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عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور با اشاره به آثار 
مخرب س��يل هاي اخير در كش��ور، گفت: سيلي كه 
آمد موجب آبگرفتگي شد كه در اين شرايط آب، برق، 
گاز و تلفن قطع مي ش��ود و در اغلب مناطق راه هاي 
مواصالتي بين ش��هري و بين روستايي تخريب شد. 
درميان اس��ترس و نگراني مردم نياز به تخليه برخي 
مناطق بود كه تخليه اين جمعيت و نحوه مشاركت، 
امدادرس��اني و كمك رس��اني و تجهيزات��ي كه بايد 
تهيه كنيم ش��رايطي را پيش مي آورد ك��ه با توجه 
به گس��تردگي موضوع كمترين اق��دام و تامين كار 

ساده اي نيست.
وي در گفت وگو با راديو با بيان اينكه زماني كه زلزله 
مي آيد، در يك استان و يك منطقه خاص است پس از 
همه كشور نيروها را بسيج مي كنيم و در محل مستقر 
مي شويم، افزود: اما وقتي س��طح پوشش ۲۴ استان 
اس��ت و اكنون بيش از ۵۰۰ روستا و شهر درگير اين 
موضوع هستند كمك رس��اني و تجهيز امكانات كار 
بسيار سختي است اما با همكاري مشفقانه و دلسوزانه 
همه دستگاه ها تا االن مش��كلي در خدمات رساني، 
تامين و امدادرساني نداريم اما رساندن اين محموله ها 
و خدم��ات در برخ��ي از مناطق مانند لرس��تان كه 
به خاط��ر قطعي جاده ه��ا و راه ها و شكس��تن پل ها 
به صورت زمين��ي امكان پذير نيس��ت و بايد هوايي 
و از طري��ق هلي كوپت��ر انجام ش��ود. هلي كوپتر هم 
محدوديت پروازي در س��اعات خاص دارد ولي تمام 
تالشمان را كرديم كه راه هاي بين شهري بازگشايي 
شود كه انمام شده اس��ت و راه هاي روستايي هم در 
حال كار است كه ما ان شاء اهلل خدمات را به نحواحسن 
برسانيم.  وزير كشور با تاكيد بر اينكه با هدف گذاري 
كه انجام ش��د، خس��ارات هاي جاني را ب��ه حداقل 
رسانديم، گفت: جان يك نفر هم براي ما مهم است اما 
به هرحال اين حادثه مي توانست بسيار شديدتر از اين 
باشد و اگر تخليه ها، پيش بيني ها و اقدامات به موقع 

انجام نمي شود آمار بسيار بيشتر مي شد.
رحماني فضلي درخصوص آمار كشته شدگان سيل 
اخير گفت: آمار نهايي ۵۶ نفر از كل كش��ور گزارش 
داده ش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: دول��ت قول تامين 
خسارت هاي مالي را داده است و برآوردها به سرعت 

درحال انجام است و حتما هم تامين مي شود. 
قائم مقام ستاد مديريت بحران گفت: آنچه مهم است 
و مقام معظم رهبري هم تاكيد داشتند خسارت هاي 
روح��ي و رواني و آس��يب هاي اجتماعي اس��ت كه 

بايد در اطالع رس��اني و نوع قض��اوت، داوري و بيان 
مراقبت كنيم. مردم در شرايط سختي از نظر روحي 
به س��رمي برند و اين موارد در آخرين جلسه ستاد كه 

ديروز تشكيل شد مورد توجه قرار گرفت.
وزير كش��ور در ادامه به جلس��ه روز گذش��ته ستاد 
مديريت بحران اش��اره ك��رد و گفت: رز پنج ش��نبه 
بعدازظهر جلسه اي تشكيل شد و در اين جلسه همه 
اعضا بودند و مقرر شد كه تمام دستگاه ها خسارت ها، 
آسيب هايي كه داشته اند تا روز يك شنبه حداكثر با 
برآورد دقيق و زمانبندي مطلوب و مناسب ارايه دهند 
تا ما جمع بندي و ابالغ كنيم. دولت هم سعي خواهد 
كرد منابع را تامين كند و اگر محقق نشد بايد مجلس 
به كمك بيايد و به هر ترتيبي ش��ده با اولويت دادن 
اين منابع و هم با تامين منابع جديد بايد به س��رعت 

مشكل را حل كنيم. 
وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: بي��ش از ۶۰ هزار نفر 
در اماكن موقت به س��ر مي برند و شايد باز هم نياز به 

تخليه برخي مناطق داشته باشيم.
وي افزود: درخوزس��تان ۹۶ روستا را تخليه كرديم و 
اسكان موقت كار بسيار سختي اس��ت. خيلي از اين 
افراد هم به محل اصلي زندگي خود بازمي گردند كه 

نياز به بازسازي و برخي نوسازي كامل دارند. 
وزير كش��ور در خص��وص مطالب مطرح ش��ده در 
فضاي مجازي نيز گفت: اينكه ۷۲ س��اعت به برخي 
نقاط غذا نرسيده اس��ت عدد بزرگي است. درواقع در 
ارسال محوله ها به برخي نقاط مشكل داشتيم مانند 
پلدختر در اس��تان لرستان و يك ش��ب در محاصره 
سيل بودند كه همه شايعات فضاي مجازي به دنبال 
تهييج و تحريك افكار عمومي بودند كه در اين مناطق 
قرار است فاجعه انساني رخ دهد و تعداد كشته ها زياد 
است. اقدام به موقع و اطالع رساني به موقع و همكاري 
و مش��اركت مردم، ما آن ش��ب حتي يك مورد هم 
خسارت انساني نداشتيم اما رساندن امكانات در آن 

شرايط كار سختي بود.
قائم مقام س��تاد مديريت بحران گف��ت: تصور مردم 
بايد از س��تاد بحران درست شود. س��تاد بحران يك 
نهاد اجرايي مس��تقل نيست س��تاد بحران متشكل 
از س��ي دستگاه اس��ت كه اين دس��تگاه ها در مواقع 
خاص و ش��رايط ويژه بحراني دور هم جمع مي شوند 
و اقداماتي انجام مي دهند . بودجه اختصاصي در قالب 
س��ازمان دارد. در كنار آن قانون گذار دو تا سه درصد 
از بودجه هاي كل كشور را تحت عنوان ماده ۱۰ و ۱۲ 

اختصاص داده به بحران كه يكي براي پيش��گيري و 
ديگري ب��راي اقدام و جبران اس��ت كه متناس��ب با 
شرايط هزينه مي شود. زماني كه در ديوان محاسبات 
بودم و تفريغ بودجه را انجام مي داديم هميشه بخش 
كمي به اين موض��وع اختصاص مي ياف��ت االن هم 
متاسفانه به همين شكل است كه يا به دليل كاهش 
درآمد يا اولويت هاي ديگر اين مس��اله تامين نشده 
است اما اين موضوع نافي وظايف دستگاه هاي اجرايي 
مربوطه نيست مثال اليروبي رودخانه ها، بهينه سازي 
س��دها و جلوگيري از س��اخت و س��از در حاش��يه 
رودخانه ها و تخري��ب خانه هاي غيرمج��از بر عهده 
وزارت نيرو اس��ت . وزارت نيرو هر ساله اليروبي ها را 
انجام مي دهد اما به دلي��ل حجم زياد رودخانه ها نياز 
به منابع بيشتري دارد. زه كشي، كشت در مراتع باال 
و جلوگيري از تخريب جنگل برعهده جهادكشاورزي 

است كه بايد پيگيري كند. 
وي درخصوص كمك هاي كشورهاي خارجي ادامه 
داد: امكانات و منابع ما و دري��اي بيكران رحمت كه 
همان مردم هس��تند در هرلحظه ما را ياري دادند اما 
ما از امكاناتي كه مردم و دوستداران در خارج از كشور 
استقبال مي كنيم. درست است كه تقاضا نكرده ايم اما 
از كمك ها و خدمات مردم كشورهاي ديگر استقبال 
مي كنيم و از آنها سپاسگزاريم اما سياست هاي امريكا 
مانع از نق��ل و انتقاالت مالي و تجهي��زات و امكانات 
شدند كه اين مساله غيرانس��اني و تهديد انسان ها و 
سالمت انسان ها است و قابل بخشش نيست. از طرف 
ديگر بياني��ه و اطالعيه مي دهد ك��ه امريكا آمادگي 
كمك دارد. ما كمك آنها را نمي خواهيم ش��ما ش��ر 
مرسان، بگذار ديگران خير برسانند. به هرحال همه 
اينها براي داوري، قضاوت و نگاه افكار عمومي جهاني 
نسبت به كش��ور ما ايران الزم است و آنها بايد بدانند 
كه كش��ورهايي كه دم از حقوق بش��ر، دموكراسي و 
انسانيت مي زنند، در بحراني به اين عظمت مانع كار 
مي شوند و ما قبال هم شاهد چنين اعمالي بوديم. بنده 
به عنوان س��تاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در زمان 
تحريم ه��ا، ادعاها مي كردند كه كم��ك مي كنند اما 
مانع از انتقال تجهيزات الزم براي كشف مواد مخدر 

مي شدند. 
وزير كش��ور در پاي��ان گفت؛ لطف خداون��د همواره 
ش��امل حال ما بوده و اينها آزمايش الهي اس��ت كه 
دشمنان ما بيشتر شناخته ش��وند و ما هم ان شاء اهلل 

بيشتر همديگر را درك و با هم همكاري كنيم.

وزير كشور: دولت متعهد به تامين خسارات  مالي است
احسان سلطاني|

تحلیلگر      اقتصادي|
مهم ترين رويداد اقتصادي س��ال ۱۳۹۷، ش��وك ارزي 
با افزايش بيش از ۳ برابري نرخ ارز محس��وب مي ش��ود. 
شوك ارزي س��ال ۱۳۹۷ كه ش��دت آن در تاريخ كشور 
بي سابقه اس��ت، از اين رو تاثيرات نامطلوب شديدي به 
همراه دارد كه در فاصله نسبتا كوتاهي نسبت به شوك 

ارزي قبلي اتفاق افتاده است.
ارزش واردات كش��ور در س��ه ماهه منتهي به بهمن ماه 
س��ال جاري ۴۲ درصد نسبت به مدت مش��ابه در سال 
قبل تنزل ياف��ت. نظر به كاهش تقاض��اي ارز خارجي و 
موازنه تج��اري مثب��ت در ماه هاي پاياني س��ال جاري، 
عمال بايس��تي قيمت ارزهاي خارجي پايي��ن مي آمد، 
اما كاه��ش عرضه ارز توس��ط دول��ت )افزاي��ش ذخائر 
ارزي و كاهش درآمده��اي ارزي نفت��ي(، فعاليت هاي 
سوداگرانه و سفته بازانه و عرضه قطره چكاني ارز توسط 
صادركنن��دگان منجر به كمب��ود مصنوع��ي در بازار و 
افزايش ۳۰ درص��دي نرخ ارز ش��ده اس��ت. در اقتصاد 
ايران س��ه گانه ناممكن ارزي )۱( تنگناي عرضه: دولت 
)كه تامين كننده اصلي ارز اس��ت( در بازار دخالت نكند 
و صادركنندگان ارز را احت��كار كرده و عرضه نكنند؛ )۲( 
فشار و تحريك تقاضا: واردات كاالها و خروج ارز و سرمايه 
آزاد باشد و هيچگونه محدوديتي بر تقاضا اعمال نگردد. 
سوداگران و سفته بازان و لش��كري از عوامل و ذي نفعان 
در جه��ت تحريك تقاضاي ارز به ش��دت فعال باش��ند؛ 
)۳( ثبات قيمت ارز و توقف رشد مس��تمر آن، به موتور 
محرك اس��تمرار افزايش ن��رخ ارز و خلق ت��ورم تبديل 
شده اس��ت. نظر به اينكه هزينه بنگاه هاي شبه دولتي و 
شبه خصوصي صنعتي-معدني و به ويژه پتروشيمي ها، 
فوالدي ها و معادن بزرگ، متناس��ب ب��ا افزايش قيمت 
فروش حداقل دو برابري آنها باال نرفته است، اين بنگاه ها 
با برخورداري از رانت افزايش نرخ ارز به درآمدهاي كالن 
دس��ت يافته اند. س��ود )قبل از ماليات( فق��ط ۱۸ بنگاه 
پتروش��يمي/فوالدي/معدني در س��ال ۱۳۹۷ به حدود 
۶۵ هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد كه قابل مقايسه 
با كل بودجه رفاهي كش��ور به ميزان ۷۴ ه��زار ميليارد 
تومان، آموزش و پژوه��ش به ميزان ۵۰ ه��زار ميليارد 
تومان و دفاع��ي و امنيتي ب��ه ميزان ۴۳ ه��زار ميليارد 
تومان اس��ت. در نتيجه تنزل ارزش پ��ول ملي، حداقل 
دستمزد و مزاياي قانوني ماهانه نيروي كار از ۴۰۰ دالر 
در س��ال ۱۳۸۹ ب��ه ۱۵۰ دالر در س��ال ۱۳۹۷، و بين 
۱۰۰ تا ۱۳۰ دالر در س��ال ۱۳۹۸ كاهش خواهد يافت، 

كه در نتيجه دس��تمزدها در ايران به س��طح كشورهاي 
فقير و كمتر توس��عه يافته س��قوط پيدا كرده است. در 
اين ش��رايط س��هم كل حقوق و دس��تمزد پرداختي به 
كاركنان دولت حدود ۵ درصد توليد ناخالص )متوس��ط 
جهاني ۸ درصد( و س��هم كل حقوق و دستمزدها كمتر 
از ۳۰ درصد )متوس��ط جهاني ۵۰ درصد( مي باشد و در 
همين حال اي��ران رتبه اول جهاني در نس��بت پرداخت 
س��ود س��پرده هاي بانكي به توليد ناخال��ص را دارد. در 
بخش توليد، بي��ش از ۶۰ درصد هزين��ه توليد مربوط 
به مواد اوليه و واس��طه اي مي گردد و در بسياري صنايع 
دومين مولفه قيمت تمام شده مربوط به هزينه سرمايه 
)سود تسهيالت بانكي( مي باش��د. در همين شرايط در 
برابر افزايش ۲ تا ۴ برابري بهاي مواد اوليه و واس��طه اي 
و باالترين نرخ هاي سود بانكي س��كوت شده و مقاومت 
نمي ش��ود، اما در برابر افزايش دستمزدهاي متناسب با 
نرخ تورم به شدت جبهه گيري شده و قيمت نيروي كار 
)دستمزدها( سركوب مي ش��ود. هدف از افزايش نرخ ارز 
و بي ثبات سازي اقتصاد كالن در س��ال ۱۳۹۷، در اصل 
گل آلود كردن جريان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط 
بخش هاي فاس��د و رانتي در پوش��ش بخش خصوصي 
است، كه اگر جز اين بود، نبايستي چند صد هزار ميليارد 
تومان رانت افزايش نرخ ارز و سركوب دستمزدها اتفاق 
مي افتاد. موتور خلق تورم با افزاي��ش ۳ برابري نرخ ارز و 
همچنين افزايش ۲ تا ۳ برابري مواد اوليه صنعتي داخلي، 
با قدرت فعال شده است، بنابراين ادعاي كليشه اي تورم زا 
بودن مولفه افزايش متناسب دستمزدها )با وجود عوامل 
كليدي مانند افزايش مستمر نرخ ارز و مواد اوليه صنعتي 
و حفظ نرخ هاي باالي س��ود بانكي و از سوي ديگر سهم 
پايين دستمزدها در اقتصاد(، در اصل به منظور استمرار 
تضعيف حقوق عامه مردم توسط بخش هاي فاسد و رانتي 
اقتصاد در پوشش بخش خصوصي صورت مي گيرد. اصل 
ماجرا اين است كه با دستكاري قيمت ها و به واسطه اخذ 
ماليات تورم��ي )نامرئي(، همچنان عام��ه مردم فقيرتر 
و گروهي قليل ثروتمندتر ش��وند. برآوردها حاكي از اين 
است كه نرخ رشد اقتصادي كش��ور در سال ۱۳۹۷ بين 
منفي ۳ تا ۵ درصد مي باش��د، در نتيجه حجم اقتصاد به 
همين اندازه منقبض شده اس��ت. در پايان سال ۱۳۹۷ 
قدرت خريد مردم )مخارج مصرف نهايي خانوارها( عمال 
بيش از ۳۰ درصد كاهش يافته اس��ت. با توجه به شكاف 
عميق بين انقباض ۳ ت��ا ۵ درصدي اقتصاد و كاهش ۳۰ 
درصدي مصرف خانوارها، اين پرسش مطرح مي شود كه 
آن چه از سفره مردم كم ش��ده به كجا رفته است؟ موتور 

خلق تورم با اخذ ماليات نامرئي كه فقط اقش��ار متوسط 
و فقير را هدف مي گيرد و با صاحبان ثروت و رانت كاري 
ندارد، طبق روال معمول س��ه دهه اخير فالكت س��ازي 
)افزايش نرخ تورم+ن��رخ بيكاري( عامه م��ردم و تامين 
منافع گروهي خاص و منتخب را به عه��ده دارد. در اين 
ميان مكانيزم مالياتي نيز حقوق بگيران و صاحبان صنايع 
خرد و كوچك و متوسط را هدف گرفته و منتفعين اصلي 
رانت هاي متن��وع اقتصاد و درآمده��اي كالن حاصل از 
فعاليت هاي نامولد و به ويژه س��وداگرانه و سفته بازانه را 
معاف كرده اس��ت. در نتيجه ش��وك ارزي سال ۱۳۹۷، 
س��ه اتفاق مهم در اقتصاد ايران در حال وقوع اس��ت كه 
با استمرار شرايط كنوني، در س��ال ۱۳۹۸ ادامه خواهد 

يافت.
 )۱( ن��رخ تورم تجمع��ي س��ال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به 
ميزان ح��دود ۱۰۰ درصد، و در نتيج��ه كاهش مصرف 

عامه مردم به ميزان حدود ۴۰ درصد
 )۲( ريزش اش��تغال در بخش هاي س��اختمان، توليد و 

خدمات به ميزان حدود ۳ ميليون نفر
 )۳( س��قوط بخش قابل مالحظه اي از طبقه متوسط به 
طبقه كم درآمد يا فقير )آس��يب پذير( مانند كارمندان و 
كاركنان، و در نتيجه نياز به گسترش سبدهاي حمايتي 

به بيش از ۵۰ درصد جمعيت
راهكارهاي برون رفت از چالش ها و بحران هاي پيش رو 

به شرح زير است: 
)۱( تقويت ارزش پول ملي؛ 

)۲( توقف فعاليت ب��ازار ثانويه ارز و ف��روش هر گونه ارز 
صادراتي به دول��ت با قيمت عادالنه و منطقي. نس��بت 
بازگش��ت ارز صادراتي ب��ا توجه به مي��زان برخورداري 
كاالهاي صادراتي از منابع ملي )نفت، گاز، معدن، آب و 

انرژي( تعيين شود؛ 
)۳( اصالح و ترميم قدرت خريد حقوق بگيران با افزايش 

متناسب دستمزدها با تورم؛ 
)۴( واقعي سازي بهاي مواد خام و اوليه و انرژي بنگاه هاي 
بزرگ صنعتي-معدني متناس��ب با افزايش قيمت هاي 

فروش آنها؛ 
)۵( اخذ ماليات از فعاليت هاي س��وداگرانه و سفته بازانه 
)با به كارگيري ابزارهاي م��درن و كنترل تراكنش هاي 

بانكي(؛ 
)۶( لغ��و معافيت هاي ماليات��ي خ��اص )به ويژه جهت 

بنگاه هاي بورسي و صادرات مواد خام و اوليه(؛ 
)۷( پش��تيباني از صنايع خ��رد، كوچك و متوس��ط با 

ابزارهاي مالي و مالياتي

راهكارهاي برون رفت از چالش هاي اقتصادي 98
گزارشسخن نخست

همينصفحه

سخن نخست

 راهكارهاي برون رفت
 از چالش هاي اقتصادي 98

روي��داد  مهم تري��ن 
اقتصادي سال ۱۳۹۷، 
شوك ارزي با افزايش 
بي��ش از ۳ برابري نرخ 
ارز محسوب مي شود. 
س��ال  ارزي  ش��وك 
ش��دت  ك��ه   ۱۳۹۷
آن در تاري��خ كش��ور 
بي س��ابقه اس��ت، از اين رو تاثيرات نامطلوب 
ش��ديدي به همراه دارد كه در فاصله نس��بتا 
كوتاهي نس��بت به ش��وك ارزي قبل��ي اتفاق 
افتاده اس��ت. در ش��رايطي كه در قرن نوزدهم 
ميالدي )قاجاري��ه( و در دوره پهل��وي، ميزان 
كاهش ارزش پول ملي كمتر از يك-هفتم بود، 
در كمتر از ده سال، ارزش پول ملي به كمتر از 
يك-يازدهم سقوط كرده اس��ت و ايران داراي 
رتبه دوم جهاني تنزل ارزش پول ملي، مي باشد.

