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هيات پارلماني جمهوري اسالمي ايران كه در اسلو به سر 
مي برد در ديدار با رييس و اعضاي كميسيون  سياست 
خارجي مجلس نروژ در خصوص مهم ترين مس��ائل و 
تحوالت بين المللي و همكاري هاي  پارلماني في مابين 
جمهوري اس��المي ايران و نروژ با همتايان نروژي خود 
گفت وگو كردند. به گزارش ايسنا، حشمت اهلل فالحت 
پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
در اين ديدار با اشاره به س��وابق  تاريخي روابط خوب دو 
كشور اظهار اميدواري نمود كه روابط بين دو كشور بيش 
از گذشته تعميق و  توسعه يابد.  فالحت پيشه همچنين 
با اشاره به اش��تراك نظر دو كشور در خصوص مبارزه با 
تروريس��م و داعش  و نقش امريكا در ايجاد و حمايت از 
اين گروه هاي تروريس��تي خروج يكجانب��ه امريكا از 
برجام را بيانگر  عدم احت��رام امريكا به قوانين و مقررات 
بين المللي توصيف نمود و از موض��ع نروژ در حمايت از 
بر جام  و مخالفت با اعمال تحريم هاي يكجانبه قدرداني 
كرد. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
كش��ورمان در ادامه با اش��اره به كم كاري كش��ورهاي 
 اروپايي در حفظ برجام گفت: متاس��فانه اروپا رويكرد 
مشاركت جويانه كشورمان را به اندازه كافي ارج  ننهاده 
است و عملكرد خنثي و بي تفاوت اروپا سبب خواهد شد 
اين قاره را در مقابل تهديداتي همچون  تروريسم قاچاق 

انسان و مواد مخدر آسيب پذيرتر از گذشته شود. 
در اين ديدار همچنين محمد جواد جمالي نوبندگاني 
عضو هيات رييسه كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي در پاس��خ به س��والي در مورد  سياس��ت هاي 
منطقه اي جمهوري اس��المي اي��ران گفت: اي��ران با 
دعوت دولت ه��اي قانوني منطقه و ب��راي  جلوگيري 
از تجزيه اين كشورها و ايجاد ثبات و امنيت منطقه اي 
به كشورهاي منطقه كمك نموده و به  عنوان كشوري 
با قدرت منطق��ه اي قابل توج��ه و موتلفه هاي متعدد 
امنيتي و سياسي ايران مانع از تسلط  تروريست ها شده 
و گروه هايي ك��ه به اعتراف س��ردمداران دولت امريكا، 
اين كش��ور در ايجاد و پرورش  آنها نقش داشته است را 
شكست داده اس��ت. وي همچنين نقش منفي برخي 
از كش��ورهاي منطقه در حمايت از تفكر  تروريستي و 

كشتار بي رحمانه مردم يمن را مورد انتقاد قرار داد و در 
پاس��خ به انتقادات از مجازات  اعدام گفت كه متاسفانه 
برخي كش��ورها بدون توجه به فجايع جاري در يمن و 
مشكالت ناشي  از كمبود دارو در ايران كه براي بيماران 
خاص و سرطاني حياتي اس��ت مواضعي مي گيرند. در 
حالي كه اين موارد  مصاديقي از اعدام تدريجي اس��ت 
كه اروپا مي بايستي سياس��ت دوگانه در برخورد با اين 
فجايع را مورد  بازبيني قرار دهد.  در اين ديدار همچنين 
محمد مهدي برومندي نايب رييس كميسيون سياست 
خارجي و امنيت ملي نيز خواس��تار ارتقا هر چه  بيشتر 
روابط بين دو كش��ور و به خصوص اس��تفاده از تجارب 
نروژ در زمينه شيالت و آبزي پروري ش��د.  وي با اشاره 
به اهميت صلح و دوس��تي در دين مبين اس��الم تفكر 
وهابيت را ريشه و منش��أ تمام مشكالت  تروريستي در 
منطقه توصيف نمود و با اشاره به سبقه تاريخي و خصلت 
صلح دوستي مردم ايران بر  آمادگي دولت و ملت ايران 
براي مقابله با هر گونه تجاوز عليه كشورمان تاكيد نمود. 
برومندي از رويكرد غرب براي همزمان فروش سالح و 
ابراز تاس��ف در خصوص فجايع يمن ابراز تعجب نمود. 
طرف نروژي با اشاره به روابط نزديك و استراتژيك اين 
كش��ور با امريكا با اين حال اعالم نمود  كه با وجود اين 
روابط نزديك با امريكا نروژ از ابتدا با خروج اين كش��ور 
از برجام مخالف بوده و عميقا از  اين بابت اظهار تاس��ف 
نموده اس��ت. طرف نروژي همچنين با اش��اره به رصد 
دقيق تحوالت در  منطقه خاورميان��ه مخالفت خود با 
اعمال تحريم عليه كش��ورمان را ياد آور شد و گفت كه 
عصبانيت  ايران در برابر اين تحريم هاي ناعادالنه كامال 
قابل درك اس��ت. نمايندگان نروژي اظه��ار اميدواري 
 نمودند كه با كاهش مجادالت لفظي در منطقه تنش 
كنوني در منطقه حساس خاورميانه به نحو عاقالنه  اي 
مديريت و مانع از گسترش ناامني در منطقه شود.  طرف 
نروژي همچنين با اشاره به اشتياق شركت هاي نروژي 
براي حضور در بازار ايران به خصوص در بخش شيالت 
و انرژي هاي پاك اظهار  اميدواري كرد كانال هاي مالي 
اروپا براي حفظ روابط تجاري با كشورمان هر چه زودتر 

ايجاد شود.  

در ديدار با هيات پارلماني ايران مطرح شد
اميدواري نروژ نسبت به راه اندازي سريع »اينستكس« حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
حكايت رابطه دولت و بخش خصوصي حكايت عجيب 
و غريبي اس��ت. در حالي كه هر دو طرف به كرات بر 
ض��رورت تحكي��م و تقويت اي��ن ارتباط ب��راي حل 
مشكالت و چالش ها تاكيد مي كنند اما به نظر نه فقط 
افق جديدي در اين رابطه گش��وده نمي شود بلكه هر 
چه مي گذرد دو طرف از يكديگر دورتر هم مي شوند 
و برگزاري جلسات و نشست ها و... نيز كاركردي صرفا 
تبليغاتي و رسانه اي مي يابند تا رس��يدن به تفاهم و 

كاهش شكاف. 
در همين نشست اخير رييس جمهوري با كارآفرينان 
و فعاالن اقتصادي مسائلي از سوي دو طرف طرح شد 

كه بخوبي اين بحران رابطه را به نمايش مي گذارد. 
از يك س��و رييس جمهور ب��ه عن��وان باالترين مقام 
اجرايي كش��ور كه از عزم دولتش ب��راي نظرخواهي 
از فعاالن بخ��ش خصوصي گفت و اينكه »هميش��ه 
اعضاي دول��ت را تش��ويق كردم كه بدون مش��ورت 
با بخش خصوص��ي تصميم نگيرن��د و اگر تصميمي 
بدون مش��ورت با بخش خصوصي اتخاذ شود، قبول 
نمي كن��م« و ني��ز »رقابت بخ��ش دولت��ي با بخش 

خصوصي را كاماًل غلط و اشتباه است« و... 
از س��وي ديگر فعاالن بخش خصوصي كه به ش��دت 
گاليه من��د بودن��د ك��ه »نهاده��ا و س��ازمان هاي 
تصميم گي��ر، ص��داي دول��ت و رييس جمه��ور را 
نمي شنوند و بخش خصوصي عمال پاسخ مناسبي از 
آنها دريافت نمي كند« و حتي گزارش تحليلي ارسال 
شده از س��وي اين نهاد اصلي بخش خصوصي را كه 
»حاوي راه حل هايي براي رفع مش��كالت اقتصادي 
است و به صورت محرمانه براي روساي سه قوه ارسال 
شده است، عالوه بر ده ها نامه ديگر ارسالي در همين 
سال به دولت، مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد و بدون 
پاس��خ مي ماند يا برخالف وع��ده و وعيدها« بخش 
خصوصي به بازي گرفته نمي ش��ود« و »در برگزاري 
مناقصات واگذاري پروژه ها، اولويت با بخش خصوصي 

نيست« و...
اما هر دو ط��رف، يعني دولت و بخ��ش خصوصي در 
گفتار هاي خود براي حل مش��كل، آدرس يك جا را 

مي دادند »قانون«.
 آق��اي روحاني رييس جمه��ور به اص��ل 134 قانون 
اساس��ي اش��اره مي كندكه طبق آن »رياست هيات 

وزيران با رييس جمهور است كه ... با همكاري وزيران، 
برنامه و خط مش��ي دولت را تعيين و قواني��ن را اجرا 
مي كند و در موارد اختالف نظ��ر يا تداخل در وظايف 
قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير 
يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه 
به پيش��نهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود الزم االجرا 
اس��ت« و از عدم اجراي اين اص��ل گاليه مي كند كه 
»مشكل اين نيست كه دولت چه اختياراتي دارد و اگر 

قانون اساسي اجرا شود، دولت اختيارات كافي دارد.«
 فعاالن بخش خصوصي نيز آدرس دو قانون »اجراي 
كلي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي« و »قانون 
بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار« مي دهند كه 
اجراي نادرست اولي »تصوير ناموزوني از بنگاهداري 
در كشور ايجاد و امكان فعاليت بخش خصوصي را در 
بسياري از حوزه ها سخت كرده و سبب ورود مستقيم 
نهادهاي حاكميتي به حوزه بنگاهداري شده است كه 
نقش سياست گذاري و نظارت توسط نهادهاي دولتي 
را تضعيف و اصول ش��فافيت و رقابت را به محاق برده 
اس��ت« و دومي يعني قانون »بهبود محيط كس��ب 
و كار« كه به گفته ريي��س پارلمان بخش خصوصي 
رييس جمهوري »بارها آن را از طريق تلويزيون نشان 
داده اند و امروز كمتر از ۲۰ درصد آن اجرايي ش��ده و 
۸۰ درص��د آن همچن��ان دس��ت نخورده باقي مانده 
است«. قانوني كه مواد ۲، 3 و۲4 آن برتكليف دولت در 
مشورت خواهي از تشكل ها و فعاالن بخش خصوصي 
در اتخ��اذ تصميمات و اص��الح و تدوين مق��ررات و 
صدور بخش��نامه ها ي مرتبط با محيط كسب و كار و 
شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي قبل از 

اجرا براي عموم تاكيد مي كند. 
 بر اين اساس بنظر مي رس��د اگر بخواهد چراغ رابطه 
دولت و بخش خصوص��ي همچنان روش��ن و از اين 
محل اقتصاد ملي سر پا بماند و كس��ب و كار مردم و 
فعاالن اقتصادي از نفس نيفتد، و همچنين پروژه اخير 
دولت يعني خصوصي سازي هاي گس��ترده كه تيتر 
يك روز گذشته روزنامه دولت بوده است، سرانجامي 
متفاوت با بعضي از خصوصي سازي هاي قبلي داشته 
باشد، الزم است بازيگران ديگري كه مرتبط با قوانين 
فوق هستند و نقش تعيين كننده اي در اجرايي شدن 
آنها دارند ام��ا در اين عرصه غايبند ه��م دور ميز اين 
گفت وگوها و مذاكرات بنشينند و سهم خود را براي 

حل اين مسائل پيچيده و حياتي ادا نمايند! 

غايبان ميز گفت وگو
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

غايبان ميز گفت وگو
حكايت رابط��ه دولت و 
بخش خصوصي حكايت 
عجيب و غريبي است. در 
حالي كه هر دو طرف به 
كرات بر ضرورت تحكيم 
و تقوي��ت اي��ن ارتباط 
براي حل مش��كالت و 
چالش ها تاكيد مي كنند 
اما به نظر نه فقط افق جديدي در اين رابطه گشوده 
نمي شود بلكه هر چه مي گذرد دو طرف از يكديگر 
دورتر هم مي شوند و برگزاري جلسات و نشست ها 
و... نيز كاركردي صرفا تبليغاتي و رسانه اي مي يابند 
تا رس��يدن به تفاهم و كاهش ش��كاف.  در همين 
نشست اخير رييس جمهوري با كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادي مسائلي از س��وي دو طرف طرح شد كه 
بخوبي اين بحران رابطه را به نمايش مي گذارد.  از 
يك س��و رييس جمهور به عن��وان باالترين مقام 
اجرايي كشور كه از عزم دولتش براي نظرخواهي از 

فعاالن بخش خصوصي گفت و...

حسين  حقگو

 صفحه3  

كالن

 فاصله تورمي دهك ها 
باز هم زياد شد

فاصله تورمي دهك هاي هزينه اي بار ديگر در 
ارديبهش��ت ماه افزايش يافته است. به گزارش 
»تعادل«، مركز آمار كه تورم ارديبهش��ت ماه 
را 34.۲ درص��د اعالم كرده ب��ود در آمار جديد 
خود در رابطه با شاخص قيمت مصرف كننده بر 
اساس دهك هاي هزينه اي اعالم كرد كه براي 
دهك هاي مختلف در ب��ازه 33.۷ درصد براي 
دهك اول تا 3۶.۶ درصد براي دهك دهم تورم 

در نوسان بوده است.

انرژي

 صادرات نفت ايران
 به هند ادامه مي يابد

 نادي صبوري|
ديروز، نشريه دپرينت چاپ هند نوشت كه ۲ منبع 
آگاه دولتي به اين رسانه گفته اند دولت هند خواهان 
ادامه يافتن واردات نفت خام از ايران است و مقامات 
اين كشور به دنبال راهي هستند كه پرداخت نفت 
را به روپيه انجام دهند. دولت هندوستان پيشتر به 
ايران گفته بود كه براي تصميم گيري درباره نحوه 
مواجهه با تصميم دونالد ترامپ در خصوص عدم 
تمديد معافيت هاي نفتي، تا پاي��ان انتخابات اين 
كشور صبر كند. انتخابات نخست وزيري اين كشور 
چند روز پيش برگزار ش��د و نارندرا م��ودي دوباره 
پيروز آن بود. ام��ا پرداخت پول نفت ايران به روپيه 
مساله بي سابقه اي نيست. هند در سال ۲۰1۲ كه 
تحريم ها عليه نفت ايران ش��دت گرفت قراردادي 
را امضا كرد كه پول نفت ايران را به روپيه پرداخت 
كند؛ قراردادي كه حواش��ي زيادي ني��ز به دنبال 

داشت و در نهايت تنها با برجام بود كه ...
7

 صدراعظم آلمان در گفت وگو 
با »سي ان ان« مطرح كرد

جزييات گروه بندي جديد اقالم تعرفه اي و ممنوعيت هاي وارداتي منتشر شد 

 هشدار درباره
 ظهور نيروهاي تاريكي

جابه جايي درفهرست واردات

دولت

معاون سياس��ي وزارت خارجه با بيان اينكه اولويت 
جمهوري اس��المي ايران گفت وگو با كش��ورهاي 
منطقه اس��ت، گفت: با س��از و كارهاي��ي همچون 
تش��كيل مجمع گفت وگوي منطق��ه اي در خليج 
فارس و امضاي پيمان عدم تج��اوز مي توان راه هاي 
اعتمادسازي و تعامل سازنده بين كشورهاي همسايه 
را هموار كرد. به گ��زارش اداره كل اطالع رس��اني و 
امور س��خنگويي وزارت امورخارجه، »سيد عباس 
عراقچي« معاون سياسي وزير امور خارجه در آخرين 
ايستگاه سفر منطقه اي خود روز سه شنبه در قطر با 
شيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني معاون نخست 
وزير و وزير امور خارجه دي��دار و گفت وگو كرد. وي 
در اين ديدار با اش��اره به سياس��ت فشار حداكثري 
و جنگ اقتصادي امريكا عليه جمهوري اس��المي 
ايران گفت: استقرار و امنيت كامل زماني در منطقه 
شكل مي گيرد كه امنيت ملي و منافع اقتصادي همه 
كشورها تأمين شود. معاون سياسي وزارت خارجه 
كشورمان خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران 
همواره نقش خود را در تأمين امنيت منطقه ايفا كرده 
اس��ت اما امريكا و رژيم صهيونيستي و كشورهايي 
كه با آنها همراهي مي كنند بايد مس��ووليت تبعات 
تنش آفريني هاي خود را بپذيرند. عراقچي بار ديگر 
هر گونه مذاكره با امريكا را منتفي دانسته و با تاكيد 
بر اولويت جمهوري اسالمي ايران براي گفت وگو با 
كشورهاي منطقه افزود: با ساز و كارهايي همچون 
تش��كيل مجمع گفت وگوي منطق��ه اي در خليج 
فارس و امضاي پيمان عدم تج��اوز مي توان راه هاي 
اعتمادس��ازي و تعامل س��ازنده بين كش��ورهاي 
همس��ايه را هموار كرد. در اين ديدار ش��يخ محمد 
بن عبدالرحم��ن آل ثاني با اس��تقبال از رايزني ها و 
ديدارهاي عالي بين دو كش��ور، از شرايط سخت به 
وجود آمده در منطقه ابراز نگراني ك��رده و خواهان 

استمرار رايزني و گفت وگو بين دو كشور شد.

پيمان عدم تجاوز راه 
اعتمادسازي  را هموار مي كند

معاون سياسي وزير كشور اعالم كرد: بر خالف برخي 
اخبار منتشر شده، وزارت كشور هيچ برنامه اي براي 
تقس��يمات كش��وري در س��طح كاهش يا افزايش 
اس��تان ها ندارد. در پي انتش��ار برخي اخبار و ادعاها 
مبني بر تشكيل استان هاي جديد در كشور، جمال 
عرف معاون سياسي وزير كشور در گفت وگو با ايسنا، 
اعالم كرد: طبيعي اس��ت كه در حوزه تقس��يمات 
كشوري، تقاضاها و درخواست هايي مبني بر تبديل 
يا ارتقاء تقسيماتي برخي بخش ها و شهرها وجود دارد 
كه رسيدگي به آنها طبق قانون تقسيمات كشوري  در 
مراحل مختلف رسيدگي است، ولي كاهش يا افزايش 
استان هاي كش��ور مقوله متفاوتي است و در شرايط 
كنوني، وزارت كشور هيچ برنامه اي براي تقسيمات 

كشوري در سطح كاهش يا افزايش استان ها ندارد.

وزارت كشور برنامه اي براي 
كاهش يا افزايش استان ها ندارد

اخبار

مسيرهاي 1۰ گانه راهپيمايي روز جهاني قدس در 
پايتخت از سوي سردار رمضان شريف رييس ستاد 
انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
اعالم ش��د. به گ��زارش روابط عموم��ي فرمانداري 
تهران مسير شماره يك، مسجد امام حسين ميدان 
امام حس��ين خيابان انقالب دانشگاه تهران، مسير 
شماره دو مس��جد جامع ابوذر ميدان ابوذر خيابان 
ابوذر خيابان شهيد برادران حسني، خيابان قزوين 
خيابان كارگر ميدان انقالب دانشگاه تهران. مسير 
شماره سه مس��جد ميدان منيريه خيابان وليعصر 
خيابان انقالب دانشگاه تهران، مسير شماره چهار، 
مس��جد امام زمان خياب��ان آزادي تقاطع خيابان 
بهبودي ميدان انقالب دانشگاه تهران، مسير شماره 
پنج مسجد حضرت ابوالفضل ميدان توحيد خيابان 
توحيد خيابان آزادي ميدان انقالب دانشگاه تهران 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش 
مسير شماره شش مسجد حضرت مهدي خيابان 
ستارخان ميدان توحيد خيابان توحيد خيابان آزادي 
ميدان انقالب دانش��گاه تهران، مسير شماره هفت 
مس��جد الجواد ميدان هفت تير خيابان كريم خان 
ميدان وليعصر بلوار كشاورز دانشگاه تهران، مسير 
شماره هشت مسجد امام صادق فلكه اول صادقيه 
خيابان س��تارخان خيابان توحيد خياب��ان آزادي 
ميدان انقالب، مسير شماره ۹ مسجد حضرت امير 
خيابان كارگر شمالي ميدان انقالب دانشگاه تهران 
و مسير شماره 1۰ مسجد جامع رسول اكرم )ص( 
تهران بلوار ش��اهد تهرانس��ر ميدان كمال الملك 
بزرگراه شهيد لشگري خيابان آزادي خيابان انقالب 
دانش��گاه تهران نيز اعالم شده اس��ت. روز جهاني 
قدس منا س��بتي جهاني اس��ت كه از يكسال پس 
از انقالب اس��المي در آخرين جمعه م��اه رمضان 
و در حماي��ت از ملت فلس��طين برگزار مي ش��ود. 
 امس��ال راهپيمايي روز جهاني ق��دس روز جمعه 

)1۰ خرداد( برگزار مي شود.

مسيرهاي راهپيمايي روز 
قدس در تهران اعالم شد

بانك و بيمه

بازار ارز در انتظار حذف 
رانت هاي ارزي
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پس از بركناري جواد رمضان نژاد از مديريت شبكه پنج، 
معاون سيما در حكمي سعيد اش��ناب را به مديريت 
اين ش��بكه منصوب كرد. به گ��زارش روابط عمومي 
صداوس��يما، معاون س��يما در اين حكم تاكيد كرده 
است: عنوان ش��بكه پنج، شبكه تهران، بيانگر اهميت 
استان و شهر تهران به عنوان پايتخت كشور عزيزمان 
در مجموعه مناسبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و علمي ايران اس��المي اس��ت و انتظار مي رود ضمن 
بهره گيري از همكاران ارزشمند رسانه ملي به ويژه آن 

شبكه و راهنمايي ها و كمك هاي نهادهاي ذي ربط در 
انجام اين ماموريت اهتمام ويژه اي داشته باشيد. ترويج 
گفتمان انقالب اسالمي، سبك زندگي ايراني - اسالمي، 
توجه به مس��ائل ش��هروندي، معرفي و شناس��اندن 
ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايتخت و 
استمرار توجه به اقتصاد مقاومتي و رونق توليد از اهم 
ماموريت هاي مدير جديد ش��بكه پنج سيماست كه 
سيد مرتضي ميرباقري در حكم انتصاب اشناب بر آنها 

تاكيد كرده است. 

مدير جديد شبكه پنج  معرفي شد

فرهنگ

 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 

وزير صنعت، معدن و تجارت ب��ا تاكيد بر ضرورت 
كاهش بوروكراسي اداري در سال رونق توليد براي 
حماي��ت از توليدكنندگان، گفت: اطاله بررس��ي 
پرونده ها قابل توجيه نيس��ت. به گ��زارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رضا رحماني در جلس��ه 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تصريح كرد: تسريع 
در امور مربوط ب��ه توليدكنندگان و صنعتگران در 
س��الي كه به نام رونق توليد نامگذاري شده است، 
ضرورت دارد. وي با اش��اره به ظرفيت هاي بخش 
خصوصي، افزود: عمده تالش هاي ما براي حمايت 
از بخش خصوصي و حضور و ورود قدرتمندانه آنها 

در بخش توليد است.

ضرورت كاهش بوروكراسي 
اداري در سال رونق توليد



روي موج خبر

   اي�ران در روز قدس به فري�اد مردم مظلوم 
فلسطين پاسخ مي دهد؛ايسنا|

همزم��ان با نزديك ش��دن به روز ق��دس احزاب و 
گروه هاي سياسي مختلف با صدور بيانيه هايي ضمن 
حمايت از آرمان قدس شريف و اعالم انزجار از طرح 
امريكايي- صهيونيستي معامله قرن حمايت خود را 
از مردم فلسطين اعالم كردند. مجمع روحانيون مبارز 
نيز به مناسبت روز جهاني قدس، بيانيه اي صادر كرد.

در بخشي از اين بيانيه آمده است: »بار ديگر روز قدس 
در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان فرا مي رس��د و 
طنين فرياد يا للمس��لميِن مسجد االقصي - قبله 
اول مسلمين - و مردم مظلوم فلسطين بلند است 
و از مسلمانان جهان ياري مي خواهند. مردم ايران 
بر اساس سنت نيكويي كه امام خميني رضوان اهلل 
تعالي عليه نهاده اس��ت بار ديگر در روز جمعه - روز 
قدس - با شركت در راهپيمايي هاي پرشكوه خود 
به فرياد اس��تغاثه مس��جد االقصي و مردم مظلوم 
فلسطين پاس��خ مي دهند. خداوند همه ملت هاي 
مسلمان و تمام كشورهاي اسالمي از ايران تا فلسطين 
و مس��جداالقصي و تا حرمين ش��ريفين و تا ديگر 

سرزمين هاي اسالمي را حراست بفرمايد.«

   راهپيمايي امسال ابالغ هشدار به عربستان 
و امارات است؛فارس|

رييس س��تاد انتفاضه و قدس ش��وراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي گفت: روز قدس روز ابالغ هشدار 
امت اس��الم به عربس��تان و امارات درباره برگزاري 
كنفرانس موهوم بحرين اس��ت.رمضان شريف در 
نشست خبري از روز جهاني قدس به عنوان ميراث 
راهب��ردي و ي��ادگار ارزش��مند و تاريخي حضرت 
امام )ره( در ظرفيت س��ازي ب��راي حمايت از مردم 
مظلوم فلس��طين و آرمان قدس ش��ريف ياد كرد 
و اج��راي طرح معامله قرن و انضم��ام كامل قدس 
شريف و شهرك هاي موجود كرانه باختري به رژيم 
صهيونيستي را برابر با نابودي كامل حق بازگشت 
آوارگان فلس��طيني دانس��ت و گفت: اين طرح از 
هم اكنون مرده و به سياهه طرح هاي به اصطالح صلح 

فلسطين گذشته خواهد پيوست..

   مشكالت امريكا در مواجهه با ايران؛تعادل|
مش��اور رييس جمهور به تبيين مشكل موجود در 
حاكميت اياالت متحده امريكا در سه برهه تاريخي 
مذاك��رات برجام، خ��روج امريكا از برج��ام و امروز 
پرداخت.حسام الدين آشنا در پيامي كه در حساب 
كاربري خود در توئيتر منتشر كرد نوشت : مشكل 
امريكا در مذاكرات برجام اين بود كه كنگره و دولت 
نمي توانستند پيام واحدي در مورد شيوه تعامل با 
ايران ارسال كنند. پس از خروج امريكا مشكل اين 
بود كه حتي از دولت نيز صداي واحد شنيده نمي شد. 
حاال مشكل اين است كه حتي خود رييس جمهور 

امريكا نيز نمي تواند يك پيام روشن ارسال كند.«

   نفي واقعيت نفي خودمان است؛ايسنا|
يادگار امام گفت: ما نبايد بر كارهاي ناممكن پافشاري 
كنيم، ما بايد واقعيت را كنت��رل و مديريت كنيم؛ 
چرا كه نفي آن نفي خودمان است.حجت االس��الم 
سيدحس��ن خميني در ديدار با وزي��ر، معاونان و 
كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: از 
گذشته عبرت بگيريد و اگر كار اشتباهي كرده ايد آن 
را تكرار نكنيد. واقعيت را بايد مديريت كرد، چرا كه 
نفي آن نفي خودمان است.وي با بيان اينكه در حوزه 
ارتباطات بايد بر گذشته دقت كنيم، اظهار كرد: ما 
نبايد بر كارهاي ناممكن پافشاري كنيم. نمي گويم 
با واقعيات كنار بياييم اما بايد آن را كنترل كنيم. از 
كارهاي خوب نيز بايد پند بگيريم كه از موارد خوب 
آن در حوزه ارتباطات، جوانگرايي است كه پس از ٤٠ 
سال رخ داده و امروز شاهديم كه از اين رو، مجموعه 
وزارت ارتباطات از ساير مجموعه ها توانمندتر است.

ي��ادگار امام با تاكيد بر اينكه يك��ي از موارد مهم در 
تاري��خ انقالب، اتكاء به جوانان اس��ت، گفت: بر اين 
امر نقاط ضعفي هم مترتب هست، اما اگر اين عامل 
نبود، حركتي ايجاد نمي شد. اگر نيروي جوان را به 
فكر واداريم و حتي تصميم گي��ري را به آنان واگذار 
كنيم، نه اينكه آنان را ابزار كنيم، از مشكالت فعلي 

عبور مي كنيم.

   سالح هسته اي هيچ گاه در دكترين دفاعي 
ايران قرار نداشته است؛ايرنا|

سفير ايران در فرانسه گفت: سالح هسته اي هيچگاه 
در دكترين دفاعي ايران قرار نداش��ته و اين موضوع 
عالوه بر اس��تناد به فتواي رهبر معظم انقالب بارها 
از سوي آژانس بين المللي هسته اي نيز مورد تاييد 
قرار گرفته است.بهرام قاسمي در كنفرانس »كاهش 
تنش در خليج فارس« كه در مجلس سناي فرانسه 
برگزار ش��د، افزود: ما آماده تعامل، گفت وگو و رفع 
سوءتفاهمات با برخي كشورهاي حوزه خليج فارس 
ب��وده و خواهيم بود. اين ديگران بوده اند كه تاكنون 
به نداي خيرخواهان��ه ايران در جهت كاهش تنش 
و تالش براي تحكيم صلح و ثبات منطقه پاس��خي 
نداده اند. ايران طي س��اليان گذشته همواره تكرار 
كرده است كه آماده انعقاد يك پيمان عدم تعرض و 
تجاوز با اين كشور ها جهت ايجاد اعتماد و كمك به 
رفع نگراني هاي ناشي از القاء ترس ديگران بوده است.

   كارگروه مشترك مجلس و دولت براي اصالح 
ساختار بودجه تشكيل شد؛برنا|

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س مي گويد: 
كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس و دولت با 
محوريت سازمان برنامه و بودجه براي اصالح ساختار 
بودجه تشكيل خواهد شد.محمدرضا پورابرهيمي 
در خصوص اصالح ساختار بودجه افزود: چند جلسه 
هم در خصوص اين موضوع تشكيل شده است كه در 
آن مباحث بودجه اي سال جاري در آن بحث شده 
و هم فارغ از بودجه س��ال ج��اري به مفهوم عام آن 
يعني اينكه ما در سال هاي آينده اين ساختار بودجه 
را داشته باش��يم كه اميدواريم هرچه زودتر در اين 

جلسات به جمع بندي برسد.

ايران2

سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه:

تاريخسفر»آبهشينزو«بهتهراندرحالهماهنگياست
گروه ايران|

طرح موضوع امضاي پيمان ع��دم تجاوز ميان ايران و 
كشورهاي منطقه در كنار رايزني هاي گسترده مقامات 
كشورهاي مختلف براي كاستن از بار تنش در روابط 
ايران و امريكا باعث ش��د تا حال و هواي نشس��ت روز 
گذشته س��خنگوي وزارت خارجه بيشتر حول محور 
پرسش هايي قرار بگيرد كه از يك طرف موضوع تبعات 
اقتصادي تحريم هاي امريكا را دنبال مي كردند و از سوي 
ديگر راهبرده��اي ايران براي مقابله با اين تحريم ها را 

پيگيري مي كردند.
س��خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اما در اولين 
نشست مطبوعاتي خود با حضور خبرنگاران داخلي و 
خارجي ترجيح داد تا تصويري از مهم ترين راهبردهاي 
كشورمان براي مقابله با تحركات تنش زداي امريكا و 
برخي كشورهاي منطقه ارايه كند، موسوي در پاسخ به 
پرسش هايي كه با موضوع احتمال مذاكره ايران و امريكا 
مطرح مي ش��د اظهار كرد: در ح��ال  حاضر در مرحله 

ميانجيگري بين ايران و امريكا نيستيم.
سيد عباس موسوي در ابتداي اين نشست خبري كه 
بيش از 70 دقيقه به طول انجاميد گفت : در ابتدا و پيش 
از آغاز به س��واالت مروري بر تحوالت ديپلماتيك در 
هفته هاي اخير مي كنم. همان طور كه در جريان هستيد 
با خروج غيرقانوني امريكا از برجام و تحميل ش��رايط 
سخت اقتصادي از سوي اين كش��ور به ما و تروريسم 
اقتصادي كه آنها عليه ايران آغاز كرده اند ديپلماس��ي 

جمهوري اسالمي ايران وارد فاز جديدي شد.
وي با اش��اره ب��ه تصميم اي��ران بر كاه��ش تعهدات 
برجامي اش و س��خنان رييس جمهور و بيانيه شوراي 
عالي امني��ت ملي در اين زمين��ه در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود، خاطرنشان كرد: همان طور كه در 
جريان قرار داريد طي هفته هاي اخير شاهد سفرهاي 
منطقه اي آقاي ظريف به كشورهايي همچون عراق، 
پاكستان، چين، هند، ژاپن، روس��يه و ... بوده ايم. اين 
تح��ركات و رفت و آمدها طي هفته ه��اي آينده ادامه  
خواهد داشت و سفرهايي نيز به كشورهاي همسايگان 
شمالي مان در سطوح مختلف از جمله سطوح وزير امور 

خارجه يا حتي رييس جمهور خواهيم داشت.
اين ديپلمات ارشد كش��ورمان در ادامه صحبت هاي 
خود در اين نشس��ت مطبوعاتي در پاس��خ به سوالي 
مبني بر اينكه در چند روز گذش��ته ش��اهد اظهارات 
متناقض ترامپ، رييس جمهور امريكا در مورد روابط 
ايران و امريكا بوده ايم، چنان كه رييس جمهور امريكا 
روز گذشته نيز در ديدار با نخست وزير ژاپن بار ديگر بر 
تمايل كشورش جهت مذاكره با ايران تاكيد كرد. نظر 
ايران در مورد اين رفتارهاي متناقض چيست؟ اظهار 

كرد: همان طور كه پيش از اين نيز اعالم كرده ايم ايران 
به لفاظي ها توجهي ندارد و آنچه  براي ما مهم است تغيير 
لفاظي ها به تغيير رويكرد است. ما بر اساس رفتاري كه 
مي بينيم تصميم گيري مي كنيم و آنچه براي ما مهم 

است تغيير رويكرد در رفتار امريكايي است.
سيد عباس موسوي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه طي 
روزهاي گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه واردات 
نفت و گاز از سوي تركيه از ايران به صفر رسيده است در 
حالي كه پيش از اين مقامات آنكارا اعالم كرده بودند كه 
تابع تحريم هاي امريكا عليه ايران نخواهند بود، آيا شما 
در رفتار و س��خنان مقامات تركيه اي تناقضي مشاهده 
نمي  كنيد؟ خاطرنشان كرد: تركيه از دوستان و شركاي 
مهم ما است. تركيه از همسايگان مهم ايران است و روابط 
ما با اين كشور همس��ايه همه جانبه و راهبردي است. ما 
با تركيه در حوزه هاي مختلف از جمله انرژي و مس��ائل 
اقتصادي همكاري داريم و تناقضي در گفتار و رفتار اعالم 

شده از سوي مقامات اين كشور ديده نمي شود.

   پيمان عدم تجاوز
اين ديپلمات همچنين در مورد پيشنهاد مطرح شده از 
سوي محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
در عراق مبني ب��ر امضاي معاهده عدم تعارض با همه 
كشورهاي خليج فارس، اظهار كرد: ايران عالقه ندارد 
كه در منطقه تنش و سوءتفاهم وجود داشته باشد. ما 
مايل هستيم كه با ابتكاراتي هر گونه سوءتفاهم و تنش 
در منطقه از بين برود يا كاهش يابد و اين پيشنهاد نيز در 
همين چارچوب مطرح شده است.وي با تاكيد بر اينكه 
ايران اين پيش��نهاد را با حسن نيت اعالم كرده است، 
اظهار كرد: اميدواريم طرف هاي مقابل نيز با حسن نيت 
با اين پيش��نهاد برخورد كنند.سخنگوي وزارت امور 
خارجه در پاسخ به س��والي در رابطه با مذاكره ايران و 
امريكا با بيان اينكه مذاكره مستقيم و غير مستقيمي 
بين ايران و امريكا در جريان نيست؟ اظهار كرد: ما در 
پاي ميز مذاكرات حضور داشتيم. آنها بر اساس برخي 
از توهمات اشتباه ش��ان به صورت غيرقانوني از برجام 
خارج شدند و توافق صورت گرفته را زير پا گذاشتند. 
ما فعال چشم اندازي براي مذاكره با امريكا نداريم.وي 
همچنين در مورد موضع پايبندي اروپاييان به برجام 
و انجام تعهدات شان در رابطه با اين توافق بين المللي 
خاطرنش��ان كرد: اروپاييان به صورت بايد و ش��ايد به 
اين توافق پايبند نبوده اند و ما بارها در اين زمينه تذكر 
داده ايم. موسوي همچنين در مورد اخبار منتشر شده 
در رابطه با ديدار اخير ظريف با يك سناتور امريكايي، 
خاطرنشان كرد: صرف ديدار به معناي مذاكره نيست. 
مذاكره، گفت وگو و رايزني مفاهيمي هستند كه از نظر 

معنايي با هم متفاوت هستند. ما مقامات كنگره امريكا 
را اعضاي دولتي نمي دانيم و ما بنا نداريم كه با هيچ يك 
از مقامات دولتي امري��كا مذاكره كنيم.اين ديپلمات 
ارشد كش��ورمان تاكيد كرد: گفت وگو و تبادل نظر با 
شخصيت هاي سياسي سابق و كساني كه داراي تحليل 
و نظر هستند و دستي بر آتش دارند، منعي ندارد و اين 

گفت وگوها مي تواند ادامه  داشته باشد.

   سفر آبه به تهران
س��خنگوي وزارت امور خارجه در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
چند ماه پيش بحثي در مورد س��فر نخست وزير ژاپن 
به تهران مطرح شد، ولي اين سفر انجام نشد اما اخيرا 
بار ديگ��ر اين موضوع مطرح ش��ده اس��ت چنان كه 
رس��انه هاي ژاپني اعالم كرده بودند كه به زودي اين 
سفر انجام مي شود، ولي شما آن را تاييد نكرديد، گفت : 
سخنان من در راستاي تكذيب اين سفر نبود، بلكه ما 
گمانه زني هايي كه حول اين س��فر مطرح شده بود را 
تاييد نكرديم. در مورد تاريخ انجام اين س��فر دو طرف 
ايراني و ژاپني در حال  رايزني هس��تند و اميدواريم به 

زودي طي هفته هاي آينده تاريخ دقيق اين سفر تنظيم 
شود.وي سفر نخست وزير ژاپن به ايران را سفري مهم 
دانست و گفت : اين سفر مي تواند نقطه عطفي در روابط 
ايران و ژاپن باشد.اين ديپلمات ارشد كشورمان ادامه  
داد: م��ن از لفظ »ميانجي گري« و اعالم آمادگي براي 
كاهش تنش نمي خواهم استفاده كنم. ما شنونده نقطه 
نظرات كشورهايي كه با حسن نيت و با دغدغه  مسائل 
منطقه را دنبال مي كنند، هس��تيم.وي همچنين در 
ادامه به ارايه توضيحاتي در مورد س��فر اخير سه روزه 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه به عراق پرداخت 
و در اين باره گفت : آقاي ظريف در اين سفر با تعدادي 
ازمقامات عاليرتبه اين كشور همسايه ديدار و رايزني 
كرد و مقامات عراقي را در جريان مواضع و ديدگاه هاي 
ايران در مورد آخرين تحوالت منطقه قرار داد.سخنگوي 
وزارت خارجه در ادامه اولين نشس��ت خبري خود با 
خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه ايران پس از كاهش 
تعهدات برجامي خود فرصتي ۶0 روزه را به كشورهاي 
اروپايي داد كه به تعهدات خود در برجام عمل كنند و 
آيا تاكنون آنها اقداماتي در اين زمينه انجام داده اند يا 
نه؟ گفت: ايران به تمام كشورهاي عضو برجام به يك 

نحو نگاه نمي كند. كش��ورهايي چون چين و روسيه 
با وجود اينكه كش��ورهاي اروپايي به تعهدات خود در 
برجام عمل نكرده اند روابط مس��تحكم خود را با ايران 
حف��ظ كرده اند. ايران تاكيد دارد كه بايد كش��ورهاي 
عضو برجام به تعه��دات خود در اين توافق بين المللي 
پايبند بمانند و در اين چارچوب در وهله اول فرصت ۶0 
روزه اي را مشخص كرده، در اين مدت سفرهايي را آنها 
انجام داده اند و رايزني هايي داشته اند. يك كشور عضو 
برجام نيز درخواس��ت برگزاري كميسيون مشترك 
برجام را داشته است كه طبيعي است بايد در اين مدت 
۶0 روز برگزار شود.موسوي ادامه داد: اگر طي اين ۶0 
روز شاهد وقوع تحول خاصي بوديم به رايزني هاي مان 
ادامه مي دهيم و اگر چنين اتفاقي نيفتاد وارد فاز بعدي 

كه اعالم كرده ايم خواهيم شد.
وي همچنين در ارتباط با پيشنهاد مطرح شده از سوي 
وزير امور خارجه مبني بر اينكه ايران و امريكا زندانيان دو 
كشور را تبادل كنند، اظهار كرد: موضوع تبادل زندانيان 
كه چندي پيش توسط آقاي ظريف مطرح شد همچنان 
موضوعي است كه به عنوان يك اقدامي انسان دوستانه 

مي تواند مورد توجه طرفين قرار بگيرد.

معاون اول رييس جمهوري در جلسه شوراي عالي آب تاكيد كرد

 ساماندهي رودخانه كارون بايد تسريع شود
جلسه شوراي عالي آب پيش ازظهر ديروز به رياست 
معاون اول رييس جمهوري برگزار ش��د. جلس��ه اي 
ك��ه در جري��ان آن جهانگيري با اش��اره به ضرورت 
تس��ريع در س��اماندهي رودخانه كارون از نهادهاي 
مسوول خواست تا فرآيند اليروبي را هرچه سريع تر 

آغاز كنند. 
به گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري در اين جلسه با 
اشاره به مصوبه پيشين شورا مبني بر اينكه رودخانه 
كارون بايد تا پايان برنامه ششم توسعه به لحاظ كيفي 
ساماندهي شود، گفت: براساس اين مصوبه قرار بود 
واحدهاي صنعتي كه موجب آاليندگي اين رودخانه 

بودند روند كاري خود را اصالح كنند.
وي با بيان اينكه »هر چقدر ديرتر وضعيت رودخانه 
كارون را ساماندهي كنيم، شرايط سخت تر مي شود«، 
اظهار كرد: وضعيت اين رودخانه به گونه اي است كه 
گاهي آب آن براي مردم اهواز نيز قابل استفاده نيست 
و اين يعني اس��تفاده از اين آب براي مردم شهرهاي 

اطراف غيرممكن خواهد بود.
معاون اول رييس جمهوري با قدرداني از وزارت نيرو 
در تدوين پيش��نهاد نظامنامه كارگروه هاي احياي 

زاينده رود و ساماندهي كمي و كيفي كارون بزرگ، 
اين پيشنهاد را س��ازنده ارزيابي و خاطرنشان كرد: 

الزم است در خصوص وظايف و تركيب اعضاي اين 
كارگروه ها در كميسيون تخصصي شوراي عالي آب 
بازنگري و اصالحاتي انجام ش��ود تا پس از تصويب 

نهايي ابالغ گردد.
جهانگي��ري همچنين با اش��اره به گ��زارش رييس 
س��ازمان هواشناس��ي كش��ور در خص��وص ميزان 
بارش هاي امسال در جلسه، تصريح كرد: برنامه ريزي 
براي مديريت منابع آب كشور نيازمند پيش بيني هاي 
دقيق و جامع اس��ت و الزم اس��ت اطالع��ات كافي 
درخصوص احتمال ورود به دوره ترسالي يا استمرار 
خشكس��الي در اختيار داشته باشيم كه اين موضوع 
ضرورت جمع بندي نظرات و ديدگاه هاي كارشناسي 

و علمي را نياز دارد.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، جهاد كشاورزي و رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند، 
رييس سازمان هواشناسي كشور گزارشي از تحليل 
بارش و دماي هواي كشور از ابتداي مهر تا ۴ خرداد 
۹۸ ارايه كرد و به تشريح پيش بيني بارش ها و دماي 

كش��ور براي س��ه ماه آينده پرداخت. وي با اشاره به 
افزاي��ش صددرصدي ميزان بارش ها در س��ال آبي 
جاري گفت: خوشبختانه بارش هاي اخير باعث شد 
كه كمبود بارش هاي مربوط به سال هاي پس از سال 

۹۵ جبران شود.
در ادامه اين جلس��ه نماينده وزارت نيرو گزارشي از 
ساختار پيشنهادي و نظامنامه كارگروه هاي احياي 
زاينده رود و س��اماندهي كمي و كيفي كارون بزرگ 
ارايه كرد و به تش��ريح چش��م انداز، اهداف، اصول، 

ساختار و شرح وظايف اين نظامنامه پرداخت.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره ساختار 
پيشنهادي نظام نامه كارگروه هاي احياي زاينده رود 
و س��اماندهي كمي و كيفي كارون بزرگ، اصل اين 
پيشنهاد به تاييد شوراي عالي آب رسيد و مقرر شد 
در كارگروه تخصصي اين شورا شرح وظايف و تركيب 
اعضاي اي��ن كارگروه ها مورد بررس��ي قرار گرفته و 
تعدادي از كارشناس��ان و صاحب نظران دانشگاهي 

نيز به اعضاي اين كارگروه ها اضافه شوند. 

ورود مجلس به اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان

عضو فراكس��يون جوانان 
مجل��س با اش��اره به اينكه 
تخلفاتي در اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان 
صورت گرفته است، گفت: 
ما گزارش استنكاف از اجراي 
اين قان��ون را به قوه قضاييه 
ارس��ال مي كنيم.به گزارش خبرآنالين سيد احسان 
قاضي زاده هاشمي درباره آخرين وضعيت اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان، اظهار داشت: جمعي از 
نمايندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آيين نامه داخلي 
مجلس ب��راي نحوه اج��راي قانون منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان شدند.وي ادامه داد: ما معتقديم كه در برخي 
موارد در اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان 
نقض قانون صورت گرفته است و بايد طبق قانون به اين 
تخلف رسيدگي شود.عضو فراكسيون جوانان مجلس با 
اشاره به اينكه متأسفانه در بسياري از بخش ها قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان اجرا نشده است، تصريح كرد: 
در برخي از بخش ها هم كه اين قانون اجرا شد و عده اي 
سمت خود را ترك كردند اما خبرهايي داريم مبني بر 
اينكه برخي افراد پس از آنكه آب ها از آسياب افتاد، دوباره 

به سمت خود بازگشتند.

تقدير از برخورد به موقع با عوامل 
هتاكي به اهل سنت 

نماينده مردم سيس��تان 
و بلوچس��تان در مجلس 
خبرگان رهب��ري گفت: 
اق��دام به موق��ع ص��دا و 
س��يما در م��ورد هتاكي 
به مقدس��ات اهل سنت و 
برخورد با عوامل شبكه و 
برنامه سبب شد رسانه هاي معاند فرصت دامن زدن 
به اين موضوع را پيدا نكنند.مولوي نذيراحمد سالمي 
در گفت وگو با تسنيم ضمن محكوم كردن اقدام مداح 
هتاك در برنامه زنده به مقدس��ات اهل سنت اظهار 
داش��ت: دشمنان اس��الم با ديدن وحدت در دنياي 
اسالم خشمگين هستند به همين دليل هيچ گاه از 
تالش براي تفرقه افكني بين برادران اهل شيعه و سني 
كوتاه نمي آيند.نماينده مردم سيستان و بلوچستان 
در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه رهبر معظم 
انقالب اسالمي بارها بر احترام به قوميت ها و مذاهب 
تأكيد فرموده اند تصريح كرد: از اينكه تنبيه و مجازات 
افراد نامعقول به سرعت در دس��تور كار قرار گرفت 
بس��يار خرس��نديم چرا كه اين امر سبب شد مردم 
در رابطه با دشمني ايران با خود توجيه شوند و هيچ 

شكافي بين شيعه و سني ايجاد نشود.

اتفاق جديدي درباره زندانيان 
مهريه رخ نداده است

غالمحس��ين اسماعيلي با 
بيان اينكه قرار نيست اتفاق 
جديدي درب��اره زندانيان 
مهري��ه رخ ده��د گف��ت: 
گزارش ه��ا حاك��ي از عدم 
اجراي درست قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي 
از س��وي برخي قضات بود كه دستور بررسي صحيح و 

مجدد درخواست اعسار زندانيان مهريه صادر شد.
غالمحسين اس��ماعيلي در گفت وگو با تسنيم درباره 
انتشار خبري مبني بر دستور رييس قوه قضاييه براي 
آزادي زندانيان مهريه تا چند روز آينده اظهار كرد: آنچه 
اتفاق افتاده موضوع جديدي نيست. رييس قوه قضاييه در 
جلسه شوراي روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور 
تاكيد كرد كه قانون نحوه اجراي محكوميت مالي مصوب 
س��ال ۹۴ و فتواي مراجع تقليد بايد در ارتباط با زندان 
مهريه دقيقا اجرا شود.اين مقام مسوول در دستگاه قضا 
با بيان اينكه قانون تغيير نكرده است افزود: قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ۹۴ تكليف را 
مشخص كرده و گفته زوجه را در صورتي مي شود بابت 
عدم پرداخت مهريه بازداش��ت كرد كه توان پرداخت 

داشته باشد ولي از پرداخت امتناع كند.

تاكيد سخنگوي دولت بر ضرورت 
توسعه گفت وگوي دولت و ملت

س��خنگوي جديد دولت 
تاكي��د ك��رد: دوس��ت 
دارم س��ال ها تجرب��ه ام در 
زمينه ارتباطات و رس��انه، 
ارتباط گيري با مردم و اقشار 
مختلف، و تجربه مدير ارشد 
دولتي بودن را به كار بگيرم تا 
در خلق سخن جديد و سخنگويي كه رابط دولت و ملت 

باشد، به كار بگيرم.
به گزارش »تعادل« علي ربيعي در اولين يادداشت خود 
در كسوت سخنگوي دولت، در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: دوست دارم سال ها تجربه ام در زمينه ارتباطات و 
رسانه، ارتباط گيري با مردم و اقشار مختلف، و تجربه مدير 
ارشد دولتي بودن را به كار بگيرم تا در خلق سخن جديد 

و سخنگويي كه رابط دولت و ملت باشد، به كار بگيرم.
او در ادامه نوشت: مي خواهم سازماندهي مناسب تري 
در نظام اطالع رساني دولت ايجاد كرده و رابطه دولت 
و ملت را بسيار بيش از گذشته دوسويه كنم. دولت 
و ملت به گفت وشنودي مستمر سخت نيازمندند. 
امي��د، راه حل ها و چش��م اندازهاي روش��ن از دل 
گفت وگو و نه قهر و عدم ارتباط، س��ر بر مي آورند. 
سعي مي كنم هم زمان سخنگوي دولت و ملت باشم.

 طرح ايده »شورش فقرا« ناشي 
از محاسبه اشتباه ترامپ است

رييس كميته ام��داد امام 
خميني)ره( با تاكيد بر اينكه 
نظريه ش��ورش فقرا كه از 
سوي سران اياالت متحده 
امري��كا مطرح مي ش��ود، 
نظريه اي اشتباه است، اظهار 
كرد: طرح اين نظريه از سوي 
ترامپ ناشي از محاسبه اشتباه او و ساير دست اندركاران 
امريكا اس��ت و اينكه آنها فكر مي كنند چنين اتفاقي 
مي افتد، كور خوانده اند.به گزارش ايس��نا، پرويز فتاح 
رييس كميته ام��داد امام خميني)ره( در نمايش��گاه 
عرضه محصوالت طرح هاي اش��تغال كميت��ه امداد 
امام خميني)ره( طي سخناني با اشاره به توجه ويژه دولت 
به مسائل كميته امداد اظهار كرد: واقعاً همكاري دولت با 
كميته امداد خوب است و من نمي توانم هيچ گله و بهانه اي 
در اين زمينه از دولت مطرح كنم.وي گفت: در سال ۹7 و با 
توجه به شرايطي كه كشور با آن مواجه بود،  بودجه كميته 
امداد بطور كامل توسط دولت پرداخت شد.او همچنين با 
بيان اينكه در سال ۹7 ميزان كمك هاي مردمي به كميته 
امداد ۳۲ درصد افزايش داشته است، خاطرنشان كرد: 
اين افزايش در شرايطي است كه ما به دليل تورم و مسائل 

اقتصادي انتظار كاهش كمك هاي مردمي را داشتيم.
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اخبار 3 كالن

معاون وزير كار مي گويد حتي از مدرك گرايي رايج در كشور درست استفاده نكرديم

گزارش مركز آمار ايران از فاصله طبقاتي

افزايش نرخ تورم توليد كننده زراعي در سال 97

بي مهارتي ؛  بزرگ ترين چالش بازار كار

فاصله تورمي دهك ها باز هم زياد شد

سليمان پاك سرشت، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اظهار كرد: سياس��ت هاي مهارت آموزي، نقش مكمل و 
تسهيل كننده در برنامه هاي توسعه اي دارد. در هر برنامه 
يا سياست توسعه اي نقش و جايگاهي براي منابع انساني 
تعريف مي شود. عدم آمادگي يا مجهز نبودن نيروي انساني 
به مهارت هاي مورد نياز، ش��انس موفقي��ت اين برنامه ها 
را ش��ديداً تهديد مي كند. چرا سياس��ت هاي ما در حوزه 
كشاورزي براي افزايش راندمان توليد، كاهش مصرف آب 
يا تغيير الگوي كش��ت نتايج مورد انتظار را در پي نداشته 
است؟ چرا سياس��ت هاي حمايتي ما براي ايجاد و توسعه 
كس��ب و كارها آنچنان كه انتظار داريم منتهي به اشتغال 
پايدار نمي شود؟ گمش��ده اغلب اين برنامه ها، مهارت ها و 
شايستگي هايي در جامعه هدف آنهاست كه براي اجراي 
موفق آن برنامه حياتي هستند ولي گروه هدف از آن برخوردار 
نيست يا برنامه اي براي تدارك چنين مهارت هايي در نيروي 

انساني وجود ندارد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در عين حال 
با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي 
و مهارتي، گفت: اين قانون باالدستي خأل سياست گذاري 
هماهنگ مهارت در كش��ور را مي تواند برطرف مي كند و 
دستگاه هايي كه بايد در قالب يك نظام با يكديگر همكاري 
كنند را كنار هم قرار مي دهد. در اين قانون شورايي پيش بيني 
شده است كه رييس آن معاون اول رياست جمهوري است و 
دبيرخانه اي كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر 
اس��ت. البته بايد يادآوري كنم كه اصواًل رفع چالش هاي 
حكمراني آموزش هاي مهارتي كه ماموريت اصلي اين شورا 
اس��ت لوازم زيادي دارد و به راحتي ميسر نمي شود. ما در 
گذشته نيز شاهد شكل گيري و فعاليت اين شوراها در حوزه 

مهارتي بوده ايم اما نتيجه اي نگرفته ايم و ش��وراها منحل 
شده اند. عامل كليدي عدم توفيق اين شوراها، فقدان نهادي 
براي تصميم سازي و طراحي دستور كار مناسب براي فعاليت 

اين شوراها بوده است. 
او همچنين بيان كرد: روش��ن است كه گردهمايي چند 
ماه يك بار مس��ووالن و ذي نفعان اين بخش در غياب يك 
برنامه اصولي و مترقي براي رفع چالش هاي مهارتي كشور، 
مقررات و قوانين مناس��ب و موثر و نيز امر پايش و ارزيابي 
عملكرد دستگاه ها نمي تواند كمكي به حوزه مهارت آموزي 
كند. بررسي هايي كه در مورد اين شوراها انجام شده حاكي 
از آن است كه حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد 
مديريت امور داخلي اين شوراها بوده است. براي پشتيباني 
اصولي و مبتني بر شواهد تصميم گيري هاي شورا بايد نهاد، 
موسسه يا تش��كيالتي در كنار شورا فعاليت كند. در حال 
حاضر انتظار مي رود دبيرخانه چنين نقش��ي را ايفا كند و 
لذا مهم اس��ت كه دبيرخانه از بدو امر با چنين ماموريتي و 
از آن مهم تر با همدلي ساير دستگاه ها در وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي ش��كل بگيرد. در همين راستا نمايندگان 
دس��تگاه هاي عضو ش��ورا به زودي و براي مطالعه تجربه 
كشورهاي توسعه يافته در تأس��يس، تشكيالت و شيوه 
فعاليت اين دبيرخانه راهي يكي از اين كشورها خواهند شد.

  تبديل مدرك گرايي به پرستيژ اجتماعي
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا با توجه به گرايش جامعه به مدرك گرايي، اين قانون 
مي تواند خأل مهارت آموزي در كشور را برطرف كند؟ گفت: 
اين مساله فقط ويژه كشور ما نيست و در ديگر كشورها هم 
مدارك و مدارج دانشگاهي جذابيت بيشتري براي خانواده ها 

دارد. طبيعتًا ماموريت اين ش��ورا و اين قانون رفع همين 
چالش هاست. مدرك گرايي به دليل جذابيتي كه مدارك 
و مدارج تحصيلي براي اش��تغال و ميزان دستمزد مطابق 
مقررات و قوانين موجود دارند، توسعه يافته است و رفته رفته 

پذيرش فرهنگي و پرستيژ اجتماعي پيدا كرده است. اگر ما 
بتوانيم مدارك و صالحيت هاي مهارتي و حرفه اي را مانند 
بسياري از كشورها كه نظام صالحيت حرفه اي ملي دارند، 
در مقايسه با مدارك تحصيلي ارزش گذاري كنيم آن موقع 

اين مشكل برطرف مي شود، چرا كه مسير توسعه شغلي براي 
دارندگان مدارك و گواهينامه هاي مهارتي فراهم مي شود. 
اين كار مستلزم استقرار چارچوب صالحيت حرفه اي است 

كه در اين شورا يك كارگروه ويژه دارد.

فاصل��ه تورم��ي دهك هاي هزين��ه اي ب��ار ديگر در 
ارديبهشت ماه افزيش يافته است.

به گزارش »تعادل«، مركز آمار كه تورم ارديبهشت ماه را 
۳۴.۲ درصد اعالم كرده بود در آمار جديد خود در رابطه 

با ش��اخص قيمت مصرف كننده بر اساس دهك هاي 
هزينه اي اعالم كرد كه براي دهك هاي مختلف در بازه 
۳۳.۷ درصد براي دهك اول تا ۳۶.۶ درصد براي دهك 

دهم تورم در نوسان بوده است.

همچنين محدوده تغييرات ت��ورم ۱۲ ماهه در گروه 
عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بين ۴۷.۳ 
درصد براي دهك اول تا ۵۲.۴ درصد براي دهك دهم 
اس��ت. در مورد گروه كاالهاي غير خوراكي و خدمات 

نيز تورم بين ۲۳ درصد براي دهك اول تا ۳۳.۲ درصد 
براي دهك دهم بوده است.

بر اساس اين آمار فاصله تورمي دهك ها در ارديبهشت 
ماه به ۲.۹ درصد رس��يده كه نسبت به فروردين يك 

واحد درصد افزايش دارد.فاصله تورمي در گروه عمده 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات نسبت به فروردين 
۵ درصد و در گروه كاالهاي غير خوراكي و خدمات ۱.۲ 

درصد افزايش داشته است.

ش��اخص قيمت توليد كننده زراعت، باغداري و دامداري 
س��نتي )برمبناي ١٠٠=١٣٩٠( در فصل زمس��تان سال 
١٣٩٧ برابر با ٣٦٨,٥ بوده است كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٦٠.٥ درصد افزايش يافته 
است. شاخص چهار فصل منتهي به فصل جاري نيز نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم س��االنه( ٤٧.٨ درصد 

افزايش يافته است.

    شاخص زراعت و باغداري
به گزارش مركز آمار ايران، شاخص »زراعت و باغداري« در 
فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ٣١٦,٩ است كه نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ٤٢.٠ درصد افزايش يافته است. ميزان 

تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره 
مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز معادل ٤٥.٤ درصد 
افزايش است.شاخص گروه »غالت« در فصل زمستان سال 
١٣٩٧ برابر با ٤٣١,٥ است كه نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ٧٠.٥ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم س��االنه( نيز برابر با ٢٨.٦ درصد افزايش است.

شاخص گروه »ميوه ها و ميوه هاي آجيلي« در فصل زمستان 
سال ١٣٩٧ برابر با ٢٣٢,٨ است كه نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ٩.٤ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات 
چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٥٤.٤ درصد افزايش است 

شاخص گروه »سبزيجات « در فصل زمستان سال ١٣٩٧ 
برابر با ٤٦٠,٢ است كه نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
١٠٤.٧ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 
تورم ساالنه( نيز برابر با ٥١.٨ درصد افزايش است. شاخص 
گروه »موادخام طبقه بندي نشده « در فصل زمستان سال 
١٣٩٧ برابر با ٢٦٥,٩ است كه نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ٢٩.٣ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 

)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٣٤.٢ درصد افزايش است.
ش��اخص »دامداري س��نتي« در فصل زمستان سال 
١٣٩٧ برابر با ٤٧٩,٥ است كه نسبت به فصل مشابه 

س��ال قبل ٩٦.٩ درص��د افزايش يافته اس��ت. ميزان 
تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٥٣.٠ 
درصد افزايش است.شاخص گروه »پرورش بز و بزغاله« 
در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ٥٥٨,٨ است كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.٦ درصد افزايش 
يافته است. ميزان تغييرات چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( 

نيز برابر با ٧١.٩ درصد افزايش است.
ش��اخص گروه »پرورش گاو و گوس��اله سنتي« در فصل 
زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ٤٨١,١ است كه نسبت به فصل 
مشابه سال ١٠٤.٤ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات 

چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٥٦.٢ درصد افزايش است.

