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ايران|»درجريان سيل اخير بين 30تا 35هزار ميليارد 
تومان خسارت وارد شده اس��ت.«اين عباراتي است كه 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور و متولي رسمي 
مديريت بحران كشور با استفاده از آنها تالش مي كند تا 
ابعاد و زواياي اقتصادي سيل اخير را تشريح كند. عدد و 
رقمي كه 13هزار ميليارد تومان آن در بخش كشاورزي، 
3هزار و 500 ميليارد آن در بخ��ش راه و جاده، 2هزار و 
100ميليارد آن در بخش تاسيسات نيرو و مابقي آن در 
بخش هاي عمومي حادث شده است. مجموعه خساراتي 
كه مجلس با استفاده از ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي 
تالش مي كند تا آن را براي مردم اس��تان هاي مختلف 
جبران كند. در كنار اين موارد رحماني فضلي به عنوان 
رييس مديريت بحران كش��ور از تمامي دس��تگاه هاي 
مي خواهد كه براي احتمال بارش هاي ارديبهش��ت ماه 
هم آمادگي خود را حفظ كنند. بر اين اساس جلسه علني 
مجلس دهم ديروز به رياست علي الريجاني برگزار شد 
تا فرآيند بررس��ي موضوع بارندگي هاي اخير با حضور 
مسووالن مربوطه و وزراي راه، كشاورزي، كشور و نيرو در 
دستور كار جلسه علني نمايندگان قرار بگيرد. جلسه اي 
كه در جريان آن از يك سو انتقادات تند برخي نمايندگان 
از كاستي هاي موجود در روند مهار بحران مطرح شد و از 
طرف ديگر وزراي و مسووالن مربوطه هم استدالل هاي 
خود را به گوش نمايندگان ملت رس��اندند. بعد از وقوع 
س��يل اخير و مطرح ش��دن زمزمه هاي��ي در خصوص 
ع��دم س��رمايه گذاري الزم در حوزه هايي چون جنگل 
كاري، اليروبي رودخانه ها و سدها، عدم بيمه زمين هاي 
كشاورزي و... اعالم شد كه مجلس با تشكيل كميته اي 
ابعاد مختلف بحران را مورد بررس��ي ق��رار مي دهد.  در 
ابتداي جلسه ديروز و بعد از طرح ديدگاه هاي نمايندگان، 
سحر تاج بخش، رييس س��ازمان هواشناسي با تشريح 
عملكرد اين سازمان در س��يل اخير كشور اين حوادث 
را ناش��ي از پيامدهاي تغيير اقليم و گرم شدن جهاني 
دانست و با اشاره به عملكرد اين سازمان در سيل اخير، 
اظهار كرد: طي سال زراعي ۹۷ �� ۹۸ مجموع كل بارش 
كشور 20۴ ميلي متر بود كه در مقايسه با بلندمدت 22 
درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين ميزان بارش در 
زمستان 11۹ ميلي متر بود كه نسبت به بلندمدت 13 
درصد افزايش داشته است.بعد از تاجبخش، علي اصغر 
پيوندي، رييس جمعيت هالل احمر با تشريح عملكرد 
اين سازمان در س��يالب هاي اخير كشور، اعالم كرد كه 
بالغ بر 130 ميليارد تومان منابع داخلي جمعيت هالل 
احمر براي كمك به س��يل زدگان هزينه شده و بيش از 
100 ميليارد تومان كمك ه��اي مردمي به هالل احمر 

واريز شده است. 

  خسـارت بيـش از ۳۵۰۰ ميليـارد تومانـي
 به خطوط ريلي و جاده اي 

بعد از اظهارنظرهاي مطرح ش��ده توس��ط نمايندگان 
نوبت به وزير راه و شهرسازي رسيد تا درباره سيل اخير 

صحبت كند. محمد اسالمي با اش��اره به ابعاد سيل در 
كشورمان گفت: تا به امروز بيش از 1۴ هزار كيلومتر از 
راه هاي كشور در بيش از ۶ هزار و ۸00 نقطه كشور دچار 
آسيب ش��ده و ۷25 پل بطور كامل تخريب شده است. 
وزير راه و شهرسازي با اش��اره به عملكرد اين وزارتخانه 
در سيل اخير بيان كرد: ستاد بحران وزارتخانه با دريافت 
اطالعيه هاي هواشناسي براي همه سرفصل هاي حمل و 
نقل به منظور مقابله با سيل تمهيدات الزم را اتخاذ كرد. 
تا به امروز بيش از 1۴ هزار كيلومتر از راه هاي كشور اعم از 
راه هاي اصلي، فرعي و روستايي در بيش از ۶ هزار و ۸00 
نقطه دچار آسيب شده اند كه اين آسيب ها متأثر از نوع 
آب شس��تگي، آب خوردگي، ريزش كوه يا رانش زمين 
بوده است.وي افزود: موضوع ديگري كه در اين مقطع ما 
شاهد بوده ايم فعال شدن چشمه سارهايي بود كه ساليان 
س��ال خش��ك بودند و با حركت آب در آنها به جاده ها 
آسيب وارد ش��د. نكته اي كه وجود دارد اين است كه در 
مسيرها و رودخانه ها حجم روان آبي كه داده شد بيش 
از سه برابر دوره  بلندمدت بود. به همين دليل مشاهده 
كرديم كه حجم سنگيني از آب از روي پل عبور مي كرد 
و به آنها آسيب مي زد. مهم ترين آسيب در بخش جاده اي 
به جاده  پلدختر وارد ش��د ك��ه از 10۸ كيلومتر بيش از 
۴0 كيلومتر آسيب جدي ديده است و 2۸ كيلومتر آن 
قابليت بازسازي دارد. اما 12 كيلومتر آن بايد مجدداً احيا 
شود. اسالمي در ادامه با اشاره به خسارات كلي سيل بيان 
كرد: بطور كلي سيل بيش از 3 هزار و 520 ميليارد تومان 
خسارت به جاده ها و راه هاي ريلي و زميني و ابنيه فني 
وارد كردند. همواره تالش وزارت راه بر اين بود كه خطوط 
ريلي فعال باقي بماند و در اين راستا تالش كند. حدود 
150 هزار واحد مسكوني در شهر و روستا آسيب ديدند 
كه 50 هزار واحد نياز به احداث مجدد و 100 هزار واحد 

نياز به تعمير و بازسازي دارد.

   بخش كشـاورزي ۱۳هـزار ميليـارد تومان 
خسارت ديده است

دومين وزيري كه براي گفت وگو با نمايندگان ملت راهي 
صحن علني شد وزير جهاد كشاورزي بود كه اعالم كرد: 
بخش كشاورزي در جريان سيل اخير 13 هزار ميليارد 
تومان خسارت ديده است. محمود حجتي گفت : باران 
بركات زيادي داشته است كه آثار آن را امسال و سال هاي 
آينده خواهيم ديد. در استان هاي گلستان و مازندران اگر 
ريشه يابي كنيم اين بارش ش��دت بي سابقه اي داشت و 
متاسفانه ما آماده نبوديم كه آن را در ميسرهاي طبيعي 
خود عبور دهيم. راهكار الزم ه��م توجه به آبخيزداري 
اس��ت و در پايين دس��ت هم بايد آب گذري ها را مورد 
توجه قرار دهيم. همچنين بايد طرح زهكشي دشت را 
در گلستان احيا كنيم كه در اين صورت هم اراضي اصالح 
مي شود و هم توليد ملي افزايش مي يابد و هم آب و باران 

تخليه مي شود و آثار زيان باري نخواهد داشت.
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دبير گروه راه و شهرسازي|
1- به گفت��ه علي ك��رد، عضو كميس��يون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي، طي س��ال ۹۷، يك ميليون 
نفر به جمعيت حاش��يه نشينان كش��ور اضافه شده و 
حاال اين رقم به 12 ميلي��ون نفر - 15 درصد جمعيت 
كشور- رسيده اس��ت. البته بايد به اين رقم، جمعيت 
۸ ميلي��ون نف��ري س��اكن در واحدهاي مس��كوني 
بي كيفيت )يا س��كونت همزمان چند خانوار در يك و 
احد مس��كوني( كه به اصطالح »بدمس��كن« هستند 
را نيز اضافه كرد. بي گم��ان، جهش يك ميليون نفري 
جمعيت حاشيه نشيني در سال ۹۷ يكي از پيامدهاي 
كوتاه مدت شوك ارزي و تورمي سال گذشته است. با 
توجه به اين آمارها به نظر مي رسد، در حالي كه قيمت 
واحدهاي مس��كن مه��ر در اطراف ش��هرهاي بزرگ 
همچون تهران از قيمت واحدهاي مسكوني داخل اين 
شهرها به شدت سبقت گرفته اند، جمعيت يك ميليوني 
ياد شده حتي از خريد اين دسته از واحدهاي مسكوني 
ارزان قيمت ناتوان بوده اند و به همين دليل به حاشيه 
شهرهاي بزرگ داراي كمترين امكانات زندگي هجرت 

كرده اند.
2-همانطور كه نگارنده در س��رمقاله يك شنبه هفته 
گذش��ته به اختصار اش��اره داش��ت، به دلي��ل اينكه 
پيامدهاي حوادث و بالياي طبيع��ي آني و عيني تر از 
مصايب سياس��ت گذاري هاي اقتصادي است، بيشتر 
در رس��انه هاي جمعي و اجتماعي بازت��اب مي يابند و 
از همين رو، كمك هاي داخل��ي و بعضا خارجي فوري 
)و البته در اغلب موارد ناكافي( براي آس��يب ديدگان 
ارسال مي شود. اما متاسفانه پيامدهاي منفي و مصايب 
سياست گذاري هاي اشتباه اقتصادي نه تنها در اغلب 
موارد از ديده ها پنهان اس��ت كه در بيشتر مواقع قابل 
س��نجش و اندازه گيري دقيق نيز نيست. بطور مثال، 
اگر همين جمعيت يك ميليون نفري تازه پيوسته به 

حاشيه نشينان ش��هري را در نظر بگيرم و حال و روز 
اقتصادي و اجتماع��ي آن��ان را واكاواي كنيم، متوجه 
خواهيم شد كه آنها با مش��كالت انواع فقر معيشتي، 
آموزشي، بهداش��تي و انواع ناهنجاري هاي اجتماعي 
از بيكاري تا اعتياد و... دس��ت به گريبان هس��تند، اما 
بطور دقيق نمي توانيم آس��يب هاي وارد ب��ه اين افراد 
و خانواده هاي آنها در زمان حال و آينده را محاس��به و 

بررسي كرد.
3-متاس��فانه فرصت هاي زيادي از جامعه ايراني طي 
5 سال گذش��ته گرفته ش��ده و در مقابل چرخه هاي 
توليد فقر و فساد فعال تر به كار خود ادامه داده اند. اگر 
درباره 5 سال گذشته س��خن مي گوييم به اين معني 
نيس��ت كه س��ال هاي قبل از آن و به ويژه آن هش��ت 
سال دولت هاي نهم و دهم را فراموش كرده ايم يا تنها 
مقصر فرصت سوزي هاي 5 س��اله گذشته دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم بوده اند. همه ان��دازه قدرت و قوت 
دولت ها در ايران را مي دانيم و مي شناس��يم. اما اينكه 
دوره اي 5 ساله را در نظر مي گيريم، به اين دليل است 
كه در پ��ي برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري در 
سال 13۹2 شور و ش��وق و اميد تازه اي در مردم براي 
تغيير و بهب��ود وضعيت زندگي آنها ايجاد ش��د كه در 
سال هاي قبل از آن به ندرت مي توان سراغ گرفت. اين 
احس��اس اميد و اعتماد و انگيزه كه مي توانست موتور 
رشد و توسعه كشور باش��د، متاسفانه از سوي برخي از 
مسووالن دولتي و حكومتي در همه رده هاي مديريتي 
با سياست گذاري هاي اشتباه يا كم اثر ناديده گرفته شد 
و به همين دليل، ظرفيت ها و پتانسيل هاي رشد جامعه 
ايراني در همه س��طوح تحليل و تضعيف شد و حاال با 
وضعيتي رو به رو هستيم كه در آن اعتماد عمومي دچار 
خدشه شده است به گونه اي كه مردم دلزده از نهادهاي 
رس��مي و در غياب فعاليت سلبريتي ها در بحران هاي 
اخير، در مكالمات روزانه خود دنبال راه هاي امن و قابل 

اعتماد براي كمك به سيل زدگان مي گردند.

مصايب سياست گذاري اشتباه
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مصايب سياست گذاري اشتباه
1-به گفته عل��ي كرد، 
كميس��يون  عض��و 
مجل��س  اجتماع��ي 
شوراي اس��المي، طي 
س��ال ۹۷، يك ميليون 
نفر به جمعيت حاشيه 
نش��ينان كش��ور اضافه 
ش��ده و حاال اي��ن رقم 
به 12 ميليون نفر - 15 درصد جمعيت كش��ور- 
رس��يده اس��ت. البته بايد به اين رق��م، جمعيت 
۸ ميليون نفري س��اكن در واحدهاي مس��كوني 
بي كيفيت )يا س��كونت همزمان چن��د خانوار در 
يك و احد مسكوني( كه به اصطالح »بدمسكن« 
هس��تند را نيز اضافه كرد. بي گم��ان، جهش يك 
ميليون نفري جمعيت حاشيه نشيني در سال ۹۷ 
يكي از پيامدهاي كوتاه مدت شوك ارزي و تورمي 
سال گذش��ته اس��ت. با توجه به اين آمارها به نظر 
مي رسد، در حالي كه قيمت واحدهاي مسكن مهر 

در اطراف شهرهاي بزرگ همچون تهران...

مجيد اعزازي

 صفحه 5  

بازار سرمايه

خطرهاي سبز
سميرا   ابراهيمي| 

تحركاتي كه اي��ن روزه��ا در بازار س��رمايه ديده 
مي شود،  بازنمايي اتفاقاتي اس��ت كه در شهريور و 
مهر سال پيش، شهريور س��ال ۹2 و چندين برهه 
زماني ديگر نيز رخ داده است. ورود خيل عظيمي از 
سرمايه گذاران به بازار به دليل باال رفتن شاخص ها 
و بازده��ي مثبت س��هام ك��ه در تداوم مس��ير به 
چرخشي شدن علت هاي رشد بازار منجر مي شود.  
براي درك بهتر اتفاقاتي كه اكنون در حال رخ دادن 
اس��ت،  توجه به اين كه در يك س��ال گذشته چه 

اتفاقاتي در سطح اقتصاد كشور و...

انرژي

روي ديگر سكه سدسازي 
براي كنترل سيالب 

 نادي صبوري |
»س��د« اين س��ازه عظيم و غول پيكر در ايران نزد 
افكار عمومي دوره هاي مختلفي را طي كرده است، 
زماني روي اسكناس نقش بس��ته است، روزگاري 
به نماد توسعه و سازندگي تبديل ش��ده است و از 
همان جا ورد زبان نمايندگان مجلس براي مطالبه 
از دولت شده است، در ادامه از چشم ها افتاده است 
و به نظر مي رسد امروز س��يالب حداقل بخشي از 
گرايش هاي پيشين را شسته و طرفداران سدسازي 
را دوباره به ميدان آورده است. نمونه اي از مورد آخر 
ديروز در مجلس شوراي اسالمي و در صحبت هاي 
حيدرعلي عابدي نماينده مردم اصفهان به چشم 
مي خورد. او با اعتراض به اينكه » چرا سدس��ازي 
در كشور حدود ۸ سال تعطيل شده است؟« خالي 
بودن ۹5 درصد تاالب گاوخوني را بخشي از تبعات 
اين موضوع دانسته است. از سوي ديگر ديروز رضا 

اردكانيان وزير نيروي ايران نيز كه...
7

وزير امور خارجه ايران تهديد كرد:

آخرين آمار رشد اقتصادي 9 ماهه 97  اعالم شد

 اروپايي ها هيچ بهانه اي 
براي آغاز نكردن اينستكس ندارند

نرخ   رشد اقتصادي دركانال منفي

خبر

رييس جمهوري با اشاره به وقوع سيل بي سابقه 
در كشور كه از اواخر سال گذش��ته شروع شد و 
آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: همكاري سه قوه 
براي كمك  به آسيب ديدگان سيل اخير در كشور 
ضروري اس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، نخس��تين جلس��ه شوراي 
عالي هماهنگ��ي اقتصادي در س��ال جديد روز 
يكشنبه به رياس��ت حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحان��ي رييس جمهوري و ب��ا حضور 
رييس مجل��س ش��وراي اس��المي، رييس قوه 
قضاييه و ديگر اعضاي ش��وراي عالي تش��كيل 
ش��د.  رييس جمهوري در ابتدا به رييس جديد 
قوه قضاييه كه براي اولين بار در جلس��ه شوراي 
عالي ش��ركت داش��ت، خوش آمد گفت و ابراز 
اميدواري كرد ك��ه همكاري هاي ق��وه قضاييه 
در پيش��برد امور اقتصادي كش��ور با اس��تفاده 
از ظرفيت ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي 
تداوم يافته و گس��ترش يابد. روحاني با اش��اره 
به وقوع سيل بي س��ابقه در كش��ور كه از اواخر 
سال گذشته ش��روع ش��د و آثار آن هنوز ادامه 
دارد، گفت: از مردم خوب كشورمان كه در كنار 
نيروهاي امدادي، مسووالن كش��ور و نيروهاي 
نظامي و انتظامي به كمك سيل زدگان شتافتند، 
قدرداني مي كنم. كمك هاي سازمان يافته مردم 
به هم ميهنان خود همچنان مورد نياز است كه 
در كنار تالش هاي دولت دس��تگاه هاي مختلف 
امكان آن را فراهم كنند كه هر چه زودتر زندگي 
در مناطق س��يل زده به حالت طبيعي برگردد. 
رييس جمهوري همچنين بر ضرورت همكاري 
س��ه قوه براي كمك  به آس��يب ديدگان س��يل 
اخير در كشور تأكيد كرد. روس��اي قوه مقننه و 
قضاييه نيز ضمن قدرداني از كمك هاي مردمي 
و مسووالن كشوري و لش��كري به سيل زدگان، 
تداوم اين كمك ها را مورد تاكيد ق��رار دادند. در 
اين جلس��ه، موضوع اختصاص منابع الزم براي 
جبران خس��ارات وارده به س��يل زدگان از جمله 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مورد بررسي 
قرار گرف��ت و تصميم��ات مقتضي اتخاذ ش��د. 
شوراي عالي در بخش ديگري از بررسي هاي خود 
لزوم دسترسي حداكثري مردم به بيمه حوادث 
طبيعي را م��ورد بررس��ي ق��رار داده و در جهت 
اختصاص منابع كافي در اين زمينه پيشنهادهاي 

الزم را مورد بررسي و تصويب قرار داد.

رييس جمهوري  خواستار شد 
 همكاري سه قوه

 براي كمك  به سيل زدگان

ديپلماسي

وزير امورخارجه كش��ورمان در ديدار س��فير 
جديد فرانس��ه در تهران به رواب��ط تاريخي و 
وجود نگرش مثبت مردم ايران در قبال فرانسه 
اشاره كرد و گفت: موانع روابط بين دو كشور با 
اتكا به دور انديشي و خردمندي بين مقام هاي 

دو كشور رفع مي شود.
به گزارش اداره كل اطالع رساني و سخنگويي 
وزارت امور خارجه، فيليپ تيه بو، سفير جديد 
جمهوري فرانس��ه در تهران در آغاز ماموريت 
خود در كش��ورمان بعدازظهر روز يك ش��نبه 
13۹۸ با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
ديدار و رونوشت استوار نامه خود را تسليم وي 

كرد.
ظريف در اين ديدار ابتدا ضمن اشاره به روابط 
تاريخي و دراز مدت دو كش��ور و وجود نگرش 
مثبت مردم كشورمان در قبال فرانسه، خواستار 
رفع موانع موجود در روابط بين دو كشور با اتكا 
به دور انديش��ي و خردمندي بي��ن مقامات دو 

كشور شد. 
وي با اش��اره به حض��ور گروهك تروريس��تي 
منافقين در خاك فرانسه آن را يكي از مشكالت 

موجود بين دو كشور دانست. 
وزير امور خارجه همچنين از آمادگي ايران براي 
گفت وگو و همكاري با مقامات فرانسوي براي 
حل مشكالت منطقه ياد كرد و ضمن اشاره به 
تحوالت خطرناكي كه اخيراً در منطقه شمال 
آفريقا از جمله ليبي و سودان به وقوع پيوسته، 
آن را حاصل دخالت برخي از كشورهاي عرب 

در منطقه دانست.
 G۷ ظريف در ادامه ضمن انتقاد از بيانيه اخير
و اظهارنظر س��فير فرانس��ه در امريكا در قبال 
فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي ايران، تداوم 
اين قبيل مواضع را نابود كننده توافق هسته اي 

بين دو طرف دانست. 
سفير جديد فرانسه نيز با اشاره به گفت وگوهاي 
اخير روس��اي جمهوري دو كشور با يكديگر، با 
تاكيد بر اراده فرانسه براي ادامه گفت وگوها با 
ايران در مورد مس��ائل منطقه اي و بين المللي 
افزود: موضع و اراده فرانس��ه همانطوري كه در 
گفت وگ��وي تلفني رييس جمهوري فرانس��ه 
با دكتر روحاني تاكيد ش��د، حضور در برجام، 
حمايت و اجراي تعهدات آن از سوي دو طرف 

است. 
وي با اشاره به انجام تعهدات جمهوري اسالمي 
ايران در قبال برجام، به تالش و نقش فرانسه در 

تاسيس و معرفي اينستكس اشاره كرد.

ظريف در ديدار سفير جديد فرانسه 
در تهران خواستار شد

موانع موجود در روابط فرانسه 
و ايران با دورانديشي رفع شود

صنعت،معدن و تجارت

 سيگنال بهبود صنعت 
در اسفند 97
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ديروز ماندانا ن��وري، دونده ايران��ي، ركورد دوي 
ماراتن زن��ان ايران را در ماراتن پاريس شكس��ت. 
اين دونده كه پيشتر نيز در چندين رقابت داخلي 
و بين المللي مقام آورده بود توانست ۴2 كيلومتر 
را در 3 س��اعت و 2 دقيقه و 3۷ به پايان برساند و 
ركورد ماراتن زنان ايران را حدود ۸ دقيقه كاهش 
داد. اين ركورد پيش��تر نيز دس��ت خود او بود كه 

توانس��ته بود ماراتن دوبي را در س��ال گذشته در 
3 س��اعت و 10 دقيقه و ۶ ثانيه به پايان برس��اند. 
ماندانا نوري با به پايان بردن ماراتن در 3:02:3۷ 
ثاني��ه در ميان بي��ش از ۴ هزار نفر در رده س��ني 
خود مق��ام نهم را كس��ب كن��د. مارات��ن پاريس 
ديروز 1۴ آوريل برگزار ش��د و حدود 55 هزار نفر 

شركت كننده داشت. 

شكست  ركورد  ماراتن  زنان ايران 

ورزش

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
 مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات

 به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

 الريجاني عدم مغايرت 73 مصوبه دولت 
با قوانين را تاييد كرد؛ پانا|

ريي��س مجل��س در نام��ه اي خط��اب ب��ه 
رييس جمهوري عدم مغايرت 73 مصوبه دولت 
دوازدهم با قوانين از سوي هيات بررسي و تطبيق 
مصوبات دولت ب��ا قوانين در مجلس ش��وراي 

اسالمي را تاييد كرد.
در نامه ريي��س مجلس خطاب به روحاني آمده 
است: به اس��تناد قانون نحوه اجراي اصول 85 و 
138 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران و 
اصالحات پس از آن، فهرست تصويب نامه هاي 
هيات وزيران ك��ه در هيات بررس��ي و تطبيق 
مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت 
آنها با قوانين احراز ش��ده، ضمن تاييد مراتب به 

شرح پيوست اعالم مي گردد.
تصويب نامه هاي بررسي شده، در جلسات هيات 
وزيران از ۲7 بهمن لغايت 18 اسفند تصويب شده 
و نامه الريجاني خطاب به رييس جمهور در تاريخ 

فروردين نوشته شده است.

 موافقت رييس�ي با بهره مندي قضات دو 
استان از مزاياي مناطق محروم؛ مهر|

امور اداري و استخدامي قضات از موافقت رييس 
قوه قضاييه ب��ا بهره مندي قضات اس��تان هاي 
خوزستان و هرمزگان از مزاياي مناطق محروم 

خبر داد.
امور اداري و اس��تخدامي قضات اع��الم كرد: با 
عنايت به موافقت رياس��ت محترم قوه قضاييه 
مبني بر برخورداري قضات استان هاي خوزستان 
و هرم��زگان از مزاياي مناط��ق محروم، قضات 
اس��تان هاي مذكور مش��مول حكم م��اده 13 
آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي اصالحي قضات 
مورخ ۹۶/۰8/13 قرار گرفته و از مزاياي مربوطه 

بهره مند خواهند شد.
لذا پ��س از اعالم ضريب حقوق از س��وي هيات 
محترم وزيران و صدور اح��كام تغيير ضريب و 
افزايش س��نواتي س��ال ۹8، احكام كارگزيني 

مربوطه صادر مي شود.

 فرانسه در مورد اظهارات سفيرش اعالم 
موضع كند؛ ايرنا|

معاون سياس��ي وزير امور خارجه در واكنش به 
توييت سفير فرانسه در امريكا در توييتر نوشت: 
»اگر توييت هاي »ژرار آرو« موضع فرانسه را اعالم 
مي كند، با نق��ض فاحش هدف و موضوع برجام 
و قعطنامه ۲۲31 مواجه هستيم.پاريس اعالم 
موضع كند، در غير اين صورت اقدام مقتضي را 

انجام خواهيم داد.«
در حالي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون 
14 بار بر اجراي كامل تعهدات ايران در چارچوب 
توافقنامه برجام صحه گذاش��ته اس��ت؛ سفير 
فرانسه در امريكا به تازگي مدعي شده است كه 
دليلي براي غني سازي اورانيوم توسط ايران پس 
از توافق برجام وج��ود ندارد. اين اظهارات امروز 
واكنش »سيد عباس عراقچي« معاون وزير امور 

خارجه كشورمان را در پي داشت.
»ژرار آرو« سفير فرانسه در امريكا شب گذشته 
در حساب توييتري خود نوشت: »اينكه بگويم 
ايران پس از انقضاي برج��ام اجازه دارد اورانيوم 
غني سازي كند، اشتباه است. براساس ان پي تي 
و پروتكل الحاقي آن، ايران بايد تحت نظارت هاي 
ش��ديد ثابت كند كه فعاليت هاي هسته اي آن 

غيرنظامي است.«

  به س�لمان گفتم اگر ما نباشيم، ايران ۲ 
هفته اي عربستان را مي گيرد؛ فارس|

رييس جمهور امريكا در ي��ك جمع خصوصي 
س��عودي ها را »كودن« خوان��ده و ادعا كرده به 
پادشاه س��عودي گفته اگر حمايت هاي نظامي 
امريكا نباشد، ايران ۲ هفته اي عربستان سعودي 

را فتح مي كند.
»دونالد ترامپ« كه پي��ش از اين هم اظهارات 
توهين آميزي خطاب به سعودي ها مطرح كرده 
بود، در يك جمع خصوصي اظهارات مش��ابهي 
را تكرار كرده و مدعي ش��ده اس��ت كه در نبود 
حمايت هاي نظامي امريكا از سعودي ها، ايران 

مي تواند به سرعت عربستان را فتح كند.

 صدا و س�يما با حذف برنام�ه ۹۰ صورت 
مساله را پاك كرد؛ خانه ملت|

نماين��ده مردم اهر و هري��س در مجلس گفت: 
برنامه تلويزيوني نود مورد توجه ورزش دوستان، 
جوانان و مردم بود، صدا و س��يما به جاي اصالح 
اشكاالت آن صورت مساله را پاك كرد.بيت اهلل 
عبداللهي در نشست علني ديروز مجلس در تذكر 
شفاهي، گفت: برنامه تلويزيوني نود مورد توجه 
ورزش دوستان، جوانان و مردم بود، صدا و سيما 
به جاي اصالح اشكاالت آن صورت مساله را پاك 
كرد. وي ادامه داد: اين برنامه، ورزش كشور را نقد 
مي كرد و موجب كاهش فساد و رانت در جامعه 
ورزشي مي شد، انتظار داريم اين گونه برنامه ها 

تقويت و ضعف آنها اصالح شود.

 تشريح اقدامات سپاه در سيل هاي اخير 
توسط سردار شريف؛تسنيم|

سردار شريف به تشريح اقدامات سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي در س��يل هاي اخير پرداخت 
 و از رص��د پهپ��ادي ۲4س��اعته و به كارگيري

۲7۰ فروند شناور در مناطق سيل زده خبر داد. 
سردار شريف تصريح كرد: در جريان سيل اخير 
سپاه هاي اس��تاني درگير در سيل و سپاه هاي 
استاني معين، نيروهاي زميني، دريايي، هوافضا 
و بسيج، قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( و 
معاونت هاي پشتيباني مانند لجستيك، بهداري 
و نيروي انس��اني س��پاه بطور مداوم، مش��غول 
امدادرساني و كمك به هموطنان در استان هاي 

سيل زده هستند.

ايران۲

وزير امور خارجه ايران تهديد كرد:

اروپايي ها هيچ بهانه اي براي آغاز نكردن اينستكس ندارند

35 هزار ميليارد تومان خسارت اوليه سيل 

گروه ايران|
محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه اي��ران تعلل 
اروپايي ها درعملياتي ش��دن س��ازوكار مالي اروپا با 
ايران را غيرقابل قبول دانست و گفت: اعالم راه اندازي 
اينس��تكس توس��ط اروپا يك اقدام مقدماتي است و 
اروپايي ها هم اكنون هيچ بهانه اي براي عدم آغاز رسمي 

كار مالي خود با ايران ندارند.
ظريف ديروز در حاش��يه مراس��م رونمايي از س��ايت 
ديپلماس��ي اقتصادي وزارت ام��ور خارجه در جمع 
خبرنگاران افزود: اروپايي ها ارديبهشت ماه سال گذشته 
پس از خروج يك جانبه امريكا از توافق برجام تعهدات 
متع��ددي را مطرح كردند كه براي ش��روع اجراي آن 
تعهدات نياز بود اينستكس )سازوكار مالي اروپا و ايران( 

راه اندازي شود.
وي با بيان اينكه معتقديم اكنون اروپايي ها بايد براي 
مدت زيادي تالش كنند تا بتوانند تعهدات خودشان 
را در قبال برجام انجام دهند، افزود: اروپايي ها بس��يار 
عقب هستند و نبايد اين طور تصور كنند كه جمهوري 
اسالمي ايران منتظر آنها مي ماند.وي تصريح كرد: ما 
روابط بس��يار خوبي با همس��ايگان مان داريم و ساز و 
كارهاي مشابهي با بسياري از كشورها راه اندازي كرديم 
كه فعال شده و عمل مي كند و من نمي دانم اروپايي ها 

براي يك ساز و كار مقدماتي چقدر وقت نياز دارند؟!
وزير امور خارج��ه بار ديگر با تاكيد بر اينكه اروپايي ها 
درعملياتي شدن اينستكس عقب هستند، گفت: براي 
راه اندازي اين ساز و كار نياز بود كه ما ساز و كار متناظري 
را در ايران راه اندازي كنيم. اين سازوكار هفته گذشته 
راه اندازي شد و االن اروپايي ها هيچ بهانه اي براي شروع 

كار ندارند.ظريف همچنين در بخش ديگري از سخنان 
خود درباره اقدام غيرحقوقي امريكا در مورد قرار دادن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فهرست سازمان هاي 
تروريستي و اينكه جمهوري اسالمي ايران چه اقداماتي 
در اين زمينه انجام داده يا خواهد داد؟، گفت: نخستين 
كاري كه جمهوري اس��المي ايران انجام داد اين بود 
كه ش��وراي عالي امنيت ملي بالفاصله پ��س از اقدام 
غيرقانوني امريكا در بيانيه اي »سنتكام« )فرماندهي 
مركزي اياالت متحده( كه مسووليت نيروهاي امريكايي 
در منطقه را دارد به شكل متقابل به عنوان يك سازمان 
تروريس��تي و همچنين دولت امريكا را به عنوان رژيم 

حامي تروريسم شناسايي و معرفي كرد.

   مانع تراشي امريكا در ارسال كمك ها
وزير امور خارجه همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
مانع تراش��ي امري��كا براي ارس��ال كمك هاي نقدي 
سازمان ها و نهادهاي بين المللي به سيل زدگان ايراني 
اظهار داشت: در اين زمينه در حوزه اطالع رساني اقدام 
وسيعي صورت گرفته و دولت امريكا در موضع تدافعي 
قرار گرفته تا حدي كه اعالم كرده مانعي براي كمك ها 

نيست ولي اين حرف آنها خالف است.
ظريف گف��ت: اس��نادي را جم��ع آوري كرده ايم و به 
زودي منتشر خواهيم كرد كه نشان دهنده اين است 
كه بانك ها حتي بانك هاي اروپايي به دليل نگراني از 
اقدامات امريكا از پذيرش كمك هاي ايرانيان خارج از 
كشور و مردم ساير كشورها كه مايلند در كمك رساني 

به ايراني ها كمك كنند، ممانعت كرده است.
وي اظهار داش��ت: كمك رساني بين المللي به معناي 

نياز نيست، به معني يك همدردي و همبستگي جهاني 
اس��ت كه در ميان مردم وجود دارد. اين همبس��تگي 
جهاني ب��ه دليل اقدامات تخريبي امري��كا و اقدامات 

غيرانساني اين كشور مورد مزاحمت قرار گرفته است .
ظريف گفت: امريكايي ها ناگزير شدند كاري كه انجام 
مي دهند را تكذيب كنند و ما اس��نادي را جمع آوري 

كرديم كه ثابت مي كند اياالت متحده در اين اقدام كه 
مي شود به عنوان »جنايت عليه بشريت« تعريف كرد، 

مشاركت فعال دارند.

كليات طرح مقابله با اقدام 
امريكا عليه سپاه تصويب شد

كار اجراي انتخابات مجلس در 
وزارت كشور آغاز شده است

 دادستان تهران هنوز
 تغيير نكرده است

وارد بازي هاي حاشيه اي عليه 
دولت، نمي شويم

تاكيد بر ارتقاي سطح روابط 
پارلماني ميان تهران و رم
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

حجتي ابراز اميدواري كرد كه دولت و مجلس با مصوبات خود 
بتوانند نسبت به كاهش آالم مردم اقدام كنند.

در پايان صحبت هاي وزير جهاد كشاورزي، علي الريجاني 
از وي خواست اهتمامي براي بيمه بخش كشاورزي داشته 
باشد تا كشاورزان، باغداران و دامداران تحت پوشش بيمه 

قرار بگيرند.

 ۲۱۰۰ ميليارد تومان خس�ارات به تأسيسات 
وارد شد

 وزير نيرو با بيان اينكه در پي بارش ها و سيل اخير مجموعا
۲ هزار و 1۰۰ ميليارد تومان خسارات به تأسيسات وارد شده 
است، گفت: در حال حاضر يك و نيم درصد روستاها متأثر از 

سيل و قطعي برق و قطعي آب شرب هستند.
رضا اردكانيان در جريان بررس��ي ابعاد سيل اخير گفت: 
همانطور كه خشكسالي نتيجه طبيعي بارش هاي كم است 
سيل هم بر اثر بارش هاي شديد رخ مي دهد كه در تمام دنيا 
اتفاقي اجتناب ناپذير است. همه  ما بايد سعي كنيم به مدد 
دانش و اطالعات و تجربيات موجود خس��ارات و صدمات 

سيل را كاهش دهيم.
وي با بيان اينكه شدت بارش از عوامل تعيين كننده سيل 
اس��ت، گفت: در مواردي شدت بارش زياد نيست اما طول 
مدت بارش در شكل گيري سيل تعيين كننده است و در 
شرايط ديگر نه شدت و نه طول بارش كه وسعت بارندگي 
باعث سيل مي شود. در كشور ما آنچه در سه هفته گذشته 
رخ داد تركيبي از اين سه عامل بود كه شديدترين بارش ها 
در طوالني مدت و در وسيع ترين وسعت رخ داد و ۲3 استان 
كشور را درگير س��يل كرد.وزير نيرو با اشاره به نموداري از 
مقايسه بارندگي ها در دو هفته اول فروردين امسال با سال 
گذشته گفت: بارندگي ها در دو هفته اول فروردين در سال 
گذشته سه ميليمتر و متوسط بلندمدت در 5۰ ساله براي 
بارش ها در اين زمان ۲۰.8 ميليمتر بوده حال اينكه در دو 
هفته اول فروردين س��ال جاري مي��زان بارش ها 1۹ برابر 

سال گذشته يعني 57 ميليمتر بوده است.اردكانيان با اين 
يادآوري كه كشور ما خشك و نيمه خشك است، توضيح 
داد: اگر برخي از نظريات درباره تغيير اقليم تأييد شود ممكن 
است خشكسالي هاي ش��ديد يا متعاقب آن ترسالي هاي 
شديد داشته باشيم لذا بايد آمادگي الزم را داشت تا در زمان 
ترسالي حداكثر استفاده از سيالب ها را برد هر چند خسارات 
جاني و مالي و روحي درد آوري داشت. ولي همين فرصت 
باعث شد كه 4۰ تاالب كشور از 4۰ تا 1۰۰ درصد سيراب 
شود و نياز س��دهاي بزرگ تأمين كننده آب شرب تأمين 
ش��ود.وزير نيرو يادآور شد: در تابستان گذشته 34۰ شهر 
تحت تنش آبي و 4 تا 5 هزار مگاوات برق آبي هاي ما توليد 
نداشت كه نتيجه آن را در كمبود توليد برق در كشور ديديم. 
موضوع ريزگردها در مناطقي از كش��ور وجود داشت كه 
مسائل عديده اي را براي هموطنان ايجاد كرد. بر اين اساس 
بايد طبق تاكيد مقام معظم رهبري در جلسه 13 فروردين 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد تا از بركات آن استفاده 

شده و از صدمات آن كاهش يابد.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه سازمان هاي اجرايي توانستند در 
پاسخگويي به حادثه، مسووليتشان را به نحو احسن انجام 
دهند، گفت: ۲ هزار و 35۲ روستا با قطعي برق مواجه شد 
كه اكنون تنها يك و نيم درصد يعني 35 روستا متأثر از سيل 
و به دليل عدم امكان دسترسي با قطعي برق مواجه است. 
همچنين 3 هزار و 788 روستا با قطعي آب مواجه است كه 
االن حدود يك و نيم درصد مش��كل برقراري شبكه آب را 
دارد. در مجموع ۲ هزار و 1۰۰ ميليارد تومان خسارات به 
تأسيسات وارد شد.اردكانيان با بيان اينكه در موضوع مهم 
حريم قوانين خوبي وجود دارد، گفت: با همكاري مناسب با 
دستگاه قضايي و وزارت نيرو اميدواريم تا سال 14۰۰ حريم 
حدود 5۰۰ كيلومتر از رودخانه ها تعيين ش��ود. در بحث 
اليروبي هم با توجه به هشياري افكار عمومي اميدواريم كه 

موضوع آزاد سازي حريم صورت گيرد.
الريجاني بع��د از پايان گزارش وزي��ر نيرو گفت كه وقتي 

كه پيش بيني سازمان هواشناسي افزايش بارندگي ها در 
بعد از بهمن ماه بود وزارت نيرو در پاسخ گفت پيش بيني 
هواشناسي اين بود كه شرايط نرمال است اما بارش هايي 
وجود دارد كه مديريت مخازن هم ش��روع شد يعني 1۰ 
ميليارد متر مكعب آبي كه وارد مخازن در خوزستان شد در 
يكي دو سه روز با مديريت مخازن و رها سازي مورد مديريت 
قرار گرفت.رييس مجلس تاكيد كرد: كه وزارت نيرو بايد 
برنامه ريزي اش را درباره اليروبي بستر رودخانه ها به مجلس 
دهد كه مي خواهد چه كارهايي انجام دهند تا سال آينده با 

مشكل مواجه نشويم.

 دستگاه ها آمادگي بارندگي احتمالي
در ارديبهشت را داشته باشند

آخرين وزيري كه پشت تريبون مجلس براي ارايه توضيحات 
ايس��تاد رحماني فضلي بود؛ وزير كشور هماهنگي همه 
دستگاه ها در سيل اخير را از ويژگي هاي اين سيل عنوان 
كرد و بر ضرورت آمادگي الزم همه دستگاه ها براي بارندگي 

احتمالي و توام با ذوب برف در ارديبهشت تاكيد كرد.
عبدالرضا رحماني فضلي ضمن تشكر از نمايندگان، هيات 
رييسه و كميسيون هاي تخصصي مجلس براي حمايت 
و پشتيباني از دستگاه هاي درگير در سيل اخير، گفت : ۲5 
استان در سيل اخير گرفتار سيل شدند و مشكالت زيادي از 
جمله تخريب منازل، مساكن، زمين هاي كشاورزي، پل ها و 

جاده ها، تاسيسات و برق را شاهد بوديم.
وي افزود: با هدفگذاري صورت گرفته خسارات جاني را اولين 
هدف خود قرارداديم و با جابه جايي جمعيت در ۲5۰ روستا 
و بخش هايي از شهرها خسارات جاني را به حداقل رسانديم. 
س��يل با اين عظمت مي توانست خسارت جاني بيشتري 
را در بر داش��ته باشد.وزير كش��ور ادامه  داد: حجم سيالب 
به قدري شديد بود كه آب در رودخانه كرخه كه مي تواند 
تا هزار مترمكعب در ثانيه جاري ش��ود ت��ا دو هزار و 8۰۰ 
مترمكعب در ثانيه جاري ش��د. در گرگان رود كه ظرفيت 

1۲۰ مترمكعب آب در ثانيه دارد 8۰۰ مترمكعب آب جاري 
شد. در معموالن با ظرفيت 18۰۰ مترمكعب دو هزار و 5۰۰ 
مترمكعب در پلدختر با ظرفيت دو هزار و 4۰۰ مترمكعب تا 
پنج هزار مترمكعب عبور داده شد و در كارون هم سه هزار و 
۲8۰ مترمكعب آب عبور داده شد، البته در برخي از موارد به 

خاطر رسوب گيري بخشي از حجم آب سرازير شد.
رحماني فضلي، اليروب��ي رودخانه ها، كنترل س��يالب، 
جلوگيري از دس��ت اندازي به منابع طبيعي و جلوگيري 
از ساخت و ساز در بس��تر رودخانه را از پيشنهادات وزارت 
كشور عنوان كرد و يادآور شد: در استان خوزستان بيشترين 
حجم بارندگي و سيالب را داشتيم و با توجه به وجود امكان 
عبور 7۰۰ تا هزار مترمكعب در ثانيه متاسفانه به دليل عدم 
اليروبي در طول سال ها تنها 3۰ تا 4۰ درصد از ظرفيت را 
توانستيم فعال كنيم.وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با تاكيد بر ضرورت حفظ انسجام و هماهنگي و همكاري 
دستگاه ها و نهادهاي مختلف در مراحل بعدي، خاطرنشان 
كرد: ما هنوز در مرحله مقابله قرار داريم. همه دستگاه هاي 
اجرايي بايد آمادگي الزم براي بارندگي احتمالي توام با ذوب 
برف را در ارديبهشت ماه داشته باشند. به خصوص كه ميزان 
سيالب ها قابل پيش بيني نيست.وزير كش��ور ادامه  داد: 
خواهش من اين است كه همه عزيزان تا آخر ارديبهشت 
اين جديت را در پيشگيري داشته باشند. رهبري هم اشاره 
كردند كه بازسازي، نوسازي و تامين خسارات دغدغه  مردم 
است. در حال  حاضر هوا در خوزستان و لرستان رو به گرما 
اس��ت و همين باعث مي شود كه شرايط زندگي مردم زير 
چادر سخت شود. لذا بايد هر چه  سريع تر اقدامات الزم در 
اين زمينه را انجام دهيم.وزير كشور با اشاره به ساخت  و ساز 
در مسيل ها طي سال هاي گذشته، افزود: در همين تهران 
در باالي مسيل ها برج هايي ساخته شده است كه بايد براي 
آنها پيش بيني الزم را انجام دهيم و براي پيشگيري و مقابله 
با سيل اقدامات الزم را به عمل برسانيم. وزير كشور با اشاره 
به حضور خود در گرگان رود، يادآور ش��د: گرگان رود بايد 

8۲۰ مترمكعب آب را عبور مي داد، اما رسوب زياد مانع اين 
امر بود. ما مس��ووليتي به نيروهاي مسلح داديم و 4۰ بيل 
مكانيكي آورديم و به اندازه يك سال اليروبي كار انجام شد. 
وزارت نيرو هم فعاليت خوبي در اين زمينه داشت و در حال  
حاضر نيز بيش از ۹۰ درصد از شبكه برق كشور وصل است.

رحماني فضلي خواستار ابالغ هر چه  سريع تر اليحه مديريت 
بحران شد و در اين رابطه خاطرنشان كرد: از مجلس شوراي 
اس��المي مي خواهيم در بودجه هاي ساالنه براي مقابله با 
سيل تمهيداتي بينديشد. ما همچنين بايد به وزارت راه براي 

تقويت پل ها و جاده هاي مواصالتي كمك كنيم.
وزير كشور رقم خسارات تا هم اكنون را 3۰ تا 35 هزار ميليارد 
تومان برآورد و ابراز امي��دواري كرد كه مجلس و دولت در 

مسير بازسازي همكاري خوبي با يكديگر داشته باشند.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه بخش زراعت، باغباني 
و دام بيشترين خسارت را ديده اند، گفت : همچنين زنبور 
عس��ل، مرغداري و مزارع پرورش ماهي هم آسيب جدي 
ديده اند و ايستگاه هاي پمپاژ تجهيزاتش بخش عمده اي از 
بين رفته است.وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ۲۰۰ هزار 
هكتار گندم آماده درو از بين رفته، گفت: اميدواريم در ارتباط 
با گلستان و مازندران نوعي ايمني خاطر براي مردم ايجاد 
كنيم. در اين مناطق خزانه برنج از بين رفته و دوباره نشاكاري 
صورت گرفته است. در ساير استان ها هم برآورد انجام شده و 
اميدواريم در جلسه عصر امروز دولت مصوبه چگونگي تأمين 

خسارت مناطق سيل زده را نهايي كنيم.
حجتي با اش��اره به برآورد خسارات، خاطرنشان كرد: تا به 
امروز بخش كش��اورزي 13 هزار ميليارد تومان خسارت 
ديده است كه سه هزار ميليارد تومان آن مربوط به كشت 
خوزستان است و هنوز هم آسيب ها ادامه  دارد. ما مصوباتي در 
اين زمينه داشته ايم كه ابالغ شد كه بخشي از آن كمك هاي 
بالعوض بود كه 5۰ درصد از آن تخصيص داده ش��د. 54۰ 
ميليارد تومان كمك بالعوض ديده شده است و به چهار بانك 

نيز ابالغ شده است كه به خسارت ديدگان وام اعطا شود.

سخنگوي كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: كليات طرح 
دو فوريت��ي اق��دام متقابل 
جمهوري اسالمي ايران در 
برابر تروريستي خواندن سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي 
توسط اياالت متحده امريكا در كميسيون امنيت ملي و 

سياست خارجي مجلس تصويب شد.
به گزارش خانه ملت، علي نجفي خوشرودي ديروز افزود: 
به موجب اين قانون نيروهاي فرماندهي مركز امريكا در 
منطقه غرب آسيا )سنت كام( و سازمان ها يا نهادهايي 
كه تحت اختيار اين فرماندهي عليه جمهوري اسالمي 
ايران اقدام مي كنند، تروريست اعالم مي شوند و هر گونه 
كمك مالي، فني، آموزشي، خدماتي و تداركاتي و غيره 
به اين نيروها همكاري در اقدام تروريستي محسوب شده 
و مرتكب به مجازات مقرر در ماده 5۰8 قانون مجازات 
اسالمي و بخش تعزيرات مصوب 1 ارديبهشت ماه 13۹۲ 

به اصالحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: در بند يك 
اين طرح تصريح شده است كه دولت جمهوري اسالمي 
ايران در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بر اساس تدابير 
فرماندهي معظم كل قوا، در برابر اقدامات تروريس��تي 
نيروهاي امريكايي و ساير نيروهاي تروريستي كه منافع 
جمهوري اسالمي ايران را به مخاطره مي اندازند، اقدامات 

متقابل و قاطع به عمل مي آورند.

در شرايطي كه اقتصاد ايران 
در س��ال ۹8 انتخابات مهم 
مجلس و خبرگان را در پيش 
دارد، مدي��ركل انتخاب��ات 
وزارت كشور مي گويد: كار 
برگزاري انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي در وزارت 
كشور آغاز شده است.سيداسماعيل موسوي در گفت وگو 
با ايس��نا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: از ارديبهشت  ماه 
اجراي مراحل انتخابات بر اساس تقسيم بندي زماني 
وزارت كش��ور آغاز مي ش��ود. اجراي اين تقسيم بندي 
زماني كه در وزارت كش��ور تهيه ش��ده است، با دستور 
وزير كشور ش��روع مي ش��ود.وي ادامه داد: همزمان با 
دستور وزير كش��ور براي آغاز اجراي انتخابات، جدول 
تقس��يم بندي زماني اجراي مراحل انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري 
به مجريان انتخابات در سراسر كشور ابالغ مي شود. در 
اين تقسيم بندي زماني تمام مراحل انتخابات از مرحله 
ثبت نام داوطلبان تا رأي گيري در روز ۲ اسفند، مشخص 
شده است.موسوي همچنين گفت: در حال تهيه برنامه 
جامع آموزشي براي فرمانداران و بخشداران در زمينه 
اجراي انتخابات هستيم كه اين برنامه را در زمان مقرر 
اجرا مي كنيم.پيش از اين وزير كش��ور در گفت وگو با 
ايسنا با بيان اينكه براي وزارت كشور روزشمار انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي از فروردين شروع مي شود، گفت: 
مهم ترين مساله ما در حوزه سياست داخلي در سال ۹8، 

برگزاري اين انتخابات است.

در ش��رايطي ك��ه برخ��ي 
رس��انه ها از وقوع تغييرات 
گس��ترده در قوه قضاييه و 
تغيير قريب الوقوع دادستان 
ته��ران خب��ر داده بودند، 
سخنگوي دستگاه قضا در 
رابطه با انتشار خبري مبني 
بر تغيير دادستان تهران گفت: تا اين ساعت هيچ تغييري 
در اين حوزه اتفاق نيفتاده است.غالمحسين اسماعيلي 
در گفت وگو با ايسنا، در خصوص تغييرات در قوه قضاييه 
و انتشار خبرهايي در خصوص تغيير دادستان تهران، 
اظهار كرد: اگر خبري باشد رسماً اعالم خواهد شد چون 
بر اساس گمانه زني نمي شود اظهارنظر كرد.وي افزود: تا 
اين ساعت هيچ تغييري در اين حوزه اتفاق نيفتاده است.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با برگزاري نشست هاي 
خبري سخنگو هم گفت: دفتر سخنگو فعال خواهد شد 
و ارتباطمان با جامعه رس��انه اي كشور را از طريق دفتر 
سخنگو در نشست ها و در غير آن برقرار خواهيم كرد. 
همچنين آن را بر اساس سيستم تعريف شده كاماًل منظم 
ساماندهي مي كنيم.اسماعيلي در خصوص تغييرات 
ديگر در قوه قضاييه كه اين روزها اظهارنظرهاي فراواني 
درباره آن مي شود، اظهار كرد: بطور طبيعي اگر بخواهد 
تغييري انجام شود بايد ابتدائا تغييرات در رده هاي ديگر 

صورت گرفته و به مرور به رده هاي پايين تر برسد.
وي افزود: تغييرات در قوه قضاييه هميشه حساب شده، 
دقيق و كارشناس��ي بوده و مثل تغييرات در جريانات 

سياسي نيست كه به صورت گسترده و اتوبوسي باشد.

رييس دفتر رييس جمهور 
تاكيد كرد: ما در دولت قصد 
نداريم گرفتار ميدان بازي 
اين هايي ك��ه مي خواهند 
ب��راي دولت ايج��اد كنند، 
شويم.سيد محمود واعظي 
در گفت وگو ب��ا ايلنا، درباره 
اينكه پ��س وقوع س��يالب ها عده اي دول��ت را متهم 
به ك��م كاري كردند و حتي جرياني خواهان اس��تعفاء 
رييس جمهور شد، گفت: چنين رفتارهايي جديد نيست، 
از پنج سال و نيم پيش كه آقاي روحاني رييس جمهور 
شدند شاهد بوديم يك عده قليلي از افراد خاص با تفكر 
تند به دنبال اين مسائل بودند.رييس دفتر رييس جمهور 
بيان كرد: اين افراد به جاي اينكه مسائل كشور را علمي 
و حرفه اي مطرح و حل كنند، به دنبال حاشيه و مسائل 
شخصي بودند و هميشه هم يك چيزهايي بيان كرده اند. 
وي تاكيد كرد: اين گروه هر زماني كه دولت توفيقي به 
دس��ت مي آورد، بالفاصله يك يا چند حاشيه را مطرح 
كرده اند، ما در دولت قص��د نداريم وارد ميدان بازي كه 
اينها مي خواهند براي دولت ايجاد كنند، شويم. واعظي 
تاكيد كرد: اوال امروز وقت كار است و همه بايد كار كنيم. 
دوما با اين همه دش��من، گرفتاري و مشكالت داخلي 
مسائل حاشيه اي را كنار بگذاريم و از ديگران هم بخواهيم 
وارد نشوند.وي خاطرنش��ان كرد: آقاي رييس جمهور 
از تمامي مش��اوران و وزراي خود خواس��تند كه به زير 
مجموعه هايشان اعالم كنند امروز زماني است كه بايد به 

دنبال وحدت، همدلي و انسجام باشيم.

ريي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي و رييس كميسيون 
سياست خارجي و مهاجرت 
مجلس سناي ايتاليا پيرامون 
بررسي مسائل منطقه اي و 
روابط تجاري بين دو كشور 

ديدار و گفت وگو كردند.
به گزارش ايلنا، علي الريجاني در ديدار با ويتو روساري 
پتروچلي گفت: ما پيوسته نگاه مثبتي نسبت به كشور 
ش��ما در داخل ايران حس مي كنيم كه مقداري از آن 
مربوط به سابقه تمدني زيادي است كه بين ايران و ايتاليا 
وجود دارد و مي توان گفت اين همگرايي فرهنگي يك 
ريشه تاريخي دارد، چرا كه در دوره هاي مختلف، روابط 
بين اين دولت ها خوب بوده است، رييس مجلس در ادامه 
با بيان اينكه سيل در ايران آسيب هاي زيادي وارد كرده 
است از ابزار همدردي مجلس سناي ايتاليا با مردم ايران 
به دليل بروز حادثه س��يل و كمك هاي انسان دوستانه 
اين كشور به مردم س��يل زده قدرداني كرد.الريجاني 
حساسيت ايتاليا در مورد برقراري صلح و امنيت در منطقه 
را امري پسنديده خواند و افزود: هم اكنون بحران هاي 
مختلفي در منطقه وجود دارد، ضمن اينكه هنوز مساله 
داعش نيز رفع نش��ده اس��ت، عالوه بر آن بحران هاي 
جديدي هم ايجاد شده كه يك ضلع مهاجرت است، كما 
اينكه بحران الجزاير، سودان و ليبي در اين رابطه از اهميت 
بسزايي برخوردار است. در ادامه ويتو روساري پتروچلي 
هم گفت: اكنون ايتاليا در مرحله نويني از ارتقاي سطح 

روابط پارلماني ميان ايران و اين كشور برخوردار است.
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نشأتميگيرد؟
هر چند مي توان به نداش��تن دستاورد اقتصادي در 
برجام اشاره كرد، اما قبول ندارم كه مشكالت امروز 
ما ناش��ي از برجام است. اين امر پذيرفتني است كه 
اقتصاد ايران با مشكالت ساختاري دست به گريبان 
است و مس��اله تازه اي نيست و ريشه در تاريخ بيش 
از يكصدس��اله دارد. مي بينيم 11 برنامه توسعه در 
پيش و پس از انقالب � از س��ال 1327 – در كشور 
اجرايي شده است، اما هنوز با توسعه يافتگي فاصله 
معن��اداري وجود دارد. درحالي ك��ه كره جنوبي در 
سال 41 و هنگامي كه ما سومين برنامه توسعه خود 
را مي گذرانديم، نخس��تين برنامه خ��ود را اجرايي 
كرد. ولي ما بين برنامه و بازار مانده ايم و موفق عمل 

نكرده ايم. 
در برنام��ه االماش��اا... طرح هاي نيمه تم��ام و بالاثر 
وجود دارد كه در انطباق با توليد و صنعت نيستند و 
نقش��ي در بالفعل كردن ظرفيت هاي بالفعل كشور 
ندارند. در بازار نيز با واحده��اي توليدي مونتاژكار 
 كه داعي��ه تولي��د دارن��د، گرفتار رقاب��ت مخرب 

شده ايم.
 وضعيت خصوصي س��ازي كش��ور نيز صداي همه 
را درآورده اس��ت. عده اي صحب��ت از كمبود منابع 
مي كنن��د، درحال��ي ك��ه مي بينيم در س��ال هاي 
پ��س از برجام ني��ز مناب��ع فراواني به كش��ور وارد 
ش��د، اما مي ش��نويم امس��ال 620ه��زار خانوار به 
مستمري بگيران كميته امداد اضافه شدند. درنتيجه 
وقتي ما 14س��ال زودت��ر از كره جنوبي و چند دهه 
زودتر از چين -كه از سال 1978 روند جديد توسعه 
را آغاز كرد - وارد حوزه برنامه ريزي اقتصاد شديم، 
بايد امروز جايگاه بهتري مي داش��تيم. به اين نكته 
توجه شود كه چين اكنون اقتصاد دوم جهان است 
و سفينه  خود را به بخش مخفي كره ماه مي فرستد، 
كاري كه پيش از اين امريكا و شوروي هم نتوانستند 

انجام دهند.
چرابايداينفاصلهايجادشود؟

ساده ترين استدالل و ش��ايد تنها دليل انحرافي كه 
براي اين مسائل مي آورند اين است كه در اين سال ها 
منابع كافي وجود نداشته است، درنتيجه نتوانستيم 
تمهيدات الزم را جهت توس��عه فراه��م كنيم. اين 
حرف نادرست است، چراكه منابع فراواني در كشور 
وجود دارد. ما در دفتر پژوهش هاي اقتصاد و توسعه 
اتاق مشهد، 12گزارش آماده كرده ايم كه تناقضات 
اين قبيل اس��تدالل ها را بيان مي كند و به تش��ريح 
وضعيت امروز اقتصاد كش��ور مي پردازد. همچنين 
راه حل الزم براي برون رف��ت از وضعيت كنوني را با 
استناد به تجربيات ساير كشورهاي توسعه يافته كه 
زماني خود دچار مشكالتي مانند وضعيت ما بودند، 

بيان كرده ايم.
بررسي تاريخ چند دهه اخير نشان مي دهد كه كشور 
در 3 دوره توانسته  مس��ير توسعه را به درستي طي 
كند. مشابه ش��رايط امروز پيش از انقالب نيز وجود 
داشت و در آن زمان هم در دستيابي به توسعه ناكام 
بوديم. اين مس��ائل را به اين دليل مطرح مي كنم تا 
حرف كس��اني كه نظام و سيس��تم سياسي را مانع 
رش��د اقتصادي مي دانند رد كرده باش��م، زيرا اين 
حرف هم پايه واقعي ندارد. پيش از انقالب در دوره 
دكتر مصدق از سال 30 تا 32 و سال هاي 41 تا 47 
اقتصاد روند خوب و عالي داش��ت. سال هاي پس از 
انقالب نيز از س��ال 60 تا 68 كارهاي فوق العاده اي 
صورت گرفت. هرچند من اكنون هم نااميد نيستم، 
چراكه در كشور منابع كافي وجود داشته و دارد، اما 
نكته مهم اين است تا به امروز بسياري تصميم گيران 
اقتصادي، اهليت حرفه اي نداش��ته اند و با اش��غال 
مناص��ب تصميم گيري و طرد اف��راد باتجربه، عماًل 
مسبب مشكالت كنوني شده اند. به بيان ديگر، بيش 
از منابع، نبود يا عدم به كارگيري متخصصان حرفه اي 

و باتجربه موجب توسعه نيافتگي شده است.

اينافرادچهكسانيهستند؟
بطور كلي تصميم گيران اقتصادي از وزارت اقتصاد 
تا صنايع و كش��اورزي و حتي راه وشهرس��ازي. اين 
وزارتخانه ه��ا بودند ك��ه تصميم گي��ري اقتصادي 
مناسبي نداشتند و اين را مي توان با ارايه آمار رسمي 

نشان داد. 
اينافرادبخشيازسيستمنيستند؟

اين افراد كارگزاران و تصميم گيران سيستم هستند، 
اما كل سيستم را تش��كيل نمي دهند. بهانه جويي، 
پاسخگوي مسائل ما نيس��ت، من تا 80درصدنظام 
كشور را مانع توسعه اقتصادي نمي دانم و حتي باور 
دارم در بخش هاي��ي هم كه مش��كالتي وجود دارد، 
مي توان با ارايه استدالل طرف مقابل را قانع كرد، به 
شرطي كه صحبت ها نشأت گرفته از علم و واقعيات 
اجرايي باش��د. در بحث هاي اقتصادي ايران حداقل 
چنين بحث هايي كمتر ديده مي ش��ود و از س��وي 
ديگر افراد با تخصص ه��اي غيرمرتبط تصميم گير 
هس��تند. گاهي نيز اف��راد متخصص��ي بوده اند، اما 
ميزان تخصص ش��ان در ح��د ميزه��ا، جايگاه ها و 
مسووليت هايي كه برعهده گرفته اند نبوده است. يك 
تناسب مشخصي بايد بين سطح دانش و جامعه نگري 

فرد و مسووليت هاي وي رعايت شود.
بااينوجودتأكيدش�مابركافيبودنمنابع

كشوربرايتوسعهچهمبناييدارد؟
براساس مستندات موجود، منابع فراهم بوده ارزي 
در كشور از سال 68 كه نخستين برنامه توسعه پس 
از انقالب اجرا شد تا س��ال 96، به بيش از سه هزار و 
203ميليارد دالر رسيد؛ درحالي كه طي20سال در 
چين با حدود 320ميليارد دالر در سرمايه گذاري كه 
از منابع مختلف فراهم كردند، بيش از 200 ميليون 
ش��غل تازه ايجاد نمودند، اما ما عاجز مانده ايم كه با 
اين حجم عظيم از منابع در اختيار، 30ميليون شغل 
جديد ايجاد كنيم! حال بايد پرس��يد اين سرمايه در 

كجا هزينه شده است؟
اينعددچكونهبهدستآمدهاست؟

مسووالن نيز كمتر اين رقم را باور دارند كه مي تواند تا 
حدي ناشي از عدم تالش آنها براي جبران ناتواني ها 
يا برعه��ده نگرفتن مسووليتش��ان باش��د. ما نفت 
اس��تخراج و بخش��ي از آن را صادر مي كنيم، بخش 
ديگر را هم به ش��كل فرآورده ها، سوخت نيروگاه ها، 
خوراك پتروشيمي ها، پااليشگاه ها، گرمايش خانه ها، 
كارخانه ها و توليد برق مورد استفاده قرار مي دهيم. 
تنها منفعت نفت و ديگر س��وخت هاي فسيلي براي 
اقتص��اد، فروش و صادرات خام آن نيس��ت، مصرف 
داخل و انرژي ارزان هم نياز توس��عه كشور است كه 
در محاسبات لحاظ نمي شود. اينها به نوعي مجموع 
يارانه ه��اي پنهاني اس��ت كه به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم در اقتصاد تزريق مي شود. چنين امكاني 
در مالزي و ژاپن نيست، زيرا نفت ندارند. درهرصورت، 
وقتي مجموعه اين ثروت مصرف ش��ده محاس��به 
مي شود به س��ه هزار و 203ميليارد دالر مي رسيم. 
عالقه مندان به اين بحث از طريق سايت اتاق مشهد 
مي توانند به اصل اين گزارش دسترسي پيدا كنند. 

