پروژه 
كه براي عده محدودي از مردم آورده دارد بر دوش 

هشتاد و چند ميليون ايراني عادالنه است؟
او ادامه مي دهد: آيا عادالنه است كه هزينه مسافرت 
ريلي كس��ري از مردم از جيب همه پرداخت شود؟ 
آيا به عدالت نزديك تر نيس��ت ك��ه هر كس هزينه 
مس��افرت خود را خودش بپردازد؟ براي تحقق اين 
امر تنها كافي اس��ت كه مسافر، قيمت بليت قطار را 
واقعي و ب��دون يارانه بپردازد، اتفاقي كه تاكنون رخ 
نداده است اگرچه مسافر انتظار دارد كه قيمت اعالم 
ش��ده، قيمت بهينه باشد و خسارت ها و هزينه هاي 

ناكارآمدي مديريت را شامل نشود. 
قصابيان اضافه مي كند: آيا پروژه هاي قطار ش��هري 
)مترو( يا قطار هاي حومه اي منفعت عامه دارند؟ در 
حالي كه تعداد زيادي از ش��هرهاي كشور از مزاياي 
قطار شهري منتفع نمي شوند و مفهوم قطار حومه اي 
براي بسياري از مردم كشور بيگانه است؟ آيا منفعت 
يارانه دولت )تقبل نصف هزينه آنها توس��ط وزارت 
كش��ور( به اين پروژه ها از بودج��ه عمومي به همه 

مردم كشور مي رسد؟ 
اين كارشناس ارشد ريلي اضافه مي كند: آيا عادالنه 
است كه هزينه تس��هيل رفت و آمد و كاهش زمان 
سفر و كاهش آلودگي هواي مركز نشينان از جيب 
همه و از جمله دور دست نشينان پرداخت شود؟ آيا 
به عدالت نزديك تر نيست كه هزينه اين پروژه ها تنها 
از جيب كساني پرداخت شود كه مستقيما از مزاياي 

اين خدمات بهره مند مي شوند؟ 
قصابي��ان پيش��نهاداتي را براي ايج��اد عدالت در 
هزينه هاي ريلي ارايه مي كند و مي گويد: براي تحقق 
اين امر تنها كافي است كه مسافر، قيمت بليت قطار 
شهري را واقعي و بدون يارانه بپردازد. آنچه تاكنون 

رخ نداده اس��ت. اين مس��افر البته انتظ��ار دارد كه 
قيمت اعالم ش��ده، قيمت بهينه باشد و خسارت ها 

و هزينه هاي نا كارآمدي مديريت را شامل نشود. 

 توجيه اقتصادي و بازگشت سرمايه
او اظه��ار مي كند: گاه��ي براي توجي��ه پروژه هاي 
غيراقتص��ادي در يك منطقه دور افتاده، در پش��ت 
عبارت هايي چون »موقعيت استراتژيك« و»اهميت 
سوق الجيش��ي« موضع مي گيري��م و مي گوييم كه 
دولت بايد به اين پروژه كمك مالي كند چون اهميت 

سوق الجيشي دارد.
به گفته اين كارشناس ارش��د حوزه ريلي، اهميت 
سوق الجيش��ي معموال پوششي اس��ت براي عالئق 
قوم��ي و منطق��ه اي و واقعيت اين اس��ت كه هيچ 
موضوعي براي كشور، سوق الجيشي تر از آن نيست 

كه سرمايه محدود در جايي هزينه شود كه برگشت 
داشته باشد. 

قصابيان تصريح مي كند: عدم حساسيت به برگشت 
سرمايه و بازدهي مالي پروژه و نفي ديدگاه تجاري در 
انجام پروژه هاي عمراني موجب مي شود كه دولت ها 
حساس��يت خود را روي راندمان اجراي پروژه ها از 

دست بدهند.
اين كارشناس ارشد ريلي بيان مي كند: زماني كه نرخ 
بازگشت س��رمايه و بازدهي مالي در يك پروژه مهم 
نباشد هيچ معيار ديگري براي اندازه گيري موفقيت 
پروژه باقي نمي ماند و پروژه چه ده درصد سود بدهد 
و چه س��ي درصد زيان، حساس��يتي وجود ندارد و 
مي تواند راه فراري باشد براي پاسخگو نبودن درباره 

كيفيت و زمان پروژه. 
او اظهار مي كند: گاهي ب��راي توجيه احداث ريل و 
تشكيل قطار در يك منطقه دور افتاده و بدون توجيه 
اقتصادي، در پشت اين استدالل موضع مي گيريم كه 
اگر راه آهن را به فالن منطقه ببريم رونق و آباداني را 
به آنجا برده ايم اما واقعيت آن است كه راه آهن رونق 

نمي آورد بلكه محصول رونق است.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، نمونه هايي 
در كش��ور وجود دارد ك��ه خطوط ريل��ي داريم اما 
ترانزيت و كسب و كار و رونق نداريم و در برخي مواقع 
هم، رونق موجود در مس��يرريلي علت هاي ديگري 
مانند معدن دارد و به دليل وجود اين معدن، راه آهن 

توجيه پيدا مي كند .
قصابي��ان اظهار مي كن��د: گاهي هم ب��راي توجيه 
احداث ريل و تشكيل قطار در يك منطقه كه توجيه 
اقتصادي هم ندارد، در پش��ت اين استدالل موضع 
مي گيريم كه اگر راه آهن به اين منطقه آورده شود، 
امنيت ايجاد مي شود اما واقعيت آن است كه راه آهن 
امنيت نمي آورد بلكه محصول امنيت بوده و نيازمند 

امنيت است.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ريلي، با همين نگاه 
ضررده بودن پروژه هاي ريلي، چش��م بر اقتصادي 
بودن پروژه ه��اي ريلي مي بندي��م و افزايش تعداد 
اس��تان هايي كه به ري��ل وصل مي ش��وند را معيار 
موفقي��ت دولت مي دانيم درحالي ك��ه درآمد زايي 
از طري��ق حمل بار و به خص��وص ترانزيت ريلي در 

اولويت است.
او اظهار مي كند: اصرار بر اين اولويت موجب ش��ده 
اس��ت تا خطوط ريلي متصل به كشورهاي همسايه 
كه زمينه س��از توسعه ترانزيت و توريسم هستند به 

انتهاي فهرست اولويت ها بروند.

 فاينانس تنها براي پروژه هاي اقتصادي
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي با انتقاد از بي توجهي 
در اولويت بن��دي احداث خطوط ريل��ي، مي گويد: 
گاهي براي پاسخگويي به انتقادات از چرايي احداث 
ريل و تشكيل قطار در يك منطقه دور افتاده و بدون 
توجيه اقتصادي يا برقي كردن خطي كه بار زيادي از 
آن عبور نمي كند به فاينانس )تأمين مالي( متوسل 
مي شويم و گمان مي كنيم كه با استفاده از فاينانس 

و تامين مالي مي توان پروژه را نجات داد. 

قصابيان اظهار مي كن��د: فاينانس را هر طور معني 
كنيم نهايتا قرضي است كه بايد هم اصل و هم سود 
آن را باز گرداند و مزيتش آن است كه بازپرداختش 
يكجا نيس��ت، درواقع قرضي اس��ت ك��ه بايد براي 
دريافتش تضامين محكمي به قرض دهنده ارايه داد.

او بيان مي كند: اگر يك پروژه ذاتا توجيه اقتصادي 
داشته باشد تامين كننده مالي )اعم از بانك،  بورس 
و فاينانسور خارجي يا سرمايه گذار داخلي( با رغبت 
و بدون اجبار و با تضمين كم وارد مي ش��ود و پروژه 
را تامين مالي كرده و به سرانجام مي رساند اما هيچ 

منط��ق اقتصادي اجازه نمي دهد كه س��رمايه گذار 
پولش را در پروژه اي سرمايه گذاري كند كه درآمد 
كافي ندارد و نرخ برگشت سرمايه اش ناچيز و حتي 

منفي است.
اين كارش��ناس ارش��دحوزه ريلي مي گويد: بانك 
و بورس بايد به سهامدارانش��ان و فاينانس��ورهاي 
خارجي هم بايد به موسس��ات مالي كشورش��ان و 
فاينانسور داخلي هم بايد به مالكان يا سهامدارانشان 
جوابگو باش��ند، اگ��ر هم حاضر به س��رمايه گذاري 
بش��وند ضمانت هاي دولتي مي خواهند، به عبارت 
ديگر همه ريسك را از خود دور كرده و آن را بر دوش 
بانك مركزي مي گذارند، درواقع با اين كاريك پروژه 
فاقد توجي��ه اقتصادي را تعري��ف كرده ايم و ضرر و 
زيانش را – به واس��طه فاينانس – بر بودجه عمومي 

بار كرده ايم. 

قصابيان با اشاره به مشكالتي كه پيش روي فاينانس 
پروژه هاي ريلي قرار دارد، مي گويد: زماني كه دولت 
در مضيقه مالي قرار دارد، بديهي اس��ت كه از صرف 
منابع بانك مركزي در پروژه هاي بي بازگشت امتناع 
كند و هنر شركت ها و سازمان هاي مجري آن است 
كه به دنبال پروژه هاي موجه باشند كه حداقل بتواند 
هزينه هاي خودش را از محل در آمدش جبران كند 

و به بودجه عمومي وابسته نباشند.
او ادامه مي دهد: تا زماني كه باور داش��ته باش��يم، 
لزومي ندارد كه سرمايه گذاري دولتي در پروژه هاي 
عمراني برگش��ت داشته باش��د و دولت بايد خود را 
بدهكار كند و پروژه ها را انجام دهد، فاينانس كمك 

زيادي به اجراي پروژه هاي ريلي نخواهد كرد.
قصابيان اضافه مي كند: كارس��اده اي است كه يك 
س��ازمان دولتي براي يك خط ريلي معمولي )تك 
خطه با ق��وه ديزلي( كه در س��ال ب��ه زحمت يك 
ميليون تن بار از آن عب��ور مي كند، دليل و برهان و 
توجيه بنويسد و سمينار برگزار كند و با پيمانكار )و 
فاينانس��ور( خارجي تفاهمنامه بنويسد و دولت را 
براي برقي كردن يا دوخطه كردن آن تحت فشار قرار 
دهد اما واقعيت اين است كه نبايد به احداث خطوط 

ريلي توجيه ناپذير تن بدهيم.

 2 راهكار براي جبران ضرردهي 
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي ادامه مي دهد: حاال 
كه بنا داريم اتصال تعداد بيش��تري از اس��تان ها به 
ري��ل را بدون توجه به توجيه اقتص��ادي به كارنامه 
موفقيت هاي دولت الصاق كنيم  بايد براي كاستن از 
خسارت در خطوطي كه »تقاضاي ترابري« ندارند، 
خطوطي را در اولويت اح��داث قرار داد كه كاربري 

دوگانه داشته باشند.
قصابي��ان اظه��ار مي كن��د: بدين طريق، ه��م نياز 
تبليغات��ي دولت و ه��م منافع مل��ي از طريق ايجاد 
خطوط��ي كه در مس��ير هاي ترانزي��ت بين المللي 
هس��تند و آورده ارزي براي كش��ور دارن��د، تامين 
مي ش��ود. به گفته او، حمل ب��ار و ترانزيت مي تواند 
جبران ضرردهي مسافر كشي ريلي و هزينه كردن 
در نقاط فاقد »تقاضاي ترابري« در كوتاه مدت باشد، 
اما در بلندمدت از دولت انتظار مي رود كه به دنبال 

اقتصادي كردن پروژه هاي ريلي باشد.
قصابيان پيشنهاداتي را براي جبران ضرردهي حمل 
و نقل ريلي ارايه مي دهد و مي گويد: واقعي س��ازي 
قيمت حامل هاي انرژي يكي از اين راهكارهاس��ت 
و به معن��اي جذب درآم��د و خل��ق جذابيت براي 

سرمايه گذار است. 
او ادامه مي دهد: كاس��تن از هزينه ه��ا براي ايجاد 
جذابيت براي س��رمايه گذار، دومين راهكاري است 

كه مي تواند اجرايي شود. 
به گفته اين كارشناس ارشد ريلي، درصورتي كه اين 
راهكارها اجرايي نش��ود، نمي توانيم جريان سرمايه 
را به بخش ريلي هدايت كنيم و جاده، س��هم غالب 
جابه جايي مس��افر را همچنان حف��ظ خواهد كرد 
و برهمين اس��اس تعداد تلفات جاده اي روند رو به 

افزايش خواهد داشت. 

 Thu. Jun20. 2019   پنج شنبه    30 خرداد 1398   16  شوال 1440  سال ششم    شماره   1406 

ضرورت توجه به اولويت بندي 
پروژه هاي ريلي

ميثم الجوردي|كارشناس ارشد حوزه ريلي|
اگر پروژه هاي ريلي را به سه بخش مسافري، باري 
و ترانزيتي تقسيم كنيم، اولويت احداث خطوط با 
مسيرهايي است كه عالوه بر ايجاد زيرساخت هاي 
توس��عه اي، صرفه اقتصادي هم داش��ته باش��د 
برهمين اساس اولويت به خطوط ترانزيتي تعلق 
مي گيرد كه درآمد حاصل از فعاليت اين خطوط، 

4 برابر درآمد حمل بار داخلي است.
دراين ميان، نگاه��ي به خطوط ريلي موجود در 
كشور نشان مي دهد كه در حال حاضر13 هزار 
كيلومتر خط ريلي )اصلي و فرعي( داريم كه 10 
هزار اصلي كيلومتر آن مربوط به خطوط اصلي و3 

هزار كيلومتر آن خطوط فرعي است.
در سال گذش��ته از طريق اين 13 هزار كيلومتر 
خط ريلي، 45 تا 50 ميليون تن بار جابه جا شد 
كه در اين بين 1.5 ميليون تن بار ترانزيتي بود، 
همچنين 24 ميليون نفر مسافر هم توسط اين 

خطوط جابه جا شدند.
آمار نشان مي دهد كه متوسط سير بار در كشور، 
600 كيلومتر اس��ت كه برهمين اساس به علت 
وسعت و پراكندگي استان هاي كشور، بارهايي 
كه بيش از 400 هزار كيلومتر قابليت سير داشته 

باشند، مقرون به صرفه هستند. 
در برنامه چشم انداز 1404 برآورد شده است كه 
20 درصد مسافر و 30 درصد بار به خطوط ريلي 
منتقل شود، دورنمايي كه كامال منطقي است و 
حتي مي توانيم از اين ه��دف هم فراتر برويم اما 
درحال حاضر، حمل بار ريلي بين 10 تا 12 درصد 
از سهم جابه جايي بار را به خود اختصاص مي دهد 
كه نشان مي دهد با برنامه ها فاصله بسياري داريم 
كه اين موضوع دالي��ل مختلفي دارد كه يكي از 

داليل آن عدم توسعه خطوط ريلي است.
براس��اس چش��م انداز حوزه ريلي بايد 25 هزار 
كيلومتر خط داشته باشيم كه با توجه به وجود 13 
هزار كيلومتر، بايد 12 هزار كيلومتر ديگر ساخته 
شود كه اين خطوط مي تواند در قالب خط دوم يا 
خط جديد باشد اما در بودجه سال 98، 37 پروژه 
ريلي )مجموعا 12 هزار كيلومتر( گنجانده شده 
اس��ت كه براي تكميل اين پروژه ها، نيازمند80 
هزار ميلي��ارد تومان بودجه هس��تيم اما دراين 
سال بودجه اختصاص يافته به پروژه هاي ريلي 
1300 ميليارد تومان اس��ت كه برهمين اساس 
و درصورتي كه تنه��ا از بودجه هاي دولتي براي 
اجراي اين پروژه ها استفاده كنيم، احداث اين 37 

پروژه، 80 سال زمان مي برد.
پس با توجه ب��ه كمبود بودج��ه دولتي نتيجه 
مي شود كه براي احداث پروژه هاي ريلي بايد از 
يك نظام اولويت بندي براي تخصيص منابع بهره 
ببريم كه براين اس��اس پروژه هاي ترانزيتي در 
اولويت است چون درآمد ارزي بيشتري به همراه 
دارد و مي توان با بهره گيري از بازگشت سرمايه 
پروژه ه��اي ترانزيتي براي انجام س��اير پروژه ها 
اس��تفاده كرد. با وجود اهميت انجام پروژه هاي 
ترانزيتي نگاهي به هدف گذاري دولت درحوزه 
ريلي نشان مي دهد كه اتصال ريلي استان هايي 
كه به شبكه متصل نيس��تند، در اولويت است، 
درواقع اولويت گذاري اج��راي پروژه هاي ريلي 
براس��اس اتصال استان ها است و توجيه آنها هم 
توجه به حوزه اجتماعي و مس��افري اس��ت كه 
متاس��فانه توجيه اقتصادي ندارد و تجربه نشان 
داده اس��ت كه اين اولويت بندي، درست نيست 
به عنوان نمونه اتصال اردبيل، اروميه، همدان و 
... به ش��بكه ريلي اگرچه خوب است اما اولويت 
نيس��ت چون پروژه هاي ترانزيتي مهمي داريم 
كه همچنان اجرايي نش��ده ي��ا در ميانه پروژه 
ق��رار دارند، به عنوان نمونه خ��ط ريلي چابهار-

 سرخس، كرمانشاه-خس��روي، خواف- هرات 
و ... كه اگر به شبكه ريلي وصل شوند، مي توانند 
درآمدزايي خوبي براي كش��ور كسب كنند و در 
گام بعدي مي توان به دنبال اتصال مراكز استان ها 
به شبكه ريلي باشيم كه اين موضوع در راستاي 
اجراي برنامه ها و چشم اندازهاي توسعه خطوط 
ريلي است.اما در بحث مس��افري كارنامه حوزه 
ريلي قابل قبول اس��ت چون شهرهاي پرتردد و 
پرمتقاضي مانند مشهد، اصفهان و تبريز به شبكه 
ريلي متصل هستند اما بحث توسعه اين خطوط 
ريلي يا برقي كردن كردن آنها يا افزايش سرعت 

اين خطوط بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
به عنوان نمونه از ط��رح پروژه برقي كردن قطار 
تهران-مش��هد براي افزايش سرعت سير، بيش 
از 10 س��ال مي گذرد و به دليل مشكالتي كه در 
قراردادها، فاينانس و... اين پروژه مطرح اس��ت 
هنوز اجرايي نشده ضمن اينكه اين پروژه ها بارها 
كلنگ زده شده است.همچنين براي سريع السير 
كردن خط ريلي تهران- اصفهان هم مشكالتي 
پيش رو است اگرچه كارشناسان معتقدند كه يك 
خط ريلي ابتدا بايد دوخطه شود، بعد برقي شده 
و سپس سريع السير شود، درواقع براساس مدل 
زيرساختي توسعه، ابتدا مسيرريلي تك خطه بايد 
تكميل شود پس از آن دو خطه شده و سپس برقي 
شود و در پايان براي افزايش سرعت آن اقدام كرد.

پس نتيجه مي شود كه در بخش مسافري شبكه 
ريلي، نيازي به ساخت شبكه ريلي جديد نيست 
بلكه بايد اين خطوط را تقويت كنيم، يعني مسير 
تهران-مش��هد برقي ش��ود، پروژه مسير ريلي 
تهران- قم- اصفهان پيگيري شود، بخشي از راه 

آهن بافق- بندرعباس هم برقي شود و... 
درحال حاض��ر مبحث برقي ك��ردن خط ريلي 
گرمس��ار و اينچه برون مطرح اس��ت كه به نظر 
مي رسد با توجه به باالبودن هزينه اين اقدام، نياز به 
برقي كردن كل مسير نيست اما برخي بخش هاي 
آن )گرمسار-ساري( كه فراز و نشيب هاي بسياري 
دارد نياز به برقي كردن دارد تا س��رعت س��ير و 

ظرفيت افزايش يابد. 

همان گونه كه كارشناسان معتقدند؛ بهره گيري 
از فاينانس تنها ب�راي اجراي پروژه هاي ريلي 
پربازده، منطقي اس�ت و استفاده از اين روش 
براي س�اخت يك خط ريلي ض�ررده، توجيه 
اقتصادي ندارد، بهره گيري از مشاركت بخش 
خصوصي هم در احداث خطوط ريلي نيازمند 
توجيه اقتصادي طرح است، البته حضور بخش 
خصوصي در اجراي پروژه هاي ريلي در ايران 
كم رنگ اس�ت درحالي كه درساير كشورها، 
اين نوع مشاركت كامال پذيرفته شده و حجم 
اجراي طرح هايي با اين نوع مشاركت درحال 

افزايش است.
بررس�ي آمار بانك جهاني نش�ان مي دهد كه 
از س�ال ۱990 تا نيمه اول سال 20۱۷ ميالدي، 
۱۳۴ پ�روژه ريلي در جهان ب�ه ارزش بيش از 

۱0۸ ميليارد دالر با مشاركت بخش خصوصي 
تامين مالي ش�ده اند. در س�اير كشورها يكي 
از مهم تري�ن روش ه�اي مش�اركت عمومي 
خصوصي م�دل ق�راردادي BOT )س�اخت، 
 BOT بهره ب�رداري و انتقال( اس�ت. در روش
بخ�ش خصوص�ي ي�ا غيردولتي س�اخت و 
بهره برداري از پروژه را بر عهده مي گيرد و پس 
از بازگشت اصل سرمايه و سود مورد انتظار از 
محل عوايد حاصل از بهره برداري پروژه، آن را 

به دولت واگذار مي كند.
كش�ورهاي مختلفي در جهان براي س�اخت 
خطوط ريلي از روش BOT استفاده مي كنند. از 
 BOT جمله خطوط ريلي كه با استفاده از روش
اجرا ش�ده يا قرار است اجرا شوند، مي توان به 

موارد زير اشاره كرد.

 خط مسافري هانگ ژو-تاي ژو 
خط مسافري بين شهري هانگ ژو-تاي ژو در چين 
به طول 2۶9 كيلومتر در استان ژجيانگ چين قرار 
دارد. ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين 
خط ريلي ۶.۷ ميليارد دالر معادل ۵۱ درصد سرمايه 
مورد نياز پروژه است. روش قرارداد اين پروژه از نوع 
 س�اخت، بهره برداري و انتقال )BOT( و مدت آن
۳0 سال است كه ۴ سال براي ساخت و 2۶ سال براي 

بهره برداري در نظر گرفته شده است.]۱[
 خط 2 متروي پايتخت پرو

 خ�ط 2 مت�روي ليم�ا پايتخ�ت پرو ب�ه طول
۳۵ كيلومتر به طور كامل توسط بخش خصوصي 
تامين مالي شده و ميزان سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در اين پروژه ۶.۴ ميليارد دالر با روش

BOT به مدت ۳۵ سال است.

تجربياتسايركشورها
نگاه

 ناكارآمدي در اج�راي پروژه هاي ريلي 
نتيجه ديدگاه ضرردهي اين پروژه ها است 
و س�اده ترين ش�اخص براي اندازه گيري 
كار آمدي در اج�راي پروژه ها )صرف نظر 
از عملكرد مالي( زمان به انجام رس�يدن 

آنهاست. 
دراين مي�ان و  با وجود ام�ا واگرهايي كه 
در صرفه اقتصادي س�اخت خطوط ريلي 
جديد وجود دارد ، دولت برنامه هايي براي  
اتصال تعداد بيش�تري از استان ها به ريل 
را بدون توجه به توجيه اقتصادي دارد كه 
 بايد براي كاس�تن از خسارت در خطوطي 
كه »تقاضاي ترابري« ندارند، خطوطي را در 
اولويت احداث قرار داد كه كاربري دوگانه 

داشته باشند.
بدين طريق، هم نياز تبليغاتي دولت و هم 
منافع ملي از طريق ايجاد خطوطي كه در 
مس�ير هاي ترانزيت بين المللي هس�تند 
و آورده ارزي ب�راي كش�ور دارند، تامين 

مي شود. 
حم�ل ب�ار و ترانزي�ت مي توان�د جبران 
ضرر دهي مس�افر كش�ي ريل�ي و هزينه 
كردن در نقاط فاقد »تقاضاي ترابري« در 
كوتاه مدت باشد، اما در بلندمدت از دولت 
انتظار مي رود كه به دنبال اقتصادي كردن 

پروژه هاي ريلي باشد.

برش
  با نگاهي به پروژه هاي عمراني دولت ها 
و عقب ماندگ�ي زم�ان اجراي پ�روژه از 
برنامه، ناكار آمدي دستگاه اداري دولت 
مشخص مي ش�ود، منشأ اين نا كار آمدي 
عدم حساسيت به نرخ بازگشت سرمايه 
و بازده�ي پروژه ها اس�ت، در ه�ر پروژه 
اتالف زمان معادل با هزينه است و زماني 
كه بازده�ي پروژه مهم نباش�د زمان هم 

بي ارزش خواهد شد. 
در چنين ش�رايطي و با توجه به باالبودن 
تبعات ساخت خطوط ريلي غيراقتصادي 
راهكارهاي�ي  ب�راي جب�ران ضرردهي 
حمل و نقل ريلي وجود دارد، يكي از اين 
راهكارها واقعي سازي قيمت حامل هاي 
انرژي اس�ت كه  به معناي جذب درآمد و 

خلق جذابيت براي سرمايه گذار است. 
كاس�تن از هزينه ها براي ايجاد جذابيت 
براي سرمايه گذار، دومين راهكاري است 

كه مي تواند اجرايي شود. 
ام�ا درصورتي كه اي�ن راهكارها اجرايي 
نش�ود، نمي توانيم جريان س�رمايه را به 
بخ�ش ريلي هدايت كنيم و جاده، س�هم 
غال�ب جابه جاي�ي مس�افر را همچن�ان 
حف�ظ خواه�د ك�رد و برهمين اس�اس 
 تعداد تلف�ات جاده اي روند رو به افزايش 

خواهد داشت. 

برش
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مشتريان بانك ها هدف اصلي 
بدافزار جديد

افتا|پژوهشگران امنيتي حمالت فيشينگ فعالي را 
كشف كرده اند كه در حال انتشار تروجان دسترسي از 
راه دور RAT هستند و مشتريان بانكي را با كليدنگارها 
و سرقت كنندگان اطالعات هدف قرار مي دهد.  اين 
 WSH بدافزار جديد كه ابزار دسترس��ي از راه دور
 VBS نامگذاري ش��ده اس��ت، نوعي كرم مبتني بر
)ويژوال بيسيك اس��كريپت( است كه ابتدا در سال 
۲۰۱۳ ايجاد و منتش��ر شده اس��ت. سرعت انتشار 
WSH RAT بس��يار باال است، بطوري كه با وجود 
شروع انتشار در ۲ ژوئن )۱۶ خرداد(، در حال حاضر 
توسط يك عمليات فيشينگ و در قالب URL هاي 
مخرب و همچنين فايل هاي MHT و ZIP توزيع 
مي ش��ود. عالوه بر اين، اين تروجان به عوامل خود 
اجازه انجام حمالتي را مي دهد كه قادر به س��رقت 
گذرواژه ها از مرورگرهاي اينترنتي قربانيان و كاربران 
ايميل، كنترل رايانه هاي اهداف از راه دور، بارگذاري، 
دانلود و اجراي فايل ها و همچنين اجراي اسكريپت ها 

و دستورات از راه دور هستند.
حمالت فيشينگ توزيع كننده ضميمه هاي ايميل 
 URL، ZIP كه در قالب هاي WSH RAT مخرب
يا MHT هستند، مشتريان بانك هاي تجاري را با 
هدايت آنان به سمت دانلود فايل هاي ZIP حاوي اين 
بدافزار، هدف قرار مي دهند. پس از اجراي محتواي 
مخرب و برقراري ارتباط با سرور c۲، اين بدافزار سه 
محتواي مخرب را روي ماش��ين هاي آس��يب ديده 
قربانيان در قالب فايل ه��اي اجرايي PE۳۲ و تحت 
پوشش آرشيوهاي tar.gz.، به عنوان بخشي از مرحله 
دوم حمله، بارگيري كرده و روي سيستم قرباني قرار 
مي دهد. اين سه ابزار مخرب كليدنگار، ناظر اطالعات 
ايميل و ناظر اطالعات مرورگر هستند كه اپراتورهاي 
عمليات مخرب ب��راي جمع آوري مدارك و س��اير 
اطالعات حس��اس از آنها استفاده مي كنند. بدافزار 
WSH RAT همچنين داراي ويژگي كليدنگاري 
نيز هس��ت كه آن را قادر ب��ه از بين بردن روش هاي 
ضدبدافزار و غيرفعال ك��ردن UAC ويندوز كرده و 
ارسال دسته اي دستورات را به همه قربانيان حمله 
امكان پذير مي كند. كارشناسان معاونت فني مركز 
افتا مي گوين��د: در حال حاضر، س��ازندگان بدافزار 
WSH RAT، آن را تح��ت يك مدل اش��تراكي به 
فروش مي رسانند و تمام امكانات موجود در آن را براي 

خريداران فعال مي كنند.

محافظت موبايل هاي آينده 
از خود در برابر جيب برها

ديليميل| يك شركت سوئدي حق امتياز اختراع 
فناوري را ثبت كرده كه به موبايل ها كمك مي كند 
با رديابي س��ارقان از خود محافظت كنند. شركت 
اريكسون حق امتياز اختراع فناوري را ثبت كرده كه 
به موبايل هاي آينده كمك مي كند در برابر جيب برها 
از خود محافظت كنند. طبق اطالعات موجود، با نصب 
چنين فناوري در دستگاه هاي موبايل اگر فردي غير 
از مالك سعي كند دستگاه را بردارد، با رديابي ضربان 
قلب شناسايي مي شود. همچنين در صورت رديابي 
 lo-friction كاربر غيرمج��از، موبايل در حال��ت
قرار مي گيرد و لغزنده مي ش��ود. در نتيجه سارق به 
س��ختي مي تواند آن را بردارد. اين شركت سوئدي 
در حق امتياز اين اختراع خود توضيح داده اس��ت: 
در اين حال��ت كاربر غيرمجاز به س��ختي مي تواند 
موبايل را در دستانش كنترل كند. جالب آنكه همين 
فن��اوري به نام »اصط��كاك تطبيق��ي«    از افتادن 
موبايل هاي گرانقيمت و خرد ش��دن نمايشگرهاي 
آنها ني��ز جلوگيري مي كند. اريكس��ون در اين باره 
مي گويد: افزايش ميزان اصطكاك و حساسيت در 
حالت سبب مي شود كاربر راحت تر دستگاه را كنترل 
كند و در نتيجه از افتادن آن جلوگيري مي شود. اين 
شركت اميدوار است در آينده موبايل ها بتوانند مكان 
خود را رديابي كنند. به عنوان مثال دس��تگاه بطور 
خودكار متوجه شود در دستان كاربر قرار دارد يا در 
جيب او و در نتيجه س��طح اصطكاك را با توجه اين 
اطالعات هماهنگ كند. اريكس��ون در حق امتياز 
اختراع خود ذكر كرده با توجه به نازك تر و كوچك تر 
شدن موبايل ها تصميم به توسعه اين فناوري گرفته 
است. براي استفاده از اين فناوري احتماالً حسگرهاي 
مختلفي در دستگاه نصب شود از جمله حسگرهاي 
بيومتريك، اثر انگشت و شناسايي بصري فرد. عالوه 
بر آن حسگرهاي نور و سرعت سنج مكان دستگاه را 
رديابي مي كنند. هنوز مشخص نيست اين فناوري چه 
زمان ارايه مي شود اما حق امتياز اختراع مذكور فوريه 

سال جاري ذكر شده است.