ش��اخص گروه »گوس��فند و بره« در فصل زمستان سال 
١٣٩٧ برابر با ٥٦٥,٨ است كه نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ١٣٧.٦ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 

)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٧٣.٤ درصد افزايش است.
شاخص گروه »ساير محصوالت حيواني« در فصل زمستان 
سال ١٣٩٧ برابر با ٣٧١,٣ است كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٤١.٨ درصد افزايش يافته است. ميزان تغييرات 
چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با ٢٦.٦ درصد افزايش است.
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مهلت 10 روزه مجلس
به ديوان محاسبات

يك عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
شوراي اس��المي گفت كه تخلف دولت در عدم 
اجراي افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته 
به ويژه براي حقوق هاي ۵/۲ تا ۵ ميليون تومان 

محرز تشخيص داده شده است.
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي با اشاره 
به پيگيري هاي خود براي افزايش حقوق كاركنان 
دولت طبق قانون بودج��ه ۹۸ گفت: با توجه به 
اعتراض نمايندگان به نحوه عملكرد دولت نسبت 
به اج��راي قانون مجلس در ج��زو “ي “ بند الف 
تبصره ۱۲ درباره افزايش حقوق كاركنان شاغل 
و بازنشسته دولت كه در صحن علني مجلس با 
موافقت قاطع نمايندگان مردم مصوب شد، هيات 
رييسه مجلس جلسه اي را تشكيل داده و آقاي 

قاضي زاده را مامور پيگيري اين موضوع كردند.
وي افزود: ب��ه دنبال اين مصوبه هيات رييس��ه 
جلس��ه اي براي پيگيري موضوع با حضور آقاي 
يوس��ف نژاد عضو هيات رييس��ه مجلس، آقاي 
حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و 
مركز پژوهش هاي مجلس، عادل آذر رييس ديوان 
محاسبات كشور، نماينده سازمان امور اداري و 
استخدامي كشور و نماينده اداره قوانين مجلس 

به رياست قاضي زاده تشكيل داد.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
ادامه داد: در اين جلس��ه ابتدا گزارش انحراف و 
تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با 
افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت 
را ارايه كرديم. در ادامه اين جلس��ه نمايندگان 
دس��تگاه هاي اجرايي و نظارتي حاضر در جلسه 

پاسخ هاي الزم را ارايه كردند.
حاجي باباي��ي افزود: جمع بن��دي نهايي در اين 
جلس��ه اين بود كه جزو “ي “ بند الف تبصره ۱۲ 
قانون مصوب مجلس، مالك تصميم گيري براي 
افزايش حقوق ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنين 
اعضاي حاضر در جلسه بر تخلف آشكار دولت در 
اجراي قانون اذعان و اتفاق نظر داش��تند كه اين 
تخلف به ويژه براي حقوق هاي ۵/۲ ميليون تا ۵ 

ميليون تومان محرز تشخيص داده شد.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس همچنين گفت: بعض��ي از نمايندگان 
دولت كه در اين جلس��ه حاضر بودند به سندي 
اشاره داشتند كه مبنا و مالك عملكرد دولت قرار 
گرفته است، در صورتي كه اين سند در مجلس 
مطرح و مصوب نشده است و هيچ گونه ارتباطي 
با قانون مصوب مجلس ندارد. بر اين اس��اس اگر 
مالك عملكرد دولت در افزايش حقوق و مزاياي 
كاركنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندي 
اس��ت كه در اين جلس��ه ارايه شد، عوض كردن 

قانون بر خالف مصوبه مجلس است.
حاجي بابايي در پايان گفت: با ادله اي كه ارايه شد، 
مقرر شد ضمن ارسال گزارش اين جلسه به هيات 
رييسه مجلس، ظرف ۱۰ روز ديوان محاسبات 
با بررس��ي احكام صادر شده، گزارش��ي را براي 

تصميم گيري در جلسه آتي ارايه كند.

فروش اموال مازاد دولت 
تاثيري بر درآمد كشور ندارد

عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
مي گويد اموال مازاد دولت سه برابر درآمد كشور 
نيس��ت و فروش اي��ن اموال تاثيري بر ش��رايط 

اقتصادي ندارد.
عل��ي قرباني عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه 
ومحاسبات در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
اينكه گفته مي شود اموال راكد دولت بيش از ۳ 
برابر بودجه كشور است، گفت: اگر منظور از اموال 
راكد همان اموال مازاد است بايد گفت كه با توجه 
به اطالعاتي كه دراختيار داريم حجم اين اموال 

چند برابر بودجه عمومي كشور نيست.
عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
با رد اين ادعا، بيان داشت: بودجه عمومي كشور 
در س��ال ۹۸ بالغ بر ۴۴۷ هزار ميلي��ارد تومان 
برآورد شده اس��ت و اموال مازاد يا راكد چندين 
برابر اين مبلغ نيس��ت، از اين رو تاكيد دارم اين 

ادعا صحت ندارد.
نماينده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و 
گرمه در مجلس دهم شوراي اسالمي، ادامه داد: 
با وجود اينكه ميزان اموال مازاد چند برابر بودجه 
كشور نيس��ت، در قوانين متعدد از جمله برنامه 
ششم توس��عه و قانون بودجه سنواتي، درآمدي 
از فروش اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي در نظر 

گرفته شده است.
وي گفت: بنابراين دولت موظف اس��ت هر سال 
نس��بت به فروش اموال مازاد خ��ود اقدام كند تا 
به درآمدي كه پيش بيني ش��ده اس��ت دست 
يابد، با اين حال اي��ن ميزان درآمد چندين برابر 
بودجه كشور برآورد نمي ش��ود و تنها بخشي از 

درآمد است.
قربان��ي در ادامه با بيان اينكه دولت متناس��ب 
با قوانين ام��وال مازاد خود را س��االنه به فروش 
مي رساند، اظهار داش��ت: بايد از وزارت اقتصاد و 
س��ازمان برنامه و بودجه نسبت به فروش اموال 
مازاد گزارش گيري كرد تا مشخص شود در سال 
۹۷ دول��ت از محل فروش اين ام��وال چه اندازه 
كسب درآمد كرده اس��ت.اين نماينده مجلس 
تاكيد كرد: با توجه به ش��رايط اقتصادي كشور، 
درآمد از محل فروش اموال مازاد تاثير بسزايي بر 
كليت بودجه كشور ندارد و نبايد اين ذهنيت در 
جامعه القا شود كه بخش قابل توجهي از درآمد 
كشور محقق نمي شود.عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با اين 
حال دولت بايد طبق قوانين تعيين ش��ده اموال 
مازاد خود را به فروش برس��اند تا هزينه هايي كه 

متناسب با آن برآورد شده است، محقق شود.

تورم نقطه اي دهك ها در ارديبهشت ۹۸

عنوان

تورم ساالنه )درصد(عدد شاخصضرايب اهميت )درصد(

خوراكي ها، 
آشاميدني ها و 

دخانيات

كاالهاي 
غيرخوراكي و 

خدمات
كل

خوراكي ها، 
آشاميدني ها و 

دخانيات

كاالهاي 
غيرخوراكي و 

خدمات 
كل

خوراكي ها، 
آشاميدني ها و 

دخانيات

كاالهاي 
غيرخوراكي و 

خدمات

43.3056.70173.6207.1148.033.747.323.0دهك اول

41.0858.92175.4210.3151.134.848.824.7دهك دوم

38.2861.72175.2212.7152.034.949.825.3دهك سوم

36.6363.37175.2214.4152.534.850.225.6دهك چهارم

34.3065.70174.9215.8153.634.850.526.1دهك پنجم

32.4067.60174.4216.5154.334.650.726.5دهك ششم

30.1669.84175.5217.6157.235.251.028.0دهك هفتم

27.5672.44175.6219.6158.835.351.528.8دهك هشتم

24.3375.67176.3219.9162.235.651.030.3دهك نهم

17.2282.78178.1222.9168.836.652.433.2دهك دهم

27.2472.76173.5218.0156.834.251.227.5كل كشور

تورم نقطه اي دهك ها در ارديبهشت ۹۸

عنوان

كاالهاي غيرخوراكي و خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانياتشاخص كل
خدمات

تورم 
نقطه اي 

فروردين 
98 )درصد(

تورم نقطه اي 
ارديبهشت 
98 )درصد(

تورم 
نقطه اي 

فروردين 98 
)درصد(

تورم نقطه اي 
ارديبهشت 98 

)درصد(

تورم 
نقطه اي 

فروردين 
98 )درصد(

تورم 
نقطه اي 

ارديبهشت 
98 )درصد(

53.652.579.976.732.333.0دهك اول
54.453.680.877.734.735.7دهك دوم
53.953.182.278.835.136.2دهك سوم

53.653.083.079.835.336.4دهك چهارم
53.252.783.880.736.037.2دهك پنجم
52.552.284.181.136.337.5دهك ششم
52.953.084.781.938.239.8دهك هفتم
52.753.186.183.439.140.9دهك هشتم
52.553.885.683.541.243.7دهك نهم
53.255.987.985.845.549.3دهك دهم
51.452.185.382.637.839.9كل كشور

ارتباط مستقيم دستمزد با سابقه كارعلت استقبال از مشاغل دولتي
رييس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی با تشريح علل گرايش 
مردم به مش��اغل خدماتی از دولت خواست تا برای ايجاد اشتغال 

پايدار هزينه کند.
فتح اله بيات در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: امروز با ظرفيت های 
جديدی که در حوزه خدمات ايجاد شده، تعداد مشاغل اين حوزه 
روز به روز در حال افزايش اس��ت. ممکن است در فصولی از سال با 
کاهش يا افزايش مشاغل خدماتی مواجه باشيم ولی اين شغل ها 

به سرعت ايجاد ظرفيت می کنند.
وی دليل گرايش افراد به مشاغل خدماتی را زودبازده و کم هزينه 
بودن آنه��ا عنوان کرد و ادامه داد: به دو دليل آمار ايجاد اش��تغال 
بخش های صنعت و کش��اورزی کمتر از بخش خدمات است؛ اول 
اينکه س��رمايه چندانی نمی خواهد و دوم، ريس��ک کارش کمتر 
اس��ت و در صورت عدم س��وددهی، فرد می تواند يک کسب و کار 

ديگر راه اندازی کند.
وی افزود: اين امر در بخش هايی مثل صنعت وجود ندارد چون اگر 
کسی بخواهد در صنعت س��وله راه اندازی کند، انرژی نياز دارد و 
بايد برق و گازش را تأمين کند لذا اين کار هم ريسکش باال است و 
هم بايد هزينه کالنی صرف شود.اين مقام مسوول کارگری با بيان 

اينکه ايجاد اشتغال پايدار بايد جزو اهداف بلند مدت باشد، گفت: 
ايجاد شغل پايدار هم زمان بر است هم هزينه بر و ممکن است در 
ابتدای کار سخت باش��د ولی اگر دولت روی اشتغال پايدار هزينه 
کند، موجب دوام و پايداری شغل خواهد شد.بيات خاطرنشان کرد: 
اگر امروز روی آی تی و گردشگری متمرکز شده ايم برای آن است 
که زودبازده تر و کم هزينه تر از س��اير بخش ها هستند و با ريسک 
کمتری برای ايجاد آنها مواجه هستيم.به گفته وی، مشاغل و کسب 
و کارهايی که در کارگاه های کوچک زير ۵۰ نفر ايجاد می ش��ود، 
زودبازده است و می تواند در کمترين زمان ممکن به اشتغال برسد. 
بر اساس نتايج طرح آمارگيری نيروی کار، بررسی سهم اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 
۴۹.۹ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است 
و بخش های صنعت با ۳۲.۹ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. با وجود آنکه مشاغل خدماتی می توانند 
به سرعت ايجاد ظرفيت کنند اما به اعتقاد کارشناسان، در شرايط 
بحرانی و اقتصادهای متزلزل پايداری خود را از دست می دهند و 
بدون همراهی بخش های صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در 

بخش خدمات به ايجاد يک بازار کار متعادل منجر نخواهد شد.

علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار درباره اينكه آيا سابقه كاري 
در ميزان دستمزد كارگران تأثير دارد گفت: همه ساله در بخشنامه مزد عالوه 
بر تعيين حداقل مزد كارگران مشمول قانون كار همان سال مبلغي نيز به 
عنوان پايه سنواتي تعيين مي شود. اين مبلغ در سال هاي بعد حذف نشده 
بلكه همگام با افزايش مزد آن هم زياد مي شود.وي ادامه داد: مزد كارگران 
براساس سابقه كار است.»پايه سنوات « عبارت است از مبلغي كه به صورت 
ماهيانه يا ساالنه به حداقل حقوق كارگراني كه بيش از يك سال مربوط به 
كار باشند، اعطا مي شود. اين مبلغ از طرف شوراي عالي كار و به عنوان جبران 
كمبود حقوق به كارگران با حداقل دس��تمزد داده مي ش��ود.بنابر اين اگر 
كارگري ۱۰سال سابقه كار دارد، هنگام افزايش دستمزد ۹۸، پايه سنواتي به 
دستمزد سال گذشته اش اضافه مي شود نه اينكه به حداقل دستمزد افزوده 
شود. همين باعث مي شود كه كارگري كه داراي سابقه كاري است حقوقش با 
حداقل دستمزد فاصله دارد. خدايي با بيان اينكه اگر كارگري با ۱۰سال سابقه 
كار حداقل حقوق را دريافت مي كند، مي تواند به هيات هاي حل اختالف و 
ادارات روابط كار مراجعه كند،افزود: بدون شك كارگري كه داراي ۱۰ سال 
سابقه كار است نبايد مطابق كارگري كه يك ماه سابقه كار دارد حقوق دريافت 
كند.وي با بيان اينكه بخش عمده اي از شكاياتي كه در هيات هاي تشخيص 
و حل اختالف مطرح مي شود مربوط به مطالبات معوق و اخراج كارگر است 

ادامه داد: عدم امنيت شغلي موجب شده تا بازگشت به كار براي كارگران 
ممكن نشود. عضو شوراي عالي كار معتقد است به دليل نبود امنيت شغلي 
و نامساعد بودن وضعيت بازار، برخي از كارفرمايان به اسم اتمام قرارداد كار، 
نيروهاي خود را اخراج مي كنند تا ديگر كلمه اخراج مطرح نشود.عضو كانون 
عالي شوراهاي اسالمي كار بيان كرد: وقتي كارفرما نيروي كارش را به جاي 
اخراج به اسم اتمام قرارداد بيرون مي كند، كارگر هم نمي تواند براي بازگشت 
به كار شكايت كند و پس از آن ناچار مي شود به دنبال بيمه بيكاري و حقوق 
و سنواتش باشد.خدايي امنيت شغلي را مهم ترين دغدغه كارگران دانست 
و گفت: در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد قراردادهاي كارگران موقت است 
و نبود امنيت شغلي به بازار كار و كارگر لطمه مي زند . اگر كارگري كه بيكار 
مي شود خيالش آسوده باشد كه حداقل هاي زندگي او تأمين است شايد 
دغدغه امنيت شغلي نداشته باشد ولي متاسفانه بخشي از كارگران كه از قشر 
ضعيف و محروم جامعه هستند از عهده تامين همان حداقل هاي زندگي هم 
بر نمي آيند.عضو شوراي عالي كار اظهار كرد: بازار كار از وضعيت مناسبي 
برخوردار نيست و بايد مش��كالت كارفرمايان را هم بپذيريم، با اين حال؛ 
كارفرماياني هستند كه در شرايط موجود ايستادگي كرده و با وجود افزايش 
هزينه هاي توليد، نيروي كارشان را حفظ مي كنند. كارفرمايان نبايد از تمديد 

قرارداد به عنوان اهرمي براي بهره كشي بيشتر از نيروي كار استفاده كنند.
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10 درصد چك هاي بانكي برگشت خورد

بازار ارز در انتظار حذف رانت هاي ارزي

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 آمارها نشان مي دهد ش��مار چك هاي برگشتي در 
فروردين امسال ۴۰ درصد كاهش يافته، اما بر اساس 
آمار بانك مركزي اكنون از هر ۱۰ چك صادرش��ده 
حدود يك چك برگش��ت مي خورد. شمار چك هاي 
 برگش��تي با اصالح قان��ون چك و اعم��ال مقررات 
س��خت گيرانه تر روند كاهشي داش��ته كه تداوم آن 
مي توان��د اعتماد ميان فعاالن اقتص��ادي در محيط 

كسب و كار را افزايش دهد.
به گزارش »تعادل«، نگاهي به آمار منتشر شده توسط 
بانك مركزي نشان مي دهد كه استفاده از چك عادي 
در مبادالت اقتصادي كاهش زيادي داشته و چك هاي 
رمزدار، تراكنش هاي بانكي از طريق كارت يا اينترنت، 
موبايل بانكي، عمال جايگزين چك در مبادالت بانكي 
شده است. در حال حاضر 75 درصد مبلغ چك هاي 
وصول شده را چك هاي رمزدار شامل مي شود كه اين 
موضوع نش��ان مي دهد توجه به چك هاي عادي در 

مبادالت اقتصادي كاهش يافته است. 
از سوي ديگر، در حالي كه سهم چك از كل مبادالت 
بانكي ب��ه حدود 2۰۰ ه��زار ميليارد توم��ان در ماه 
رسيده، سهم تراكنش هاي بانكي از طريق كارت ها يا 
حساب هاي الكترونيكي به ۱7۰ تا 26۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده است كه نشان مي دهد به تدريج سهم 
تراكنش هاي بانكي تقريبا معادل چك يا بيش از آن 

افزايش يافته است. 
كارشناس��ان معتقدند يكي از داليل كاهش تعداد و 
مبلغ چك ها در فروردين، تعطيالت عيد نوروز، ركود 
نسبي در اقتصاد، اثر تحريم ها در دو سال اخير، افزايش 
سطح عمومي قيمت ها، كاهش قدرت خريد مردم و 
مبادالت كااليي و بانكي بوده است و فعاالن اقتصادي 
ب��راي اطمينان از وصول مبلغ طل��ب خود، از طريق 
تراكنش هاي بانكي يا چك هاي رمزدار اقدام مي كنند. 
همچنين يكسان س��ازي چ��ك در ش��بكه بانكي و 
چك هاي صادره از س��وي بانك مركزي، سيس��تم 
يكپارچه صدور و وصول چك و امكان دسترس��ي به 
اطالعات حساب جاري، انتقال سريع وضعيت حساب 
و سوابق صاحب حساب به شبكه بانكي و بانك مركزي 
و امكان اس��تعالم از اين شبكه، موجب شده كه قبل 
از برگش��تن چك، دارنده چك از وضعيت حس��اب، 
موجودي و خوش حسابي صاحب حساب مطلع شود 
و در نتيجه اين اقدامات، چك برگش��تي نيز كاهش 

يافته است. 

   سهم 75 درصدي چك رمزدار 
در فروردين ماه ١٣٩٨، از نظر تعداد، بالغ بر 5.۴ ميليون 
فقره چ�ك وص�ول ش��د ك�ه از اي�ن تعداد بالغ بر ۴.8 
ميليون فقره عادي و حدود 6۰۰ هزار فقره رمزدار بوده 
است. بر اين اس��اس دركل كش��ور 89.3 درص��د از 
ك��ل تع��داد چك ه��اي وص��ولي، ع��ادي و ۱۰.7 
درص����د رم��زدار ب��وده اس����ت. همچنين از نظر 
مبلغي، در كل كش��ور حدود ١٩٣٤ ه��زار ميلي�ارد 
ري�ال چ�ك وص�ول شد ك�ه بالغ بر ٤٨٣ هزار ميليارد 
ريال چك عادي و بالغ بر ١٤٥٠ هزار ميليارد ريال چك 
رمزدار م�يباش�د. به عبارتي در كل كشور ٢٥ درص�د 
از ك�ل ارزش چك هاي وص�ولي ع�ادي و 75 درص�د 

رم�زدار بوده است.

   كاهش ۴7 درصدي چك هاي مبادله اي
 حدود 5.۴ ميليون فق��ره چك به ارزش حدود 5۴۱ 
هزار ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به اسفند 97 از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيبب 29.۴ درصد و ۴7.5 درصد 
كاهش داشته است.همچنين در مدت ياد شده، حدود 
۴.9 ميليون فقره چك ب��ه ارزش ۴83 هزار ميليارد 
ريال وصول ش��د كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 3۰.۱ درصد و ۴8.3 درصد كاهش را 
نشان مي دهد. بر اس��اس اين گزارش، در كل كشور 
9۰.2 درصد از مجم��وع چك هاي مبادله اي و 89.2 
درص��د از مجموع مبلغ چك ه��اي مبادله اي وصول 
شد.در نخستين ماه س��ال 98 تعداد 525 هزار فقره 
چك به ارزش 58 هزار ميليارد ريال برگشت داده شد 
كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 

2۱.7 درصد و ۴۰.۱ درصد كاهش داشت.

 كاهش ۴۰ درصدي چك هاي برگشتي
بر اين اساس، حدود 9.8 درصد از كل تعداد چك هاي 
مبادله اي و ۱۰.8 درصد از مجموع مبلغ اين چك ها 
برگشت داده شده است. 5۰۴ هزار فقره چك به ارزش 
حدود 55 هزار ميليارد ريال به دليل كسري با فقدان 
موجودي برگشت خورد و از نظر تعداد 96 درصد و از 
نظر ارزش 9۴.6 درصد از چك هاي برگشتي به داليل 
مربوط به كس��ري، موجودي نداش��ت. علت اصلي 
كاهش شمار چك هاي برگشتي، اصالح قانون چك 

و اعمال قوانين سخت گيرانه در اين ارتباط است.
بر اس��اس قوانين جديد، مهلت ۱۰ روزه براي ارسال 
اطالعات چك هاي برگشتي به سامانه بانك مركزي 
لغو ش��ده و به محض صدور گواهي ع��دم پرداخت، 
بانك ها مكلف به ارسال اطالعات مربوطه به اين سامانه 
هستند. همچنين بانك ها مكلف به درج كد رهگيري 

بر روي گواهي عدم پرداخت شده اند.
در فروردي��ن ماه ١٣٩٨، در كل كش���ور حدود 5.۴ 
ميلي�ون فق�ره چك ب�ه ارزش��ي ب�الغ ب�ر ٥٤١ هزار 
ميليارد ريال مبادله ش��د ك�ه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل 
از نظ���ر تع���داد و مبل�غ به ترتي���ب 29.۴ و ۴7.5 
درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گ�زارش در 
اس�تان ته�ران ب�الغ ب�ر ۱.7ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه 
ارزشي ح�دود ٢٦٤ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در 
فروردين ماه ١٣٩٨، ۴9.7 درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كش�ور در سه استان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوي مبادله شده است ك�ه ب�ه ترتي�ب ب�ا 
3۱.9درص�د، 9.5 درص�د و 8.3 درصد بيشترين سهم 

را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.
همچن��ين 6۱.3 درص��د از ارزش چك هاي ف��وق 
در سه اس��تان تهران ۴8.7 درصد، خراسان رضوي 
6.7 درصد و اصفهان 5.9 درصد مبادله ش��ده اس�ت 
ك�ه بيش���ترين س�هم را در مقايسه با ساير استان ها 

دارا بوده اند. 

   چك هاي وصولي
در فروردين ماه ١٣٩٨، درك�ل كش���ور ح�دود ۴.9 
ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٤٨٣ هزار 
ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تع��داد و مبلغ به ترتيب 3۰.۱ درص�د و ۴8.3 درصد 
كاهش نش��ان مي دهد.در ماه م��ورد گزارش، دركل 

كشور 9۰.2 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
89.2 درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول 
شد. در فروردين ماه ١٣٩٨، در استان تهران بالغ ب�ر 
۱.5 ميلي���ون فق�ره چك به ارزش��ي ب�الغ ب�ر ٢٣٦ 
ه��زار ميليارد ريال وصول ش��د. در ماه مورد گزارش 
در اس��تان تهران از نظر تعداد 9۰.۴ درصد و از نظ�ر 
ارزش 89.6 درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي 

وصول شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نس��بت تعداد چك هاي وص�ولي ب�ه ك�ل چك هاي 
مبادله اي در استان، به ترتيب به استان هاي گ�يالن 
92.8 درص��د، الب�رز 9۱.7 درصد و يزد 9۱.5 درصد 
اختص�اص يافت�ه اس�ت و اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد 82.8 درصد، چهارمحال و بختياري 86.3 
درصد و ايالم 86.6 درصد پايينترين نس��بت تعداد 
چك هاي وص�ولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بين س��اير استان هاي كشور 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به ك��ل 
ارزش چك هاي مبادله اي در اس��تان ب��ه ترتي��ب 
ب��ه اس��تان هاي اي����الم 96 درص��د، كهگيلويه و 
بويراحمد 92.7 درصد و خوزستان و لرستان هرك�دام 
92.۱درص�د اختص�اص يافت�ه اس��ت و استان هاي 
كرمان 85.3 درصد، اصفهان 86.2 درص�د و س�منان 
86.3 درص���د كمت�ري��ن نس��بت ارزش چك هاي 
وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله ش�ده در اس�تان 

را ب�ه خ�ود اختص�اص داده اند.
در فروردي��ن ماه ١٣٩٨، در كل كش��ور بالغ بر ٥٢٥ 
هزار فقره چك ب�ه ارزشي ب�الغ بر ٥٨ ه�زار ميليارد 
ريال برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبل��غ ب�ه ترتي�ب 2۱.7 درص�د و ۴۰.۱ 

درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گ�زارش، در 
اس�تان ته�ران ب�الغ ب�ر ١٦٥ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه 
ارزشي ب�الغ ب�ر ٢٧ هزار ميليارد ريال برگشت داده 
شد. در ماه مورد گزارش، در كل كشور 9.8 درصد از 
كل تعداد چك هاي مبادل��ه اي و ۱۰.8درصد از كل 
مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در 
ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران 9.6 درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادله اي و ۱۰.۴ درصد از كل مبلغ 

چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است.
در م��اه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي ب�ه ك�ل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان به ترتيب 
به استان هاي كرم��ان ۱۴.7درصد، اصفهان ۱3.8 
درصد و س��منان ۱3.7 درصد اختصاص يافته است 
و اس��تان هاي ايالم ۴ درصد، كهگيلويه و بويراحمد 
7.3درصد و خوزستان و لرستان هر كدام 7.9درصد 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي به ك�ل 
ارزش چك هاي مبادل�ه ش�ده در اس�تان را ب�ه خ�ود 

اختص�اص داده اند

   چك هاي برگشتي به تفكيك علل
در فروردين ماه ١٣٩٨، در كل كشور بالغ بر ٥٠٤ هزار 
فقره چك به ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٥٥ ه�زار ميليارد ريال 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. دركل كش��ور از نظ�ر تعداد ٩٦ درصد و از نظر 
ارزش 9۴.6 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل 

كس�ري ي�ا فق�دان موجودي بوده است.
در اس�تان ته�ران ح�دود ١٥٦ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه 
ارزش�ي ح�دود ٢٦ هزار ميليارد ريال به داليل كسري 
يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در استان 
تهران از نظر تعداد 9۴.۴ درصد و از نظر ارزش 93.2 

درصد از ك�ل چك هاي برگش�تي ب�ه دالي�ل كسري 
يا فقدان موجودي بوده است. 

در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نس�بت ارزش چك هاي برگش�تي ب�ه داليل كسري 
يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي برگش��تي 
در اس��تان، به ترتي��ب ب�ه اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحم���د 98.۴ درص�د، كرم���ان 98.2 درص�د 
واي�الم وزنج�ان ه�رك���دام 97.8 درصد اختصاص 
يافته است و استان هاي البرز 88.9درصد، هرمزگان 
93.7 درصد و سيس��تان و بلوچس�تان 9۴.2 درصد 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به داليل 
كسري يا فق�دان موج�ودي ب�ه ك�ل ارزش چك هاي 

برگشتي در استان را به خود اختصاص داده است. 

   چك هاي رمزدار وصولي 
در فروردي��ن ماه ١٣٩٨، دركل كش��ور حدود ٥٨١ 
ه�زار فق�ره چ���ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر 
١٤٥٠ هزار ميليارد ريال وصول شد ك�ه نس�بت ب�ه 
م�اه قب���ل از نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 6۱.5 
درصد و 53.2 درصد كاهش داشته است. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران معادل ١٦٥ هزار فق�ره چ�ك 
رم�زدار ب�ه ارزش�ي ح�دود ١٠٨٦ هزار ميليارد ريال 

وصول شد.
در م��اه مذكور ۴۴ درصد از تع��داد چك هاي رمزدار 
وصولي در سه استان ته�ران 28.۴ درصد، خراسان 
رضوي8.3 درصد و اصفهان 7.3 درص�دوص�ول شده 
اس���ت ك�ه بيش�ترين س���هم را در مقايسه با ساير 
استان ها دارا بوده اند. همچنين 8۰.9 درصد از ارزش 
چك هاي ف��وق در استان هاي تهران 7۴.8 درصد، 
اصفهان 3.۱درصد و خراسان رضوي 3 درصد وصول 

شده است. 

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
روز سه شنبه 7 خرداد ماه 98 نرخ لحظه اي دالر در سنا 
۱3 ه��زار و 75۰ تومان و يورو ۱5 ه��زار و 65۰ تومان 
اعالم شد. همچنين براس��اس ميانگين نرخ هاي روز 
يكش��نبه 5 خرداد، نرخ دالر در سامانه سنا ۱3 هزار و 
9۱۴ تومان، يورو۱5 هزار و 779 تومان، درهم 3 هزار و 
8۴3 تومان، يوان 2هزار و ۱۴5 تومان، پوند ۱7 هزار و 
8۱6 تومان و لير تركيه 2 هزار و ۴25 تومان تعيين شد.

به گزارش »تع��ادل«، در جريان معامالت ب��ازار آزاد 
تهران، نرخ دالر بين ۱375۰ تا ۱38۰۰ تومان معامله 
شد و در نتيجه با اعالم اونس جهاني به قيمت ۱28۴ 
دالر، نرخ سكه و طال كاهش يافت. هر گرم طالي ۱8 
عيار ۴2۱ هزار و 3۰۱ هزار تومان ش��د و مظنه مثقال 
۱7 عيار يا طالي آبشده معادل ۱ ميليون و 82۴ هزار 
تومان اعالم شده است.  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد ۴ ميلي��ون و 67۰ هزار تومان، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۴ ميليون و 55۰ 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 6۴۰ هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 7۱۰ هزار تومان و سكه گرمي يك 

ميليون و 2۰ هزار تومان شد.

 افزايش مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي 
ارزي واردات ماشين آالت 

مدت زمان ارايه اس��ناد حمل در خصوص حواله هاي 
ارزي واردات ماشين آالت، قطعات و تجهيزات خطوط 
توليدي براي شركت هاي توليدي به حداكثر ١٨ ماه از 

تاريخ صدور حواله افزايش يافت.
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي در بخشنامه اي به 
بانك ها اعالم كرد كه مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي 
ارزي واردات ماشين آالت، قطعات و تجهيزات خطوط 
توليدي براي شركت هاي توليدي به حداكثر ١٨ ماه 
از تاريخ صدور حواله ارزي به شرط تاييد دوره ساخت 
توس��ط معاونت امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن و 

تجارت افزايش مي يابد.

 كاهش يورو با چاشني اتريشي
پس از شروع نه چندان خوب دالر در معامالت ابتداي 
هفته، اس��كناس س��بز مجددا در براب��ر همتايانش 

صعودي شد.
به گزارش رويترز، ش��اخص دالر كه ن��رخ برابري آن 
در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد 
با ۰.۱۱5 درصد افزايش به 97.7۴6 واحد رس��يد كه 
اگرچه هنوز ۰.6 درصد پايين تر از ركورد ثبت ش��ده 
امس��ال اس��ت اما نش��ان مي دهد ارزش دالر در برابر 
ميانگين شش ارز مهم جهاني از ابتداي امسال تاكنون 

۱.65 درصد افزايش يافته است.
ژاپن كه اين روزها ميزبان دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا است به وي وعده داده است كه با افزايش واردات 
كاال از امريكا در راستاي كاهش مازاد تجاري در روابط 
تجاري دو كشور گام بر دارد و اين مساله باعث تقويت 
موقعيت دالر در برابر ين شده است. دالر امروز با ۰.۰5 

درصد افزايش به ۱۰9.52 ين رسيد.
در ديگر نقطه جه��ان، ارزش ارز واحد اروپايي پس از 

سقوط كابينه دولت اتريش و چند قطبي شدن پارلمان 
اتحاديه اروپا نتوانست به مسير صعودي خود ادامه دهد 
و با فاصله گرفتن از قله ثبت ش��ده ۱۰ روز اخير خود 
دربرابر دالر به محدوده ۱.۱۱92 دالر عقب نش��يني 
ك��رد. دولت سباس��تين كورتس با وجود اس��تعفاي 
كريس��تين اش��تراخه، معاون وي از سمتش به دليل 
انتشار يك ويدئوي جنجالي مربوط به سال 2۰۱7 كه 
در آن اشتراخه قول اعطاي امتيازات ويژه به افرادي را در 
صورت حمايت هاي مالي آنها از وي مي دهد، نتوانست 

از مجلس اتريش مجدداً رأي اعتماد بگيرد.
ماسافومي ياماموتو، استراتژيس��ت ارزي در موسسه 
»ميزوهو س��كيوريتيز « گفت: در پارلمان اروپا شاهد 
چند قطبي ش��دن احزاب هس��تيم كه به نوعي آينه 
فضاي سياسي اروپا نيز هست. اين مساله عمدتاً به زيان 
ي��ورو خواهد بود.در برابر ديگ��ر ارزهاي مهم، هر دالر 
استراليا به ۰.692 دالر و هر پوند انگليس به ۱.2673 
دالر كاهش يافتند. همچنين ه��ر دالر امريكا به ازاي 
۱.3۴۴ دالر كانادا، ۱.۰۰۴6 فرانك سوييس، ۴.۱9۱2 

رينگت مالزي، ۱.3766 دالر سنگاپور و 6.9۰66 يوان 
چين مبادله شدند.

 تغيير نرخ دالر ۴2۰۰ توماني بار ديگر مطرح شد
با وجود انتقادهايي كه در ماه هاي اخير از دالر ۴2۰۰ 
توماني صورت گرفته و البته برخي در مخالفت با آن 
با اس��تناد به تورم كاالهاي اساس��ي و مشمول دالر 
حمايتي، معتقدند كه حذف دالر ۴2۰۰ توماني باعث 
تورم بيشتر خواهد شد، اما بار ديگر، برخي رسانه ها و 
افراد خواستار تعديل نرخ دالر ۴2۰۰ توماني شده و 
معتقدند كه حركت دالر ۴2۰۰ توماني به سمت سنا 
و نيما، باعث كاهش نرخ دالر آزاد خواهد شد و فاصله 
دالر يارانه اي، نيما و سنا و آزاد كاهش خواهد يافت و 
رانت و فساد موجود را از بين برده و به بهبود وضعيت 

قيمت ها نيز كمك مي كند. 
برخي صاحب نظ��ران در اين زمين��ه مي گويند كه 
دالر يارانه اي ۴2۰۰ توماني نمود بارز دخالت دولت 
در اقتصاد اس��ت؛ دخالتي كه البت��ه يك اقتصاددان 
معتقد است مي تواند باعث ايجاد فساد و ناكارآمدي 

در اقتصاد شود.
يكي از اصلي ترين موضوعات علم اقتصاد، مساله دخالت 
عدم دخالت دولت در بازار است؛ اختالفي كه باعث به 
وجود آمدن دو طيف اصلي از اقتصاددانان تحت عنوان 
ليبرال ها و سوسياليست ها يا راست ها و چپ ها به عنوان 
مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد شده است.

در اي��ران ني��ز اقتصاددانان مخال��ف و مدافع دخالت 
دول��ت در ب��ازار تح��ت عناوي��ن كلي ت��ري مانن��د 
راست گرايان و نهادگراها در مورد مسائل روز اقتصادي 
موضع گيري هاي متفاوتي دارن��د. در يك مورد از اين 
مسائل اقتصادي در سال گذشته نهادگرايان و معتقدان 

به بازار آزاد رو در روي هم ايستادند.
بعد از جهش ارزي سال گذشته، نهادگرايان با برگزاري 
كرس��ي هاي مختلف در موسسات خود نسبت به اين 
قضيه واكنش نشان دادند. آنها معتقدند بودند كه در 

چنين ش��رايطي دولت بايد هر چه در توان دارد دالر 
به اقتصاد تزريق كند تا از اي��ن طريق جلوي افزايش 

قيمت ها را بگيرد. 
اميرحسين خالقي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
هر كاالي ارزاني كه توس��ط دولت به اقتصاد وارد شود 
مي تواند باعث ايجاد فس��اد و ناكارآمدي شود، گفت: 
درباره تأمي��ن ارز ۴2۰۰ توماني براي تأمين كاالهاي 
اساسي هم همين مساله صادق است و مي تواند باعث 
ايجاد فساد و ناكارآمدي ش��ود؛ همانطور كه اتفاقًا در 
دوران جنگ هم كم و بيش همين مساله وجود داشت.

اين اقتصاددان همچنين به تجربه تركيه بعد از كودتاي 
ناموفق س��ال 2۰۱6 هم اش��اره كرد و گفت: سازوكار 
توزيع كاالهاي اساسي زيرنظر دولت در آن كشور هم 
باعث ايجاد بس��تري براي فساد اقتصادي و در نهايت 

ناكارآمدي دولت شد.
خالقي همچنين به جذابيت تزريق ارز ارزان به اقتصاد 
براي سياستمداران هم اش��اره و اظهار كرد: چون اين 
اقدام بر اس��اس ارزيابي هاي سياس��ي سياستمداران 
ممكن است صحيح به نظر برسد آن را انجام مي دهند و 

بعيد است كه در آينده هم اين روند تغيير كند.
سال گذش��ته دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت 
كاالها در بازار شروع به دادن دالر يارانه اي ۴2۰۰ توماني 
براي واردات انواع كاالها كرد اما تنها زماني چند هفته اي 
نياز بود تا نقص هاي ب��زرگ اين دخالت بزرگ پديدار 
شود. در آن زمان يكي از اقتصاددانان به ايسنا گفت كه 
فقط در يك مورد برخي از واردكنندگان براي دريافت 
دالر ۴2۰۰ توماني عدس وارد مي كردند و سپس همان 

عدس را از طرف ديگر صادر مي كردند!
مشابه اين خبر در كنار اخباري مانند دريافت ارز و وارد 
نكردن كاالها در ماه هاي بع��د از تك نرخي كردن ارز 
به كرات شنيده شد و معلوم شد كه سوءاستفاده از ارز 
يارانه اي عالوه بر اينكه هزينه هاي زيادي روي دست 
دولت گذاشته، باعث به وجود آمدن مفاسد زيادي هم 

شده است. 
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چهار مزيت عمليات بازار باز
پرويز خسروشاهي| قائم مقام بيمه مركزي|

عمليات ب��ازار باز انعطاف پذير و دقيق اس��ت، پس 
مي تواند در هر حجمي مورد استفاده بانك مركزي 
قرار بگيرد. عمليات بازار باز با تصميم بانك مركزي 
اتفاق مي افتد و بانك مركزي كنترل كاملي روي حجم 
اين عمليات دارد؛ عمليات بازار باز انعطاف  پذير و دقيق 
است، پس مي تواند در هر حجمي مورد استفاده بانك 
مركزي قرار بگيرد؛ عمليات بازار باز به راحتي مي تواند 
معكوس شود. بنابراين اگر در عمليات بازار باز اشتباه 
محاسبه يا عمل نامطلوبي پيش آمده باشد به سرعت 
مي توان آن را معكوس و تصحيح كرد و عمليات بازار 
باز به س��رعت مي تواند به مورد اجرا گذاشته شود، 
چون با تاخيرهاي اداري و اجراي��ي برخورد ندارد.
عمليات بازار باز به معني خريد و فروش اوراق بدهي 
توسط بانك هاي مركزي در بازار باز يا بازار آزاد است. 
بانك هاي مركزي با انجام عمليات بازار باز، پايه پولي 
و ب��ه تبع آن عرضه پول را كم و زياد مي كنند تا انواع 
نرخ  هاي بهره را در جهت مطلوب و مورد هدف خويش 
تغيير دهند.بانك هاي مركزي با خريد اوراق بدهي، 
پايه پولي و به تبع آن عرضه پول را افزايش مي دهند 
و از اين طريق نرخ هاي بهره كوتاه مدت به خصوص 
نرخ بهره بين  بانك��ي را كاهش مي دهند. به همين 
ترتيب با فروش اوراق بدهي توس��ط بانك مركزي، 
پايه پولي و به تبع آن عرضه پول كاهش پيدا مي كند 
و از اين طريق نرخ هاي بهره كوتاه مدت به ويژه نرخ 
بهره بين  بانكي افزايش مي  يابد.عمليات بازار باز در 
سال ۱922 در نظام پولي اياالت متحده و بطور كامال 
تصادفي كشف شد كه بزرگ ترين تحول در سيستم  
بانكداري مركزي اين كشور بود چون سيستم فدرال 
رزرو را از ي��ك نهاد منفعل )passive( به يك نهاد 
فعال )active( در امر سياست گذاري پولي تبديل 
كرد.اياالت متحده بعد از جنگ جهاني اول، از ركود 
اقتصادي سختي رنج مي برد. بنابراين بانك هاي فدرال 
رزرو منطقه اي نگران آن بودند كه نتوانند هزينه هاي 
خود را پوشش دهند. از اين رو براي بهبود موقعيت 
درآمدي خويش در نيمه اول س��ال ۱922 اقدام به 
خريد اوراق بده��ي دولتي كردند. منابع دريافتي از 
بانك هاي فدرال رزرو منطقه اي توسط فروشندگان 
اوراق مذكور در بانك هاي تجاري سپرده گذار شد و 
سبب متورم شدن ذخاير اين بانك ها در سراسر اياالت 
متحده شد. مقامات سيستم فدرال رزرو خيلي زود 
متوجه ش��دند كه خريد اوراق بدهي دولتي توسط 
آنها، بر شرايط اعطاي اعتبار در سراسر كشور تاثير 
گذاشته و وام دهي را تسهيل كرده است. بدين ترتيب 
عمليات بازار باز به عنوان ابزار اصلي اعمال سياست 
پولي توسط فدرال رزرو متولد شد.دغدغه بانك هاي 
مركزي در حالت متعارف هدايت تورم، رشد اقتصادي 
و نرخ ارز در جهت مطلوب و مورد هدف بانك مركزي 
 است. نرخ  هاي بهره كوتاه مدت به خصوص نرخ بهره 
بين بانك��ي مهم ترين كانال انتقال خواس��ته هاي 
سياس��تي بانك ه��اي مرك��زي به اقتصاد اس��ت. 
بانك هاي مركزي از چهار طريق متعارف بر نرخ هاي 
به��ره  كوتاه مدت تاثير مي گذارند ك��ه مهم ترين و 
كارآمدترين و رايج ترين آنها عمليات بازار باز است.

بانك ه��اي مركزي وقتي بر اس��اس تحليل خود از 
ش��رايط اقتصاد س��عي دارند تورم را كنترل يا رشد 
اقتصادي را تحريك كنند، براي اين منظور نخست 
هدفي را براي نرخ  بهره بين  بانكي كه تصور مي رود 
با آن به هدف م��ورد نظر خود درباره تورم يا رش��د 
اقتصادي دست مي يابند در كميته يا شوراي ذيربط در 
بانك مركزي تصويب مي كنند و سپس آن را به واحد 
اجرايي عمليات بازار باز ابالغ كرده و سعي مي كنند با 
خريد يا فروش اوراق قرضه نرخ بهره بين  بانكي را به 
مقداري كه مورد تصويب كميته يا شوراي عمليات 
بازار باز بانك مركزي اس��ت نزدي��ك كنند تا بقيه 
نرخ هاي بهره جاري در اقتصاد نيز به تبعيت از آن در 
جهت مورد نظر بانك مركزي تغيير يابند. عمليات بازار 
باز نسبت به ساير ابزارهاي سياست پولي چهار مزيت 
مهم دارد:  عمليات بازار باز با تصميم بانك مركزي 
اتفاق مي افتد و بانك مركزي كنترل كاملي روي حجم 
اين عمليات دارد. عمليات بازار باز انعطاف  پذير و دقيق 
است، پس مي تواند در هر حجمي مورد استفاده بانك 
مركزي قرار بگيرد. عمليات بازار باز به راحتي مي تواند 
معكوس شود. بنابراين اگر در عمليات بازار باز اشتباه 
محاسبه يا عمل نامطلوبي پيش آمده باشد به سرعت 
مي توان آن را معكوس و تصحيح كرد. عمليات بازار 
باز به سرعت مي تواند به مورد اجرا گذاشته شود چون 

با تاخيرهاي اداري و اجرايي برخورد ندارد.
بانك مركزي امريكا موسوم به فدرال رزرو، عمليات 
بازار باز را با استفاده از اوراق قرضه  خزانه داري اياالت 
متحده )TB( انجام مي دهد زيرا نقدشوندگي و حجم 
معامالت اين نوع از اوراق بدهي بسيار باالست و لذا 
ظرفيت جذب حجم وسيع معامالت مورد نياز فدرال 
رزرو را دارد بدون اينكه به نوسان هاي زائد و بيش از 
اندازه در قيمت اوراق بدهي كه مي تواند باعث اختالل 
در بازار شود بينجامد.تعيين هدف براي نرخ بهره 
بين بانكي )federal funds rate( در اين كشور 
با كميته بازار باز فدرال رزرو و امور اجرايي عمليات 
بازار باز يعني وظيفه خريد و فروش اوراق بدهي نيز 
بر عهده ميز معام��الت بانك فدرال رزرو نيويورك 
است. جلسه كميته بازار باز فدرال رزرو، 8 بار در سال 
تشكيل مي شود و درباره كيفيت هدايت عمليات 
بازار باز تصميم گيري مي كند. اين كميته مركب 
از هفت عضو هيات رييسه فدرال رزرو، مديرعامل 
بانك فدرال رزرو نيوي��ورك و مديران عامل چهار 
بانك فدرال رزرو منطقه اي ديگر است. بخشنامه هاي 
مربوط به عمليات بازار ب��از خطاب به ميز خريد و 
فروش اوراق بهادار بانك فدرال رزرو نيويورك توسط 
اين كميته صادر مي شود.مشابه فدرال رزرو امريكا، 
سيستم اروپايي بانك هاي مركزي كه از آن تحت 
عنوان بانك مركزي اروپا ياد مي شود نيز سياست 
پولي خود را از طريق تعيي��ن نرخ تامين مالي كه 
 در واق��ع هدفي براي نرخ نقدي ش��بانه )نرخ بهره 
 بين  بانكي( است، انجام مي دهد. همانند نرخ بهره 
بين بانكي در امريكا، نرخ نقدي ش��بانه، نرخ بهره 

وام هاي بين بانكي بسيار كوتاه مدت است. 



رويداد 5 بازار سرمايه

»تعادل«داليلافتوخيزكوتاهمدتشاخصهايبورسرابررسيميكند

بازار االكلنگي
گروه بورس|

يك روز منفي مي ش��ود، همه ش��اخص ها رو به نزول 
مي گذارند، قيمت س��هم ها اف��ول مي كند و همه نقد 
مي ش��وند. در اينج��ور مواقع گفته مي ش��ود كه بازار 
االكلنگي شده اس��ت. يك روز ديگر همه شاخص ها 
سبز مي شود، هزار هزار واحد باال مي رود، هيچ سهمي 
گير خريدار نمي آيد و همه نقدها، س��هم مي ش��ود. 
بازار االكلنگي باب دل نوسان گيران است. سهم را در 
قيمت پايين مي خرند، 2 روز نگه مي دارند، در قيمت 
باال مي فروشند، بازار منفي مي ش��ود، دوباره سهم را 
در قيمت پايين مي خرند و همين چرخه، مي چرخد.  
برخي از تحليلگران مي گويند كه امسال سال بورس 
است و از هر گروهي كه سهم بخري، در كوتاه مدت 30 
تا 40 درصد حداقل بازدهي دارد.  حال در اين بازار كه 
متغيرهاي فراواني بر رشد و نزول آن تاثير مي گذارند، 

سرمايه گذاران بايد چه مسيري را در پيش بگيرند؟ 

سايهريسكسياسيكمميشود
اكنون مهم ترين ريس��ك بازار، ريسك سياسي است 
ك��ه بر اقتصاد هم س��ايه افكن��ده و بر دخ��ل و خرج 
توليدكنندگان هم اثر مي گذارد. البته به نظر مي رسد 
كه لحن ترامپ آرام ش��ده و اين آرامش بيان، احتمال 
كاهش سختي هاي اقتصادي با كم شدن تحريم ها را نيز 
به ذهن متبادر مي كند. اما در يك سال و نيم گذشته، 
به دليل ناآرامي هاي اقتصادي و افزايش لجام گسيخته 
قيمت دالر و تورمي بيش از 50 درصد، طبعا شاخص ها، 
داليل تورمي براي ثبت ركوردهاي جديد داشتند كه 
اين موضوع به ورود سرمايه هاي جديد نيز منجر شده 
است.  البته بررسي وضعيت صورت هاي مالي بنگاه ها 
نيز، نشانه هايي از رشد حجمي و ريالي را دارد،  بطور مثال 
مي توان به رشد ۷۷ درصدي فروش ارديبهشت ۱3۹۸ 
در مقايسه با ارديبهشت ۱3۹۷ شركت ذوب آهن اشاره 
كرد كه با افزايش نرخ دالر، مي تواند تبديل به يكي از 

فرصت هاي خريد تبديل شود. 
در واقع انتش��ار صورت هاي مالي شركت ها در آستانه 
برگزاري مجامع نش��ان داد كه تقريب��ا انتظارات بازار 
درست بوده و اهداف ترسيمي محقق شده است؛ بطوري 

كه سود خيلي از شركت ها نسبت به سال گذشته دو 
برابر و در مواردي به سه و حتي چند برابر رسيده است.

در همين مورد، محمدرضا عربي مزرعه شاهي با تصديق 
اين گزاره مي گويد: با توجه به اتفاقاتي كه سال گذشته 
در اقتصاد رخ داد و انتظاري كه تحليلگران از سودآوري 
ش��ركت ها داشتند، بعضي صنايع س��ودآوري خيلي 
باالتري نسبت به پيش بيني ها داشته اند و بعضي ديگر 
كمتر، اما اگر نگاهي به كل بازار بيندازيم، سودآوري آنها 
اغلب نسبت به گذشته مناسب تر و مطلوب تر بوده است.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در مجامع 
اين انتظار وجود دارد كه يا تقس��يم سود انجام شود يا 
 DPS منابع به س��هامداران تخصيص داده و به عنوان
پرداخت شود، افزود: به نظر مي رسد با توجه به شرايط 
جاري و گران ش��دن مواد اوليه و هزينه هاي س��ربار، 

شركت ها نيازمند نقدينگي بيشتري هستند.
وي توضيح داد: در بعضي شركت ها اين مالحظه وجود 
دارد كه در تقسيم سود دقت بيشتري شود تا نقدينگي 
مورد نياز عمليات در داخل شركت باقي بماند و شركت 
از اين ناحيه دچار مشكل نشود؛ لذا الزم است مقررات 
افش��ا و ميزان سود قابل تقسيم و مقررات افشا رعايت 
شود؛ چرا كه معموال شركت ها سياست تقسيم خود را 

بر مبناي اين عوامل انجام مي دهند .

رويخوشمجامع
مديرعامل شركت رتبه بندي پارس كيان با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود ش��ركت ها امسال مجامع خوبي 
را برگزار كنند و سهامداران در مجموع منتفع شوند، 
اظهار داشت: به نظر نمي رسد ش��ركت هاي موفق با 
توجه به وضعيت فعلي و رش��د س��نگين سودآوري، 
سياس��ت خود را بخواهند تغيير دهند. چرا كه ثبات 
تصميم گيري ها و سياست گذاري ها نيز فاكتور مهمي 
براي اين شركت هاست . به گفته عربي مزرعه شاهي، 
بازار با توجه به اتفاقات كماكان شرايط مثبت و مساعدي 
را طي مي كند ولي همزمان ش��اهد برخي نوس��ان با 
ش��يب ماليم نيز خواهيم بود . وي همچنين شرايط 
كاموديتي ها را به وضعي��ت بازارهاي جهاني مرتبط 
دانس��ت و گفت: جنگ تجاري كه بين امريكا و چين 

شروع شده، بر كل بازار كاموديتي هاي دنيا از جمله بازار 
ايران اثرگذار خواهد بود و ممكن است صادرات برخي 

شركت ها را تحت تاثير قرار دهد .
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه گفت: يكي از 
دغدغه هاي اصلي كه االن در كل بازار هاي دنيا وجود 
دارد، موضوع جنگ تجاري امريكا و چين است كه بايد 
تعيين كنند در چه نقطه اي مي خواهند به جمع بندي 
برسند. اگر همين شرايط ادامه يابد، ممكن است امريكا 
با اروپا هم دچار مشكل شود و اين نيز بر بازار تاثير منفي 
خواهد گذاش��ت؛ هرچند با توجه به شرايط موجود، 
بعيد است اين تاثير شديد و سنگين باشد. به گزارش 
سنا، عربي مزرعه شاهي افزود: نكته قابل اهميت اين 

اس��ت كه ماجراي چين و امريكا تا كجا ادامه دارد و به 
كجا ختم خواهد شد. اگر اين كشمكش ادامه دار باشد، 
رشد صنعتي چين ممكن است دچار مشكل شود و به 
تبع آن، مصرف كاموديتي ها را تحت تاثير قرار دهد؛ از 
طرف ديگر، در يك بازه بلندتر زماني ممكن اس��ت بر 

رشد اقتصاد امريكا هم تاثير منفي ايجاد كند.

نيازبهنقدينگيبرايادامهصعودبازار
علي عالي زاده، معاون تامين مالي ش��ركت تامين 
س��رمايه بانك ملت در خصوص مديريت س��رمايه 
در گردش كه به عنوان يكي از اصول مديريت مالي 
شركتي مورد توجه فعاالن اين حوزه قرار دارد، گفت: 

از آنجا كه اين شاخصه تاثير مستقيم و بسيار مهمي 
در روند عمليات جاري ش��ركت و مديريت تعهدات 
كوتاه م��دت دارد، بهينه س��ازي وضعيت س��رمايه 
در گردش جه��ت تداوم توليد ي��ا ارايه خدمات در 
بنگاه ه��اي اقتصادي از اهميت بس��زايي برخوردار 
است. وي تصريح كرد: از طرفي با توجه به چشم انداز 
تورمي در اقتصاد كشور، استفاده از اهرم استقراض 
به خصوص در بلندمدت، منجر به خلق ارزش براي 
بنگاه هاي اقتصادي خواهد شد؛ در اين راستا به نظر 
مي رسد در س��ال جاري روند رو به رشد سهم بازار 
س��رمايه در س��بد تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 

تداوم داشته باشد.

يككارشناسبازارسرمايهتحليلكرد
دوبازيگراصليبازارسهام

بازار سهام در سال جديد با رشدهاي بااليي همراه بوده 
بطوري كه طي اين مدت شاخص كل بيش از 20 درصد 
بازدهي داشته است. يك كارشناس بازار سرمايه معتقد 
است كه در حال حاضر بر تورم و انتظارات از آينده دو 
بازيگر اصلي اقتصاد هستند. به گفته سيد حسين ميري 
بازار س��رمايه خود را با انتظارات آتي تطبيق مي دهد. 
همچنين تحريم ها، دغدغه ه��اي مربوط به صادرات 
كاالها و نقل و انتقال پول از جمله مسائلي است كه بر 
آن پيش بيني ها و در نتيجه بر وضعيت بازار س��رمايه 

تأثير دارد.
سيد حسين ميري، كارش��ناس ارشد بازار سرمايه در 
گفت وگويي با ايسنا درباره علت نوسانات اخير شاخص 
كل گفت: بازار سرمايه خود را با انتظارات آتي تطبيق 
مي دهد، چراكه س��رمايه گذاران بر اساس انتظارات از 
آينده رفتار مي كنند. پيش بيني ها يكي از پارامترهاي 
تأثيرگذار روي معامالت بازار سرمايه هستند. تحريم ها، 
دغدغه هاي مربوط به صادرات كاالها و نقل و انتقال پول 
از جمله مسائلي است كه بر آن پيش بيني ها و در نتيجه 

بر وضعيت بازار سرمايه تأثير دارد.
به گفته وي موضوع مهم ديگري كه بر بازار س��رمايه 
تأثير گذاش��ته تورم و نرخ ارز اس��ت. در سال گذشته 
نرخ ت��ورم باال رفت و همين افزايش ت��ورم روي رفتار 
 EPS س��رمايه گذاران تأثير مي گذارد. ف��ارغ از بحث
ش��ركت ها و درآمدي كه در آينده خواهند داشت به 
دليل تورمي كه در يك س��ال گذش��ته وجود داشته 
خيلي از شركت ها دارايي ها خود را به نرخ تورم نرسانده 
و اين باعث ش��ده قيمت سهام شان در جهت افزايش 
ارزش ج��اري دارايي ها، باز ه��م افزايش پيدا كند. در 
نتيجه بخش��ي از افزايش ش��اخص واقعي و بخشي از 
آن مربوط به اثر تورم روي سود شركت هاست كه اين 
موضوع سبب شده قيمت ها افزايش و شاخص نيز به 

تبع آن افزايش يابد. اگر پيش بيني هايي كه براي نرخ 
تورم در س��ال جاري مي شود درس��ت باشد ما انتظار 
داريم كه شاخص همچنان رشد كند. ميري افزود: اثر 
تورم روي قيمت كاالها تأثير مي گذارد و چون كاالها 
با يك فاصله زماني توليد شده قيمت تمام شده آنها با 
نرخ هاي گذشته است و اين تأثير در قيمت فروش سبب 
مي شود كه س��ودها افزايش پيدا كند اما اگر در ادامه 
تيراژ افزايش پيدا نكند سودآوري كاهش پيدا خواهد 
كرد. اين تورم روي هزينه ها از جمله دست مزدها تأثير 
خواهد گذاشت. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: 
اگر انتظار داشته باشيم كه در سال جاري تا پايان سال 
مق��داري تيراژها كاهش پيدا كن��د درآمدها افزايش 
نخواهد يافت و احتمال كاهش سودآوري وجود دارد. 
مضاف بر اين همانطور كه شما مي دانيد در شركت ها 
جدا از هزينه متغير، هزينه ثابت��ي وجود دارد كه اين 
هزينه بر تيراژها سرش��كن مي ش��ود و وقتي تيراژها 
كاهش پيدا كند خارج از بحث هاي تورمي خود اين هم 
موجب كاهش سودآوري خواهد شد.  وي گفت: ممكن 
است اين سوال مطرح شود كه مقدار توليدها را تا پايان 
سال چطور است، آيا تيراژها تا پايان سال افزايش خواهد 
داشت يا همين شكل ادامه پيدا مي كند؟ من تصورم بر 
اين است كه اگر بحث هاي تحريم ها را خوب مديريت 
كنيم و راه هايي بيابيم كه بتوانيم ارز را جابه جا كنيم و 
مشكل كمبود مواد اوليه برطرف شود، نبايد توليدات 

خيلي كاهش يابد.
ميري در پاي��ان به معامله گ��ران ب��ازار توصيه كرد: 
نمي گويم در حال حاضر يك بازار بالغ داريم اما نسبت 
به سال هاي گذشته يك بازار پر تجربه داريم. به مردمي 
كه به بازار سرمايه نيامده اند و با اين بازار آشنا نيستند 
اين را مي گويم كه در س��ال هاي گذشته با مجموعه 
اتفاق هايي كه در بازار پيش آمده باعث شده كه براي 

همه افراد در بازار ابزار مناسب داشته باشيم كه در سبد 
س��رمايه گذاري ش��أن مي توانند اين ابزارها را داشته 
باشند. اگر كسي مي خواهد با ريسك باال به بازار بيايد 
مي تواند خريد و فروش سهم كند. در يك اليه پايين تر 
اگر علمش را ندارند مي توانند منابع شأن را به نهادهاي 
مجاز مالي دهند تا آنها برايشان خريد و فروش سهام 
كنند يك اليه بعد اين اس��ت ك��ه واحدهاي صندوق 
سهامي را بخرند و اگر نمي خواهند ريسك داشته باشد 
واحدهاي صندوق مختلط را خريداري كنند. اگر كاماًل 
ريسك گريز هستند مي تواند در صندوق با درآمد ثابت 
سرمايه گذاري كند كه يك نرخ ثابتي دارد. يك رنجي 
از ابزارها براي سرمايه گذاران وجود دارد فرصت هايي 
كه در اين بازار وجود دارد مي تواند به آنها كمك كند كه 
سرمايه گذاري هايشان از بازدهي باالتري برخوردار باشد 
توصيه اين است كه از فرصت هاي بازار سرمايه استفاده 
كنند. وي افزود: اگر از رييس سازمان بورس درخواستي 
داشته باشيم اين است كه محدوديت اخيري كه بانك 
مركزي براي ما گذاشته در خيلي از حوزه ها ما را محدود 
كرده و محدود شدن ما در اين حوزه ها يعني محدوديت 
نقش آفريني ما در بازار سرمايه و يك پله بعد يعني اينكه 
تأثير منفي در نقش بازار سرمايه در كشور خواهشم اين 
است كه راهش را ببينند چيست كه اين محدوديت ها 
را برداريم تا تأمين سرمايه ها با قوت و سرعت بيشتري 
گام بردارند. س��خت اس��ت كه از وزير اقتصاد در اين 
شرايط خواهشي داشته باشيم. اما خواسته ما از وزير باز 
برمي گردد به تعامل بازار سرمايه و بازار پول در بازار مالي 
كشور. خواهشي كه داريم اين است كه كمك كنند كه 
به جاي موانعي كه بين بازار پول و سرمايه است تعامل 
و همكاري بيش��تري بين اين دو بازار ايجاد ش��ود و از 
ظرفيت هاي دو طرف اس��تفاده شود همه اينها الزمه 

همكاري و تعامل بين اين دو بازار است.