ارزش دالري مصرف انرژي در كش��ور از سال 52 تا 
امروز بيش از هزار و 567ميليارد دالر است و در سه 
س��ال نخس��ت دولت روحاني نيز اين رقم به حدود 
126ميليارد دالر رسيد. حال بايد منصفانه قضاوت 
كرد كه اين منابع در چه بخش هايي هزينه ش��ده و 
مابه ازاي آن براي اشتغال، اقتصاد و توسعه چه بوده؛ 
آيا سبب توس��عه بخش هاي توليدي داخلي شده يا 
آنكه زمينه را ب��راي بخش هاي نامولد فراهم كرده و 
در بدترين ش��كل خود به رشد اقتصادي طرف هاي 
تجاري كش��ور از جمله چين، ام��ارات و... انجاميده 

است؟
مانعاصليكجاست؟

به نظرم در تاريخ بايد كارشناسانه و منصفانه قضاوت 
كرد. رضاشاه كارهاي مثبتي براي كشور انجام داده، 
اما اش��تباه هاي فراوان و تخريب كنن��ده در زمينه 
اقتص��اد و كش��ورداري و حتي خطاه��اي رفتاري 
داشته اس��ت. به اين مس��اله تأكيد كردم تا بگويم 
اين درس��ت نيس��ت كه ما چهره ها را سياه و سفيد 
مي بينيم، حال آنكه واقعيت به اصطالح رنگي است. 
بسياري از محققان خارجي به تحليل اقتصاد كشور 
پرداخته ان��د و راهكارهايي نيز ارايه كرده اند و لزومًا 
همگي آنها عامل بيگانه و درصدد ويراني ما نبودند و 
نيستند. اين مساله در اقتصاددانان كشور هم ديده 
مي شود، بايد به اين نگاه خاتمه داد تا مشكالت بهتر 

حالجي شوند. 
در اوايل دهه 40 تعدادي از كارشناس��ان دانشگاه 
هاروارد به ايران آمدند و پس از چندي ارزيابي خود 
از كلي��ت اقتصاد ايران و مش��كالت آن را در 4 جلد 
كتاب و ده ها مقاله به چاپ رس��اندند. يكي از كتب 
با عنوان »برنامه ريزي در ايران« از س��وي انتشارات 
نشر ني منتشر شده است. خواندن اين كتاب خالي از 
لطف نيست، چون نگاه اين كارشناسان همين امروز 
هم تا حد زيادي صحت خود را حفظ كرده اس��ت. 
از اين رو من مش��كالت امروز را از برجام و چندسال 
اخير نمي بينم و ريش��ه آن را در يك تاريخ مي بينم. 
براي درك بهتر مثالي مي آورم، به تازگي مستندي 
در رابطه با كبريت سازي ديدم. در زمان رضاشاه به 
كبريت به عنوان يك كاالي استراتژيك نگاه مي شد 
و كارخانه كبريت س��ازي در كشور وجود داشت، اما 
چون كيفيت پاييني داشتند، شاه دستور داد از ژاپن 
وارد شود و به جاي حل مشكل، ُمسكن تزريق كرد، 
اين اتفاق تا به امروز بارها افتاده است. من در چنين 
اتفاقاتي رد پاي عدم اهليت حرفه اي تصميم گيران، 
تاجرباش��ي ها و مس��ووالني كه آگاهانه يا ناآگاهانه 
خالف جهت خدم��ت به مملكت حركت كرده اند را 
مي بينم، چراكه مشاهده مي شود در برخي تصميم  ها 

منطق عقالن��ي وجود ندارد. كس��اني كه انحصار را 
تبديل به كفر ابليس كردند و دايم مي گويند انحصار 
بد است خواسته يا ناخواسته در اين بازي مي افتند. 
آنان توجه نمي كنند كه كش��وري كه بيش از 300 
سال از توس��عه جهان عقب مانده، بايد رقابت را در 
بازار جهان��ي و از طريق اقتصاد مقياس ببيند، نه در 
رقابت داخلي مخرب و آن هم از روش كوتوله پروري.
ريش�هروابطاستعماريووابس�تگانآنرا

چگونهميتوانجست؟
يكي از بهتري��ن منابعي كه در اين ب��اره وجود دارد 
و اين مس��اله را از بيش از يك ق��رن پيش باز كرده، 
كتاب »موانع تاريخي رشد س��رمايه داري در ايران: 
دوره قاجاريه« نوش��ته دكتراحمد اشرف است. وي 
در اين كتاب به شكلي مستند به بخش هاي مختلف 
مناسبات اقتصادي در چند دهه اخير حكومت قاجار 
پرداخته است. در بخشي از اين كتاب سراغ افرادي 
با عنوان »تاجرباش��ي ها« رفته كه محصول معاهده 
ننگين تركمانچاي بودند. اينها همان بخشي بودند 
كه به جاي اينكه شرايطي را فراهم كنند تا زيرساخت 
مدرنيسم از طريق توسعه توليد فراهم شود، مصرف را 
به پايه مدرنيسم ايراني تبديل كردند. به بيان ديگر، ما 
نه از طريق توليدات صنعتي و سپس تأمين نياز داخل 
و صادرات بلكه از طريق واردات كاال به دوران جديد 
قدم گذاشتيم. غرب را از طريق مصرف شناختيم نه 
از طريق توليد. از اين رو در همه چيز مصرفي و مقلد 
ش��ديم، حتي در گفتار، نوشتار و تحليل هاي نظري 

و اقتصادي. 
ش�مااقتصاداي�راندريكق�رنقبلراهم

وارداتمحورميدانيد؟
نه م��ن، بلكه آمار رس��مي چنين چي��زي را تأييد 
مي كند. در سند گمركي سال 1284 شمسي يعني 
حدود 114س��ال قبل، در دوراني كه م��ردم بر اثر 
گرسنگي ريشه درختان را مي خوردند و چند سال 
بعد بر اثر جنگ جهاني اول بخش زيادي از جمعيت 
كشور بر اثر قحطي درگذش��تند، با موارد عجيب و 
غريب واردات كاالها مثل ماكاروني، رشته فرنگي، 
بيسكويت و... روبرو مي ش��ويم، اما در طرف مقابل، 
صادرات كش��ور عمومًا مواد خام يا كاالهاي صنايع 
دستي همچون فرش بود، يعني گرامافون و دستمال 
جيبي به كش��ور وارد و روده و ميوه خارج مي ش��د. 
مش��ابه چيزي كه امروز هم ديده مي شود. البته دو 
تفاوت كوچك هم وج��ود دارد، ديگر ترياك صادر 
نمي ش��ود و محصوالت خام هم با توجه به ش��رايط 
امروز به اتيلن، متانول و... و منابع زيرزميني بيشتر 
اختصاص دارد، يعني مواد خام مدرن تري نسبت به 

گذشته صادر مي شود. 
رابط�هاي�نش�كلوارداتوص�ادراتب�ا

تاجرباشيهاچيست؟
خطرناك بودن نقش تاجرباشي ها در اين نكته بود كه 
اينها عامل روسيه تزاري در ايران بودند و علنًا بر سر 
در خانه ها بيرق روس نصب مي كردند و اجازه داشتند 
واردات را با تعرفه و باج راه ها انجام دهند. در اين ميان 
هنگامي كه تفاهمنامه سن پترزبورگ در سال 1907 
ميان روسيه و انگليس امضا شد، انگليسي ها خواهان 
اس��تفاده از اين امكانات براي تجار خود شدند. آنها 
امتيازاتي را كه مي خواس��تند به دست مي آوردند. 
مثال ً طبق مفاد قرارداد اجازه يافتند واردات خود را با 
حداكثر 5 درصد عوارض انجام دهند و در مقابل اگر 
صادراتي هم از ايران صورت مي گرفت آنها در تعيين 
عوارض موثر بودند. اين مس��اله سبب شد تا جامعه 

ايران از دوران سنتي با پديده مصرف به دوره حاضر 
پا بگذارد و اين اصاًل تقصير مردم نيست، زيرا حكام 
نتوانستند كش��ور را به خوبي اداره كنند. با بررسي 
مطبوعات از سال 1304، مشاهده شد كه مردم آن 
زمان هم مسائلي مشابه امروز داشتند و آنها نيز مفري 
براي بيان صحبت هاي خود مي يافتند. آن زمان هم 
بحث اصل��ي اين بود كه چرا بايد م��واد خام خارج و 

كاالهاي مصرفي مانند دستمال جيبي وارد شود؟
دراينمدتدولتهايمختلفبارويكردهاي
گوناگونسركارآمدند،اماچرامعتقديدكهدر

برهمانپاشنهميچرخد؟
دكترفي��روزه خلعتبري به درس��تي گفتند كه بايد 
اقتصاد را از جوانب مختلف ديد. يا فرهيخته اي چون 
دكترعلي رضاقلي هم مي گويد ما نمي توانيم بدون 
ديدن تاريخ و گذش��ته خود براي فردا راه حلي ارايه 
دهيم. از اين رو وقتي به تاريخ كش��ور نگاه مي كنيم، 
مشكالت مشابهي را مي يابيم. براي نمونه در روزنامه 
اطالعات همان سال ها و مشروح مذاكرات مجلس با 
ذكر نام تجارتخانه »تومانيانس« روبرو مي شويم كه 
صداي نمايندگان مجلس را در اعتراض به وثوق الدوله 
درآورده بود. او ب��ه اين تجارتخانه زمين هاي زيادي 
واگذار كرده بود، يعني به نحوي آنها وابس��تگان اين 
تجارتخانه بودند يا متأثر از آنها بودند. امروز شرايط 
تغيير كرده و نيازي نيست كس��ي بيرق يك كشور 
ديگ��ر را بر در خانه يا مح��ل كارش بياويزد. درواقع 
پديده استعمار در اين مدت تغيير شكل داده، اما در 
ماهيت همان است كه بود و همچنان چنين اقشاري 
هس��تند ك��ه تصميم گيري ها را انج��ام مي دهند و 
دولت ه��ا در مقابل آنه��ا نه تنه��ا كاري نمي كنند، 
بلك��ه از آنها تأثير مي پذيرند. ب��راي نمونه با مطالعه 
احصاييه هاي گمركي يك قرن پيش مي بينيم پس 
از اينكه نخستين خودرو را مظفرالدين شاه وارد كشور 
كرد، به تدريج تمايل به واردات آن از مبادي رسمي 
افزايش يافت. در اس��ناد رس��مي، نخستين واردات 
خودرو از گمرك به سال 1288 برمي گردد. 11سال 
بعد در سال 1299سهم واردات خودرو به كل واردات 
به عدد 4.000 مي رسد، اما طي 9 سال در سال 1308 

اين رقم به 6.08درصد افزايش يافت!
در زمينه واردات خودرو بايد به سال هاي جديد اشاره 
و نكته اي قابل تأمل را ذكر كنم و آن اينكه مستندات 
بانك جهاني نشان از آن دارد كه ايران در دوران جنگ 
تحميلي، بدهي هاي گذش��ته از زمان ش��اه را حتي 
باوجود هزينه هاي ناخواسته تحميلي ناشي از جنگ 
پرداخت مي كرده و چنان خوش حسابي از خود نشان 
داد كه اعتبارات اسنادي گشايش شده در آن دوران 
كاماًل از نقطه نظر نظام تأمين مالي جهان قابل اعتماد 
بود. پس از اتمام جنگ تحميلي، با خيزش آمال ها كه 
زنده ياد دكترحبيبي در يك سخنراني خود به صورت 
دقيق به آنها اش��اره مي كند، با تصميم هاي اش��تباه 
بسياري روبرو شديم. با از زير غبار درآوردن واژه هايي 
چ��ون »واردات ب��دون انتقال ارز!« و پول پاش��ي در 
قالب 5000 دالر ارز به هر شناسنامه و... و طرح هاي 
زيربنايي مطالعه نشده و خارج از ظرفيت عملي اقتصاد 
و نبود امكان جذب آنها، كش��ور با بدهي سنگين در 
قالب وام هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت روبرو 
ش��د. براس��اس آمار بانك مركزي، در سال هايي اين 
بدهي به بيش از 23ميليارد دالر رسيد و امكان ايفاي 
تعهدات و پرداخت اقس��اط بدهي از كشور سلب شد. 
از اين رو كشور در نظام مالي جهان بي اعتبار گرديد و 
كار به جايي رسيد كه اعتبارات اسنادي گشايش شده 

اگر تضمين بانك مركزي را نداشت مورد پذيرش قرار 
نمي گرفت. ازجمله محصوالتي كه حجم قابل توجهي 
از منابع ارزي را بلعيد، واردات خودرو بود. براس��اس 
مس��تندات آمار بانك مركزي و گمرك ايران، در بازه 
زمان��ي 1369 ت��ا 1372در قال��ب واردات خودرو و 
قطع��ات بيش از 12درصد مناب��ع حاصل از صادرات 
نفت، ارز از كشور خارج شد. قابل توجه است كه برخي 
مس��ووالن توجيه س��اده گرايانه اي را به كار گرفتند: 
»براي ارتقاي كيفيت خودرو داخلي«. مش��ابه آنچه 

امروز  روبرو هستيم. 
بر اثر همه مش��كالتي كه براي كش��ور حادث شد، به 
اجبار يك ص��ورت قانوني براي آن فراهم ش��د و آن 
تصويب قانون موس��وم به »قانون خ��ودرو« بود كه با 
منطق علمي هزاران فرسنگ فاصله دارد. اينها محور 

اصلي عقب ماندن توسعه كشور است.
 برخي كارشناسان اقتصادي راحت تر كردن تجارت را 
به سود كشور مي دانند و مي گويند از اين راه مي توان 

توليدات را رقابتي كرد.
بارها عرض كرده ام بحث رقابتي كردن و فرياد زدن 
عليه انحص��ار، تاكنون تنها دس��تاوردش تضعيف 
توليد داخل و وابستگي بيش��تر اقتصاد بوده است. 
برخ��ي اقتصاددانان گفتند با ب��اال رفتن قيمت ارز، 
صادرات افزايش مي يابد، اما هيچگاه توضيح ندادند 
چرا با وجود چندبار افزايش شديد قيمت ارز، اقتصاد 
واردات محورتر ش��د؟ ما از بيش از يك قرن تاكنون 
نتوانستيم راهبرد درست توسعه داشته باشيم. براي 
كشوري كه در نظام اقتصادي فناورانه به هر دليلي 
عقب مانده اس��ت، رقابت در ب��ازار بين المللي بايد 
هدف قرار گيرد و ن��ه رقابت مخرب در بازار داخلي. 
اگر اينچنين است چرا باوجود بيش از 1500واحد 
تولي��دي فرآورده ه��اي لبن��ي، 167واح��د توليد 
موتورس��يكلت، 69 واحد توليد خ��ودرو، 23واحد 
توليد تلويزيون يا 19واحد توليد فعال و دردس��ت 
اجراي متانول و... ش��اهد كاهش قيمت نيس��تيم؟ 
اين رويه پوپوليس��تي مبتني بر خري��د محبوبيت 
توس��ط برخي دولتمردان و برخ��ي از قانونگذاران 
كام��اًل غيرمنطق��ي اس��ت. اين نحوه عم��ل باعث 
خسارت جمعي به جامعه شده و مي شود، كمااين كه 
اين حقيقت در كشور به وضوح قابل مشاهده است.
ش�مابهاينموضوعاش�ارهكرديدكهنظام
مانعتوسعهكشورنيس�ت،دراينبارهبيشتر

توضيحدهيد.
در هر نظام��ي در جهان، يك نقط��ه تصميم گيري 
فراي همه قوا وجود دارد، حتي در كشورهايي كه به 
سطوح باالي توسعه يافتگي، صنعتي شدن با فناوري 
باال و دموكراس��ي بالغ شده نايل شده اند. حال بحثي 
بر س��ر اينكه كدام مدل بهتر است ندارم و كارشناس 
حوزه سياسي هم نيستم. ما در كشور خود يك نقطه 
انتهايي را براي تصميم گيري داريم. دولت ها در ايران 
بارها به رهبري مراجعه كرده اند و كمك طلبيده اند، 
آخرين آن هم مجوز ايش��ان به دولت براي كاستن از 
سهم صندوق توسعه ملي است يا به تازگي هم براي 
هزينه هاي ناشي از سيل. صندوقي كه براي صيانت 
از ثروت بين النسلي بود و اكنون تبديل به قلكي شده 
كه سره يا ناسره از آن اس��تفاده مي شود. اما پرسش 
اين است چرا هنگامي كه دولت ها با مشكالت روزمره 
مواجه اند، سراغ ايشان مي روند، چرا براي راهبردهاي 
اجرايي همراه با جزييات و راه حل هاي عملي دقيق به 

ايشان براي كسب مجوز مراجعه نكرده اند؟ 
ادامهدرصفحه9
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 تجارت ايران و چين
 نصف شد

مبادالت تجاري ايران و چين در دو ماهه نخست 
سال جاري ميالدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل نصف شده و به 3.471 ميليارد دالر رسيده 
است.  جديدترين آمار منتشر شده از سوي گمرك 
چين نشان مي دهد مبادالت تجاري اين كشور 
با ايران در 2 ماهه نخس��ت سال جاري ميالدي 
افت 49 درصدي داش��ته و ب��ه 3.471  ميليارد 
دالر رسيده است. در ماه هاي ژانويه و فوريه سال 
ميالدي گذشته ارزش تجارت ايران و چين 6.8 
ميليارد دالر اعالم شده بود. صادرات چين به ايران 
در اين دوره و واردات از ايران كاهش داشته است.
چين در ماه ه��اي ژانويه و فوريه امس��ال 2.32 
ميليارد دالر كاال از اي��ران وارد كرده كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه 
34 درصدي داش��ته است. واردات چين از ايران 
در مدت مشابه س��ال قبل 3.515 ميليارد دالر 
اعالم شده بود. صادرات چين به ايران در دو ماهه 
نخس��ت امس��ال نيز 65 درصد افت داشته و به 
1.151 ميليارد دالر رسيده است. در مدت مشابه 
س��ال قبل 3.285 ميليارد دالر كاالي چيني به 

كشور وارد شده بود.

تخصيص دو ميليارد دالر از 
منابع صندوق براي سيل زدگان

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره 
به موافقت كلي مقام معظم رهبري با درخواست 
برداش��ت 2 ميليارد دالري از صندوق توس��عه 
ملي به منظور جبران خسارت سيل گفت: قرار 
اس��ت گزارش ميزان خسارت تهيه و پس از آن، 

درخواست نهايي شود.
مرتضي شهيد زاده رييس هيات عامل صندوق 
توسعه ملي، درمورد اينكه گفته شد رييس جمهور 
درخواس��ت برداش��ت 2 ميليارد يورو از منابع 
صندوق توسعه ملي را براي جبران خسارت ناشي 
از سيل اخير به مقام معظم رهبري داده اند اظهار 
داشت: رييس جمهور 2 ميليارد دالر درخواست 
كرده اما هنوز از س��وي مقام معظم رهبري هيچ 

اجازه اي به صندوق واصل نشده است.
ريي��س هي��ات عامل صن��دوق توس��عه ملي 
خاطرنشان كرد: از دفتر رياست جمهوري به تمام 
اعضاي ستاد بحران اعم از وزير نيرو، كشاورزي، 
كشور، صنايع و معادن، سازمان هاي مربوطه گفته 
شده كه گزارش برآورد دقيق از سيل تهيه شود و 
در اختيار مقام معظم رهبري قرار گيرد تا ميزان 
خس��ارت وارده مشخص و براس��اس آن دستور 

پرداخت منابع از صندوق صادر شود. 
وي با بيان اينكه تاكنون هيچ اذن برداش��تي از 
س��وي مقام معظم رهبري به دست ما نرسيده 
اس��ت يادآور ش��د: امروز نامه اي كه به دس��ت 
رياست جمهوري رسيده نشان مي دهد موافقت 
كلي با درخواست رييس جمهور انجام شده منتهي 
در كنار آن دستور بررس��ي و برآورد خسارت را 
داده ان��د.  وي ادامه داد: اذن م��ورد نظر را خودم 
ندي��دم اما دفتر رياس��ت جمهوري اعالم كرد با 
توجه به نظر موافق مقام معظم رهبري اين امور 
انجام شود چرا كه مراحلي دارد و در وهله اول به 
رييس جمهور ابالغ شده و بعد از ان به ما مي رسد. 

شهيدزاده در مورد ميزان برآورد خسارت ها گفت: 
آنطور كه خواسته شده قرار است ظرف چند روز 
آينده و احتماال تا پايان هفته گزارش خس��ارت 
سيل ارايه شود كه البته برخي از گزارش ها آ ماده 
شده و برخي ديگر نيز نياز به دقت نظر بيشتر دارد. 

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد 
طرح مجلس براي جبران خسارت سيل زدگان 
و موضوع برداشت 2 ميليارد يورويي از صندوق 
توسعه ملي عنوان كرد: به دليل آنكه مقام معظم 
رهبري دس��تور اس��تفاده از منابع صندوق را با 
توجه به درخواست رييس جمهور داده اند به نظر 

مي رسد اين موضوع متوقف شده است. 

 استقرار سامانه هاي شفافيت 
در اولويت  وزارت كار 

محم��د ش��ريعتمداري، وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي گف��ت: در وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي سامانه هاي شفافيت را براي اطالع رساني 
در دو بخش شبكه مديريت كشور و مردم راه اندازي 
كرده ايم و 6 س��امانه در همي��ن چند ماه به نقاط 
خوبي رس��يده اند و بايد كار خ��ود را با قوت ادامه 
دهند. همچنان سامانه هاي شفافيت در اولويت 
هستند و سپس ساير سامانه ها با زير ساخت هاي 
الكترونيكي موجود در وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مورد توجه ما هستند . وي تصريح كرد: 
در حوزه ارزيابي، عملك��رد خدمات خوبي انجام 
شده و اميد است در اين حوزه تحوالتي ايجاد شود 
و كنترل ها در ارزيابي عملكرد ها بايد محتوايي تر 
و روش ها و اص��ول جديدي در اي��ن بخش وارد 
ارزشيابي ها درحوزه هايي مانند حسابرسي ها شود 
. در بخش هاي گ��زارش عملكرد نيز بايد بتوانيم 
نگاهي با تلفيق بررسي كيفي فعاليت مديران را به 
همراه آثار شاخص هاي كميت پذير داشته باشيم و 
در ادامه مسير به اين نوع نتايج ارزيابي تكيه كنيم .

وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: اداره كل 
اشتغال اتباع خارجي نيز همواره مورد توجه وزارت 
كار بوده اس��ت و به جز وظايف وزارت كش��ور در 
كنترل اين موارد در اين ايام، شاهد دوره جديدي 
از عملكرد اين اداره كل درحوزه اشتغال در سراسر 
كشور خواهيم بود. در برخي زمينه ها ضرورت دارد 
از اين پتانسيل براي حل مشكالت استفاده كنيم 
چون يكي از نشانه هاي توسعه يافتگي كشورها را 
آزادي حركت سرمايه نيروي كار ماهر، تكنولوژي و 
كاال در كشورها مي دانند و طبيعتا بايد ما نيز جريان 
س��يال اعزام نيروي كار ماهر داخلي به خارجي و 
خارجي به داخلي را با اصول و ضوابط دنبال كنيم .
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هزارو203ميليارددالررسيد؛درحاليكهطي20سالدرچينباحدود320ميليارددالردرسرمايهگذاريكهازمنابعمختلففراهمكردند،بيشاز
200ميليونشغلتازهايجادنمودند،اماماعاجزماندهايمكهبااينحجمعظيمازمنابعدراختيار،30ميليونشغلجديدايجادكنيم!حالبايدپرسيد

اينسرمايهدركجاهزينهشدهاست؟
مسووالننيزكمتراينرقمراباوردارندكهميتواندتاحديناشيازعدمتالشآنهابرايجبرانناتوانيهايابرعهدهنگرفتنمسووليتشانباشد.
مانفتاس�تخراجوبخشيازآنراصادرميكنيم،بخشديگرراهمبهش�كلفرآوردهها،سوختنيروگاهها،خوراكپتروشيميها،پااليشگاهها،
گرمايشخانهها،كارخانههاوتوليدبرقمورداستفادهقرارميدهيم.تنهامنفعتنفتوديگرسوختهايفسيليبراياقتصاد،فروشوصادراتخام
آننيست،مصرفداخلوانرژيارزانهمنيازتوسعهكشوراستكهدرمحاسباتلحاظنميشود.اينهابهنوعيمجموعيارانههايپنهانياستكه
بهصورتمستقيموغيرمستقيمدراقتصادتزريقميشود.چنينامكانيدرمالزيوژاپننيست،زيرانفتندارند.درهرصورت،وقتيمجموعهاين

ثروتمصرفشدهمحاسبهميشودبهسههزارو203ميليارددالرميرسيم.

برش
كمبودمنابعبرايتوسعهواهياست

ري
شا

ماف
هنا

س:ب
عك



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

سهشرطاجرايعملياتبازارباز

افزايشفروشارزدرآستانهبرگزاريمجامعشركتهايپتروشيمي سيگنالرييسكلدالرراپايينكشيد 

تمديد مهلت استفاده از مشوق ارزي تا شهريور  ۹۸

اجراي عمليات بازار باز در گام دوم

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
بازار ارز و طال و س��كه روز يك شنبه 25 فروردين 98، 
همچنان به روند نزولي در برخي ارزها، و ثبات نسبي 
در برخي شاخص ها ادامه مي دهد و اين موضوع نشان 
مي دهد كه متاثر از انتشار خبر استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي براي كمك به سيل زدگان و فروش آن در 
بازار و جمع آوري ريال باعث افزايش عرضه ارز و كاهش 
نرخ ها خواهد ش��د و فعاالن ب��ازار مي گويند كه روند 
كاهش يا ثبات نرخ هاي ارز و طال و س��كه متاثر از اين 
موضوع بوده و ممكن است سبب كاهش قيمت ارز در 
روزهاي آينده شود، اما به گفته رييس  كل بانك مركزي، 
اين بانك بيش از هرچيز بر حفظ ثبات در بازار ارز تاكيد 
دارد و لذا نمي توان انتظار كاهش شديد نرخ ها را داشت. 
به گزارش »تعادل«، برخي فعاالن بازار نيز مي گويند 
كه بازارس��ازي و نظارت بانك مركزي بر بازار و تزريق 
منابع صندوق توسعه ملي را بايد در كنار اخباري كه در 
ارديبهشت 98 باعث اثرگذاري بر بازار طال و ارز مي شود، 
در نظر گرفت. زيرا اخب��اري مانند تحوالت مربوط به 
معافيت هاي خريد نفت از ايران توسط مشتريان نفتي 
نيز مي تواند بر بازار اثرگذار باشد. ضمن اينكه بايد توجه 
داش��ت كه تقاضا براي واردات و مصرف، قدرت خريد 
مردم و نرخ رشد مصرف بخش خصوصي نيز بر ميزان 
تقاضا در بازار اثرگذار بوده و مي تواند موجبات كاهش 

تقاضا و ثبات نرخ ارز را به همراه داشته باشد. 
در بازار س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به 13 هزار و 500 
تومان و يورو به 15 هزار و 250 تومان رسيد. همچنين 
ميانگين نرخ هاي ارز سنا براي روز شنبه نيز به ترتيب 
براي دالر 13ه��زار و 788تومان، يورو 15 هزار و 519 
تومان، پوند 17 ه��زارو 747 توم��ان، درهم 3730، 

ليرتركيه 2498، يوآن 2076 تومان اعالم شد.
همچنين قيمت هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
يك پله 100 توماني ديگ��ر هم كاهش يافت و نرخ به 
13500 تومان رسيد.. بر اين اساس قيمت دالر اكنون 
به ميانه كانال 13 هزار توماني رس��يده است تا يك بار 
ديگر سناريوي عبور از مرز 14 هزار تومان را كنار بزند.

بر اين اساس قيمت هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
براي خريد 13,400 تومان و ب��راي فروش 13,500 
تومان است.همچنين هر يورو نيز براي خريد 15,200 

تومان و براي فروش 15,300 تومان است.
در جريان معامالت بازار طالي تهران نيز قيمت سكه 
طرح جديد روز يك شنبه 25 فروردين 98 به 4 ميليون 
و 770 هزار تومان تا 4 ميليون و 820 هزار تومان رسيد. 
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 4 ميليون و 600 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 
620 تا 2 ميليون و 770 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون 
و 700 تا 1 ميليون و 780هزار تومان و سكه يك گرمي 
930 هزار تومان داد و ستد شد. از سوي ديگر، هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني 1290 دالر و 50 س��نت و هر 
گرم طالي 18 عيار نيز 434 هزار و 459 تومان و مظنه 
مثقال 17 عيار 1 ميليون و 877 هزار تومان معامله شد. 
به گفته بيشتر فعاالن، مهم ترين عاملي كه زمينه ساز 
كاهش بيشتر قيمت دالر ش��د، افت نرخ حواله درهم 
بود. ديروز برخي فعاالن از افت نرخ حواله درهم تا مرز 
3 هزار و 700 توماني خبر دادند كه حدود 100 تومان 
كمتر از روز پنج ش��نبه بود. با اين قيمت درهم، ارزش 
دالر در بازار داخلي مي توانست حتي به زير 13هزار و 

600 تومان برسد.

  تحليل افت دالر در كانال 13 هزار 
روز يك شنبه 25 فروردين 98، نرخ نقدي بازار آزاد ارز 
كاهشي بود و دالر در در ادامه مسير نزولي به 13700 
تومان و سكه به كمتر از 4ميليون و 700 هزار رسيد و 
اگرچه در ساعات اول صبح يك ش��نبه دالر 13850 
تومان معامله شد اما در ساعات بعد تا 13700 تومان 
كاهش يافت. قبل از ظهر دالر نقدي 13800، يورو اروپا 
15600، درهم امارات 3745، نرخ حواله يوان 2030 و 

نرخ حواله لير تركيه 2420 تومان اعالم شد. 
 يكي از كارشناسان بازار ارز گفت: پس از مايوس شدن 
دالالن از داغ كردن نرخ دالر به دنبال جو رواني هفته 
گذشته و عقب نشيني دالر از سطح 14 هزار تومان در 

روزهاي پايان هفته گذشته، سرعت بيشتري را در مسير 
نزولي در پيش گرفته است. 

در اي��ن خص��وص رييس بان��ك مركزي در پس��ت 
اينس��تاگرامي بار ديگر بر اجراي عمليات بازار باز در 
اقتصاد كشور و لزوم برداش��ت از منابع ارزي صندوق 
توسعه ملي براي جبران خسارت هاي سيل تاكيد كرد 
كه اين دو خبر نيز مي تواند به ثبات بازار ارز كمك كند. 
همتي افزود: به منظور تامين ريال مورد نياز در مناطق 
س��يل زده از مناب��ع ارزي صندوق توس��عه ملي براي 
ثبات سازي در بازار استفاده خواهد كرد. اين موارد در 
كنار تخليه شوك رواني هفته گذشته در نزول نرخ دالر 

موثر بوده است.

  تحليل طالي آبشده
يك كارشناس طال نيز گفت: در بازار طال نيز نرخ مظنه 
مثقال 17 عيار يا طالي آبش��ده بعد از حركت نزولي 
نسبتا قوي به خط روند صعودي بلندمدتي كه داشت 
رس��يده و توانس��ت تا محدوده 1 ميليون و 900 هزار 
تومان صعود كن��د. در اين روند قيمتي، كف حمايتي 
1835 بس��يار مهم اس��ت و لذا از روز شنبه، برگشت 
قيمت طالي آبشده از همين سطح قيمتي رخ داده و 
نرخ مثقال طالي 17 عيار را كاهش داده است. در حال 
حاضر حمايت خط روند صع��ودي بلندمدت را براي 
آبش��ده داريم و در صورتي كه قيمت بتواند باالي اين 
خط روند تثبيت شود، حركت خوبي به سمت اهداف 1 
ميليون و 950 هزار و باالي 2 ميليون و 30 هزار تومان 

را خواهيم داشت.

  فروش ارز پتروشيمي در فصل مجامع
به ب��اور برخي فعاالن ب��ازار، افزايش عرضه مهم ترين 
عامل كاهنده نرخ ارز بود و از نظر آنها، اين عرضه بيشتر 
از طريق فروش ارز برخي از ش��ركت هاي پتروشيمي 
صورت گرفت. به گفته آنه��ا، زماني كه قيمت دالر با 
سرعت زيادي كاهشي مي شود، معموال عرضه مناسبي 
صورت گرفته و كاهش تقاضا براي افت شديد قيمت ارز 

كشور هاي همسايه هم كافي نيست.
در كنار اين، شماري از كارشناس��ان عنوان كرده اند، 
شركت هاي پتروشيمي به دليل پيش رو بودن مجامع 
خود تمايل دارند منابع ريالي خود را تقويت كنند و آماده 

پرداخت سودهاي ساالنه شوند.
براس��اس اظهارات برخي بازيگ��ران بورس، وضعيت 
شركت هاي پتروشيمي و نسبت P/ E )قيمت به درآمد( 
آنها نيز مناسب است و در صورتي كه همكاري مناسبي 
با بانك مركزي براي عرضه ارز درهم نداشتند، قيمت 

درهم نمي توانست كاهش زيادي را تجربه كند.

  عامل دوم كاهش دالر
در حالي كه عده اي از فعاالن بر عرضه درهم توس��ط 
شركت هاي پتروشيمي تاكيد مي كنند و نوسانات هفته 
گذش��ته بازار داخلي را نيز به اختالل در عرضه درهم 
نسبت مي دهند، گروهي ديگر از فعاالن، كاهش قيمت 
دالر در ابتداي هفته را به عامل ديگري نسبت مي دهند.

از نظر گروه اخير، س��يگنال رييس كل بانك مركزي 
مبني بر اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي 
جبران بخشي از خسارت به س��يل زدگان، انتظارات 
معامله گران ارزي را تحت تاثير قرار داد و موجب شد كه 

فروش ها افزايش پيدا كند.

  داليل كاهش قيمت دالر در بازار
در صورتي كه از منابع ارزي صندوق اس��تفاده ش��ود، 
ميزان فروش ارز در بازار افزايش پيدا مي كند تا منابع 
ريالي الزم تامين  شود. براساس چنين انتظاري، برخي 
معامله گران فروش هاي ارزي خود را باال بردند. افزايش 
فروش هاي ارزي در صورتي انجام شده كه در ميانه هاي 
هفته گذشته كمتر معامله گري حاضر به فروش دالر 
بود و بار سمت عرضه بيشتر روي شانه هاي صرافي هاي 

بانكي قرار گرفته بود.
عرضه و تقاضا در آن مقطع زماني حالت دوراني نداشت 
و بيشتر ارزهاي خريداري ش��ده با انتظار رشد بيشتر 
قيمت دپو مي شد. با اين حال از روز چهارشنبه با تقويت 

عرضه درهم، قيمت ها در بازار داخلي نيز تعديل شده اند. 
برخي فعاالن انتظار دارند با آغاز به كار بازار متشكل ارزي 
شرايط معامالتي شفاف تر شود و نوسان گيران نتوانند 

با ايجاد جو رواني پيرامون اخبار نوسان گيري كنند.
اين در حالي اس��ت كه افزايش��ي هاي بازار همچنان 
اعتقاد داشتند كاهش قيمت دالر بيشتر اصالح قيمتي 
بوده اس��ت و معامله گران در حال سوخت گيري براي 
افزايش قيمت هاي بعدي هس��تند. اي��ن عده عنوان 
مي كردن��د، پس از انتش��ار خب��ري از منابع خارجي 
مبني بر درگيري هاي جديد در سوريه خريدها در بازار 

افزايش يافت.
اين در حالي بود كه عده ديگري باورداشتند، كاهش 
قيمت ابتداي روز ش��نبه به اندازه اي نوسان گيران را 
دچار ضرر كرده بود كه آنها در ساعات انتهايي روز سعي 
داش��تند با برخي خريدها در معامالت اعتباري كمي 
قيمت دالر را باال بياورند. صرافي هاي بانكي نيز عرضه 
خود را در كانال 13 هزار و 700 توماني كليد زدند و در 
ساعات انتهايي روز، حتي قيمت فروش را تا 13 هزار و 

600 تومان پايين آوردند.

  جزييلات طلرح حلذف دالر از معاملالت 
بين المللي

اين در حالي اس��ت كه 45 نفر از نمايندگان مجلس با 
تهيه طرحي خواس��تار حذف كامل دالر از معامالت 

دولتي و بخش خصوصي شدند.
در طرح نمايندگان آمده اس��ت: بع��د از پايان جنگ 
جهاني دوم، امريكا كه از طرف��ي پيروز جنگ بود و از 
طرفي هم از عمده كشورهاي درگير در جنگ طلبكار 
بود، با راه اندازي سيستم پولي برتون وودز و استفاده از 
سيستم پشتوانه دالر براي ساير ارزها، دالر خود را پول 
غالب معرفي نمود و كشورهاي جهان نيز به دنبال ثبات 
پول خود از طريق يك پول بين المللي و نسبتا باثبات 

مانند دالر بودند. 
امريكا با چاپ دالر بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد 
جهاني عينيت بخشيده و با استفاده از اين ابزار مخالفان 
خود را دچار نابس��اماني اقتصادي كرد اما سال ها بعد، 
كشورهاي اروپايي جهت برون رفت از تسلط دالر امريكا 
بر اقتصاد خود و ايجاد اتحاديه مشترك اروپايي، اقدام به 

راه اندازي واحد پولي يورو نمودند.
كشورهاي بزرگ ديگر مانند چين نيز با مكانيزم هاي 
مختلف خ��ود را از زير يوغ دالر تا حدودي خارج كرده 
است. متاسفانه كشورهاي در حال توسعه به خاطر سهم 
اندك خود از اقتصاد بين المللي و تجارت جهاني هنوز 
در مقابل دالر كه امروز يك ابزار سياس��ي است نه يك 
واحد پولي، ضربه پذير هستند كه نمونه آن نوسان  اخير 

اقتصاد ايران در سال جاري است. لذا، جهت استقالل 
اقتصادي و مقاوم ش��ده اعتماد ملي كش��ور در مقابل 
دالر سياسي لزوم طرحي در اين ارتباط ضرورت دارد 
كه جهت حل اين مشكل طرح حذف دالر از معامالت 

بين المللي ارايه مي شود.

  طرح حذف دالر از معامالت بين المللي
ب��ه موجب اين قان��ون كه در 60 روز پ��س از تصويب 
الزم االجرا خواهد بود. هرگونه معامله دولتي و خصوصي 
با دالر ممنوع است. دارندگان دالر تا تاريخ اجراي اين 
قانون فرصت دارند دالر خود را به كاال و ريال يا س��اير 

ارزها تبديل كنند.
از تاريخ اجراي اين قانون هر گونه دالر امريكا در ايران 
در حكم ارز قاچاق محس��وب مي شود و دستگاه هاي 
مسوول موظفند با هر گونه دالر مكشوفه و نگهدارندگان 

آن برابر قوانين قاچاق كاال و ارز برخورد نمايند.
وزارت امور خارجه مكلف اس��ت با رايزني مس��تمر و 
فشرده با كشورهاي مختلف به ويژه كشورهايي كه مورد 
تحريم اياالت متحده قرار گرفته اند ايجاد ائتالف جهاني 
براي تحريم دالر و حذف دالر از معامالت بين المللي را 
پيگيري و گزارش پيشرفت كار را هر 3 ماه به كميسيون 

مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.
تبصره: اين قانون عطف به ماس��بق نمي ش��ود، لكن 
قراردادهايي كه پيش از تصويب اين قانون منعقد شده 
و ما به ازاي آن دالر است در هنگام تمديد يا تجديد، بايد 

به ارزهاي ديگر تغيير يابد.
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه احتمال 
تصويب و اجراي چنين قانوني، به دليل مشكالتي كه 
در بازارهاي نفت، طال و ارز، معامالت بانكي، تجارت با 
كشورها، حفظ ذخاير ارزي، مسافرت ايرانيان به خارج 
و... وجود دارد بعيد است زيرا اين موضوع باعث خواهد 
شد كه تقاضا براي ساير ارزها افزايش يافته و كارمزد قابل 
توجهي براي تبديل دالر به ساير ارزها در داخل و خارج 
ايجاد شود. از سوي ديگر، به دليل نوسان ساير ارزها و 
قدرتمند شدن دالر در برابر ساير ارزها، تمايل به حفظ 
ذخيره ارزي به صورت دالر بيشتر است و نگهداري ساير 
ارزها نيز هزينه ها و عدم النفع قابل توجهي را به بازرگانان 

و شركت ها وارد خواهد كرد.

  تمديلد مهللت اسلتفاده از مشلوق ارزي 
تا شهريور ۹۸

همچنين عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران از تمديد 
مهلت استفاده از مشوق ارزي تاشهريور98 خبر داد و 
گفت: به زودي در سامانه جامع تجارت، پنجره اي جديد 
براي تبادل ارز صادركننده با واردكننده ايجاد مي شود.

محمد الهوتي در گفت وگو با مهر با اشاره به تصميمات 
جديد ارزي بانك مركزي براي تس��هيل بازگشت ارز 
حاص��ل از صادرات، گفت: موض��وع تاكيد بر ضرورت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، از 22 فروردين 97 كليد 
خورده و با وجود اينكه در روزهاي ابتدايي اعمال آن، 
روش »واردات در مقابل صادرات« و واگذاري ارز حاصل 
از صادرات به واردكنندگان، در تمام بخشنامه ها آورده 
ش��ده بود، اما عماًل تا آذر و دي ماه سال 97 هيچ گونه 
كارايي نداشت و به نوعي اجرايي نشده بود؛ بنابراين آن 
دسته از صادركنندگاني كه قصد داشتند خارج از سامانه 
نيما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در 

عمل نمي توانستند رفع تعهد ارزي نمايند.
عض��و كميته ارزي ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي ايران، افزود: با شكل گيري نشست هايي كه 
در ابتدا از س��وي مجلس كليد خورد و بعد هم در اتاق 
بازرگاني ايران با حضور نمايندگان گمرك جمهوري 
اس��المي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك 
مركزي، به كار خود ادامه داد، نشس��ت هاي هفتگي از 
اواس��ط دي ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به 
تعاملي كه ميان اعضاي دولت و بخش خصوصي وجود 
داشت و ارتباط خوبي كه شكل گرفت، بسياري از اين 
مشكالت برطرف گرديد تا در نهايت، سقف و كف واردات 
برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات كه 
سه ماه اعالم شده بود نيز تا پايان سال تمديد شد؛ ضمن 
اينكه يكس��ري مشوق هايي براي كس��اني كه ارز را به 

چرخه اقتصاد برگردانند نيز در نظر گرفته شد.
وي تصريح كرد: بر اساس تصميم جديد بانك مركزي، 
مهلت استفاده از بسته مشوق ارزي تا پايان شهريورماه 
98 ني��ز تمديد و در كن��ار آن، روش واردات در مقابل 
صادرات نيز عماًل اجرايي ش��ده است كه البته اين دو 
تصميم، خروجي نظرات و تش��ريك مساعي فعاالن 
اقتصادي در اتاق بازرگاني اي��ران و نمايندگان دولت 
ب��ود و در نهايت، واگ��ذاري ارز حاص��ل از صادرات به 
واردكنندگان نيز به همين منظور مصوب و اجرايي شد 
كه بر اين اساس، خوشبختانه بانك مركزي نيز از روند 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در 
پايان سال 97 اعالم رضايت كرده و بر اساس آماري كه 
اعالم نموده حدود 2.5 ميليارد دالر از ارز صادراتي به 

اين روش برگشت خورده است.
به گفت��ه الهوتي، در عين حال بس��ياري از كاالهايي 
كه با ارز حاصل از صادرات، از س��وي واردكنندگان به 
كشور وارد شده بود نيز تا پيش از اين، در سامانه جامع 
تجارت ثبت نش��ده بود كه با شرايطي كه اعالم شده، 
واردكنندگان توانس��تند اين كاالها و واردات صورت 

گرفته خود را ثبت كرده و شفاف سازي نمايند.

عمليات بازار باز به صورت جدي در دس��تور كار بانك 
مركزي ق��رار گرفته و آيين نامه اجراي��ي آن در انتظار 

تصويب در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار است.
به گزارش ايِبن��ا، با تصميم ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي در مهرماه سال گذشته، بانك مركزي مجاز به 
عمليات بازار باز شد و اجازه يافت براي اعمال سياست 
پولي، نس��بت به خريد و فروش اوراق مالي اس��المي 
منتشره توسط دولت اقدام كند. اجراي سياست عمليات 
بازار باز در سال جاري به صورت جدي تري در دستور كار 
بانك مركزي قرار گرفته و عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي نيز از ابتداي سال چندين بار بر توجه ويژه 

به عمليات بازار باز تاكيد كرده است.
منظور از عمليات بازار باز فعاليتي است كه در آن بانك 
مركزي ب��ا خريد و فروش گروه خاص��ي از اوراق بهادار 
تالش مي كند تا اهداف سياس��تي خود در بازار پول را 
اعمال كند. عوامل اقتصادي در ورود و خروج در اين بازار 
و در مش��اركت در عمليات بانك مركزي آزاد هستند، 
يعني از يك سو بانك مركزي اختيار دارد كه به خريد و 
فروش اوراق اقدام كند و از سوي ديگر بانك ها نيز اختيار 
دارند كه اين اوراق را بخرند يا بفروشند. هدف عمليات 

بازار ب��از مديريت نرخ هاي بهره كوتاه مدت در بازار بين 
بانكي در راستاي دستيابي به اهداف نهايي مانند كنترل 

تورم است.
كامران ندري كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو 
با ايِبنا، درباره عملياتي كردن سياس��ت بازار باز، اظهار 
داشت: اجراي سياس��ت بازار باز آن طور كه به صورت 
كالسيك در دنيا اعمال مي شود، در كشور ما امكان پذير 
نيس��ت، اما همين ش��روع انتش��ار اوراق بهادار دولتي 

فوايدي دارد.
وي با بيان اينكه دولت با توجه به ش��رايط اقتصادي، با 
كسري بودجه مواجه اس��ت، افزود: يك راه جبران اين 
كسري كه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و در ايران 
تاكنون بنا به داليلي از آن استفاده نشده، انتشار اوراق 
بهادار دولتي است. دولت مي تواند براي تامين كسري 
بودجه از اين اوراق استفاده كند و منابع مالي مورد نياز را 
در كوتاه مدت و ميان مدت از طريق انتشار اوراق بهادار 

تامين كند.
اين صاحب نظر پولي و بانكي تصريح كرد: بانك مركزي 
بايد چارچوبي براي اعطاي خط اعتباري به بانك ها در 
نظر بگيرد و بانك ها را ملزم كند به ازاء استقراض از بانك 

مركزي وثايقي را تامين كنند كه يكي از اين وثايق، اوراق 
بهادار دولتي باشد، بنابراين بانك ها براي اينكه بتوانند 
روابط خود را با بانك مركزي تنظيم كنند با استفاده از 
منابع سپرده گذاران اين اوراق را خريداري مي كنند، در 
اين حالت فشاري بر منابع بانك مركزي وارد نمي شود 
و بانك مركزي مي توان��د به صورت محدود در اين بازار 
مداخله كند و با خريد مابقي اوراقي كه خريد و فروش 

نشده اند، نرخ اوراق را در كانال مطلوب قرار دهد.
ندري با بيان اينكه عمليات بازار باز سه گام دارد، گفت: 
گام اول انتشار اوراق توسط دولت است و در گام دوم بانك 
مركزي بايد براي استفاده بانك ها از منابع بانك مركزي 
ترتيبات��ي را تعيين كند كه يكي از اي��ن ترتيبات اخذ 
اوراق به عنوان وثيقه بابت استفاده بانك ها از منابع بانك 
مركزي است. در گام سوم نيز بانك مركزي بايد در رابطه 
با نرخ بهره يا قيمت اوراق به يك جمع بندي برس��د كه 
اگر اين سه شرط صورت گيرد عمليات بازار باز مي تواند 

شكل بگيرد و در اقتصاد كشور اثرگذار باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اكنون به نسبت دوره هاي گذشته 
زمين��ه براي عملياتي ش��دن بازار باز فراهم تر اس��ت، 
خاطرنشان كرد: از سه گام مذكور شرط اول تا حدودي 

محقق و يكسري اوراق بهادار دولتي تحت عنوان اسناد 
خزانه و ... طي دو سال گذشته منتشر شده كه مي تواند 
در سال 98 نيز توسعه پيدا كند و دولت به جاي استفاده 

از منابع صندوق توسعه اوراق منتشر كند.
ندري افزود: اكنون بانك مرك��زي چارچوب مقرراتي 
الزم را براي اينكه بانك ها بتوانند از منابع بانك مركزي 
استفاده كنند را تعيين نكرده است، بانك مركزي بايد 
آيين نامه اي را ب��ه بانك ها ابالغ كند كه بانك ها را ملزم 
كند براي منابعي كه تا به حال از بانك مركزي برداشت 
كرده اند يا در آينده برداشت مي كنند وثيقه سپاري كنند 
و وثيقه مورد نظر نيز اوراق بهادار دولتي باشد كه مقدمات 
اين آيين نامه در بانك مركزي طي و بخشنامه آن آمده 
شده و شنيده ها حاكي از آن است كه در نوبت بررسي و 

تصويب در شوراي پول و اعتبار قرار دارد.

  دولت در نرخ گذاري اوراق مداخله نكند
وي با بيان اينكه بانك مركزي باي��د درباره قيمت اين 
اوراق يا نرخ بهره به جمع بندي برسد كه به نظر مي رسد 
اين اقدام را به مرحله آخر و بعد از تصويب بخشنامه در 
ش��وراي پول و اعتبار موكول كرده است، ادامه داد: اين 

نگراني وجود دارد كه دولت در اين نرخ گذاري مداخله 
كند و قيمت گذاري را به جاي بانك مركزي، دولت انجام 
دهد كه موجب مي شود بانك مركزي نتواند به اهداف 
نهايي خود كه كنترل تورم و كنترل بازار ارز است دست 

پيدا كند.
وي با تاكي��د بر اينكه بان��ك مركزي بايد ب��ا توجه به 
پيش بيني ت��ورم براي كوتاه م��دت هدف گذاري كند، 
اف��زود: دولت تمايل دارد نرخ بهره اوراق پايين و قيمت 
آن باال باشد و ممكن اس��ت به بانك مركزي فشار وارد 
كند اما بانك مركزي بايد براس��اس شرايط اقتصادي و 
فارغ از حواشي سياسي و عاطفي تصميم گيري كند چرا 
كه وظيفه بانك مركزي كنترل تورم و حل مش��كالت 

كشور است، 
ندري در مورد انتشار اوراق توسط بانك مركزي نيز گفت: 
بانك مركزي مي تواند اوراق منتش��ر كند اما با توجه به 
اينكه دولت حجم قابل مالحظه اي از اوراق را منتش��ر 
كرده و حجم قابل مالحظه اي را نيز مي تواند در سال 98 
منتشر كند به نظر مي رسد بازار اوراق دولتي عمق الزم 
را براي عمليات بازار باز دارد و نياز به انتشار اوراق بانك 

مركزي نيست.
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بازديد مديرعامل بانك ملت 
از مناطق سيل زده لرستان

مديرعامل بانك ملت در راس هياتي از مديران ارشد 
اين بانك، به مناطق سيل زده استان لرستان سفر كرد 
و از نزديك در جريان فعاليت هاي بانك در كمك به 
مردم آسيب ديده از سيل قرار گرفت. به گزارش روابط 
عمومي بانك ملت، دكتر محمد بيگدلي در اين سفر كه 
همزمان با ارسال 7 كاميون كمك هاي نقدي اين بانك 
شاملزيرانداز، پتو، بالشت، مواد غذايي و اقالم بهداشتي 
به مناطق سيل زده اس��تان لرستان صورت گرفت، 
دس��تورات الزم را براي تامين نيازهاي سيل زدگان 
ص��ادر كرد. بر اس��اس اين گزارش، بان��ك ملت در 
ابتداي وقوع سيل در استان لرستان نيز سه كاميون 
كمك هاي غيرنقدي به اين استان ارسال كرده بود. وي 
پس از حضور در پلدختر و بازديد از محله ها و منازل 
آسيب ديده از سيل، در جلسه اي با مهندس خادمي 
استاندار لرس��تان، از نزديك از فعاليت هاي صورت 
گرفته پس از س��يل مطلع شد و گزارشي از اقدامات 
و فعاليت هاي بانك ملت در اين زمينه ارايه داد. دكتر 
بيگدلي در اين نشست اعالم كرد كه بانك ملت در كنار 
تمام كمك هاي غيرنقدي خود كه تاكنون 10 كاميون 
آن به استان لرستان رسيده است، باز هم آمادگي دارد 
تا در حد توان خود در خدمت مردم عزيز آسيب ديده 
از سيل باشد. وي با اشاره به مصوبه هيات مديره بانك 
ملت در امهال بدهي مشتريان درمناطق سيل زده، 
اعالم ك��رد كه اين امهال ب��دون دريافت هيچ گونه 

جريمه اي صورت خواهد گرفت.

بانك مركزي: درخواستي 
براي وام از IMF نداشتيم

بانك مرك��زي با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد: 
اين بان��ك هيچگاه درخواس��تي ب��راي وام به 
صن��دوق بين المللي پول ارايه نكرده اس��ت. به 
گزارش »تعادل«، در پي انتش��ار اخباري مبني 
بر درخواست دريافت وام از صندوق بين المللي 
پول، رواب��ط عمومي بانك مرك��زي اعالم كرد 
هيچگونه درخواستي از سوي اين بانك به عنوان 
نهاد مسوول در ارتباطات با صندوق بين المللي 
پول ارايه نشده است و كليه اخبار مربوطه تكذيب 
مي شود. همچنين تاكيد شد كه امسال رييس كل 
بانك مركزي نيز به علت مشغله كاري در اجالس 
بهاره صندوق بين المللي پول نيز شركت نكرد و 

سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پيش لغو كرد.

گزارش تسهيالت سال ۹7 
بانك رفاه

گزارش تسهيالت اعطايي سال 1397 بانك رفاه در 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي، بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، ضمانتنامه هاي صادره ريالي و قرض الحسنه 
اعطايي ازدواج و تهيه جهيزيه اعالم شد. به گزارش 
روابط عموم��ي بانك رفاه كارگ��ران، اين بانك طي 
سال هاي 95، 96 و 97، بالغ بر 14,289 ميليارد ريال 
تسهيالت از محل منابع بانك به بنگاه هاي كوچك و 
متوسط پرداخت كرده است. همچنين بانك رفاه در 
سال 97، در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، 
مسكن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و متفرقه بالغ 
بر 335,265 ميليارد ريال تسهيالت اعطا كرده است.
اين بانك طي سال هاي 96 و 97، تعداد 26,488 فقره 
تسهيالت قرض الحسنه مشاغل خانگي، اشتغال زايي 
و كارفرمايان طرح ه��اي مدد جويي به مبلغ بيش از 
3,049 ميليارد ريال به معرفي شدگان كميته امداد 
امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي پرداخت كرده اس��ت. بانك رفاه 
همچنين در سال 1397، بيش از 2,646 ميليارد ريال 
تسهيالت از محل منابع قراردادهاي سپرده گذاري 
صندوق توس��عه ملي اعطا كرده است. بر اساس اين 
گزارش، بانك رفاه در سال 97، بالغ بر 43,728 ميليارد 
ريال انواع ضمانتنامه هاي ريالي به تعداد 54,502 فقره 
صادر كرده است. همچنين شعب اين بانك از محل 
سپرده هاي قرض الحسنه نزد خود و در سال 97، تعداد 
59,679 فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه 
جهيزيه به مبلغ 9,231,565 ميليون ريال پرداخت 
كرده است. اين گزارش حاكي اس��ت، بانك رفاه در 
س��ال 97، بالغ بر 20,263 ميليارد ريال تسهيالت 
بابت طرح هاي فعال حوزه اعتباري اعطاء كرده است.

امداد رساني بانك پاسارگاد 
در مناطق سيل زده 

آقاي اس��ماعيل دوس��تي عضو هي��ات عامل بانك 
پاسارگاد در بازديد از مناطق سيل زده استان لرستان 
با آقاي خادمي استاندار لرستان ديدار كرد و از سوي 

بانك پاسارگاد براي امدادرساني اعالم آمادگي كرد. 
در اين ديدار آقاي خادمي استاندار لرستان وضعيت 
مناطق سيل زده را تشريح كرد و از مسووالن بانك هاي 
كشور درخواس��ت نمود كه در عرصه كمك به مردم 
آسيب ديده از سيل حضور يابند. اسماعيل دوستي، 
عضو هيات عامل و نماينده بانك پاس��ارگاد در اين 
ديدار آمادگي خود را براي امداد به مردم س��يل زده و 
به ويژه همكاري در زمينه بازس��ازي مدارس، مراكز 
خدمات رسان عمومي و كمك هاي مستقيم به مردم 
اعالم نمود. وي از طرف مديرعامل و مديران ارشد بانك 
پاسارگاد از پلدختر و معموالن بازديد نمود و تصريح 
كرد: خسارات وارده بسيار سنگين و غير قابل تصور 
است، اما حضور نيروهاي مردمي، سپاه و ارتش بسيار 
پر رنگ است و مسووالن دولتي پاي كار هستند ولي 
خسارات و نگراني مردم به حدي زياد است كه تالش 
وافر مي طلبد. پيش از اين نيز بانك پاس��ارگاد، پيرو 
اطالع رساني هاي قبلي درخصوص همدلي و همراهي 
موثر اين بانك با هم وطنان آسيب ديده از سيل اخير 
در مناطق مختلف، ضمن تداوم تمهيد و تالش براي 
تأمين و تحويل نيازهاي ضروري و فوري هم وطنان، 
رسالت و وظيفه اساسي و بنيادي بانك و گروه مالي 
پاسارگاد در اين رابطه را مشاركت در ساخت و بازسازي 
تعداد زيادي از مدارس تخريب شده در اثر سيل اخير 

اعالم نموده است.
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5 بازار سرمايه
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كارشناسانبازارسرمايهتشريحكردند

خطرهاي سبز

برآيندمثبتجريانمعامالتيسهام

گروه بورس  |سميرا ابراهيمي| 
تحركاتي كه اين روزها در بازار سرمايه ديده مي شود،  
بازنمايي اتفاقاتي است كه در شهريور و مهر سال پيش، 
شهريور س��ال 92 و چندين برهه زماني ديگر نيز رخ 
داده است. ورود خيل عظيمي از سرمايه گذاران به بازار 
به دليل باال رفتن شاخص ها و بازدهي مثبت سهام كه 
در تداوم مسير به چرخشي شدن علت هاي رشد بازار 

منجر مي شود. 
براي درك بهتر اتفاقاتي كه اكن��ون در حال رخ دادن 
است،  توجه به اين كه در يك سال گذشته چه اتفاقاتي 
در سطح اقتصاد كشور و بازار سرمايه افتاده، ضروري 
اس��ت.  در ماه های پايانی سال 96 و ابتدايی 9۷، مردم 
س��رمايه خود را به س��مت بازار ارز هدايت کردند و به 
واسطه فشار تقاضا، نرخ ارز در بازار آزاد به صورت لجام 
گسيخته به روند صعودی خود ادامه داد تا به نقطه ای 
رسيد که منجر به رشد بی رويه قيمت کاالهای اساسی 

و ضروری مبتنی بر ارز شد.
پس از رشد نرخ ارز، برخی از سرمايه گذاران به سمت 
خريد س��که و طال روی آوردند. هجوم به بازار طال نيز 
منجر به رشد حدود ۱۰۰ درصدی بهای سکه شد. حتی 
طرح پيش��نهادی در پيش فروش سکه نيز نتوانست 
کفاف حجم زياد تقاضا را بدهد و به همين دليل پس از 
مدتی متوقف شد. اما اين پايان ماجرا نبود، با بروز حباب 
بيش از ۵۰۰ هزار تومانی در سکه و عبور نرخ دالر و يورو 
در بازار غير رسمی از مرزهای روانی، منابع ابتدا به سمت 
بازار خودرو و سپس به سوی بازار مسکن هدايت شد. 
ورود اين منابع به بازارهای خودرو و مسکن نيز منجر 
به رشد بيش از ۳۰ درصدی قيمت انواع خودرو در بازار 
آزاد و رشد کم سابقه قيمت مسکن در کشور به خصوص 

برخی از مناطق پرتقاضا شد.
س��پس نوبت به بازار سرمايه رسيد. بورس از ابتداي 
تابستان س��ال 9۷، رشد آهسته و پيوسته داشت اما 
از ش��هريور ماه اين رشد ش��دت گرفت و شاخص را 
 ت��ا نزديكي 2۰۰ ه��زار واحد رس��اند. در اين دوران 
س��رمايه گذاران جدي��د زي��ادي وارد بازار ش��دند،  
اما به يكباره بازار دچار افت مس��تمر ش��د و در اين 
روزها، كس��اني كه بدون اتكا به تحليل هاي بنيادي 
قوي و تنها به واس��طه ش��ايعه و طمع و يابا تقليد از 

رفتار س��رمايه گ��ذاري ديگران آم��ده بودند، دچار 
ضرر و زيان ش��دند. حال آن كه دراين شرايط به نظر 
می رسد که س��رمايه گذاران به خصوص تازه واردها 
بايد دقت زيادی در نوع و نحوه خريد س��هام داشته 
باش��ند. برهمين اس��اس همواره توصيه می ش��ود 
سرمايه گذارانی که آشنايی کمتر يا تجربه اندکی در 
بازار سرمايه دارند، به صورت غيرمستقيم و از طريق 
صندوق های سرمايه گذاری اقدام به سرمايه گذاری 
کنند.به هر صورت اكنون كه بازار مجددا با رشد بيش  
از پيش مواجه اس��ت، توجه به ريس��ك هايي كه بازار 
مثبت به همراه دارد و نحوه مقابله با اين ريسك ها نيز 

قابل توجه است. 
حميد كوشكي، كارشناس بازار سرمايه در گفت و گو 
با »تعادل« در اين خصوص گفت: بارها شنيده ايم که 
يک قلم کاال زمانی که قيمت سکون داشته باشد خريدار 
خاصی ندارد اما به محض رشد قيمت، تقاضا برای آن 
زياد خواهد شد. بسياری از افرادی که به محض رشد 
قيمت ها اقدام به خري��د يک کاال می کنند در توجيه 
خريد )سرمايه گذاری( خود بيان می کنند که قيمت ها 
قرار اس��ت بيش��تر افزايش يابد. اگر اين نگرش برای 
 تمام افراد س��رمايه گذار نهادينه شده باشد پس واقعا 
قيمت ها رشد خواهد کرد بدون آنکه دليلی برای افزايش 

در ارزش واقعی يک کاال وجود داشته باشد.