كنترل گوشي با قاب هوشمند
گيزمگ| محققان دانشگاه كلمبيا موفق به ابداع ابزار 
كوچكي شده اند كه امكان تاثيرگذاري و كنترل تلفن 
همراه را بدون اتصال سيمي يا بلوتوثي فراهم مي كند.  
اين روش به شما اجازه مي دهد تا فشردن دكمه هاي 
كليدي را بدون نياز به اتصال با گوشي با سيم يا بلوتوث 
انجام دهيد. راز اين روش در يك برنامه همراه است 
كه روي شتاب سنج گوشي يا واحد اندازه گيري دروني 
)IMU( آن تأثير مي گذارد. اين سيس��تم مي تواند 
انواع ورودي هاي مكانيكي را با احساس حركت هاي 
كوچك و ناگهاني در موقعيت گوشي در فضا بگيرد. 
اين ورودي هاي كوچك مكانيكي كه محققان توسعه 
داده اند »ويجت« ناميده مي شوند و مي توان آنها را به 
عنوان ماژول روي يك قاب اضافه كرد. اين ويجت ها 
حجم چنداني به گوشي اضافه نمي كنند، هزينه زيادي 
هم ندارند و مهم تر از همه اينكه به هيچ منبع قدرتي 
نياز ندارند. مثال زماني كه مي خواهيد يك نقشه يا يك 
عكس را بزرگنمايي كنيد و تنها مي توانيد از يك دست 
خود استفاده كنيد، مي توانيد يكي از اين ويجت ها را 
براي اين كار تنظيم كنيد تا با فشار آن عمل مورد نظر 
شما انجام شود. همچنين وقتي براي انجام يك بازي 
نياز داريد كه تمام صفحه را ببينيد و انگشتانتان مزاحم 

نباشند مي توانيد از اين ويجت ها استفاده كنيد.

تسلط  فناوري  بر جهان

هوش مصنوعي فوق پيشرفته؛ تهديدي براي آينده  بشر
گروهدانشوفن   

  درست س��ه ونيم ميليارد سال پيش، شكل هاي اوليه 
حيات روي زمين به وجود آمدند. چهار ميليون س��ال 
پيش بود ك��ه ظرفيت مغز هومونيده��ا )ميمون هاي 
شبه انسان( به طرز چشمگيري افزايش يافت و پنجاه هزار 
سال پيش، انس��ان خردمند ظهور كرد، ۱۰ هزار سال 
پيش، تمدن به وج��ود آمد و ۵۰۰ س��ال پيش، چاپ 
اختراع شد. از زمان اختراع كامپيوتر ۵۰ سال مي گذرد 
و حاال بشر در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن 
هوش مصنوعي از انس��ان پيشي مي گيرد و بسياري از 
صاحب نظران معتقدند در صورت اين اتفاق فاجعه اي 

بزرگ رخ مي دهد .
اصطالح »هوش مصنوعي« يا شبيه س��ازي هوش در 
كامپيوترها يا ماشين ها به سال ۱۹۵۶، يعني يك دهه 
پس از اختراع اولين كامپيوترهاي ديجيتال الكترونيكي 
بازمي گردد. هوش مصنوعي در ابتدا زمينه اي اميدبخش 
بود، اما در دهه ۱۹۷۰ و زماني كه پيش بيني هاي اوليه 

محقق نشدند، زمستان هوش مصنوعي آغاز شد.
گفته مي شود پنجاه يا صد سال آينده، هوش مصنوعي 
دانشي بيش از كل جمعيت جهان خواهد داشت. در آن 
زمان، اين هوش مي تواند هر نشانه متصلي را در جهان 
كنترل كند. محققاِن پيش گام در حوزه هوش مصنوعي، 
آن زمان را دوراني مي دانند كه اين هوش به فرمانرواي 

بي رقيب جهان تبديل خواهد شد.
طبق تعريف گفته شده، اگر هوش مصنوعي مغز انسان 
را در حوزه هايي پشت س��ر بگذارد، به فرمانرواي بسيار 
قدرتمندي تبديل خواهد شد كه احتماال فراتر از اختيار 
ما عمل مي كند. به همين ترتيب، همانطوركه سرنوشت 
بسياري از حيوان ها بيش از خودشان به عملكرد گونه 
برتر، يعني انسان، بستگي دارد، سرنوشت آينده  انسان ها 

نيز به هوش برتر وابسته خواهد بود.
دراين ميان، انسان ها يك برتري دارند و آن اين است كه 
حركت اول را در اين نبرد انجام مي دهند. درواقع مشكل 
اصلي، مهار پيشرفت اين هوش است. مهندسي كردن 
وضعيتي براي بهتركردن رشد سريع هوش مصنوعي، 

مساله پيش روي انسان ها خواهد بود.
تحقيقات نش��ان مي دهد هوش مصنوعي تا پايان اين 
قرن، به اندازه انس��ان هوش��مند خواهد شد. بوستروم 
اعتقاد دارد سرعت رش��د اين هوش بسيار سريع است 
و قطع��ا پس از اين قرن، جاي انس��ان را خواهد گرفت. 

به گفته او، هوش مصنوعي نبايد در برنامه هاي پيشرفتي 
انسان ها باشد. بوستروم فيلسوفي تكنولوژيست است 
و توصيه مي كند انس��ان ها به آنچه درحال س��اختش 
هستند، نگاه دقيق تري بيندازند. دنيايي كه ماشين هاي 
متفكر اداره اش مي كنند، از ديدگاه او خطرناك خواهد 
بود. به بيان ديگر، اين ماش��ين هاي هوشمند در آينده 
حافظ ارزش هاي ما خواهند بود يا ارزش هاي مخصوص 

خودشان را دارند؟
مكس تگمارك، فيزيكدان و كيهان ش��ناس دانشگاه 
MIT، در مصاحب��ه اي به مش��كالت توس��عه هوش 
مصنوعي اش��اره مي كن��د. از منظ��ر او، باي��د عواقب 
مخفي س��اخِت هوش كامال توان��ا را درنظر بگيريم. به 
اعتقاد تگم��ارك، هوش مصنوعي براي تخريب دنيا به 
شيطاني بودن يا قرارداشتن در حالت رباتيك خاص نياز 
ندارد. درواقع، او مشكل اصلي هوش مصنوعي را اهداف 

خراب كارانه نمي داند و تنها، توانايي فراوان تفكر است كه 
او را نگران مي كند. هوش مصنوعي قوي در رسيدن به 
اهدافش بسيار خوب عمل مي كند. مشكل وقتي ايجاد 

مي شود كه اهداف او با اهداف ما هم خواني ندارد.
به گ��زارش زوميت، دن ب��راون، نويس��نده كتاب راز 
داوينچي، نيز اعتقاد دارد هوش مصنوعي روي عقيده ها 
و ديدگاه هاي انسان ها درباره خدا و دين هم تأثيرگذار 
خواهد بود. ايالن ماسك هم پيش ازاين گفته بود هوش 
مصنوعي بيش ازحد قدرتمند گونه انسان را ازبين خواهد 
برد. سوزان اشنايدر، محقق ديگر اين حوزه از دانشگاه 
كنتيكت معتقد اس��ت نوع بسيار پيشرفته اي از هوش 
مصنوعي هم اكنون نيز وجود دارد. به گفته او، اين هوش 
مصنوعي از س��ال هاي بس��يار دور وجود داشته است. 
اشنايدر در اين باره مي گويد: من معتقدم پيشرفته ترين 
جوامع بيگانه ساختار زيستي ندارد. درواقع، پيچيده ترين 

تمدن ها فراتر از خصوصيات ذاتي هس��تند و فرمي در 
شكل هوش مصنوعي يا سوپرهوش بيگانه اي دارند.

بر اس��اس اين گزارش در سال ۲۰۱۰، تاجري كه براي 
شركت سهام مشترك Waddel & Reed كار مي كرد، 
هزاران قرارداد به تاريخ آينده را به فروش رساند؛ اما اين 
ش��ركت در نرم افزار خود، يك متغي��ر كليدي را از قلم 
انداخته بود. اين متغير الگوريتمي براي اجراي مبادله 
كاال بود. درنهايت اين خطا منجر به خسارتي تريليون 

دالري شد.
برخي پژوهش��گرهاكه در خص��وص هوش مصنوعي 
تحقيق مي كنند معتقدند: درصورتي كه ساختار پاداش 
هوش مصنوعي فوق انساني به درستي برنامه ريزي نشود، 
حتي اهداف خيرخواهانه هم مي توانند پاياني مخرب 
داشته باش��ند. براي مثال، فيلسوف دانشگاه آكسفورد 
نيك بوستروم در كتاب خود به نام ابرهوش، به يك مامور 

تخيلي اشاره مي كند كه براي توليد تعداد زيادي گيره 
كاغذ طراحي شده است. در اين نمونه ممكن است هوش 
مصنوعي حتي اتم هاي بدن انسان را به عنوان ماده خام 

مناسب براي توليد گيره ها تشخيص دهد.
از سوي ديگر برخي معتقدند هنوز براي نگراني در مورد 
محدود كردن هوش مصنوعي فوق هوشمند زود است 
زيرا درك جامع��ي از آن وجود ندارد. به عقيده گروهي 
ديگر، تمركز بر بازيگران س��ركش فن��اوري، توجه به 

مشكالت مهم تر و ضروري تر را كمرنگ مي كند.
براي مثال اغلب الگوريتم ها توس��ط سفيدپوستان يا 
براساس داده هايي طراحي مي شوند كه به آنها گرايش 
دارند. به اعتقاد تالي��ن برنامه نويس كامپيوتر و محقق 
هوش مصنوعي، رسيدن به امنيت هوش مصنوعي كار 
دشواري اس��ت. درصورتي كه هوش مصنوعي به اندازه 
كافي هوش��مند باش��د، درك بهتري از محدوديت ها 
خواهد داشت. تالين چنين شرايطي را به بيدار شدن در 
زنداني تشبيه مي كند كه به دست يك مشت كودك پنج 
ساله و كور ساخته شده است. همين مساله براي هوش 
مصنوعي هوشمند صحت دارد و درك آن از زندان و رفع 
محدوديت ها مي تواند بسيار فراتر از خالق انساني باشد.

هيجان انگيزترين پژوهش، يافت��ن راهي براي احترام 
هوش مصنوع��ي به ارزش هاي انس��اني اس��ت. البته 
پژوهشگرها مي خواهند ازطريق آموزش هوش مصنوعي 
به اين هدف برسند، نه صرفا برنامه ريزي آن . در دنيايي 
كه با سياس��ت هاي متعصبانه احاطه شده است، مردم 
نگران روش ها و اصول متفاوت هس��تند. اما به عقيده 
تالين، انس��ان ها باوجود تمام تفاوت ها، نقاط مشترك 
زيادي دارند؛ بنابراين هوش مصنوعي هم مي تواند قوانين 

مشترك را تشخيص دهد.
در چنين ش��رايطي، بايد جنبه كمتر منطقي انسان را 
به هوش مصنوع��ي آموزش داد. براي مثال انس��ان ها 
جمالتي با معناي غيرمستقيم را به كار مي برند؛ يا گاهي 
اولويت هاي انس��ان با يكديگر در تضادند. دراين ميان، 
مسيرهاي داده اي اپليكيشن ها و شبكه هاي اجتماعي 
مي توانند منبع خوبي ب��راي آموزش هوش مصنوعي 
باشند. بااين حال به عقيده تالين بايد در اين زمينه تالش 
كرد زيرا ريسك هوش مصنوعي باال است. او مي گويد: 

بايد جلوتر از زمانه خود فكر كنيم. درصورتي كه منافع 
هوش مصنوعي با منافع انسان مشترك نباشد، توليد 

آن خطاي غيرقابل جبران و وحشتناكي خواهد بود.

انگجت| به تازگي يك ربات ظرفش��و ساخته شده 
كه مي تواند بشقاب هاي كثيف را در رستوران ها طي 
چند ثانيه تميز كند و با اس��تفاده از دوربين مجهز به 

هوش مصنوعي از تميزي آنها اطمينان حاصل كند.
رس��توران و غذاخوري هاي مختلف با كمبود كارگر 
براي ظرف شس��تن روبرو هس��تند. زيرا اين ش��غل 

جذابيتي ندارد و دستمزد آن نيز بسيار اندك است.
در همين راستا ش��ركت Dishcraft معتقد است 
ربات ها مي توانند اين مش��كل را برطرف كنند. اين 
ش��ركت به تازگي از يك ماشين ظرفشويي رباتيك 
رونمايي كرده كه مي تواند انبوهي از ظرف هاي كثيف 

را در آشپزخانه هاي تجاري تميز كند.
هنگامي كه مشتريان بشقاب هاي كثيف را روي يك 
چهارچرخه مخصوص قرار مي دهند، يكي از خدمه 
رستوران آن را به سمت ربات مي برد. از آن نقطه به بعد 
ماشين ظرفشويي بشقاب را بر مي گرداند و با استفاده 
از آب سرد و يك برس مخصوص سطح آن را در چند 

دقيقه تميز كند.
در مرحله بعد دوربين هاي مجهز به هوش مصنوعي 
بشقاب ها را براي تميزي بررسي مي كنند. در صورتي 
كه بشقاب كاماًل تميز ش��ده باشد به آبچكان ارسال 

مي شود.
ش��ركت ها مي توانند اين ربات را اجاره كنند و آن را 
در آشپزخانه هايش��ان نصب كنند. ام��ا عالوه بر آن 
مي توانند از خدمات Dishcraft نيز استفاده كنند 
كه طي آن بش��قاب هاي كثيف خارج از رستوران يا 

آشپزخانه شسته مي شوند.
هنوز قيمت اين ربات مشخص نشده است اما به نظر 
مي رسد بهاي آن براي استفاده در خانه چندان مناسب 
نيس��ت.اين درحالي اس��ت كه نگراني هايي درباره 

عواقب اتوماسيون وجود دارد.

رباتي كه مي تواند ظرف هاي 
رستوران را بشويد

روسيريانووس�تي|روس ها از فضانورد اماراتي با 
غذاي ملي اين كشور پذيرايي خواهند كرد. در فهرست 
غذايي هزا المنصور سه غذاي ملي را انتخاب كرده تا در 
زمان اقامت در ايستگاه فضايي بين المللي مصرف كند.

بطور معمول فضانوردان اعزامي به ايس��تگاه فضايي 
بين المللي از يك رژيم غذايي استاندارد بايد استفاده 
كنند، ام��ا هر كدام از فضان��وردان مي توانند در جيره 
اضافي، غذاي مورد عالقه خود را سفارش دهند. بطور 
مثال طي پرواز چارلز سيموني، مدير اجرايي پيشين 
مايكروس��افت و اقامت ۱۰ روزه او در ايستگاه فضايي 
بين المللي، س��يموني برنامه غذايي ويژه اي به همراه 
برد كه ش��امل كباب بلدرچين، گوشت سينه اردك، 
رشته هاي گوشت مرغ همراه با سيب زميني، تكه هاي 
سيب با فوندان )نوعي خمير از شكر و آب و خامه كه روي 
شيريني يا داخل آن مي گذارند(، پودينگ برنج شيرين 

شده با ميوه و كيك سمولينا )گندم( با برگه زردآلو!!
در جريان پرواز كيهان نورد كره اي نيز كارشناس��ان 
كره اي با كم��ك متخصصين صناي��ع غذايي روس، 
كيمچي، غذاي سنتي كره را در برنامه غذايي كيهان نورد 
خود قرار دادند زيرا مسووالن كره اي معتقد بودند وجود 
آن در ص��ورت غذايي، باعث آرام��ش رواني فضانورد 
كره اي خواهد شد. عايشه آل تامي سرآشپز قطري در 
گفت وگو با رسانه هاي روسيه در مورد اينكه نخستين 
فضانورد امارات متحده عرب در ايس��تگاه بين المللي 
فضايي كدام غذاها را خواهد خورد از پنج غذاي پيشنهاد 
شده، سه غذا به نام هاي سالن، مادوروبو و باالت مورد 
پذيرش قرار گرفته است. الزم به ذكر است كه در فضا، 
ذوق و س��ليقه غذايي انس��ان تغيير مي كند. خيلي از 
غذاهايي كه در زمين باب ميل انسان بوده، زياد مورد 
توجه ق��رار نمي گيرد و برعك��س چيزهايي كه اينجا 

چندان مورد توجه نبوده، اشتها برانگيز مي شوند.

غذاي ملي امارات در ايستگاه 
فضايي بين المللي

آرافآي| مدير ناسا در اظهارنظري اعالم كرد انفجار 
كپس��ول دراگون در ماه آوريل برنامه هاي اين سازمان 
براي ارسال فضانوردان به فضا از خاك امريكا را به تعويق 
انداخته اس��ت. »جيم بريدنستاين« مدير ناسا معتقد 
است انفجار كپس��ول دراگون شركت اسپيس ايكس 
در ماه آوريل برنامه اين سازمان براي ارسال فضانوردان 
به آسمان از خاك امريكا را به تعويق انداخته است. وي 
هنگام س��خنراني در نمايش��گاه هوايي پاريس به اين 
موضوع اش��اره كرد. البته او توضيحات واضحي درباره 
 جدول زمانبندي دقيق پرواز برنامه چند ميليارد دالري

 Commercial Crew Program ن��داد و فقط 
گفت درباره نتايج تحقيقات درباره اين حادثه از پيش 
قضاوت نمي كند. وي درباره انفجار كپسول دراگون به 
خبرنگاران گفت: هيچ شكي وجود ندارد كه برنامه ها تغيير 
مي كند. برنامه پرواز بطور حتم همان برنامه اوليه نخواهد 
بود. اظهارنظر بريدنستاين ترديدهاي بيشتري درباره 
هدف الون ماسك براي ارس��ال فضانوردان به ايستگاه 
فضايي بين المللي از خاك امريكا در سال جاري ميالدي 
ايجاد كرد. اين درحالي است كه سال هاي متمادي امريكا 
براي ارسال فضانوردان به ايستگاه فضايي بين المللي به 
روسيه متكي است و برنامه ارسال تجاري خدمه به فضا 

نيز با هدف تغيير اين روند ارايه شد.

تعويق در برنامه »ناسا« به دليل 
انفجار در اسپيس ايكس 

انگجت| بنياد موزيال سازنده مرورگر فايرفاكس به 
كاربران آن هشدار داده كه هر چه سريع تر بايد مرورگر 
يادش��ده را براي در امان ماندن از خطرات يك حفره 

امنيتي به روز كنند.
به روز رس��اني امنيتي موزي��ال براي نس��خه ۶۷.۰.۳ 
فايرفاك��س و فايرفاكس ESR ۶۰.۷.۱ عرضه ش��ده 
اس��ت. موزيال هش��دار داده ك��ه در ص��ورت عدم به 
روزرساني فايرفاكس هكرها مي توانند كنترل رايانه هاي 
آسيب پذير را در دست گرفته و اطالعات آنها را سرقت 

كنند.
آژانس امنيت زيرساخت ها و امنيت سايبري امريكا هم 
با صدور هش��دار از كاربران خواسته تا هر چه سريع تر 

وصله هاي امنيتي فايرفاكس را نصب كنند.
اولين بار كارشناس��ان امنيتي گ��وگل از وجود حفره 
يادش��ده در فايرفاكس خبر دادند كه در زمان اجراي 
كدهاي جاوا اسكريپت فعال مي شود و تزريق كدهاي 
مخرب را به رايانه ه��ا از طريق صفحات وب و در زمان 

بازديد از آنها ممكن مي كند.
 وصله هاي به روزرس��ان فايرفاكس براي نسخه هاي

 ۳۲ و ۶۴ بيتي ويندوز و لينوكس و همين طور سيستم 
عامل مك طراحي و عرضه ش��ده و از سايت موزيال در 

دسترس است.

شناسايي حفره امنيتي 
خطرناك در فايرفاكس

زددينت| بررس��ي هاي موسسه پژوهشي اي دي سي 
نشان مي دهد از راه رسيدن اينترنت اشياء و اتصال انبوهي از 
دستگاه ها به فضاي مجازي موجب توليد ۷۹.۴ زتابايت داده 
تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد. بررسي هاي موسسه پژوهشي اي 
دي سي نشان مي دهد از راه رسيدن اينترنت اشيا و اتصال 
انبوهي از دستگاه ها به فضاي مجازي موجب توليد ۷۹.۴ 
زتابايت داده تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد. بر اساس تحقيقات 
موسسه مذكور تا سال ۲۰۲۵ بيش از ۴۱.۹ ميليارد دستگاه 
به اينترنت اشيا متصل مي شوند كه از جمله آنها مي توان 
به انواع دستگاه هاي برقي، خودروها، حسگرها، دوربين ها 
و سيستم هاي صنعتي اشاره كرد. آي دي سي بر اين باور 
است كه اين داده ها س��وژه هاي متنوعي خواهند داشت 
كه از اطالعات بهداش��تي، تا شرايط محيط اطراف برخي 
دستگاه ها، اطالعات سيس��تم هاي نظارتي و غيره را در بر 
مي گيرند. رشد ساالنه تعداد دستگاه هاي متصل به اينترنت 
اشيا از سال ۲۰۱8 تا سال ۲۰۲۵ بطور متوسط برابر با ۲8.۷ 
درصد خواهد بود و طي اين مدت داده هاي پزشكي و صنعتي 
حوزه اينترنت اشيا بيش از ساير موارد افزايش مي يابد. يكي 
از عوامل اين رشد، شكل گيري و افزايش نفوذ شبكه هاي 
مخابراتي نس��ل پنجم خواهد بود كه از سرعت و امكانات 
فراواني برخوردارند. گفتني است كه هر زتابايت برابر با ۱۰ 

به توان ۲۱ است.

 توليد 79.4 زتابايت داده
با دستگاه هاي اينترنت اشيا 

ديل�يميل|محققان دانش��گاه گالس��كو براي 
نخستين بار با نفوذ به مغز انسان موفق به دستيابي 
به كدهايي ش��دند كه تصور انس��ان از چهره خود 
و ديگ��ران را ش��كل مي دهد و بر همين اس��اس به 

بازسازي چهره افراد پرداختند.
انسان بر مبناي خاطراتي كه از چهره خود و ديگران 
دارد برخي ويژگي هاي كليدي صورت هاي مختلف 
را به خاطر مي سپارد كه شناسايي آنها را نيز ممكن 

مي سازد.
پژوهشگران دانشگاه كالس��كو با طراحي يك نرم 
افزار رايانه اي و انجام آزمايش هايي موفق به تحليل 
داده هايي شدند كه انسان ها از آنها براي شناسايي 
چه��ره افراد اس��تفاده مي كنن��د. اي��ن يافته ها به 
خصوص براي شناس��ايي دقيق چهره جنايتكاران 
قابل اس��تفاده خواهد بود. زيرا ترسيم چهره آنها را 
بر مبناي داده هاي حافظه شاهدان عيني به شكلي 

دقيق ممكن مي كند.
اين دس��تاورد علمي در حوزه ه��اي ديگري مانند 

بازي هاي ويدئويي و ه��وش مصنوعي نيز كارآيي 
خواهد داش��ت. دقت اين روش در حد قابل قبولي 
است و موجب تمايز قابل قبول ميان چهره اي افراد 

گوناگون مي شود.
در ح��ال حاض��ر ي��ك پاي��گاه داده از ۳۵۵ چهره 
ديجيتالي كه به همين شيوه به دست آمده، ايجاد 
شده كه قرار است بر اساس آنها مدل هاي سه بعدي 
ديگري براي تسهيل پيشبرد اين طرح ايجاد شود. 
از اين مدل ها براي راستي آزمايي نتايج آزمايش ها 

و ارتقاي نتايج پژوهش ها هم استفاده خواهد شد.

هك مغز انسان براي بازسازي چهره  افراد
سايبر

زددينت| فيس بوك سرانجام راه اندازي پالتفورم ارز 
مجازي خود موسوم به كاليبرا را تاييد كرده و شركت هاي 
اعتباري مشهوري همچون ويزا، مستركارت و پي پال از 

حمايت از آن خبر داده اند.
انگجت، گفته مي ش��ود فيس بوك براي ارايه خدمات 
در حوزه ارز مج��ازي به برخي ش��ركت هاي خارجي 
و ني��ز صرافي هاي انالين فعال در اين زمينه متوس��ل 

خواهد شد.
در عي��ن حال فيس بوك تاييد كرده ك��ه از يك عنوان 
تجاري جديد براي ارز ديجيتال خود به نام ليبرا استفاده 
خواهد كرد و يك انجمن به همين نام سياست گذاري 
در اين زمينه را بر عهده خواهد گرفت. اين انجمن يك 
سازمان چندمنظوره و مستقل خواهد بود كه مقر مركزي 

آن در شهر ژنو سويس واقع خواهد بود.
از جمله اعض��اي اين انجمن كه فعال ۲8 س��ازمان در 
تاسيس آن مشاركت كرده اند، مي توان به پي پال، ويزا، 
مستركارت،  اي بي، اسپاتيفاي، اوبر، ليفت، وودافون و 
غيره اشاره كرد كه همگي از جمله نام هاي برتر در دنياي 

فناوري محسوب مي شوند. ليبرا يك ارز ديجيتال مبتني 
بر بالك چين اس��ت كه محدود به اين شركت نخواهد 
ماند و قرار است ميلياردها نفر براي استفاده از خدمات 
مالي از آن استفاده كنند، بدون آنكه نيازي به باز كردن 
حساب بانكي داشته باشند. تصميم گيري نهايي در مورد 
ارز يادشده نه توسط فيس بوك بلكه توسط انجمن ليبرا 
صورت مي گيرد كه اعضاي آن به زودي به صد شركت 

و موسسه مي رسد.
قرار است كيف پول كاليبرا هم تا سال ۲۰۲۰ راه اندازي 
شود كه متشكل از پيام رسان فيس بوك، واتس اپ و يك 

اپليكيشن ديگر است. اين در حالي است كه رييس كميته 
خدمات مالي مجلس نمايندگان امريكا خواستار تعليق 
ارايه خدمات ارز ديجيت��ال فيس بوك تا زمان مطالعه 
دقيق اين موضوع از سوي كنگره و رگوالتوري اين كشور 
شد. پيش از اين، شرود براون يكي ديگر از اعضاي كميته 
بانكي سناي امريكا هم گفته بود: ارز ديجيتال فيس بوك 
به اين شركت مزيت رقابتي ناعادالنه اي در قياس با رقباي 
خود مي بخشد و باعث مي ش��ود اين شركت اطالعات 
فراواني در مورد نقل و انتقاالت مالي جمع آوري كرده و 
بتواند فرايندهاي بانكي زيادي را در سراسر جهان كنترل 
كند. اين در حالي است كه فيس بوك در حال حاضر هم 

بسيار بزرگ و قدرتمند شده است.
هر دوي اين افراد خواس��تار بررس��ي دقيق پ��روژه ارز 
ديجيت��ال فيس بوك توس��ط رگوالت��وري و مقامات 
مربوطه در امريكا شده اند. فيس بوك هم در واكنش به 
اين نگراني ها بيانيه اي صادر كرده و تصريح نموده كه اين 
شركت همزمان با پيشبرد امور به سواالت نمايندگان 

كنگره پاسخ خواهد داد.

حمايت »ويزا«، مستركارت و »پي پال« از ارز مجازي فيس بوك
فراسو

رويداد
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داليل افزايش قيمت مواد لبني 

رييس مجمع عالي كارآفرينان: 

افزايش قيمت لبنيات  ناشي  از هزينه هاي  توليد  است

بهبود وضعيت اقتصادي كشور در گرو توسعه كارآفريني است

گروهبنگاهها|
مصرف محصوالت لبني از جمله موضوعاتي اس��ت كه 
به طور مستقيم بر سالمت جامعه تاثير دارد؛ بنابراين هر 
گونه تغيير و تحول در قيمت آن به طور مس��تقيم تغذيه 
خانواده هاي ايران��ي را تحت تاثير قرار مي دهد. از ابتداي 
سال 98 توليد كنندگان صنايع لبني طي درخواستي از 
س��تاد تنظيم بازار خواستند تا با توجه به افزايش قيمت 
مواد اوليه با افزايش قيمت اين بخش موافقت شود. اما در 
شرايطي كه هنوز درخواست صنايع لبني براي افزايش 
قيمت محصوالتشان از سوي ستاد تنظيم بازار تصويب و 
ابالغ بررسي و اعالم نشده برخي از آنها طي هفته هاي اخير 
اقدام به افزايش قيمت محصوالت خود كرده اند ديروز وزير 
جهاد كشاورزي افزايش قيمت لبنيات را ناشي از افزايش 
هزينه هاي تمام شده توليد دانست و گفت: براي ادامه توليد 
بايد از توليدكنندگان حمايت كنيم زيرا اگر توليدكننده اي 
ضرر ببيند و به توليد ادامه ندهد به طور حتم شرايط بدتر 
مي شود. محمود حجتي در جمع خبرنگاران درباره گراني 
قيمت لبنيات و احتمال كاهش مص��رف افزود: در حال 
حاضر نه تنها سرانه مصرف لبنيات پايين نيامده بلكه توليد 
افزايش پيدا كرده است، بنابراين نگراني در اين خصوص 
نداريم. وي اظهار داش��ت: آنچه به ما برمي گردد قيمت 
ابالغي شيرخام توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
بر مبناي هزينه هاي تمام شده توليد است كه براي اجرا 
ابالغ ش��ده اس��ت و در بازار بايد كنترل بيشتري توسط 
دستگاه هاي نظارتي صورت بگيرد. حجتي تصريح كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادي هزينه توليد دامداران افزايش 
پيدا كرده است، دامدار كه نبايد محصولش را زير قيمت 
تمام ش��ده عرضه كند. آيا در صورت ضرر به توليد ادامه 
مي دهد. وزير جهاد كش��اورزي تصريح كرد: هزينه هاي 
توليد شيرخام ۲۶ درصد به هزينه نهاده هاي وارداتي و ۷۴ 
درصد به هزينه هاي داخلي از جمله علوفه دامي، يونجه، 

ذرت، دس��تمزد كارگري و غيره برمي گردد كه توس��ط 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان بررسي مي شود كه 
قيمت يك ليتر شير براي توليد بهينه بايد چه مبلغي باشد. 
وي اضافه كرد: در اين شرايط توليد كننده نيز موظف است 
محصول خود را طبق نرخ تنظيم بازار در اختيار صنعت قرار 
دهد. حجتي افزود: بطور حتم نهاده هاي دامي كه امروز با 
ارز ۴۲۰۰ دالري وارد كشور مي شود، اگر با ارز نيمايي وارد 
شود نرخ فرآورده هاي لبني افزايش بيشتري پيدا مي كند 
بنابراين دولت با تخصيص ارز رسمي نه تنها از توليدكننده 

داخلي بلكه از مصرف كنندگان نيز حمايت مي كند.