احسان سلطاني
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راه و شهرسازي

طرح جامع حفاظت از 
سيل تدوين مي شود

در پي وقوع سيل در ش��مال، غرب و جنوب غرب 
كش��ور كه منجر به تخريب ۴۰۰ پل و آس��يب به 
۵هزار دستگاه پل و ۱۱ هزار کيلومتر راه شده است،  
تدوين طرح جامع حفاظت از س��يل در دس��تور 
كار وزارت راه و شهرس��ازي قرار گرفت. در برخي 
برآورده��اي اوليه، ارزش ريالي خس��ارات وارده بر 
زيرساخت ها ۲۰۰۰ ميليارد تومان محاسبه شده 
است. سال ۹۸ درحالي آغاز ش��د كه سيل و باران 

شديد از روزهاي پاياني سال ۹۷، استان هاي...

بي توجهي به حريم طبيعت عامل اصلي 
فاجعه سيل در كشور بود

 14000 ميليارد تومان
 برآورد اوليه از خسارت سيل

 حجم آب سدهاي ايران به نسبت سال گذشته
 27 درصد رشد داشته است

انتقام طبيعت

بارشهاينوروزي
بهزبانعددورقم

گروه انرژي| 
نوروز امسال ايران با »سيل« دست و پنجه نرم 
كرد، در كمتر ديد و بازديدي بحث بارش هاي 
شديد و تاس��ف از تبعات مرگبار آنها به ميان 
نيام��د. بخش هاي مختلف��ي از اي��ران براي 
روزهاي متمادي بارش هايي كم سابقه و بعضا 
بي س��ابقه را به خود ديدند كه انتظار آن اصال 
وجود نداش��ت. در حالي ك��ه از ۱ مهر ۱۳۹۷ 
تا ۱۸ اس��فند اين س��ال كه آخرين گزارش 
آبي وب س��ايت ش��ركت مديريت منابع آب 
در س��ال ۱۳۹۷ بيانگر آن است متوسط كل 
حجم بارش ها در ايران را ۲۰۰ ميلي متر اعالم 
كرد، روند ط��وري پيش رفت ك��ه در فاصله 

۱۸ اس��فند تا ۱۵ فروردين اين متوسط با ۴۰ 
درصد افزايش روبرو شده و طبق نسخه به روز 
گزارش بارندگي كه از س��وي مديريت منابع 
آب در اختيار »تعادل« قرار گرفته اس��ت به 
۲۸۰ ميلي متر رسيده است. براي درك بهتر 
اين عدد مقايس��ه آن با مقدار بارشي كه ايران 
در مدت مشابه س��ال گذش��ته آبي يعني از 
۱ مهر ۱۳۹۶ تا ۱۵ فروردي��ن ۱۳۹۷ تجربه 
كرده است مقايسه اي معنادار است. اين آمار 
نش��ان مي دهد ميزان بارش در مدت مشابه 
سال گذش��ته ۱۰۰ ميلي متر بوده است، اين 
آمار بيانگر افزايش��ي ۱۸۰ درصدي است كه 
بخش قابل توجهي از آن از بارش هاي نوروزي 

ناشي مي شود. در حال حاضر حدود ۲۸ درصد 
از كل بارش هاي س��ال آبي جاري مربوط به 
بارش هاي اخير مي شود. تفاوت بارشي كه تا 
۱۵ اسفند ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال آبي 
قبل از آن وجود داش��ت مع��ادل ۱۲۲ درصد 
ب��ود. نكته جالب توج��ه ديگر اين اس��ت كه 
ميزان بارشي كه ايران سال گذشته در فاصله 
۱۸ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردين ۹۷ تجربه كرده 
بود ۱۰ ميلي متر بوده است كه نشان مي دهد 
اين بارش امس��ال رش��دي ۸ برابري را تجربه 
كرده اس��ت.  بارش هاي نوروزي سبب شدند 
كه ميزان جمعيتي ك��ه در مناطقي زندگي 

مي كنند كه ...
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سامانهپيامكيروزنامهتعادل
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 
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گام دوم سياست های مقاومت اقتصادی 
از امروز اجرا مي شود

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد
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اخبار

 امكانات بيشتري براي امداد 
به مناطق سيل زده گسيل شود

ورود دستگاه ها به امداد مردم 
وظيفه اي مهم است

در پي حادثه سيل ويرانگر در استان هاي گلستان 
و مازندران و نياز مبرم سيل زدگان به كمك هاي 
نيروهاي مس��لح، حضرت آيت اهلل خامنه اي به 
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح دستور دادند 
امكانات بيشتري براي امداد به اين مناطق گسيل 
شود.متن دستور فرمانده معظم كل قوا به اين شرح 
است: بسمه تعالي؛ سردار سرلشكر باقري؛ رييس 
محترم ستاد كل نيروهاي مس��لح. برابر اطالع، 
سيل زدگان دو استان شمالي نياز مبرمي به كمك 

و امكانات نيروهاي مسلح دارند. 
دس��تور فرماييد ع��الوه بر آنچه تاكن��ون در آن 
مناطق به كار گرفته ش��ده است امكانات بيشتر 
براي امداد به آن مناطق گسيل نمايند. گزارش 

اقدام را بفرستيد.
سيد علي خامنه اي، ۳ فروردين ۱۳۹۸

در پي حادثه س��يل ويرانگر در استان هاي گلستان 
و مازندران، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در پيامي با 
ابراز تأسف عميق از خس��ارات وارده، بر كمك هاي 
مردمي و ورود دس��تگاه هاي عمومي به امداد مردم 
آس��يب ديده تأكيد كردند.  متن پي��ام رهبر انقالب 
اس��المي به اين ش��رح است:  بس��مه تعالي؛ حادثه 
س��يل ويرانگر در استان هاي گلستان و مازندران كه 
خسارت هاي سنگين به خانه ها و مزارع وارد ساخته و 
لطمه سختي به شهرها و روستاها به ويژه آق قال وارد 
ساخته است موجب تأسف و تأثر عميق اينجانب شد. 
كمك هاي مردمي و ورود دس��تگاه هاي عمومي به 
عرصه امداد و جبران خسارت ها وظيفه مهمي است 
كه مي تواند گوشه اي از آالم آن مردم عزيز را برطرف 
كند. مردم عزيز خوزستان نيز همچنان درگير بسياري 
از مشكالت ناشي از سيل چندي پيش هستند. همه 
وظيفه داريم به كمك سيل زدگان در همه استان هاي 
كشور بشتابيم. خداوند متعال به مردم عزيز ما به ويژه 
كساني كه در معرض اين امتحانات دشوار قرار دارند 

صبر دهد و با لطف خود سختي ها را جبران فرمايد.
سيدعلي خامنه اي، ۳ فروردين ۱۳۹۸

حجت  االسالم مروي به توليت 
آستان قدس رضوي منصوب شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت  االسالم 
حاج شيخ احمد مروي را به توليت آستان قدس رضوي 

منصوب كردند. 
 مت��ن حكم رهب��ر انقالب اس��المي به اين ش��رح 
است:بسم اهلل الرحمن الرحيم؛جناب حجت  االسالم 

آقاي حاج شيخ احمد مروي دامت بركاته
توفيق خدمتگ��زاري در آس��تان مقدس حضرت 
ثامن الحجج ابي الحس��ن الرضا عليه آالف التحيه و 
الثنا فوزي عظيم و كرامتي بزرگ است كه شايسته 
است برخوردارش��وندگان از آن، خداي سبحان را 
پيوس��ته از عمق جان س��پاس گويند و اكنون كه 
جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي رييسي پس 
از دوره خدمت پر تالش و پر ثمر و پايه گذاري كارهاي 
ماندگار در اين آستان با كرامت، به مسووليت مهم 
ديگري منصوب شده اند جنابعالي را كه پرورش يافته 
اين ديار و بهره گرفته از بركات آن مي باشيد و مراتب 
امانت و تقواي جنابعالي در دوره همكاري طوالني به 
اثبات رسيده است، به توليت و خدمتگزاري اين درگاه 
با عظمت منصوب مي كن��م و توجه آن جناب را به 
نكاتي معطوف مي سازم. اواًل الزم مي دانم همه نكات 
مذكور در حكم جناب آقاي رييسي را به جنابعالي نيز 
يادآوري كنم. اغتنام فرصت اين خدمت و صرف همه 
توش و توان خود در آن، خدمت به زائران و مجاوران 
به ويژه ضعيفان و نيازمندان، بهره گيري از ظرفيت 
فرهنگي آستان قدس، نگهباني و مراقبت از گنجينه 
منحصربه فرد هنر معماري و خطاطي و تزئين به كار 
رفته در مجموعه بناها و فضاها، حفاظت از موقوفات 
گسترده و غني، س��اماندهي بنگاه هاي اقتصادي و 
خدماتي و س��رانجام، بهره من��دي از روحانيت اين 
خورش��يد فروزان، ب��ا اخ��الص و مجاهدتي كه به 
كار خواهيد برد در ش��مار اين توصيه ها است. ثانيًا 
حضور و همكاري آستان قدس در كنار حوزه علميه 
و روحانيت معّظم مش��هد مقدس را موكداً توصيه 
مي كنم. ثالثاً همكاري با مديريت هاي دولتي و كمك 
به آنان به نحو مقتضي توصيه ديگر اينجانب است. 
رابعًا بهره گيري از كارشناسان متدين و انقالبي در 
بخش هاي گوناگون س��فارش موكد ديگري است 
كه همواره تكرار شده است. در پايان مزيد توفيقات 

جنابعالي را از خداوند سبحان مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي، ۱۰ فروردين ۱۳۹۸

رهبر معظم انقالب حادثه ويرانگر 
سيل شيراز را تسليت گفتند

در پي حادثه ويرانگر س��يل شيراز، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به امام  
جمعه شيراز، ضمن تسليت به مردم داغدار، سرعت و 
جديت در امر امدادرساني به حادثه ديدگان را خواستار 
ش��دند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح 
است: بسم اهلل الّرحمن الّرحيم؛جناب حجت االسالم 
آقاي دژكام امام جمعه محترم شيراز دامت توفيقاته. با 
سالم و تحيت، حادثه تأثرانگيز سيل ويرانگر در شيراز 
كه به درگذشت تعدادي از مردم عزيز و داغدار شدن 
خانواده ها در ايام عيد و نيز به مجروحيت جمعي ديگر 
و ويراني و خسارت در شهر انجاميد، مايه اندوه اينجانب 
است. مقتضي اس��ت جنابعالي ضمن ابالغ سالم و 
تسليت اينجانب به خانواده هاي مصيبت ديده و نيز 
به مجروحان اين حادثه، در تالش براي غمگس��اري 
و جبران مصيبت ها و خس��ارت و كمك به مردم، با 
مسووالن دولتي همكاري و همگان را توصيه به سرعت 

و جديت در انجام  وظيفه نماييد.
سيدعلي خامنه اي، ۶ فروردين ماه ۱۳۹۸

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن، سفراي كشورهاي اسالمي و جمعي از قشرهاي مختلف مردم: 

به مسووالن تاكيد كرده ام كار اصلي، بازسازي ويراني هاي سيل است
در خجسته سالروز عيد مبعث، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اس��المي صبح روز چهارش��نبه ۱4 
فروردين در ديدار مس��ووالن نظام، سفراي كشورهاي 
اسالمي و جمعي از قشرهاي مختلف مردم، بعثت انبياء 
را يك حركت عظيم براي ايجاد تمدن نوين با دو ويژگي 
»عبوديت الهي« و »مبارزه ب��ا كفر و طاغوت« خواندند 
و با تأكيد ب��ر اينكه بعثت پيامبر اكرم )ص(، جامع ترين، 
كامل ترين و ماندگارترين بعثت ها اس��ت، گفتند: امروز 
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اس��المي ادامه بعثت 
پيامبر اعظم )ص( است و وعده خدا، پيروزي جبهه حق 

در مصاف توحيد و طاغوت است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود با اشاره به 
حادثه سيل در برخي از اس��تان هاي كشور و مشكالت 
ناشي از آن و همچنين تلفات و خسارات سيل، افزودند: 
در اين حادثه، تالش مردم و روحيه همبستگي و بسيج 
شوندگي در ميان آنان، بسيار خوب بود و ملت ايران جانانه 
وارد ميدان شدند و كمك كار مسووالن بودند و مسووالن 
نيز با همين پشتيباني مردمي و با اتفاق كلمه توانستند 

اقدامات ابتدايي را انجام دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه هنوز كارهاي 
زيادي براي كاهش آالم مردم سيل زده باقي مانده است، 
خاطرنشان كردند: به مسووالن تأكيد كرده ام كه كارهاي 
اصلي يعني بازسازي ويراني ها و جبران خسارت ها، از اين 

به بعد است و بايد اين خسارات و صدمات جبران شود.
ايشان افزودند: البته مردم عزيز در مناطق سيل زده بايد به 
همكاري با مسووالن ادامه دهند زيرا كمك آنها حقيقتًا 

گره گشا خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه با اشاره به موضوع مبعث، 
ظهور پيامبران در جوامع مختلف را يك برانگيختگي و 
يك حركت عظيم با جهت گيري »توحيد و عبوديت« و 
»اجتناب از طاغوت« خواندند و تأكيد كردند: طاغوت در 
واقع همان جريان و خِط مقابِل حركت توحيدي اس��ت 
كه مصداق امروز آن روس��اي جمهور در امريكا و برخي 

كشورهاي ديگر، هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه هدف از بعثت 
انبياء ايجاد جامعه فاضله و تمدن نوين بوده است، گفتند: 

در اين تمدن، همه لوازم آن از جمله علم، اخالق، سبك 
زندگي و حتي جنگ نيز وجود دارد.

ايشان با اشاره به برخي ديدگاه ها كه هدف اسالم را، از بين 
بردن جنگ عنوان مي كنند، افزودند: در اس��الم، جنگ 
وجود دارد اما موضوع مهم، جهت گيري اين جنگ است 
زيرا جريان طاغوت همواره براي اشاعه فساد و قدرت طلبي 
و مقاصد خبيث، جنگ به راه انداخته است كه اين جنگ 

مذموم است اما مقابله با طاغوت، ممدوح است.
رهبر انقالب اسالمي، خاطرنشان كردند: تجاوزگري هاي 
رژيم صهيونيستي در طول سال هاي متمادي، نمونه بارز 
جنگ افروزي هاي طاغوت، و مقابله مجاهدان فلسطيني و 
حزب اهلل لبنان و همچنين دفاع ۸ ساله ملت ايران مصداق 

بارز جهاد در راه خدا اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تأكي��د بر اينكه بعثت پيامبر اس��الم )ص( جامع ترين و 
ماندگارترين بعثت ها و انقالب اس��المي ايران نيز ادامه 
آن بعثت است، افزودند: علت دشمني با نظام جمهوري 
اسالمي همان خط دشمني جبهه طاغوت با جبهه توحيد 
است و اينكه گفته مي شود دشمن تراشي نكنيد حرف 
نادرستي است زيرا جبهه طاغوت با اصل و هويت حركت 
توحيدي مخالف است و امريكا و نوكرهاي او همچون آل 
سعود، به كمتر از دست كشيدن از حركت در مسير توحيد 

راضي نمي شوند.
ايشان مصاف »توحيد و طاغوت« را مصافي اجتناب ناپذير 
خواندند و با تأكيد بر اينكه خداوند متعال پيروزي جبهه 

حق را مقدر فرموده است، گفتند: اگر ملت ايران همان گونه 
كه تا به حال حركت كرده است، به مسير خود ادامه دهد، 
قطعًا بر دشمنان يعني امريكا و اذناب او غلبه خواهد كرد 

و پيروز خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمي در عين حال نكته مهمي را متذكر 
شدند و خاطرنشان كردند: البته اين نتيجه پيروزي قابل 
تغيير اس��ت و آن، در شرايطي اس��ت كه دچار كوتاهي، 
عدم همراهي، عدم صداقت و دست كشيدن از مجاهدت 
در راه خدا، بشويم. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: اما 
ملت ايران نش��ان داده اس��ت كه اينگونه نيست و امروز 
جوانان كشور با انگيزه، معرفت و آمادگي بيشتر از جوانان 
نسل هاي قبل، اين مسير را ادامه خواهند داد و به همين 

علت است كه من همواره جوان ها را خطاب قرار مي دهم.
ايشان با تأكيد بر اينكه جوانان بايد در همه عرصه ها آماده 
حركت و پيشرفت روزافزون باشند، افزودند: امروز همه 
به ويژه جوانان بايد در عرصه هاي علم و فناوري، اخالق، 
سبك زندگي، مس��ائل اقتصادي، مسائل فرهنگي و در 
جبهه حركت هاي سياسي و آگاهانه، فعال و پرنشاط در 

صحنه حضور داشته باشند.
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنان خود تأكيد كردند: 
فرداي ايران اسالمي متعلق به جوانان مومن و پرانگيزه اي 
است كه با اراده قاطع و فكر روشن و ابتكارهاي پي در پي، 

مي توانند كشور را به اوج اعتال برسانند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آقاي روحاني 
رييس جمهور اساس رسالت پيامبر اعظم )ص( را دعوت 
به صراط مستقيم دانست و افزود: ملت ايران با تبعيت از 
تعاليم رسول خدا )ص( در مقابل دشمنان بشريت، تسليم 

نشد و مقاوم و استوار، ايستادگي كرد.
آقاي روحاني، ش��كوه وحدت و همكاري مردم، دولت، 
نيروهاي مس��لح و نهادهاي عمومي براي مقابله با سيل 
اخير را نمونه ديگري از تمس��ك به سيره نوراني پيامبر 
عظيم الش��أن اس��الم برش��مرد و گفت: در اين حادثه 
دشمناني كه با بستن حساب هاي هالل احمر مانع ارسال 
كمك هاي ايرانيان خارج از كشور به هموطنان خود شدند، 
روسياه شدند.رييس جمهور افزود: روسياهان هنوز قادر 
به جبران خسارت هاي سيل چند ماه قبل امريكا نيستند، 
اما همه خواهند ديد كه در ايران عزيز، مردم و مسووالن 
در كنار يكديگر ويراني ها را دوباره خواهند ساخت.آقاي 
روحاني، ايستادگي در مقابل توطئه هاي دشمنان اسالم 
عليه قدس و جوالن را دستاوردي مهم براي امت اسالمي 
خواند و گفت: نه هرگز قدس پايتخت متجاوزين اشغالگر 
خواهد ش��د و نه جوالن از سوريه عزيز جدا خواهد شد و 
دشمنان نخواهند توانست ملت هاي مسلمان را در مقابل 
رژيم غاصب و متجاوز صهيونيستي وادار به تسليم كنند.

رييس جمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه ملت ايران در س��ايه 
راه پيامبر اعظ��م )ص( از همه مش��كالت عبور خواهد 
ك��رد، اف��زود: در روزهاي س��ختي كه بر ما گذش��ت از 
هدايت هاي رهبر معظم انقالب اسالمي برخوردار بوديم 

و از دستورهاي موثر ايشان سپاسگزاريم.

ريیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال ۹۸ بیان کرد

دولت با تمام توان خسارت آسيب ديدگان سيل را جبران می کند
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حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر روز سه ش��نبه ۱۳ فروردين در جلسه اي ويژه با 
حضور معاون اول رييس جمهور و تعدادي از اعضاي 
دولت، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان 
كل ارت��ش و س��پاه، فرماندهان نيروه��اي زميني، 
دريايي، نيروي انتظامي و بس��يج، مس��ووالن ستاد 
مديريت بحران و دستگاه هاي امدادي و كمك رسان، 
ضمن دريافت گزارش از مس��ووالن اجرايي و نظامي 
درخصوص آخرين وضعيت مناطق آس��يب ديده از 
سيل و اقدامات انجام شده براي اسكان سيل زدگان، 
رسيدگي به مشكالت مردم و تصميم هاي اتخاذ شده 
به منظور جبران خس��ارات در بخش هاي مس��كن، 
كشاورزي، دامداري، زيرساخت ها و همچنين روند 
كنترل ش��رايط روزهاي آينده، در برخي اس��تان ها 
گفتند: خدمات رساني، هماهنگي بخش هاي مختلف، 
و شور و شوق كمك رساني و روحيه بسيج شوندگي 
مردم در حادثه اخير س��يل در چند اس��تان بس��يار 
برجس��ته بود اما بايد همه تصميم ها و اقدامات الزم، 
به صورت جدي پيگيري شود و تا رفع مشكالت و آالم 

مردم آسيب ديده ادامه يابد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي ضمن قدرداني از گزارش هاي 
ارايه شده در اين جلسه افزودند: خدمات انجام گرفته 

و هماهنگي ميان دس��تگاه ها و حضور مسووالن رده 
ب��اال و فرماندهان نظام��ي در دل حادثه و در مناطق 

آسيب ديده، از نكات قابل توجه اين حادثه بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: در كنار 
اين نكات اما موضوع مهم تري نيز وجود دارد كه آن هم 
مساله پيشگيري از ويراني ها و خسارات است كه بايد 
از قبل پيش بيني مي شد، زيرا سيل قابل جلوگيري 

نيست اما ويراني و خسارت قابل جلوگيري است.
ايش��ان افزودند: جداي از خسارات، موضوع صدمات 
روح��ي و رواني ناش��ي از حوادثي همچون س��يل، 
بلندمدت و تأثيرگذار اس��ت، بنابراين بايد به گونه اي 
برنامه ريزي و آينده نگري شود كه صدمات و خسارات 
ناشي از اينگونه حوادث به كمترين ميزان ممكن برسد.