 ريسك خريد و فروش توده اي
وي در ادامه افزود: در بازار سرمايه نيز وجود اين نگرش 
س��رمايه گذاری، باعث به وجود آمدن حرکت توده ای 
چه در زمان رشد قيمتها و چه در زمان ريزش قيمتها 
خواهد شد. هرکس نيز از ديدگاه خود دليلی برای خريد 
يا فروش دارد. اما زمانی پی به رفتار تودهای خواهيم برد 
که متوجه شويم تصميمات اقتصادی )خريد يا فروش( 
بر مبنای مفروضات غير منطقی يا به دور از واقعيت اتخاذ 
می شود. در بازار سرمايه رشد نرخ ارز، نفت و ... داليل 
افزايش تقاضا برای نمادهای بورسی را ايجاد می کنند 
و هر کسی به نظر خود اين رشد فاکتورهايی چون نرخ 
ارز و نفت را در ارتباط مستقيم و غير مستقيم با نمادی 

که بر روی آن سرمايه گذاری کرده است، می داند. 
به گفته اين كارشناس كارگزاري اقتصاد بيدار،  واقعيت 

بازار سرمايه ايران اين است که بازار ما بسيار جوان بوده 
و عمق کمی دارد. به همين دليل هنوز ديدگاه صرف 
تحليلی بر بازار س��وار نشده است و به واسطه نداشتن 
عمق کم، وجود حرکات احساسی در بازار بيش از حد 
نرمال است. در بازار امروز،  افق زمانی بسيار کوتاه است 
و از اين رو اگر امروز يک س��رمايه گذار به اين دليل که 
نرخ دالر ۱4 هزار تومان شده است، اقدام به خريد يک 
ش��رکت صادراتی کند ش��ايد چند ماه پيش به دليل 
کاهش نرخ دالر به  ۱2 هزار تومان اقدام به فروش همان 
ش��رکت صادراتی کرده بود. پس اگر ديدگاه تحليلی 
وجود داشت آن سرمايه گذار می دانست که نرخ دالر 
نمی تواند در يک افق ميان مدت کاهشی باشد و فروش 

آن در چند ماه پيش توجيه پذير نبوده است. 

 خطر كم نمايي و بيش نمايي
به گفته كوشكي، بنابراين نبود نگرش تحليلی و افق 
زمانی کوتاه باعث خواهد ش��د حرکات احساسی در 
بازار مالی زياد به چشم بخورد و اين موضوع در يک 
بازار صعودی می تواند به مراتب خطرناکتر باشد. چرا 
که سرمايه گذاران ممکن است بيش پرداختی برای 
خريد سهام يک شرکت داشته باشند و زمانی که اين 
موضوع بر کل بازار رسوب کند حباب ها شکل خواهد 
گرفت و در يک بازه کوتاه مدت قيمت ها ريزش کرده 
و سرمايه گذاران متضرر می شوند. از اين رو ضروری 
است سرمايه گذاران قبل از اقدام به سرمايه گذاری 
دليل منطقی برای سرمايه گذاری خود داشته باشند. 
داليل منطقی از طريق نگرش تحليلی دقيق ايجاد 

می شود تنها اخبار و شايعات خام. اثر هرگونه شايعه 
و اخبار بايد به دقت بر جريانات نقدی شرکت ها مورد 
بررس��ی قرار گيرد. اين که دالر رشد می کند دقيقا 
باعث شکل گيری چه ارزش��ی برای شرکت خواهد 
ش��د؟ اين که کاهش پيدا می کند چه ارزشی را کم 
خواهد کرد؟  متاسفانه عرف شده است که رشد دالر 
باعث رشد قيمت سهام شرکت های صادراتی شود و 
کاهش آن باعث کاهش قيمت س��هام آنها می شود. 
هرچند همگان می دانند رشد دالر به نفع و کاهش 
آن به زيان است اما بايد س��رمايه گذاران دقيقا بايد 
بدانن��د اين نفع و زيان چه ميزان اس��ت در غير اين 
ص��ورت دچار کم نمايی يا بيش نمايی برای س��هام 

شرکت ها خواهند شد.

كارشناس��ان اقتصادي ضمن برش��مردن اتفاق هاي 
تاثيرگذار بر رش��د بازار س��رمايه روند پيش روي بازار 
براي روز  هاي آتي را پيش بيني كردند. به گزارش ايرنا، 
فرهاد رمضان در خصوص داليل رشد شاخص بورس 
طي چند وقت اخير گفت: هفته گذشته بازار تحت تاثير 
افزايش قيمت دالر قرار گرفت و بخشي از فعاالن بازار 
تصور كردن��د كه با افزايش قيم��ت دالر ارزش دارايي 
ش��ركت هايي كه از دارايي ثابت بيشتري برخوردارند 
صعودي مي ش��ود. به گفته وي، شركت هاي صادرات 
محور كه درآمدهايي را از محل افزايش قيمت ارز كسب 
كردند با اقبال زيادي همراه شد. وي خاطرنشان كرد: به 
دليل رشد بازار موازي كه از قبل ايام نوروز اتفاق افتاده 
بود بس��ياري از فعاالن اقتصادي ريسك بااليي را براي 

بازار طال و سكه متصور ش��دند كه اين امر باعث شد تا 
بازار سرمايه كه به عنوان اهرمي براي كنترل نقدينگي و 
سرمايه هاي فعاالن بازار محسوب مي شود سرمايه هاي 
بيشتري را به س��مت خود جذب كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه اظهار داشت: به دليل تعطيالت ايام نوروز 
بسياري از فعاالن اقتصادي در بازار غايب بودند اما هفته 
گذشته كه نخستين هفته فعاليت هاي اقتصادي بود، 
زمينه افزايش تقاضا و معامالت در بازار سرمايه را فراهم 
كرد. رمضان با بيان اينكه بازار سرمايه تا فصل برگزاري 
مجامع به ص��ورت تناوبي با روند مثبتي همراه خواهد 
بود، گفت: شايد بتوان تا يك ماه آينده كه فصل برگزاري 
مجامع اس��ت دوران خوبي را براي بازار سرمايه پيش 
بيني كرد و به نظر مي رسد كه اقبال خوبي را نسبت به 

ديگر بازارها تجربه كند. وي خاطرنشان كرد: سياست 
حمايتي كه تيم اقتصادي دولت در نظر مي گيرد عالوه بر 
تداوم و استمرار رشد منطقي بازار سرمايه زمينه كاهش 
هيجان بازار و نيز ورود سرمايه هاي در اختيار فعاالن بازار 
به سمت بازار سرمايه را فراهم مي كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه به صنايعي كه در بازار با اقبال بيشتري روبرو 
بودند نيز اشاره كرد و گفت: صنعت سيمان در بورس در 
چند سال گذشته به دليل هزينه هاي عمراني دولت با 
عملكرد چندان مطلوبي همراه نبود و روند ثابتي را در 
پيش گرفته بود اما اين صنعت هفته گذشته با استقبال 
بسيار زيادي مواجه شد. وي افزود: صنايع دامپروري و 
كش��اورزي از ديگر صنايعي بودند كه به دليل افزايش 
تقاضا سهامداران زيادي را به سمت خود جذب و زمينه 

افزايش قيمت اين صنعت را فرهم كرد. رمضان با بيان 
اينكه صنايع ساختماني از ديگر صنايع پرطرفدار بازار 
سرمايه در هفته گذشته بود، گفت: سهام اين صنعت در 
شش ماه دوم سال گذشته رشد بسيار كم و منطقي را 
تجربه كرد اما هفته گذشته درخشش خوبي را از خود 
نشان داد. وي درباره چشم انداز بازار نيز گفت: روند رشد 
شاخص در بازار با آهنگ و نوسان اندك همراه است اما 
بطور حتم تا زم��ان برگزاري مجامع كه از ۱۵ خرداد تا 
۱۵ تير ماه است شاهد روندي مثبت و رو به رشد در بازار 

سرمايه خواهيم بود.

   روي خوش بازار
از سويي ديگر، عظيم ثابت كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با سنا، ارايه گزارش دوازده ماهه و آغاز مجامع 
ش��ركت ها در بهار آينده را بر مثبت ب��ودن بازار موثر 
دانست و افزود: اين اتفاق اثرگذاري بهتري در وضعيت 
شركت ها دارد، به طوري كه بر سودآوري و افزايش انگيزه 

سهامداران موثر است. اين كارشناس بازارسرمايه در 
ادامه به روند بازار در سال 9۷  اشاره كرد و توضيح داد: 
سال 9۷ به علت جهش قيمت ارز و فلزات اساسي و نفت 
به عنوان محرك هاي اصلي رش��د بازار با رشد توفاني 
بورس به خصوص در شش ماه نخست مواجه بوديم. اين 
وضعيت بر توليد و فروش شركت ها تاثير زيادي گذاشت 
و در بسياري مواقع نسبت به پيش بيني ها فراتر رفت و 
به نظر مي رسد، مي توانيم اين وضعيت را در سال جاري 
نيز متصور باشيم. ثابت ادامه داد: البته در خصوص تداوم 
اين روند، نگراني هايي هم وجود دارد، به اين معني كه 
بايد ديد، تداوم سودآوري شركت ها با توجه به تشديد 
تحريم ها و احتمال تهديد آنها وجود دارد يا خير. اين 
كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: نوسانات قيمت دالر 
بر روند سودآوري ش��ركت ها تاثير زيادي دارد. بر اين 
اساس، بايد ديد شركت ها در سال 9۸ چه پيش بيني 
براي دالر خواهند داشت، هرچند كه به نظر مي رسد 

اين تغيير خاصي در اين خصوص نداشته باشيم.

گروه بورس| شاخص كل بوس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذش��ته با افزاي��ش ۸22 واحدي 
همراه شد و توانس��ت رقم ۱96 هزارو ۸4 واحدي را 
براي نخس��تين بار به خود اختصاص دهد. در همين 
حال، ش��اخص كل هم وزن نيز با رشد 2۵2 واحدي 
به رقم ۳9 هزار و ۱۱2 واحد رسيد. اين در حالي است 
كه شاخص بازار اول با رشد ۱۰۷۷ واحدي، رقم ۱46 
هزار و ۵۰۱ واحد را به ثبت رس��اند و در نقطه مقابل 
ش��اخص بازار دوم با 24۸ واحد كاهش به رقم ۳۸۰ 

هزار و ۸۰۱ واحدي ريزش پيدا كرد. بر اين اس��اس، 
ارزش معامالت بورس تهران در داد و س��تد  هاي روز 
گذش��ته به رقم 946 ميليارد تومان رس��يد و حجم 
معامالت رقم 2 ميليارد و ۸۵۳ ميليون سهم و اوراق 
مالي را تجربه كرد. افزون بر اين، سهامداران شاهد داد 
و س��تد  ها در 2۷6 هزارو ۵۷۰ نوبت معامالتي بودند. 
از س��ويي ديگر، در پايان معامالت ديروز در مجموع 
بازار هاي فرابورس ايران يك ميليارد و ۵9 ميليون ورقه 
به ارزش بيش از 4 هزار و ۸۵۵ ميليارد ريال در بيش از 

22۰ هزار نوبت معامالتي ميان معامله گران دست به 
دست شد كه در نهايت بازار دوم و بازار ابزار هاي نوين 
مالي به ترتيب بيشترين ارزش معامالتي را در اختيار 
گرفتند. همچنين، معامالت سهام ديروز با جا به جايي 
۱۰4 ميليون س��هم به ارزش 292 ميليارد ريال در 
بازار اول و معامله 46۸ ميليون س��هم به ارزش يك 
هزار و ۷9۱ ميليارد ريال در بازار دوم پيگيري شد كه 
نماد پربيننده شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان با 
حجم معامالت بيش از ۱۸۷ ميليون سهمي به ارزش 

نزديك به ۳۱6 ميليارد ريال صدرنشين اين دو بازار 
به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالتي شد 
و پس از آن، نام هايي همچون »زاگرس«، »حريل« و 
»ثعمرا« در ميان نماد هايي با بيشترين حجم و ارزش 
ديده مي شوند. عالوه بر اين، نماد معامالتي شركت 
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان »زماهان« متعلق 
به بازار دوم به دليل برگزاري مجمع عمومي ساالنه 
صاحبان سهام در روز سه شنبه 2۷ فروردين ماه، در 
پايان معامالت ديروز متوقف شد. افزون بر اين، بازار 
پايه در روزي كه گذش��ت از داد وستد 464 ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و ۳۷۸ ميليارد ريال ميزباني 
كرد. اين در حالي است كه، بازار ابزار هاي نوين مالي 
نيز در روزي كه گذشت شاهد معامله 2۳ ميليون ورقه 

بهادار در قالب معامالت اوراق تسهيالت مسكن، اوارق 
بدهي و ETF بود كه اين حجم از معامالت ارزش يك 
هزار و ۳94 ميليارد ريالي را به همراه داش��ت و نماد 
»اعتماد« با ارزش معامالت بي��ش از ۳2۷ ميليارد 
ريال، بيش��ترين ارزش معامالت��ي را در اين بازار در 
اختيار گرفت. بر اساس اين گزارش، در حالي كه نماد 
پربيينده »زماهان«، بيشترين افزايش قيمت روزانه و 
نماد »زقيام« بيشترين كاهش قيمت روزانه را به نام 
خود ثبت كردند، در كاهش 2۱ واحدي ديروز شاخص 
كل و رس��يدن آن به ارتفاع 24۵۱ واحدي سه نماد 
»دماوند«، »مارون« و »ذوب« بيش از س��اير نماد ها 
تاثير داشتند و از تاثير معامالت مثبت در نماد هاي 

»كگهر« و »شراز« بر آيفكس جلوگيري كردند. 

ركورد شاخص بورس
مروريبرآمارمعامالتديروزنشانميدهد
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انتشار گزارش ساليانه 
بورس هاي مشتقه

فدراسيون جهاني بورس ها ساالنه پرسشنامه اي را 
با هدف بررسي عملكرد بورس هاي مشتقه در ميان 
اعض���اي اصلي و وابسته خ��ود توزيع مي كند. در 
تهيه گزارش سال 2۰۱۸ تعداد چهل و هشت بورس از 
نقاط مختلف جهان مشاركت كردند. به گزارش بورس 
تهران، سال 2۰۱۸ در بازارهاي مالي با نوسانات فراواني 
همراه بود و تا حدودي بازار هاي با ثبات سال 2۰۱۷ را 
متحول كرد. اين دگرگوني ها در سال گذشته با افت 
رشد جهاني اقتصاد، درگيري هاي ژئوپلتيك و تجاري 
بين قدرت ها، نگراني از سياست هاي پولي انقباضي 
و ف��راز و فرود هاي نرخ ارز هاي مختلف همراه بود. در 
بازار هاي سرمايه، با وجود شروع بسيار خوب در سال 
گذشته، ارزش بازار بورس هاي مختلف در پايان سال، 
شاهد كاهش چشمگير بود. با اين وجود، در بازار هاي 
مشتقه ارزش و حجم مبادالت به ترتيب بيش از ۱۵ 
و ۱۱ درصد نسبت به سال 2۰۱۷ رشد داشت. براي 
نخستين بار از س��ال 2۰۰۵ ميالدي، مجموع حجم 
قرارداد هاي مبادله ش��ده در بازار هاي مشتقه از عدد 
۳۰ ميليارد عبور كرد و حتي نس��بت به سال 2۰۱۷ 
هم رش��دي 2۱ درصدي را تجربه كرد. اين رشد در 
تمام نقاط و مناطق تحت بررسي فدراسيون جهاني 
بورس ها قابل مش��اهده بود. به طوري كه در امريكا 
آسيا- اقيانوسيه، اروپا- خاورميانه- آفريقا به ترتيب با 
24، 2۷ و ۵ درصد رشد ساالنه روبرو بوديم. تقريبا تمام 
انواع مشتقات از جمله سهمي، شاخصي، ارزي، نرخ 
بهره و كااليي با افزايش حجم معامالت در سال 2۰۱۸ 
به كار خود پايان دادند. حجم مبادالت اوراق مشتق 
سهمي در س��ال 2۰۱۸ به بيش از ۱۳ و نيم ميليارد 
قرارداد رسيد كه حدود ۳4 درصد از سال 2۰۱۷ پيشي 
گرفت. در اين ميان، معامالت آتي و اختيار معامله تك 
سهم و شاخصي سهم بسزايي در اين روند داشتند. 
بر اساس نظر س��نجي به عمل آمده در سال 2۰۱۸، 
قرارداد هاي آتي و اختيار معامله ش��اخص س��همي 
به عنوان پر معامله ترين اب��زار در بيش از ۳۰بورس 
مشاركت كننده در مطالعه داد و ستد مي شوند. پس از 
اين دو محصول، اختيار معامله تك سهم، قرارداد هاي 
آتي كااليي و آتي تك سهم از مهم ترين و متداول ترين 
محصوالت مشتقه بورس هاي دنيا به حساب مي آيند. 
در ميان بورس هاي كشورها و مناطق مختلف، بورس 
اروپايي يوركس و بورس ژوهانسبورگ با ۱۵ نوع ابزار 
مختلف متنوع ترين بازار هاي مشتقه جهان در سال 

2۰۱۷ ناميده شدند.

  افزايش س�ود هر س�هم »وبهمن«: شركت 
س��رمايه گذاري بهمن در دوره ۱2 ماهه منتهي به 
۳۰ آذر ماه ۱۳9۷، به هر سهم خود مبلغ 2۸۳ ريال 
سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذش��ته ۱۵۵ درصد افزايش را نشان مي دهد. اين 
در حالي است كه، ش��ركت با سرمايه 2 هزار و ۷۵۰ 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي يك ساله دوره مالي 
منتهي به ۳۰ آذر ماه 9۷ را به صورت حسابرسي نشده 
منتشر كرد. همچنين، شركت سرمايه گذاري بهمن 
در دوره ياد شده، مبلغ ۷۷۸ ميليارد و ۵2۷ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 2۸۳ 
ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته ۱۵۵ درصد افزايش 
داشته اس��ت. عالوه بر اين، با احتساب سود انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و ۳۳۷ ميليارد و 
۷4 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي 
اين شركت منظور شد. »وبهمن« در دوره ۱2 ماهه 
س��ال مالي منتهي به آذر 96، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۳۰4 ميليارد و ۱۳ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۱۱ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين بر 
اساس اين گزارش، ارزش بازار شركت سرمايه گذاري 
بهمن در دوره ياد شده، با افزايش 2 هزار و ۵۸ ميليارد 
و ۳22 ميليون ريال به 4 هزار و 49۰ ميليارد و ۱۷۰ 
ميليون ريال رسيد. همچنين بهاي تمام شده آن با 
افزايش 9۱۰ ميلي��ارد و ۳۰2 ميليون ريال معادل 
۳ هزار و 2۳9 ميليارد و ۱9۷ ميليون ريال محاسبه 
شد. از سويي، »وبهمن« تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل ۸۸۳ ميليارد و 692 
ميليون ريال به مبلغ معادل يك هزار و ۷4 ميليارد و 
99۸ ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ ۱9۱ 
ميليارد و ۳۰6 ميليون ريال سود كسب كرد. شركت 
سرمايه گذاري بهمن طي اين دوره تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و 

62۸ ميليارد و ۵۱۷ ميليون ريال خريداري كرد.
  نگاهي بر عملكرد يك ماهه »فملي«: شركت 
ملي صنايع مس اي��ران در دوره يك ماهه منتهي 
به پايان اس��فند ماه ۱۳9۷، معادل ۱۸ هزار و 26۵ 
ميليارد و ۸۵۵ ميلي��ون ريال از محصوالت خود را 
به فروش رساند و »كاتد« در صدر فروش اين دوره 
قرار گرفت. عالوه بر اين، شركت با سرمايه ۷۸ هزار 
ميليارد ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به 
پايان اسفند 9۷ را منتشر كرد. شركت ملي صنايع 
مس ايران در دوره يك ماهه منتهي به پايان اسفند 
ماه سال 9۷، معادل ۱۸ هزار و 26۵ ميليارد و ۸۵۵ 
ميليون ريال از محصوالت خود را به فروش رسانده 
است. افزون بر اين، بررسي آمار توليد و فروش اين 
شركت نشان مي دهد در اين دوره »سنگ سولفور« 
با توليد 4 ميليون و 224 هزار تن در صدر بيشترين 
توليد در بين محصوالت شركت ملي صنايع مس 
ايران قرار داشته است. در اين دوره يك ماهه، »كاتد« 
با فروش 24 هزار و ۵۷۳ ت��ن در صدر فروش هاي 
اسفند ماه »فملي« قرار گرفت. همچنين، شركت 
ملي صنايع مس ايران ابتداي س��ال جاري تا پايان 
اسفند ماه سال گذش��ته، معادل ۱۰۰ هزار و 6۱۸ 
ميلي��ارد و 994 ميليون ري��ال محصول به فروش 
رس��انده است كه بيش��ترين فروش براي »سنگ 

سولفور« به تعداد ۷۵۸ هزار و 2۱۱ تن بوده است.

نگاهبازار

ش��ركت س��پرده گذاري مركزي ايران )سمات( در 
اجالس ساالنه فدراسيون شركت هاي سپرده گذاري 
مرك��زي جهان )WFC( بطور رس��مي عضو هيات 
رييسه اين فدراسيون معرفي شد. به گزارش سمات، 
»لي بويانگهايي« رييس فدراس��يون ش��ركت هاي 
س��پرده گذاري مركزي آس��يا و جه��ان در اجالس 
جهاني اي��ن فدراس��يون ك��ه در مراك��ش برگزار 
مي شود، ش��ركت س��پرده گذاري ايران را به عنوان 
عضو جديد هيات رييسه معرفي كرد تا دستاوردي 
ب��زرگ در عرص��ه بين المللي نصيب بازار س��رمايه 
ايران شود. شركت س��پرده گذاري مركزي ايران در 
بيس��ت و دومين مجمع عمومي گروه شركت هاي 
 )ACG( سپرده گذاري هاي مركزي آسيا و اقيانوسيه
كه آذرماه س��ال گذشته در ش��هر كلمبو سريالنكا 
برگزار ش��د، با اكثريت آرا به عنوان نايب رييس اين 
گروه برگزيده ش��د ت��ا بطور مس��تقيم عضو هيات 
رييسه WFC شود. مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي اي��ران در اين اجالس با ابراز خرس��ندي از 
عضويت در اين فدراسيون جهاني به تشريح ساختار 
و ويژگي ه��اي بازار س��رمايه كش��ورمان پرداخت. 
حس��ين فهيمي با بيان اينكه بي��ش از ۱۰ ميليون 

كد بورسي در بازار س��رمايه ايران صادر شده است، 
گفت: سامانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( براي 
يكپارچه سازي اطالعات و ارايه خدمات زير ساختي 
به س��هامداران راه اندازي شده است و سهامداران از 
طريق 9 مرجع ذي صالح راس��تي آزمايي مي شوند. 
وي خاطرنشان كرد: شركت سپرده گذاري مركزي 
ايران آمادگي دارد ت��ا تجربيات خود در اين حوزه را 
در اختيار ساير اعضا قرار دهد. بر اساس اين گزارش، 
ACG با عضويت بيش از ۳۰ نهاد ثبتي و تس��ويه و 
پاياپاي از كش��ورهاي چين، كره جنوبي، استراليا، 
نيوزيلند، ژاپن، اندونزي، مال��زي، هند، بنگالدش، 
هنگ كنگ، قزاقستان، مالديو، مغولستان، سنگاپور، 
فيليپين، سريالنكا، تايوان، تايلند، ازبكستان، ايران 
و... تشكيل ش��ده است و از معتبرترين سنديكاهاي 
بين الملل��ي آس��يا و اقيانوس��يه به ش��مار مي رود. 
همفكري و تبادل تجربه در حوزه هاي تخصصي ثبت، 
سپرده  گذاري و تسويه و پاياپاي از مهم ترين اهداف 
تش��كيل اين مجمع است. شركت س��پرده گذاري 
مرك��زي اي��ران ني��ز در س��ال 2۰۱۳ مي��الدي به 
 گروه ش��ركت هاي س��پرده گذاري مركزي آس��يا 

و اقيانوسيه پيوست.

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه سال 9۸ 
يك دوره جديد و متفاوتي اس��ت، زيرا ش��ركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس از بعد ش��فافيت اطالعات، 
پيش��رفت بااليي را طي س��ال گذش��ته به دس��ت 
آورده اند. از طرفي شركت ها به لحاظ كميت و كيفيت 
گزارش دهي پيشرفت مناسبي داشتند كه برآيند اين 
موضوعات تاثير مثبتي بر وضعيت بازارسرمايه كنوني 
گذاشته است. جواد عشقي نژاد، به سنا، گفت: از بعد 
كالن، بازارسرمايه تغييرات اساسي و كمي اقتصاد را 
به خوبي رصد مي كند و نسبت به سال هاي قبل اين 
اثر بر بازار با سرعت بيشتري بررسي مي شود، بطوري 
كه اين روند در قيمت هاي سهام تاثير گذاشته است. 
بر اين اساس، پيش بيني مي شود بازار حداقل در شش 
ماه نخست سال 9۸ رو به رشد و مساعد خواهد بود و 
مي توان از اين شركت هاي پرپتانسيل نتايج خوبي را 
در جهت سرمايه گذاري مناسب انتظار داشت. وي در 
خصوص احتمال افزايش ركود تورمي در سال جاري 
و نقش بازارسرمايه در حل مشكالت نقدينگي اذعان 
كرد: بازارسرمايه نيز بخشي از اقتصاد است و نمي توان 
آن را در يك فضاي جداگانه با خواسته هاي متفاوت در 
نظر بگيريم. اما نكته مهم رونق بازار است كه ناشي از 

تاثير متغيرهاي كالن اقتصادي بوده و حداقل مي تواند 
از بخشي از ركود جلوگيري كند و در كند شدن سرعت 

ركود تورمي ياري رسان باشد. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در 
ادامه افزود: از طرف ديگر، بازار محل بسيار امن و شفاف 
براي تبادل دارايي هاي مالي و نقدينگي موجود است. 
از اين رو رونق و توس��عه بازار و ورود س��رمايه گذاران 
جديد مي تواند مقداري از تورم ايجاد شده را كاهش 
دهد. همچنين مي تواند در به كارگيري اين منابع در 
صنايع مختلف موجود بازارسرمايه مورد استفاده قرار 
بگيرد. در عين حال بازارسرمايه نقش بسيار اساسي را 
به عنوان واسطه در اين موضوع )كنترل تورم( خواهد 
داشت. عشقي نژاد تاكيد كرد: بازارسرمايه بايد براي 
خود يك زمانبندي مش��خصي را ب��ا توجه به حجم 
نقدينگي و رشد اقتصادي كشور طراحي كند و تالش 
خود را براي رسيدن به هدف مورد نظر داشته باشد. وي 
چشم انداز شركت هاي كااليي و شركت هاي توليدي 
اين حوزه را با توجه به افزايش قيمت كاموديتي ها مورد 
بررسي قرار داد و گفت: اين موضوع به عوامل بيروني 
وابستگي زيادي دارد. مشخص شدن جنگ تجاري 
چين و امريكا و تاثير تصميمات اين دو كشور و ساير 

كشورها در ميزان تقاضا مي تواند در ادامه اين روند، اثر 
خودش را داشته باشد، اما قطعا با توجه به رشد اقتصاد 
جهاني مي توانيم نتايج خوبي را از اين اتفاق ببينيم و 
شركت هايي كه اين ارتباط را با بازارهاي جهاني دارند 

قطعا مي توانند، منفعت خوبي از آن داشته باشند. 
اين فعال بازارسرمايه در خصوص سهم بازارسرمايه 
در تحقق ش��عار، رونق توليد ملي نيز توضيح داد: در 
رونق تولي��د بحثي نداريم مگر اينك��ه بتوانيم منابع 
قابل قبول و مورد نياز اين شركت ها را از منابع ريالي 
و نقدينگي موجود در كش��ور از طريق بازارس��رمايه 
جذب كنيم. در اين شرايط قطعا تامين مالي مناسب 
ب��راي افزايش توليد اثر خود را خواهد گذاش��ت. وي 
اضافه كرد: از طرف ديگر به هر حال زنجيره ارتباطي 
شركت هاي داخلي در خصوص تامين اقالم مورد نياز 
خودش��ان مي تواند اثر ديگري را بر رونق ارتباطي و 
توليد داخلي بگذارد. پيشنهاد مي شود شركت هاي 
بورس��ي حداقل بخشي از نيازهاي ارتباطي خود را از 
طريق ساير شركت هاي بورسي فعال در حوزه مورد 
نيازشان تامين كنند. به اين ترتيب عالوه بر رونق توليد 
و رونق داخلي به ساير شركت هاي بورسي هم كمك 

الزم انجام مي شود.

WFCعضويتسماتدرهياترييسه بازارسرمايهوركودتورمي
رويداد ديدگاه



تشكلها6اخبار

داليل گسترش مال ها در تهران

عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مطرح كرد

نقش برجسته تشكل ها در رونق توليد

سرپوش گذاري بر فعاليت هاي نامعلوم؟

افزايش حداقل ۱۵ درصدي صادرات به بازارهاي همسايه در سال ۹۷

رفاه عمومي به عنوان هدف اصلي سمن ها تعريف شود

در سال هاي اخير تعداد فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره 
به شدت زياد شده است. مال هاي لوكس با برندهاي متنوع 
كه معموال يك اسم بزرگ پشت هر كدام از آنها قرار دارد. نكته 
عجيب اما اين است كه روند شكل گيري اين فروشگاه هاي 
عظيم بر خالف روند حركت اقتصاد است. زماني كه فروش 
اينترنتي در حال گسترش است طبيعتا بسياري از اين مال ها 
توجيه اقتصادي ندارند. چه آنكه در بسياري از آنها با انبوهي 
از مغازه ها و فروشگاه هاي خالي يا زيان ده روبرو مي شويم. 
هرچند كاربرد اين مال ها صرفا در فروش نيست اما حضور 
اسم هاي مطرح در راس آن باعث بحث هاي زيادي درباره 

علت گسترش اين مال ها شده است.

   توسعه مال ها به معني شكوفايي نيست
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است كه مال ها 
)فروشگاه هاي بزرگ( چه در كشورهاي توسعه يافته و چه 
در اقتصادي مانند ايران سرنوشت مبهمي دارند و نمي توان 
از شكوفايي آنها سخن گفت. مجيدرضا حريري اظهار كرد: 
اصلي ترين نقطه رشد و توسعه مال ها در جهان در قرن ۲۰ 
و در كشور امريكا رخ داد و براي دوره نسبتاً طوالني توانست 
بخش قابل توجهي از تمركز اقتصاد خرده فروشي را به خود 
اختصاص دهد. وي ادامه داد: پس از عبور از اين دوره عماًل 
حركت رو به رشد مال ها در كشورهاي توسعه يافته متوقف 
شد و طرح هاي توسعه كالني كه پيش از اين وجود داشت 
ادامه پيدا نكرد. به گفته وي در حال حاضر در كش��ورهاي 
توسعه يافته، مال ها جاي خود را به فروش آنالين در فضاي 
مجازي داده اند و به نظر مي رسد دوره فعلي، محل اصلي مانور 
اين نوع از فروشگاه ها خواهد بود. نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران و چين با بيان اينكه امروز اصلي ترين حوزه تمركز مال ها 
در كشورهاي نوكيسه است، تصريح كرد: امروز اصلي ترين 
توسعه اين فروشگاه هاي بزرگ در كشورهاي عرب حاشيه 
خليج فارس يا كشوري مانند چين ديده مي شود. اصلي ترين 
ش��باهت اقتصادي اين كش��ورها، درآمدزايي قابل توجه 
آنها در دهه هاي گذش��ته بوده كه باعث ش��ده آنها به فكر 
حركات عجيب اقتصادي و زدن ركورد در ساخت برج ها يا 
فروشگاه هاي بزرگ باشند. از اين رو امروز تمركز مال ها به 

كشورهاي در حال توسعه انتقال يافته است.

   س�اخت م�ال با هدف س�رپوش گذاش�تن بر 
فعاليت هاي نامعلوم

حريري درباره چگونگي وضعيت ساخت مال ها در ايران 
نيز گفت: پيش از هر چيز نبود شفافيت كامل در اقتصاد، 
خود را در گسترش فروشگاه هاي بزرگ نشان مي دهد. 

ما در سال هاي اخير ديده ايم كه برخي افراد يا شركت ها 
و س��ازمان هايي كه وضعيت نامعلومي داشته اند، براي 
پوشش فعاليت هايشان به ساخت اين فروشگاه ها اقدام 
كرده اند كه بس��ياري از اين طرح ها به دليل مشكالت 
قضايي متوقف شده اند. وي ادامه داد: در كنار آن، مال ها 
در تمام جهان به عنوان مركز خريد طبقه متوسط شهري 
محسوب مي شوند و اين تلقي كه در آنها كاالهاي الكچري 
يا برندهاي خاص عرضه مي شود اشتباه است، زيرا در تمام 
جهان برندهاي الكچري كاالهاي خود را در فروشگاه هاي 
خاص خود عرضه مي كنند و اين طبقه متوسط است كه 
نيازهاي خود را از طريق فروشگاه ها و برندهاي متوسط 

تأمين مي كند.

   گسترش مال ها توجيه اقتصادي ندارد
به گفته اين فعال اقتصادي، با توجه به اينكه طبقه متوسط 
ش��هري ايران در دو دهه گذشته با فشارهاي اقتصادي 
جدي رو به رو بوده و توان خريد خود را از دست داده است، 
عماًل مال ها از رونق افتاده اند زيرا امروز هزينه خريد حتي 
از يك برند معمولي براي قشر متوسط گران تمام مي شود 

و عماًل گسترش آنها توجيه ندارد.
حريري با اشاره به كاهش استقبال از مال ها در بسياري 
از شهرهاي ايران، بيان كرد: امروز اين سوال مطرح است 
كه با وجود از دست رفتن قدرت خريد اصلي ترين طبقه 
هدف در مال ها چرا هنوز برنامه هاي توس��عه و ساخت 
فروشگاه هاي جديد ادامه دارد؟ از اين رو به نظر مي رسد 
تا زماني كه يك تحول جدي در اقتصاد ايران رخ ندهد، 
عماًل بس��ياري از فروشگاه هاي بزرگ با استقبال جدي 
مواجه نمي شوند. در كنار آن نگاه محدود كننده اي كه به 
واردات در اقتصاد ايران وجود دارد، عرضه كاالهاي برند 

در اين فروشگاه ها را نيز با محدوديت مواجه كرده است.

   تهران در محاصره مال ها
براساس آمارهايي كه در سال هاي اخير ارايه شده تعداد 
فروش��گاه هاي بزرگ در دست س��اخت در ايران بطور 
قابل توجهي افزايش يافته است. با توجه به اينكه يكي از 
اصلي ترين تمركز مال ها ارايه محصوالت برندهاي مختلف 
به شمار مي رود، باال رفتن هزينه كاالهاي وارداتي و افزايش 
نرخ ارز باعث ش��ده تنوع محصوالت در اين فروشگاه ها 

كاهش پيدا كند. 
هرچند كه آمار رس��مي از تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادرش��ده براي مراكز تجاري وجود ندارد اما يك نگاه 
ساده به سطح شهر نيز مي تواند مويد افزايش چشمگير 

»مال« هاي ساخته شده يا در دست احداث باشد اما با اين 
حال گفته مي شود در حال حاضر حدود ۲۰۰ »مال« و 
شبه مال در تهران به شكل فعال، نوساز خالي از تجارت و 
در حال ساخت، وجود دارد كه عمده آنان در مناطق يك، 
۲، ۳ و ۲۲ تهران قرار دارند. مساحت كل فضاهاي تجاري 
در دست ساخت در كشور نيز حدود ۱۶ ميليون مترمربع 
برآورد مي شود كه بطور متوسط روند ساخت و تكميل اين 

سازه ها بين ۳ تا ۵ سال زمان مي برد.

   نقش تفريحي
اگر بخواهيم مثبت بينديشيم نقش تفريحي اين مال ها 
در اقتصاد قابل توجه است. در شرايطي كه اكثر تفريح ها 
در تهران به رستوران هاي لوكس خالصه مي شود طبيعي 
خواهد بود كه مال هايي با امكانات تفريحي-رفاهي متعدد 
مي تواند اقشار متعددي را به خود جذب كند. اصوال وجه 
افتراق اين مراكز با بازارهاي سنتي و پاساژهاي مدرن را 
در همين مساله بايد ديد. شايد بتوان در اين باب وجود 

عناصر »تفريحي« و »بزرگ«، »متنوع« و »مدرن« بودن 
را مهم ترين ويژگي هايي دانست كه موجب تبديل شدن 
يك مركز تجاري به »مال« مي ش��ود. اگ��ر به بازارهاي 
سنتي و پاساژهاي بزرگي كه نسبت به بازارهاي سنتي 
روند شكل گيري متاخري داشته اند رجوع كنيم، بيش 
از هر چيز با »خاص« و »محدود« بودن آن مراكز مواجه 
مي شويم، به بيان ساده تر در جنبه »محدود« بودن، بازار 
را مكاني مي دانيم كه در آن افراد براي خريد كاال و تجارت 
رجوع مي كنند و همه عناصر اجتماعي نيز در ذيل اين 

هدف اصلي تعريف شده  است.
از سوي ديگر »خاص« بودن بازار چنين اقتضا مي كند كه 
آن را غالبا به شكلي تفكيك شده براي اجناس مختلف 
تصور كنيم و با بازارهاي متعددي مواجه شويم كه هركدام 
به عنوان مركز كااليي خاص شناخته مي شوند. در اين 
ميان »مال« ها با عبور از استاندارد خاص و محدود بودن 
بازارها، مراكزي تجاري و تفريحي محسوب مي شوند كه 
مراجعان نه تنها صرفا براي خريد كه حتي گردش و تفريح 

به آن مراجعه مي كنند و اين تفريح حول محور مغازه هايي 
شكل مي گيرد كه شامل انبوهي از كاالهاي متعدد است. 
نكته ديگري كه در اين ميان نمي توان از آن غفلت داشت 
آن است كه »مال« ها به علت نسبت داشتن با مساله تفريح 
غالبا ماهيت تجاري خود را حول محور »كاالي فراغتي« 
تعريف كرده اند و در كمتر مالي مي توان شاهد به فروش 

رسيدن كاالهاي اوليه و حياتي زندگي بود.

   نام هايي كه آشناست
با اين وجود حضور اس��امي صاحبان كسب و كارهاي 
مهمي كه در رشته فعاليت خود شناخته شده هستند 
در اين مال ها جاي تعجب دارد. فعال صنعت شوينده و 
بهداشتي، فعال صنعت مبلمان، بانكدار، سازنده قطعات 
خودرو، رس��توران دار تنها ش��غل برخي از صاحبان 
سرشناس اين مال ها است كه اين سوال را ايجاد مي كند 
آيا اين افراد به دنبال خروج منابع مالي خود از فعاليت 

اقتصادي به وسيله ايجاد مال هستند؟ 

آمار منتشر شده از حجم تجارت خارجي كشور در ۸ ماهه 
سال ۹۷ با ۱۳ كشور همسايه حاكي است تراز تجاري با 
۱۱ كش��ور مثبت بوده است. در ميان اين كشورها، عراق 
رتبه نخس��ت مقاصد كاال هاي صادراتي كشور را به خود 
اختصاص داده است بر اس��اس آمار صادرات به عراق در 
هشت ماهه س��ال ۹۷، به رقم ۶۷۵۷ ميليون دالر و تراز 

تجاري دو كشور ۶۷۲۳ ميليون دالر رسيده است.
همچني��ن ارزش ص��ادرات به ام��ارات متح��ده عربي 
در هشت ماهه امس��ال به رقم ۵۰۹۲ ميليون دالر و تراز 
تجاري به ۶۳۸ ميليون دالر رسيده است. افغانستان ديگر 
كشوري است مقصد بسياري از كاال هاي ايراني را در اختيار 
دارد بر اين اس��اس صادرات به اين كشور در هشت ماهه 
امسال، به رقم ۲۲۴۴ ميليون دالر و تراز تجاري دو كشور 
۲۲۳۶ ميليون دالر رسيده است. تركيه، پاكستان، عمان، 
آذربايجان، تركمنستان، كويت، قطر، فدراسيون روسيه، 
ارمنستان و قزاقس��تان از جمله ۱۳كشوري هستند كه 

صادرات ايران با آنها در حال افزايش است.
در همين زمينه حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني، صنايع 
و معادن و كشاورزي ايران با تاكيد براينكه ظرفيت كشور 
در صادرات به كشورهاي همسايه بيش از ۲۵ ميليارد دالر 
است، يادآورشد: افزايش اين ميزان فقط با حضور جدي 
شركت هاي بزرگ ايراني در اين بازارها محقق مي شود زيرا 
در سال گذش��ته در بيشتر بازارهاي كشورهاي همسايه 

حداقل ۱۵ درصد افزايش صادرات اتفاق افتاده است.
وي با اش��اره به اينكه در بخش صنعت، كشاورزي، مواد 
غذايي و خدمات فني و مهندسي ظرفيت صادراتي مطلوبي 
وجود دارد، عنوان كرد: ايران به صورت سنتي صادركننده 
اقالمي مثل فرش، پسته، خاويار و كاالهايي لوكسي بوده 
كه هنوز هم در بازارهاي منطقه مي تواند موثر باش��د و بر 
قدرت صادراتي كشور تاثير مثبت بگذارد. ضمن اينكه براي 
ايران در بيشتر بازارهاي فني و مهندسي مزيت وجود دارد و 

اگر بستر صادرات فراهم باشد موفق خواهد شد.

به گفته حس��يني مزيت كاالهاي صادراتي بسته به بازار 
هدف متفاوت است اما آسان بودن حمل و نقل مي تواند 
مزيت صادرات مصالح س��اختماني مثل ف��والد، فلزات، 
س��يمان، گچ و آهك كاشي و سراميك و سفال و غيره به 
كشورهاي همسايه باشد. همچنين محصوالت پتروشيمي 
در بازارهاي جنوب شرقي آسيا مزيت بيشتري دارد. براين 
اصل در كشورهاي همس��ايه به حضور جدي تر فعاالن 

اقتصادي و بنگاه ها نياز است.
دبي��ركل اتاق بازرگاني ايران و ع��راق با بيان اينكه در 
سال هاي گذشته سهم تركيه از بازار عراق ۲۵ درصد و 
ايران ۱۵ درصد بود، تصريح داشت: در حال حاضر سهم 
ايران در اين بازار به ۳۰ درصد رس��يده است. صادرات 
محصوالت فلزي ايراني به عراق در سال ۲۰۱۸ افزايش 
دو برابري داشت طوري كه ما در كل سال ۲۰۱۷ حدود 
۴۵۰ ميلي��ون دالر محصوالت فلزي ب��ه عراق صادر 
كرديم، اما توانستيم در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به 

اين ميزان صادرات برسيم.
حس��يني يادآورش��د: با توجه به اينكه تنوع محصوالت 
صادراتي به عراق افزايش يافته است، براي نخستين بار در 
سال ۲۰۱۸ توانستيم محصوالت مبلمان، كفش و پوشاك 
را عالوه بر سبد محصوالت صادراتي گذشته، به عراق صادر 
كنيم كه نشان مي دهد بيشتر محصوالت باكيفيت ايراني 
در بازار عراق از قدرت رقابت با محصوالت روز دنيا در بازار 

عراق برخوردار است
الزم به يادآوري اس��ت كه وزير صنعت، معدن و تجارت، 
با بيان اينكه ۲ درصد واردات كشورهاي همسايه از ايران 
است، گفت: برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته تا ميزان 
صادرات به كشورهاي اطراف تا سال ۱۴۰۰ يعني دو سال 

آينده ۲ برابر شود.
رضا رحماني در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به برنامه هاي 
وزارتخانه متبوعش براي تحقق شعار سال ۹۸ به نام رونق 
توليد ، گفت: وزارت صمت در سال جاري با چند رويكرد 

برخي پروژه هاي ويژه را تعريف كرده است كه نخستين و 
اصلي ترين رويكرد وزارتخانه نيز تاكيد بر ساخت داخل، 
ايجاد پروژه هاي داخلي و بومي كردن ساخت تمام قطعات 
وارداتي در تمامي رش��ته هاي صنعتي است. براين اصل 
يكي از راه هاي رونق توليد و آرام نگه داش��تن آن در سال 
۹۸ و ۹۹ افزايش صادرات است كه بر اين اساس تقاضا در 
كشورهاي همسايه ايجاد و ظرفيت خوبي براي صادرات 

ايجاد مي شود.
وي ب��ا بيان اينكه يك��ي از رويكردهاي مه��م وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال جاري بحث صادرات 
به ويژه تمركز روي كشورهاي همسايه است، ادامه داد: 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته تا ميزان صادرات 
به كشورهاي اطراف تا سال ۱۴۰۰ يعني دو سال آينده 
۲ برابر شود كه صادرات موجود حدود ۲۵ ميليارد دالر 
بوده و بايد تا دو س��ال آينده ۵۰ ميليارد شود كه اين 

ظرفيت بسيار خوبي بوده و نبايد از آن غافل شد.

بدون ترديد براي تحقق شعار سال، تمامي دستگاه ها، نهاد ها 
و كليه آحاد مردم بايد نقش آفريني كنند كه در كليت امر 
مي توان اين تالش را دو بعد دولتي يا حاكميتي و مردمي 

تقسيم بندي كرد.
يقينا رخوت و كم تحركي در هر كدام از حوزه هاي مذكور، 
باعث ايجاد خلل و نارسايي در مسير تحقق شعار سال و نائل 
شدن به اهداف از پيش تعيين شده در اين خصوص خواهد 
شد. در اين ميان، سازمان هاي مردم نهاد در زمره تشكل هاي 
غير دولتي و به اصطالح مردمي به شمار مي رود كه با كاركرد 
صحيح خود قادر به تس��ريع و تسهيل تحقق شعار سال و 

حصول رونق توليد خواهند بود.
به واقع يكي از ابعاد و ش��ؤون اصلي نقش آفريني سمن ها 
در ايجاد رونق در عرصه توليدي كشور، به ابعاد فرهنگي و 

اجتماعي آن باز مي گردد.
به تعبير ديگر، اثرگذاري سازمان هاي مردم نهاد به نحوي 
است كه بصورت مستقيم به توليد كاال منتهي نمي شود، 
اما با تحت تاثير قرار دادن الزامات اجتماعي و فرهنگي شعار 
سال، زمينه و بستر الزم براي نائل شدن به اهداف مورد نظر 

در اين عرصه را فراهم مي سازند.
متاسفانه يك تصور و ذهنيت ناصحيح و غلط در ميان بخش 
وسيعي از افكار و اذهان عمومي وجود دارد مبني بر اينكه 
رفع تمامي مشكالت و نارسايي هاي كشور، مي بايد به واسطه 
دستگاه هاي حاكميتي و دولتي انجام پذيرد در صورتي كه 
برخالف چنين ذهنيت غلطي، بخش عمده موفقيت ها و 
مرتفع سازي مشكالت در كشور هاي توسعه يافته، به واسطه 

عموم مردم آن جوامع حاصل و محقق شده است.
سهراب فردي، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني، با اشاره به نقش 
بسيار نافذ و تعيين كننده مردم در توسعه كشور اظهار كرد: 
بايد به اين واقعيت تلخ اذعان كرد كه متاسفانه بخش وسيعي 
از جامعه انتظار دارند تمامي مش��كالت اقتصادي با تدبير 

دستگاه هاي ذي ربط مرتفع شود و هيچ نقشي براي خود و 
ديگر آحاد جامعه در اين خصوص قائل نيستند.

وي افزود: طرح اين موضوع و به اصطالح خود انتقادي، نافي 
زحمات و تالش هاي مردم در صحنه هاي مختلف كشور 
نيست و يكي از اين تالش ها به مقاومت مردم در طول ساليان 
گذشته در برابر تحريم هاي ظالمانه دشمنان نظام، عليه 

كشور و ملت باز مي گردد. اما اين كافي نيست.
ف��ردي در ادامه بيان كرد: مردم مي بايد با نقش آفريني در 
حوزه هاي گوناگون در جهت تسريع حصول اهداف مورد 
نظر اقتصادي كشور در سطوح ُخرد و كالن تالش هر چه 

بيشتري را لحاظ كنند.
اين فعال اقتصادي گفت: به عنوان نمونه، يكي از نارسايي ها 
و چالش هاي اساس��ي كشور در بزنگاه ها و مقاطع خاص و 
حس��اس اقتصادي به پديده شوم و نامبارك احتكار كاال و 
پرهيز از عرضه كاال در بازار باز مي گردد و اين در ش��رايطي 
است كه بسياري از اين محتكران در ميان همين مردم عادي 
و عوام جامعه قرار دارند و اساسا همين رويكرد و نگاه، باعث 
وخيم و غليظ تر شدن مشكالت و نارسايي هاي اقتصادي 
كشور مي شود. وي افزود: هجوم مردم براي خريد كاال فراتر 
از حد نياز، افزايش قيمت ها به صورت سليقه اي، بي تفاوتي 
نسبت به گران فروشي و عدم انعكاس آن به دستگاه هاي 
متولي و... از نمونه رفتار هاي ناصحيحي است كه نمي توان 

اثرات مخرب آن بر اقتصاد كشور را ناديده انگاشت.
اين فعال اقتصادي در ادامه بيان كرد: بدون ترديد در صورت 
همگرايي و همس��ويي تمامي آحاد جامعه و تالش براي 
تحقق اهداف كالن اقتصادي كش��ور همچون حمايت از 
كاالي ايراني، حمايت از توليد ملي، اجتناب از خريد كاال ها و 
محصوالت خارجي كه نمونه و مشابه داخلي آن وجود دارد، 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور حل و فصل خواهد شد و 
اين مهم مستلزم تامين پيش نياز هاي خاص به خود است كه 

بخش اعظم اين الزامات از دريچه و منظر فرهنگي و اجتماعي 
قابل تحليل و بررسي است.

وي افزود: نهاد هاي فرهنگي جامعه، سمن ها يا سازمان هاي 
مردم نهاد نقش بسزايي در حركت صحيح جامعه به سمت 
و س��وي اهداف كالن و از پيش تعيين شده در كشور ايفاء 

مي كنند.
فردي تصريح كرد: برخي مدعي مي ش��وند كه طرح اين 
مباحث براي ُزدودن مش��كالت و برخي ناكارآمدي هاي 
مديريتي در داخل كشور است، اما در واقع امر با بررسي الگو 
و مسير پيشرفت كشور ها و جوامع توسعه يافته اين واقعيت 
عيان مي شود كه بيش از ۹۰ درصد از موفقيت هاي جوامع 
پيشرفته به واسطه رفتار صحيح و منطقي مردم آن جوامع 

محقق شده است.
وي افزود: بنده با صراحت اعالم مي كنم تا زماني كه عزم ملي 
براي برون رفت از مشكالت اقتصادي در ميان فرد فرد جامعه 
شكل نگيرد، رسيدن به موفقيت و تعالي اقتصادي كشور، 

امري ناممكن خواهد بود.
فردي گفت: سازمان هاي مردم نهاد به واسطه غير دولتي 
بودن آنها، از دل و بطن مردم برخواسته و از اين حيث ضريب 
اعتماد عمومي به آنها بسيار باالس��ت و در صورت تدوين 
برنامه هاي هوش��مندانه در س��من ها و فراگيري فعاليت 
آنها در اقصي نقاط كش��ور، بسياري از مشكالت كشور در 
عرصه هاي گوناگون، از جمله حوزه هاي اقتصادي كشور 

تسهيل خواهد شد.
اين فعال اقتصادي در ادامه بيان كرد: آموزش، فرهنگ سازي 
و هدايت صحي��ح رفتار ها و رويكرد هاي جامعه در مقاطع 
حساس از مولفه هاي بسيار تعيين كننده براي ايجاد رونق 

توليد به شمار مي رود.
وي افزود: ترويج و تقويت فرهنگ كار و تالش شبانه روزي 
)كه در گزارش��ي مجزا به صورت تفصيلي به آن پرداخته 

خواهد شد( با هدف اعتالي كشور )و نه صرفا كسب درآمد 
و معيشت(، داشتن تعصب به كاالي ايراني و حمايت تمام 
قد از آن، از نمونه ضرورياتي است كه كشور در شرايط فعلي 
به شدت به آن نيازمند است و قطعا در صورت تحقق اين امر 
خطير، بسياري يا به تعبير صحيح تر تمامي تحريم ها عليه 
ايران اسالمي، خنثي و بي اثر خواهد شد و كليه موارد اشاره 

شده با كاركرد صحيح سمن ها قابل حصول خواهد بود.

   رفاه عمومي به عنوان هدف و ماموريت اصلي 
سمن ها تعريف شود

هوشنگ عطاپور، كارشناس مسائل اجتماعي ضمن تاييد 
نقش تعيين كننده سمن ها در دستيابي به اهداف مورد نظر 
اقتصادي جامعه اظهار كرد: به واقع شعار ها و اهداف فرهنگي 
كه چش��م انداز و افق آن به رفاه عمومي منتهي مي شود، 
مي تواند به عن��وان ماموريت و ه��دف اصلي عام المنفعه 

سازمان هاي مردم نهاد تعريف و عملياتي شود.
وي با اشاره به برخورداري سازمان هاي مردم نهاد از اعتماد 
عمومي مي گويد: اين مولفه )اعتماد عمومي( يك سرمايه 
اجتماعي ارزنده اس��ت كه بايد از اين پتانسيل در راستاي 
رسيدن به اهداف مورد نظر در عرصه اقتصادي استفاده و 

بهره گيري شود.
به زعم وي، سازمان هاي مردم نهاد به دليل خاصيت حمايتي 
از مردم و ش��هروندان مي توانند در قامت حمايت از قش��ر 
مصرف كننده، نقش آفريني كنند و در اين قالب و بستر با 
اعمال نظارت عمومي و همگاني بر ارتقاي كيفيت محصوالت 
داخلي، كنترل و تعديل قيمت ها و مقابله با سودجويي هاي 
فردي و باندي مثمر واقع ش��وند و قطعا با فشار اجتماعي 
معقول )در چارچوب هاي اصولي و قانوني تعريف شده در 
نظام( زمينه نائل ش��دن به اهداف تعريف شده اقتصادي 
كشور فراهم خواهد شد كه البته اين مهم، مستلزم همياري و 

همگرايي هر چه بيشتر ميان دستگاه ها و سازمان هاي دولتي 
با سمن ها و تشكل هاي مردمي است.

البت��ه در اين ميان نباي��د و نمي توان نقش بس��يار موثر 
استانداري ها و فرمانداري ها در حمايت، توسعه و فراگيري 
سمن ها را ناديده انگاشت و قطعا عزم و تالش دستگاه ها و 
نهاد هاي مذكور، نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري در نفوذ هر 

چه بيشتر سمن ها در سطح جامعه ايفاء مي كند.

   لزوم اصالح فرهنگ سلب مسووليت فردي و 
اجتماعي در قبال مشكالت اقتصادي كشور

بدون ترديد، كارشناسان تحريم در واشنگتن با مطالعه و 
بررسي شرايط اجتماعي كشور و علم به اين واقعيت تلخ كه 
برخي از افراد و گروه هاي اجتماعي در داخل كشور در شرايط 
حساس و سخت اقتصادي به سودجويي مبادرت مي ورزند به 

طراحي تحريم هاي اقتصادي اقدام مي كنند.
نمود و بروز اين واقعيت تلخ كه در شرايط حساس اقتصادي، 
برخي با س��ودجويي فردي بر بي ثباتي بازار مي افزايند و با 
رفتارهاي خالف منافع و مصالح ملي، توليد، اقتصاد و تجارت 
سالم و منطقي جامعه را به مخاطره مي اندازند، تجربه اي تلخ 
براي كشور است كه قطع به يقين انگيزه معاندان نظام براي 

تعريف و طراحي تحريم را مضاعف مي سازد.
قطعا در صورت بس��يج همگاني مردمي و ت��الش و عزم 
ملي براي مقابله با توطئه هاي اقتصادي دشمن در جنگ 
اقتصادي، ايجاد رخوت و تزلزل در نظام توليدي كش��ور 
ناممكن خواهد شد و در چنين شرايطي تمامي دسيسه هاي 
دشمنان ملت و كشور، همچون گذشته نقش بر آب مي شود.

همسويي مردم در كش��وري با ۸۰ ميليون نفر جمعيت، 
قدرت، پتانس��يل و نيرويي عظيم اس��ت كه مقابله با آن 
غيرممكن است و قطعا سازمان هاي مردم نهاد در هم افزايي 

ملي، نقش موثري ايفاء خواهند كرد.
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شرايط چشم انداز خودرو
 در سال ۹۸

محمود دودانگه نوسانات ش��ديد در بازار خودرو 
را محص��ول دو جريان مهم جه��ش قيمت ارز و 
تحريم ها دانس��ت و گفت: نا به س��اماني در بازار 
خودرو با جهش ارزي درس��ال ۹۶ كليد خورد و 
در سال ۹۷ شتاب بيش��تري پيدا كرد كه نتيجه 
گريزناپذير آن افزايش هزينه تمام شده خودرو بود.

عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
و معاون اس��بق وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ه��ر دو بخش خودرو ه��اي توليد داخل و 
خودروهاي مونتاژي، به منظور تامين قطعات مورد 
نياز، ارز قابل توجهي نيازدارند؛ نبايد فراموش كرد 
كه قطعات حساس و مهم خودروهاي داخلي نيز 
وارداتي است و به طور مستقيم از افزايش قيمت 

ارز تاثير مي پذيرد.
وي اذعان داشت: تصور عموم مردم اين است كه 
زماني كه مي گوييم اين خودرو س��اخت داخل 
است تمامي قطعات آن در داخل توليد و ساخته 
مي ش��ود؛ عالوه بر قطعاتي كه مستقيم از خارج 
از كشور وارد مي ش��وند، قطعه سازها نيز برخي 
قطعات را از خارج وارد كرده و به خودروساز تحويل 
مي دهند كه آنها نيز در اين فضا مشمول افزايش 
قيمت شده اند و نتيجه اين جريان افزايش قيمت 

تمام شده در بازار بوده است.
دودانگه افزود: خودروهاي مونتاژي بايد بالغ بر ۸۰ 
تا ۹۰ درص��د قطعات خود را وارد كنند و طبيعتًا 
با افزايش نرخ ارز، رقم هاي باالتري را براي قيمت 
اين خودروهاي مونتاژي شاهد بوديم. محمود دو 
دانگه يادآور ش��د: هرچند با افزايش قيمت ارز، 
دول��ت تصميم گرفت ت��ا ارز ۴۲۰۰ توماني را به 
واردات قطعات خودرو تخصي��ص دهد اما پس 
از مدتي با تغيير ش��رايط، عمال ارز نيمايي به اين 
حوزه اختصاص پيدا كرد؛ حال آنكه شركت هاي 
خودرو ساز متقبل تعهداتي شده بودند كه با ارز 
۴۲۰۰ توماني برنامه ريزي شده بود، ارزي كه هرگز 
دريافت نكردند؛ اي��ن امر زيان هاي قابل توجهي 
را متوجه ش��ركت هاي خودروس��از كرد كه در 
صورت هاي مالي آنها قابل مشاهده است. وي در 
ادامه به تاثير تحريم ها بر نوس��ان قيمت خودرو 
اش��اره كرد و گفت: موضوع دوم نوس��ان قيمت 
خودرو هم زمان با آغ��از تحريم هاي بين المللي 
امريكا عليه ايران بود ك��ه محدوديتي جدي به 
شمار مي رفت كه عالوه بر افزايش نرخ ارز، تأثير 
مستقيمي بر نوسانات قيمت خودرو در بازار داشت. 
اگرچه ما مستقيمًا با امريكا مراوده اي در صنعت 
خودروسازي نداريم ولي بسياري از شركت هاي 
خودروسازي بين المللي به لحاظ اينكه مراودات 
خودشان را با امريكا از دست ندهند و دچار مشكل 
با اين كشور نشوند مراودات خود را با ايران قطع 
يا به شدت محدود كردند. ازجمله شركت هايي 
چون رنو فرانس��ه و ش��ركت هاي ژاپني و برخي 
ش��ركت هاي كره اي صادرات قطعات به ايران را 

متوقف كردند.
اين كارش��ناس حوزه خودرو بيان داشت: بخشي 
از افزاي��ش قيمت موجود در بازار خودرو ناش��ي از 
توقف خط��وط توليدي و مونتاژي خودروس��ازان 
در ايران اس��ت؛ تامين قطعات خودروهاي چيني 
دلي��ل محدوديت در مب��ادالت مالي ديگ��ر با آن 
تيراژي كه قباًل وجود داش��ت انجام نمي پذيرفت؛ 
در م��ورد خودروهاي چيني و س��اير خودروهاي 
ژاپني و فرانس��وي نيز همين موض��وع صادق بود. 
محمود دودانگه اذعان داشت: با ادامه همين رويه 
در س��ال ۹۸ به دلي��ل افزايش هزينه تمام ش��ده 
خودروسازان و قطعه س��ازان، گران شدن واردات و 
افزايش دستمزدها، نوس��ان و افزايش ها را در بازار 

خودرد خواهيم داشت.