   افزايش 14درصدي قيمت لبنيات
در تايي��د صحبت هاي حجت��ي، باكري دبي��ر انجمن 
صنفي صنايع لبني ني��ز اعالم كرد كه با توجه به افزايش 
هزينه هاي توليد قيمت هاي پيش��نهادي خ��ود را براي 
افزايش ۱۴ درصدي قيمت لبنيات به س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان ارايه داديم كه بعد از 
بررسي و تأييد از سوي اين سازمان، به ستاد تنظيم بازار 
براي تصويب و ابالغ ارس��ال خواهد شد. وي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا اين افزايش قيمت كه هنوز تأييد 
نشده، مشمول صنايع لبني هم مي شود كه در سال گذشته 
و امس��ال طي چندين مرحله قيمت محصوالتش��ان را 
افزايش دادند؟! گفت: مالك اصلي، نرخ ابالغ شده از سوي 
ستاد تنظيم بازار در آذر ماه سال گذشته است و افزايش 
قيمت ها براساس آن روي محصوالت لبني اعمال خواهد 
ش��د. اين اظهارات در حالي مطرح ش��د كه بررسي هاي 
ميداني نشان مي دهد برخي از برندهاي مطرح در صنايع 
لبني در چند روز اخير اقدام به افزايش قيمت ماست و پنير 
كرده اند به گونه اي كه قيمت هر بس��ته پنير ۴۰۰ گرمي 
را تا ۷,۲۰۰ تومان افزايش داده اند در حالي كه پنير ۴۰۰ 
گرمي براساس آخرين مصوبه س��تاد تنظيم بازار مورخ 

۱۳ آذرماه سال گذشته بايد ۶,9۰۰ تومان قيمت گذاري 
شود. همچنين ماس��ت ۵۰۰ گرمي كم چرب و پر چرب 
۴,۴۰۰ تومان فروخته مي شود و قيمت انواع ماست 9۰۰ 
گرمي به 8,۵۰۰ تومان رس��يده است همچنين ماست 
يك كيلو و ۵۰۰ گرمي ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و دبه ماست 
۲.۵ كيلوگرمي ۱8 هزار و ۵۰۰ تومان فروخته مي شود. 

اين قيمت ها در حالي در ب��ازار وجود دارد و صنايع لبني 
محصوالتش��ان با اين نرخ ها مي فروش��ند كه در مصوبه 
آذرماه س��ال گذشته س��تاد تنظيم بازار، قيمت رسمي 
ماست 9۰۰ گرمي پرچرب ۴۷۵۰ تومان، ماست دبه اي 
۲.۵ كيلوگرمي كم چرب ۱۰ هزار و 9۰۰ تومان و ماست 
دب��ه اي ۲.۵ كيلوگرمي پرچرب ۱۱ ه��زار و ۷۰۰ تومان 

تعيين شده اس��ت. بايد ديد نمودار افزايش قيمت اقالم 
لبني تا كجا به رشد صعودي خود ادامه مي دهد؛ بر اساس 
اعالم مسووالن دولتي در صورت پايان نوسانات مواد اوليه 
و هزينه هاي توليد روند صعودي قيمت ها در اين بخش 
نيز كاهش خواهد يافت؛ موضوعي كه براي تحقق آن بايد 

منتظر روزهاي آينده و اخبار تازه در اين زمينه باشيم.

گروهبنگاهها|
امين ش��اكري در هماي��ش ملي اقتص��اد، مديريت 
و كارآفرين��ي ك��ه با حض��ور جمعي از مس��ووالن و 
مقامات كشور و كارآفرينان برگزار شد، گفت: يكي از 
شاخصه هاي مهم در توسعه يافتگي اقتصادي، ميزان 
توسعه كارآفريني و محيط كسب و كار است. در تمامي 
مدل هاي توس��عه اقتصادي، روي مبحث كارآفريني 
تاكيد وي��ژه اي دارند. كارآفرين��ي پيامدهاي مثبت 
بسياري در جامعه داشته و كارآفرينان به عنوان موتور 

محرك اقتصادي، نقش بسزايي در اشتغالزايي دارند.
به گ��زارش خبرنگار تعادل، او با بي��ان نحوه مديريت 
كارآفريني و كس��ب و كار در كشورهاي توسعه يافته 
اقتصادي گفت: در ادبيات جديد اكو سيستم كارآفريني، 
از واژه ارزش آفريني به جاي كارآفريني و رهبري به جاي 
مديريت استفاده مي كنند. وي در ادامه افزود: يكي از 
مشكالت عدم توسعه كارآفريني در كشور، عدم توسعه 
آموزش ه��اي مهارتي، سيستم س��ازي و مهارت هاي 
انساني در كسب و كار است كه بسياري از كسب و كارها 

را با چالش هاي جدي مواجه كرده است.
رييس مجمع عالي كارآفرينان با اشاره به دو ديدگاه رايج 
در حوزه كارآفريني خاطرنشان كرد: دو ديدگاه كلي در 
حوزه كارآفريني وجود دارد، يك ديدگاه كارآفريني بر 
اساس ايده، نوآوري و خالقيت بوده و ديگري بر اساس 

كشف فرصت هاي كارآفرينانه در فرايند بازار و اقتصاد 
كه هر دو بر بهبود مس��تمر محيط كسب و كار تاكيد 
دارند. او در ادامه با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد كشور 
افزود: به زعم بس��ياري از كارشناسان، صاحب نظران 
و فعاالن اقتصادي، يك��ي از راهكارهاي كليدي براي 
برون رفت از وضعي��ت نگران كنن��ده كنوني اقتصاد 
كش��ور و مقابله با تحريم هاي ظالمانه، التزام عملي به 

اجراي سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي و توسعه 
اقتصاد دانش بنيان است كه اين موضوع مي بايست با 
بازنگري در قوانين و مقررات موجود و اصالح بسياري 
از فرآيندهاي اداري و بروكراس��ي هاي پيچيده بيش 
از هر زمان ديگري در دس��تور كار نهادهاي اجرايي و 
حاكميتي قرار گيرد. ش��اكري گف��ت: در حال حاضر 
شاهد بعضًا س��وء مديريت هايي در كشور هستيم كه 

به جاي تسهيل گيري در فضاي كسب و كار و برطرف 
كردن موانع س��ر راه كارآفرين��ان و فعاالن اقتصادي، 
عماًل باعث توقف، مانع حركت و پيش��رفت مي شوند. 
وي خاطرنش��ان كرد: تحريم هاي اقتصادي بازارهاي 
كشور را از حالت تعادلي خارج كرده و  نقدينگي باالي 
كشور به هرسمت كه حركت مي كند، موجب اخالل 
در آن بازار خواهيم بود.يكي از كارهايي كه مي بايست 
به طور ريش��ه اي مورد بحث و بررس��ي و همفكري با 
اقتصاد دانان ق��رار گيرد، نحوه و چگونگي هدايت اين 
حجم باالي نقدينگي به سمت توليد و كارآفريني است. 
فرصتي كه از اين تحريم ها پيش آمده مي تواند موجب 
تقويت توانمندي هاي داخلي و به روز رساني بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور با تكنولوژي و مت��د روز، به منظور 

برطرف سازي نيازهاي بازار داخلي باشد.
رييس مجمع عال��ي كارآفرينان گفت: در حال حاضر 
با موضوعي به نام شهرهاي كارآفرين مواجه هستيم . 
در كشور ايران با توجه به منابع عظيم خدادادي امكان 
داشتن چنين شهرهايي را داريم كه تحقق اين موضوع، 
منوط به اصالح سيستم اقتصادي كشور، با رويكرد عدم 
اتكا به نفت، خروج از اقتصاد دولتي، حمايت از بخش 
خصوصي واقعي، كسب و كارهاي كوچك و متوسط و 

دانش بنيان است.
امين ش��اكري در ادامه با اش��اره به ضرورت توس��عه 

كارآفريني افزود: كارآفريني و اشتغالزايي يك موضوع 
فرا دستگاهي است و براي توسعه آن نيازمند يك وفاق 
ملي براي ايجاد نهضت فراگير كارآفريني هستيم. ترويج 
فرهنگ كارآفريني بايد بيش از پيش تقويت ش��ود و 
نهادهاي فرهنگي در اين موضوع با اهتمام بيش��تري 

فعاليت كنند.
وي تاكيد كرد: بر اساس مطالبات، رهنمودها و انتظارات 
مقام معظ��م رهبري، براي حل مش��كالت اقتصادي 
كش��ور نيازمند به تفكر و مديريت جهادي هس��تيم. 
مديريت جهادي يعني مديريت داوطلبانه و مسووالنه، 
تحول خواه و تح��ول آفرين، انعطاف پذير و پرتالش و 
در نهايت اعتقاد به اص��ول، آرمان ها و اهداف متعالي. 
وي در جمع بندي سخنان خود با اشاره به كافي نبودن 
اقدامات صورت گرفته در موضوع توس��عه كارآفريني 
خاطرنش��ان كرد:  بهبود وضعيت اقتصادي كشور در 
گرو توسعه كارآفريني، حمايت از توليد ملي و مديريت 
جهادي اس��ت. بايد از كارآفرينان و فعاالن اقتصادي 
حمايت هاي الزم را انجام داد و با اتخاذ سياس��ت هاي 
تشويقي، مردم را از مصرف گرايي به سمت كارآفريني 
و ارزش آفريني هدايت كرد. يقينًا مي توانيم با همدلي 
و همبستگي و پرهيز از تصميمات و اقدامات شتابزده و 
اختالف برانگيز، از اين برهه حساس و شرايط خاص به 

بهترين شكل عبور كنيم.

صف انتظار ناوگان ترانزيتي در 
پايانه مرزي بازرگان صفر شد
آذربايج�انغرب�ي|
مدي��ركل راهداري و حمل 
و نقل ج��اده اي آذربايجان 
غربي گفت: مطالبه رانندگان 
و صاحبان كاال ب��راي رفع 
مشكل صفوف انتظار ناوگان 
ترانزيت��ي در پايانه مرزي 
بازرگان محقق شد. ارسالن شكري در جمع خبرنگاران 
گفت: در پي س��فر هيات دولت ب��ه آذربايجان غربي و 
بازديد وزير راه و شهرسازي از پايانه مرزي بازرگان طي 
جلسه اي با مسووالن استاني و شهرستاني بر ضرورت 
تسهيل و روان سازي تردد از اين پايانه مرزي به عنوان 
مهم ترين گذرگاه زميني با كشور تركيه و دروازه ورود 
به اروپا تاكيد و بالفاصل��ه اقدامات الزم با رهنمودهاي 
وزير راه و شهرس��ازي آغاز شد تا جايي كه امروز شاهد 
كمترين ميزان انتظار ناوگان حمل و نقلي در اين پايانه 
مرزي هستيم. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
آذربايجان غربي با بيان اينكه پايانه مرزي بازرگان همواره 
در رتبه هاي برتر مهم ترين و فعال ترين پايانه هاي مرزي 
زميني كشور در زمينه ترانزيت، صادرات و واردات قرار 
دارد، اضافه كرد: اين امر از اهميت پايانه مرزي بازرگان 
حكايت دارد به طوري كه سال گذشته شاهد ورود بيش 
از ۳۲۰۰ دستگاه كاميون ترانزيتي حامل كاال و خروج 
بيش از ۱8 هزار دستگاه كاميون ترانزيتي حامل كاال از 
اين پايانه مرزي بوديم. وي يادآور شد: تردد بيش از ده هزار 
اتوبوس مسافري از اين پايانه مرزي و همچنين صادرات 
نزديك به دو ميليون تن كاال و واردات بالغ بر يك ميليون 
تن كاال از مرز بازرگان نشان از جايگاه ويژه آن در اقتصاد 
و حمل و نقل بين الملل است و به همين جهت اداره كل 
راه��داري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي براي 
توسعه و بهبود زيرس��اخت ها در پايانه مرزي بازرگان 

اهتمام ويژه اي دارد..

 بهره برداري از طرح آبرساني
به گلشهر و مجتمع جلگه

اصفهان|مديرعام��ل 
شركت آب و فاضالب استان 
اصفه��ان گفت: ب��ا اجراي 
پروژه آبرس��اني به گلشهر 
جمعيتي ح��دود ۱۰ هزار 
نفر و نيز با اجراي مجتمع 
آبرس��اني جلگه اهالي ۴۱ 
روستا از آب شرب سالم و بهداشتي برخوردار مي شوند. 
به گزارش تعادل اميني با بيان اينكه در گذشته آب شهر 
گلشهر از پنج حلقه چاه تامين مي شد، افزود: با توجه به 
وقوع خشكسالي هاي اخير ۲ حلقه از اين چاه ها خشك 
و يكي ديگر از اين چاه ها از ۲۰ ليتر به سه ليتر كاهش 
يافت كه مجبور به حفر چاه جديد و تجهيز ديگر چاه ها 
شديم.  او با اشاره به اينكه منبع طرح آبرساني به گلشهر 
تصفيه خانه گلپايگان اس��ت، اعالم كرد: تصفيه خانه 
آب گلپايگان اولين تصفيه خانه اي اس��ت كه توسط 
شركت آبفا استان اصفهان و توسط پيمانكار و مشاور 
بومي استان اصفهان در زميني به مساحت ۱۶ هكتار 
احداث و به بهره برداري رسيد. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به اينكه آب تصفيه خانه 
از محل سد كوچري تامين مي شود، گفت: آب شرب 
سالم و بهداشتي شهرستان گلپايگان از طريق تصفيه 
خانه آب گلپايگان تامين مي ش��ود. اميني با اشاره به 
اجراي خطوط انتقال آب از مخزن دو هزار متر مكعبي 
به مركز شهر گلشهر تصريح كرد: عمليات لوله گذاري 
از محل مخزن ذخيره آب دو هزار متر مكعبي تا شبكه 
آبرساني گلشهر به طول ۱۰ كيلومتر است اين پروژه 
بوسيله لوله هايي با اقطار ۲۵۰ و ۴۰۰ ميليمتر از جنس 
چدن داكتيل اجرا شد. او افزود: در حال حاضر تصفيه 
خانه آب گلپايگان با ظرفيت ۳۳۰ ليتر بر ثانيه به روش 
تصفيه متعارف آب ش��هرهاي گلپايگان، گوگد و ۱۲ 

روستاي شهرستان را تامين مي كند.

كشف   فساد اقتصادي ۱۴۸ 
ميليارد توماني در اردبيل

كل  اردبيل|ريي��س  
دادگستري استان اردبيل 
از كش��ف پرون��ده فس��اد 
اقتصادي تامين مواد اوليه 
بط��ري آب معدني به رقم 
۱۴8 ميلي��ارد تومان خبر 
داد.  ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرنگاران، ناصر عتبات��ي ديروز در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه در س��ال 9۷ در برهه اي ش��اهد افزايش 
قيمت آب معدني بوديم كه بررسي ها نشان مي داد به 
دليل افزايش قيمت بطري و دهانه آن مواد اوليه از بازار 
سياه تهيه مي شده است، اظهار داشت: با بررسي جدي 
پرونده، فسادي در اين خصوص كشف شد. وي افزود: 
نشان مي داد بارنامه ها به نام استان اردبيل صادر شده، 
اما مقصد مشخص نيست؛ با همكاري سربازان گمنام 
امام زمان)عج( مش��خص ش��د بيش از ۱۴8 ميليارد 
تومان تخلف در اين خصوص محرز شده است. عتباتي 
به جمع ريالي پرونده هاي مفاسد اقتصادي استان اشاره 
كرد و گفت: در س��ال 9۷، حدود ۲۰۰ ميليارد تومان 
در زمينه هاي زمين خواري، اختالس، رباخواري، فرار 
مالياتي و... بوده است و رقم فساد در اين پرونده به مراتب 
باال اس��ت. رييس كل دادگستري استان با بيان اينكه 
اين ش��خص متخلف متولد ۱۳۶۰ بوده و در فاصله 8 
ماهه سال 9۷، تخلف كرده كه اخالل در نظام اقتصادي 
كشور اس��ت، افزود: پرونده در اختيار بازپرس است و 
نفر اول دستگير شده و پرونده در دست بررسي است 
و جزييات در آينده اعالم مي شود. وي گفت: در بحث 
مبارزه با فعاليت هاي نامشروع اقتصادي مماشاتي با 
كسي نداريم و تسهيالت ارزي را سال گذشته بررسي 
كرديم كه بخش عمده در جاي خود هزينه شده بود، 
اما به نام تسهيالت ايزوگام زمين خريداري شده بود 

كه برخورد كرديم.

توليد انبوه، خطري كه در كمين 
صنايع دستي است

اصفهان| رييس منطقه 
آسيا و اقيانوس��يه شوراي 
جهاني صنايع دستي گفت: 
توليد انبوه، حقوق معنوي 
صناي��ع را ضاي��ع مي كند. 
بسياري از صنايع دستي از 
چين وارد كشورهاي ديگر 
مي شود و دولت وظيفه س��اماندهي اين امر را دارد.  به 
گزارش ايسنا غدا هيجاوي ديروز در جلسه جمع بندي 
اجالس روساي كميسيون هاي گردشگري كالن شهرها 
و مراكز استان هاي كشور در اصفهان اظهار كرد: وقتي وارد 
اصفهان شدم از زيبايي هاي اين شهر شگفت زده شدم و 
خوشحالم كه امروز در اينجا هستم و خود را متعلق به 
اصفهان مي دانم. وي افزود: با توجه به بازديدهايي كه از 
اصفهان داشتم، متوجه شدم كه هنرمندان صنايع دستي 
در اصفهان عالقه زيادي به پيشرفت در كارشان دارند؛ 
البته اين پيش��رفت، زماني حاصل مي شود كه مراكز 
آموزش حرفه اي براي آنان راه اندازي شود و طراحان نيز به 
آنان كمك كنند. اين هنرمندان نياز به راهنما و مدرساني 
دارند كه طرح هاي ايجابي براي آنان فراهم شود.  رييس 
منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي 
ادامه داد: متوجه ش��دم كه دولت خيلي از هنرمندان 
صنايع دستي حمايت مي كند. در بازديدي كه از ميبد 
يزد داشتم، كارگاه صنايع دستي وجود داشت كه مدرس 
اين كارگاه بدون دريافت دستمزد تدريس مي كرد! وي 
افزود: شهرهايي كه خواهان عضويت در شوراي جهاني 
صنايع دستي هس��تند، بايد در مرحله اول مجوزهاي 
كشوري و نشانه ملي كشور خود را دريافت كنند و بعد فرم 
درخواست اين عنوان را تكميل كنند. او خاطرنشان كرد: 
براي مثال در اردن، اگر كسي بخواهد كااليي را به طور 
انبوه وارد كند تنها اج��ازه دارد ۲۵ درصدش به فروش 

برساند و بقيه آن را بايد حفظ كند. 

بازسازي هزار واحد سيل زده 
در دشت آزادگان و هويزه

خوزس�تان|فرمانده  
ني��روي مقاومت بس��يج 
گف��ت: يك ه��زار واح��د 
آسيب ديده ناشي از سيل 
در شهرس��تان هاي هويزه 
و دش��ت آزادگان توس��ط 
سپاه بازسازي مي شود. به 
گزارش مهر، سردار مسعود غيب پرور ديروز در حاشيه 
بازديد از روس��تاي سيل زده ش��اكريه سوسنگرد در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: بس��يج ساخت ۲۰ هزار 
واحد منزل مسكوني را در مناطق سيل زده استان هاي 
مختلف كشور تعهد كرده و كار در استان هاي مختلف 
شروع شده است. وي افزود: از مجموع شهرستان هاي 
دشت آزادگان و هويزه، هزار واحد منزل بايد بازسازي 
و نوس��ازي ش��ود كه بين س��پاه تهران بزرگ، سپاه 
خوزستان و كرمان تقسيم شده است. فرمانده نيروي 
مقاومت بسيج سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران 
تصريح كرد: همان طور كه رهبر معظم انقالب اسالمي 
اخيراً فرمودند كه به مردم سيل زده رسيدگي كنيد، 
طبق جدول زمان بندي شده پيش مي رويم و از برنامه 
زمان بندي شده عقب نيستيم. سردار غيب  پرور گفت: 
در برخي جاها مثل همين روستاي شاكريه كه قرار بود 
اقالم مورد نياز مردم توزيع ش��ود طبق گفته فرماندار 
دشت آزادگان انجام شده و تنها تعداد انگشت شماري 
از خانواده ها باق��ي مانده اند كه تا چند روز آينده اقالم 
اساسي به دس��ت آنها مي رس��د. وي ادامه داد: با اين 
اوصاف در ۲8 روستاي دشت آزادگان و هويزه كارهاي 
مهم مثل تعمير سيل بند، سم پاشي، تخليه آب و تجهيز 
مس��اجد و مدارس انجام شده اس��ت. فرمانده نيروي 
مقاومت بسيج سپاه گفت: كار پاكسازي منازل از گل و 
الي و سيالب كه اولويت نخست بوده تمام شده و االن 

در مرحله ساخت و ساز هستيم.
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توقف فعاليت راننده به علت 
ممانعت از سوار شدن كارگر

يزد|امتناع يك راننده اتوبوس در يزد از سوار كردن 
كارگري به بهانه تميز ماندن اتوبوس منجر به توقف 
فعاليت وي شد. ساعت حوالي سه بعدازظهر است و 
اتوبوس مي ايستد و مسافران در گرماي سوزان آفتاب 
يزد از روي صندلي هاي ايستگاه بدون سايبان گريخته 
و خود را به پاي اتوبوس مي رسانند تا از خنكي كولر 
اتوبوس جاني دوباره بگيرند و طبق معمول زن و مرد 
براي اطمينان راننده از پرداخت كرايه ها از در جلوي 
اتوبوس باال مي روند. نوبت به آخرين مسافر مي رسد، 
دستش را جلو مي آورد تا هزينه اتوبوس را بپردازد، 
اما راننده از س��وار كردن او امتن��اع مي كند. راننده 
بلند مي گويد: »كارگر س��وار نمي كنم، زودتر پياده 
ش��و، اين بار يادت خواهد ماند كه با لباس كارگري 
وارد اتوبوس نشوي.« كارگر خسته، بي آنكه حرفي 
بزند عقب مي ايس��تد و چيزي نمي گويد و راننده با 
خونس��ردي در جلويي اتوبوس را مي بندد. يكي از 
مسافران كه از نحوه بيان او نسبت به قشر كارگر بسيار 
معترض است، بلند به راننده متذكر مي شود كه محيط 
كار او فضايي براي عوض كردن يك لباس كار ندارد و 
او نمي تواند در اين گرماي سوزان منتظر بماند، ولي 
باز راننده به قدرت مطلق خود در تعيين قوانين اصرار 
مي ورزد. ماجرا همچنان ادامه دارد؛ س��اعت چهار 
بعد از ظهر است، رييس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداري يزد از ماجرا با خبر مي شود و بالفاصله دستور 
توقف اتوبوس خاطي را مي دهد. به گفته »محمدرضا 
شفيعي«، اتوبوس در پايانه اتوبوسراني امام خميني 
)ره( متوقف ش��ده و دستور توقف او تا زماني كه اين 

كارگر پيدا نشود، باطل نخواهد شد. 

بهره برداري پل ارتباطي 
روستاي سيل زده »چم مهر«

خرمآباد|ريي��س اداره راهداري و حمل ونقل 
جاده اي پلدخت��ر گفت: پل ارتباطي روس��تاي 
چم مه��ر براي عب��ور ماش��ين هاي س��بك به 
بهره برداري رسيد. روح اهلل شريف زاده گفت: پل 
ارتباطي روستاي چم مهر كه در سيالب ويرانگر 
۱۲ فروردين تخريب شده بود توسط اداره راهداري 
و حمل ونقل جاده اي اح��داث و به بهره برداري 
رس��يد. وي با بيان اينكه طول متر پل ۱۲۶ متر 
اس��ت افزود: ارتفاع پايه هاي پ��ل را ارتقا داديم و 
خروجي دبي آب رودخانه ۲۴۰ مترمكعب افزايش 
پيدا كرده است. رييس اداره راهداري و حمل ونقل 
جاده اي پلدختر با بي��ان اينكه پيمانكار پروژه از 
۱۷ ارديبهش��ت س��اخت پل را آغاز كرده و طي 
مدت ۴۰ روز به بهره برداري رس��يد، عنوان كرد: 
پل ارتباطي چم مهر فعاًل براي تردد ماشين هاي 
سبك به بهره برداري رس��يده و تا پايه هاي پل را 
جاسازي و تقويت كنيم براي تردد ماشين سنگين 

هم باز خواهد شد.

پيش فروش قبر در آرامستان 
جديد شهركرد منعي ندارد

شهركرد| عضو ش��وراي اس��المي شهركرد 
گفت: پيش فروش قبر در آرامس��تان جديد اين 
ش��هر منعي ندارد. فرهاد رييس��ي با بيان اينكه 
پيش فروش قبر در آرامس��تان جديد اين شهر 
منعي ندارد، گفت: اين امر نيازمند مصوبه شوراي 
شهر بود كه در حال حاضر مصوبه آن به تصويب 
رسيده است. وي از احداث سالني براي برگزاري 
مراس��مات يادبود اموات در آرامس��تان جديد 
ش��هركرد در آينده نزديك خب��ر داد و افزود: با 
احداث اين سالن از ترافيك شهر كاسته و وحدت 

رويه ايجاد مي شود.

 رونق پرورش كرم ابريشم
در 1۰ استان كشور

بجنورد|  مدي��ركل دفتر بهداش��ت و مديريت 
بيماري ه��اي طيور، زنبور عس��ل و كرم ابريش��م 
س��ازمان دامپزشكي كشور گفت: س��االنه حدود 
۳۰ هزار جعبه تخم نوغان در كشور توزيع مي شود. 
عليرضا اكبرشاهي ديروز در سمينار علمي »آخرين 
يافته هاي تحقيقاتي بيماري نيوكاسل« كه در سالن 
همايش هاي موسسه رازي برگزار شد، اظهار كرد: 
پرورش كرم ابريشم در ايران صنعت جديدي نيست 
و از گذشته تاكنون ايران به عنوان يكي از متوليان 
پرورش كرم ابريش��م مطرح بوده اس��ت. وي ادامه 
داد: متأسفانه طي دو سال گذشته شاهد درگيري 
تعداد زيادي از واحدهاي توليد كرم ابريشم كشور به 
بيماري انگلي پبرين بوديم كه باعث شد اين صنعت 
در كش��ور خس��ارات زيادي ببيند و تلفات زيادي 
متحمل شويم. اكبرش��اهي افزود: سال گذشته و 
امسال سازمان دامپزشكي نزديك به ۱۰۰ ميليون 
تومان هزينه براي خريد اقالم ضد عفوني هزينه كرده 
كه خوشبختانه اين اقدام نتيجه بخش بوده و امسال 

تقريبًا هيچ بيماري در كشور گزارش نشده است.

خبر انتقال داروي فاسد براي 
دفن در گيالن واقعيت ندارد

رش�ت| مديركل حفاظت محيط زيست گيالن 
گفت: خبر انتقال ۶۰تن داروي فاس��د براي امحا و 
دفن در گيالن واقعيت ندارد. قربانعلي محمدپور با 
اشاره به اينكه در هفته هاي اخير خبر انتقال ۶۰تن 
داروي فاسد به استان در رسانه ها و فضاي مجازي 
به بحث داغ زيست محيطي تبديل شد و اين مساله 
دوستداران محيط زيس��ت را بانگراني مواجه كرد 
گفت: برخي رسانه ها بدون تحقيق در مورد صحت و 
سقم اين خبر، نسبت به انتشار آن اقدام كرده و سبب 
تشويش اذهان عمومي و گران كردن مردم شده اند. 
محمدپور تصريح ك��رد: ضمن تكذيب اين خبر به 
اطالع مردم شريف و رسانه هاي استاني مي رسانم، 
خبر انتقال ۶۰تن داروي فاس��د ي��ا تاريخ مصرف 

گذشته به گيالن جهت دفن يا امحاء كذب است.

چهرههاياستاني
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شبكه نمايش خانگي از صدا و سيما در استعمال دخانيات پيشي گرفت

زنگخطرمصرفسيگاردرسريالها
اين روزها شايد اغلب استعمال دخانيات در سريال هاي 
تلويزيوني نهايتا به نمايش فندكي خالصه شود كه براي 
روش كردن س��يگار، خراب است و البته برعكس اين 
اتفاق را در سينما و سريال هاي شبكه نمايش خانگي 
شاهد هستيم كه پخش صحنه ها و تصاوير مربوط به 
استعمال دخانيات بيداد مي كند؛ هرچند كه نمايش اين 
تصاوير گاه با توجيهاتي از اين دست همراه مي شود كه 
استعمال دخانيات و مصرف مشروبات الكلي در راستاي 
نقد شخصيت منفي كار است و در نتيجه معناي رواج يا 

اشاعه پيدا نمي كند.
حدود 8 سال قبل بود كه صداوسيما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي بر اساس مصوبه ستاد كشوري كنترل 
دخانيات، موظف ب��ه انجام اقدامات الزم براي نمايش 
ندادن مصرف دخانيات توسط هنرپيشگان در فيلم ها 
و س��ريال هاي ايراني و خارجي ش��دند. اين قانون تا 
مدتي هم رعايت ش��د اما در نهايت مانند بس��ياري از 
قوانين ديگر از جمله ممنوعيت تبليغ كاالهاي مضر 
در تلويزيون، به تدريج رو به فراموش��ي سپرده شد؛ تا 
اين روزها در بسياري از فيلم ها و همچنين سريال هاي 
نمايش خانگي، پخش آزادانه صحنه ها و تصاويري را 
ببينيم كه به سيگار كشيدن هنرپيشه محبوب جوانان 
البته در نقشي كه به او سپرده شده، مربوط است. البته 
بايد يادآور شد كه در سال هاي آزادي نمايش مصرف 
دخانيات در فيلم ها و س��ريال ها، مستنداتي مبني بر 
افزايش استعمال سيگار از س��وي توده مردم يا تاثير 
مستقيم س��يگار كش��يدن يك بازيگر روي افزايش 
سيگاري ها وجود ندارد و در عين حال اين پرسش هم 
مطرح مي شود كه باالخره كارگردان براي نشان دادن 
يك كاراكتر منفي يا سيگاري چه تهميدي بايد در آثار 
نمايشي بينديش��د؟ با اين حال از آنجا كه بسياري از 
ش��خصيت ها در يك درام، در نهايت خاكستري خلق 
مي شوند و نشان دادن مصرف س��يگار در اين درام ها 
هم بعضا بايد از سوي بازيگراني انجام شود كه محبوب 
نوجوانان و جوانان هستند و آنها را الگوي خود مي دانند، 
مي توان اين انتظار را داشت كه چنين عملكردي منجر 
به ترويج غلط استعمال دخانيات حداقل براي خالصي 

از دشواري ها و مقاطع بحراني زندگي شود.
هرچند كه در تلويزيون مقطعي پخش صحنه ها و تصاوير 
مربوط به استعمال دخانيات از كشيدن سيگار گرفته 
تا…، در كليه برنامه هاي نمايشي، فيلم و سريال هاي 
تلويزيون، ممنوع اعالم ش��ده بود با اي��ن وجود در آثار 
تلويزوني ش��اهد صحنه هايي بوده ايم منتها چون در 
راستاي نقد شخصيت هاي منفي كار است با اين توجيه 

همراه مي شود كه معناي رواج يا اشاعه پيدا نمي كند. 
يكي از اين موارد، پخش تصاوير آالت اس��تعمال مواد 
مخدر در يكي از قس��مت هاي سريال »آنام« است كه 
سال گذشته از تلويزيون به روي آنتن رفت و بينندگان 
در آن سكانس ها شاهد تصاويري از منقل و وافور و ديگر 
آالت استفاده از مواد مخدر در اين مجموعه تلويزيوني 
بودند. در اين سكانس در يك نماي باز، تصاوير وسايل 

مذكور به روشني مشهود بود.
در اين س��كانس كه با ب��ازي بازيگران��ي چون مجيد 
ش��هرياري و اميررضا دالوري همراه است، يكي از اين 
كاراكترها اين جمله را به كار مي برد كه »جديدا خيلي 
زود به زود خمار مي شود« و از بازيگر ديگر ابزار مصرف 

مواد مخدر را كه براي او آماده كرده است، مي گيرد!
 تصاويري از استعمال دخانيات در فيلم ها و سريال ها 
در حالي پخش مي شود كه پيش تر تلويزيون حتي در 
برنامه هاي مستند به هنگام نمايش اين قبيل وسايل، 
تصوير را شطرنجي مي كرد يا كادر به شكلي بسته مي شد 
كه تصاوير آنها مشخص نباشد؛ اقدامي كه اصطالحا براي 

جلوگيري از ريخته شده قبح مساله در چنين مواردي 
كاربرد دارد. و اما اوايل س��ال گذشته هم در يكي ديگر 
از س��ريال هاي تلويزيوني با عنوان »گمش��ده«، براي 
نشان دادن اعتياد يكي از كاراكترها با بازي بهنام تشكر، 
صحنه اي مشابه تكرار ش��د كه واكنش تماشاگران را 
در پي داش��ت. حتي بعضي از منتقدان تلويزيون، اين 
اقدام صداوسيما را ضمن مقايسه با خودداري از نمايش 
تصاوير سازها، مصداق يك بام و دو هوا دانستند و آن را 

به چالش كشيدند. 