عضوكميسيوناقتصاديمجلسمطرحكرد
ضرورتتمديدكاهشمالياتمعامالتسهام

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: تمديد كاهش 
نرخ ماليات نقل و انتقال سهام مي تواند با كاهش هزينه هاي 
معامالتي به نقدشوندگي و افزايش دفعات معامالت و در 
نهايت به رشد ش��اخص هاي بورس كمك كند. شهاب 
نادري عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به رشد فزاينده 
شاخص هاي بورس در دو ماه ابتدايي سال جاري، گفت: 
افزايش نرخ ارز طي يك س��ال گذش��ته و سه برابر شدن 
نقدينگي در جامعه از جمله داليل رشد نماگرهاي بازار 

سرمايه است.
نماينده مردم اورامانات در مجلس شوراي اسالمي، با بيان 
اينكه نقدينگي در جامعه ۱۶00 هزار ميليارد تومان است، 
افزود: بخشي از اين نقدينگي جذب بازار سرمايه و بورس 
شده و كه طي ماه هاي گذشته شاهد رشد شاخص هاي 
بورس و افزايش جنب و جوش در اين بازار بوده ايم. وي ادامه 
داد: در حال حاضر معامالت با حجم بااليي در بورس انجام 

مي شود و نشان دهنده اين بوده كه حركت شاخص بازار 
سرمايه مبتني بر مولفه هاي اقتصادي است. نادري با بيان 
اينكه بازار سرمايه مكاني براي كمك به رونق توليد به شمار 
مي رود، تاكيد كرد: يكي از اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در 
سال گذشته كاهش نرخ ماليات نقل و انتقال سهام بود كه 
تمديد اين موضوع مي تواند با كاهش هزينه هاي معامالتي 
به نقدشوندگي و افزايش دفعات معامالت كمك فراواني 
به رشد ش��اخص هاي بورس كند. وي افزود: در ماه هاي 
گذشته بازار غير رسمي ارز شاهد رشد قيمت دالر است و 
اين موضوع روي بازارهاي پولي و مالي از جمله بازار سهام 
تاثيرگذار بوده اما اين تنها دليل رشد نماگرهاي بورسي 
نيست، بلكه بخشي از نقدينگي سرگردان جذب اين بازار 
شده است. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، درپايان ابراز اميدواري كرد كه شاخص هاي بورس 
طي ماه هاي آينده و با ارايه صورت هاي مالي شركت هاي 

بورسي رشد چشمگيري يابد.

گروه ب�ورس| معامالت پر حجم س��هامداران روز 
گذشته در تاالر شيش��ه اي تحت تاثير اظهارات تازه 
رييس جمهور امريكا درباره ايران باعث شد تا شاخص 
كل بعد از مدت ها بي��ش از 5۶00 واحد افزايش را به 

ثبت برساند.
آم��ار معام��الت ب��ورس نش��ان مي دهد ك��ه همه 
ش��اخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي امروز با 
حداقل 2 درصد رشد مواجه شدند كه نشان مي دهد 
س��رمايه گذاران در كشور نس��بت به آينده اين بازار 

خوشبين تر شده اند.
بر اس��اس آماره��اي معامالتي، روز گذش��ته همه 
ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص كل با 5۶۷۹ واحد رشد معادل 2.۶۱ درصد 
به 223 ه��زار 253 واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - 
ارزش��ي« با ۱۶20 واحد افزايش معادل 2.۶۱ درصد 
به ۶3 ه��زار ۷۱0 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
۱۱02 واحد رش��د معادل 2.22 درصد به 50 هزار و 
۸00 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با ۷۶2 واحد 

افزايش، معادل 2.22 درصد به 35 هزار و ۱0۷ واحد، 
شاخص آزاد شناور با ۷220 واحد رشد، معادل 2.۹4 
درصد به 525 هزار و 4۹۶ واحد، شاخص بازار اول با 
43۶۷ واحد افزايش معادل 2.۶۹ درصد به ۱۶۶ هزار 
۷4۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۱0455 واحد صعود 
معادل 2.4۷ درصد، به 423 هزار و ۷۹5 واحد رسيد.

از سويي ديگر ديروز ۷ نماد » فوالد با ۷۱۷ واحد، فملي 
با 403 واحد، كگل با 3۷2 واحد، فارس با 334 واحد، 
فخوز با 232 واحد پارس با ۱۶5 واحد و همراه با ۱۶4 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند. 
اين گزارش مي افزايد، ديروز شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص 
صنايع »محصوالت چرمي با ۱2۱ واحد صعود معادل 
5 درصد به 2 هزار و 555 واحد، فلزات اساسي با ۶۹2۹ 
واحد افزايش معادل 4.۷4 درصد به ۱۶۱ هزار و ۸0۷ 
واحد، اداره بازارهاي مالي با ۶ واحد رشد معادل 3.۹3 
درصد به ۱۶۶ ه��زار و ۷2 واحد، مواد دارويي با ۸0۷ 

واحد افزايش مع��ادل 3.۶۹ درصد به 22 هزار و ۷۱۱ 
واحد، كاشي و س��راميك با ۱۷۸ واحد رشد، معادل 
3.33 درصد به 5 هزار و 53۱ واحد، وسايل ارتباطي با 
)2۱3( واحد كاهش معادل )3.۹3( درصد به 5 هزار و 
20۷ واحد، ساير معادن با )۱4۹۸( واحد ريزش معادل 
)4.۸2( درصد به 2۹ هزار و ۶0۱ واحد« رسيد.در عين 
حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار س��هام 
مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي »وپست، كاال، 
شيران، سبجنو، البسا، غشهد و بشهاب« بيشترين 
افزايش قيمت و نمادهاي »پدرخش، كماسه، ساربيل، 
دارو، غس��الم، لپارس و نمرينو« بيش��ترين كاهش 
قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس 

به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته 
بورس، در 34۱ هزار نوبت معامالتي، 4 ميليارد و ۷4۷ 
ميلي��ون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۶ هزار و ۷03 
ميليارد تومان در بورس معامله ش��د و ارزش بازار به 

۸5۱ هزار و 442 ميليارد تومان رسيد.

آيفكس6‚2درصدصعودكرد
معامالت فرابورس ايران در هفتمين روز از خردادماه 
۹۸ با صعود نزديك به ۷2 واحدي شاخص كل معادل 
2.۶5 درصدي اين نماگر و افزايش آن تا باالتر از ارتفاع 

2 هزار و ۷۸۷ واحدي به پايان رسيد.
به گزارش در دادوستدهاي روز سه شنبه همچنين 
معامله گران و س��هامداران 3.32 ميليارد ورقه را به 
ارزش ۷ هزار و 5۷۶ ميليارد ريال ميان خود دست به 
دست كردند كه در مقايسه با معامالت انجام شده در 
يكشنبه 4 خردادماه از افزايش ۱4۶ درصدي حجم 

و 2۸ درصدي ارزش كل معامالت حكايت داشت.
در صعود شاخص كل فرابورس نماد »كگهر« به ميزان 
3۱ واحد نقش آفريني مثبت داشت و بيشتر از ساير 
نمادها موجب رشد اين نماگر شد. پس از آن نمادهاي 
»ذوب«، »زاگرس«، »هرمز«، »ميدكو«، »مارون« و 
»شرانل« نيز تا سطح حداكثر 5.۶ واحد تاثير مثبت 
بر آيفكس به جا گذاش��تند. اين نماگر ميزان رش��د 
خ��ود از ابتداي خردادماه را به ۱۱۶ واحد معادل 5.4 
درصد رس��اند و همچنين بازدهي 23.4۷ درصدي 
را از ابتداي س��ال جاري كسب كرد. همچنين نماد 
معامالتي شركت سهامي ذوب آهن با تغيير مالكيت 
۱4۸ ميليون سهم به ارزش بيش از 2۶4 ميليارد ريال، 

بيشترين حجم و ارزش معامالت را در ميان تمامي 
نمادهاي مورد معامله در بازارهاي فرابورسي از آن خود 
كرد. ديروز در ب��ازار اول و دوم به ترتيب ۱۱4 و 544 
ميليون سهم به ارزش معامالتي 4۹۱ و 2 هزار و ۷3۱ 
ميليارد ريال دست به دست شد. در بازار پايه نيز شاهد 
جابه جايي 433 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 5۱5 
ميليارد ريال بوديم تا بدين ترتيب پرونده معامالت بازار 
سهام در سومين روز كاري از هفته جاري بسته شود.

در بازار سهام فرابورس نماد »كگهر« با ۱3.۷ درصد 
و »نوين« با ۶.5 درصد رش��د قيمت به ترتيب اولين 
و دومين نمادي بودند كه بيش��ترين افزايش قيمت 
سهام را تجربه كردند. نمادهاي »افرا« و »بكهنوج« 
نيز در سمت مقابل با باالترين افت روزانه قيمت سهام 
روبه رو ش��دند. بازار ابزارهاي نوي��ن مالي نيز در روز 
سه شنبه ميزبان دادوس��تد ۱۹ ميليون ورقه شامل 
اوراق تسهيالت مسكن، اوراق بدهي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله به ارزش يك هزار و 52۷ 
ميليارد ريال بود. در اين بازار اس��ناد خزانه اسالمي 
م��ورد معامله نرخ موثر بازده تا سررس��يد 2۱.05 تا 
23.۹4 درصد را به ثبت رس��اند كه بيشترين نرخ به 
»اخزا۷۱3« با تاريخ سررسيد ۱۸ مرداد سال ۱400 

اختصاص داشت. 

افزايش۵۶۰۰واحديشاخصبورس
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس
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نحوهاجراييشدنمقررات
بازارپايهبررسيشد

در جلسه مشترك فرابورس ايران با روساي كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري ايران و كانون كارگزاران 
بورس و  اوراق بهادار، نحوه اجرايي شدن مقررات 

بازار پايه بررسي شد. 
به گزارش مديريت ارتباطات فرابورس ايران، طي 
اين نشست، عالوه بر بررسي نحوه اجرايي شدن 
مقررات  جديد بازار پايه، نظرات و ديدگاه هايي كه 
از سوي فعاالن بازار سرمايه پيرامون اين تغييرات 

در جريان است،  مورد ارزيابي قرار گرفت. 
پيش از اين نيز در مراحل تدوين مقررات جديد 
بازار پايه، روس��ا و  اعض��اي هيات مديره كانون 
كارگزاران بورس و اوراق به��ادار حضور موثري 

 داشتند. 
گفتني اس��ت كه در حال حاضر، معامالت بازار 
پايه در سه تابلو الف، ب و ج در حال انجام است اما 
مطابق با  دستورالعمل جديد كه در اسفندماه سال 
۹۷ ابالغ شد، به زودي شاهد انجام معامالت سهام 
ناشران اين بازار  در تابلوهاي »زرد«، »نارنجي« و 

»قرمز« خواهيم بود. 
در طبقه بندي جديد، تابلو »الف« بازار پايه حذف 
و تابلوهاي »ب« و »ج« اين بازار به تابلوهاي زرد، 

نارنجي و قرمز تبديل شده است. 

مصوباتكميتهگواهينامههاي
حرفهايبازارسرمايه

بر اساس اعالم مركز آموزش س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، چگونگي اجراي دستورالعمل نحوه 
تمديد گواهينامه هاي حرفه اي بازار س��رمايه، 

مصوب هيات مديره سازمان به روزرساني شد.
رييس مركز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اعالم اينكه كميت��ه گواهينامه هاي حرفه اي 
بازار س��رمايه مس��ووليت نظارت بر اجراي اين 
دستورالعمل را بر عهده دارد، به سنا گفت: براي 
تس��هيل روند اجراي تمدي��د گواهينامه هاي 
حرفه اي بازار سرمايه جلسات متعددي با حضور 
نمايندگان بورس ها و كانون ها، در سازمان بورس 
و اوراق بهادار تشكيل شد.شاهين احمدي افزود: 
به منظور سهولت در اجراي دستورالعمل، و رفاه 
متقاضيان تمديد، و با بررس��ي س��وابق شغلي، 
تحصيلي، و دوره هاي آموزشي حائز امتياز براي 
تمدي��د، تصميماتي اتخاذ ش��د؛ از جمله اينكه 
كميته راهبري آموزش بازار سرمايه در اسرع وقت 
نسبت به بازنگري و ابالغ دوره هاي آموزشي براي 
تمديد گواهي نامه هاي حرفه اي اقدام و بر ُحسن 
برگزاري دوره هاي آموزشي نظارت خواهد كرد .

وي ادام��ه داد: در خص��وص احتس��اب امتياز 
دوره هايي كه پيش از اين براي تمديد برگزار شده، 
به ميزان 50 درصد از امتيازات دوره هاي آموزشي، 
براي دوره جديد مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
همچنين دارندگان گواهي نامه هاي حرفه اي كه 
اعتبار گواهي نامه هاي آنان منقضي شده است، 
بايد حداكث��ر تا پايان مه��ر ۱3۹۸ براي تمديد 

گواهي نامه هاي خود اقدام كنند.
احمدي اظهار داشت: بر اين اساس، متقاضيان 
تمدي��د گواهي نامه هاي حرفه اي، بايد س��وابق 
تحصيلي و ش��غلي خود را برابر دس��تورالعمل 
تمديد به كانون مربوط ارايه دهند . كانون مربوط 
ه��م امتيازات هر ي��ك از متقاضي��ان تمديد را 
براساس سوابق تحصيلي و شغلي در قالب فرمت 
پيشهادي مركز آموزش محاسبه و به همراه تصوير 
مستندات دريافتي به سازمان ارسال خواهد كرد.

خاطرنشان مي شود: مركز آموزش پس از بررسي 
مس��تندات و امتيازات الزم، اس��امي افرادي را كه 
گواهي نام��ه آنان تمديد ش��ده اس��ت، به منظور 
تصميم گيري به بورس هاي مربوط اعالم خواهد كرد.

عرضهنفتخامدربورس
انرژيبايكتغييرجديد

نماينده شركت ملي نفت در بورس درباره عرضه 
نفت و ميعانات گازي در بورس گفت: ديروز براي 
نخستين بار نفت خام سنگين بر اساس شيوه نامه 

ابالغي سال ۱3۹۸ در بورس عرضه شد.
اميرحسين تبيانيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه بر اساس اطالعيه عرضه، اين محصول در 
بورس ۶4.2۹ س��نت در نظر گرفته شده است، 
اظهار كرد: مبناي قيمت گذاري فوب خارك به 
مقصد مديترانه است و بر همين اساس نيز قيمت 
اعالم شده و شيوه تسويه حساب و بارگيري نيز 

طبق شيوه نامه ابالغي اجرا خواهد شد.
به گفته وي، بر اساس اطالعيه حداقل بارگيري 
35 هزار بشكه و واحدهاي قابل معامله نيز ۱000 
بشكه روي تابلو در نظر گرفته شده است. درباره 
نفت خام سبك نيز بايد گفت كه يك بار در هفته 
گذشته عرضه صورت گرفت اما هفته آينده نيز 

شاهد عرضه مجدد خواهيم بود.
نماينده شركت ملي نفت در بورس از عرضه نفت 
و ميعانات گازي در بورس افزود: معمواًل عرضه، 
سه شنبه ها صورت مي گيرد اما با توجه به اينكه 
سه شنبه هفته آينده تعطيل است، دوشنبه آتي 
دو ميليون بش��كه ميعانات گازي پارس جنوبي 
با قيمت ۹5 درصد قيمت نف��ت خام دبي روي 
تابلو عرضه خواهد شد كه اطالعيه آن نيز منتشر 
شده است.تبيانيان درباره پيش بيني هاي صورت 
گرفته براي اس��تقبال از عرض��ه گفت: تعدادي 
متقاضي وجود دارد اما بايد براي مشخص شدن 
نتيجه نهايي منتظر ماند.بيستم فروردين ماه براي 
نخستين بار در سال ۱3۹۸ و براي نهمين بار در 
تاريخ بورس، نفت خام سبك شركت ملي نفت 
ايران در رينگ بين الملل��ي بورس انرژي عرضه 
شد اما در نهايت هيچ مش��تري در طرف تقاضا 
سفارش��ي ثبت نكرد و نفت خام سبك ايران در 

بورس بي مشتري ماند.

ديدگاه

درآمد»شخارك«افزايشيبود
شركت پتروش��يمي خارگ در دوره دو ماهه منتهي 
به پايان ارديبهش��ت ماه ۱3۹۸، معادل 5 هزار و 340 
ميليارد و 2۸3 ميليون ري��ال از محصوالت خود را به 
فروش رساند كه نس��بت به دوره مشابه در سال پيش 
رشد ۸۹ درصدي را نش��ان مي دهد. به گزارش پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، شركت پتروشيمي خارگ 
با سرمايه 2 هزار ميليارد ريال گزارش فعاليت يك ماهه 
منتهي به پايان ارديبهشت ماه سال جاري را منتشر كرد. 
شركت پتروش��يمي خارك در دوره يك ماهه منتهي 
به پايان ارديبهشت ماه س��ال جاري، معادل 2 هزار و 
۸44 ميلي��ارد و 4۷5 ميليون ريال از محصوالت خود 

را به فروش رس��انده است. بررسي آمار توليد و فروش 
اين ش��ركت نش��ان مي دهد در اين دوره »متانول« با 
توليد 5۷ هزار و 202 تن در صدر بيش��ترين توليد در 
بين محصوالت شركت پتروشيمي خارگ قرار داشته 
است. در اين دوره يك ماهه، همين محصول نيز با فروش 
45 هزار و 4۸ تن در صدر فروش هاي ارديبهشت ماه 
»شخارك« قرار گرفت. شركت پتروشيمي خارگ از 
ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، 
معادل 5 ه��زار و 340 ميلي��ارد و 2۸3 ميليون ريال 
محصول به فروش رسانده است كه نسبت به دوره مشابه 
در سال پيش از رشد ۸۹ درصدي برخوردار بوده است.

رويخطشركتها



تشكلها6نظر

مسووالن اتاق  بازرگاني: 

رايزن بازرگاني ايران در افغانستان عنوان كرد عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد: 

نظر  تشكل هاي بخش خصوصي در تصميمات جايي  ندارد

رشد نفوذ ايران در حوزه زيرساخت در افغانستانحل مشكل سومار؛ فعاليت مشترك كارگران ايراني و عراقي در مرز

مشكالت صادرات محصوالت كشاورزي همچنان پابرجاست

ش��امگاه چهارش��نبه، اول خردادم��اه 1398، 
رييس جمهوري، ميزبان فعاالن اقتصادي و كارآفرينان 
بود. مراس��مي كه فع��االن اقتص��ادي فرصت كردند 
مستقيم با رييس جمهور مسائل و مشكالت موجود در 
حوزه اقتصاد را مطرح كرده و براي آن راهكار ارايه دهند.

در آن جلسه غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران با نشان دادن كتابچه 
آبي رنگ قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار، خطاب 
به رييس جمهور گفت: »شما اين كتابچه آبي را به خوبي 
مي شناس��يد و بارها از طريق تلويزيون آن را نش��ان 
داده ايد ام��ا آيا مي دانيد كه تا امروز كمتر از 20 درصد 
آن اجرايي شده و 80 درصد آن همچنان دست نخورده 
باقي مانده است؟« به گفته ش��افعي، اقتصاد ايران در 
شرايط حاضر بيش از هر زماني نيازمند بهبود فضاي 
كس��ب وكار مخصوصا مواد 2، 3 و 24 اين قانون است 
و تأكيد رييس دولت بر اج��راي آن بيش از هر زماني 

ضرورت تام دارد.
بحث نقش تشكل ها در اقتصاد سال ها مطرح بوده است 
و قوانيني مانند قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار 
كه به آن اشاره ش��د و در عين حال قوانيني همچون 
قانون حمايت از توليد و قانون برنامه پنجم توسعه در 
اين خصوص تأكيد داشت. اما تشكل ها رشد چنداني 
پيدا نكرد. بخشي از مش��كل به بازي نگرفته شدن در 
تصميمات دولتي بود و بخشي ديگر عدم استفاده كامل 

از پتانسيل هاي تشكل ها توسط اتاق.

   دولت موظف به گرفتن نظر تشكل ها بود
در همين زمينه نادر س��يف، معاون تشكل هاي اتاق 
اي��ران درباره ماده 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر محيط 
كسب وكار مي گويد: طبق اين مواد قانون، دولت مكلف 
است در مراحل بررس��ي موضوعات مربوط به محيط 
كسب وكار براي اصالح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، 
نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكل هاي ذي ربطي 
كه عضو اتاق ها نيس��تند، اعم از كارفرمايي و كارگري 
را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به 

جلسات تصميم گيري دعوت كند.
به گفته سيف، به اين مواد قانون بهبود مستمر محيط 
كسب وكار در اجرا توجه نمي شود در حالي كه با وجود 

اينكه اين قانون خيلي پيشرفته و راهگشا است.
س��يف به ماده 5 اين قانون اش��اره مي كن��د: اتاق ها 
مكلفند فهرس��ت ملي تشكل هاي اقتصادي را تهيه و 
تغييرات آن را اعالم كنند. در آن دسته از فعاليت هاي 

اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق ها موظفند 
براي س��اماندهي، ايجاد و ثبت تشكل هاي اقتصادي 
فعال زمينه هاي الزم را ايجاد كنند و در فعاليت هايي 
كه تش��كل هاي م��وازي وج��ود دارد، زمين��ه ادغام، 
شبكه سازي، يكپارچه س��ازي و انسجام تشكل هاي 
موازي را فراهم كنند. او در ادامه مي گويد: با وجود اينكه 
در اين قانون به صراحت اتاق ايران موظف ش��ده براي 
س��اماندهي، ايجاد و ثبت تشكل ها اقدام كند، ولي در 
عمل مي بينيم هر وزارتخانه براي خود تشكل اقتصادي 
مجزايي تشكيل مي دهد؛ اين خالف قانون است؛ عمال 
قوه مجريه به عنوان مجري قانون، قانون شكني مي كند.

او ادامه مي دهد: اگر اين قانون اجرا ش��ود، بخش��ي از 
مشكالت بخش خصوصي حل مي شود.

سيف در پاسخ به اين س��وال كه در چه حوزه هايي به 
تشكل هاي اقتصادي براي مشورت مراجعه شده است؟ 
مي گويد: ما بيش از 200 تشكل در كشور و حدود 14 
تشكل باالدستي و فدراسيون داريم كه در حوزه هاي 

خود صاحب نام هس��تند. اما اينكه دولت به كدام يك 
رجوع مي كند، آمار دقيقي در دس��ت نيست. اما آنچه 
مسلم است در موضوع كالن اقتصادي، قوانين و مقررات 
به اين تشكل هاي اقتصادي مراجعه نمي شود و نظر آنها 
اخذ نمي شود يا اينكه درنهايت اگر هم نظرخواهي انجام 

شود، اين نظرات در روند تصميم گيري ها اثري ندارد.
او ادامه مي دهد: در تصميم گيري هاي كالن اقتصادي 
حتي از خ��ود اتاق ايران نظر خواس��ته نش��ده يا اگر 
هم نظري خواسته ش��ده، توجهي به آن نش��ده است. 
درواقع نظ��رات اين تش��كل ها مورد توج��ه و مداقه 

دستگاه ها قرار نمي گيرد.
او مش��كل ريش��ه اي اين حوزه را اينگون��ه ارزيابي 
مي كند: سياس��تگذاران، تصميم گي��ران و مجريان 
كشور به نقش بخش خصوصي توجه ندارند. تا وقتي 
باور ب��ه اقتصاد خصوصي در هم��ه اركان حاكميت 
نهادينه نشود، نه به اجرايي شدن كامل قانون بهبود 
مستمر محيط كس��ب وكار توجه مي شود و نه نقش 

بخش خصوص��ي واقعي پذيرفته مي ش��ود. او ادامه 
مي دهد: راه رهايي از شرايط خاص اقتصاد توجه به 
نظرات و دغدغه هاي بخش خصوصي واقعي اس��ت. 
بايد در سياستگذاري هاي كالن اقتصادي به نظرات 
بخش خصوصي واقعي توجه ش��ود؛ در حالي كه در 
دو، سه سال اخير دولت مدام با تغيير نظرات، رويه ها 
و ش��يوه ها به ض��رر توليد و بخ��ش خصوصي عمل 
كرده است. او حلقه ارتباط بخش خصوصي و دولت را 
اينگونه تبيين مي كند: وقتي صحبت از مشاوره اتاق 
ايران مي كنيم، اين نقش نبايد صوري باش��د. مشاور 
وقتي نظر مشورتي مي دهد، بايد تصميم گير از آن بهره 
ببرد ولي متاسفانه در شرايط حاضر، دولت به نظرات 

مشاور هيچ توجهي ندارد.

   نياز به قدرت گرفتن تشكل ها در اتاق
از س��وي ديگر نايب رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد 
اس��ت با توجه به لزوم پيگيري خواس��ته هاي بخش 

خصوصي در ابعاد مختلف قدرت گرفتن تشكل ها در 
اتاق بازرگاني اهميت بسياري دارد.

حسين سالح ورزي اظهار كرد: ارتباط اتاق بازرگاني و 
تشكل هاي اقتصادي يك ارتباط استراتژيك و پيچيده 
است زيرا اين تشكل ها ركن مهمي از اقتصاد ايران به 
شمار مي رود و در پيگيري مطالبات بخش خصوصي 

نيز اهميت جدي دارد.
به گفته وي يكي از معضالتي كه در طول س��ال هاي 
گذش��ته همواره اتاق بازرگاني با آن مواجه بوده است، 
بحث انباشت مطالبات، اطالعات و تقاضاهاي فعاالن 
اقتصادي اس��ت. در اين حوزه تشكل ها مي توانند اين 
حجم سنگين اطالعات را دسته بندي و اولويت گذاري 

كنند تا بر اساس ميزان اهميت، اهداف پيگيري شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني اي��ران در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با بيان اينكه اتاق بازرگاني براي اينكه 
بتواند نقش آفريني خود در عرصه اقتصاد را گسترش 
دهد، نياز به افزايش نفوذ خود ميان فعاالن اقتصادي 
دارد، در اين باره توضيح داد: در صورتي كه ارتباط اتاق 
از يك سو با تشكل ها و از س��وي ديگر با دستگاه هاي 
حكومتي تقويت شود مي توان اين انتظار را داشت كه 
با شكل گيري يك رابطه درس��ت دغدغه هاي بخش 
خصوص��ي به بهترين نح��و ممكن به دس��تگاه هاي 

تصميم گير و مجري انتقال پيدا كند.
س��الح ورزي ادامه داد: مش��اوره اتاق با دستگاه هاي 
سياستگذار در عرصه اقتصاد جز با ارايه اطالعات دقيق 
و راه حل هاي عملياتي ممكن نيست. بنابراين با حفظ 
ارتباط با بخش خصوصي دغدغه ها و اولويت ها شنيده 
شده و با بررسي هاي نهايي بايد آنچه بيشترين اهميت 

را براي آينده اقتصاد كشور دارد، انتقال داد.
به گفته وي در طول س��ال هاي گذشته اتاق بازرگاني 
تالش كرده است رابطه خود با تشكل هاي اقتصادي را 
بهبود ببخشد و مسائلي همچون طراحي نظام تقسيم 
كار، ش��كل دهي به تشكل هاي باالدس��تي، ارزيابي 
اين تشكل ها و حمايت و پش��تيباني از آنها بخشي از 

برنامه هايي بوده كه در اين سال ها اجرايي شده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اهميت تداوم 
حمايت از تش��كل هاي اقتصادي، خاطرنش��ان كرد: 
مسائلي همچون تمركز بر توسعه ظرفيت فدراسيون ها، 
اجراي طرح هاي مشاوره اي و پروژه هاي همسوساز و 
بهبود حضور تش��كل ها در نظام تصميم گيري اتاق از 
جمله مسائلي است كه بايد در سال هاي پيش رو براي 

آنها برنامه ريزي هاي دقيق انجام شود.

به دنب��ال وقفه يك هفته اي در فعاليت بازارچه س��ومار، رييس اتاق 
كرمانشاه از رفع مش��كالت مبادالت تجاري مرز سومار از امروز خبر 
داد و خاطرنشان كرد: اميدواريم ديگر شاهد بروز چنين مشكالتي در 

اين مرز مهم نباشيم.
كيوان كاشفي با اعالم اين خبر افزود: مرز سومار از زمان آغاز فعاليت 
خود به دليل موقعيت سوق الجيش��ي كه داشت در فاصله كوتاهي با 
حجم زيادي از مبادالت تجاري، بارها و كاميون مواجه شد؛ به گونه اي 
كه در برخي از روزها 300 تا 500 كاميون در اين مرز تردد داشت. به 
دليل برخي از محدوديت هايي كه در زيرساخت هاي اين مرز وجود 
داشت و براي تسريع درروند تخليه و بارگيري، مجبور شديم مقداري از 
فضاي تخليه و بارگيري را به آن سوي مرز و در خاك عراق منتقل كنيم. 
رييس اتاق كرمانشاه بابيان اينكه بعد از مدتي طرف عراقي مدعي شد 
كه كارگران بيكار عراقي هم بايد از مزيت اين مرز بهره مند شوند، تصريح 
كرد: بر اساس يك قرارداد نانوشته در سمت ايراني مرز سومار كارگران 
ايراني و در س��مت عراق نيز سه تا چهار روز در هفته كارگران ايراني و 
مابقي روزها كارگران عراقي مشغول به كار شدند. كاشفي گفت: اخيرا 
طرف عراقي اعالم كرد كار تخليه و بارگيري در سمت عراق بايد صرفا 
توسط كارگران عراقي انجام شود و اين امر باعث نگراني حدود 400 

كارگر ايراني مرز سومار شد.
وي بابيان اينكه اين مشكالت باعث شد براي مدتي دپو كاالها را در مرز 
داشته باشيم، افزود: براي جلوگيري از مشكالت بيشتر اعالم شد كه 
اين مرز فعال بسته است تا بتوانيم مشكالت پيش آمده را مرتفع كنيم.

رييس اتاق كرمانشاه با اشاره به رايزني هاي اخير كه با حضور مسووالن 
ايراني و عراقي انجام شد، اظهار كرد: در تفاهمنامه مكتوب مقرر شد 
سه روز در هفته در سمت عراق كارگران ايراني و سه روز نيز كارگران 
عراقي مشغول به كار باشند. به گفته كاشفي با حل مشكالت از امروز 
تردد و مبادالت تجاري در مرز سومار به حالت قبل بازگشته و مشكلي 
براي حمل ونقل بار و تردد كاميون ها وجود ندارد. رييس اتاق كرمانشاه 
ابراز اميدواري كرد تا با فراهم ش��دن زيرساخت هاي مرزي در استان 
ديگر شاهد چنين مش��كالتي در مرزهاي كرمانشاه و از دست رفتن 

پتانسيل هاي صادراتي استان نباشيم.
وي بر لزوم بهبود زيرس��اخت هاي مرزي استان تأكيد كرد و افزود: تا 
جايي كه امكان دارد بايد جلوي چنين تعطيلي هايي گرفته شود و حتي 

به سمت 24 ساعته شدن مرزها حركت كنيم.
31  ارديبهش��ت، علي اكبر ش��اماني مدي��ركل دفتر ص��ادرات در 
بخش��نامه اي به كليه گمركات اجرايي موضوع »خودداري از ارسال 
كاالهاي صادراتي به مرز سومار« را ابالغ كرد. با توجه به اهميت روابط 
تجاري ايران و عراق، مرز سومار نقش حايز اهميتي در مبادالت تجاري 

دو كشور دارد.
سومار در فاصله 90 كيلومتري شهر قصر شيرين واقع شده است و با 
 عراق 8۶ كيلومتر مرز مشترك دارد. اين بخش داراي 2 شهر سومار و

 نفت شهر و 13 روستاست و اين بازارچه مرزي فاصله حمل كاال را به 
بغداد كوتاه تر كرده است و اكنون عمده كاال از اين معبر به استان هاي 

شرقي عراق صادر مي شود. 

تحوالت اخير در حوزه تجارت افغانستان نشان مي دهد به خصوص پس 
از افتتاح بندر چابهار، روند رونق تجارت در اين كشور شتاب بيشتري پيدا 
كرده است و اين به معناي استقبال از سرمايه گذاري ها و تعامل بيشتر 
كشورهاي همسايه است. محمدرضا كريم زاده، رايزن بازرگاني ايران در 
افغانس��تان در گفت وگو با اگزيم نيوز گفت: روند صادرات كشورمان به 
افغانستان طي س��ال هاي اخير از رشد و تنوع مناسبي برخوردار بوده و 
حضور موثرتر شركت هاي ايراني در بازار افغانستان به خصوص برندهاي 
شناخته شده كماكان توصيه مي شود. وي با تاكيد بر اينكه يك سياست 
مطلوب در جهت س��رمايه گذاري و همكاري اقتصادي مي تواند توليد 
مشترك و انتقال بخشي از خطوط توليد كاال باشد گفت: در همين راستا 
سال هاي گذشته اولين نمايشگاه ماشين آالت توليد را در كابل با دستور 
وزير محترم وقت صنعت، معدن و تجارت برپا شد. كريم زاده با اشاره به 
اينكه نگاه وزير محترم صمت و رييس كل محترم سازمان توسعه تجارت 
ايران هم در مقطع فعلي سياست توسعه روابط با همسايگان من جمله 
افغانستان است، گفت: الزامات و توصيه هميشگي اين وزارتخانه، توجه 
به عرضه محصوالت و توليدات با كيفيت، رصد مستمر بازار و داشتن نگاه 
بلندمدت براي حفظ و توس��عه بازار كاالها و توليدات و خدمات است؛ 
استمرار نگاه مثبت مصرف كننده افغان به كاالي ايراني ضامن پايداري 
تجارت با اين كشور خواهد بود. رايزن بازرگاني ايران در افغانستان تاكيد 
كرد: همكاري ها در حوزه هاي ترانزيت با ظرفيت استان هاي هم مرز با 

افغانستان و بهره گيري از ظرفيت هاي چابهار اهميت ويژه اي دارد.
كريم زاده همكاري در حوزه معادن و ف��رآوري مواد معدني و صادرات 

به كش��ورهاي ثالث را براي كش��ور مهم ارزيابي كرد و گفت: حضور در 
پروژه هاي خدمات فني و مهندسي و زيرس��اخت ها در افغانستان نيز 
موضوع قابل مالحظه اي است كه عالوه بر اهميت براي فعاالن اقتصادي 
كشور براي افغانستان نيز جذابيت هاي ويژه اي دارد. وي الزمه افزايش 
ظرفيت ها را در توسعه تعامل تجاري با افغانستان، كار مجدانه دانست و 
گفت: ضروريست با برنامه ريزي و اهتمام بيشتر زمينه را براي تسهيل 
تعامالت تجاري في مابين فراهم ك��رد در غير اين صورت به طور قطع 
اين روند افزايشي نخواهد بود. رايزن بازرگاني ايران در افغانستان اظهار 
اميدواري كرد، تش��كل هاي مختلف در كشورمان براي توسعه حضور 
در بازار افغانس��تان، به تناسب سهم و نقش��ي كه مي توانند ايفا كنند، 
برنامه ريزي داش��ته باش��ند؛ قطعا اعزام و پذيرش هيات ها از دو طرف 
مي تواند به نزديكي ديدگاه ها و شناخت موثرتر ظرفيت ها كمك كند. 
به گزارش اگزيم نيوز اخيرا از طرف بانك جهاني، افغانس��تان به عنوان 
بهترين اصالح كننده در سيستم تجارت و صنايع شناخته شده به نظر 
مي رسد تالش ها براي بهبود وضعيت سرمايه گذاري در اين كشور آغاز 
شده است. به گفته اجمل احمدي، سرپرست وزارت تجارت افغانستان، 
افغانستان ساالنه بيش از 7 ميليارد دالر واردات دارد و در مقابل كمتر از 
يك ميليارد دالر به ديگر كشورها كاال صادر مي كند. احمدي در هفته 
صنعت اافغانستان با بيان اينكه با ايجاد دهليز هوايي، زميني و بندري 
از سال 2017 ميالدي تاكنون، بيش از ۶ هزار پرواز انجام شده گفت: در 
اين پروازها ۶800 تن كاال از افغانستان، به ديگر كشورها ارسال شده كه 

بيش از 150 ميليون دالر براي آنان عايدي داشته است.

هر از گاهي صادرات محصوالت كش��اورزي به سبب 
تصميمات يك شبه مس��ووالن در اتاق هاي در بسته با 
مشكالتي روبرو مي شود كه اين امر موجب شده است تا 
صادركنندگان ديگر در بازار هاي هدف جايگاهي نداشته 
باشند. با توجه به خروج صادرات محصوالت كشاورزي از 
ريل اصلي، بسياري از صادركنندگان واقعي كه سال ها 
در اين حوزه فعاليت داشتند، از ميدان خارج شدند كه 
اين امر بر آشفتگي بازار و كمبود محصوالت كشاورزي 
به واسطه حضور تجار خارجي در ميادين عمده فروشي 
و استفاده از كارت هاي يك بار مصرف دامن زد. بسياري 
از مس��ووالن بر اين باورند كه با توجه به ريسك باالي 
توليد و فساد پذيري محصوالت ميوه و تره بار، بسياري 
از صادركنندگان به سبب اتخاذ تصميمات يك شبه و 
مسائل و مشكالت پيش روي صادرات حاضر به ادامه 
اين امر نيستند، در حالي كه در شرايط فعلي تحريم ارز 
آوري از اهميت بااليي در كشور برخوردار است. حال به 
سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين وضعيت 
صادرات، مسائل و مشكالت پيش روي صادركنندگان 
و علت حضور تجار خارجي در ميادين ميوه و تره بار كه 

انحصار بازار داخل است، با خبر شويم. 

  صادركنندگان واقعي از ميدان 
خارج شدند

رضا نوراني ،رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
با اشاره به اينكه صادرات محصوالت كشاورزي از ريل 

خارج شده است، بيان كرد: در حال حاضر تجار خارجي 
به مزارع، باغات و ميادين عمده فروشي كه در انحصار 
بخش داخلي است، ورود پيدا كرده و با خريد بي رويه و 

جارو زدن بازار بر نوسان قيمت در بازار دامن مي زنند.
وي افزود: با توجه به مش��كالت پيش روي صادرات و 
ريس��ك باالي توليد و فساد پذيري محصوالت ميوه و 

تره بار، صادركنندگان واقعي از ميدان خارج شدند.
به گفته نوراني، با توجه به شرايط فعلي تحريم و ساير 
هزينه ه��اي جانبي، صادرات محصوالت كش��اورزي 

به طور مويرگي در حال انجام است.
رييس اتحادي��ه محصوالت كش��اورزي ادام��ه داد: 
هم اكنون تجار خارجي وارد بازار عمده فروشي مي شوند 
و ب��ا هر قيمتي اقدام به خريد محصوالت كش��اورزي 
مي كنند كه در نهايت با كمب��ود در بازار، قيمت ها را 

افزايش مي دهند.
وي با اشاره به اينكه صادرات محصوالت كشاورزي با 
كارت هاي يك بار مصرف در حال انجام است، بيان كرد: 
در ايام قبل از عيد تجار خارجي با خريد بي رويه سيب 
و پرتقال از ميادين عمده فروشي، زمينه را براي عرضه 
محصول در ب��ازار داخل كاهش دادند كه در نهايت به 
س��بب افزايش قيمت، صادرات اين 2 محصول تا 15 

فروردين ممنوع اعالم شد.
رييس اتحاديه محصوالت كشاورزي با بيان اينكه هر 
از گاه��ي صادرات بي رويه محص��والت در بازار داخل 
نوساناتي را ايجاد مي كند، گفت: وزارت جهاد كشاورزي، 

سازمان توسعه تجارت و تشكل هاي مربوط با يكديگر 
بايد برنامه ريزي كنند تا كمبود محص��والت در بازار 

داخل بر نوسان قيمت دامن نزند.
وي ب��ا بيان اينك��ه ورود صادركنن��دگان غير واقعي 
معضالت متعددي را به همراه دارد، تصريح كرد: اتخاذ 
تصميمات يك شبه براي صادرات و ممنوعيت صادرات، 
تصميم بانك مركزي براي بازگردان��دن ارز به داخل 
تهديدي براي صادركنندگان به شمار مي رود كه با اين 
وجود تنها تعداد معدودي از صادركنندگان واقعي وارد 
بازار س��ال 98 خواهند شد، در حالي كه با بازگرداندن 
صادرات ب��ه ريل اصلي، صادركنن��دگان واقعي ورود 

پيدا مي كنند.

 تصميمات يك شبه توليد محصوالت را دچار 
مشكل مي كند

مجتبي شادلو نايب رييس اتحاديه باغداران با اشاره به 
راهكار برقراري تعادل قيمت محصوالت كشاورزي در 
بازار اظهار كرد: براساس آرمان نظام مقدس جمهوري 
اسالمي و برنامه چشم انداز 20 ساله، حداقل بايد براي 
300 ميليون نفر جمعي��ت غذا تامين كنيم كه با اين 
وجود اگر برنامه منظمي براي بخش صادرات داش��ته 
باشيم، بدون ترديد براي تامين بازار مشكلي نخواهيم 

داشت.
وي اف��زود: در ش��رايط كنون��ي تحري��م، از لحاظ 
اقتصادي شرايط سختي داريم كه براي بيرون آمدن 

از اقتصاد فعلي نبايد صادرات را رها كنيم.
شادلو ادامه داد: با توجه به آنكه به دست آوردن بازار هاي 
صادراتي با هزينه هاي سنگيني همراه است، پس نبايد 
بازار هاي صادراتي را از دست بدهيم تا كشور هاي ثالث 

بتوانند فرصت هاي صادراتي را از ما بگيرند.
اين مقام مسوول با اش��اره به اينكه توليد محصوالت 
كشاورزي طي سال هاي بعد از انقالب از 20 ميليون به 
120 ميليون تن افزايش يافته است، بيان كرد: با توجه به 
افزايش بارندگي ها و شرايط مساعد اقليمي، برنامه ريزي 
صادرات بايد به گونه اي صورت گيرد تا خللي به توليد 

داخل وارد نشود.
وي با اشاره به اينكه امسال در توليد محصوالت زراعي، 
باغي و س��بزي و صيفي شرايط مساعدي داريم، بيان 
كرد: افزايش ميزان بارش و رحمت الهي موجب ش��د 
تا بسياري از مناطق كه در س��ال هاي گذشته امكان 
كشت محصول به سبب كم آبي وجود نداشت، به زير 

كشت بروند.
شادلو با انتقاد از تصميمات يك شبه مسووالن مبني 
بر ممنوعيت ص��ادرات گفت: ص��ادرات محصوالت 
كش��اورزي نباي��د مقطع��ي اتف��اق بيفتد چ��را كه 
ممنوعيت هاي يك شبه صادرات موجب شده است تا 

حداقل فرصت هاي صادراتي را از دست بدهيم.
نايب رييس اتحاديه باغداران در پايان تصريح كرد: 
با وجود ريس��ك باالي توليد، توليدكنندگان نبايد 
دغدغه و نگران بازار محصوالت شان را داشته باشند، 

از اين رو استمرار صادرات محصوالت كشاورزي يك 
ضرورت به شمار مي رود.

  افزاي�ش تعرفه؛ راه�كار تعادل محصوالت 
كشاورزي

حسن صابري رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي 
ميوه و تره با انتقاد از اين مساله كه صادرات محصوالت 
كشاورزي با فراز و فرود هاي بسياري روبروست، اظهار 
كرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و فاصله قيمت محصوالت 
در ب��ازار داخل و صادرات، بس��ياري از تج��ار با ازدياد 
صادرات محصوالت كشاورزي و كمبود در بازار داخل 

بر افزايش قيمت دامن مي زنند.
وي افزود: با توجه به افزايش توليد محصوالت كشاورزي 
بايد براي صادرات برنامه ريزي منسجمي صورت گيرد تا 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان متحمل زيان نشوند.

صاب��ري افزاي��ش تعرف��ه را راهكار مناس��ب تعادل 
محصوالت كشاورزي دانست و گفت: دريافت تعرفه از 
صادركنندگان بر تعادل صادرات و حفظ بازار داخل و 

صادرات تاثير بسزايي دارد.
ريي��س اتحادي��ه بارفروش��ان در پاي��ان صادرات 
محصوالت كش��اورزي را امري ضروري دانس��ت و 
گفت: صادركنندگان به سبب سود هاي غيرمنطقي 
صادرات و خالي كردن انبار ها بر بازار داخل نوساناتي 
را ايجاد مي كنند كه افزايش تعرفه بر كنترل قيمت 

و بازار تاثير بسزايي دارد.
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26 خرداد چه كسي بر صندلي 
رياست اتاق خواهد نشست؟

احمد آزادمرد|
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران|

با پايان يافتن ماراتن انتخابات هيات نمايندگان 
دوره نهم اتاق هاي بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران در 34 اتاق كه با نامزدي 1547 
نفر در سراسر كشور برگزار شد و طي شدن مهلت 
اعتراض��ات و اعالم نهايي نتايج توس��ط انجمن 
نظارت بر انتخابات، حال همه چشم ها به سوي 
هيات رييس��ه اتاق ايران دوخته شده است. چه 
آناني كه به هر عنوان معترض به نتيجه انتخابات 
بودند وچه كساني كه نامشان در رديف منتخبين 
اعالم شده به اهميت انتخاب هيات رييسه اتاق 

ايران واقف هستند.
عالقه مندان به ات��اق و صاحب نظران كه از قبل 
در انتخابات سراس��ري با گردهمايي و تشكيل 
گروه هاي دوستي و همبس��تگي براي پيروزي 
تالش مي كردند در مرحله بعد براي پيروزي در 
انتخابات اتاق هاي استاني تالش كردند و امروز 
مي دانند مرحله نهايي بحث هيات رييس��ه اتاق 
ايران اس��ت. طبيعتا جريان هاي مختلف در اين 
مرحله با تشكيل گروه هاي خصوصي و عمومي و 
شبكه هاي مجازي اقدام به اطالع رساني و به طور 
تلويحي معرفي نامزد مورد عالقه خود مي كنند.

در ميان گروه هاي ش��ناخته شده، گروه شوراي 
روساي استان ها كه از نمايندگان 34 اتاق تشكل 
شده است بيشترين راي را در اختيار دارد. اما در 
انتخابات رييس و نايب رييس ميان دوره اي هشتم 
اين قدرت و همبستگي الزم را نتوانستند به رخ 
مركز نشينان بكشانند!! زيرا در حالي كه در جلسه 
روساي اتاق هاي استان ها نسبت به معرفي يك 
نامزد واحد براي معرفي ب��ه عنوان نايب رييس 
اتاق توافق شده بود اين توافق خيلي زود در هم 
شكست و فرد ديگري از ميان همين گروه خود 
را نامزد نايب رييس��ي ك��رد و راي اعتماد هيات 

نمايندگان را نيز به دست آورد.
گروه ديگري كه اتفاقا همبستگي بيشتري در آنان 
ديده مي شود اعضاي 40 نفره هيات نمايندگان 
اتاق تهران هستند كه 20 نماينده دولت را نيز در 

كنار خود مي بينند.
از گروه هاي ديگر كه نزديك به گروه تهران هستند 
مي توان به تشكل هاي صنايع غذايي و تشكل هايي 
كه با تفكر اين گروه همسو هستند اشاره كرد. اين 
گروه با محوريت مهندس محمد مرتضوي رييس 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي و تالش خستگي 
ناپذير كاوه زرگران دبيركل كانون شكل گرفت. 
اين گروه در اين دوره نيز در انتخابات داراي تأثير 
و در تعيين هيات رييس��ه اتاق نهم نقش آفرين 

خواهد بود.
با اي��ن مقدمه و صرف نظ��ر از س��اير گروه ها و 
شبكه هاي فعال الكترونيكي و مجازي بي مناسبت 
نيست كه نيم نگاهي به كرسي رياست دوره نهم 
داشته باشيم و به دنبال مطرح شده و گفت وگوي 
اعضا به حدس و گمان بپردازيم كه شانس و اقبال 

در ميان مدعيان با كيست؟
در ميان كانديداهاي رياست 4 اسم بيشتر از همه 
بر سر زبان ها است. اول آقاي غالمحسين شافعي 
رييس فعلي اتاق، دوم آقاي خوانس��اري رييس 
دوره هشتم و نهم اتاق تهران، يونس ژائله رييس 
جديد اتاق تبريز و حسين سالح ورزي نايب رييس 
اتاق ايران در دوره هشتم. در ميان اين 4 كانديدا 
كه نام برده شد و افراد ديگري كه شايد بعدا روشن 
شود آقاي شافعي به لحاظ داشتن بيشترين سابقه 
در هيات رييسه اتاق ايران، داشتن موضعي آرام 
و همچنين خواستگاه اتاق استاني راي خوبي از 
استان ها دارد و به خاطر رابطه خوب با تهراني ها 
به خاطر رابطه با تهراني داراي ش��انس بس��يار 
زيادي است. اما در صورتي كه تعداد كانديداهاي 
شهرستان ها عالوه بر ايشان 2 نفر ديگر كه نام شان 
مطرح شد و احيانا فرد ديگري مطرح شود آراي 
شكسته شده و رياست اتاق به نام آقاي خوانساري 

رقم خواهد خورد.
آقاي خوانس��اري آراي يك دس��ت تهران را در 
اختي��ار دارد و در عي��ن ح��ال مهندس محمد 
مرتضوي كه بيشترين آراي تشكل ها را در اختيار 

دارد او را همراهي خواهد كرد. 
آق��اي ژائله رييس ات��اق تبريز ب��ا وجود كمك 
دوستانش راه دشواري در پيش دارد و در صورتي 
كه موفق ش��ود كه اقدام به تش��كيل گروه هاي 
هوادار و جلب حمايت قدرتمندان كند ش��انس 

خواهد داشت. 
آقاي سالح ورزي نيز از بدو قرار گرفتن در جاي 
آقاي شافعي به عنوان نايب رييس به دنبال جايگاه 
فعلي شافعي يعني رياس��ت بود و با جلب نظر و 
گفت وگو با افراد مختلف زمينه را براي جانشيني 
خود به جاي شافعي فراهم مي كرد اما نپذيرفتن 
نظر دوره قبل روساي اتاق هايااستان ها در معرفي 
نماينده واحد و همچنين هجمه اي كه به ايشان 
شروع شده است امكان حفظ جايگاه فعلي ايشان 

هم در اتاق را در حالت ابهام قرار داده است. 
در قس��مت نايب رييس��ي اتاق با انصراف آقاي 
پدرام سلطاني تئوريس��ين و دكترين انتخابات 
دوره هش��تم حداقل يك تغيير در هيات رييسه 
قطعي اس��ت و به صورت قطعي بايد افرادي به 
هيات رييسه اضافه شوند. با اين شرايط اين بحث 
كامال مطرح است كه نفرات جديد هيات رييسه 
بايد بتوانند به وزن هيات رييس��ه بيفزايند. اتاق 
در ش��رايط فعلي نياز به اف��رادي دارد كه با همه 
گروه ها ارتباط مناس��بي داش��ته باشند، از بدنه 
بخش خصوصي باشند و درد و مشكالت بخش 
خصوصي را بدانند و بتوانند بدون ترس در احقاق 

حقوق بخش خصوصي بكوشند.
اما هرچه كه باش��د بايد منتظر بود تا 2۶ خرداد 
ماه تا ببينيم هيات نمايندگان به چه كساني راي 
خواهد داد، تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد.
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2 منبع دولتي هند از تمايل اين كشور براي تداوم واردات نفت خام از ايران خبر دادند 
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ديروز، نش��ريه دپرينت چاپ هند نوشت كه 2 منبع آگاه 
دولتي به اين رسانه گفته اند دولت هند خواهان ادامه يافتن 
واردات نفت خام از ايران است و مقامات اين كشور به دنبال 
راهي هستند كه پرداخت نفت را به روپيه انجام دهند. دولت 
هندوستان پيشتر به ايران گفته بود كه براي تصميم گيري 
درباره نحوه مواجهه با تصميم دونالد ترامپ در خصوص عدم 
تمديد معافيت هاي نفتي، تا پايان انتخابات اين كشور صبر 
كند. انتخابات نخست وزيري اين كشور چند روز پيش برگزار 
شد و نارندرا مودي دوباره پيروز آن بود. اما پرداخت پول نفت 
ايران به روپيه مساله بي سابقه اي نيست. هند در سال 2012 
كه تحريم ها عليه نفت ايران شدت گرفت قراردادي را امضا 
كرد كه پول نفت ايران را به روپيه پرداخت كند؛ قراردادي كه 
حواشي زيادي نيز به دنبال داشت و در نهايت تنها با برجام 

بود كه امكان تصويه كامل آن از طريق هند عملياتي شد. 
نش��ريه انگليس��ي زبان د پرينت چاپ هندوستان ديروز 
سه شنبه در خبري به نقل از 2 منبع آگاه دولتي نوشت كه 
دولت هندوستان به دنبال راهي براي پرداخت پول نفت ايران 
به روپيه است تا خريد نفت خام اين كشور از ايران ادامه يابد. 
طبق ديتاهاي بلومبرگ، هندوستان در دوره خروج دونالد 
ترامپ از برجام بطور متوسط روزانه 580 هزار بشكه نفت خام 
از ايران وارد مي كرد، اين آمار بعد از خروج امريكا از برجام به 
روزانه 276 هزار بش��كه رسيده بود تا اينكه پس از تصميم 
ترامپ براي تمديد نكردن شكل قبلي معافيت ها، هند به 

صورت موقت واردات را به تعليق در آورد. 
نش��ريه دپرينت نوش��ته اس��ت كه دولت مودي به زودي 
صحبت هاي اوليه را با ايران آغاز خواهد كرد كه باعث ادامه 
واردات نفت شود. در اين گزارش نوشته شده است هندي ها 
به دنبال راهي هستند كه پول نفت را با روپيه پرداخت كنند؛ 

راهي كه البته هند قبال از آن رد شده است. 
به گزارش »تعادل« در فاصله س��ال هاي 2012 تا اجرايي 
شدن برجام، هند از روش هاي مختلفي از جمله تهاتر براي 
پرداخت نفتي به ايران استفاده كرد، يكي ديگر از روش ها 
پرداخت به روپيه بود. البته در مقاطعي هند نتوانست بدهي 
مال��ي را در زمان خود به ايران پرداخت كند تا اين پرداخت 
به »بدهي« تبديل شود. هند مدعي بود تحريم مانع از آن 
مي شود كه بتواند پول نفت را منتقل كند. اما اين تمام ماجرا 

نبود، در اواسط سال 2015 در حالي كه كم و بيش خبرهايي 
در مورد رقم طلب نفتي ايران از هند مطرح شده و حدود آن 
6 ميليارد دالر اعالم مي شد، يك نشريه هندوستاني نوشت 
كه ميان ايران و هندوستان بر سر رقم اين طلب اختالف نظر 
وجود دارد. اختالف از كجا ناشي مي شد؟ اين گزارش به نقل 
از يك منبع هندي اينگونه توضيح مي داد: » اختالف نظر بر 
سر نحوه محاسبه ارزش يورو در اين پرداخت ها است. شركت 
ملي نفت ايران اعتقاد دارد بايد نرخ يورو در حال حاضر براي 
اين پرداخت ها لحاظ شود در حالي كه شركت هاي نفتي 
هندي معتقدند اين نرخ بايد با توجه به زمان بس��ته شدن 

قرارداد پرداخت شود.« 
محاسبات »تعادل« در آن زمان نشان مي داد كه اختالف بر 
سر محاس��بات نرخ تبديل دالر به روپيه در روز گذشته كه 
معادل 1 ميليارد و 810 ميليون دالر خواهد بود كه با اضافه 
شدن به 6 ميليارد دالر سابق، حجم پرداخت نفتي هند به 

ايران را به 7 ميليارد و 810 ميليون دالر افزايش مي داد.
در ايران هيچگاه مس��ووالن توضيحي در مورد اين مساله 
ندادند، چندي بعد از انتشار اين خبر نارندرا مودي نخست وزير 
هندوستان به تهران آمد تا مسائل كالني چون توسعه چابهار 
را بررسي كند. پس از اين بود كه غالمرضا انصاري سفير ايران 
در هند بدون ارايه توضيحي در مورد اختالفي كه رسانه هاي 
هندي به آن اشاره كرده بودند گفت كه بدهي نفتي هند به 

ايران پس از سفر آقاي مودي كامال پرداخت شده است. 
هند در دور قبلي تحريم ها نيز، حداقل در ظاهر همواره تاكيد 
داشت كه پشت ايران را خالي نكرده است. درامندرا پرادهان 
در سفر فروردين ماه سال 95 خود اين موضوع را علنا بيان 
كرده و عنوان كرد كه هند و ايران اشتراكات فراواني از جمله 
كلمات مشترك در زبان دارند. البته بسياري اين موضوع را 
مطرح مي كنند كه هند انگيزه هاي قابل توجهي براي اين 
رفاقت دارد. يكي از اين انگيزه ها ميدان گازي فرزاد B است كه 
هندي ها نزديك به 2 دهه است تالش دارند شركت ملي نفت 
ايران را مجاب كنند توسعه آن را به يك شركت هندي بسپارد. 
طبق آخرين اظهارنظرها از سوي مديران شركت نفت و گاز 
پارس كه ميدان گازي فرزاد B تحت مديريت آنهاست، ميان 
طرف ايراني و هندي در اين ميدان بر سر مدل مالي پيشنهاد 
شده از سوي شركت ONGC هند، تفاهم وجود ندارد. هر 
چند اخيرا اظهارنظرهايي در مورد نزديك شدن دو طرف 

منتشر شده بود.نشريه دپرينت كه ديروز خبر تمايل دولت 
مودي به پيدا كردن راهي براي ادامه دادن واردات نفت خام از 
ايران را منتشر كرد در ادامه نوشت كه رقم اين واردات البته به 
مقدار قابل توجهي كم خواهد شد. هند پيشتر از طريق هالك 
بانك تركيه بدهي نفتي خود به ايران را پرداخت كرده بود. در 
خبر نشريه دپرينت عنوان شده كه اين بار ممكن است هند 
پرداخت هاي نفتي را از طريق شعبه بمبئي بانك پاسارگاد 
كه چندي پيش اجازه تاسيس آن داده شده بود انجام دهد. 
به گزارش »تعادل« تير ماه سال گذشته اعالم شد كه دولت 
هند با پيشنهاد بانك خصوصي پاسارگاد ايران براي گشايش 
شعبه در بمبئي موافقت كرده است. منبع آگاه دولتي هند به 
د پرينت گفته كه پرداخت ها مي تواند در اين بانك به حالت 

س��پرده قرار گيرد و بعد دولت ايران درباره چگونگي به كار 
گرفتن آن تصميم گيري كند. مشخص نيست انتشار اين 
خبر از سوي دپرينت با چه هدفي صورت گرفته است، برخي 
بر اين باور هستند كه دولت هند با انتشار اين خبر به نوعي 
خواسته است پيشنهاد خود را به شكلي غيررسمي به طرف 

ايراني بكند تا مزه دهن آنها را متوجه شود. 
د پرينت به نقل از منبع خود مي نويسد كه اين موضوع البته 
قبال ميان دو طرف در جريان بوده و مذاكرات به دليل برگزاري 
انتخابات در هندوس��تان به حالت تعليق در آمده بود. اين 
مذاكرات طبق ادعاي اين منبع حاال از سر گرفته خواهد شد. 
موضوع گزينه تهاتر كاال نيز در اين خبر مورد اشاره قرار گرفته 
و عنوان شده كه مي تواند به عنوان يكي از گزينه ها مد نظر 

قرار بگيرد. هند عالوه بر انگيزه مهم ميدان گازي فرزاد B كه 
ميداني مشترك ميان ايران و عربستان محسوب مي شود، در 
چابهار انگيزه هاي مهمي دارد. وزير نفت هند وقتي فروردين 
ماه 95 به تهران آمد س��فري مهم به چابهار داشت. در آن 
زمان اعالم شد كه هند آمادگي سرمايه گذاري به رقم كالن 
20 ميليارد دالر در چابهار را دارد. براي س��رمايه گذاري اي 
كه بخش��ي از آن به منظور س��اخت مجتمع پتروشيمي 
براي تقاضاي عظيم كشاورزان هندوستان براي كودهاي 
شيميايي است. دپرينت ديروز نوشت كه به محض اينكه 
مكانيزم پرداخت پول نفت ايران مشخص شود، دولت هند 
فكري براي مساله بيمه محموله هاي نفتي كه از ايران راهي 

اين كشور شوند خواهد كرد. 