كمبود عرضه باز هم زعفران 
را گران كرد

غالمرضا ميري، نايب رييس شوراي ملي زعفران از 
نوسان قيمت طالي س��رخ در بازار خبر داد و گفت: 
طي روز هاي اخير قيمت طالي سرخ به سبب كمبود 
عرضه از سوي كشاورزان با روند افزايشي در بازار روبرو 
شده است. وي حداقل نرخ هر كيلو زعفران دسته را ۷ 
ميليون و ۲۰۰ هزار و حداكثر هر كيلو زعفران نگين 
را ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم كرد و افزود: با 
افزايش عرضه نسبت به تقاضا پيش بيني مي شود كه 
قيمت زعفران به روند عادي خ��ود در بازار بازگردد. 
ميري با اش��اره به اينكه ۸۵ درصد زعفران توليدي 
صادراتي است، بيان كرد: با توجه به پايان تعطيالت، 

صادرات روند عادي كار خود را آغاز كرده است.
نايب رييس شوراي ملي زعفران با انتقاد از تعلل گمرك 
در اعالم آمار صادرات زعفران گفت: گمرك از پايان 
آذر به بهانه تغيير ن��رخ پايه گمركي آمار جديدي را 
ارايه نكرده است، در حالي كه همانند گذشته انتظار 
داريم كه در پايان هر ماه آمار صادرات داده ش��ود تا 
صادركنندگان برنامه ريزي دقيق��ي براي صادرات 
داشته باش��ند. وي ادامه داد: براساس پيش بيني ها 
ميزان صادرات در س��ال ۹۷ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با روند افزايشي روبروست، اما تا زماني كه 
گمرك آمار دقيق را اعالم نكند، نمي توان اظهارنظري 

در اين باره داشت.
ميري با اش��اره به اينك��ه اي��ران بزرگ ترين و تنها 
توليد كننده بزرگ زعفران در دنيا محسوب مي شود، 
بيان كرد: با توجه به آنكه زعفران ساير رقبا از لحاظ 
قيمت و كيفيت قابل رقابت با زعفران ايراني نيست، از 
اين رو رفع موانع و چالش هاي پيش روي صادرات در 

رونق صادرات تاثير بسزايي دارد.
نايب رييس شوراي ملي زعفران در پايان ثبات قيمت 
زعفران در بازار را امري ضروري دانس��ت و گفت: اگر 
قيمت زعفران براي مدت يك سال در بازار ثابت نباشد، 
از اين رو توليدكنندگان و صادركنندگان نمي توانند 
برنامه مسنجمي داشته باشند چرا كه با نوسان قيمت 

در سطح جهاني امكان رقابت با رقبا وجود ندارد.
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معاون سابق آب وزارت نيرو در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد 

وزير نيرو از رفع يك دغدغه زيست محيطي با اتكا به دانش روز خبر دادوزير نفت در برنامه پارك شهر راديو تهران مطرح كرد

روي ديگر سكه سدسازي براي كنترل سيالب 

احتمال شيرين سازي بدون پسماند آب درياي خزرترامپ بر سر دوراهي بنزين ارزان و افزايش فشار بر ايران

گروه انرژي| نادي صبوري |
»سد« اين سازه عظيم و غول پيكر در ايران نزد 
افكار عموم�ي دوره هاي مختلفي را طي كرده 
اس�ت، زماني روي اسكناس نقش بسته است، 
روزگاري به نماد توسعه و سازندگي تبديل شده 
است و از همان جا ورد زبان نمايندگان مجلس 
براي مطالبه از دولت ش�ده اس�ت، در ادامه از 
چش�م ها افتاده اس�ت و به نظر مي رسد امروز 
س�يالب حداقل بخش�ي از گرايشات پيشين 
را شس�ته و طرفداران سدس�ازي را دوباره به 
ميدان آورده است. نمونه اي از مورد آخر ديروز 
در مجلس شوراي اس�المي و در صحبت هاي 
حيدرعل�ي عابدي نماينده م�ردم اصفهان به 
چش�م مي خورد. او با اعتراض ب�ه اينكه » چرا 
سدسازي در كشور حدود 8 سال تعطيل شده 
است؟« خالي بودن 95 درصد تاالب گاوخوني 
را بخش�ي از تبعات اين موضوع دانسته است. 
از سوي ديگر ديروز رضا اردكانيان وزير نيروي 
ايران نيز كه در مجلس شوراي اسالمي حضور 
يافته ب�ود از وج�ود برخي نظريه ه�ا مبني بر 
اينكه ايران با يك »تغيير اقليم« روبه رو بوده 
و در نتيجه آن خشكس�الي ها و ترس�الي هاي 
شديد را تجربه خواهد كرد صحبت كرده است؛ 
هر چند آق�اي اردكانيان گفته اس�ت كه اين 
نظريه ها بايد بررسي شوند اما به نظر مي رسد 
»چه بايد كرد؟« حاال پرسش�ي بسيار مهم در 
زمينه سياس�ت هاي س�ازه اي ايران در قبال 
مديريت منابع آب خواهد بود. در گزارش پيش 
رو اين پرس�ش مهم را با يكي از پرسابقه ترين 
چهره هاي سياس�ت گذاري منابع آب، رحيم 
ميداني معاون سابقه وزير نيرو مطرح كرديم. 
همچنين اميرفريد مجتهدي كارشناس ارشد 
هيدروليك نيز نظر خود را پيرامون اين موضوع 

تازه در اختيار ما قرار داده است. 

مقابله با س��يل همواره يكي از مهم ترين انگيزه ها از 
احداث س��د بوده است، حاال و با س��يل اخيري كه 
ايران پشت سر گذاش��ته و هنوز نيز در برخي نقاط 
ادام��ه دارد آيا بايد به اين نتيجه رس��يد كه ايران به 
سدهاي بيشتري احتياج دارد؟ آيا تغيير اقليم ايران 
را به س��متي خواهد برد كه با وجود تمام مسائلي كه 
با س��دهايي كه تاكنون ساخته شده داشته است باز 
هم به ادامه آن تبادر ورزد؟ رحيم ميداني معاون آبي 
سابق وزارت نيروي ايران مسائل مهم و جالب توجهي 
را در اين زمينه مطرح مي كند. ميداني اظهارات خود 
را با تاكيد بر اين مس��اله ش��روع مي كند كه »تغيير 
اقليم« در ايران بحثي نيس��ت ك��ه اخيرا و به خاطر 
سيالب ايجاد شده باش��د. او مي گويد: »چند سالي 
بود كه م��ا در آمارهاي آبي حالت��ي غيرعادي حس 
مي كرديم كه اصطالحا »شكس��ت هيدرولوژيكي« 
نام دارد، از جمله ميانگين دماي كشور نيز در همين 

راستا بوده است« 
اما اگر ف��رض را بر اين بگذاريم كه قرار اس��ت ايران 
در س��ال هاي پيش رو با تغييرات اقليم كه منجر به 
اثرگذاري روي پديده هاي حدي خواهد شد دست و 

پنجه نرم كند؛ آيا »سد« و »سدسازي« نجات دهنده 
خواهند بود؟ 

   نيمه تاريك ماه
رحيم ميداني كه در 4 سال نخست دولت يازدهم به 
عنوان مع��اون آبي وزير نيرو فعاليت مي كرد، اعتقاد 
دارد كه پاسخ به اين پرسش پاسخي پيچيده است. 
او در گفت وگويي تلفني به »تعادل« مي گويد: »يكي 
از چند ماموريت سدها كنترل سيالب است ولي اين 
تمام ماجرا نيست. سدسازي مخاطرات فراواني دارد. 
اما اگر قرار باشد با چنين هدفي در سال هاي پيش رو 
سدسازي داشته باشيم بايد خيلي مراقب باشيم كه 
يك بار ديگر در تله خوردن حقابه زيس��ت محيطي 
و حق حيات رودخانه ها نيفتيم. ما بارها ش��اهد اين 
بوديم كه سازه ها از اهداف خود دور مي شدند و حقابه 

پايين دست تهديد مي شد.«
مهندس ميداني كه پي��ش از معاونت آبي وزارت نيرو 
مدت يك دهه نيز سابقه مديريت كالن حوزه آب را در 
كارنامه  خود دارد، از مشاهدات و تجربيات خود گفته و 
عنوان مي كند: »يك بار در همين رودخانه كشكان كه 
در نوروز با سيالب شديدي روبه رو شده است، كشاورزان 
پايين دست منطقه پلدختر آمدند و عنوان كردند كه 
حقابه آنها نمي آيد، رفتيم بررس��ي كرديم و ديديدم 
كشاورزان باالدست پمپ انداخته اند و آب را برمي دارند 

و به همين دليل به پايين دست آب نمي رسد.« 
او ادام��ه مي دهد: »اين بس��يار خطرناك اس��ت كه 
م��ا اين بار در دام جديدي به اس��م كنترل س��يالب 
نيفتي��م كه نتيجه  و تبعات آن اين باش��د كه اطراف 
سد برداشت هاي اينچنيني انجام شود. اگر قرار است 
ما سدس��ازي داشته باشيم بايد به شكلي باشد كه از 
خاصيت آن بهره ببريم اما ذخيره آب را بعدا س��ريع 
رها كنيم تا سيگنال اش��تباه به كشاورزان و بوميان 

اطراف ارسال نكند.« 
معاون س��ابق آب وزارت نيرو اعتقاد دارد سدهايي 
كه فرضا براي جلوگيري از سيالب قرار باشد ساخته 
شوند بايد به نحوي باشند كه ساختار و معماري شان 

شهادت بدهد كه فقط براي سيالب است. 

   سيگنال اشتباه به مصرف كننده 
اميرفريد مجتهدي كارش��ناس ارش��د هيدروليك 
كه سال ها در حوزه سدس��ازي فعاليت آكادميك و 
همچنين اجرايي داشته اس��ت نيز اظهارات جالب 
توجه��ي را در م��ورد موضع آينده ايران نس��بت به 
سدس��ازي در دوران احتمال��ي تغيي��ر اقليم بيان 
مي كند. اين مهندس آب به »تع��ادل« مي گويد: » 
بطور قطع وقتي كه شما با اين روبه رو شويد كه حجم 
آب ورودي به منطقه با افزايش روبه رو شود طراحي 
س��ازه ها تغيير خواهد كرد. اما بايد به اين توجه كرد 
كه نمي توان براي تمام حوزه ها نسخه اي يكسان در 

سدسازي پيچيد«
او ادامه مي دهد: »در سدسازي گفتمان هزينه-فايده 
بسيار با اهميت است، براي ساختن هر سد 17 مطالعه 
مختلف انجام مي شود چرا كه بايد به اين نتيجه رسيد 
كه هزينه كرد آن عدد چقدر منطقي اس��ت. مثال در 
حوزه هاي كارون و دوز پيش از انقالب اسالمي يك 

شركت امريكايي مطالعاتي انجام داده و با استناد به 
حاصل خيز بودن دشت خوزستان و سيل خيز بودن 
رودخانه ها، پيش��نهاد داده است كه سدهايي پشت 
س��ر هم ساخته شوند كه جلوي س��يالب را بگيرد و 
دش��ت ها را نيز س��يراب كند. يعني اين رودخانه ها 

ارزشش را داشته اند.«
اين كارشناس ارشد هيدروليك مي افزايد: »اما مثال 
اين نسخه در مورد رودخانه كرج صادق نيست چون 
احتمال وقوع سيالب ها شبيه آنچه كه ممكن است 

در كارون و دز رخ بدهد در آن پايين است.«

   چه بايد كرد؟ 
معاون سابق آبي وزير نيرو كسي است كه با تكيه بر 
تجربه طوالن��ي اش در مديريت حوزه آب از اهميت 
برخي اقدامات پايه اي در اولويت نسبت به اقدامات 

سازه اي دفاع مي كند. 
ميداني مي گويد: »اگر بنا باشد ما با وضعيتي روبه رو 
شويم كه شدت سيالب باال برود بايد بعضي مسائل 
را بس��يار جدي تر از قبل دنبال كني��م. يكي از اين 
موارد تعيين حد بستر رودخانه است، جلوگيري از 
تصرفات در رودخانه ها بايد بسيار با اراده دنبال شود. 
باغات و زمين هايي همين حاال در بستر رودخانه ها 
هس��تند كه اينها بايد با اس��تن�اد ب��ه قانون تعيين 

تكليف ش�وند. 
ميداني به تهيه يك نظام نامه در دوران فعاليت خود 
تحت عن��وان »نظام نامه مديريت جامع س��يالب« 
اش��اره كرده و مي گويد: »اقدامات در اين نظام نامه 
به 3 رده قبل از وقوع س��يالب، زمان وقوع س��يالب 
و پس از وقوع س��يالب دس��ته بندي شده و از همان 
موقع اصرار داشتيم كه اقدامات پيشگيرانه بسيار با 

اهميت هستند.« او ادامه مي دهد: »ما مصرانه مطرح 
مي كرديم كه اين اقدامات مانند اليروبي رودخانه ها 
بايد اولويت نخست باش��د چون نسبت به اقداماتي 
مانند سدس��ازي پول كمتري مي خواهد اما بسيار با 

اهميت است.« 
معاون س��ابق وزير نيرو همچنين به موضوعي اشاره 
مي كند كه ش��ايد اهمي��ت آن امروز بي��ش از قبل 
مش��خص باش��د. او مي گويد: »ما از طريق مديركل 
دفتر مهندس��ي رودخانه هاي مديري��ت منابع آب 
سيستم هش��دار س��يل طراحي كرديم اما به علت 
مسائل اعتباري موضوع پيشرفت نكرد. اين سيستم 

در موقع سيل بسيار مفيد خواهد بود.« 
اما چرا اين دست فعاليت ها نمي توانند آن طور كه بايد 
و شايد توجه بودجه ريزان و تخصيص دهندگان منابع 

اعتباري را به خود جلب كنند؟
معاون س��ابق وزير ني��رو اعتقاد دارد ق��رار گرفتن 
اين اقدامات در دس��ته »فعاليت هاي جاري« باعث 
مي شود دريافت اعتبار براي آنها بسيار سخت شود. 
او به تجربه  اش در زمان مديريت آب آذربايجان شرقي 
اشاره كرده و مي گويد: »آن موقع ما ده سال اصرار و 
تالش مي كرديم كه براي ساماندهي رودخانه اعتبار 
دريافت كني��م، اما مي گفتند اي��ن فعاليت عمراني 
نيس��ت و در نتيجه اعتبار تعل��ق نمي گرفت. اين در 
حالي است كه چنين اقداماتي در كنار اقداماتي مانند 
فعاليت هاي پژوهش��ي روي اطالعات پايه بسيار با 

اهميت و تاثيرگذار هستند.« 
ماج��راي كم توجه��ي به برخ��ي از اقدام��ات مهم، 
چيزي اس��ت كه اميرفريد مجتهدي نيز در بخشي 
از صحبت هاي خود بر آن تاكيد مي كند، مجتهدي 
در تحلي��ل خ��ود از اينك��ه چ��را اقدامات��ي مانند 

»آبخوان داري« به ش��دت و قوت سدسازي در ايران 
دنبال نشده است مي گويد: »ببينيد در آبخوان داري 
چيزي براي افتتاح نيست، همه چيز زير زمين اتفاق 
مي افتد و نمي شود روباني بريد و چيزي به كسي نشان 
داد. شايد براي همين آنقدر تمايل و اراده اي براي آن 

وجود نداشته است.« 
مجتهدي همچنين بر اين مساله تاكيد مي كند كه 
راه حل اصلي را بايد ابتدا در مديريت »تقاضا« جست. 
او در اين زمينه مي گويد: »طبق استاندارد دين كه 
يك استاندارد آلماني معتبر است استاندارد مصرف 
آب يك فرد در روز در يك منطقه با شرايط متعادل 
140 الي 145 ليتر است، اما ما در منطقه اي معتدل 
مانند كرمانشاه با آمار مصرف روزي 250 ليتر روبه رو 
هستيم. اين روند قطعا بايد تغيير كند و قطعا بايد از 

ابزار قيمتي براي آن استفاده شود«
اين كارشناس حوزه آب با تاكيد بر اينكه قيمت آب 
اكنون س��يگنال مصرف بيش��تر را به مصرف كننده 
مي فرستد مي گويد: »هر چه سد بيشتر داشته باشيم 
با هزينه هاي كالن باز هم مصرف بيشتر مي شود. بايد 

فكري براي اين موضوع كرد.« 
گفتني است تير ماه س��ال گذشته در همايشي كه 
با حضور هيات بين الدولي تغيير اقليم در س��ازمان 
هواشناس��ي به اين موضوع پرداخته شد كه ايران با 
تغيير اقليم روبه رو ش��ده اس��ت. در اين برنامه، يوبا 
 IPCC سوكانا، معاون هيات بين الدولي تغيير اقليم
در سخنراني خود »وقوع سيل« را يكي از مهم ترين 
مخاطرات ناشي از تغيير اقليم در ايران توصيف كرد. 
پيامدهاي ناشي از تغيير اقليم )با فرض بر رخ دادن 
آن( البته مي تواند گس��تره وسيعي كه خشكسالي و 

بيابان زايي نيز در آن قرار دارد را در بر بگيرد. 

تس�نيم| وزير نفت روز گذش��ته با حضور در برنامه پارك شهر 
راديو تهران با اش��اره به اينكه بازار نفت بر اثر تحريم ها عليه ايران، 
روسيه و ونزوئال و تنش ها در ليبي شكننده شده است هشدار داد: 
اگر بخواهند فشار را روي ايران اضافه كنند، اين شكنندگي به طرز 

غيرقابل پيش بيني اضافه خواهد شد.
بيژن زنگنه درب��اره تهديد جديد وزير امور خارجه امريكا مبني بر 
اينكه فشار و تحريم ها بر ايران بيشتر و تمديد خواهيم كرد افزود: 
ما به كارمان ادامه مي دهيم، آنچه مهم اس��ت، اين اس��ت كه بازار 
شكننده است. اين نيس��ت كه عرضه خيلي باالتر از تقاضا باشد يا 
حتي ظرفيت هاي مازاد زياد باش��د. حرف هايي زده مي ش��ود كه 
بيشتر تبليغاتي اس��ت تا بازار را آرام كنند. اما هر روز بازار گران تر 

مي شود و اين نشان دهنده نگراني بازار است.
وي گفت: آقاي ترامپ بايد انتخاب كند كه مي خواهد فشار بر ايران 
را اضافه كند يا قيمت س��وخت را در پمپ بنزين هاي امريكا پايين 

يا باال نگه دارد.
 وزير نفت گفت: در حال حاضر ونزوئال مش��كل دارد. روسيه را هم 
تحريم كرده اند، ليبي هم ناآرام است. در امريكا هم بخشي از توليد 
از بين رفته اس��ت. اينها نش��ان مي دهد كه وضع توليد و عرضه و 
تقاضا بسيار شكننده است. اگر بخواهند فشار را روي ايران اضافه 
كنند، اين شكنندگي به طرز غيرقابل پيش بيني اضافه خواهد شد.

 زنگنه در پاس��خ به اينكه اگر تصور كنيم وضع كنوني سودان به نفع 
محوري پايان پذيرد كه عربس��تان حمايت مي كند و در ونزوئال اين 
فشارها ادامه يابد، آن موقع آيا فكر مي كنيد امريكا موفق به فشار بيشتر 
بر ايران خواهد شد، افزود: سودان در بحث نفت عددي نيست. عمدتًا 
نفت در سودان جنوبي است اما اين اتفاقات در سودان شمالي افتاده 

است كه نفتي وجود ندارد.

   هورالعظيم و تأسيسات نفتي
وي ب��ا بيان اينكه بعضي ها مي گويند اگر س��كوهاي نفتي احداث 
شده در هورالعظيم مي خواست در خشكي احداث شود30 درصد 
گران تر تمام مي ش��د و بنابراين تصميم به احداث در هورالعظيم 
گرفته شد، بيان كرد: اين يك دروغ بزرگ است كه دشمنان ايران 
منتشر مي كنند. برخي از دوستان نيز باور كردند و بازنشر كرده اند.

در حال حاضر اگر فيلم هايي كه در رس��انه ها منتش��ر شد، نشان 
مي دهد، تمام تأسيساتي كه ما احداث كرديم دور تا دور آن را آب 
گرفته است و محدوده هاي بسيار كوچكي )مثاًل 100 مترمربع كه 
چاهمان يا دكل حفاري مان( آنجا بوده اس��ت را توانسته ايم حفظ 

كنيم.  وزير نفت گفت: از جانب وزارت نفت هيچ منعي وجود ندارد. 
هيچ زماني منع وجود نداش��ته است. همواره سياست ما اين بوده 
است كه اكوسيستم هور بايد به عنوان يك سيستم زنده در طبيعت 
بماند و براي همين هزينه هايي به ما اضافه شد، نه اينكه كم شود.

زنگنه ادامه داد: مس��ائلي را مطرح كردند و البته مديريت اين امر 
دست وزارت نفت نيست، مديريت دست ستاد بحران استان است. 
آنها هر دستوري دادند ما اعالم آمادگي كرديم. در حال حاضر هم 
اگر دستوري دهند، ما آمادگي داريم. اخيراً هم در خوزستان اعالم 
كردم كه هر اقدامي كه بخواهند انجام دهند ما آماده ايم. حاال هم 

مي توانند خودشان انجام دهند و هم اينكه به ما بگويند.
 وي بيان كرد: هر دس��توري مي خواهند بدهند كه از اين سدهاي 
موقتي يا دايمي كه س��اخته اند، ش��كافته ش��ود يا به ما بگويند يا 
خودش��ان انجام دهند. ما ابزاري نداريم ك��ه بخواهيم جلوگيري 
كنيم. در حال حاضر هم سراسر هور را آب گرفته است. اگر جايي 

آب نگرفته است به داليل طبيعي مانند پستي و بلندي ها است.
 وزير نفت گفت: هيچ كس در ذهنش اين نبوده است كه به خاطر 

حفظ تأسيسات نفتي به جان و مال مردم خسارت بزند.
 زنگنه در پاسخ به اينكه آقاي صدر ساداتي در صفحه اينستاگرام خود 
ويدئويي منتشر كرده كه آب در هورالعظيم حداكثر تا مچ پا وجود دارد 
گفت: مديريت آب در هورالعظيم ربطي به وزارت نفت ندارد كه وزارت 
نفت اجازه دهد يا ندهد. تصميم با ستاد بحران استان است. استانداران 
صحبت كردند و گفتند كه وزارت نفت حتي درخواستي از ما نداشته 

است. آنها خودشان تصميمات درستي گرفتند.
 وزير نفت اظهار داشت: ما خس��ارت هاي زيادي در سيل ديديم. در 
اهواز هم در تلمبه خانه هاي ما و واحدهاي بهره برداري ما محصور در 
سيل هستند. نفت هم وظيفه كمك به سيل زدگان را انجام مي دهد 
و هم اينكه س��وخت، گاز و سوخت مايع مردم را تأمين مي كند و هم 
جريان وظايف ذاتي خود را براي س��وخت پااليشگاه و صادرات را هم 
تأمين مي كند. اما من گفتم تمام امكانات در اختيار مردم س��يل زده 
باشد. اگر الزم است از جاهاي ديگر امكاناتي براي كمك به سيل زدگان 
ارسال كنند. آنچه مهم است اين است كه در نفت و پتروشيمي خسارت 

ديده ايم. اما اول بايد مشكالت مردم را حل كنيم.
 وي در پاسخ به اينكه روز گذشته يكي از مسووالن اعالم كردند كه 
آبگيري از كانال سلمان را از ترس اينكه يك لكه نفتي آنجا وجود 
داشته است متوقف كرده اند افزود: هيچ نشتي از نفت تاكنون اطالع 
داده نشده است. حتي هر جايي كه نگران بوديم آسيب برسد، هم 

توليد را قطع كرده ايم و هم لوله ها را از نفت خالي كرديم.

تسنيم| متخصصان آب كشور به دنبال به كارگيري تكنولوژي جديدي 
هستند تا پساب حاصل از شيرين سازي آب خزر را به جاي انكه دوباره 
وارد دريا كنند، بتوانند به صورت يك ماده خشك استحصال كرده و حتي 
ارزش افزوده مضاعف از آن استخراج كنند.درحالي كه تمامي كشورهاي 
حاشيه درياي خزر از منابع غيرمتعارف اين دريا براي تأمين بخشي از 
نياز آب ش��رب، كشاورزي و صنعت خود بهره مي گيرند، ايران تاكنون 
هيچ برداشتي از آب خزر نداشته است.دليل عدم بهره مندي ايران از آب 
خزر و شيرين س��ازي آن، سنگ اندازي محيط زيستي ها در راه اجراي 
پروژه هايي با هدف بهره مندي از آب خزر در بخش هاي شرب، كشاورزي 
و صنعت بوده است.يكي از طرح هاي مهمي كه در خصوص برخورداري 
از منابع نامتعارف آب خزر تعريف شده، شيرين سازي و انتقال آب خزر 
به فالت مركزي اس��ت كه با وجود قريب به 4 سال مطالعه بر روي آن، 
هنوز به مرحله اجرا وارد نشده است.مخالفت ها با اين پروژه مهم، با داليل 
متعددي بيان مي شود كه يكي از اين داليل آثار سوء تخليه پساب شورتر 
در نتيجه شيرين سازي آب در اين دريا بوده كه با وجود درنظر گرفتن 
تمامي اس��تانداردهاي روز جهان در زمينه شيرين سازي آب درياها و 
تخليه پساب در شعاع مطمئن به منظور كاهش هرگونه آثار سوء، باز هم 
اين دليل از داليل اصلي مخالفت با برداشت آب از خزر عنوان مي شود.

متخصصان آب كشور به دنبال به كارگيري تكنولوژي جديدي هستند 
تا پساب حاصل از شيرين سازي آب خزر را به جاي آنكه دوباره وارد دريا 
كنند، بتوانند به صورت يك ماده خشك استحصال كرده و حتي ارزش 
افزوده مضاعف از آن اس��تخراج كنند.رضا اردكانيان وزير نيرو در اين 
خصوص گفت: كشور ما كشور خشك و نيمه خشكي است و دسترسي به 
منابع عظيم آب شور در شمال و جنوب كشور، يك امكان و فرصت براي 
كشور است تا با درنظرگرفتن مالحظات و استفاده از فناوري موجود، 

روي اين منابع غيرمتعارف برنامه ريزي كنيم.
وي افزود: منابع غيرمتعارفي مثل آب شور درياهاي شمال و جنوب كشور 
مي تواند با رعايت مالحظات الزم، با شيرين س��ازي به مصارف ش��رب و 

صنعت برسد.
وزير نيرو با بيان اينكه “مهم ترين مالحظات، مالحظات زيست محيطي 
اس��ت “، گفت: همچنين مالحظات اقتصادي و فني از مالحظات بسيار 

مهمي است كه در تمامي پروژه ها مورد توجه قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال ما در برنامه داريم كه آب شرب نوار ساحلي 
جنوب كشور را در سال هاي آينده از فناوري شيرين سازي آب دريا تأمين 
كنيم كه البته اين موضوع به اين بستگي دارد كه ظرفيت هاي كافي فراهم 
شود؛ بحث قيمت تمام شده و همچنين مالحظات زيست محيطي كه براي 
فرآيندهاي نمك زدايي وجود دارد، بسيار مهم است.اردكانيان تصريح كرد: 

امروزه تكنولوژي هايي هست كه به ما اين امكان را مي دهد كه حتي نمك 
حاصل از اين فرآيند نمك زدايي را به صورت جامد درآوريم و اين گونه نباشد 
كه وقتي آب شوري را از دريا براي شيرين سازي مي گيريم، آب شورتري 
را به عنوان پساب وارد دريا كنيم كه اجراي اين طرح نيز تابع قيمت تمام 

شده و مالحظات اقتصادي است.
وي افزود: وجود دو منبع وسيع آبي در شمال و جنوب كشور اين اطمينان 
را به ما مي دهد كه فارغ از مالحظات، كشور ما از حيث تأمين آب، كشوري 
بدون راه حل نيست؛ ما بايد با اطمينان خاطر براي آينده هاي بلندمدت 
اين كش��ور برنامه ريزي كنيم، س��رمايه گذاري كنيم و دنبال طرح هاي 
توسعه باشيم و تكنولوژي امروز هم قطعا راهكارهاي مناسب را در اختيار 

ما قرار خواهد داد.
وزير نيرو خاطرنشان كرد: آنچه مهم اس��ت اين است كه ما بپذيريم كه 
هيچ كار بدون مطالعه اي انجام ندهيم و مطالعه هر طرحي به صورت كامل 
صورت بگيرد؛ بدين معنا كه امكان پذيري هر طرح و پروژه اي را پيش از 

اجرا بررسي كنيم.

   كار بدون مطالعه نمي كنيم
اين عضو كابينه دولت با بيان اينكه »طبيعتًا انتهاي هر مطالعه اي لزوما به 
پاسخ آري يا خير منتهي نمي شود و هر دو امكان تحت پارامترهاي مختلف 
وجود دارد«، گفت: اصلي كه ما همه بايد بر سر آن توافق كنيم اين است 
كه هيچ كار مطالعاتي متوقف نشود، چون توقف انجام يك مطالعه به اين 
معناست كه ما تسليم شديم كه تصميم هايمان را فارغ از محدوده نتيجه 
مطالعات بگيريم؛ چه تصميمات در مسير اجراي يك كار و چه تصميمات 
در مس��ير توقف يك كار باش��د، كه اين عالمت خوبي براي كشوري كه 

برنامه هاي توسعه وسيعي دارد نيست.
وي اف��زود: از اين رو در خصوص پروژه انتقال آب خزر به فالت مركزي ما 
درصدد تكميل مراحل هستيم و عالوه بر مجوزهاي زيست، بحث اتمام 
بررسي در خصوص فرايند نمك زدايي در دستور كار بوده و در حال انجام 
اس��ت. وزير نيرو تصريح كرد: همان طور كه قبال به مردم و افكار عمومي 
اطمينان داديم، اين مطلب را تكرار مي كنم كه دولت از انجام هيچ كار بدون 
مطالعه يا با مطالعه ناقص حمايت نمي كند و متقاباًل تصميم گيري هايش را 
در جهت پيشبرد انجام كارها موكول و منوط به تكميل مطالعات مي كند.

وي ادام��ه داد: در خصوص انتقال آب خزر به فالت مركزي، ما يك پروژه 
مطالعاتي داشتيم كه شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در حال اجراي 
آن بوده و آن هم تهيه و اجراي يك پايلوت براي فرآيند نمك زدايي است 
كه هنوز اجراي اين پايلوت تكميل نشده و طبيعتا بايد اجراي اين پايلوت 

را تكميل كنيم تا بر اساس نتايچ آن، تصميم گيري شود.
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فردا، چهارمين عرضه بورسي 
ميعانات گازي

ايسنا| اطالعيه نخستين عرضه سال 13۹۸ ميعانات 
گازي پارس جنوبي در رينگ بين الملل بورس انرژي 
براي تاريخ 27 فروردين منتشر شد. اطالعيه عرضه 
يك ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي در 
رينگ بين الملل بورس انرژي با قيمت پايه ۶7 دالر 
و ۸5 سنت براي هر بشكه توسط شركت ملي نفت 
منتشر شد.شرايط عرضه در اين دوره نيز مانند عرضه 
نفت خام است. امكان واريز پيش پرداخت ۶ درصد به 
صورت ارزي فراهم شده است و براي تسويه باقيمانده 
وجه المعامله، خريداران مي توانند از س��ازوكارهاي 
ارزي مورد تأييد ش��ركت ملي نفت ايران اس��تفاده 
كنند. همچنين خريداران مي توانند تا چهار ماه پس 
از انجام معامله، محموله را تحويل بگيرند و تحويل 
محموله در ديگر مناطق منوط به تأييد شركت ملي 
نفت ايران امكان پذير است.در اين مرحله يك ميليون 
بشكه ميعانات گازي در محموله هاي 35 هزار بشكه اي 
عرضه خواهد شد.بر اس��اس اين گزارش، ميعانات 
گازي بعد از نفت خام در سال گذشته براي نخستين 
دفعه مهمان بورس انرژي شد كه هدف وزارت نفت 
براي تنوع سازي روش هاي فروش و مشاركت بخش 
خصوصي در فروش نفت و ميعانات گازي محقق شود. 
تاكنون بورس سه دفعه ميزبان ميعانات گازي شده كه 

در هر سه مرتبه بي مشتري مانده است.

احتمال لغو توافق
اوپك پالس

ايسنا| خبرگزاري تاس به نقل از وزير دارايي روسيه 
نوشت: روسيه و اوپك ممكن است تصميم بگيرند 
توليدشان را براي مبارزه سهم بازار با امريكا افزايش 
دهند اما اين اقدام قيمت هاي نفت را تا سطح 40دالر 
در هر بشكه پايين خواهد برد.آنتون سيلوآنوف اظهار 
كرد: ي��ك دو راهي وجود دارد. ما باي��د با اوپك چه 
كاري انجام دهيم، بايد س��هم بازارمان را كه توسط 
امريكايي ها تصاحب مي شود، از دست دهيم يا توافق 
را رها كنيم؟ اگر توافق را ترك كنيم، قيمت هاي نفت 
پايين خواهد رفت و سرمايه گذاري هاي جديد كمتر 
خواهد شد. همچنين توليد امريكا كمتر خواهد شد 
زيرا هزينه توليد براي نفت شيل باالتر از توليد مرسوم 
است.وزير دارايي روسيه در ادامه افزود: قيمت هاي 
نفت ممكن است به مدت يك س��ال به 40 دالر در 
هر بشكه يا كمتر از آن سقوط كند.وي اظهار كرد كه 
هنوز تصميمي درباره پيمان كاهش توليد گرفته نشده 
و وي نمي داند آيا كشورهاي اوپك از اين سناريو راضي 
خواهند بود يا خير.منابع آگاه اواخر هفته گذشته به 
رويترز اظهار كردند كه اگر توليد نفت ونزوئال و ايران 
كاهش بيشتري پيدا كند و روند صعودي قيمت ها 
تداوم داشته باشد، اوپك توليد نفت خود را از ژوئيه باال 
خواهد برد زيرا تمديد كاهش توليد ممكن است باعث 

محدوديت شديد عرضه در بازار شود.

رفع آلودگي نفتي اقيانوس ها 
با باكتري

ايرنا| يك تي��م از محققان بين الملل��ي موفق به 
شناس��ايي باكتري نفت خوار در اعم��اق اقيانوس و 
عميق ترين گودال طبيعي به نام گودال ماريانا شدند.

به گزارش پايگاه خبري ساينس ديلي، اين باكتري 
در اعماق گودال ماريانا در شمال غربي اقيانوس آرام 
قرار دارد كه عميق ترين گودال طبيعي جهان است. 

محققان با استفاده از يك شناور نمونه هاي ميكروبي 
اين گودال كه ۶.۸ مايل پايين تر از سطح دريا قرار دارد، 
را جمع آوري كردند. تاكنون اطالعات اندكي در زمينه 
جمعيت ميكروبي اعماق اقيانوس در دست بوده است. 
نمونه هاي ميكروبي جمع آوري شده از گودال مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در اين حين گروه جديد 
از باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربن يافت شد. 
هيدروكربن تركيبي ارگانيك اس��ت كه از اتم هاي 
هيدروژن و كربن تشكيل شده است و در نفت خام 
و گاز طبيعي يافت مي شود. در ادامه تحقيقات آمده 
است كه اين ميكروارگانيسم ها تركيبات مشابه آنچه 
در نفت وجود دارد را اصطالحا مي خورند و آن را براي 
توليد سوخت استفاده مي كنند. اين ميكروارگانيسم ها 
و موارد مشابه نقش مهمي را در تجزيه لكه نفتي در 
بالهاي طبيعي، مشابه نشت نفت از يك چاه دريايي در 
خليج مكزيك در سال 2010 ميالدي، ايفا مي كنند. 
بر اساس احتماالت بخش قابل توجهي از مواد غذايي 
مورد نياز اين باكتري ها از آلودگي هاي اقيانوس تامين 
 Microbiome مي شود. نتايج اين مطالعه در نشريه

منتشر شده است. 

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه 
منابع آب ش��ركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش هاي جوي از اول مهر ۹7 تا بيست وسوم 
فروردين ۹۸ )202 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ 

بر 2۹2.5 ميلي متر است.
از مجموع 2۹2.5 ميلي متر بارش ثبت شده در 202 
روز ابتدايي س��ال آبي جاري، ۹2.1 ميلي متر سهم 
پاييز، 131.۹ ميلي متر سهم زمستان و ۶۸.5 ميليمتر 
س��هم 23 روز نخست بهار است.اين مقدار بارندگي 
نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )201.۸ 
ميلي متر( 45 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه 
سال آبي گذشته )107 ميلي متر( 173 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد.از مجموع 2۹2.5 ميلي متر بارش 
ثبت شده در 202 روز ابتدايي سال آبي جاري، ۹2.1 
ميلي متر سهم پاييز، 131.۹ ميلي متر سهم زمستان 
و ۶۸.5 ميليمتر سهم 23 روز نخست بهار است. محمد 
حاج رس��ولي ها، مديرعامل شركت مديريت منابع 
آب ايران در اين رابطه گفت: بر اساس پيش بيني ها، 
ميزان بارش ها تا پايان سال آبي به حدود 70 ميليارد 
مترمكعب در جريانات آب سطحي مي رسند كه اين 

ميزان سه برابر سال گذشته است.
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وضعيت شاخص گذار انرژي 2019 در ايران و جهان نشان مي دهد 

ايران همچنان در گذر از اصالح قيمت ها
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش��ي كه اخيراً منتشر 
كرده به ارزيابي عملكرد سيس��تم انرژي كش��ورها 
و آمادگ��ي آنها ب��راي گذار انرژي در س��ال 2019 
پرداخته است كه براساس آن در اين سال روند گذار 
انرژي در جهان كندتر شده است. ايران در ميان 115 
كش��ور مورد بررس��ي رتبه 101 رادر شاخص گذار 
انرژي كس��ب كرده و جايگاه آن در مقايسه با سال 
گذشته با بهبود همراه بوده است. در ادامه توضيحات 

بيشتري در اين خصوص ارايه مي شود.

  شاخص گذار انرژي
گذار ان��رژي به انتق��ال از سيس��تم هاي مصرف و 
توليد انرژي فعلي، كه عمدتًا مبتني بر منابع انرژي 
تجديدناپذير مانند نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ 
اس��ت، به س��مت تركيبات كارآمدتر و كم كربن تر 
انرژي اش��اره دارد. گزارش مجم��ع جهاني اقتصاد 
با عنوان »تقويت گذار انرژي اثرگذار« چش��م انداز 
انرژي را به تصوير كش��يده اس��ت و ش��اخص گذار 
انرژي را در كشورهاي مختلف ارايه مي كند. در اين 
شاخص، زيرش��اخص »آمادگي كشورها براي گذار 
ان��رژي« به گزارش هاي قبلي مربوط به »ش��اخص 
عملكرد معماري انرژي جهان« افزوده ش��ده است. 
اين شاخص به ارزيابي سطح فعلي عملكرد سيستم 
انرژي و آمادگي محيط كالن 115 كشور به منظور 
گذار به س��مت يك سيس��تم انرژي ام��ن، پايدار، 
ارزان و فراگي��ر در آين��ده مي پ��ردازد. چارچوب و 
رتبه بندي هاي واقعيت محور قرار است اين امكان را 
به سياس��ت گذاران و كسب و كارها بدهد كه مقصد 
گذار انرژي را تشخيص دهند، الزامات را شناسايي و 

سياست و بازار را هم راستا كنند.
در اين گزارش، ش��اخص گذار انرژي براس��اس دو 
زيرش��اخص »عملكرد سيستم« و »آمادگي گذار« 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد. زيرش��اخص عملكرد 
سيستم انرژي براساس س��ه مولفه »رشد و توسعه 
اقتص��ادي فراگير«، »دسترس��ي ام��ن و مطمئن 
به انرژي« و »پايداري محيط زيس��ت« محاس��به 
مي ش��ود. زيرش��اخص آمادگي گذار انرژي نيز از 6 
مولفه »مقررات و تعهد سياسي«، »سرمايه گذاري 
و سرمايه«، »ساختار سيس��تم انرژي«، »نهادها و 
حكمراني «، »زيرس��اخت ها و محيط كس��ب و كار 
نوآوران��ه« و »مش��اركت مصرف كننده و س��رمايه 

انساني« تشكيل شده است. 

 وضعيت جهان
گذار انرژي در س��طح جهاني كندتر شده است. در 
سال 2019، رشد س��االنه ميانگين امتياز شاخص 
گذار انرژي جهان، نس��بت به 5 س��ال گذش��ته در 
پايين ترين سطح خود قرار داش��ته است. امنيت و 
دسترس��ي انرژي بهبود بيش��تري را نشان داده كه 
اين امر ناشي از افزايش دسترسي به برق در آسياي 
نوظهور و در حال توسعه و همچنين افزايش تعداد 
كش��ورهاي واردكننده س��وخت بوده است. بطور 
متوس��ط، بين س��ال هاي 2014 ت��ا 2016، 135 
ميليون نفر هرساله دسترسي به برق پيدا كرده اند.

با اي��ن حال، امتيازهاي مربوط ب��ه پايداري محيط 
زيس��ت تنها به مي��زان كمي افزايش يافته اس��ت. 
همچني��ن ب��ه دليل افزاي��ش قيمت ب��رق خانگي 
نسبت »رشد و توسعه اقتصادي« و واردات سوخت، 
ميانگين امتياز مولفه به سال گذشته كاهش يافته 

است.
اگرچه اقتصادهاي توس��عه يافته بهترين رتبه را در 
شاخص گذار انرژي طي سال 2019 كسب كرده اند، 
اما همچنان با چالش متوازن سازي رشد اقتصادي 
و پاي��داري محي��ط زيس��ت رو به رو هس��تند. در 
كشورهاي نوظهور و در حال توسعه، رشد اقتصادي 
باال، شهرنشيني و بهبود استاندارهاي زندگي عوامل 
مهمي براي رش��د تقاضاي ان��رژي بوده اند. هدايت 
نحوه ايجاد توازن ميان رش��د اقتصادي، دستيابي 
به رش��د تقاضا و بهبود پايداري محيط زيست جزو 
چالش هاي اصلي براي گذار ان��رژي در اين منطقه 

محسوب مي شود.
منطقه امريكاي التين و دري��اي كاراييب باالترين 
نم��ره در پاي��داري محيط زيس��ت را در ميان همه 
گروه ها به دس��ت آورده اس��ت كه اين امر ناشي از 
ظرفيت هيدروليكي باال و پيشرفت سريع در نصب 
مناب��ع تجديدپذير برق اس��ت. با اين مش��خصات، 
الكتريكي كردن حمل و نقل مي تواند موجب بهبود 
بيش��تر در پايداري محيط زيست شود. ظرفيت در 
حال توس��عه براي ادغام منطق��ه اي بازارهاي برق، 
بهبود به��ر ه وري عمليات��ي اس��تخراج گاز و نفت، 
هماهنگ سازي سياست ها و استانداردها مي تواند 

ساير ابعاد مثلت انرژي را بهبود دهد. 
نتايج بررس��ي ش��اخص گذار ان��رژي در بين 115 
كشور نشان مي دهد كه كش��ورهاي شمال و غرب 
اروپ��ا همچنان در صدر اين رتبه بن��دي قرار دارند. 
س��وئد بار ديگر بهترين عملكرد را داش��ته و پس از 
آن س��وييس و نروژ به ترتيب جايگاه دوم و سوم را 
به خود اختصاص داده اند. 10 كش��ور برتر شاخص 
گذار انرژي، به لحاظ تركيب انرژي اوليه، س��اختار 
سيس��تم انرژي و منابع طبيعي متفاوت بوده اند كه 
اي��ن امر اهميت درنظر گرفتن ش��رايط مختص هر 
كشور براي برنامه ريزي گذار انرژي را نشان مي دهد. 
از سوي ديگر، كش��ورهاي در جايگاه هاي پايين تر، 
عملكرد ضعيفي به لحاظ سيستم انرژي و آمادگي 
گذار داشته اند كه ناشي از چارچوب مقرراتي ضعيف، 
عدم ثبات سياسي، درگيري هاي ژئوپولتيك در حال 
وقوع يا وابستگي شديد به سيستم انرژي مبتني بر 

سوخت هاي فسيلي بوده است.

وضعيت منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا حدود 6.8 درصد تقاضاي 
انرژي جهان و 7.1 درصد جمعيت جهان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. اي��ن منطقه غن��ي از منابع 
س��وخت هاي فس��يلي بوده كه تركي��ب انرژي آن 
ناحيه را تحت تاثير قرار داده است )92 درصد عرضه 
انرژي اولي��ه اين منطقه از نفت و گاز بوده اس��ت(. 
تنش هاي جغرافيايي و ناپايداري در اين كشورها بر 
اولويت هاي سياسي، فرصت هاي ادغام سيستم هاي 
انرژي و توانايي جذب سرمايه مورد نياز گذار انرژي 

موثر بوده است.
اگرچه متوسط امتياز زيرشاخص عملكرد سيستم 
در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا به متوس��ط 
جهاني نزديك اس��ت، اما تجزيه و تحليل سه مولفه 
مربوط به اين زيرش��اخص، حاكي از عدم توازن در 
دستيابي به س��ه هدف مثلث انرژي است. اين گروه 
كش��وري به طور مداوم پايين ترين متوسط امتياز 
را در مولفه پايداري محيط زيس��ت نسبت به ساير 
مولفه ها كس��ب كرده اس��ت. منطقه خاورميانه به 
لحاظ آلودگي هوا در فضاي باز، باالترين سطح را در 
جهان داشته كه نتيجه سهل انگاري در منطقه بوده 
اس��ت؛ )تنها ايران و اسراييل مقرراتي براي محدود 
ك��ردن ذرات معلق و آلودگي ه��وا اتخاذ كرده اند(. 
عالوه بر اين، كشورهاي اين منطقه باالترين ميزان 
كربن كه دو برابر متوس��ط جهاني است را نيز دارند 
كه حاصل تمركز باالي نفت و گاز در تركيب انرژي 
آنها است. البته در اين منطقه برنامه هاي مشخصي 
براي افزايش تنوع تركيب س��وختي در نظر گرفته 
شده است. در اوايل سال 2019، عربستان سعودي 
اعالم كرد كه هدف توليد ان��رژي تجديدپذير خود 
را س��ه برابر كرده است؛ به طوري كه تا سال 2030 
به رقم 60 گيگاوات ظرفيت نصب ش��ده برسد و در 
نتيجه آن س��هم انرژي هاي تجديدپذير را افزايش 
داده تا با مصرف نفت در بخش نيرو جايگزين شود. 
امارات متحده عربي تغييري در تركيب انرژي خود 
هدف گ��ذاري كرده؛ به طوري ك��ه 44 درصد آن از 

منابع انرژي پاك باشد.
تجزيه و تحليل داده ها نش��ان مي دهد كه اين منطقه 
داراي كمترين ميانگين قيمت برق صنعتي و خانگي و 
همچنين پايين ترين قيمت عمده فروشي گاز است، اما 
اثر مثبت قيمت هاي پايين در مولفه توسعه اقتصادي با 
اثر منفي يارانه هاي انرژي باال در اين منطقه خنثي شده 
است. در اين كشورها تالش هاي گسترده اي در جهت 

اصالح قيمت هاي انرژي در حال انجام است.
حداقل 9 كشور انواع يا سطوحي از اصالحات قيمت 
انرژي را طي چند سال اخير اعمال كرده اند؛ از جمله 
اين كش��ورها مي توان به عربستان سعودي، امارات 
متحده عربي، عمان، قطر، كويت، بحرين، الجزاير، 
ايران و مصر نام برد. در عربس��تان سعودي، قيمت 

برخي محصوالت س��وختي تا 200 درصد نس��بت 
به سطوح س��ال 2015 افزايش داشته اند. برخي از 
اين اقدامات در فهرست ثبت نشده اند زيرا در زمان 
انتشار داده هاي مربوط به آنها در دسترس نبود. در 
مورد مولفه اين منطقه در برق رساني، امتياز بااليي 
)متوسط، »انرژي و دسترس��ي 98 درصد(، كسب 
كرده اس��ت. البته اين موفقيت با امتي��از پايين در 
مولف��ه امنيت انرژي كه ناش��ي از تمركز نفت و گاز 
در تركيب انرژي اس��ت، خنثي شده است. در مورد 
امنيت انرژي و رشد اقتصادي، اين منطقه مي تواند 
به طور قابل توجهي از يكپارچگي بيشتر زيرساخت 
عرضه انرژي به��ره ببرد. يكي از اقدامات قابل توجه 
در مصر صورت گرفته است؛ در اين كشور مقرر شده 
3000 مگاوات خطوط انتقال برق، شبكه برق مصر 
را به عربس��تان سعودي متصل كند تا امنيت انرژي 
در اين كش��ور بهبود يابد. دو اتصال ديگر با اردن و 
ليبي وجود دارد و اقدامات ديگري جهت ارزيابي يك 
اتصال بالقوه با قبرس در حال انجام اس��ت. به لحاظ 
رتبه بندي شاخص گذار انرژي، مراكش بهترين رتبه 
را بين كشورهاي منطقه داشته و پس از آن قطر در 
جايگاه بعدي قرار گرفته كه ناش��ي از عملكرد قوي 
قطر در قيمت هاي پايين انرژي و صادرات قابل توجه 
سوخت اس��ت. لبنان پايين ترين رتبه را در منطقه 
داشته كه ناشي از عملكرد ضعيف در مولفه امنيت 

انرژي به علت تنوع واردات��ي، كيفيت پايين عرضه 
برق و يارانه هاي انرژي نسبتًا باال است.

  وضعيت ايران در شاخص
اگرچه نسبت به س��ال 2018، هم رتبه و هم امتياز 
ايران در ش��اخص گذار ان��رژي 2019 بهبود يافته 
اس��ت، اما در ميان كش��ورهاي منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا و كش��ورهاي همسايه عملكرد نسبتا 
ضعيفي داش��ته اس��ت؛ در س��ال 2019، ايران به 
لحاظ ش��اخص گذار انرژي، در جاي��گاه 101 ام در 
ميان 115 كش��ور قرار گرفته و امتياز 44 درصدي 
را در اين شاخص كس��ب كرده است. اين در حالي 
اس��ت كه در سال 2018، رتبه ايران 106 )در ميان 
114 كشور( و امتياز آن نيز 41.3 درصد ثبت شده 
بود. در سال 2019، كشورهاي قطر، امارات متحده 
عربي، عمان، كويت و عربس��تان سعودي به ترتيب 
رتبه هاي 65، 67، 68، 87 و 98 را در شاخص گذار 
انرژي كسب كرده اند كه در مقايسه با ايران در سطح 

باالتري قرار دارند.
نتايج گزارش مجمع جهاني اقتصاد نش��ان مي دهد 
ايران در زيرش��اخص »عملكرد سيس��تم«، امتياز 
قوي ت��ر )54%( و در زيرش��اخص »آمادگي گذار« 

عملكرد ضعيف تري )33%( داشته است.
ايران در گروه كش��ورهاي نوظهوري قرار مي گيرد 
كه گ��ذار انرژي در آنها چالش برانگيز اس��ت. ايران 
در زيرش��اخص آمادگي گذار تنها نسبت به ونزوئال 
برتري داشته است. اما به لحاظ زيرشاخص عملكرد 
سيستم نس��بت به تعداد زيادي از كشورها عملكرد 

بهتري داشته است.
جدول 2 نتايج عملكرد ايران در شاخص گذار انرژي 
و زيرش��اخص ها و ابعاد آن را در سال 2019 نشان 
مي دهد. عالوه بر اين، به بهترين و بدترين عملكرد 
انجام شده در هر كدام از شاخص ها نيز اشاره دارد. 

در ادام��ه، امتياز و رتبه اي��ران در مولفه هاي منتخب 
جدول فوق، با برخي كش��ورهاي همس��ايه مقايسه 

مي شود: 
- يكي از مولفه هاي تعيين كننده توس��عه و رش��د 
اقتصادي كشورها در ش��اخص گذار انرژي، قيمت 
برق خانگي و صنعتي در هر كش��ور است. براساس 
آمارهاي مجمع جهاني اقتصاد، ايران به لحاظ قيمت 
برق خانگ��ي، به دليل پايين ب��ودن قيمت برق، در 
ميان 115 كشور مورد بررسي جايگاه دوم را كسب 
كرده اس��ت. قيمت ب��رق خانگ��ي در تركيه حدود 
5برابر، در روسيه حدود دو برابر، در پاكستان حدود 
4برابر و در عمان بيش از دو برابر قيمت برق خانگي 

ايران بوده است.

- به لح��اظ مولفه قيمت برق صنعت��ي نيز به دليل 
پايين بودن قيمت نس��بي برق صنعت��ي در ايران، 
جايگاه يازدهم در ميان 115 كشور جهان به ايران 
تعلق گرفته اس��ت. قيمت برق صنعتي ايران از قطر 
و عمان تاحدي بيش��تر و تقريب��ًا نصف قيمت برق 

صنعتي تركيه و امارات است.
قيمت عمده فروشي گاز نيز يكي ديگر از مولفه هاي 
موثر در توسعه و رشد اقتصادي كشورها است. ايران 
به لحاظ قيمت پايين گاز عمده فروشي رتبه 12 در 
جهان را كسب كرده است. قيمت عمده فروشي گاز 
در ايران تقريب��ًا 2.5 برابر قطر، دو برابر عربس��تان 
و ام��ارات و بيش از نصف قيمت گاز عمده فروش��ي 

تركيه است.
- نس��بت يارانه هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي 
در ايران، حدود 15 درصد اس��ت كه در ميان 115 
كشور مورد بررس��ي مجمع جهاني اقتصاد، تنها از 
رقم مشابه در كشور زيمباوه پايين تر است. اين رقم 
در كش��ورهاي قطر و عمان زير دو درصد و كش��ور 
عربستان حدود 5 درصد اس��ت. نسبت يارانه هاي 
انرژي از توليد ناخالص داخلي كش��ور تركيه حدود 

0.2 درصد است!
- مولفه ش��دت انرژي، نس��بت واحدي از انرژي به 
توليد ناخالص داخلي است. هر چقدر شدت انرژي 
در يك كشور پايين تر باشد، در واقع به ازاي يك واحد 
توليد ناخالص داخلي، انرژي كمتري مصرف كرده و 
در نتيجه آن كشور رتبه بهتري را كسب كرده است. 
جاي��گاه ايران در اين مولفه 95 بوده اس��ت؛ اين در 
حالي است كه كشور تركيه در اين مولفه رتبه 15 را 
كسب كرده است. شدت انرژي در ايران از كشورهاي 
عربس��تان، امارات، قطر، عمان و پاكستان نيز باالتر 
است كه گوياي بهره وري پايين انرژي در ايران است.

- نسبت انتش��ار دي اكسيدكربن از كل عرضه اوليه 
انرژي ايران مع��ادل 54.3 كيلوگرم ب��ه گيگاژول 
بوده و در ميان 115 كش��ور رتبه 75 را كسب كرده 
است. اين نس��بت در كشورهاي عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي، عمان و تركيه از ايران بيش��تر 
اما در كش��ورهاي قطر، روس��يه و پاكستان از ايران 

كمتر است.

 راهكارهاي گذار انرژي موثر
پيش��رفت س��ريع در گ��ذار ان��رژي نيازمند درك 
مشتركي بين گروه هاي ذي نفع در يك اقتصاد و يك 
نقشه راه بلندمدت كه هدف، مقصد و نقطه عطف در 
گذار انرژي را به خوبي نشان مي دهد، است. شكل 6 
چارچوبي براي دنبال كردن نقشه راه بلندمدت گذار 
انرژي از طريق همكاري ذينفعان را نشان مي دهد.
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 كره اي ها چگونه سيل را
 مهار مي كنند؟

كره جنوبي به وسعتي تقريبا كمتر از يك صد هزار 
كيلومتر مربع )معادل حدود يك هفدهم ايران( و 
با جمعيتي بالغ بر 50 ميلون نفر در منطقه اي قرار 
دارد كه تا اواخر دهه 60 ميالدي همواره در معرض 
طغيان رودخانه ها و نيز سيل هاي خطرناك قرار 
داشت. اما از دهه 60 با اتخاذ سياست هاي توسعه 
زيربنايي در اين كش��ور توس��ط معمار توسعه، 
»پارك چونگ هي«، برنامه وسيع سد سازي و نيز 
احداث مخازن آب )آبخيز داري( روي 5 رودخانه 

بزرگ اين كشور را آغاز كرد. 
اي��ن برنامه به گون��ه اي پيش رفت كه تا س��ال 
1999 تعداد سدهاي كره جنوبي به 1206 سد 
رسيد كه از اين تعداد 1114 سد با هدف ذخيره 
آب، 60 سد با هدف اس��تفاده صنعتي و نيز آب 
آشاميدني، 16س��د با هدف توليد برق، 15 سد 
چند منظوره و يك س��د در مرز دو كره با هدف 

امنيتي تاسيس شد. 
اين تعداد س��د و مخازن آب با توجه به وس��عت 
كم اين كش��ور و نيز با توجه به اس��تانداردهاي 
بين المللي، كره جنوبي را در مقام اول كشورهايي 
كه داراي بيشترين س��د و مخازن آب هستند، 
تبديل كرده است. همين تحول عظيم كه عمدتا 
روي چهار رودخانه ملي اين كشور صورت گرفته، 
باعث شده كه از س��ال 2007 به بعد گروه هاي 
حامي محيط زيست با هر گونه سد سازي جديد 
مخالفت كنند و معتقدند ساخت سد بيش از اين 
محيط زيست اين كشور را به مخاطره مي اندازد. 
مرتضي س��لطانپور ابيانه با بي��ان اين مطلب در 
ديپلماسي ايراني افزود: اما آنچه مهم است اينكه؛ 
هماهنگي در اقدامات منطقي ميان اجزاي دولت 
در اين كشور به سمت تكميل ظرفيت سد سازي 
و نيز هماهنگي با ديگر سازمان هاي دولتي مانند 

محيط زيست است. 
از ديگر اقدامات بسيار موثر براي كاهش خسارات 
احتمالي ناشي از طغيان رودخانه ها، عدم اجازه 
ساخت و ساز در حاش��يه 4 رودخانه بزرگ اين 
كشور است. براي مثال رودخانه »هان« از وسط 
ش��هر س��ئول عبور مي كند. طبق قوانين منع 
ساخت و ساز در حريم رودخانه ها، در سمت چپ 
و راست اين رودخانه به فاصله حدودا صد متر، هر 
گونه س��اخت و ساز ممنوع بوده و بعد از صد متر 
آپارتمان ها تقربيا با ارتفاعي 5 مترباالتر از سطح 

زمين اجازه ساخت دارند.
 نكت��ه جالب اينجا اس��ت كه در اي��ن محدوده 
100متري، پارك هاي كم هزينه تاسيس شده 
اس��ت. از ديگر اقداماتي كه در اين كشور صورت 
گرفته، توسعه جنگل با درختاني است كه ريشه 
آن باعث پوكي كمتر خاك مي شود و طراحي به 
گونه اي است كه خاك به صورت اسفنجي عمل 

كند تا آب بيشتري را در خود ذخيره كند. 
نكته جالب در اين خصوص اين اس��ت كه براي 
عدم توسعه بي قواره ش��هرهاي بزرگ، عالوه بر 
درختكاري عمومي، مجوز تاسيس دانشگاه ها در 
حومه شهرها و الزام آنان به درختكاري وسيع در 
دانشگاه ها است. كه همين امر عالوه بر زيباسازي 
محيط، باعث رش��د فضاي سبز در محيط هاي 

دانشگاهي شده است. 
دولت هاي كره جنوبي در چند دهه گذشته عالوه 
بر اقداماتي كه به آن اش��اره ش��د، به اليروبي به 
عنواني اصلي مسلم و الزام آور در مسير رودخانه ها 
مي نگرند. زيرا خاك اين كشور به دليل شل بودن 
همواره در حال حركت در مسير رودخانه ها و قرار 

گرفتن در مخازن سدهاست. 
شايد به جرات بتوان گفت كه رودخانه هاي كره، 
در سال، در فاصله هاي زماني بسيار كم و نزديك 
اليروبي مي ش��وند. آنچه بيان شد خالصه اي از 
اقدامات دولت كره جنوبي در جهت مهار سيل و 

سيالب ها به شمار مي رود. 
گفتني است بارش هاي شديد باران و بروز سيالب 
در اكثر اس��تان هاي كش��ور در هفته هاي اخير 
هزاران ميليارد تومان خسارت به بار آورد كه به 
گفته يك پژوهشگر حوزه مديريت ريسك، ايران 
در ش��مار 10 كشور نخست دنيا از لحاظ بالياي 
طبيعي قرار دارد كه بايد به راهكارهاي مقابله با 

آنها توجه كنيم.
بر اساس گزارش ايرنا، موج نخست بارش شديد 
باران كه از 27 اس��فند ماه سال 97 در مازندران 
ش��روع ش��د و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه 
داش��ت، س��بب طغيان رودخانه ها در مناطق 
مركزي و شرقي اين استان شد و به 9 نقطه شهري 
و بي��ش از 170 روس��تا در بخش هاي مختلف 
خس��ارت زد. در روزهاي آغازين سال جديد هم 
بارش بيش از 300 ميلي متر باران در 35 ساعت 
كه با آب ناشي از برف ذوب شده قبلي توامان شد، 
باعث سرريز شدن سدهاي گلستان و بوستان و 
طغيان رودخانه ها شد به طوري كه ابتدا شهر گنبد 
را به زير آب برد و سپس روانه شهرها و روستاهاي 

شمالي و غربي استان شد.
پنجم فروردين 98 نيز جاري ش��دن سيالب در 
دروازه قرآن شيراز و برخورد خودروها با يكديگر 
در محور ورودي ش��مال اين كالنشهر تعدادي 

كشته و مصدوم برجاي گذاشت.
از س��وي ديگر بارندگي هاي ش��ديد در مناطق 
باالدس��ت حوزه ه��اي كارون، دز و كرخه در دو 
هفته اخير تاكنون سبب آبگرفتگي روستاهاي و 
شهرهاي حاشيه اين رودخانه ها در شهرستان هاي 
دشت آزادگان، شوش، حميديه، شوشتر، اهواز و 

كارون شده است.
همزمان با آغاز م��وج دوم بارش هاي فروردين، 
بسياري از شهرهاي و روستاهاي استان لرستان 
نيز درگير سيالب  شدند. شهرهايي مانند پلدختر، 
دورود، خرم آباد، اليگودرز و... در محاصره س��يل 
قرار گرفتند تا جايي كه امكان امدادرساني هوايي 

نيز به برخي از روستاها وجود نداشت.