   س�يگار در ش�بكه نمايش خانگي جا خوش 
كرده است

در س��ريال هاي نمايش خانگي برخالف تلويزيون با 
توجه به اينكه معيارهاي آزادتري وجود دارد، نمايش 
مص��رف دخانيات را به كرات از س��وي ش��خصيت ها 
مي بينيم و البته بعضا در سريال هايي مانند »شهرزاد« 
و »ممنوعه« كه اتفاقا مخاطب بس��ياري هم داشتند، 
در ابتدا ب��ا درج چند كلمه، اين توضيح داده ش��د كه 

مصرف الكل و دخانيات توسط برخي شخصيت ها به 
ضعف آنها برمي گردد. در سريال پربيننده »شهرزاد« 
از همان اولين قسمت ها، سكانس هاي بسيار زيادي از 
سيگار كشيدن شخصيت هاي اصلي اش نشان داده شد 
و هر چه اين سريال جلوتر رفت، تعداد و ميزان سيگار 
كشيدن ها بيش��تر ش��د. اغراق در دود كردن سيگار 
شخصيت ها در اين سريال در قسمت هاي انتهايي به 
حدي بود كه در هر قسمت چندين بار شهاب حسيني 
را به عنوان يكي از بازيگرهاي اصلي در حال س��يگار 
كش��يدن ديديم. در كنار او مهدي س��لطاني و ديگر 
بازيگرها هم مدام دس��تي بر آتش دارند و از اين آتش 

براي روشن كردن سيگار استفاده مي كنند.

   پول بابت نمايش دود!
سال هاست شركت هاي دخانيات در دنيا براي تبليغ 
محصوالتش��ان در فيلم ها هزينه پرداخت مي كنند؛ 
گرچه اي��ن نوع تبليغ��ات ديگر مج��وز نمي گيرند، 
ام��ا فيلم هاي��ي با مخاطب ج��وان و حت��ي برخي از 

فيلم هاي كودكان، ممكن است ش��امل تصاويري از 
شخصيت هايي باشد كه سيگار مي كشند. اين تصاوير 
كه مي توانند اس��تعمال دخانيات را به عنوان رفتاري 
طبيعي، قابل قبول و حتي جذاب جلوه دهند، بسيار 
اثرگذار و در عين حال خطرناكند. امان اهلل قرايي مقدم- 
جامعه ش��ناس- با اعتقاد بر اينكه از راه هاي مبارزه با 
سيگار، فرهنگ سازي از طريق تلويزيون، سريال سازي 
و كتاب هاي درسي اس��ت، در اين باره به ايسنا گفت: 
فيلم ها، س��ريال ها و همچنين انيميشن سازي، تاثير 
زيادي در كاهش اس��تعمال سيگار دارند. كتاب هاي 
درس��ي و معلم هم تاثيرگذار هستند؛ به عنوان مثال 
آموزش و پرورش نبايد معلم سيگاري را به مدرسه راه 
بدهد. او با بيان اينكه والدين نبايد مقابل كودكانشان 
سيگار بكش��ند، افزود: والدين بايد مراقبت زيادي از 
اين قضيه داشته باشند. اصل اول در اين امر اين است 
كه فرهنگ س��ازي را تا پايان عمر از خانواده ها شروع 
كنيم. راه ديگر پياده كردن اقدامات س��لبي اس��ت. 
ممنوع كردن فروش س��يگار و گران ك��ردن آن هم 
مي تواند در كاهش مصرف س��يگار تاثير بگذارد. اين 
جامعه شناس در پاسخ به اين پرسش كه نشان دادن 
ش��خصيت هاي هنري در حال اس��تعمال دخانيات 
توسط رسانه ها چه تاثيري بر جامعه مي گذارد؟ گفت: 
تلويزيون ما بايد دس��تي در فرهنگ س��ازي داش��ته 
باشد. اين روزها بسياري از مخاطبان به شبكه نمايش 
خانگي گرايش پيدا كرده اند و ما مي بينيم سريال هايي 
ساخته مي شوند كه كنترل چنداني روي آنها صورت 
نمي گيرد. اما مساله مهم اين است كه اگر ما به تقويت 
عوامل فرهنگي از درون خانواده اقدام كنيم، تعهد افراد 
را باال ببري��م و اعتقاد و باورهاي ديني و اخالقي را باال 

ببريم موثر خواهد بود.
او در ادامه اظهار كرد: از زمان تاسيس صنعت سينما و 
خصوصا از دهه ۱۹۲۰ به بعد كشيدن سيگار در فيلم ها 
به دليل تبليغ كمپاني هاي سيگار سازي رواج يافت. 
هنرپيش��ه هاي مطرح از خانم و آقا شروع به كشيدن 
سيگار در فيلم ها و آثار كردند كه به تدريج تاثير مخرب 
رسانه ها در اين حوزه اتفاق افتاد. پس از اين به تدريج 
رس��انه هايي چون تلويزيون هم به اين سمت رفتند 
و حاال ش��بكه هاي مجازي هم نقش بسيار زيادي در 
گراي��ش جوانان و نوجوانان به س��يگار ايفا مي كنند. 
او همچنين در ادامه گفت: هنرمندان و ورزش��كاران 
چون مدل و الگو هستند، همواره مورد توجه نوجوانان 
و جوانان قرار مي گيرند و س��يگار كشيدن آنها تاثير 

مخرب خود را مي گذارد.

استان هايي كه رتبه  اول و دوم رانش زمين را دارند 
مطالعات محققان كشور نشان مي دهد استان هاي 
مازندران و گيالن به ترتيب رتبه هاي اول و دوم را در 
رانش زمين كسب كردند، ضمن آنكه آثاري از رانش 
در مناطقي از تهران مانند دره فرحزاد مشاهده شده 
است. علي بيت اللهي، دبير كارگروه ملي مخاطرات، 
اس��تان هاي »گيالن«، »مازندران« و »لرستان« را 
از نظر وسعت حوزه هاي پر ش��يب جزو استان هاي 
ناهموار كشور دانست و افزود: در مطالعاتي اقدام به 
رده بندي استان ها از لحاظ نسبت زمين هاي پرشيب 
به كل زمين هاي استان كرديم و در اين رده بندي دو 
استان »مازندران« و »گيالن« به ترتيب در رتبه هاي 
اول و دوم قرار گرفتند و استان »لرستان« رتبه سوم 
را به خ��ود اختصاص داد. وي با بي��ان اينكه در اين 
اس��تان ها فرم كوهستاني پرشيب مساحت وسيعي 
از گس��تره اراضي را پوشانده است، ادامه داد: زماني 
كه زمين ها پرشيب باش��د و دامنه ها از نظر جنس 
زمين شناسي به گونه اي باش��د كه امكان رانش در 
آنها فراهم باشد، تنها يك عامل تحريك كننده قوي 
الزم اس��ت تا حركت هاي دامنه اي را تش��ديد كند. 

بيت الله��ي، بارندگي هاي ممت��د را از جمله عوامل 
تحريك كنن��ده حركت دامنه اي دانس��ت و يادآور 
ش��د: بارندگي هايي كه در درازمدت موجب ش��ود 
توده هاي خاكي دامنه نرم ش��ود و مقاومت خود را 
از دست بدهند، رانش هاي متعددي را در پي دارد. 
دبير كارگروه مل��ي مخاطرات، تعداد رانش هاي رخ 
داده در استان مازندران بعد از سيل هاي اخير را در 
۴۰۰ نقط��ه ذكر كرد و افزود: اين تعداد در اس��تان 
لرس��تان به بيش ۱۲۰ نقطه رس��يد. او استان هاي 
»گلس��تان« و »كهگيلويه و بويراحم��د« را از ديگر 
استان هاي ناهموار كشور نام برد و به ايسنا گفت: در 
اين استان ها دامنه هاي خاكي درگير رانش هستند؛ 
ولي متاسفانه اين رانش ها بيشتر وسعت جمعيتي را 
تحت تاثير قرار مي دهند، اما در عين حال رانش هاي 
زمين در بسياري از مناطق به دور از مراكز جمعيتي 
رخ مي دهد كه چون عاري از جمعيت اس��ت، از آن 
مطل��ع نمي ش��ويم. بيت اللهي، »بارندگ��ي زياد«، 
»شيب زمين« و »جنس خاك« را ۳ عامل مهم در 
افزايش حركت هاي دامنه اي دانست و يادآور شد: در 

بسياري از دامنه ها، مراكز جمعيتي روستايي داريم؛ 
به گونه اي ك��ه حداقل در ۶۰ مورد از روس��تاهاي 
اس��تان لرس��تان رانش در اثر »راندگ��ي« گزارش 
شده و نياز به بررسي هاي دقيق تر دارد، ضمن آنكه 
در منطقه گاليكش و اطراف مينودش��ت در استان 
گلستان گزارش هاي رخداد پديده رانش ارايه شده 
و براي پايدارس��ازي و احتماال جابه جايي برخي از 

مراكز جمعيتي نياز به ارزيابي هاي بيشتري است.
او به رخداد پديده رانش در تهران اشاره كرد و گفت: 
در س��ال ۱۳۹۵ مطالعاتي را انجام داديم كه در آن 
مناطق با رانش رخ داده تعيين محل و جايابي شدند. 
اين مناطق بيش��تر در حوالي شيب ها، دره رودها و 
دامنه هاي شيب دار اس��ت، عالوه بر آن در برخي از 
مناطق مانن��د »دره فرحزاد« آثار رانش مش��اهده 

شده است.
به گفته اين محقق حوزه مخاطرات، دامنه شيب دار 
ته��ران در جاهايي ك��ه داراي خاك ه��اي آبرفتي 
است، مستعد پديده رانش هستند، به طوري كه در 
سال هاي گذشته رانش زمين در بيش از ۲۰۰ نقطه 

جانمايي ش��دند. عضو هيات علمي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
رانش زمين مهارپذير است يا خير، گفت: روش هاي 

مهندسي براي پايداري دامنه وجود دارد و مي توان 
با روش هاي مهندسي چون روش هاي شمع كوبي، 
استحكام پي و ايجاد ديوار اقدام به مهار رانش كرد.
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 قتل عام حيات وحش
در قرق هاي سلطنتي 

مديركل سابق دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان 
محيط زيست با انتقاد از اينكه روند قرق هاي حفاظتي 
در كشور به درستي شكل نگرفته، گفت: سرمايه داران 
با پول خود منطقه اي را تبديل به قرق هاي سلطنتي 
كردند تا راحت تر بتوانند حيات وحش را قتل عام كنند. 
محمد درويش در مورد قرق هاي اختصاصي، گفت: 
فلسفه قرق هاي حفاظتي اين است كه بتوان جوامع 
محلي، مردم، تشكل هاي مردم نهاد و فارغ التحصيالن 
بيكار در حوزه محيط زيس��ت و منابع طبيعي را در 
راس��تاي اصل ۴۴ قانون اساسي به كارگيريم بدون 
اينكه دولت را فربه و بزرگ كنيم. او افزود: تا بتوان از 
محل فروش زيبايي هاي طبيعت هزينه هاي حفاظت 
از طبيعت را تامين كنيم و تعارض ميان جامعه محلي، 
محيط بانان و جنگل بانان را كاهش و همچنين احتمال 
شهادت و كشته شدن جنگل بانان و محيط بانان را 
كاهش دهيم از سويي در عين حال براي مردم و جامعه 
محلي انگيزه ايجاد كنيم كه اين موضوع را دريابند كه 
اگر وضع محيط زيست بهتر شود براي جيب آنها نيز 
بهتر اس��ت. درويش يادآور شد: در حال حاضر قرق 
اختصاصي منطقه منصورآباد رفسنجان ۱۲8 هزار 
هكتار وسعت دارد كه در اين رابطه چندين نفر به نام 
دوستداران طبيعت NGO هايي را ايجاد و تعدادي 
از اين افراد شكارچي بودند و تفنگ را كنار گذاشتند 
و با هزينه ش��خصي به اين موض��وع ورود كردند و با 
شكارچيان، دامداران و عشاير منطقه صحبت و آنها 
را توجيه و با پولش��ان آبش��خور تهيه كردند كه در 
كمتر از ۵ سال تعداد وحوش را از ۲۰ راس به ۱۰8۰ 
راس افزايش دادند. وي ب��ا تاكيد براينكه قرق هاي 
اختصاصي از نظر آموزش��ي مي تواند كاركردهاي 
زيادي داشته باشند، گفت: يعني مردم با حضور در 
آنجا دسته هاي بزرگ كل، قوچ، بز و ميش و رمه هاي 
مختلف را مشاهده كنند؛ بطور قطع اگر كساني كه در 
اين حوزه فعاليت مي كنند آموزش هاي الزم را ببينند 
و دولت از آنها حمايت كند از محل بليت فروش��ي و 
درآمدزايي هزينه هاي حفاظت از محيط زيست تامين 
مي شود و به اين ترتيب هم محيط زيست از خسارت 
بري شده و هم اينكه افراد صاحب منفعت مي شوند. 
مديركل سابق دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان 
محيط زيست افزود: متاسفانه در كشور ما اين روند 
به درستي شكل گرفته و در استان يزد و كرمان چند 
فرد سرمايه دار نسبت به انجام اين كار اقدام كردند نه 
NGO يعني بدنه اجتماعي نداشتند و با پول خود 
منطقه اي را مانند قرق هاي صنعتي براي خود قرق 
كردند ت��ا راحت تر بتوانند ش��كار و حيات وحش را 
قتل عام كنند البته منطق آنها اين اس��ت كه به آنها 
غذا مي دهيم پس حقمان است كه آنها را بكشيم يا 
به شكارچيان خارجي اجازه شكار دهيم و اين موارد 

است كه مشكل ساز مي شود.

دستگيري ۳۶۶ مزاحم محالت 
در پايتخت 

رييس پليس پايتخت از دستگيري ۳۶۶ اوباش گر، 
مزاحمين محالت و نواميس و حامالن سالح در طرح 
ضربتي پليس امنيت خبر داد. سردار حسين رحيمي 
در حاشيه اجراي اولين مرحله طرح سراسري برخورد 
با اراذل و اوباش و مزاحمين محالت در س��ال ۹8 با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: اولين مرحله طرح 
برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمين محالت و نواميس 
و حامالن سالح در سال جاري به مرحله اجرا درآمد. 
اين طرح بعد از گذش��ت حدود دو ماه كار اطالعاتي 
و اقدام عملياتي طي ۴8 س��اعت اجرا ش��د و در اين 
راستا واحدهاي صنفي نظير قهوه خانه ها باشگاه هاي 
بدنس��ازي، پارك ها و تفرجگاه ها و… تحت پايش 
اطالعاتي قرار گرفت. رحيمي با بيان اينكه در همين 
راستا ۲۵۰ پرونده تشكيل شد، گفت: از اين تعداد ۱۴۲ 
مورد مربوط به ش��رارت و اوباش گري، عربده كشي، 
باج گيري، قدرت نمايي و جرايمي نظير آن بود. 8۲ 
پرونده مربوط به مزاحمين محالت و نواميس بود و 
۲۶ پرونده نيز مرب��وط به تهيه و توزيع مواد مخدر و 
مشروبات الكي بود كه در مجموع منجر به دستگيري 
۳۶۶ نفر از اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنيت شد. 
رييس پليس پايتخت ب��ا بيان اينك��ه از ميان اين 
افراد ۱۰۷ نف��ر اوباش بودند افزود: ۲۰۵ نفر نيز جزو 
مزاحمين نواميس بوده و ۵۴ نفر از دستگيرشدگان 

نيز جزو حامالن سرد و گرم بودند.

برگزاري آزمون هاي مدارس 
سمپاد از ۳0 خرداد

رييس مركز س��نجش و پايش كيفيت آموزشي 
وزارت آموزش  و پ��رورش از برگزاري آزمون هاي 
ورودي مدارس اس��تعدادهاي درخشان در ۳۰ و 
۳۱ خرداد خبر داد. خسرو ساكي در اين باره اظهار 
كرد: آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان 
در پايه هفتم با ۱۷۴ هزار و ۳۴۲ شركت كننده در 
۹۶۱ حوزه اجرايي در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه 
برگزار مي ش��ود. او افزود: آزم��ون ورودي مدارس 
استعدادهاي درخش��ان و نمونه دولتي پايه دهم 
نيز ب��ا ۲۶۲ هزار و ۵۲۵ ش��ركت كننده در ۱۴۲۰ 
حوزه اجرايي روز جمعه ۳۱ خرداد در سطح كشور 
برگزار مي ش��ود. رييس مركز س��نجش و پايش 
كيفيت آموزش��ي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اين آزمون به صورت مشترك از سوي مركز 
پرورش اس��تعدادهاي درخشان و مركز سنجش 
وزارت آم��وزش و پرورش برگزار مي ش��ود گفت: 
آمادگي كامل براي برگ��زاري اين آزمون ها وجود 
دارد، تمهيدات فراهم شده و مشكلي در اين زمينه 
نداريم. فاطمه مهاجراني، رييس مركز ملي پرورش 
استعدادهاي جوان و دانش پژوهان جوان نيز پيش 
از اي��ن درباره جزييات اين آزمون ه��ا گفته بود: از 
مجموع بي��ش از ۲۶۰ هزار ثبت نامي در س��مپاد 
متوس��طه دوم تحت عنوان تكميل ظرفيت، ۱۲ 
هزار نفر و در مدارس نمونه دولتي هم ۵۰ هزار نفر 

پذيرش مي شوند. 

نگراني از سه شيفته شدن مدارس شهرستان هاي تهران
استان تهران به لحاظ كمبود فضاي آموزشي در مقايسه با 
استان هاي ديگر در ميان پنج استاني قرار دارد كه بدترين 
شرايط را دارند. تراكم باال و نبود مدرسه در برخي مناطق، 
استان تهران را به لحاظ فضاي آموزشي در شرايط ناگواري 
قرار داده است. از طرفي بيش از ۴۰ درصد مدارس استان 
تهران فرسوده هس��تند و با توجه به اين شرايط، بيم اين 

مي رود كه مدارس در اين استان، سه شيفته شود. 
مديركل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينكه نگران 
سه شيفته شدن مدارس در برخي مناطق شهرستان هاي 
تهران هس��تيم گفت: متوس��ط تراكم در تهران ۳۲ نفر 
است و هشت نفر بيشتر از سرانه متوسط كشوري است. 
كالس هايي داريم كه تا لب سكو و تخته دانش آموز نشسته و 
حتي امكان حركت معلم در بين دانش آموزان مشكل است.

علي شهري ضمن گراميداش��ت ياد مرحوم محمدرضا 
حافظي، مديرعامل جامعه خيرين مدرسه ساز اظهار كرد: 
در دو سه سال اخير كه منابع دولت با محدوديت روبه رو شد 
شاهد نقش پررنگتر خيرين مدرسه ساز در امر مدرسه سازي 
بوديم و امروز حدود نيمي از مدارس كشور خيرساز هستند.

او افزود: در اس��تان ته��ران و در مهرماه جاري دو س��وم 
مدارس تحويلي با كمك خيرين مدرسه ساز ساخته شد. 
مديركل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينكه تالش 
خيرين مدرسه ساز به الگويي تمام عيار براي ساير خيرين 
كشور تبديل شده است گفت: امروز خيرين مدرسه ساز 
از حيث تالش ه��ا و اقدامات صورت گرفته در رتبه اول در 
كشورند. مجامع خيرين مدرسه ساز براي اشاعه فرهنگ 

مدرسه سازي شب و روز در تكاپو و فعاليت هستند.
شهري ادامه داد: ميزان تعهدات خيرين ما در سال گذشته 
از ۶۴ ميليارد تومان در اس��تان تهران فراتر رفته و به ۱۹۲ 
ميليارد تومان رسيده است و يكي از داليل افزايش مشاركت 

خيرين در شرايط اقتصادي اخير، مرهون اطالع رساني و 
تببين مشكالت آموزش و پرورش است كه بايد از رسانه ها 

نيز در اين راستا قدرداني كرد.
او از برگزاري بيست و يكمين جشنواره خيرين مدرسه ساز 
تهران در دوشنبه آينده، سوم تيرماه در پژوهشگاه صنعت 
نفت خبر داد و درباره مشكالت مدارس در تهران گفت: در 
مقايسه با سيستان و بلوچستان، اگرچه آنجا فضاي آموزشي 
سرانه پاييني دارد، اما مشكل مضاعف ما نسبت به سيستان و 
بلوچستان، تراكم باالي كالسي است. و باوجود آنكه تراكم 
ميانگين دانش آموزي در س��طح كشور ۲۴ نفر در كالس 
است، بعضا شاهد دوبرابر اين ميزان در كالس ها هستيم و 
شهر قدس باالترين تراكم را در سطح كشور دارد. وي افزود: 
متوسط تراكم در تهران ۳۲ نفر است و هشت نفر بيشتر از 
سرانه متوسط كشوري است. كالس هايي داريم كه تا لب 
سكو و تخته دانش آموز نشسته و حتي امكان حركت معلم 

در بين دانش آموزان مشكل است.
او با اش��اره به ضرورت س��اخت ۱۲ هزار كالس درس در 
سطح تهران و انجام مكاتباتي از سال گذشته با استانداري 
در اين زمينه از محل كمك هاي خيرين، اعتبارات دولتي و 
تبديل به احسن امالك آموزش و پرورش گفت: اين طرح 
به تاييد استاندار تهران رسيد و به فرمانداران نيز ابالغ شد. 
دو بخش منابع مالي خيرين و دولت محقق شده است اما در 
بخش تبديل به احسن امالك هنوز انتظارات محقق نشده 
است. مديركل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينكه 
سال گذشته تعدادي امالك بالاستفاده كه قابل تبديل به 
احسن هستند شناسايي شدند كه بايد زمينه تغيير كاربري 
در كميسيون ماده ۵ شهرداري فراهم شود گفت: در اين 
راستا اقداماتي انجام شده ولي آموزش و پرورش شهر تهران 
متولي است و درخواست كرده ايم كه كمك بيشتري كنند 

تا بتوانيم اين كار را انجام دهيم؛ اگر اين بخش از كار نيز پيش 
برود، اميدواريم بخش عمده اي از مشكالت ما در مناطق 

پرتراكم و داراي بافت فرسوده حل شود.
شهري به رايزني با نمايندگان مجلس براي درنظرگرفتن 
رديف اعتباري ويژه براي مدرسه سازي استان تهران نيز 
اش��اره كرد و گفت: ۱۲ هزار كالس درس نياز است كه با 
درنظرگرفتن جمعيت فعلي دانش آموزي برآورد ش��ده 
است  اگر رشد جمعيت را لحاظ كنيم به ۱8 هزار كالس 
در چندسال آينده نياز خواهيم داشت. وي ادامه داد: براي 
ايجاد هركالس متوسط ۳۰۰ ميليون تومان نياز است. با 
اعتبارات و ش��رايط فعلي ساخت مدارس مورد نياز بيش 
از ۳۰ سال طول مي كشد و بايد رديف ويژه اعتباري ديده 
يا تبديل به احس��ن امالك آموزش و پرورش براي تامين 

منابع انجام شود.
شهري با بيان اينكه نگران س��ه شيفته شدن مدارس در 
برخي مناطق شهرستان هاي تهران هستيم گفت : از خيران 

مي خواهيم كمك بيشتري به ما داشته باشند.
شهري در ادامه درباره مشكل كمبود مدارس در مناطق و 
محله هاي انبوه ساز گفت: به ازاي هر ۲۰۰ واحد مسكوني 
بايد زيرساخت هاي آموزشي نيز فراهم شود. يك اشكال 
در اجرا اين اس��ت كه ساخت مدرسه به انتهاي كار منوط 
مي ش��ود و معموال انبوه س��ازان آن را انجام نمي دهند و 
همكاران ما اقامه دعوا و شكايت مي كنند كه حتي اگر منجر 
به راي هم بشود باز هم براي فرزندان ما مدرسه نمي شود. وي 
ادامه داد: اين كار در پروسه اجرا بايد همزمان انجام شود. يك 
اتفاق ناخوشايند ديگر هم كه رخ مي دهد اين است كه چون 
انبوه سازان بايد به ازاي هر ۲۰۰ واحد يك مدرسه بسازند، 
۱۹۹ واحد مي سازند كه از شمول قانون خارج شوند كه بايد 

اقدامات نظارتي در اين زمينه توسعه يابد.

آتش سوزي هاي عمدي محيط زيست؛ از زغال تا سنجاب
فرمانده يگان محيط زيس��ت كشور ضمن تاييد عمدي 
بودن برخي آتش سوزي ها در مناطق تحت مديريت محيط 
زيست، زغال گيري و توسعه اراضي كشاورزي را مهم ترين 
دليل آتش سوزي هاي عمدي دانست و گفت: آتش زدن 
عمدي درختان بلوط با هدف به دام انداختن سنجاب  در 
دست بررسي است. جمشيد محبت خاني با اشاره به اينكه 
از ابتداي سال جاري تاكنون وسعت آتش سوزي در مناطق 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نزديك به 
۳۰۰ هكتار بوده است، اظهاركرد: با توجه به باال بودن ميزان 
بارش هاي كشور در سال زراعي جاري شاهد تراكم و افزايش 
ارتفاع پوشش گياهي در مناطق مختلف كشور هستيم كه 
جاي خوشحالي است اما متاسفانه همين وضعيت، پتانسيل 

حريق را در مراتع و جنگل ها باال برده است. 
او با اشاره به ارسال نامه اي از سوي يگان حفاظت محيط 
زيست كش��ور به ادارات كل محيط زيس��ت استان ها با 
محوريت آتش سوزي در مناطق چهارگانه محيط زيست 
در اين باره تصريح كرد: اواخر فروردين ماه امسال به دنبال 
وقوع بارش هاي سنگين در بيشتر مناطق كشور، نامه اي 
را با هدف هشدار و آماده سازي استان ها براي پيشگيري 
از وقوع حريق و اطفاي آتش سوزي هاي احتمالي ارسال 
كرديم. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اينكه عالوه بر صدور ابالغيه هاي درون س��ازماني، سعي 
كرديم در سه ماه گذشته به مردم اطالع رساني كافي كنيم، 
گفت: با توجه به بارش هاي اخير، قابل پيش بيني بود كه 
احتمال وقوع آتش سوزي وجود دارد چون با آغاز فصل گرما 
قدرت اشتعال پوشش گياهي به شدت افزايش مي يابد. 
محبت خاني در ادامه با اش��اره به همكاري محيط بانان و 
جنگل بانان در اطفاي حريق گفت: تعدادي از محيط بانان 
در جريان اطفاي آتش سوزي دچار سوختگي شده و صدمه 

بدني ديده اند البته در اين مدت مردم محلي نيز پابه پاي 
نيروهاي محيط زيست و منابع طبيعي در اطفاي حريق 
حضور داشتند و مطمئنا اگر كمك مردم و همت محيط 
زيس��ت و منابع طبيعي نبود، وسعت آتش سوزي بيش 
از ۳۰۰ هكتار بود. او در م��ورد روال تامين امكانات براي 
اطفاي حريق در مناطق تحت مديريت محيط زيس��ت 
به ايس��نا گفت: آمادگي هاي الزم در حد توان س��ازمان 
حفاظت محيط زيست ايجاد و وسايل اطفاي حريق هم 
به برخي استان ها تحويل داده شده است حتي گروه هاي 
واكنش سريع در استان ها تشكيل شده است اما به دليل 
پتاسيل باالي آتش سوزي در طبيعت همه اين اقدامات هم 

جوابگوي اين همه تهديد نيست.
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به برخي 
داليل وقوع حريق در منابع طبيعي كشور گفت: از مردم 
خواهش مي كنم نسبت به محيط زيست خود مسووالنه تر 
رفتار و از باقي گذاشتن ظروف يك بار مصرف، بطري هاي 
پالستيكي و شيشه اي در طبيعت خودداري كنند چون اين 
ظروف بر اثر تابش خورشيد خاصيت ذره بيني پيدا مي كنند 
و امكان وقوع حريق از آنها طريق وجود دارد. محبت خاني 
اظهاركرد: بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي، هنوز امكان 
وقوع آتش سوزي با منشا رعد و برق وجود دارد و از مردم 
محلي خواهش مي كنم اگر متوجه وقوع حريق شدند حتما 
محيط زيست را مطلع كنند تا پيش از توسعه آتش سوزي 
اطفا شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارشي مبني 
بر عمدي بودن آتش سوزي ها از ابتداي امسال داشته ايم، 
گفت: دو مورد از آتش سوزي ها عمدي بوده كه در هر دو 
مورد متهمان، شناسايي شدند. آتش سوزي هاي عمدي 
معموال با دو هدف انجام مي شود؛ يكي گسترش زمين هاي 

كشاورزي و ديگري توليد زغال است. 
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نبض بازار مسكن در چهارگوشه جهان
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گروه راه  وشهرسازي|مجيد اعزازي|
بررس��ي روندهاي اقتصادي در جهان نشاني از تداوم 
افزايش قيمت دارايي ها ندارند. به نظر مي رسد، شمال 
امريكا به انتهاي روند طوالني رشد اقتصاد خود رسيده 
است. آسيا ظاهرا به واسطه جنگ تجاري تضعيف شده 
اس��ت و خاورميانه از تنش هاي سياسي و قيمت هاي 

تعديل شده نفت رنج مي برد.
در اين حال، در اغلب كشورهاي اروپا و آسيا- اقيانوسيه 
افزايش قيمت واحدهاي مسكوني ادامه دارد. همچنين 
افزايش قيمت هاي قابل توجه مسكن در فيليپين، آلمان، 
زالندنو و قطر اس��تمرار خواهد يافت. اما هنگ كنگ، 
ايرلند، تركيه و مونته نگرو و اغلب كشورهاي خاورميانه 
يا افت قيمت هاي مسكن يا كاهش قيمت ها با شيبي 

ماليم را تجربه مي كنند.
آنگونه كه »گلوبال پراپرتي گايد« گزارش كرده است، 
فيليپي��ن )15.15+ درصد(، مال��ت )9.36 + درصد(، 
س��ريالنكا )9.27+ درصد(، آلم��ان )9.32+درصد( و 
زالندنو )8.76+ درصد( در نظر گرفتن نرخ تورم تعديل 
ش��ده، قويترين بازارهاي مستغالت در ميان بازارهاي 
مسكن مورد بررسي در سال منتهي به فصل اول سال 
2019، به شمار مي روند.بيش��ترين افت قيمت هاي 
ساالنه مسكن نيز در كشورهاي مصر )22.61- درصد(، 
تركيه )13.58- درصد(، مونته نگرو )12.61- درصد(، 
اوكراين )5.53- درصد( و امارات )5- درصد( مشاهده 
شده است.  نيرو محركه بازار مسكن ضعيف تر از هميشه 
است. بر اساس پژوهش »گلوبال پراپرتي گايد« تنها در 
19 كشور مورد بررسي، شواهدي از نيروي جنبشي در 
بازار مس��كن طي فصل اول سال 2019 مشاهده شده 
است، در حالي كه 30 بازار مسكن بررسي شده ديگر، 
از ظرفيت رش��د برخوردار نيستند. نيروي جنبشي يا 
پتانسيل رشد، شاخص »تغيير در تغيير« است كه به 
سادگي محاسبه مي شود. اين پتانسيل در صورتي كه 
رش��د قيمت دارا يي ها در س��ال جاري نسبت به سال 
گذشته بيشتر باشد، افزايش مي يابد و بالعكس. پتانسيل 
كمتر رش��د دست كم نش��ان مي دهد كه قيمت هاي 

مسكن در حال تقويت شدن نيستند.