رهبر انقالب اسالمي »اليروبي رودخانه ها«، »اليروبي 
سدها«، »آزاد سازي حريم رودخانه ها«، »آبخيزداري« 
و »حفظ مراتع و جنگل ها« را از موضوعات بسيار مهم 
برشمردند و تأكيد كردند: اين حادثه بايد يك درس 
عبرت باش��د تا در طرح هاي مختلف آينده از جمله 
سد سازي ها، راه س��ازي ها، احداث راه آهن، و عمران 
شهري، همه جوانب مختلف ديده و آينده نگري الزم 

و جامع انجام شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي موض��وع پيگيري جدي 
تصميم هاي اتخاذ شده در حادثه سيل در استان هاي 

مختلف را م��ورد تأكيد قرار دادند و گفتند: در حادثه 
اخير، مردم واقعاً كمك كردند و روحيه بسيج شوندگي 
مردم براي خدمت فوق العاده اس��ت ك��ه بايد از اين 
روحيه استفاده شود، ضمن آنكه همكاري خوبي ميان 

مردم و مسووالن به وجود آمد.
ايش��ان در پايان س��خنان خود ضم��ن قدرداني از 
دستگاه هاي مختلف خاطرنشان كردند: در قضيه سيل 
اخير صدا و سيما، انصافًا عملكرد خوبي داشت.در اين 
جلسه پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، معاون 
اول رييس جمهور، وزير كش��ور، وزي��ر نيرو و رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح گزارشي از آخرين وضعيت 
مناطق سيل زده و اقدامات انجام شده و خدمت رساني 

به مردم بيان كردند.
معاون اول رييس جمهور، سيل اخير را سيلي كم سابقه 
و موجب درگير شدن ۲4 استان كشور برشمرد و افزود: 
در اين حادثه، همه دستگاه ها و مسووالن آنها با ظرفيت 

كامل در خدمت مديريت بحران قرار گرفتند.
آقاي جهانگيري، دس��تور رهبر انقالب اس��المي به 
نيروهاي مس��لح ب��راي خدمات رس��اني در مناطق 
سيل زده را بسيار راهگشا خواند و با تشكر از فعاليت هاي 
مردمي در مناطق آسيب ديده، خاطرنشان كرد: دولت 
مصوبات مهمي براي جبران خس��ارات وارد شده به 
م��ردم از طريق كمك هاي بالعوض و تس��هيالت با 

سودهاي پايين داشته است.معاون اول رييس جمهور با 
اشاره به تصميم هاي اتخاذ شده براي مديريت آب هاي 
روان به سمت خوزستان گفت: از سپاه درخواست شده 
است براي هدايت آب هاي روان كانال هايي را در اطراف 
بستان و سوسنگرد احداث كند.در ادامه رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح با اشاره به حضور نيروهاي مسلح 
از ساعات اوليه وقوع سيل در گلستان، گفت: پس از 
دستور فرمانده كل قوا، همه امكانات فني و مهندسي 
براي حل مشكل مردم بس��يج، و تأكيد شد كه همه 
اقدامات با هماهنگي دستگاه هاي مسوول و ستادهاي 
مديريت بحران انجام شود.سپس وزير كشور گزارشي 
از امدادرساني به مردم در مناطق سيل زده بيان كرد و 

افزود: تدوين طرح جامع كاهش خطرپذيري سيالب 
براي همه استان ها، اليروبي سطوح و رودخانه ها، رفع 
تصرفات و آزادسازي حريم رودخانه ها، بيمه واحدهاي 
مسكوني و ارتقاء تجهيزات و دانش هواشناسي جزو 
مواردي اس��ت كه بايد براي آينده در دستور كار قرار 

بگيرد.
همچنين وزير نيرو با اشاره به تأثير مثبت بارش ها بر 
آبگيري سدها و تاالب هاي كشور، از صدمات وارد شده 
به شبكه انتقال آب و برق كشور نيز گزارش داد و گفت: 
با توجه به سرازير شدن آب ها از سمت لرستان و ايالم 
به سمت خوزستان و سدهاي اين استان، تدابير الزم 

براي مقابله با بحران انديشيده شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمي:
همه اقدامات الزم تا رفع مشكالت مردم سیل زده با جديت ادامه يابد

همزمان با وقوع سيل در برخي استان هاي كشورمان؛ 
رئيس جمه��وري و اعضاي كابينه نيز تالش كردند تا با 
حضور در مناطق سيل زده و هدايت بحران از گسترش 

دامنه بحران به ساير مناطق جلوگيري كنند. 
رئيس جمهور نيز با تأکيد بر اينکه دولت با تمام امکانات 
و ت��وان خود خس��ارات همه کس��انی ک��ه در حوادث 
 اخير آس��يب ديده اند را جب��ران خواهد ک��رد، از ابالغ 
دستورالعمل تشکيل کميته ملی ريشه يابی سيالب به 
منظور انجام اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت در مواجهه 

با اين حادثه طبيعی خبر داد.
روحانی روز چهارشنبه 7 فروردين ماه در اولين جلسه 
هيأت دولت در س��ال جديد، اظهار داش��ت: در آغازين 
 روزهای س��ال ۱۳۹۸ مردم با همه ت��وان و نيرويی که 
در اختيار داش��تند به کمک و ياری همديگر شتافتند و 

اين جای قدردانی دارد.
روحانی با بيان اينکه در آغاز سال جديد شاهد دو نعمت 
بزرگ هستيم، گفت: يکی از اين نعمات و رحمت الهی، 
بارش باران است که می تواند آثار و برکات فراوانی برای 
کش��اورزی و تأمين نيازمندی های آبی کشور و جبران 
کمبود ذخاير آب های زيرزمينی داشته باشد. اما در عين 
حال شدت بارندگی در زمان های کوتاه و در يک منطقه 
کوچک، چنانچ��ه پيش بينی های الزم در س��ال های 
گذش��ته و طرح های قبلی انجام نداده باشيم، می تواند 

برای مردم مشکل آفرين و تهديدزا باشد.
رئيس جمهور خاطرنش��ان کرد: نعمت باالتر از رحمت 
خداوند، هم��کاری و هماهنگی و ايثار و کمک مردم در 

حوادث روزهای اخير بود و اين نعمت بسيار ارزشمندی 
است.

روحان��ی گفت: اگر چه در س��ال های قبل هم گاهی در 
برخی از استان ها شاهد مش��کل سيل بوديم، اما اينکه 
يک مرتبه از ۳۱ استان کشور حدود ۲۵ استان و در برخی 
روزها همه اس��تان ها درگير آن شوند، شايد بی سابقه يا 
کم سابقه باشد. چنين اتفاقی باعث می شود کمک رسانی 

از يک استان به استان همجوار کم شود.

آغاز دوران ترسالي در كشور
رئيس جمهور اظهار داشت: شرايط امسال ظاهراً شرايط 
ترسالی است و به جای ۱۰ سالی که شاهد خشکسالی 
بوديم، در شرايط ترسالی ميزان بارش يک مرتبه افزايش 
چشمگيری می يابد و تاکنون نسبت به ۵ سال گذشته 
بارش آبی ۳۳ درصد افزايش داش��ته است و ورودی آب 
مخزن سد در اس��تان خوزستان در س��ال آبی امسال 
تاکنون ۲۳.۶ ميليارد مترمکعب بوده است و اين در حالی 
اس��ت که پارسال ورودی اين سد ۵ ميليارد بوده است و 
حتی در ميانگين ۵۰ ساله هم اين ميزان ۱۵ ميليارد متر 
مکعب بوده است، لذا نس��بت به ميانگين ۵۰ ساله هم 

حدود ۵۰ درصد بارش باران افزايش داشته است.
روحانی خاطرنش��ان کرد: با توجه به ميزان بارش هايی 
که انجام ش��ده در مناطقی که سد بوده است، کنترل ها 
با دقت انجام شده اس��ت و چه بسا اگر اين سدها وجود 
نداش��ت، ميزان بارشی که در خوزس��تان وجود داشته 
می توانست بسيار تهديدزا باشد. همچنان که در سال ۵۸ 

تقريبًا تمام خوزستان زير آب رفت و همه زندگی مردم 
دچار مشکل شد.رئيس جمهور افزود: تدابيری که طی 
4۰ سال گذشته تاکنون انجام شده، تأثيرات خوبی داشته 
است، اما بدون ترديد کافی نيست و هنوز هم بايد اقدامات 

بيشتری انجام گيرد، چرا که هنوز هم غافلگيری داريم.
روحانی گفت: حادثه اخير در برخی از استان ها، به ويژه 
شيراز بس��يار غم انگيز بود و اين حادثه نشان داد اولين 
گروهی که وارد عرصه کمک رس��انی شدند، خود مردم 
بودند. البته همه دس��تگاه های دولتی، نيروهای مسلح 

و امدادی و سازمان های مردم نهاد هم به صحنه آمدند.
رئيس جمهور اظهار داش��ت: دش��منانی که با عظمت 
ملت ايران مخالفند زبان به عيب جويی گشوده و حتی 
از تعبيرات تحقيرآميز نسبت به مردم استفاده می کنند، 
اما امروز روز کمک و ياری به همه استان ها و شهرهايی 
اس��ت که با مشکالت متعدد مواجه شده اند و بی ترديد 
همه دستگاه ها و ارگان ها تالش می کنند تا خسارات و 

درد و آالم مردم کاهش يابد.
روحانی با اشاره به اينکه امروز مردم در مناطقی از استان 
گلستان به ويژه در آق قال و گميشان با مشکالت فراوانی 
مواجه هس��تند، اظهار داش��ت: اينکه مردم در روزها و 
هفته های متمادی با مشکالت ناشی از خسارت دست 
به گريبان باشند، می تواند بسيار خسته کننده و آسيب زا 
باش��د، لذا همه تالش ما در اين مقطع بايد اين باشد که 
شرايط در استان ها و ش��هرهايی که عادی نيست را به 
شرايط عادی برگردانيم و اقدامات اوليه را برای زندگی 

مردم انجام دهيم.

 اهميت اطالع رساني دقيق در زمان بحران
 رئيس جمهور ضرورت اطالع رس��انی دقي��ق و به موقع 
درخص��وص ح��وادث را مورد تأکي��د ق��رار داد و گفت: 
هواشناسی در کنار اقدامات ارزشمندی که انجام می دهد، 
بايد تالش بيشتری به کار بگيرد و به طور دقيق درباره زمان 
و مکان حادثه اطالع رس��انی کند و اين موضوع می تواند 
بسيار راهگشا باش��د. همچنين از طريق فضای مجازی 

می توان، بالفاصله هشدارهای الزم را به مردم ارايه داد.
روحانی اف��زود: در مقابله با ح��وادث طبيعی اولين قدم 
پيش��گيری، گام دوم  اطالع رسانی، مرحله سوم کمک و 
امدادرسانی و سپس رساندن مردم به منطقه امن و فراهم 

کردن نيازمندی های الزم برای آنان است.
رئيس جمهور تصري��ح کرد: در ح��وادث اخير مردم در 
خط مقدم بودند و دولت و نيروهای مس��لح در خط دوم 
قرار داشتند و همه همديگر را ياری رساندند و امروز روز 
کمک به مردم است و شرايط زمان انتخابات و عيب جويی 
نيست؛ بعدها و در فرصت مناسب می توان نقدهای الزم 

را انجام داد.
روحانی اهميت س��رعت در رفع مش��کالت و آالم مردم 
را مورد تأکيد قرار داد و گف��ت: در اينگونه حوادث زمان 
اهمي��ت زي��ادی دارد و اگر قرار اس��ت بيمه ي��ا تأمين 
اجتماعی اقدماتی انجام دهند، بايس��تی همين روزها به 

آن عمل کنند.
رئيس جمهور افزود: در مقابله با اين حوادث، شهرداری ها 
هم بايستی با همه توان وارد عمل شوند و نظام مهندسی 
بايستی از اين حوادث، درس های الزم را برای تجديد نظر 

در طرح های خود بياموزد و الزم اس��ت دولت و نهادهای 
غيردولتی و سازمان های عمومی تالش کنند اين تهديد را 
به فرصت و فضای بازسازی درست تبديل کنند، همچنان 
که پس از زلزله کرمانشاه بازس��ازی هايی که انجام شد، 
می تواند در برابر زلزله هايی با ريشترهای باالتر مقاوم باشد.

 بررسي گزارش استان هاي درگير سيل
روحانی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اينکه موضوع 
اصلی جلسه هيأت دولت، بررس��ی گزارش استان هايی 
که درگير سيل بودند و نحوه جبران خسارات، کمک های 
بالعوض و تس��هيالت ب��رای کاه��ش درد و رنج مردم 
 بوده اس��ت، گفت: دولت در اين زمينه همه توان خود را 
به کار خواهد گرفت و همه کسانی که منزل، محل کار و 
مزرعه شان آسيب ديده است، دولت با همه امکاناتی که 

دارد و با همه تالش و در حد امکان جبران خواهد کرد.
رئيس جمهور با اشاره به ابالغ تشکيل کميته ملی بررسی و 
ريشه يابی سيالب ابراز اميدواري كرد مانند گزارش خوبی 
که در خصوص حادثه پالسکو تهيه شد، در اين زمينه نيز 
گزارش��ی از اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت تهيه شود و 
کاری کنيم که اگر در ماه ها و سال های آينده رحمت الهی 

وجود داشت، بتوانيم آن را جذب کنيم.
روحانی در ادامه با ذکر دعای »اللَُّهمَّ إِنِّی َأْسَأُلَک اْلُيْسَر َبْعَد 
ه«، گفت: با  دَّ اْلُعْس��ِر، َو اْلَفَرَج َبْعَد اْلَکْرِب، َو الرََّخاَء َبْعَد الشِّ
اين دعا از خداوند می خواهيم بعد از س��ختی ها، آسانی، 
بعد از مشکالت، گشايش و بعد از دشواری ها رفاه را برای 

مردم ايجاد کند.
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مزد حداقل بگيرها 36.5 درصد افزايش يافت

»تعادل« از اوضاع انتشار شاخص هاي اقتصاد كالن گزارش مي دهد

كارگران و كارفرمايان  ناراضيان مصوبه افزايش مزد

آمار توليد و اشتغال در محاق

گروهكالن|اميرعباسآذرموند|
اگرچه افزايش 400 هزار توماني حداقل دستمزد براي 
سال 98 از نظر درصد افزايش حقوق )36.5درصد(، كم 
 سابقه است ولي به گفته كارشناسان و نماينده كارگران 
اين افزايش حقوق هم در تامين نيازهاي معيشتي اقشار 
مزدبگير ناتوان است و اكنون نيز قدرت خريد كارگران 
كاهش قابل توجهي نسبت به پايان سال 96 پيدا كرده 
است. در مقابل توليدكنندگان هم زير فشار تحريم و 
افزايش هزينه هاي توليد روزهاي سختي در پيش دارند 
و با توج��ه به پيش بيني هايي كه از افزايش نرخ تورم و 
كاهش رشد اقتصادي در سال جاري وجود دارد، دولت 

كاري سخت براي پايان امسال خواهد داشت.
به گ��زارش تعادل، با وجود پيش بيني هايي كه خبر از 
ادامه جلسات مزد شوراي عالي كار براي تعيين حداقل 
مزد 1398 در س��ال جاري مي داد، جلسه 14 ساعته 
روز 27 اسفند ماه كه تا صبح روز 28 اسفند ادامه يافت، 
در نهايت حداقل مزد سال جاري را 36 درصد افزايش 
داد. در اين جلسه كه از ساعت 16 روز 27 اسفند آغاز 
ش��د و 12 ساعت ادامه داش��ت، نمايندگان كارگري، 
كارفرماي��ي و دولت به توافق طرفين رس��يده و براي 
امس��ال حداقل مزد يك ميليون و 516 هزار را تعيين 
كردند. اين رقم نزديك به رقمي است كه براي حداقل 
حقوق كارمندان دولت هم تعيين شده بود و نمايندگان 
كارگري با وجود تاكي��دي كه بر افزايش يك ميليون 
توماني حداقل دستمزد داشتند، درنهايت به افزايش 
400 هزار توماني رضايت دادند تا در نهايت كارفرمايان 
كه با پيشنهاد افزايش 20 درصدي جلسات شورا را آغاز 
كرده بودند مجبور ش��دند نزديك به دوبرابر پيشنهاد 
اوليه خود انعطاف به خرج دهند تا ماجراي تعيين مزد 

98 در پايان سال 97 به سرانجام برسد.
همچنين در اين جلسه براي كارگراني كه مزدي بيش 
از حداقل مزد مي گيرند نيز تصميمات الزم اتخاذ شد. 
اين گروه در سال آينده با افزايش تركيبي مزد مواجه 
خواهند بود، براس��اس مصوبه شوراي عالي كار، ساير 
سطوح مزدي با افزايش 13 درصدي مزد به عالوه 261 
هزار تومان كار خود در سال جاري را آغاز مي كنند. از 
سوي ديگر حق بن با افزايش 80هزار توماني از 110هزار 
تومان در سال 97 به 190هزار تومان در سال 98 رسيد. 
پايه سنواتي نيز با افزايش 19هزار توماني به 70 هزار 
تومان رس��يد. حق مسكن هم 100هزار تومان شد. با 
اين حساب، حداقل دريافتي يك كارگر متأهل با يك 
فرزند، ماهيانه از حدود يك ميليون و 500هزار تومان به 
حدود 2ميليون تومان افزايش يافت. همچنين حداقل 
دريافتي يك كارگر مجرد يا كارگر متأهل بدون فرزند 
با احتساب حق مسكن و حق بن كارگري 1ميليون و 

780هزار تومان مي شود.

در اين رابطه جعفر توفيق��ي، يكي از اعضاي كارگري 
كميته مزد ش��وراي عالي كار گفته اس��ت: با توجه به 
اتفاقات و تكانه هاي شديد اقتصادي  كه در سال 97 رخ 
داد، حجم مطالبات در جامعه زياد بود. متعاقبا، فاصله 
س��ه ضلع شركاي اجتماعي در ش��وراي عالي كار نيز 
بس��يار زياد بود. از همين رو، به جرات مي توانم بگويم 
آخرين جلسه شوراي عالي كار، يكي از چالشي ترين 
مذاكرات دوازده سال گذشته )بنا بر سابقه حضور من 

در اين جلسات( بود.