جدول 2- وضعيت ايران در شاخص گذار انرژي و زيرشاخص هاي آن در سال 2019

رتبهارزششاخص
رتبهارزش

بدترين عملكردبهترين عملكردپايين ترين ارزشباالترين ارزش
موزامبيكسوييس3.81795.92.9كيفيت تحصيل- 1 تا 7 )بهترين(

آفريقاي جنوبيتاجيكستان22.610194.91.1ساختار سيستم انرژي
قطربنگالدش129.285689.110.2سرانه مصرف كل انرژي اوليه )گيگاژول(

امارات متحده عربيآلباني5.1951000سهم توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير )درصدي از كل توليد برق(
بوتسوانانروژ0.24996.40سهم توليد برق از زغال سنگ )درصدي از كل توليد برق(

آفريقاي جنوبيآلباني به همراه 13 كشور98.7261000.4برق توليد شده از نفت، گاز و برق آبي )هيدرو(- صفر تا 100 )بهترين(
امريكاتايلند132.51095570ميليارد مگا تن انتشار دي اكسيد كربن ذخاير سوخت فسيلي
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جدول 3- امتياز و رتبه برخي كشورهاي همسايه ايران در چند مولفه مربوط به شاخص گذار انرژي
پاكستانروسيهتركيه عمان قطرامارات عربستان سعوديايران

رتبهارزشرتبهارزشرتبهارزشرتبهارزشرتبهارزش رتبهارزشرتبهارزشرتبهارزش شرح
)USDc/kWh PPP( 6.13314.992527.596211.51323.5343٭٭6.0426.94قيمت برق خانگي

)USDc/kWh( 5.3117.6211144455.1910.1378.22418.7095قيمت برق صنايع
)USD/MMBT( 2.51121.2351.2560.9832.86155.97451.6883.2325قيمت عمده فروشي گاز

)GDP 14.91144.61062.871011.64891.15820.02502.04963.66103يارانه هاي انرژي )درصدي از
)PPP 2011$MJ/GDP( 7955795676846813169106456شدت انرژي

)kg / GJ( 54.37559.89361.79644.74462.59759.29246.94938.332نسبت انتشار دي اكسيدكربن از كل عرضه اوليه انرژي
منبع: World Economic Forum                                                                                                                                                 ٭ عدم امكان دسترسي به داده ها

جدول 1- شاخص گذار انرژي در سال 2019 در كشورهاي منتخب 
آمادگي گذارعملكرد سيستم شاخص گذار انرژي 2019رتبه كشور 

1.48%67.3%57.7%47مراكش 
52%56%54%65قطر 
50.4%55.6%53%66اردن 

50%55%53%67امارات متحده عربي 
50%55%53%68عمان 
45.1%58.5%51.8%72تونس 
42.9%54.7%48.2%86مصر 
43%55%49%87كويت 
35.8%60.6%48.2%89الجزاير 
50.9%43.9%47.4%92بحرين 

45.6%47.0%46.3%97پاكستان 
41%51%46.2%98عربستان سعودي 

33%54%44%101ايران 
41.3%42.4%41.8%106لبنان 

World Economic Forum :منبع



ادامه از صفحه 3 9 كالن

گزارش »تعادل« از آخرين آمار رشد اقتصادي كشور 

بر اساس گزارش مركز آمار از بازار كار كشور مشخص شد

سازمان امور مالياتي اعالم كرد

رشد اقتصادي 9 ماهه 97 منفي 3.8 درصد

شكاف 10.2 درصدي نرخ بيكاري در ميان استان ها 

كسر ماليات ۳۵ درصدي از درآمد مازاد ۲۳۱ميليون تومان 

مركز آمار ايران اعالم كرد: رشد اقتصادي كشور در ۹ 
ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفي ۱.۹ درصد 
و با احتس��اب نفت، منفي ۳.۸ درصد بوده است. هر 
چند آمار سه ماهه پاياني س��ال منتشر نشده اما به 
نظر مي رس��د پيش بيني صندوق بين المللي پول از 
رشد اقتصادي سال گذشته كه رقم منفي ۳.۹ درصد 
را نش��ان مي داد به واقعيت نزديك خواهد بود. اين 
ميان نگران كننده ترين بخش آمار رشد بيش از منفي 
هفت درصدي بخش صنعت كش��ور بود كه نش��ان 
مي دهد در صورت ادام��ه اين وضعيت احتماال نرخ 

بيكاري در ايران شديدا رو به افزايش برود.
به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران گزارش رش��د 
٩ ماهه نخس��ت س��ال ١٣٩٧ را منتشر كرد. بر اين 
اس��اس، محصول ناخالص داخلي ب��ه قيمت ثابت 
سال ١٣٩٠در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم 54۱ 
هزار و ۳4۷ ميليارد تومان با نفت و 4۳0 هزار و ۳5۳ 
ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، در 
حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 
562 ه��زار و ۷22 ميليارد تومان و بدون نفت 4۳۸ 
هزار و ۷55 ميليارد تومان بوده كه نش��ان از رش��د 
منفي ۳.۸ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت 
و منفي ۱.۹ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون 

نفت در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
نتايج مذكور حاكي از آن است كه در ۹ ماهه نخست 
سال گذش��ته رش��ته فعاليت هاي گروه كشاورزي 
منفي 2.۱، گروه صنعت منفي ۷.۹ و گروه خدمات 
٠.٦ درصد نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، رشد 

داشته است.
 اين در حالي اس��ت كه هر چند مركز پژوهش هاي 
مجلس پيش بيني مي كرد رش��د بخش صنعت در 
سال ۹۷ منفي باشد اما در بدترين حالت ارزيابي اين 
نهاد داخلي رشد منفي چهار درصد را نشان مي داد 
كه فاصله نه چندان معناداري با رقمي محقق شده 

ظرف ۹ ماهه ابتداي سال گذشته دارد. 
گفتني اس��ت؛ با توجه به اينكه هنوز آمار سه ماهه 
آخر سال منتشر نشده، نمي توان ارزيابي دقيقي از 
رقم رشد اقتصادي كشور در سال ۹۷ داشت. با اين 
همه شواهد حاكي از آن است كه احتماال نرخ رشد 
در سه ماهه پاياني هم نتواند كمكي به بهبود شاخص 
رشد سال ۹۷ كند و رشد اقتصادي اگر منفي تر هم 

نشود، امكان مثبت شدن و از سر گرفتن رشد واقعي 
را نخواهد داشت. پيش تر صندوق بين المللي پول نيز 
نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال ۱۳۹۷ منفي 
۳.۹ درصد ارزيابي كرده بود. از س��وي ديگر شواهد 
نشان مي دهند روند نزولي اقتصاد براي سال جاري 
با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت و به همين دليل 
ارزيابي هاي مرك��ز پژوهش هاي مجلس و صندوق 
بين المللي پول رش��د منفي حدود 6 درصد اقتصاد 
كش��ور را پيش بيني كرده و حتي ن��رخ تورم را هم 

نسبت به امسال بيشتر ارزيابي مي كنند. 
در اي��ن ميان نگراني از منفي ش��دن رش��د بخش 
صنعت بي��ش از بخش هاي ديگر اس��ت. صنعت به 
نوعي پيشران توليد در كشور محسوب مي شود ولي 
همواره در ايران نوسانات فراواني دارد، به گونه اي كه 
در سال گذشته نيز بيش از هر بخش ديگري رشد آن 
منفي شده است. اهميت اين بخش در اين است كه 
سقوط اين بخش مي تواند بيش از پيش اشتغال در 
كشور را تهديد كند و شرايط را براي افزايش بيكاران 

در كشور فراهم سازد.
پيش از اين صندوق بين المللي پول در گزارش خود 
از جهان كه در روز 2۱ فروردين منتشر شد آورده بود 
كه نرخ تورم ايران در سال 20۱۸ بالغ بر ۳۱.2 درصد 
بوده و پيش بيني مي ش��ود اين رقم در سال 20۱۹ 
به ۳۷.2 درصد افزايش يابد و در س��ال 2020 روند 
نزولي پيدا كند و به ۳۱ درصد كاهش يابد. صندوق 
بين المللي پول نرخ بيكاري در ايران طي سال 20۱۸ 
را ۱۳.۹ درصد ارزيابي كرده و پيش بيني كرده است 
طي دو سال آينده وضعيت اشتغال در ايران وخيم تر 
شده و نرخ بيكاري در سال جاري به ۱5.4 درصد و 

در سال آينده به ۱6.۱ درصد برسد.

  افق پيش رو
در همي��ن ح��ال طبق اع��الم بانك جهاني رش��د 
اقتصادي ايران تا س��ال 2020 مثبت نخواهد شد. 
بانك جهاني پيش بيني كرده است كه اقتصاد ايران 
در سال جاري ميالدي ۳.6 درصد كوچك تر خواهد 
ش��د اما از س��ال آينده به مدار صعودي باز خواهد 
گشت و نرخ رشد ۱.۱ درصدي را تجربه خواهد كرد 
كه همين نرخ رشد در سال 202۱ نيز تكرار خواهد 
شد. بانك جهاني در گزارش خود به تأثير تحريم هاي 

امريكا عليه ايران بر كاهش ارزش ريال و منفي شدن 
نرخ رشد اقتصادي ايران اشاره كرده و در عين حال 
خاطرنش��ان س��اخته كه اين تحريم ها ثب��ات بازار 

جهاني نفت را نيز به خطر مي اندازند.
البته بر آورد بانك جهاني حاكي از آن است كه رشد 
اقتصادي ايران براي سال 20۱۸ به رقم منفي ۱.۸ 
درصد خواهد رس��يد كه البته معلوم نيست منظور 
رشد اقتصادي بدون نفت است يا خير ولي نهادهاي 
بين المللي رشد اقتصادي همه بخش ها را محاسبه 
مي كنن��د و در اين صورت مي ت��وان ادعا كرد بانك 
جهاني به اقتصاد ايران خوش بينانه نگريس��ت و در 
نهايت رشد اقتصادي ۹ ماهه اول سال ۹۷ كه تقريبا 
برابر با سال 20۱۸ ميالدي شود دوبرابر منفي تر از 

پيش بيني بانك جهاني بوده است.
در مي��ان نهادهاي داخلي نيز مرك��ز پژوهش هاي 

مجلس پس از مس��جل ش��دن تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و خروج اين كشور از برجام ارزيابي كرده 
بود در س��ال ۹۸ رش��د اقتصادي كش��ور به حدود 
منفي 6 درصد خواهد رسيد. هر چند ارزيابي مركز 
پژوهش هاي مجل��س از روند اقتصادي س��ال ۹۷ 
خوش بينانه به نظر مي رس��د چراك��ه اين مركز در 
تحليل مردادماه خود دو سناريو براي رشد اقتصادي 
كشور در سال ۹۷ در نظر گرفته بود، كه براين اساس 
رشد اقتصادي س��االنه ميان نيم تا منفي دو درصد 
درنوس��ان بود. هر چند مركز پژوهش هاي مجلس 
يك ماه پس از اين گزارش و در اواخر ش��هريور ماه 
دوباره به تحليل وضعيت اقتصادي كش��ور دس��ت 
زد و با مبنا قراردادن آمارهاي نيمه نخس��ت س��ال 
جاري پيش بيني كرده بود تا پايان س��ال نرخ رشد 
اقتصادي در خوش بينانه ترين س��ناريو منفي 2.6 

درصد و در بدبينانه ترين حالت تا منفي 5.5 درصد 
كاهش خواهد يافت. مرك��ز در توضيح دليل تغيير 
ارقام توضي��ح مي دهد عملكرد اقتصاد ملي در نيمه 
نخست س��ال جاري به مراتب ضعيف تر از آنچه كه 
تصور مي ش��د، بود و به همين دلي��ل ارزيابي هاي 
دوباره نش��ان مي دهند شرايط اقتصادي بطور كلي 
براي سال ۹۷ س��خت تر خواهد ش��د. با وجود اين 
همچنان كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس 
تصور مي كردند رشد اقتصادي بدون نفت به رقمي 
مي��ان نيم تا منفي نيم درصد خواهد رس��يد كه در 
عمل چنين نشد و رش��د بدون نفت براي سه فصل 
نخست سال جاري به منفي ۱.۹ درصد رسيد كه در 
اين زمينه هم احتماال كارشناسان اين مركز مدعي 
ش��وند عملكرد اقتصاد ضعيف تر از آنچه بود كه آنها 

تصور مي كردند. 

گروه اقتصاد كالن|
بر اس��اس گزارش مركز آمار سهم اشتغال ناقص در 
كش��ور در س��ال ۹۷ افزايش يافته اس��ت. بر اساس 
جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص 
از كل اشتغال كش��ور، ۱0.۸ درصد شده است. اين 
در حالي اس��ت كه اي��ن رقم در س��ال ۹6 به ميزان 
۱0.5 درصد بوده اس��ت و از همين رو سهم اشتغال 
ناقص از كل اشتغال كشور نسبت به سال گذشته به 
ميزان 0.۳ درصد افزايش داشته است. يكي ديگر از 
آمارهاي قابل توجه در اين زمينه رشد باالي اشتغال 
ناقص در روس��تاها طي س��ال ۹6 تا ۹۷ است. طبق 
آمارهاي منتشرشده در سال ۹6 نرخ اشتغال ناقص 
در روستاها ۱۳.4 درصد بوده كه در سال ۹۷ به رقم 
۱4.6 درصد رسيده است. همچنين بررسي ها نشان 
مي دهد اس��تان كرمانش��اه با ۱۸.4 درصد بيكاري 
در ميان اس��تان ها بيش��ترين بيكار را در خود جاي 

داده است.

  عوامل رشد اشتغال ناقص 
به گزارش »تعادل« ش��اغالن در ب��ازار كار ايران به 
سه دسته تقسيم مي ش��وند. آن دسته از افرادي كه 
به ميزان ذكر شده در قانون كار يعني 44 ساعت در 
هفته كار مي كنند، شاغالني كه بيشتر از اين ميزان در 
هفته مشغول به كار هستند كه معمواًل آنها دو شغله يا 
چندشغله هستند و سومين دسته شاغالني هستند 

كه به ميزان 44 ساعت در هفته كار نمي كنند.
به صورت مش��خص تر آن طور كه مرك��ز آمار ايران 
تعري��ف كرده اف��راد داراي اش��تغال ناق��ص، تمام 
شاغالني محسوب مي ش��وند كه در هفته مرجع، به 
داليل اقتص��ادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار، 

قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44 ساعت 
كار كرده و خواهان و آماده انجام كار اضافي در هفته 

مرجع بوده اند.
بسياري از فعاالن بازار كار معتقدند عمده اين گروه از 
شاغالن به دليل كار كمتر ممكن است درآمد كمتري 
نسبت به ديگر شاغالن داشته باشند و البته برخي از 
آنها هم ممكن است در جايگاه هاي شغلي قرار داشته 
باشند كه با ساعت كاري كمتري در هفته مي توانند 

حتي بيشتر از شاغالن ديگر درآمد كسب كنند.
طبق آمارهاي منتش��ر شده، 2۳.۸ ميليون نفر )۸۸ 
درصد( جمعيت باالي ۱0 ساله و فعال كشور داراي 
ش��غل و ۳.2 ميليون نفر )۱2 درصد( بيكار هستند. 
از كل جمعيت شاغالن كش��ور ۱۳.۱ ميليون )55 
درصد( نفر آنها بطور هفتگي 44 س��اعت يا بيشتر از 
اين ميزان و ۹.۷ ميليون )40.۸ درصد( كمتر از 44 
ساعت كار مي كنند. همچنين تعداد ۹۸۷ هزار )4.۱ 
درصد( از اين جمعيت شاغل به داليل گوناگون غايب 

موقت هستند. 
طبق اين آمارها از ميان افرادي كه كمتر از 44 ساعت 
كار مي كنند، 2 ميليون و 5۸2 هزار نفر معادل 26.6 
درصد اش��تغال ناقص دارند و به ميزان ۷ ميليون و 
۱۳۹ هزار نف��ر )۷۳.4 درصد( آنها به داليل ديگري 
غير از اشتغال ناقص كمتر از 44 ساعت در هفته كار 

مي كنند. 
ج��داول آماري مركز آمار اي��ران مربوط به وضعيت 
اشتغال سال ۹6 نشان مي دهد كه در اين سال بيش 
از 2 ميليون و 4۳5 هزار و ۳26 نفر از »افراد در س��ن 
كار«، كمتر از 44 س��اعت در هفته كار مي كردند و 
جزو افراد داراي اش��تغال ناقص محسوب مي شدند. 
آمارها نشان مي دهد كه اين رقم در سال ۹5 نيز دو 

ميليون و ۳۳5 هزار و 4۷۸ نفر بوده است.  بر اساس 
جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص 
از كل اشتغال كشور، ۱0.۸ درصد شده است. اين در 
حالي اس��ت كه اين رقم در سال ۹6 به ميزان ۱0.5 
درصد بوده است و از همين رو سهم اشتغال ناقص از 
كل اشتغال كشور نس��بت به سال گذشته به ميزان 
0.۳ درصد افزايش داش��ته اس��ت. س��ال ۹6 تعداد 
افرادي كه اشتغال ناقص داشتند به ميزان 2 ميليون 
و 44۸ هزار نفر بوده كه طي يك سال گذشته ۱۳4 
هزار نفر به تعداد آنها افزوده شده است. جالب است 
بدانيم كه همواره تعداد مرداني كه اش��تغال ناقص 
داشته اند بسيار بيشتر از زنان بوده است.  در سال ۹۷ 
به ميزان ۱2 درصد از مردان ش��غل ناقص داشته اند 
و اين شاخص براي زنان 5.۸ درصد بوده است. البته 
موضوعي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه طي 
يك سال گذشته ميزان رشد اشتغال ناقص در ميان 
زنان بيش��تر از مردان بوده است. بنابر گزارش مركز 
آمار نرخ اشتغال ناقص زنان در سال ۹6 به ميزان 5.۱ 
درصد بوده كه در س��ال ۹۷ به 5.۸ درصد مي رسد. 
به بيان ديگر تعداد زناني كه ش��غل ناقص داشته اند 
از 2۱2 هزار نفر به 25۳ هزار نفر رس��يده است. اين 
آمارها براي مردان طي يك سال مذكور از 2 ميليون 
و 2۳5 هزار به 2 ميليون و ۳2۸ هزار نفر بوده است. 
يكي ديگر از آمارهاي قابل توجه در زمينه اش��تغال 
ناقص، س��هم اين نوع اش��تغال در ميان ش��هرها و 
روستاهاي كشور است. طبق گزارش مركز آمار سهم 
اشتغال ناقص در ميان شهرهاي كشور بسيار كمتر 
از روستاها است بطوري كه از كل شاغالن روستايي 
به ميزان ۱4.6 درصد در س��ال ۹۷ اش��تغال ناقص 
داشته اند. رشد اين شاخص طي سال هاي ۹6 تا ۹۷ 

هم بسيار شديد بوده است. در سال ۹6 نرخ اشتغال 
ناقص در روستاها ۱۳.4 درصد بوده است، بدين معني 
كه طي يك سال سهم اشتغال ناقص در روستاهاي 
كشور به ميزان ۱.2 درصد رشد كرده است كه عدد 
بس��يار بااليي محس��وب مي ش��ود. در مقابل سهم 
اشتغال ناقص شهري ها ۹.4 درصد بوده كه نسبت به 
سال ۹6 هم تغييري نكرده است.يكي از داليل سهم 
باالي اشتغال ناقص در روستاها اين است كه بسياري 
از مش��اغل اين مناطق مانند ميوه چيني، وجين و... 
فصلي است، اما با اين رش��د يك سال اخير اين آمار 
نشان مي دهد كه در روس��تاها ناپايداري شغلي در 

حال افزايش است. 

  افزايش كار شايسته
يكي از ش��اخص هاي ديگر مربوط به اين حوزه، كار 
شايسته اس��ت. بررسي سهم ش��اغلين ۱0 ساله و 
بيشتر با ساعت كار معمول 4۹ ساعت و بيشتر نشان 
مي دهد،؛ ۳۸.۳ درصد ش��اغلين، بطور معمول 4۹ 
ساعت و بيش��تر در هفته كار مي كنند. اين شاخص 
كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است نشان مي دهد 
در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر از استاندارد 
كار مي كنند. اين ش��اخص نس��بت به سال قبل آن 
0.۷ درصد كاهش داشته اس��ت. اين شاخص غالبا 
به اين جهت محاسبه مي ش��ود كه نشان داده شود 
چه تعدادي افراد مجبورند براي تامين معاش خود 
بيش از اس��تاندارد كار كنند؟ طبق اين آمارها كار 
۳۸.۳ درصد از ش��اغالن در ايران نتوانسته نيازهاي 
افراد را تامين كند و بنابراين افراد از س��هم موادري 
مانند تفريح، فراغت، آم��وزش و... خود براي تامين 

معاش خرج مي كنند. 

  نيمي از اشتغال در حوزه خدمات
بررس��ي گزارش مركز آمار ايران از اش��تغال سال ۹۷ 
نش��ان مي دهد، حدود نيمي از سهم اشتغال كشور در 
حوزه خدمات متمركز بوده اس��ت. بر اين اس��اس، در 
فصل بهار س��هم اشتغال در حوزه كشاورزي ۱۸.۷، در 
بخش صنعت حدود ۳۱ و در بخش خدمات نزديك به 
50 درصد بوده است. همچنين در فصل تابستان سهم 
خدمات 4۹.5 درصد از كل اش��تغال كشور بوده است. 
گفتني است، در فصل پاييز نيز نزديك به نيمي از سهم 
اشتغال كش��ور در حوزه خدمات ايجاد شده است. در 
فصل زمس��تان ۹۷ نيز بيش از 5۱ درصد اشتغال كل 
در بخش خدمات ايجاد ش��ده است. گفتني است، در 
استان هاي آذربايجان غربي و اردبيل در فصل زمستان 
بيش از 2۸ درصد سهم اش��تغال در بخش كشاورزي 
بوده است. كمترين سهم كش��اورزي از اشتغال فصل 
زمس��تان مربوط به اس��تان تهران بوده است. در اين 
استان س��هم بخش صنعت ۳۹ و سهم بخش خدمات 

44 درصد بوده است.

  بيكاري در استان ها
آمارها نشان مي دهد در ميان استان هاي كشور، كرمانشاه 
باالترين نرخ بيكاري در كشور را در سال ۹۷ داشته است. 
نرخ بيكاري اين استان  به ميزان ۱۸.۷ درصد شده است. 
بعد از كرمانشاه استان هاي چهارمحال و بختياري با نرخ 
بيكاري ۱۷.4 و سيس��تان و بلوچس��تان با ۱6 درصد و 
خوزستان با ۱5.۷ درصد جز باالترين نرخ هاي بيكاري 
در استان هاي كش��ور بوده اند. در مقابل استان هايي كه 
كمترين نرخ بيكاري را تجربه كرده اند شامل استان هاي 
سمنان، خراسان جنوبي و زنجان مي شود كه به ترتيب 

نرخ هاي بيكاري ۷.2، ۸.5 و ۸.5 درصد داشته اند. 

بر اساس بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي، سقف 
معافيت مالياتي حقوق بر اس��اس قانون ماليات هاي 

مستقيم ساالنه ۳۳ ميليون تومان است.
محمدقاس��م پناهي رييس كل امور مالياتي كش��ور، 
با ابالغ بخش��نامه اي ميزان معافيت س��االنه حقوق و 
همچنين نرخ ماليات بر درآمد حقوق س��ال ۱۳۹۸ را 
اعالم كرد. بر اساس اين بخشنامه با استناد به مقررات 
بند )الف( تبصره ش��ش قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل 

كشور مقرر شده است: 
س��قف معافي��ت مالياتي موض��وع م��اده ۸4 قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳66/۱2/4 و اصالحات 
بعدي آن در س��ال ۱۳۹۸ س��االنه مبلغ ۳۳ ميليون 

تومان است.
نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي 
اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده و كارانه مازاد بر معافيت 
مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه ۱0 
درصد و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر 

آن مشمول ماليات ساالنه ۱5 درصد و نسبت به مازاد 
دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مش��مول ماليات ساالنه 
20 درصد و نس��بت به مازاد چهار برابر تا ش��ش برابر 
مشمول ماليات 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر 

۳5 درصد است. حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
با رعايت ماده )5( قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط 
به اعضاي هيات علمي )آموزشي و پژوهشي( شاغل و 
بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 

۱۳6۸/۱2/۱6 با اصالحات و الحاقات بعدي، با رعايت 
معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم، در 
سال ۱۳۹۸ مشمول ماليات به نرخ ۱0 درصد خواهد 
بود. بر اس��اس ماده 5 قانون اصالح پاره اي از مقررات 
مرب��وط به پايه حقوقي اعضاي رس��مي هيات علمي 
)آموزشي و پژوهش��ي( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش عالي از درآمد مش��مول ماليات 
حقوق اعضاي هيات علمي موضوع اين قانون، با رعايت 
معافيت هاي مق��رر در قانون ماليات هاي مس��تقيم 
حداكثر ۱0 درصد به عنوان ماليات كس��ر مي شود. با 
توجه به اينكه در بند »الف« تبصره مذكور عبارت كارانه 
خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضاي هيات 
علمي به كار رفته است، بنابر اين كارانه دريافتي توسط 
اعضاي هيات علمي مش��مول نرخ ۱0 درصد نبوده و 
با توجه به ميزاني كه حق��وق و مزاياي اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها نرخ پلكاني مقرر را پوشش مي دهد. 
به نرخ هاي بعدي مشمول ماليات خواهد بود. به عنوان 

مثال: چنانچه حقوق و مزاياي فوق العاده اعضاي هيات 
علمي مبلغ ۱۱5 ميليون تومان باشد، كارانه دريافتي به 
نرخ هاي مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ ياد شده )حسب 
م��ورد 20 درصد، 25 و ۳5 درصد( مش��مول ماليات 
خواهد بود. خاطرنشان مي شود، معافيت حقوق موضوع 
ماده ۸4 قانون ماليات هاي مس��تقيم ابتدا به حقوق و 
مزاياي فوق العاده اعضا هيات علمي اعمال مي ش��ود، 
در صورتي كه معافيت مذكور مازاد بر حقوق و مزاياي 
فوق العاده باش��د، ما زاد معافيت مذكور قابل اعمال به 

كارانه دريافتي اعضا هيات علمي نيز خواهد بود
با توجه به استثناي احكام تبصره هاي )۱( و )2( ماده 
۸۹ قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن از 
مقررات بند )الف( تبصره ش��ش ياد شده، كليه احكام 
صادره تبصره هاي ي��ك و دو ماده واحده قانون اصالح 
ماده ۸6 اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
۹6/4/2۷ )اعم از نرخ( مطابق مقررات تبصره هاي فوق 

در سال ۱۳۹۸ كماكان الزم االجرا است.
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اقتصاد ايران زير دندان 
تاجرباشي ها!

از س��وي ديگر، با برخي كارشناس��اني مواجه 
هس��تيم كه در مقابل سياس��تمداران حتي به 
مكتوبات علمي خود وفادار نمي مانند و مطابق 
ميل سياستمداران كش��ور حرف مي زنند. در 
اين خصوص انديشمند شهير پير بوردو تعريف 
جالب��ي از اينگونه كارشناس��ان ارايه مي دهد: 
»سياستمداران نياز دارند مثل دانشمندان عمل 
كنند و وارد بحث هاي علمي بشوند كه مبتني 
بر قرائن و شواهد متقن اس��ت. متأسفانه اكثراً 
عكس اين روي مي دهد، يعني دانشمندان در 
ارايه توصيه هاي سياست گذاري، سياست زده 
مي شوند و شواهد را چنان تغيير مي دهند كه با 
تمايالت مسووالن بخواند.« اين موضوع را عام 
در نظر نگيريد، به تازگي ديدم كه يكي از معاونان 
وزارت كار و از مديران ارشد وزارت صمت با باقي 
ماندن بر شرافت كارشناسي، حقيقت را ولو اينكه 
ناخوش��ايند مقامات باالدست خود باشد، بيان 
كردند. اما اين نوع پرده پوشي كارشناسان از زمره 
داليل مهم دادن عالئم غلط، مبالغه و مجيزگويي 
در برابر مقامات اقتصادي، باقي ماندن كش��ور 
در عقب ماندگي و اتالف منابع ارزش��مند مردم 
محروم اس��ت. آنها گناهكار هس��تند و روزي 
همچون فاجعه س��يل اخير بايد حس��اب پس 
بدهند. اينگونه افراد بايد بگويند كه چرا ساخت 
زيربناها كه هدف اصلي ايجاد آن امنيت، رفاه و به 
اصطالح رشد اقتصاد و پيشرفت و نهايتًا زندگي 
بهتر آحاد ملت بود، بايد براي رفع خطر جدي، 

منفجر و نابود گردد؟! 
  دركش�ور مس�اله بي انضباطي مالي هم 
وجود دارد، س�هم اين بخش در مشكالت 

كنوني چقدر است؟
اگر موارد متعددي كه بيان شده را كنار بگذاريم، 
آن گاه مي بيني��م بحران بي اعتب��اري ايران كه 
يك بار ه��م در س��ال ۱۳۳۸رخ داد، دوباره در 
س��ال ۱۳۷2 و همچنين در س��ال هاي دولت 
قبل و فعلي تكرار شد كه حتمًا سهم مهمي در 
مشكالت امروز دارد و هنوز سيستم مالي كشور 
وضعيت مطلوبي ندارد. وقتي خريد محبوبيت 
اولويت نخس��ت در تصميم گيري قواي كشور 
باشد، منابع مالي بيشتر صرف بخش هاي نامولد 
يا حت��ي پروژه ها و بخش هاي مول��د بيهوده و 
زيان ده مي ش��ود و مادامي ك��ه از تجارب قبلي 

خود درس نگرفته ايم، اين وضعيت ادامه دارد.
  در رابط�ه با برجام گفتيد مش�كالت از 
جاي ديگري ناشي مي شود، اما نمي توان 
ادعا كرد برجام موجب گشايش اقتصادي 

نشده است؟
به اعتقاد من برجام براي كشور الزم بود، چون 
اشتباه هاي مهلك، ما را به جايي رسانده بود كه 
دولت حتمًا بايد كاري مي كرد و چه چيزي بهتر 
از گفت وگو. اما برجام فقط در بخش سياس��ي 
موفق ب��ود و در اقتصاد دس��تاورد قابل اتكايي 
نداش��ت. بخش اقتصادي، كارگرداناني مانند 
دكتر ظريف و تيمش را نداشت. دكتر ظريف هر 
سه اهليت سياسي، امنيتي و حرفه اي را داشتند؛ 
هم تحصيالت آكادميك و هم تس��لط كامل به 
زبان خارجي مورد گفت وگوي مذاكره كنندگان، 
هم نوع پوش��ش كاماًل هماهن��گ و اثرگذار در 
طرف هاي مذاكره و هم نوع حركات الزم بدن. 
البته تكيه گاه اساس��ي، وحدت نظر مسووالن 
عالي نظام براي حل مشكل بوده است. وزيري 
كه بخواهد با كمك مترجم مذاكرات حس��اس 
اقتصادي را دنبال كند و تصميم بگيرد، همين 
مي شود كه اكنون اتفاق افتاده، قراردادها بدون 
هيچ تبعاتي براي لغوكنندگان از دست مي رود. 
ش��اهد بودم كه وزي��ري يا يك��ي ازمعاون وي 
در يك رويه مونولوگ در س��يما، وقتي جامعه 
كارشناسي خواس��تار بحث در مفاد قراردادها 
ش��ده بودند، گفتند به ما اعتمادكنيد، همين! 
نتيجه اين مي ش��ود كه مي بينيم. بدون اينكه 
بخواهم اثرات اقتصادي تحريم را نفي كنم، بايد 
به صراحت بگويم اين ضعف نظام تصميم گيري 
اقتصادي اس��ت كه كشور را در چنين وضعيت 
ناخوشايند قرار داده اس��ت، چراكه باعث شده 
كش��ورهاي طرف هاي تج��اري اقتصادي مان 
امتيازات يك طرفه اي را ب��ه راحتي بگيرند. از 
ديگر سو، اين ضعف براي امريكا، خصومت ورز 
اصلي، كاماًل شناخته شده است وبه همين دليل 

يكه تازي مي كند. 
مش��كالت امروز كش��ور الع��الج و بي درمان 
نيست. با بسيج منابع عظيم موجود در داخل و 
خيل عظيم جوانان خالق و تحصيلكرد داخلي 
و خارجي، به راحتي مي ت��وان خصومت ورزان 
را به عق��ب راند و يگان��ه راه آن، برطرف كردن 
ضعفي اس��ت كه به خيال آنها كشور را گرفته 
اس��ت. بايد بپذيريم ك��ه در برهه هاي مختلف 
در تصميم گيري اقتصادي دچار ضعف دانشي 
بوده ايم و اين ضعف ما را به اينجا كشانده است. 
ب��راي برون رفت از اين وضعيت، نياز به بازبيني 

جدي و عميق قواعد ترسيم شده وجود دارد.
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دانش و فن10اخبار

تعيين سقف براي ارسال پيامك از سوي اپراتورها 

ارسال پيامك انبوه ممنوع شد 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

روز گذش��ته س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي اعالم كرد: بر اساس مصوبه ۲۱ شوراي عالي 
فضاي مجازي و آيين نامه هاي مربوط به آنكه از سوي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي تهيه شده، ارسال 

پيامك انبوه ممنوع است.
بر اساس اين آيين نامه و در مقررات تصويب شده در 
شوراي عالي فضاي مجازي، سقف مجاز براي ارسال 
پيامك در شبانه روز ۵۰۰ پيامك تعيين شده است 
كه اپراتورهاي تلفن همراه از ۲۵ فروردين ماه سال 

جاري بايد آن را اجرايي كنند.
گفته مي شود اين تصميم در راستاي رسالت وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در حمايت و حفاظت از 
حقوق مشتركين در حوزه ICT اجرايي شده است و 
اين انتظار وجود دارد كه رضايتمندي مشتركين را 

در پي داشته باشد.
اي در حالي اس��ت كه ارس��ال پيامك ه��اي انبوه و 
تبليغاتي چندين س��ال است كه بالي جان كاربران 
شده اس��ت و با وجود اعتراض هاي فراوان و راه هاي 
مختل��ف بازهم اي��ن پيامك ه��اي تبليغاتي وقت و 
بي وقت براي كارب��ران اپراتورهاي مخالف ارس��ال 
مي ش��د،  پيامك هايي ك��ه در بره��ه اي از زمان به 
اصلي ترين مشكل كاربران تبديل شده بود . اما پس 
از گاليه هاي بي شمار كاربران و اعتراض به اپراتورها 
و حت��ي وزير وقت دس��تورالعمل و بخش��نامه هاي 
مختلفي به تصويب رس��د تا ش��ايد اين پيامك هاي 
تبليغاتي مزاحم قطع يا از تعداد آنها كاسته شود،  از 
همين رو اپراتورهاي فعال در كشور با اعالم كد هاي 
دستوري از كاربران خود خواستند تا در صورتي كه 
تمايل به قطع اين پيامك ه��اي تبليغاتي دارند اين 
كد هاي دس��توري را وارد كنند،  پ��س از اعالم اين 
كدهاي دستوري سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 

راديويي به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار حوزه ارتباطي 
كشور، اپراتورهاي تلفن همراه را به ايجاد سامانه اي 
ملزم كرد كه از طريق وارد كردن يك كد واحد امكان 
اطالع از پيامك هاي تبليغاتي و ارزش افزوده هر سه 
اپراتور ايجاد ش��ده و مشتركان بتوانند بدون هراس 
از دست دادن پيامك هاي بانكي راه ارسال پيام هاي 

تبليغاتي را ببندند.
ام��ا چند ماه پس از آغاز به كار س��امانه ۸۰۰ راهكار 
جدي��دي ب��راي ارس��ال پيامك ه��اي تبليغات��ي 
انتخاب ش��د و بدين ترتيب عده اي ب��ا بهره گيري از 
س��يم كارت هاي ش��خصي به جاي سرشماره هاي 
ارسال پيامك انبوه به ارسال اين پيام ها پرداختند. در 
اين ميان برخي شركت ها با خريد چندين سيم كارت 
اعتباري اقدام به سودجويي به شيوه اي جديد كرده 
و حتي به ارسال پيامك هايي با موضوع هاي مختلف 
اقدام به معرفي س��ايت هاي مختلف كردند . در بين 
اراس��ال پيامك هاي تبليغات��ي پيامك هايي نيز با 
مضامين غير اخالقي نيز مشاهده مي شد، كه با ورود 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديووي و طبق 
مصوبه اين سازمان تمام اپراتورها موظف شدند پيش 
از ارسال پيامك هاي انبوه در خصوص محتواي آنها 
از مراجع ذي صالحي مانند وزارت ارشاد يا در مورد 
محصوالت پزشكي، وزارت بهداشت تاييديه الزم را 

دريافت كرده و سپس اقدام به ارسال پيامك كنند.
اما در حالي كه ارسال پيامك هاي تبليغاتي با كد هاي 
دستوري يا سامانه اعالم شده رگوالتوري به حداقل 
رسيده بود عده اي از افراد با سيم كارت هاي شخصي 
اقدام به ارسال پيامك هاي انبوه كردند .پيامك هايي 
كه انواع و اقس��ام موضوع هاي اجتماعي و بهداشتي 
و... را در بر مي گرفت . رگوالتوري بازهم براي مقابله 
با اين موضوع دست به كار شد و از اپراتورها خواست 
در صورت��ي كه اين ش��ركت ها با اپرات��ور فعاليت يا 

ارتب��اط كاري دارن��د و به عنوان مث��ال از ديتابيس 
اپراتور استفاده مي كنند هرچه سريع تر اين ارتباط 
قطع ش��ود، از س��وي ديگر اما زماني كه ارسال اين 
پيامك ها به ش��يوه ش��خصي صورت بگيرد، اپراتور 
يا س��ازمان تنظيم مقررات قادر به بررسي محتواي 
پيامك ها و نظارت محتوايي بر آنها نبوده و نمي تواند 
در اي��ن عرصه ورود كن��د. چرا كه با توج��ه به لزوم 

رعايت حقوق ش��هروندي، اپراتور در موارد شخصي 
نمي تواند محتواي پيامك هاي مشتركان خود را رصد 
كند، برهمين اساس اگر در اين حوزه تخلفي صورت 
مي گيرد، تنها مراجع قضايي مي توانند ورود و مساله 

را بررسي كنند .
در هر صورت به نظر مي رسد سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با مصوبه و دس��تورالعمل هاي 

مختلف سعي دارد تا پيامك هاي تبليغاتي و انبوه را 
كه براي بسياري از كاربران مشكل ساز شده است را 
تا حدودي مرتفع كند، اما در اين بين باز هم هستند 
افراد يا ش��ركت هايي كه با دور زدن اين مصوبه ها و 
دستورالعمل ها باز هم پيامك هاي تبليغاتي ارسال 
مي كنند و در اين راس��تا تابع هيچ قانون و قاعده اي 

نيستند .

سي نت| آژانس فضايي اياالت متحده امريكا اخيراً اعالم 
كرده است »برنامه مفاهيم پيشرفته و نوآورانه« آژانس 
شامل ۱۸ پروژه جديد هستند كه مي توانند سبب تغيير 

ديد و درك ما از هستي شوند.
توس��عه سطح نش��ين هاي رباتيك داراي قدرت تابشي 
براي فرود بر سياره زهره، ميكروپروب هاي الهام گرفته 
از عنكبوت ها، لباس فضانوردي با قابليت خود ترميمي و 
استخراج قطب هاي ماه از برنامه اين پروژه ناسا هستند؛ 
اما اخيراً ناس��ا اع��الم كرد عالوه ب��ر برنامه هاي مذكور، 

برنامه هاي ديگري نيز در راه هستند.
اگرچه بسياري از پروژه هاي گفته شده از »برنامه مفاهيم 
پيشرفته و نوآورانه ناس��ا« واقعي هستند؛ اما طوري به 
نظر مي رس��د كه گويي آنها برگرفته از صفحات بهترين 
رمان ه��اي علمي- تخيلي هس��تند. ناس��ا مبلغ بيش 
از ۵۰۰ ه��زار دالر براي توس��عه فناوري ه��اي »برنامه 
مفاهيم پيش��رفته و نوآورانه« كه به پيشرفت پروازهاي 
فضايي انس��اني و ماموريت هاي اكتشاف كيهاني كمك 
مي كند، اختصاص داده است. ناسا در سال ۲۰۱۹ براي 
مرحله اول »برنامه مفاهيم پيش��رفته و نوآورانه ناس��ا« 
۱۲ پروژه را انتخاب كرده اس��ت و مبل��غ ۱۲۵ هزار دالر 
را نيز به آن اختصاص داده اس��ت و براي مرحله دوم كه 
ش��امل ۶ پروژه اس��ت، بيش از ۵۰۰ ه��زار دالر در نظر 
گرفته است. پروژه هاي مرحله اول، پروژه هاي اكتشافي 
هس��تند كه مي بايس��ت طي بازه زماني ۹ ماهه عملي 
شوند و به پژوهشگران اجازه مي دهد تا ايده هاي خود را 
بسط و پرورش دهند و اين در حالي است كه بازه زماني 

تعيين شده براي انجام مرحله دوم مطالعات دو سال در 
نظر گرفته شده و هدف دانشمندان در اين پروژه توسعه 
فناوري هاي��ي نوين خواهد بود. »مفهوم سطح نش��ين 
زهره« شامل طراحي »دو وسيله نقليه فضايي« مي شود 
كه مي تواند يكي از آنها يك فضاپيماي شناور باشد كه به 
جمع آوري انرژي از جو زهره مي پردازد و سپس به سطح 
زهره فرود بيايد تا انرژي را به سطح نش��ين ديگر منتقل 
كند. يكي ديگر از پروژه ها شامل طراحي لباس فضايي با 
قابليت خود ترميمي است كه مهندسان »دانشگاه  اي  اند 
 ام تگزاس« بر روي آن كار خواهند كرد البته گفتني است 
نام اين لباس ها از پيش تعيين شده و »لباس هوشمند« 
نام دارد. هدف از طراحي اين لب��اس، افزايش حركت و 
مهارت است. الزم به ذكر است اين لباس ها شامل تعدادي 
از فناوري ه��اي نرم افزار رباتيك، حس��گرها و پوس��ت 

خودترميم است.
مرحله سوم اين پروژه را ناسا ۷ ژوئن اعالم خواهد كرد، اما 
تنها نكته اي كه تاكنون ناسا درباره اين مرحله گفته، اين 

است كه يك پروژه دو ساله است.

آس�ين ايج |  اگ��ر چه رييس فيس بوك در س��ه 
سال گذشته سالي تنها يك دالر حقوق گرفته، اما 
مخارج مختلف وي باعث شده هزينه هاي سرسام 

آوري به اين شركت تحميل شود.
فيس ب��وك هزينه اختصاص داده ش��ده به حفظ 
امني��ت مارك زاكربرگ و خانواده اش را در س��ال 
۲۰۱۸ نس��بت به س��ال ۲۰۱۷ دوبرابر كرده و به 

رقم سرسام آور ۲۲.۶ ميليون دالر رسانده است.
از اين رقم ۲۰ ميليون دالر بطور مستقيم به حفظ 
امني��ت فيزيكي زاكربرگ و اعض��اي خانواده وي 

اختصاص يافته است.
اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۷ تنها ۹ ميليون 
دالر خرج اين كار ش��د. وي همچنين ۲.۶ ميليون 
دالر نيز براي نگهداري و پرواز با جت شخصي خود 
دريافت كرده كه اي��ن رقم هم بنا بر اعالم مديران 
فيس ب��وك در قالب برنامه امنيت��ي وي پرداخت 

شده است.
فيس بوك در سال گذشته با بحران هاي متعددي 
دس��ت به گريبان بوده كه از جمله آنها مي توان به 
ادعاي سواستفاده روس��يه از اين شبكه اجتماعي 
براي دخالت در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
رسوايي ناشي از سواس��تفاده كمبريج آناليتيكا از 
اطالع��ات كاربران فيس بوك و انتش��ار انبوهي از 

اخبار جعلي در فيس بوك اشاره كرد.
بر اس��اس اطالعاتي كه خود فيس بوك منتش��ر 
كرده، دريافتي شريل س��ندبرگ مدير ارشد امور 
عملياتي اين شركت در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۳.۷ 
ميلي��ون دالر بوده كه در مقايس��ه ب��ا رقم ۲۵.۲ 
ميليون دالر س��ال ۲۰۱۷ اندكي كاهش نش��ان 

مي دهد.

اليف هكر |  آمازون اذعان كرده كه برخي مكالمات و 
دستورات صوتي كاربران بلندگوهاي هوشمند الكسا 
را ضبط و بررس��ي مي كند تا كيفيت اين محصول را 
بهتر كند. ول��ي براي جلوگيري از اي��ن كار راه حلي 

وجود دارد.
اين شركت گروهي از كاركنان خود در سطح جهان را 
مامور بررسي و اين گفتارهاي صوتي به منظور ارتقاي 
هوش مصنوعي بلندگوهاي آمازون كرده است. اين 
افراد نه تنها به مكالمات يادشده گوش مي دهند، بلكه 

بخشي از آنها را ضبط نيز مي كنند.
متون پياده ش��ده اين گفت وگوها براي ارتقاي فهم 
الكس��ا براي بلندگوهاي آمازون بازخواني مي شوند 
و همين مساله نگراني در مورد نقض حريم شخصي 

كاربران اين بلندگوها را افزايش داده است.
كاربران براي مقابله با اين مشكل مي توانند با مراجعه 
به بخش تنظيمات الكسا در اپليكيشن تلفن همراه 
آن، بر روي گزينه منو ضربه زده ومس��ير پيشنهادي 
را تعقيب كنند و سپس دوگزينه نمايان شده بر روي 

صفحه را غير فعال كنند .
البته اين كار جلوي استراق سمع آمازون را بطور كامل 
نمي گيرد، اما ضبط صداي كاربران و بررسي صداهاي 

ضبط شده را متوقف مي كند.

فيز |  گوگل اخيراً در غنا يك آزمايشگاه تحقيقاتي 
هوش مصنوعي تأسيس كرده است.

گوگل، غول فناوري اياالت متحده در ش��هر آكرا 
)پايتخت كش��ور غنا( يك آزمايشگاه تحقيقاتي 

هوش مصنوعي تأسيس كرده است.
مصطفي سيسه رييس آزمايشگاه هوش مصنوعي 
گوگل شهر اكرا گفت: آفريقا با چالش هاي بسياري 
مواجه است و بنابراين استفاده از هوش مصنوعي 

مي تواند سودمند باشد.
تاكن��ون گ��وگل آزمايش��گاه تحقيقاتي هوش 
مصنوعي بس��ياري در ش��هرهايي مانند توكيو، 

زوريخ، نيويورك و پاريس تأسيس كرده است.
سيسه در ادامه افزود: از آزمايشگاه هوش مصنوعي 
براي توسعه راه حل هاي نوين مراقبت بهداشتي 
آموزشي و كش��اورزي مي توان استفاده نمود. از 
هوش مصنوعي همچنين مي توان براي تشخيص 

برخي آفت گياهان نيز استفاده كرد.
گ��وگل در آزمايش��گاه ه��وش مصنوع��ي غنا با 
دانش��گاه ها و اس��تارت آپ ه��اي غن��ا، نيجريه، 
كنيا و آفريقاي جنوبي همكاري خواهد داش��ت 
تا پيش��رفت ه��وش مصنوع��ي را در اين منطقه 

افزايش دهد.

تك كرانچ |  شايد به زودي يك گجت كوچك بتواند 
در سفرها مانند يك مترجم همراه عمل كند.

»وان ميني«، گجتي شامل دو ميكروفن و يك صفحه 
بي سيم اس��ت كه اپليكيش��ن مخصوص به خود را 
دارد و حتي بدون اتصال به اينترنت هم كار مي كند. 
اپليكيشن مربوط به ميني وان بايد روي تلفن همراه 
نصب ش��ود تا كار ترجمه انجام گيرد. كاربر مي تواند 
پس از فعال كردن وان مين��ي، صداي خود را ضبط 
كند و سپس، ترجمه و توضيح مربوط به آن را بشنود. 
مزيت وان ميني نس��بت به مترجم هاي جيبي ديگر 
اين است كه كاربر مي تواند آن را هنگام مصاحبه روي 
ميز قرار دهد و پس از ضبط صدا، ترجمه آن را بشنود. 
بدين ترتيب امكان صحبت كردن دو نفر كه زبان هم 

را نمي دانند، ممكن مي شود.
تمام صداه��اي ضبط ش��ده، در تلفن هم��راه باقي 
مي مانند و حجم كمي را اشغال مي كنند. وان ميني 
نيز مي تواند ترجمه هر قس��مت را با صوتي رباتيك 

ارايه دهد.
در حال حاضر، امكان ترجم��ه آنالين وجود دارد اما 
وان ميني با داشتن قابليت ترجمه آفالين براي برخي 
جفت زبان ها همچون چيني ماندارين به انگليسي و 
كره اي به ژاپني مي تواند امكان ترجمه را در هر زمان 
و مكاني فراهم كند.وان ميني، يك هدفون هم دارد 
كه امكان گوش كردن به موسيقي يا برقراري تماس 
را براي كاربر فراهم مي كند. اين گجت، وزن بس��يار 
كمي دارد و مستقيمًا به تلفن همراه متصل مي شود.

يكي ديگر از مزاياي قابل توجه وان ميني، مجهز بودن 
آن به يك باتري پرقدرت و يك ش��ارژر مغناطيسي 
است كه امكان شارژ دايم را فراهم مي كند.وان ميني، 

با قيمت ۷۹ دالر به بازار عرضه شده است.

انگجت | هكرها به سرويس وب ميل مايكروسافت 
حمله كردند و به اطالعات مربوط به آدرس هاي ايميل 
به كار رفته در پيام ها دسترسي يافته اند. هنوز حجم 

اين حمله سايبري مشخص نشده است.
ب��ه نظر مي رس��د كاربران باي��د هنگام اس��تفاده از 
سرويس هاي »وب ميل« مايكروسافت بيشتر مراقب 

فعاليت هاي مشكوك باشند.
اين شركت تأييد كرده بين يكم ژانويه تا ۲۸ مارس، 
مجرمان س��ايبري به تعداد محدودي از حساب هاي 
ايميل مبتني بر وب كاربرانش دسترسي داشته اند. 
البته در اين ش��كاف امنيت اطالعات مربوط به ورود 
به ايميل ي��ا محتواي پيام ها فاش نش��ده اما هكرها 
توانس��ته اند به آدرس هاي ايميل اس��تفاده شده در 
پيام ها، بخش موضوع��ات پيام ها و فول��در نام هاي 
كاربران دسترس��ي يابند. هنوز مشخص نيست چه 
تع��داد از كاربران تح��ت تأثير اين حمله س��ايبري 
قرار گرفته اند ي��ا بزرگ ترين گ��روه قربانيان آن در 
كدام منطقه هس��تند. اما به نظر مي رس��د برخي از 
قربانيان س��اكن اتحادي��ه اروپا باش��ند. همچنين 
در اي��ن حمله اطالعات مش��تريان ش��ركتي فاش 
نش��ده است. س��رويس ايميل اين ش��ركت فناوري 
 ش��امل هرچي��زي از حس��اب هاي كارب��ري مدرن

 Hotmail تا حساب هاي قديمي Outlook.com 
و آدرس هاي MSN مي شود. هرچند به نظر نمي رسد 
حجم اين حمله وس��يع باش��د اما كارشناسان اشاره 
مي كنند خالف قوانين حفظ حريم خصوصي كاربران 
اس��ت. هكرها با اطالعات سرقت ش��ده نه تنها براي 
ارسال پيام هاي ناخواسته )Spam( استفاده مي كنند 
بلكه با در كن��ار هم ق��رار دادن اطالعات خصوصي 

كاربران به سرقت هويت و كالهبرداري اقدام كنند.

ايس�نا| حراجي هاي اينترنتي به مناس��بت اعياد 
ش��عبانيه مي تواند منجر به سوءاس��تفاده مجرمان 
سايبري شود و كاربران فضاي مجازي بايد با احتياط 
نسبت به سايت هاي فيشينگ و توجه به سايت هايي 
كه نماد اعتم��اد الكترونيكي دارند، مانع از س��رقت 

اطالعات و كالهبرداري شوند.
 كارشناس��ان و متخصص��ان فعال در ح��وزه امنيت 
سايبري بر اين باورند كه حمالت فيشينگ با ارسال 
يك لينك از وب س��ايت آلوده به ايميل و پيام رسان 
كاربران آغاز مي ش��ود و قربانيان با دس��ت خود روي 
وب س��ايت آلوده مذكور كليك كرده و به س��واالت 
موردنظر هكره��ا مبني بر اطالعات ش��خصي نظير 
گذرواژه حساب هاي كاربري آنها پاسخ داده و در آخر، 

به دام مجرمان سايبري مي افتند.
به عبارتي ديگ��ر مي توان گفت هكره��ا در حمالت 
س��ايبري هيچ تالش��ي براي دس��تيابي مخفيانه به 
اطالع��ات و حس��اب هاي كارب��ري قرباني��ان انجام 
نمي دهند بلكه تنها با هدايت كاربران به وب سايت هاي 
آل��وده موردنظرش��ان، از اطالع��ات و داده هاي آنان 
سوءاستفاده مي كنند و به دستگاه هاي الكترونيكي 

آنها دسترسي پيدا خواهند كرد.
افراد سودجو با استفاده از عدم آگاهي افراد، اقدامات 
ش��وم خود را در فض��اي مجازي دنب��ال مي كنند. از 
جمله اينكه با راه اندازي س��ايت هاي جعلي كه شبيه 
به سايت هاي اصلي اس��ت، به ربودن اطالعات افراد، 
اغلب براي سوءاس��تفاده هاي مال��ي اقدام مي كنند. 

توجه نكردن به سايت هايي كه نماد اعتماد الكترونيكي 
دارند، مي تواند منجر به سوءاستفاده هاي اين چنيني 

شود.
همچنين در ايام عيد، ش��اهد افزايش حراجي ها در 
سايت ها و كانال هاي مختلف در فضاي مجازي هستيم 
كه مجرمان با دادن وعده ه��اي تخفيف ويژه و ارزان 
اقدام به كالهب��رداري از كاربران مي كنند. به همين 
دليل پليس فتا به كاربران اينترنتي كه به دنبال خريد 
در فضاي مجازي هستند، توصيه مي كند مراقب باشند 
در دام مجرمان سايبري كه به بهانه تخفيف ويژه اعياد، 
اقدام به سرقت اطالعات و كالهبرداري از طعمه هاي 

خود مي كنند، نيفتند.
اولين پيش فرض براي حقيقي و سالم بودن خدمات 
يك فروش��گاه اينترنتي، ارايه كاالهاي مجاز اس��ت. 
در صورتي كه فروشگاهي كاالي غيرمجاز به فروش 
مي رساند و قيمت و شرايط ارايه شده كاالي مورد نظر 
بيش از حد عالي به نظر مي رسد يا فروشنده بي دليل 
و به طرزي مش��كوك اطالعات حساب بانكي شما را 

مي پرس��د، الزم است بيش��تر احتياط كنيد چون به 
احتمال بس��يار باال، به قصد كالهب��رداري به وجود 

آمده است.
هنگام تصميم به خريد از فروشگاه هاي اينترنتي، از 
تجربه دوستان و آش��نايان نزديك درباره خريدهاي 
آنالين استفاده كرده و از فروشگاه هايي كه سابقه ارايه 
خدمات مطلوب دارند، خريد كنيد و از س��ايت هاي 
ناش��ناس و نامعتبر و س��ايت هايي كه پيش��نهادات 

اغواگرانه براي خريد مطرح مي كنند، خريد نكنيد. 
همچني��ن برخي از فروش��ندگان ب��ا درج تبليغ در 
سايت هاي واسطه گر درخواست واريز پيش پرداخت 
براي تحويل كاال دارند. اما بهتر است تا زماني كه جنس 
مورد نظ��ر خود را درياف��ت و از كيفيت آن اطمينان 

حاصل نكرده ايد، وجهي را پرداخت نكنيد.
شهروندان بايد مراقب باش��ند هنگام پرداخت وجه 
خريداري شده به سايت هاي فيش��ينگ ارجاع داده 
نشوند، راه تشخيص سايت هاي فيشينگ در قسمت 
URL س��ايت كاماًل واضح است و كاربران بايد حتمًا 
 // :https دقت كنند كه در كنار آدرس سايت، عبارت
ذكر شده باشد. توصيه مي شود كاربران فضاي مجازي 
از فروش��گاه هايي خريد كنند كه داراي نماد اعتماد 
الكترونيكي باشد. همچنين حتمًا هنگام وارد كردن 
اطالعات بانكي خود، از صفحه كليد مجازي استفاده 
كنند و بهتر اس��ت رمز اول و دوم بانكي خود را هر از 
چند گاهي تغيير دهند كه مانع برداشت غيرمجاز از 

حساب بانكي خود شوند.

۱۸ پروژه » ناسا« براي پيشرفت ماموريت هاي كيهاني

هزينه ۲۰ ميليون دالري تأمين 
امنيت »زاكربرگ« در سال ۲۰۱۸

جلوگيري از استراق سمع 
بلندگوهاي هوشمند آمازون 

تأسيس نخستين آزمايشگاه 
هوش مصنوعي گوگل در غنا

گجتي كه مي تواند به يك 
مترجم همراه تبديل شود

سرويس »وب ميل « 
مايكروسافت هك شد

كالهبرداري از كاربران با حراجي هاي اينترنتي 
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رويداد

فضا سايبر

سلماني و تهيه پيتزا در فضا
ناسا| فضانوردان كنوني مستقر در ايستگاه فضايي 
بين المللي چند وقتي اس��ت كه در اين آزمايشگاه 
فضايي زندگي مي كنند. بنابراين مجبورند زندگي 

معمولي خود را در فضا انجام دهند.
در اي��ن راس��تا فضانوردان مس��تقر در »ايس��تگاه 
فضايي بين المللي« بايد عالوه بر كارهاي تحقيقاتي 
ارزش��مندي كه در فضا انجام مي دهن��د، كارهاي 
متداول و روزمره خود را انجام دهند. از ميان اين كارها 
مي توان به رعايت نظافت و انجام كارهاي شخصي يا 
تهيه غذا اشاره كرد. فضانوردان اين آزمايشگاه فضايي، 
»آن مك كلين« ، »نيك هگ« و »ديويد سنت-ژاك«  
تصاويري از خود منتش��ر كردند كه در حال اصالح 
موي سر يكديگر هس��تند. البته وجه تمايز اصالح 
موي سر در فضا با زمين اين است كه اين فضانوردان 
از يك ماشين اصالح استفاده مي كنند كه مجهز به 
يك مكش اس��ت تا موهاي كوتاه شده در ايستگاه 
فضايي معلق نشوند و نظافت كابين حفظ شود. اين 
فضانوردان عالوه بر آن طي اين چند شب اخير جشن 
پيتزا برگزار كردند و پيتزاهاي تك نفره براي خود تهيه 
كردند. تهيه پيتزا در فضا بدون هيچ محدوديتي انجام 
شد و امكاناتي كه فضانوردان داشتند، مانند تجهيزات 

يك آشپزخانه معمولي در زمين بود.

 فيس بوك توسط روسيه 
جريمه شد

آسين ايج| دادگاهي در روس��يه فيس بوك را به 
علت ع��دم ارايه اطالعات مورد ني��از در مورد محل 
ذخيره س��ازي داده هاي كاربران روسي اين شبكه 

اجتماعي در داخل خاك اين كشور جريمه كرد.
اين دادگاه روز گذش��ته حكم داد كه فيس بوك به 
عل��ت اين تخلف بايد ۳۰۰۰ روبل مع��ادل ۴۷ دالر 

امريكا پرداخت كند.
صدور اين حكم نشانه اي از جديت روسيه براي وادار 
كردن ش��ركت هاي فناوري امريكايي به تبعيت از 
قوانين داخلي اين كش��ور و ذخيره سازي اطالعات 
كاربران روسي بر روي س��رورهايي در داخل خاك 
اين كشور است تا از هرگونه سواستفاده از اين داده ها 

توسط دولت امريكا جلوگيري شود.
بر اس��اس قانوني ك��ه در س��ال ۲۰۱۵ به تصويب 
پارلمان روس��يه رسيده، ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدمات شبكه هاي اجتماعي در داخل روسيه ملزم 
به ذخيره سازي داده هاي كاربران بر روي سرورهاي 

مستقر در روسيه هستند.
روس��يه در س��ال ۲۰۱۶ ه��م ش��بكه اجتماع��ي 
LinkedIn را به علت عدم نگه��داري از داده هاي 
كاربران روس خود بر روي س��رورهاي روسي بلوكه 
كرد. فيس بوك نماينده اي در اين دادگاه نداش��ت و 
تقاضاي تجديدنظر در اين حكم را هم مطرح نكرد. 
هفته گذش��ته نيز دادگاهي در روسيه، توئيتر را به 

همين دليل ۳۰۰۰ روبل جريمه كرده بود.

مخالفت ترامپ  با  ملي شدن 
شبكه نسل پنجم تلفن همراه 

آس�ين اي�ج| كاخ س��فيد و ش��خص ترامپ 
رييس جمهور امريكا با ايده ملي ش��دن شبكه 
نسل پنجم تلفن همراه اين كشور مخالفت كرده 
و خواستار فراهم كردن زيرساخت هاي آن توسط 
بخش خصوصي ش��ده اند. ترامپ روز ۱۲ آوريل 
اعالم كرد كه امريكا نبايد شبكه نسل پنجم خود 
را ملي كند و شركت هاي خصوصي بايد با سرعت 
بيش��تري به س��مت ارايه اين خدمات حركت 
كنن��د. وي تصريح كرده اس��ت: رويك��رد ما در 
اياالت متحده مبتني بر حركت بخش خصوصي 
و رهبري بخش خصوصي است. دولت نبايد پول 
زيادي را در اين زمينه خرج كند. راهبري اين كار 
از طريق دولت باعث مي شود اين كار نه به خوبي و 
نه به سرعت انجام شود. پيش از اين، برخي منابع 
خبري اعالم كرده بودند كه كاخ س��فيد از يك 
س��ال قبل به دنبال ملي كردن گسترش شبكه 
نسل پنجم در اين كشور است و ترامپ اين ايده 
را به عنوان يكي از ش��عارهاي تبليغاتي خود در 
انتخابات آتي رياست جمهوري پيگيري مي كند. 
اين در حالي است كه برخي مشاوران اقتصادي 
برجسته ترامپ مانند لري كادلو به شدت با اين 

ايده مخالف بوده اند.

قوانين كپي رايت اروپا بر ضد 
»گوگل« و »فيس بوك« به روز شد

آس�ين ايج| بر اس��اس قوانين كپي رايت جديد 
اتحاديه اروپا، گوگل و فيس بوك بايد تعهدات جديدي 
را اجرا كرده و موافقتنامه هاي جديدي را در اين قاره به 
امضا برسانند. كشورهاي اتحاديه اروپا با تغيير قوانين 
كپي رايت اين قاره بعد از دو دهه موافقت كرده اند و 
بر همين اساس گوگل موظف به پرداخت مبالغي به 
ناشران بابت انتشار مطالب آنها از طريق سرويس هاي 
خود خواهد بود. همچنين هم بايد مطالب حفاظت 
شده اي كه ناشران تمايلي به انتشار آنها بطور عمومي 
ندارن��د را فيلتر كند. اين تحول ب��ا مخالفت برخي 
دولت هاي اروپايي مواجه ش��ده است. پارلمان اروپا 
در ماه گذشته با اين تغييرات موافقت كرد و هدف از 
اين كار را حفاظت از صنعت چاپ و نشر اروپا به ارزش 
۹۱۵ ميليارد دالر دانست كه ۱۱.۶۵ ميليون نفر در آن 
شاغل هستند. تغييرات يادشده شركت هاي فناوري 
مانند گوگل، فيس بوك و ساير پالتفورم هاي اينترنتي 
را موظف به عقد قراردادهاي جديدي با نوازندگان، 
موسيقي دانان، نويسندگان، ناشران و روزنامه نگاران 
براي استفاده از آثارشان در فضاي آنالين خواهد كرد.