   بازارهايي با عملكرد قوي
در حال حاضر فيليپين داراي قوي ترين بازار ملك در 
جهان اس��ت. قيمت واحدهاي سه خواب در فيليپين 
طي يك سال منتهي به فصل اول سال 2019 با 15.15 
درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد كرد كه 
در قياس با ردش 5.87 درصد قيمت ها در سال قبل از 

آن، يك جهش قيمت به شمار مي رود. )در اين پ ژوهش 
تمام آمارها با نرخ تورم تعديل شده اند( . انتظار مي رود، 
اقتصاد فيليپين با صعودي 6.4 درصدي، رشدي سريع تر 

را تجربه كند. 
بازار مستغالت س��ريالنكا به واسطه فعاليت صنعت 
توريس��م قوي اين كش��ور، رونق فوق العاده را تجربه 
مي كند. در سراسر س��ريالنكا، قيمت هاي مسكن تا 
9.27 درصد طي سال منتهي به فصل از 2019 – پس 
از رشد ساالنه 13.83 درصدي در فصل چهارم، 5.28 
درصد در فصل سوم، 14.23 درصدي در فصل دوم و 
15.38 درصدي در فصل اول 2018- افزايش يافت. 
قيمت فصل به فصل مسكن به 5.63 درصد طي آخرين 
فصل افزايش يافته است. پيش بيني مي شود اقتصاد 
سريالنكا در سال جاري تا 3.6 درصد رشد كند. رشد اين 
كشور در سال هاي 2018 و 2017 به ترتيب 3.2 درصد 
و 3.3 درصد ثبت شده است.عملكرد بسيار خوب بازار 
مسكن جمهوري مالت با توجه به افزايش قيمت هاي 
مستغالت تا 9.36 درصد طي سال منتهي به فصل اول 
2019 تداوم خواهد داشت. اين رقم در فصل چهارم، 
سوم، دوم و اول سال 2018 به ترتيب 10.48 درصد، 
12.87 درصد، 14.52 درص��د و 12.07 درصد ثبت 
شده است. طي آخرين فصل، قيمت هاي دارايي تا 4.37 
درصد نسبت به فصل قبل از آن رشد كرد. پيش بيني 
مي شود، اقتصاد مالت تا 5.5 درصد در سال جاري رشد 
را تجربه كند كه سريعترين رشد در اتحاديه اروپا و تقريبا 
سه برابر ميانگين رشد اقتصادي اتحاديه اروپا به شمار 
مي رود.بازار مسكن زالندنو با توجه به رشد قيمت هاي 
واحدهاي مسكوني معمولي تا 8.76 درصد طي سال 
منتهي به فصل اول 2019 كه برخالف كاهش رش��د 
3.37 درصدي س��ال 2018 نسبت به سال قبل از آن 
بود، دوباره در حال جان گرفتن است. بر اساس تحليل 
فصلي، قيمت هاي خانه ها در فصل نخست سال 2019 
به 4.36 درصد افزايش يافته است. در عين حال، پيش 
بيني مي شود كه رش��د اقتصاد تا 2.5 درصد در سال 
جاري كاهش يابد. رش��د اقتصاد زالندنو در سال هاي 
2018، 2017، 2016، 2015 و 2014 ب��ه ترتيب 3 
درصد، 3 درصد، 4.1 درصد، 4.2 درصد و 3.2 درصد 
ثبت شده است.بازار مسكن آلمان به واسطه نرخ هاي 
بهره به شدت اندك، به رشد پرقدرت خود ادامه خواهد 
داد. متوسط قيمت آپارتمان ها در آلمان تا 9.23 درصد 
طي س��ال منتهي به فص��ل اول 2019 افزايش يافته 
است كه نسبت به رشد 4.19 درصدي سال گذشته، 
پيشرفت ملموسي به شمار مي رود. قيمت آپارتمان ها 

در فصل اول س��ال 2019 نس��بت به فصل قبل از آن 
3 درصد رش��د يافته اس��ت. با توجه به اينكه عملكرد 
اقتصاد آلمان در سال 2018 با رشد 1.4 درصدي توليد 
ناخالص داخلي واقعي- ضعيف ترين رشد طي 5 سال 
قبل از آن- درخش��ان نبود، اما انتظار مي رود، اقتصاد 
اين كشور با رشد 0.5 درصدي در سال جاري،  شتاب 

كمتري به خود بگيرد.

   بازار اروپا بي ثبات مي ماند
قيمت هاي ملك در اروپا دستخوش كاهش نخواهند 
ش��د. در واقع، نيمي از 10 بازار قوي مس��كن در ميان 

49 بازار بررسي شده، در اروپا واقع شده اند. قيمت هاي 
مسكن در بيش از 14 كشور از 25 كشور اروپايي مورد 
بررسي در س��ال منتهي به فصل نخست سال 2019 
افزاي��ش يافته اند. به غير از مالت، آلم��ان و پرتغال، در 
يك ساله منتهي به فصل نخست سال 2019، هلند با 
رشد مثبت 4.64 درصد، اسلواكي با رشد 4.53 درصد، 
اتريش با 3.85 درصد،  ايرلند با 2.78 درصد و ليتوني با 
2.28 درصد ساير بازارهاي قوي مسكن در اروپا را شكل 
مي دهند.كمترين رشد س��االنه قيمت هاي ملك در 
روسيه )1.95 درصد(، فرانسه )1.78 درصد(، ايسلند 
)1.41 درصد(، اس��توني )0.98 درص��د( و نروژ )0/4 

درصد( رخ داده است اما همه اين بازارها در فصل چهارم 
2018 رشد را تجربه كرده اند.

   خاورميانه و امريكا
خاورميان��ه هم اينك با توجه به اينك��ه 2 بازار )مصر و 
ام��ارات متحده عربي( از 5 بازار مورد بررس��ي ضعيف 
شده اند، در ركود اس��ت. نظر به تنش هاي سياسي در 
اين منطقه و همچنين نوسان قيمت نفت، اين مساله 

شگفت انگيز نيست.
در همين حال، رشد قيمت امالك و مستغالت در اياالت 
متحده امريكا البته با سرعت كمتري تداوم خواهد يافت. 
بازار مس��كن اياالت متحده، پس از 6 سال رشد قوي 
قيمت ها در حال سرد شدن است. رونق طوالني مدت 
مسكن در كانادا كه يك دهه تداوم داشت،  سرانجام پايان 
مي يابد. در امريكاي التين، در حالي بازار مسكن شيلي 
در حال تقويت شدن است كه بازار ملك مكزيك استارت 
رشد را زده است. آن سوتر، بازار مسكن برزيل همچنان 

در ركود باقي خواهد ماند. 

قائم مقام مديرعامل هما گفت: ايران اير به مس��افران خود متعهد 
است. از موقعي كه عربستان محدوديت ها را اعالم كرد يا بايد ناوگان 
اجاره مي كرديم يا چاره ديگري مي انديش��يديم كه ترجيح داديم 
از ناوگان خود استفاده كنيم تا پروازهاي حج انجام شود. بنابراين 
بايد جريمه بدهيم و بابت اين محدوديت ها، هزينه هايي روي دوش 

هما قرار مي گيرد.
به گزارش ايلنا، حس��ن قاس��مي با اش��اره به برنامه هاي پروازي 
حج امس��ال گفت: در مراس��م حج امس��ال به ٨6 هزار و 55٠ زائر 
خدمت رس��اني مي كنيم و اين خدمات را وظيفه و تكليف شرعي 

خود مي دانيم.
او ادامه داد: طي سال هاي گذش��ته عمليات حج هر تعدادي بوده 
5٠ درص��د آن را هواپيمايي ايراني و 5٠ درصد ديگر آن را ايرالين 
س��عودي انجام مي داده كه از س��هم 5٠ درص��د ايراني ٢5 درصد 
را ايران اي��ر و ٢5 درصد را ماهان انجام م��ي داد. اما پس از تحريم 
 ماهان و مشكالتي كه براي اين شركت ايجاد شد، ٢5درصد دوم را 

قشم اير انجام مي داد.
وي با اش��اره به محدوديت هايي كه س��عودي ها امسال براي پرواز 
حجاج ايراني ايجاد كرده اند، گفت: امسال عربستان اعالم كرد كه 
در برگزاري حج امسال هواپيماهاي سعودي مشاركت نمي كنند و 
ناوگان ايران اير بايد با هواپيماهاي ملكي ١٠٠درصد پروازها را انجام 
دهد.با سازمان حج، جلساتي برگزار شد و تقاضا كرديم با عربستان 
سعودي رايزني كنند و مجوز بگيريم كه قشم اير هم در انتقال حجاج 

بتواند مشاركت كند.
قاسمي با بيان اينكه رياست حج و زيارت اعالم كرد كه رايزني ها را 
انجام داده ايم اما تا االن قرار بر اين اس��ت كه ١٠٠درصد پروازهاي 
حج را انجام دهيم، ادامه داد: جلس��ه اي ب��ا حضور تمام ايرالين ها 
برگزار ش��د و همه، اعالم كردند با وج��ود اينكه نمي توانيم در حج 
ش��ركت كنيم اما مي توانيم در س��اير تعهده��اي ايران اير به اين 
شركت كمك كنيم.اين همياري ايرالين ها در حالي است كه اين 
ش��ركت ها رقيب ايران اير محسوب مي ش��وند اما در اين تنگنا به 

كمك ما شتافتند.
قاس��مي اظهار داش��ت: قرار بر اين اس��ت كه تم��ام هواپيماهاي 
ايران اير از ساير مس��يرها حذف و در انجام پروازهاي حج متمركز 
مي شوند.پروازهاي ١٧استان بايد انجام شود و ٨5درصد امكانات 
بين اين ١٧ استان تقسيم ش��ده است.وي با بيان اينكه اميدواريم 
با اقتدار كامل پروازهاي حجاج را انجام دهيم، گفت: 5٧٣ كاروان 
با ٧٢٢ پرواز رفت و برگشت به حج اعزام مي شوند.براي اين تعداد 
ب��ه ٩ هواپيما فروند در عمليات رف��ت و ١٠ هواپيما براي عمليات 

پروازهاي برگشت نياز داريم.او با بيان اينكه از ١٣تير ماه با انتقال 
عوامل سازمان، پروازهاي حج آغاز خواهد شد، گفت: ١٧تيرماه آغاز 
جابه جايي زائران اس��ت و ١4مرداد اخرين پرواز عمليات برگشت 
انجام مي شود.عمليات پروازهاي رفت در ٣٣روز انجام خواهد شد. 
١٢4 تع��داد پروازهاي رفت با٣٠هزار حاجي از فرودگاه امام انجام 
مي شود.عمليات برگشت ١6مرداد شروع مي شود و تا ١٧شهريور 

و به مدت ٢٣روز ادامه دارد.
قاسمي درباره ميران بار مجاز حجاج گفت: ميزان بار مجاز دو بسته 
و 4٠ كيلوگرم اس��ت و وزن بار دس��تي مجاز براي ورود به كابين 
هواپيما 5 كيلوگرم است.از ترمينال سالم براي انجام سفرهاي حج 
اس��تفاده خواهيم كرد. موضوع تاخير اجتناب ناپذير است اما بايد 

اين موضوع را مديريت كرد.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه باتوجه به انجام سفرهاي خارجي 
ايران اير در مدت زمان انجام سفرهاي حج مابه التفاوت قيمت بليت 
هواپيما بابت تفاوت خدمات چگونه به مس��افراني كه از قبل بليت 
تهيه كرده اند پرداخت و تسويه مي شود، گفت: ايران اير به مسافران 
خود متعهد اس��ت و ما به مردم تعهد داريم. از موقعي كه عربستان 
محدوديت ها را اعالم كرد يا بايد ن��اوگان اجاره مي كرديم يا چاره 
ديگري مي انديش��يديم كه ترجيح داديم از ناوگان خود اس��تفاده 
كني��م تا پروازهاي حج انجام ش��ود.بايد جريمه بدهيم و بابت اين 
محدوديت ه��ا، هزينه هايي روي دوش هما ق��رار مي گيرد.تالش 
مي كنيم پرواز خارجي ايران اير كه توس��ط س��اير ايرالين ها انجام 

مي شود لغو يا حذف نشود.
قاسمي در پاسخ به س��وال ديگري درباره احتمال تحريم سوخت 
در فرودگاه هاي عربس��تان در مدت پروازهاي حج گفت: مشكلي 
در سوخت رساني در عربس��تان نداريم و از سوخت رساني آنها به 

هواپيماهاي مان مطمئن هستيم.

معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران از جمع آوري 45روزه تا 2 
ماهه پل گيشا خبرداد.

به گزارش ايس��نا، مهندس صفا صبوري ديلم��ي در مورد آخرين 
جزييات جمع آوري پل گيشا و ايجاد تونل زير گذر گفت: براساس 
 پيش بيني هاي انجام ش��ده به نظر مي رس��د پروژه ساخت تونل

10 تا 11ماه زمان ببرد.
او با بيان اينكه در تالش هستيم تا هر چه سريع تر نسبت به تكميل 
پروژه تونل اقدام كنيم افزود: عمليات جمع آوري پل 45 روز تا دو 
ماه به طول خواهد انجاميد چراكه بايد با دقت تيرهاي بلند اين پل 
جمع آوري ش��ود تا از لحاظ ايمني دچار مشكل نشويم.از آنجايي 
ك��ه قصد داريم پل را مجددا به محل مذكور برگردانيم بايد با دقت 
بيشتري جمع آوري شود تا دچار آسيب نشود .تالش داريم تا پايان 
سال جاري زيرگذر را راه اندازي كرده و بعد از حل مسائل ترافيكي، 

پل سبز زندگي را نصب كنيم.
پس از اعالم اجراي عمليات عمراني در محدوده پل گيش��ا، تردد 
شهروندان از مسير جنوب به ش��مال چمران و دوربرگردان جالل 
آل احمد، مش��مول ثبت تخلف از طريق دوربين محدوده كنترل 

آلودگي هوا نمي شود.
به گزارش مهر، در اطالعيه معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران آمده است: با آغاز اجراي طرح محدوده كنترل آلودگي هوا 
از ابت��داي تيرماه و به دليل اجراي عمليات عمراني در پل گيش��ا، 
مسيرهاي جايگزين اعالم شده كه شامل بزرگراه جالل آل احمد به 
بزرگراه شهيد چمران جنوب-دوربرگردان هاي شمال، ابتداي تونل 
توحيد است، نظر به اينكه عده اي از شهروندان قصد ادامه مسير به 
سمت كردستان ش��مال يا جالل آل احمد غرب را دارند، به اطالع 
مي رساند دوربين ثبت تخلف ورود به محدوده كنترل آلودگي هوا 
كه در تقاطع خيابان جالل آل احمد و كارگر ش��مالي نصب ش��ده 
تنها تردد خودروهايي كه قصد ادامه مسير به جنوب خيابان كارگر 

يا مسير مستقيم )كوچه شهيد شكراهلل( را دارند، ثبت مي كند.
ش��هرونداني كه قصد ادامه مس��ير از رمپ چپ گرد انتهاي جالل 
آل احمد به سمت شمال )اميرآباد يا كردستان( را دارند دچار مشكل 

ثبت تخلف ورود به محدوده كنترل آلودگي هوا نخواهند شد.
همچنين يك مقام مسوول در شركت كنترل ترافيك تهران درباره 
وضعي��ت ترافيكي منطقه پس از جمع ش��دن پل گيش��ا گفت: با 
وجود اينكه مسيرهاي جايگزين معرفي شده اما بهتر است مردم از 

اپليكيشن هاي مسيرياب استفاده كنند.
به گزارش مهر، نوشين س��روري با تاكيد بر اينكه پخش شدن بار 
ترافيك در منطقه گيش��ا مقداري زمان بر است گفت: بار ترافيكي 

بين بزرگراه هاي ش��يخ فضل اهلل نوري و يادگارامام را به مركز شهر 
منتقل مي كرد و با برداشته ش��دن اين پل حجم زيادي از ترافيك 
بايد در منطقه پخش ش��ود. تا زماني كه افراد متوجه شوند كه پل 
جمع آوري شده و مسيرشان را تغيير دهند طول مي كشد بنابراين 
ترافيكي كه امروز صبح در اين منطقه شاهد آن بوديم به دليل همين 

عدم آگاهي نسبت به اين اتفاق بود.
مدير مركز كنترل نظارت و كنترل ترافيك شركت كنترل ترافيك 
تهران درباره جزييات ترافيك ايجاد ش��ده گفت: روز گذش��ته در 
قس��مت جالل از س��مت غرب به ش��رق كه وارد چمران به سمت 
جنوب مي شود ش��اهد ترافيك بوديم و اين ترافيك به دليل اينكه 
 رانندگان تصميم به دور زدن داش��تند و مي خواستند وارد خيابان 
جالل آل احمد ش��رق به سمت خيابان كارگر ش��وند باعث ايجاد 
ترافيك در مسير جنوب به شمال بزرگراه چمران شده بودند.مدير 
مركز كنترل نظارت و كنترل ترافيك شركت كنترل ترافيك تهران 
پيشنهادي هم براي مسيرهاي جايگزين ارايه كرد و گفت: پيشنهاد 
ما براي شهرندان اين است كه از بزرگراه هايي كه از سمت غرب وارد 
مي شود مسير خود را به گونه اي تغيير دهند كه به چمران و جالل 
آل احمد منتهي نشود. يعني بيشتر از يادگار يا شيخ فضل اهلل نوري 
وارد حكيم يا همت شوند. با اين حال محلي ها مي توانند از شرياني ها 
استفاده كنند و به محدوده گيشا وارد نشوند.او درباره اينكه با مسدود 
شدن پل گيشا پيش بيني مي شود كدام مسيرهاي جايگزين با بار 
ترافيك س��نگين تري مواجه ش��وند گفت: براي اظهارنظر در اين 
مورد زود است. همكاران ما نياز به چند روز فرصت دارند تا با آناليز 
مسيرهاي جايگزين مسيرهاي پر تردد شناسايي شوند و در صورت 
سنگين بودن اين حجم ترافيك براي آن چاه انديشي شود.به گفته 
نوشين سروري اطالع رس��اني در مورد تغيير مسيرها انجام شده و 

بنرهاي اين تغيير مسير هم در حال نصب شدن است.

جزيياتتسهيالتبرايساكنانمحدودهطرحهايترافيكوزوجوفرد
مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك 
ش��هرداري تهران در م��ورد وضعيت تردد س��اكنان 
محدوده زوج و فرد س��ابق در ط��رح ترافيكي جديد 

توضيحاتي را ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، عمار سعيديان فر با بيان اينكه براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته از روز شنبه اول تيرماه، 
طرح زوج و فرد لغو و به جاي آن طرح »محدوده كنترل 
آلودگي هوا« اجرايي خواهد شد، گفت: در اجراي اين 
طرح براي ساكنان محدوده زوج وفرد سابق تمهيدات 
خاصي در نظر گرفته شده است تا آنها بتوانند به راحتي 

نس��بت به تردد در محدوده سكونت شان اقدام كنند.
او با بيان اينكه در س��ال هاي اخير در پي اجراي طرح 
زوج و فرد نه تنها حقي براي ساكنان قائل نشدند بلكه 
با ايجاد محدوديت هاي تردد ب��راي خودروهاي آنها، 
براي س��اكنان اين منطقه مش��كالتي را ايجاد كرده 
بودند، گفت: ساكنان با اجراي طرح جديد از تخفيف 
50 درص��دي در هزينه طرح ترافيك و طرح محدوده 

كنترل آلودگي هوا بهره مند مي شوند.
سعيديان فر با بيان اينكه يك بار خروج قبل از ساعت 
30: 8 و يك بار ورود بعد از ساعت 17 نيز براي ساكنان 

رايگان خواهد بود، گفت: البته ساكنان محدوده دوم 
كنترل آلودگ��ي هوا يا همان زوج يا فرد س��ابق دقت 
داشته باشند كه فقط براي عوارض همان محدوده دوم 

از تخفيف برخوردارند.
او با بيان اينكه س��اكنان محدوده زوج وفرد هر زماني 
كه نسبت به درج اطالعات خودرو در سامانه تهران من 
اقدام كنند، مشمول دريافت تخفيف خواهند شد؛ گفت: 
ساكنان براي بهره مندي از تخفيف 50درصدي سكونت 
در محدوده بايد پس از ثبت مشخصات محل سكونت 
خود در سامانه تهران من، به همراه مدارك شامل سند 

يا اجاره نامه قانوني و فيش پرداخت عوارض نوسازي و 
پسماند به دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه كنند.

مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك 
شهرداري تهران در مورد وضعيت مستاجران نيز گفت: 
ساكناني كه در محدوده طرح ترافيك، مستأجر هستند 
در صورتي كه در بخش س��كونت آنه��ا در قولنامه و... 
تاريخ پايان سكونت درج شده باشد، بايد هر ساله براي 
ثبت نام مجدد به عنوان ساكن محدوده طرح ترافيك 
اقدام كنند.او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي 
خانواده هاي س��اكن درمحدوده بي��ش از يك خودرو 

دارند ادامه داد: هر واحد مسكوني تنها براي يك خودرو 
مي تواند از تخفيف بهره مند شود.

سعيديان فر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ساكنان 
مح��دوده زوج و فرد س��ابق مي توانند ب��ا تخفيف در 
محدوده طرح ترافيك تردد داشته باشند يا نه؟ افزود: 
براي س��اكنان محدوده طرح ترافي��ك، اين تخفيف 
50 درص��دي به عوارض تردد در هر دو محدوده تعلق 
مي گيرد اما ساكنان محدوده دوم كنترل آلودگي هوا 
يا همان زوج يا فرد س��ابق فقط ب��راي عوارض همان 

محدوده دوم از تخفيف برخوردار هستند.
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كاهش يك ميليون توماني 
عوارض ترافيك با معاينه فني برتر

مديرعامل س��تاد معاينه فني ش��هرداري تهران از 
كاهش يك ميليون توماني هزينه عوارض تردد در 
طرح كنترل آلودگي هوا در سال 98 با اخذ معاينه 

فني برتر خبرداد.
به گزارش مهر، سيد نواب حسيني منش از افزايش 
مراجعات خودروهاي غير مش��مول معاينه فني با 
سن كمتر از 4 سال به مراكز معاينه فني شهر تهران 
براي اخذ معاينه فني برتر خبر داد و گفت: براساس 
مصوبه شوراي شهر خودروهاي داراي معاينه فني 
برتر مشمول تخفيف 25 درصدي عوارض تردد در 
محدوده هاي ترافيك و كنترل آلوگي هوا مي شوند.

او اظهار كرد: خودروهاي داراي معاينه فني برتر در 
صورت تردد در محدوده كنترل آلوگي هوا )زوج و فرد 
سابق( در ساعت هاي اوج مبلغ 15هزار و 525 تومان 
و خودروهاي داراي معاينه فني معمولي در صورت 
تردد در اين محدوده در س��اعت هاي اوج مبلغ 20 
هزار و700 تومان بايد عوارض پرداخت كنند كه با 
توجه به معافيت 80 روزه خودروها در طول سال و 
كسر تعطيالت روز جمعه خودروهاي داراي معاينه 
فني برتر بالغ بر يك ميليون تومان هزينه كمتري 
در مقايسه با خودروهاي داراي معاينه فني معمولي 

جهت تردد پرداخت خواهند كرد.
او تصريح كرد: در حال حاضر براي كليه خودروهاي 
مراجعه كنن��ده به مراكز معاينه فني ش��هر تهران 
معاينه برتر انجام مي شود. در معاينه فني برتر تست 
آاليندگي خودرو در دو دور موتور آرام و 2500 دور 
در دقيقه كنترل مي شود و در مقايسه با معاينه فني 
معمولي كه تنها در دور آرام انجام مي گردد تس��ت 
آاليندگي آن سختگيرانه تر است.ضمنا هزينه هر دو 
معاينه فني يكسان است.اوگفت: شهرداري تهران 
در راس��تاي اجراي طرح كاهش و ترغيب و تشويق 
شهروندان به استفاده از خودروهاي پاك با حداقل 
آاليندگي نس��بت به اعمال تخفيف 25 درصدي 
 ب��راي خودروهاي داراي معاينه فني برتر و تخفيف

90 درصدي براي خودروهاي برقي و هيبريدي در 
اين طرح جديد و كارآمد اقدام نموده است. 

خيزش گرد وخاك در شرق 
شمال شرق و مركز كشور

مدي��ركل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان 
هواشناسي با اشاره به وزش باد شديد موقت و رگبار و 
رعد و برق در برخي مناطق كشور، از وقوع گرد و غبار 
و كاهش كيفيت هوا در بخش هاي مركزي شامل يزد، 
اصفهان، سمنان، مركزي، قم و جنوب تهران خبر داد.

به گزارش ايسنا، احد وظيفه اعالم كرد: براي امروز 
پنج ش��نبه 30 خردادماه در برخي نواحي از شمال 
غرب، ارتفاعات البرز مركزي و شرقي، شرق سواحل 
درياي خزر و بخش هايي از ش��مال ش��رق كش��ور 
ابرناكي، رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد موقت 
پيش بيني مي شود. براي روز جمعه )31 خردادماه( 
در برخي نواحي از ش��مال غ��رب، ارتفاعات البرز و 
بخش هايي از جنوب شرق كش��ور ابرناكي و بارش 
پراكنده، گاهي رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد 
موقت انتظار مي رود.مديركل پيش بيني و هشدار 
سريع سازمان هواشناسي گفت: طي دو روز آينده 
در برخي از نواحي شمال شرق، شرق، بخش هايي 
از مركز كشور در استان هاي يزد، اصفهان، سمنان، 
مركزي، قم و جن��وب تهران و همچنين در جنوب 
غرب و برخي مناطق جنوب كشور وزش باد شديد، 
گاهي همراه با خيزش گردوخاك و كاهش كيفيت 
هوا پيش بيني مي شود.به گفته وظيفه، در روزهاي 
شنبه و يكش��نبه اول و دوم تيرماه ش��رايط گرد و 
غباري و وزش باد براي نواحي ش��مال شرق، شرق 
و بخش هايي از جنوب كش��ور ادامه خواهد داشت.

همچني��ن در دو روز آين��ده خليج ف��ارس، غرب 
تنگه هرمز و ش��رق درياي عمان مواج پيش بيني 
مي شود.مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي اظهار كرد: آسمان تهران امروز )پنج شنبه 
30 خردادماه( صاف تا كمي ابري و در بعضي ساعات 
همراه با وزش باد اس��ت. دماي ته��ران در اين روز 
در باالتري��ن نقطه ب��ه 36 درج��ه و در پايين ترين 
 نقطه به 24 درجه س��انتي گراد مي رسد. همچنين 
)جمعه 31 خردادماه( هواي تهران همچنان صاف تا 
كمي ابري و همراه با وزش باد خواهد بود. پيش بيني 
مي شود كه بيشترين و كمترين دماي تهران در اين 

روز 37 و 25 درجه سانتي گراد باشد.

هنوز درباره حيات شبانه 
اظهارنظر قطعي نكرده ايم

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه 
هر طرحي كه قرار اس��ت در ش��هر اجرايي شود 
بايد مورد مطالعه امنيت��ي و ترافيكي قرار گيرد 
اظهارداشت: در خصوص طرح حيات شبانه پليس 
هنوز اظهارنظر قطعي نكرده است.به گزارش ايرنا، 
سردار حس��ين رحيمي گفت: هر طرحي اعم از 
عمراني، علمي و اجتماعي كه در شهر قرار است 
اجرايي شود بايد پيوست انتظامي داشته باشد تا 
از همه جوانب به آن پرداخته شود.نماينده پليس 
در جلسه هاي شوراي اسالمي شهر حضور داشته 
و ايرادهاي اين طرح را عنوان كرده است.رحيمي 
ادامه داد: جداي از بحث امنيتي طرح حيات شبانه، 
موضوع بي عدالتي نيز مطرح است به گونه اي كه 
اصناف و مغازه داران اعتراض هايي داشته اند.پليس 
به دنبال ايجاد امنيت، رفاه حال شهروندان و اصناف 
مختلف است تا آنان نيز در آرامش به مردم خدمات 
ارايه دهند.او با تاكيد بر اينكه طرح حيات شبانه 
موفق نخواهد بود گفت: در ماه رمضان كه به صورت 
شبانه اصناف فعاليت مي كنند، قانون براي همه 
يكسان است و طرح انتظامي آن پيش بيني شده 
است.هم اكنون فعاليت اصناف در 6 ماه اول سال تا 
12 نيمه شب و فست فودها و آبميوه فروشي ها تا 

يك بامداد مجاز به فعاليت هستند.

   فيليپين، سريالنكا، مالت و آلمان پرقدرت ترين بازار هاي مسكن جهان شناخته شدند
  سايه تنش و نفت بر سر بازار مستغالت خاورميانه سنگيني مي كند

  بازار ملك آسيا در جنگ تجاري كوچك شده است
  دوران رشد طوالني مدت قيمت ها در بازارهاي مسكن امريكا و كانادا پايان يافت

خالصه
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مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت خبر داد

سودجويان با شايعه سازي درباره  ورشكست شدن شركت هاي كره اي به دنبال افزايش قيمت هستند

برندمليجايگزينخارجيها
تعادل|

»نقشه راه صنعت لوازم خانگي ترسيم شد.« طبق اعالم 
متوليان توليد، استراتژي هاي وزارتخانه صنعت در حوزه 
لوازم خانگي تا افق 1404، تعميق داخلي س��ازي لوازم 
خانگي است تا به اين ترتيب بازار لوازم خانگي از هجوم 
برندهاي خارجي ساماندهي ش��ود. به گفته طراحان، 
پيش بيني ش��ده تا حداكثر چهار برند ملي در صنعت 
لوازم خانگي كشور ايجاد شود كه توان رقابت با محصوالت 
خارجي در سطح جهاني را داشته باشند. اما براي رسيدن 
به اين ه��دف، »جايگزين كردن محص��والت كره اي با 
كاالهاي ايراني«، »راه اندازي ش��بكه تأمين قطعات« و 
»خودكفايي در توليد محصوالت گازسوز« در دستوركار 
متوليان توليد قرار گرفته است. عالوه بر اين، سياست هاي 
ديگري همچون افزايش حقوق ورودي محصوالت لوازم 
خانگي و روان سازي تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان 
اين حوزه بطور موازي از سوي دولت پيگيري مي شود تا 

موانع توليد از پاي صنعتگران اين حوزه كنار زده شود.