  افزايش كم سابقه دستمزد كارگران
هر چند افزايش 400 هزار توماني حداقل دس��تمزد 
كارگران در كش��ور كم س��ابقه بوده و به طور كلي رقم 
افزايش 36.5 مزد حتي بيش از تورم 28 درصدي اعالم 
شده است اما اين رقم نه تنها جبران افزايش هزينه هاي 
معيشتي سال گذش��ته را نمي كند بلكه كارفرماياني 
كه دچار مش��كل هس��تند را هم نااميدتر مي كند. به 
بيان ديگر شرايط اقتصادي كشور در سال گذشته به 
گونه اي بود كه بخش��ي از كارفرمايان دچار مشكالت 
فراوان شده اند و از س��وي ديگر كارگران هم با بحران 
تامين نيازهاي خود مواجه شدند. آن طور كه شوراي 
عالي كار اعالم كرده بود هزينه معيشتي يك خانوار سه 
نفره كه در س��ال 96 به دو ميليون و 670 هزار تومان 
رسيده بود براي سال 97 يك ميليون و 89 هزار تومان 
افزايش يافت و به سه ميليون و 759 هزار تومان رسيد. 
به اين معنا با وجود يك افزايش بي سابقه، قدرت خريد 
كارگران با روزهاي پاياني س��ال 96 فاصله معناداري 
دارد و از طرف ديگر با وجود افزايش نيافتن حداقل مزد 
به اندازه هزينه هاي معيشتي، بخشي از توليد كنندگان 
كار سختي براي پرداخت مزد در سال جاري خواهند 
داشت. بر اين اساس مي توان گفت حداقل دستمزد يك 
ميليون و 500 هزار توماني نيز نسبت به حداقل هاي 
معيش��تي در دي ماه سال گذشته حدود دو ميليون و 
300 هزار تومان كمتر اس��ت و براي يك خانواده سه 
نفره حتي اگر دو نفر شاغل حداقل بگير باشند، باز هم 
نمي توانند حداقل نيازهاي زندگي خود را كامل تامين 
كنند. شايد به همين دليل اس��ت كه توفيقي پس از 
تعيين مزد 98 گفت: نتايج شب گذشته حاكي از اين 
اس��ت كه 50 درصد مطالبات جامعه كارگري محقق 
شده است. اما اين را نبايد فراموش كرد كه ما وارد يك 
بحث سه جانبه شده بوديم متش��كل از دو كارفرماي 
بزرگ و يك نماينده كارگر. ما خودمان ناراضي هستيم 
و نمي گوييم نتيجه بحث اخير يك موفقيت عالي براي 
كارگران بوده اما يادمان نرود كه در چه شرايطي هستيم 
و طرف هاي مذاك��ره ما چه قدرت و تمايالتي دارند. از 
23.8 درصد مورد نظر كارفرمايان به رقم فعلي رسيدن 

نمايانگر حدودا 14 ساعت و نيم جلسه طوالني مدتي 
است كه سپري شد.  وي تاكيد كرد: اگر دولت در عرصه 
مهار واقعي تورم نقش آفريني كند و از س��وي ديگر به 
تامين مايحتاج روزانه خانوارهاي مزدبگير از ارزهاي 
مناسب پرداخته، و مسير رسيدن آن مايحتاج را مورد 
پايش و نظارت قرار دهد، آن موقع مي توان چشم انداز 
مناسبي داشت كه اگر همين مسير را طي كنيم )ضمن 
پياده س��ازي زيرساخت ها از س��وي قواي سه گانه( با 
همين فرمول تا سه سال آينده سبد معيشت و دستمزد 
جامعه مزدبگيران نزديكي بسيار زيادي را به يكديگر 
پيدا كنند. اما اگر قرار باشد همان تكانه هاي اقتصادي 
97 را در سال 98 و سال هاي پس از آن هم داشته باشيم 
اين فاصله معنادار موجود حفظ خواهد ش��د. گفتني 
است ما همچنان در فضايي هستيم كه نمي توان شاهد 

ايفاي نقش مورد نظر از سوي دولت بود.
توفيقي درباره س��بد معيشت اظهار كرد: كارگري كه 
مجرد است بي خانواده كه نيست و به خانواده اي مرتبط 
است. بحث بر سر اين مسائل جزييات بسيار و چالش 
زيادي را به همراه خود دارد. بنابراين مولفه هاي مربوط 
به اين گونه افراد و خانوارها نيز بايد لحاظ شوند. از همين 
رو، اين سبد براي يك خانوار با تعداد 3.3 بسته شده و 

قطعا مولفه هاي مربوط به آنها در تععين دستمزد بايد 
در نظر گرفته شود.

 اف�ق پي�ش  رو وضعي�ت مع�اش ب�راي 
حداقل بگيرها

پيش بيني ها از شرايط اقتصادي كش��ور در سال 98 
اميدواركننده نيست. آن طور كه صندوق بين المللي 
پول تحليل كرده، در س��ال جاري نرخ تورم نسبت به 
سال گذشته افزايشي حدود پنج درصد خواهد داشت 
و رشد اقتصادي نيز به حدود منفي سه درصد خواهد 
رسيد. مركز پژوهش هاي مجلس نيز پيش بيني كرده 
شرايط اقتصاد در س��ال جاري وخيم تر خواهد شد و 
رش��د اقتصادي به منفي 5.5 درصد خواهد رس��يد و 
نرخ تورم به 35 درصد. به بيان ديگر اقتصاد ايران براي 
دومين بار در عرض پنج س��ال ركود تورمي را تجربه 
خواهد كرد كه تبعات اين مس��اله به كاهش ش��ديد 
درآمدها خواهد انجامي��د. درنتيجه مي توان گفت در 
س��ال جاري نيز مانند سال گذش��ته، سفره كارگران 
كوچك تر و فش��ار بر كارگران بيش��تر خواهد شد.  در 
سال گذشته پس از افزايش چشمگير قيمت ها در سه 
ماهه نخس��ت، نمايندگان كارگري خواهان تشكيل 

جلسات ش��وراي عالي كار براي تعيين دوباره حداقل 
مزد جهت جبران افزايش هزينه هاي معيشتي شدند. 
در اين رابطه جلساتي از تير ماه شكل گرفت ولي نهايتا 
بدون آنكه دستاورد خاصي داشته باشد، بي نتيجه رها 
شد. به همين دليل به نظر مي رسد در سال جاري نيز 
اين مساله همچنان به ش��كاف هاي ميان كارگران با 
كارفرمايان دولت دامن خواه��د زد چرا كه هنوز اين 
مساله چاره جويي نشده كه آيا تعيين مزد تنها ساالنه 
يك بار انجام مي شود يا در طول سال نيز امكان افزايش 
دوباره آن وجود دارد. شرايط اقتصادي كشور به گونه اي 
است كه بر نارضايتي ها دامن خواهد زد و مزدبگيران از 
بخش هايي محسوب مي شوند كه احتمال شكل گيري 
اعتراضات در آن بيشتر اس��ت. همان طور كه در سال 
گذشته هم مشاهده شد، مزدبگيران نسبت به شرايط 
با حساسيت بيشتري مسائل را دنبال مي كنند و اكنون 
در اين بخش سخت تر شدن شرايط به اعتراضات دامن 
مي زند. در مقابل توليدكنندگان نيز صراحتا از ناراضي 
بودن خود مي گويند و دولت چاره اي ندارد جز آن حضور 
پر رنگ تري در تامين نيازهاي طرفين داش��ته باشد. 
دولتي كه حاال بايد ديد با توجه به كاهش قيمت نفت 

چقدر منابع براي اقدامات اينچنيني دراختيار دارد.

گروهاقتصادكالن|هاديسلگي|
با اينكه قاعده هر ساله بر اين بود كه در پايان ماه اسفند 
گزارش هاي مربوط به شاخص هاي اصلي اقتصاد كشور 
از سوي نهادهاي رسمي آماري منتشر مي شد، اما با اين 
حال سالي كه گذشت را شايد بتوان يكي از كم بارترين 
سال ها در زمينه انتش��ار آمار اقتصادي و اطالع رساني 
علمي شاخص هاي كالن به حساب آورد؛ بانك مركزي 
از دايره انتشار آمارها حذف شد، اما مركز آمار جاي خالي 
آن را پر نك��رد، با اينكه دليل و توجيه ممنوعيت كاري 
بانك مرك��زي موازي كاري با مركزآمار ب��ود. در پايان 
سال هاي پيشين مركز آمار شاخص هاي رشد، ضريب 
جيني و بيكاري را منتشر مي كرد، اما اين قاعده امسال 
تبديل به استثنايي شد كه سپهر آماري سال 97 هنوز 
تيره باقي بماند. مركز آمار هنوز هيچ كدام از اين س��ه 
شاخص مهم اقتصادي را به روز نكرده است و تنها به آمار 
تورم سال 97 و توليد كارگاه هاي صنعتي )آن هم مربوط 

به عملكرد سال 95( اكتفا كرده است. 
به گزارش »تعادل« س��ال گذشته علي الخصوص در 
سه ماه پاياني آن دستگاه هاي دولتي و نهادهاي آماري 
در استراحت مطلق از نظر ارايه آمار و اطالع رساني به 
سر مي بردند به طوري كه شايد بتوان اين فاصله زماني 
را از نظر اين ويژگي يكي از كم بارترين مقاطع درنظر 
گرف��ت. اين كم كاري و ش��ايد دقيق ت��ر بتوان گفت 
تالش براي عدم انتش��ار آمارهاي اقتصادي دو دليل 
اصلي مي تواند داشته باشد؛ ممنوعيت بانك مركزي از 
جمع آوري و انتشار آمارهاي كالن اقتصادي و احتماال 
وضعيت و شرايط اقتصادي كشور.  تا پيش از زمستان 
سال گذشته، مسووليت انتشار آمارهاي اقتصادي بر 
عهده دو نهاد آم��اري يعني مركز آمار و بانك مركزي 
بود. هرچند اين دو دستگاه رسمي در محاسبه برخي 
شاخص ها مانند نرخ تورم و رشد موازي كاري داشتند، 
ام��ا با اين وجود باز هركدام جزيي��ات متفاوتي از اين 
آماره��ا را ارايه مي كردن��د كه اس��تفاده از هردو آنها 
مي توانست نتيجه گيري كامل تري از اوضاع اقتصادي 
به دست دهند. جدا از اين مورد مركز آمار بيشتر تمركز 
خود را بر نرخ بيكاري و ضريب جيني قرار مي داد و در 
مقاب��ل بانك مركزي هم آماره��اي مربوط به بودجه 
خانوار و ش��اخص هاي قيمتي را كامل تر محاس��به 
مي ك��رد. اما در حال حاضر با اينك��ه در نيمه دوم ماه 
فروردين 98 قرار داريم، هيچ كدام از اين دو نهاد آماري 
اطالعات مهمي از وضعيت اقتصادي كش��ور منتشر 
نكرده اند. تنها آمارهايي كه مركز آمار از اوضاع اقتصاد 
كشور به روز كرده مربوط به تورم اسفندماه، متوسط 
قيمت اقالم خوراك��ي مناطق ش��هري و آمار توليد 
كارگاه هاي صنعتي ١٠ نفر كاركن و بيش��تر در سال 

١٣٩٦ آن هم در خصوص عملكرد ١٣٩٥ است. اين 
در حالي است كه در سنوات گذشته در پايان هر سال 
مركز آمار شاخص هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي 
)رشد(، ضريب جيني و نرخ بيكاري كه از حياتي ترين 
و اصلي ترين آمارهاي اقتصادي هر كش��ور محسوب 
مي ش��ود، را منتش��ر مي كرد. در حال حاضر آخرين 
آمارها مربوط به شاخص بيكاري مربوط به پاييز سال 
97 است. شاخص توليد ناخالص داخلي هم با اينكه 
هرس��ال در پايان اسفند وضعيت 9 ماهه و برآورد 12 
ماهه از سوي بانك مركزي و مركز آمار منتشر مي شد، 
اما اكنون آخرين آمارها مربوط به عملكرد 6 ماه نخست 
س��ال گذش��ته اس��ت. همين طور ضريب جيني كه 
وضيعت نابرابري درآمدهاي دهك هاي جامعه را نشان  

مي دهد، آخرين آمارها سال 96 را روشن مي كند. 
به ط��ور كل بايد گف��ت ابري و تيره وتار كردن س��پهر 
اطالع رساني اقتصادي در كشور نمي تواند در وضعيت 
حاضر تاثير مثبتي داشته باشد و تنها به ايجاد نااطميناني 
بيشتر و افزايش هيجانات در كوتاه مدت و از بين رفتن 
اعتماد عمومي به دولت در بلندمدت منتج خواهد شد. 

  نرخ تورم سال 97 به 26.9 درصد رسيد
جدا از اين بحث ها، همان طور كه گفته شد، مركز آمار 
تنها سه شاخص را به تازگي به روز كرده است كه اكنون 

به آنها مي پردازيم.
مطابق گزارش مركز آمار نرخ تورم س��ال 97 به 26.9 
درصد رسيده است. در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص 
كل )١٠٠=١٣٩٥( به ١٦٤.٣ رسيده كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٩ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه درصد 
تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧.٥ 

درصد است؛ يعني خانوارهاي كشور بطور ميانگين ٤٧.٥ 
درصد بيشتر از اسفند ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه 
كاال و خدمات يكسان« هزينه كرده اند كه نسبت به اين 
اطالع در ماه قبل )٤٢.٣ درصد( ٥.٢ واحد درصد افزايش 
يافته است. براس��اس اين آمارها نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به اسفند ماه ١٣٩٧ به ٢٦.٩ درصد رسيده كه 
نس��بت به همين اطالع در ماه قبل )٢٣.٥ درصد( ٣.٤ 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. اين آمارها همچنين 
نش��ان مي دهد كه ش��اخص قيمت در گ��روه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه 
قبل ٦.٤ درصد و در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و 
خدمات« ٢.٧ درصد افزايش يافته است. درصد تغييرات 
قيمت در ماه جاري نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ براي اين 

دو گروه به ترتيب ٧٤.٤ و ٣٦.٩ درصد است.

  افزاي�ش ن�رخ ت�ورم خانوارهاي ش�هري 
و روستايي

ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در 
اس��فند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٣.٣ رسيده كه نسبت به 
ماه قبل ٣.٨ درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦.٦ درصد 
است كه نس��بت به ماه قبل )٤١.٥ درصد( ٥.١ واحد 

درصد افزايش داشته است.
شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در 
اس��فند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٧٠.٣ رسيده كه نسبت به 
ماه قبل ٤.٥ درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٢.٧ درصد 
اس��ت كه نس��بت به ماه قبل )٤٦.٧ درصد( ٦.٠ واحد 

درصد افزايش داشته است.

  تغيي�رات ش�اخص قيم�ت در دهك ه�اي 
هزينه اي 

بر اساس اين آمارها دامنه تغييرات نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به اس��فند ماه ١٣٩٧ براي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از ٢٥.٩ درصد براي دهك اول تا ٢٨.٩ درصد 

براي دهك دهم است.

  تغييرات قيمت ها در ماه جاري
مطابق همين گزارش مرك��ز آمار، در ماه جاري اكثر 
بخش ه��اي زير مجموعه ش��اخص كل ب��ا افزايش 
قيمت همراه بوده اند. در گ��روه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مرب��وط به گروه »قند و ش��كر و 
ش��يريني« )ش��كر، قند و نبات(، گروه »گوش��ت« 
)گوشت گوس��فند، گاو، ماهي و گوشت مرغ(، گروه 
»سبزيجات« )پياز، كاهو، خيار، سيب زميني، لوبيا 
س��بز و كدو س��بز(، گروه »دخانيات« و گروه »انواع 
نوش��يدني ها« )چاي خارجي( است. در گروه عمده 
»كااله��اي غير خوراكي و خدم��ات«، گروه »حمل 
و نقل« )ان��واع خودرو(، گروه »پوش��اك و كفش« و 
گروه »هتل و رستوران« )انواع غذاهاي سرو شده در 
رستوران(، گروه »تفريح و فرهنگ« )انواع تلويزيون، 
مانيتور و لوازم و تجهيزات رايانه( بيش��ترين افزايش 

قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گزارش ديگ��ري كه مركز آمار با عن��وان »گزارش 
متوسط قيمت اقالم خوراكي مناطق شهري« منتشر 
كرده است، نشان مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل )اسفند ١٣٩٦( مربوط 
به اقالم »رب گوجه فرنگي« با ٢٤٢.٠ درصد افزايش، 
»سيب درختي زرد « با ١٤٠.٦ درصد افزايش، » گوشت 
گوس��فند« با ١٣٥.٤ درصد افزايش، » گوش��ت گاو يا 
گوس��اله« با ١٢٤.٤ درصد افزايش، و» موز « با ١٢٣.٦ 
درصد افزايش اس��ت. بر اساس نتايج به دست آمده در 
اسفند ماه ١٣٩٧، بيشترين افزايش قيمت در ماه جاري 
نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم »شكر« با ٣٨.٥ 
درصد افزايش، » قند« با ٢٥.٥ درصد افزايش، » پياز« با 
٢٥.٤ درصد افزايش و » پرتقال محصول داخل« با ٢١.٦ 
درصد افزايش بوده اس��ت. در اين ماه اقالم »تخم مرغ 
ماشيني « )٤.٠ درصد( و »موز « )١.٠ درصد( نسبت به 

ماه قبل كاهش قيمت داشته اند .

  كاهش 6.4 درص�دي كارگاه هاي صنعتي
 ١٠ نفر كاركن و بيشتر

گزارش سوم مركز آمار در رابطه با كارگاه هاي صنعتي 
10 نفركاركن و بيش��تر اس��ت. اين گ��زارش چهل و 

چهارمين دوره آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي 10 نفر 
كاركن و بيشتر محسوب مي شود كه مركز آمار به منظور 
شناخت ساختار صنعتي كش��ور، فراهم آوردن زمينه 
اطالعاتي مناسب براي برنامه ريزي هاي توسعه صنعتي 
اتخاذ سياس��ت هاي اقتصادي صحيح و ارزيابي نتايج 
اجراي برنامه ها و با مراجعه به 23313 كارگاه صنعتي 

در سراسر كشور اجرا كرده است. 
ارزش توليد كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر 
در سال 95 به ميزان 543 هزار و 186 ميليارد تومان بوده 
است كه نسبت به سال 94 حدود 13.3درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. همچنين ارزش صادرات مس��تقيم 
كارگاه هاي صنعتي 10 نفركاركن و بيشتر در سال 95 
به ميزان 22816 ميليون دالر بوده كه نسبت به سال 

قبل آن 33.4 درصد رشد نشان مي دهد. 
بر اس��اس اين آمارها در سال 95 مبلغ 23 هزار و 489 
ميليارد تومان در اين كارگاه ها سرمايه گذاري شده است 
كه نسبت به سال 94 رشد 27 درصد را نشان مي دهد. 
ارزش افزوده حاصل از فعاليت كارگاه هاي صنعتي 10 
نفركاركن و بيشتر در سال 95 بالغ بر 157 هزار و 416 
ميليارد تومان بوده اس��ت كه نس��بت به سال قبل آن 

رشدي 26.8 درصدي نشان مي دهد. 
مطابق اين آمارها از تعداد ٣١٣٠٩ كارگاه صنعتي فعال 
در سال ١٣٩٥، 24981 كارگاه ) ٧٩.٨ در صد( در طبقه 
٤٩-١٠ نفر كاركن و ٦٣٢٧ كارگاه )٢٠.٢ در صد( در 

طبقه ٥٠ نفر كاركن و بيشتر قرار دارند.
در س��ال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ كارگاه ده نفر كاركن و 
بيشتر به فعاليت صنعتي اشتغال داشته اند كه نسبت به 

سال ١٣٩٤،  ٦.٤ در صد كاهش دارد .
همچنين تعداد كارگاه هاي صنعتي ٤٩-١٠ نفر كاركن 
فعال در سال ١٣٩٥،  ٧.٨ درصد و كارگاه هاي صنعتي 
٥٠ نفر كاركن و بيشتر فعال، ٠.٥ درصد نسبت به سال 

١٣٩٤ كاهش داشته است.
بر اس��اس نتايج اين طرح، تعداد كارگاه هاي غير فعال 
صنعتي، ١٠ نفر كاركن و بيشتر در سال ١٣٩٥،  برابر با 
٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤،  برابر با ٣٣٢٤ كارگاه بوده است.

درص��د كارگاه ه��اي غي��ر فع��ال صنعتي در س��ال 
١٣٩٥برابر با ٨.٢ در صد بوده است كه نسبت به سال 
١٣٩٤ تغييري نداشته است.  تعداد كاركنان كارگاه هاي 
صنعتي10نفر كاركن و بيشتر در سال 95 به ميزان 1 
ميليون و 788 هزار و 651 نفر بوده كه نس��بت به سال 

قبل تر آن 0.3 درصد كاهش داشته است. 
 كارگاه هاي صنعتي10 نفر كاركن و بيشتر در س�ال 95 
بيش از 50 ميليارد تومان به منظور جب�ران خدمات به 
مزد و حقوق بگيران خود پرداخت كرده اند كه نسبت به 

سال 94 به ميزان 19.2 درصد رشد داشته است.
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تشريح چهارگانه اصالح 
ساختار اقتصادي كشور

سيدحسن حسيني شاهرودي نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به دستور 
مقام معظم رهبري مبني بر اصالح ساختار بودجه، 
گفت: اساسي ترين موضوع كه در بحث اصالح ساختار 
بودجه مطرح بوده موضوع عدم وابس��تگي بودجه 
به نفت است، لذا شاكله بودجه بايد براساس اصولي 

تدوين شود كه وابستگي به نفت به صفر برسد.
نماينده مردم ش��اهرود و ميامي در مجلس شوراي 
اس��المي، با بيان اينكه در برنامه هاي توسعه كشور 
دولت مكلف شده برداش��ت از صندوق توسعه ملي 
را به صفر برساند، افزود: صندوق بايد به عنوان محلي 
تعريف شود كه از منابع آن در شرايط اضطرار، خاص 
و در راس��تاي حمايت از تولي��د داخلي و حوزه هاي 
زيرساختي كشور استفاده شود. وي همچنين كوچك 
كردن دولت را از ديگر الزامات اصالح ساختار اقتصادي 
كش��ور عنوان كرد و ادامه داد: واس��پاري و واگذاري 
تصدي گري دولت كه بيش از 85 درصد حجم بودجه 
كشور را به خود اختصاص داده بايد به حداقل برسد 
ادامه داد و اين مسير بايد بالعكس شده و هزينه هاي 
جاري نيز به حداقل كاهش يابدكه البته اين موضوع به 
سياست گذاري 5 تا 10 ساله نياز دارد. بايد بازار شناور 
ارز ايجاد شده و از تعيين دستوري نرخ جلوگيري شود 
و در بازار متشكله ارزي دولت و صادر كننده بايد ارز 
خود را عرضه كرده و وارد كننده ارز خود را از اين بازار 
تامين كند. حسيني شاهرودي با بيان اينكه اصالح 
بودجه ش��ركت هاي دولتي از ديگر الزامات اصالح 
ساختار اقتصادي كشور است، اظهار داشت: بودجه 
شركت هاي دولتي سامان نداشته و دو سوم بودجه 
كشور را مي بلعند و هيچ دستگاهي پاسخگو نيستند 
يعني مجلس بر تدوين و تنظيم بودجه اين شركت ها 
و همچنين هزينه و درآمد آن نظارت كافي نداشته و 

بسياري از آنها از دستگاه هاي نظارتي فرار مي كنند.
وي با اش��اره به اينكه ح��وزه مالياتي ني��ز از ديگر 
حوزه هاي مدنظر در اصالح ساختار اقتصادي است، 
افزود: قوانين در حوزه مالياتي همانند موضوع ماليات 
بر ارزش افزوده، صندوق مكانيزه فروش، اصالح نظام 
جامع مالياتي كشور و ايجاد سيستم و سامانه مالياتي 
كشور در حال تكميل است و اجراي آن الزم بوده و 
بايد در بودجه ديده شود. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با بيان اينكه حوزه هدفمندي يارانه ها و الزامات 
آن به فراموشي سپرده شده است، ادامه داد: بيش از 
900 هزار ميليارد تومان يارانه آش��كار و پنهان و به 
صورت نقدي و غير نقدي پرداخت مي شود كه پاشنه 
آشيل اقتصاد كشور شده و اين نوع پرداخت يارانه بدون 
حساب و كتاب به جامعه هدف اصابت نكرده و اقشار 
آسيب پذير از آن بهره نمي برند، بلكه منافع آن متوجه 
كساني مي شود كه نيازي به يارانه ها اعم از يارانه برق، 
انرژي و بنزين ندارند. وي تاكيد كرد: حتي يارانه اي 
كه به كاالهاي اساسي تعلق گرفت، نصيب دالالن 
شده و اقشار آسيب پذير اعم از روستاييان، كشاورزان 
و كارگ��ران از اين يارانه ها بي بهره ماندند، لذا بايد در 
حوزه يارانه ها در مجلس و دولت ساختارشكني شود.

نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه تك نرخي ش��دن ارز از ديگر 
الزامات اصالح س��اختار بودجه است، تصريح كرد: 
بايد بازار ش��ناور ارز ايجاد شده و از تعيين دستوري 
نرخ جلوگيري شود و در بازار متشكله ارزي دولت و 
صادر كننده بايد ارز خود را عرضه كرده و وارد كننده 
ارز خود را از اين بازار تامين كند، بنابراين دولت بايد 
متعادل كننده و كنترل كننده باشد نه اينكه ارزي كه 
با مشقت به دست مي آيد به راحتي در اختيار بسياري 

از دالالن قرار گيرد.

 تدوين دو برنامه  توسعه توليد 
و اشتغال و اصالح ساختار بودجه

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از رونمايي دو 
برنامه توسعه توليد و اشتغال و اصالح ساختار بودجه 
بعد از تعطيالت نوروزي خبر داد. محمدباقر نوبخت در 
توييتي اعالم كرد: ان شاءاهلل در نخستين روزهاي پس 
از تعطيالت نوروزي از دو برنامه توسعه توليد و اشتغال 
و همچنين اصالح ساختار بودجه كه با تالش علمي 
همكارانم در سازمان برنامه و بودجه تهيه شده است، 

در جمع اصحاب رسانه رونمايي مي شود.

بايد در قبال هزينه هاي عدم 
تصويب FATF پاسخگو  باشند 

ايلنا| مهدي پازوكي،  كارشناس اقتصادي، در مورد 
احتمال عدم تصويب لوايح FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: به باور بنده مجمع تشخيص بايد 
در قبال اين گونه تصميمات پاسخگو باشد و هزينه آن 
را بپذيرد همان طور كه در ص��ورت بروز تورم دولت 
را مسوول مي دانيم اگر مشكلي در تجارت ايران در 
صورت عدم تصويب آن با ساير كشورها نيز به وجود  
آيد مسووليت آن بر عهده مجمع تشخيص است و 
اين مجمع نبايد تافته جدا بافته باشد. همان طور كه 
امروز بايد حمله كنندگان به سفارت بريتانيا و عربستان 
پاسخگوي شرايطي كه ايجاد كردند، باشند. وي ادامه 
داد: تجارت امروز نيازمند تعامل سيستم مالي و بانكي 
است و اگر مجمع مي خواهد مانع اين روند شود بايد 
تكليف كشور را مشخص كند. متاسفانه تعداد زيادي 
از اعضاي مجمع سفر خارجي نداشتند و آشنايي با 
دنياي خارج ندارند و تصور غيرواقعي از آن دارند كه 
اين طرز تفكر نمي تواند زمينه ساز توسعه كشور باشد. 
كشور ما براي حمايت از توليد نيازمند بازارها و تجارت 
منطقه اي است كه آن نيز در گرو مراودات بانكي است. 
پازوكي تصريح كرد: البته تصويب FATF به معناي 
حل مش��كالت اقتصادي نيست. مشكالت موجود 
مرب��وط به مديريت و درايت ما اس��ت اما بايد توجه 
داشت كه با جهالت اقتصادي نمي توان اين مشكالت 
را از ميان برداشت. امروز اقتصاد كشور با مشكل عدم 
شفافيت روبه رو است و اين حق مردم است كه از ميزان 

اموال مسووالن آگاهي داشته باشند.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از كم توجهي به بيمه حوادث طبيعي گزارش مي دهد 

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

در كشورهاي پيشرفته بيش از 50 درصد خسارت ها، در آسيا 15 درصد، اما در ايران تنها 5 درصد خسارت بالياي طبيعي بيمه  مي شود 

سهم كم ايران از بيمه حوادث طبيعي، سيل و زلزله

شمارش معكوس براي راه اندازي بازار متشكل ارزي

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
هرگاه كه حادث��ه اي رخ مي دهد و با بحران��ي تازه مواجه 
مي شويم اين پرسش مطرح مي شود كه چه راهكارهايي 
براي پيش��گيري از بحران ها بايد مورد توجه باشد و بعد از 
شكل گيري خس��ارت ها، حال چگونه مي توان به آسيب 

ديده ها كمك كرد و خسارت هاي موجود را پوشش داد؟
به گزارش تعادل، در ايام تعطيالت نوروزي سال 1398در 
اقصي نقاط كشور شاهد بروز سيل در شهرها و روستاها و 
خسارت هاي مختلف به مراتع كشاورزي، دام، ساختمان ها، 
و جان انس��ان ها و... بوديم كه باعث بروز خسارتهاي مالي 
فراوان جاني و مالي ش��د و بس��ياري ضرورت پيشگيري، 
راهكار مقابله با بحران و حوادث و پوشش خسارت ها، بيمه 
حوادث طبيعي، پشتيباني بيمه هاي اتكايي بين المللي از 
تامين خسارت در اين بخش ها را مطرح كرده اند و اكنون 
اين پرسش مطرح است كه چرا پوشش مناسبي براي سيل، 
آتش سوزي، تخريب و ساير حوادث نداريم و چرا نسبت به 

اين گونه ابزارهاي دنياي نوين بي توجه هستيم. 
كارشناسان مي گويند: وقتي تجاوز به حريم رودخانه، جنگل، 
دريا، كوه، جاده و... عامل خسارت هاي شديد شده و انسان 
بدون توجه به حريم طبيعت كه در طول ميليون ها سال 
شكل گرفته، تنها با اين تصور كه ايران دچار خشكسالي است 
و رودخانه ها دچار مشكل نمي شوند، دست به ساخت و ساز، 
تخريب، تجاوز به حريم، قطع درختان و... كرده و اكنون در 

معرض اين خسارت ها قرار گرفته است.
برخي صاحب نظران توسعه نيز معتقدند كه بحران ها حالت 
تصاعدي به خود گرفته ان��د و ضرورت يك راهبرد عميق 
و اثرگذار را مطرح كرده تا بت��وان اثر بحران ها را بر زندگي 
ايرانيان كاهش داد. افزايش جمعيت و ساخت و سازها در 
طول 30 سال اخير، تجاوز به حريم كوه و جنگل و دريا و جاده 
و خط لوله و... به شدت زندگي روستاها و شهرها را در معرض 
آتش سوزي، سيل، و بحران هاي مختلف ديگر قرار داده است. 
لذا ضروري است كه به مسير توسعه بازگرديم و استانداردها و 
شاخص ها را رعايت كنيم تاحداقل با خسارت هاي كمتري 
مواجه شويم و در هنگام بروز خسارت نيز با پوشش بيمه اي 

و اتكايي مناسب بين المللي همراه باشيم. 

   خسارت چند ميليارد دالري
براساس اذعان مسووالن و كارشناسان 1900 شهر در كشور 
درگير سيل و آبگرفتگي بودند كه بر اساس تخمين هاي اوليه 
خسارت هاي سنگين به كشور وارد شده و به گفته مديركل 
دفتر مديريت بح��ران و كاهش مخاط��رات وزارت جهاد 
كش��اورزي، 4600 ميليارد تومان خسارت تنها به بخش 
كشاورزي 16 استان كشور در سيل اخير وارد شده است كه 
اگر خسارت پل، جاده، خانه ها و شهرها و روستاها و... را اضافه 

كنيم هزينه سنگيني را مي توان برآورد كرد. 
كشور ما در سال هاي اخير شاهد وقوع حوادث طبيعي فاجعه 
بار مانند زلزله كرمانشاه و آتش سوزي جنگل ها بوده است 
كه متاسفانه باعث از بين رفتن سرمايه هاي ملي و مردمي در 
كشور شد و همچون گذشته همه نگاه ها به حمايت دولت 
از حادثه ديدگان معطوف ش��ده و در عين حال نگراني از 
هزينه هاي سنگين خسارت هاي احتمالي در سرزمين زلزله، 
سيل، آتش فشان، تصادفات و... وجود دارد كه الزم است با 
مشاركت شركت هاي بيمه اي و مردم، در كنار دولت، اين 
هزينه هاي سنگين پوشش داده شود و از هموطنان آسيب 

ديده حمايت كند.
در ش��رايطي كه متاس��فانه ايراني ها تمايل��ي براي بيمه 
آتش سوزي، زلزله و سيل ندارند. ايران جزو 10 كشور بالخيز 
جهان است، 31 حادثه كشور ما را تهديد مي كند و در ۲1 
سال گذشته ۷3 هزار كشته و 14۵ هزار زخمي داشتيم كه 
اين حوادث و حوادث غيرمترقبه، ۲0 ميليارد دالر خسارت 
به همراه داشته و 41 ميليون نفر تحت تاثير قرار گرفته اند. 
اين در حالي است كه با وجود خسارت هاي سنگين زلزله، 
سيل و آتش س��وزي در ايران، توجه كمي به بيمه حوادث 

طبيعي داريم. طبق آمار، در كشورهاي پيشرفته بيش از 
۵0 درصد خسارت ها، در آسيا 1۵ درصد، اما در ايران تنها 
حدود ۵ درصد خسارت هاي ناشي از بالياي طبيعي از محل 

بيمه ها جبران مي شود. 
براس��اس اعالم پژوهش��كده صنعت بيمه در 11۵ سال 
گذشته يعني از س��ال 1۲8۲ تا 138۲ در كل جهان 11۲ 
زلزله مصيبت بار كه هر يك بيش از هزار كشته داشته رخ 
داده كه س��هم ايران از اين 11۲ زلزله، 11 مورد بوده است 
كه اگر وسعت يك درصدي ايران نسبت به وسعت جهان و 
جمعيت جهان را در نظر بگيريم سهم ما 9.8 درصد است كه 
خيلي زياد است. يعني ايران 10 برابر سهم جمعيتي خود 

دچار زلزله مرگ آفرين شده است. 

   33 نوع حوادث طبيعي در ايران 
بر اساس آمارهاي منتشر شده از 43 نوع بالياي طبيعي 
در جهان، 33 نوع آن در ايران رخ مي دهد بدين ترتيب 
ايران جزو 10 كشور بالخيز جهان محسوب مي شود، 
در نتيجه يكي از فعاليت هاي برجس��ته دولت تالش 
براي ارتقاي سهم بيمه در جبران خسارت هاي وارده 
به س��رمايه ملي از طريق تدوين، پيگيري و به نتيجه 
رساندن ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي با تصويب 
قانون مربوطه در مجلس است كه متاسفانه به دليل نبود 
منابع مالي كافي و همچنين عدم امكان تهيه بودجه و 

دريافت حق بيمه از مردم مسكوت مانده است.
صندوق بيمه حوادث طبيعي دومين تكنيك مديريت 
ريسك در مقابل با بالياي طبيعي است، تكنيك اول 
كنترل ريسك بوده كه راه هاي كاهش احتمال وقوع 
حوادث را مورد توجه قرار داده است، تكنيك دوم نيز 
كه روش پيش بيني و فراهم آوردن امكانات مالي براي 
جبران خس��ارت ها و بازس��ازي موارد آسيب پذير به 

حساب مي آيد به نام روش تامين مالي ريسك است.
 در روش دوم تنها هدف، كمك به آسيب ديدگان نيست 
بلكه كاهش بار مالي دولت و ارتق��اي توانايي افراد براي 
بازگش��ت به ش��رايط قبل از حادثه طبيعي اس��ت. اين 
صندوق از ملزومات توس��عه پايدار در كشورها خصوصا 
كش��ورهايي كه با حوادث و س��وانح طبيعي فاجعه آميز 
روبه رو هستند، بررسي تطبيقي و تجزيه و تحليل مدل هاي 
جبران خسارت در پنج كشور تركيه، زالندنو، ژاپن، آلمان، 
سوييس كه از كشورهاي زلزله خيز در قاره هاي مختلف 
جهان هس��تند نش��ان مي دهد كه در تمام اين كشورها 
صندوق حوادث طبيعي فاجعه آميز تاسيس شده است 
كه با هدف مقابله با آثار ويرانگر حوادث طبيعي و جبران 

خسارت هاي ناشي از بالياي طبيعي فعاليت كنند.
در اين رابطه مجيد بنويدي از كارشناسان صنعت بيمه به 
خبرنگار ما گفت: پوشش ريسك حوادث فاجعه بار بسيار 
سنگين است و معموال در توان شركت ها و حتي دولت ها 
هم نيس��ت بنابراين در دنيا از راهكارهايي مانند تاسيس 
صندوق هاي خسارت طبيعي يا انتشار اوراق بهادار بيمه اي 

براي انتقال و پوشش اين نوع ريسك استفاده مي شود.
وي اضافه كرد: طرح تاسيس صندوق پوشش خسارت هاي 
طبيعي فاجعه بار سال هاست كه در كشور مطرح شده و بين 
دولت و مجلس و شوراي نگهبان دست به دست مي شود كه 
عمده دليل آن هم عدم تعريف و تامين منابع صندوق است.

وي گفت: راهكار ديگر كه همان انتشار اوراق بهادار انتقال 
ريسك است نيز به دليل عدم رشد و گسترش بازار سرمايه 
وعدم فرهنگ سرمايه گذاري در بورس هم به نظر نمي رسد 
كه به اين زودي در ايران مورد استفاده قرار گيرد و لذا در هر 

دو مورد با تنگنا مواجه هستيم.

   بي ميلي ايراني ها به بيمه حوادث 
براساس آمار در سال ۲014، حدود 336 مورد حادثه طبيعي 
اتفاق افتاده كه 1۲۷ هزار نفر در آن حوادث جان خود را از 
دست داده اند و معادل 110 ميليارد دالر خسارت ايجاد شده 

است كه از اين مبلغ 3۵ درصد آن توسط شركت هاي بيمه 
تامين خسارت شده است. 

البته با به كارگيري دانش مديريت ريسك سيستم هاي 
پيش هشدار آب و هوايي تعداد خسارت هاي ناشي از 
ح��وادث طبيعي از 4.4 درصد ب��ه ۲.6 درصد كاهش 
پيدا كرده است اين در حالي است كه با رشد جمعيت 
و توس��عه اقتصادي جمعيت در معرض خطر بالياي 

طبيعي كه زيان مي بينند افزايش يافته است 

   دو اليحه تاثيرگذار در حوادث 
در شرايطي كه بررسي اليحه تاسيس صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي در كشور در حال بررسي بود اما بنا به داليل 
نامعلوم از دس��تور كار خارج شد و لذا بايد توجه داشت كه 
هرگونه تخلف از واقعيت حادثه پذيري ايران ما را دچار خطا 

مي كند و بايد هوشيار باشيم تا به موقع پيشگيري كنيم.
قبال يك ميليون و 800 هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته 
امداد بيمه حوادث شدند كه نمونه آن در سيل ايالم نشان 
داده شد كه بيمه چگونه به داد آنها رسيد و گرنه بايد كلي 

خسارت پرداخت مي شد.
اگر بيمه اجتماعي و حوادث و درمان افزايش يابد افراد 
تحت پوشش كم مي شود چرا كه بحران ها براي كميته 
امداد مشتري ساز است و از دولت خواسته مي شود تا 

بيمه ها را دريابند.

   توسعه بيمه و افزايش رضايت مردم
توسعه بيمه در كشور موجب كاهش هزينه هاي دولت و 

افزايش رضايتمندي بيشتر مردم مي شود.
توس��عه بيمه در كشور همچنين موجب افزايش كيفيت 
س��اخت و سازها و كاهش خسارات نيز خواهد شد، ضمن 
اينكه اين توس��عه باعث مي ش��ود تا هزينه هايي كه بابت 
مقابله و خسارت حوادث در كشور پرداخت مي شود، صرف 

پيشگيري آنها خواهد شد.
ما بايد درست بسازيم و درست نظارت كنيم و با استفاده 
درست از امكانات و منابع، خسارات ناشي از حوادث را 

بايد به حداقل رسانيم.
 ايران از لحاظ حادثه خيزي، مقام دهم در دنيا و رتبه چهارم 
در آس��يا را به خود اختصاص داده و طبيعي است با وجود 
همه تمهيدات دولت براي تامين خسارات حوادث در كشور، 

هزينه هاي پرداختي، كفاف خسارات موجود را نمي دهد كه 
براي اين موضوع بايد تدابيري انديشيده شود.

هر چند روز به روز در بحث مديريت بحران به سمت جلو 
و جايگاه مطلوبي پيش مي رويم اما اين روند از سرعت 

الزم مورد نياز كشور برخوردار نيست.
بايد موضوع اساسي بيمه و گسترش آن در همه حوادث، 
جايگاه واقعي خود را پيدا كند و اگر فرصت مناس��ب 
براي ارايه اليحه بيمه حوادث همگاني ايجاد شود، راه، 

هموارتر خواهد شد.
بيش از يك و نيم ميليون واحد مسكوني ساخته شده از 
سوي بنياد مسكن بيمه شده است كه با تمهيدات اتخاذ 
ش��ده خانه هايي كه از اين پس از سوي دولت ساخته 

مي شوند بيمه خواهند شد.
همچنين در بحث بيمه كش��اورزي بايد گفت كه اين 
قشر از جامعه با حوادث گوناگوني از قبيل سرمازدگي، 

خشكسالي، بيمه دامي، سيل و خسارات مواجه اند.
در يك س��رمازدگي چند س��اعته، بيش از 1۵0هزار 
ميليارد تومان به كش��اورزان خس��ارت وارد شد كه با 
وجود كمك هزار ميلي��ارد توماني دولت باز هم مردم 

دچار مشكل و نگراني هستند  .
اگر بيمه به كمك مردم نيايد در بحث مديريت بحران 
مشكل خواهيم داشت و اگر با تمام معنا در اين حوزه 

حضور يابد تحولي بزرگ را شاهد خواهيم بود.
با وجود كارهاي بي ش��ماري كه در مقاوم سازي مدارس، 
بيمارستان ها و بسياري از مراكز آسيب پذير كشور انجام شده 

است هنوز با مشكالت و كمبودهايي مواجهيم.