همچنين س��ايت هايي مانن��د گ��وگل، يوتيوب، 
فيس ب��وك، اينس��تگرام و غيره موظ��ف به نصب 
فيلترهايي براي جلوگي��ري از آپلود محتواي تحت 
قانون كپي رايت خواهند ش��د و در غير اين صورت 

ممكن است جريمه شوند.
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رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

ارسال ۴۰۰۰ بسته لوازم خانگي توليد داخل براي مردم مناطق سيل زده گلستان
گروهبنگاهها|

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره 
به اينكه خدمت رساني ستاد در هشت استان سيل زده 
ادامه دارد، گفت: س��تاد اجرايي فرمان امام ۱۸ هزار 
بسته لوازم خانگي براي مردم مناطق سيل زده ارسال 
مي كند كه امروز ۴ هزار بسته لوازم خانگي به ارزش 
۲۰ ميليارد تومان به مناطق سيل زده گلستان ارسال 

مي شود.
محمد مخبر؛ رييس س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت 
امام)ره( پيش از ظهر امروز در حاش��يه آيين ارسال 
بس��ته هاي لوازم خانگي به مناطق سيل زده استان 
گلستان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( از همان لحظات اوليه وقوع 
سيل، خدمت رساني به مردم اين مناطق را آغاز كرد 
و اين خدمت رس��اني در هشت استان سيل زده ادامه 
يافته اس��ت. وي افزود: هم اكنون قرارگاه هاي ايجاد 
شده س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در حال 

خدمت رساني در هشت استان سيل زده هستند.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به 
اينكه لوازم ضروري مثل پتو، چادر، آب معدني، غذاي 
سرد و گرم، چكمه و... به مناطق سيل زده ارسال شده 
اس��ت، تاكيد كرد: ما به مردم ق��ول داده ايم از لحظه 

حادثه تا انتها در كنارشان باشيم.
مخبر درب��اره تصميمات مهم س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در زمينه خدمت رس��اني به مردم 
سيل زده گفت: تامين بخشي از لوازم خانگي از دست 
رفته، تامين دام هاي آسيب ديده و مهم ترين موضوع 
بحث اشتغال مردم مناطق سيل زده پس از بحران، از 

تصميمات ستاد است.
وي ادامه داد: امروز ۴ هزار بسته لوازم خانگي به ارزش 
۲۰ ميليارد تومان ش��امل يخچال، گاز، پتو، موكت 
و ظروف مورد نياز تهيه ش��ده و به مناطق سيل زده 

گلستان ارسال مي شود؛ اين بس��ته ها حداكثر تا دو 
هفته ديگر در اين مناطق توزيع خواهد ش��د. رييس 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( درباره نحوه 
توزيع اين بس��ته هاي لوازم خانگي گفت: س��تاد در 
مصاديق توزيع هيچ دخالتي نمي كند و امام جمعه و 
استاندار اسامي افراد واجد شرايط را مشخص مي كنند 

تا اين بسته ها در بين آنها توزيع شود.
مخبر با اش��اره به اينكه ۴ هزار بسته لوازم التحرير در 
استان گلستان توزيع شده است، خاطرنشان كرد: در 
ديگر استان هاي سيل زده نيز اين اتفاق خواهد افتاد.

وي تاكيد كرد: فعاليت اصلي كه توس��ط ستاد انجام 
خواهد ش��د، بحث اش��تغال مردم مناطق سيل زده 
اس��ت و در اين رابطه ۳ هزار ش��غل طي امس��ال در 
استان گلستان ايجاد خواهد شد و تمامي تسهيالت 
اين كار در نظر گرفته ش��ده و پ��س از بحران اين كار 

انجام مي شود.
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( درباره 
س��اماندهي گروه هاي جهادي يادآور شد: از دو سال 
پيش س��اماندهي اين نيروهاي جهادي انجام ش��د؛ 
برخي گروه ها وابسته به ستاد هستند و برخي گروه ها 
نيز از سوي ستاد به آنها كمك شده است؛ در اين سيل 
تمامي گروه ها به يكديگر وصل شدند و يك هم افزايي 

بسيار خوبي بين آنها شكل گرفت.

    حضور جوانان در همه صحنه ها
مخبر افزود: با حضور در برخي استان هاي سيل زده و 
ديدن تالش اين جوانان ياد جمله مقام معظم رهبري 
افتادم كه فرمودند امروز هم اگر جنگ شود، جوانان 

كشور پر شور تر به صحنه مي آيند.
وي ب��ا بيان اينكه پس از وقوع س��يل هيچ جواني در 
كشور آرام نگرفت، گفت: در كشور امريكا سال ۲۰۱۴ 
با ۳۷۵ ميلي متر بارندگي ۳۰ نفر جان خود را از دست 

دادند و ۸ ميليارد دالر به كش��ور ضرر وارد شد؛ امروز 
هيچ دستگاه و نهادي در كشور وجود ندارد كه بتواند 
براي كاهش آالم م��ردم كاري انجام دهد اما اين كار 
را نكند و اگر بگوييم اين دس��تگاه يا نهاد در حد توان 

كاري نكرده، يك ظلم است.
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان 
اينكه كش��ور حادثه خيز اس��ت و بايد هميشه آماده 

باش��يم، تصريح كرد: در همين مرك��ز فوريت هاي 
امدادي بنياد اجتماعي احس��ان ب��راي ۱۰ هزار نفر 
سيل زده امكانات فراهم شده است و دليل اصلي كه در 
همان لحظات اوليه سيل خدمات خود را آغاز كرديم، 
همين موضوع اس��ت و اگر در هر نقطه اي از كشور از 
اين قبيل حوادث رخ دهد، ستاد به سرعت وارد عمل 

خواهد شد.

مخبر با اشاره به اينكه هر بسته لوازم خانگي ارسالي 
به گلس��تان ۵ ميليون تومان ارزش دارد، يادآور شد: 
در اينگونه حوادث ب��ا وجود تلخي، نكات مثبتي هم 
به وجود مي آي��د؛ براي مثال يكي از نكات مثبت اين 
حادثه، اين است كه تمامي اقالم اين بسته هاي ارسالي 
به مناطق سيل زده توليد داخل است و اين امر باعث 
شده در سال رونق توليد، فعاليت آنان نيز رونق بگيرد.

پرداخت بيمه بيكاري به 
كارگران بر اثر وقوع سيل

كهگيلويهوبويراحمد|
مديركل تامين اجتماعي 
و  كهگيلوي��ه  اس��تان 
بويراحمد گفت: كارگران 
شاغل در كارگاه هايي كه 
بر اثر س��يالب هاي اخير، 
كار خود را از دست داده اند، 
در صورت داشتن شرايط قانوني، از اين سازمان بيمه 

بيكاري دريافت خواهند كرد .
به گزارش روابط عموم��ي تامين اجتماعي، عباس 
نورمحمدي افزود: در س��يل هاي اخير، كارگاه هاي 
پرورش ماهي به دليل قرار داشتن در معرض سيالب، 

بيشترين خسارت را متحمل شدند .
وي اظهاركرد: سازمان تامين اجتماعي ضمن تاكيد 
بر رعايت اصول ايمن��ي در ايجاد كارگاه ها و محيط 
كار، به منظور كمك به حفظ اشتغال و رونق توليد، 
مس��اعدت هاي الزم را به كارگاه هاي آسيب ديده و 
كارفرمايان و همچنين كارگران شاغل در كارگاه ها 

به عمل مي آورد .
مديركل تامين اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد 
خاطرنشان كرد: بازرس��ان كارگاهي شعب تامين 
اجتماعي استان از نخستين روزهاي وقوع سيالب 
در استان، به كارگاه هاي خسارت ديده اعزام شدند و 
اقدامات اوليه به منظور تشكيل پرونده و بررسي امكان 
كمك به كارگاه هاي خس��ارت ديده و كارفرمايان و 
همچنين كارگران شاغل در آنها صورت گرفته است .

رشد 54 درصدي توليد
در مجتمع فوالد سبا

اصفه�ان|  كاركن��ان 
مجتمع فوالد سبا در سال 
۱۳9۷، در اولي��ن س��ال 
بهره برداري از توسعه هاي 
انجام گرفت��ه ب��ا افزاي��ش 
به��ره وري در تجهي��زات و 
نيروي انساني توانستند با 
توليد يك ميليون و ۱9۴ هزار و 6۰۸ تن كالف گرم، به 
رشد توليد ۵۴ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 

دست يابند.
 مدير مجتمع فوالد س��با ضمن تأييد اين خبر گفت: 
به منظور تأمين حداكثري بازار داخل كشور، بنابر تأكيد 
مديريت ارشد ش��ركت فوالد مباركه سهم عمده اين 
ميزان توليد مربوط به محصوالت ضخامت پايين )۲.۵ 
-۲ ميلي متر( است كه يكي از نيازهاي اساسي بازار داخل 

به شمار مي آيد.
احمد احمديان مهم ترين اقدامات انجام گرفته در سال 
۱۳9۷ براي افزايش توليد و پشت سر گذاشتن منحني 
يادگيري )Learning cure( تجهيزات خطوط توليد 

را به شرح زير برشمرد: 
راه اندازي كالف پيچ ش��ماره ۲ نورد گ��رم، رفع و انجام 
پانچ هاي باقي مانده توسعه، تأمين نيروي انساني موردنياز 
توسعه، تدوين چارت پرسنلي جديد متناسب با توسعه 
 ،CHP خطوط توليد، راه اندازي و بهره برداري از نيروگاه
انجام بخشي از اصالحات كوره قوس شماره يك بدون 

حضور كارشناسان شركت هاي خارجي.

تأكيد بر بازگشايي راه هاي 
روستايي براي جابه جايي عشاير
مع��اون  | لرس�تان
اقتصادي وزير كش��ور با 
حض��ور در اليگ��ودرز، 
ب��ر بازگش��ايي راه هاي 
روس��تايي ب��راي امكان 
كوچ و جابه جايي عشاير 

تأكيد كرد. 
 به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، 
دين پرس��ت معاون اقتصادي وزير كشور كه براي 
بررسي آخرين وضعيت خسارات وارده از سيل، به 
شهرستان اليگودرز س��فر كرده، در جلسه شوراي 
هماهنگي مديريت بحران شهرستان، بر ضرورت 
تش��كيل كميته ويژه اي براي بررسي علل تخريب 
تعداد زيادي از پل هاي اس��تان لرستان در جريان 

سيل اخير تأكيد كرد.
دين پرست با اش��اره به اينكه شهرستان اليگودرز 
داراي ٤٥٠٠ خانوار عش��ايري، با جمعيتي بالغ بر 
)٣٣( هزار نف��ر بوده و نظر به نزديك ش��دن زمان 
كوچ عشاير به شهرستان اليگودرز، به همراه قريب 
به )٤٦٨( هزار راس دام سبك، بر ضرورت مرمت و 
بازسازي محورهاي مواصالتي و جاده هاي روستايي 
و احداث پل هاي تخريب شده، در اولين فرصت تاكيد 
كرد. نماينده ويژه وزير كشور، افزود: با وجود آنكه با 
وقوع سيل، از مجموع )٢٣٠( روستاي آبرساني شده، 
آب )٧٠( روستا قطع شده بود، ليكن درحال حاضر 

آب تمامي روستاها متصل شده است.

اقدامات الزم براي پيشگيري
و آمادگي در برابر مخاطرات

يزد|مديركل مديريت 
بحران استان يزد با اشاره 
به آغ��از بارندگي ها از روز 
گذش��ته در يزد و جاري 
شدن س��يالب در برخي 
مناطق گفت: در مجموع 
شرايط تحت كنترل است 
و خطري يزد را تهديد نمي كند. اما اقدامات الزم براي 

پيشگيري تدارك ديده شده است. 
هادي هادي نسب در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه 
ميزان بارندگي در برخي مناطق استان قابل توجه 
بوده است، اظهار داشت: با وجود بارندگي هاي خوبي 
كه در همه مناطق اس��تان رخ داده، هيچ گزارشي 
از خسارت از س��وي فرمانداري ها و شهرداري هاي 

استان گزارش نشده است.
وي با بيان اينكه س��يل تعريف خاص خود را دارد و 
نمي توان جاري شدن آب در رودخانه ها و مسيل ها 
را سيل ناميد، عنوان كرد: بسياري از رودخانه هاي 
فصلي يزد س��اليان سال خش��ك بوده و اكنون با 
بارندگي، آب در آنها جاري شده اما بايد با مديريت از 

طغيان اين رودها جلوگيري كرد.
هادي نسب خاطرنش��ان كرد: باران در بسياري از 
مناطق استان در معابر باعث ايجاد آبگرفتگي شده 
است، افزود: در شهر يزد بيشترين آبگرفتگي ها در 
بارندگي قبلي مربوط به بلوار دانش��جو بود كه با باز 

شدن مسيل، اين مشكل برطرف شده است.

مناطق مشكوك به كشت 
خشخاش زير ذره بين قرار مي گيرد
قزوين|معاون سياسي- 
امنيت��ي اس��تاندار قزوين 
گفت: مناطق مشكوك به 
كشت خش��خاش بايد به 
اطالع جهاد كش��اورزي و 
فرمانداران برس��د تا بحث 
جمع آوي  آنه��ا با جديت 
ادامه يابد. استفاده از ظرفيت پليس و تقويت امكانات 
در سطح استاني و ملي براي ادامه فعاليت مبارزه با مواد 
مخدر امري ضروري اس��ت. به گزارش ايلنا، منوچهر 
حبيبي در شوراي مبارزه با مواد مخدر استان به رياست 
عبدالمحمد زاهدي استاندار و با حضور حجت االسالم 
قدرتي رييس كل دادگستري استان قزوين و جمعي 
از مديران دس��تگاه هاي مربوطه كه در سالن جلسات 
استانداري قزوين برگزار شد، بيان كرد: عوامل كاهش 
سرمايه هاي اجتماعي متعدد است كه عامل مواد مخدر، 
يكي از اين عوامل اس��ت.وي گفت: بحث مواد مخدر 
مي تواند آسيب جدي به اجتماع وارد كرده و جامعه را 
گرفتار مشكالت زيادي كند و اگر مواد مخدر نباشد اين 
سرمايه هاي موجود كه در اختيار پليس و ساير ارگان ها 
قرار مي گيرد صرف امور مناس��ب تري مي ش��ود. وي 
افزود: بايد اولويت هاي اجرايي در حوزه درمان، مقابله 
و مشاركت هاي مردمي مورد توجه قرار گيرد و در بحث 
اع��زام مبلغين براي ماه رمضان، كه از س��وي تبليغات 
اسالمي انجام مي شود به گونه اي باشد كه مديريت استان 

و مديران ارشد قضايي در جلسات حضور داشته باشند.
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نواخته شدن زنگ عطار
در نيشابور

نيش�ابور| ديروز ۲۵ فروردين  ماه زنگ عطار در 
محل دبيرس��تان عطار نواخته شد.حميد گرمابي 
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس دهم در 
مراسم نواخته شدن زنگ عطار، گفت: بزرگاني كه 
در نيشابور وجود دارند همگي از مفاخر دنيا هستند، 
نيشابور را به نام شهر خيام و عطار مي شناسند. وي 
ادامه داد: امروزه در متون انگليسي از اشعار خيام و 
عطار به عنوان ضرب المثل استفاده مي شود. يكي 
از مفاخر اروپايي مقايسه اي بين عرفاي خودشان 
و عرفاي ايران انجام داده و به بزرگ تر و درخشان تر 
بودن مفاخر ايراني اقرار كرده؛ همچون خيام و عطار 

شدن كار بزرگي است.

آمادگي براي صدور اسناد 
هويتي جديد سيل زده ها

ياس�وج| مديركل ثبت احوال استان كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: ادارات ثبت احوال اس��تان آمادگي 
دارند تا اس��ناد هويتي جديدي براي افرادي كه در 
مناطق سيل زده مدارك خود را از دست دادند صادر 
كند . محمدعلي تق��وي در جمع خبرنگاران افزود: 
افرادي كه بر اثر سيل و آبگرفتگي منازل استاد هويتي 
از جمله شناسنامه و كارت ملي خود را از دست دادند 
مي توانند با مراجعه به دهياري آمادگي ادارات ثبت 
احوال استان براي صدور اسناد هويتي جديد ساكنان 
مناطق سيل زده  و شوراي تامين منطقه و مديريت 
بحران محل س��كونت خود و با اخذ تاييديه الزم به 
ادارات ثبت احوال استان مراجعه و نسبت به دريافت 
اسناد هويتي جديد خود اقدام كنند . وي اظهاركرد: 
صادر كردن اسناد جديد براي اين افراد بدون پرداخت 
وجه انجام مي ش��ود . مديركل ثبت احوال اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد اضافه كرد: اسناد هويتي جديد 
صادر شده به صورت المثني نبوده بلكه به شكل اوليه 

آن صادر و تحويل صاحبان آنها مي شود.

دستگيري پرتقال فروشي كه 
حساب مشتريانش را خالي مي كرد

گرگان| رييس كل دادگستري گلستان گفت: 
جاعل كارت هاي بانكي معروف به پرتقال فروش 
در گرگان دس��تگير شد. هادي هاشميان اظهار 
كرد: اين فرد كه اهل هش��تگرد است، در گرگان 
خانه اجاره كرده بود و ب��ا وانت در تهران پرتقال 
مي فروخت. وي افزود: اين جاعل، هنگام فروش 
پرتقال به افراد در تهران، اطالعات كارت بانكي 
خريداران را با استفاده از دستگاه اسكيمر، اسكن 
مي كرد و سپس موجودي حساب آنان را خالي 
مي كرد. اين فرد با همكاري پليس فتاي تهران 
و گلس��تان در گرگان دستگير شد.به گفته وي، 
هنگام دس��تگيري اين جاع��ل از او ۱۰۰ كارت 
كشف و ضبط شد. رييس كل دادگستري گلستان 
خاطرنشان كرد: اين فرد براي رسيدگي پرونده به 

تهران منتقل شد.

چهرههاياستاني

همراه اول اين ماه هم در قالب طرح »دوشنبه سوري« 
به مشتركين خود تا ۱۰۰ گيگابايت اينترنت رايگان 

هديه مي دهد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، همراه اول به منظور تكريم و افزايش رضايتمندي 
مشتركانش، آخرين دوشنبه هر ماه با ارايه هدايايي در 

طرح »دوشنبه سوري«، به استقبال آنها مي رود.
هم��راه اولي ها مي توانند جهت ش��ركت در اين طرح 
فراگير و منتفع ش��دن از مزاياي بس��ته هاي اينترنت 
رايگان يك روزه در دوشنبه پايان هر ماه با شماره گيري 
#۵۴*۱۰۰* از پيش��نهادهاي »دوش��نبه سوري« 

همراه اول، بهره مند شوند.در همين راستا چهارمين 
دوشنبه سوري اپراتور اول روز دوشنبه ۲6 فروردين ماه 
برگزار مي ش��ود؛ هداياي در نظر گرفته شده براي اين 
دوشنبه سوري نيز بسته هاي ديتا يك مگابايت تا ۱۰۰ 
گيگابايت يك روزه )۵ صبح تا ۵ عصر( است كه به تمامي 
مشتركين دايمي و اعتباري با شماره گيري كددستوري 

فوق الذكر، به صورت تصادفي تعلق مي گيرد.
الزم به ذكر اس��ت تمامي مشتركين از ساعت ۰۰:۰۰ 
تا ساعت ۲۳:۵9 روز دوشنبه ۲6 فروردين ماه فرصت 
دارند با شماره گيري كددستوري مذكور بسته خود را 

فعال كنند.

 هديه همراه اول به مشتركين
در چهارمين »دوشنبه سوري« 

سفير تركيه در ديدار با فعاالن اقتصادي آذربايجان شرقي:

آسيب هاي برآمده از نوسانات ارزي بايد كنترل شود
اس��تفاده از ظرفيت  كشورهاي همس��ايه براي عبور از 
چالش هاي اقتصادي يكي از راهبردهايي است كه اقتصاد 
ايران در دوره جدي��د فعاليت هاي اقتصادي اش تدارك 
ديده تا از طريق افزايش مراودات اقتصادي با همسايگان 
روزنه هاي تازه اي رو به سمت توليد، بازرگاني و صادرات 
كش��ورمان گشوده ش��ود. بر اس��اس اين دسشتور كار 
مشخص است كه وزراي كشورهاي همسايه كشورمان 
اي��ن روزها با رايزني وزارت خارجه تح��رك تازه اي پيدا 
كرده اند تا حجم س��رمايه گذاري هاي مشترك افزايش 
يابد. ديروز هم سفير تركيه در كشورمان راهي آذربايجان 
شرقي شد تا در ديدار با فعاالن اقتصادي استان برنامه هاي 
مشترك اقتصادي استارت بخورد.سفير تركيه در تهران با 
اشاره به آثار زيانبار تحريم در مناسبات بين المللي گفت: 
تحريم ايران از سوي امريكا به معناي تحريم غيرمستقيم 

كشورهاي همجوار است.
»دريا اورس« ديروز در ديدار ب��ا هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تبريز يادآوري كرد: در س��ال هاي گذشته رقم 
بااليي در تجارت و مبادالت ايران و تركيه هدف گذاري 
ش��ده بود و در س��ه چهار س��ال قبل تجارت ۲ كشور به 
رقم هاي بسيار بااليي رسيد كه اعمال تحريم ها از سوي 
امريكا عليه ايران و همراه شدن برخي كشورهاي اروپايي 
با آن بر اين روند تاثير منفي گذاشت.سفير تركيه در تهران 
گفت: نوس��انات ارزي حاص��ل از تحريم ها كه با دخالت 
برخي كشورها و اقتصادهاي بانكي در يك كشور ايجاد 
مي شود، ضررهاي بزرگي وارد مي كند.اورس ادامه داد: 
اگر اقتصاد يك كشور شكننده باشد آسيب خواهد ديد 
و اگر مقاوم باشد ايستادگي كرده و دوباره به مسير اصلي 
خود برمي گردد.وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران بسيار 

قوي اس��ت، يادآوري كرد: تجار ايران و ترك مي توانند با 
ارايه راه حل هاي مناس��ب و هم��كاري با همديگر از اين 
روزهاي س��خت عبور كنند و ۲ ملت همسايه و همجوار 
كه مشتركات آنها از اختالفات آنها زياد است، مي توانند 
در اين راس��تا به هم كمك كنند.سفير تركيه در تهران 
گفت: در چارچوب حسن نيت و اراده سياسي بااليي كه 
بين روساي جمهوري ايران و تركيه وجود دارد مي توان 
مشكالت اقتصادي را حل و فصل كرد.اورس با بيان اينكه 
در حل اين مشكالت، بازرگانان در رديف اول قرار دارند، 
افزود: تجار در جريان مسائل و مشكالت قرار داشته و با 
آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند و مي توانند راهكارهاي 
رفع اين مشكالت را ارايه دهند. وي با اشاره به آمادگي 
خود براي انتقال مشكالت تجار ايران و ترك به طرف هاي 
ايراني و تركيه اي اظهار داشت: تجار با مشكالت مختلفي 
در زمين��ه تجارت، بانكداري، حمل و نقل، لجس��تيك، 
تعرفه هاي گمرگي دسته و پنجه نرم مي كنند و سفارت 
تركيه در تهران آماده است در حد توان خود براي برقراري 
ارتباطات سياسي، اقتصادي و فرهنگي تجار با همديگر 
و همكاري بين آنها گام بردارد.وي با اش��اره به ارتباطات 
قوي دو كشور حتي در شرايط بد اقتصادي گفت: مراوده و 
تعامل تجار ايران و تركيه به نفع هر دو كشور بوده و هر دو 

طرف حسن نيت و اراده خوبي در اين راه دارند.

    تالش براي افزايش مبادالت
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تبريز 
نيز در اين جلسه گفت: حجم مبادالت ايران و تركيه پس 
از اعمال تحريم ها و اعالم ممنوعي��ت ورود حدود ۴۰۰ 
كاال به ايران از س��وي امريكا بسيار كم شده است.يونس 

ژائله، با تاكيد بر لزوم اتخاذ تدابير جديد از سوي تجار دو 
كشور براي ش��رايط جديد، افزود: از جمله اين راهكارها 
ايجاد زمينه براي جايگزيني مسير تركيه جهت تجارت 
كاالهايي است كه ايران با كشورهاي ديگر انجام مي دهد 

و شكر، گوشت و نهاده هاي كشاورزي از جمله آنهاست.
وي با اشاره به كسري تجاري و بازرگاني حاصل از تحريم ها 
در دو كشور ايران و تركيه اظهار داشت: بهترين كار براي 
جبران اين كسري، تامين كاالهاي مورد نياز هر دو كشور 
از همديگر است.رييس اتاق تبريز با اشاره به حجم تجارت 
بيش از ۱۰ ميليارد دالري ايران در بخش دارو و غذا، گفت: 
ايران مي تواند نيازهاي خود را از طريق تركيه تامين كند و 
با اين كار به رفع كسري تجاري اين كشور كمك كند.ژائله 
ادامه داد: در اين برهه نياز است تا تركيه برخي كاالها مانند 
فرآورده هاي پتروشيمي را به جاي خريد از ديگر كشورها 
مانند عربستان از ايران تهيه كند تا سهم ايران در تجارت 
خارجي افزايش يابد.وي با بي��ان اينكه تجارت منطقه 
در حال بسته شدن است، يادآوري كرد: برقراري رابطه 
بيشتر بين تجار ايران و تركيه و توسعه دروازه مراوادات دو 
كشور در اين برهه ضروري بوده و تجار ايراني مي توانند 
از بنادر تركيه مانند ترابوزون و خط آهن اين كشور براي 
افزايش تجارت منطقه استفاده كنند.در اين جلسه هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز، روابط اقتصادي بانكي، 
ترانزيت كاال، تعرفه هاي گمركي، ورود دالالن و واسطه ها 
به فضاي مالي ايران و تركيه و عدم شناخت مردم تركيه از 
پتانسيل هاي گردشگري و توليدات ايران به ويژه تبريز را 
از جمله مشكالت موجود در تجارت ايران و تركيه اعالم 
كرده و خواستار رفع اين مشكالت و ايجاد كانال ويژه مالي 

بين دو كشور شدند.

ويژه

 امين حضور
در محاصره کاالی ايرانی

بازار لوازم خانگی هنوز در خواب بهاره به سر می برد و 
بسياری از مغازه های لوازم خانگی امين حضور تهران، 
برندهای بزرگ و محبوب کره ای را نمی فروش��ند. 
فعاالن بازار می گويند که اين مس��ئله موجب شده 
است که بسياری از فروشندگان، برندهای محبوب را 
در انبارهای خارج از شهرشان احتکار کنند و درحال 
حاضر در بازار لوازم خانگی بيش��تر کاالهای چينی 
و برندهای ايرانی را می فروشند. ميری، نايب رئيس 
اتحاديه لوازم خانگی به »شهروند« می گويد: »درحال 
حاضر دو برند اصلی لوازم خانگی کره ای عرضه ای در 
بازار نداشته و خريدوفروشی انجام نمی شود.« ميری اما 
تأکيد می کند که توليدکنندگان منتظر تعيين تکليف 
قيمت ها و مجوز سازمان حمايت برای گرانی هستند 
و اميدوار است که پرونده گرانی لوازم خانگی به رشد 
۵ درصدی قيمت ها ختم شود، اما فروشندگان بازار 
امين حضور معتقدند سيل اخير، ميزان تقاضا را باال 
برده و همين مسأله می تواند رشد ۲۰ تا ۳۰درصدی 

قيمت ها در بازار را رقم بزند.

دليل نصب قطعات معيوب روی 
برخی توليدات لوازم خانگی

اسماعيل بازارچی در مورد دليل نصب قطعات معيوب 
بر روی بخشی از توليدات لوازم خانگی و شکايت برخی 
خريداران از کيفيت پايين لوازم خانگی، اظهار داشت: 
اين مساله به نحوه تأمين مواد اوليه و محدوديت های 
موجود در اي��ن بخش بر می گردد. بعضی از قطعات 
الزم برای توليد لوازم خانگی بايد از داخل تأمين شود و 
بخشی نيز بايد وارد شود، ممکن است محدوديت های 
موجود در اين بخش ها در معيوب شدن لوازم خانگی 
تاثيرگذار باش��د. وی ادامه داد: ش��رکت های بزرگ 
لوازم خانگی هيچ وقت کيفيت توليدات خود را پايين 
نمی آورند تا بازار را از دست ندهند اما برخی واحدهای 
زيرپله ای برای کاهش قيمت تمام شده ممکن است 

کيفيت توليداتشان را کاهش دهند.
دبير انجمن کارفرمايی توليدکنندگان لوازم خانگی در 
مورد معيوب شدن برخی لوازم خانگی داخلی چند روز 
پس از تحويل کاال از توليدکننده گفت: برخی قطعات 
مانند ُبرد يخچال فريزر در داخل توليد نمی شود و بايد 
از طريق واردات تامين شود. شرکت های توليدکننده 
لوازم خانگی اين قطعات را بايد از کشور سازنده اصلی 
تامين کنند که کيفيت قابل قبولی داشته باشد. در 
عين حال در کنار واردات هر ۱۰۰ قطعه لوازم خانگی 
نيز بايد ۵ تا ۱۰ قطعه برای تأمين نياز قطعات يدکی 

به کشور وارد شود. 
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همسرآزاري؛ در صدر مراجعات به اورژانس اجتماعي كشور 

پلمب مطب؛ راهي براي اخذ ماليات از پزشكان!

خشونت زير يك سقف
ريحانه جاويدي|

98 درصد مراجعات به اورژانس اجتماعي كش��ور،  به 
دليل همس��رآزاري است. خش��ونت خانگي با وجود 
تمام آموزش هاي س��ال هاي اخير هنوز هم در ميان 
برخي خانواده هاي ايراني جا خ��وش كرده،  ظاهرا نه 
آموزش ه��ا كافي بود و نه فرهنگ س��ازي راه به جايي 
برده است. قانون هم در اين زمينه سال هاست موضع 
س��كوت به خود گرفته و خبري از تاييد اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خش��ونت نيس��ت. به باور برخي 
جامعه شناسان هنوز هم فرهنگ »سوختن و ساختن« 
ميان برخي زنان اعتبار دارد و با برچسب هاي فداكاري 
و از خودگذشتگي به خشونت، ظاهري عادي مي دهند. 
داليل بسياري سبب ش��ده تا هنوز هم همسرآزاري 
رتبه باالي مراجعات به اورژانس اجتماعي و پزش��كي 
قانوني را به خود اختصاص دهد با اين حال آن طور كه 
مشاوران خانواده مي گويند، در سال هاي اخير مشكالت 
اقتصادي، تاب آوري خانواده ها به ويژه مردان را كاهش 
داده و خود به معضلي اساسي در كنار فهرست طوالني 

از داليل تبديل شده است. 

   خشونت خانگي ربطي به سن و تحصيالت 
ندارد

كودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و خودکشی 
4آس��يب اولی بوده که در تماس با اورژانس اجتماعی 
كش��ور ثبت ش��ده که در اين ميان آنط��ور كه رييس 
اورژانس اجتماع��ي،  مي گويد، 98 درص��د مراجعات 
مربوط به همسرآزاری است. رضا جعفري روز گذشته 
درباره اين موضوع بيان كرد:  افزايش آگاهی مردم عاملی 
برای مراجعه بيشتر به اورژانس اجتماعی است. كه در 
اين مراجعات همسرآزاري آمار قابل توجهي دارد. جالب 
است که بدانيد مراجعه کنندگان به دليل همسرآزاري در 
سنين پايين نيستند و بيشتر آن ها 4۰ سال به باال دارند 
و خيلی تعجب دارد که چرا در چنين سنی مورد آزار قرار 

می گيرند و بايد آسيب شناسی شوند.
او افزود:   از 98 درصد مراجعات به دليل همسرآزاري،  
دو درص��د مربوط به مردآزاری اس��ت ک��ه ابتدا مورد 
خشونت قرار گرفته و بعد واکنش نشان داده اند و آمارها 
نشان می دهد که ۱۵ درصد زنان آزارديده تحصيالت 

عالی دارند.
اظهارات جعفري در حالي اس��ت كه روانشناسان،  عوامل 
متعددي را زمينه ساز بروز همسرآزاري و خشونت مي دانند 

كه ارتباط اندكي با سن و ميزان تحصيالت افراد دارد.

   سه دليل عمده خشونت 
 نصراهلل منصوري، روانش��ناس درباره آن به» تعادل« 
گفت: سه دليل عمده اي كه در سال هاي فعاليت خود 
به عنوان داليل بروز هسمرآزاري با آن مواجه شدم در 
قالب س��ه مورد مي توانم بيان كنم. در جايگاه نخست 
به اين دليل اس��ت كه طرفين ازدواج توانايي برقراري 
ارتباط با يكديگر را ندارند. بعد از آن همس��رآزاري در 

ازدواج هايي ديده مي ش��ود كه يك يا هر دو طرف آن 
تمايلي به ازدواج نداش��تند و به اجب��ار خانواده تن به 
ازدواج دادند. در جايگاه س��وم هم مشكالت اقتصادي 
كه به ويژه مرد را درگير مي كند تبديل به عاملي براي 
بروز خشونت مي شود. فشارهاي مالي كه به خانواده ها 
تحميل مي شود،  تاب آوري افراد را پايين مي آورد و بعد 
هر موضوع كوچكي مي تواند تبديل به يك موضوع براي 

خشونتي بزرگ باشد.
او افزود:  متاس��فانه وقتي آمار طالق در كش��ور بررسي 
مي شود متوجه مي شويم كه افراد اصول زندگي مشترك 
را بلد نيستند و اين نشان مي دهد ما در زمينه آموزش 
ضعيف عمل كرديم. هنوز هم مراجعه به مشاور خانواده و 
روانشناس به ويژه در بين آقايان جايگاهي ندارد. از طرف 
ديگر در مي��ان زنان ايراني هنوز هم نوعي ذليل پروري 
وجود دارد كه در قالب يك اصل تربيتي به دختران القا 
مي كند اگر يك مرد حرف نادرستي زد و يا اقدام به رفتار 
خشونت آميز كرد،  حق او اس��ت و زن نبايد روي حرف 
مرد،  حرفي بزند. اين فرهنگ مردس��االرانه سبب شده 

تا بسياري از زنان خشونت و آزار را عادي تلقي كنند.
منصوري درباره آموزش مهارت هاي زندگي اظهار كرد:  
اگرچه آموزش در مدارس و دانشگاه ها اهميت دارد اما 
نخستين آموزشگاه هر فردي خانواده است. بسياري 
از رفتارهاي بزرگس��الي ناش��ي از آموزش هاي دوران 
كودكي است. بنابراين خانواده ها نبايد منتظر باشند 
تا مدرس��ه به فكر آموزش مه��ارت زندگي و آموزش 
رفتاري درست كودكانشان باشد بلكه بايد خودشان 
الگوي درس��تي به كودك بدهند. بعد از خانواده نوبت 
به مدرسه و دانش��گاه مي رسد كه آموزش هاي الزم را 
مناسب سنين مختلف به افراد ارائه كنند. در بسياري از 
موارد مراجعاني را مي بينم كه پزشك هستند ، مدرك 
تحصيلي دكترا دارند، جايگاه باالي اجتماعي دارند اما در 
مهارت خانواده ضعيف هستند و اين نشان مي دهد كه 
خشونت خانگي ارتباطي با سطح سواد افراد ندارد بلكه 

بايد ديد فرد چقدر در اين زمينه آموزش ديده است.
اين روانشناس افزود:  مدت  هاست از اليحه منع خشونت 
علي��ه زنان صحبت مي ش��ود و ي��ا از گنجاندن خدمات 
روانشناسي در تكاليف بيمه ها اگرچه اين اقدامات بسيار 
راهگشاست اما كافي نيست. خشونت زماني حل مي شود 
كه فرهنگ خش��ونت اصالح شود. زماني خشونت پايان 
مي گيرد كه رفتار درس��ت جايگزين آن به فرد آموزش 
داده ش��ود. وگرنه اكنون قوانين متعددي در اين زمينه 
داريم اما مهم تر از تصويب قانون نحوه اجراي قانون است. 
يا در بسياري موارد شاهد آن هستيم كه افراد هزينه هاي 
چند ميليوني براي جراحي ه��اي زيبايي مي پردازند اما 
در مقابل هزينه براي دريافت خدمات مش��اوره،  گراني را 

بهانه مي كنند. 

   زنان؛ قرباني رديف اول خشونت خانگي
اگرچه بر اس��اس اظهارات ريي��س اورژانس اجتماعي 
كشور، مردان هم مورد آزار همسران خود قرار مي گيرند 

اما زنان همچن��ان قرباني اصلي اين معضل هس��تند. 
سيدحسن موس��وی چلک، رييس انجمن مددکاران 
اجتماع��ی ايران درباره اين موض��وع بيان كرد: »برخی 
زن��ان مصداق می س��وزند و می س��ازند، هس��تند آن 
هم به داليل مختل��ف. ازدواج اجباری يک��ی از عوامل 
موثر در همس��رآزاری اس��ت. گاهی هم اف��راد با عالقه 
با ه��م ازدواج می کنند ولی وقت��ی وارد فضای زندگی 
 می شوند، فضای زندگی برايشان قابل تحمل نيست.«

او با اش��اره به اين که س��ه راه برای اين افراد وجود دارد، 
می افزايد: »اول اين که بسوزند و بسازند که کسی آن را 
توصيه نمی کند من هم توصيه نمی کنم. راه ديگر اين است 
 که جدا شوند که اين را هم در وهله اول توصيه نمی کنيم.«

رييس انجمن مددکاران اجتماعی ايران تاکيد می کند: 
»اما س��ومين راه که می تواند به اين اف��راد کمک کند 
بهره گي��ری از ظرفيت متخصص��ان روانی- اجتماعی 
است تا از آن طريق بتوانند مهارت الزم برای يک زندگی 
باکيفيت و خروج از فضای غيرقابل تحمل را ياد بگيرند. 
اين هم مستلزم خواستن طرفين است برای خارج شدن 
از بخش هاي��ی از زندگی ک��ه در آن تعارضاتی دارد. در 
زندگی مشترک همه انسان ها تعارض وجود دارد، مهم 
اين اس��ت که مهارت حل آن را ياد بگيري��م. با مهارت 
اس��ت که خش��ونت رنگ و بوی کمتری در زندگی مان 
خواهد داشت. اشکال اينجاست که فکر می کنيم همه 
ابعاد اين موضوع��ات را خودمان بلديم و نياز به مداخله 

ديگران نداريم.«

   اليحه  بي سرانجام 
آمار باالي همسرآزاري در حالي است كه اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خش��ونت، بعد از س��ال ها تالش 
هنوز به سرانجام نرسيده است. اليحه اي كه در دولت 
يازده��م در ۵ فصل و 9۲ ماده به منظور جلوگيری از 
بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و 
تعدی نس��بت به زنان در عرصه خانواده و همچنين 
پيش بينی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگيری 
از افراط و تفريط در اين زمينه از طرف مرکز امور زنان 
و خانواده تدوين شده بود و بنا به ماهيت قضايی آن، 
از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوين نهايی 
به قوه قضاييه ارجاع شده است. اما از 9۲ ماده مطرح 
شده،  4۰ ماده آن در قوه قضائيه حذف شد و ۵۲ ماده 
باقي مانده هم حدود يکسال است كه در قوه قضاييه 
معطل مان��ده،  كه منتظر اعالم نظر رئيس جديد قوه 

قضاييه است.
حمايت های در نظر گرفته شده در اين اليحه شامل 
زنان باالتر از ۱8 سال تمام و زنان متاهل کمتر از ۱8 
سال  می ش��ود. اين اليحه خشونت را جرم دانسته و 
در اين اليحه آمده اس��ت که هيچ کس حق ندارد در 
روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی يا دولتی 
به قصد آس��يب عليه زن��ان اقدام کن��د و در صورت 
ارتکاب، مطابق احکام اين اليحه مجازات می ش��ود. 
اشرف گرامي زادگان،  مش��اور حقوقی معاونت امور 
زنان و خانواده رياست جمهوری درباره اين اليحه به 

ايرنا گفت:  اين اليحه در مدت ۶ ماه توسط ١٨ قاضی 
برجس��ته مورد بررس��ی قرار گرفته است البته اصل 
اليحه قبل از دولت يازده��م و در دولت دهم مطرح 
ش��ده بود و در اين ۶ س��ال دولت يازدهم و دوازدهم 
با قوه قضايي��ه برای اين اليحه در ارتباط بودند. البته 
معتقديم مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور با اطاله 
دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکالت 

حوزه زنان در کشور وجود ندارد.
گرامی زادگان ادامه می دهد: در اين اليحه به مبحث 
و مطالبی مهمی از خشونت عليه زنان پرداخته شده 
است و در جلسات متعدد با قوه قضاييه اين موضوعات 
مطرح و رسيدگی شده است. در اين اليحه به تعرض، 
آزار جنسی، بهره کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از 
سرپرستی، تهديد، فريب و اغفال و هزاران مشکل در 
اين زمينه پرداخته شده است. تمام مجازات هايی که 
اکنون قوه قضايي��ه روی آن بحث دارد، برای اين گونه 
آسيب ها و آزار و اذيت عليه زنان است و تمام اين مسائل 

در اليحه ديده شده است.
مش��اور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت 
جمهوری می گويد: تش��ديد مجازات برای بزهکاران 
کمتر از ۱8 سال و افرادی که جرم سازمان يافته داشته 
باش��ند در اين اليحه ديده ش��ده  و حتی برای موارد 
اسيدپاشی دو درجه تشديد مجازات لحاظ شده است 
زيرا زنی که در جريان اسيدپاشی باشد، ديگر به زندگی 

روز اول خود برنمی گردد.

مجلس طرحي را براي الزام پزشكان به نصب دستگاه 
كارتخوان در مطب هايشان تصويب كرده است كه فقط 
در صورت نظارت دقيق ماموران سازمان امور مالياتي 
و ساير دستگاه هاي نظارتي امكان تحقق دارد. در اين 
راستا دادستاني ايالم نخستين گام را در راستاي اجراي 
اين قانون برداش��ته و دس��تور پلمب مراكز پزشكي و 

درماني فاقد دستگاه هاي كارتخوان را داده است.
مساله ماليات در ايران از يك جهت تابعي از درآمدهاي 
نفت��ي بوده اس��ت؛ به اين معن��ا كه هر زم��ان اوضاع 
درآمده��اي نفتي خوب بوده، دول��ت از لحاظ تأمين 
هزينه هاي مالي خود مش��كلي نداش��ته و خيلي هم 
كاري به ماليات ها نداشته است. بر اين اساس از آنجاكه 
تحريم ها در يكي- دو س��ال گذش��ته فشار بيشتري 
ب��ر درآمدهاي نفتي وارد كرده اس��ت تمركز دولت بر 
درآمدهاي مالياتي هم افزايش پيدا كرده است. از همين 
جهت است كه درآمدهاي مالياتي در بودجه سال هاي 

گذشته از درآمدهاي نفتي پيشي گرفته است.

   مالي�ات ۶ و ۷ ه�زار ميلي�اردي كاركن�ان 
خصوصي و دولتي

براي تحق��ق درآمدهاي ماليات��ي ۱۵۳ هزار ميليارد 
توماني كه در بودجه 98 پيش بيني شده است، دولت 
عالوه بر حقوق كارمندان خود از حقوق كاركنان بخش 
خصوص��ي هم اس��تفاده مي كند. براي س��ال جاري 
ماليات بر شركت ها نزديك به ۳۷ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني ش��ده كه حدود ۲4 درصد كل درآمدهاي 

مالياتي منابع عمومي بودجه اس��ت. در سال گذشته 
مالي��ات بر درآم��د افراد و مش��اغل ح��دود ۲۵ هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه ۱۶ درصد از كل 
درآمدهاي مالياتي عمومي را ش��امل مي شد. ماليات 
پيش بيني شده كاركنان دولت در سال جاري ۷,۰۰۰ 
ميلي��ارد تومان و س��هم كاركنان بخ��ش خصوصي 
برابر با ۶,۰۰۰ ميليارد تومان اس��ت. اصناف و مشاغل 
ني��ز مالياتي حدود ۱۰ هزار ميلي��ارد تومان پرداخت 
مي كنند. ماليات مستغالت هم ۱.۵ هزار ميليارد تومان 

پيش بيني شده است.

   چ�را بايد جل�وي فرار مالياتي پزش�كان را 
گرفت؟

اين گزاره ها به خوبي نش��ان مي ده��د كه دولت براي 
تحقق درآمدهاي مالياتي خود حتي از حقوق كارمندان 
خود هم چشم پوش��ي نمي كند؛ بنابراين اطمينان از 
اخذ ماليات از پزشكان و جلوگيري از فرار مالياتي اين 
قش��ر كه بعضًا حقوقي معادل حقوق چند س��ال يك 
كارمند دولت را در يك ماه به دست مي آورند ضرورتي 
انكارناپذير است. بر اساس برخي برآوردهاي غيررسمي 
كارشناسان ميزان فرار مالياتي پزشكان چيزي كمتر از 

۶,۰۰۰ ميليارد تومان نيست. در همين راستا مجلس 
شوراي اسالمي در اواخر سال گذشته طرحي را تصويب 
كرد كه بر اساس آن پزش��كان ملزم به نصب دستگاه 

كارت خوان در مطب هاي خود مي شوند.
بر اس��اس بند ديگ��ري از اين مصوب��ه، كليه مراكز 
درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي 
عمومي، نيروهاي مس��لح، خيريه ها و شركت هاي 
دولتي مكلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه يا حق العمل 
پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورت 
حساب هاي ارسالي به بيمه ها يا نقدا از طرف بيمار 
پرداخت مي ش��ود، به عنوان علي الحساب ماليات 
كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از 
صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي 
كش��ور واريز كنند. به گزارش ايس��نا، ب��ا اين حال 
الزامات قانوني هميشه تنها بخشي از فرايند اجراي 
يك قانون هس��تند، بخش مهم تر نظارت بر اجراي 
آن قانون اس��ت. حتي حاال كه قانون اخذ ماليات از 
پزشكان در مجلس تصويب شده است ممكن است 
برخي از پزشكان دستگاه كارت خوان خود را به نام 
منشي خود گرفته بگيرند يا وجوه را به صورت نقدي 
دريافت كنند ك��ه در اين صورت كل اين قانون دور 

زده مي شود.
بر اساس اليحه بودجه سال ۱۳98 سهم سازمان امور 
مالياتي از بودجه سال جاري پنج هزار و ۶4۰ ميليارد 
و ۷۷۰ ميليون تومان اس��ت. اين رقم نس��بت به سال 
گذشته حدود ۳,۰۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده 

اس��ت. چنين بودجه هنگفتي براي يك سازمان كه 
تقريبًا به اندازه كل ماليات دريافتي از كارمندان بخش 
خصوصي است انتظارات از اين سازمان را هم باال مي برد. 
واقعيت اين است كه سازمان امور مالياتي وظيفه دارد 
تا بر حس��ن اجراي قانون نصب كارت خوان در مطب 

پزشكان نظارت كند.

   قدم اول را دادستان ايالم برداشت
اجراي اين طرح تاكنون از سوي پزشكان و انجمن هاي 
صنفي پزشكي با مخالفت روبرو شده است و اين مساله 
ضرورت نظارت بر حس��ن اجراي قانون فوق را بيشتر 
مي كند. عالوه بر ماموران سازمان امور مالياتي الزم است 
تا دستگاه هاي بازرسي و قضايي از جمله دادستاني كل 
كشور بر روند تجهيز و استفاده از دستگاه كارت خوان 
و صندوق فروش در مراكز درماني و پزش��كي نظارت 

داشته باشند.
نخستين گام مثبت بعد از تصويب اين قانون را دادستان 
عمومي و انقالب استان ايالم برداشته و دستور داده است 
تا مراكز پزشكي و درماني كه فاقد دستگاه كارت خوان 
هستند پلمب ش��وند. افشار خس��روي زاد، دادستان 
عمومي و انقالب استان ايالم- گفته كه در راستاي نياز 
كش��ور به درآمدهاي مالياتي و با استناد به آيين نامه 
تبصره ۲ ماده ۱۶9 قانون ماليات هاي مستقيم، براي 
جلوگي��ري از فرار مالياتي پزش��كان، اقدامات عملي 
براي اجراي اين قانون در دس��تور كار اين دادس��تاني 

قرار گرفته است.
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آماده سازي دانش آموزان 
سيل زده براي كنكور

مديركل آموزش وپرورش ش��هر ته��ران از اعزام 
۳۰۰ مشاور آموزشي به لرستان خبر داد و گفت: 
۱۰۰ دانش آموز اس��تثنايي لرس��تاني توس��ط 
آموزش وپرورش تهران تحت پوشش قرار خواهند 
گرفت. عبدالرضا فوالدوند سرپرست هيات اعزامي 
آموزش وپرورش ش��هر تهران به استان لرستان 
بااش��اره به م��دارس تخريبي مناطق س��يل زده 
لرستان اظهار كرد: 4 كارگروه جذب كمك هاي 
نقدي و غير نقدي، خدمات بهداشتي، مشاوره اي 
و شاداب سازي و كارگروه آموزشي و پرورشي در 
آموزش وپرورش شهر تهران براي كمك رساني به 

مناطق سيل زده لرستان فعال شده است.
وي ادام��ه داد: ماموريت اصلي اي��ن اداره كل به 
عنوان معين استان لرستان، تالش براي به جريان 
انداختن روند آموزش و تحصي��ل دانش آموزان 
است. مديركل آموزش وپرورش شهر تهران افزود: 
كمك ه��اي آموزش وپرورش تهران به لرس��تان 
با اولويت همكاران فرهنگي به اس��تان ارس��ال 
مي شود؛ در مقطع ابتدايي و متوسطه كمك هاي 
الزم ارايه مي ش��ود اما در پايه ۱۲ به صورت ويژه 
حمايت خواهد ش��د و در اين راس��تا كارگروهي 
براي آماده س��ازي كنكور دانش آموزان تشكيل 

شده است.
او با بيان اينكه اين جلسه در جهت هدفمند كردن 
كمك ها تشكيل شده است، گفت: همچنين ۳۰۰ 
مشاور آموزشي از آموزش وپرورش شهر تهران و 
شهرس��تان هاي تهران و آموزش وپرورش استان 
البرز براي حضور در مناطق س��يل زده لرس��تان 
اعالم آمادگي كرده اند كه در گروه هاي ۵۰ نفره به 
لرستان اعزام خواهند شد. فوالدوند همچنين از 
انتقال مصدومان فرهنگي اين حادثه به بيمارستان 
شهيد باهنر به صورت رايگان و با پوشش حداكثري 
دانش آموزان استثنايي شهرستان هاي سيل زده 
و تأمي��ن داروي موردنياز خب��ر داد و گفت: ۱۰۰ 
دانش آموز اس��تثنايي توس��ط آموزش وپرورش 
تهران تحت پوش��ش قرار خواهند گرفت. او بيان 
كرد: همچني��ن در حوزه پرورش��ي با همكاري 
كانون پرورش فك��ري كودكان و نوجوانان تهران 
ُجنگ هاي ش��ادي، بازي ه��اي كودكانه و توزيع 

اسباب بازي در اين مناطق اجرا مي شود.

قانون استخدام 3 درصدي 
معلوالن اجرا شود

رييس سازمان بهزيس��تي كشور بر اجراي قانون 
استخدام سه درصدي معلوالن تاكيد كرد و گفت: 
تفاهمنامه بين سازمان بهزيستي كشور و سازمان 
امور اس��تخدامي به منظ��ور اجراي اي��ن قانون 
منعقد شده اس��ت. وحيد قبادي دانا از واگذاري و 
بهره برداري ۱۰۰ هزار واحد مسكوني به توانخواهان 
تحت پوشش بهزيس��تي خبر داد و گفت: كمك 
و تس��هيل گري براي تامين مسكن مددجويان 
در دس��توركار قرار گرفته است كه اين طرح ها با 
مش��اركت دولت، سازمان بهزيس��تي، بانك ها و 

شركاي اجتماعي اجرا مي شود.
طبق ماده ۱۵ اليحه حمايت از حقوق معلوالن، 
دولت مكلف اس��ت حداقل ۳ درصد از مجوزهاي 
استخدامي رسمي، پيماني و كارگري دستگاه هاي 
دولت��ي و عمومي اعم از س��ازمان ها، وازتخانه ها، 
موسسات، شركت ها و نهادهاي عمومي انقالبي 
و ديگر دستگاه هايي را كه از بودجه كشور استفاده 
مي كنند، به افراد داراي معلوليت واجد ش��رايط 

اختصاص دهد.
طب��ق تبصره ي��ك اي��ن م��اده، س��ازمان ها، 
وزارتخانه ه��ا، موسس��ات دولتي، ش��ركت ها و 
نهاده��اي عمومي انقالبي مكلفن��د ۳ درصد از 
مجوزهاي اس��تخدامي خود را به اف��راد داراي 
معلولي��ت اختص��اص دهند. س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص 
اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت 
اقدام و بر رعايت آن نظ��ارت كند. همچنين در 
تبصره ۲ اين ماده آمده اس��ت: باالترين مسوول 
دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي، 
شهرداري ها و بانك ها مكلف به اجراي دقيق مفاد 
اين ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حكم 
مراجع ذي صالح به مجازات هاي مندرج در ماده 

4 اين قانون محكوم مي شوند. 

راي كميسيون اجتماعي مجلس 
به جدايي جوانان از وزارت ورزش

مديركل هماهنگي و نظارت بر امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان از راي مثبت نمايندگان كميسيون 
اجتماعي مجلس به طرح جدايي معاونت جوانان 
از وزارت ورزش خبر داد. اميد محدث با بيان اينكه 
اين طرح امروز در كميسيون اجتماعي به عنوان 
كميسيوني اصلي مطرح شده و از سوي نمايندگان 
رأي مثبت گرفت، گفت: در حال حاضر بايد منتظر 
اعالم وقت براي طرح اين موضوع در صحن علني 

مجلس باشيم.
به گفته او، پيشنهاد جدايي معاونت جوانان از وزارت 
ورزش به همراه دو وزارت خانه ديگر پيش از اين در 
قالب يك اليحه از سوي دولت مطرح شده بود كه 
رأي مثبت نمايندگان را به همراه نداشت، به همين 
دليل نمايندگان اين بار اين اليحه را در قالب يك 
طرح به مجلس ارايه كردند. محدث با بيان اينكه اين 
طرح هفته گذشته در كميسيون بهداشت مجلس 
به عنوان كميسيون فرعي مطرح شد، اظهار كرد: ما 
نيز از سوي معاونت جوانان براي دفاع از طرح جدايي 
اين معاونت از وزارت ورزش و جوانان حضور پيدا 
كرديم و اين طرح در آن كميسيون هم رأي مثبت 
كسب كرد. طرح مذكور امروز نيز در كميسيون 
اجتماعي مطرح شد و با وجود برخي مخالفان، در 

نهايت رأي مثبت نمايندگان راكسب كرد. 

پيش بيني بارش هاي سنگين براي ايران در دهه هاي آينده 
يك اقليم ش��ناس وضعيت بارش و دم��اي ايران را طي 
۶۰ سال گذشته تشريح و تاكيد كرد كه سيل هاي اخير 
كشور از پيامدهاي گرمايش جهاني و نشانه تغيير اقليم 
است و احتمال وقوع خشكسالي هاي متمادي و بارش هاي 
سيل ُآسا طي سال هاي آينده وجود دارد. ايمان باباييان با 
اشاره به اينكه در مطالعات اقليم بايد اطالعات دوره هاي 
بلندمدت )حداقل ۳۰ سال( در نظر گرفته و تحليل شود، 
اظهاركرد: در ۳۰ سال گذش��ته، ايران ۶ درصد كاهش 

بارش و ۰,9 درجه سلسيوس افزايش دما داشته است.
او ب��ا بيان اي��ن نكته كه س��ال گذش��ته روي داده هاي 
هواشناسي ايران در دوره ۶۰ ساله مطالعه اي انجام شد، به 
ايسنا گفت: اگر دوره ۶۰ ساله را به دو دوره ۳۰ ساله ۱۳۳۷ 
تا ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ تا ۱۳9۶ تقسيم و اين دو دوره را با هم 

مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه ميانگين بارش ايران 
در ۳۰ سال اول )۱۳۳۷ تا ۱۳۶۶( حدود ۲۵۰ ميليمتر 
و در دوره ۳۰ ساله دوم )۱۳۶۷ تا ۱۳9۶( ۲۳۵ ميليمتر 
بود بنابراين ميزان بارش ايران در ۳۰ سال اخير نسبت به 
۳۰ سال قبل تر از آن، ۱۵ ميليمتر يعني ۶ درصد كاهش 

يافته است.
سرپرست پژوهش��كده اقليم شناسي مش��هد با اشاره 
به اينكه در دهه آخر دوره دوم يعني س��ال هاي ۱۳8۷ 
ت��ا ۱۳9۶ ميانگي��ن ب��ارش اي��ران ۲۱۰ ميليمتر بود، 
تصريح ك��رد: اگر تنها دهه آخر دوره ۳۰ س��اله دوم را با 
دوره ۳۰ س��اله اول مقايس��ه كنيم، مي بينيم كه ميزان 
بارش ها نسبت به دوره اول با كاهش 4۰ ميليمتري )۱۵ 
درصد( مواجه بود. اين اقليم ش��ناس با تاكيد بر اينكه از 

نظر س��ازمان هواشناسي جهاني، مطالعات اقليمي بايد 
در يك دوره نرمال يعني ۳۰ س��ال انجام شود، گفت: با 
توجه به اين استاندارد جهاني، با اطالعات هواشناسي يك 
دهه نمي توان در مورد شرايط اقليمي و بلندمدت كشور 
اظهارنظر كرد بنابراين حتي اگر بارش يك دهه گذشته 
را با ۳۰ س��ال قبل از آن مقايسه كنيم، نمي توانيم نتايج 
آن را محور تصميم گيري قرار دهيم يعني ميانگين بارش 
نرمال كشور همان ۲۳۵ ميليمتر است نه ۲۱۰ ميليمتر 
دهه اخير. در واقع ۱۰ سال زمان كافي براي نرمال تلقي 

كردن ميانگين بارش كشور نيست. 
بابايي��ان در ادامه با تاكي��د بر اينكه ب��ارش تنها عامل 
تعيين كننده شرايط اقليمي نيست، گفت: دما نيز در رقم 
زدن ش��رايط اقليمي به ويژه در ايجاد خشكسالي نقش 

مهمي ايفا مي كند. براي مثال ممكن است طي دو سال 
ميزان بارش يكي باشد اما دما در يكي از اين سال ها بيشتر 
باشد كه در اين صورت به دليل تبخير و تعرق بيشتر، نياز 
آبي محيط بيش��تر مي شود. به همين علت خشكسالي 

بيشتر خودش را نشان مي دهد.
او با تشريح وضعيت دمايي كشور در ۶۰ سال گذشته ايران 
اظهاركرد: ميانگين دماي ۳۰ ساله اخير )۱۳۶۷ تا ۱۳9۶( 
نسبت به دوره ۳۰ ساله قبل از آن )۱۳۳۷ تا ۱۳۶۶( ۰,9 
درجه سلسيوس گرم تر شد همچنين در ۱۰ سال گذشته 
در قياس با دوره ۳۰ ساله ابتدايي )۱۳۳۷ تا ۱۳۶۶( دماي 
كشور ۱.۳ درجه سلسيوس بيشتر شد. افزون بر اين آهنگ 
گرمايش كشور، در يك دهه گذشته نسبت به دو دهه قبل 

از آن )۱۳۶۷ تا ۱۳88( صعودي بوده است.

   از افزايش دماي ايران اطمينان داريم 
اين اقليم ش��ناس همچنين با تاكيد ب��ر اينكه با روند 
گرمايش جهاني حتي اگر ميزان بارش كشور كاهش 
نيابد، باز ه��م به دليل افزايش دما روند خشكس��الي 
و تغيير اقليم ادامه دار خواهد ب��ود، تصريح كرد: عدم 
قطعيت در »افزايش دما« كمت��ر از »كاهش بارش « 
است، يعني مطمئنيم كه دما در حال بيشتر شدن است 
و شاهديم كه روند افزايش دما كاماًل معنادار است اما از 
آنجا كه تغييرپذيري بارش خيلي بيشتر از دما است، در 
مورد بارش با قطعيت كمتري مي توانيم اظهارنظر كنيم 
اما چون دما روند افزايشي نسبتًا ثابتي دارد، مي توان 
نسبت به افزايش رخدادهاي حدي )مثل بارش هاي 

سيل آساي اخير ايران( هشدار داد.
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

احتمال جاري شدن سيل وجود داردبا گذشت حدود يك ماه از درخواست شوراي شهر انجام شد

كمك10ميلياردتومانيشهرداريتهرانبهسيلزدگان

بارش هاي شديد در خراسان هاي رضوي و جنوبيدستور جهانگيري براي بررسي مشكالت تهران و شهرهاي پيراموني

گروه راه و شهرسازي|
 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران هم متاثر از سيل 
و بارندگي هاي اخير در كشور به اين موضوع اختصاص 
يافت و اعضاي شوراي شهر تهران با كمك 10 ميليارد 
توماني به مناطق سيل زده گلستان، لرستان و خوزستان 
موافقت و اليحه دو فوريتي شهرداري را تصويب كردند. 
هر چند برخي اعض��ا به داليل مختلف مخالف كمك 
ريالي به س��يل زدگان بودند، از جمله زهرا نژاد بهرام، 
عضو هيات رييسه شوراي شهر معتقد بود كه شهرداري 
ظرفيت هايي در اختيار دارد و چنانچه براي كمك به 
سيل زدگان سقف مبلغي تعيين شود به معناي تامين 
منابع مالي خواهد بود كه ممكن است تامين نشود و در 
حد حرف بماند. عالوه بر اين مبلغ 10 ميليارد تومان هم 
تاثيرگذار نيست و شهرداري هم اجازه ندارد منابعش را 
در جاي ديگري هزينه كند، اما برخي ديگر از اعضاي 
شورا مخالف اين نظر بودند. از سوي ديگر، پيروز حناچي 
ش��هردار تهران كه دو روز پيش براي بازديد از مناطق 
سيل زده به خوزستان سفر كرده بود، روز گذشته بدون 
اطالع قبلي شخصا در صحن شوراي شهر حاضر شد تا 
اليحه دوفوريتي كمك به مناطق س��يل زده را تقديم 

شورا كند.
به گزارش »تعادل«، حناچي در صحن ش��ورا درباره 
كمك هايي كه شهرداري تاكنون به مناطق سيل زده 
كرده اس��ت، توضيحاتي ارايه داد و گفت: ش��هرداري 
تهران در آغاز سال جاري سه ماموريت عمده داشت. 
آمادگي براي سيل احتمالي در تهران كه با آماده باش 
در مناطق و اليروبي انهار همراه بود، نشاط اجتماعي در 
آغاز سال نو و كمك به استان هاي نيازمند. شهرداري 
تهران اولين شهري بود كه كمك هاي خود را به استان 
گلستان اعزام كرد و مورد تشكر و تقدير وزير كشور و 

مديران بحران كشور قرار گرفت.
ش��هردار با بيان اينكه وظيفه تخليه آب در آق قال به 
عهده نيروهاي شهرداري بود،  تصريح كرد: همچنين 
تجهيزات و ماش��ين آالتي به خرم آب��اد اعزام كرديم. 
براساس تصميم دولت، تهران، شهر معين سوسنگرد 
و دشت آزادگان اعالم شد و ما تالش كرديم تجهيزات 
و امكانات م��ادي و معن��وي را به اين مناط��ق اعزام 
كنيم. تالش كرديم با توجه به شرايط بودجه كمتر از 
كمك هاي نقدي استفاده كنيم و بيشتر روي كمك هاي 
فني و مردمي تأكيد داشتيم، در برخي مناطق ناگزيريم 
از وجه نقد نيز استفاده كرده بطور مثال در آق قال هزار 
خانه بايد شستشو شوند و نياز به استفاده از نيروهاي 
انساني و تجهيزات است. ش��ورا بايد اجازه قانوني اين 

استفاده را به ما بدهد.