طالي سياه تحت تأثير كاهش توليد اوپك و تنش هاي خاورميانهحلقه فشارها بر وزارت نفت تنگ تر شده است
رشد 2 درصدي قيمت نفت در دو روز متواليشاخ و شانه كشيدن يك مجرم براي وزير نفت؟ 
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در ميانه جنگ اقتصادي ايران با اياالت متحده امريكا و در 
حالي كه به گفته بيژن زنگنه وزارت نفت در نوك پيكان 
اين جنگ قرار گرفته است، تالش هاي برخي براي بركنار 
كردن وزير نفت جان تازه اي گرفته است. پيش تر برخي 
نمايندگان مجلس تالش كردند كه با جمع آوري امضا پاي 
يك نامه عملكرد بيژن زنگنه را زير سوال ببرند كه موفق 
نبود و اكنون با موضوع پيدا شدن يك كارتخوان در دفتر 
وزير دوباره پا به ميدان گذاش��ته اند. وزير اما تلويحا گفته 
اس��ت كه بزرگ ترين مجرم نفتي ايران را پشت تمام اين 
ادعاسازي ها مي بيند و در تازه ترين اتفاق، ديروز نماينده 
حقوقي وزارت نفت، مدعي تهديد وزير نفت از سوي بابك 

زنجاني شده است.
اصغر هندي در پاسخ به اينكه آيا شايعه تهديد وزير نفت 
از سوي بابك زنجاني پيش از جريان سازي هاي اخير عليه 
وزير نفت صحت دارد، اظهار داشت: در ادامه جلساتي كه 
با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط براي تبادل نظر 
درباره مس��ائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابك 
زنجاني برگزار مي ش��ود، چهارش��نبه اول خرداد 98 نيز 
جلسه اي تشكيل شد كه در آن جا آقاي زنجاني ادعاكرد كه 

استيضاح آقاي زنگنه در مجلس رأي خواهد آورد.
نماينده حقوقي وزارت نفت همچنين گفت زنجاني در اين 
جلسه مدعي شد كه به زودي جاي ما با هم عوض خواهد 

شد و من آزاد و شما زنداني مي شويد!
هندي اضافه كرد كه البته زنجاني تاكنون چندين شكايت 
عليه مسووالن مختلف كشور از جمله وزير نفت به دليل 
اخالل در نظام اقتصادي مطرح كرده و ديگر اين شكايت ها 

و تهديدها عادي شده است.

به گزارش ايرنا، نماين��ده حقوقي وزارت نفت همچنين، 
تاكيد كرد كه وزارت نفت با كمك و حمايت دستگاه قضايي 

همچنان پيگير دريافت مطالبات از بابك زنجاني است.
وكيل بابك زنجاني، مجرمي كه حكم اعدام او از سوي قوه 
قضاييه قطعي اعالم ش��ده البته به ايلنا گفته كه موكلش 
هيچگاه وزير نفت را تهديد نكرده است. رسول كوهپايه زاده 
گفته است: جلسه اي در مورخ اول خرداد ماه با حضور من 
به عنوان وكي��ل آقاي زنجاني، معاون دادس��تان تهران، 
مسووالن بانك مركزي و نماينده وزارت اطالعات برگزار 
شد.اين وكيل دادگستري ادامه داد: جلسه اول خرداد پيرو 
جلسه 5 ماه قبل كه در دي ماه تشكيل شده بود، برگزار شد.

وي در خصوص اين جلسه گفت: جلسه مذكور در خصوص 
بازپرداخت بدهي هاي آقاي زنجاني بود، متاسفانه در طول 
5 ماه گذشته به دليل تعلل، تاخير و كوتاهي شركت نفت 

امور آن طور كه بايد پيش نرفت.
كوهپايه زاده افزود: من در كنار آقاي زنجاني نشسته بودم و 
به هيچ عنوان مطلبي كه آقاي هندي عنوان كرده اند كه وي 
وزير نفت را تهديد كرده و گفته به زودي من آزاد مي شوم 

و شما زنداني، صحت ندارد.
وكيل مدافع بابك زنجاني، متهم نفتي پيش كشيده شدن 
بحث تهديد وزير نفت توسط موكلش را مربوط به حواشي 
اخير پيرامون پيدا ش��دن يك كارت بانكي در دفتر بيژن 
زنگنه، وزير نفت دانست و خاطرنشان كرد: نبايد به دليل 
حواش��ي كه در مجلس عليه آقاي زنگنه در جريان است، 
نماينده وزارت نفت چنين اظهارات��ي را بيان كند، آقاي 

زنجاني هيچگاه وزير نفت را تهديد نكردند.
پيش كش��يدن پ��اي نماين��دگان مجلس در س��خنان 
كوهپايه زاده اين ايده را به ذه��ن متبادر مي كند كه وي 

درصدد تأثيرگذاري بر برخي نمايندگان مجلس است تا 
فشار بيشتري به وزارت نفت وارد كنند، در حالي كه بسياري 
اين موضوع را مطرح مي كنند كه وي به عنوان وكيل مدافع 
يك مجرم وظيفه دفاع از م��وكل خود را دارد و اظهارنظر 

درباره حواشي مجلس از عهده اختيارات او خارج است.
وي مدعي ش��د كه »ب��ا كارت پرونده باب��ك زنجاني در 
بازي هاي سياس��ي مواردي مطرح مي ش��ود كه وظيفه 
نظارتي نمايندگان مجلس تحت الش��عاع قرار گيرد. اين 
صحبت ها كذب اس��ت و صرفا جه��ت بهره برداري هاي 

سياسي مطرح مي شود و بهره اي از واقعيت ندارد.«
چند روز است كه برخي رسانه ها و افراد شايعاتي را بدون 
داشتن مدارك و مستندات در مورد وجود يك كارتخوان 
در دفتر وزير نفت منتش��ر كردند. اما وزارت اطالعات روز 
دوش��نبه اطالعيه اي صادر كرده و اي��ن ادعاها را تكذيب 
كرد. در اين اطالعيه البته بدون اينكه جزييات مشخص 
ش��ود اعالم شده است كه كارتخوان مزبور متعلق به يكي 
از كاركن��ان ق��راردادي در وزارت نفت بوده اس��ت كه در 
گذشته كشف شده و اين كارمند مدت هاست از خدمت 
معلق شده است. گفتني است در خالل انتشار شايعات در 
مورد انتساب كارتخوان به وزير نفت، يكي از افراد نزديك به 
رسانه هاي اصولگرا در اكانت توييتر خود نوشته بود كه بايد 
بابك زنجاني آزاد شود چون او بهتر نفت مي فروخته است. 
همچنين طرح اوليه ادعا ابتدا از سوي يكي از نمايندگان 
سابق مجلس شوراي اسالمي »حجت االسالم ابوترابي فرد« 
منتسب به جبهه پايداري بوده است كه ابتدا از سوي وزارت 
نفت و سپس از طرف وزارت اطالعات تكذيب شد. وزير نفت 
ايران پيشتر گفته بود كه زنجاني در زندان است اما پول او 

بيرون زندان قدرت دارد.

گروه انرژي|
قيمت نفت برنت روز سه شنبه تحت تاثير ادامه محدوديت 
عرضه به رهبري اوپك و تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال و ايران 
به باالي 70 دالر در هر بشكه رسيد. با اين وجود نگراني ها 
نسبت به احتمال وقوع ركود اقتصادي در جهان بازار را متوازن 
كرده و سرعت رشد قيمت ها را كند كرد. دومين روز متوالي 
رشد 2 درصدي قيمت نفت در حالي رخ داد كه هفته گذشته 
بازار شاهد سقوط 5 درصدي قيمت ها به دليل باال گرفتن 
تنش تجاري ميان چين و امريكا و افزايش نگراني ها نسبت 

به رشد اقتصاد جهاني بود. 
بهاي معامالت آتي نفت برنت با يك دالر و 56 سنت يا 2.27 
درصد افزايش نسبت به قيمت نهايي روز دوشنبه به 70 دالر 
و 25 سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز دوشنبه نزديك 
به 2 درصد افزايش پيدا كرده بود و روز سه شنبه نيز به رشد 
بيش از 2 درصدي خود ادامه داد. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا با 46 سنت يا 0.78 درصد افزايش 
نسبت به روز جمعه به 59 دالر و 9 سنت در هر بشكه رسيد. 
وس��ت تگزاس اينترمديت روز دوشنبه به دليل تعطيالت 
عمومي در امريكا معامله نمي شد.قيمت هاي نفت از تشديد 
تنش هاي ژئوپوليتيكي در خاورميانه و همچنين دور جديد 
كاهش توليد اوپك و متحدانش كه از آغاز سال ميالدي جاري 
اجرا شده حمايت يافته است. اين توليدكنندگان كه به گروه 
اوپك پالس معروف هستند دسامبر گذشته موافقت كردند از 
اول ژانويه به مدت شش ماه توليد خود را 1.2 ميليون بشكه در 
روز محدود كنند تا از رشد بيش از حد ذخاير و افت قيمت ها 
جلوگيري كنند. با اين حال اوپك و متحدانش از جمله روسيه 
قرار است روزهاي 25 و 26 ژوئن براي بازنگري سياست توليد 
خود ديدار كنند.تحليلگران گروه بانكي ANZ در گزارشي 

اعالم كردند: مس��ائل بخش عرضه دوباره مورد توجه قرار 
گرفته و باعث شده قيمت نفت به شدت افزايش پيدا كند.

عالوه بر توافق محدوديت عرضه اوپك، تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال نيز بازارها را دچار محدوديت 
عرضه كرده است. سيتي بانك امريكا اعالم كرد كه فراتر از 
تأثير توافق كاهش توليد اوپك پالس »احتماال آشفتگي هاي 
ژئوپوليتيكي در خاورميانه است كه سرمايه گذاران فايننس ها 

را به اصالح صعودي معامالت فيزيكي تشويق مي كند.«
در بازار فيزيك��ي، در اوايل ماه مه، حق بيمه هاي مربوط به 
نفت خام خاورميانه ركورد باالترين سطوح خود طي چند 
سال گذشته را در حالي زدند كه عرضه نفت در اين منطقه 
با كاهش روبرو است.سيتي بانك اضافه كرد: »صادرات نفت 
خام ايران همچنان تحت فشار تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا قرار دارد و به نظر مي رس��د كه سازمان كشورهاي 
توليدكننده نفت )اوپك( به دنبال تمديد موافقت نامه كاهش 
توليد نفت با متحدان غيراوپكي خود است.« دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده سال گذشته امريكا را از توافق 
هسته اي برجام كه در سال 2015 بين ايران و 5 قدرت بزرگ 
جهاني بسته شده بود خارج كرد و به منظور تحت فشار قرار 
دادن اقتصاد اين كشور، به صورت يكجانبه تحريم هايي را 
عليه صادرات نفت خ��ام آن اعمال كرد. به گزارش رويترز، 
واشنگتن همچنين تحريم هايي را عليه صادرات نفت خام 
ونزوئال وضع كرد تا نيكالس مادورو، رييس جمهور اين كشور 
را تحت فشار قرار داده و ونزوئال را در جهت سرنگوني حكومت 
فعلي آن سوق دهد. بر اساس گزارش رويترز، با وجود تحوالت 
مذكور اما همچنان بازارها با توجه به كندي رشد اقتصادي 
كه نتيجه تداوم جنگ تجاري ميان امريكا و چين بوده و به 

كاهش مصرف سوخت منجر مي شود، محتاط مانده اند.
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ركورد در صادرات نفت 
ايران به چين

ايسنا| آمار منتش��ره از سوي اداره كل گمرك 
چين نش��ان داد واردات نفت خام چين از ايران 
پيش از پاي��ان مهلت معافيت ه��ا، در آوريل به 
792هزار و ۳80 بشكه در روز معادل ۳.24ميليون 
تن رسيد كه باالترين ميزان در پنج سال گذشته 
بود. واردات چين از ايران آخرين بار در آوريل سال 
2014 ركورد زده و به 80۳ هزار و 152 بشكه در 
روز رسيده بود. حجم واردات آوريل 45.8 درصد 
در مقايس��ه با مارس و 21.2 درصد در مقايسه با 

آوريل سال گذشته افزايش داشت.
واردات نفت چين از امريكا در آوريل 116 هزار و 
750 بشكه در روز يا معادل 477 هزار و 8۳۳ تن 
بود كه باالترين ميزان در هفت ماه گذشته بود. 
جريان صادرات نفت امريكا به چين از اكتبر سال 
گذش��ته به دليل جنگ تجاري ميان دو كشور 
آهسته شده است. بر اساس گزارش پالتس، چين 
در فاصله ژانويه تا آوريل 5.9۳ ميليون بشكه در 
روز نفت از اوپك وارد كرد كه بر مبناي س��االنه 
18.4 درصد رشد داشت و سهم بازار اين گروه را با 
حدود چهار درصد افزايش، به 58.8 درصد رساند.

حجم واردات چين از امريكاي شمالي در چهار ماه 
نخست امسال بر مبناي ساالنه 8۳ درصد كاهش 

يافت و به 58 هزار و 664 بشكه در روز رسيد.

 خوش بيني وزير نفت كويت
به بازار طالي سياه

تسنيم| وزير نفت كويت گفت: انتظار مي رود 
بازار نف��ت تا پايان 2019 متعادل باش��د، چون 
ذخاير جهاني نفت كاهش يافته و تقاضا همچنان 

باالست، ولي كار اوپك هنوز تمام نشده است.
به گزارش رويترز، خالد الفاضل گفت: هنوز شك 
و ترديدهايي در مورد تأثير درگيري تجاري چين 
و امريكا بر اقتصاد جهان وجود دارد، در حالي كه 
توليد نفت شيل امريكا همچنان افزايش مي يابد.

فاضل افزود: »امروز در ب��ازار نگراني و اضطراب 
بااليي وجود دارد كه اساسًا مربوط به عرضه نفت 
مي شود. مثاًل تأثير تصميم دولت امريكا براي لغو 
معافيت هاي خريداران نف��ت ايران هنوز حس 
مي شود«.وي همچنين به احتمال تحريم هاي 
بيش��تر امريكا بر ونزوئال، تنش هاي سياسي در 
ليبي، رشد توليد نفت شيل امريكا و درگيري بين 
واشنگتن و پكن اشاره كرد و آنها را داليل مبهم 

بودن آينده عرضه و تقاضاي نفت دانست.
فاض��ل در خص��وص اقدام��ات اوپ��ك ب��راي 
تعادل بخشي به بازار گفت: »هنوز كارهاي بيشتر 
داريم. من انتظار دارم بازار نفت در نيمه دوم 2019 

متعادل بماند«.
وزير نفت كويت گفت: »ي��ك قرارداد همكاري 
بلندمدت بين اوپك، روسيه و ساير توليدكنندگان 

در دستور كار اجالس ماه ژوئن خواهد بود«.

كشف يك ميدان گازي 
جديد در الجزاير

تس�نيم| وزير انرژي الجزاير گفت اين كشور 
يك اكتش��اف گازي مهم در اس��تان تينداف در 
جنوب غربي الجزاير انجام داده است كه به تقويت 
صادرات كشور كمك و سهم بازار اين كشور را در 

خارج حفظ مي كند.
به گزارش رويترز، الجزاير يك عرضه كننده مهم 
گاز به اروپا اس��ت ولي افزايش مصرف داخلي و 
شكست در افزايش توليد در سال هاي اخير مقدار 

صادرات اين كشور را تهديد كرده است.
وزير ان��رژي الجزاير گفت: »اي��ن ميدان گازي 
نشانه هاي مثبتي دارد. اين ميدان ظرفيت توليد 
275 مترمكعب گاز و ۳00 ليتر ميعانات گازي را 

در هر ساعت دارد«.
وي اظهار داشت: »كشف گاز براي اولين بار در اين 
استان نش��ان دهنده يك دوره مهم براي اقتصاد 
است«. وي مش��خص نكرد توليد از اين ميدان 

چه زماني آغاز مي شود.
او گفت شركت انرژي دولتي سوناتراچ ارزيابي هاي 
بيشتري درمورد ظرفيت اين ميدان گازي خواهد 
داشت. الجزاير كه حدود 1۳5 ميليارد مترمكعب 
گاز در سال توليد  مي كند، در حال تجديد قرارداد 
با مشتريان اروپايي خود است چون قراردادهاي 
فعلي تا پايان سال يا اوايل 2020 پايان مي يابند.

تداوم افت توليد نفت روسيه
ش�انا| برخي منابع اعالم كردند كه افت توليد 
نفت روسيه در پي مشاهده آلودگي در خط لوله 

صادراتي اين كشور به اروپا همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو، دو منبع 
صنعتي روز دوشنبه، ششم خردادماه اعالم كردند 
كه در پي فشار ناش��ي از كاهش صادرات نفت با 
خط لوله دروژبا به اروپا در پي مشاهده آلودگي، 
افت توليد نفت روسيه در ماه جاري ميالدي نيز 

ادامه داشته است.
اين منابع گفتند كه از يكم تا 26 ماه مه امسال، 
صادرات نفت با شبكه خط لوله شركت ترانسنفت 
روسيه 6 درصد نسبت به ميانگين ماه آوريل اين 

سال كاهش داشته است.
به گفته منابع يادشده، توليد نفت روسيه نيز در 
دوره يادشده به 11 ميليون و 126 هزار بشكه در 
روز رسيد.بر اين اساس، توليد نفت روسيه اكنون 
از سهميه تعيين ش��ده در توافق جهاني كاهش 
توليد نفت، يعني 11 ميليون و 180 هزار بشكه در 
روز كمتر است. وزارت انرژي روسيه از اظهارنظر 
درباره اين خبر خ��ودداري كرد.بحران آلودگي 
نفت صادراتي روسيه در كنار تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال سبب شده است 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يابد.

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج

اداره امور قراردادها و پيمان ها- شهرداري كرج

 مبلغ پروژهشرح عمليات رديف 
درصد غيرنقدي حداقل رتبه الزم مبلغ سپرده به ريال به ريال

قرارداد 

%70رتبه پنج راه و ترابري 6/000/000/000300/000/000مرمت و لكه گيري مكانيزه آسفالت سطح منطقه هشت- تا سقف اعتبار 1

تراش، حمل، قيرپاشي، بخش مكانيزه آسفالت بلوار اشتراكي منطقه هشت- تا 2
%50رتبه پنج راه و ترابري 8/000/000/000400/000/000سقف اعتبار 

جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي و حفره چاه  جذبي منطقه هفت- تا سقف 3
رتبه پنج راه و ترابري 5/000/000/000250/000/000اعتبار

%80و پنج آب 

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در 

رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 
6- در هر صورت مدارك مندرج در اس�ناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك 

مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 
8- الزم به ذكر اس�ت هنگام خريد اس�ناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در س�ايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي 

مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه  صالحيت ايمني معتبر الزامي مي باشد.
9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات 

و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
11- پيش�نهادات مي بايس�ت در پاكت هاي مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ب و ج تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 

98/3/28 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
12- پيش�نهادات رسيده در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 در كميسيون عالي معامالت ش�هرداري كرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.
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جهان سياست8نگاه

دموكراسيتوفاندونالدراتابميآورد؟

انتخاباتانگلستاننمونهعينيپوپوليستگرايي

خيز جريان پوپوليستي جناح راست 

برگزيت؛ نوش داروي زهرآگين!

پوپوليس�م جن�اح راس�تي و جري�ان صورت�ي 
پيشرفت گرايي تقريبا همه كش�ورها غير از شمار 
مع�دودي را در بر گرفت�ه و جناح چپ به حاش�يه 
سياست رانده شده است. افراد خوشبين باور دارند 
كه اين روند موقت است و جناح راست ناگزير قدرت 
كنوني خود را از دست خواهد داد و مجدد جناح چپ 
روي كار مي آيد. اما مساله اين است كه با همه تغييرات 
و تحوالت در حال وقوع، اگر روزي جناح چپ مجدد 
روي كار بيايد، جهان دقيقا چه شكلي خواهد داشت؟

جان ففر، دبير لوبه لوگ و مدير برنامه سياس��ت خارجي 
زير ذره بين در موسسه مطالعات سياسي و نويسنده كتاب 
»پس از شوك: سفري به روياهاي نابود شده اروپاي شرقي« 
در مقاله اي نوش��ت: س��ونامي ترامپ و »جريان صورتي« 
پيشرفت گرايي همه جا در امريكاي شمالي و جنوبي غير از 
نيمه جنوبي نيمكره جنوبي را در نورديده است. در اروپا به 
استثناي اسپانيا، جناح چپ به كلي به حاشيه سياست رانده 
شده است. در آفريقا و در آسيا سوسياليسم جاي خود را به 
ملي گرايي، اقتدارگرايي يا فساد صرف داده است. خاورميانه 
هم كه اصال جاي بحث ندارد. ديپلماسي ايراني به نقل از لوبه 
لوگ آورد: در اين جريان پوپوليسم جناح راستي جهاني، 
چپ ليبرال تنها بر يك سري جزاير كوچك از هم گسيخته از 
جمله ايسلند، مكزيكو، نيوزلند، كره جنوبي، اسپانيا و اروگوئه 
كنترل دارد. در بسياري از ديگر نقاط جهان بطور فزاينده 
رهبران غيرليبرال كنترل كشورها را در دست مي گيرند.  
ش��مار فزاينده اي از كش��ورها و بيش از نيمي از جمعيت 
جهان در حال حاضر تحت كنترل شكلي از پوپوليسم جناح 
راستي يا حكومت اقتدارگرايانه زندگي مي كنند كه به عنوان 
مش��هودترين نمونه ها مي توان به دونالد ترامپ در اياالت 
متحده، ژاير بولسونارو در برزيل، ناراندرا مودي در هند، رجب 
طيب اردوغان در تركيه، والديمير پوتين در روسيه و شي 
جين پينگ در چين اشاره كرد. افراد خوش بين به تئوري 
پاندول در علوم سياسي دل خوش كرده اند: محافظه كاران 
اكنون توجه ها را به خود جلب كرده اند، اما روزي مي رسد كه 
جناح راست ناگزير با صورت به زمين مي خورد و جناح چپ 
مجددا روي كار مي آيد؛ نمونه اين روند هم نتايج انتخابات 

ميان دوره كنگره در اياالت متحده در سال 2018 است.
مصلحت گرايان هم به اين مساله اشاره مي كنند كه بسياري 
از اقتدارگرايان با وجود همه تمايالت غيردموكراتيك خود، 
از طريق انتخابات روي كار آمده ان��د. بله آنها از زمان روي 
كار آمدن درصدد تغيير قانون اساسي، سلطه بر دادگاه ها، 
سرزنش رس��انه ها و مبارزه با جامعه مدني برآمده اند، اما 
همچنان در محدوده نظام هاي سياسي كم و بيش ليبرالي 
كه وجود داش��ته، عمل كرده اند. افرادي ك��ه اين تفكر را 
دارند معتقدند ك��ه در نهايت دموكراس��ي پيروز خواهد 
ش��د. نمونه هايي از اثبات اين تفكر ه��م مي تواند كاهش 
نفوذ و قدرت پوپوليس��ت هاي جناح راست در اسلوواكي 
)شكست والديمير مسيار در انتخابات(، پرو )بركناري آلبرتو 
فوجيموري در پي فساد( و ايتاليا )استعفاي اجباري سيلويو 

برلوسكني( باشد.

  خوش بين ها و تئوري پاندول 
افراد خوشبين و مصلحت گرا بطور مشترك ايمان دارند 
كه دموكراسي ها همانند اكوسيستم جهاني سازنده هايي 
خود تنظيم كننده هستند. جهان توانسته شمار زيادي از 
هجوم شهاب سنگ ها، اشعه خورشيدي و شرايط شديد 
آب و هوايي )تغييرات جوي( را دوام آورد. دموكراسي هم 
در شيوه اي مشابه مي تواند توفان دونالد و ديگر نمونه هاي 
آب و هواي شديد سياسي را دوام آورد و شرايط دير يا زود به 
لطف راي دهندگان و ساز و كارهاي مقاوم كنترل و توازن، 

تغيير خواهد كرد.
متاسفانه، با توجه به اثرات وحشتناك بشريت بر سياره زمين، 
اين قياس چندان اطمينان دهنده نيست. تنها افراد بي خيال 
مي توانند تصور كنند كه برخي نوسانات طبيعي در دماي 
جهاني هوا يا چرخه هاي وفق دهي زمين با شرايط جوي به 
موقع براي نجات ما عمل خواهند كرد. بشريت به وضوح يك 
چرخه را به حركت درآورده و اكنون اگر نه با آينده اي فجيع، 
با آينده اي دشوار مواجه است. همانطور كه بشريت سياره 
زمين را بطور غيرقابل بازگشتي دچار تحول و تغيير كرد، به 
نظر مي رسد پاندول انتخابات در طرف واكنش گير كرده و 
نسل جديد پوپوليست هاي جناح راستي را در موقعيتي قرار 

داده كه توانايي تغيير زمين بازي سياسي را دارند.
در حقيقت مي توان بولس��نارو، اردوغان، پوتين، ترامپ و 
 افراد مشابه آنها را به مثابه گرمايش زمين دانست. به جاي 
دي اكس��يد كربن مهلك، آنها نفرت و ناراحتي را اش��اعه 
مي دهند و اراده راس��خي در تخريب يك وضعيت موجود 
مطلوب نشان مي دهند. به عالوه، آنها نتيجه ناخواسته باد 
معده احشام يا اتفاقات خارج از عرف نيستند، بلكه نتيجه 
اقدامات خودپسنداني انسان هاي ناآگاه هستند. ليبرال ها و 
ترقي خواهان در فضاي سياسي اي كه بطور فزاينده محدودتر 
مي شود، بيشتر شبيه به خرس هاي قطبي به نظر مي رسند 
كه در گذر زمان يخ هاي كمتري براي ايستادن روي آنها و 
مانور دادن دارند.  نمي توان مثل هميشه روي سياست شرط 
بست و منتظر كاهش دما ماند و بايد به اين لحظه ظهور جريان 
زشتي غيرقابل تحمل ايس��تاد. از آنجايي كه ماهيت بازي 
تغيير كرده است، كساني كه با قانون جديد جهاني مخالف 
هستند بايد به يك تفكر دوباره استراتژيك بينديشند؛ در غير 

اينصورت همه ما در آب هاي خروشان غرق خواهيم شد.
در بخش ديگري از اين مطلب آمده اس��ت: س��ونامي 
ترامپ و »جريان صورتي« پيش��رفت گرايي سراسر 
جهان را گرفته اس��ت. در اين جريان پوپوليسم جناح 
راس��تي جهاني، چپ ليبرال تنها بر يك سري جزاير 
 كوچك از هم گسيخته كنترل دارد. افراد خوشبين و 
مصلحت گرا بطور مشترك ايمان دارند كه دموكراسي ها 
همانن��د اكوسيس��تم جهان��ي س��ازنده هايي خود 
تنظيم كننده هستند و مي توانند توفان دونالد و ديگر 
نمونه هاي آب و هواي شديد سياسي را دوام آورند. اما در 
حقيقت مي توان جريان هاي راست افراطي پوپوليست 
كنون��ي را به مثاب��ه گرمايش زمين دانس��ت كه اگر 
ليبرال ها و ترقي خواهان با يك تفكر استراتژيك درصدد 

مقابله با آن برنيايند، همه ما را غرق خواهند كرد.

  تغييردهندگان بازي
خودكامه هاي امروزي در نگاه اول يك گروه متنوع از برادران 
به نظر مي رسند. در فيليپين، رودريگو دوترته به كليساي 
كاتوليك به دليل دفاعش از تقدس زندگي انساني و به چالش 

كشيدن كمپين قتل عام غيرقانوني او حمله كرده است. 
در نيكاراگوئه، دنيل اورتگا كه زماني يك انقالبي به شمار 
مي رفته يكي از ستون هاي حكومت غيردموكراتيك خود را 

بر اعمال فشار بر كليساي كاتوليك بنا كرده است. 
والديمير پوتي��ن خود و كش��ور خ��ود را نجات دهنده 
مسيحيت معرفي كرده و رجب طيب اردوغان در تركيه 
همچنان به تبليغ اس��الم سياس��ي خود ادامه مي دهد 
و ناراندرا م��ودي به لطف ملي گراي��ي هندوها از قدرت 
برخوردار است و شي جين پينگ هم مذهب را بطور كلي 

به كناري گذاشته است. 
برخي از ملي گراهاي جناح راس��تي مانند بولسونارو 
برنامه ه��اي جاه طلبان��ه اي براي خصوصي س��ازي 
دارايي هاي دولت��ي دارند و برخي ديگر مانند رهبران 
كنوني ايتاليا مي خواهند دارايي هاي بزرگ خصوصي 
را مل��ي كنند. ويكت��ور اوربان در مجارس��تان نگران 
تغييرات اقليمي است، اما بيشتر پوپوليست هاي جناح 
راستي مانند دونالد ترامپ اصرار دارند كه چنين تهديد 
وجود خارجي ندارد و از اين رو، به دنبال توليد بيشتر 
سوخت هاي فسيلي هستند. اما گول اين تفاوت ها را 
نخوريد. اگرچه اين رهبران ممكن است هم نوا به نظر 

نرسند، اما همه با نواي مشابهي مي رقصند.

اين سياستمداران غيرليبرال همگي به شيوه اي مشابه و با 
حمله به جهاني سازي روي كار آمده اند. آنها همه تحوالت 
نو-ليبرال اخير را به دليل اينكه به افزايش ثروت يك عده 
اندك به هزينه كاهش دارايي هاي شمار زيادي از افراد رخ 
داده به باد انتقاد گرفتند و در عين حال احزاب اصلي سياسي 
در هر دو جناح چپ ميانه و راست ميانه را به چالش كشيدند 
كه براي مواجهه با چنين اتفاقاتي اصالحات اقتصادي را به 
اجرا درآورده اند. آنها فسادي را هدف گرفته اند كه در حقيقت 
همانند سرطان گسترش يافته در نظام هاي سياسي است كه 
براي رسيدگي به افزايش قابل توجه جابه جايي هاي عظيم 

مالي فرامرزي ابزار مناسبي در اختيار ندارد. 
در زمان هايي كه از نظر سياسي به نفع آنها بوده، مهاجران و 
پناهجوياني را بد و شرور جلوه دادند كه در حقيقت عوارض 
جانبي و قربانيان جنبش جهاني سازي شكوفا شده بوده اند. 
آنها تماميت ارضي را بر مداخله هاي سازمان هاي چندجانبه 
غالب ساختند و به ارزش هاي پذيرش فرهنگ هاي مختلف و 
گروه هاي حقوق بشر ترويج دهنده آنها حمله كردند. و آنها از 
رسانه هاي اجتماعي مانند فيس بوك و توييتر سوءاستفاده 
كردند تا نسخه اي از كليت گرايي مشاركتي را تبليغ كنند 
كه در آن افراد مي توانند آزادانه حريم خصوصي خود را رها 
كرده و رسانه هاي خبري متداول را كنار بگذارند تا در عوض 
يك سري پست هاي جسته و گريخته از شخص مستبد و 

خودكامه محبوب خود را شاهد باشند.
نتايج انتخابات در پرجمعيت ترين دموكراسي هاي جهان 
نشان مي دهد كه ليبراليسم- به شكل بازار آزاد اقتصادي 

و نمونه سياسي فراگيرتر و مستقل تر آن- در سطح مردمي 
بي اعتبار شده اس��ت.  نگاهي سطحي به عناوين برخي از 
جديدترين كتاب هاي منتشر شده همچون »چرا ليبراليسم 
ناكام ماند«، »عقب نشيني ليبراليسم غربي«، »دموكراسي ها 
چگونه مي ميرند« و »ليبراليسم چه بود« نشان مي دهد كه 

طبقات نويسندگان نيز متوجه اين روند جهاني شده اند.
ترامپ و امثال او در جهان خيلي زود متوجه اين تغيير اساسي 
در زمين بازي سياسي شدند و درصدد پر كردن شكاف ايجاد 
شده ناشي از كاهش محبوبيت ارزش هاي ليبرال بر آمدند. 
ويكتور اوربان يك��ي از اولين نمونه ه��اي فرصت طلبان 
اينچنيني بود. او در دهه 1990 گذشته ليبرال خود را رها 
كرد و به جاي آن به جناح راست طيف سياسي مجارستان 
ملحق شد. پس از فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي، چپ 
و راست در صدر قدرت جابه جا شدند چراكه راي دهندگان 
از هر حزبي كه اهرم كنترل دولت را در دست داشت، متنفر 
شده بودند. با اين حال، اوربان توانست با مرتبط دانستن همه 
مشكالت پيش روي كشور با ليبرال ها و نابخردي آنها، خود 
را شخصي معرفي كند كه توانايي ايجاد تحولي حقيقي در 

چشم انداز سياسي را دارد. 
حزب ليبرال پيشين اوربان موسوم به حزب دموكرات هاي 
آزاد در سال 2010 كه او به نخست وزيري رسيد، كامال ناپديد 
شده بود و سه سال بعد به طور رسمي منحل شد. اكنون كه 
نزديك به 10 سال از شروع اولين دوره نخست وزيري اوربان 
مي گذرد، حزب پيشين خودش تنها اوپوزيسيون جدي 

است كه او را تهديد مي كند. 

حسن كبگاني|
در كشور من، مردم مي توانند آنچنان كه مي خواهند عمل 
كنند، هرچند گاهًا اتفاق مي افتد آنها از آنچه انجام داده اند 

راضي نباشند. )چرچيل، 1946( 
شايد چرچيل و ديگر بريتانيايي ها گمان نمي كردند كه 
آنچه مايه مباهات خويش و ضامن كاركرد انعطاف پذير 
نظام حكومتي و سياسي مي پنداش��تند روزي چنين 
گريبان آنها را بگيرد. شايد اگر اين رهبر برجسته مي  دانست 
كه روزي رس��انه ها و محققان عل��وم اجتماعي ماهيت 
انتخابات در انگلستان را در كنار انتخابات رياست جمهوري 
2016 امريكا ق��رار داده و آن  را از عيني ترين نمونه هاي 
پوپوليست گرايي معرفي كنند، چنين با افتخار زبان به 
دفاع از نظام حكومتي و حاكميت پارلمان نمي گشود. اما 
به راستي پيش بيني رخدادهاي آينده آن  هم در ارتباط 
با امور انس��اني امري است كه تا حدود زيادي غيرممكن 
مي نمايد؛ چونان كه موسسين اتحاديه اروپا يا حزب حاكم 
در انگلستان كه در سال 1973 الحاق به اتحاديه را تصويب 
كرد و فراتر از آن، كس��اني كه معاهده ليسبون را در سال 
2007 با هدف نزديكي هرچه بيشتر كشورهاي اتحاديه 
تدوين مي نمودند )معاهده اي كه اكنون بريتانيا براي خروج 
بايد ماده 50 آن را اجرا نمايد( به س��ختي مي توانستند 
چنين روزهايي را تصور كنند. خروج بريتانيا از اتحاديه 
 Britain كه متشكل از دو واژه Brexit( اروپا يا برگزيت
و Exit است( فرآينديس��ت كه تاكنون در كشورهايي 
مانند يونان )Grexit( اقدام به اجراي آن شده است. اين 
فرآيند برگرفته از ماده 50 معاهده ليسبون است. براساس 
اين ماده هر كشوري كه قصد خروج از اتحاديه اروپا را دارد 
ابتدا بايد اعالميه رسمي خروج را كه بيان كننده اهداف و 
داليل خروج است صادر كند. حداكثر زمان معين شده 
براي اين فرايند دو س��ال از زمان ش��روع مذاكرات است 
مگر اينكه كشورهاي عضو توافق كنند اين بازه زماني را 
گس��ترش دهند. به هر روي، در تاري��خ 23 ژوئن 2016 
همه پرسي برگزيت برگزار ش��د و حدود 52 درصد رأي 
موافق در مقابل 48 درصد مخالف شروع كننده فرآيندي 
بود كه پس از گذشت 3 سال نه تنها به پايان نرسيده بلكه 
اساسي ترين عناصر نظام حقوقي  سياسي انگلستان مانند 
حاكميت پارلمان، انتخابات حزبي و دموكراسي ليبرال را 
زير س��وال برده است. مبين چنين وضعيتي، رأي مورخ 
15 ژانويه 2019 پارلمان به توافق نامه خروج دولت ترزا 
مي  از اتحاديه اروپا است كه در فرهنگ سياسي اين كشور 
به »رأي معني دار« شهرت پيدا كرده است. شكست 432 
به 202 دولت مي در اين رأي گيري بزرگ ترين شكست 
پارلماني يك دولت در تاريخ سياسي بريتانيا و به نوعي 

بزرگ ترين شكست نظام حزبي اين كشور بوده است.

  ضرورت تأييد نتايج رفراندوم توسط پارلمان
بر اساس بند يك ماده 50 معاهده ليسبون، خروج از اتحاديه 
نيازمند رعايت الزامات قانون اساس��ي اعضا است. توضيح 
آنكه، هر اقدامي كه براي خروج الزم است بايد با رعايت قانون 
داخلي آن كشور باشد. تمامي اتفاقاتي كه تاكنون بر سر راه 
برگزيت ايجاد شده ناشي از همين بند بوده است. در انگلستان 
معموالً هرگونه تصميمي در خصوص معاهدات بطور حقوقي 
در صالحيت پادشاه و از لحاظ سياسي و عملي در صالحيت 
نخست وزير بوده و نيازي به تأييد پارلمان نداشته. اما برگزيت 
باعث شده قدرتي جديد در نظام حقوقي انگلستان پديدار 
شود. آن قدرت جديد، ديوان عالي كشور است. بر اساس رأي 
2016 و 2017 ديوان عالي انگلستان، هرگونه توافِق خروج، 
نيازمند تأييد پارلمان است. چالشي كه اين رأي بر سر راه 
طرفداران خروج ايجاد كرده به حدي بوده كه روزنامه هايي 
مانند ديلي ميل تيترهايي با عناويني چون »دشمن مردم« 
از قضات ي��اد مي كردند و اقدام آنه��ا را »اعالم جنگ عليه 
دموكراسي« بيان كردند. ترزا مي  اين اقدام را موجب »ظهور 
قدرتي جديد در كشور« دانسته است. هرچند ديوان عالي 
بارها اعالم كرده كه تصميم وي ماهيت و نتيجه همه  پرسي 
را هدف قرار نداده اما با توجه به اختالف نظري كه در پارلمان 
وجود داشته، تصميم ديوان عالي مستقيماً نتيجه پارلمان و 
عقالنيت چنين همه پرسي را هدف قرار داده است. اينكه يك 

نهاد غيرانتخابي صالحيت تأثير بر نتيجه يك همه پرسي را 
داشته باشد يكي از چالش هاي ديگري است كه نظام حقوقي 

انگلستان با آن مواجه شده است.

  دموكراسي مستقيم زير سلطه  حاكميت پارلمان
اصلي ترين ويژگي نظام حقوقي سياس��ي انگلستان اصل 
حاكميت پارلمان اس��ت. حاكميت پارلمان در انگلستان 
متضمن مفهومي فراتر از مفهوم رايج نمايندگي غيرمستقيم 
است. در انگلستان هرچند اعضاي مجلس عوام توسط مردم 
انتخاب مي شوند اما برخالف تصور رايج، الزامي به پايبندي 
به عقايد و خواست هيات انتخاب كنندگان ندارند. طبق يك 
اصل پذيرفته شده در نظام حقوقي انگلستان هيچ قاعده و 
قانون پيشيني محدود كننده اختيارات پارلمان فعلي نخواهد 
بود. شايد گفته ادوارد شورت يكي از رهبران حزب كارگر كه 
معتقد بود حاكميت پارلمان متضمن اين مفهوم است كه 
حتي خود پارلمان نيز نمي تواند اين اقتدار را از خود سلب كند، 
به بهترين نحو بتواند نشانگر مفهوم حاكميت پارلمان باشد. 
آنچه در ارتباط با برگزيت مبين حاكميت پارلمان است، مفاد 
قانون احزاب سياسي، انتخابات و همه پرسي ها مصوب 2000 
است كه بر اساس آن نتايج حاصله در همه پرسي براي دولت و 
پارلمان الزام آور نيست. به عبارت ديگر، نتايج همه پرسي براي 
دولت و پارلمان جنبه مشورتي دارد. رفراندوم در انگلستان 

هميشه به ديده ترديد نگريسته مي شده است. كساني چون 
مارگارت تاچر رفراندوم را »ابزار پر زرق و برق عوام فريب ها و 
ديكتاتورها« معرفي مي كند. در سال 1945 كِلِمنت اتلي كه 
نخست وزير جانشين بود درباره برگزاري همه پرسي مصالحه 
در جنگ يا ادامه جنگ چنين بيان  مي كند: »نمي توانستم 
به استفاده…از ابزاري مانند رفراندوم كه نسبت به تمامي 
سنت هاي ما بيگانه است رضايت دهم. ]ابزاري[ كه صرفاً به 
صورت موردي توسط فاشيست ها و نازي ها استفاده مي شده 
است.« اين امر ناشي از اصل حاكميت پارلمان است؛ تأثير 
 حاكميت پارلمان به حدي اس��ت كه اگر پارلمان پيش از 
همه پرسي قانوني تصويب كند و بر اساس آن نتايج همه پرسي 
را واجد آثار قانوني الزام آور بيان كند بازهم مي تواند پس از 
همه پرسي قانوني تصويب كند و مصوبه فوق را اصالح كند. 
از ديد بسياري از مخالفان برگزيت پذيرش بي چون  و چراي 

نتايج همه پرسي »خيانت« محسوب مي شود.
هرچند از لحاظ حقوقي نتايج همه پرس��ي براي پارلمان و 
دولت الزام آور نيس��ت اما در عمل به لحاظ سياسي دولت 
معمواًل به نتايج همه پرسي پايبند بوده است. اما برگزيت 
اين واقعيت حقوقي را نيز دچار چالش كرده است. توضيح 
آنكه، كشور انگلستان شاخص ترين نظام حقوقي است كه 
فاقد قانون اساسي نوشته شده است. قانون اساسي انگلستان 
قانون اساسي نانوشته و متشكل از عرف هاي سياسي است. 
اصلي ترين عرف سياسي، نظام هماهنگ حزبي در اين كشور 
و انتخابات تناسبي اس��ت. در خصوص برگزيت، اين عرف 
سياسي كه پايه نظام حقوقي  سياسي اين كشور تلقي مي شده 
به شدت غير كارآمد تلقي شده چرا كه نظام هماهنگ حزبي 
به شدت درگير دو دستگي شده به نحوي كه برخي مخالفان 
يا موافقان از حزب متبوع خويش كناره گيري كرده و حزب 
جديدي را تشكيل داده اند. اين ناكارآمدي نظام حزبي ترس و 
تزلزلي جدي در بين حقوق دانان و سياسيون اين كشور ايجاد 
كرده كه تا چه اندازه مي توان به اين سيستم اعتماد داشت. 
آمارها نشانگر چنين واقعيتي هستند: دولت مي  )نخست وزير 
مستعفي(، با دريافت 23 رأي منفي از پارلمان در جلسات 
متفاوت، ركور دار بيشترين دريافت  كننده رأي منفي بود كه 

به خوبي نشانگر ضعف سيستم حزبي در اين كشور است.

  همه پرس�ي دوم تضمين كنن�ده عقالني�ت 
دموكراسي مستقيم

اساس��ي ترين ايرادات وارد به برگزيت درصد شكننده اين 
همه پرسي است. تأكيد ترزا مي  بر رسيدن به يك خروج با 
توافق به دليل ضرورتي بوده كه وي جهت حمايت از منافع 
اقليِت حامي ماندن در اتحاديه اروپا احساس مي كرد. شايد بر 
همين اساس باشد كه مجلس لردها بيان كرده كه » رفراندوم 
نماينده هيچكس نيست«. نه تنها منافع اقليت ، بلكه منافع 

12 ميليون نفري كه واجد ش��رايط بوده اند و در رفراندوم 
ش��ركت نكرده اند نيز بايد مد نظر قرار گيرد. نظام سياسي 
انگلس��تان بايد به فكر چاره اي در اين خصوص باش��د. اما 
مشكل اساسي در اين باره ترديدهاييست كه درباره عقالنيت 
اين همه پرسي وجود دارد. موافقان ماندن چنين استدالل 
مي كنند كه شركت كنندگان در همه پرسي صرفاً به ماندن 
يا ترك اتحاديه رأي داده اند. آنها در زمان انتخابات از نتايج و 

آثار ناشي از ترك به نحو دقيقي آگاه نبوده اند.
پيشنهاد اين دسته براي رفع نتايج شكننده همه پرسي و تأييد 
دوباره عقالنيت انتخابات برگزاري يك همه پرسي مجدد 
است. اما به راستي اگر رجوع مجدد به دموكراسي مستقيم 
براي امري واحد ظرف كمتر از 2 سال ضروري باشد، ديگر 
نمي توان اعتماد چنداني به روش دموكراسي مستقيم و نتايج 
حاصله از آن داشت. چگونه مي توان به صحت نظر جامعه اي 
كه ظرف مدت 2 سال عقيده خويش را راجع به موضوعي با 
اين درجه از اهميت تغيير دهد اعتماد نمود؟ شايد به همين 
داليل باشد كه ترزا مي  معتقد بود كه برگزاري همه پرسي 
مجدد منجر به از بين رفتن اعتماد نسبت به بريتانيايي ها 

خواهد شد.

  نتيجه همه پرسي پس از گذشت حدود 3 سال 
چه بوده؟!

همه پرسي خروج كه در وهله نخست با هدف رفع اختالفات 
درون حزبي توس��ط ديويد كامرون طرح ش��د و پس از آن 
به داليلي مانند برگرداندن حاكميت بريتانيا از بروكس��ل 
به وست مينيستر و دس��تيابي به رونق اقتصادي بيشتر به 
تصويب مردم رسيد، نه تنها درون حزب توافقي را موجب 
نشد بلكه باعث شد تفرقه درون جامعه بريتانيا بيشتر نمايان 
شود. امروزه جامعه بريتانيا شاهد تقسيمات جديدي است. 
اسكاتلند اروپادوست و انگلستان اروپا گريز؛ لندني كه حامي 
ماندن در اروپاست و شهرهاي شمالي و ساحلي كه حامي 
ترك اتحاديه هستند. برگزيتي كه قرار بود حالل مشكالت 
شود خود مشكل ساز شده به نحوي كه از آن با عنوان شكست 
تأسف بار و مايه بي آبرويي نظام دموكراسي در انگلستان ياد 

مي كنند.
در انتها بي راه نخواهد بود كه به نظرس��نجي سال 2017 
جامعه هنسارد اشاره كنيم. در اين نظرسنجي كه در خصوص 
روش هايي مرّجح براي حل معضالت اجتماعي طرح شده 
بود، برگزاري همه پرسي از ديگر روش ها حتي تصميم گيري 
در پارلمان نيز محبوب تر بود. در همان نظرسنجي 47 درصد 
شركت كنندگان به اين رأي دادند كه تغيير نظام انتخاباتي 
پارلمان بيشترين ضرورت را دارد. حال باز بايد به اين سوال 
پاس��خ داد كه در جدال پارلمان و دموكراسي مستقيم، به 

كدامين سوي بايد گرويد… .
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انتخابات پارلمان اروپا 
برگزيت و آثار فراگير آن

علي رضا اكبري|معاون سابق وزير دفاع و 
بنيانگذار مركز مطالعات راهبردي|

تحليل وضعيت رواني و فكري و اجتماعي يك 
جامعه، فقط با ارزيابي يك رخداد، )نظير نتيجه 

يك انتخابات فرا ملي(، ممكن نيست! 
نتيجه انتخابات در بريتانيا، غلبه نسبي حزب 
جديد برگزيت )متش��كل از همه راستگرايان 
و پوپوليس��ت هاي ضد اتحاديه( ب��ود. آبي ها 
)برگزي��ت( اگر چه بيش��ترين راي را گرفتند 
اما، به نوعي دريافتند كه؛ برگزيت، از س��كوي 
 51 درصدي به س��كوي 33 درص��دي نزول 

كرده است! 
آنچه در انتخابات پارلمان اروپا - در بريتانيا رخ 

داد، ناشي از چند »مساله« مهم بود؛ 
  اول - ناتوان��ي دول��ت در مديري��ت تبعات 

رفراندوم، 
  دوم- ناتوان��ي سيس��تم در مديري��ت غوغا 

ساالران راستگرا و پوپوليست هاي ملي گرا، 
  سوم- بروز رخوت شديد در روند اقتصادي و 

اجتماعي )تورم و كاهش نرخ رشد(، 
  چهارم- بروز نارضايتي هاي شديد اجتماعي 

و نگراني طبقه وسيع كارگري، 
  پنجم- نگراني قش��ر متوس��ط از سقوط به 

بخش زيرين جامعه، 
  ششم- ضعف در قواي دموكراتيك و ناتواني 
احزاب در اداره افكار عمومي و حاميان خود، 

  هفتم- فقدان يك تئوري قدرتمند در توجيه 
اقناع كننده »ماندن- يا ترك اتحاديه«، 

  هشتم- فقدان چهره /هاي قدرتمند و مبتكر 
و صاحب اعتبار ملي- فرا حزبي- براي مديريت 
»سرگرداني دولت-جامعه« در بحران برگزيت، 
  نه��م- نماي��ان ش��دن »ناكارآمدي ه��اي 
 قانوني« در س��از و كار ح��ل اختالفات مهم و 

سرنوشت ساز سياسي، 
  ده��م- فقدان حضور كافي دول��ت )فرا تر از 
احزاب( در تمهي��د انتخابات و حضور كمرنگ 

احزاب بزرگ در جلب افكار عمومي...
  يازدهم- فقدان انگيزه عمومي از مش��اركت 
در انتخابات، با توج��ه به ابهام موجود از آينده 

حضور در اتحاديه...
اينها، مجموعه اي از علل تغيير آرايش احزاب 
و تركيب آراء در انتخابات پنجش��نبه گذشته 

پارلمان اروپا، در بريتانيا بود! 
حزب نوظهور »برگزيت«، به يمن تغيير رنگ و 
لوگو و شعار و تبليغات فوق العاده گسترده )در 
كنار ضعف تبليغاتي ديگر احزاب پر س��ابقه(، 
حداكثر تالش خود را از ماه ها قبل براي جلب 
مجدد اف��كار و آراء به »مس��اله برگزيت«، به 

فعليت رساند! 
آناليز آراء بر پايه ش��عارهاي احزاب و بر محور 
مكان و حوزه هاي انتخابي، يك نتيجه مهم را 

نمايان مي سازد؛ 
»همه زور برگزي��ت، در وضع كنوني، به جلب 
ح��دود 33 درص��د از افكار عموم��ي بريتانيا، 

نازل شده!« 
اين، يك نتيجه منطقي است! 

همين نتيجه، مي تواند سرنوشت تعيين رييس 
ح��زب محافظ��ه كار و رييس دول��ت جديد- 
جايگزين ترزا مي- را در هفته هاي آينده و نيز، 
وضعيت تصميم نهايي كشور بريتانيا، راجع به 

برگزيت، پيش از اكتبر آينده را معلوم كند! 
انتظار م��ي رود در انتخاب��ات فراگير پارلماني 
آتي نيز، شاهد آثار اين انتخاب اخير و كاهش 
زور برگزيت از ح��دود 51 درصد به حدود 33 

درصد باشيم. 
حزب برگزيت مي تواند نتيجه فعلي انتخابات 
پارلمان اتحاديه را، سكويي براي هجوم بعدي 
خود به مناسبات بريتانيا و اتحاديه قرار دهد. 

اين هجوم، به پل ه��اي ارتباطي بين جزيره و 
قاره، آسيب مي رس��اند، اما، تضميني نيست 
ك��ه موقعيت ح��زب و برگزي��ت را در بريتانيا 

افزايش دهد. 
فعال شكاف عميق در حزب محافظه كار، ضعف 
نس��بي و فقدان رهبري تمام عي��ار در حزب 
كارگ��ر، عدم ق��درت نفوذ كافي ب��راي حزب 
ليبرال دموكرات و مهم تر از همه، ضعف ساختار 
دموكراتيك و قانون گذاري در بريتانيا، شرايط 
را به نفع »تداوم نابساماني و بال تكليفي« رقم 

زده است. 
چني��ن وضعي »مي تواند« نهايت��ا به برگزيت 

سخت منجر شود. 
برگزيت سخت، زايشي است كه مي تواند نه فقط 
نوزاد و مادر را تلف كند، بلكه، خانواده )اروپا( را به 

خطر و بحران فروپاشي نزديك كند! 
با همين مالحظات بود كه سه سال قبل، هنگام 
تايي��د ضعيف برگزي��ت در رفران��دوم، تاكيد 
كردم كه؛  »آثار برگزيت ب��راي اروپا و جهان، 
با هر نتيجه اي، از آثار فروريختن ديوار برلين، 

بزرگ تر و سهمگين تر خواهد بود«! 
چنانچه حاكميت و دولت بريتانيا، ظرف س��ه 
ماه آينده، ب��ا اقتدار، به برگزاري رفراندوم دوم 
براي تعيين وضع برگزي��ت نپردازد و چنانچه 
موضوع برگزيت از دس��تور كار بريتانيا و اروپا 

خارج نشود، 
آنگاه؛  آثار »خروج سخت« مانند آواري بر اروپا 

فرو خواهد ريخت. 
چنين وضعي پيشروي روسيه به سمت غرب 
و پيشروي امريكا به س��مت شرق و پيشروي 
چين به سمت غرب ميانه را تشديد خواهد كرد، 
سايش و فرس��ايش قدرت ها، اگر چه مي تواند 
براي ما و ملل و دول مستقل فرصت باشد اما، 
تشديد جهاني بحران هاي مركب، جهان را براي 

همه نا امن تر خواهد كرد! 
منبع: ايرنا

  طب�ق يك اص�ل پذيرفته ش�ده در نظام حقوقي انگلس�تان هيچ قاعده و قانون پيش�يني 
محدود كننده اختيارات پارلمان فعلي نخواهد بود. شايد گفته  ادوارد شورت يكي از رهبران حزب 
كارگر كه معتقد بود حاكميت پارلمان متضمن اين مفهوم است كه حتي خود پارلمان نيز نمي تواند 

اين اقتدار را از خود سلب كند، به بهترين نحو بتواند نشانگر مفهوم حاكميت پارلمان باشد.

برش
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»تعادل« چالش ها و چشم اندازهاي فعاليت قطارهاي حومه اي را بررسي مي كند 

مسيرهاي ريلي حومه اي نيازمند متولي واحد
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

براساس تازه ترين اظهارات مديرعامل شركت 
رجا، احتمال افزايش حداقل ۵۰ درصدي قيمت 
بليت قطارهاي حومه اي در س�ال جاري وجود 
دارد و علت اين رش�د قيمت هم اين اس�ت كه 
 هزينه تمام ش�ده بلي�ت قطاره�اي حومه اي
۳۸ هزار تومان است، اما قيمت بليت اين قطارها 

به طور ميانگين حدود ۳۰۰۰ تومان است.
زيان ده بودن قطارهاي حومه اي براي ش�ركت 
رجا، طي دو سه سال اخير مشكالت بسياري را به 
همراه داشته است، محمد رجبي، مديرعامل اين 
شركت بارها از دولت و وزارت راه و شهرسازي 
بابت عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه_درآمد 
فعاليت اين قطارها انتقاد كرده است و چندين بار 
هم ضرب االجلي براي توقف فعاليت قطارهاي 
حوم�ه اي درصورت حمايت نك�ردن دولتي ها 
اعالم كرده است اما با اين وجود همچنان شاهد 
فعاليت قطارهاي حومه اي در تهران و بسياري از 

كالن شهرهاي كشور هستيم.
اما مشكالت اقتصادي قطارهاي حومه اي تنها 
به عدم حمايت اقتصادي دولت باز نمي گردد و 
در حالي كه از ابتداي س�ال جاري قيمت بليت 
قطارهاي تندرو و بين شهري ۱۰ درصد افزايش 
داشته است، اما قيمت بليت قطارهاي حومه اي 
طي پنج سال اخير رش�دي نداشته است و اين 
 در شرايطي اس�ت كه در س�ال جاري افزايش
۴۰ درصدي دس�تمزد، هزينه هاي سنگيني را 
به ش�ركت رجا تحميل كرده است و همچنين 
در س�ال جاري هزينه هاي مرب�وط به قطعات و 
مواد مصرفي ۲۴۶ درصد رش�د داشته، به طور 
 مث�ال قيمت چ�رخ واگن مس�افري ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان بود كه قيمت آن به ۱۲ ميليون 

تومان رسيده است.
مشكل ديگري كه برخي مسيرهاي قطارهاي 
حوم�ه اي در اي�ران ب�ا آن دس�ت و پنجه نرم 
 مي كنند، نبود مس�افر اس�ت به عن�وان مثال 
ري�ل باس ب�ه كار رفت�ه در مس�ير تهران-قم 
حداكثر با ظرفيت ۱۲۰ نفر، همه روزه حداكثر۲۰ 
تا ۳۰ نفر مسافر دارد كه نشان دهنده نبود اقبال 
مس�افران قمي و تهراني به قط�ار حومه اي، با 
وجود گذشت حدود ۴ س�ال از زمان ايجاد اين 
مس�ير اس�ت. اين موضوع درباره مس�يرهاي 
ديگر قطارهاي حومه اي از جمله هشتگرد هم 
مشاهده مي شود، در واقع نياز سنجي درستي 
درباره ساخت مسيرهاي ريلي حومه اي انجام 
نش�ده است و اگرچه س�اخت و توسعه خطوط 
ريل�ي حوم�ه اي مي تواند به كاه�ش ترافيك، 
كاهش مصرف سوخت و... كمك كند اما ساخت 
مس�يرهاي ريلي كه در اولويت نيستند آن هم 
درشرايطي كه با كمبود منابع در بخش عمراني 

مواجه هستيم، منطقي به نظر نمي رسد. 
كارشناس�ان معتقدند، براي بهب�ود وضعيت 
قطارهاي حومه اي دولت بايد حمايت اقتصادي 
بيشتري از متوليان مديريت اين مسيرها به عمل 
آورد، اي�ن حمايت مي تواند با ارايه بس�ته هاي 

تشويقي باشد. 
همچنين بايد مديريت قطاره�اي حومه اي به 
عهده يك نهاد قرار بگيرد تا اولويت بندي براي 
ساخت يا توسعه مس�يرهاي ريلي و همچنين 
افزايش ناوگان به درس�تي انجام ش�ود، ضمن 
اينكه افزايش قيم�ت بليت قطارهاي حومه اي 
ب�ا توجه به رش�د قيم�ت كااله�ا و خدمات در 
يك سال اخير بايد در دس�تور كار قرار گيرد تا 
فشار اقتصادي وارده به رجا بيش از اين به بدنه 

اين شركت ضربه وارد نكند.

سهميكدرصديقطارهايحومهاي
درجابهجايي

محمدحسين رضاييان، كارشناس ارشد حوزه ريلي 
كه از موافقان توسعه خطوط ريلي حومه اي و همچنين 
افزايش ناوگان اين مسيرهاست، درباره موضع گيري 
مديرعامل رجا درباره توقف فعاليت قطارهاي حومه اي 
به »تع��ادل« مي گويد: در بح��ث قطارهاي حومه اي 
چندين نكته وجود دارد كه براي توسعه اين خطوط 
بايد اين نكات مورد توجه قرار گيرد، موضوع نخست اين 
است كه سهم قطارهاي حومه اي در جابه جايي مسافر 
نسبت به حمل و نقل جاده اي حدود يك درصد است.

رضاييان مي افزايد: براي حفظ كمربندشهري تهران 
يا ساير كالن ش��هرهاي كش��ور بايد ارتباط بين اين 
كالن ش��هرها با ش��هرك هاي اقماري آنه��ا از طريق 

قطارهاي حومه اي حفظ شود.
او ادامه مي دهد: حمل و نقل مسافري در اغلب كشورها 
سودده نيست اما جابه جايي مسافر توسط قطارهاي 
حومه اي با توج��ه به ويژگي هايي ك��ه دارد مي تواند 
سودده باشد چون سيررفت و آمد اين قطارها باالست 
و عموم��ا تمام صندلي هاي اين قطارها پر مي ش��ود، 
بنابراين توسعه اين خطوط مي تواند توجيه اقتصادي 
داشته باشد و هزينه جديدي را بر دولت تحميل نكند.