   كاهش رقم خسارت هاي جهاني
 اي اوان كارگزار جهاني بيمه و اتكايي، در گزارش اخير خود 
عنوان كرد كه خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي در نيمه 
اول سال ۲018 به 4۵ ميليارد دالر رسيد كه تنها ۲1 ميليارد 

آن توسط بيمه گران و بخش اتكايي پوشش داده شد.
براساس گزارشي كه توسط گروه ايمپكت فور كستينگ 
شركت اي اون - مسوول توسعه مدل حوادث فاجعه بار - 
تهيه ش��ده، اذعان مي دارد كه خسارت هاي اقتصادي 4۵ 
ميليارد دالري ناش��ي از حوادث طبيعي نيمه اول ۲018، 
به ميزان 64 درصد كمتر از متوس��ط 10 س��ال گذشته 
يعني 1۲4 ميليارد دالر و 48 درصد كمتر از متوس��ط 18 

سال گذشته يعني 8۷ ميليارد دالر است. در همين حال، 
خسارت هاي بيمه شده، ۲1 ميليارد دالر تخمين زده شد كه 
40 درصد كمتر از متوسط 10 سال گذشته يعني 3۵ ميليارد 
دالر و 19 درصد كمتر از متوسط 18 سال گذشته يعني ۲6 
ميليارد دالر بوده است. حوادث طبيعي در نيمه اول ۲018، 
جان ۲1۵3 نفر را گرفت كه از سال 1986 تاكنون، كمترين 
رقم ثبت شده بوده است و به طور معناداري كمتر از متوسط 
بلندمدت )۲01۷-1980( يعني 36 هزار و ۵۷0 نفر گزارش 
شده است.در سه ماهه اول ۲018، سيل، مرگبارترين خطر 
گزارش شده كه علت مرگ 89۲ نفر بوده است. در بخش 
ديگري از اين گزارش آمده كه خشكسالي و موج هواي گرم 
در شمال اروپا و نيز آتش س��وزي هاي جنگلي در شمال 

كاليفرنيا و يونان بسيار گسترده بوده است.
 اين گزارش مي افزايد: استمرار خشكسالي در بخش هاي 
عمده اي از اروپاي ش��مالي مي تواند به خسارتي بالغ بر4 
ميليارد دالر برس��د كه كش��اورزان آلماني به تنهايي با 
خس��ارت هاي اقتصادي بالغ بر ۲.9 ميليارد دالر مواجه 
خواهند شد. خشكسالي، كشاورزي در استراليا و امريكاي 
مركزي را نيز نشانه رفته است و موج گرما تاكنون سبب 
فوت 1۵0 نفر در ژاپن و كره جنوبي شده است.آتش سوزي 
كاليفرنيا نيز به عنوان پر خسارت ترين آتش سوزي ثبت 
شده اس��ت كه در حدود 1۷00 ساختمان را تخريب و ۷ 
نفر را كشته و خسارت بيمه اي در حدود 1 ميليارد دالر بر 

جاي گذاشته است.
در يونان و منطقه شرق آفريقا، مرگبارترين حادثه آتش 
سوزي اروپا از سال 1900 ثبت شده است كه 9۲ نفر را به 
كام مرگ كشاند و سبب تخريب 90۵ ساختمان و خسارت 
به ۷40 ساختمان ديگر گرديد. در سوئد نيز آتش سوزي 
عظيم 100 ميليون دالر خسارت در پي داشت. در ژاپن 
نيز سيل و گل و الي و رانش زمين، ۲30 كشته و ۵0 هزار 
خانه را ويران نمود. انجمن بيمه هاي اموال و مس��ووليت 
ژاپن اعالم كرده كه تاكنون، 48 هزار خس��ارت پرداخته 
شده است كه ارزشي معادل ۷11 ميليون دالر دارد.سيل 
در آريزونا و شرق امريكا و نيجريه، شرق روسيه، هند و ديگر 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند ميانمار، الئوس، 
كامبوج و فيليپين، خسارت هاي عمده اي را سبب شده 
است. سيل هاي فصلي در چين، خسارت اقتصادي بالغ بر 

يك ميليارد دالر در پي داشته است. 

گروه بانك و بيمه | 
طي دو هفته اول فروردين 98 و همچنين روزهاي پاياني 
سال 9۷، نرخ دالر و سكه و طال با ثبات نسبي همراه بود و 
نسبت به پايان سال 9۷ تغييرات چنداني نداشت. به طوري 
كه روز پنج ش��نبه 1۵ فروردين 98، نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي مجاز بانكي به 13۲00 و نرخ فروش يورو به 
1۵۲00 تومان رسيد. همچنين نرخ خريد دالر 13100 و 
نرخ خريد يورو در صرافي ها 1۵100 تومان داد و ستد شد. 
به گزارش تعادل، بر اساس نرخ ميانگين ارز در آخرين روز 
كاري سامانه سنا در سال 98 يعني 11 فروردين ماه نرخ 
دالر 13 هزار و ۲99تومان، يورو 1۵ هزار و 198 تومان و 
پوند 1۷ هزار و ۲۲4 تومان، درهم 3664، يوآن ۲094 و 

لير تركيه۲۵43 تومان اعالم شده است. 
در معامالت بازار آزاد روز پنج شنبه 1۵ فروردين 98 نيز، 
نرخ دالر آزاد 13400، يورو 1۵۲۵0، درهم 36۵0 تومان 
اعالم شد. همچنين قيمت سكه طرح جديد به 4 ميليون 
و 6۵6 هزار تومان رسيد. همچنين قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم، 4 ميليون و ۵۲۷ هزار تومان، 
نيم س��كه ۲ ميليون و ۵۵0 هزار تومان، ربع س��كه يك 
ميليون و 649 هزار تومان و س��كه يك گرمي 880 هزار 
تومان ش��د. همچنين روز پنج ش��نبه هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني، 1۲90 دالر و 80 سنت و هر گرم طالي 
18 عيار ني��ز، 4۲8 هزار و 300 تومان و مظنه مثقال 1۷ 
عيار نيز 1 ميليون و 8۵6 ه��زار تومان قيمت خورد. روز 
جمعه 16 فروردين نيز نرخ اونس جهاني به 1۲89 دالر 
رسيد و پيش بيني مي شود كه هفته جاري با ثبات نسبي 

قيمت طال و سكه همراه باشد. 

   پيش بيني قيمت طال در سال ۹۸
همچنين رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر درباره 
وضعيت بازار س��كه و طال در سال 98 اظهار كرد: از اكنون 
نمي توان پيش بيني دقيقي داشت. محمد كشتي آراي افزود: 
بايد ديد برنامه هاي سال 98 بر كدام اولويت قرار است،  تدوين 
شود و سياست هاي اقتصادي شامل چه مواردي خواهد شد؛ 
بنابراين نمي توان پيش بيني دقيقي از وضعيت بازار سكه و 
طال در سال 98 داشت. وي تاكيد كرد: بر اساس پيش بيني ها 
قيمت جهاني طال مي تواند تا ۵درصد افزايش داشته باشد 
زيرا در سال ۲019 شاهد كاهش ۵درصدي ميزان استخراج 
طال در دنيا خواهيم بود كه اين مساله بر قيمت اونس جهاني 

تاثيرگذار خواهد بود.

   شمارش معكوس براي راه اندازي بازار متشكل 
ارزي

در شرايطي كه رييس كل بانك مركزي سيزدهم اسفندماه 
9۷ اعالم كرد كه بازار متشكل ارزي قرار است از فروردين 98 
راه اندازي شود. حال اگر اين وعده به حقيقت بپيوندد، اكنون 
همتي دو هفته ديگر فرصت خواهد داشت. اين در حالي است 
كه راه اندازي بازار متشكل ارزي در ايران قصه درازي دارد. 
بارها و بارها تالش شده تا اين بازار به عنوان محلي براي نقل 
و انتقاالت اسكناس ارز و جلوگيري از نوساناتي كه گاه كل 
اقتصاد ايران را تحت الشعاع خود قرار مي دهد، راه اندازي 
ش��ود و حتي االمكان، ش��رايطي را فراهم آورد كه جلوي 
عمليات سفته بازانه در بازار ارز گرفته شود. واقعيت آن است 
كه اقتصاد ايران اكنون به مرحله اي رسيده كه ديگر تاب يك 
جهش ارزي دوباره را ندارد و اگر مقدمات مديريت بازار ارز 

به شكل اقتصادي و منطقي خود، با موفقيت فراهم نشود، 
دردسرهاي زيادي گريبانگير آن خواهد شد.

   وعده هايي كه محقق نشد
كمتر كس��ي روزهاي تلخ بازار ارز در سال 9۷ را از ياد برده 
اس��ت. روزهايي كه هر قدر هم كه دالرهاي ذخيره ش��ده 
كشور به بازار تزريق مي شد، اقتصاد همچون سياهچاله ، آن 
را مي بلعيد و اثري مثبت از آن بر جاي نمي ماند. اما باالخره 
بانك مركزي توانس��ت با به كار گيري چن��د ترفند كاماًل 
اقتصادي و منطقي، بازار ارز را از تالطمات اينچنيني نجات 
داده و زمينه ساز ايجاد آرامش و خداحافظي با تالطم شود.

ام��ا در اين ميان، يكي از ايده هايي كه اين آرامش را اندكي 
پايدارتر مي كند، راه اندازي عملياتي و مبتني بر ساز و كارهاي 
اقتصادي بازار متشكل ارزي است. بازاري كه وعده راه اندازي 
آن، دو مرتبه از سوي عبدالناصر همتي، رييس كل تازه نفس 
بانك مركزي در سال 9۷ داده ش��ده است. اگرچه قبل از 
آن هم چندين بار وعده راه اندازي و مصوبات مرتبط با بازار 
متشكل ارزي، از سوي دولت داده شده بود؛ اما دست كم دو 
بار از سوي شخص رييس كل بانك مركزي، راه اندازي اين 
بازار با اعالم زمان و تاريخ اعالم ش��د. دوم بهمن ماه 9۷ بود 
كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي با حضور در 
برنامه تيتر امشب به عنوان سومين گفت وگوي تلويزيوني 
خود، از راه اندازي بازار متشكل ارزي ظرف دو هفته آينده 
)يعني 1۷ بهمن ماه 9۷( خبر داد. او در اين برنامه اعالم كرد: 
در حالي كه نرخ ها در سامانه سنا ثبت مي شود؛ ولي هنوز 
هم بازار متشكل ارزي نداريم؛ اقدامات الزم را انجام داديم 
و فكر مي كن��م تا يكي، دو هفته آينده اين بازار را عملياتي 

كنيم. وي ادامه داد: بازار متشكل ارزي براي اسكناس است 
كه به صورت نقد و الكترونيكي، براي خريدهاي عمده و خرد 
فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. رييس كل بانك مركزي با 
بيان اينكه بازار متش��كل ارزي براي خريد و فروش عمده 
اسكناس صرافي ها و بانك ها طراحي شده است، افزود: بانك 
مركزي نيز از طريق بانك هاي عامل، بازيگردان اصلي اين 
بازار خواهد بود. وع��ده دوم رييس كل بانك مركزي براي 
راه اندازي بازار متشكل ارزي، 41 روز بعد يعني درست 13 
اسفندماه بود كه بار ديگر وي در گفت وگوي تلويزيوني كه 
به منظور تشريح جزييات ادغام بانك هاي نظامي انجام شده 
بود، اعالم كرد كه مقدمات راه اندازي اين بازار فراهم شده اما 
صالح بر اين است كه راه اندازي آن در فروردين ماه سال 98 
صورت گيرد. همتي با بيان اينكه بازار متشكل ارزي آماده 
راه اندازي است، گفت: صالح بر اين است كه اين بازار از اواسط 
فروردين ماه كار خود را آغاز كند. او همچنين بر اين نكته 
تاكيد كرد كه »بازار متشكل ارزي تقريباً آماده است و تمام 
كارهاي زيرساختي آن انجام شده است. مي توانيم در اين 
دو هفته باقي مانده از سال 9۷ آن را اجرايي كنيم و مصوبات 
را از شوراي پول و اعتبار گرفته ايم؛ ولي صالح است از نيمه 

دوم فروردين كليد اجراي رسمي را بزنيم.«

   كاركرد بازار 
بازار متش��كل ارزي، بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 
و به منظور س��اماندهي و توس��عه بازار شفاف، منصفانه و 
كارا، تش��كيل خواهد ش��د تا ارزها در آن ب��ه صورت نقد، 
مطابق مقررات اين مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن، 
در بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. ساختار اين 

بازار، بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده در بانك 
مركزي و جلسات كارشناسي با بانك ها و صرافي ها تهيه و 
مجمع موسس اين شركت، بر اساس مصوبه شوراي پول و 
اعتبار در تاريخ ١٨ دي ماه سال 9۷ آغاز به كار كرده است. 
مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه در فاز اول، 
معامالت نقدي ارز )اسكناس( راه اندازي و ساير روش هاي 
معامالت ارزي در مراحل بعد گسترش مي يابد. اين بازار، 
كارگزار محور بوده و عمليات مديريت بازار توسط تشكلي 
خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل هاي مصوب 
بانك مركزي فعاليت خواهد كرد. ضمناً سيستم سفارشات 
و معامالت )Order Driven( مبتني بر سفارش خواهد 
بود. در اين ميان، بر اساس ارزيابي هاي فني، سامانه معامالت 
ICE كه يكي از زيرساخت هاي استاندارد در چارچوب هاي 
معامالتي است جهت استفاده به عنوان زير ساخت معامالتي 
تعيين گرديده و زيرساخت س��خت افزاري نيز انتخاب و 

نهايي شده است.

   سهامداران بازار متشكل ارزي 
امير هاموني، مديرعامل فراب��ورس در نامه اي به اداره 
نظارت بر ناشران فرا بورسي سازمان بورس، اعالم كرد كه 
هيچ گونه معامله اي از بازار متشكل ارزي، در بازار سرمايه 
انجام نخواهد ش��د و فرابورس تنها سهامدار است. در 
بخشي از نامه ارسالي از سوي هاموني آمده است: ساختار 
بازار متش��كل ارزي، بر اساس مطالعات و بررسي هاي 
انجام شده در بانك مركزي و جلسات كارشناسي شده 
با بانك ها و صرافي ها تهيه شده و عمليات مديريت بازار 

توسط تشكلي خود انتظام انجام مي گردد.
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آغاز اجرايی شدن گام دوم 
سياست های مقاومت اقتصادی

ريي��س کل بانک مرکزی در يادداش��تی از آغاز 
اجرايی شدن گام دوم سياس��ت های مقاومت 
اقتصادی از روز شنبه 1۷ فروردين ماه 98 خبر 

داد.
به گ��زارش »تع��ادل«، عبدالناص��ر همتی روز 
جمعه در يادداش��تی در صفحه ش��خصی خود 
در شبکه اجتماعی اينستاگرام نوشت: سال 98 
را صاحبنظ��ران از ۲ زاويه پيش بينی می کنند: 
1-تشديد مش��کالت : تأثير بيشتر تحريم های 
امريکا، کاهش درآمدهای نفتی تش��ديد تورم 
رکودی، هجوم نقدينگی، کاهش بيش��تر رشد 

اقتصادی.
 وی با بيان اينکه دومين زاويه غلبه بر مشکالت 
است، افزود: ُکند ش��دن تيغ تحريم ها، افزايش 
مبادالت با همس��ايگان و کش��ورهای دوست، 
کاهش قابل توجه واردات غير ضرور، رونق توليد 
ملی، افزايش صادرات غير نفتی، کنترل بازار ارز، 

توان مهار نقدينگی.
رييس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در 
يک جنگ اقتصادی تمام عيار و با علم بر توانايی 
ها، از زاويه دوم که زاويه مقاومت اقتصادی است، 
با سياست گذاری درست وهماهنگ می توانيم 

تالش های دشمن را خنثی کنيم.
همتی ادامه داد: در سال 9۷ نيز با القائات امريکا در 
مقاطعی، چند صباحی فضای نا اميدی در کشور 
حاکم شد، اما با سياس��ت ها و اقدامات درست، 
عليرغم تشديد مشکالت معيشتی مردم، برنامه 

اصلی امريکا تاحدودی شکست خورد.
ريي��س کل بانک مرکزی همچنين نوش��ت: با 
اولويت رس��يدگی به هموطنان آس��يب ديده 
ازسيل، گام دوم را با قدرت برداريم. سياست های 

امسال بسيار تعيين کننده است.

رونق توليد در گروي 
هدايت نقدينگي

عبدالناصر همتي ضمن تشريح نكاتي درخصوص 
هدايت نقدينگي، گفت: با توجه به ريشه شوك 
تورمي اخي��ر، بانك مركزي در كنار سياس��ت 
مرتبط با نرخ ارز، سياست پولي مناسب در شرايط 
فعلي را تغيير تركيب كميت هاي پولي براي پرهيز 
از ركود و حركت به سمت رونق توليد مي داند تا با 

افزايش عرضه از فشار تورمي كاسته شود.
 به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، رييس 
كل اين بانك با اش��اره به دو نكته مهم در بحث 
هدايت نقدينگي گفت: نكته اول مفهوم نقدينگي 
است. بخش عمده اي از حجم نقدينگي هم اكنون 
تبديل به تسهيالت، اعم از توليدي يا غيرآن، شده 
يا توسط خود بانك ها، تبديل به انواع ديگري از 
دارايي شده است كه بخش عمده آنها، همراستا 
با تامين هدف بهينه اجتماعي نبوده و اصالح آنها 

ضرورت دارد.
رييس ش��وراي پول و اعتبار درخصوص دومين 
نكته در مبحث نقدينگي تصريح كرد: نكته دوم 
اينكه نقدينگي در بخش هايي متمركز مي شود 
كه بيش��ترين بازده��ي )خالص از ريس��ك( را 
داشته باشد، بنابراين، براي هدايت نقدينگي به 
سمت توليد، بايد بازدهي بخش توليد، از طريق 
بهبود فضاي كس��ب وكار، كاه��ش هزينه هاي 
توليد، باال رفتن ق��درت خريد مردم براي تقاضا 
و رشد صادرات، افزايش يابد تا انگيزه الزم براي 

سرمايه گذاري منتج به رونق توليد، ايجاد شود.

ابالغ مقررات جديد تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج

بانك مركزي در بخش��نامه اي به شبكه بانكي بند 
الف تبصره 16 قانون بودجه سال 139۷ درخصوص 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج را براي اجرا ابالغ 

كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براس��اس 
بند »الف« تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 كل 
كشور مقرر شده است:  »به منظور حمايت از ازدواج 
جوان��ان، بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه 
نظام بانكي، تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج به 
زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد از 1 /1 /1396 است و 
تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخست 
پرداخت كند.  تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي 
هريك از زوج ها در سال 1398 سيصدميليون ريال 
با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ يك ضامن معتبر 
و سفته است. بانك مركزي مي تواند يارانه پرداختي 
به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.« 
با توجه به تبصره مورد اش��اره موارد زير الزم است 

توسط شبكه بانكي مدنظر قرار گيرد: 
1- پرداخت تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج در 
اولويت نخست پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 

قرار دارد.
۲- تمامي بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
ملزم به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج از 
محل مجموع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و 
جاري بوده و مبلغ تسهيالت مذكور براي هر يك از 
زوجين به ميزان 300 ميليون ريال با دوره باز پرداخت 

پنج ساله )60 ماهه( و نرخ كارمزد 4 درصد است.
3- ب��ا عناي��ت به مف��اد م��اده ۵0 قان��ون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران، افراد مندرج در قانون 
مذكور، مش��مول اخ��ذ قرض الحس��نه ازدواج به 
ميزان دو برابر افراد عادي )مبلغ 600 ميليون ريال 
و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت 

مذكور( هستند.
4- رعايت ساير شرايط و ضوابط مندرج در سامانه 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج جهت دريافت 
تسهيالت مذكور الزامي است. همچنين سهميه 
در نظر گرفته ش��ده جهت آن بانك متعاقبًا اعالم 

خواهد شد.



آمار معامالت

ديدگاه

5 بازار سرمايه

»تعادل«مهمترينرويدادهايبازارسرمايهرادرسال97بررسيميكند

بازدهي85 درصدي بورس تهران
گروه بورس|مسعود كريمي|

 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه نخستين 
روز كاري فروردي��ن ماه س��ال 1397 را با رقم 96 
هزارو 289 واحدي شروع كرد، تا پايان معامالت روز 
چهارشنبه بيست و هفتم اسفند ماه موفق به كسب 
بازدهي 85.5 درصدي معادل 82 هزارو 370 واحد 
افزايش ش��د. به باوركارشناسان چنين افزايشي در 
بازار سرمايه كشور به همت صعود نرخ دالر طي سال 

گذشته صورت گرفت.
در همين ح��ال، صناي��ع ارز محور در كنار س��اير 
شركت هاي مرتبط توانستند در سال 97 با افزايش 
سودآوري در كنار رشد ارزش جايگزيني شاهد بهبود 
عملكرد ساالنه خود باشند. بر اين اساس، در صورت 
كاناليزه كردن نقدينگي س��ال 1398 به سمت بازار 
س��رمايه به دليل وجود آثار تورمي مثبت، مي توان 
شاهد نقش قابل توجه اين بازار در رشد و شكوفايي 

اقتصادي كشور بود.