    سيل تا آستانه تهران آمد
شهردار تهران با اشاره به بارندگي هاي 1۲ فروردين در 
پايتخت گفت: سيل تا آستانه تهران نيز آمد و شرايط 
اضطراري ايجاد شد. رودخانه وردآورد در تقاطع جاده 
قديم كرج، آب تا عرش��ه پل باال آمد كه در جريان اين 
اتفاق به ۵00 هزار نفر پيامك زده و آماده باش بوديم . در 
مجموع تالش هاي به موقع از اين اتفاق جلوگيري كرد. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در نهايت اليح��ه دو فوريتي 
شهرداري با 1۹ موافق و بدون مخالف به تصويب اعضاي 
شوراي شهر رسيد. با پيشنهاد عضو هيات رييسه، اعضاي 
ش��وراي شهر تهران بخش��ي از حق الجلسه خود را به 

هموطنان سيل زده مان اختصاص خواهند داد.
همچنين به پيشنهاد زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه 
شوراي ش��هر تهران و با امضاي نامه اي اعضاي شوراي 
شهر تهران با اختصاص بخشي از حق الجلسه خود به 

هموطنان سيل زده موافقت كردند.
شهردار در جمع خبرنگاران نيز عنوان كرد: از ساعات 
اوليه سيل امسال اكيپ هاي مختلفي از سوي شهرداري 
تهران به خوزس��تان، گلستان، لرس��تان اعزام شد كه 
مجوز اين كمك ها بايد از س��وي ش��وراي شهر تهران 
تأييد مي ش��د. اين بحران ملي بود و شهرداري تهران 

بايد كمك هاي خود را به اين اس��تان ها اعزام مي كرد.
او با اش��اره به كمك هاي فني به دشت آزادگان گفت: 
كمك هاي نقدي، غيرنقدي، ماشين آالت و … به اين 
مناطق اعزام شدند و شورا تاكيد داشت رقم ريالي اين 
كمك ها مشخص شود كه در جريان بررسي دو فوريت 

اين رقم ها مشخص شد.

    پرداخت مطالبات بخشي از پيمانكاران
حناچي در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص اعتراض 
پيمانكاران مقابل ش��وراي شهر و شعارهاي تندي كه 
عليه مديريت شهري مي دادند، گفت: استثنائًا تجمع 
پيمانكاران را ش��اهد نيستيم ما در اين مدت بخشي از 
طلب پيمان��كاران را پرداخت كرده و تالش مان بر اين 

است مشكالت آنها را بر طرف كنيم.
امروز شاهد اعتراض رانندگان فرودگاه امام )ره( هستيم 
كه پيش از اين خودروي عمومي تلقي مي شدند و اكنون 
بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران بايد هزينه ورود به 

طرح ترافيك را بدهند.

    3 هفته بارندگي به اندازه يك سال
در ادامه جلسه شورا محسن هاشمي با اشاره به اينكه 
بارش هاي كم سابقه  در سه هفته فروردين ماه امسال 
به اندازه كل سال 13۹6 بود، اظهار كرد: طبيعي است 
كه اين مي��زان بارندگي منجر به س��يالب و روان آب 
مي شود. بروز خشكسالي در دهه هاي گذشته باعث شده 
بود تا در بسياري از نقاط كشور به سيستم جمع آوري 
و جذب آب هاي سطحي بي توجهي و به بستر رودخانه 
نيز تعرض ش��ود و هم پروژه هاي كليدي آبخيزداري 
و آبخ��وان داري كه عامل جذب و ذخي��ره روان آب ها 
در سفره هاي زيرزميني هستند با كمبود منابع دچار 
ركود ش��وند.نتيجه اين غفلت را با خس��ارت سنگين 
سيل امسال كه بالغ بر ده ها هزار ميليارد تومان مي شود 

را كشور و مردم متحمل شده اند .
او با اش��اره به بارندگي هاي اخير در تهران، اظهار كرد: 
خوشبختانه در تهران بارش ها تدريجي بود ضمن آنكه 
مديريت شهري هوش��يار و آماده بودند و توانستند با 
امكانات لجستيكي و مديريت بحران اختالالتي كه در 
تهران پيش آمد را حل كنند و به استان هاي سيل زده 

هم كمك كنند .

    ضعف قانوني در صيانت از محيط زيست
رييس شوراي ش��هر تهران افزود: تجربه سيل امسال 
با اينك��ه درس پرهزينه اي براي ما بود، اما نش��ان داد 
كه صيانت از محيط زيست و بس��ترهاي رودخانه در 
بعد قانوني دچار ضعف است، به گونه اي كه نتوانسته 
بازدارنده باش��د و همچنين تس��امح عوامل اجرايي با 
زمين خواران و متخلف��ان نيز نمود پيدا كرد. در حوزه 
زيرساخت ها نيز در جنوب تهران آسيب هاي جدي در 
مقابل سيل وجود دارد كه در صورت وقوع بارندگي فراتر 
از انتظار ممكن است روان آب هاي شمال و مركز تهران 
به مناطق فرورفته در جنوب تهران برود و خس��ارت 
سنگيني به بار آورد، شهرداري تهران بايد موضوع را به 
صورت ويژه پيگيري كند تا اقدامات حفاظتي از مناطق 

فرورفته تهران اتخاذ شود.

    تحقق 100 درصدي بودجه نقد شهرداري 
محسن هاش��مي، رييس ش��وراي ش��هر نيز پس از 
پايان جلس��ه علني امروز شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و گفت: جلسه هم انديشي امروز با 
حضور شهردار تهران برگزار شد و در اين جلسه شهردار 
ضمن ارايه گزارش از ارايه خدمات شهرداري به مناطق 
سيل زده درباره اقدامات شهرداري در سطح شهر تهران 

براي جلوگيري از بروز سيل خبر داد.
همچنين در اين جلس��ه درب��اره برنام��ه و اقدامات 
ش��هرداري تهران در سال ۹۷ و فعال شدن بيشتر اين 
نهاد عمومي از سوي شهردار مواردي ارايه شد و مقرر شد 

شورا همكاري خود را با شهرداري براي اجراي برنامه ها 
داشته باشد. البته برنامه هاي شهرداري بايد براساس 

برنامه سوم شهر تهران و قانون بودجه باشد.
هاشمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اختصاص 
10 ميليارد تومان براي كمك به سيل زدگان با توجه 
به عمق خس��ارت كفايت مي كند يا خير؟ گفت: قرار 
نيس��ت ش��هر تهران همه هزينه ها را تامين كند. اين 
مبلغ مناسب است و 1۲0 ماشين آالت سنگين نيز در 
اختيار مسووالن مربوطه براي كمك رساني گذاشته ايم. 
همچنين 3۵0 نيرو از حوزه خدمات شهري به مناطق 

حادثه ديده اعزام شده اند.
رييس ش��وراي ش��هر تهران از تحقق 100 درصدي 
بودجه نقد ش��هرداري تهران در س��ال ۹۷ خبر داد و 
گفت: براساس گزارش ش��هردار تهران، شهرداري در 
تأمين بودجه غير نقد خود در سال گذشته با مشكل 
مواجه بوده است. هاشمي همچنين درباره رانندگان 

ميني بوسي كه نسبت به عوارض طرح ترافيك اعتراض 
داشتند و در مقابل ساختمان شوراي شهر تهران تجمع 
كردند، خاطرنش��ان كرد: اعتراض آنها به من رسيد و 
من موضوع را به كميسيون مربوطه ارجاع دادم. مساله 
بررسي مي شود و اميدوارم پس از تصميم گيري، معاون 

مربوطه آن را عملي كند.

    احتمال نشت فاضالب در ۲ محله شهرري
حس��ن خليل آبادي، عض��و كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران نيز در تذكري از بي توجهي 
شركت آب و فاضالب استان تهران و وضعيت نامناسب 

شبكه فاضالب در دو محله  شهرري گاليه كرد. 
خليل آبادي در تذكر پيش از دس��تور خود با انتقاد از 
وضعيت نامناسب شبكه فاضالب دو محله عباس آباد و 
بهشتي گفت: سه تا چهار سالي مي شود كه در شهرري 
شبكه فاضالب در حال اجرا است، اما به دليل عدم شيب 

مناسب دو محله عباس آباد و بهشتي متاسفانه هنوز اين 
دو محله به تصفيه خانه وصل نشده اند.به نظر مي رسد به 
منظور رفع اين مشكل ايجاد مخزن مورد تاييد شركت 
آب و فاضالب براي پمپاژ ضروري است، در بازديدها از 
هر دو محله متوجه شديم كه تاسيس سيستم پمپاژ، 
جانمايي و نقشه آن تهيه شده، اما هنوز اجرايي نشده 
اس��ت و مس��ووالن آب و فاضالب هم پاسخ روشني 

نمي دهند و موضوع را به يكديگر ارجاع مي دهند.
عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر 
تهران با بيان اينكه تاخير در اج��راي اين پروژه باعث 
بروز خساراتي از جمله فرونشس��ت معابر و خانه ها و 
همچنين مشكالت زيس��ت محيطي ناشي از نشت 
فاضالب انباشت شده مي ش��ود، گفت: به شركت آب 
و فاضالب تهران تذكر مي دهم كه با توجه به اهميت 
موضوع و براي پيشگيري از خسارات غيرقابل جبران، 

به حال اين دو محله فكري كنند.

با گذشت حدود يك ماه از رسانه اي شدن نامه رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران به 
معاون اول رييس جمهوري و درخواست براي »احياي 
سند مجموعه شهري تهران به منظور رفع چالش هاي 
مشترك كالنشهر تهران و شهرهاي پيراموني« اسحاق 

جهانگيري به اين نامه واكنش نشان داد.
جهانگيري در پاس��خ به نامه محمد س��االري، رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران از 
وزير راه و شهرسازي خواست بررسي مشكالت كالنشهر 
تهران و شهرهاي پيرامون آن را در دستور كار دبيرخانه 
»شوراي س��اماندهي مركز سياس��ي و اداري كشور و 
تمركززداي��ي از تهران« كه در آن وزارتخانه مس��تقر 

است، قرار دهد.«
به گزارش ايس��نا، در آخرين روزهاي اس��فند ماه ۹۷، 
ساالري در راس��تاي بند 3 مصوبه جلس��ه مذكور در 
نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري از چالش ها 
و مش��كالت مجموعه كالنش��هري تهران و شهرهاي 
پيراموني نوشت و خواستار ايجاد مديريت هماهنگ و 
يكپارچه با احيا و اجراي سند مجموعه شهري تهران و 

تحقق حكمراني منطقه اي شد.
اي��ن درخواس��ت چند روز پ��س از برگزاري جلس��ه 
هم انديشي در خصوص »چالش هاي مشترك كالنشهر 
تهران و شهرهاي پيراموني« كه با حضور رييس سازمان 
مديريت و برنامه ري��زي، مديركل راه و شهرس��ازي، 
مديركل منابع طبيعي، نمايندگان استانداري و ساير 
ادارات كل ذيربط استان تهران برگزار شده بود، تدوين 
ش��د.  در بخش هاي��ي از اين نامه رييس كميس��يون 

شهرس��ازي و معماري شوراي ش��هر تهران آمده بود: 
سرعت رشد شهرنش��يني در مجموعه شهري تهران 
چنان س��ريع بوده كه نظ��ام برنامه ري��زي و مديريت 
س��رزمين همواره از آن عقب افتاده و گسترش و رشد 
مناطق ش��هري آن عمدتا خارج از ضوابط و به شكلي 
نابهنجار اتفاق افتاده اس��ت، بارگذاري هاي جمعيتي 
در مجموعه شهري تهران و نقاط پيراموني از ظرفيت 
اكولوژيك آن فراتر رفته است و اگر اين روند متوقف نشود 
به دليل عدم تأمين زيرس��اخت هاي اساسي، كمبود 
منابع و تخريب محيط زيست زندگي ميليون ها نفر از 

ساكنين در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
همچنين در استان تهران نگاه جامعي در حمل ونقل 
مجموعه ش��هري وجود نداش��ته و حمل ونقل ريلي 
حوم��ه اي و يكپارچه هم در اين مجموعه ش��هري به 
سرانجام نرسيده و به نابساماني در اين مجموعه انجاميده 
و اين مسائل موجب افت كيفيت زندگي در استان تهران 

شده است.
ساالري در ادامه نامه خود، مجموعه مشكالت موجود 
در كالنشهر تهران را حاصل تفرق سياسي تمام عيار و 
تصميم گيري هاي جزيره اي و سليقه اي اين محدوده  

سرزميني دانسته است.
او در اي��ن نامه به اين نكته اش��اره كرده بود كه س��ند 
مجموعه ش��هري تهران كه اول بار در دولت اصالحات 
تهيه شد، اگر به اجرا درمي آمد، مي توانست گام مهمي 
در جهت توسعه متوازن و تحقق حكمراني منطقه اي 
باشد كه متأسفانه با پايان دولت اصالحات، اين سند به 
بوته فراموشي سپرده شد و اكنون ضرورت دارد هرچه 

سريعتر مديريت هماهنگ و يكپارچه با احيا و اجراي 
سند مجموعه شهري در استان به مورد اجرا درآمده و به 

تحقق حكمراني منطقه اي منجرشود.
درواقع، در نامه س��االري به جهانگيري به ۵ بند اصلي 
و 3 موضوع اساسي )افزايش جمعيت، كاهش كيفيت 
زندگي و مش��كالت حمل و نقل( اش��اره ش��ده است. 
موضوع ديگري كه در اين نامه آمده است: بحث افزايش 
جمعيت است، در عرض 60 سال درصد شهرنشيني در 
كشور از 3۲ درصد در سال 133۵ به ۷۴ درصد در سال 
13۹۵ رسيده است. توزيع ناهمگون جمعيت و فعاليت 
و عدم اجراي سياست هاي كلي آمايش سرزمين در طول 
ساليان متمادي گذشته موجب شده بيش از 1۷ درصد 
از جمعيت كش��ور در يك درصد از مساحت سرزمين 
يعني محدوده مجموعه شهري تهران ساكن شوند. در 
فاصله سال هاي ۴۵ تا ۹۵ جمعيت شهر تهران 3 برابر و 

جمعيت پيرامون آن ۵ برابر شده است.
گفتني اس��ت، معاون اول رييس جمهوري با اشاره به 
مصوبات آخرين جلسه شوراي ساماندهي مركز سياسي 
و اداري كشور و تمركززدايي از تهران در سال ۹۷ كه با 
حضور وزيران راه و شهرسازي، اطالعات، رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست، شهردار تهران، رييس شوراي 
اسالمي شهر تهران و تعدادي از نمايندگان مردم استان 
تهران در مجلس برگزار ش��د، از محمد اسالمي- وزير 
راه و شهرسازي خواس��ت- تا دبير شوراي ساماندهي 
مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران را 
منصوب كند و دستور كار جلسات، نهايي و مصوبات آن 

شورا ابالغ شود.

توقف 4.5 ساعته فعاليت فرودگاه هاي استان تهران 
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: همزمان با ۲۹ 
فروردين ماه، به مناسبت برگزاري مراسم روز ارتش 
جمهوري اسالمي ايران پروازهاي فرودگاه امام )ره(، 
مهرآباد، پيام و فرودگاه هاي اقماري در استان تهران 

به مدت ۴.۵ ساعت متوقف مي شوند.
به گ��زارش ايرنا، »رضا جعفرزاده « افزود: براس��اس 
اطالعيه هوانوردي )نوتام( كه به همه ش��ركت هاي 
هوايي هم ابالغ ش��ده، ۲۹ فروردين از س��اعت ۷ تا 
11 و 30 دقيقه هيچ گونه پرواز مس��افري و آموزشي 
از فرودگاه ه��اي مهرآباد، امام خمين��ي )ره(، پيام و 
فرودگاه هاي اقماري استان تهران انجام نخواهد شد.

او گفت: پس از برگزاري مراسم روز ارتش جمهوري 

اس��المي ايران، پروازها از س��ر گرفته خواهد ش��د. 
جعف��رزاده از هموطنان درخواس��ت ك��رد: آخرين 
وضعيت پروازهاي خود را با شماره تلفن 1۹۹ اطالعات 
فرودگاه مهرآباد و شماره 0۹6330 فرودگاه امام )ره( 

پيگيري نمايند.
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري اظهاركرد: 
براساس اطالعيه هوانوردي به شركت هاي هواپيمايي 
اعالم شده كه اين توقف ۴ ساعت و 30 دقيقه اي را به 

اطالع مسافران برسانند.
ساالنه به مناسبت ۲۹ فروردين روز ارتش جمهوري 
اسالمي، يگان هاي مختلف ارتش )زميني، هوايي و 

دريايي( برنامه هاي ويژه و رژه برگزار مي كنند.

س��ازمان هواشناسي كش��ور براي امروز )دوشنبه( 
بارش هاي ش��ديد در اس��تان هاي خراسان رضوي 
و شمال خراس��ان جنوبي را پيش بيني كرده است. 
البته روز سه شنبه در اغلب شهرهاي كشور آسمان 

صاف است.
به گزارش فارس، بر اس��اس تحليل آخرين داده ها 
و نقش��ه هاي پيش يابي هواشناسي،  با ادامه فعاليت 
سامانه بارش��ي در نيمه شرقي كشور امروز، فعاليت 
اين س��امانه محدود به نوار ش��رقي كشور و برخي 
مناطق كرمان و هرمزگان اس��ت و بارش ش��ديد و 
جاري شدن سيالب در استان هاي خراسان رضوي 

و شمال خراسان جنوبي پيش بيني مي شود.

روز سه شنبه در اغلب شهرهاي كشور آسمان صاف 
اس��ت،  اوايل وقت سه ش��نبه در نوار شرقي كشور و 
همچنين اواخر وقت سه شنبه در  شمال غرب كشور 
بارش پراكنده و وزش باد ش��ديد موقت پيش بيني 

مي شود.
در دو روز آينده در س��واحل خزر روند افزايش دما 

بين ۴ تا 6 درجه پيش بيني مي شود.
همچنين امروز مركز و ش��رق خلي��ج فارس، تنگه 

هرمز و درياي عمان مواج و توفاني است.
آسمان تهران هم امروز صاف تا قسمتي ابري گاهي 
وزش باد شديد پيش بيني مي شود؛ بيشينه و كمينه 

دما امروز در تهران ۲3 و 11 درجه خواهد بود.
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هنگ كنگ، گران ترين شهر 
جهان براي خريد مسكن

هنگ كنگ همچنان گران ترين شهر جهان براي خريد 
مسكن اس��ت. به گزارش ايسنا، موسسه »سي بي آر 
اي« در پنجمين گزارش ساالنه خود از هزينه مسكن 
در شهرهاي مختلف جهان، اطالعات مسكن 3۵ شهر 
را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.  بر اساس اين 
گزارش، شهرهاي آسيايي در اين فهرست رتبه هاي 
باال را به خود اختصاص داده اند به گونه اي كه ۴ شهر 
از ۵ ش��هر گران قيمت جهان براي خريد مسكن در 
آس��يا و بطور عمده در چين قرار دارند. طبق گزارش 
اين موسس��ه، متوس��ط هزينه خريد خانه در شهر 
هنگ كنگ در سال ۲01۸ معادل 1.۲ ميليون دالر 
بوده است.  تقاضاي باالي مسكن و كمبود فضا براي 
ساخت واحدهاي جديد موجب رسيدن قيمت ها به 
سطوحي شده است كه براي بسياري از ساكنان اين 
شهر دست نيافتني به نظر مي رسد.  دولت هنگ كنگ 
براي حل بحران مس��كن در نظ��ر دارد يك جزيره 
مصنوعي براي س��اخت واحدهاي مسكوني جديد 
ايجاد كند و براي پيشبرد اين پروژه ۸0 ميليارد دالر 
اعتبار در نظر گرفته است. پس از هنگ كنگ، سنگاپور 
گرانترين شهر دنيا است. در اين شهر، متوسط هزينه 
خريد مسكن در س��ال ۲01۸ ميالدي ۸۷۴ هزار و 
3۷۲ دالر بوده است. پس از آن شانگهاي-چين قرار 
دارد كه متوسط هزينه خريد مسكن در ۸۷۲ هزار و 
۵۵۵ دالر گزارش شده است. و نكوور-كانادا در رتبه 
بعدي قرار دارد، متوس��ط هزينه خريد مسكن ۸1۵ 
هزار و 3۲۲ دالر ثبت شده است.  همچنين شهرهاي 
شنژن- چين، لس آنجلس و نيويورك امريكا، لندن 
انگليس، پكن چين و پاريس فرانس��ه به ترتيب در 
رده هاي بعدي اين گزارش ايستاده اند. اما ارزان ترين 
شهرها براي خريد مس��كن در سال ۲01۸ ميالدي 
عبارتند از: استانبول- تركيه با متوسط هزينه خريد 
مسكن در س��ال: ۹۷ هزار و 3۹6 دالر، هو شه مينه- 
ويتنام با متوسط هزينه خريد مسكن 103 هزار و ۵۷ 
دالر، بانكوك- تايلند با متوسط هزينه خريد مسكن 
106 هزار و 3۸3 دالر و همچنين كواال المپور- مالزي 
كه متوسط هزينه خريد مسكن 11۹ هزار و ۷3۸ دالر 
است.  همچنين ش��هرهاي ژوهانسبورگ آفريقاي 
جنوبي، شيكاگو در امريكا، منچستر و بيرمنگام انگليس 
و مونترال كانادا هم در رده هاي بعدي شهرهاي ارزان 

رده بندي امسال معرفي شده اند.

آسيب 14 هزار كيلومتر از 
راه هاي كشور بر اثر سيل

وزير راه و شهرسازي گفت: بيش از 1۴ هزار كيلومتر از 
راه هاي كشور اعم از راه هاي اصلي، فرعي و روستايي 
در بيش از 6 هزار و ۸00 نقطه كش��ور، در اثر س��يل 
دچار آسيب شد. به گزارش ايرنا، »محمد اسالمي« 
اظهاركرد: خسارت هاي وارد شده به راه هاي كشور 
بطور كلي از نوع آب بردگي، آب شستگي، فرونشست، 
ريزش كوه ي��ا رانش زمين بوده اس��ت. وزي��ر راه و 
شهرس��ازي افزود: در اين مقاطع به بيش از 10 هزار 
و ۹00 ابنيه فني )از جمله پل ها و آب رو ها( آس��يب 
وارد ش��د كه در اي��ن ارتباط، ۷۲۵ پ��ل بطور كامل 
تخريب شد. او ادامه داد: سيالب اخير 3 هزار و ۲۵0 
ميليارد تومان خس��ارت به راه ها، مسيرهاي ريلي، 
ابنيه فني و تاسيس��ات راه و شهرس��ازي وارد كرد. 
اسالمي گفت: وزارت راه و شهرسازي با هشدارهايي 
كه از سوي سازمان هواشناسي ارايه مي شد براي همه 
سرفصل هاي حمل و نقل براي مقابله با سيل تمهيدات 
الزم را اتخاذ كرد. وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: در 
سراسر كش��ور حدود 1۲ هزار نفر نيروي راهداري 
با بيش از ۹ هزار دستگاه ماش��ين آالت براي انجام 
عمليات راهداري و ب��رف روبي و مقابله با تهديدات 
سيل همزمان به فعاليت پرداختند. او با بيان اينكه 
سيالب اخير موجب فعال شدن چشمه سار ها- كه 
سال ها خشك بودند- شده است، افزود: حركت آب ها 
درجاي جاي جاده ها، آسيب پذيري جاده را زياد كرده 
است.  اسالمي با بيان اينكه ميزان آسيب وارد شده به 
جاده اصلي خرم آباد- پلدختر خيلي زياده بوده است، 
تاكيد كرد: از آسيبي كه به 10۸ كيلومترجاده وارد 
شده، بيش از ۴0 كيلومتر آسيب جدي است و حدود 
۲۸ كيلومتر آن قابليت بازسازي اساسي دارد اما 1۲ 
كيلومتر آن بايد جاده جديد احداث ش��ود. وزير راه 
وشهرسازي حجم خسارت هاي وارد شده به جاده ها 
و ابنيه فني را بيش از 3 ه��زار و ۵۲0 ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: بط��ور همزمان خطوط ريلي نيز 

دچار آسيب شده است. 

تفكيك تعرفه خدمات در 
بنادر شمال و جنوب كشور

مديركل توافقنامه ها وتوس��عه بازار سازمان بنادر و 
دريانوردي اعالم كرد: در س��ال جاري براي اولين بار 
تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي بنادر شمالي از 
بنادر جنوبي كشور تفكيك شده است كه اتفاقي بسيار 
مهم به شمار مي رود تا بسته به كاركرد هريك از بنادر 
بتوان تعرفه هاي مربوط به آن را لحاظ كرد به گزارش 
ايلنا، محمدعلي اصل سعيدي پور افزود: اعالم و ابالغ 
تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي بنادر بازرگاني 
كشور در سال ۹۸ در انتظار تصويب سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و نيز شوراي عالي 
رقابت است. او در خصوص آخرين وضعيت تعرفه هاي 
خدمات بندري و دريايي بنادر بازرگاني كشور در سال 
جاري، ادامه داد: كتابچه تعرفه هاي خدمات بندري و 
دريايي بنادر بازرگاني كشور هرساله به روزرساني و 
ابالغ مي شود، به اين منظور كتابچه مربوط به سال 
۹۸ نيز اواخر س��ال گذشته توسط س��ازمان بنادر و 
دريانوردي بروزرساني شده و به منظور اعالم و ابالغ 
در انتظار تصويب نهايي توس��ط س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اس��ت. به گفته 
سعيدي پور، با توجه به مسائل و كاركردهاي مختلف 
بنادر جنوبي و شمالي كش��ور تعرفه هاي خدمات 
بندري و دريايي اين دو دسته از بنادر تفكيك شده كه 

تاكنون با رضايت مخاطبان همراه بوده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه 
مسير سيالب ها در تهران پيش بيني شده است 
گفت: خوش�بختانه در تمام شهرهاي تفصيلي و 
جامع تهران درباره وقوع س�يل پيش بيني هاي 
الزم را انج�ام داده اند و تهران در ش�رايط بحران 

قرار نمي گيرد.
به گزارش ايلنا، محمود گالبچي در يك نشس�ت 
خبري ب�ا بيان اينك�ه مهم ترين عام�ل افزايش 
خسارت ها در جريان س�يل اخير در چند استان 
توسعه نامناسب شهري و ساخت و ساز در حريم 
رودخانه ها بوده است، گفت: علت بروز حادثه سيل 
اخير جانمايي نادرست ساخت و ساز در شهرها بوده 
است. بايد بپذيريم كه سيل يك حادثه حتمي است 
و هر چند سال احتمال بارش هاي شديد وجود دارد، 
بنابراين همانطور كه براي جلوگيري از تخريب ها در 
وقوع زلزله بايد اقدام به مقاوم سازي  ساختمان ها 
كرد در برابر سيل هم بايد اقدامات متناسب با آن 

انجام شود.
عضو هيات علمي دانش�گاه تهران با بيان اينكه 
مهم ترين اقدام در مقابله با س�يل عدم ساخت و 

ساز در مسير حركت روان  آب ها است، اظهار كرد: 
معتقدم كيفيت ساخت و س�از از عمر بنا اهميت 
بيش�تري دارد چرا كه در ح�وادث طبيعي اخير 
شاهد آن بوديم س�اختمان هاي نوساز هم دچار 
تخريب هاي گسترده ش�ده اند. در كنار افزايش 
كيفيت س�اخت و س�از بايد كنترل و نظ�ارت از 
ساختمان به صورت ويژه اي افزايش يابد و استفاده 
از فناوري هاي نوين در ساخت و سازها يك ضرورت 
اس�ت. احداث كانال هدايت آب هاي سطحي در 
شهرس�ازي يك موضوع اجتناب ناپذير اس�ت و 
در طرح هاي جامع و تفصيلي در ش�هرها و طرح 
هادي در روستاها بايد موضوع جانمايي ساخت و 
سازها رعايت شود. نهادهاي تصميم گير هم بايد بر 
طرح هاي جامع و تفصيلي نظارت داشته باشند و 
توسعه شهرها در مسير رودخانه جلوگيري كنند.

او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا احتمال وقوع 
س�يل در پايتخت وجود دارد و در اين صورت چه 
تاسيسات و دستگاه هاي مهم در مسير سيالب ها 
قرار مي گيرند، گفت: مطالع�ات هيدرولوژيك و 
شناس�ايي حفره هاي آبريز در طرح هاي جامع و 

تفصيلي تهران انجام شده اس�ت و احتمال بروز 
سيل در پايتخت بسيار كم است چرا كه به لحاظ 
توپوگرافي تهران با استان هاي سيل خيز بسيار 
متفاوت اس�ت. البته چند س�ال گذش�ته وقوع 
سيل در ناحيه ش�مال تهران را تجربه كرديم اما 
خوشبختانه در تمام مطالعات طرح تفصيلي تهران 

به شرايط آبريز توجه شده است.
 عضو هيات علمي دانش�گاه تهران با بيان اينكه 
احداث سد در عدم وقوع سيل نقش ويژه اي دارد 
گفت: سدها تنها نقش سيل گير ندارند بلكه هدف 
اصلي از احداث س�دها تامين آب در طول سال و 
تامين انرژي اس�ت و به اين معني نيست كه فقط 
با احداث سد مي توان سيل را مهار كرد. اگر مسير 
سيالب ها در استان هايي كه بارش در آنها زياد بود 
پيش بيني مي شد چنين خسارتي به بار نمي آمد.
خوشبختانه براي شناسايي مسير سيالب ها در 
پايتخت مطالعات گسترده اي صورت گرفته است و 
مباحث مربوط به آبريز در شهر تهران اين اطمينان 
را مي ده�د كه پايتخ�ت در اين مورد در ش�رايط 

بحراني قرار نمي گيرد.

نگاه     كارشناس

احتمالوقوعسيلدرتهرانبسياركماست
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سيگنال بهبود صنعت در اسفند 97 
تعادل | گروه صنعت |

 )PMI( پنجمين دوره از استخراج شاخص مديران خريد
با عنوان شامخ اسفندماه 1397 منتشر شد. اين شاخص 
در اسفندماه سال گذشته 55.36 واحد محاسبه شده كه 
نسبت به شامخ بهمن ماه 7.73 واحد )معادل 16.22 درصد( 
بهبود داشته است. اين تحليل نشانگر پيش بيني رونق در 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ماه هاي پيش رو است. شامخ 
يا همان شاخص مديران خريد )PMI( مقياسي است كه 
مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران از طريق پاس��خ 
بنگاه هاي نمونه در صنايع مختلف به س��واالت مشخص، 
استخراج و اوايل هرماه منتشر مي شود و رونق، ركود يا ثبات 
كسب وكارهاي موردبررس��ي را نشان مي دهد. در جريان 
استخراج اين شاخص، اگر عدد شاخص بيش از 5۰ درصد 
باشد نشان مي دهد كه اقتصاد درحال توسعه است درحالي 
كه هر رقمي زير 5۰ درصد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف 
انقباض و ركود حكايت دارد. اطالعات موردنياز براي محاسبه 
شاخص مديران خريد در 5 مولفه اصلي شامل »مقدار توليد 
محصوالت«، »سفارش هاي جديد از مشتريان«، »سرعت 
تحويل از سوي تامين كنندگان«، »موجودي كاال« و »ميزان 
استخدام نيروي كار« و 7مولفه فرعي شامل »قيمت خريد 
مواد اوليه«، »موجودي انب��ار«، »صادرات كاال«، »قيمت 
توليدات«، »مصرف سوخت«، »ميزان فروش« و »انتظارات 

توليد« جمع آوري مي شود.

    تحليل اطالعات يازده گروه صنعتي
 صناي�ع غذايي: براس��اس ارزيابي ص��ورت گرفته، در 
اسفندماه سال 97، كاهش موجودي مواد اوليه در »صنايع 
غذايي« كه مهم ترين مش��كل اين گروه بود، به كمترين 
ميزان خود در س��ه ماه گذشته و در مقابل افزايش بي رويه 
قيمت مواد اوليه، به بزرگ ترين مشكل اين گروه صنعتي 
در اين ماه بدل شد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، 
موجودي محصول نهايي در انبار نيز در اين گروه عدد كمتر 
از ماه گذشته را نشان مي دهد. فعاالن اقتصادي در اين گروه 
به شدت )25( نسبت به بهبود اوضاع در ماه آينده )فروردين 

1398( بدبين هستند.
صنايع نساجي: اما داده هاي اين تحليل نشان مي دهد، 
گروه »صنايع نساجي«، با كاهش نسبي در مشكالت تأمين 
مواد اوليه و افزايش س��فارش هاي جديد مشتريان در اين 
ماه، شاهد »به كارگيري بيشتر نيروي انساني« و به دنبال 
آن »بهبود وضعيت توليد« در اين گروه صنعتي نسبت به 
ماه قبل بوده ايم. در اسفندماه، قيمت مواد اوليه در اين گروه 
شاهد افزايش قابل توجهي بوده لذا بيشترين ميزان افزايش 
قيمت محصوالت نيز در بي��ن تمامي گروه هاي صنعتي 
با ش��اخص 3.77 در اين گروه رقم خورده اس��ت. به دليل 
افزايش تقاضا در بازار براي محصوالت اين گروه در روزهاي 
پاياني سال، افزايش قابل توجهي در ميزان فروش محصوالت 
اين گروه پديد آمده اس��ت كه باعث شده تا موجودي انبار 
محصوالت نهايي در صنايع نساجي به كمترين ميزان ممكن 
)18.2( در بين تمامي گروه هاي صنعتي برس��د. فعاالن 
اقتصادي در اين گروه نيز با رقم شاخص 22.7 و كاهش 3۰ 
واحدي شاخص انتظارات توليد براي ماه آينده در مقايسه با 
رقم اسفندماه، انتظار اوضاع بدتري را در ماه آينده )فروردين 

1398( براي خود ترسيم كرده اند.
صنايع پوشاك و چرم:  از آن سو، در »صنايع پوشاك و 
چرم« با كاهش رقم شاخص توليد محصوالت اين گروه 
كه طي ماه هاي گذشته به بيشترين مقدار در بين تمامي 
گروه هاي صنعتي رس��يده بود و »تأمين موفقيت آميز 
تقاضاي بازار« در روزهاي پاياني سال، شاهد افت نسبي در 
رقم شامخ در اين ماه و رسيدن آن به كمترين رقم )43.9( 
در بين صنايع مختلف بوديم. فعاالن اقتصادي وضعيت 
توليد در فروردين 1398 را به مراتب بدتر از اسفند 97 

پيش بيني مي كنند.
صنايع ش�يميايي: طي ماه اس��فند در گ��روه »صنايع 
شيميايي« با افزايش نسبي در »به كارگيري نيروي انساني«، 
»مي��زان توليد« و »ميزان سفارش��ات جديد« و به تبع آن 
افزايش فروش مواجه بوده ايم، كه اين عوامل، رقم ش��امخ 
باالي 5۰ يعن��ي 57.7 را براي اين گروه رقم زده اس��ت. با 
وجود افزايش ميزان سفارشات جديد توسط مشتريان در 
ماه اسفند، به دليل افزايش قابل توجه در قيمت مواد اوليه 
و افزايش مدت زمان انجام و تحويل سفارش به مشتريان در 
ماه اخير از يكسو و فرارسيدن تعطيالت سال جديد از سوي 
ديگر، شاخص انتظارات توليد در ماه آينده براي اين گروه با 
رقم 31.3، كاهش 33.52 واحدي را نسبت به رقم ماه قبل 
نشان مي دهد كه بيانگر پيش بيني كاهش شديد توليد توسط 
فعاالن اقتصادي در اين گروه براي فروردين ماه 1398 است.

   صنايع فلزي: »صنايع فلزي« نيز در اس��فندماه به مدد 
افزايش »ميزان سفارشات جديد« و »كاهش زمان انجام 
تعهدات«، با افزايش توليد مواجه بود و اين عوامل باعث شد 
تا عدد شامخ اين گروه همانند بهمن ماه، همچنان باالي 5۰ 
بماند. اين گروه صنعتي در اين ماه، كمترين افزايش در قيمت 

خريد مواد اوليه را نسبت به ساير گروه هاي صنعتي گزارش 
داده است. اين گروه صنعتي در اين ماه، كمترين افزايش در 
قيمت خريد مواد اوليه )76.1( را نسبت به ساير گروه هاي 
صنعتي گزارش داده اس��ت. در اسفندماه بهبود جزئي در 
ميزان فروش و صادرات اين گروه رخ داده، وليكن شاخص 
انتظارات توليد در ماه آينده با رقم )28.3( بيانگر پيش بيني 
كاهش شديد توليد توسط فعاالن اقتصادي در اين گروه 

براي فروردين ماه 1398 است.
صنايع الس�تيك و پالس�تيك: »صنايع الستيك و 
پالس��تيك« اما در اس��فندماه به دلي��ل »افزايش ميزان 
سفارش��ات جديد«، »افزايش نيروي انساني«، »افزايش 
توليد« و »كاهش مدت زمان انجام و تحويل س��فارش«، 
ش��اهد افزايش فروش و صادرات محصوالت نسبت به ماه 
قبل و درنهايت در وضعيت رونق نس��بي با عدد شامخ 58 
بود. ش��اخص انتظارات توليد در ماه آينده براي اين گروه 
با رقم 42.9 نشان دهنده پيش بيني فعاالن اقتصادي اين 
گروه براي كاهش جزئي در مي��زان توليد براي فروردين 

1398 است.
صنايع ماشين سازي و لوازم خانگي: از ديگرسو، »صنايع 
ماشين سازي و لوازم خانگي« در اين ماه بيشترين ميزان 
شاخص صادرات كاال را در بين تمامي گروه هاي صنعتي 
در اين ماه را به نام خود به ثبت رسانده است. همچنين اين 
گروه صنعتي بيشترين ميزان شاخص صادرات كاال را در 
بين تمامي گروه هاي صنعتي در اين ماه را به نام خود به ثبت 
رسانده است. ش��اخص انتظارات توليد در ماه آينده براي 
اين گروه نيز با رقم 45.5 نش��ان دهنده پيش بيني فعاالن 
اقتصادي اين گروه براي كاهش جزئي در ميزان توليد براي 

فروردين 1398 است.
صنايع نفت و گاز و پااليشگاهي: در گروه »صنايع نفت 
و گاز و پااليشگاهي« نيز به دليل افزايش سفارشات جديد 
مشتريان در اين ماه براي نخستين بار در شش ماه گذشته، 
ش��امخ كل اين گروه، رقم باالي 5۰ يعني 51.1 را به ثبت 
رساند. اما مشكل اصلي در اين گروه افزايش شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه در اين گروه صنعتي بود كه در اسفندماه به 
عدد بي سابقه 92.1 رسيده است. به نظر مي رسد با برطرف 
شدن نسبي مشكالت مربوط به فروش و صادرات محصوالت 
در اين گروه، با رشد قابل توجه به ميزان 18 واحد در شاخص 
فروش محصوالت اين گروه )55.3( مواجه بوده ايم كه البته 
كمترين ميزان شاخص فروش محصوالت در بين تمامي 
صنايع در اسفندماه است. شاخص انتظارات توليد در ماه 
آينده براي اين گروه نيز با رقم 42.9 نشان دهنده پيش بيني 
فعاالن اقتصادي اين گروه براي كاهش جزئي در ميزان توليد 

براي فروردين 1398 است.
صنايع كان�ي غيرفلزي: ام��ا در گ��روه »صنايع كاني 
غيرفلزي«، هرچند روند صعودي رقم شامخ اين گروه طي 
سه ماه گذشته در اين ماه نيز ادامه داشت اما همچنان اين رقم 
)48.8( زير 5۰ و نشان دهنده وضعيت ركودي اين صنعت 
طي ماه هاي گذشته بوده است. كه به نظر مي رسد بي ارتباط 
با ركود موجود در بخش ساختمان كشور نباشد. بااين حال 
فعاالن اقتصادي در اين گروه بيش��ترين ميزان شاخص 
انتظارات توليد در ماه آينده بين تمامي گروه ها را با رقم 5۰ به 
نام خود ثبت كرده اند تا حداقل اميدها براي پايداري وضعيت 
توليد و فروش محصوالت براي ماه آينده )فروردين 1398( 

نيز در اين گروه صنعتي حفظ شود.
صنايع توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته: »صنايع 
توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته« نيز با افزايش سرعت 
تأمين مواد اوليه كارخانه هاي خودروس��ازي و به تبع آن 
افزايش شاخص موجودي مواد اوليه در اسفندماه از يكسو 
و از سوي ديگر، افزايش بي سابقه شاخص ميزان سفارشات 
جديد، توانست با بيشترين مقدار رقم كل شامخ در اسفندماه، 
ركورددار بخش صنعت باشد. اين تحليل نشان مي دهد، 
خودروسازان و صنايع وابسته در اين ماه، با داشتن كمترين 
ش��اخص به كارگيري نيروي انس��اني )41.7(، بيشترين 
ش��اخص مدت زمان انجام و تحويل س��فارش )56.3( و 
كمترين شاخص قيمت محصوالت توليدشده )5۰( نيز در 
بين تمامي گروه هاي صنعتي رتبه نخست را كسب كرده اند. 
چشم انداز ترسيم شده توسط مديران اين گروه صنعتي در 
قالب شاخص انتظارات توليد در ماه آينده مشخص شده كه 
با رقم 39.6 نشان دهنده كاهش ميزان توليد براي فروردين 

1398 خواهد بود.
صنايع چوب، كاغذ و مبلمان: اما همان طور كه از رقم 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده گروه »صنايع چوب، 
كاغذ و مبلمان« كه در بهمن 1397 پيش بيني شده بود، 
بيشترين شاخص مقدار توليد )67.9(، ميزان فروش )78.6( 
و مصرف حامل هاي انرژي )64.3( در اس��فندماه و در بين 
تمامي گروه هاي صنعتي، به »صنايع چوب، كاغذ و مبلمان، 
اختصاص يافت. آنچ��ه در اين گروه حائز اهميت اس��ت 
وضعيت ش��اخص انتظارات توليد در ماه آينده )فروردين 
1398( است كه كمترين ميزان )21.4( رقم شاخص در 
بين كل گروه هاي صنعتي بوده )كاهش 25 واحدي نسبت 

به ماه قبل( و بيانگر پيش بيني كاهش شديد توليد توسط 
فعاالن اقتصادي در اين گروه براي فروردين ماه 1398 است.

    تحليل شامخ اسفندماه 97 
شامخ كل صنعت: عدد كل »شامخ صنعت« در اسفندماه 
براي اولين بار در 6 ماه گذشته بيشتر از 5۰ يعني رقم 55.36 
را ثبت كرده است. اين عدد به مفهوم وضعيت رونق نسبي 
و رو به رش��د صنعت در اين ماه در مقايسه با ماه قبل از آن 
است. بنابراين صنايعي مانند »توليد وسايل نقليه و قطعات 
وابسته«، »توليد ماشين آالت«، »توليد محصوالت الستيك 
و پالستيك«، »توليد محصوالت شيميايي«، »توليد چوب، 
كاغذ و مبلمان«، »توليد محصوالت نس��اجي«، »توليد 
محصوالت فلزي«، »توليد مواد غذايي« و »توليد محصوالت 
پااليشگاهي« به ترتيب بيشترين اثر را در بهبود شامخ در اين 

ماه و سير صعودي آن به عدد باالتر از 5۰ داشته اند.
مقدار توليد محصوالت: عدد »شامخ توليد« نيز روندي 
مشابه با عدد كلي شامخ طي اين 5 دوره داشته است. پس از 
3 دوره روند نزولي، اين شاخص، در »دي، بهمن و اسفند« 
97 روند افزايشي را ثبت كرده و براي دومين بار اين شاخص 
در چند گروه صنعتي رقم بيشتر از 5۰ يعني عدد 57.23 را 
كسب كرده كه نشان دهنده وضعيت مطلوب توليد در اين 
گروه هاي صنعتي در اسفندماه باشد. صنايع »توليد چوب، 
كاغذ و مبلمان«، »توليد و سائل نقليه و قطعات وابسته«، 
»توليد ماش��ين آالت«، »توليد محصوالت الس��تيك و 
پالستيك«، »توليد محصوالت شيميايي«، »توليد مواد 
غذايي«، »توليد محصوالت فلزي« و »توليد محصوالت 
نس��اجي« داراي عدد شامخ توليد باالتر از 5۰ هستند. اما 
از آنس��و، در اس��فندماه، صنعت »توليد كاني غيرفلزي« 
كمترين ميزان »شامخ توليد« را در ميان صنايع مختلف به 

ثبت رسانده است.
سفارش هاي جديد: »شاخص سفارشات جديد« در اين 
ماه نيز روند صعودي خود را طي كرده و براي دومين بار عدد 
شامخ بزرگ تر از 5۰ را در رقم 66.81 به ثبت رسانده است. 
نكته قابل توجه در اين ماه اين است كه تمام صنايع منتخب 
در اين ماه عدد »شاخص سفارشات جديد« بيشتر يا مساوي 

5۰ را به ثبت رسانده اند كه در بين آنها صنعت »توليد وسايل 
نقليه و قطعات وابسته« بيشترين مقدار يعني عدد 79.17 
و صنعت »توليد پوشاك و چرم« كمترين عدد يعني عدد 

5۰ را به ثبت رسانده اند.
مدت زمان تحويل س�فارش: عدد »شامخ مدت زمان 
تحويل سفارش« در اين ماه پس از يك دوره نزولي، دوباره 
روند افزايشي را ثبت كرده و مانند دي ماه، به باالي 5۰ يعني 
5۰.52 رسيده اس��ت؛ اما همچنان بيشترين عدد شامخ 
اين شاخص متعلق به دي ماه با عدد 52.46 بوده است. در 
بين صنايع منتخب، صنعت »توليد وسايل نقليه و قطعات 
وابسته« بيشترين مقدار عدد شامخ را براي اين شاخص به 

ثبت رسانده است. 
موجودي م�واد اوليه: پس از 2 ماه روند كاهش��ي عدد 
»ش��امخ موجودي مواد اوليه« در ماه هاي دي و بهمن، در 
اسفندماه اما »شامخ موجودي مواد اوليه« روند افزايشي را 
ثبت كرده؛ اما همچنان اين عدد زير 5۰ يعني 39.96 است. 
صنايع از جمله »توليد و س��ائل نقليه و قطعات وابسته«، 
»توليد چوب، كاغذ و مبلم��ان« و »توليد كاني غيرفلزي 
بيشترين« و صنعت »توليد مواد غذايي« كمترين ميزان 

موجودي مواد اوليه در اين ماه را به ثبت رسانده اند.
ميزان به كارگيري نيروي انساني: با توجه به اينكه عدد 
»شامخ ميزان استخدام« در شش دوره گذشته همچنان 
كمتر از 5۰ بوده است، اما اين شاخص در اسفندماه بيشترين 
مقدار نسبت به ماه هاي گذشته يعني عدد 47.17 را ثبت 
كرده اس��ت. در بين صنايع منتخب، »صنايع نس��اجي« 
بيشترين عدد ميزان استخدام يعني 54.55 را به ثبت رسانده 
و صنايع »توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته« كمترين 

مقدار ميزان استخدام را ثبت كرده است.
قيمت خريد مواد اوليه: روند صعودي عدد »شامخ قيمت 
خريد مواد اوليه« كه از آذرماه ش��روع شده بود، در اين ماه 
نيز همچنان روند صعودي خود را حفظ كرد اما اين عدد از 
عدد شامخ مهرماه )87.57( كمتر و عدد 81.67 ثبت شده 
است. تمامي صنايع منتخب مانند ماه گذشته، عدد شامخ 
قيمت خريد مواد اوليه را عدد باالت��ر از 5۰ ثبت كرده اند. 
صنعت »توليد محصوالت پااليشگاهي« بيشترين و »توليد 

محصوالت فلزي« كمترين ميزان افزايش قيمت مواد اوليه 
را در اين ماه تجربه كرده اند.

موجودي محصول نهايي در انبار: عدد »شامخ موجودي 
انبار كمترين« ميزان خود را در اسفندماه به ميزان 39.1۰ 
نسبت به پنج دوره گذشته به ثبت رسانده است. تغييرات در 
موجودي انبار با تأخير با تغييرات توليد رابطه عكس دارند. 
در اين 6 دوره نيز اين رابطه برقرار اس��ت. صنعت »توليد 
كاني غيرفلزي« بيش��ترين عدد شامخ براي اين شاخص 
يعني 6۰.71 را به ثبت رسانده است. اين صنعت در اين ماه 

كمترين ميزان توليد را نيز به ثبت رسانده است.
ميزان ص�ادرات كاال: پس از روند نزولي عدد »ش��امخ 
صادرات كاال« در دي ماه، نه تنها اين عدد در اس��فند روند 
صعودي خود را مشابه ماه گذشته تكرار كرد، بلكه بيشترين 
مقدار عدد شامخ را نيز در اين ماه يعني 49.33 نسبت به 5 
دوره گذشته ثبت كرد. صنايع از جمله »توليد ماشين آالت«، 
»توليد محصوالت الستيك و پالستيك«، »توليد محصوالت 
پااليشگاهي«، »توليد محصوالت نساجي«، »توليد كاني 
غيرفلزي«، »توليد محصوالت فلزي« و »توليد پوشاك و 
چرم« بيشترين مقدار ميزان صادرات كاال در اين ماه )عدد 
شامخ بزرگ تر از 5۰( و صنايع از جمله »توليد مواد غذايي« 
و »توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته« نيز كمترين مقدار 

صادرات را در اين ماه به ثبت رسانده اند.
قيمت محصوالت توليدش�ده:  اين شاخص مانند ماه 
گذشته، روند صعودي خود را طي كرده و عدد باالتر از 5۰ 
يعني 62.83 را ثبت كرده است. عدد شامخ اين شاخص در 
مهرماه به بيشترين حد خود )67.32( رسيده بود. در بين 
صنايع منتخب، »توليد محصوالت نساجي« بيشترين و 
صنايع »توليد چوب، كاغذ و مبلمان« و »توليد وسايل نقليه 
و قطعات وابس��ته« كمترين ميزان عدد شامخ را براي اين 

شاخص ثبت كرده اند.
مصرف حامل هاي انرژي: با افزايش ميزان توليد در اين 
ماه، عدد »شامخ مصرف حامل هاي انرژي« نيز به بيشترين 
مقدار خود در 6 دوره گذش��ته يعني 55.74 رسيده است. 
صنايع »توليد چوب، كاغذ و مبلمان« و »توليد مواد غذايي« 
بيشترين و صنعت »توليد پوشاك و چرم« كمترين ميزان 

مصرف حامل هاي انرژي در اين ماه را به ثبت رسانده اند.
ميزان فروش محصوالت: عدد شامخ اين شاخص براي 
اولين بار از 5۰ يعني 63.65 را به ثبت رسانده است. اين عدد 
با توجه به قرار گرفتن در ماه انتهاي س��ال و افزايش تقاضا 
براي گروه زيادي از كاالها منطقي به نظر مي رسد. در ضمن 
رشد 14.12 واحدي اين شاخص نسبت به ماه گذشته بدين 
معني است كه برخي صنايع از جمله »توليد چوب، كاغذ و 
مبلمان«، »توليد وسايل نقليه و قطعات وابسته«، »توليد 
محصوالت نساجي«، »توليد محصوالت فلزي« و »توليد 
محصوالت الستيك و پالستيك«، شاهد افزايش بيشتري 

در ميزان فروش محصوالت خود در اين ماه بوده اند.
ميزان انتظارات توليد: شاخص انتظارات توليد در اين 
ماه نه تنها روند نزولي خود نس��بت به ماه گذشته را حفظ 
كرد، بلكه با عدد 39.4۰ به كمترين ميزان خود در 6 دوره 
گذشته نيز رس��يد. اين به معني انتظارات منفي فعاالن 
بخش صنعت براي ماه آينده )فروردين 1398( با توجه به 
تعطيلي هاي قابل توجه در روزهاي ابتدايي سال جديد است. 
بااين وجود در بين صنايع منتخب، تنها صنعت »توليد كاني 
غيرفلزي« عدد 5۰ را ثبت كرده و بقيه صنايع عدد زير 5۰ 

را ثبت كرده اند.
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جهت گيري
صنعت لوازم خانگي در سال 98 
ايلنا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در سال جديد مهم ترين رويكرد 
صنعت، صادرات، خصوصا به كشورهاي همسايه 
خواهد بود. سعيد زرندي در جلسه اي كه با حضور 
انجمن هاي صنعت لوازم خانگي برگزار شد، گفت: 
براي 13 كشور همسايه به عالوه چين و هند برنامه 
صادراتي تعيين شده است. او گفت: در سال 98 
توجه به بازار و تقاضا موضوع بسيار مهمي است 
و براي افزايش توليد و ظرفيت توليد كشور، بايد 
توسعه صادرات با محوريت كشورهاي همسايه 
دنبال ش��ود. معاون طرح و برنامه وزير صنعت، 
 معدن و تجارت افزود: صنعت لوازم خانگي از جمله 
صنايع اولويت داري اس��ت كه در سال 98 به آن 
توجه ويژه خواهد شد. زرندي تصريح كرد: تامين 
مالي واحدهاي صنعتي در غالب تبصره 18 و ساير 
مواد قانوني دنبال مي شود كه نيازمند همكاري 

بيشتر نظام بانكي و ساير دستگاه ها است.
او افزود: 5 سطح براي توسعه صنعتي كشور مورد 
توجه اس��ت كه عبارت است از: سطح حاكميت 
و اراده سياس��ي، اقتصاد كالن، سياس��ت هاي 
صنعتي و تجاري، رشته فعاليت و سطح بنگاه ها. 
كه هركدام از اين سطوح داراي وظايف و اقداماتي 
خاص هستند. به گفته زرندي، براي هر صنعت 
برنامه ريزي انجام مي ش��ود كه با هم انديشي و 
همفكري انجمن هاي تخصصي و بخش خصوصي 
صورت مي پذيرد. زرندي گفت: در صنعت لوازم 
خانگي توجه به كيفيت، خدمات پس از فروش و 
صادرات مهم است و در سال رونق توليد انجمن ها 
و تشكل ها در اين مسير گام بردارند. معاون وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت تاكيد كرد: در صنعت 
لوازم خانگي موضوع برند و نشان از اهميت باالي 
برخوردار است و ما نيازمند سرمايه گذاري هاي 
بزرگ و متشل در اين بخش هستيم. او همچنين 
گفت: با توجه به سيل اخير و نياز مناطق سيل زده 
به لوازم خانگي، انجمن ها براي توليد محصوالت 

مورد نياز، برنامه ريزي الزم را اتخاذ كنند.

فعاليت ناقص ۱۰ هزار واحد 
توليدي

فارس| مع��اون برنامه ريزي س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران گفت: 1۰ 
هزار و 822 واحد توليدي در شهرك هاي صنعتي 
از فعاليت كامل برخوردار نيس��تند. محمدعلي 
عزيزمحم��دي اف��زود: 43 ه��زار و 458 واحد 
توليدي در 811 شهرك و نواحي صنعتي كشور 
پروانه بهره برداري دريافت كرده اند كه در صورت 
فعاليت همه آنها 876 هزار نفر مش��غول به كار 
مي شوند. او گفت: با اقدامات صورت گرفته سال 
گذش��ته 896 واحد توليدي غيرفعال با اشتغال 
3۰ هزار و 862 نفر به چرخه توليد بازگشتند. او 
افزود: سال گذشته دو هزار و 377 واحد صنعتي 
در شهرك هاي صنعتي كش��ور به بهره برداري 
رسيد كه 39 هزار نفر در آنها مشغول به كار شدند.

عزيزمحمدي گفت: از مجموع واحدهاي توليدي 
مستقر در ش��هرك هاي صنعتي ش��ش هزار و 
469 واحد با ظرفيت ب��االي 7۰ درصد فعاليت 
مي كنند، 12 ه��زار و 533 واحد ظرفيت توليد 
5۰ تا 7۰ درصد دارند و بيش از 13 هزار واحد با 
ظرفيت كمتر از 5۰ درصد فعال هستند. معاون 
برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران افزود: با برنامه هاي پيش بيني شده، 
امس��ال بيش از 19 هزار واحد صنعتي غيرفعال 
به چرخه تولي��د باز مي گردن��د. عزيزمحمدي 
گفت: سال گذش��ته واحدهاي صنعتي كوچك 
مستقر در شهرك هاي صنعتي س��ه ميليارد و 
75۰ ميليون دالر به 15 كشور همسايه صادرات 
داشتند. او افزود: براي انتقال فناوري هاي نوين 
به واحدهاي صنعتي با آلمان و كره جنوبي وارد 
مذاكره شده ايم. عزيزمحمدي گفت: 3۰۰ شركت 
دانش بنيان هم اكنون در ش��هرك هاي صنعتي 

كشور فعال هستند. 

شيريني گران مي شود
تس�نيم| رييس اتحاديه قنادان مي گويد با توجه 
به افزايش 34 درصدي دس��تمزد و باالرفتن قيمت 
مواداوليه قيمت شيريني در سال 98 افزايش مي يابد؛ 
گرچه ميزان اين افزايش هنوز مشخص نيست، اما 
قيمت ش��يريني در 5 سال گذشته رشد 71 تا 118 
درصدي داشته است. علي بهره مند با اشاره به افزايش 
قيمت برخي م��واد اوليه در توليد ش��يريني اظهار 
كرد: در س��ال جاري شاهد افزايش برخي مواد اوليه 
شيريني از جمله »آرد، روغن مايع، شكر و برخي اقالم 
ديگر« بوده ايم و با توجه به افزايش دستمزد كارگران، 
قيمت تمام شده توليد شيريني براي قنادان افزايش 

يافته است.
رييس اتحاديه قنادان گفت: با توجه به اين افزايش 
قيمت ها و به ويژه افزايش 34 درصدي دس��تمزد و 
حقوق كارگران در سال جاري، قيمت اتحاديه براي 
شيريني هايي كه تا پيش از اين بر اساس قيمت گذاري 

اتحاديه عرضه مي شدند، افزايش خواهد يافت.
او تاكيد كرد: در حال حاضر هنوز هيچ تصميمي درباره 
ميزان افزايش قيمت شيريني گرفته نشده و همكاران 
ما در حال آناليز قيمت مواد اوليه و قيمت تمام شده 

شيريني هستند.
قيمت اعالمي از سوي اتحاديه قنادان در سال 97 به 
نسبت سال 92 رشدي بين 71 تا 118 درصد داشت 
و اين در حالي بود كه در س��ال 97، اتحاديه قنادان 
براي ممانعت از افزايش قيمت شيريني، به قنادان 
و شيريني فروشي ها اين مجوز را داد كه وزن جعبه 
شيريني را در محاسبه قيمت شيريني احتساب كنند 
و اين يعني جعبه شيريني نيز به قيمت شيريني در 

هنگام خريد محاسبه مي شد.

شامخ صنعت- شاخص مديران خريد ) PMI( اسفندماه 1397
اسفند 97بهمن 97دي 97شاخص

39.3547.6355.36شامخ كل صنعت
39.6647.4257.23مقدار توليد محصوالت
33.8254.3066.81ميزان سفارشات جديد

52.4645.9350.50مدت زمان انجام و تحويل سفارش
38.8031.7739.96موجودي مواد اوليه

39.1847.0747.17ميزان استخدام كاركنان جديد
66.9276.7981.67قيمت خريد مواد اوليه

56.4845.8639.10موجودي انبار
38.0945.1749.33صادرات كاال

47.4758.1362.83قيمت توليدات
47.8351.8655.74مصرف سوخت
32.2149.5363.65ميزان فروش

55.2453.8132.40انتظارات توليد

رييساتاقمشتركبازرگانيايرانوكرهجنوبيخبردادعضوكميتهارزياتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

ورشكستگيكرهدرپيكاهشتجارتباايرانپنجرهايبرايتبادلارزدرسامانهتجارت
عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران از تمديد مهلت استفاده از مشوق ارزي 
تاش��هريور98 خبر داد و گفت: به زودي در سامانه جامع تجارت، پنجره اي 
جديد براي تبادل ارز صادركننده با واردكننده ايجاد مي شود. محمد الهوتي در 
گفت وگو با مهر از تصميم جديد »سامانه جامع تجارت« براي ايجاد پنجره اي 
جهت تعامل هر چه بيشتر صادركننده با واردكننده خبر داد و آن را راهكاري 
براي تسريع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه اين 
تدابير و تصميمات، تعامل بخش خصوصي و دولت را نشان مي دهد و البته 
صادركنندگان هم آمادگي دارند كه ارز را به كشور برگردانند و نه تنها اين را 
مطالبه به حق دولت مي دانند، بلكه خود را متعهد مي دانند كه در اين شرايط 
اقتصادي، ارز را سريع تر به كشور برگردانند؛ اما اين كار مستلزم آن است كه 
بسترهاي الزم از سوي مديران اجرايي كشور فراهم شود. عضو كميته ارزي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: اخذ ماليات از صادركنندگاني كه ارز را نياورده اند، هم اكنون بر اساس 

قانون بودجه سال 98 كل كشور، براي سال هاي 97 و 98 الزام آور است و سا 
زمان امور مالياتي اين بخشنامه را صادر كرده و بنابراين الزم االجرا است، اما 
نقد ديگري كه به اين بخشنامه وارد بوده آن است كه ساز و كار تشخيص عدم 
بازگشت ارز به سيستم اقتصادي كشور و برگرداندن آن از سوي صادركننده، 
مطابق با قانون در اختيار بانك مركزي است و بانك مركزي به روش هاي بهتري 
مي تواند شيوه هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعيين كند. به گفته او، بهتر 
بود كه تمام صادركنندگان به نوعي از معافيت سازمان امور مالياتي برخوردار 
مي شدند؛ مگر اينكه خالف آن ثابت ش��ود. او اظهار كرد: مشكل ديگر اين 
بخشنامه آن است كه سازمان امور مالياتي رسيدگي به دفاتر را شروع و پايان 
سال مالي لحاظ مي كند، در حالي كه با توجه به زمان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات كه اكنون 3 ماه است، به خصوص براي آن دسته از صادركنندگاني 
كه بهمن سال قبل به بعد، صادرات داشته اند، ارز حاصل از صادرات بايد در 

سال بعد )98( واريز شود و اين موضوع مشكل ساز مي شود.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي گفت: به دنبال كاهش روابط 
اقتصادي ايران و كره جنوبي پس از تحريم بسياري از شركت هاي موسوم 
به SME يا شركت هاي متوسط و كوچكي كه با ايران روابط داشتند، دچار 
ورشكستگي شدند. حسين تنهايي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به كاهش 
7۰ درصدي تجارت ايران و كره جنوبي پس از اعمال تحريم هاي امريكا اظهار 
كرد: فعاليت شركت هاي كره جنوبي به شكل و شيوه اي است كه كامال مستقل 
هستند و دولت نمي تواند فشاري بابت فعاليت آنها و روابطشان با شركت ها 
و كش��ورهاي ديگر وارد كند، اما شركت هاي بزرگ اين كشور كه عمدتا در 
زمينه خودروسازي، پتروشيمي و لوازم خانگي فعاليت دارند، با توجه به حجم 
روابطشان با امريكا، پس از تحريم هاي ايران از سوي اياالت متحده، مجبور 
به كاهش روابط تجاري شان با ايران شدند.او  با تأكيد بر اينكه كاهش روابط 
تجاري شركت هاي كره اي با ايران با وجود ميل و اراده آنها است گفت: حجم 
روابط برخي از شركت هاي بزرگ كره جنوبي با امريكا به اندازه اي است كه 25 

درصد تجارت آنها با ساير كشورهاي دنيا را شامل مي شود و اين در حالي است 
كه روابط تجاري آنها با ايران، تنها يك درصد از حجم تجارت آنها را تشكيل 
مي دهد؛ اين يعني حجم تج��ارت آنها با امريكا، 25 برابر حجم تجارت اين 
شركت ها با ايران است اما با وجود اين و با توجه به تمايل بسيار شركت هاي 
كره اي براي ادامه فعاليت تجاري شان با ايران، حجم تجارت شركت هاي اين 
كشور پس از تحريم هاي امريكا به ميزان 7۰ درصد كاهش يافت.او با اشاره به 
مشكالت پيش آمده در ادامه فعاليت تجاري شركت هاي كره جنوبي و ايران 
افزود: پس از تحريم، شركت هاي بزرگ اين كشور مجبور شدند با مالحظه 
بسيار زيادي به روابط تجاري با ايران نگاه كنند و از سوي ديگر 2 بانك بزرگ 
»ووري بانك« و »اينداستريال بانك«، مشكالت بسياري براي ادامه فعاليت 
با ايران داشتند؛ اين در حالي است كه شركت هاي حمل ونقل و كشتيراني 
بزرگ اين كشور نيز حاضر به ادامه روابط با ايران نبودند و بيمه كشتيراني آنها 

براي بارگيري به مقصد ايران نيز دچار مشكالت تحريمي است. 