به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، نكته بعدي اين 
است كه در اغلب كشورهاي دنيا، بهره برداري و مديريت 
حمل و نقل درون ش��هري و برون شهري برعهده يك 
ارگان است درحالي كه در ايران اينگونه نيست، مديريت 
قطارهاي درون شهري برعهده شهرداري ها است كه 
وابسته به وزارت كش��ور هستند و مديريت قطارهاي 
برون ش��هري را وزارت راه و شهرسازي انجام مي دهد 
و همين موضوع مش��كالتي را براي توسعه و فعاليت 

خطوط حومه اي ايجاد كرده است.
 رضاييان اظهار مي كند: در صورتي كه مديريت حمل و نقل

 درون شهري و برون شهري به يك نهاد در كشور واگذار 
ش��ود، در آن صورت اولويت بندي ها براي س��اخت و 

توسعه خطوط ريلي با دقت انجام مي شود. 
او بيان مي كند: نكته بع��دي كه بايد درباره قطارهاي 
حومه اي مورد توجه ق��رار مي گيرد، درباره بهره وري 
مسيرهاي حومه اي است، براس��اس برنامه قرار بوده 
كه تعداد واگن هاي درحال تردد در اين مسيرها بيش 

از اين باشد. 
به گفته اين كارشناس ارش��د حوزه ريلي، زماني كه 
صحبت از خط سوم و چهارم در برخي مسيرها مي شود 
آدرس غلط دادن اس��ت در قطارهاي درون شهري با 
وضعيت مثبتي روبرو هس��تيم و فاصله زماني عبور و 
مرور قطارها 4 دقيقه است كه زمان مناسبي است اما 
اين موضوع درباره قطارهاي حومه اي صدق نمي كند 
و فاصله زماني بين قطارها باال است و علت آن هم كم 

بودن ناوگان است.
رضاييان اظهار مي كند: براي به دست آوردن ظرفيت 
در حمل ونقل ريلي براس��اس پارامترهايي سنجيده 
مي شود به عنوان نمونه اول تعداد سير قطار مشخص 
مي شود و براس��اس اين تعداد س��ير برنامه ريزي در 

ساعات مختلف انجام مي شود.
او بي��ان مي كند: با توجه به اينكه ش��يوه بهره برداري 
درست نيست، ظرفيت به دست آمده براي جابه جايي 
هم رقم منطقي نيس��ت و بايد تالش شود تا ظرفيت 
 حمل و نق��ل قطاره��اي حومه اي مانن��د قطارهاي 

درون شهري به درستي به دست  آيد.

بستههايتشويقي
برايمتوليانقطارهايحومهاي

اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي درباره نياز رجا به 
حماي��ت از دولت براي مديري��ت قطارهاي حومه اي 
مي گويد: در كشورهاي ديگر با توجه به اينكه كارمندان 
دولتي از طريق قطارهاي حومه اي جابه جا مي شوند از 

ساخت و توسعه اين خطوط حمايت مي كنند.
رضاييان ادامه مي دهد: در اين كش��ورها با شيوه هاي 
جالبي، از نهاده��اي متولي س��اخت و مديريت اين 
خطوط حمايت مي شود به عنوان نمونه درصورتي كه 
تعداد خطوط يا ناوگان خطوط ريلي را افزايش دهند 
اجازه س��اخت مراكز تجاري و تفريحي در اطراف اين 

خطوط به آنها داده مي شود.
او اظهار مي كند: در ايران چنين بس��ته هاي تشويقي 
به رجا ب��ه عنوان متولي مديري��ت اين خطوط ريلي 

داده نمي شود.

كمبودظرفيتدرقطارهايحومهاي
 اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي، درب��اره افزايش

50 درصدي قيمت بليت قطارهاي حومه اي مي گويد: 
افزايش قيمت ها تا جايي كه موجب جابه جايي مدهاي 

حمل و نقلي نشود، امكان پذير است.
رضاييان بيان مي كند: اگر رشد قيمت بليت قطارهاي 
حومه اي به اندازه اي باش��د كه جابه جايي مس��افر از 
طريق حمل ونقل جاده اي به صرفه تر باشد نبايد چنين 
اقدامي انجام شود چون يكي از مزيت هاي قطارهاي 

حومه اي ارزان بودن استفاده از اين مد است.
 او ادام��ه مي ده��د: ب��ه نظر نمي رس��د ك��ه افزايش

50 درصدي قيمت بلي��ت قطارهاي حومه اي باز هم 

به اندازه قيمت جابه جايي از طريق جاده باش��د،  اگر 
قيمت بليت تهران-هش��تگرد 3 هزار تومان باش��د 
 با افزاي��ش 50 درصدي، قيمت بليت اين مس��ير به

4500 تومان مي رسد درحالي كه اگر مسافري قصد 
استفاده از حمل و نقل جاده اي را داشته باشد بايد بيش 

از 8 هزار تومان بپردازد. 
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، با انتقاد از نبود ظرفيت 
در ناوگان حمل و نقل ريلي مي گويد: افزايش قيمت 
بليت قطارهاي حومه  اي تا جايي كه جذاب بودن اين 
شيوه از حمل و نقل را نسبت به حمل ونقل رقيب حفظ 

كند، اقدامي صحيح است.
 رضايي��ان بي��ان مي كن��د: البت��ه افزاي��ش قيمت

50 درص��دي در حم��ل و نقل بين ش��هري توصيه 
نمي شود چون بطور حتم در كاهش تعداد مسافران 
 تاثير بس��زايي دارد چون قيمت ه��ا در حمل و نقل 
بين ش��هري باالست و افزايش چش��مگير قيمت ها 
مي توان��د جايگاه رقي��ب را محكم كند ام��ا با توجه 
به هزينه پايي��ن قيمت بليت قطاره��اي حومه اي، 

افزايش 50 درصدي قيمت پيشنهاد مي شود.او اضافه 
مي كند: درصورتي كه قيمت بليت قطارهاي حومه اي 
رشد كرده و به عنوان نمونه به 4500 تومان افزايش 
يابد تحمي��ل هزينه خريد بليت در 20 روز كاري در 

ماه، چشمگير و قابل توجه نيست.

ضرورتحياتقطارهايحومهاي
ميثم الجوردي، كارش��ناس ارشد حوزه ريلي درباره 
اهمي��ت حيات قطارهاي حوم��ه اي و حمايت دولت 
از فعاليت اين قطارها و مس��يرها در كشور مي گويد: 
كالن شهرهايي مانند تهران كه در روز 16 تا 20 ميليون 
و در شب حدود 8 ميليون جمعيت دارند براي حمل 
و نقل و جابه جايي نياز به انواع وس��ايل نقليه از جمله 
قطارهاي حومه اي دارند و ضرورت اين قطارها با توجه 
به حجم باالي شهرنشيني در تهران و كالن شهرها به 

خوبي احساس مي شود.
الجوردي با اش��اره به اينكه نبود قط��ار حومه اي در 
كالن شهرها امكان پذير نيس��ت، مي افزايد: درحال 
حاضر در تهران، چندين مس��ير براي قطارحومه اي 
وجود دارد، در ش��رق خط تهران- گرمسار و در غرب 

تهران- پرند يا تهران- كرج درحال فعاليت هستند.
او ادامه مي دهد: با توجه به توسعه شهرهاي اقماري كه 
اطراف كالن شهرها احداث مي شوند، همگام با تاسيس 
خطوط مترو و قطار درون شهري، راه اندازي خطوط 
حومه اي براي جابه جايي ساكنان اين شهرهاي اقماري 
يا ساكنان كالن شهرها به اين شهرك ها ضروري است.

به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، توسعه خطوط 
ريلي حومه اي مي تواند ع��الوه بر كاهش ترافيك در 
مبادي ورودي كالن شهرها در كاهش مصرف سوخت 

بسيار موثر باشد.
الجوردي اظهار مي كند: با توجه به سياست پراكندگي 
جمعيت در كش��ور، در اطراف كالن شهرها شهرهاي 
اقماري و شهرك هاي مختلفي ايجاد شده، برهمين 
اس��اس در اوايل دولت يازدهم به توس��عه قطارهاي 
حومه اي توجه بس��ياري شده است و قرار بود شركت 
قطارهاي حومه اي تأسيس شود اما در دوسه سال اخير، 

ميزان توسعه اين خطوط چندان جدي گرفته نشد.
او با اش��اره به ضرورت توسعه خطوط جديد حومه اي 
مي گويد: س��اخت چندين مس��ير ريلي حومه اي در 
دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد يكي از اين 
خطوط، خط ريلي تهران- پرديس است كه هم اكنون 

در فاز مطالعاتي است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي اضاف��ه مي كند: 
متاسفانه درحالي كه سال ها است شهرجديد پرديس 
ساخته شده و ساكنان آن هم در حال افزايش هستند 
ام��ا زيرس��اخت هاي الزم براي ايج��اد خطوط ريلي 

حومه اي هنوز ايجاد نشده است. 
الجوردي بيان مي كند: به علت باالبودن هزينه عوارض 
آزاد راه تهران-پرديس، بسياري از ساكنان اين شهر از 
جاده قديم استفاده مي كنند كه اين موضوع احتمال 
تصادفات رانندگي را افزايش مي دهد و بايد حمل و نقل 

ارزان قيمت در اختيار مردم قرار گيرد.
او تصريح مي كند: آزاد راه تهران- پرديس بيش از اينكه 
توسط ساكنان اين شهر مورد استفاده قرار گيرد، محل 
عبور و مرور مسافراني است كه قصد مسافرت به شمال 

كشور را دارند.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي با اشاره به اينكه ارايه 
حمل و نقل ارزان از جمله خدمات اجتماعي است كه 
برعهده ش��هرداري ها ووزارت راه و شهرسازي است، 

مي گويد: با توجه به رشد جمعيت و گسترش شهرهاي 
اقماري و شهرهاي جديد لزوم ارايه اينگونه خدمات 

افزايش مي يابد.

قطارهايحومهاينيازمندحمايتدولت
الجوردي با اش��اره ب��ه اينكه دولت باي��د از احداث 
خطوط جدي��د قطارهاي حوم��ه اي حمايت كند، 
مي گويد: شركت رجا شركتي حمل و نقلي است كه 
جابه جايي مس��افر را بر عهده دارد. بررسي عملكرد 
مالي اين شركت نشان مي دهد كه زيان ده است و هر 
س��اله دولت تقريبا مابه التفاوت درآمد- هزينه را به 

اين شركت پرداخت مي كند.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي ادامه مي دهد: با توجه 
به اينكه اين شركت با جابه جايي مسافر سودي كسب 
نمي كند نمي توان انتظار داش��ت كه انگيزه اي براي 
توس��عه فعاليت هايش داشته باش��د بنابراين نياز به 

كمك دولتي دارد.

او اظهار مي كند: در اغلب كشورها به غير از ژاپن، حمل 
و جابه جايي مسافر فعاليتي سودده نيست و همراه با 
ضرر اقتصادي اس��ت و عاملي كه حمل و نقل ريلي را 

توجيه مي كند، جابه جايي بار و كاالست.
الجوردي معتقد است: مسيرهاي ريلي حومه اي نياز به 
قطارهاي پرسرعت از جمله ترن ست ها دارند به عنوان 
نمونه اين قطارها هم اكنون در مسير ريلي تهران- كرج 
فعاليت دارند، در واقع سرعت سير قطارهاي حومه اي 
بايد باال باش��د و حتي معماري داخ��ل واگن هم بايد 
براساس زمان سير كوتاه و ظرفيت باالي مسافر انجام 

شده باشد.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، با اشاره به اينكه در 
دولت يازدهم اقدامات خوبي در راس��تاي گسترش 
قطاره��اي حومه اي انجام ش��د، مي گويد: ش��ركت 
قطارهاي حومه اي تاس��يس شده و بايد اين موضوع 
پيگيري ش��ود كه عملكرد اين شركت چه كمكي به 
توسعه خطوط ريلي حومه اي كرده است اگرچه آمار 
دقيقي از سوي وزارت راه و شهرسازي و اين شركت 

منتشر نمي شود كه به نظر مي رسد علت آن، اين است 
كه اقدام خاصي در اين زمينه انجام نشده باشد.

افزايشقيمتبليتمنطقياست
الج��وردي درب��اره افزايش قيمت بلي��ت قطارهاي 
حومه اي اظهار مي كن��د: با توجه به اينكه جابه جايي 
مسافر از سوي رجا، زيان ده است و طي يكسال گذشته 
قيمت تمام كاالها و خدمات رشد چشمگيري داشته 
است، افزايش قيمت بليت قطارهاي حومه اي منطقي 
به نظر مي رسد تا شركت رجا، بتواند تاحدي هزينه هاي 

خود را پوشش دهد.
او اضافه مي كند: از ديد بنگاه داري افزايش قيمت بليت 
قطارهاي حومه اي بايد انجام شود ضمن اينكه دولت 
هم بايد كسري بودجه ناشي از جابه جايي مسافر را در 
آخرسال به شركت رجا پرداخت كند به عنوان نمونه 
در سال 96، 900 ميليارد تومان كسري بودجه داشت.

به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، از سوي ديگر 
افزايش قيمت بلي��ت قطارهاي حومه اي مي تواند در 
كاهش تعداد مسافران اين خطوط موثر باشند اگرچه 
مقايسه هزينه سفر با قطارهاي حومه اي با سفراز طريق 
حمل و نقل جاده اي نش��ان مي دهد كه اين افزايش 
قابل توجه نيست و استفاده از حمل و نقل ريلي به نفع 
خانوارهاست اگرچه مردم همواره از افزايش قيمت ها 

ناراضي هستند.

نيازسنجي،اصلمهمدراحداثخطوطريلي
الج��وري درباره نيازس��نجي اح��داث خطوط ريلي 
حوم��ه اي مي گويد: توس��عه مس��يرهاي مربوط به 
قطارهاي حومه اي همواره مورد اس��تقبال فعاالن و 
كارشناسان اين حوزه است اما بايد اين موضوع در نظر 
گرفته شود كه با توجه به منابع محدود مالي در حوزه 
س��اخت خطوط ريلي، حتما بايد اولويت بندي شود 
و ش��هرهاي اقماري و خطوطي در دست احداث قرار 
بگيرند كه مسافران بيش��تري براي جابه جايي از اين 

خطوط استفاده مي كنند.
اين كارشناس ارش��د حوزه ريلي تصريح مي كند: به 
عنوان نمونه مسيرريلي تهران- همدان اگرچه مسير 
حومه اي نيست اما اقدامات مربوط به نياز سنجي آن 
به درس��تي انجام نشده است و خط ريلي براي اتصال 
دو مركز استان درحالي انجام شد كه اين مسير مسافر 
چنداني براي جابه جايي ندارد در ساخت خطوط ريلي 

حومه اي هم بايد به اين موضع توجه ويژه اي شود.
او اظهار مي كند: در خطوط ريلي حومه اي هم مي توان 
به نمونه اي درباره عدم نياز سنجي اشاره كرد، براساس 
آمار از خط ريلي تهران-هش��تگرد، چندان استقبال 
نمي شود و مسافر چنداني ندارد اما پيش بيني مي شود 
كه اگر خط حومه اي تهران- پرديس احداث ش��ود، 

مسافران زيادي از طريق اين خط جابه جا  شوند.
به گفته اين كارش��ناس براي س��اخت خطوط ريلي 
حومه اي بايد كار كارشناس��ي انجام ش��ود و با توجه 
به جمعيت اين شهرهاي حومه اي، حجم جابه جايي 
مسافران جاده اي، ميزان بنگاه هاي اقتصادي فعال در 
اين شهرها و ... درباره ميزان نياز ساكنان اين شهرجديد 

به حمل و نقل ريلي تصميم گيري شود.
الجوردي ادامه مي دهد: همچنين اين نياز س��نجي 
بايد درباره توس��عه خطوط ريلي حومه اي هم انجام 
ش��ود ش��ايد برخي خطوط ريلي نياز به ايجاد خط 
دوم و س��وم داشته باشند يا تعداد واگن هايشان بايد 

افزوده شود.
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براس��اس آخرين آماري كه از س��وي ش��ركت 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران منتشر شده 
است، ساالنه 2.5 ميليون سفر در اطراف پايتخت 
با استفاده از قطارهاي حومه اي انجام مي شود، 
البته اين رقم نسبت به سهم حمل و نقل جاده اي، 
كوچك است اما به گفته كارشناسان با توجه به 
تاثير آن در كاهش ترافيك پايتخت، افت ميزان 
آلودگي ه��وا و... بايد بيش از اي��ن مورد توجه 

قرار گيرد.
آمارها هم نشان مي دهد كه راه اندازي قطارهاي 
حوم��ه اي با قيمت پايين بليت در مس��ير هاي 
تهران – پرند، تهران – قم، تهران – گرمس��ار، 
تهران – پيشوا، تهران- كرج و هشتگرد - قزوين 
طي چند سال گذشته، زمينه ساز كاهش تردد 

خودروهاي شخصي و اتوبوس شده است.
اما در ش��رايطي كه وجود قطارهاي حومه اي با 
توجه به آثار مثبتشان ضروري محسوب مي شود 
مشكالت موجود بر سر راه فعاليت اين قطارها 
از جمله بي توجهي دولت در پرداخت يارانه اين 
قطارها به شركت رجا، ادامه فعاليت اين قطارها 
را با اما و اگرهايي همراه كرده است، چندي پيش 
مديرعامل رجا در گفت وگويي اعالم كرد كه اگر 
دولت يارانه مربوط به اي��ن قطارها را پرداخت 

نكند، مجبور به حذف اين قطارها خواهيم بود.
البته دولت و شركت راه آهن زير بار اين انتقادات 
نمي روند و چند ماه پيش معاون مسافري شركت 
راه آهن اعالم ك��رد كه متوس��ط قيمت بليت 
قطارهاي حومه اي 2 هزار و 500 تومان اس��ت، 
اما هزينه تمام شده هر مسافر براي جابه جايي در 
مسيرهاي مختلف حدود 23 هزار تومان است، 
در نتيجه دولت مبلغي ح��دود 18 هزار تومان 

يارانه پرداخت مي كند.
ناگفته نماند كه در اين ميان مسووالن شركت 
راه آهن هم بارها اع��الم كرده اند كه دولت بايد 
يارانه س��رمايه گذاران در قطارهاي حومه اي را 
از محل صرفه جويي در سوخت پرداخت كند تا 

آنها براي ورود به اين بخش توجيه شوند.

    چگونگيفعاليتقطارهايحومهاي
    قط��ار حومه اي ي��ا Commuter Rail به 
نوعي از قطار ها گفته مي شود كه تا شعاع 200 
كيلومتري يك كالن ش��هر و براي دسترس��ي 
ساكنان شهرهاي اقماري به كالن شهرها مورد 
استفاده قرار مي گيرند، البته قطارهايي كه نقاط 
حومه شهر را هم به مركز شهرها متصل مي كنند 

در دسته قطار هاي حومه اي هستند.
    قطارهاي حوم��ه اي در اطراف تهران و ديگر 
كالن ش��هرها روزانه بطور متوس��ط با 60 زوج 
)120 س��ير رفت و برگش��ت( مردم را جابه جا 

مي كنند.
    با توس��عه قطارهاي حومه اي، اكنون شبكه 
ريلي حومه اي در اطراف كالن شهرها به 2 هزار 

كيلومتر افزايش يافته است.
       35 درصد سفر قطارهاي حومه اي در كشور 

به تهران اختصاص دارد.
    تع��داد س��فرهاي حوم��ه اي در اط��راف 
كالن ش��هرها به 6 ميليون سفر افزايش يافته و 
س��هم اين قطارها از سفرهاي كشور حدود يك 

درصد است. 
    هم اكنون در 10 استان تهران، البرز، قزوين، 
ق��م، آذربايج��ان ش��رقي، خراس��ان رضوي، 
خوزس��تان، لرس��تان، مازن��دران و گلس��تان 

قطارهاي حومه اي فعال است.
    نگهداري ريل باس هاي قطار حومه اي تهران، 

ماهانه 10 تا 12 ميليون تومان هزينه دارد.
    ميانگين سرعت قطارهاي حومه اي باال بوده 
و اغلب با س��رعتي باالتر از 50 كيلومتر حركت 
مي كنند، در واقع سرعت باال به عنوان خدمتي 
بهتر در مس��يرهاي طوالني محسوب مي شود، 
برخي سرويس ها شامل خدمات اكسپرس بوده 
كه برخي ايستگاه ها را به منظور حركت سريع تر 
حفظ كرده و مس��افران مسيرهاي طوالني را از 

مسيرهاي كوتاه تفكيك مي كنند.

    وضعيتقطارهايحومهايدركشور
    يك��ي از قطاره��اي حومه اي كش��ور، قطار 
حومه اي هش��تگرد به جنوب تهران است، اين 
قطار از هش��تگرد به جنوب پايتخت و از آنجا به 
 غرب تهران در حركت اس��ت.تعداد مس��افران 
ريل باس هش��تگرد با گنجايش 120 نفر اس��ت 
درحالي كه هر روزه كمتر از 50 نفر مسافر دارد كه 
توجيه اقتصادي ادامه اين مسير را زير سوال مي برد.

    قط��ار حومه اي نيش��ابور-گلبهار- مش��هد 
يك��ي از موفق ترين قطارهاي حومه اي كش��ور 
اس��ت، از داليل اصل��ي محبوبيت اي��ن قطار 
حومه اي اين اس��ت كه هزين��ه اي حدود يك 
دهم خودروهاي سواري را به مسافران تحميل 
مي كنند و ايس��تگاه هاي قط��اري آنها هم در 
نزديكي هاي ش��هر واقع ش��ده اند. البته بايد به 
اين نكته هم اشاره كنيم كه مسير خودروهاي 
عبوري از گلبهار به مش��هد يا نيشابور جاده اي 
كوهستاني اس��ت و خطرات بسياري به همراه 
دارد و همين عامل موجب ش��ده است تا قطار 
حومه اي مشهد-گلبهار-نيش��ابور از استقبال 

خوبي برخوردار باشد.
    ري��ل باس تبريز ب��ه تربيت معل��م يا همان 
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان هم يكي ديگر 
از قطار هاي حومه اي كش��ور اند كه از طرح هاي 
موفق ناوگان ريلي بوده اس��ت. اين قطار حومه 
بطور خاص براي دانش��جويان دانشگاه شهيد 
مدني احداث شد و همين موضوع موجب شهرت 
دانشگاه شهيد مدني تبريز شد؛ دانشگاه شهيد 
مدني تبريز تنها دانشگاه جهان است كه از قطار 
براي جابه جايي دانشجويان خود استفاه مي كند.

    براساس تكاليف برنامه ششم توسعه، ش�ركت قطارهاي حومه اي پس از تدوين اساسنامه آن در وزارت راه و شهرسازي و شركت راه آهن و تاييد 
هيات دولت، فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

    راه اندازي قطارهاي حومه اي از زمان وزارت عباس آخوندي مطرح شد و تا حدودي هم اجرايي شد.
    احداث قطارهاي حومه اي، طرحي اس�ت كه براساس نظريه »شهرس�ازي ريل پايه« و با هدف كاهش تردد خودروهاي شخصي و به منظور تقليل 

تصادفات جاده اي و آاليندگي شهرهاي بزرگ؛ مطرح شده است.
    در برنامه ششم توسعه تاسيس شركتي به عنوان شركت دولتي قطارهاي حومه اي و زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران گنجانده 

شده و بر اساس آن، دولت موظف است اين شركت را ظرف يك سال از تصويب و ابالغ برنامه، تأسيس كند.
    مهم ترين قطارهاي حومه اي كه در حال حاضر در كش�ور وجود دارند و به مس�افران خود خدمات رساني مي كنند در مسيرهاي قزوين � تهران، 
هشتگرد � تهران، كرج � تهران، قم � تهران و بالعكس هستند، اين مسيرها عالوه بر اينكه موجب سهولت رفت و آمد بين اين مراكز شده اند، مسافران 

بسيار زيادي هم در طول روز جابه جا كرده و سهم عمده اي در كاهش ترافيك هاي شهري دارند.

دريچه
  قطارهاي حومه اي و نظريه شهرسازي ريل پايه

   ميثم الجوردي
كارشناس ارشد حوزه ريلي:

 در اغلب كشورها به غير از ژاپن، حمل و 
جابه جايي مسافر فعاليتي سودده نيست 
و همراه با ضرر اقتصادي اس�ت و عاملي 
كه حم�ل و نقل ريل�ي را توجيه مي كند.
جابه جايي بار و كاالست.مسيرهاي ريلي 
حومه اي ني�از به قطارهاي پرس�رعت از 
جمله ترن س�ت ها دارند به عنوان نمونه 
اي�ن قطارها هم اكن�ون در مس�ير ريلي 
تهران- ك�رج فعالي�ت دارن�د، در واقع 
سرعت س�ير قطارهاي حومه اي بايد باال 
باشد و حتي معماري داخل واگن هم بايد 
براساس زمان سير كوتاه و ظرفيت باالي 

مسافر انجام شده باشد.
با توج�ه به منابع مح�دود مالي در حوزه 
ساخت خطوط ريلي، ساخت خطوط بايد 
اولويت بندي شود و ش�هرهاي اقماري و 
خطوطي در دست احداث قرار بگيرند كه 
مسافران بيشتري براي جابه جايي از آن 

استفاده مي كنند.

برش
    محمدحسين رضاييان

كارشناس ارشد حوزه ريلي :
زماني كه صحب�ت از خط س�وم و چهارم در 
برخي مسيرها مي شود آدرس غلط دادن است 
در قطارهاي درون شهري با وضعيت مثبتي 
روبرو هس�تيم و فاصله زماني عب�ور و مرور 
قطارها ۴ دقيقه است كه زمان مناسبي است 
اما اين موضوع درباره قطارهاي حومه اي صدق 
نمي كند و فاصله زماني بين قطارها باال است و 

علت آن هم كم بودن ناوگان است. 
 افزايش قيمت بليت قطارهاي حومه  اي تا جايي 
كه جذاب بودن اين شيوه از حمل و نقل را نسبت 
به حمل ونقل رقيب حفظ كند، اقدامي صحيح 
است. البته افزايش قيمت ۵۰ درصدي در حمل 
و نقل بين شهري توصيه نمي شود چون بطور 
حتم در كاهش تعداد مسافران تاثير بسزايي 
دارد چون قيمت ها در حمل و نقل بين شهري 
باالست و افزايش چشمگير قيمت ها مي تواند 
جايگاه رقيب را محكم كند اما با توجه به هزينه 
پايين قيمت بليت قطارهاي حومه اي، افزايش 

قيمت پيشنهاد مي شود.

برش



دانش و فن10اخبار

كدام كشور پيروز ميدان تجاري است

سرانجام اختالفات امريكا با هواوي چه خواهد شد؟ 
گروه دانش و فن  

 كارشناس��ان و تحليلگران درباره سرانجام اختالفات 
ه��واوي با اي��االت متح��ده نظ��رات متفاوت��ي دارند 
و درخصوص سرنوش��ت اين ش��ركت چين��ي بعد از 

تحريم هاي دولت ترامپ پيش بيني كرده اند.
با اينكه بيش��تر از يك س��ال از جن��گ تجاري چين 
و امري��كا و كش��مكش هاي دولت ترامپ و ش��ركت 
چيني هواوي مي گذرد، بس��ياري از كارشناس��ان بر 
اي��ن باورند كه فروش گوش��ي هاي ه��واوي تاكنون 
چندان دس��تخوش تغيير و ريزش ش��ديدي نش��ده 
اس��ت اما حاال تازه ترين بررس��ي هاي صورت گرفته 
از س��وي محققان و پژوهش��گران فعال در موسس��ه 
تحقيقاتي فابون آنالتيكس نش��ان مي ده��د ك��ه 
تحريم هاي جديد واش��نگتن و افزودن نام هواوي در 
فهرست سياه شركت هاي ممنوعه براي تجارت با امريكا 
كه لغو اليسنس سيستم عامل اندرويد و قطع همكاري 
س��اير غول هاي تكنولوژي با اين شركت چيني را در 
پي داشت، قادر خواهد بود ميزان فروش گوشي هاي 
هواوي را در سال ۲۰۱۹ ميالدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۴ الي ۲۴ درصد كاهش دهد. رقمي كه 
به عقيده تحليلگران فعال در حوزه فناوري، براي يك 
غول تكنولوژي در ابعاد گس��ترده و با احتساب ميزان 
فروش برند مذكور در بازارهاي جهاني و كش��ورهاي 
مختلف بسيار گزاف تمام خواهد شد و خسارات سنگين 

و جبران ناپذيري را رقم خواهد زد.
به گزارش ايسنا، بسياري از كارشناسان و تحليلگران نظر 
مختلفي درباره سرنوشت هواوي و سرانجام اختالفات 
دولت امريكا با اين ش��ركت چيني دارند به گونه اي كه 
برخي از آنها با ديدگاهي مثبت و خوش بينانه بر اين باورند 
كه با حل شدن جنگ تجاري چين و امريكا، مشكالت و 
اختالفات دولت ترامپ با هواوي نيز برطرف خواهد شد.
برخي ديگر از كارشناسان كه ديدگاهي نه چندان مثبت 
نس��بت به اين قضيه دارند، معتقدند كه اين شركت در 
نهايت تحت تأثير لغو مجوز سيس��تم عامل اندرويد با 
ريزش شديد ميزان فروش و در نتيجه خطر ورشكستگي 
مواجه خواهد شد. اين دسته از تحليلگران برآورد كرده اند 
كه مقامات هواوي مجبور خواهند بود در نهايت به دولت 
چي��ن فش��ار آورده و آنها را به توافق ب��ا دولت ترامپ و 

آتش بس جنگ تجاري چين و امريكا وادار كند.
اين در حالي اس��ت كه دسته س��وم تحليلگران فعال 
در ح��وزه فن��اوري ب��ر اين باورن��د كه وضعي��ت اين 
ش��ركت چيني با توجه به اعمال تحريم هاي امريكا و 
لغو اليسنس اندرويد، به شدت با مشكل ريزش شديد 

ميزان فروش محصوالت و گوشي هاي هوشمند خود 
روبرو خواهد ش��د و شرايط وخيم هواوي برخالف ارايه 
سيستم عامل اختصاصي و يكپارچه و تالش براي حفظ 
بازارهاي بزرگ جه��ان، براي اين غول تكنولوژي ادامه 

خواهد داشت.
لغو اليس��نس اندرويد براي برند هواوي، به معناي 
عدم انتشار نس��خه هاي جديد آپديت اندرويد نظير 
به روزرساني هاي نرم افزاري و امنيتي كه هر از گاهي 
منتشر شده و به منظور جلوگيري از آسيب پذيري هاي 
امنيتي و برطرف ش��دن مش��كالت كوچك و بزرگي 
كه كارب��ران با آنها مواجه مي ش��وند، همچنين عدم 
دسترس��ي كاربران به تمام سرويس هاي ارايه شده از 
سوي گوگل نظير فروشگاه اينترنتي گوگل پلي استور 

و دانلود اپليكيشن هاي مورد نظر از آن خواهد بود.
هفت��ه پيش بود كه دولت ترامپ فهرس��ت جديدي از 
ش��ركت هاي ممنوعه براي تجارت و اياالت متحده را 
اعالم و منتشر كرد كه در آن نام شركت چيني هوآوي 
به عنوان بزرگ ترين توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي 
و عرضه كننده گوشي هاي هوش��مند در جهان نيز به 

چشم مي خورد.
مشكالت و كش��مكش هاي دولت امريكا با هواوي از 
جنجال برانگيزترين و خبرس��ازترين اتفاقات س��ال 
۲۰۱۸ ميالدي بود كه به نظر مي رس��د به اين زودي 
تمام نخواهد شد. هواوي كه بزرگ ترين توليدكننده 
و توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده و 
عرضه كننده موبايل در جهان محسوب مي شود، پيش 
از اين نيز در طول يك سال اخير از سوي دولت ترامپ 
تحت فشارهاي سياس��ي و تجاري زيادي قرار گرفته 
بود و نگراني هاي امنيتي خود را به س��اير كشورهاي 
هم پيمان امريكا نظير استراليا، نيوزلند، كانادا، ژاپن 
و بريتانيا منتقل كرده بود تا آنها نيز به همكاري با اين 
شركت چيني خاتمه بخشند تا بدين ترتيب بتواند در 
ادامه جنگ تجاري با چين، ضربه مهلكي بر اقتصاد اين 
كشور پهناور وارد كند و به عقيده بسياري از تحليلگران، 
جلوي رشد سرسام آور و ش��كوفايي سريع اقتصادي 

غول هاي تكنولوژي چيني را بگيرد.
بدون ش��ك محدوديت هاي جديدي كه امريكا براي 
هواوي وضع و اعمال كرده است، تأثيرات منفي و تبعات 
گسترده اي را در پي خواهد داشت و اين بدان معناست 
كه ديگر قادر نخواهد بود هرگونه سرويس اختصاصي 
ارايه ش��ده توسط گوگل را اس��تفاده كند و استفاده از 
سيس��تم عامل اندرويد توس��ط ه��واوي تنها محدود 
به اليسنس هاي متن باز و AOSP خواهد بود. بعد از 

آن شركت هاي بزرگي همچون گوگل، مايكروسافت، 
كوالكام، اينتل، برودكام، پاناس��ونيك در كنار بسياري 
از اپراتورهاي مخابراتي فعال در كشورهاي جهان اعالم 
كردند كه به قطع همكاري با هواوي خواهند پرداخت تا 

شامل جريمه هاي سنگين واشنگتن نشوند.

  اف�ت ۲۶ درص�دي تقاض�اي جهاني براي 
گوشي هاي هواوي

در همين حال ب��ه گزارش رويترز، به دليل تحريم هاي 
امريكا طي ۴ روز گذشته گوشي هاي هواوي محبوبيت 
خود را از دست داده اند و تقاضاي آنها در انگليس نصف 

شده و در سطح جهاني ۲۶ درصد كاهش يافته است.
به گزارش  تس��نيم به نقل از رويترز، هواوي چين كه 
تحت تحريم ه��اي فلج كننده امريكا قرار دارد ش��اهد 
۲5 درصد كاهش صادرات در س��ال جاري خواهد بود 
و احتمااًل گوش��ي هاي هوشمند آن از بازارهاي جهاني 

حذف مي شوند.
ارسال محموله هاي گوشي هوشمند در هواوي، دومين 

سازنده بزرگ گوشي هاي هوشمند جهان از نظر تعداد، 
در صورت ادامه تحريم ها در ۲۰۱۹ بين ۴ تا ۲۴ درصد 
افت مي كند.متخصصين انتظار دارند صادرات هواوي 
طي ۶ ماه آينده كاهش يابد ولي به خاطر عدم اطميناني 
كه نسبت به اين تحريم ها وجود دارد، عددي براي اين 

كاهش تخمين نزده اند.
وزارت بازرگاني امريكا هفته گذشته هواوي را از خريد 
كاالهاي امريكايي منع كرد و درگيري تجاري خود را با 
چين افزايش داد. اين ممنوعيت شامل كاالها و خدمات 
داراي تكنول��وژي امريكايي يا م��واد اوليه امريكايي تا 
۲5 درصد يا بيش��تر مي ش��وند، بنابراين ممكن است 

شركت هاي غيرامريكايي را هم تحت تاثير قرار دهند.
شركت هاي تكنولوژي مثل گوگل و سافتبنك كه تحت 
مالكيت طراح ريزتراش��ه هاي ARM هس��تند، اعالم 

كردند معامله با هواوي را متوقف مي كنند.
ليندا س��و، مدير استراتژي هاي گوش��ي هوشمند در 
موسس��ه اس��تراتژي آناليتيكس، گفت: »اگر هواوي 
دسترس��ي خود را به گوگل از دس��ت بده��د، از بازار 

گوشي هاي هوشمند اروپاي غربي در سال آينده حذف 
مي ش��ود«.او پيش بيني مي كند ارسال محموله هاي 
هواوي ۲3 درصد در سال آينده كاهش يابد ولي عقيده 
دارد اين ش��ركت مي تواند با توجه به بازار بزرگ چين 

سرپا بماند.
فوبون ريسرچ كه قبال پيش بيني كرده بود هوآوي ۲5۸ 
ميليون گوشي هوشمند در ۲۰۱۹ صادر مي كند، حاال 
انتظار دارد اين ش��ركت تنها ۲۰۰ ميليون در بدترين 

حالت صادرات داشته باشد
هواوي حدود 3۰ درصد بازار اروپا را در دست دارد و ۲۰۸ 
ميليون گوشي در سال گذشته صادر كرده است كه نيمي 
از آن به بازارهاي خارج از چين بوده است .اروپا مهم ترين 

بازار چين است.
هواوي اعالم كرد در حال توسعه تكنولوژي هاي مورد نياز 
خود است تا بتواند سال ها خودكفا باشد. ولي متخصصان 
اين ادعا را باور نمي كنند. آنها مي گويند اجزاي كليدي 
و مالكيت فكري الزم براي گوشي هاي هواوي خارج از 

امريكا قابل دسترس نيستند.

گ��وگل به تازگي اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد 
قابليت هاي كارب��ردي اپليكش��ن Waze را به 
گوگل مپ بيفزايد تا كارب��ران بتوانند از محدوده 
مجاز سرعت و دوربين هاي پليس در طول مسير 

مطلع شوند.
گوگل مپ ك��ه بدون ش��ك يك��ي از بزرگ ترين 
و پركاربردترين اپليكيش��ن هاي مورد اس��تفاده 
كارب��ران در جه��ان به ش��مار م��ي رود، حاال به 
نظ��ر مي رس��د ك��ه از بزرگ ترين رقي��ب خود، 
اپليكيش��ن ويز )Waze( عقب مان��ده بنابراين 
در تالش اس��ت تا ب��ا ارايه و انتش��ار جديدترين 
و پركاربردتري��ن قابليت ه��اي آن نظر و رضايت 
خيل عظيمي از كاربران را به س��مت و سوي خود 

جلب كند.
حاال گوگل در تازه ترين اخبار منتش��ر ش��ده در 
وب س��ايت phonearena اعالم كرده اس��ت 
ك��ه در آپديت جديد گوگل مپ، دو ويژگي جديد 
پركاربردي كه در waze وجود دارد به اين پلتفرم 
اضافه خواهد شد تا كاربران در طول مسير بتوانند 

از محدوده س��رعت مجاز در بزرگ��راه، خيابان و 
جاده هاي مختلف باخبر شده و در كنار آن، نزديك 
شدن به دوربين هاي پليس را كه ممكن است آنها 
را به علت سرعت غيرمجاز و ساير كارهاي خالف 

قوانين رانندگي جريمه كند، مطلع كند.
هرچند ك��ه اي��ن قابليت از س��وي بس��ياري از 
منتقدان مورد نقد و اعتراض بسياري از كاربران و 
كارشناسان و همچنين مقامات پليس قرار گرفته 
بود، اما حاال به نظر مي رسد كه با توجه به محبوبيت 
و كاربرد باالي آن، گوگل نيز تصميم گرفته است 

اين دو قابليت جديد را به پلتفرم خود بيافزايد.

به نظر مي رس��د پروژه جويش��گر بومي كه چند س��الي از 
تصميم گيري براي راه اندازي آن  مي گذرد، به فراموشي سپرده 
شده و اگر نگوييم به تاريخ، اما تا حد زيادي به حاشيه پيوستند. 
به گزارش ايسنا، موتورهاي جست وجوي بومي سهم زيادي 
در اقتصاد فناوري اطالعات يك كشور دارند و جويشگرهاي 
ايراني هم اهميت خود را از اين جهت نشان مي دهند. البته 
طرح و ايده جست وجوگرهاي بومي تقريباً در دوره دوم دولت 
احمدي نژاد مطرح شد كه موضوعيت آن هم حلقه تهديدات 
و تحريم هايي بود كه عليه ايران مطرح مي شد. همين مساله 
نياز به ايجاد گزينه هاي داخلي توليدات و خدمات خارجي را 
چند برابر مي كرد. در حال حاضر، گوگل، موتور جست وجويي 
است كه نه تنها در كشور مادر خود امريكا، بلكه در بسياري از 
كشورهاي ديگر و حتي در ايران كه دود تصميم هاي اشتباهي 
مانند تحريم كسب وكارهاي ايراني به چشم كاربران رفته 
است، هم مورد استفاده قرار مي گيرد. اما كشورهايي هم 
هس��تند كه از موتورهاي بومي خود استفاده مي كنند. از 
جمله چين با بايدو، كره جنوبي با نيور و روسيه با ياندكس 
كه هر كدام كاربران خود را دارند و سهمي از پرس وجوهاي 
روزانه را ب��ه خود اختصاص داده اند. همين موضوع موجب 

ش��ده در ايران هم به فكر داشتن يك موتور جست وجوي 
بومي بيفتند و حمايت از جويشگرهاي بومي بر اساس تهيه 
و ارايه طرح كسب وكار به تصويب شوراي راهبري جويشگر 
بومي رسيده و مقرر شد كه مدل هاي كسب وكار موتورهاي 
جست وجوي »پارس��ي جو« و »يوز« براي ادامه فعاليت به 
شوراي راهبري ارايه شوند. البته به اذعان مسووالن، در هيچ 
كجاي دنيا، جويشگر بومي با هدف پر كردن جاي گوگل و 
ياهو راه اندازي نمي شود و جويشگرهاي بومي هدف ديگري 
را دنبال مي كنند كه پاسخگويي به نيازهاي كاربران بومي 
است و با توجه به اطالعاتي كه سرويس هاي بومي دارند، از 
يك ابزار بومي بهتر از يك ابزار بين المللي برمي آيد. اما توسعه 

خدمات متنوع مطابق با نيازه��اي بومي و محلي، افزايش 
درآمد ملي از طريق كسب درآمد جويشگر بومي، ترويج و 
گسترش فرهنگ ايراني- اسالمي در فضاي مجازي، كمك 
به ايجاد مزيت رقابتي براي جويشگر بومي نسبت به رقباي 
غيربومي، توسعه زيرس��اخت هاي توليد و ارايه خدمات و 
محتواي جويشگر بومي، توسعه دانش و فناوري جويشگر 
بومي، حفاظ��ت از اطالعات و ارتقاي امنيت ملي در فضاي 
مجازي و بهره مندي از گزارشات ذائقه سنجي كاربران ايراني 
براي ارتقاي خدمات فض��اي مجازي از ضرورت ها و اهداف 
كالن جويشگرهاي بومي عنوان ش��ده است. با وجود اين، 
نمي توان انكار كرد كه با وجود ادعاي مسووالن مبني بر اينكه 
جويشگرهاي بومي قرار نيست جايگزين گوگل شوند، اما اين 
ابزارهاي بومي هنوز فاصله معناداري با ساير جويشگرهاي 
بين المللي دارند و اين موضوع خصوص��ًا در ميزان اقبال و 
جذب كاربران قابل مشاهده است. در شرايط كنوني هم به 
نظر مي رسد جويشگرهاي بومي در ايران با وجود هزينه هايي 
كه تاكنون براي آنها شده، به نوعي فراموشي سپرده شدند كه 
نه كاربران استفاده چنداني از آنها مي كنند و نه خبري جديد 

از آنها منتشر مي شود.

ش��ركت ماكروس��افت قص��د دارد دو ابزار مه��م براي 
برنامه نويسي كامپيوتر كوانتومي را منبع باز كند، اين دو 

ابزار طي چند ماه آتي منبع باز خواهند شد.
به گزارش ايرنا در رقابت براي كسب فناوري كامپيوتر 
كوانتومي، شركت ماكروسافت نيز برنامه هاي مختلفي 
تدارك ديده است. اين شركت اكنون روي ابزارهايي 
براي برنامه دهي به كامپيوتره��اي كوانتومي آينده 
كار مي كن��د. اين ش��ركت اعالم كرد دو دس��تاورد در 
اين حوزه دارد؛ اولي برنامه اي موس��وم به Q# است كه 
يك زمان برنامه نويسي براي نوشتن كدهاي كوانتومي 
است. همچنين يك كامپايلر نيز براي اين زمان تدارك 
ديده اس��ت، دومين دستاورد ماكروسافت، ساخت يك 
شبيه ساز كوانتومي است. اين شركت اخيرا اعالم كرده 

كه به زودي اين دو برنامه  را منبع باز خواهد كرد.
ش��ركت ماكروسافت معتقد اس��ت كه اين كار موجب 
مي شود تا محاس��بات كوانتومي و الگوريتم هاي آن به 
سادگي در اختيار توسعه دهندگان قرار گيرد. همچنين 
موسسه ها و جامعه دانشگاهي نيز مي توانند با سهولت 

بيشتري از اين ابزارها استفاده كنند.
پيش از اين نيز شركت ماكروسافت برنامه ها و ابزارهاي 
مختلفي نظير يك كتابخانه براي ش��يمي كوانتومي را 
منبع باز كرده  بودند اما اين اولين باري است كه اين يك 
بخش هسته اي و مهم از اين پلتفورم را منبع باز مي كنند.

آندرو فروسمن، مديرعامل شركت وان كيوبيت مي گويد: 
راهبرد ما براي حل مش��كالت اين حوزه نيازمند نسل 
جدي��دي از نرم افزارها و ابزارها اس��ت. كيت توس��عه 

كوانتوم��ي مي تواند در ه��ر مرحله از فرآيند توس��عه 
محاسبات كوانتومي به ما كمك كند. ماكروسافت اولين 
شركتي نيست كه اقدام به چنين كاري مي كند، پيش 
از اين اي  بي ام نيز برنام��ه Qiskit را كه يك فريم ورك 
براي توليد برنامه هاي محاسبات كوانتومي است، منبع 
باز كرده بود. اين شركت برنامه هاي ديگري را نيز منبع 

باز كرده است.
چند ماه پيش ماكروس��افت اعالم كرد كه كيت توسعه 
كوانتومي اين شركت بيش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده 
اس��ت. اين ش��ركت در حال حاضر روي توسعه راهبرد 
جدي��دي براي محاس��بات كوانتوم��ي كار مي كند كه 
مي تواند موقعيت ماكروس��افت را در اين حوزه در ميان 
رقبا ارتقاء دهد. اكنون برخي رقباي ماكروسافت اقدام به 

توليد محدود كامپيوتر كوانتومي كرده اند.

  ويژگي هاي حذف شده از آپديت ويندوز 10
اين در حالي است كه مايكروس��افت با انتشار پستي در 
وب سايت خود از توسعه نيافتن و حذف برخي ويژگي هاي 
وين��دوز ۱۰ خبر داده اس��ت. به گ��زارش زوميت، با هر 
به روزرساني بزرگ ويندوز ۱۰ كه معموال در بازه زماني ۶ 
ماهه تا يك ساله عرضه مي شود، مايكروسافت ويژگي هاي 
جديد و جذابي معرفي مي كن��د. دركنار اين ويژگي ها و 
امكانات جدي��د، ردموندي ها به داليل مختلفي بعضي از 
ويژگي هاي قديمي و بدون استفاده را حذف مي كنند يا 
ديگر توسعه نمي دهند كه نسخه جديد ويندوز ۱۰ هم 
از اين قاعده مستثني نيست.  مايكروسافت فهرستي از 

ويژگي هايي منتش��ر كرده كه قرار است حذف شوند يا 
ديگر توسعه نيابند.

 ويژگي هايي كه حذف ش�ده اند يا بزودي 
حذف مي شوند

پشتيباني از XDDM  اولين ويژگي است كه مايكروسافت 
تصميم گرفته آن را از نسخه آينده ويندوز ۱۰ حذف كند. 
مايكروسافت در اين باره مي گويد: فروشندگان مستقل 
نرم افزار ي��ا ISV )اصطالحي در صنعت فن��اوري( كه از 
 XDDM-based remote display( نسخه قديمي
driver( استفاده مي كنند، بايد خود را براي مهاجرت به 
 Windows Display Driver نسخه جديد، يعني

Model، آماده كنند.
همگام سازي پيام ها بين گوشي ها ي داراي سيستم عامل 
ويندوز ۱۰ موبايل و PC، دومين ويژگي اي اس��ت كه 
مايكروسافت تصميم گرفته حذفش كند. بدون شك 
كاربران از حذف اين ويژگي ش��وكه نخواهند شد؛ زيرا 
مايكروسافت ديگر ويندوزموبايل را توسعه نمي دهد 
و پرونده آن براي هميشه بسته شده است. هرچند اين 
غول بزرگ نرم افزاري پشتيباني از ويندوز ۱۰ موبايل را 

تا سپتامبر امسال ادامه مي دهد.

  ويژگي هايي كه ديگر توسعه نمي يابند
Windows To Go

اي��ن، از ويژگي ه��اي جذابي بود كه مايكروس��افت 
هم زم��ان با عرضه وين��دوز ۸ آن را رونمايي كرد و به 

محدوده سرعت مجاز به »گوگل مپ« مي آيد كسي از گوگل هاي ايراني خبر ندارد

گام موثر ماكروسافت براي توسعه كامپيوتر كوانتومي
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رويداد

دريچه فراسو

  حمايت از دانش بنيان ها 
در قالب خدمات توانمندسازي

معاون توس��عه صندوق نوآوري و ش��كوفايي اعالم 
كرد: با توجه ب��ه اهميت خدمات مالكيت فكري در 
تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه و حفاظت و توسعه 
بازار محصوالت و خدمات دانش بنيان در داخل و خارج 
كشور، اين صندوق حمايت از شركت هاي دانش بنيان 

را در قالب خدمات توانمندسازي آغاز كرد.
سياوش ملكي فر با بيان اين مطلب گفت: ثبت اختراع، 
طرح و نشان تجاري در داخل و خارج كشور و خدمات 
مميزي و مديريت دارايي هاي فكري از جمله خدمات 
مالكيت فكري است كه صندوق نوآوري و شكوفايي، 

امسال براي اولين بار از دريافت آنها حمايت مي كند.
ب��ه گفت��ه وي در بخ��ش »ممي��زي و مديريت و 
ارزش گذاري دارايي ه��اي فكري« به عنوان يكي از 
مهم ترين خدمات اين حوزه، شركت ها مي توانند از 
 Novelty( سه خدمت »جست وجوي دانش پيشين
 »)Infringement( نقض پتن��ت« ،» )Check 
و »تحليل پتنت« اس��تفاده كنن��د. وي در توضيح 
خدمات »نقض پتنت« خاطرنشان كرد: شركت هاي 
دانش بنيان صادراتي يا ش��ركت هايي كه در آستانه 
ص��ادرات محص��والت و خدمات خود ق��رار دارند، 
مي توانند با استفاده از خدمات »نقض پتنت« اطمينان 
يابند كه فروش محصول، خدمت يا دانش فني آنها در 
كشور مقصد، موجب نقض حقوق مالكيت فكري ساير 
شركت ها نمي شود، همچنين اين شركت ها مي توانند 
با ثبت دارايي هاي فكري خود در مقاصد صادراتي، از 
 بازارهاي صادراتي خود پيشگيرانه حفاظت كنند.
معاون صندوق نوآوري و شكوفايي درباره »تحليل 
پتنت« نيز افزود: شركت هاي دانش بنياني كه قصد 
توسعه محصوالت فناورانه جديد دارند نيز مي توانند 
با استفاده از خدمات »تحليل پتنت«، شناخت عميقي 
از آخرين وضعيت دانش و فناوري در حوزه هاي مرتبط 
به دست آورده و مسير توسعه و اكتساب محصول را 
شتاب ببخشند. عالقه مندان براي دريافت اطالعات 
بيشتر از فرآيند دريافت اين خدمات و جزييات بيشتر 
در خصوص ميزان و نحوه حمايت صندوق مي توانند 
با مديريت خدمات توانمندس��ازي )شماره تماس: 

۴۲۱۷۰۶۹۲( تماس بگيرند.

 5G نخستين لپ تاپ مجهز به
رونمايي شد

كوال��كام و لن��وو در جري��ان برگزاري نمايش��گاه 
كامپيوتكس ۲۰۱۹ نخستين لپ تاپ مجهز به شبكه 
5G  در جهان را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
دادند. به گزارش ايسنا، رويداد كامپيوتكس ۲۰۱۹ 
كه در شهرتاپيه، مركز تايوان برگزار مي شود، ميزبان 
رونمايي يك محصول جديد و شگفت انگيز بود كه با 
همكاري كوالكام و لنوو تحت توسعه قرار دارد و قرار 
است عنوان نخستين لپ تاپ مجهز به شبكه 5G را 
به خود اختصاص دهد. اين لپ تاپ كه در غرفه شركت 
تراشه ساز كوالكام در معرض ديد شركت كنندگان و 
بازديدكنندگان نمايشگاه كامپيوتكس ۲۰۱۹ قرار 
گرفت، از پردازنده اس��نپدراگون س��ي ايكس ۸ كه 
به مودم هاي 5G x55  مجهز اس��ت، بهره مي برد. 
گفته مي ش��ود پردازنده هاي اس��نپدراگون سري 
۸cx  نخستين پردازنده هاي ۷ نانومتري جهان به 
ش��مار مي روند كه مي تواند تكنولوژي شبكه نسل 
پنجم اينترنت 5G را براي كاربران به ارمغان بياورد. 
جانسون ژيا، نايب رييس بخش كسب و كار رايانه هاي 
شخصي شركت لنوو در گفت وگو با گزارشگر تك رادار 
گفت: لپ تاپ هاي مجهز به ش��بكه 5G بر مبناي 
تراش��ه هاي اسنپدراگون ساخت ش��ركت كوالكام 
توسعه داده خواهد شد كه بدين ترتيب عمر باتري 
باال، عملكرد فوق العاده و شگفت انگيز در كنار تأخير 
در عملكرد )lagging( بسيار كمي را رقم خواهد زد.

وي در ادامه تاكيد كرد: همين مساله موجب مي شود 
كه اين محصول ب��راي عالقه مندان ب��ه بازي هاي 
رايانه اي و مصارف گيمينگ به كار بيايد و طرفداران 
زيادي را به سمت و سوي خود جذب كند. البته هنوز 
هيچكدام از اين دو شركت جزييات بيشتري درباره 
اين محصول منتشر نكرده اند ولي احتمااًل ويژگي و 
طراحي ظاهري آن نهايي نشده و ممكن است بعد از 
رونمايي و عرضه رسمي، تغيير و تحوالت متعددي در 
آن ايجاد شود. با توجه به آنكه هنوز زيرساخت هاي 
 5G الزم براي برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت
در تايوان وجود ندارد، كوالكام به منظور نشان دادن 
قابليت هاي لپ تاپ هاي لن��وو ويدئويي را از طريق 
يوتيوب در غرفه خود به نمايش گذاشت تا قدرت و 
تكنولوژي به كار رفته در اين محصول جديد را جلوه 
داده و ب��راي كاربران و عالقه من��دان به محصوالت 
 ،engadget فناوري به نمايش بگذارد. بر اس��اس
در يك س��ال اخير تالش اپراتوره��اي مخابراتي و 
غول هاي تكنولوژي براي توس��عه فناوري ش��بكه 
اينترنت 5G شدت گرفته و هر يك از آنها در تالشند 
تا با همكاري شركت هاي مخابراتي مناطق مختلف 
جهان وارد همكاري و مذاكره شوند. اوايل سال ۲۰۱۲ 
 )ITU( ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي مخابرات
تحت نظر سازمان ملل برنامه اي را براي توسعه تيم 
ارتباطات بين المللي موبايلي )IMT( براي افق ۲۰۲۰ 
و فراي آن )IMT-۲۰۲۰( آغاز كرد. در نتيجه رسمًا 
يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه 
موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي 
ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه در سراس��ر 
جهان هستيم كه هر يك دنبال برقراري و راه اندازي 
نسل جديد و پرسرعت اينترنت5G  در كشورهاي 
مختلفي همچون كره جنوب��ي، ژاپن، چين، اياالت 
متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و از توانايي ها 

و برنامه هاي خود در اين زمينه رونمايي مي كنند.
كشورهاي بسياري در سراسر جهان از جمله اياالت 
متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چين، كره جنوبي، 
ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري نسل 
پنجم اينترنت همراه 5G  هس��تند و در اين زمينه 

فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده اند.

كاربران اجازه م��ي داد ويندوز را فقط با اس��تفاده از 
حافظه فلش بوت كنند. حاال بعد از گذش��ت نزديك 
به هفت سال از زمان عرضه اين ويژگي، مايكروسافت 
رس��ما اعالم كرده ديگر برنامه اي براي توس��عه اين 

ويژگي ندارد.

TKIP و WEP پايان پشتيباني از  
مايكروسافت در نسخه جديد ويندوز زماني كه كاربر 
 TKIP و WEP به شبكه بي سيمي با پروتكل هاي
متصل ش��ود، ب��ا نش��ان دادن اخط��اري ب��ه كاربر 
هش��دار مي دهد امنيت اي��ن اتصال بس��يار پايين 
است. مايكروس��افت تصميم گرفته در نسخه بعدي 
ويندوز ۱۰ براي هميش��ه به پشتيباني از دو پروتكل 

WEP و TKIP پايان دهد. 

  تنظيمات نواروظيفه ويندوز 
 )Taskbar Settings(

در نسخه فعلي ويندوز ۱۰، اگر نواروظيفه را سفارشي سازي 
كنيد )تغيير اندازه يا مخفي كردن يا جابه جايي( تغييرات 
به صورت خودكار روي ديگر دستگاه هاي شما سينك خواهد 
شد؛ اما مايكروسافت تصميم گرفته اين ويژگي را در نسخه 
آينده ويندوز حذف كند و ديگر از همگام سازي نواروظيفه 

در ويندوز ۱۰ خبري نخواهد بود.

Print 3D اپليكشن  
مايكروسافت اعالم كرده ديگر اپ Print 3D را توسعه 
نمي هد و كاربران براي استفاده از امكاناتي مانند چاپ 
سه بعدي بايد با مراجعه به فروشگاه نرم افزاري ويندوز 

۱۰، اپليكيشن 3D Builder را نصب كنند.
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طرح شبانه، چرخ اقتصاد 
شهري اصفهان را مي چرخاند

اصفهان| رييس كميس��يون فرهنگي و ورزشي 
شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: اصفهان شهري 
است كه مكان هايي دارد كه س��يما و منظر آنها در 
روز و ش��ب متفاوت هستند و همين تفاوت، جاذب 
گردشگري جديدي اس��ت، اما براي استفاده از آن 
بايد فضاي پوياي شهري و امكانات شهري در شب 
نيز فعال باشند. فريده روشن با بيان اينكه شهِر 24 
ساعته شهري است كه نمي خوابد و امنيت آن براي 
ورود شبانه مردم به ش��هر تامين مي شود، افزود: در 
شهري مثل اصفهان در زمستان روزها با آلودگي هوا 
دست و پنجه نرم مي كند و در تابستان روزهاي گرمي 
دارد، بي شك انتقال گردشگري به ساعات پاياني شب 
اتفاق الزمي به حساب مي آيد پس مديريت شهري 
بايد بتواند فضاهاي گردشگري شبانه كه از اتفاق در 
اصفهان هم قابليت هاي آن كم نيست را فراهم كند. 

رييس كميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي اسالمي 
شهر اصفهان، تصريح كرد: در شب هاي ماه رمضان 
ش��ب زنده داري به خصوص در تخت فوالد به طور 
آزمايشي در حال انجام است و تا امروز طرح موفقي 
بوده و مردم نيز از آن استقبال كرده اند. اين استقبال 
باعث مي شود، تا طرح شب هاي زنده را براي اصفهان 
در تابس��تان به طور جدي تر كليد بزنيم  چراكه در 
تابستان دو رويداد مهم جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودك و نوجوان و نمايشگاه صنعت سينما مي توانند، 
عاملي براي زنده ماندن شب هاي اصفهان شود و از اين 
طريق رويدادهاي شبانه گسترش بيشتري پيدا كند.

 تحقق تبيين گام دوم انقالب
 با به كارگيري نسل جوان

ساري| رضا غفاري با اشاره به نقش جوانان در گام 
دوم انقالب گفت: تبيين گام دوم انقالب با به كارگيري 
نسل جوان تحقق مي يابد.  مديرعامل شركت توزيع 
نيروي برق مازندران در اولين جلسه خود با مشاوران 
جوان اين شركت با اشاره به فاصله صف و ستاد در اين 
شركت  گفت: بايد امورهاي 18 گانه توزيع نيروي برق 
مازندران به توانمندي كامل برسند تا فاصله بين صف 
با ستاد كم شود. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
مازندران گفت: از نيروهاي نخبه و جوان كه به پختگي 
سازماني در اين شركت رسيده اند با خالقيت هاي كه 
دارند اس��تفاده خواهيم كرد. رييس گروه مشاوران 
جوان ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران در ادامه 
اين جلسه با اش��اره به ماموريت هاي گروه مشاوران 
جوان گفت: اين كارگروه در سه بخش ماموريت هاي 

عمومي، توسعه اي و تخصصي فعاليت دارد. 