   شوك فروردين
شروع سال 1397 همزمان با اعالم رسمي سياست 
تك نرخي ش��دن نرخ ارز، بازار  هاي مالي را در وهله 
اول با شوك همراه كرد. بر اين اساس حذف دالر آزاد 
و مبادله اي و مرجع ش��دن ارز 4200 توماني منجر 
به پيش��ي گرفتن عرضه و فروش سهم هاي بورسي 
شد و سرمايه گذاران اين بازار با رفتار    هاي هيجاني 
ش��اهد كاهش 766 واحدي معادل 0.7 درصد افت 
نماگر و بازگش��ت به رقم 95 هزارو 523 واحدي در 

پايان اين ماه بودند.
در همين حال، پيش��تازي و افزايش تقاضاي دالر، 
طال و همچنين افزايش س��ود س��پرده خودسرانه 
برخي بانك ها در روز هاي ابتدايي س��ال زيان  هاي 
جبران ناپذيري را به بدنه بازار سهام در فروردين ماه 
وارد كرد. افزون بر اين، برگزاري يازدهمين نمايشگاه 
بين المللي بورس، بانك و بيمه از ديگر رويداد   هاي 
مهم فروردين ماه سال گذشته بشمار مي رود كه اين 
مهم با عدم توجه مقامات رسمي كشور همراه شد. 

   ريسك سيستماتيك 
از س��ويي ديگر، فضاي معامالتي ارديبهشت ماه در 
حالي سپري شد كه اخبار ضد و نقيضي درخصوص 
ماندگاري يا خروج اياالت متح��ده امريكا از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك به گوش مي رسيد. در همين 
ح��ال اغلب فعاالن مال��ي با انتخ��اب بازار  هاي غير 
مولد جهت س��رمايه گذاري و كس��ب سود روزانه از 
نوس��انات نرخ ارز اقدام به خ��روج از روند معامالتي 
بازار سهام كردند كه در پي اين موضوع بورس تهران 

از رونق افتاد.
اگر چه افزايش نرخ دالر اثر گذاري مس��تقيمي در 
جريان داد و ستد   صنايع و شركت هاي صادرات محور 
داشت و چش��م انداز مثبتي را براي سرمايه گذاران 
اين حوزه مالي ترسيم  كرد اما جو رواني بازار ناشي از 
فضاي مبهم سياست خارجي بر كليت بازار سرمايه 
ب��ه نوعي غال��ب بر اي��ن موضوع ب��ود به طوري كه 
تاالرنشينان حافظ هر لحظه شاهد افت سرمايه هاي 

خود روي تابلو قرمز بورس بودند.
بر اين اس��اس، با توجه به اينكه بازار س��هام تا نيمه 
اين ماه ب��ه كانال 92 هزار واحدي بازگش��ت اما در 
ادامه همگام با خروج اياالت متحده امريكا از برجام، 
ش��اخص با كاهش 583 واحدي معادل 0.6 درصد 
افت همراه ش��د و در پايان معامالت ارديبهشت ماه 

به رقم 94 هزارو 940 واحدي عقب نشيني كرد. 

   خرداد نيمايي
افزون ب��ر اين، گام مثب��ت بورس تهران و ش��روع 
معامالت خرداد ماه نويد روز  هاي س��بز بيش��تري 
را به جامعه س��هامداري داد. به ط��وري كه پيروي 
محصوالت صادرات مح��ور از نرخ  دالر در بازار هاي 
غيررسمي تاثير مثبتي در افزايش شاخص اين گروه 

بورسي ايفا كرد.
از طرفي، روند رو به رش��د قيم��ت كاموديتي ها در 
س��طح جهان نيز از ديگر عوامل بهبود شاخص هاي 

سهامي تاثير پذير در اين ماه محسوب مي شد.
عالوه بر اين و در نقطه مقابل رشد اندك پارامتر  هاي 
بورس��ي، افزايش قيمت ارز ها ي��ا به عبارتي كاهش 
ارزش پ��ول مل��ي از مهم ترين دالي��ل تحرك  هاي 
مثبت در بازار هاي ارز، طال و به خصوص مسكن در 
خرداد ماه 97 محسوب مي شود. به هر روي همگام 
با راه اندازي س��امانه نيما و رشد دالر گروه هايي كه 
درآمد دالري داش��تند و در عين ح��ال دالر آنها با 
نرخ هايي باالتر مبادله مي شد، شاهد بهبود عملكرد 

اين دست از شركت ها بوديم.
 از طرفي، شركت هايي كه درآمد دالري داشتند اما 
به صورت دس��توري با قيم��ت دالر نيمايي فعاليت 
كردند نيز تغييراتي در روند سودآوري خود داشتند. 
به ه��ر روي، در پايان اين ماه ش��اخص كل بورس 
تهران با رش��د 13 هزارو 932 واحدي معادل 14.6 
درصد افزايش همراه ش��د و در نهايت توانست براي 
نخستين بار رقم 108 هزارو 872 واحدي را به خود 

اختصاص دهد.

   2 راهي بازار متشكل ارزي
به ه��ر روي با آغاز چهارمين ماه س��ال 97، جريان 
داد و س��تد  هاي بازار س��هام تا حدودي منطبق بر 
افزايش نرخ دالر ش��د و در روز  هاي ابتدايي تير ماه 
نيز ش��اخص كل توانس��ت قله 115 هزار واحدي را 
فتح كند اما به يك باره ورق بازار سهام در ادامه تحت 
تاثير گمانه زني  هاي جديد در حوزه سياست خارجي 
برگشت و سهامداران به انتظار موضع اتحاديه اروپا 
در راس��تاي حفظ يا لغو برنامه جامع اقدام مشترك 

نشستند. در همين حال، برخي از فعاالن بازار  هاي 
مالي نيز با خريد دارايي اق��دام به حفظ ارزش پول 

خود كردند.
از ديگ��ر رويداد  هاي مهم اين م��اه »اجراي معامله 
اظهارنامه صادراتي ها« بود كه مس��عود كرباسيان 
وزير س��ابق امور اقتصادي و دارايي به كليه نهاد ها و 

سازمان هاي زيرمجموعه خود ابالغ كرد.
بنا ب��ر اين دس��تورالعمل، صادركنن��دگان صنايع 
مش��خص ش��ده )غي��ر از پتروش��يمي و فل��زات( 
مي توانس��تند اظهارنامه صادراتي خود را در بورس 
تهران عرضه كنند و واردكنندگان نيز مي توانستند 
با خري��د آن برگه ها ارز مورد ني��از خود را به قيمت 
ب��ازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس از بانك مركزي 

تحويل بگيرند.
در همي��ن ح��ال، باتوج��ه ب��ه اينكه ابالغي��ه  اين 
دستورالعمل معامالتي در راستاي مديريت بازار ارز 
صورت گرفت اما متاسفانه در ادامه اين مهم به وقوع 
نپيوس��ت. از همين رو، فعاالن بازار سرمايه اعمال 
سياست هاي يك طرفه از سوي بانك مركزي را عامل 
مهمي در راس��تاي عدم تشكيل بازار متشكل ارزي 
بيان كردند و معتقد بودند كه شكل گيري اين بازار 
در خارج از بازار سرمايه و سازوكار شفاف معامالتي 
بورس زمينه هاي فساد را ايجاد خواهد كرد. بر اين 
اساس، دماس��نج بازار سهام با كاهش 577 واحدي 
معادل 0.5 درصد افت در پايان تير ماه مواجه ش��د 
و در نهايت به رقم 108 ه��زارو 295 واحدي نزول 

پيدا كرد.

   رشد همگام بازار هاي مالي
ع��الوه بر اين، رون��د افزايش ن��رخ ارز در مرداد ماه 
س��ال جاري نيز تداوم پيدا كرد و نقدينگي موجود 
در سطح جامعه به حالتي سرگردان تبديل شد كه 
فقط با معيار كسب بازدهي بيشتر در معامالت اقدام 

به شناسايي بازار هدف  مي كرد.
بر اين اس��اس، اينگونه رفتار هاي مالي كه متاسفانه 
بدون هيچ توجهي به تحليل ه��اي بنيادي صورت 
گرف��ت در نهايت چيزي جز تورم و بي ثباتي را براي 

اقتصاد كشور به ارمغان نياورد.
در ادامه با توجه به رس��يدن قيمت سهام شركت ها 
به كف ارزش ذات��ي خود و از طرف��ي اعالم قاچاق 
ب��ودن نگ��ه داري دالر، جه��ت حرك��ت نقدينگي 
س��رمايه گذاران به سمت بازار سهام و معامالت اين 
بازار تغيير مس��ير پيدا ك��رد و بازيگران تاالر حافظ 
شاهد بازگشت رونق به جريان داد و ستد هاي خود 
بودند.  گفتني اس��ت، بازار مسكن نيز با ورود بخش 
ديگر نقدينگي همگام با س��اير بازار    ها از جمله طال، 

سكه و ارز با افزايش قيمت رو به رو شد.
 از ديگر رويداد  هاي مرداد سال 97 مي توان به فشار 
عرضه برخي از كاال ها در بورس كاالي ايران اش��اره 
كرد به طوري كه ش��ركت هاي بورسي كه متشكل 
از س��هامداران عام هس��تند مورد فشار براي عرضه  
كاالهاي خود با قيمتي ارزان در بورس كاالي ايران 
قرار گرفتند. اين در حالي اس��ت ك��ه، همان كاال با 
قيمت��ي باالتر در خارج از اين بازار مورد معامله قرار 
مي گرفت. بر اين اساس، شوراي عالي بورس رسما 

وارد موضوع مس��ائل ارزي در ب��ورس كاالي ايران 
شد و دس��تور داد تا اطالع ثانوي عرضه محصوالت 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در اين بازار متوقف 

شوند.
به هر روي، در ميانه هاي مرداد ماه بخش��نامه اي از 
سوي بانك مركزي با محوريت »سرمايه گذاري در 
اوراق بهادار« در راس��تاي تحقق سياست هاي اصل 
44 ابالغ ش��د كه بر اساس آن س��هام بنگاه هاي در 
اختيار بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غير بانكي و 
ش��ركت هاي تابعه آنها از طريق بازار سرمايه واگذار 

خواهند شد.
در همي��ن حال، برخي از كارشناس��ان اين اتفاق را 
رويدادي شگرف براي بازار سهام كشور عنوان كردند. 
بر اين اس��اس، معامالت مرداد ماه در حالي به پايان 
رس��يد كه ش��اخص بازار با افزايش 28 هزارو 615 
واحدي معادل 26.4 درصد رش��د همراه شد كه در 
پي اين اتفاق نماگر اصلي توانس��ت رقم 136 هزارو 

910 واحدي را به خود اختصاص دهد.

   پايان سياست هاي اشتباه وزارت صمت
از س��ويي ديگ��ر، رش��د قيم��ت س��هام صنايع و 
شركت هاي بورسي در ش��هريور  ماه هم تداوم پيدا 
كرد و س��هامداران با پيش بيني انتشار گزارش هاي 
مطل��وب 6 ماهه اقدام ب��ه خريد و ف��روش در بازار 

كردند.
اما متاسفانه با توجه به سياست هاي دستوري وزارت 
صمت در بورس كاالي ايران سرمايه گذاران شاهد 
عرضه محصوالت ش��ركت ها در ب��ورس كاال با دالر 
4200 توماني بودند در حالي كه اكثر خريداران در 
اين بازار از جنس توليد كنندگان نبودند و محصولي 
كه در ب��ورس كاال مورد عرضه ق��رار مي گرفت با 3 
برابر قيمت خ��ارج از اين بازار به توليد كننده واقعي 

به فروش مي رسيد.
ب��ه هر روي، در ادامه با توجه به دس��تورالعمل هاي 
جدي��د در ب��ورس كاالي اي��ران مبني ب��ر معامله 
محصوالت فرآورده هاي نفتي با سقف قيمت نوسان 
باز و محاسبه معامالت در رينگ صادراتي اين بازار 
بر مبناي نرخ ارز خريد سامانه سنا، رفته رفته شاهد 
بازگشت اعتماد سرمايه گذاران به جريان معامالتي 
بازار سهام بوديم. در همين حال، افشاي نامه رييس 
س��ازمان بورس به معاون اول رييس جمهوري هم 
نش��انه عزم جدي اين نهاد در راس��تاي موضوعاتي 
از قبيل آزادسازي، منطقي شدن قيمت ها و حذف 

رانت ايجاد شده در بازار داشت.
از سويي ديگر، در نيمه هاي شهريور ماه دولت پنج 
بسته حمايتي در راستاي مقابله با تحريم را منتشر 
كرد كه متاسفانه پتانسيل هاي بازار سرمايه به عنوان 
بخش مولد اقتصادي در سياست هاي ضد تحريمي 

دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت.
به هر ح��ال، در روز هاي پاياني اين ماه آزادس��ازي 
سقف رقابت در عرضه محصوالت پتروشيمي خبري 
بود كه محمد ش��ريعتمداري وزيرصنعت، معدن و 
تجارت پ��س از ماه ها انتظار فعاالن بازار س��رمايه، 

باالخره به صورت رسمي اعالم كرد.
بنابراين حذف سياست هاي دستوري در گام نخست 

پالس هاي مثبتي را به جامعه س��هامداران كش��ور 
ارس��ال كرد كه در پي اين موضوع ش��اهد افزايش 
بيشتر ش��اخص   هاي سهامي كش��ور بوديم. بر اين 
اساس، ش��اخص كل بورس تهران در پايان شهريور 
ماه سال 97 با رشد 20 هزارو 416 واحدي معادل 14 
درصد افزايش توانست رقم 157 هزارو 326 واحدي 

را به خود اختصاص دهد.

   بازدهي 103 درصدي بورس
همچنين، ش��يب تند رش��د بورس در مهر ماه هم 
ادامه پيدا كرد بطوري كه همزمان با پر شدن سقف 
انتظارات در ساير بازار ها از جمله ارز، طال، مسكن و 
خودرو غالبا مشاهده مي شد كه بازار سهام به دليل 
برخورداري از پتانسيل هاي افزايشي به عنوان گزينه 
نخست س��رمايه گذاري بين فعاالن بازار  هاي مالي 

مطرح مي شود.
به هر حال بنا بر آمار هاي منتشر شده شركت بورس 
تهران، موجي از نقدينگي به سمت بورس در اين ماه 
س��رازير شد و در چنين ش��رايطي سياستگذار بايد 
اقدام به افزايش تعداد عرضه هاي اوليه در بازار سهام 
مي كرد چرا كه عرضه هاي جدي��د نياز به نقدينگي 
تازه در بازار داشتند، كه اين مهم متاسفانه در ادامه 

به درستي عملياتي نشد.
بر اين اساس با بررسي آمار معامالت، بازدهي بورس 
تهران از ابتداي سال تا نيمه هاي مهر ماه به رقم 103 

درصدي رسيد.
در همين حال، محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور در يك اظهارنظر رسمي اعالم 
كرد؛ بازار پول اكنون دچار ع��دم تعادل بوده و آثار 
اين عدم تعادل در بازار ارز نيز قابل مش��اهده است. 
بازار س��رمايه نيز در حال حاضر با اقبال مردم روبرو 
شده است كه مي توان اين بازار را به عنوان بازاري كه 
مشكالت بازار پول را جبران مي كند، مطرح كنيم. 
اين در حالي اس��ت كه به اعتقاد كارشناسان، بطور 
معمول همگام با صعود ش��اخص هاي بورسي تمام 
دولت ها دست به چنين اظهار نظر هايي مي زنند كه 
اينگونه حمايت ها فقط جنبه موج سواري دولتي ها 

از رشد بورس را نمايان مي كند.
از س��ويي ديگر، همگام با افزايش فشار تحريم ها در 
روز  هاي پاياني اين ماه از شدت رشد بورس به دليل 
رفتار  هاي هيجاني معامله گران اين بازار كاسته شد. 
بر اين اساس، دماس��نج بازار سهام در پايان اين ماه 
با رشد 30 هزارو 452 واحدي معادل 19.3 درصد 
افزايش همراه ش��د و در نهايت توانس��ت رقم 187 
هزارو 778 واحدي را تجربه كند. گفتني اس��ت، در 
روز هاي ابتدايي مهر ماه هيات مديره شركت بورس 
در مصوبه اي، علي صحرايي را به عنوان مديرعامل و 

سكاندار جديد بورس تهران معرفي كرد.

   اصالح قيمتي سهام 
افزون بر اين، هش��تمين ماه سال در حالي آغاز شد 
كه شاخص هاي سهامي پا در مسير اصالح گذاشتند. 
ريسك هاي سياسي و اقتصادي كه بهانه جدي براي 
كاهش قيمت سهام ش��ركت ها مطرح مي شدند تا 
جايي ادامه تداوم پيدا كرد كه سهامداران وارد فضاي 

ترديد در امر سرمايه گذاري شدند.
بر اين اس��اس، پس از اجراي ف��از دوم تحريم هاي 
اياالت متحده امريكا در نيمه آبان ماه شاخص  هاي 
بورسي با بي اعتنايي به اين مهم روند صعودي خود 

را از سر گرفتند.
در همي��ن حال، جلس��ه رييس دول��ت دوازدهم با 
مديران وزارت اقتصاد و دارايي و تاكيد بر نقش قابل 
مالحظه و مهم بازار س��رمايه در مقابله با تحريم ها 
به گفته كارشناس��ان نش��ان از تغيير ديدگاه دولت 
به بخ��ش مولد اقتصادي كش��ور دارد اما در نهايت 
خروجي اين جلس��ه هيچ گونه پيام��د مثبتي براي 

سهامداران در پي نداشت.
به ه��ر روي در آخرين روز ه��اي معامالتي اين ماه 
نيز ش��اخص بازار به واس��طه كاهش قيمت جهاني 
كاالهاي اساس��ي، انفعال اتحاديه اروپا در راستاي 
ارايه بس��ته حمايتي، غير ش��فاف بودن چشم انداز 
معامالتي صنايع و شركت هاي بورسي توام با ابهامات 
آينده صادراتي ها و چگونگي بازگرداندن ارز ناشي از 
صادرات به داخل كش��ور با ريزش همراه شد. بر اين 

اس��اس، نماگر بازار با كاهش 12 هزاور 65 واحدي 
مع��ادل 6.4 درص��د افت به رق��م 175 هزارو 713 

واحدي بازگشت.

   تداوم افت بازار
عالوه بر اين، تداوم روند ريزشي بورس به آذر ماه هم 
كشيده شد به طوري كه برخي از كارشناسان اثرات 
تحريمي و كاهش مقداري ف��روش در صورت هاي 
مالي ش��ركت ها را از داليل ريزش بازار سهام عنوان 
كردند. اين در حالي اس��ت كه سقوط قيمت نفت و 
اثر گذاري آن در صنايع مرتب��ط از ديگر داليل اين 

ريزش ها محسوب مي شد.
به هر روي، با توجه به اينكه نيمه آذر ماه موعد تقديم 
اليحه بودجه سال 1398 كشور به مجلس شوراي 
اس��المي بود پيگيري هاي روزنامه »تعادل« نشان 
داد كه دولت در جلسات تنظيم پيش نويس بودجه 
سال 98 از مديران بورسي و اعضاي هيات مديره آنها 
دعوتي به عمل نياورد و بدون حضور صاحب نظران 

بورسي بودجه به واسطه دولت بسته شد.
بر اين اس��اس، نرخ دالر، قيمت  هاي جهاني نفت و 
كاموديتي ها، تاييد نهايي CFTو چگونگي اجرايي 
شدن سازوكار مالي اروپا از ابهامات اين ماه بودند كه 
نقش بسزايي در افت نماگر  ها ايفا كردند. در همين 
حال، شاخص با 19 هزارو 630 واحد ريزش معادل 
11.1 رص��د افت ب��ه رقم 156 ه��زارو 83 واحدي 

عقب نشيني كرد.

   رشد اندك 
از سويي ديگر، همزمان با آغاز دهمين ماه سال علي 
صحرايي مديرعامل شركت بورس تهران با مديران 
يا نمايندگان 23 صندوق ب��ا درآمد ثابت »فيكس 
اينكام« باالي 1000 ميليارد تومان موجودي، براي 
حمايت از بازار جلسه اي را برگزار كرد. هر چند اين 
مهم در س��كوت كامل خب��ري روي داد اما چنين 
اتفاقي نشان از استراتژي تازه سكاندار جديد بورس 
تهران در راس��تاي حمايت از بازار داشت. افزون بر 
اين، يكي ديگ��ر از ريس��ك هاي معامالتي دي ماه 
بورس تهران مربوط به اختالفات داخلي دولت اياالت 
متحده پيرامون موضوعاتي از جمله تصويب بودجه 

براي ساخت ديوار مكزيك بود.
اين مهم كه به تعطيلي دولت ختم شد روند معامالت 
بازار هاي جهاني را نيز تح��ت تاثير قرار داد چرا كه 
اقتصاد اي��االت متحده از بزرگ تري��ن اقتصاد هاي 
جهان محس��وب مي ش��ود و بازار كاموديتي ها و به 
تب��ع آن بازار س��هام ايران كه ح��دود 45 درصد از 
آن با بازار هاي كااليي مرتبط اس��ت تا مدتي تحت 
تاثير اين مهم نزولي ش��دند. بر اين اساس، شاخص 
ب��ورس تهران در دي ماه 97 با رش��د 492 واحدي 
مع��ادل 0.3 درصد افزايش به رقم 156 هزارو 575 

واحدي رسيد.