   برنامه وزارت صنعت در بخش لوازم خانگي
افزايش قيمت ها در بازار لوازم خانگي طي ماه هاي گذشته 
باعث شد، چالش هاي زيادي روانه اين بازار شود كه بالطبع 
در يك بازه زماني چند ماهه، قيمت لوازم خانگي رش��د 
فزاينده اي را تجربه و از طرفي با مشكل توزيع همراه شد. 
اما روي ديگري از تاثير افزايش قيمت ها، با ركود در بازار 
شناخته شد. در عين حال، اعمال محدوديت هاي ناشي 
از تحريم ها نيز بر بازار لوازم خانگي اثر گذار بود؛ بطوري 
كه خروج برخي شركت ها از بازار ايران، كسري قطعات 
توليد كننده ها و كاهش توزيع در بازار را به همراه داشت. 
اين در حالي اس��ت كه اگر الزامات توليد در اين صنعت 
رعايت شود، مشكلي براي مقابله با تحريم و جايگزيني 
كاالهاي خارجي وجود ندارد، اما كاهش توليد مي تواند 
روي بازار و قيمت ها تأثير بگذارد. به گفته كارشناسان، 
صنعت لوازم خانگي توان توليد ني��از داخل را دارد و در 
صورت تقاضاي بيش��تر نيز مي توان با سه نوبته كردن 

كارخانه ها، عرضه را افزايش داد.
اما آشفتگي هايي كه در توليد و عرضه محصوالت لوازم 
خانگي در سال گذشته اتفاق افتاد، وزارت صنعت را برآن 
داش��ت تا با توجه به ظرفيت هاي س��ودآور اين صنايع، 
بخش لوازم خانگ��ي را در اولويت هاي حمايتي خود در 
سال جاري قرار بدهد. در همين زمينه، مديركل صنايع 
فلزي و لوازم خانگ��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
استراتژي اين وزارتخانه براي برندهاي ملي در صنعت 
لوازم خانگ��ي خبر مي دهد. به گفته عباس هاش��مي، 
»جايگزين كردن محصوالت كره اي با كاالهاي ايراني«، 
»راه اندازي ش��بكه تأمين قطع��ات« و »خودكفايي در 

توليد محصوالت گازس��وز« از محور هاي اصلي وزارت 
صنعت در تعميق داخلي س��ازي توليدات لوازم خانگي 
اس��ت. آنطور كه هاش��مي اعالم كرد، پيش بيني شده 
تا افق 1404، حداكث��ر چهار برند ملي در صنعت لوازم 
خانگي كشور ايجاد شده و در عين حال حضور برندهاي 
متعدد در بازار لوازم خانگي ساماندهي مي شود. عالوه بر 
اين، از برندهاي ملي حمايت مي شود تا در سطح كالس 
جهاني توان توليد و صادرات داش��ته باشند.هاش��مي 
همچنين از تالش وزارت صنعت براي براي روانس��ازي 
واردات قطعات مورد نياز خب��ر مي دهد و در عين حال 
از افزايش حقوق ورودي محصوالت لوازم خانگي براي 
حمايت از توليد داخل سخن مي گويد. به گفته او، حقوق 
ورودي محصوالت لوازم خانگي از 40 درصد به ۵۵ درصد 
افزايش يافته اس��ت. او همچني��ن از برنامه هاي وزارت 
صنعت براي حمايت از قطعه سازان داخلي خبر مي دهد. 
به گفته او، س��اماندهي تعرفه قطعات متناسب با تعرفه 
محصول كامل، از اهميت زيادي برخوردار ش��ده است؛ 
بطوري كه سعي داريم توليدات قطعه سازي را توانمندتر 
كنيم. او همچنين از ابالغ تسهيل تأمين ارز صنعت لوازم 
خانگي به بانك مركزي به عنوان برنامه ديگري از وزارت 
صنعت در راستاي حمايت از صنعت لوازم خانگي خبر 
مي دهد. طبق اعالم هاش��مي، عمق تولي��د داخلي در 
»لوازم گازس��وز« بيش از ۹0 درصد و در »لوازم برقي« 
بين ۶0 تا ۷0 درصد متغير است. به گفته او، توليد تمام 
قطعات مصرفي توليد توجيه اقتص��ادي ندارد؛ چراكه 
سطح تكنولوژي در بعضي از قطعات دايمًا در حال تغيير 
است و سرمايه گذاري براي توليد آن اقتصادي نيست. اما 
آنچه مهم است، تطابق محصول نهايي با استاندارد هاي 
ملي و گواهينامه هاي جهاني كيفيت است تا قابليت رقابت 

جهاني را داشته باشد.

   ماجراي توليد كره اي ها در ايران
اما ماج��راي توليد برند هاي كره اي در ايران چيس��ت؟ 
براي پاس��خ به اين س��وال بايد اين اين نكت��ه را يادآور 
ش��د كه خط توليد دو برند كره اي از برندهاي مطرح و 
تاثيرگذار در بازار لوازم خانگي در ايران به شمار مي روند؛ 
برندهايي كه طي س��ال هاي اخير با تكي��ه بر توليدات 
داخلي توانس��ته محصوالتي با تنوع باال از لحاظ قيمت 
و مدل به بازار عرضه كند و به اين ترتيب س��هم بزرگي 
از ب��ازار فروش اي��ران را به خود اختص��اص دهد. البته 
برخي ها نوك پيكان انتقادات خود را به س��مت اين دو 
برند كره يي در ايران نشانه گرفته اند؛ آنها بر اين باورند كه 
در ايران توليد نداشته و مونتاژ ساده محصوالت صورت 
مي گيرد. اين درحالي است كه بازديدهاي صورت گرفته 
از خط توليد اين برندها، نشان از اين دارد كه اين دو برند 

كره يي در حال توليد محصول در ايران هستند و به عمق 
داخلي سازي بسيار خوبي رسيده است. بطوريكه برند 
كره يي سامسونگ در كيلومتر 1۶ جاده مخصوص كرج 
توانسته، ظرفيت توليد 100درصدي را در كشور ايجاد 

كند و دست به توسعه اشتغال در كشور بزند.
در همين زمينه مديركل صناي��ع فلزي و لوازم خانگي 
وزارت صنعت مي گوي��د: محدوديت هاي بانكي، نقل و 
انتقاالت ارز و محدوديت هاي كش��تيراني باعث شد كه 
طرف كره اي به راحتي نتواند مواد اوليه و قطعات مورد 
نظر خود را به طرف ايراني برس��انند. به گفته او، در عين 
حال، مش��كالتي چون »تحميل هزينه هاي مضاعف و 
غير متعارف«، »محدوديت هاي ارزي داخل كش��ور« و 
»سخت شدن واردات برخي مواد اوليه و قطعات«، باعث 
ش��د تا فرآيند توليد لوازم خانگي مشترك تا حدودي 
كند ش��ود. پيش از اين نيز فعاالن اقتصادي، همزمان با 
افت توليدات مش��ترك، خبر از خروج برندهاي كره از 
ايران داده بودند. اما در همين رابطه، هاشمي مي گويد: 
برخي افراد سودجو، در حال سياه نمايي در بازار هستند و 
شايعه سازي مبني بر ورشكست شدن شركت هاي كره اي 
يا افزايش قيمت ها را انجام مي دهند كه اين موضوعات 

بطور كل تكذيب مي ش��ود. هم اكنون طرف كره اي به 
فعاليت هاي خود ادامه مي دهد و حدوداً تا شش ماه آينده 
هم مشكل حادي در توليد ندارند. در همين رابطه، عليرضا 
موسوي مجد، رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و 
تصويري ايران نيز گفته بود: با وجود محدوديت هايي كه 
در پي آغاز تحريم ها تمام بخش هاي اقتصادي را درگير 
خود كرد، تدابير الزم انديش��يده شد و مشكل خاصي 
در بخش خدم��ات پس از فروش برند هاي لوازم خانگي 
كره اي در ايران وجود ندارد و ش��ركت هاي توليدكننده 
طبق ضوابط و قانون هاي موجود در حال ارايه خدمات 
به مشتريان خودهستند. موسوي مجد تصريح كرد: در 
تأمين قطعات مورد نياز براي استفاده در خدمات پس از 
فروش مشكل قابل توجهي وجود ندارد و قطعات براي 
محصوالت تحت گارانتي رس��مي در اغلب موارد بطور 
كامل موجود اس��ت.به گفته موسوي مجد، محصوالت 
لوازم خانگي در بازار به اندازه كاف��ي وجود دارد و مردم 
نبايد تقاضاي كاذب براي لوازم خانگي در بازار ايجاد كنند 
و فرصت را به دست دالالن و واسطه ها بدهند. او در ادامه 
افزود: تجار داخلي در زمينه تهيه مواد اوليه آشپزخانه، تا 
حدي جوابگوي بازار هستند، البته ممكن است تا حدي 

عقب تر از ساير كشور ها باش��ند، اما مي توانند خود را با 
شرايط فعلي وفق بدهند. 

   فرصتي براي توليد و صادرات
در عين حال، توليدكنندگان ايراني به دنبال جايگزيني 
براي كره ايي ها هستند تا با بومي سازي حداكثري لوازم 
خانگي تحت برند ملي به توليد و صادرات محصوالت خود 
بپردازند. اين در حالي است كه عالوه بر ظرفيت ايران براي 
توليد لوازم خانگي، وجود بازار مصرف همسايگان كشور، 
مزيتي است كه مي تواند ايران را به هاب توليد و صادرات 
لوازم خانگ��ي در منطقه خاورميانه بدل كند. در همين 
رابطه، عضو انجمن توليدكنن��دگان لوازم خانگي طي 
اظهاراتي گفته بود: در صورت حمايت دولت و روانه شدن 
نقدينگي موجود در كشور، صنعت لوازم خانگي نه تنها 
بازار ايران، بلكه مي توان��د با تقويت برند ها و خط توليد 
موجود تبديل به هاب منطقه شود و خاورميانه و بخشي 
از آسيا را به دست بگيرد. به گفته حميدرضا غزنوي، بايد 
تالش كنيم به مقياس اقتصادي برسيم تا هم قيمت ها 
كاهش يابد و هم جاي خالي برند هاي خارجي با برند هاي 

ايراني با كيفيت مطلوب پر شود.

خروج دالل ها از بازار خودرو
يك عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است دليل اصلي 
كاهشي ش��دن قيمت ها در بازار خودرو در چند مدت 
اخير، تغيير رويكرد دالالن اين بازار اس��ت. جمشيد 
عدالتيان شهرياري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قبل 
از آنچه اخيراً اتفاق افتاده، بايد نگاهي به روند ماه هاي 
اخير اين بازار داش��ته باشيم. با خروج امريكا از برجام، 
عماًل بسياري از بازارهاي اقتصادي ما با مشكالتي مواجه 
شدند و در اين بين بازار خودرو نيز مستثني نبود. وي 
ادامه داد: خودروسازان ما براي تكميل خودروهايشان 
به قطعاتي نياز داشتند كه بايد از خارج از كشور تأمين 
مي شد و تحريم ها در ابعاد مختلف باعث شد روند ورود 
اين قطعات محدود ش��ده يا با مشكالت جدي مواجه 
شود. نتيجه اين امر باقي ماندن تعدادي از خودروها در 
خط توليد و نرسيدنشان به بازار بود. كاهش عرضه در 
بازار باعث افزايش قيمت ها شد. اين اقتصاددان با بيان 
اينكه افزايشي شدن نرخ ها باعث فعال شدن دالل ها در 
بازار خودرو ش��د، توضيح داد: در سال هاي اخير هرگز 
قيمت كارخانه از قيمت ب��ازار فاصله اي به اين ميزان 

نداشت و اين امر نشان مي دهد بخش قابل توجهي از 
افزايش قيمت ها در بازار خودرو حباب بوده و به دليل 
سودجويي دالالن اتفاق افتاده است. عدالتيان اضافه 
كرد: به نظر مي رسد با وجود افزايش قيمت هايي كه در 
ماه هاي گذشته اتفاق افتاده، همچنان قيمت كارخانه 
بسيار پايين تر از نرخي است كه در بازار وجود دارد و روند 

كاهشي قيمت ها در بازار خودرو مي تواند ادامه يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه علت اصلي كاهشي شدن 
قيمت ها در بازار خودرو چيس��ت، توضيح داد: به نظر 
مي رسد خودروسازان توانستند بخشي از قطعات مورد 
نياز براي تحويل خودروه��اي جديد را تأمين كنند و 
صرف اين مساله كه عرضه خودرو در بازار داخلي تسهيل 
شود، فش��ار رواني موجود را كاهش داد. اين عضو اتاق 
بازرگاني ايران با بيان فعاليت گسترده دالالن در بازار 
خودرو، تصريح كرد: بررسي پيش فروش خودروها نشان 
مي دهد كه بخش زيادي از خري��داران اين خودروها 
مصرف كننده نهايي نبودند و با توجه به افزايشي بودن 
قيمت ها قصد داشتند در بازار خودرو سودجويي كنند 

كه كاهش نرخ ها در چند مدت اخير باعث ش��ده آنها 
از ترس ضرر كردن در بازار، فروش��نده شوند و همين 
مساله قيمت ها را كاهشي كند. عدالتيان خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه شوك جديدي به بازار وارد نشود، 
دالالن مجبور به فروش خودروهايشان با قيمت پايين تر 

مي شوند و مي توان اميدوار بود همين روال ادامه يابد.
از آن س��و، دبير انجمن واردكنن��دگان خودرو گفت: 
ي��ك مركز تعاوني با حض��ور 80 مركز ايجاد ش��ده و 
واردكنندگان بايد فقط گواه��ي را از اين تعاوني تهيه 
كنند كه قيمت آن ۶ ميليون تومان است. اين در حالي 
است كه آنها تا به امروز هيچ فرمول يا مستنداتي براي 
اين قيمت ارايه نكرده اند و فقط مي گويند چون ماشين 
گران شده ما هم بايد گران بفروشيم. مهدي دادفر در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا گفت: مطابق قانون، 
مسووليت خارج كردن خودروهاي فرسوده با واردكننده 
است. البته خودروساز داخلي نيز اين وظيفه را برعهده 
داشت اما آقاي ش��ريعتمداري به بهانه كنترل قيمت 
خودرو و عدم افزايش آن، خودروس��ازهاي داخلي را 

مستثني كرد. هر چند االن مي بينيم كه چقدر اين مقوله 
روي قيمت ها اثر گذاشته است و پرايد 18 ميليوني را 

امروز بايد ۵0 ميليون بخريم.
دادفر اظهار ك��رد: بر اس��اس قانون ب��ه ازاي واردات 
خودروي زير 1۵00 سي سي چهار، زير 2000سي سي 
شش و زير 2۵00 سي سي هشت گواهي اسقاط بايد 
به پليس راهور ارايه شود اما به سبب مشكالت و برخي 
مفاسد و عدم تمايل واردكنندگان براي انجام اين كار، 
مراكز اسقاط ايجاد شد و آنها در ازاي گرفتن يك و نيم 
تا دو ميليون تومان يك گواهي صادر مي كردند و اين 
در حالي بود كه الشه اسقاط لوازم قابل مصرف و آهن 
قراضه نيز براي آنها باقي مي ماند و به قول معروف از همه 
نظر سود مي كردند. اين روال ادامه داشت تا آنجايي كه 
سال ۹4 قيمت هر گواهي به چهار ميليون و 200 هزار 
تومان رسيد. وي گفت: پس از ممنوعيت واردات خودرو 
و كش و قوس هاي فراوان، ستاد سوخت در اسفند ماه 
بدون اطالع قبلي صفحات واردكنندگان و 180 مركز 
اس��قاط خودرو را بس��ت و اطالعيه داد كه يك مركز 

تعاوني با حضور 80 مركز ايجاد شده و واردكنندگان 
بايد فقط گواهي را از اين تعاوني تهيه كنند و قيمت آن 
ش��ش ميليون تومان است! اين در حالي بود كه آنها تا 
به امروز هيچ فرمول يا مستنداتي براي اين قيمت ارايه 
ندادند و فقط مي گويند چون ماشين گران شده ما هم 

بايد گران بفروشيم.
دادفر ادامه داد: از طرف ديگر مراكز اسقاطي كه عضو 
اين تعاوني نيستند اين عمل را انحصارگرايي مي دانند 
و به آن اعتراض دارند. ما نيز به سازمان حمايت مراجعه 
و اعالم كرديم كه بس��تن صفحات و انحصاري كردن 
خريد از اين تعاوني خالف قانون است اما آقايان در پاسخ 

گفتند هميني كه هست!
وي تصريح كرد: ما بيشترين آس��يب را از ناحيه اجرا 
نكردن قانون توس��ط دس��تگاه هاي اجرايي متحمل 
شده ايم. وقتي يك شبه بدون مستندات قانوني سايت 
ثبت سفارش خودرو را مي بندند يا مي گويند بايد از اين 
شركت تعاوني گواهي اسقاط بخريد، شاهد اين وضعيت 

اقتصادي خواهيم بود.
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لبنيات يارانه اي
در فروشگاه هاي زنجيره اي

ش�اتا| س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان در اطالعي��ه اي اع��الم ك��رد كه 
فرآورده هاي لبني پرمصرف به صورت مس��تقيم و 
بي واسطه در سازمان ميادين ميوه و تره بار و اتحاديه 
فروشگاه هاي زنجيره اي با حداقل 1۵ درصد زير قيمت 
مصرف كننده درج ش��ده روي كاال، عرضه مي شود. 
در متن اين اطالعيه آمده است: براساس هماهنگي 
صورت گرفته توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، انجمن صنايع لبني ايران، سازمان 
ميادين ميوه و تره بار و اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي 
و در جهت رفاه حال مصرف كنندگان عزيز موضوع 
عرضه مستقيم سه محصول پرمصرف لبني )شير، 
ماست و پنير( مطرح و مقرر شد توزيع مستقيم اين 
اقالم در مراكز عرضه مذكور عملياتي شود. در حال 
حاضر 2۵ درصد از قيمت مصرف كننده مندرج بر روي 
بسته بندي محصوالت لبني را ضرايب سود پخش و 
خرده فروشي اين اقالم تشكيل مي دهد. در ادامه اين 
اطالعيه آمده است: بر اين اساس و با هدف حمايت 
از مصرف كنندگان و با هماهنگي هاي به عمل آمده 
با واحدهاي توليدي، سازمان ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران و اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي 
مقرر شد تا فرآورده هاي لبني پرمصرف )شير، ماست 
و پنير( به صورت مستقيم و بي واسطه در اين مراكز با 
حداقل 1۵ درصد زير قيمت مصرف كننده درج شده 

روي كاال عرضه شود.

تعيين تكليف دالر ۴۲۰۰ توماني 
تا پايان اين هفته تكذيب شد

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
در توضيحاتي خبر تعيين تكليف و حذف ارز 4200 
توماني تا پايان اين هفته جاري را تكذيب كرد و اعالم 
كرد: هيچگونه تصميم يا زمانبن��دي خاصي اعالم 
نش��ده اس��ت.به گزارش ايرنا، طي روزهاي گذشته 
خبري عنوان »شمارش معكوس براي تصميم مهم 
ارزي س��ران قوا« منتشر شد. در اين خبر امير باقري 
نماينده ش��وراي اقتصادي سران قوا مي گويد: ستاد 
اقتصادي سران سه قوه به منظور تعيين تكليف حذف 
ارز 4200 توماني روز پنج شنبه تشكيل جلسه مي دهد.

وي افزوده ب��ود: مباحث مطرح ش��ده در خصوص 
تغييرات سياست هاي ارزي كشور را به دبير شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه انتقال داده ام و دو 
س��ناريوي ارزي براي كشور تدوين ش��ده است. دو 
سناريو براي جلسه روز پنج شنبه آينده مطرح شده كه 
در جلسه ستاد اقتصادي دولت با نظر رييس جمهوري 
يكي از اين سناريوها انتخاب مي شود.روابط عمومي 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
با ارس��ال توضيحات��ي، تعيين تكلي��ف و حذف ارز 
4200توماني در جلس��ه روز پنج شنبه هفته جاري 
در ستاد اقتصادي سران سه قوه را تكذيب كرد.در اين 
توضيحات آمده است: با عنايت به درج خبري به نقل 
از جناب آقاي دكتر امير باقري كه در جلسه شوراي 
راهبردي توسعه صادرات با موضوع »تعيين تكليف 
حذف ارز 4200 توماني تا پايان اين هفته« منعكس 
شده است به استحضار مي رساند آقاي باقري اظهار 
داشتند مطالبي كه در اين جلسه مطرح شده است، 
ارايه بررسي هاي كارشناسي و نظرات دستگاه ها بوده 
و هيچگونه تصميم يا زمانبندي خاصي اعالم نشده 
است. بديهي است در صورتي كه تصميم جديدي در 
خصوص سياست هاي ارزي و تجاري اتخاذ شود پس 
از كسب نظر دستگاه هاي مسوول و فعاالن اقتصادي 

بوده و در زمان مقتضي نيز اطالع رساني خواهد شد.

سامانه جامع تجارت
در انتظار گمرك

باشگاه خبرنگاران جوان| رييس مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي ايران از پيشرفت هاي سامانه 
جامع تجارت خبر داد و گفت: اين س��امانه منتظر 
اتصال به گمرك است تا اهداف سامانه در تسهيل و 
تسريع تجارت تكميل شود. علي رهبري ادامه داد: 
سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه يكپارچه ارتباط 
بازرگانان با دس��تگاه هاي ذي رب��ط در امر تجارت 
كشور، از سال ۹۵ آغاز به فعاليت كرد و از اين طريق 
بازرگانان مي توانند ثبت سفارش، اخذ مجوز هاي 
ورود كاال، تامين ارز از نظام ارزي كشور، اظهار منشأ 
ارز و پرداخت ه��اي خود را به صورت الكترونيكي و 
سيستمي انجام  دهند. رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي اي��ران ادامه داد: 2۳ دس��تگاه كالن 
مجوز دهنده در صدور مجوز ورود كاال نقش آفريني 
مي كنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف سازي، 
تسهيل و تسريع تجارت، روند تشخيص مجوز هاي 
الزامي، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الكترونيكي 
ك��رده و برگه فيزيكي مجوز ها و اس��تفاده از كاغذ 
را حذف كرده اس��ت.رهبري افزود: س��امانه جامع 
تجارت يك درگاه واحد اس��ت كه به س��امانه هاي 
بيش از ۳0 دستگاه متصل ش��ده و منتظر اتصال 
به س��امانه گمرك اس��ت تا تحقق 100 درصدي 
اهداف آن اتفاق بيفتد. رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي ايران در پاي��ان گفت: فرآيندها و امور 
بازرگانان تا پيش از امور گمركي در اين س��امانه از 
طريق ارتباط با سامانه هايي همچون اتاق بازرگاني، 
اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري، ثبتارش، جامع 
مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه كاال و رهگيري، 
جامع ارزي و... انجام مي شود و در آخرين گام منتظر 
اتصال به گمرك است، به عنوان نمونه در ارتباط با 
سامانه جامع ارزي، فرآيندهاي تامين ارز مورد نياز 
براي كاالهاي واردات��ي در تعامل با بانك مركزي، 
بانك هاي عامل و صرافي ها به صورت سيستمي و 
در چندين رفت و برگشت تراكنش هاي اطالعاتي 

و بدون نياز به مراجعه حضوري صورت مي پذيرد.

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي خبر دادرييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مطرح كرد
ورود هيات تجاري آلماني به ايرانكدهاي شناسايي براي شفاف سازي در زنجيره توليد وخدمات 

رييس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني 
با بي��ان اينكه يكي از الزام��ات و پيش نيازهاي ايجاد 
تحرك در توليد و رونق آنكه همواره جزو نگراني هاي 
اصلي سياست گذاران بوده، ايجاد شفافيت در زنجيره 
تأمين و توليد و حصول اطمينان از س��رعت و صحت 
فرآيند و كاركرد آن است، اظهار كرد: اين موسسه در 
تالش است تا از طريق »مركز ملي شماره گذاري كاال 
و خدمات ايران« راهكارهاي اجرايي مرتبط با بهبود 
كارايي، شفاف سازي و رويت پذيري زنجيره هاي تأمين 
بخش ه��اي مختلف صنعتي و تجاري را در س��طوح 
داخلي و بين المللي به منظور خدمت رساني مناسب تر 
ب��ه وزارتخانه ها، س��ازمان هاي دولت��ي و بنگاه هاي 

خصوصي معرفي و ارايه كند.
مرجان فقيه نصيري در گفت وگو با ايس��نا، با تأكيد 
بر اينك��ه در فرآيند هر يك از زنجيره هاي تأمين بايد 
زيرساخت هاي مختلف س��خت افزاري و نرم افزاري 
يكپارچه شده و زباني مشترك براي تبادل اطالعات 
و فعاليت ايجاد ش��ود ت��ا طرف ه��اي مبادله كننده 
بتوانند در انج��ام تراكنش هاي تج��اري با اطمينان 
خاطر از كاركرد صحيح فناوري اطالعات ارايه ش��ده 
بهره ببرند، يكي از ابزارهاي تقويت پيوندهاي فني و 
روان س��ازي اطالعات در زنجيره تأمين را ايجاد نظام 
استانداردسازي كاال، خدمات و اطالعات عنوان كرد 
ك��ه تبادل مطمئن و س��ريع جريان اطالع��ات را در 

سطوح مختلف درون سازماني و بنگاهي تا بين المللي؛ 
به صورت تضمين شده ميسر مي كند.

وي افزود: GS1 به عنوان سيستم يكپارچه استاندارد 
جهاني، اطالعات مورد نياز براي مديريت زنجيره تأمين 
كاال را از طريق صدور كد شناسايي يكتا و منحصربه فرد، 
ميس��ر مي كند و شناس��ايي بهنگام موجوديت هاي 
ثابت و در گ��ردش چرخه توليد و توزيع را در مواردي 
از قبيل اقالم تجاري، واحدهاي لجستيكي، دارايي ها 
و مكان هاي فيزيكي فراهم مي آورد. اين س��ازمان در 
سطح بين المللي مورد استقبال و پذيرش اكثر بازيگران 
زنجيره هاي مختلف تأمين قرار گرفته و در حال حاضر 
اغلب بنگاه هاي فعال در زنجيره هاي تأمين جهاني از 

قابليت هاي استاندارد شده GS1 استفاده مي كنند.
رييس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني 
در ادامه اظهار كرد: ك��د كاال و خدمات، ابزاري براي 
شناسايي و تبادل اطالعات بين بنگاه هاي توليدي و 
تجاري در جهت تس��هيل فرآيندهاي زنجيره تأمين 
كاالها و خدمات و به مثابه زب��ان تجاري بين المللي 
است و چنانچه از همه قابليت هاي كاربردي آن استفاده 
شود، تأثير قابل مالحظه اي در تسهيل تجاري و رونق 
چرخه توليد كشور خواهد داشت. شناسايي محصول 
و خدم��ات در فرآينده��اي كس��ب وكار از نيازهاي 
اساسي چرخه فعاليت هاي اقتصادي به شماره مي آيد 
و بسياري از تصميمات براساس شناخت حاصل شده 

از رصد كاال با اس��تفاده از اين تكنيك اتخاذ مي شود. 
همچني��ن فناوري كدين��گ كاال و خدم��ات، آمار و 
اطالعاتي كه پيش نياز تصميم گي��ري، برنامه ريزي 
و سياس��ت گذاري در فعاليت هاي اقتصادي است را 

فراهم مي كند.
فقيه نصي��ري به تصويب نامه اي كه در س��ال 1۳۷4 
از طرف دولت ابالغ ش��ده اش��اره كرد و گفت: مطابق 
مصوبه ۳۵۳2، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
به عنوان مسوول و متولي اجراي »طرح شماره گذاري 
كااله��ا و خدم��ات در كش��ور« تعيين ش��ده و تمام 
ش��ركت هاي توليدي موظف شده اند طبق آيين نامه 
وزارت صمت، شماره ملي كاال )باركد( را روي كاالهاي 

توليدي خود درج كنند.
وي اف��زود: س��ازمان جهان��ي GS1 ي��ك س��ازمان 
بين المللي پيشگام در زمينه طراحي، توسعه و اجراي 
استانداردهاي شناس��ايي كاال، ضبط خودكار داده ها 
و تبادل الكترونيكي آنها اس��ت كه گستره وسيعي از 
خدمات و راهكاره��اي اجرايي را براي بهبود كارايي و 
شفاف سازي زنجيره هاي تأمين و تقاضا در سطح جهاني 
و بخش هاي مختلف صنعتي و تجاري ارايه مي دهد. 
مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات ايران وابسته به 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني است كه در 
حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي كند و 

تنها نماينده رسمي GS1 در ايران است.

دبيركل كانون انجمن ه��اي صنايع غذايي گفت: در 
صورتي كه فضاي اقتصادي مناس��ب بود و تحريم ها 
اجازه مي داد قطعا آلمان شريك اول تجاري ايران بود.