 خانواده هاي شهدا 
الگوي صبر و استقامت هستند

ساري| خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران، الگوي 
صبر و استقامت هس��تند و ملت ايران هميشه بايد 
قدردان شهدا، رزمندگان و جانبازان باشند اين مطلب 
را هوشنگ نصيري پركوهي مسوول روابط عمومي 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان در 
ديدار با خانواده شهيد بزرگوار عيسي اكبري بزمين 
آبادي و ايثارگر غفار باقري كه به مناس��بت گرامي 
داشت سوم خرداد انجام پذيرفت عنوان كرد . وي در 
ادامه اظهار داشت: ديدار با خانواده هاي شهدا و ايثارگر 
روحيه بخش است و همه بايد اين مهم را در اولويت 
برنامه هاي كاري خود قرار دهند. وي در ادامه به برنامه 
گسترده دشمنان اسالم و ايران براي تضعيف اين نظام 
مقدس اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر نيز با 
توجه به اينكه دشمنان نظام با ايجاد جنگ هاي رواني 
و تبليغات گسترده فرهنگي قصد ضربه زدن به نظام 
را دارند، همين دو عنصر مهم و حياتي اعتقاد و ايمان 
و عشق به رهبري و واليت مي تواند بهترين راهكار در 
مقابله با اين تجاوزات باش��د. در اين ديداراز خانواده 
شهيد بزرگوار عيسي اكبري بزمين آبادي و ايثارگر 
بازنشس��ته غفار باقري با اهداي لوح سپاس تقدير و 

تشكر شد. 

انتصاب مديركل هسته 
گزينش استانداري لرستان

خرمآب�اد|  با صدور احكامي از س��وي اس��تاندار 
لرستان، 4 مشاور اس��تاندار، سرپرست فرمانداري 
پلدختر، سرپرست روابط عمومي، سرپرست دفتر فني 
و مديركل هسته گزينش استانداري لرستان منصوب 
شدند. »نعمت اهلل دستياري« فرماندار سابق پلدختر به 
عنوان مشاور استاندار لرستان منصوب شد. »نورمحمد 
آريان پور« سرپرست روابط عمومي استانداري لرستان 
شد و »بهرام رش��يدي نيا« مديركل س��ابق روابط 
عمومي استانداري لرستان به عنوان مشاور استاندار 
لرستان معرفي شد. همچنين »علي گودرزيان« نيز 
به عنوان مشاور رسانه اي استاندار لرستان منصوب شد. 
»فاطمه ايراني« نيز به سمت مديركل هسته گزينش 

استانداري لرستان منصوب شد.

سرقت مسلحانه از يك بانك 
در اهواز

اهواز|فرمانده انتظامي اهواز از سرقت مسلحانه 
از يكي از ش��عب بان��ك ملي در اه��واز خبر داد. 
سرهنگ محسن دالوند اظهار كرد: ساعت 11: 1۰ 
سه شنبه )۷ خردادماه( دو جوان با يك دستگاه 
خودرو پرايد س��فيدرنگ به درب يكي از شعب 

بانك ملي كه فاقد نگهباني بوده مراجعه كردند.
فرمانده انتظامي اهواز افزود: يك نفر از آنها يك 
قبضه سالح كلت كمري به همراه داشت كه واقعي 
بودن آن جاي بررسي دارد. وي پس از گرفتن مبلغ 
چهار ميليون و يكصد هزار تومان وجه نقد از باجه 
در درب بانك، متواري شد. وي بيان كرد: ماموران 
پليس آگاهي و انتظامي در كمترين زمان ممكن 
در صحنه حاضر شدند و با سرنخ هاي تحصيل شده 

سارقان دستگير خواهند شد.

امسالوبااعتبار720ميلياردرياليمحققميشود

800 طرح اشتغال زايي بنياد بركت در استان كهگيلويه و بويراحمد
گروهبنگاهها|

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 8۰۰ 
طرح اشتغال زايي را در روستاها و مناطق محروم استان 
كهگيلويه و بويراحمد ايجاد و به بهره برداري مي رساند.

به گ��زارش روابط عمومي بنياد برك��ت، اين بنياد به 
منظور محروميت زدايي و توانمندس��ازي اقتصادي و 
اجتماعي مناطق محروم و كم برخوردار، در سال جاري 
اقدام به راه اندازي 8۰۰ طرح اش��تغال زايي با قابليت 
ايجاد بيش از 224۰ فرصت شغلي در شهرستان هاي 
چاروسا، كهگيلويه، باشت، بويراحمد و ديشموك استان 

كهگيلويه و بويراحمد مي كند.
اين تع��داد طرح ه��اي كارآفرين��ي در قال��ب مدل 
اشتغال زايي اجتماع محور »سحاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اشتغال زايي بركت( و در رشته هايي همچون 
پرورش دام سبك و سنگين، زنبورداري، توليد پوشاك، 
صنايع دستي، پرورش طيور و قاليبافي ايجاد خواهد 

شد.
براس��اس اين گزارش، براي ايج��اد و راه اندازي 8۰۰ 
طرح اش��تغال زايي مذكور بالغ بر ۷2۰ ميليارد ريال 
اعتبار پيش بيني ش��ده اس��ت. همچنين براي ايجاد 
و بهره ب��رداري از اي��ن تع��داد طرح، 9 تس��هيل گر و 
مجري به عنوان مجريان نظام طرح هاي اشتغال زايي 

اجتماع محور بنياد بركت در مناطق محروم اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد فعاليت خواهند كرد.

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( سال 
گذشته نيز 2۰۰ طرح اشتغال زايي با قابليت ايجاد 45۰ 
فرصت شغلي را در 23 روستاي شهر چاروسا با اعتباري 
بالغ بر 18۰ ميليارد ريال به بهره برداري رس��انده بود 
كه امسال چهار ش��هر باشت، ديشموك، كهگيلويه و 
بويراحمد به شهرهاي هدف اين بنياد براي اشتغال زايي 

افزوده شده است.
اي��ن تعداد ط��رح اش��تغال زايي از مي��ان 95۰ طرح 
پيشنهادي و پس از بازديد تسهيل گران و طي مراحل 
اهليت سنجي فني و اعتباري انتخاب و به بهره برداري 
رس��يده اند. اهليت متقاضيان با معيارهايي همچون 
فقدان شغل، برخورداري از مهارت هاي حداقلي، دارا 
بودن امكانات اوليه مانند محل نگهداري دام، قادر بودن 
به اخذ تسهيالت در سيستم بانكي كشور و ... سنجيده 

و به تاييد مي رسد.
گفتني است، بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( با هدف محروميت زدايي و توانمندس��ازي 
اقتصادي و اجتماعي مناط��ق محروم و كم برخوردار، 
اش��تغال زايي و ايجاد فرصت هاي كارآفريني در اين 

مناطق را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.

تالشبرايسياهنماييوتعطيليكارخانهتكوينالكترونيك

فعاالناقتصاديمازندرانمطرحكردند

خدشه به اعتبار توليد 

تحريكعرضه،تقاضاوبهبودكسبوكارداخلي

گروهبنگاهها|
حدود چند ه��زار كارگر. يعني ح��دود چند هزار 
خانواده. شايد چيزي نزديك به سي هزار نفر به طور 
مستقيم و غيرمس��تقيم و فقط تصورش را بكنيد. 
اين حجم از هموطنان ما بيكار شوند. بين اين همه 
مشكالت اقتصادي و تورم. در اين جنگ اقتصادي، 
بيكاري اين همه هموطن، اندازه يك عمليات بزرگ 

در جنگ نظامي آسيب دارد و تلفات.
 اين همان برنامه اي است كه عده اي با خدشه وارد 
كردن به اعتبار شركت قديمي تكوين الكترونيك در 
پي آن هستند. شركتي كه توليد كننده محصوالت 
سامس��ونگ در ايران اس��ت كه س��ودش به جيب 

همين كارگر ايراني مي رود.
ام��ا بهانه چيس��ت؟ اينك��ه اين ش��ركت، به طور 
غيرقانوني در گذش��ته تغيير كاربري داده اس��ت. 
اينكه ص��دور مجوز براي فعاليت ش��ركت تكوين 
الكترونيك در تهران در سال 93 و با وجود مصوبه 
ممنوعي��ت ايجاد صناي��ع جديد در ش��عاع 12۰ 
كيلومتري تهران صادر شده اينها همه بهانه است 

چرا كه چندين و چند بار مسووالن مربوط در اين 
خصوص اطالع رس��اني و شفاف س��ازي كرده اند. 
اما هر چند س��ال يك بار، گروهي ب��ا تكرار مجدد 

اين اتهام ها، درصدد خدش��ه به فعاليت رس��مي و 
قانوني اين شركت و مديريت آن هستند. به راستي 
فرماندهي اين جريان و اتاق فكر آن كجاس��ت چه 

كس��اني از ضربه زدن به اين شركت سود مي برند 
كه نياز اس��ت س��ازمان هاي مربوطه نسبت به اين 
جريان سازي وارد عمل شوند وبا اين جريان برخورد 

قاطع كنند.
درس��ال 94 گروه اقتصادي بولتن نيوز به اين مهم 
پرداخت و پس از بررسي وپيگيري موضوع مشخص 
ش��د هيچ تخلفي در صدور مجوز ش��ركت صورت 
نگرفته و طي مراحل قانون��ي آن هيچ ارتباطي به 
شخص خاصي ندارد و در همين راستا معاون وقت 
سازمان صمت در خصوص اين موضوع پاسخ كامل 
راداد وبيان كرد تمام مراحل قانوني صدور اين مجوز 
طي شده واين تغيير كاربري ها كامال قانوني است 
و روزانه تع��داد زيادي درخواس��ت تغيير كاربري 
و جابه جايي به س��ازمان ارس��ال و در خصوص آن 

تصميم گيري مي شود.
جالب داستان اينجاست كه پيگيري ها از پشت پرده 
اين تالش براي زمين زدن اين ش��ركت و تخريب 
مديريت آن با اين همه كارگر ايراني، نشان مي دهد 
كسي كه قبال خط و ربطي به اين مجموعه توليدي 

داشته و بابت تخلفات درون سازماني اش كه منجر 
به آس��يب جدي به جريان توليد و حقوق كارگران 
ش��ده بود و با او برخورد و عزل ش��د، به دنبال اين 
بهانه تراشي ها افتاده و به داليل شخصي قصد آسيب 
زدن به اين كارخانه و روند فعاليت تاثيرگذار آن بر 

صنعت لوازم خانگي ملي را دارد.
همه اينها در حالي است كه امسال ما در سال رونق 
توليد قرار داريم. يعني سالي كه بايد موانع قانوني 
و غيرقانوني بر س��ر راه تولي��د كارخانجات ايراني  
برداشته ش��ود. بايد براي باال رفتن توليد داخلي، 

همه كمك كنند.
بايد به ش��ركت هايي مثل همين ش��ركت تكوين 
الكترونيك كمك كرد تا نه تنها سطح توليد قبل را 
حفظ كنند كه با حمايت هاي مختلف، توليدشان 
باالتر رود كه درآمدشان باالتر رود تا كارگر ايراني، 
در رفاه بيش��تري زندگي كند. اما عده اي هستند 
كه براي جيب خودش��ان حاضرند جي��ب بقيه را 
خالي كنن��د. اينها از آن خان��واده كارگران ايراني 

نمي ترسند؟

جلسه شوراي اداري مازندران ديروز يك ميهمان ويژه 
داشت؛ مديرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات كشور 
با حضور در جلسه شوراي اداري مازندران با موضوع افزايش 
دامنه هاي صادراتي، تصويري از مهم ترين راهبردهاي 
صادراتي كشور در سال جاري ارايه داد. دوره اي كه در آن 
به دليل تحريم هاي امريكا موضوع»صادرات غيرنفتي« 
اهميت بيشتري در اتمسفر اقتصادي و معيشتي كشور 
پيدا كرده است. اما راهبردي كه بهرامي براي اين شرايط 
خاص تحريمي اراي��ه مي كند؛ تحريك عرضه، افزايش 
تقاضا و در نهايت بهبود كسب و كار داخلي از دل اين فعل 
و انفعال اقتصادي است كه مي تواند ظرفيت هاي تازه اي 

پيش روي اقتصاد كشور بگشايد. 
برخالف مسووالن اجرايي، رييس اتاق بازرگاني مازندران 
معتقد است كه ظرفيت هاي صادراتي استان باالست اما 
به دليل عدم سرمايه گذاري هاي زيربنايي الزم صدرات 
اين منطقه نتوانسته همپا با ظرفيت هايش رشد كند. 
عبداهلل مهاجر با بيان اينكه ظرفيت مازندران در حوزه 
صادرات بيش از وضع موجود است گفت: با اين حال جزو 

استان هاي پيشرو در صادرات هستيم.

رييس اتاق مازندران در جلسه كارگروه توسعه صادرات 
استان با اظهار اينكه صندوق توسعه ضمانت در استان 
تاكنون به نتيجه نرسيده است افزود: امروزه در كشورهاي 
خارجي كش��اورزي يك افتخار محسوب مي شود ولي 

كشاورزان ما درگير مشكالت فراواني هستند.
وي با تاكيد برايجاد ظرفيت ها براي رونق كش��اورزي و 
توسعه صادرات در استان گفت: امروز اگر قرار باشد كسي 
در كشور توليدكننده باشد عاشق باشد زيرا با مشكالت 

عديده اي روبه رو است.
مهاجر با عنوان اينكه يكي از ظرفيت هاي مازندران در 
حوزه آبزيان و برنج، طيور، مركبات، كيوي و بخش مختلف 
است گفت: ميزان توليدات كشاورزي استان هفت ميليون 

تن است و در 14 محصول رتبه هاي برتر را دارا هستيم.
رييس اتاق بازرگاني مازندران، ص��ادرات را گامي مهم 
براي توسعه استان بيان كرد و گفت: در سه ماه آخر سال 
قبل ميزان صادرات استان حدود 3۰ درصد رشد يافت و 

صادرات به بيش از 42۰ ميليون تن رسيده است.
وي با بي��ان اينكه ظرفيت صادراتي مازن��دران بيش از 
وضعيت موجود اس��ت افزود: در برنامه ششم، نگاه اين 

است كه ميزان صادرات به سه ميليارد دالر برسد و براي 
دستيابي به اين هدف بايد موانع فراروي را برطرف كنيم.

وي با تاكيد براينكه بايد رويك��رد جديدو ديگري براي 
توسعه صادرات در اس��تان درپيش گرفته شود گفت: 
صندوق ضمانت يكي از شاخص ترين آيتم ها براي توسعه 
صادرات به شمار مي رود. رييس اتاق بازرگاني مازندران با 
اشاره به اينكه برنامه دستيابي به هدف سه ميليارد دالري 
صادرات در استان تعريف شده است افزود: صادرات يكي 
از بندهاي مهم اقتصاد مقاومتي است و بايد در اين بخش 
برنامه ريزي صورت گيرد. وي با اظهار اينكه امكانات اتاق 
بازرگاني در اختيار صندوق ضمانت توسعه صادرات قرار 
مي گيرد گفت: براي توسعه صادرات نياز به هماهنگي 
و همكاري صندوق ضمانت داريم. رييس اتاق بازرگاني 
مازندران با بيان اينكه آمار صادرات اس��تان بيش از يك 
ميليارد دالر است افزود: بخشي از كاالهاي استان از مبادي 

ديگر استان ها صادر مي شود.
در پايان اين نشست تفاهمنامه اي بين استانداري مازندران 
و صندوق ضمانت توس��عه صادرات كش��ور براي رشد 

صادرات غيرنفتي در اين استان منعقد شد.

    سهم ناچيز مازندران از بازارهاي صادراتي
احمد حسين زادگان استاندار مازندران نيز در ادامه اين 
جلسه با بيان اينكه س��هم اين استان از بازار صادرات 
كشور ناچيز و 3۷۰ ميليون دالر است، اظهار كرد: در 
اين مسير دو احتمال وجود دارد، يا بخش خصوصي 
مشكل دارد و صادركنندگان قوي و باتجربه نداريم يا 
موانع فراروي اداري، بروكراسي زائد و عدم حمايت ها 

سبب شده صادرات استان به تراز قابل قبولي نرسد.
به گزارش اس��تانداري، وي با بيان اينكه بيش از سه 
هزار واحد توليدي و كش��اورزي در اس��تان داريم اما 
از ظرفيت ه��ا براي ص��ادرات خوب به��ره نگرفتيم، 
گفت: بخشي از مش��كالت صادراتي به ريسك باالي 
تجاري و سياسي برمي گردد، يكي از سه اولويتي كه 
با نمايندگان اس��تان توافق كرديم، توسعه صادرات 

بوده است.
حسين زادگان با اشاره به اينكه اگر سهمي از صادرات 
در كش��ورهاي همسايه داشته باش��يم مي توانيم بار 
زي��ادي از مش��كالت را ح��ل كنيم، گف��ت: با وجود 
زيرساخت هاي مناسب، فرودگاه، بندر، حلقه اتصال 

چندي��ن اس��تان در ش��مال و جنوب و وج��ود همه 
مزيت ها نتوانستيم از ظرفيت صادرات بهره مناسبي 

داشته باشيم.

    پرورش ماهيان خاوياري   براي ارزآوري
ولي اهلل نانواكناري، رييس مجمع نمايندگان مازندران 
در ادامه اين جلسه با بيان اينكه با توجه به نامگذاري سال 
جاري، اگر در عرصه صادرات فعال ش��ويم مي توانيم در 
تحقق اين شعار گام هاي خوبي برداريم، گفت: موفقيت 
در صادرات در گرو ايجاد تس��هيالت و رفع موانع است 
چرا كه مازندران يكي از استان هاي زرخيز كشور بوده و 
ظرفيت هاي بسياري در حوزه صادرات بين كشورهاي 
حاشيه درياي خزر دارد اما نتوانستيم از ظرفيت استان به 
خوبي بهره گيريم. وي با اشاره به اينكه خاويار درياي خزر 
يكي از ظرفيت هاي مهم صادرات غيرنفتي بوده كه در 
گذشته نقش مهمي در ارز آوري كشور داشت اما به داليلي 
اين ظرفيت بزرگ را از دست داديم، تصريح كرد: ساحل 
مازندران بهترين جايگاه براي پرورش ماهيان خاوياري 

است و مي توان از اين ظرفيت استفاده كرد.

پسازيكدههآبشيرين
واردشبكهتوزيعشهرخورشد
اصفهان| درس��ال جاري 
پس از يك دهه آب شيرين 
از چش��مه بازي��اب وارد 
ش��بكه توزيع ش��هر خور 
ش��د.به گزارش »تع��ادل« 
محمد جواد فيروزي مدير 
آبفا خور و بيابانك با اش��اره 
به در مدار قرار گرفتن آب ش��يرين در شبكه توزيع آب 
شرب ش��هر خور گفت: دريك دهه اخير به دنبال وقوع 
خشكسالي در استان، آبدهي چشمه بازياب كه تنها منبع 
تامين كننده آب شيرين شهر خور است بسيار كاهش 
يافته بود به طوري كه از سال 88 تا پايان سال 9۷ ديگر آب 

شيرين وارد شبكه توزيع شهر خور نگرديد.
وي ادامه داد: در سال آبي جاري به دنبال بارندگي هاي 
قابل توجه در اين شهرس��تان، از ابتداي س��ال 98 آب 
شيرين وارد شبكه توزيع شهر خور شد و مردم بهره مند 
از آب شيرين در خانه هاي خود شدند فيروزي به ميزان 
آبدهي چش��مه بازياب پرداخت و عنوان كرد: براساس 
دبي سنجي هاي صورت گرفته در زمان ترسالي آبدهي 
اين چشمه به بيش از 2۰ ليتر در ثانيه مي رسد و در زمان 

خشكسالي حدود يك ليتر در ثانيه است.

اصالحوايمنسازي98نقطه
پرتصادفدراستانايالم

اي�ام| مع��اون راهداري 
اداره كل راه��داري و حمل 
و نق��ل ج��اده اي از نصب 4 
كيلومتر نيوجرس��ي و 25 
كيلومتر گاردريل به جهت 
ايمن سازي راه هاي استان 
در س��ال 9۷ خب��ر داد.  
محمدرضا رضايي معاونت راهداري استان ايالم اظهار 
داشت: ايمن سازي 24 نقطه پرتصادف راه هاي استان با 
اقدامات زودبازده ايمني از قبيل آشكارسازي، آرام سازي، 
نصب چراغ هاي چشمك زن و تابلوهاي هشداردهنده، 
اصالح قوس ها و نصب تجهيزات ايمني در دست اقدام 
است.وي گفت: درسال گذشته 98 نقطه مستعد حوادث 

جاده اي با انجام عمليات راهداري نيز ايمن سازي شد.
وي  افزود: در س��ال جاري 98 نقطه مس��تعد حوادث 
جاده اي در راه هاي مواصالتي شناس��ايي شده و عالوه 
بر عمليات راهداري مستمر نيز ايمن سازي شده است.

وي در ادامه افزود: به منظور ايمن سازي در محورهاي 
مواصالتي بالغ بر ۷۰۰ تابلو و عالئم جاده اي، ۷۰۰ متر 
مربع تابلوهاي اطالعاتي، 25۰۰ كيلومتر خط –درسته، 

4۰ دستگاه چراغ چشمك زن نصب شد.

ساختوسازدرمناطق
زلزلهزدهكرمانپايانيافت

كرمان| مدي��ركل بنياد 
مس��كن انقالب  كرمان از 
پايان كار س��اخت و ساز در 
مناطق زلزله زده اين استان 
خب��ر داد و گف��ت: تمامي 
واحدهاي خس��ارت ديده 
احداث و به م��ردم تحويل 
شده است. علي اكبر سلطاني نژاد اظهار كرد: كار ساخت 
و ساز در مناطق زلزله زده استان كرمان به پايان رسيده و 
تمامي واحدهاي خسارت ديده در كوهبنان، راور و حتي 
بخش هاي شهرس��تان كرمان در زمان تعيين شده به 
مردم تحويل داده شده است. وي با اشاره به اينكه بحث 
مقاوم سازي واحدهاي مسكوني در روستاها امسال به 
صورت بسيار جدي دنبال مي شود، افزود: ساخت يك 
مسكن حداقل يك سال طول مي كشد و ممكن است 
در اين مسير اجراي برخي مراحل اداري زمان بر باشد؛ 
اما در واقعيت اين تالش ها براي اجراي با كيفيت، اعمال 
كنترل و نظارت براي ساخت مس��كن است.  اوگفت: 
مصوبه تسهيالت 4۰ ميليون توماني مسكن روستايي 
اخذ شده و به زودي به بانك هاي عامل در استان كرمان 
ابالغ مي شود كه با ظرفيت 15 هزار واحد شروع مي شود.

كشاورزانبهدالالناعتماد
نكنند

قزوي�ن| سرپرس��ت 
قتص��ادي  ا ن��ت  و معا
اس��تانداري در جلس��ه 
كارگروه خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي 
گف��ت: كش��اورزان و 
گن��دم كاران نباي��د ب��ه 
دالالن اعتماد نكنند؛ عرضه خارج از شبكه گندم 
از س��وي كش��اورزان ممنوع اس��ت و با متخلفان 
برخورد خواهد ش��د. به گ��زارش روابط عمومي 
اس��تانداري قزوين، منوچهر حبيبي سرپرس��ت 
معاونت اقتصادي اس��تانداري در جلسه كارگروه 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي اظهار كرد: 
با توجه به اينكه مطالبه جدي رهبري رونق توليد 
است، در توليد محصوالت كشاورزي و به خصوص 
گندم بايد به گونه اي عمل كرد كه اين شعار در سال 
جاري تحقق يابد. حبيب��ي در ادامه افزود: گندم 
يك محصول استراتژيك است و خودكفايي در اين 
محصول براي كش��ور از اهميت بااليي برخوردار 
بوده، و در خيلي از مس��ائل غذايي كش��ور نقش 

بسزايي ايفا مي كند. 

عملكردموفقواحدفرهنگي
شوراهايحلاختالفخوزستان
ريي��س ش��ورا هاي ح��ل 
اختالف خوزستان گفت: 
واحد فرهنگي ش��ورا هاي 
ح��ل اخت��الف اس��تان با 
فعاليت ه��اي خ��وب در 
زمينه ه��اي برنامه ه��اي 
فرهنگي، از سوي مركز امور 
شورا هاي حل اختالف كشور به عنوان برتر معرفي شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، زبيدي نيا، معاون قضايي 
و رييس شورا هاي حل اختالف خوزستان گفت: واحد 
فرهنگي شورا هاي حل اختالف اس��تان برنامه هاي 
مختلف فرهنگي از قبيل فراخوان مقاالت تخصصي، 
ابداع طرح ه��اي مبتكرانه، برگزاري مجالس مذهبي 
و محافل انس با قرآن، تهيه و توزيع بروشور هاي ويژه 
صلح، فضاس��ازي اماكن ش��ورا بنا به مناس��بت هاي 
ديني و مذهبي، برگزاري مس��ابقات قرآني و ورزشي، 
دوره هاي س��ياحتي و زيارتي، برنامه ريزي مناسبتي 
در تقويم تاريخ��ي، برگزاري همايش هاي تخصصي، 
تعامل با نهاد هاي فرهنگي، تقويت مناسبات بين شورا 
با معاونت فرهنگي دادگستري استان و همچنين مركز، 

برگزار كرد.

چهرههاياستاني
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صداوسيمابهغيرقانونيبودنتبليغاتكاالهايمضريافاقدمجوزتوجهنميكند

سالمت؛ قرباني كسب درآمد و تبليغات

از تاييد تا تكذيب مرگ 7 بيمار  اي بي  به دليل تحريم دارو 

تبليغات تلويزيوني از چيپس و پفك فراتر رفته است، جعبه 
جادويي حاال ديگر براي تمامي بيماري ها راه حلي دارد. 
يك بار تبليغ كرم حلزون باب مي شود براي درمان چين و 
چروك صورت و مدتي بعد داروي ضد ريزش مو و درمان 
قطعي تاسي سر. تبليغ انواع خوراكي هاي زيان آوركه در 
فهرس��ت كاالهاي آسيب رس��ان به سالمت جهت منع 
تبليغات هر سال از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي منتشر مي شود هم، پاي ثابت آگهي هاي بازرگاني 
اين رسانه است، حال آنكه بسياري از اين اقالم به خصوص 
مواد دارويي هيچ مجوزي از وزارت بهداش��ت ندارند. اين 
وضعيت در حالي اس��ت كه بر اساس بند ج ماده 7 قانون 
احكام برنامه هاي توسعه كشور هرگونه تبليغات خدمات و 
كاالهاي آسيب رسان به سالمت بر اساس تشخيص و اعالم 
وزارت بهداشت و س��ازمان ملي استاندارد، از سوي همه 
رسانه ها ممنوع است و عالوه بر آن 12 سال پيش، شوراي 
عالي سالمت كشور هم مصوبه اي را به تصويب رساند كه 
بر اس��اس آن، تبليغات محصوالت غذايي تهديد كننده 
سالمتي ممنوع اعالم و مقرر ش��د تا پس از تصويب اين 
مصوبه صدا وسيما براي پخش هر گونه آگهي مربوط به 
مواد غذايي مجوزهاي الزم را از راه وزارت بهداشت، دريافت 
كند اما در اين سال ها نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد بلكه 
تبليغ محصوالت آرايشي و بهداشتي فاقد مجوز هم راه 
خود را ميان تبليغات تلويزيون باز كرده و سالمت مردم به 

نفع كسب درآمد ناديده گرفته مي شود. 

  نبود نظارت بر تبليغات؛ چالش جدي سالمت 
عمومي

تبليغ محص��والت و م��واد غذايي مضر، لوازم آرايش��ي 
و بهداش��تي فاقد مجوز در چند  س��ال اخير ب��ه يكي از 
چالش هاي اساسي س��المت و بهداشت عمومي تبديل 
ش��ده اس��ت. فقدان نظارت بر كيفيت و ادعاهاي مطرح 
شده درباره مواد تشكيل دهنده و تاثيرات محصوالتي كه 
با سالمت مردم سروكار دارد، بارها از سوي كارشناسان و 
صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته و وزارت بهداش��ت 
هم هر سال فهرستي از كاالهاي ممنوع را اعالم مي كند. 
چندي پيش تبلي��غ يك داروي ضد ري��زش مو در صدا 
و سيما بحث برانگيز شد و بعد از آن س��ازمان غذا و دارو 
اعالم كرد اين دارو مجوزي از وزارت بهداش��ت ندارد. به 
دنبال اين موض��وع محمدرضا ظفر قن��دي رييس كل 
سازمان نظام پزشكي در نامه اي خطاب به شوراي نظارت 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران بر ضرورت 
استعالم محتواي تبليغات مرتبط با حوزه سالمت مردم در 
زمينه اقالم دارويي و پزشكي، مواد خوراكي و آشاميدني 
از سازمان نظام پزش��كي تاكيد كرد. با اين وجود وزارت 
بهداشتي ها معتقدند، تبليغ كاالهاي آسيب رسان سالمت 
بايد نظارت فراگيرتري داشته باشد و نه تنها صدا و سيما 
بلكه تبليغات محيطي هم ش��امل نظارت شود. عليرضا 
رييسي، معاون بهداشت وزير بهداشت درباره اين موضوع 
بيان كرد: وزارت بهداشت بر اساس قانون وظيفه توليت 
سالمت جامعه را برعهده دارد و يكي از وظيفه هاي وزارت 
بهداش��ت اين است كه هر س��ال كاالهاي آسيب رسان 
به سالمت را مش��خص كرده و موارد منع تبليغ را هم به 

صداوس��يما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم كند. 
البته تبليغ اين كاالها فقط از صداوسيما انجام نمي شود 
و تبليغات محيطي و بيلبوردهاي شهري هم براي تبليغ 
استفاده مي ش��وند. فهرست كاالهاي آس��يب رسان به 
سالمت براي منع تبليغات در شوراي عالي امنيت غذايي 
به رياست رييس جمهوري و چند وزارتخانه عضو اين شورا، 
مصوب شده است و همين مصوبه ضمانت اجرايي براي اين 

موضوع محسوب مي شود.
او افزود: در س��طح اس��تان ها هم اي��ن موضوع پيگيري 
مي شود و رياس��ت كارگروه س��المت و امنيت غذايي با 
استانداران و دبيري آن با دانشگاه هاي علوم پزشكي است.

در بسياري از اس��تان ها كارهاي خوبي انجام شده و هم 
در صداوسيما و هم در بيلبوردهاي سطح شهر، به خوبي 
عمل شده است. مواردي وجود داشته كه در استان هاي 
مختلف قبل از اعالم اين فهرست، تبليغات محيطي اين 
كاالها وجود داش��ته، اما بعد از اعالم فهرست، تبليغات 
كاالهاي آس��يب رسان به س��المت از سطح شهر حذف 
شده اس��ت. به هر حال اين مشكل در سراسر دنيا وجود 
دارد. همواره يك طرف اين موضوع، صنعت قرار داش��ته 
و موارد مختلفي مانند س��ود و مس��ائل مالي وجود دارد. 
نمونه آن موضوع دخانيات اس��ت كه همواره درگيري و 
 اختالف بين حوزه سالمت و دخانيات وجود داشته است.

معاون وزير بهداشت تصريح كرد: اين در شرايطي است 
كه گروه هاي تخصصي به موضوع كاالهاي آسيب رسان 
به سالمت پرداختند و اين يك فهرست معمولي محسوب 
نمي شود و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
ميزان آس��يب رس��اندن تك تك اين كاالها را بررس��ي 
كرده اند. مصرف كاالهاي آسيب رسان به سالمت در زمينه 
بروز بيماري هاي غيرواگير تاثير دارند. بارها گفتيم كه همه 
مسائل مرتبط با سالمت در اختيار وزارت بهداشت نيست 
و ما موظفيم وظيفه قانوني خود را در زمينه هشدار دادن 
انجام بدهيم و از طرفي بايد ساير سازمان ها نيز با وزارت 

بهداشت در اين زمينه همكاري كنند.
اظهارات رييسي در حالي است كه نمايندگان مجلس 
معتقدند سالمت مردم حلقه مفقوده تبليغات تلويزيون 
است و صدا وسيما براي پخش تبليغات مواد دارويي و 
بهداشتي در رسانه ملي از وزارت بهداشت تاييديه اخذ 
كند. حيدرعلي عابدي، سخنگوي كميسيون بهداشت 
درباره اين موضوع روز گذش��ته بيان ك��رد: هر گونه 
تبليغاتي كه در رسانه ملي پخش مي شود، به حساب 
نظام و كشور نوشته مي شود؛ چراكه رسانه ملي، كانالي 
خصوصي نيست كه هر نوع تبليغاتي را پوشش داده و 
پخش كند. در خصوص پخش آگهي تبليغاتي دارويي 
و بهداشتي بايد دقت نظر صورت گرفته و صداوسيما 
با هماهنگي با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به 
تبليغات محصوالت دارويي و بهداش��تي بپردازد كه 
به ط��ور مثال در مورد داروهاي الغ��ري بايد از وزارت 
بهداشت تاييديه هاي الزم را اخذ كند تا مردم با اطمينان 

خاطر از اين محصوالت استفاده كنند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس بيان كرد: متاسفانه با 
استعالم اخذ شده از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
در خصوص تبليغات برخي از مواد آرايشي، بهداشتي 

و دارويي كه در رسانه ملي پخش مي شود، اين نتيجه 
به دست آمد كه برخي از اين محصوالت داراي مجوز 
از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بوده و برخي نيز 
مجوزي ندارند كه به طور قطع باعث خواهد ش��د كه 
اعتماد عمومي مردم نسبت به تبليغاتي كه در رسانه 
ملي صورت مي گيرد، كاهش پي��دا كرده و به تبع آن 

سالمتي مردم نيز دچار خطر شود.
حيدرعلي عابدي پيش از اين هم از نبود متولي واحد 
براي نظارت بر اين موضوع انتقاد كرده و گفته بود: به 
سازمان صداسيما توصيه مي كنم شتابزده براي دريافت 
يك س��ري هزينه هاي تبليغاتي و افزايش درآمد تن 
به پخش هر نوع تبليغ مواد غذايي و بهداشتي ندهد. 
متاسفانه متولي واحدي در كشور وجود ندارد تا بتوان 
اس��تانداردها و مالك هاي مواد غذايي را تعيين و الزم 
االجرا باشد؛ سازمان استاندارد در برخي موارد نتوانسته 
در حوزه مواد غذايي استانداردها را تعيين كند به عنوان 
مثال هر چند سازمان غذا و دارو براي تعيين استانداردها 
بايد با سازمان استاندارد هماهنگي الزم را داشته باشد اما 
متاسفانه در حال حاضر به صورت مستقل عمل مي كند.

   قانون چه مي گويد؟
اين وضعيت در حالي است كه 12 سال پيش، شوراي عالي 
سالمت كشور، مصوبه اي را به تصويب رساند كه بر اساس 
آن، تبليغات محصوالت غذايي تهديد كننده س��المتي 
ممنوع اعالم و مقرر ش��د تا پ��س از تصويب اين مصوبه 
صدا وس��يما براي پخش هر گونه آگه��ي مربوط به مواد 
غذايي مجوزهاي الزم را از وزارت بهداشت، دريافت كند. 
براس��اس اين مصوبه سازمان صدا و سيما ملزم به پخش 
رايگان روزانه حداقل ۵ پيام تصويري آموزشي با موضوع 
تغذيه نيز شده است. براساس ماده يك اين مصوبه، ارايه 
هرگونه اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع به هر صورتي 
ازجمله در رسانه هاي داخلي يا فضاي مجازي درباره  آثار 
مصرف و فرايند دارويي، خوراكي، آش��اميدني، آرايشي، 
گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات 
پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشي و هرگونه خدمات سالمت 
ممنوع اس��ت. هدف از تصويب اين قانون، س��اماندهي 
 تبليغات محصوالت و كاال ها در رسانه ها عنوان شده است.

» بر اين اساس، همه رسانه ها اعم از مطبوعات، صداوسيما، 
شبكه هاي مجازي و سايت هاي اينترنتي مجاز به تبليغ 

محصوالتي هستند كه سالمت آنها از سوي سازمان غذا و 
دارو و اداره استاندارد تاييد شده باشد. در غيراين صورت 
اين كار جرم تلقي مي ش��ود و با متخلفان برخورد قانوني 
مي شود. افراد حقيقي يا حقوقي كه اين قانون را اجرا نكنند، 
به حبس ي��ا جزاي نقدي درجه ۶ و محروميت از فعاليت 
شغلي و اجتماعي براي 2 تا ۵  سال زندان محكوم مي شوند و 
درصورتي كه به مصرف كننده خسارتي وارد شود، عالوه بر 
جبران معادل 2 تا ۵ برابر خسارت به عنوان جزاي نقدي به 
مجازات اضافه مي شود.« عالوه بر آن »آيين نامه تاسيس و 
نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي« 
در اسفندماه 1۳۵۸ از سوي شوراي انقالب فرهنگي و در 
قالب 21 ماده تنظيم شد كه براساس آخرين بازنگري هاي 
صورت گرفته اين قانون در س��ال 1۳۹2، در تبصره دوم 
آن آمده اس��ت: »افراد صنفي مجاز نيس��تند براي جلب 
مشتري درباره محص�والت، كاالها يا خدمات، برخالف 
واقع تبليغ كنند.« عالوه بر آن در ماده ۶۹ اين قانون نوشته 
ش��ده: »فروش كاال از طريق قرعه كش��ي ممنوع است؛ 
مرتكبين عالوه  بر جبران خس��ارت وارده، به جريمه اي 
 معادل س��ه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.«

ديروز خبري مبني بر م��رگ هفت كودك مبتال به 
بيماري  اي بي  و همچنين حاد شدن وضعيت سيصد 
بيمار اي بي منتشر شد؛ خبر حكايت از اين داشت كه 
اتفاق به دليل تحريم هاي دارويي و نبود امكان وارد 

كردن پانسمان اين بيماران رخ داده است. 
ابت��دا پايگاه خبري نورنيوز و بع��د چند خبرگزاري 
نوشتند كه »كمبود پانسمان بر اثر تحريم هاي امريكا 
تبديل به تهديدي جدي براي بيماران »اي بي« در 

ايران شده است.«
بيم��اري »اي بي« يا »ك��ودكان پروانه اي« حاصل 
نقص در توليد نوعي پروتئين پوستي از بدو تولد است 
كه بيمار با عوارض پوستي متعددي مثل زخم هاي 

عميق، خونريزي و… روبه رو مي شود.
براي كاهش سرعت پيشرفت و كم كردن دردهاي 
اين بيماران، ش��ركت هاي دارويي در سطح جهان 
اقداماتي داش��ته اند. يكي از اين شركت ها شركتي 
 )molnlyke( دارويي س��وئدي به نام مولنليك��ه
است كه پانسماني با نام تجاري )mepilex( توليد 
و آن را تبديل به مرجعي كرده است كه محصولش 

در ترميم نس��بي زخم هاي اين بيماران موثر بوده و 
در متون پزش��كي نام تجاري پانسمان مپليكس به 

عنوان درمان اصلي بيماران »اي بي« ياد مي شود.

در ايران، وزارت بهداش��ت تاكنون به صورت ساالنه 
اين پانس��مان را تهيه كرده و رايگان در اختيار اين 
بيماران قرار مي داده اس��ت، اما متاس��فانه از سال 

گذشته و با شروع تحريم هاي ظالمانه امريكا شركت 
مذكور از فروش پانس��مان به اي��ران امتناع كرده و 
تاكنون جايگزين مناس��بي نيز براي آن پيدا نشده 

است.
نكته آنكه؛ بدن بيماران »اي بي« به اين نوع پانسمان 
وابسته شده و حيات آنان در معرض خطر جدي قرار 
گرفته است، به گونه اي كه از آغاز تحريم هاي امريكا 
تاكن��ون بر اثر اين تحريم ها ۳۰۰ نفر از اين بيماران 
دچار وخامت حال ش��ده و 7 نفر از آنان جان خود را 

از دست داده اند.
اما رييس مركز مديري��ت پيوند و امور بيماري هاي 
وزارت بهداشت درباره خبر مرگ بيماران پروانه اي 

به دليل نبود پانسمان توضيح داد.
 مهدي ش��ادنوش درباره موضوع تحريم پانس��مان 
بيم��اران پروان��ه اي اظهار كرد: ش��ركت س��وئدي 
توليد كنن��ده پانس��مان mepilex ب��ه دنب��ال 
تحريم هاي ظالمانه امريكا از صادرات اين محصول 
به ايران امتناع كرد. او به باشگاه خبرنگاران گفت: با 
وجود تحريم هاي ظالمانه كه شرايط را براي بيماران 

پروانه اي س��خت كرده است، ارايه خدمات از جمله 
تامين پانسمان مذكور همچنان مانند گذشته ادامه 
دارد و خدمات ب��ه بيماران پروان��ه اي رايگان ارايه 

مي شود.
ش��ادنوش ضمن تكذيب خبر مرگ 7 نفر و وخامت 
ح��ال ۳۰۰ بيمار پروانه اي به دليل نبود پانس��مان 
اظهار كرد: بايد توجه داشت كه نبود پانسمان علت 
م��رگ بيماران پروانه اي نمي ش��ود، ول��ي بيمار به 

سختي و رنج مي افتد.
ريي��س مركز مديري��ت پيوند و ام��ور بيماري هاي 
وزارت بهداشت اظهار كرد: خدمات همچنان مانند 
گذش��ته به بيماران اي بي يا پروان��ه اي رايگان ارايه 
شود. شادنوش با اشاره به بسته خدمتي براي بيماران 
پروانه اي افزود: ما در وزارت بهداشت بسته خدماتي 
بيماران خاص داريم و بيماران پروانه اي يكي از آن 
دسته بيماراني هستند كه رايگان خدمت مي گيرند، 
اين بيماران از بدو تولد به دليل نقص در توليد نوعي 
پروتئين دچار مشكالت پوس��تي و عوارضي، چون 

زخم هاي عميق و خونريزي مي شوند.
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تاثير خدمات مدارس 
غيرانتفاعي بر شهريه ها

رييس س��ازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش با اش��اره به الگوي شهريه مدارس 
غير دولتي گفت: متناسب با اين الگو، هزينه شهريه 
مدارس غيردولتي متناسب با هزينه هاي تمام شده 
و بر اس��اس برنامه هايي كه مدارس غيردولتي ارايه 

مي دهند، مشخص مي شود.
مجتبي زيني وند با اش��اره به اينكه چند سال است 
براي ش��هريه مدارس غير دولت��ي، الگويي تدوين 
شده است، گفت: متناسب با اين الگو، هزينه شهريه 
مدارس غيردولتي متناسب با هزينه هاي تمام شده و 
بر اساس خدمات و برنامه هايي كه مدارس غير دولتي 
ارايه مي دهند و هزينه هايي كه مدارس غير دولتي 
براي هر برنامه به عنوان هزينه تمام ش��ده داشتند، 
مشخص مي شود. او با يادآوري اينكه سال گذشته، 
مدارس غير دولتي با چالش هايي مواجه شدند، در 
عين حال بيان كرد: واقعيت اين اس��ت با الگويي كه 
تدوين شده، شهريه هايي كه براي مدارس غير دولتي 
مشخص شده، اين شهريه نزديك به هزينه هايي است 
كه مدارس غير دولتي دارند. رييس سازمان و مراكز 
غير دولتي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعداد 
متخلفان از الگوي مد نظر عنوان كرد: سال گذشته 
ما در كل شهر تهران، حدود ۳۶ مدرسه غير دولتي 
داشتيم كه عدول از الگو و انحراف از قوانين و مقررات 
و دستورالعمل هايي داشتند كه ما استعالم كرديم و 
برخوردهايي شد. او كه در برنامه اي راديويي صحبت 
مي كرد، افزود: امسال هم با استقرار تيم هاي نظارتي و با 
سامانه اي كه راه اندازي كرديم، انتظار داريم كه بتوانيم 
آن تعداد معدود موسسين غير دولتي كه تخلف كردند 
را به حداقل برسانيم. امسال حدود 1۰ الي 12 مدرسه 

را شناسايي كرديم كه شهريه هاي اضافي گرفتند.

 پليس در قضيه بيرانوند 
كوتاه نمي آيد

نيروي انتظامي در واكنش به رفت��ار دروازه بان تيم 
پرسپوليس با مامور ناجا اعالم كرد: صرف نظر از اقدام 
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، پليس موضوع 
را از طري��ق مراجع قضايي پيگيري مي كند. نيروي 
انتظام��ي در واكنش به رفتار ناشايس��ت دروازه بان 
تيم پرس��پوليس با مامور ناجا اعالم كرد: صرف نظر 
از اقدام كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، موضوع 
را از طري��ق مراجع قضايي پيگي��ري مي كند. متن 
اطالعيه ناجا به شرح زير اس��ت: »در حاشيه ديدار 
تيم پرسپوليس و پارس جنوبي در 2۶ ارديبهشت 
در ورزشگاه تختي شهرس��تان جم استان بوشهر، 
شاهد رفتار ناشايس��ت عليرضا بيرانوند دروازه بان 
تيم پرسپوليس با مامور نيروي انتظامي حين انجام 
وظيفه بوديم. اين در حالي است كه فيلم منتشر شده 
در شبكه هاي اجتماعي نشان مي دهد كه مامور پليس 
پيش از برخورد عليرضا بيرانوند، تنها در حال سلفي 
گرفتن با سيد جالل حسيني كاپيتان سرخپوشان 
بوده و هيچ حركت ديگري انجام نداده است. جالب 
آنكه اين مامور برحسب عالقه و اظهار خوشحالي از 
قهرماني تيم محبوبش اين اقدام را كرده و متأسفانه 
با وي رفتار اهانت آميز مي ش��ود؟! به دنبال انتش��ار 
گسترده كليپ برخورد ناشايست و به دور از اخالق 
دروازه بان تيم پرس��پوليس، عذر خواهي بيرانوند از 
مامور پليس به مطالبه افكار عمومي، ورزش دوستان 
و آحاد مردم جامعه تبديل شد و انتظار مي رفت كه 
آقاي عليرضا بيرانوند كه بارها و بارها در مصاحبه هاي 
مطبوعاتي مدعي اخالق حرفه اي، منش متواضعانه 
و مردم��ي بوده در اظهار تاس��ف از اي��ن حركت، از 
نيروي پليس رسما دلجويي كند كه متاسفانه اين 
مطالبه عمومي محقق نش��د و در يك اقدام ناشيانه 
و عجوالنه، شاهد بوديم سايت باشگاه پرسپوليس از 
طرف باشگاه متن عذرخواهي را منتشر كرد و زبان 
گويا و رساي دروازه باني شد كه كوچك ترين اقدام يا 
اظهار تاسفي براي دلجويي از مامور پليس نكرد و در 
پس بيانيه و كلي گويي هاي باشگاه پنهان شد. نيروي 
انتظامي ضمن احترام به تصميمات كميته اخالق و 
انضباطي فدراسيون فوتبال بر خود فرض مي داند از 
جنبه سازماني و در راستاي صيانت از حقوق كاركنان 
زحمتك��ش و خدوم خود از طري��ق مراجع قضايي 

موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري كند.« 

به دنبال سهميه ۵ درصدي 
كنكور به سيل زدگان 

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه سهميه جديدي در 
كنكور ايجاد نخواهد شد، گفت  كه سازمان سنجش 
به دنبال آن است كه براي سيل زدگان همان سهميه 
زلزله زدگان را اختصاص دهد. مير حمايت ميرزاده 
درباره آخرين وضعيت اختصاص سهميه براي كنكور 
سراس��ري س��يل زدگان اظهار كرد: سهميه جديد 
در كنكور ايجاد نخواهد ش��د، بلكه همان سهميه و 
ظرفيت قانوني اجرايي خواهد شد با اين تفاوت كه 
همان پنج درصد سهميه اي كه قبال براي زلزله زده ها 
اعمال مي شد، سازمان سنجش در تالش است همان 
را براي سيل زدگان اعمال كند. او در ادامه اظهاراتش 
توضيح داد: سازمان سنجش مي خواهد عنوان سهميه 
پنج درصدي را تغيير داده و آن را به حوادث غيرمترقبه 
تبديل كند كه به مصوبه مجلس شوراي اسالمي هم 
نيازي ندارد. در اين ش��رايط با وقوع بالياي طبيعي 
همچون سيل و زلزله سهميه پنج درصدي اختصاص 
مي يابد. سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اسالمي در پايان سخنان خود با تاكيد 
مجدد بر اينكه هيچ س��هميه جديدي اضافه نشده 
است و از هيچ ظرفيتي كم نخواهد شد و تاثيري در 
س��هميه ها ندارد، در اين باره خاطرنشان كرد: سال 
قبل براي زلزله زدگان اين گونه سهميه اعمال شد قرار 
است اين كار هم براي سيل زده ها انجام شود. البته تنها 
مشمول دانشگاه هاي استان هاي سيل زده مي شود. 
اينكه اين موضوع به كنكور سراسري امسال مي رسد 

يا نه بستگي به سازمان سنجش دارد.

واردات۳۶ميلياردتوماندارويفوريتيوتكنسخهايمجازات»بيحجابي«درمعابراعالمشد
جانشين معاون حقوقي و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره 
ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان كرده زناني كه 
بدون حجاب در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس 
از 1۰روز ت��ا 2 ماه يا از ۵۰ هزار ت��ا ۵۰۰ هزار ريال جزاي 

نقدي محكوم مي شوند.
سليمان ملك زاده درخصوص انتشار خبري در رسانه ها با 
عنوان “قانون حجاب را كامل اجرا كنيد، اگر مي توانيد “ 
اظهار كرد: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمي اشاره و نوشته شده كه “اين تبصره مربوط 
به حجاب ش��رعي اس��ت كه ربطي به داشتن و نداشتن 
روس��ري ندارد بر اس��اس آن بيرون بودن مو نيز اشكال 
دارد براي دختران ۹ س��ال و بيشتر هم بايد اجرا شود اگر 
مي توانيد اجرا كنيد و اگر نمي توان اجرا كرد پس اصالح 
 كنيد .... “ اين در حالي اس��ت كه در تبص��ره ماده ۶۳۸،

 قانون گذار به طور واضح جرم انگاري و عنوان كرده زناني 
كه بدون حجاب در معابر و انظار عمومي ظاهر ش��وند به 
حب��س از 1۰روز تا 2 ماه يا از ۵۰ ه��زار تا ۵۰۰ هزار ريال 

جزاي نقدي محكوم شوند.
او با بيان اينكه جرم به فعل يا ترك فعلي گفته مي شود كه 
قانون براي آن مجازات تعيين كرده اس��ت، ادامه داد: در 

نهايت بر اساس شرايط مجرم و تصميم محاكم قضايي، 
مجرم به يكي از اين دو مجازات محكوم مي شود. جانشين 
معاون حقوقي و امور مجلس ناجا همچنين تصريح كرد: 
چنانچه فردي در مالءعام قرار بگيرد و مرتكب رفتاري شود 
كه قانون گذار آن را جرم دانسته، نيروي انتظامي به عنوان 
ضابط دستگاه قضايي موظف است با جرم مشهود برخورد 
كن��د. ملك زاده با تاكيد بر اينكه ناجا به عنوان ضابط عام 
زماني كه مي خواهد كار قضايي انجام دهد قطعا با مقامات 
قضايي هماهنگ مي كند، گفت: امروز نيروي انتظامي نه 

با بدحجابي بلكه با بي حجابي برخورد مي كند.
او ادامه داد: طرح »ناظر« در برخورد با بي حجابي در وسايل 
نقليه با هماهنگي مراجع قضايي و در پي مطالبات مردمي 
آحاد جامعه خصوصا خانواده هاي معظم شهدا كليد زده 
شده و چنانچه رانندگان يا سرنشينان يك خودرو كشف 
حجاب كرده باشند در ابتدا براي آنها پيامك ارسال مي شود 
تا به پليس امنيت اخالقي مراجعه كنند. جانشين معاون 
حقوقي و امور مجلس ناجا در ادامه گفت: پس از مراجعه 
افراد ما موظف به بررس��ي هس��تيم چراكه ممكن است 
فرد تعمدا چنين كاري نكرده باش��د اما در برخي مواقع 
فرد متجري به اين موضوع اس��ت؛ اين امر در حال حاضر 

توسط پليس انجام و پيگيري مي شود و تعهدات الزم را از 
افراد مي گيرد و در صورت تكرار فرد براي تصميم گيري به 

مراجع قضايي معرفي مي شود.
وي ادامه داد: برخي افراد بعضا به قانون توجه نمي كنند و 
بدون حجاب در معابر و مكان هاي عمومي ظاهر مي شوند 
كه در ابتدا مورد تذكر قرار مي گيرند، ما نيز به عنوان آمر 
به معروف و ناهي از منكر و طبق قانون بايد آنها را پس از 
تذكر، راهنمايي و ارشاد كنيم چراكه برخي از نوجوانان از 

سر ناآگاهي مرتكب برخي رفتارها مي شوند.
ملك زاده گف��ت: در برخي مواقع افراد اظهار پش��يماني 
مي كنن��د كه با يك بار تذكر و تعهد گرفتن مش��كل نيز 
رفع مي ش��ود اما اصرار بر جرم بي حجابي توس��ط افراد 
نش��ان دهنده اين است كه ش��خص بي اطالع از موضوع 
نيس��ت و عمدا رفتار مجرمانه خود را تكرار مي كند. وي 
همچنين ادامه داد: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پيامك 
به پليس امنيت اخالقي مراجعه نكرد ما نيز با هماهنگي 
دس��تگاه قضايي اجازه داريم كه خودروي فرد را توقيف 
كنيم چراكه ش��يوع يك ناهنجاري در جامعه مي تواند 
قدرت تخريبي بس��يار باالي��ي در ارزش هاي اجتماعي 

جامعه داشته باشد.

 مديرعام��ل س��ازمان ت��داركات پزش��كي جمعيت 
هالل  احمر اعالم كرد كه براي ح��دود پنج ماه آينده 

ذخيره دارويي فراهم شده است.
فرجي با اش��اره به اينكه سازمان تداركات پزشكي در 
يك سال گذشته به ثبات نس��بي رسيده است، افزود: 
بر اين اس��اس فروش داروخانه ها بي��ش از ۳۴ درصد 
افزايش يافت و تدابيري در نظر گرفته شد تا ۵ ماه آينده 
نياز دارويي مردم ذخيره ش��ود. از اين رو موفق شديم 
حدود 12۰ ميليارد تومان دارو تأمين كنيم و براي اين 
منظور فضاي انبار داروخانه مركزي را از 17۰ به ۶۵۰ 
متر افزايش داديم تا داروه��ا را براي چند ماه بيماران 

انبار كنيم.
او با اشاره به بهبود و توسعه فضاي داروخانه و افزايش 
۳۰ درصدي مي��زان مراجعات گف��ت: همچنين در 
حال توسعه فضاي داروخانه و بازسازي آن هستيم تا 
خدمت رساني به بيماران را بيشتر كنيم و پيش بيني 
مي ش��ود تا 2 ماه آينده اين فضا آماده ش��ود. به گفته 
فرجي در سال گذشته ۳۶ ميليارد تومان واردات دارويي 
فوريتي و تك نسخه اي انجام شده كه از اين طريق سبد 

دارويي داروخانه هالل  احمر كامل تر شده است.

مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر 
با بيان اينكه متولي تأمين داروهاي تك نسخه اي در حال 
حاضر فقط س��ازمان تداركات پزشكي هالل احمر و 
شركت بازرگاني سها كيش است، گفت: با ساز و كاري 
كه در داروخانه هالل احمر و وزارت بهداشت و درمان 
در نظر گرفته ش��د، روال خوبي براي تامين داروهاي 
تك نس��خه اي در داروخانه لحاظ ش��ده است. فرجي 
همچنين به اقدام��ات هالل احمر براي دسترس��ي 
س��ريع تر بيماران به دارو اشاره كردو گفت: با توجه به 
لزوم تأييد اصالت دارو در داروخانه، ش��اهد ازدحام و 
طوالني شدن زمان تحويل دارو به بيماران بوديم و لذا 
به دستور رييس جمعيت هالل احمر، فضاي داروخانه 
را اصالح و با اس��تقرار نيروي بيشتر براي تاييد اصالت 
دارو و همچنين ب��ا درنظر گرفتن ميز خدمت به روند 
تحويل دارو به بيماران و مراجعين سرعت بخشيده شد. 
همچنين ادغام داروخانه تك نسخه اي و مركزي موجب 
شد تا از پراكندگي و رفت و آمدهاي زائد و سردرگمي 
بيماران جلوگيري شود. به عالوه فضاي بسيار مناسب 
و با امكانات رفاهي براي دفاتر بيمه آماده شد تا بيماران 

براي تاييد نسخ با مشكل مواجه نشوند.

   12 سال پيش، شوراي عالي سالمت كشور، مصوبه اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، تبليغات محصوالت غذايي تهديد كننده سالمتي ممنوع اعالم و 
مقرر شد تا پس از تصويب اين مصوبه صدا وسيما براي پخش هر گونه آگهي مربوط به مواد غذايي مجوزهاي الزم را از وزارت بهداشت، دريافت كند. براساس 
اين مصوبه سازمان صدا و سيما ملزم به پخش رايگان روزانه حداقل ۵ پيام تصويري آموزشي با موضوع تغذيه نيز شده است. براساس ماده يك اين مصوبه، 
ارايه هرگونه اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع به هر صورتي ازجمله در رسانه هاي داخلي يا فضاي مجازي درباره  آثار مصرف و فرايند دارويي، خوراكي، 

آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشي و هرگونه خدمات سالمت ممنوع است.

برش
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شوراي شهر تهران بار ديگر بر تاسيس ديوان محاسبات با هدف رسيدگي به تخلفات مالي تاكيد كرد

حلقهمفقودهمديريتامورماليدرشهرداريها
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته، پرونده 
چند پالك ثبتي را براي تشخيص باغ و غيرباغ بودن در 
صحن شورا مورد بررس��ي قرار دادند و پس از بررسي 
جزييات پرونده پنج باغ در تهران، به سه پرونده رأي باغ 
دادند. همچنين دراين جلسه كليات اصالح تابلوهاي 
راهنماي مراكز گردشگري تهران تصويب شد.تعيين 
حسابرس براي شركت هاي شهرداري از ديگر دستور 

جلسات روز گذشته شوراي شهر بود.
به گزارش »تعادل«، مجيد فراهاني عضوكميس��يون 
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به ضرورت 
انتخاب حس��ابرس براي بررسي روند مالي شهرداري 
تهران گفت: نظارت بر حس��ن روند مالي ش��هرداري 
تهران بر عهده شوراي شهر است كه اين وظيفه از طريق 
انتخاب حسابرس��ان انجام مي شود.برخي مديران در 
سال هاي قبل با حسابرسان همكاري الزم را نداشتند.

بنابراين امسال تصميم گرفتيم براي حسابرسي سال 
قبل و امسال به شكل مشترك از يك گروه حسابرسي 
استفاده شود.به همين منظور يك فراخوان اعالم شد و 
در نهايت تعدادي از موسسات و شركت ها بسته خود را 
ارايه كردند آن هم در پنج زيرگروه مربوط به شهرداري 
و پنج گروه مناطق شهرداري كه مجموعا ۱۰ بسته شد. 
امسال براي انتخاب حسابرسان عالوه بر قيمت انجام 
اين حسابرسي معيارهاي ديگري هم در نظر گرفته شد.

فراهاني با بيان اينكه فاكتورهاي ديگري هم مثل سوابق 
شركت و حس��ابرس و همچنين فاكتور توانمندي و 
كيفيت كار انجام شده مد نظر قرار گرفته شد،  توضيح 
داد: ب��راي اين پكيج ه��ا، ش��ركت هاي داراي امتياز 
بيشتر انتخاب ش��دند و تكاليفي هم در اين مصوبه در 
نظر گرفته ش��د نظير تكليف مديران شهرداري براي 
همكاري حداكثري با اين حسابرس��ان.در گذش��ته 
شواهدي داش��تيم كه برخي از مديران با حسابرسان 
همكاري نمي كردند و اين باعث كند پيش رفتن مسير 
حسابرسي مي شد.بنابراين مقرر شد هر سه ماه يك بار 
گزارشي از پيشرفت كار حسابرسي در صحن شوراي 

شهر تهران ارايه  شود.

    ضرورت تشكيل ديوان محاسبات شهري
در ادامه ابراهيم اميني، نايب رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به اهميت حسابرسي دقيق در شهرداري 
بر ضرورت تشكيل ديوان محاسبات در شهرداري تاكيد 
كرد و گفت: موضوع بررس��ي نحوه هزينه كرد بودجه 
شهرداري از اهميت بااليي برخوردار است و همان گونه 
كه مجلس شوراي اسالمي ديوان محاسبات دارد بايد 
يك ديوان محاس��بات ش��هرداري هم در شهرداري 
راه اندازي شود. درست نيست ما از طريق كار اجاره اي و 
برون سپاري كارها بخواهيم اقدام مهم حسابرسي را به 

عهده نهادهايي خارج از شهرداري بگذاريم.
الويري ديگر عضو شوراي اسالمي شهر تهران در اين 
باره گفت: يك سال است ما اين مورد را تذكر داده ايم 
و طرح��ي هم براي آن تهي��ه كرديم.اخيرا هم بنده با 

مسووالن ديوان محاس��بات و آقاي عادل آذر ديداري 
داشتم و الزامات تشكيل اين ديوان را بررسي كرديم.