15 جهان

تهديد پوپوليسم عليه بانك هاي مركزي جدي است

نگراني از نابودي استقالل فدرال رزرو
گروه جهان| 

تالش هاي دونالد ترامپ ب��راي اعمال نفوذ در بانك  
مركزي امريكا )فدرال رزرو( نگراني هاي گسترده اي 
را در ميان سياس��تگذاران حاضر در نشس��ت بهاره 
صن��دوق بين المللي پ��ول ايجاد كرد ت��ا جايي كه 
ماريو دراگ��ي رييس بانك مركزي اروپا، آش��كارا با 
ابراز نگراني در اين باره هشدار داد كه چنين اقدامي 
اعتبار خط مش��ي بانك مركزي امريكا را زير س��وال 

خواهد برد. 
فايننش��ال تايمز نوش��ته، اقتصاددان ها نگران اين 
مساله هس��تند كه نبود تهديد آشكار تورمي دست 
سياستمداران را براي در پيش گرفتن سياست هاي 
پول��ي انبس��اطي باز بگ��ذارد. مقام ه��اي حاضر در 
نشست بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
از اس��تقالل بانك مركزي امريكا دفاع كرده اند؛ آن 
هم پ��س از اينكه دونال��د ترامپ تالش ك��رد تا دو 
سياستمدار نزديك به خود را براي هيات مديره فدرال 
رزرو انتخاب كند. ترامپ همچنين خواستار كاهش 
نرخ بهره و آغاز مجدد سياس��ت هاي تسهيل كمي 
شده اس��ت. به اعتقاد ناظران، پافشاري غيرمعمول 
رييس جمهوري امري��كا براي كاهش ن��رخ بهره از 
دخالت دولت امريكا و احتمال نقض اصول بانكداري 

مركزي حكايت دارد. 
ماريو دراگي رييس بانك مرك��زي اروپا در اين باره 
گفت��ه: »اگر بانك مركزي مس��تقل نباش��د، مردم 
فكر مي كنند كه تصميمات سياس��ت پولي به دنبال 
توصيه سياسي اس��ت تا اينكه يك ارزيابي عيني از 
چشم انداز اقتصادي باشد.« اما اين تنها بانك مركزي 
اياالت متحده نيست كه استقاللش در معرض فشار 
سياس��تمداران قرار گرفته اس��ت. در ماه هاي اخير 
دولت هاي تركي��ه و هند هم فش��ارها بر بانك هاي 

مركزي را افزايش داده اند. 
ثارمن شانموگاراتنم معاون نخست وزير سنگاپور و 
رييس بانك مركزي اين كشور مي گويد: »پوپوليسم 
از چپ و راست به استقالل بانك هاي مركزي دست 
درازي مي كند. واقعيت اين اس��ت كه فشار سياسي 
يك ريسك واقعي براي بانك هاي مركزي ايجاد كرده 

و آنها را وادار مي كند كه نقش هاي جديد و شبه مالي 
بيشتري را برعهده بگيرند.«

اقتصاددان ها نگران هستند كه سرعت رشد اقتصادي 
و نبود ت��ورم، بانك ه��اي مركزي را با درخواس��ت 
هرچه بيشتر سياس��تمداران براي در پيش گرفتن 
سياست هاي تسهيل كمي مواجه كند. كنث روگاف 
آخرين س��خنران نشس��ت صندوق بين المللي پول 
و اقتصاددان ه��اروارد، هش��دار داده كه بانك هاي 
مركزي بطور سنتي قادر بودند كه هشدار دهند اگر 
استقالل شان نقض ش��ود، غول تورم از چراغ خارج 
خواهد ش��د، تهديدي كه اين روزها به دليل هزينه 
پايين رش��د در اقصي نقاط جهان چندان احساس 

نمي شود. همين مساله باعث شده كه نياز به استقالل 
بانك هاي مركزي كمتر از گذشته احساس شود. 

به نظر مي رسيد كه استقالل اغلب بانك هاي مركزي 
بزرگ يك دهه پيش و پ��س از كمك آنان به مقابله 
ب��ا بحران مالي تضمين ش��ده ب��ود. اما ب��ه موازات 
افزايش شديد كس��ري بودجه دولتي در اوايل دهه 
جاري، بانك هاي مركزي ب��ه تنها ابزار محرك هاي 
اقتصادي و تسكين وحشت بازار تبديل شدند. رييس 
بانك مركزي اروپا در واش��نگتن گفته: »بانك هاي 
مركزي بايد آزاد باش��ند تا بهترين شيوه كه سازگار 
با سياس��ت هاي آنها است را انتخاب كنند و اگر آزاد 
نباش��ند، پاس��خگو نخواهند بود و اي��ن چارچوب 

بانكداري مركزي از ده��ه ۱۹۸۰ ميالدي به بعد در 
هر جايي است.« ماريو دراگي با اين حال تاكيد كرده 
است تهديد مشابهي را براي استقالل بانك مركزي 

اروپا و دخالت در آن نمي بيند.
اكونوميس��ت ني��ز در گزارش��ي هش��دار داده ك��ه 
سياس��تمداران پوپوليست در كش��ورهاي مختلف 
اس��تقالل بانك مرك��زي را تهدي��د مي كنند و اين 
مساله آنقدر خطرناك است كه مي تواند دنيا را به يك 
بحران جهاني بكشاند. در بخشي از اين گزارش آمده: 
»ترام��پ به دنبال كاهش نرخ به��ره و اخراج رييس 
فدرال رزرو است. او مي خواهد استفان مور و هرمان 
كين را براي رياست فدرال رزرو معرفي كند كه هر دو 

از دوستان او هستند و هيچ صالحيتي براي مديريت 
ف��درال رزرو ندارند. در بريتاني��ا طرفداران برگزيت 
كفايت و انگيزه هاي بانك انگلس��تان را زير س��وال 
برده اند. در تركيه اردوغان يك طناب كشي تمام عيار 
با بان��ك مركزي به راه انداخته اس��ت. دولت نارندرا 
مودي در هند هم به جاي رييس اليق بانك مركزي 
يك كارمند داخلي منعطف را جايگزين كرده كه در 
آستانه انتخابات نرخ بهره را كاهش داده است. به نظر 
مي رس��د كه همه چيز به روزهاي ۱۹7۰ بازگش��ته 
اس��ت، روزهايي كه ش��اهد معضل سياسي شدن و 
سياست زدگي بانك هاي مركزي بوديم. پس از جنگ 
نظام ارزي برتون وودز دچار فروپاشي شد و بانك هاي 
مركزي نتوانستند تورم سركش را مهار كنند. چرا كه 
سياستمداران آن زمان، زير بار پذيرفتن هزينه هاي 
كوتاه مدت بيكاري نرفتند. به همين خاطر، قيمت ها 
در دو دهه س��ر به فلك كش��يد و زندگي براي مردم 
بسيار سخت شد. بسياري از كشورها درگير ابرتورم 
ش��دند و مردم آنها روز به روز فقير و فقيرتر ش��دند. 
در نهايت دولت ه��ا به اين باور رس��يدند كه بايد به 
بانك ه��اي مركزي اس��تقالل عمليات��ي بدهند. در 
دهه۱۹۹۰ در منطقه يورو، ژاپن و بريتانيا بانك هاي 
مركزي بط��ور قانوني مس��تقل ش��دند. در امريكا، 
كاخ س��فيد حتي از بحث درباره سياست هاي فدرال 
رزرو خودداري كرد و همين مس��اله باعث ش��د كه 
بحران جهاني س��ال 2۰۰۸-2۰۰7 تمام شود و نرخ 
تورم جهاني 4درصد باقي بماند. حاال اما پوپوليس��م 

اين دستاوردهاي را تهديد مي كند. «
اجالس بهاره مشترك صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني به ميزباني شهر واشنگتن امريكا با تمركز بر 
رش��د اقتصادي و مس��ائل تجاري برگزار شد. پيش 
از ش��روع نشست مش��ترك بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول نيز وزراي دارايي گروه2۰ در مالقات 
با يكديگر بر س��ر چگونگي تقويت رش��د اقتصادي 
و حل اختالفات تجاري گفت وگ��و كردند. صندوق 
بين المللي پول هش��دار داده است كه متوسط رشد 
اقتصادي امسال كش��ورهاي جهان به ضعيف ترين 

سطح خود طي يك دهه اخير خواهد رسيد.

دريچه

آسانژ ۷ ميليون دالر خرج روي 
دست اكوادور گذاشت

گروه جهان| دولت اكوادور ساالنه يك ميليون دالر 
بابت ميزباني از موسس سايت افشاگر ويكي ليكس در 
سفارتخانه اش در لندن هزينه كرده است. به گزارش 
نيويورك پس��ت، اك��وادور در مجموع ب��راي تامين 
هزينه هاي جوليان آس��انژ، موسس ويكي ليكس كه 
پنج شنبه پس از هفت سال بازداشت شد، ۶.۵ ميليون 
دالر پرداخته اس��ت. آس��انژ از اوت 2۰۱2 در سفارت 
اكوادور در لندن پناه گرفته بود. گفته شده، آسانژ 47 
ساله رفتاري توهين آميز در قبال كاركنان اين سفارتخانه 
داشته است. براساس گزارش ديلي ميل، بخش زيادي 
از ۶.۵ ميليون دالر صرف امور امنيتي شده و مابقي آن 
براي هزينه هاي درماني، غذا و شست وشوي لباس هاي 
آسانژ هزينه شده اس��ت.  اين افشاگر تيمي از وكالي 
امريكايي و انگليسي استخدام كرده تا مانع استرداد او به 
امريكا و مواجهه با اتهامات هك شوند. دولت سوئد هم 
تالش دارد تا دوباره اتهامات وارده آسانژ درباره تجاوز را 
كه ملغي ش��ده بود، به جريان بيندازد. در همين حال 
نشريه ديلي ميل اين پرسش را مطرح كرده كه آيا اخراج 
آسانژ به افشاگري هاي اخير عليه مورنو ارتباطي دارد يا 
خير. چندي پيش تصاويري از رييس جمهوري اكوادور 
در حال خوردن شاه ميگو در تختخواب هتلي، آن هم 
در شرايطي كه شهروندان كشورش از رياضت اقتصادي 
رنج مي كشند، منتشر شد. رييس جمهوري اكوادور 
آسانژ را مسبب اين رس��وايي خواند اما ويكي ليكس 
تكذيب كرد. فوريه هم بي��ش از 2۰۰پيام خصوصي 
و ايميل مورنو و همس��رش و همچني��ن تصاويري از 
تعطيالت تجملي خانوادگي آنها به اروپا فاش شده بود.

ضرب االجل   براي انتشار 
اظهارنامه مالياتي ترامپ

گروه جهان| دموكرات هاي مجلس نمايندگان امريكا 
به دونالد ترامپ ت��ا 2۳ آوريل براي تحويل اظهارنامه 
مالياتي اش مهلت دادند. به گزارش گاردين، پيش از اين 
دموكرات ها ضرب االجل قبلي ۱۰ آوريل را براي انتشار 
اظهارنامه مالياتي دونالد ترامپ تعيين كرده بودند اما 
چند روز پيش استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، 
گفت كه براي انتشار اين اظهارنامه نياز به زمان بيشتري 

براي ارزيابي مسائل ناشي از اين درخواست دارد.
ريچارد نيل، رييس كميته شيوه ها و تدابير در مجلس 
نمايندگان امريكا در نامه اي به چارلز رتيگ، كميسيونر 
س��ازمان خدمات درآمد داخلي وابس��ته ب��ه وزارت 
خزانه داري امريكا نوشته، چنانچه اين بار ضرب االجل 
جديد را رعايت نكند، اين كار را مخالفت با درخواست او 
تعبير خواهد كرد. به لحاظ قانوني، نيل اين اختيار را دارد 
كه از سازمان خدمات درآمد داخلي در دولت بخواهد 
اظهارنامه مالياتي هر شهروند امريكايي را منتشر كند. 
او تقاضا كرده جزييات مربوط به ماليات هاي شخصي 
و تجاري كه رييس جمهور امريكا براي يك دوره شش 
ساله پرداخته منتشر شود. نيل در نامه اش نوشته اختيار 
او براي طرح اين درخواست بي چون و چرا بوده و هيچ 
مساله قانوني پيچيده اي در برندارد. كاخ سفيد اعالم 
كرده از انتش��ار اين اطالعات مالياتي رييس جمهور 
خودداري خواهد كرد. ترامپ زمان كانديداتوري اش 
براي انتخابات از عرف معمول براي انتشار اظهارنامه 
مالياتي اش پيروي نك��رد. ميك مالواني رييس دفتر 
موقت كاخ س��فيد به فاكس نيوز گفته: »دموكرات ها 
هرگز رنگ اظهارنامه مالياتي ترامپ را نخواهند ديد.« 

روسيه: سياست مالي و پولي ما 
محافظه كارانه است 

گروه جهان| رييس بانك مركزي روسيه اعالم كرده 
ابزارهاي مالي الزم را براي مقابله با شوك هاي خارجي 
در اختيار دارد. الويرا نابيولينا گفته پيش بيني آنها اين 
است كه تحريم هاي غرب عليه روسيه باقي خواهد ماند. 
به گزارش تا س نيوز، الويرا نابيولينا رييس بانك مركزي 
روسيه، در حاشيه نشست ساالنه صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني در واش��نگتن گفته: »اگر حوادث 
خارجي اتفاق بيافتد و باعث نوس��ان بازارهاي خارجي 
شوند، از آنجايي كه بيش از يك بار وارد نوسان بازارهاي 
مالي شده ايم، يكسري ابزارها براي مقابله با آن داريم.« 
نابيولينا تصريح كرده: »آماده استفاده از اين ابزارها هستيم 
كه نحوه به كارگيري آنها بستگي به كانال هاي تاثيرگذاري 
عوامل منفي خارجي دارد.« رييس بانك مركزي روسيه 
گفته كه پيش بيني هاي اين بانك حاكي از باقي ماندن 
تحريم ها است. او گفته: »تحريم ها مي توانند تغيير كنند 
و واقعا بيهوده اس��ت كه در م��ورد چگونگي طرح هاي 
مختلف آن حدس و گمان داشته باشيم.« اين مقام ارشد 
روس��ي در ادامه افزوده: »كار ما اين است كه اطمينان 
دهيم محدوديت هاي خارجي حداقل تاثير را روي بازار 
مالي و اقتصاد ما دارند و به خاطر همين سياست پولي 
محافظه كاري را دنبال مي كنيم.« رييس بانك مركزي 
روسيه كه كش��ورش هدف تحريم كشورهاي اروپايي 
و امريكا قرار گرفته، گفته: »بانك ها و موسس��ات مالي 
روسي سياست هاي محتاطانه اي را در پيش مي گيرند 
و به خاطر اين معتقد هستيم كه مهم است در مقررات 
مالي هم محافظه كار باشيم؛ ضمن اينكه بانك هاي ما به 

اندازه كافي سرمايه دارند.«

 كره شمالي توان نظامي
و هسته اي خود را تقويت مي كند 
گروه جهان| رهبر كره شمالي با انتشار بيانيه اي تاكيد 
كرد با وجود پايبندي به خلع سالح هسته اي شبه جزيره 
ك��ره، توانمندي  هاي نظامي و توس��عه انرژي اتمي را 
تقويت خواهد كرد. به گزارش يونهاپ، كيم جونگ اون 
در اين بيانيه بر ضرورت افزايش توان دفاعي كشورش 
تاكيد كرده و گفته است: »تنها راه حفظ صلح، ارتقاي 
ظرفيت هاي نظام��ي قدرتمند و افزايش قابليت هاي 
دفاعي كشور اس��ت. با توجه به خطراتي كه تماميت 
ارضي كشور را تهديد مي كند پيونگ يانگ به افزايش 
قابليت ها و ظرفيت هاي نظامي خود ادامه مي دهد.« 
كيم با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان كره شمالي 
گفته روند فعلي مذاكرات صلح بسيار شكننده است 
وضعيت صلح پايدار نيست و توطئه هاي دشمنان براي 
حمله به كره ش��مالي هنوز پايان نيافته است. كيم در 
اين بيانيه از »استقالل نظامي« به عنوان يك شمشير 
قدرتمند براي دفاع از تماميت ارضي كشور ياد كرده و 
امريكا و متحدانش را به توطئه براي حمله به كره شمالي 
متهم كرده است. كيم همچنين بر ضرورت تامين انرژي 
كره شمالي تاكيد و گفته كشورش به دنبال راه اندازي و 
تقويت منابع انرژي برق  آبي، اتمي و دريايي است و اين 
هدف را دنبال مي كند. كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، 
پيش تر از امريكا خواس��ته بود ب��راي ادامه مذاكرات، 
سياست درستي را در پيش بگيرد. او گفته عالقه اي براي 
ديدار با ترامپ ندارد مگر اينكه امريكا شيوه درستي را 
دنبال كند. كيم همچنين به امريكا تا پايان سال جاري 
ميالدي مهلت داده تا تصميمات خود را در خصوص 

كره شمالي اتخاذ كند.

121 نفر در درگيري هاي ليبي 
كشته شده اند

گ�روه جه�ان| درگيري ها در نزديك��ي طرابلس 
پايتخت ليبي، به مرگ ۱2۱ نفر و زخمي شدن ۵۶۱ 
نفر منجر شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
سازمان جهاني بهداشت اعالم كرده، اين تعداد افراد از 
زمان آغاز حمالت تهاجمي اوايل ماه جاري ميالدي از 
سوي ژنرال »خليفه حفتر« به  منظور تصرف پايتخت 
ليبي كشته و زخمي شده اند. گفته شده، اين سازمان 
مايحتاج پزش��كي و نيروهاي امدادرسان بيشتري 
را به طرابلس اعزام كرده اس��ت. اين سازمان جهاني 
همچنين حمالت مكرر به نيروهاي امدادرس��ان و 
وسايل نقليه آنها را در درگيري هايي كه از چهارم آوريل 
آغاز شده، محكوم كرده است. نيروهاي ژنرال خليفه 
حفتر كه بخش هايي از شرق ليبي را تحت كنترل خود 
در آورده اند، در مقابل درخواست هاي بين المللي براي 
توقف درگيري با جنگجويان وفادار به گروه وفاق ملي 
مستقر در طرابلس كه تحت حمايت سازمان ملل قرار 
دارد، مقاومت كرده اند. دفتر امور بشردوستانه سازمان 
ملل اعالم كرده بي��ش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم 
در اين درگيري ها آواره شده اند و بيش از ۹۰۰ نفر از 
ساكنان مناطق درگير در پناهگاه ها زندگي مي كنند. 
دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 
پيش تر اعالم كرده بود سه نفر از پرسنل پزشكي اين 
دفتر كش��ته ش��ده و پنج آمبوالنس به علت شليك 
گلوله هاي انفجاري از كار افتاده اند. ليبي كه در شمال 
آفريقا واقع است از زمان اقدام نظامي تحت حمايت ناتو 
براي سرنگوني معمر قذافي در 2۰۱۱ صحنه آشوب و 

نآارامي بوده است. 
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چين و اروپا، فصل جديد 
روابط شرق و غرب

گروه جهان| س��فر يك هفت��ه اي »لي كيانگ« 
نخس��ت وزير چين به اروپا و شركت او در هشتمين 
ديدار رهبران چين با اروپاي مركزي و شرقي، نشان 
مي دهد پكن همزمان با تنش هاي سياسي و اقتصادي 
با امريكا، روي اروپا حس��اب ويژه اي باز كرده است.  
به گزارش ايرنا، لي كيانگ نخست وزير چين، شنبه 
در دوبروونيك كرواس��ي در آيين گشايش نهمين 
س��مينار اقتصادي و تجاري چين، اروپاي مركزي 
و ش��رقي كه با حضور رهبران ۱۶ كشور برگزار شد 
شركت و س��خنراني كرد. او در اين آيين با اشاره به 
رشد 2۱درصدي حجم تجارت چين با كشورهاي 
اروپاي مركزي و ش��رقي در سال گذشته ميالدي، 
همكاري هاي موف��ق دو ط��رف در بازارهاي طرف 
ثالث و در زمينه هاي اج��راي طرح كمربند و جاده، 
تاسيس��ات زيربنايي و فرهنگي را نشانه اي از روابط 
رو به رشد دو طرف عنوان كرد و آينده همكاري هاي 
مش��ترك را روشن خوانده است.  نخست وزير چين 
تمايل كشورش به سازگارسازي طرح كمربند و جاده 
با راهبردهاي كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي براي 
توسعه و گس��ترش و تعميق همكاري هاي »۱۶به 
عالوه ۱« را ابراز كرده اس��ت. لي كيانگ بر ضرورت 
تسهيل تجارت، شكل دهي زمينه هاي بيشتر تجارت، 
تعميق همكاري در سرمايه گذاري و ظرفيت توليد و 
ايجاد ارتباطات و پيوندهاي بيشتر تاكيد كرده است. 
نخس��ت وزير چين وضعيت اقتصادي كشورش را 
باثبات خوانده و اعالم كرده است چين براي تحقق 
رشد ۶ تا ۶.۵ درصدي اقتصاد تا آخر امسال اطمينان 
كاف��ي دارد. او گفته: »در اين راس��تا چين بازار خود 
را فعال ت��ر و محيط بازرگاني را بهبود مي بخش��د و 
تالش مي كند تا نوآوري به نيروي محركه اصلي رشد 
اقتصادي تبديل شده و سياست اصالحات و درهاي 
باز را در سطح باالتر به اجرا درآورد.« آندره پلنكوويچ 
نخست وزير كرواسي نيز به عنوان ميزبان اين نشست 
اب��راز اميدواري ك��رده كه طرفين در اين س��مينار 
همكاري اقتصادي و تجاري خود را تعميق بخشند. او 
از نخستين نمايشگاه بين المللي واردات چين كه در 
سال گذشته برگزار شد، استقبال كرده و آن را مولد 
فرصت ها براي كش��ورها خوانده است. يونان هم در 
اين مراسم بطور رسمي به سازوكار همكاري »۱۶ به 
عالوه ۱« پيوسته است. اتحاديه اروپا، اتريش، بالروس، 
سوييس و بانك بازسازي و توسعه اروپا نيز ناظران خود 

را براي اين ديدار اعزام كردند.

كوتاه از منطقه

 خروج سرمايه عربستاني ها
از تركيه 

يك روزنامه عربستاني نوش��ته، تعداد زيادي از 
س��رمايه گذاران عربستاني و اعراب خليج فارس 
س��رمايه هاي غيرنقدي خ��ود را از اس��تانبول 
بي��رون كش��يدند ك��ه دليلش سياس��ت هاي 
رييس جمهوري تركيه نس��بت ب��ه رياض بوده 
است. روزنامه سبق چاپ عربستان نوشته، درپي 
رفتارهاي غيرمحترمانه رج��ب طيب اردوغان 
و سياس��ت هايش درباره رياض، تعداد زيادي از 
عربستاني ها و شهروندان كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس و نيز وكالي آنها امالك و مستغالت 
خود در استانبول را فروختند. تركيه و عربستان 
سعودي روابط پر فراز و نش��يبي دارند؛ آنكارا از 
جمله در بحران تنش قطر و عربستان از حاميان 

اصلي دوحه به شمار مي رود. 

هشدار سيل در عمان 
وزارت آم��وزش و پ��رورش عمان اع��الم كرده 
به دليل احتمال وقوع سيل ناش��ي از باران هاي 
فصلي در اس��تان هاي شمالي كش��ور از جمله 
مسقط، مدارس و دانشگاه هاي عمان يك شنبه 
تعطيل ش��دند. به گزارش منابع خبري عماني، 
س��ازمان ملي هواپيمايي عمان هم هشدار داد 
يك شنبه و دوشنبه به علت وقوع بارش هاي شديد 
شركت هاي هواپيمايي بايد جانب احتياط را در 
نظر بگيرند. در روزهاي گذشته مناطق شمالي 
عمان شاهد باران هاي شديد و وقوع سيالب بود.

 انهدام 18مخفيگاه داعش
در غرب عراق 

۱۸ مخفيگاه و النه  زيرزميني عناصر داعش در استان 
االنبار عراق كشف و منهدم ش��د. به گزارش ايرنا، 
عمليات در منطقه اي در شمال جاده بين المللي و 
با مشاركت هوانيروز عراق انجام شده است. در اين 
عمليات همچنين شش دستگاه انواع خودرو و دو 
بسته انفجاري كشف و ضبط ش��د. از سوي ديگر 
ستاد عمليات استان صالح الدين با همكاري حشد 
شعبي نيز عمليات پاكسازي در جزيره تكريت را آغاز 
كردند. در اين عمليات چند تن از افراد تحت تعقيب 

به اتهامات تروريستي بازداشت شدند. 

 تفاهم نامه ارزي
كره جنوبي و امارات

بان��ك مركزي كره جنوبي اع��الم كرد به منظور 
مب��ادالت كاال با بان��ك مركزي ام��ارات پيمان 
دو جانبه پولي امضا كرده است. به گزارش العربيه، 
ارزش اين پيمان پولي در وهله نخست ۵.4ميليارد 
دالر است كه تا آوريل 2۰22 به اجرا در خواهد آمد. 
كره جنوبي اعالم كرده مذاكراتي در گذش��ته در 
اين باره با اماراتي ها انجام داده بودند و تفاهم نامه اي 
امضا شده بود اما اجراي آن به دليل اختالفات در 
مس��ائل قانوني به تعويق افتاده بود. كره جنوبي، 
موافقت نامه هاي ارز مبادله اي را با بيش از ۱۳2.۸ 
ميليارد دالر در بيش از هفت كشور، از جمله چين، 

كانادا و سوييس دارد.

وعده كمك 10ميليارد دالري امريكا به كاراكاس پس از مادورو

خروج ونزوئال از بحران يك دهه طول مي كشد
گروه جهان|

 »ونزوئال براي خروج از بحران حداقل به ۱۰س��ال زمان 
نياز دارد.« اين پيش بيني نااميدكننده صندوق بين المللي 
پول بر اساس وضع موجود اقتصاد اين كشور مطرح شده 
است، كشوري كه عالوه بر تحريم ها و فشارهاي سياسي، 
اين روزها به دليل قطع مداوم برق با شرايط وخيم تري 
دست به گريبان است. صندوق بين المللي پول در گزارش 
ساالنه خود ميزان كاهش توليد ناخالص ملي ونزوئال را 
براي سال جاري ٢۵ درصد، شاخص بيكاري را 44 درصد 

و باالخره تورم را ١٠ ميليون درصد ارزيابي كرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، الخاندرو ورنر مدير بخش 
امريكاي التين صندوق بين المللي پول، گفته: »فروپاشي 
اقتصادي ونزوئال س��نگين تر از آن اس��ت ك��ه اين نهاد 
پيش بيني كرده بوديم.« او كه در حاشيه همايش بهاره 
صندوق بين المللي پول در واشنگتن سخن مي گفت، افزود: 
»احتمال دارد توليد نفت كه درآمد اصلي ونزوئال است تا 
۶٠٠ هزار بشكه در روز كاهش يابد.« به گفته ِورنِر، عالوه 
بر ويراني نظام توليد و توزيع و مس��اله بدهي هاي كشور، 

مشكالت عظيم انساني نيز در ونزوئال شدت مي گيرد. 
مدير بخش امريكاي التين صندوق بين المللي پول گفته 
كه ونزوئال پيش تر هم با اين نوع مش��كالت مواجه بوده 
اس��ت اما نه همه در يك زمان. اين مقام ارشد صندوق 
بين المللي پول با تكيه ب��ه تجربيات قبلي اين صندوق 
درباره كشورهاي بحران زده، گفته است: »با بررسي موارد 

كم و بيش مشابه، مشاهده مي كنيم كه اكثر كشورها براي 
دستيابي دوباره به سطح زندگي قابل قياس با دوران پيش 
از بحران، معمواًل حدود ۱۰سال وقت صرف مي كنند.« 

    حمايت 10ميليارد دالري مشروط
در همين حال اي��االت متحده كه اقتص��اد ونزوئال را با 
تحريم هاي سنگين و گسترده روبرو كرده، مدعي شده 
در صورتي كه خوان گوايدو رهبر مخالفان ونزوئال كه خود 
را رييس جمهوري اين كشور خوانده به قدرت برسد بسته 
كمك تجاري ۱۰ميليارد دالري را در اختيار كاراكاس 
قرار خواهد داد. به گزارش راشاتودي، استيون منوچين 
وزير خزانه داري امريكا، در حاشيه همايش بهاره صندوق 
بين المللي پول در واش��نگتن گفته: »قصد داريم روي 
ايجاد يك كنسرسيومي حدود ۱۰ميليارد دالر تامين 
مالي براي امور تجاري كار كنيم كه براي دولت جديد در 

دسترس خواهد بود تا جرقه تجارت زده شود.« 
س��خنان اين وزير امريكايي چند روز پس از ميزباني او 
از پنجمين نشس��ت 2۰ وزير دارايي از گروه موسوم به 
»دوستان ونزوئال« مطرح مي شود. وزير خزانه داري امريكا 
گفته: »ما همچنان از ونزوئال در گذار به سوي يك دولت 
مشروع در كوتاه ترين زمان ممكن كه مطابق تمايالت 
مردم براي يك زندگي بهتر و آينده دموكراتيك باشد، 

حمايت مي كنيم.« 
منوچين گفته است كه مقام هاي امريكايي مساله كمك 

مالي به ونزوئال را با نمايندگان صندوق بين المللي پول 
)آي ام اف( و بانك جهاني در ميان گذاشتند. كريستين 
الگارد رييس صندوق بين المللي پول، هم با تاييد تلويحي 
اين طرح تاكيد كرده نظر مثبت اكثريت بزرگي از ۱۸۹ 
كشور عضو الزم است تا به اين بسته چراغ سبز نشان داده 
ش��ود. الگارد تاكيد كرده: »آي ام اف تنها از طريق اعضا 
رهبري مي شود بنابراين مساله تصميم گيري درباره ارايه 
كمك در صورتي كه دولت ونزوئال درخواس��تي داشته 
باشد، مطرح نيست. در واقع اكثريت بزرگي از اعضا بايد 
به لحاظ ديپلماتيك مقام هايي كه آنها به عنوان قانوني و 

مشروع در نظر مي گيرند، به رسميت بشناسند.«
صن��دوق بين المللي پ��ول پيش تر با مس��دود كردن 
دسترس��ي ونزوئال به پول هايش در اين صندوق اعالم 
كرد كه تا روش��ن شدن وضعيت سياسي در اين كشور، 

دسترسي دولت به پول ها مسدود خواهد ماند. 
بحران سياس��ي ونزوئال از ۱۰ژانويه 2۰۱۹ آغاز ش��د، 
درست زماني كه مجلس ملي ونزوئال، نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري 2۰۱۸، كه منجر به پيروزي نيكالس 
مادورو ش��د را نامعتبر خواند و خوان گوايدو را به عنوان 
رييس جمه��ور موق��ت معرفي كرد. تاكن��ون برخي از 
كش��ورهاي از جمله اياالت متحده گوايدو را به عنوان 
رييس جمهوري ونوزئال به رسميت شناخته اند. عالوه 
بر بحران سياس��ي، ونزوئال در دو س��ال اخير با بحران 
ش��ديد اقتصادي هم روبروست و تورم شديد به كمبود 

مواد خوراكي و اقالم ضروري انجاميده است؛ بطوري كه 
بنابر اعالم سازمان ملل متحد، فقط در دو سال گذشته 
حدود ۳ ميليون نفر از مردم ونزوئال به كشورهاي همسايه 

پناه برده اند.
فروپاشي اقتصادي ونزوئال بسيار سنگين  است. به گفته 
صندوق بين المللي پول اين احتمال وجود دارد كه توليد 
نفت كه درآمد اصلي ونزوئال است تا ۶٠٠هزار بشكه در روز 
كاهش يابد. در نتيجه عالوه بر ويراني نظام توليد مشكالت 
انساني نيز در ونزوئال شدت مي گيرد. در حالي كه مخالفان 
سوءمديريت دولت نيكالس مادورو را عامل بحران امروز 
اين كش��ور مي دانند، رييس جمهوري فعل��ي ونزوئال 
مي گويد كه كشورش قرباني يك توطئه بين المللي است 
و مخالفانش در داخل و خارج از كش��ور در پديد آمدن 
وضع موجود و ابرتورم مهارنش��دني دست داشته اند. او 

گزارش هاي صندوق بين المللي پول را رد مي كند و اين 
نهاد را ابزار دست سياست هاي واشنگتن مي داند.

اخيرا گزارش هايي مبني بر خ��روج حدود ۳۰ تن طال 
از بانك مركزي توس��ط دولت ونزوئال در س��ال گذشته 
منتشر شده است. دولت واشنگتن و كشور هاي مخالف، 
دولت ونزوئال را به تالش براي فروش ذخاير طالي ملي 
در خارج از كشور متهم كرده اند. همچنين اياالت متحده 
هر شركتي كه از ونزوئال طال خريداري كند را به تحريم 
تهديد كرده است. تحريم هايي كه امريكا عليه اين كشور 
وضع ك��رده اگرچه در ظاهر مقام��ات و دولت مادورو را 
هدف گرفته اما در واقع ايجاد فشاري مظاعف بر مردم اين 
كشور بحران زده است؛ كشوري كه بنا بر اعالم صندوق 
بين المللي پول براي خروج از بحران امروز به ۱۰ س��ال 

زمان نياز دارد. 
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عكسروز

چهرهروز

شهرام ناظري از كنسرت براي سيل زدگان گفت
ش��هرام ناظري كه قصد دارد كنسرتي را به نفع سيل زدگان برگزار كند، درباره اين اجرا توضيحاتي داد. او درباره كنسرتي كه مي خواهد دهم 
ارديبهشت ماه براي سيل زدگان برگزار كند به ايسنا مي گويد: من همراه با دانشگاه صنعتي شريف پيش قدم شدم با همكاري كانون موسيقي اين 
دانشگاه كنسرتي را به نفع مردم سيل زده لرستان؛ خوزستان و گلستان برگزار كنم. دوست داشتم اين كار در دانشگاه انجام شود چون دانشگاه وزنه 
و اعتباري دارد و مي تواند بيشتر مورد اعتماد مردم واقع شود. كنسرت به نفع سيل زدگان با همكاري موسسه ققنوس خواهد بود. او افزود: قصد 
دارم عوايد كنسرت در دانشگاه صنعتي شريف را در حسابي كه روي آن كنترل دارم، قرار دهم و بعد پول را در اختيار چند نفر از دانشجويان اين 
دانشگاه بگذاريم تا با حضور در مناطق سيل زده آن را هزينه كنند. شايد هم از تهران وسايل مورد نياز را تهيه و به مناطق آسيب ديده ارسال كرديم. 

بازارهنر

چرا »رحمان ۱۴۰۰« متوقف شد 
مديركل س��ينماي حرفه اي درباره توقف 
اكران فيلم س��ينمايي »رحمان ۱۴۰۰« 
توضيحات��ي اراي��ه داد. محمدرضا فرجي 
گفت: همه فيلم هاي سينمايي كه پروانه 
نمايش مي گيرند بناي ما بر حرفه اي بودن 
تهيه كننده و پخش كننده اس��ت و تاكيد 
دارم در طول س��ال هايي كه در اين سمت 
كار مي كنم چنين اتفاقي نيفتاده بود و همه 

تهيه كننده ها و پخش كننده ها به دليل اهميت موضوع 
قوانين را رعايت مي كنند. محمدرضا فرجي ادامه داد: در 
اكثر سالن ها فيلم »رحمان ۱۴۰۰« همان نسخه اي كه 
مورد تأييد ما بوده و اصالحات كامل انجام شده نمايش 
داده شده است، با توجه به اينكه بازرسان سازمان سينمايي 
معموالً به صورت تصادفي در سالن هاي سينمايي حضور 

پيدا مي كنند متاسفانه در هفته اخير متوجه 
شديم در برخي از سالن هاي سينما نسخه اي 
كه به صورت كامل اصالح نشده بود اكران 
شده است. او در پاسخ به اين سوال مبني بر 
اينكه اين اشتباه متوجه چه فردي است؟ 
توضيح داد: فعاًل از نظر حقوقي پخش كننده 
و تهيه كنن��ده بايد پاس��خگوي اين اتفاق 
باشند و ما هم در حال بررسي اين موضوع 
هستيم. فرجي تاكيد كرد: انتظار ما بر اخالق حرفه اي 
بودن تهيه كنندگان، پخش كنندگان و حتي كارگردان 
فيلم ها در اجراي ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي 
مصوب است و سينما نبايد به خاطر يك سهل انگاري دچار 
آسيب شود. اكران فيلم »رحمان ۱۴۰۰« طبق مفاد ماده 
۱۸ آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم متوقف شده است. 

»جن گير« به خانه هنرمندان مي آيد
فصل بهار سينماتك خانه هنرمندان ايران 
به فيلم هايي از ژانر وحشت اختصاص دارد. 
سينماتك خانه هنرمندان ايران در برنامه 
فصل بهار خود به نمايش فيلم هايي از ژانر 
وحشت خواهد پرداخت. سرآغاز برنامه هاي 
اين فصل، دوشنبه ۲۶ فروردين با نمايش 
فيل��م »جن گير« اث��ر ويلي��ام فريدكين 
محصول سال ۱۹۷۳ خواهد بود. پس از آن 

و در برنامه نمايش ارديبهشت، دوشنبه ۲ ارديبهشت فيلم 
»طالع نحس« به كارگرداني ريچارد دانر محصول سال 
۱۹۷۶ به روي پرده خواهد رفت. دوشنبه ۹ ارديبهشت 
فيلم »درخش��ش« اثر استنلي كوبريك محصول سال 
۱۹۸۰ به نمايش در مي آيد. دوشنبه ۱۶ ارديبهشت فيلم 

»ميزري« به كارگرداني راب رينر محصول 
سال ۱۹۹۰ به روي پرده مي رود. دوشنبه 
۲۳ ارديبهشت فيلم »ديگران« اثر الخاندرو 
آمنبار محصول سال ۲۰۰۱ به نمايش در 
خواهد آمد. دوشنبه ۳۰ ارديبهشت فيلم 
»حلق��ه« به كارگرداني گور وربينس��كي 
محصول سال ۲۰۰۲ به روي پرده خواهد 
رفت. در برنامه هاي خرداد ماه سينماتك 
خانه هنرمندان ايران نيز دوشنبه ۲۰ خرداد فيلم »داستان 
دو خواهر« اثر كيم جي وون محصول سال ۲۰۰۳ نمايش 
داده مي شود. در آخرين برنامه فصل بهار سينماتك خانه 
هنرمندان ايران نيز دوشنبه ۲۷ خرداد فيلم »كينه« به 

روي پرده خواهد رفت. 

جشنواره اروگوئه ميزبان ۴ فيلم ايراني
سي و هفتمين جشنواره بين المللي اروگوئه 
در امريكاي جنوبي ميزبان نمايش ۴ فيلم 

كوتاه و بلند از سينماي ايران خواهد بود.
فيلم »درساژ« به كارگرداني پويا بادكوبه در 
جديدترين حضور بين المللي خود در بخش 
رقابتي »كارگردانان جديد« جشنواره فيلم 
اروگوئه با فيلم هايي از كشورهاي برزيل، 
پرتغال، فرانسه، مكزيك، آرژانتين، روماني، 

چين، روسيه و صربستان به رقابتي مي پردازد. »درساژ« 
به تهيه كنندگي روح اهلل برادري و سميرا برادري پيش از 
اين در جشنواره هاي مهم و متعدد جهاني حضور داشته 
و جوايز معتبري از جمله تقدير ويژه هيات داوران بخش 
»نس��ل« جشنواره برلين و س��يمرغ بهترين فيلم اول 

جشنواره جهاني فجر را دريافت كرده است.
 در اين فيلم سينمايي علي مصفا، شبنم مقدمي، هوشنگ 
توكلي، عليرض��ا ثاني فر، عليرضا آقاخاني، س��يامك 

اديب، جالل فاطمي، لويي س��يفي، يسنا 
ميرطهماس��ب، باس��ط رضايي، به آفريد 
غفاريان، شايان فصيح زاده، رامبد مطلبي و با 
معرفي نگار مقدم به ايفاي نقش مي پردازند. 
پخش بين المللي اين فيلم بر عهده كمپاني 
دريم لب با مديريت نسرين ميرشب است.

اما در بخ��ش پانورام��اي فيلم هاي بلند 
بين الملل جشنواره اروگوئه، فيلم »بدون 
تاريخ، بدون امضا« به نمايندگي از سينماي ايران به روي 
پرده مي رود و در بخش رقابتي فيلم هاي كوتاه س��ي و 
هفتمين جشنواره فيلم اروگوئه نيز دو فيلم »وقت نهار« 
به كارگرداني عليرضا قاسمي و »در خالف جهت ساعت« 
)ايران، اسپانيا( ساخته پدرام يزداني به نمايش گذاشته 
خواهند شد. سي و هفتمين جشنواره فيلم »اروگوئه« 
از تاريخ ۱۷ تا ۲۸ آوريل )۲۸ فروردين تا ۸ ارديبهشت( 

برگزار مي شود.

جوزپه  باريالرو در گالري ساربان
نمايشگاه نقاش ايتاليايي در گالري ساربان 
افتتاح شد. نمايشگاه نقاشي هاي جوزپه 
سالواتوره باريالرو با عنوان »هويت اشكال« 
به كيوريتوري ايوان بيس��ولي در گالري 
س��اربان افتتاح شد. جوزپه باريالرو متولد 
١٩٨٨ در كاتان��زارو و فارغ التحصي��ل از 
مدرسه هنر سن جواني اين فيوره و آكادمي 
هنرهاي زيباي كاتانزارو اس��ت. سوزاندن 

چوب، شكافتن و كندن پوست آن و پوشاندن با اكرليك 
سوخته براي نشان دادن روح، جان و گذشته پيكر برجا 

مانده، از تكنيك هاي اين هنرمند در ارايه آثارش است.
ايوان بيس��ولي كيوريتور اين نمايش��گاه در بخشي از 
استيتمنت آن آورده است: گاه پيش مي آيد كه اثر يك 
نقاش جوان، به واسطه تكنيك يا جزيياتي خاص، بيننده 
را به هنرمندي در گذش��ته ارجاع دهد. اما نقاشي هاي 
باريالرو فقط به اين نگاه خالصه نمي شود. توانايي وي در 
به تصوير كشيدن سلسله عواطف، مخاطب را به گستره 

پهناوري از جهان مي كشاند. ويژگي بارز 
كار او در توانايي اش براي بيان اين عواطف 
نهفته است؛ ش��يوه اي كه به عميق ترين 
شكل، امكان نمايش احساسات را به هنرمند 
مي دهد. در »هويت اشكال«، حاصل الهام 
نقاش جوان ايتاليايي و مهارت او براي مواجه 
كردن ما با عمق اثرش به صورتي بداهه به 
هم مي رسند. همچنين مي توان هماهنگي 
ميان باريالرو با خصايص گوتيك آثار نويسنده آلماني، 
ارنست تئودور آمادئوس هافمن را به ويژه در مجموعه 
>قطعات شبانه< )١٨١٧-١٨١٦م( مشاهده كرد. اين 
نويسنده، نقاش و موسيقي دان آلماني با رمان هاي پرباري 
كه به واسطه حزن و اندوهي عميق به دل ها نفوذ مي كرد 
اين توانايي را داشت كه با كالم خود انسان ذاتا محدود و 
منزوي را به تصوير بكشد؛ مسائلي كه اين دو- باريالرو و 
هافمن- مطرح مي كنند به سنتزي تمجيدآميز از هويت 

روايي آنها بدل مي شود.

تاريخنگاري

محروميت از مزاياي خانواده سلطنتي
در تاريخ كمتر نامي از دختر رضاخان، فاطمه برده شده است؛ دختري كه اهميت چنداني 
به اصول و قواعد دربار و خاندان پهلوي نداد. با مردي امريكايي ازدواج كرد و زندگي متفاوتي 
در پيش گرفت. بيست و ششم فروردين ۱۳۲۹ وزارت دربار در اعالميه اي فاطمه پهلوي، 
فرزن��د رضاخان را به دليل ازدواج با ي��ك روزنامه نگار امريكايي در ايتاليا از تمام مزاياي 
خانواده سلطنتي محروم كرد. پيش از اين و در زمان رضاخان، دربار ايران طرحي براي 
ازدواج فاطمه با خسروخان قشقايي در دست داشت كه خانواده قشقايي تمايلي نشان 
ندادند و اين طرح با شكست مواجه شد. پس از درگذشت رضا خان، فاطمه ابتدا در مرداد 
۱۳۲۷ با يك روزنامه نگار امريكايي به نام »وينست لي هيلر« ازدواج كرد و از او صاحب يك 
دختر به نام رعنا و دو پسر به نام هاي كيوان و داريوش پهلوي هيلر شد. اين ازدواج موجب 
اعتراضاتي در ايران شد؛ چراكه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان ممنوع و ازدواج زن 
ايراني با تبعه ساير كشورها نياز به كسب اجازه قبلي از دولت ايران داشت. ناديده گرفتن 
اين دو مورد موجب شد تا فاطمه پهلوي از امتيازات خود محروم شود. با وجود آنكه هيلر 
مسلمان شد و نام خود را علي گذاشت ولي ورود به ايران مي توانست موجب دستگيري و 
محاكمه فاطمه پهلوي شود. از سوي ديگر دربار نيز نسبت به اين ازدواج روي خوشي نشان 
نداد چرا كه فاطمه پهلوي جشن ازدواج خود با هيلر را در پاريس و درست در روزي برگزار 
كرد كه دربار ايران به مناسبت خاكسپاري رضا خان عزاي عمومي اعالم كرده بود. بر خالف 
تمايل سپهبد رزم آرا كه از مطبوعات خارجي مي خواست كه اخبار مربوط به تشييع جنازه و 
عزاداري براي رضا شاه را پوشش دهند، اخبار اين ازدواج و همزماني آن با عزاداري به صورت 
بسيار پرسر و صدا انعكاس يافت. انعكاس اين اخبار مطبوعاتي در جريان ملي شدن صنعت 
نفت ايران صورت گرفت و موجب شد كه موضع شاه تضعيف شود. سرانجام دربار در سال 

۱۳۳۲ به فاطمه پهلوي و علي هيلر اجازه بازگشت به كشور را داد و برخالف پيش بيني ها 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. بعدها در مرداد ۱۳۳۸ فاطمه از هيلر طالق گرفت و در آبان 
همان سال با ارتشبد محمد خاتمي ازدواج كرد كه ثمره آن يك دختر به نام پري و دو پسر 
به نام هاي كامبيز و رامين خاتمي بود. محمد خاتمي در سال ۱۳۵۴ درحال كايت سواري 
در حوالي سد دز با كوه برخورد كرد و كشته شد؛ مرگي كه با شايعاتي تاييد نشده مبني بر 
دست داشتن ساواك و دربار در آن همراه بود. فاطمه پهلوي كه سال ۱۳۰۷ و ۳ سال پس 
از آغاز سلطنت رضاخان به دنيا آمد و دهمين فرزند او بود، سال ۱۳۶۶ در لندن درگذشت.

ايستگاه

»تك شاخ« برنده جشنواره 
فيلم بوئنوس آيرس شد

فيل��م  ه  ر ا جش��نو
بوئنوس آيرس ۲۰۱۹ با 
انتخاب برندگانش در ۶ 
بخش رقابتي شب پيش 
خاتمه يافت. به گزارش 
هالي��وود ريپورتر، »تك 
ش��اخ« س��اخته ايزابل 
دوپوئيس و تيم جراگتي 

به عن��وان بهترين فيلم بيس��ت و يكمي��ن دوره 
جش��نواره فيلم بوئنوس آيرس انتخاب ش��د. اين 
جشنواره ۱۴ آپريل برابر با ۲۴ فروردين با معرفي 
برندگانش در ۶ بخ��ش رقابتي به كار خود خاتمه 
داد. »تك ش��اخ« كه فيلمي مستند است زندگي 
پيتر گرودين موس��يقيدان را روايت كرده اس��ت. 
لويي گارل بازيگر سرشناس فرانسوي فيلم هايي 
چون »روياپردازان« كه پسر فيليپ گارل فيلمساز 
مشهور اس��ت نيز جايزه بهترين كارگردان را براي 
فيلمش »مرد وف��ادار« دريافت كرد. اين فيلم كه 
نخستين بار در تورنتو ديده شده بود روايتي جديد از 
عشق و مرگ و بزرگ شدن در خيابان هاي پاريس 
را روايت مي كند. برخي منتقدان اين فيلم را با آثار 
دوره مياني كاري فرانس��وا تروفو مقايسه كرده اند. 
در بخش رقابتي بين المللي كيتا نينوميا به عنوان 
بهترين بازيگر مرد براي فيلم »ما زامبي هاي كوچك 
هستيم« و اال اسميت براي فيلم »ري و ليز« به عنوان 
بهترين بازيگر زن انتخاب ش��دند. جايزه بهترين 
موسيقي متن نيز به »مونوس« ساخته آلخاندرو 
الندس اهدا شد. جايزه ويژه داوري نيز به »كوسه ها« 
از اوروگوئه رسيد كه درامي نوشته لوچيا گاريبالدي 
به عنوان نويس��نده و كارگردان است. اين فيلم كه 
درباره كشف دنياي بزرگسالي است نخستين بار در 

جشنواره ساندنس ۲۰۱۹ ديده شد.

 آنجلينا جولي و برد پيت 
رسما جدا شدند
بازيگر مشهور سينماي 
جهان كه جدايي ش��ان 
مدت ها خبرس��از شده 
بود، به صورت رس��مي از 
هم جدا شدند. به گزارش 
پيپل، در حالي كه بيش 
از ۲ س��ال و ني��م از آغاز 
روند جدايي زوج مشهور 

برنجلينا مي گذرد، س��رانجام پرونده طالق آنها در 
دادگاه نهايي شد. دادگاهي در لس آنجلس حكم داد 
كه جولي ۴۳ ساله و پيت ۵۵ ساله اكنون به عنوان 
افرادي مجرد شناخته مي شوند. اين به آن معناست 
كه آنها اكنون رسمًا مجرد شناخته مي شوند و حق 
ازدواج مجدد را دارند اما هنوز درباره برخي مسائل 
مالي بايد رأي دادگاه صادر شود. اين در حالي است 
كه هر ۲ نفر آنها بر اين تاكيد دارند كه بهترين شرايط 
براي فرزندانشان در نظر گرفته شود. فرزندان آنها 
شامل مدوكس ۱۷ ساله، پكس ۱۵ ساله، زهرا ۱۴ 
ساله، شيلو ۱۲ ساله و دوقلوهاي ۱۰ ساله ويوين و 
كناكس هستند. پيت و جولي با بازي در فيلم »خانم 
و آقاي اسميت« در سال ۲۰۰۵ با هم آشنا شدند و 
اندكي بعد زندگي مشتركشان را شروع و سال ۲۰۱۴ 
به صورت رس��مي ازدواج كردند. آنها در سپتامبر 
۲۰۱۶ راهي دادگاه شدند تا از هم جدا شوند. جولي 
تقاضاي طالق كرده بود و اختالقات غيرقابل حل را 
دليل اين جدايي خوانده بود. از آن زمان پرونده اين 
زوج بارها در دادگاه مطرح شد تا مسائل مربوط به 
حضانت و مس��ائل مالي حل و فصل شود. در ژوئن 
۲۰۱۸ نيز دادگاه برنامه مالقات پيت با فرزندانش را 
تعيين كرد. اين برنامه شامل حال مدوكس نمي شد 
چون از نظر دادگاه او به سني رسيده است كه بتواند 

درباره ديدار با پدرش خودش تصميم بگيرد.

میراثنامه

ريل ماشين دودي قجري شهرري، رها در گوشه خيابان 
برخالف پيش بيني هاي كسبه منطقه امامزاده عبداهلل تهران، حاال خط ريل قاجاري قرار 
گرفته در پياده روي خيابان فداييان اسالم نه زباله داني شده و نه معتادها دور آن نشسته اند، 

فقط يك خط ريل زنگ زده قاجاري است، بدون هيچ حاشيه و حرف اضافه!
اواسط اسفند س��ال قبل بود كه كارگران شهرداري در زمان انجام عمليات عمراني در 
خيابان فداييان اس��الم و درست مقابل امامزاده عبداهلل ش��هر ري، به حدود ۴۰ متر از 
ريل ساده قطار برخورد كردند كه ري شناسان و كارشناسان ميراث فرهنگي آن را ريل 
اولين ماشين دودي در تهران يعني همان »نخستين خط ترامواي تهران« مي دانند كه 
سال ۱۲۶۱ خورشيدي در دوره ناصرالدين شاه ساخته شد و امتياز آن را يك مهندس 
فرانسوي به نام »مسيو بواتال« به نمايندگي يك شركت بلژيكي از ناصرالدين شاه گرفت. 
هر چند كه پيش بيني هاي كسبه اين مسير تاريخي در شهرري درست از آب درآمد؛ 
»برويد بعد از نوروز بياييد، ببينيد به كدام يك از قول هايشان عمل كردند، فقط همين 

خط ريل مي ماند و خودش«.
با كشف اين خط ريل حرف ها و نقشه هاي زيادي براي حفاظت از آن برنامه ريزي و مطرح 
شد، ۲۲ اسفند محسن شيخ االسالمي- معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي 
اس��تان تهران- اعالم كرد: »در نخستين قدم اين مسير و ريل هاي مشخص شده بايد 
مرمت شوند و با كمك دستگاه هايي مانند شهرداري، ماشين دودي به صورت نمادين 
در كنار همان پايه قرار گيرد، چون ريل به دست آمده با آن ماشين هويت پيدا مي كند.« 
معصومه پورنظري، شهردار ناحيه يك شهر ري هم ۲۴ اسفند توضيح داده بود: با توجه به 
اينكه محور فداييان اسالم از محورهاي اصلي شهر ري است تصميم گرفته شد تا نسبت 
به بازسازي پياده روي خيابان فداييان اسالم اقدام شود، كه در همان مراحل ابتدايي كار با 
كندن كف پياده رو، ريل ماشين دودي مشخص شد و در بازديدي كه شهرداري منطقه 
۲۰ نيز از ريل ها داشت، تصميم گرفته شد تا ريل ها حفظ شوند و داخل ريل از ماسه پر 

شود، همچنين ماشين دودي از مترو شهرري به اين منطقه منتقل شود.
در اين شرايط موقعيت براي ورود گردشگران به اين منطقه مي تواند باز شود. تصميم 

شهرداري و ميراث فرهنگي بر حفظ آثار است، بنابراين بايد نسبت به مرمت و بازسازي 
ريل اقدام شود، اگر ميراث فرهنگي طبق قولي كه داده است تا پايان سال بتواند بازسازي 
را به سرانجام برساند، شهرداري نيز ُبتن ريزي در پياده رو را با طرح نقاشي ايراني- اسالمي 
اجرا مي كند.« اكنون بيش از يك ماه از آن كش��ف و همه حرف ها و قول هايي كه براي 
حفاظت از اين ريل قاجاري مطرح شده اند، مي گذرد. حاال فقط يك جدول فاصله بين 
پياده رو و ريل كشف شده است و ديگر هيچ نشانه اي از ُبتن ريزي هايي كه قرار بود طرح هاي 
ايراني- اسالمي داشته باشند هم نيست. امير مصيب رحيم زاده، مدير اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري شهر ري، درباره  آخرين اقدامات براي حفاظت از اين ريل 
قاجاري به ايسنا مي گويد: وضعيت ريل تثبيت شده است، از اين به بعد قرار است اقدامات 
حول قرار گرفتن ماش��ين دودي از مترو شهرري در اين مكان و نصب تابلوي معرفي و 

مرمت و بازسازي اين اثر تاريخي باشد.

واكنش قلعه نويي به برخورد فرهاد مجيدي 

برانكو: همه مي خواهند قهرمان ايران را پايين بكشند

سرمربي تيم فوتبال سپاهان با انتقاد از 
نحوه برخورد فرهاد مجيدي در جريان 
بازي با اس��تقالل گفت: بعد از شكست 
دادن سپاهان جوري سرمربي خود را باال انداختند 
كه انگار قهرمان آسيا شده اند. امير قلعه نويي در مورد 
تقابلش با استقالل و باخت در ثانيه هاي پاياني يادآور 
ش��د: معمواًل باخت تلخ اس��ت به خصوص اين نوع 
باخت. به استقاللي هاي تبريك مي گويم. او بدون نام 
ب��ردن از فرهاد مجيدي از اتفاقاتي كه بين او و مربي 
اس��تقالل رخ داده بود گاليه كرد. قلعه نويي گفت: 
وقتي استقالل را در آزادي برديم به اعضاي اين تيم 
خسته نباشيد گفتم. اينجا هم باختيم به آنها تبريك 
گفتم. بايد حرمت نگ��ه داريم. همه چيز برد و باخت 
نيست. اين بر حس��ب شعور و تربيت خانوادگي من 
بوده اس��ت كه به استقاللي ها تبريك گفتم. فوتبال 

اين مسائل را مي طلبد.
وي تاكيد كرد: خوشحالم سپاهان تبديل به تيمي 

شده اس��ت كه وقتي تيم ها باالي ۱۰۰ ميليارد ما را 
مي برند، مرب��ي خود را باال مي اندازند و انگار قهرمان 

آسيا شده اند. خوشحالم س��پاهان به چنين تيمي 
تبديل شده است.

سرمربي پرسپوليس مي گويد نتايج ديدارهاي آينده اين 
تيم نامعلوم است و همه مي خواهند قهرمان ايران را پايين 
بكشند. برانكو ايوانكوويچ، سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس 
در حاشيه تمرين روز يكشنبه اين تيم اظهار كرد: بابت برد 
ديشب خيلي خوشحال هستم. نتايج االن براي ما خوب 
ش��ده و به درد ما خورد. ما در اين بازي حساس از نتايج 
ديگر استفاده كرديم ولي هنوز با قهرماني دور هستيم و 
۵ بازي و ۱۵ امتياز باقي مانده است. نتايج هر بازي براي 
ما نامعلوم است چون همه دوست دارند قهرمان كشور 
را پايين بكشند. حتي ديديد كه ذوب آهن مقابل پيكان 
بدون پنج، شش بازيكن اصلي اش به ميدان رفت. قبل از 
بازي داربي هم گفتم كه هدف مان پيروزي در همه بازي ها 
تا آخر فصل است. او افزود: بازيكنان در لحظاتي از بازي 
فوق العاده بودند اما به جاي اينكه با يكي دو گل بيشتر و 
با آرامش بازي را تمام كنيم، اجازه داديم حريف به بازي 
برگردد و بازي تا آخرين دقايق نامعلوم باشد. از طرفي هم 
خوشحالم و از هواداران مان راضي هستم. خوشحالم كه از 
همان دقايق اول كه گل خورديم، ما را تشويق كردند و آنها 
بودند كه ما را به سمت پيروزي هل دادند. آنها يك بار ديگر 
نشان دادند كه بهترين هوادار هستند. سرمربي پرسپوليس 
درباره تقابل با ذوب آه��ن و علي منصوريان بيان كرد: از 
زماني كه من در پرسپوليس هستم، نتوانستيم ذوب آهن 
را در اصفهان شكست دهيم و بازي سختي داريم. نتايج 

ذوب آهن نشان مي دهد كه چه عملكرد خوبي در نيم فصل 
دوم كسب كردند. آنها نتايج عالي در ليگ برتر و عالي تر در 
ليگ قهرمانان آسيا به دست آوردند. طبيعي است آنها 

مقابل ما خوشحال باشند.
برانكو درباره پيش فاصله ۵  امتيازي پرسپوليس با تيم 
دوم جدول رده بن��دي، تصريح كرد: مي دانيم كه تا آخر 
فصل كارمان سخت اس��ت. بازي بعدي مان با ذوب آهن 
و بازي خانگي مان با ماشين سازي هم سخت است. بازي 
با تراكتورس��ازي هم جاي خ��ود دارد. او در ادامه درباره 
مشكالت مالي پرس��پوليس و انتظار اين تيم براي واريز 
پول از سوي فيفا به حساب باشگاه، توضيح داد: طبيعي 
است كه مشكل مالي وجود دارد. بازيكنان هم اين مشكل 
را دارند. آنها مي دوند و تالش مي كنند و االن صدر جدول 
هستند ولي وضعيت مالي خوب نيست. اواخر ليگ است 

و اميدوارم كادر مديريتي جديد بتواند راه حلي پيدا كند 
تا اين مشكل حل شود. سرمربي پرسپوليس در واكنش 
به اظهارنظر بازيكنان مبني بر اينكه اعضاي هيات مديره 
باشگاه را نمي شناسند، اظهار كرد: احتماالً بازيكنان به جز 
عرب و كاشاني، كادر جديد مديريتي را نمي شناسند. من 

هم فقط اين دو نفر و آقاي نبي را مي شناسم.
برانكو در ادامه صحبت هايش درباره وضعيت مالي بهتر 
مدعيان ديگر نسبت به پرسپوليس گفت: متأسفانه از اين 
لحاظ آنها باالتر از ما هستند. آن قدري كه شنيده ام، حقوق 
آنها به موقع پرداخت مي شود؛ اما بازيكنان من عشق شان 
به هواداران و باش��گاه را ثابت كردند كه اين بدون قيمت 

است و نمي توان براي آن پول داد.
او درباره اظهارنظر جعفر كاش��اني، رييس هيات مديره 
پرسپوليس مبني بر اينكه موفقيت هاي باشگاه به خاطر 
مديريت آن است، توضيح داد: من نقشي در قهرماني ها 
نداشتم بلكه بازيكنان داشتند. آنها سزاوارتر بودند و در كنار 
هواداران به قهرماني رسيدند. آقاي كاشاني فوتباليست 
پيشين ايران است كه هميشه در فوتبال است و تجربه دارد. 
او به آقاي طاهري و گرشاسبي كمك زيادي كرده و به عرب 
هم كمك مي كند. طبيعي است كه او مي تواند اظهارنظر 
خودش را داشته باشد. اينكه من را دوست داشته باشد يا 
نه مهم نيست ولي بايد براي زحمات او براي فوتبال ايران و 

پرسپوليس ارزش قائل شويم.

ورزشي
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