به گزارش رواب��ط عمومي كانون انجمن هاي صنايع 
غذايي ايران، كاوه زرگران دبيركل كانون انجمن هاي 
صنايع غذاي��ي در ديدار با يك هي��ات آلماني كه در 
اتاق بازرگان��ي ايران و آلمان ص��ورت گرفت با بيان 
اينكه فضاي حاكم بر اقتصاد كش��ور ملتهب اس��ت 
و كارآفرين��ان، تجار و صنعتگران روزهاي س��ختي 
را تجرب��ه مي كنند، تاكيد كرد: با اي��ن وجود اعتقاد 
جدي داريم كه اين شرايط گذراست و جامعه ايران با 

سربلندي از اين وضع عبور مي كنيم.
وي افزود: دولت امريكا در شكل گيري وضع موجود 
اقتصادي ايران نقش پررنگي دارد، ولي اين شرايط نه 
به نفع ايران و نه به سود كشورهاي غربي است، چراكه 
فشارهاي امريكا مي تواند ايران را به كشورهاي چين و 
روسيه نزديك كند در صورتي كه مردم ايران به تعامل 
اقتصادي با كشورهاي اروپايي و غربي تمايل بيشتري 
دارند.وي همچنين با بيان اينكه صنعت و تكنولوژي 
آلم��ان همواره براي صنعتگ��ران ايراني قابل احترام 
بوده و خط��وط توليد آلماني نزد آنه��ا از محبوبيت 
برخوردار است، خاطرنشان كرد: در صورتي كه فضاي 
اقتصادي مناس��ب بود و تحريم ها اجازه مي داد قطعا 
آلمان ش��ريك اول تجاري ايران بود.زرگران قديمي 

بودن و پايين بودن بهره وري برخي صنايع ايران را از 
عوامل محدودكننده رشد اقتصادي كشور توصيف و 
اظهار كرد: فقدان يك نظام مالي كارآمد براي توسعه 
زيرساخت ها و اجراي طرح هاي بزرگ ملي و نوسازي 
ماش��ين آالت توليد عماًل به يك تنگنا تبديل شده و 
پايداري رش��د را به مخاطره انداخته است.دبيركل 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گسترش روابط 
اقتصادي و سياسي ميان دو كش��ور ايران و آلمان را 
عاملي در جهت توسعه زيرساخت ها و تقويت تقاضاي 
داخل��ي توصيف كرد كه در كوتاه مدت براي كش��ور 
رونق به ارمغان مي آورد و در بلندمدت زمينه ساز رشد 

اقتصادي مطلوب خواهد شد.
وي همچنين بر ضرورت جذب فناوري در زمينه هاي 
مختلف به منظور نوس��ازي برخي از صنايع فرسوده 
و قديمي كش��ور تاكيد كرد و گفت: مطمئنًا با تعامل 
با كش��ورهاي صاحب فناوري مانند آلمان مي توان 
با انتقال فناوري با س��رعت بيش��تري صنايع كشور 
را نوس��ازي كرد، فناوري تنها مح��دود به محصول و 
فرآيندهاي توليد نيس��ت، بلكه ما به فناوري بهبود 
مديريت سازمان هاي خود نيازمنديم.زرگران در پايان 
اظهار اميدواري كرد كه آلم��ان، ايران را در تنگناي 
اقتصادي فعلي تنها نگذارد و براي حفظ بازارهاي خود 
و كمك به ش��ريك تجاري اش، ساز و كاري مناسب 

براي كاهش اثر تحريم ها بر ايران تعريف كند.
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كارزار دونالد ترامپ براي انتخابات ۲۰۲۰ آغاز شد

كره شمالي ارز مورد نياز خود را از كجا به دست مي آورد؟

تاكتيك قديمي، حرف هاي تكراري 

درآمدزاييارتشسايبريكيمجونگاون

گروه جهان| 
دونالد ترامپ كارزار انتخاباتي خ��ود براي رقابت هاي 
انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ را به طور رسمي در 
گردهمايي انتخاباتي در اورالن��دوي فلوريدا آغاز كرد. 
۲۰ هزار نفر از طرفداران ترامپ خواهان ادامه سياست 
»اول امريكا« شدند. ترامپ گفت كه »روياي امريكايي« 
زنده تر از هر زمان ديگري است. او همچنين دموكرات ها 
را متهم كرد كه كشور را به نابودي مي كشانند و رسانه ها 
را هم متهم به انتشار خبرهاي جعلي كرد. ايالت فلوريدا 
معموال از ايالت هاي مهم در انتخابات رياست جمهوري 

امريكا است. 
به گزارش رويت��رز، دونالد ترام��پ در جمع حاميانش 
گفت كه رقبا و مخالفانش در حزب دموكرات قصد دارند 
امريكا را ناب��ود كنند اما اين اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ 
در انتخابات ۲۰۱۶ موفق شده بود آراي فلوريدا را از آن 
خود كند، با اين حال برخي نظرس��نجي هاي فعلي، از 
پيشتازي رقباي دموكرات او در اين ايالت حكايت دارند. 
رييس جمهوري امريكا نطق انتخاباتي خود را اين گونه 
آغاز كرد: »ما با هم س��اختار سياسي را شكستيم و فرو 
ريختيم و دولتي مردم نهاد را روي كار آورديم. تا زماني 
كه به اين تيم اعتماد كنيد و آن را بر سر كار نگه داريد، 
ما راه بزرگي براي پيمودن پيش رو خواهيم داشت، چرا 
كه آينده ما هيچ زماني تا اين حد روشن و شفاف نبوده 
اس��ت.« رييس جمهوري امريكا گفت ك��ه امريكا بايد 
پناهگاه مهاجران قانوني باشد، در حالي كه دموكرات ها 
مي خواهند آن را خانه مجرمان و جنايتكاراني كنند كه 
به طور غيرقانوني وارد كشور مي شوند. او به مردم امريكا 
هشدار داد كه هر راي آنها به نامزد حزب دموكرات، راي 
به چپ هاي افراطي است كه قصد دارند با نابودي روياي 

امريكايي اين كشور را به سمت سوسياليسم ببرند.
دونال��د ترامپ با اش��اره به كاهش بي��كاري و افزايش 
ارزش ه��ا در ب��ورس، از دس��تاوردهاي اقتصادي خود 
تجليل كرد و درباره ديگر برنامه هاي خود براي دوره دوم 
رياست جمهوري وعده داد كه »داروي معالجه سرطان« 
يافت شود، »بيماري ايدز« ريشه كن شود و »فضانوردان 
امريكايي به سوي مارس فرستاده شوند«. او همچنين 

وعده داد كه »امريكا كشوري مطمئن براي شهرونداني 
باشد كه به قانون احترام مي گذارند.«

او س��پس از ايده خود براي راه اندازي »نيروي فضايي« 
امريكا دفاع كرد و هدف از آن را حمايت از حقوق فضايي 
امريكا و انجام ماموريت هاي فضايي به مريخ دانس��ت. 
ترامپ در پايان خود را قربان��ي توطئه ها و تهمت هاي 
رقباي سياسي اش معرفي كرد و گفت كه دو سال ونيم 
زمان و هزينه صرف كردن��د تا با تالش هاي غيرقانوني 
نتاي��ج انتخابات را زير س��وال ببرند. اش��اره ترامپ به 
تحقيقات م��ورد حمايت دموكرات ه��ا در مورد نقش 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري پيشين امريكا بود.

با توجه ب��ه موفقيت هاي ترامپ در بخ��ش اقتصادي 
و كاه��ش كم س��ابقه ن��رخ بي��كاري امري��كا، نتايج 
نظرس��نجي هاي فعلي نشان از ش��انس باالي او براي 
انتخاب مج��دد دارد. با اين وجود برخ��ي منتقدان او 
معتقدند كه روند رو به رش��د اقتصاد امريكا تا پيش از 
برگ��زاري انتخابات۲۰۲۰ نه تنها متوقف خواهد ش��د 
بلكه سير نزولي به خود خواهد گرفت و به همين دليل 

شكست دونالد ترامپ غيرممكن نخواهد بود.
برني سندرز نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا، در واكنش به نطق ترامپ، با انتش��ار ويدئويي 
با عنوان »فراموش كرد كه به ش��ما بگويد« تاكيد كرد 

كه اظهارات رقيبش ممل��و از دروغ، تحريف واقعيت و 
حرف هاي بي ربط بود. سندرز در اين ويدئو توضيح داده 
كه سكوت ترامپ در برابر مسائل ناشي از بي توجهي او 
به تغييرات آب و هوايي، بحران اسلحه و ازدياد روزافزون 
قرباني��ان آن در امريكا قابل تامل اس��ت. او همچنين 
واقعيت اقتصاد امريكا را بهره مندي باالي شركت هاي 
بزرگي همچون آمازون از معافيت هاي مالياتي به زيان 
اقش��ار كم درآمد و كارگران و تش��ديد شكاف طبقاتي 
عن��وان كرد. س��ندرز ترامپ را متهم ك��رده كه فردي 

نژادپرست، جنسيت زده و متعصب مذهبي است.
نيويورك تايمز نيز نوشته، چند نكته را درباره نخستين 

گردهماي��ي انتخاباتي ترامپ باي��د در نظر گرفت. اول 
اينكه تيم انتخاباتي او براي اينكه ۲۰هزار را از سراس��ر 
فلوريدا به محل مراسم بياورند صدها دستگاه اتوبوس 
اجاره كرده بودند؛ پس اين مراسم فقط يك تجمع بود. 
دوم اينكه، ترامپ در س��خنان تا جايي توانست فضاي 
امريكا را تيره به تصوير كش��يد. ترامپ اما حرف و شعار 
تازه اي نداش��ت. او بار ديگر به ش��يوه رقابت  انتخاباتي 
گذش��ته بارها و بارها به هيالري كلينتون حمله كرد. 
ترامپ براي رس��يدن به كرس��ي رياست جمهوري جو 
بايدن و ده ها كانديداي دموكرات را در برابر خود دارد. 
نظرسنجي ها نشان مي دهند كه با تفاوت چشمگيري 
از بايدن عقب اس��ت. با اين حال او در س��خنراني خود 
هيچ اشاره اي به بايدن نكرد و در مقابل رسانه ها را هدف 
گرفت. به نظر مي رس��د كه هدف او در ۱7ماه آينده نيز 
تخريب همين رسانه ها باشد. ترامپ نياز به يك رقيب 
دارد. او گرچ��ه هنوز به هيالري كلينت��ون مي تازد اما 
به نظر مي رس��د كه رقباي اصلي او ج��و بايدن و برني 
س��ندرز باش��ند. ترامپ خود بايدن را ترجيح مي دهد 
چرا كه مي توان��د بار ديگر به عنوان يك سياس��تمدار 
ضدتشكيالتي در برابر او خودنمايي كند. از نظر ترامپ، 
جو بايدن نسخه مذكر هيالري كلينتون است و رقابت 
ب��ا او مي تواند به پيروزي اش در انتخابات منجر ش��ود. 
اما برني س��ندرز يا اليزابت وارن )كانديداي دموكرات( 
گزينه هاي��ي هس��تند كه ترام��پ ابزاري جز اش��اعه 

سوسياليسم هراسي در برابر آنان ندارد.« 
پنجاه ونهمين انتخابات رياست جمهوري امريكا نوامبر 
۲۰۲۰ برگزار مي شود. انتخاب رييس جمهوري امريكا 
نه بر پايه مجموع كل آراي سراسر كشور كه بر پايه آراي 
گروهي موسوم به »الكترال كالج« در هر ايالت صورت 
مي گيرد. ب��راي نمونه ايالت كاليفرني��ا براي انتخاب 
رييس جمهور ۵۵رأي الكترال، يعني ۵۵نفر عضو هيات 
گزينندگان و ايالت ه��اي نيويورك و فلوريدا هر كدام 
۲۹ نفر در هيات گزينندگان رأي دارند. در نهايت هر 
كسي كه ۲7۰ راي يا بيشتر از كل ۵۳۸ راي الكترال، 
به  عبارتي راي ۵۳۸ عضو مجمع گزينندگان را كسب 

كند، برنده انتخابات است. 

گروه جهان| سمانه قرباني| 
پيونگ يانگ ارتش سايبري هزار نفري در اختيار دارد كه 
درآمدزايي قابل توجهي دارند و ارز الزم براي كره شمالي 
را كه به دليل تحريم هاي گس��ترده ب��ه بازارهاي جهاني 

دسترسي محدودي دارند، فراهم مي كند.
فايننشال تايمز نوشته، دو نفر يك دام را طراحي كرده اند: 
كيف پ��ول ديجيتالي ح��اوي بيت كوين ك��ه ظاهرا به 
دستگاهي ناامن منتقل شده است. هر دو نفر در برابر چهار 
رايانه و پنج لپ تاپ نشسته اند و به كدهاي كامپيوتري و 
متن كره اي كه روي صفحه نمايش پايين و باال مي روند 
نگاه مي كنند، كدها و متوني كه قرار است آنها را براي غارت 

كردن ثروت كالني آماده كند. 
»كوون س��يك چول« مدير اجرايي گ��روه امنيتي 
سايبري كووپيا، در سئول گفت: »ما به اين وضعيت 
ظرف عس��ل مي گوييم. آنها نمي توانند ما را ببينند 
اما ما مي توانيم.« چنين روش هايي به كارشناس��ان 
س��ايبري كمك مي كند تا هكرهاي كره ش��مالي را 
شناسايي كرده و آنها را رديابي كنند. اين تاكتيك ها 
كمك مي كند تا از شركت ها و دولت ها در برابر حمالت 
هكرها حفاظت كنند. اي��ن تاكتيك ها به مهم ترين 
نشانه هاي »كيم جونگ اون« رهبر كره شمالي، تبديل 
شده است، كش��وري كه تحت فشار شديد اقتصادي 
ناشي از تحريم هاست و به پولي كه هكرهاي سايبري 

از اين راه به دست مي آوردند، وابسته است. بر اساس 
بررسي هاي كارشناسان، پيونگ يانگ ارتش هزار نفره اي 
از هكرها را در اختيار دارد كه س��االنه صدها ميليون دالر 
درآمدزايي دارند. با توجه به اينكه كره شمالي به تجارت 
با جامعه بين المللي دسترسي ندارد، اين درآمدي كه از 
فعاليت هاي سايبري هكرها به دست مي آيد به نوعي درآمد 
اصلي پيونگ يانگ شده است. اين درآمد احتماال بيشتر از 
درآمدي است كه از راه فروش تسليحات و خدمات نظامي 

به دست مي آيد. 
»يو دونگ ريول« مدير موسسه كره اي دموكراسي ليبرال 
گف��ت: »تمام كانال ه��اي تجاري پيونگ يان��گ به طور 
چشمگيري كاهش يافته است. تجارت اسلحه محدود شده 
است. فعاليت هاي سايبري يكي از راه هاي باقيمانده اي 
است كه كره ش��مالي براي به دست آوردن ارز خارجي از 

آن استفاده مي كند.« 
عمليات هاي جنگ س��ايبري پيونگ يان��گ بارها مورد 
توجه مقام هاي امريكايي قرار گرفته است. امريكايي ها از 
جمله انگشت اتهام خود را در ماجراي حمله سايبري به 
شركت سوني پيكچرز در ۲۰۱4 و حمله به شبكه جهاني 
»واناكراي« در ۲۰۱7 به سوي گروه هاي مرتبط با دولت 
گرفتند. آنها همچنين در جريان س��رقت چندميليون 
دالري از بانك هاي هند، شيلي و بنگالدش نيز اين گروه ها 
را متهم كردند.  ارزيابي ها درباره ارقام حاصل از فعاليت هاي 

غيرقانوني سايبري كره شمالي وجود دارد و دقيقا مشخص 
نيست چه مقدار درآمد از اين راه به دست مي آيد. محققان 
خواستار اين هس��تند كه در چنين ارزيابي ها محتاطانه 
عمل شود. يك تحليلگر دولتي اياالت متحده همچنين 
ارزيابي هايي را بر اساس »حدس و گمان« خوانده است. 

يك نمونه از فعاليت غيرقانوني كه انجام گرفته را مي توان 
در گزارشي كه توسط س��ازمان ملل متحد در ماه مارس 

منتشر شد، مشاهده كرد. 
در اين گزارش جزييات پنج حمله به مركز مبادالت ارزي از 
ژانويه ۲۰۱7 تا سپتامبر ۲۰۱۸ اشاره شده است، حمالتي 

كه خسارت ناشي از آنها ۵7۱ ميليون دالر بوده است.
امريكا تالش كرده است تا با سرقت هاي سايبري سال 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸مقابله كند. امريكا ارزش سرقت هاي 
س��ايبري حتي يك هكر كره ش��مالي به نام »پارك 
جين هيوك« و همكارش را بيش از يك ميليارد دالر 
عنوان كرده است. اين در حالي است كه ارزش فروش 
تسليحات كره شمالي به كشورهايي مانند سوريه و ليبي 
در اواسط سال ۲۰۰۰ ميالدي تنها حدود ۵۰۰ ميليون 

دالر در سال تخمين زده شده است.  
مقام هاي كره جنوبي به دليل نگراني از تشديد تنش ها از 
هرگونه انتقاد مستقيم از كره شمالي خودداري مي كنند. 
سئول حتي در ماه مي نيز از انتقاد به دليل آزمايش هاي 
تسليحاتي كره شمالي خودداري كرد. زيرا نگران هستند 

چنين اقداماتي باعث شود تا تالش ها براي راضي كردن 
رهبر كره شمالي به توقف برنامه هاي هسته اي اين كشور 
ناكام بگذارد. با اين حال تحليلگران هش��دار دادند كه 
دفعات و پيچيدگي فعاليت هاي سايبري كره شمالي 
به طرز نگران كننده اي پيش��رفت كرده است. »لوك 
مك نامارا« تحليلگر امنيت سايبري مي گويد: »دزدي 
هكرها از بانك ه��ا و مب��ادالت ارزي در ماه هاي اخير 

كاهش نيافته است.«
»پريس��يال موريوچ��ي«، تحليلگر س��ابق س��ازمان 
امني��ت ملي اياالت متحده ه��م مي گويد: »كاركنان 
كره ش��مالي ثاب��ت كرده ان��د ك��ه مق��اوم، صبور و 
ماهر هس��تند و عقي��ده دارند كه كره ش��مالي تنها 
كش��ور آرام تكنولوژيكي در جهان اس��ت و استفاده 

 از اي��ن روش ها فرصتي اس��ت ك��ه در اختي��ار آنان
 قرار داده شده است. « در حالي كه تحليلگران انتظار 
داشتند شاهد سرقت هاي سايبري بيشتري در بانك ها 
و موسس��ات مالي باشند، به نظر مي رش��د كه ارتش 
سايبري پيونگ يانگ روش فعاليت خود را تغيير داده اند. 
موريچي مي گويد: »براي يك هكر كره شمالي استفاده 
از انواع روش ها براي كالهبرداري كار سختي نيست.«

تحليلگران تاكيد دارند اينكه دقيقا مش��خص نيست 
چه اتفاقي براي پول ها، ارز يا اعتبارات سرقت شده رخ 
مي دهد. گرچه برخي نيز بر اين باورند كه نشانه هايي 
وجود دارد مبني بر اينكه ارزهاي دزديده شده به آرامي 
از طريق مبادالت متفاوت پولشويي مي شود و كم كم 

رديابي كردن مسير آنها غيرممكن مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بازگشت كريمه به اوكراين 
در برابر لغو تحريم هاي روسيه 
گروه جهان| آن��گال مركل صدراعظم آلمان، تاكيد 
كرده تحريم ه��اي غرب عليه روس��يه تنه��ا زماني 
لغو خواهد ش��د كه حاكمي��ت ملي اوكراي��ن اعاده 
ش��ود. به گزارش رويترز، مركل كه به منظور مذاكره 
درب��اره توافق صلح مينس��ك با والديمير زلنس��كي 
رييس جمه��وري اوكراين، در برلين ديدار داش��ت، 
گفته: »تا زماني كه در اين زمينه پيش��رفتي حاصل 
نش��ود، تحريم ها لغو نخواهد شد و تحريم ها در رابطه 
با شبه جزيره كريمه نيز تنها زماني مي تواند لغو شود 
كه كريمه به اوكراين بازگردد.« اظهارات آنگال مركل 
در شرايطي است كه پيشتر گرهارد شرودر صدراعظم 
پيش��ين آلمان، گفته بود كريمه خاك قديم روسيه 
اس��ت و س��پردن آن به اوكراين در دوران خروشچف 
يكي از ويژگي هاي روش ش��وروي براي اداره كش��ور 
بود. اتحاديه اروپا دو هفته پيش تحريم هاي وضع شده 
عليه روس��يه در ارتباط با شبه جزيره كريمه را تمديد 
كرد. روس��يه به دنبال تحوالت اوكراين، ش��به جزيره 
كريمه را ضميمه خاك خود كرده اس��ت. در اين حال 
شرق اوكراين نيز صحنه جنگ ميان ارتش اين كشور 
با شورشيان جدايي طلب است. توافق صلح مينسك با 
هدف پايان دادن به اين جنگ ش��كل گرفته است. در 
پي اعتراض هاي اوكراين در سال ۲۰۱4 كه به انقالب 
اوكراين مشهور شد، كريمه با برگزاري همه پرسي با راي 
اكثريت به فدراسيون روسيه پيوست. روسيه همچنين 
در چهار سال اخير از جدايي طلبان اوكراين در شرق اين 
كشور حمايت كرده است. در پي اين تحوالت، اتحاديه 
اروپا تحريم هاي اقتصادي عليه روسيه وضع كرد كه 

تاكنون اين تحريم ها پابرجا هستند.

درخواست همه پرسي 
رييس جمهوري مكزيك

گروه جه�ان| رييس جمهوري مكزي��ك برگزاري 
همه پرس��ي رياس��ت جمهوري براي خودش در سال 
۲۰۲۱ ميالدي را خواستار شد تا در آن، شهروندان اين 
كشور ديدگاه هايشان را درباره رياست جمهوري او بيان 
كنند. به گزارش اسپوتنيك، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور 
رييس جمهوري مكزيك، گفته: »پيش��نهاد برگزاري 
رفراندوم��ي را در ۲۱ م��ارس ۲۰۲۱ مطرح كردم. اين 
تاريخ يكشنبه اس��ت و روز خوبي است.« لوپز اوبرادور 
نخستين بار ايده برگزاري همه پرس��ي را اول دسامبر 
اعالم كرد كه به عنوان رييس جمهوري جديد مكزيك 
امور را به دس��ت گرفت. لوپز اوبرادور از مردم مكزيك 
دعوت كرد تا فرصتي داشته باشند در نيمه دوره شش 
س��اله رياس��ت جمهوري، حق انتخاب داشته باشند. 
رييس جمهوري چپ گ��را مكزيك كه وعده داده بود با 
فساد و اسراف در بخش هاي دولتي مقابله خواهد كرد، 
پس از به قدرت رسيدن اعالم كرد هواپيماهاي لوكس 
رياست جمهوري را خواهد فروخت. او چند روز پيش هم 
دوباره با تاكيد بر اين تصميم خود گفت كه هواپيماي 
پيشين اختصاصي رياست جمهوري و ديگر هواپيماهاي 
باقي مانده از دولت پيشين را براي كمك به بودجه طرح 
اخير مهاجرت با امريكا به فروش مي رس��اند. اوبرادور 
گفته: »ما بودجه  اين طرح را از فروش هواپيماي لوكس 
رياست جمهوري به دست مي آوريم. شروع قيمت فروش 
بويينگ 7۸7 كه توسط اندريكه پنانيتو رييس جمهوري 
پيش��ين مكزيك استفاده ش��ده، از ۱۵۰ميليون دالر 
است. اين هواپيما براي چند ماه آينده به فروش گذاشته 
مي شود.« مكزيك قرار است ۶هزار نيرو از گارد ملي را به 

مرزهاي جنوبي خود با گوآتماال بفرستد. 

شاناهان رفت، اسپر  رييس 
جديد پنتاگون شد

گروه جهان| ساعاتي پس از اينكه پاتريك شاناهان 
وزي��ر دفاع موقت امري��كا از ادام��ه كار انصراف داد، 
رييس جمهوري اياالت متحده، مارك اسپر معاون 
وزير دف��اع را به عنوان سرپرس��ت جديد پنتاگون 
معرفي كرد.  به گزارش يورونيوز، مارك اسپر ۵۵ساله 
از نوامبر ۲۰۱7 با چراغ س��بز س��نا به عنوان معاون 
وزير دف��اع امريكا در ارتش مش��غول بوده اس��ت. 
پنتاگون در زندگينامه مارك اسپر وظايف او را شامل 
استخدام، سازماندهي، آموزش، تداركات و مراقبت 
از ۱.4ميليون نظامي زير پرچم، گارد ملي، سربازان 
ذخيره، دپارتمان غيرنظاميان ارتش و خانواده هايشان 
عنوان كرده اس��ت. اسپر در جلس��ه راي گيري سنا 
براي انتخاب خ��ود )۸۹ راي موافق در مقابل ۶ راي 
مخالف( در نوامبر ۲۰۱7 گفته بود اگر انتخاب شود 
تمام سعي و تالش خود را معطوف يكپارچگي بيشتر 
نيروها، همكاري گسترده تر واحدها، تشويق نوآوري، 
توانمند س��ازي ملت و لزوم پاس��خگويي مسووالن 
مي كن��د. او پيش از اين مقامي اجرايي در ش��ركت 
رايتون كه يك پيمانكار دفاعي است، برعهده داشته 
است و اخيرا نيز به عنوان معاون در امور دولتي خدمت 
كرده است. مارك اس��پر كه تاريخچه زندگي اش با 
ارتش پيوند خورده، در اوايل دهه ۹۰ در جنگ خليج 
فارس خدمت كرده است. مارك اسپر همچنين به 
عنوان مشاور سياسي چاك هگل خدمت كرده است. 
اسپر پيش از رسيدن به پس��ت معاون وزير دفاع به 
عنوان »برنامه ريز جنگ« در پنتاگون خدمت كرده 
است. گفته مي ش��ود مهار قدرت هايي چون چين و 
روسيه از اولويت هاي وي در راس پنتاگون خواهد بود. 

 حمايت سوسيال دموكرات ها 
از تيمرمان براي جانشيني يونكر
گروه جهان|  نمايندگان احزاب سوسيال دموكرات در 
پارلمان اروپا از نامزدي »فرانس تيمرمان« هلندي براي 
رياست كميس��يون اروپا حمايت مي كنند. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، در آستانه برگزاري نشست سران 
اروپا براي بررسي گزينه هاي جانشيني ژان كلود يونكر 
در كميسيون اروپا، تالش حاميان نامزدهاي احتمالي 
براي به كرسي نشاندن خواسته خود شدت گرفته است. 
ايراتزه گارسيا پرز رييس فراكسيون سوسيال دموكرات ها 
در پارلمان اروپا از تيمرمان به عنوان بهترين گزينه براي 
جانشيني يونكر نام برده و گفته تمام تالش خود را براي 
جلب نظر ديگر فراكسيون هاي پارلمان در اين زمينه به 
كار خواهد بست. اين در حالي است كه احزاب محافظه كار 
سوسيال و دموكرات مسيحي اروپا از نامزدي »مانفرد 
وبر« آلماني براي تصدي اين پست حمايت مي كنند. 
با اين حال مخالف��ت امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه، با نامزدي وبر، به دليل بي تجربگ��ي او در امور 
اجرايي، امكان انتخابش به جانشيني يونكر را در ابهام 
قرار داده است. تيمرمان ۵7 ساله، سياستمدار هلندي 
كه اكنون نيز معاونت كميس��يون اروپا را برعهده دارد، 
هنگام اعالم نامزدي خود تاكيد كرده اين انتخابات در 
وضعيتي بسيار حس��اس و در زماني كه قاره اروپا دچار 
جدي ترين بحران هاي دوران حيات خود است، برگزار 
مي شود.  همچنين از »مارگرت وستاگر« سياستمدار 
ليبرال دانماركي كه پيشتر به عنوان كميسر اتحاديه 
اروپا در امور رقابت هاي بازرگاني فعاليت كرده به عنوان 
ديگر نامزد جدي احراز اين س��مت نام برده مي ش��ود. 
سران اتحاديه اروپا قرار است پنجشنبه )امروز( درباره 

سمت هاي كليدي رايزني كنند.

۷۱ ميليون تن در سراسر 
جهان آواره هستند

گروه جه�ان| آژانس آوارگان س��ازمان ملل اعالم 
كرده 7۱ ميليون تن در سراسر جهان به واسطه جنگ، 
خشونت و پيگرد در كشورهاي خود آواره و سرگردان 
شده اند. به گزارش آسوش��يتدپرس، در اين گزارش 
همچنين مش��خص ش��د كه اين ميزان دو ميليون 
تن بيشتر از س��ال گذشته ميالدي اس��ت. گزارش 
»ترندهاي جهاني« كه از سوي كميسيونر عالي آوارگان 
سازمان ملل منتشر شد، تعداد آوارگان، پناهجويان و 
بي خانمان هاي داخل كشورها را در پايان ۲۰۱۸ منتشر 
كرده است. اين آمار كه پيش از روز جهاني آوارگان در 
پنجشنبه منتشر شد، باعث دامن زدن به گفت وگوها 
درباره قوانين بين المللي، حقوق بشر و سياست هاي 
داخلي كشورها مي شود. فيليپو گراندي كميسيونر 
عالي آوارگان سازمان ملل گفت: »انتشار اين گزارش 
براي ترامپ و ساير رهبران غربي پيامي دارد و آن اين 
اس��ت كه نش��ان دادن آوارگان و مهاجران به عنوان 
تهديدي براي مشاغل و امنيت در كشورهاي ميزبان، 
مخرب و زيان بار است. اين افراد به دليل خطراتي كه با 
آنها روبه رو هستند، از كشورهاي خود گريخته اند.« 
در اين گزارش همچنين به داستان هاي افرادي اشاره 
شده كه با گذر از رودخانه ها، بيابان ها، درياها، حصارها 
و ساير موانع زنده مانده اند تا از سركوب دولت هايشان، 
كشتارها، سوءاس��تفاده هاي جنس��ي، قتل توسط 
شبه نظاميان و ساير خشونت ها زنده بمانند. گفته شده، 
7۰.۸ميليون تن مجبور شدند در پايان سال گذشته 
ميالدي بي خانمان شوند در حالي كه در ۲۰۱7، اين 
ميزان ۶۸.۵ميليون نفر اعالم شد و قريب به ۶۵درصد 

از يك دهه گذشته افزايش داشته است. 
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چينتعرفهرقبايامريكا
راكاهشميدهد

گروه جهان| در حالي كه رييس جمهوري اياالت 
متحده اعالم كرده با رييس جمهوري چين در جريان 
نشست گروه۲۰ در ژاپن ديدار خواهد كرد و مذاكرات 
تجاري دو كش��ور نيز از س��ر گرفته مي شود، شبكه 
سي ان بي سي گزارش داده چين با استفاده از كاهش 
تعرفه هاي گمركي براي كش��ورهاي رقيب امريكا، 
فرش قرمز پهن مي كند كه اين موضوع باعث مي شود 
شركت ها و كارمندان امريكايي وابسته و چين و ديگر 
كشورها متحمل ضررهاي هنگفت ش��وند. در اين 
گزارش آمده كه چين با كاهش تعرفه هاي شركاي 
تجاري، شركت هاي امريكايي را متحمل ضررهاي 
بس��ياري كرده اس��ت.  به گزارش آسوشيتدپرس، 
دونالد ترامپ در توئيتر نوش��ته با ش��ي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، گفت وگوي تلفني خيلي خوبي 
داش��ته و دو طرف در جريان نشست گروه۲۰ ديدار 
خواهند كرد. ترامپ گفته هيات هاي دو كشور، پيش از 
انجام ديدار او و شي، مذاكرات بر سر مسائل اقتصادي را 
از سر مي گيرند.  نشست سران گروه۲۰، در روزهاي ۲۸ 
و ۲۹ ژوئن، كمتر از دو هفته ديگر، در شهر اوساكا برگزار 
خواهد شد. دولت ترامپ شديدا به كسري تراز تجاري 
كشورش با چين معترض است. واشنگتن انتقادهاي 
ديگري نيز به پكن دارد كه از سرقت مالكيت معنوي 
تا مسائل امنيتي و اطالعاتي در مورد ابرشركت هايي 
مانند هواوي را دربرمي گيرد. چين اما اين انتقادها را رد 
كرده و مي گويد هر دو كشور از داد و ستد سود مي برند، 
هرچند مي گويد از ورود به جن��گ تجاري با اياالت 
متحده واهمه ندارد. تنش ها در ماه هاي گذشته با فراز و 
نشيب هايي ادامه پيدا كرده و دو كشور تعرفه ميلياردها 
دالر كاالي وارداتي از ديگري را افزايش داده اند. آخرين 
دو از مذاكرات اقتصادي دو طرف، يك ماه پيش، بدون 
دستيابي به توافق پايان يافت، از آن زمان تاكنون نيز 
تعامل و رايزني چنداني بين پكن و واشنگتن در اين 
زمينه صورت نگرفته اس��ت. در آس��تانه آغاز دوباره 
مذاكرات تجاري دو طرف، سي ان بي س��ي گزارش 
داده كه در يك سال گذشته پكن تعرفه هاي كمركي 
كمتري براي كشورهايي كه با امريكا رقابت دارند وضع 
كرده است. موسسه اقتصاد بين الملل پيترسون اعالم 
كرده: »ميانگين تعرفه هاي مالياتي چين بر كاالهاي 
امريكايي در آغاز ۲۰۱۸ ميالدي ۸ درصد بود كه ماه 
جاري به ۲۰.7 درصد رسيد. اما نرخ تعرفه هاي چين 
بر واردات ساير كش��ورها از ۸ درصد در ۲۰۱۸ به ۶.7 

درصد در نوامبر كاهش يافته است.«

شواهدسازمانمللازنقش
بنسلماندرقتلخاشقجي

يك كميته مستقل حقوق بشري وابسته به سازمان 
ملل كه در مورد مرگ جمال خاشقجي روزنامه نگار 
سعودي كشته ش��ده در تركيه، تحقيق مي كند 
چهارش��نبه اعالم كرد كه درباره نقش احتمالي 
وليعهد عربستان در اين رخداد شواهد جدي وجود 
دارد. به گ��زارش يورونيوز، اين كميته در گزارش 
۱۰۱ صفحه اي خود گفته كه به س��ازمان ملل و 
دبيركل آن توصيه مي كند درباره نقش محمد بن  
سلمان، وليعهد كنوني عربستان سعودي، در قتل 

جمال خاشقجي تحقيق به عمل  آيد.