مسووالن ديوان محاس��بات معتقد بودند كه بايد در 
صورت ايجاد نهاد ديوان محاس��بات در ش��هرداري 
تهران برخي از موضوعات به تصويب ديوان محاسبات 

كشور برسد.
تشكيل ديوان محاسبات شهري براي اداره شهر و نيز 
افزايش جايگاه نظارتي موضوع جديدي نيس��ت و در 
شوراي چهارم نيز مطرح بود. يكي از ايراداتي كه اكنون 
به ساختار ش��هرداري وارد است، نبود جايگاه نظارتي 
است. به همين دليل، برخي اعضاي شوراي چهارم به 
ويژه رحمت اهلل حافظي از اصولگرايان منتقد شهردار 

بارها در صحن شورا خواستار تشكيل ديوان محاسبات 
شهري شدند تا بتوان بر عمكرد مالي شهرداري نظارت 
كرد. حافظي معتقد بود نه تنها ش��اخص هايي براي 
بررسي و ارزيابي عملكرد مديريت شهري نداريم، بلكه 
هيچ دستگاهي نيز اين كار را انجام نمي دهد و مسووليت 
اين كار را برعهده ندارد، به همي��ن دليل در پايان هر 
دوره مديريت شهري، شهردار مدعي است كه بهترين 

عملكرد را داشته است.
به گفته اين عضو سابق ش��وراي شهر تهران، هر سال 
گزارش هاي حس��ابرس )تلفيق و تفري��غ بودجه( به 
وزارت كش��ور ارسال مي ش��ود، اما متاسفانه هيچگاه 
وزارت كشور، شهرداري ها را از حيث پايبندي به نظام 

بودجه ريزي و مصوبات باالدست مورد بررسي و مقايسه 
قرار نداده است. با ايجاد ديوان محاسبات شهري نظارت 
دقيق و جدي به دور از اغماض سياس��ي و گروهي بر 

عملكرد مديريت شهري اعمال خواهد شد.
اعضاي شوراي پنجم نيز بعد از روي كار آمدن بر ضرورت 
تشكيل ديوان محاسبات تاكيد داشتند و حاال محمد 
ساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر از آن به عنوان حلقه مفقوده مديريت شهري ياد 
مي كند.به گفته ساالري ضرورت دارد كه ديواني تحت 
عنوان ديوان محاسبات شهري تشكيل شود. ايجاد اين 
ديوان نياز به مصوبه مجلس جمهوري اسالمي ايران 
دارد و آنچه كه شوراي دوره پنجم پيگيري مي كند اين 

است كه مصوبه ايجاد ديوان محاسبات عالي را از مجلس 
دريافت كند تا اين كار در كل كشور نهادينه شود.

حسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر نيز تاسيس ديوان 
محاسبات ش��هري را براي رسيدگي به تخلفات مالي 
مديران الزامي بر مي ش��مارد. او قبال در اين باره گفته 
بود: اين ديوان در نظام مديريت ش��هرها و روستاهاي 
كش��ور يك نقطه هدف راهبردي اس��ت كه رسيدن 
به آن مس��تلزم تمهيدات مقدمات از جمله اس��تقرار 
ذي حسابي ها در تمام س��طوح سازماني شهرداري ها 
اعم از س��تاد، سازمان ها و ش��ركت ها، تاسيس خزانه 
مشترك، استفاده بهينه از سازوكار حسابرسي و تفريغ 
بودجه ساالنه شهرداري و ش��ركت ها و سازمان هاي 
وابسته به آن، مقدمه سازي در قالب مصوبات شوراي 

عالي استان ها است.
خزانه دار شوراي ش��هر تهران ادامه داد: اينكه چگونه، 
در چه مرجعي و با چ��ه ضوابطي با تخلفات احتمالي 
برخورد ش��ود، ما را نيازمند تشكيل ديوان محاسبات 
شهري مي كند. در نظام مديريت شهري كه شوراهاي 
اسالمي شهرها در آن به مثابه مجالس محلي فعاليت 
مي كنند، از آنجا كه اين شوراها ناظر بر حسن اجراي امور 
به ويژه در حوزه مالي و محاسباتي در شهرداري هستند، 
به سازماني شبيه به ديوان محاسبات كشور نياز است.

به گفته رسولي، شوراي پنجم شهر تهران از ابتدا رسيدن 
به اين هدف را به عنوان يكي از اهداف و مسووليت هاي 
مهم خود تعريف كرد. تحقق تاسيس ديوان محاسبات 
شهري مستلزم فراهم سازي زيرساخت هايي است كه 
فراهم شده و در برنامه س��وم شهرداري هم باتوجه به 
زيرساخت ها بنا داريم اصل تاسيس و راه اندازي ديوان 

محاسبات شهري را در دستور كار قرار دهيم.

    جايگاه نامناسب تهران در گردشگري 
همانطور كه عنوان شد كليات اصالح تابلوهاي راهنماي 
مراكز گردشگري تهران نيز در اين جلسه به تصويب 
اعضاي شوراي شهر رس��يد. محمدجوادحق شناس 
رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر در 
جريان بررسي طرح »الزام ش��هرداري به شناسايي و 
اصالح تابلوهاي راهنمايي مراكز تاريخي و گردشگري 
شهر تهران« با اشاره به اينكه در سال هاي تهران گذشته 
نتوانسته جايگاه گردشگري خوب و مناسبي در بين 
شهرها پيدا كند، گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه 
تهران به يكي از مبادي اصلي گردشگري كشور تبديل 
شود. به گفته او گردشگران زيادي وجود دارند كه وارد 
تهران مي شوند، اما ش��هر يزد، مشهد، كرمان و ... را به 
عنوان مقصد گردشگري انتخاب مي كنند و تهران سهم 
كمي از مقصد گردشگري به خود اختصاص داده است.

تهران ويژگي ها و پتانسيل هاي جدي و مشخصي دارد 
كه با نصب تابلوهاي مناس��ب مي توان فضا را طوري 
ساماندهي كرد كه شهر تهران به عنوان يكي از مقاصد 
مهم گردشگري براي گردش��گران داخلي و خارجي 
انتخاب شود.در نهايت كليات اين طرح با ۱۹ رأي موافق 

از ۱۹ عضو حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

برنامه مسكني دولت 3  سال ديگر ثمر مي دهد
در حالي وزارت راه و شهرس��ازي در حال فراهم س��ازي 
زيرساخت هاي ساخت ۴۰۰ هزار مسكن است كه برخي 
كارشناس��ان معتقدند اين برنامه در يك فاصله زماني 

۳ساله روي بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود.
به گزارش تسنيم، محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي از 
برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني براي تعادل بخشي 
به عرضه و تقاضاي مسكن رونمايي كرده است. برنامه اي 
كه قرار است در قالب آن ۱۰۰ هزار واحد در شهرهاي زير 
25 هزار نفر جمعيت توسط بنياد مسكن، 2۰۰ هزار واحد 
در ش��هرهاي جديد و ۱۰۰ هزار واحد نيز در بافت هاي 

فرسوده ساخته شود.
كارشناسان اقتصاد مسكن نظرات متفاوتي درباره هدف 
اجراي اين برنامه دارند؛ فردين يزداني كه در گذشته اي 
نه چندان دور از مشاوران وزارت راه و شهرسازي و يكي 
از طراحان مسكن مهر بوده است با وجود خوش بيني به 
تاثيرگذاري س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني نسبت 
به آن با نگاه ترديد س��خن مي گويد. يزداني در اين باره 
گفت: فكر مي كنم انگيزه اصلي دولت براي اجراي برنامه 
ساخت ۴۰۰ هزار مسكن اين است كه به دليل شرايط 
حاد اقتصادي -حدس كارشناسي ام اين است- مي خواهد 
مقداري چرخ اقتصاد هم راه بيندازد. اين يك نكته. وي 
ادامه داد: نكته دوم اينكه در بافت هاي فرسوده سال ۹۳ 
مصوبه اي براي پرداخت وام هاي نوسازي داشتيم كه عمال 

تامين اعتبار نشد به همين دليل عملكردش بسيار پايين 
بود. وي با اشاره به اينكه هم اكنون منابع مالي نوسازي 
بافت فرسوده ظاهرا از صندوق توسعه ملي تامين اعتبار 
مي ش��ود، تصريح كرد: فكر مي كنم اگر س��اماندهي و 
مديريت خوبي در اين قسمت باشد تا حد زيادي از ۱۰۰ 
هزار واحدي )در بافت هاي فرسوده( كه از محل صندوق 
توسعه ملي تامين اعتبار شده به منصه ظهور رسيده و 

جريان تخريب و نوسازي صورت خواهد گرفت.
كارشناس اقتصاد مس��كن درباره تاثير ۳۰۰ هزار واحد 
مسكن ديگر در بازار اجاره گفت: فكر مي كنم در حالت 
ايده آل اين واحدها طي 2 تا ۳ سال آينده ساخته شود كه 
البته نسبت به آن شك دارم. سابقه نظام مديريتي در كل 
كشور يعني كل دولت ها نشان مي دهد كه چنين اتفاقي 
دور از ذهن اس��ت. يزداني بيان كرد: اگر فرض را بر اين 
بگذاريم كه به صورت ايده آل هم ساخته شود تاثير آن، 

آني نبوده و دو سه سال بعد در بازار اثرگذار خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني 
تاثير مشخصي بر بازار اجاره بهاي مسكن نخواهد داشت، 
اظهار كرد: چنانچه بخش��ي از اين واحده��ا را وارد بازار 
اجاره كنند، مي توان به اثرگذاري آن براي سال هاي آينده 
اميدوار بود. وي ادامه داد: شما بر اساس يك مكانيزم وام 
و اعتبار ساخت و س��ازي انجام مي دهيد و بر اساس آن 
انتظار مي رود سازنده واحدهاي مسكوني را بسازد و در 

بازار به فروش برساند. در واقع مي توان گفت اين برنامه 
هيچ ربطي به بازار اجاره ندارد. تنها حالتي كه مي شود در 
واقع شبيه سازي كرد و تصور ذهني داشت اينكه بخشي 
ازاين واحدها به فروش نمي رود. در نتيجه سازنده مجبور 

مي شود به صورت اجاره داري عمل كند.
وي افزود: شاخص اين ايده نيز به گونه اي نيست كه در 
واقع نس��بت به حجم روز افزون تقاضاي اجاره نشيني 
معني دار باشد و تاثير آنچناني روي اين موضوع نمي بينيم. 
فارغ از موضوع بايد به فاكتور تورم توجه شود. اگر تورم در 
بخش مصالح ساختماني ادامه پيدا كند ديگر با اين برنامه 
وام و اعتبار شدني نيست. يزداني بيان كرد : در اين ساختار 
فاكتور بي ثباتي و فاكتور قدرت خريد را داريد كه سازنده 
هم به يك اميدي س��رمايه گذاري مي كند. اگر سازنده 
ببيند قدرت خريد تنزل پيدا كرده قاعدتا يا وارد فرآيند 
توليد نمي ش��ود يا نيمه كاره رها مي كند تا بازار به يك 
نقطه اي برسد كه بتواند ساختمان نيمه تمام را تمام كند.

    ۱۰ درصد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 
حس��ام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
نيز با اعالم اينكه ۱۰ درصد واحدهاي مسكوني كشور 
خالي از سكنه هستند، گفت: بانك ها و هلدينگ هاي 
س��اختماني با پول مردم بخش عمده اي از خانه هاي 
لوكس را مي سازند. عقبايي با بيان اينكه در خصوص 

خانه هاي خالي و ماليات بر خانه ه��اي خالي اقدامي 
صورت نگرفته اس��ت، افزود: بر اساس بانك مركزي و 
مركز آمار ايران اعالم كرده 2 ميليون و 5۰۰، 6۰۰ هزار 
واحد مسكوني خالي ما در كشور داريم. در ايران تقريبا 
25ميليون واحد مسكوني وجود دارد يعني ۱۰ درصد از 
خانه هايي كه در كشور وجود دارد، خالي است. به نظرم 
خالي بودن ۱۰ درصد از خانه هاي كشور يك امر طبيعي 
است يعني ۱۰ درصد از خانه هاي كشور بايد خالي باشد 
كه روند جابه جايي ها و تغيير و تحوالت در كشور صورت 

بگيرد اين نكته اول.
نايب رييس اول اتحاديه مش��اوران امالك تاكيد كرد: 
نكت��ه دوم اينكه اين تع��داد خانه خال��ي، واحدهاي 
مسكوني قابل بهره برداري به مفهوم تزريق آن به جامعه 

در جهت تعادل بازار نيست.

    كمبود ۱.۵ ميليون مسكن در كشور
در همين حال، فرج اهلل رجبي،  عضو كميسيون عمران 
مجلس با بيان اينكه ميزان توليد مسكن در سه سال 
منتهي به امسال نامناسب بوده است، گفت: وزارت راه 
و شهرس��ازي مي تواند عرضه و تقاض��ا را تحريك و به 
شكل گيري بستري براي ايجاد يك امنيت رواني براي 
سازندگان كمك كند. به گزارش تسنيم، فرج اهلل رجبي 
با مثبت ارزيابي كردن نگاه كنوني حاكم بر وزارت راه 

و شهرس��ازي اظهار كرد: اين نگاه مي تواند چشم انداز 
خوبي براي آينده باشد و سازوكار اجرايي تري به خود 
بگيرد؛ به نظر مي رسد ساير بخش هاي دولت نيز بايد در 
اين حوزه مداخله مثبت داشته باشند و اين كاري نيست 
كه وزارت راه و شهرسازي به تنهايي از پس آن برآيد و 

تنها از اين وزارتخانه مطالبه گري كنيم.
وي ادامه داد: دولت بايد متولي و وزارت راه و شهرسازي 
محور تعادل بخشي حوزه مسكن باشد و فكر مي كنم 
اين اقدام موثري اس��ت. ضمن اينكه بايد تالش كنيم 
كه بالفاصله بخشي از نتايج عملي طرح هاي يادشده 

آشكار شود.
وي با نامناسب خواندن ميزان توليد مسكن در سه سال 
منتهي به سال ۹8، افزود: هر س��ال حدود 5۰۰ هزار 
واحد مسكوني عقب هستيم. سازندگان، انبوه سازان، 
مهندسان فعال در حوزه ساخت وساز و خود مردم بايد به 
اين بازار رونق دهند چون اين بازار متقاضي خود را دارد.

عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه وزارت 
راه و شهرسازي مي تواند عرضه و تقاضا را تحريك و به 
شكل گيري بستري براي ايجاد يك امنيت رواني براي 
سازندگان كمك كند، اظهار كرد: دولت نيز مي تواند 
اعتبارات خود را به سمتي سوق دهد تا براي بخشي از 
واحدهاي ساخته  شده تعهد خريد داده و به شكل اجاره 

به بنگاه هاي خصوصي واگذار كند.

راه اندازي ايرتاكسي در ۲ مسير با ۱۰۰ هواپيماي سبك
شهرام آدم ن ژاد، معاون وزير راه و شهرس��ازي از راه اندازي 
ايرتاكس��ي براي دو مسير پروازي خبر داد و گفت: تا پايان 

اسفندماه چند شركت ايرتاكسي تاسيس خواهد شد.
علي عابدزاده، رييس سازمان هواپيمايي كشوري نيز با بيان 
اينكه در حال حاض��ر ۱۰۰ فروند هواپيماي اولترا اليت يا 
فوق سبك داريم و قرار است با اجراي اين طرح، فرودگاه هاي 
كوچك فعال شوند. همچنين دفتر مستقلي نيز در بخش 
هوانوردي عمومي در س��ازمان هواپيماي��ي راه اندازي و 

مجوزهاي آن نيز صادر شده است.
به گزارش تسنيم، شهرام آدم نژاد در آيين امضاي تفاهمنامه 
سه جانبه سازمان هواپيمايي، شركت فرودگاه ها و معاونت 
فناورعلمي و فناوري رياست جمهوري اظهار كرد: از منظر 
حمل ونقل هوايي با سابقه ترين كشور در منطقه هستيم، 
اين گذش��ته بايد تجربه ما را بهبود ببخشد. در اين بخش 
تحريم هاي غيرانساني را تحمل مي كنيم و از اين مرحله عبور 
خواهيم كرد. وي با بيان اينكه در حوزه هوانوردي عمومي 
كاري نكرده ايم، افزود: در طراحي، توس��عه و آموزش بايد 

بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت. مي توانيم موانع و هزينه ها 
را كاهش دهيم و به اين صنعت توجه كرد.

وي با اش��اره به امضاي تفاهمنامه يادشده تصريح كرد: در 
رابطه با فرودگاه هاي كوچك بسيار مشكل داريم؛ فرودگاه ها 
توسعه زيادي داشته اند بدون آنكه بتوانيم براي بهره برداري 

از آنها كار انجام داده باشيم.
به گفته وي، ايجاد سازو كار راه اندازي اير تاكسي، كاهش 
هزينه هاي ناوبري عمومي، افزايش شبكه توزيع سوخت و ... 

از جمله مفاد تفاهمنامه امضا شده  است.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اينكه امسال چند اير 
تاكسي در هوانوردي عمومي اجرا مي ش��ود، اظهار كرد: 
فرودگاه ها در اين بخ��ش هزينه هاي زي��ادي را دريافت 
مي كنند و شركت فرودگاه ها تالش مي كند اين هزينه ها را 
كاهش دهد. آدم نژاد بيان كرد: اميدواريم امسال در دو مسير 
اير تاكسي را راه اندازي كنيم. به گزارش تسنيم، بر اساس 
تفاهمنامه اي كه بين سازمان هواپيمايي كشوري، شركت 
فرودگاه ها، ستاد توسعه فناوري هاي فضايي، حمل ونقل 

پيشرفته معاون علمي و فناوري رياست جمهوري امضا شد، 
سازمان هواپيمايي بر تدووين مقررات و آيين نامه هاي ويژه 
هوانوردي عمومي در زمينه هاي توسعه اقتصادي، ايمني، 
امنيت، ايجاد ساختار مستقل نظارتي هوانوردي عمومي، 
طراحي روند ارتقاي مجوزها و گواهينامه هاي رده هوانوردي 
عمومي به رده تج��ارت با اجابت الزام��ات مربوطه انجام 
مطالعات و تدوين برنامه واگذاري گام به گام فعاليت هاي 
اجرايي به بخش هاي غيردولتي و اصالح و بازنگري رويه ها 
و مقررات مربوط به عمليات بصري و تالش براي رفع موانع 
غيراساسي كشور متعهد شد. كاهش هزينه ها و بسترسازي 
رش��د هوانوردي عموم��ي از جمله كاه��ش ۳۰درصدي 
عوارض فرودگاهي و ناوبري، تسهيل بهره برداري ناوبري 
هوايي، مطالعه و شناس��ايي موانع مرك��ز آموزش فنون و 
خدمات هوايي كشور از جمله تعهدات شركت فرودگاه ها 
در اين تفاهمنامه است. همچنين مذاكره با شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي براي افزايش توزيع سوخت، مذاكره و 
تفاهم با فرماندهي پليس فرودگاه ها، كاهش هزينه هاي 

هوانوردي مرتبط از طريق حذف برخي هزينه ها  مازاد مانند 
حمل نيروي گارد پرواز و... از جمله تعهدات ستاد توسعه 
فناوري هاي فضايي، حمل ونقل پيشرفته معاون علمي و 

فناوري رياست جمهوري است.

    فعال سازي فرودگاه هاي كوچك
در همين حال، رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: 
هوانوردي عموم��ي در حال حاضر به دلي��ل نرخ گذاري 
تكليفي فعال نيست و با كاهش هزينه هاي ناوبري هوايي، 

اين هزينه ها تعديل خواهد شد.
به گزارش مهر، علي عابدزاده در مراسم امضاي تفاهمنامه 
توسعه هوانوردي عمومي با سازمان هواپيمايي كشوري، 
شركت فرودگاه ها و معاونت فناوري رياست جمهوري اظهار 
كرد: هوانوردي عموماً تاكنون به عنوان يكي از اركان اساسي 
حمل و نقل هوايي مورد توجه قرار نگرفته بود. اگر بخواهيم 
در بخش حمل و نقل هوايي عمومي به استانداردها توجه 
كنيم، بخش اقتصادي آن دچار خسران مي شود. وي ادامه 

داد: پس از سال 6۱ كه دولت وقت تصميم گرفت به اقتصاد 
حمل و نقل هوايي ورود كند، نرخ گذاري تكليفي را بر حمل 
و نقل هوايي تحميل كرد كه اين اقدام زيان و خسران زيادي 

به همه بخش هاي اين صنعت وارد آورد.
رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري يادآور شد: پيش از 
انقالب ۳۰ فروند حمل و نقل هوايي عمومي و ۱۰۰ فروند 
حمل و نقل هوايي تجاري داشتيم كه نشان مي دهد حمل و 
نقل هوايي عمومي به عنوان پايه و اساس حمل و نقل تجاري 
كاربرد دارد. عابدزاده گفت: با آزادسازي نرخ بليت هواپيما، 
زمزمه توسعه هوانوردي عمومي نيز به گوش رسيد كه قرار 
است بخش هايي كه در اين صنعت فعالند، به بخش عمومي 

نيز ورود كنند.
وي اظهار كرد: در حال حاضر ۱۰۰ فروند هواپيماي اولترا 
اليت يا فوق سبك داريم و قرار اس��ت با اجراي اين طرح، 
فرودگاه هاي كوچك فعال شوند. همچنين دفتر مستقلي نيز 
در بخش هوانوردي عمومي در سازمان هواپيمايي راه اندازي 

و مجوزهاي آن نيز صادر شده است.
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ثبت بيش از هزار زمين لرزه 
در ارديبهشت ۹۸

ش��بكه هاي لرزه نگاري مركز لرزه نگاري كش��وري 
وابسته به موسس��ه ژئوفيزيك دانش��گاه تهران در 
ارديبهش��ت ۱۳۹8 بي��ش از ۱۰۰۰ زمين ل��رزه را 
ثبت كردند. به گزارش ايس��نا، اين زمين لرزه ها در 
نواحي مختلف ايران و نواحي مرزي رخ داده و توسط 
شبكه هاي لرزه نگاري ثبت و تعيين محل شده اند. بر 
اساس اين گزارش، در ارديبهشت ماه ۱۳۹8 تعداد 
۱2 زمين لرزه با بزرگاي بيش از ۴.۰ در داخل كشور 
توسط مركز لرزه نگاري كشوري به ثبت رسيده است 
كه بزرگ ترين آنها در تاريخ 22 ارديبهشت ۱۳۹8  
با بزرگي 5.۱ حوالي ازگله واقع در اس��تان كرمانشاه 
رخ داده است.از لحاظ آماري ۹2۴ زمين لرزه داراي 
بزرگاي كوچك تر از ۳، تع��داد 85 زمين لرزه داراي 
بزرگاي بين ۳و۴ و تعداد ۱۱ زمين لرزه داراي بزرگاي 
 بي��ن ۴ و 5 و تعداد ۱ زمين ل��رزه داراي بزرگاي بين

5 و 6 بوده است.

 تحويل ۱3۵ قالده سگ
به حاميان حقوق حيوانات

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران ب��ا همراهي جمعي از هنرمن��دان و حاميان 
حقوق حيوانات در نقاهتگاه سگ هاي بدون صاحب 
در آرادكوه حضور يافت و بنا بر توافق ۱۳5 قالده سگ 
را به حاميان بوس��تان هاي سرخه حصار، چيتگر و 
منطقه  تلو تحويل داد. به گزارش ايسنا، حميدرضا 
تحصيلي با اشاره به اينكه چندي پيش طي طرحي 
ضربتي سگ هاي بوستان هاي سرخه حصار، چيتگر 
و منطقه  تلو جمع آوري شدند، اظهاركرد: صبح روز 
دوشنبه نمايندگان حاميان حيوانات مناطق نام برده و 
جمعي از هنرمندان در مركز نگهداري سگ هاي بدون 
صاحب حضور يافتند و س��گ هاي محدوده  مربوط 
به خود را جهت رها س��ازي در نواحي تحت پوشش 
تحويل گرفتند. او اين همكاري را آغاز مسيري روشن 
در راستاي شفاف سازي عملكرد شركت ساماندهي 
دانست و گفت: حضور حاميان در اين مركز و رصد كليه  
مراحل زنده گيري نشانگر هدف ما در جهت سالمت 

فعاليت هاي شركت است.

توقف  پروازهاي فرودگاه 
امام)ره( در روز ۱۴ خرداد

سرپرس��ت معاونت بهره برداري فرودگاهي شركت 
شهر فرودگاهي امام خميني )ره( از توقف 5 ساعته 
پروازهاي فرودگاه بين المللي امام )ره( در روز ۱۴خرداد 
خبر داد.  به گزارش فارس، حسن خوشخو اظهار كرد: 
همزمان با برگزاري مراسم سي امين سالگرد ارتحال 
ملكوتي بنيانگذار كبير انقالب اسالمي در حرم امام 
)ره(، پروازهاي باري و مسافري فرودگاه بين المللي امام 
خميني )ره( از ساعت ۱6 تا 2۱ روز چهاردهم خردادماه 
متوقف خواهد شد. وي با اشاره به اطالع رساني توقف 
پروازها به شركت هاي هواپيمايي در اين روز، گفت : 
مسافران  در اين روز حتما قبل از عزيمت به فرودگاه از 
طريق تماس با تلفن ۰۹6۳۳۰ يا مراجعه به وب سايت 
شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( به نشاني 
IKAC.IR از زمان پرواز خود مطلع شوند. خوشخو 
افزود: همچنين در روز چهاردهم خرداد مسير ترددي 
قم به تهران در آزادراه خليج فارس نيز از ساعت ۱۳ تا 
2۱ مس��دود خواهد بود و همه مسافران، مراجعان و 
رانندگان  براي تردد به تهران مي توانند از آزادراه ساوه 

يا جاده قديم قم - تهران استفاده كنند.

فرصتي براي تغيير سبك 
زندگي و كاهش توليد زباله

ريي��س كميس��يون س��المت، محيط زيس��ت و 
خدمات شهري گفت: كاهش توليد زباله در نتيجه 
فرهنگ سازي و تغيير سبك زندگي ميسر مي شود و 
اميدواريم اين امر در دوره كنوني تحقق بيشتري يابد.

به گزارش مهر، در روزهاي اخير، خبر از كاهش هزار 
تني ميانگين توليد پسماند در ۹ ماه پاياني سال ۹۷ 
نسبت به مدت مشابه، خبر خوشحال كننده اي بود 
هر چند كه علت اين امر شرايط اقتصادي بيان شد. 
با اين وجود كاهش توليد زباله يكي از اهدافي است 
كه مديريت ش��هري به ويژه از دوره پنجم شوراي 
اسالمي ش��هر تهران به دنبال آن بوده است. زهرا 
صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران 
اين موضوع را يك فرصت دانست و گفت: شرايط 
اقتصادي يكي از داليل اين مهم بوده نه دليل اصلي 
آن اما مي توانيم از اين ش��رايط يك فرصت بسيار 
خوب بس��ازيم. نوري افزود: كاهش توليد زباله به 
عواملي از جمله ثبت دقيق اطالعات و تفكيك زباله 
بستگي داشته و نيز تغيير سبك زندگي شهروندان 
و فرهنگ سازي هاي صورت گرفته و همانطور كه 
اشاره شد، قدرت خريد مردم و ما مي توانيم از اين 
شرايط بهترين استفاده را انجام دهيم. جلوگيري 
از ورود پسماندهاي حجيم و الكتريكي به مجتمع 
پردازش و دفع و جدا سازي اين پسماندها در سطح 
مناطق اقدام خوبي بوده كه از س��وي ش��هرداري 
صورت گرفته و در كاهش توليد زباله اثر گذار بوده 
است. رييس كميسيون سالمت و محيط زيست 
شورا همچنين افزود: تغيير در سبك زندگي و توجه 
هر چه بيشتر شهروندان به اصالح الگوي مصرف 
يكي ديگر از داليل كاهش توليد پسماند بوده كه 
مي توان گفت اقدامات فرهنگ سازي و تغيير سبك 
زندگي و تفكيك زباله از مبدا كه از سوي مديريت 
شهري به كار گرفته شده مثمر ثمر بوده است. البته 
اين پايان راه نيست و بايد تا رسيدن به نقطه مطلوب 
تالش بيشتري به خرج داد. نوري همچنين تصريح 
كرد: هر چقدر الگوي مصرف درست و كمتر باشد، 
طبيعتاً پسماند كمتري توليد خواهد شد و ما بايد به 
نقطه اي برسيم كه كمترين ميزان دور ريز را داشته 
باشيم و بايد به اين فرهنگ برسيم تا بتوانيم از منابع 
درست استفاده كنيم. در اين امر نيازمند مشاركت 

اجتماعي شهروندان هستيم.

محسن هاشمي رييس شوراي شهر در جلسه 
روز گذش�ته اين شورا با اشاره به شب هاي قدر 
گفت: از همه ش�هروندان تهران�ي بابت قصور 
در خدمت، طلب بخش�ايش كرده و اميدواريم 
كه در ش�ب هاي قدر امس�ال، سرنوشتي بهتر 
باتوفيق خدمت بيش�تر و خطاي كمتر از سوي 
خداوند برايم�ان مقدر گردد. رييس ش�وراي 
ش�هر تهران تصريح كرد: در شرايط فعلي كه 
كشور در وضعيت دشواري به سر مي برد و مردم 
با تنگناي شديد اقتصادي مواجه هستند، شب 

قدر مس�ووالن در خدمت صحيح ب�ه مردم و 
جلوگيري از پايمال شدن حقوق عمومي باشد. 
ايران امروز نياز به شناخت قدر و فراهم كردن 
بس�تر براي تعيين مقدرات خوب براي آينده 
كشور دارد، نبايد هيچ اصل و ضرورتي قرباني 
اصلي ديگر شود كه اين موضوع مصداق رعايت 
قدر است. اس�تقالل و اقتدار ايران در گرو رفاه 
و تأمين معيشت مردم اس�ت در عين حال كه 
رضايت عمومي بدون حراست از حقوق و منافع 
ملي كشور محقق نمي شود. هاشمي اظهار كرد: 

جريانات افراطي و تفريطي، مي خواهند با فدا 
كردن و عدم رعايت حق و قدر برخي از اصول، 
اه�داف خود را محق�ق كنند كه اي�ن مصداق 
تن�دروي و خروج از اعتدال و عقالنيت اس�ت.
طبق سنت حسنه كه حالليت گرفتن از صاحبان 
حق را يكي از مقدمات شب قدر مي داند از همه 
شهروندان تهراني از قصور و تقصير در خدمت 
طلب بخشايش كرده و اميدواريم كه در شب قدر 
امسال، سرنوشتي بهتر با توفيق خدمت بيشتر و 
خطاي كمتر از سوي خداوند برايمان مقدر شود.

شب قدر مسووالن
طلب بخشايش از شهروندان تهراني
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جزييات گروه بندي جديد اقالم تعرفه اي و ممنوعيت هاي وارداتي منتشر شد 

جابه جايي درفهرست واردات
تعادل|

جزييات گروه بندي جديد اقالم تعرفه اي اعالم شد. 
به دنبال نامه نگاري رضا رحماني وزير صنعت، معدن 
و تجارت با عبدالرضا همتي رييس كل بانك مركزي 
مبني بر گروه بندي جديد برخ��ي اقالم تعرفه اي و 
نح��وه ترخيص كاالهاي گ��روه 4 در گمرك مانده، 
ليس��ت جديد گروه بن��دي اقالم تعرفه اي منتش��ر 
شد. براس��اس ليس��ت منتشر ش��ده، ۵۵۰ رديف 
كد تعرفه اي ش��امل تعرفه هاي جديد س��ال 98 و 
تعرفه هايي كه گروه كااليي آنها تغيير كرده، واردات 
برخي كدهاي تعرفه اي ب��ا ارز دولتي انجام و از اين 
پس واردات برخي اقالم نيز ممنوع ش��د. براس��اس 
ليست اعالمي تخصيص ارز با نرخ دولتي براي 127۰ 
رديف كد مندرج در نامه هاي قبلي با ش��رايط تاييد 
و اعالم سيس��تمي توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي كماكان به قوت خود باقي است. 
همچني��ن در نام��ه وزي��ر صنعت، ش��روط ونحوه 
ترخي��ص كااله��اي گ��روه 4 در گم��رك مانده« 
تشريح شده كه به موجب آن، پرونده هاي مشمول 
تعرفه هاي گروه 4 تنها در صورتي كه تامين ارز شده 
يا قبض انبار يا بارنامه آنها صادر ش��ده باشد، امكان 
ادامه فرآيندهاي تجاري )اع��م از تمديد، ويرايش 
يا ترخيص( را خواهند داش��ت. »تع��ادل« در اين 
گزارش، تغييرات وجابه جايي در گروه بندي جديد 

اقالم تعرفه اي را مورد اشاره قرار داده است. 

  ارسال نامه رحماني به همتي 
رضا رحماني، وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت روز 
گذشته با ارسال نامه اي به عبدالناصر همتي رييس 
كل بانك مركزي ايران با موضوع »گروه بندي جديد 
كااليي برخي اقالم تعرفه اي« اين طور نوشت: »پيرو 
نامه شماره 6۰.12911۰ مورخ 18 مرداد ماه 1397 
موض��وع تبصره يك م��اده يك نام��ه 16 مرداد ماه 
1397 هيات محترم وزيران در خصوص ساماندهي 
و مديري��ت بازار ارز به پيوس��ت جدول حاوي ۵۵۰ 
رديف كد تعرفه )ش��امل تعرفه هاي جديد 1398 و 
تعرفه هاي سال گذشته كه گروه كااليي آنها تغيير 
يافته( جهت اس��تحضار و اعمال در س��امانه ارزي 
بانكي كش��ور ارسال مي گردد.« در بخش ديگري از 
اين مكاتبه ، وزير صنعت به رييس كل بانك مركزي، 
تأكيد كرده است كه تخصيص ارز با نرخ دولتي براي 
127۰ قلم كاالي پزشكي به شرط تاييد سيستمي 
وزارت بهداشت در سال 98 نيز ادامه خواهد داشت. 
وزير صنعت در اين خصوص نوش��ت: »الزم به ذكر 
اس��ت مندرجات نامه هايي به تاريخ 7 مهرماه سال 
1397، 2 دي م��اه 1397و 2۵ اس��فند ماه 1397 
پيرامون تخصي��ص ارز با نرخ دولت��ي براي 127۰ 
رديف كد مندرج در نامه هاي مزبور با شرايط تاييد 
و اعالم سيس��تمي توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي كماكان به قوت خود باقي است. 
از اين فهرس��ت تعرفه شماره 7۰۰239۰۰ حذف و 
مشمول گروه 2 كااليي و تعرفه شماره 3۵۰3۰۰9۰ 
در صورت تاييد وزارت مذكور مش��مول ارز به نرخ 
دولتي ش��ده و به آن اضافه مي گردد.« در ادامه اين 

مكاتبه نيز به موضوع واردات كاالهاي گروه 4 اشاره 
شده و آمده است: »پرونده هاي مشمول تعرفه هاي 
گروه 4 صرفا در صورتي كه تامين ارز ش��ده يا قبض 
انبار يا بارنامه آنها صادر ش��ده باش��د، امكان ادامه 
فرآيندهاي تج��اري )اع��م از تمدي��د، ويرايش يا 

ترخيص( را خواهند داشت.«

 تغييرات در ليست واردات
در ليس��ت منتش��ره شده از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، چه تغييراتي صورت گرفته است؟ 
بررسي فهرست منتشر شده نش��ان از اين دارد كه 
»جوجه يك روزه بوقلمون، »انواع پياز، غده و ريزوم 
شالم: ليليوم، س��نبل، اهلل، گاليول، زنبق، شيپوري، 
آماريليس، هوس��تا، فرزيا، اهلل واژگون، موسكاراي، 
آنمون، استرليتزيا، نرگس و كوركوما«، »اندام هاي 
تكثيري نظير رز، داودي، ميخ��ك، آنتونيم، ژربرا، 
ليس��يانتوس، اركيده، آلستومريا، ورزيا، هورتاتسيا 
و كاملي��ا و ...«و »ب��ذر گياه��ان زينت��ي« در گروه 
كاالي��ي يك ق��رار گرفته ان��د. اما ك��دام كاالها در 
گروه كااليي 4 جاي گرفته اند؟ بررس��ي ها نش��ان 
مي ده��د، محصوالتي چون »گوجه فرنگي زراعي و 
گلخانه اي«، »پياز«، »اسب براي مسابقه«، »االغ«، 
»مارماهي«، »ماهي كاد«، »س��گ ماهي و س��اير 
كوس��ه ماهي ها«، »س��فره ماهي«، »ماهي نيش 
دندان«، »گربه ماهي«، »پرتو ماهي ها و چارگوش 
ماهي ها«، »خرچنگ«، »البس��تر دريايي«، »انواع 
عروسك«، »فندك«، »موسير«، » گالبي هندي«، 
»س��نجد «، »زالزال��ك«، » آدام��س« »مغز مداد 
آرايش��ي«، »چمن مصنوعي«، »وان تجهيز ش��ده 
با دوش، ظرفش��ويي و دستش��ويي«، »كف پوش و 
پادري«، »عينك آفتاب��ي« و » قايق هاي تفريحي 
ورزشي « و.... در گروه 4 كااليي جا دارند. اما در گروه 
2 كااليي چه اقالمي جا خوش ك��رده اند؟ ارزيابي 
ليست منتشر شده، حكايت از اين دارد كه »جوجه 
يك روزه مرغاب��ي و اردك مولد«، »جوجه يك روزه 
غاز مولد«، »گوساله«، »الشه و شقه بره، تازه يا سرد 
كرده«، »گوش��ت ش��ترمرغ بريده نشده به صورت 
قطعات تازه يا سرد كرده«، »كره بسته بندي شده«، 
»لوبي��ا قرمزكوچك«، »لوبي��ا چيتي«، »عدس« و 
»دانه پنبه تراريخته« برخي از اقالم وارداتي هستند 

كه در اين گروه كااليي قرار دارند. 

 ماجراي گروه بندي كااليي چه بود؟
 گروه بن��دي كااله��اي واردات��ي پ��س از اع��الم 
سياست هاي ارزي دولت در سال گذشته آغاز شد. 
به اين ترتي��ب كاالهاي وارداتي ب��راي دريافت ارز 
42۰۰ توماني دولتي اولويت گذاري شدند. نخستين 
كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي 42۰۰ توماني 
كه در نيمه مردادماه 97 منتش��ر ش��ده بود، عمدتًا 
كاالهاي اساسي، از جمله »مواد غذايي، نهاده هاي 
كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي وكاغذ« را شامل 
مي شد. 26 مرداد ماه سال گذشته بود كه مديركل 
دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، در نامه اي به مع��اون ارزي بانك 

مركزي، آخرين ويرايش گروه ه��اي كااليي اول تا 
چهارم را اعالم كرد. بر اساس نامه ابالغ شده توسط 
علي علي آبادي فراهاني، 7۵۵ رديف در گروه كااليي 
اول، 3هزار و 999 رديف در گروه كااليي دوم، 2۰11 
رديف در گروه كااليي سوم و 1238 رديف در گروه 

كااليي چهارم قرار گرفت. 
پس از آن، اين فهرس��ت در شهريورماه سال 1397 
اص��الح ش��د و در آن ن��ام كاالهايي ك��ه عمدتًا در 
جايگاه مواد اوليه توليد اقالم ديگر مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرند يا آنكه متعلق به گروه ماش��ين  آالت 
يا كاالهاي واسطه اي هس��تند، به چشم مي خورد. 
دليل اين موضوع هم آن بود كه بسياري از نهاده هاي 
توليد صنعت��ي در ايران، در واق��ع در رده كاالهاي 
واسطه اي هستند و خروج آنها از فهرست كاالهاي 
مشمول دريافت ارز دولتي، در عمل منجر به توقف 
روند توليد در كش��ور ش��ده بود. بر اين اساس، تنها 
كاالهاي من��درج در گروه كاالي��ي اول ارز وارداتي 
دولتي دريافت مي كردند و گروه هاي كااليي دوم و 
سوم، براي تامين ارز به بازار ثانويه ارجاع داده شده 
بودند. حاال اما با دستور وزير صنعت، فهرست اقالم 
مشمول دريافت ارز دولتي با ۵۵۰ رديف كد تعرفه 

جديد تغيير يافته است.
 البته جزيياتي از اينكه اين فهرست چه اقالم كااليي 
را در بر مي گيرد، منتش��ر نش��ده و مشخص نيست 
كه كدتعرفه هاي جديد س��ال جاري ش��امل كدام 

گروه هاي كااليي است. 
روز گذشته پس از انتشار ليست مربوط به گروه بندي 
جديد برخي اقالم تعرفه اي، افروز بهرامي مديرعامل 
صندوق ضمانت صادرات كشور نيز با تاكيد بر تقويت 

صادرات غيرنفتي در كش��ور، از ممنوعيت واردات 
۵۰۰ قلم كاال خبر داده بود. به گفته او، واردات يكي 
از مش��كالت توليدكنندگان داخلي بوده كه اكنون 
ورود ۵۰۰ كاال ممنوع ش��د. همچني��ن قيمت ارز 
واقع��ي نبود اما اكنون بايد از اين ظرفيت اس��تفاده 

كنيم.
البته چندي پيش مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت در خصوص اصالح كد تعرفه 
كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي در سال جاري 
گفته بود: گروه بندي هاي كااليي متناسب با شرايط 
كش��ور امري ثاب��ت و بدون تغيير نيس��ت. به گفته 
سيد مهدي نيازي، گروه بندي هاي كااليي با هدف 
»تامين و تنظيم قيمت كاالها در بازار«، »حمايت از 
توليد«، »مديريت شرايط ارزي« و ساير مالحظات 
قابل تغيير اس��ت. نيازي افزود: در سال 98 اولويت 
ويژه براي ثبت س��فارش و تامين ارز م��واد اوليه و 
واس��طه اي بخش توليد و اس��تفاده از ارز حاصل از 
صادرات براي تامين نيازمندي ه��اي اين حوزه در 
نظر گرفته شده است. نيازي همچنين در خصوص 
واردات و ترخي��ص كاالهاي گ��روه 4 نيز گفته بود: 
كاالهاي اين گروه، با دو شرط »داشتن ثبت سفارش 
و تامين ارز«، بر اساس مقررات تجاري كشور امكان 
واردات و ترخي��ص دارد و از اين حيث محدوديتي 
ندارند. به گفته او، ارز اين كاالها قبل از ممنوعيت به 
خارج از كشور منتقل شده و اگر كاال وارد نشود عمال 
باعث ايجاد خس��ارت و عدم امكان رفع تعهد ارزي 
مي شود و سياست گذار در مقررات پيش بيني كرده 
در زمان ممنوعيت، كاال با داشتن اين شرايط امكان 

ورود به كشور را داشته باشد. 

 دروازه واردات كوچك تر شد
از ديگرس��و، با توج��ه ب��ه اولويت بندي هاي جديد 
ارزي، واردات 143 قل��م كاالي غيرض��روري ديگر 
ممنوع اعالم شد، كه به فهرست 1339 اقالم ممنوعه 
وارداتي افزوده شد. روز 3۰ ام خرداد ماه سال 1397 
مصوبه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر 
ممنوعي��ت واردات 1339 قل��م كاال، توس��ط وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت به دس��تگاه هاي اجرايي 
ذي ربط ابالغ شد. در اين مصوبه تاكيد شده بود كه 
تمام ثبت س��فارش هاي صادره قبلي مربوط به اين 
ردي��ف كاالها فاقد اعتبار هس��تند، مگر اينكه قبل 
از اين تاريخ توسط ش��بكه بانكي تامين ارز شده يا 
بدون انتقال ارز باش��ند. بررسي هاي صورت گرفته 
از فهرست كاالهاي ممنوع وارداتي نشان مي دهد، 
اين كاالها عمدت��ا »لباس و منس��وجات«، »لوازم 
آش��پزخانه«، »ابزار كار«، »لوازم مورد استفاده در 
ساخت مسكن«، »خودرو«، »كفش و كيف و ساير 
مصنوعات چرمي «، »لوازم آرايش��ي بهداش��تي«، 
»بعضي ماش��ين آالت توليدي داخ��ل«، »لبنيات 
و خوراكي ه��ا« و »مبلم��ان و مصنوع��ات چوبي« 
اس��ت. در عين حال اما، سوم خردادماه سال جاري 
بود كه مدي��ركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
وزارت صنعت گف��ت: با توجه به اولويت بندي ارزي 
از 8ارديبهشت  سال جاري واردات 143 قلم كاالي 
غيرضروري از جمله غذاي »س��گ و گربه« ممنوع 
ش��ده اس��ت. به گفته، س��يدمهدي نيازي، در بازه 
زماني ياد ش��ده، هيچ ثبت سفارش��ي براي واردات 
غذاي س��گ و گربه انجام نش��ده و واردات اين كاال 

ممنوع شده است. 

رييس ستاد بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن: رييس شوراي رقابت اظهار كرد

10 تيرماه؛ مراسم روز ملي صنعت و معدن برگزار مي شودبررسي قيمت خودرو در شوراي رقابت كليد خورد
رييس ش��وراي رقابت با بي��ان اينكه در حال حاضر 
بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج شده، 
گفت: به همين منظور درصدد هس��تيم، در اولين 
جلس��ه خود در هفته آينده با برگ��زاري كميته اي 
اين موضوع را به صورت جدي در دس��تور كار خود 

قرار دهيم.
رضا شيوا در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره 
به نامه اخير سازمان بازرسي كل كشور به جهانگيري 
مبني بر لغو مصوبه س��تاد تنظيم بازار و بازگش��ت 
شوراي رقابت به عرصه قيمت گذاري خودرو، اظهار 
داش��ت: اين نامه در پاسخ به شكايت شوراي رقابت 
در مورد برداش��ت نادرست از ماده 3 مصوبه شوراي 
عال��ي هماهنگي اقتصادي قوا اعالم ش��ده اس��ت؛ 
چراكه وزير وقت صنعت برداش��ت نادرستي از ماده 
3 مصوبه اين ش��ورا داشت و همين امر عاملي شد تا 
دس��تورالعمل قيمت گذاري خودرو توسط شوراي 

رقابت تعيين نشود.
وي با اعالم اينكه در شكايت ارسالي خود به بازرسي 
كل كش��ور دو نكته را مطرح كرديم، افزود: نخست 
درباره ماده 3 مصوبه ش��وراي عالي اقتصادي كشور 
نكات��ي را اع��الم و عنوان كرديم كه براس��اس ماده 

۵8 قانون اصل 44 ش��وراي رقابت بايد به بازارهاي 
انحصاري ورود و دستورالعمل قيمت گذاري آنها را 

تعيين كند.
رييس ش��وراي رقابت در ادامه صحبت هاي خود با 
بيان اينكه در حال حاضر بازار خودرو آشفته بوده و 
از حالت تعادل خارج ش��ده است، تصريح كرد: بايد 
داليل اين موضوع به صورت جدي بررس��ي ش��ود؛ 
البته م��ا از يك طرف با مش��كالت توليد و از طرف 
ديگر با تقاض��اي كاذب در بازار روبرو هس��تيم كه 
رفع اين مشكالت يك مطالعه عميق را مي طلبد؛ به 
همين منظور شوراي رقابت درصدد است در اولين 
جلس��ه خود در روز دوشنبه هفته آينده با برگزاري 
كميت��ه اي اين موضوع را در دس��تور كار قرار دهد. 
ش��يوا تصريح كرد: البته ما نامه هاي ديگري نيز به 
مراجع مختلف ارسال كرده بوديم و در حال حاضر 
فقط پاس��خ بازرسي كل كش��ور مطرح شده است؛ 
البته شوراي رقابت معطل پاسخ نامه ها نمي نشيند 
و با تش��كيل كارگروه موضوع قيمت خود را بررسي 
خواهد كرد. به اعتقاد وي، نخست بايد عرضه خودرو 
به بازار افزايش يابد و سپس تقاضاي كاذب در بازار 

مرتفع شود. 

رييس ستاد بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن با 
اعالم اينكه امسال نيز، دهم تيرماه، بنابر تقويم ايران، 
مراس��م روز ملي صنعت و مع��دن در تهران برگزار 
مي ش��ود، گفت: از يازدهم تير تا آخرين روز تير ماه 
مراس��م  روز صنعت و معدن استان ها در 31 استان 

كشور برگزار خواهد شد.
محمدرضا فياض در گفت وگو با ش��اتا، با اعالم اين 
خبر، افزود: در مراس��م روز ملي صنعت و معدن كه 
با حضور مس��ووالن تراز اول كشور در تاالر اجالس 
سران برگزار خواهدشد، از صنعتگران، معدنكاران، 
صاحبان فناوري هاي نوين، ش��هرك هاي صنعتي 
فعال، خوشه هاي صنعتي فعال و پيشكسوتان عرصه 
صنعت و معدن تجليل مي شود و زنان و مردان جوان 
كارآفرين دستاوردهاي خود را عرضه خواهند كرد.

وي در ادامه تصريح ك��رد: صنعتگران و معدنكاران 
در 364 روز س��ال در جهت توليد و اشتغال در حال 
تالش هس��تند و شايس��ته اس��ت يك روز در سال 
)روز صنع��ت و معدن( را به پ��اس همه  تالش ها، از 
آنان تقدير و تشكر كنيم و به همگي خسته نباشيد 

بگوييم.
رييس ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن با اشاره 

ب��ه تقارن موض��وع روز صنعت و معدن با نام س��ال 
رونق توليد، گفت: در چند سال گذشته مقام معظم 
رهبري همواره بر مساله توليد توجه داشتند، سال 
قبل نيز سال حمايت از كاالي ايراني نام گذاري شد 
و امسال نيز كه س��ال رونق توليد است قاعدتًا بايد 
بيش��ترين توجه به حوزه صنعت و معدن باش��د كه 
اين موض��وع وظيفه ما را براي بزرگداش��ت هر چه 

شايسته تر اين روز سنگين تر مي كند.
فياض با اعالم اينكه همكاري صميمي ميان بخش 
خصوص و دولتي براي بزرگداش��ت اين روز وجود 
دارد، اضافه كرد: تشكل هاي معتبر بخش خصوصي 
در كنار وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برگزاري 
هر چه باش��كوه تر اين مراس��م همكاري مي كنند و 
محورهاي اصلي اين روز، شامل چند بخش مي باشد.

وي ب��ا بيان اينك��ه نمايندگان تش��كل هاي بخش 
خصوصي و س��تاد بزرگداش��ت روز مل��ي صنعت و 
مع��دن بيانيه مش��ترك اين روز را ب��ه اطالع مردم 
مي رس��انند، گفت: اين بيانيه در واقع برداشت ها از 
شرايط موجود صنعت و معدن كشور و انتظاراتي را 
كه بايد برآورده ش��ود، در برمي گيرد. رييس ستاد 
بزرگداش��ت روز ملي صنعت و معدن با اعالم اينكه، 

به برگزي��دگان ملي روز صنع��ت و معدن، تنديس 
طاليي اهدا خواهد ش��د، افزود: مقامات عالي س��ه 
قوه، وزرا و مقامات عاليرتبه، مديران عامل بانك ها، 
تش��كل هاي بخش خصوصي، نماين��دگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي 
مجلس و همچنين صنعتگران و معدنكاران كش��ور 
در اين مراس��م حض��ور خواهند داش��ت. فياض در 
بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره ب��ه پيام 
نوروزي مقام معظم رهبري، توليد را محرك چابكي 
و موتور ش��ادابي جامعه اعالم و گفت: با وجود همه 
محدوديت ها توليد به همت صنعتگران و معدنكاران 
به پيش مي رود و باي��د راهكارها و تدابير الزم براي 
عب��ور از راه پرپيچ و خم پي��ش رو و به خصوص در 

شرايط حساس كنوني پيدا كرد.
وي با اش��اره به سياس��ت هاي وزارت متبوع خود، 
تصريح كرد: اينك��ه هيچ واحد تولي��دي از چرخه 
تولي��د بيرون ن��رود، سياس��ت اول وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و در گام دوم بايد واحدهايي 
كه توليدش��ان به كندي پيش مي رود ظرفيتشان 
تكميل ش��ود و در گام س��وم واحدهاي متوقف به 

چرخه توليد بازگردند. 

رييس اتاق تهران: 

بساط دالر رانتي 4200 توماني برچيده شود
رييس اتاق بازرگان��ي ايران با بيان اينك��ه بازار ارز 
اكنون در انتظار حذف رانت هاي ارزي اس��ت و بايد 
بس��اط ارز چند نرخي هر چه زودتر برچيده ش��ود، 
گفت: باي��د دالر42۰۰ توماني را ح��ذف و يارانه را 

باال برد.
مسعود خوانساري در گفت وگو با خبرگزاري مهر با 
بيان اينكه هر چقدر دول��ت و بانك مركزي بتوانند 
فاصله بين نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد را كمتر 
كنند، به نفع اقتصاد ايران است، اظهار كرد: هر چقدر 
سياست گذار ارزي بتواند نرخ هاي متنوع را كم كند و 
اجازه دهد كه ارز با مكانيزم بازار پيش برود، شرايط 

بهتر خواهد ش��د، اما به هر حال ب��ازار ارز در انتظار 
حذف رانت هاي ارزي است.

او افزود: بانك مرك��زي بايد مديريت الزم را صورت 
دهد تا حباب نرخ ارز از بي��ن رفته و هيجانات بازار 
كم شود و از سوي ديگر، فرمان به حذف دالر 42۰۰ 
توماني بده��د؛ در غير اين صورت اگر بس��اط دالر 
42۰۰ توماني همچنان گس��ترده ب��وده و كنترل و 
نظارتي هم بر شيوه هزينه كرد آن نباشد، جز اينكه 
ارز هدر مي رود و بگير و ببند در اقتصاد، فضا را براي 
فعاالن اقتصادي ناامن مي كند، نتيجه ديگري ندارد.

وي معتقد است كه دالر 42۰۰ توماني، تنها توزيع 

رانت براي عده اي خاص است و بايد هر چه سريع تر 
نسبت به آن تصميم گيري كرد؛ چراكه اين كار به نفع 

دولت و مردم و كل اقتصاد ايران است. 
خوانس��اري با امتيازدهي به عملكرد بانك مركزي 
ظرف ماه ه��اي گذش��ته در ب��ازار ارز، گفت: بانك 
مركزي ظرف ماه هاي گذش��ته توانس��ته به عنوان 
يك بازارس��از، نقش خود را تا حدودي خوب بازي 
كند؛ اما پيش ش��رط موفقيت بيشتر سياست گذار 
ارزي كشور، حذف دالرهاي 4.2۰۰ توماني و تعيين 
تكليف آن است؛ پس بايد اين اختيار به بانك مركزي 
داده شود تا بانك مركزي خود تصميم بگيرد و دالر 

42۰۰ توماني را حذف كن��د و قيمت همه ارزها را 
يكسان نمايد؛ در اين صورت مي توان به مديريت هر 

چه بهتر بانك مركزي نيز اميدوارتر بود.
وي با بيان اينكه تجربه ح��ذف دالر 42۰۰ توماني 
براي برخي از كاالها ظرف هفته هاي گذشته نشان 
داده كه حذف ارز دولتي، تأثير چنداني روي قيمت 
كاالها نخواهد داش��ت و تنها ران��ت توزيع مي كند، 
گفت: مصرف كننده نهايي از اين دالر 42۰۰ توماني 
منفعتي نمي برد و تورم افزايش دالر هم سال گذشته 
تا حدود زيادي تخليه ش��ده، در حالي كه اگر دولت 
ريل گ��ذاري صحيح��ي ب��راي دالر 42۰۰ توماني 

داش��ته باش��د، به طور قطع مي تواند به نفع مردم و 
اقشار متوس��ط و كم درآمد جامه عمل بپوشاند؛ به 
اين معنا كه بهتر است يارانه نقدي را براي اين افراد 
باالت��ر برد و از آنها در خريد كاالها، حمايت كند. اما 
سوال ما به عنوان بخش خصوصي از دولت اين است 
كه واقعا ترس دولت چيست كه ارز 42۰۰ توماني را 
حذف نمي كند. خوانساري گفت: در مورد رفع تعهد 
ارزي نيز مشكالتي از س��وي صادركنندگان بر سر 
راه اجراي بخشنامه جديد سال 98 مطرح مي شود 
كه اگر نياز باشد، با رييس كل بانك مركزي در اين 

رابطه رايزني خواهيم كرد. 
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 محدوديت هاي تجاري
با قطر رفع شد

ايرنا | رييس اتاق مش��ترك ايران و قطر اعالم 
كرد: محدوديت هاي تجاري با قطر رفع ش��ده و 
اكنون مش��كل خاصي در روابط تجاري بين دو 
كشور وجود ندارد. عدنان موسي پور گفت: باوجود 
فشارهاي بين المللي بر قطر، هميشه عزم دو طرف 
بر ادامه روابط تجاري آن هم در حداكثر توان بوده 
است. در همين راس��تا پس از تالش هاي بسيار 
همه مشكالت ايجاد شده در چند روز گذشته از 
سر راه برداشته شده است. رييس اتاق مشترك 
ايران و قطر اضافه كرد: بر اين اس��اس، به غير از 
آهن و مس خام، مش��تقات بنزين و نفت و گاز و 
ماده هاي ش��يميايي، در همه حوزه ها صادرات 
انجام مي شود. او تاكيد كرد: در چند روز گذشته 
محدوديت صادرات در تمامي حوزه ها به غير از 
پوشاك و مواد غذايي به وجود آمده بود كه اكنون 

برطرف شده است. 

لزوم به كارگيري ابزار هاي 
جديد اقتصادي

خبرگ�زاري صدا و س�يما | مدي��ركل دفتر 
امور اقتصادي و سياس��ت هاي تج��اري وزارت 
صنعت گفت: توس��عه توليد و ص��ادرات به ويژه 
در شرايط كنوني نيازمند به كارگيري ابزار هاي 
جديد اقتصادي اس��ت. احمد تش��كيني افزود: 
يكي از مهم ترين چالش هاي فعلي اقتصاد ايران، 
عدم ت��وازن بين بازدهي بخش ه��اي توليدي و 
غيرتوليدي است. بنابراين به كارگيري ابزار هاي 
جديد اقتصادي مانند ماليات بر عايدي سرمايه به 
منظور افزايش جذابيت در بخش هاي مولد به ويژه 
توليدات صنعتي و كاهش جذابيت سرمايه گذاري 
در بخش هاي غيرمولد ضروري است. او تصريح 
كرد: اس��تفاده از اي��ن ابزار اقتص��ادي منجر به 
اولويت ده��ي س��رمايه گذاري در فعاليت هاي 
توليدي در مقايس��ه با فعاليت ه��اي غيرمولد 

)طال، سكه، ارز و ...( خواهد شد.
ب��ه گفت��ه او، از طري��ق كاهش س��وداگري در 
فعاليت هاي غيرمولد، زمينه س��از جلوگيري از 
نوسانات ش��ديد قيمت در حوزه هاي غيرمولد و 
همچنين ايجاد درآمد پايدار براي دولت را فراهم 
خواهد كرد. تشكيني افزود: بدليل رشد هاي باالي 
نقدينگي در اقتصاد ايران و وجود زمينه هاي الزم 
از جمله عدم توازن بازدهي بين بخش هاي مولد 
و غيرمولد، بستر الزم براي هدايت منابع به سمت 
توليد وجود ندارد. بنابراين در چنين ش��رايطي 
بايد ابزار هاي جديد متناس��ب با شرايط جديد 

شناسايي، طراحي و به مرحله اجرا درآورد.

شناسنامه دار شدن فرش 
دستباف در دستوركار 

ش�اتا | رييس مرك��ز ملي فرش اي��ران گفت: 
شناسنامه دار كردن فرش دستباف ايران در دستور 
كار قرار دارد. فرشته دستپاك گفت: با ثبت جهاني 
فرش دستباف خراسان شمالي، ارتقاي كيفيت 
و بازاريابي مناس��ب آن مي توان ش��رايط حضور 
آن در بازار هاي جهاني را مهيا كرد. او از صادرات 
8۰درصد فرش توليدي در كشور خبر داد و عنوان 
كرد: در سال جاري به دنبال شناسنامه دار كردن 
فرش كش��ور در جهان هستيم تا بتوانيم مشكل 
اساسي صادرات فرش را با اين اقدام حل كنيم. او 
همچنين با اشاره به اينكه بيش از 6۰۰ هزار نفر 
بافنده بيمه شده در كشور داريم، افزود: خراسان 
ش��مالي، ظرفيت راه اندازي كارگاه هاي توليدي 
فرش را دارد. رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره 
به عدم كفاف دستمزد قاليبافان براي امرار معاش 
گفت: ش��وراي حقوق و دستمزد براي قاليبافان 
به صورت منطقه اي و كش��وري امسال تشكيل 
مي شود. دستپاك جمعيت درگير فرش بافي در 
كش��ور را بالغ بر 2 ميليون نفر اعالم كرد و افزود: 
فرش دستباف به عنوان تنها هنر و صنعتي است 
كه نسبت به كاال هاي استراتژيك ديگر همچون 
زعفران و پسته برتري هاي فراواني دارد. او با اشاره 
به تأمين اعتبار 19 هزار ميليارد ريالي براي بيمه 
قاليبافان كش��ور گفت: اين اعتبارات از سرفصل 
هدفمندسازي يارانه ها در نظر گرفته شده و هيچ 

قالي بافي در سال 98 بدون بيمه نخواهد ماند.

اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي 
خسارت ديده از سيل

شاتا | معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران از اعطاي تسهيالت 
به واحدهاي توليدي مستقر در شهرك ها و نواحي 
صنعتي خسارت ديده از سيل خبر داد. اصغر مصاحب 
با اعالم اين خبر اظهار كرد: در پي وقوع حادثه سيل 
در برخي از استان هاي كش��ور و ايجاد خسارت به 
واحدهاي توليدي مس��تقر در شهرك ها و نواحي 
صنعتي، اين س��ازمان با هدف احيا مجدد واحدها 
و تأمين مالي آنها در س��ال »رونق توليد« نس��بت 
به احصاء ميزان خس��ارات وارده و ارسال فهرست 
واحدهاي خسارت ديده به بانك هاي طرف قرارداد 
اق��دام كرد. او افزود: همچني��ن از بانك هاي طرف 
قرارداد خواسته شده است نسبت به استمهال و در 
اولويت قرار دادن اعطاي تس��هيالت به واحدهاي 
صنعتي آس��يب ديده به منظور احي��ا مجدد آنها 
اقدام ش��ود. او اضافه كرد: در جريان حادثه س��يل 
اخير، به 247 واحد توليدي مستقر در شهرك ها و 
نواحي صنعتي استان هاي ايالم، خراسان شمالي، 
خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان 
و مازندران به مبلغ 2.۵8۰ ميليارد ريال خس��ارت 
وارد شده است. مصاحب يادآور شد: بيشترين ميزان 
تعداد واحدهاي صنعتي خسارت ديده با 12۰ واحد 
مربوط به بانك ملي و كمترين ميزان با تعداد ۵ واحد 

مربوط به بانك رفاه كارگران است. 



15 جهان

صدراعظم آلمان در گفت وگو با سي ان ان مطرح كرد

ثبت خسارت ميليوني در مهم ترين مركز مبادالت پولي

هشدار درباره ظهور نيروهاي تاريكي

كاهش بي سابقه ارزش »افغاني« افغانستان

گروه جهان| سمانه قرباني| 
يك روز پس از اعالم نتايج انتخابات پارلماني اروپايي آنگال 
مركل صدر اعظم آلمان، هشدار داد كه بايد در مقابل نيروهاي 
تاريكي ايستاد و از گسترده تر شدن اقبال عمومي اين نيروها 
در ميان مردم نيز جلوگيري كرد؛ منظور مركل از نيروهاي 
تاريكي نيروهاي افراطي راس��تگرا در كشورهاي مختلف 
اروپايي اس��ت. بر اساس نتايج اعالم ش��ده، راست گرايان 
و چپ گرايان س��نتي قدرت خ��ود را از دس��ت داده اند و 
كرسي هاي ليبرال ها، سبزها و ملي گرايان رشد قابل توجهي 

يافته است. 
به گزارش س��ي ان ان، آنگال مركل صدراعظ��م آلمان، در 
گفت وگو با كريس��تين امان پور گفته: »بايد براي غلبه بر 
نيروهاي تاريكي در آلمان كاري انجام دهيم؛ نيروهايي كه 
هم از آلمان و هم از نقاط ديگر جهان حمايت مي شوند.« 
آنگال گفته بديهي است كه اين نيروها پيشتر نيز در شرايط 
معيني، مانند  شرايط گذشته ما، در آلمان ظهور كرده اند و اين 

بدان معني است كه بايد بسيار هوشيارتر از ديگران باشند.
آنگال مركل گفته: »مجبوريم كه با اين اشباح گذشته رو به رو 
شويم، مجبوريم به جوانانمان بگوييم كه تاريخ ما و ديگر 
كشورها چه بوده است.« صدراعظم آلمان اين صحبت را يك 
روز پس از انتخابات اروپا انجام داد؛ انتخاباتي كه ملي گرايان 
در آن نتوانستند پيش بيني هاي گذشته مبني بر حمايت 

گسترده از خود را محقق كنند. 
در روزهاي اخير يك مقام دولتي به يهوديان آلماني هشدار 
داده بود كه در پي افزايش حمالت ضديهودي و ضدسامي 
در اماكن عمومي »كيپاه« )كاله مخصوص يهودي ها( را به 
سر نكنند. آنگال مركل با توجه به افزايش حمالت ضديهودي 
گفته: »متاسفانه هميشه عده معيني از ضديهودي ها در 
آلمان ميان ما وجود داشته است. اكنون حتي يك پرستشگاه 
يهود يا يك مهدكودك يا يك مدرسه براي كودكان يهود 

نيست كه نيازي به محافظت پليس آلمان نداشته باشد.« 
مركل بيش از 13 سال صداعظم آلمان بوده و در اين 13 سال 
با بسياري از رهبران جهان ديدار داشته است. بخش زيادي از 

انتقادها درباره همه گير شدن موج پوپوليست متوجه اوست. 
برخي منتقدان مركل، افزايش حمايت از حزب راستگراي 
ضد اسالمي »آلترناتيوي براي آلمان« در اين كشور را در 

نتيجه سياست هاي مهاجرتي او مي دانند. 
با اين حال آنگال مركل بار ديگر از سياست هاي مهاجرتي 
خود از جمل��ه اجازه ماندن يك ميليون پناهنده در آلمان 
دفاع كرده است. مركل در اين باره مي گويد: »بهترين راه براي 
مديريت مهاجرت در پي بحران هاي انساني مانند بحران هاي 

سوريه و عراق، اين نيست كه از يكديگر جدا شويم بلكه اين 
است كه هوشيارتر و مطمئن شويم كه به اندازه كافي به فرار 

پناهندگان از اين كشورها اهميت داده مي شود.« 
پيروزي گس��ترده راس��ت هاي افراطي كه هفته گذشته 
پيش بيني ش��ده بود با مشاركت گسترده حاميان احزاب 
حامي اتحاديه اروپا سبز و ليبرال ها اتفاق نيفتاد. در آلمان، 
حزب سبز جايگاه دوم را به اتحاديه دموكرات مسيحي واگذار 
كرد. مركل با اشاره به حضور گسترده واجدين شرايط در 

اين راي گيري گفته خوشحال است كه افراد بيشتري در 
انتخابات اروپايي ش��ركت كردند. او در عين حال تصديق 
كرده كه عملكرد سبزها در اموري چون تغييرات آب وهوايي 
كه اين روزها مورد توجه مردم نيز هست، به گونه اي بوده كه 

اكنون چالشي جدي براي دولت او به شمار مي رود. 
آنگال مركل همواره براي مسائلي مانند تكيه بر زغال سنگ 
و عقب نشيني در برابر فشار صنايع آلمان از جمله در موارد 
مربوط به محيط زيست مورد انتقاد بوده است. اين در حالي 

است كه مركل يكي از منتقدان جدي تصميم دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا، براي خروج از توافق آب وهوايي پاريس 
بوده است.  مركل در پاسخ به اين پرسش كه آيا آن طور كه 
عموم مردم تصور مي كنند، نوعي كيسه بوكس براي ترامپ 
است، نيز گفته كه او و ترامپ گفت وگوهاي طوالني مدتي 
داشته اند اما موفق شده اند كه زمينه هاي مشترك مورد نياز را 
پيدا كنند. او گفته كه وظيفه همه صدر اعظم هاي آلماني اين 
است كه با رييس جمهور اياالت متحده رابطه برقرار كنند. 
مركل در اين گفت وگو مصرانه تاكيد كرده كه نبايد در برابر 
پوپوليست ها عقب نشيني كرد و گفته: »به جاي عقب نشيني 
بايد نشان دهيم كه چرا ما در خدمت دموكراسي هستيم، چرا 
سعي مي كنيم راه حل پيدا كنيم، چرا هميشه سعي مي كنيم 
كه خودم��ان را جاي ديگران بگذاري��م، چرا عليه تعصب 
ايستادگي مي كنيم و چرا نقض حقوق بشر را به هيچ عنوان 
تحمل نمي كنيم.«  هشدار مركل درباره ظهور سايه هاي 
تاريك در اروپا در ش��رايطي است كه رويترز گزارش داده، 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه و آنگال مركل صدر 
اعظم آلمان به دنبال حل اختالف خود بر سر انتخاب رييس 

آتي كميسيون اروپا هستند. 
يك مسوول دفتر رييس جمهوري فرانسه با بيان اين مطلب 
به رويترز گفته رهبران دو كشور قدرتمند اروپايي گفته اند 
كه نهايي شدن انتخاب رييس كميسيون تا پايان ماه ژوئن 
براي آنها ايده آل خواهد بود. اين منبع با اين حال افزوده، آنها 
درباره شيوه اين انتخاب اختالفي »جزيي« دارند. ماكرون 
مي گويد بهتر است شوراي اروپا شيوه انتخاب »خودكار« را 
براي انتخاب رييس تغيير دهد. شيوه اي كه رييس جمهوري 
فرانسه به آن انتقاد دارد و در نهادهاي اروپايي به نام آلماني آن 
يعني »اشپيتسن كانديدات« خوانده مي شود، به اين صورت 
است كه سر فهرست نامزدهاي انتخاب شده به طور خودكار 
و مستقيم به عنوان رييس كميسيون اروپا شناخته مي شود. 
هدف ماكرون از پيش��نهاد تعويض اين روش آن است كه 
نامزدهاي حزب متبوع او نيز اقبال دستيابي به مسند رياست 

كميسيون اروپا را داشته باشند.

گروه جهان|
 اتحاديه صرافان افغانستان مي گويد :سرعت فعلي كاهش 
ارزش افغاني )واحد پول افغانس��تان( در برابر دالر در 1۸ 
س��ال پيش، بي سابقه بوده اس��ت. هر چند اين اتحاديه 
نمي تواند ارقام دقيق از ميزان خسارات وارده بر صرافان 
ارايه كند اما ميزان خسارات بر صرافان در سراي شهزاده به 

ميليون ها افغاني مي رسد.
به گزارش يورونيوز، س��راي ش��هزاده، مهم ترين مركز 
مبادالت پولي افغانستان به شمار مي رود كه در كابل قرار 
دارد و صرافان سرشناس افغانستان در اين سراي مشغول 
داد و ستد پولي هستند. نگراني هاي مردم افغانستان پس 
از آن افزايش يافت كه در كمتر از سه ماه، نرخ دالر در برابر 

افغاني از ۷۴ به ۸۰ افغاني رسيد. 
محمد هاشم روضه اي سخنگوي اتحاديه صرافان سراي 
شهزاده، به يورونيوز گفته: »هر قدر ارزش پول افغاني پايين 
بيايد، صراف هاي افغانستان تاوان بيشتري مي دهند. در 
يك ماه افغانس��تان بانك يك ميليون دالر را فروخت در 
حالي كه ما در س��راي شهزاده، طي يك هفته بين 3۰ تا 
۵۰ ميليون دالر به فروش مي رسانيم، چون تقاضاي دالر 
در بازار به ش��دت افزايش يافته است و توزيع دالر توسط 
افغانستان بانك كاهش يافته است و پاسخگوي ميزان 

تقاضا نيست و تعادل را در بازار ارز ايجاد نمي كند.« 
سراي شهزاده همچنين جزو مراجع تعيين كننده قيمت 
ارز در بازار افغانستان اس��ت كه تغييرات نرخ ارز را اعالم 
مي كند. عبداهلل صراف خرده پايي است كه دكاني در سراي 
شهزاده ندارد و تمام ارزهاي مبادله اي خود را در جلويش 

قرار داده اس��ت. او به يورونيوز گفته طي سه روز ۲۵ هزار 
افغاني ضرر كرده است، به همين خاطر نمي تواند طبق 
نرخ ارز اعالمي از سوي سراي شهزاده، مبادله پولي كند. 
او تالش مي كند تا با نرخ پايين تري از نرخ سراي شهزاده، 
ارز بخرد تا از اين طريق كمتر ضرر كند. عبداهلل مي گويد 
كه صرافان خرده پا همچون او خيل��ي كمتر از صرافان 
بزرگ سراي شهزاده ضرر كرده اند. صرافان فعال در ديگر 
مناطق كابل نيز به يوروني��وز گفته اند كه در يك هفته 
صرافان خرده پا تا صد هزار افغاني نيز ضرر مالي داده اند و 
صرافي هاي بزرگ شهر در يك هفته يك ميليون افغاني نيز 
زيان اقتصادي كرده اند.  با باال رفتن نرخ ارز، مردم ترجيح 
مي دهند كه ارزهاي خارجي را نفروشند به اميد اينكه نرخ 
دالر باال برود و بتوانند با نرخ باالتري ارزهايشان را به فروش 
برسانند. بر اساس آخرين داده هاي اداره آمار افغانستان، 
بيش از نيمي از جمعيت افغانستان در زير خط فقر زندگي 
مي كنند. اين آمار در سال گذشته منتشر شد و وزير اقتصاد 
افغانستان گفته بود كه اين تعداد، ماهيانه كمتر از ۲ هزار 
و ۶۰ افغاني يعني حدود 3۰ دالر درآمد دارند. با باال رفتن 
نرخ دالر اين رقم به معناي آن است كه درصد بيشتري از 
جمعيت افغانستان به زير خط فقر خواهند رفت و درآمدي 

كمتر از 3۰ دالر دارند. 

   داد و ستد كلدار و تومان به جاي افغاني
كارشناس��ان اقتصادي، مجموعه اي از عوامل داخلي و 
خارجي را در كاهش ارزش افغان��ي در برابر دالر دخيل 
مي دانند. س��خنگوي اتحاديه صرافان س��راي شهزاده 

مي گويد كه با افت ارزش پول هاي كشورهاي همسايه، 
ارزش پول افغاني نيز پايين آمده است؛ به خصوص اينكه 
در ۴۰درصد خاك افغانستان واحد پولي پاكستان/ كلدار 

و واحد پولي ايران/ريال داد و ستد مي شود. 
شهر جالل آباد مركز واليت ننگرهار از جمله شهرهايي 
است كه در آن كلدار پاكستان به جاي افغاني داد و ستد 
مي شود. كاسبان اين شهر مي گويند كه پول افغاني به اندازه 
كلدار پاكستان در دس��ترس شان نيست و با افت ارزش 
كلدار، اگر افغانستان پول افغاني در اين شهر توزيع كند، 

بعد از اين كلدار را استفاده نخواهند كرد.
يكي از كارشناسان اقتصاد روابط بين الملل و استاد دانشگاه 
افغانس��تان، در اين باره به يورونيوز گفته: »ما هنوز نرخ 
ارزمان بايد كاهش يابد و پيش بيني پذير است كه نرخ دالر 
تا 1۰۰ افغاني افزايش يابد. دولتمردان ما به طور مصنوعي 
نرخ ارز را باال نگه  داشته اند. چون ما اقتصاد بر پايه توليد 
نداريم و متكي بر واردات هستيم. در چنين شرايطي، نرخ 
ارز افغانستان با توجه به وضع اقتصادي موجود باالست، 
اقتصاد مولد ما در مقايسه با اقتصاد ايران يك بيستم است 

ولي نرخ ارز ما ۲۰۰ برابر بيشتر از نرخ ارز ايران است.« 
وي مي افزاي��د: »ب��ا افزاي��ش ن��رخ دالر اگ��ر بتوانيم 
زيرساخت هاي توليد را افزايش دهيم به نفع ماست. چون 
خارجي ها مي توانند ارزان تر كاالي ما را بخرند و طبيعتا 
صادرات ما افزايش يابد، به شرطي كه زيربناهاي توليد را 
مهيا كنيم. فرض كنيم، اگر پول افغاني نسبت به دالر از 
۸۰ به ۹۰ برسد، يك امريكايي كه مي توانست با يك دالر 
يكي از كاالهاي ما را بخرد، پس از اين مي تواند با يك دالر 

عالوه بر يك قلم كاال يك قلم ديگر هم بخرد. اگر چنيني 
زير ساختي ايجاد نكنيم و تمام مواد اوليه وارداتي باشد، اين 

افزايش نرخ دالر به نفع ما نيست. «
به گفت��ه وي، »نرخ ارز افغانس��تان همچن��ان متكي بر 
كمك هاي خارجي اس��ت و در بررس��ي هايي كه بانك 
جهاني انجام داده بدهي هاي حكومت افغانستان بعد از 
سال ۲۰1۰ به ش��دت رو به افزايش است در حالي كه در 
حالت كلي، بدهي هاي حكومت بيشتر از ذخايرش است. 
درآمدهاي دولت به طور واقعي افزايش پيدا نكرده است 
و حكومت افغانستان هر روز به وام هاي خارجي وابسته تر 
مي شود. حكومت، ذخاير افغانستان را توزيع مي كند، از يك 
طرف ما آيندگان خود را فداي رفاه فعلي مان مي كنيم. از 

طرف ديگر، اقتصادمان به سمت بحران پيش مي رود. «
در كنار اين عوامل، كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند 
ك��ه قاچ��اق ارز به كش��ورهاي همس��ايه، مش��كالت 
سياس��ي حكومت افغانس��تان و پايان قانوني اين دور از 

رياست جمهوري اشرف غني تاثير مهمي بر كاهش ارزش 
افغاني در برابر دالر داشته است. 

يك منبع آگاه در وزارت دارايي افغانستان كه نخواست 
نامش فاش شود، در گفت وگو با يورونيوز، منافع حكومت 
فعلي افغانستان را در كاهش ارزش افغاني موثر دانسته و 
مي گويد: »هر چند كه افزايش نرخ دالر در برابر افغاني به 
زندگي آن دسته از اقشار جامعه افغانستان كه درآمدهاي 
با واحد پولي افغاني دارند، از تاجران گرفته تا طبقه كارگر و 
كارمند، تاثير منفي مستقيم مي گذارد و با هر تغييري در 
نرخ دالر، تغييراتي در كيفيت زندگي اقتصادي مردم به 
وجود مي آيد اما حكومت افغانستان از كاهش نرخ افغاني 
منفعت مي برد، چ��ون درآمدي كه ب��راي كارمندانش 
مي دهد به نرخ افغاني اس��ت، در حالي كه براي پرداخت 
معاش كارمندان حكومتي دالر مي گيرد و از مابه التفاوت 
به وجود آمده از كاهش نرخ دالر مي تواند، ميزان كمتري 

بودجه براي معاش كارمندان پرداخت كند. « 

دريچه

كوتاه از منطقه

مردم كره شمالي با پرداخت 
رشوه زنده هستند

گروه جهان|دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعالم 
كرده، مردم كره شمالي مجبورند با پرداخت رشوه 
به مقام هاي اين كش��ور زنده بمانند. به گزارش 
رويترز، در گزارش دفتر حقوق بش��ر س��ازمان 
ملل آم��ده، مقام ه��اي كره ش��مالي از مردمي 
اخاذي مي كنند كه ب��راي تأمين مايحتاج خود 
به سختي پول در مي آورند و در عين حال آنها را 
به بازداشت و پيگرد قانوني تهديد مي كنند؛ اين 
اخاذي ها بيش��تر عليه افرادي صورت مي گيرند 
كه در كارهاي اقتصادي غيررسمي فعال هستند. 
كره ش��مالي وضعيت نابسامان انس��اني در اين 
كش��ور را تحريم هاي اعمال ش��ده سازمان ملل 
مي داند ام��ا در اين گ��زارش آمده ك��ه اولويت 
دادن به ارت��ش و تأمين مالي اي��ن بخش علت 
اصلي بحران بش��ري در اين كشور است. ميچل 
باچله كميس��يونر عالي حقوق بشر سازمان ملل 
در بيانيه اي اعالم كرده: »نگران اين هس��تم كه 
تمركز دايم بر مس��اله اتمي توج��ه به وضعيت 
وخيم انساني ميليون ها تن از سكنه كره شمالي 
را از ميان بردارد. حق دستيابي به غذا، بهداشت، 
سرپناه، آزادي و تجمع يك امر جهاني و غيرقابل 
انكار است اما در كره شمالي مردم براي دستيابي 
به اين حقوق بايد رش��وه بپردازند.« چهار نفر از 
هر 1۰ نفر مردم كره شمالي يا 1۰.1 ميليون نفر 
به ش��دت با كمبود مواد غذايي روبه رو هستند و 
تهديد به بازداشت، دستگيري و پيگرد قانوني از 
س��وي مقام هاي دولتي باعث شده تا مردم براي 

دستيابي به حقوق اوليه خود رشوه بپردازند.

جرمي هانت: برگزيت بدون 
توافق خودكشي است

گروه جهان| وزير خارج��ه بريتانيا با بيان اينكه 
خروج از اتحاديه اروپا بدون توافق خودكشي سياسي 
خواهد بود، نسبت به تبعات چنين رخدادي هشدار 
داده اس��ت. به گزارش ديلي تلگراف، جرمي هانت 
وزير خارجه بريتانيا، هش��دار داده اس��ت كه وقوع 
برگزيت بدون توافق به انقراض منجر مي ش��ود و با 
يك انتخابات پارلماني جرمي كوربين )رهبر حزب 
مخالف كارگر( تا كريسمس به پست نخست وزيري 
مي رس��د.  در بحبوحه باال گرفت��ن جنگ رهبري 
ميان محافظه كاران بريتانيايي، هانت تاكيد كرده 
هرگونه تالش��ي براي خروج بدون توافق از س��وي 
پارلمان متوقف ش��ده و نخست وزير جديد مجبور 
به تس��ليم مقابل يك انتخابات پارلماني فاجعه بار 
مي شود. جرمي هانت كه يكي از 1۰ نامزد تصدي 
رهبري محافظه كاران است، در نشريه ديلي تلگراف 
نوشته: »تالش براي اجراي برگزيت بدون توافق از 
طريق يك انتخابات پارلماني راه حل نيس��ت بلكه 
خودكشي سياسي است. با اين حال توافق نباشد، 
بهتر از آن است كه برگزيتي در كار نباشد اما حصول 
يك توافق متفاوت تنها راه حل است و اگر من رهبر 

محافظه كاران شوم آن را دنبال مي كنم.«
اين سخنان بدين معناس��ت كه هانت خود را به 
عنوان نامزدي ميانه رو نشان مي دهد كه مواضع 
او با ۹ رقي��ب ديگرش كه مايل ب��ه خروج بدون 
توافق هس��تند، تفاوت دارد. آنها بر خروج بدون 
توافق در 31 اكتبر تاكيد كرده اند. اين مساله اما 
مي تواند موقعيت هانت را در ميان 1۶۰ هزار عضو 

محافظه كار بريتانيا متزلزل كند. 

بازداشت  قدرتمندترين 
سياستمدار روماني به اتهام فساد 
گروه جهان| ليويو دراگنيا رهبر حزب سوسيال 
دموكرات روماني، از احزاب حاضر كه قدرت را در 
اين كشور در دست دارد پس از محكوم شدن به 
سه سال و نيم حبس به جرم فساد مالي به زندان 

منتقل شده است.
  به گ��زارش يورونيوز، دراگنيا كه از وي به عنوان 
قدرتمندتري��ن سياس��تمدار روماني ن��ام برده 
مي شود در حالي براي تحمل مجازات تعيين شده 
به زندان م��ي رود كه ديوان عال��ي روماني حكم 
دادگاه رسيدگي كننده به پرونده او با عنوان فساد 
مالي را مورد تاييد قرار داده است. در حكمي كه 
دادگاه سال ۲۰1۸ ميالدي براي محكوميت رهبر 
حزب سوسيال دموكرات صادر كرده، تاكيد شده 
است كه او با استفاده از نفوذ و نيز سوءاستفاده از 
قدرت به ايجاد س��مت هاي شغلي جعلي در يك 
آژانس دولتي فعال در زمينه حمايت از كودكان 
براي دو زن ش��اغل در حزب تح��ت رهبري اش 

اقدام كرده است. 
بن��ا براين گ��زارش، دو فرد ياد ش��ده در مراحل 
بازجوي��ي اعت��راف كرده اند كه همزم��ان با كار 
در حزب سوس��يال دموكرات از آژانس حمايت 

كودكان نيز حقوق دريافت كرده اند.
 دراگنيا پيشتر در س��ال ۲۰1۶ ميالدي به دليل 
دست داشتن در تخلفات انتخاباتي از فعاليت در 
سمت هاي دولتي محروم شده بود اما پس از آن 
توانس��ته بود نظر دولت را براي كاستن از شدت 
قوانين ضد فس��اد در كش��ورش جلب كند و به 

عرصه سياسي بازگردد. 

امريكا از نشست خلع سالح 
سازمان ملل خارج شد

گروه جهان| امريكا در اعتراض به رياست دوره اي 
ونزوئال بر كنفرانس خلع سالح سازمان ملل از اين 
نشست خارج ش��د. به گزارش رويترز، اين اقدام از 
سوي امريكا مشابه نشست سال گذشته ميالدي و 
همزمان با رياست دوره اي سوريه انجام شده است. 
رابرت وود س��فير امريكا در كنفرانس خلع سالح 
س��ازمان ملل، پس از ترك آن ك��ه در ژنو برگزار 
مي شود، گفته: »بايد تالش كنيم تا هر آنچه الزم 
است براي جلوگيري از تسلط چنين كشورهايي 
بر اين نهادهاي بين المللي انجام دهيم. نماينده اي 
از سوي خوآن گوآيدو رييس جمهوري خودخوانده 
ونزوئال، بايد در چنين نهادي باش��د و حق چنين 
فردي اس��ت كه اين جاي��گاه را در اختيار بگيرد. 
رژيم قبل��ي نيكوالس م��ادورو، رييس جمهوري 
ونزوئال در اصل مرده و نبايد در اين جايگاه باشد.« 
مادورو همچنان كنت��رل نهادهاي دولتي ونزوئال 
را بر عهده دارد و گوآيدو را دس��ت نش��انده دولت 
واش��نگتن مي داند و تحريم هاي اياالت متحده را 
عامل اصلي تورم فزاينده اقتصادي و بحران انساني 
در كش��ورش مي داند. اخيرا گزارش هايي منتشر 
شده مبني بر اينكه نماينده دو طرف مذاكراتي را 
درنروژ آغاز كرده ان��د. گوآيدو گرچه وجود چنين 
مذاكراتي را تكذيب نكرده اما تاكيد كرده است كه 
تنها خروجي هرگونه مذاكره با دولت فعلي ونزوئال، 
كناره گيري مادورو از قدرت است. مادورو با وجود 
مشكالت گسترده همواره كناره گيري از قدرت را 
رد كرده و به برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني 

رضايت داده است. 

رييس جمهور پاكستان به مراسم 
سوگند مودي دعوت نشد

گروه جهان| دو منبع وزارت خارجه هند اعالم 
كردند: دهلي نو نخست وزير پاكستان را براي حضور 
در مراسم س��وگند نارندا مودي دعوت نمي كند. 
مراسم س��وگند دومين دوره دوره نخست وزيري 

نارندا مودي پنج شنبه )فردا( برگزار مي شود.
به گزارش رويترز، بر اس��اس بيانيه منتشر شده از 
س��وي دولت هند قرار اس��ت رهبران بنگالدش، 
ميانمار، سريالنكا، تايلند، نپال، بوتان، و برخي از 
مقامات ديگر در اين مراسم حضور داشته باشند. 
س��خنگوي دولت هند گفت��ه اي��ن دعوتنامه ها 
بر اس��اس تمركز دول��ت بر سياس��ت »اولويت با 
همسايگان« توزيع شده است. اين در حالي است 
كه ۲۰1۴ نواز شريف نخست وزير وقت پاكستان 
در اين مراسم شركت كرد. در ماه هاي اخير تنش ها 
ميان هند و پاكس��تان افزايش يافته است. با اين 
حال عمران خان نخس��ت وزير پاكس��تان، پس از 
انتخاب مجدد مودي به عنوان نخست وزير هند به 
او تبريك گفت. شاه محمود قريشي وزير خارجه 
پاكس��تان، درباره تصميم دول��ت هند گفته: »در 
حال حاضر تمام توجه نخست وزير هند بر مسائل 
داخلي و پس از انتخابات است. هنوز انتظار داشتن 
براي رهايي هند از اين گونه مس��ائل زود اس��ت. 
روابط ميان كشورها بر اساس احترام متقابل بوده 
و عمران خان با حسن نيت به مودي تبريك گفته 
است. پيداكردن راهي براي از سرگيري مذاكرات 
يك اقدام الزم براي آنها است. اگر هند مي خواهد 
در اين منطقه پيشرفت كند، بايد بيايد و با پاكستان 
بر سر ميز مذاكرات نشسته و راه حلي پيدا كند.« 
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 سقوط دولت اتريش
با راي عدم اعتماد پارلمان 

گروه جهان| دولت صدراعظم اتريش با راي عدم 
اعتماد پارلمان سقوط كرد. اين پيامد انتشار ويديويي 
است كه رسوايي مالي هاينتس كريستيان اشتراخه، 
معاون او را برمال كرد. سباس��تيان كورتس با حزب 

افراطي »آزادي« دولت ائتالفي تشكيل داده بود.
به گزارش دويچه وله، حزب سوسيال دموكرات اتريش 
توانست با اكثريت آرا سباس��تيان كورتس و دولت 
او را از قدرت س��اقط كند. حزب سوسيال دموكرات 
بزرگ ترين حزب اپوزيسيون اتريش است. حاال اين 
الكساندر فان در بلن رييس جمهور اتريش، است كه 
بايد درباره تركيب يك دولت دوره گذار تصميم بگيرد و 
جايگزين موقتي براي صدراعظم بركنار شده برگزيند.

احتمال دارد او فرانتس فيش��لر، كميس��ر اتحاديه 
اروپ��ا براي كش��اورزي را جايگزي��ن كورتس كند. 
كورتس پيش از راي گيري در پارلمان حزب سوسيال 
دموكرات را به خاطر تالش براي ساقط كردن دولتش 
مورد انتقاد قرار داد. او گفت: »نمي دانم چرا عدم اعتماد 
به من بايد شامل حال كل دولت شود؟« او مدعي شد 
كساني كه مي خواهند به كل دولت راي عدم اعتماد 
دهند به مصالح كشور اتريش فكر نمي كنند. اين راي 
عدم اعتماد نقطه اوج بحراني است كه چند روز پيش 

از شروع انتخابات پارلماني اروپا در اتريش آغاز شد. 
هفته نامه آلماني اش��پيگل و روزنامه زوددويچه از 
ويديويي گزارش دادند كه در آن، مذاكره اش��تراخه 
با زني ضبط شده اس��ت كه ظاهرا از از يك خانواده 
ثروتمند روس اس��ت. در اين ويديو كه در ايبيزا در 
اسپانيا ضبط ش��ده هاينتس كريستيان اشتراخه، 
معاون صدراعظم اتريش، ديده مي شود كه به اين زن 
مي گويد در قبال كمك به پيروزي حزب او در انتخابات 
به او قرارداد هاي دولتي مي دهد. اين زن همچنين به 
اشتراخه مي گويد قصد دارد ۵۰ ميليون يورو در اتريش 
سرمايه گذاري كند و بارها تاكيد مي كند كه اين پول 
مي تواند سياه باشد؛ امري كه اشتراخه توجهي به آن 

نكرده و از چنين سرمايه گذاري استقبال مي كند. 
پس از برمال ش��دن اين رس��وايي، اش��تراخه از 
مقام دولتي خود و رهبري حزبش اس��تعفا كرد. 
سباستيان كورتس همچنين هربرت كيكل، وزير 
كش��ور خود را كه از اعضاي حزب راست افراطي 
»آزادي« است بركنار كرد. اين كار باعث شد كه 
كلي��ه اعضاي اين حزب ك��ه در كابينه كورتس 
مقامي داشتند كناره گيري كنند. قرار است در ماه 

سپتامبر انتخابات مجدد در اتريش برگزار شود.

نيچروان بارزاني رييس اقليم 
كردستان شد 

نيچروان بارزاني نامزد حزب دموكرات كردس��تان 
عراق با حداقل آرا و در ميان مخالفت برخي احزاب 
كرد عراقي با ۶۸ راي توسط پارلمان اقليم كردستان 
عراق به عنوان رييس اقليم كردستان عراق برگزيده 
شد. پارلمان اقليم كردستان عراق بدون مشاركت 
فراكسيون هاي اتحاديه ميهني كردستان عراق و 
جنبش نسل نو و تنها با حضور ۸1 عضو پارلمان از 
111 عضو امروز ظهر تشكيل جلسه داد و نيچروان 
بارزاني كانديد حزب دموكرات كردستان عراق را به 
عنوان رييس جديد اقليم كردستان عراق برگزيد. 
بارزاني نتوانس��ت در اين راي گيري آراي اتحاديه 
ميهني كردستان عراق، نسل نو و جماعت اسالمي 

كردستان عراق را به دست بياورد.

وام بانك جهاني به اردن و تركيه 
اردن وام ۹۵۰ ميلي��ون دالري بان��ك جهان��ي را 
دريافت خواهد كرد. به گ��زارش اردن تايمز، اين 
كشور ماه آينده ۹۵۰ ميليون دالر از وام 1.۴ ميليارد 
دالري بانك جهاني را دريافت خواهد كرد. بخش 
دوم اين وام در مرحله اي ديگر در اختيار دولت اردن 
قرار خواهد گرفت. مقام هاي اردني نرخ بهره اين وام 
را زير چهار درصد اعالم كرده اند. همچنين نشريه 
حريت گزارش داده، بانك جهاني با تخصيص وام 
۵۶۰ ميليون دالري به تركيه براي توسعه پايدار 
ش��هري موافقت كرده است. اين س��ومين وام از 
مجموعه وام هايي است كه بانك جهاني براي اين 

منظور در اختيار تركيه قرار مي دهد.

چين و روسيه در كنفرانس 
بحرين شركت نمي كنند

سفير چين در فلسطين از عدم مشاركت كشورش و 
همچنين روسيه در كنفرانس اقتصادي منامه كه بر 
طرح معامله قرن متمركز است، خبر داد. به گزارش 
القدس العربي، »گو وي« در ديدار با نبيل شعث مشاور 
رييس تشكيالت خودگردان فلسطين، گفته پكن و 
مسكو در كنفرانس اقتصادي منامه كه در راستاي 
اجراي بخشي از طرح صلح امريكا براي فلسطين و 
رژيم صهيونيستي موسوم به »معامله قرن« برگزار 
مي شود، ش��ركت نخواهند كرد. منامه در روزهاي 
۲۵ و ۲۶جوالي ميزبان اين نشست اقتصادي است. 

هشدار مشاور اردوغان 
به ملك سلمان

مشاور رييس حزب عدالت و توسعه تركيه به پادشاه 
عربستان درباره خطري بزرگ هشدار داده و گفته، 
اين خطر دنيا و آخرت شما را به لبه پرتگاه خواهد 
كشاند. به گزارش يني شفق، ياسين اوكتاي خطاب 
به سلمان بن عبدالعزيز گفته: »حرمين شريفين دو 
مكان مقدس براي تمامي مسلمانان هستند و اينكه 
شما متولي اين مكان هستيد، مسووليت سنگيني 
را برعهده ش��ما مي گذارد و اين احساس را به شما 
مي دهد كه در قبال رنجي كه هر مسلماني در جهان 

با آن روبروست، مسوول هستيد.« 
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عكسروز

بازارهنر

بليت كنسرت ها گران شده؟

تئاترهايي كه در »نوفل لوشاتو« به صحنه مي  روند

نيروي ماورايي در كمين جنين جن زده

در حالي كه پيش تر كف قيمت بليت كنسرت حدود ۴۵ 
هزار تومان بود، در حال حاضر بليت يكي از كنسرت ها 
با كف قيمت ۷۰ هزار تومان به فروش مي رسد. آيا اين 
نش��انه اي براي گران تر شدن بليت كنسرت ها است؟ 
تا به حال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان حداقل قيمتي بود كه 
بايد براي حضور در يك كنس��رت پرداخته مي شد؛ 
سقف قيمت بليت نيز معمواًل ۱۶۵ تا ۱۷۵ هزار تومان 
بود؛ اما حاال يك كنسرت پاپ در فروش رسمي خود 
بليت هاي��ش را از ۷۰ تا ۱۸۵ هزار توم��ان به فروش 
مي رساند. كنسرت ها تا به امروز برنامه اي ارزان براي 
عموم مردم محس��وب نمي ش��دند با اين حال قانون 
جديدي مصوب ش��ده كه به گراني بليت كنسرت ها 
دامن مي زند. اين قان��ون كه موجب اعتراضات اهالي 
موسيقي شده مي گويد وزارت ارشاد ۱۰ درصد بهاي 
بليت كنسرت ها را در تهران و كالن شهرها اخذ و آن را 

به خزانه داري كل كشور واريز كند كه به نظر مي رسد 
باال رفتن قيمت كف بليت اين كنسرت نيز بي ربط به 
اين قانون نباشد. هرچند كه معاون امور هنري وزارت 
ارش��اد از يك ساله بودن اين قانون )موقتي بودن آن( 
خبر داده اما در نهايت تأثير خود را بر گران تر شدن بليت 
كنسرت مي گذارد، گراني اي كه به احتمال بسيار زياد 

بدون بازگشت است. 

س��ه اثر نمايش��ي جديد »پيك��ر زن، مي��دان نبرد«، 
»آپ آرت مان« و »دقيقا ۹ س��ال و ۳ ماه و ۲۰ روز پيش 
كجا بودي؟« در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه مي روند. 
پس از پاي��ان تعطيالت پنج روزه و از روز چهارش��نبه 
)هشتم خرداد( سه اثر جديد »پيكر زن، ميدان نبرد«، 
»آپ آرت مان« و »دقيقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پيش كجا 
بودي؟« در اين مجموعه نمايشي روي صحنه مي روند. 
با پايان نمايش هاي »جنين جن زده« به نويسندگي و 
كارگرداني سلمان فرخنده، »مارگاك« به كارگرداني داود 
زاهدي و بر اساس متني از استريندبرگ، »چيزي شبيه 
زندگي« به كارگرداني امير كلهري پور و بر اساس متني 
از حسين پناهي و همچنين »بيا جلوتر« بر اساس متني 
از حسين برفي نژاد و كارگرداني و تك بازي سجاد باقري، 
چهار اثر نمايشي جديد در سالن هاي شماره يك و دوي 
عمارت نوفل لوشاتو اجراي خود را آغاز مي كنند. »پيكر 
زن، ميدان نبرد« با طراحي و كارگرداني الهام يوسفي يكي 
از آثاري است كه از روز چهارشنبه )هشتم خرداد( با مدت 
زمان ۶۵ دقيقه در سالن شماره دوي عمارت نوفل لوشاتو 
روي صحن��ه م��ي رود. اين اثر بر اس��اس نمايش��نامه 
 »پيكر زن همچ��ون ميدان نبرد در جنگ بوس��ني« 
اثر ويسني يك آماده اجرا شده و سهيال صالحي و آوا علوي 
دو بازيگر آن هستند.  ديگر نمايشي كه از همين روز يعني 
هشتم خرداد در سالن شماره دوي عمارت نوفل لوشاتو 
اجرايش را آغاز مي كند »آپ آرت مان« به نويس��ندگي 

سپيده قرباني و كارگرداني امير شاه علي است.
محمدرضا ايمانيان )مهمان از گروه گره(، ساناز زماني، 
س��هيل بابايي، مهناز مه��دي زاده، فائقه ش��اللوند و 

امير ش��اه علي )به ترتي��ب ورود به صحن��ه( بازيگران 
»آپ آرت مان« هس��تند كه از روز هشتم خرداد ساعت 
۲۱.۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقيقه در س��الن شماره دوي 
عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه مي رود. »دقيقا ۹ سال 
و ۳ ماه و ۲۰ روز پيش كجا بودي؟« هم ديگر نمايش��ي 
است كه اجراي خود را از هشتم خرداد در سالن شماره 
دوي عمارت نوفل لوشاتو آغاز مي كند. نويسنده، بازيگر 
و كارگردان »دقيقا ۹ س��ال و ۳ ماه و ۲۰ روز پيش كجا 
بودي؟« سيد فرشاد هاش��مي، طراح گرافيك: شبانه 
باقري و عكاس آن اميد محمدنژاد هستند و ساخت تيزر 
را تيزرباطا به عهده داش��ته است. اين نمايش از هشتم 
خرداد تا ۱۸ تير ساعت ۱۸.۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقيقه 
در سالن شماره دوي عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه 
مي رود. همچنين دو نمايش »بيوه سفيد، بيوه سياه« 
به كارگرداني حسن جودكي بر اساس متني از مژگان 
خالقي و با بازي خود اين نويسنده و »شربت سينه« به 
نويسندگي و كارگرداني رس��ول كاهاني به ترتيب در 
ساعت ۲۲ و ۲۰.۳۰ به اجراي خود در سالن شماره يك 

عمارت نوفل لوشاتو ادامه مي دهند.

كارگردان و بازيگر نمايش »جنين جن زده« معتقد 
است حضور بازيگران چهره در يك نمايش نمي تواند 
تضمين كننده جذب مخاطب باشد اما مي تواند نقش 
تقويت كننده در يك اثر ايفا كند. س��لمان فرخنده 
ك��ه اين روزها نمايش »جنين ج��ن زده« با بازي و 
كارگرداني وي در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه 
اس��ت، درباره اجراي اين اثر نمايشي به مهر گفت: 
خوش��بختانه بازخوردهايي كه از نمايش گرفتيم 
خيلي راضي كننده بوده اس��ت و حتي بس��ياري از 
مخاطبان اين گاليه را مطرح مي كردند كه چرا در 
تبليغات بر وجه كمدي نمايش تأكيدي نداشتيم 
كه البته اين اتفاق به خواست گروه صورت گرفت، 
چون نمي خواستيم تماشاگران به صرف ديدن يك 
كار كمدي به ديدن نمايش بيايند. فرخنده درباره 
داستان نمايش عنوان كرد: نمايش داستان يك زن 
و شوهر است كه بچه دار شده اند اما زن بر اين تصور 
اس��ت كه نيروهاي ماورايي مثل اجنه مي خواهند 
فرزن��دش را از او بدزدند. البته اين ظاهر داس��تان 
است كه باعث لحظات كمدي مي شود اما در بطن 
ماجرا يك تراژدي عميق در جريان است. موسيقي 
اين نمايش به صورت زنده در صحنه توس��ط علي 

س��ينارضانيا ساخته و نواخته مي ش��ود كه فضاي 
جذابي را به كار بخش��يده اس��ت. طراحي صحنه 
نيز به صورت رئاليس��تي فضاي يك خانه را تداعي 
مي كند كه به جاي درها از ۳۶ پرده استفاده كرده ايم 
كه نمايانگر ۳۶ هفته بارداري نيز است. اين بازيگر 
تئاتر درباره ويژگي ه��اي نمايش كه يك »كمدي 
وحشت« اس��ت، بيان كرد: بازي هاي اين نمايش 
رئاليستي هستند كه البته تالش كرديم بازي ها را با 
يك رئاليسم جادويي تلفيق كنيم. وقتي يك موقعيت 
وحشتناك به شكلي طبيعي در حال رخ دادن است با 
خودش فضايي كمدي را هم به همراه مي آورد. اساسًا 
هر مساله ترسناكي از زاويه اي ديگر مي تواند مسخره 

هم باشد و با خودش كمدي به همراه بياورد.

تاريخنگاري

انتشار نخستين شماره صوراسرافيل 
هشتم خرداد ۱۲۸۶، نخستين شماره روزنامه صوراسرافيل چند ماه پس از موفقيت 
عصر مشروطيت در ايران منتشر شد و به دست مردم رسيد. اين روزنامه با پيشنهاد 
و كوشش ميرزاجهانگيرخان شيرازي و علي اكبر قزويني )دهخدا( اداره وانتشار 

مي يافت. صور اسرافيل از جرايد معروف، مهم و موثر صدر مشروطيت بود. 
اين نشريه به صورت هفتگي در هشت صفحه به قطع وزيري در چاپخانه سنگي 
پارسيان چاپ و تكثير مي شد.  اين نش��ريه با بهره بردن از نفوذي كه ميرزا قاسم 
خان تبريزي به س��بب وابستگي به دربار مظفرالدين ش��اه در دربار قاجار داشت 
مقاالت سياسي تندي عليه استبداد محمدعلي شاهي منتشر مي كرد.  جذاب ترين 
 بخش آن هفته نامه را ستون فكاهي آن دانس��ته اند كه به عنوان »چرند و پرند«

 به قلم علي اكبر خان قزويني )دهخدا( و با امضاي »دخو« نوشته مي شد. دهخدا 
مطالب انتقادي و سياسي را با روش فكاهي طي مقاالت خود منتشر مي كرد و سبك 
نگارش آن در ادبيات فارسي بي سابقه بود و مكتب نويني را در عالم روزنامه نگاري 
ايران و نثر معاصر پديدآورد. گفته شده است كه صوراسرافيل اولين روزنامه اي بود كه 
بطور رسمي در كوچه و بازار به دست روزنامه فروش ها و بيشتر به وسيله كودكان به 
فروش مي رفت، و از اين رو در بيداري مردم تأثيري بسزا داشت. دهخدا در خاطرات 
خويش درباره قتل سردبير صور اسرافيل مي نويس��د: در روز ۲۲ جمادي االولي، 
۱۳۲۶ قمري، مرحوم ميرزا جهانگيرخان شيرازي، رحمه اهلل عليه، يكي از دو مدير 
صوراسرافيل را قّزاق هاي محّمدعلي شاه دستگير كرده، به باغ شاه بردند و در ۲۴ 
همان ماه، در همان جا، او را با طناب خفه كردند.  آخرين شماره صوراسرافيل را عالمه 
دهخدا در ۱۵ صفر ۱۳۲۷ در سوييس منتشر كرد. در آن شماره دهخدا شعري را 
در رثاي شهيد مشروطيت يعني ميرزا جهانگيرخان شيرازي چاپ كرد. او درباره 

انگيزه سرودن اين شعر نوشت: شبي مرحوم جهانگيرخان را به خواب ديدم در جامه 
سپيد و به من گفت »چرا نگفتي او جوان افتاده.« من از اين عبارت چنان فهميدم كه 
مي گويد چرا مرگ مرا در جايي نگفته يا ننوشته اي و بالفاصله در خواب اين جمله 
به خاطر من آمد: »ياد آر ز شمِع ُمرده ياد آر.« دهخدا در مورد چگونگي سرودن اين 
شعر نوشته است: در اين حال بيدار شدم و چراغ را روشن كردم و تا نزديك صبح سه 
قطعه از مسّمط را ساختم و فردا گفته هاي شب را تصحيح كرده و دو قطعه ديگر بر 

آن افزودم و در شماره اّول صوراسرافيل منطبعه سوييس چاپ شد.

میراثنامه

مرمت دوباره پل صفوي كه به نادرستي بازسازي شده
ريي��س اداره مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري تكاب گفت: عمليات احيا و مرمت پل 
تاريخي س��اروق اين شهرستان كه هفته گذشته بر 
اثر بارندگي تخريب شده بود، آغاز شد. امير مطلوبي 
با بيان اينكه هفته گذشته بخشي از جداره مرمتي 
شمالي پل به علت بارش هاي شديد و طغيان رودخانه 
تخريب شد افزود: اس��تفاده غيراصولي پيمانكار از 
خاك رس و به كار نب��ردن مصالح فني در پر كردن 
عرشه پل در عمليات مرمت س��ال ۱۳۸۴، موجب 
افزايش حجم و فشار به پل ساروق در بارندگي هاي 
اخير شد كه تخريب ديواره هاي شمالي و جنوبي و 
آسيب ديدن جداره مرمتي شمالي اين پل تاريخي را 
به دنبال داشت. رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري تكاب اظهار كرد: عمليات احيا و 
استحكام بخشي پل تاريخي ساروق اين شهرستان 
براي جلوگيري از آسيب ديدن بيشتر و مرمت اساسي 
بالفاصله پس از تخريب آغاز ش��د و براي اجراي آن 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميلي��ون ريال اعتبار تخصيص 
يافت. مطلوبي ادامه داد: سبك سازي و حذف مصالح 
نامرغوب از روي طاق ها، برچيده شدن جداره هاي 
مرمتي از شاغول خارج شده و مرمت مجدد از جمله 
اقداماتي است كه در عمليات احيا و استحكام بخشي 
اين بناي تاريخي انجام مي شود. او ادامه داد: همچنين 
طاق ها و كانال هاي س��بك ساز داخلي پل تاريخي 
ساروق با مصالح سبك و به صورت اصولي و فني مرمت 
و احيا مي شود. پل ساروق مربوط به دوره صفوي است 
و در شهرس��تان تكاب، نزديك بند رودخانه ساروق 
واقع ش��ده و اين اثر در تاريخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره 
ثبت ۶۱۵۶ به عن��وان يكي از آثار ملي ايران به ثبت 
رسيده است. قدمت اين پل به دوره صفوي مي رسد. 

اين پل به طول ۶۲.۵ متر )با احتساب دو انتهاي آن( و 
عرض آن ۶.۴۰ متر است و داراي سه دهانه يا چشمه 
طاق بزرگ و ۲ عدد چش��مه ط��اق كوچك بر روي 
پايه ها با قوس جناغي است. جهت پل شمالي جنوبي 
است. بستر اين پل به علت رسوبي بودن كف رودخانه 
و سس��ت بودن خاك توسط سنگ هاي الشه صاف 
و تخته سنگ هاي تراشيده سنگ فرش شده است. 
اندازه پايه هاي پل ۴.۵×۶.۵ متر است كه ديوارهاي 
خارجي آنها با س��نگ هاي مكعب تراش��يده شده 
چهارگوش در اندازه هاي متفاوت ساخته شده است و 
داخل ديوارهاي پايه ها يعني قسمت هاي وسطي پايه 
را با سنگ هاي الشه و قلوه سنگ پركرده اند. چشمه 
طاق ها با طاق جناغي در روي پايه هاي سنگي با آجر 

ساخته شده اند. س��طح گذرگاه به گونه منظمي با 
سنگ هاي كف رودخانه اي فرش شده است و در كنار 
آن جان پناه هايي به ارتفاع ۷۵ س��انتي متر ساخته 
شده است. سطح گذرگاه پل به علت نامساوي بودن 
اندازه چشمه ها داراي شيب ماليم به طرف جنوب 
است. پل ساروق داراي سه چشمه يا دهانه است كه 
در هنگام بهار و فصل پرآبي رودخانه آب از هر س��ه 
طاق آن عبور مي كند و در تابس��تان فقط از چشمه 
وسطي آن عبور مي كند. اين پل در مسير كاروان رو 
قديم تبريز همدان برپا شده بوده است. مسيري كه 
پل مزبور روي آن ساخته شده در طول تاريخ يكي از 
مسيرهاي مهم ارتباطي بوده و ساخت پل از همان 

ابتدا ضروري بوده است.

ايستگاه

»انگل« صدرنشين گيشه 
سينماهاي كره جنوبي مي شود

اكران اسكاري ميازاكي پس از 
۱۸ سال در چين 

سازنده فيلم »انگل« كه 
در جش��نواره فيل��م كن 
امس��ال موفق به كسب 
جايزه نخل طال ش��د، در 
كش��ورش با اقبال روبرو 
ش��د. به گزارش ورايتي، 
بونگ جون-هو كارگردان 
كره اي دوشنبه شب وقتي 

وارد كشور شد با اس��تقبال وسيع هم وطنانش در 
فرودگاه روبرو شد. او كه شنبه شب در مراسم پاياني 
جش��نواره فيلم كن ۲۰۱۹ موفق به كس��ب نخل 
طالي بهترين فيلم جش��نواره براي »پارازيت« يا 
»انگل« شد، هنوز در هواپيما بود كه شنيد فيلمش 
در كشور زادگاهش روي پرده مي رود. بر مبناي آمار 
پيش فروش اين فيلم از باكس آفيس كوبيس كه 
آمار مربوط به فروش فيلم در كره جنوبي را گزارش 
مي كند، »پارازيت« در تعطيالت آخر هفته بعدي 
فيلم اول باكس آفيس كره جنوبي خواهد بود. اين 
در حالي است كه »عالءالدين« از چهارشنبه پيش 
در اين كش��ور اكران ش��ده و فعاًل در رأس باكس 
آفيس جاي دارد. چهارش��نبه همزمان »گودزيال: 
پادشاه هيوالها« نيز در اين كشور اكران خواهد شد. 
بر مبناي آمار ارايه شده تاكنون بيش از ۲۰۷ هزار 
نفر بليت تماشاي فيلم »پارازيت« را كه قرار است 
از پنج شنبه اكران شود، پيش خريد كرده اند. هيات 
داوران سرش��ناس اين دوره جشنواره فيلم كن به 
رياس��ت ايناريتو فيلمساز مكزيكي برنده اسكار به 
اتفاق آرا نخل طال را به اين فيلم كره اي اهدا كردند 
تا اين كشور بتواند نخستين نخل طالي خود را در 

تاريخ تصاحب كند.

انيميشن »شهر اشباح« 
از ش��اهكارهاي انيم��ه 
ژاپن كه ركورددار باكس 
آفيس اين كش��ور است، 
پس از ۱۸ س��ال در چين 
اكران مي شود. به گزارش 
هاليوود ريپورتر، »ش��هر 
اش��باح« ب��ه كارگرداني 

هايائ��و ميازاكي كه به عنوان يك انيمه كالس��يك 
شناخته مي شود و جايزه اس��كار را دريافت كرده از 
۲۱ ژوئن در سينماهاي چين اكران مي شود. اين در 
حالي است كه چين سال پيش در ماه دسامبر براي 
نخستين بار يكي از آثار استوديو جيبلي يعني انيميشن 
»همسايه من توتورو« ساخته ميازاكي را اكران كرده 
بود. »همسايه من توتورو« بيش از ۲۶ ميليون دالر در 
چين فروش كرد و اين ۳۰ س��ال پس از اكران آن در 
ژاپن بود. ميازاكي لژيوني از طرفدارانش را در چين 
دارد كه آثار او را از طريق دانلودها و دي وي دي هاي 
غيرقانوني دنبال مي كنند. »ش��هر اشباح« جايزه 
اس��كار بهترين انيميشن را س��ال ۲۰۰۳ دريافت 
كرد. اين انيميشن س��ال ۲۰۰۱ در ژاپن اكران شد 
و هنوز با فروش ۲۸۰ ميليون دالري خود، به عنوان 
پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ژاپن محسوب 
مي شود. »شهر اشباح« داستان جادويي دختركي 
۱۰ ساله را روايت مي كند كه با والدينش تازه به شهري 
جدي��دي نقل مكان كرده ان��د و او از اين جابه جايي 
ناراضي است. آنها راه خانه جديد را گم مي كنند و با 
عبور از يك تونل، وارد مكاني سرسبز و آرام مي شوند 
كه در اصل گرمابه و استراحتگاه خدايان و ارواح دين 
ژاپني شينتو است. اما با تاريك شدن هوا همه چيز 
عوض مي شود و او پس از آن بايد تالش كند تا يك تنه 
والدينش را به زندگي بازگرداند. اين انيميشن جوايز 
متعدد بين الملل��ي را دريافت كرد كه خرس طالي 
برليناله بهترين فيلم سال ۲۰۰۲ نيز از جمله آنها بود. 

قوچان نژاد جانشين عليپور در پرسپوليس مي شود؟

لجبازي خانم »اديت« با كشتي ايران

رضا قوچان نژاد بعد از اتمام قراردادش 
با سيدني اس��تراليا يكي از گزينه هاي 
جانشيني علي عليپور در پرسپوليس 
است. به گزارش البوابه، رضا قوچان نژاد مهاجم ايراني 
در نقل و انتقاالت زمس��تاني با جدايي قرضي از تيم 
آپوئل نيكوزياي قبرس با قراردادي ۶ ماهه راهي تيم 
سيدني اس��تراليا شد و به اولين ايراني ليگ استراليا 
تبديل شد. او اولين گلش را براي سيدني برابر آداليد 
به ثمر رساند و در ادامه گل قهرماني تيمش را از روي 
نقطه پنالتي به ثمر رساند تا سيدني فاتح ليگ استراليا 
شود. او بعد از اتمام قراردادش از هم تيمي ها و باشگاه 
سيدني خداحافظي كرد و گزارش ها حاكي از آن است 
كه باشگاه پرس��پوليس تمايل به جذب اين بازيكن 
دارد تا او را جانشين علي عليپور در پرسپوليس كند 
كه از اروپا و كشورهاي بلژيك و يونان پيشنهادهايي 

دريافت كرده است.

سرپرست تيم ملي كشتي آزاد با بيان اينكه گرفته 
شدن مدال محمدباقر يخكشي نتيجه لجبازي يكي 
از مسووالن برگزاري رقابت هاي جام ساساري بوده 
است، گفت: مسووالن فدراسيون چيزي در اين باره 
كه پوش��يدن تي شرت آس��تين كوتاه بر روي سكو 
خالف مقررات اس��ت، نگفته بودند. هادي حبيبي 
درباره اتفاق رخ داده براي محمدباقر يخكش��ي در 
تورنمنت ساساري ايتاليا كه منجر به از دست رفتن 
مدال طالي او شد، اظهاركرد: پيش از اهداي مدال 
كشتي گيران وزن ۶۱ كيلوگرم، مراسم اهداي مدال 
آزادكاران وزن ۵۷ كيلوگ��رم برگ��زار ش��د كه نادر 
حاج آقا نيا با همان تي ش��رت ورزشي آستين كوتاه 
بر روي س��كو رفت و مدال برنز خود را دريافت كرد 
اما هيچ مشكلي پيش نيامد و صحبتي هم از سوي 
مسووالن برگزاري مسابقات مطرح نشد، اما در زمان 
اهداي مدال محمدباقر يخكشي خانم اديت مسوول 
برگزاري مس��ابقات عنوان كرد ورزش��كار نبايد با 
آس��تين كوتاه بر روي سكو حاضر شود، سپس يك 
لباس آستين بلند متعلق به ايتاليا را به ما داد و گفت 
اين را تن كشتي گيرتان كنيد كه ما قبول نكرديم، 
حتي ما از نماينده اتحاديه جهاني كشتي كه از كشور 
اسلواكي بود نيز سوال كرديم كه او گفت رفتن بر روي 

سكو با لباس آستين كوتاه مشكلي ندارد. سرپرست 
تيم ملي كشتي آزاد افزود: پس از آن يخكشي روي 
سكو رفت، سرود هم پخش شد و او مدالش را گرفت 
اما وقتي از سكو پايين آمد، خانم اديت مدال طال را 
از يخكش��ي گرفت و آن را دور گردن خود انداخت، 
سپس به من نگاه كرد و انگشت شصت خود )اليك( 
به من نشان داد! او با بيان اينكه اين اتفاق فقط نتيجه 
لجبازي خانم اديت با كشتي ايران بود، به ايسنا گفت: 
اگر پوشيدن تي شرت آستين كوتاه بر خالف مقررات 
بود چرا به نادر حاج آقانيا كه او نيز با تي شرت ورزشي 
بر روي س��كو رفت مدال دادند و هيچ مش��كلي هم 
پيش نيامد يا اينكه كشتي گير سنگين وزن كانادا با 
شلوارك روي س��كو رفت و به او نيز كاري نداشتند. 

پس از اين اتفاق ساير كشتي گيران ما با لباس آستين 
بلند به روي سكو رفتند اما لجبازي خانم اديت باعث 
شد مدال طال را از يخكشي بگيرند. حبيبي در پاسخ 
به اين سوال كه چرا با وجود تذكر مسووالن برگزاري 
مس��ابقات، لباس آستين بلند يا گرمكن ورزشي به 
يخكشي داده نشد تا با آن به روي سكو برود، گفت: 
مگر مراسم توزيع مدال چقدر طول مي كشد؟ آنها 
مراسم را برگزار كردند و وقتي نماينده اتحاديه جهاني 
مي گويد پوشيدن آستين كوتاه مشكل قانوني ندارد، 
چرا بايد كشتي گير ما با لجبازي آن خانم از مدالش 
محروم ش��ود؟ ما قطعًا اين موضوع را تا رسيدن به 
نتيجه نهايي پيگيري خواهيم كرد. وي در پاس��خ 
به اين س��وال كه اگر پوشيدن آستين كوتاه خالف 
مقررات نيست، پس چرا اتحاديه جهاني كشتي در 
خبر خود عنوان كرده اين اقدام كش��تي گير ايران 
خالف مقررات ب��وده و حتي چند مرتب��ه نيز به او 
تذكر داده شده، خاطرنشان كرد: اظهارنظر اتحاديه 
جهاني كشتي بر اساس گزارش همين خانم اديت 
است. اين كار فقط يك لجبازي بود و هيچ مقرراتي 
در اين باره زير پا گذاش��ته نشد. حتي با آقاي كومار 
و امامي هم صحبت ك��ردم و آنها هم گفتند چنين 

قانوني وجود ندارد.

ورزشي

دعايروزبیستوسومماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

ْرنيفیِهمنالُعیوِبواْمتِحْنقْلبيفیِهِبتْقوى نوِبوطهِّ اللهّماغِسْلنيفیِهمنالذُّ
الُقلوِبياُمقیلعثراِتالُمْذِنبین.

خدايابشويمرادراينماهازگناهوپاكمنمادرآنازعیبهاوآزمايش
كندل�مرادرآنب�هپرهیزكاريدلهاايچش�مپ�وشلغزشهاي

گناهكاران.
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