بغدادفعاليتنيروهاي
خارجيراممنوعكرد

نخست وزير عراق اعالم كرده هرگونه فعاليت و 
اقدام نيروهاي خارجي در داخل خاك عراق بدون 
اجازه دولت ممنوع است. به گزارش سومريه نيوز، 
عادل عبدالمهدي به عنوان فرمانده كل نيروهاي 
مسلح عراق گفته هرگونه نيروي خارجي از اقدام 
و تحرك��ي در داخل خاك عراق ب��دون اجازه و 
توافق دولت عراق منع مي شود. اين تصميم پس 
از آن اتخاذ شد كه برخي منابع از پرتاب موشك 
به سوي دفاتر شركت هاي بين المللي در عراق در 

روز چهارشنبه خبر دادند. 

ابهامدربارهخروج
امريكاييهاازافغانستان

زلماي خليلزاد نماينده ويژه وزارت خارجه امريكا 
در روند صلح افغانستان، ضمن اعالم آمادگي براي 
دور بعد گفت وگو با طالبان در قطر گفته درباره 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانس��تان توافقي 
نشده اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، سخنگوي 
طالبان پيش��تر اعالم كرده بود كه امريكا خروج 
كامل نيروهايش از را افغانستان پذيرفته و وعده 
داده كه در آينده هيج نوع دخالتي درافغانستان 
نخواهد كرد. طالبان و امريكا تاكنون شش بار در 

قطر گفت وگو كرده اند. 

اميركويتبهعراقرفت
ش��يخ صباح احمد الجابر الصب��اح امير كويت، 
چهارش��نبه در راس هياتي بلندپاي��ه به بغداد 
س��فر كرد. به گزارش خبرگزاري دولتي كويت، 
اين سفر در شرايطي است كه به دنبال حمله به 
نفتكش ها، تنش در منطقه به طور بي سابقه اي 
افزايش يافته است. در هفته هاي اخير به دنبال 
حمله به نفتكش ها در خليج فارس و درياي عمان 
تنش در منطقه وارد مرحله تازه اي شده است. به 
چهار نفتكش و كشتي ماه گذشته در بندر فجيره 
امارات حمله ش��د كه خسارت هايي به شناورها 
وارد كرد اما به كس��ي آسيب نرساند. همچنين 
دو نفتكش حامل ميعانات گازي، شامل كشتي 
نروژي »فرونت التر« و كش��تي ژاپني »كوكوكا 
كاريجس«، صبح پنج ش��نبه گذشته در درياي 

عمان هدف حمله قرار گرفتند.
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عكسروز

چهرهروز

جشن كانون كارگردانان براي زادروز عباس كيارستمي
كانون كارگردانان سينماي ايران زادروز عباس كيارستمي را جشن مي گيرد. همزمان با يك تيرماه سالروز ميالد عباس كيارستمي، 
كانون كارگردانان سينماي ايران زادروز عباس كيارستمي را جشن مي گيرد. اين مراسم روز شنبه يك تيرماه از ساعت ۱۹ با حضور 
سينماگران و هنرمندان و اهالي رسانه در فضاي باز ساختمان شماره ۲ خانه سينما واقع در تقاطع وصال طالقاني برگزار مي شودكه در 
اين مراسم فيلمي به ياد عباس كيارستمي نمايش داده خواهد شد. ورود براي اهالي سينما و مطبوعات در اين مراسم آزاد است. عباس 
كيارستمي در تير ماه سال ۹5 چند روز پس از زادروز تولدش از دنيا رفت. كيارستمي متولد يكم تير ۱3۱۹ است كه چهاردهم تير ۱3۹5 
پس از انتقال به پاريس براي درمان، جان خود را از دست داد. قصور پزشكي در پرونده پزشكي كيارستمي سر و صداي زيادي به پا كرد. 

بازارهنر

كنسرت ها  بي سر و صدا گران شدند

»خشم و هياهو« به ثالث مي آيد

حضور جواد عزتي در آغاز يك نمايش

پ��س از اختصاص ۱0 درصد از درآمد كنس��رت هاي 
تهران و كالن ش��هرها به خزانه  كش��ور، قيمت بليت 
كنسرت ها بدون اطالع رساني رسمي و بي سر و صدا 
افزايش يافت اما در اين ميان نه سود هنرمند افزايش 
يافت و نه رضايت مخاطب بيش��تر شد. طبق مصوبه 
جديدي كه اواخر س��ال گذش��ته توسط نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي به تصويب رس��يد، وزارت 
 فرهنگ و ارش��اد اس��المي از اين پس مكلف اس��ت

 ۱0 درصد از درآمد كنسرت هاي تهران و كالن شهرها 
را به حس��اب درآمد عمومي خزانه داري كل كش��ور 
واريز كند. تصويب اين ط��رح طي مدت زماني كوتاه 
حاشيه ها و اعتراض هايي را از سوي هنرمندان و برخي از 
مسووالن در پي داشته است، تا آنجا كه علي ترابي )مدير 
دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( استعفا 
داد و چند روز پس از او ش��هرام صارمي )مدير اجرايي 
جشنواره موسيقي( نيز طي انتشار نامه اي سرگشاده، 
استعفاي خود را از سمتش اعالم كرد. در حال حاضر 
طرح نامبرده اجرايي شده و اين در حالي است كه قيمت 
بليت  كنس��رت ها نيز طي روزها و هفته هاي گذشته 
بدون اعالم قبلي از سوي مراجع مرتبط افزايش يافته 
است. تا چند روز گذشته كمترين قيمت بليت بطور 
ميانگين 45 هزار تومان و باالترين قيمت بليت ها بر 
اساس جايگاه صندلي  سالن ها ۱50 هزارتومان بوده 
است. اين در حالي اس��ت كه طي روزها و هفته هاي 
گذشته قيمت حداقلي و حداكثري بليت  كنسرت ها 
افزاي��ش يافته اس��ت. بطور مثال قيم��ت بليت هاي 
كنس��رت فرزاد فرزين كه ۲3 خردادماه در برج ميالد 
برگزار شد، بر اساس تعرفه قبلي قيمت ها تعيين نشده 
و گران تر از قبل است. ارزان ترين بليت كنسرت فرزاد 

فرزين 70 هزارتومان و گران ترين آن ۱85 هزارتومان 
اس��ت. يا بطور مثال قيمت بليت هاي كنسرت گروه 
بانوان »رخس��اره« كه قرار است در روز پنج شنبه ۱6 
تيرماه در فرهنگسراي نياوران روي صحنه برود از 80  
هزارتومان شروع مي شود و قيمت حداكثري آن ۱30 
 هزارتومان است.  اگر به قيمت كنسرت هاي فروردين 
و ارديبهشت ماه امسال )و نه قيمت هاي سال ۱3۹7( 
نگاهي بيندازيم متوجه تفاوت هاي ذكر شده خواهيم 
شد.  با توجه به تمام هزينه هاي برگزاري يك كنسرت 
مي توان به اهمي��ت آن ۱0 درصد اختصاص يافته به 
خزانه دولت پي برد. البته قاعده بر اين است كه دولت 
در قبال دريافت س��هم، خدماتي را براي هنرمندان و 
كنسرت گذاران در نظر بگيرد كه چنين اتفاقي نيفتاده 
است. با توجه به معضل افزايش ساالنه بليت كنسرت ها 
و با توجه به عرف موجود كشور در زمينه عدم بازگشت 
قيمت ها به ارقام قبلي، بهتر است مسووالن ذي ربط 
در وزارت ارشاد، دفتر موسيقي و ديگر اصناف مرتبط 
تا دير نش��ده وضعيت فعلي را جدي بگيرند و از حق و 
حقوق هنرمندان عرصه موسيقي دفاع كنند تا بيش 
از اين ش��اهد اتفاقات بدون قاع��ده و قانون در عرصه 

موسيقي نباشيم. 

علي خالق معتقد اس��ت جهان نقاشي هايش آغشته 
به زخم است و در واقع انسان، حاصل دردهايي است 
كه در زيست خود تجربه مي كند. علي خالق هنرمند 
نقاش درباره برگزاري نمايشگاه »خشم و هياهو« كه 
جمعه 3۱ خرداد در گالري ثالث آغاز مي شود، به مهر 
گفت: اين هفتمين نمايشگاه انفرادي من است كه در 
آن، جهان نقاش��ي هايم آغشته به زخم است. در واقع 
انسان حاصل دردهايي است كه در زيست خود تجربه 
مي كند و در مواجهه ب��ا درد و زخم هايي كه بر او وارد 
مي شود، هميشه احساس خطر دارد. او يادآور شد: اين 
احس��اس خطر همچون نوار زردي، گاه بر دور تنش 
پيچيده مي شود و دست و پايش را مي بندد و گاه انسان 
خود خطر را انتخاب مي كند، چراكه انسان دشواري 
وظيفه است. خالق درباره نامگذاري نمايشگاه نيز بيان 
كرد: شايد هم داليلي كه ذكر كردم، سبب شد به جمله 
ويليام كاتبرت فاكنر »نماد هرچه باشد، هالل، صليب 
يا هرچيز ديگر، يادآور وظيفه او در برابر انسان هاست« 

در خشم و هياهو من را مجاب كرد كه نام نمايشگاه را 
»خشم و هياهو« انتخاب كنم. علي خالق پيش از اين، 
شش نمايش��گاه انفرادي برگزار كرده است و سابقه 
حضور در بيش از 70 نمايشگاه گروهي بين المللي را 
در كارنامه هنري اش دارد. نمايشگاه نقاشي »خشم و 
هياهو« 3۱ خرداد افتتاح مي شود و تا 5 تيرماه در گالري 
ثالث به نشاني خيابان كريم خان زند، بين ايرانشهر و 
ماهشهر شماره ١٤٨ برپاست و همه روزه از ساعت ١٣ 

تا ٢١ ميزبان هنرمندان و عالقه مندان به هنر است.

جواد عزتي پنج ش��نبه 30  خردادماه با حضور در 
عمارت نوفل لوش��اتو نمايش »هوس و 7 دقيقه« 
ب��ه كارگرداني عليرضا مه��ران را افتتاح مي كند. 
»هوس و 7 دقيقه« نوشته علي اصغري با نگاهي 
به نمايشنامه اتوبوسي به نام هوس نوشته تنسي 
ويليامز است كه از 30 خرداد روي صحنه مي رود. 
در خالصه داستان »هوس و 7 دقيقه« آمده: شهال 
بعد از هفت س��ال براي ديدن خواهرش وارد يك 
شهرك حاشيه اي مي شود، ورود او به اين شهرك 
سرنوشت تلخي را برايش رقم مي زند... بازيگران 
اين نمايش به ترتيب ورود به صحنه، مهلقا باقري، 
ليال بلوكات، فرزاد حس��ني و امي��ر كرباليي زاده 
هستند و از ديگر عوامل نمايش »هوس و 7 دقيقه« 
مي توان به تهيه كننده: س��روش نژادآذر، مشاور 
كارگردان: هادي حجازي فر، جانشين تهيه كننده: 
عرفان پورمحمدي، مدير تولي��د: منصور عربي، 
برنامه ري��ز: حس��ين متحد، دس��تيار كارگردان: 

رحمت عنايت، مدير صحنه: امين آقايي، منشي 
صحن��ه: فاطم��ه دولتخواهي، دس��تيار صحنه: 
سجاد مشرفي، گريم: زينب دهقاني، عكاس: رضا 
جاويدي، طراح پوستر و بروشور: محمد موحدنيا، 
آهنگس��از: مبينا چاپي، نوازنده: مينا حسن خاني 
و مشاور رس��انه اي: مهدي س��ليماني برچلويي 
اش��اره كرد. نمايش »هوس و 7 دقيقه« از تاريخ 
30 خرداد لغايت ۲۹ تير هر ش��ب ساعت ۲۲:30 

در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه خواهد رفت.

تاريخنگاري

انفجار در حرم امام رضا)ع( 
سي ام خرداد ۱373، منافقين در مراسم عزاداري عاشوراي حسيني)ع( بمبي را در 
حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد منفجر كردند. بر اثر اين انفجار، ده ها تن از زايران 
و عالقه مندان اهل بيت)ع( در حرم امام رضا)ع( شهيد و مجروح شدند.  اين حادثه 
در ساعت ۱4:۲6 روز دوشنبه 30 خرداد ۱373 همزمان با روز عاشورا و در حالي 
كه در رواق ها، صحن ها، بست ها و اطراف آرامگاه امام هشتم شيعيان، مردم حضور 
داشتند و مشغول عزاداري بودند، روي داد.  اين بمب گذاري در محلي واقع در قسمت 
باالي سر ضريح انجام و منفجر شد. بر اثر شدت انفجار كه طبق نظر كارشناسان 
مربوطه حجم آن معادل ۱0 پوند )4/5 كيلوگرم( ماده منفجره تي.ان.تي بود، ۲6 
نفر جان داده و بيش از 300 تن زخمي شدند. شرايط ويژه پس از انفجار، موجب 
شد درهاي صحن ها و حرم بسته شود به نحوي كه در ساعات اوليه، صرفًا مسووالن 
و خادمان آستان قدس رضوي امكان ورود و خروج به حرم را داشتند. در اين انفجار، 
به بناي آرامگاه، آسيب كمي رسيد و كاشي كاري ها و آيينه كاري هاي بسيار ظريف 
800 ساله حرم، تا حدودي آسيب ديد. منافقين عامل اين حادثه بودند كه هدف 
آن سازمان از اين كار اختالف افكني بين شيعه و سني بوده است. دو زن به همين 
اتهام و همچنين قتل كشيش هاي مسيحي -مهدي ديباج و هايك هوسپيان مهر، 
محاكمه و سپس با تخفيف در مجازات از اعدام رهايي يافتند. عليرضا رحماني و 
مهدي نحوي از اعضاي منافقين در اين باره دستگير شدند.  حرم امام رضا)ع( روز 
بعد از اين جنايت طي مراسمي رسمي گشايش يافت. خرابي هاي اين واقعه طي يك 
شبانه روز، بازسازي و مرمت شد. تشييع پيكر اين شهدا روز دوازدهم محرم الحرام 

۱373ه.ش بر دوش جمعيت كثيري از شهر مش��هد تا حرم رضوي برگزار شد و 
پيكر مطهر ۱0نفر از اين شهدا كه خانواده هاي ايشان در مشهد بودند، به دستور 
آيت اهلل طبسي توليت آستان قدس در صحن جمهوري حرم مطهر به خاك سپرده 
شدند. بقيه شهدا كه يكي از آنها تبعه كشور پاكستان بود، به خواسته بازماندگانشان 

به شهرهاي بزرگ و كوچك خود منتقل شدند. 

میراثنامه

اين شاه بانو تنهاست... 
در مياِن همه سنگ نگاره ها و كتيبه هاي باستاني قرار گرفته در محوطه هاي باستاني 
مختلف استان فارس، يك سنگ نگاره تنها مانده؛ كتيبه اي از ايزد بانوي ايالمي كه حدود 
3000 سال قبل روي سنگي حجاري شد و سال هاست به حال خود رها شده تا شايد 

روزي قانوني اجازه انتقال آن را به يك جاي امن بدهند!
دشتي در مرودشت استان فارس تاكنون نگهبان اين سنگ نگاره بوده، اما همانطور كه در 
سال هاي گذشته دشِت زير سنگ نگاره شاه بانوي ايالمي دچار چند حفاري غيرمجاز شد و 
آفتاب و باد و باران آسيب هاي مختلفي به آن وارد كرد، قطعاً از اين به بعد نيز هر نوع آسيبي 
به راحتي مي تواند گريبان او را بگيرد. اين اثر تاريخي با وجود تنها ماندنش در محوطه اي 
بزرگ و گسترده، باالخره مورد توجه قرار گرفت و ۲3 مهر ۱384 به شماره ۱3507 در 
فهرست آثار ملي به ثبت رسيد. اما توجه به اين اثر و نحوه حفاظت از آن مساله اي است كه 
مشخص نيست چه ميزان به آن توجه مي شود، آيا احتمال جابه جايي اين اثر از آن محوطه 
به فضاي امن تر مانند يكي از موزه هاي استان فارس بعد از انجام مستند نگاري هاي الزم 
از محوطه و اثر وجود دارد؟ محمدتقي قلعه نويي، كارشناس باستان شناس مرودشت 
به ايسنا مي گويد: جابه جايي اين سنگ نوشته به عنوان يك اثر ملي، در حوزه اختيارات 
اداره ميراث فرهنگي مرودشت نيست، براي انجام اين كار بايد اين طرح در شوراي فني 
اداري بررسي شود و آسيب هايي كه به اين سنگ نگاره وارد مي شود را مطرح كنيم تا از آن 
نتيجه بگيريم.وحيد باراني، كارشناس ارشد باستان شناسي مرودشت نيز مي گويد: اين 
نقش برجسته، هر چند شكل خاصي ندارد، اما از نظر تاريخ نگاري و تاريخ گذاري نسبي 
انجام شده در گذشته و با توجه به اينكه شبيه به نقش برجسته هايي است كه در نقش 
رستم قرار دارند، آن را متعلق به دوره ايالمي مي دانند. او با بيان اينكه با قاطعيت نمي توانم 
بگويم كه اين سنگ نگاره ايالمي است، ادامه مي دهد: اما بر اساس بررسي هاي علمي و 
پيشينه مطالعات در اين محوطه و حجاري هاي انجام شده روي سنگ آن را به شاه بانوي 
ايالمي نسبت مي دهند. او با تاكيد بر اينكه هر چند نقش برجسته ايجاد شده، شكل و 
ش��مايل كاماًل مشخصي ندارد كه با قاطعيت درباره آن نظر دهيم اما چون يك سنگ 
تراشي و يك حجاري روي آن انجام شده، اين اثر در فهرست آثار ملي نيز به ثبت رسيده 
است، ادامه مي دهد: با توجه به گستردگي دشت فرهنگي و تاريخي مرودشت احتمال 
آسيب و تعرض به آثار ميراث فرهنگي بيشتر وجود دارد و بايد براي جلوگيري از اين اتفاق 

توسط رسانه ها فرهنگ سازي و نحوه حفاظت معرفي و آشنايي الزم انجام شود، با توجه به 
گستردگي محوطه ها در دشت مرودشت و به واسطه آثار زياد، قطعاً امكان كنترل هر روزه 
اثر وجود ندارد. پيش از اين نيز كتايون پالسعيدي- باستان شناِس گرايش دوره ايالمي 
)كهنه، ميانه و نو(«- درباره اين سنگ نگاره به يك رسانه اعالم كرده بود: »اين سنگ نگاره 
يك ايزد بانوي ايالمي و به گمان فراوان وابسته به دوره ايالم نو را به ما نشان مي دهد كه 
در حال نيايش است و براي پژوهشگران و باستان شناسان از ارزش و جايگاه بسيار بااليي 
برخوردار است، چون نمونه هاي كمي از آن در اختيار داريم. اين يادمان تاريخي ارزشمند 
مي تواند پايان نامه دانشجويان اين رشته قرار گيرد و بايد مسووالن فرهنگي كشور ارزش 
آن را درك كرده و بهترين روش پاسداري و نگاهباني را درباره آن به كار گيرند.« حتي 
تعدادي از كارشناسان باستان شناس و دوستداران ميراث فرهنگي نيز درخواسِت انتقال 
اين اثر تاريخي و تنها را به فضايي موزه اي داشته اند تا دست كم از هر نوع ناامني در امان 
باشد. محمدرحيم صراف- باستان شناس پيشكسوت- نيز در سال ۱37۲ و در كتاب 
نقوش برجسته ايالمي درباره اين سنگ نوشته اين طور نوشته است: »آن روي تخت سنِگ 

نقش برجسته اي به وسيله »گ. گروپ« در يك بررسي باستان شناسي كشف شد.

ايستگاه

»رابرت پتينسون« براي بتمن 
راي آورد

وداع با »زفيرلي«، فيلمساز 
محبوب

سينمادوس��تان جوان 
امريكاي��ي از انتخ��اب 
رابرت پتينس��ون براي 
ايف��اي نق��ش بتم��ن 
در س��ه گانه در دس��ت 
ساخت كمپاني برادران 
وارنر حمايت كردند. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 

در حالي كه عده اي معتقد بودند ش��ايد انتخاب 
نيكالس هولت بازيگر ۲۹ ساله براي ايفاي نقش 
بتمن بهتر باش��د، رابرت پتينسون 33 ساله در 
نظرسنجي راي بيشتري را از سوي جوانان كسب 
كرد و نش��ان داد انتخاب كمپاني ب��رادران وارنر 
درست بوده است. در نظرسنجي از جوانان، 4۲ 
درصد افراد ۱8 تا ۲۹ ساله به رابرت پتينسون راي 
دادند و 30 درصد موافق ايفاي اين نقش توسط 
هولت بودند. هولت براي ايفاي نقش در فيلم هاي 
ابرقهرماني »مردان ايكس« فاكس از ش��هرت 
برخوردار است. البته راي وي در ميان رده سني 
۱8 تا ۲۲ سال برابر 48 درصد بود. اين نظرسنجي 
در فاصله 6 تا ۹ ژوئن از ۲۲0۱ نفر به دست آمده 
است. اين در حالي است كه تنها چند روز پيش تر 
پتينسون رسمًا به عنوان شواليه تاريكي بعدي 
معرفي شده بود. هر دوي اين بازيگران براي ايفاي 
اين نقش در تست بازيگري شركت كرده بودند و 
اگر احتمااًل كمپاني برادران وارنر شكي در انتخاب 
پتينسون داشت با اين نظرسنجي تكليفش روشن 
شد. البته نتيجه نظرسنجي نشان مي دهد بدون 
رده بندي س��ني، نظر همه رده هاي سني براي 
انتخاب پتينسون و هالت برابر بود و هر يك 30 
درصد راي را به دست آوردند. دليل اين امر هم اين 
بود كه راي هولت در رده 45 تا 54 ساله 35 درصد 

در برابر ۲8 درصد راي پتينسون بود. 

روز سه ش��نبه صده��ا 
تن از م��ردم گ��رد هم 
آمدند تا در مراسم وداع 
رسمي با فرانكو زفيرلي 
برجس��ته  ز  فيلمس��ا
ايتاليايي شركت كنند. 
ب��ه گزارش رويت��رز، در 
آيين خاكسپاري فرانكو 

زفيرلي فيلمساز برجسته ايتاليايي كه ۱8 ژوئن 
مصادف با ۲8 خرداد در فلورانس برگزار شد صدها 
تن از مردم گرد آمده بودند. زفيرلي كه ش��نبه در 
۹6 سالگي درگذشت، زاده فلورانس و آخرين نسل 
از چهره هاي درخشان صنعت فيلم ايتاليا بود كه 
در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم باليده بودند. 
فدريكو فليني، لوكينو ويسكونتي و ويتوريو دسيكا 
از ديگر چهره هاي شاخص اين نسل بودند. خانواده، 
دوستان و سياستمداران از جمله آلبرتو بونيسولي 
وزي��ر فرهنگ از حاض��ران در مراس��م وداع اين 
فيلمساز بودند كه در كليساي جامع سانتا ماريا دل 
فيوره برگزار شد. در حالي كه ۱500 تن در كليسا 
گرد آمده بودند هزاران تن نيز بيرون كليسا براي 
اداي احترام به اين فيلمساز در انتظار بودند. داريو 
ناردال شهردار شهر در اين مراسم گفت: فلورانس 
دارد هر چه را كه اين استاد براي اين شهر كرد، به 
او بازمي گرداند. او افزود: زفيرلي، فلورانس را دوباره 
به دنيا معرفي كرد اما دنيا را نيز به فلورانس آورد. 
او عاشق اين شهر بود. زفيرلي كه بيشتر از سوي 
مردم تحسين مي شد تا منتقدها، بيش از ۲0 فيلم 
در كارنامه اش داشت و با ستاره هايي چون اليزابت 
تيلور، ريچارد برتون، الرنس اوليويه، آلك گينس، 

في داناوي و جان وويت همكاري كرده بود.

يحيي    پرسپوليسي  مي شود؟

واليبال ايران شانس كسب سكو  را  دارد

سرمربي پديده قصد دارد با فسخ قراردادش 
با اين تيم مش��هدي، هدايت پرسپوليس 
بعد از برانك��و را برعهده بگيرد. در حالي كه 
چند هفته پيش يحيي گل محمدي س��رمربي پديده با 
مالك اين باشگاه به توافق رسيد تا ۲ سال ديگر در جمع 
مشهدي ها باقي بماند، حاال رفتن برانكو و پيشنهاد احتمالي 
پرسپوليس، او را براي ماندن در تيمش دو دل كرده و حتي 
او به فسخ قرارداد و قبول هدايت پرسپوليس تمايل دارد. 
به نظر مي رسد گل محمدي تصميم خود را گرفته و تنها 
مانع او مخالفت باشگاه پديده به دليل هزينه هاي هنگفت 
نقل وانتقاالتي براي بستن تيم مد نظر گل محمدي است. 
همين مخالفت باعث شد اين مربي از تيم ملي اميد دور شود 
اما رفتن به پرسپوليس، پيشنهاد اغواكننده تري است و به 
نظر نمي رسد حميداوي )مالك پديده( بتواند روي مخالفت 
خود اصرار كند. درخواست خروج يحيي به دست او رسيده 

و بايد ديد چگونه مي تواند با اين مساله برخورد كند.

تيم ملي واليبال ايران در هفته چهارم ليگ ملت هاي 
واليب��ال ۲0۱۹ در اردبيل به مص��اف تيم هاي ملي 
پرتغال، استراليا و فرانسه خواهد رفت.  هفته چهارم 
ليگ ملت ه��اي واليب��ال ۲0۱۹ از روز جمعه هفته 
جاري به ميزباني ايران در شهر اردبيل برگزار خواهد 
ش��د و تيم ملي ايران در اين هفته به مصاف تيم هاي 
فرانسه، استراليا و پرتغال خواهد رفت؛ ميزباني كه اگر 
مانند بازي هاي اروميه به سود ايران پايان يابد، صعود 
سرو قامتان ايران به فينال ليگ ملت هاي ۲0۱۹ در 
امريكا را قطعي خواهد كرد. ايران در هفته سوم ليگ 
ملت ها كه به ميزباني اروميه پيگيري ش��د، توانست 
مقابل تيم هاي كانادا، لهستان و روسيه سه برد متوالي 
را كسب كند تا ضمن شكس��تن ركورد خود در ادوار 
مختلف اين مسابقات، صدرنشيني اش تا آغاز هفته 
چهارم را تثبيت كند. ايران كه تاكنون نتوانسته بود در 
ليگ ملت هاي واليبال 8 برد را كسب كند، در اين دوره 
از ۹ بازي خود 8 برد را به دست آورده است تا به عنوان 
يكي از مدعيان اصلي رفتن روي س��كو معرفي شود. 
كارشناس واليبال با ابراز رضايت از عملكرد شاگردان 
كوالكوويچ در رقابت هاي لي��گ ملت ها، بازي هفته 
چهارم برابر فرانسه را ديدني پيش بيني كرد و گفت: با 
ادامه اين روند شانس روي سكو رفتن را داريم. بهنام 
محمودي با قابل پيش بيني خواندن نتايج كسب شده 

تيم ملي واليبال در هفته سوم رقابت هاي ليگ ملت ها 
گفت: ملي پوش��ان نمايش خوبي در بازي هاي هفته 
سوم داشتند و موفق به كسب هر سه پيروزي شدند. 
اروميه ميزباني مناسبي را ارايه داد و هماهنگي خوبي 
به عمل آورد. عالوه بر استقبال پرشور مردم در سراسر 
كش��ور، مردم اروميه ش��ور و ش��عف عجيبي ايجاد 
كردند و حمايت همه جانبه اي از تيم ملي داش��تند. 
كارش��ناس واليبال با اشاره به بازي هاي هفته چهارم 
خاطرنش��ان كرد: بازيكنان عملك��رد قابل قبولي در 
اروميه داشتند و اميدوارم در اردبيل نيز همين روند را 
ادامه دهند. امسال شانس كسب سكو داريم و بايد از 
اين موقعيت استفاده كنيم. ان شاء اهلل در هفته چهارم 
نيز ش��اهد بازي هاي خوبي از ملي پوشان باشيم و در 
كنار بازيكنان با تجربه از نفرات جوان تر هم استفاده 

بيش��تري شود. او در پاس��خ به اين سوال كه پيروزي 
مقابل تيم هاي لهستان و روسيه در حالي كه بازيكنان 
اصلي آنها حضور نداشتند را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
گفت: تيم ملي با بازيكنان اصلي به س��ختي موفق به 
شكست اين تيم ها شد. امتيازات بسيار به هم نزديك 
اس��ت و براي تثبيت جايگاه خود نياز مبرم به كسب 
امتيازات داريم. در هفته پنجم اگر صعود قطعي شد 
مي توانيم تركيب جوان تري به كار  گيريم. تيم ملي در 
هفته چهارم با تيم هاي استراليا، پرتغال و فرانسه ديدار 
خواهد داشت. محمودي در ارزيابي اين حريفان گفت: 
فكر نمي كنم بازي با پرتغال و استراليا مشكل باشد. 
در بازي برابر فرانس��ه نيز از امتياز ميزباني و حمايت 
تماشاگران اس��تفاده خواهيم كرد و اين ديدار بازي 
جذابي خواهد شد. كاپيتان اسبق تيم ملي واليبال در 
پايان با آرزوي موفقيت براي ملي پوشان گفت: بسيار از 
نتايج كسب شده تيم ملي خوشحال هستم، بازي هاي 
رواني به نمايش مي گذارن��د. قطعًا اين آمادگي براي 
حضور موفق تر در رويدادهاي پيش رو از جمله انتخابي 
المپيك كمك خواهد كرد. هفته چهارم رقابت هاي 
ليگ ملت هاي واليبال از 3۱ خرداد ماه به ميزباني سالن 
حسين رضازاده در اردبيل آغاز مي شود و ملي پوشان 
ايران با كس��ب 8 پيروزي از ۹ ديدار برگزار شده صدر 

جدول رده بندي را با اقتدار در اختيار دارند.

ورزشي
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