FATF نگاه سرمايه گذاران به لوايح   
در همين حال ، نخستين روز معامالتي بهمن ماه بازار 
س��هام با ابالغيه جديد بانك مركزي مبني بر اينكه 
بانك ها از اول بهمن 97 بر اساس تصميم شوراي پول 
و اعتبار اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده هاي 
كوتاه مدت را نخواهند داشت و معيار پرداخت سود 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري عادي از روزشمار به 

ماه شمار تغيير پيدا كرد، آغاز شد.
معامالت بهمن ماه ب��ورس در حالي ادامه پيدا كرد 
كه هيجان در زمينه سرمايه گذاري، نبود استراتژي 
خريد و فروش س��هام صنايع و ش��ركت ها، كمبود 
نقدينگي، ضعف تحليل معامله گران بورس در كنار 
ريس��ك هاي بيروني از جمل��ه موضوعاتي پيرامون 
اقتصاد و سياست داخلي و بين المللي سرمايه گذاران 
بازار سهام كش��ور را با چالش در امر سرمايه گذاري 
مواجه كرد. همچنين، تاييد و تصويب لوايح مرتبط با 
FATF از جمله موارد مورد توجه سرمايه گذاران بازار 

سهام طي 3 ماه پاياني سال گذشته بود.
 بر اين اس��اس، ش��اخص كل بورس تهران با رشد 
812 واح��دي معادل 0.5 درصد افزايش توانس��ت 
در پاي��ان اين ماه رقم 157 هزارو 387 واحدي را به 

خود اختصاص دهد.

   سنت شكني بورس
افزون بر اين، دوازدهمين ماه سال 1397 در حالي 
شروع شد كه بر خالف انتظارات، معامله گران بازار 
سهام دس��ت به يك سنت ش��كني تمام عيار زدند 
به طوري كه رون��د مثبت ش��اخص در پي افزايش 
تقاضاي خريد سهام تا روز هاي پاياني سال تداوم پيدا 
كرد.  عالوه بر اين، يكي از موضوعاتي كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد اظهارنظر يكي از اعضاي هيات مديره 
س��ازمان بورس و اعالم آمادگي كامل اين نهاد در 
راس��تاي فروش دارايي هاي مازاد بانك ها در بورس 

طي اين ماه بود.
در همي��ن ح��ال، برخ��ي از كارشناس��ان فروش 
دارايي هاي مازاد بانك ه��ا در بورس را امري مثبت 
ارزيابي كردند و در نقطه مقابل ديگر صاحب نظران 
نيز معتقد بودند، اينكه تمام بانك ها اقدام به فروش 
بنگاه داري خود در بورس كش��ور كنند و بنگا ه هاي 
خود را در اين بازار به فروش برساند مناسب ارزيابي 
نمي ش��ود چراكه در كنار اين موضوع مي بايس��ت 
ميزان تحمل بورس و مي��زان نقدينگي موجود در 

اين بازار را هم مورد توجه قرار داد.
به هر روي، ش��اخص كل بورس ت��ا پايان معامالت 
آخرين روز كاري اسفند ماه با با رشد 21 هزارو 272 
واح��دي معادل 13.5 درصد افزايش همراه ش��د و 
توانس��ت رقم 178 هزارو 659 واح��دي را به خود 

اختصاص دهد.
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آغاز سبز
گ�روه بورس| در آخرين روز كاري س��ال 97، 
شاخص كل بورس تهران در جايگاه 178 هزار و 
659 واحدي به كار خود پايان داد. اما با آغاز سال 
جديد، شاخص كل روند رو به رشد نسبي را آغاز 
كرد. به طوري كه در پايان روز پنجم فروردين ماه 
به 179 هزار و 194 واحد رس��يد. سپس با ادامه 
رشد خود در روز شش��م فروردين تا 179 هزار و 
766 واحد پيشروي كرد. در سومين روز كاري سال 
98 شاخص كل با تداوم روند رشد آهسته خود به 
181 هزار و 542 واحد رسيد و سپس در روز 10 
فروردين با بيش از 3800 واحد رشد به 185 هزار 
و 358 واحد رسيد و در نهايت با اندكي كاهش در 

همين كانال ماند. 
نگاه جزئي به داليل ريزش اندك شاخص در روز 
يازدهم حاكي از آن است كه بيشترين تاثير منفي 
بر شاخص كل را ملي صنايع مس ايران، گسترش 
نفت و گاز پارسيان، گل گهر، پااليش نفت تهران، 
پااليش نفت بندرعباس، توسعه معادن و فلزات، 
پااليش نف��ت اصفهان، ف��والد مباركه اصفهان، 

چادرملو و نفت سپاهان به خود اختصاص دادند.
از سويي ديگر بيش��ترين حجم معامالت را ايران 
خودرو، سايپا، پارس خودرو، بانك ملت، نوسازي 
و س��اختمان تهران، ماشين سازي اراك، سيمان 
فارس و خوزس��تان، تامين سرمايه نوين، زامياد، 
گروه بهمن، صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار 
س��پهر، فوالد مباركه اصفهان و س��رمايه گذاري 

مسكن به نام خود ثبت نام كردند.
در روز مذك��ور، ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار 

امروز به 708 هزار ميليارد تومان رسيد.
گفتني اس��ت در بازار صندوق هاي قابل معامله 
ك��ه صندوق هاي قاب��ل معامل��ه و صندوق هاي 
سرمايه گذاري ش��اخصي قابل معامله داد و ستد 
مي شود، 77 ميليون و 107 هزار واحد از صندوق 
سرمايه گذاري به ارزش كل بيش از 888 ميليارد 
ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق مشتقه 
تعداد 3372 قرارداد به ارزش بيش از 745 ميليون 
ريال مورد معامله قرار گرفت  شاخص كل فرابورس 
»آيفكس« نيز در روز كاري 11 فروردين با كاهش 
اندك 8 واحدي مواجه ش��ده و باعث شد كه اين 
شاخص در جايگاه 2405 واحد متوقف شود. در 
آن روز معامله گران فرابورسي بيش از 842 ميليون 
برگه و اوراق و حق تقدم ب��ه ارزش 361 ميليارد 
تومان و در قالب 138 هزار نوبت معامله داد و ستد 
كردند. نمادهاي كگهر، ارفع بيشترين اثر افزايش 
را در شاخص فرابورس داشتند و نمادهاي زاگرس، 
مارون، هرمز، سرچشمه، ش��غدير بيشترين اثر 

كاهشي را در شاخص بورس داشته ا ند.

تالش نهاد ناظر براي كاهش 
هزينه معامالت بورس

بازگش��ت ماليات معامالت س��هام در سال 98 به 
0.5 درص��د قبلي و از بين رفتن اثر مصوبه كاهش 
ماليات سهام با پايان يافتن س��ال 97، مهم ترين 
خبر حاشيه اي بازار س��رمايه در سال جاري بوده 
است. براي درك بهتر اين موضوع، الزم به يادآوري 
است كه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متشكل 
از س��ران س��ه قوه در 16 تير 97 تصميم گرفت به 
منظور افزايش جذابيت بازار سرمايه و كاهش هزينه 
مبادالتي سهام و حق تقدم سهام، نرخ ماليات نقل 
و انتقال س��هام در ب��ورس را از 0.5 درصد به 0.01 
درصد كاهش دهد كه اين مصوبه از همان زمان در 

سامانه هاي سپرده گذاري اعمال شد.
به گزارش س��نا، حس��ن اميري، معاون نظارت بر 
ناشران س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
موضوع ماليات خريد و فروش س��هام و كاهش آن 
براي س��ال 98 گفت: كاهش ماليات فروش سهام 
از 0.5درصد به 0.01درصد، فقط براي س��ال 97 
الزم االجرا بود و ماليات نقل و انتقال سهام در سال 
98مجددا همانند سال هاي گذشته اعمال مي شود. 
مگر اينكه براي س��ال 98 مجددا دس��تور العمل 
جديدي از سوي دولت ابالغ شود كه در اين صورت 

نياز به مصوبه خواهد داشت.
اين مقام نظارتي توضيح داد: كارمزد معامالت سهام 
1.5 درصد بود كه س��ال گذشته بر اساس مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران 
س��ه قوه ماليات نقل و انتقال سهام كه 0.5 درصد 
از اين 1.5 درصد را ش��امل مي ش��د به 0.1 درصد 
كاهش يافت. اما اين مصوبه تنها براي سال 97 بود و 
در سال جديد ماليات سهام بر اساس قانون مالياتي 
هميشگي اعمال شده است، يعني قانون ماليات ها 
در اين مورد ثابت بوده و فقط بر اساس مصوبه جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا 

در سال 97 چنين تخفيفي لحاظ شده است.
اميري ادامه داد: سازمان بورس درصدد اين است 
كه از طريق اصالح قوانين و مقررات يا اخذ مصوبه 
جديد از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مجددا 
اين موضوع را احيا نمايد و ماليات نقل و انتقال سهام 

كاهش يابد.

    سرانجام معافيت تجديد ارزيابي 
اين مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار در 
خصوص سرانجام موضوع معافيت مالياتي افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي، گفت: گرچه اين 
موضوع در بودجه ساالنه كش��ور لحاظ نشده، اما 
نمايندگان مجلس در قالب اليحه اي در حال بررسي 
اين موضوع و احتماال اجراي آن در سال 98 هستند.

وي افزود: ب��ه هر حال همه اين م��وارد در صورت 
تصويب توسط مجلس شوراي اسالمي، رسما اعالم 
خواهد شد. همچنين اينكه مجلس از سازمان بورس 
نيز نظرات الزم را خواسته و ما نيز در اين خصوص 

اظهارنظر داشته ايم.
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رييسخانهمعدن:

ساختار اتاق ايران؛ نيازمند تحول اساسي

استراتژي اقتصادي ايران بايد اصالح شود

حذفقوانيندستوپاگيرالزمهتوسعهصادراتغيرنفتي

با پايان يافتن انتخابات اتاق هاي بازرگاني اكثر استان ها در 
اسفند ماه سال گذشته، بحث انتخابات اتاق ايران و تعيين 
هيات رييسه آرام آرام آغاز مي شود. تغييرات در استان ها در 
سطح روسا كمتر بوده است اما هيات نمايندگان استان ها 
دستخوش تغييرات قابل توجهي گشته است. پيش از آنكه 
بحث انتخاب افراد اهميت داشته باشد با توجه به حضور 
چهره هاي جديد در اتاق ايران مساله نگاه به وظايف اتاق 
بازرگاني در دوره نهم مطرح مي ش��ود. در همين راس��تا 
پاي صحبت برخي از نمايندگان منتخب در استان هاي 

مختلف نشستيم.

   ات�اق اي�ران نيازمند تقويت ن�گاه تقويت 
استان ها

سيدكمال حسيني در دوره هشتم رييس اتاق كردستان 
بود كه در اين دوره نيز مجددا براي اين سمت انتخاب شد. 
وي مي گويد هيات رييس��ه اتاق ايران بايد داراي روحيه 
ترجيح منافع جمعي به منافع خودش بوده و نگاه و نظر 
بلند به همه استان ها داشته باشد به ويژه در كمكهاي مالي و 
جذب سرمايه گذار و تاثيرگذاري شهرستاني توجه ويژه اي 
به استان هاي محروم و كم برخوردار داشته باشد . حسيني 
درگفت وگو با تعادل در خصوص م��واردي كه به عنوان 
اولويت اتاق نهم در س��نندج بايد مورد توجه قرار گيرد، 
اظهار داشت: اولويت اتاق بايستي اوال حفظ و ارتقا جايگاه 
شايسته و بايسته بخش خصوصي، دوم پيگيري مقتدرانه 
مشكالت فعالين اقتصادي سوم تعامل با سه قوه در راستاي 
بهبود فضاي كسب وكار باشد . عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني س��نندج در خصوص ديگر برنامه هاي اتاق اين 
شهرستان يادآور شد: تقويت كمي وكيفي اتاق، استفاده از 
حداكثر ظرفيت ها و توانمندي ها وهمچنين تشكل سازي 
و اينكه هر فعال اقتصادي تشكلي مرجع براي خود سراغ 
داشته باشد از ديگر مواردي است كه براي ما حائز اهميت 
اس��ت، تقويت بدنه كارشناس��ي اتاق و جانشين پروري 
و همچنين تكيه ب��ر آموزش براي جامع��ه هدف از اهم 

برنامه هاي اتاق پيش رو خواهد بود .
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني سنندج درخصوص 
اتاق ايران، تصريح كرد: هيات رييسه اتاق ايران بايستي 
وزنه توانمند بخش خصوصي باشد و روحيه ترجيح منافع 
جمعي به منافع خودش را داش��ته باشد همچنين نگاه 
و نظر بلند به همه اس��تان ها داشته باشد علي الخصوص 
در كمك هاي مالي و جذب س��رمايه گذار و تاثيرگذاري 
شهرس��تاني توجه ويژه اي به اس��تان هاي محروم و كم 
برخوردار داشته باشد، شاخص ديگر وقت پاسخگويي و 
توجه به نظر روساي شهرستاني كه بايد در انتخاب هيات 

رييسه اتاق ايران مورد توجه قرار گيرد  .

  نياز به تغيير روش اتاق
مس��عود بنابيان عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني 
تبريز با اش��اره به اينكه در انتخابات امسال راي مردم در 
مجموع بر تغيير در ساختار اتاق ها متمركز بود بيان اسامي 
كانديداهاي انتخاب در هيات رييسه اتاق بازرگاني را زود 
دانست و افزود: انتخابات به خوبي نشان داد مردم خواهان 
تغيير هس��تند و از روند مديريت اتاق قبلي راضي به نظر 
نمي رسند مردم تبريز هم خواهان تغيير در مديريت اعضا 
بوده و انتظار مي رود اتاق ايران با توجه به شرايط اقتصادي 

حاكم بتواند در جهت رفع مش��كالت برنامه ارايه دهد . 
وي اذعان داشت: در دوره قبلي شافعي چندين مكاتبه با 
دولت داشته كه دراين خصوص پاسخي نگرفتيم بنابراين 
لزوم اتخاذ روشي كه دولت را مجاب كند كه به نظر بخش 
خصوصي احترام بگذارد حس مي شود، اتاق بايد در تسهيل 
فضاي كس��ب و كار و بيان دغدغه هاي بخش خصوصي 
بيش از پيش فعال باشد آنچنان كه در راي مردم و بخش 
خصوصي نارضايتي از وضع موجود مشخص بود. به گفته 
وي از اولويت ه��اي ما در اتاق نه��م تبريز ايجاد تغيير در 
ساختار اتاق، به روز كردن آن و خروج از حالت سنتي است، 
درصدد هستيم سهم جوانان را در اتاق استان بيشتر كرده 
و همچنين به كارآفرينان جوان و زن بهاي بيشتري براي 
فعاليت دهيم، اتاق تبريز متعلق به همه فعالين اقتصادي در 
صنايع و در مناطق مختلف از جمله بناب، اهر و جلفا است .

  ساختار اتاق ايران نيازمند تحول اساسي است 
س��ونيا انديش از ديگر منتخبان هيات نمايندگان اتاق 
بازرگان��ي تبريز هم در اين خصوص اظهار داش��ت: اتاق 
بازرگاني بايد از حالت مشورتي خارج شود كه نقش اتاق 
ايران دراين زمينه بسيار مهم تر است و بايد تالش كند تا 
به سمت قانونگذاري پيش رود و افرادي بايد در اتاق ايران 
باشند كه تحول گرا بوده و بتوانند در سه قوه مقننه، مجريه 
و قضاييه تاثيرگذار عمل كنند . وي تأكيد داشت برنامه هاي 
اتاق بازرگاني تبريز بر محور تشكل ها و افزايش حضور آنها 
به عنوان بازوي اجراي��ي و فكري اتاق بازرگاني قرار دارد، 
همچنين همكاري و پر رنگ تر شدن نقش جوانان و توجه 
بيشتر به استارت آپ ها و به روز كردن اتاق بازرگاني استان 
در زمره اهداف ما در اي��ن دوره قرار دارد . اين عضوهيات 
نمايندگان اتاق تبريز در خصوص هيات رييسه اتاق تبريز 
گفت: هيات رييسه بايد تحول گرايي داشته و براي اعضاي 
ديگر اتاق فرصت سازي كند و با حضور در كميسيون ها 

آنها را فعال كند .

 اتاق بازرگاني تمام اس�تان ها بايد هم س�طح 
باشند

نماين��دگان اتاق بازرگاني زاه��دان در خصوص انتخاب 
هيات رييس��ه براي اتاق ايران معتقد ب��ه حضور افرادي 
هستند كه توجه ويژه اي به اتاق بازرگاني استان ها داشته و 
به آنها جهت پويايي هر چه بيشتر ياري رساند، آنچنان كه 
امان اهلل شهنوازي مي گويد: هيات رييسه اي در اتاق ايران 
بايد در راس امور قرار گيرند كه بتواند اتاق هاي بازرگاني 
شهرس��تان ها را تقويت كنند زيرا اگر ات��اق ايران نتواند 
بازوهاي اجرايي خود را كه همانا اتاق هاي شهرس��تان ها 
هستند، تقويت كند، نمي تواند كارايي داشته باشد اقتصاد 
ما بر محور شهرستان ها مي چرخد و اتاق ايران بايد گونه اي 
رفتار كند كه اتاق هاي بازرگاني تمام استان ها هم سطح 
هم باشند . وي معتقد است اتاق ايران بايد مسائل اقتصادي 
و تحريم ها را در نظر داش��ته باش��د و در اين راستا هيات 
رييسه اي بايد انتخاب كنيم كه بتواند تحريم هاي ظالمانه 
را مديريت كن��د و در خصوص انتخاب افراد بايد ديد چه 
كساني تمايل دارند كه در هيات رييسه فعاليت كنند زيرا 
شرط اول تمايل اين افراد است و آنچه براي ما اهميت دارد 
انتخاب افرادي با اهداف صرفا اقتصادي بدون هيچگونه 
جانب گيري سياسي اس��ت زيرا اكنون در مرحله جنگ 

اقتصادي عليه كشورمان هستيم و هيات رييسه سياسي 
دردي از اتاق بازرگاني درمان نمي كند .

  بخش خصوصي مقروض بهتر از مدير دولتي 
است

علي صفر نژاد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گرگان 
با بيان اينكه افرادي كه بدهي بانك دارند را شايسته تر از 
مديران دولتي براي رياست اتاق مي دانم، گفت: افرادي كه 
مي خواهند با كارت عضويت خالي وارد اتاق ايران شوند را 
شايسته انتخاب نمي دانم هيات رييسه اتاق بازرگان بايد 
از نزديك مش��كالت اعضا با اداره ماليات، بيمه و بانك را 
درك كرده باشد . صفر نژاد ضمن بيان مطلب فوق افزود: 
اولويت برنامه هاي اتاق بازرگاني با توجه به سال سختي 
كه از نظر اقتصادي پيش رو داريم بايد بر ايجاد تشكل ها، 
خوشه ها و هلدينگ هاي تخصصي صادرات متمركز باشد 
و در امر صادرات بايد بازارهاي هدف شناس��ايي و امكان 
سرمايه گذاري براي اعضاي اتاق هاي بازرگاني مهيا شود 
كه اين امر مهم تري��ن عامل براي ايجاد تحرك در بخش 
صادرات است . وي افزود: اتاق بازرگاني بايد بتواند با رعايت 
معذورات دولت از تصويب بخش نامه هاي خلع الس��اعه 
جلوگيري كند و به روالي بازگرديم كه براي هر بخشنامه 
فرصت سه ماه تا شش ماه در نظر گرفته مي شد، زيرا اين 
بخش نامه هاي لحظه اي موجب مي شود كه بازرگانان ما 
در مراودات تجاري خود دچار مشكالت عديده اي شوند و 
به جهت آنكه سرمايه هاي آنان از بين ميرفت مجبور بودند 
به يك باره برگشت به عقب داشته باشند، اين موارد موجب 
مي ش��د طرف خارجي هم از زير بار انجام تعهدات مالي 
خود شانه خالي كند . اين عضو اتاق بازرگاني گرگان ادامه 
داد: اتاق بايد با همراهي دولت س��از و كاري را بي انديشد 

كه از طريق آن بتوان هم مشكل تحريم ها را دور زند و هم 
در زمينه مراودات خود با كشورهاي ديگر به ويژه عراق، 
افغانستان و تركمنستان كه بيشترين مراودات ما با اين 
كشورهاس��ت مش��كالت بانكي مرتفع گردد زيرا امكان 
ايجاد تبادالت مالي براي ما بسيار سخت است در حالي 
كه اولين پارامتر در ايجاد روابط تجاري تبادل پول بوده و 
نمي توان به شيوه 100 سال پيش انتظار گسترش روابط 
مالي را داش��ت . صفر نژاد در خص��وص اعضايي كه براي 
هيات رييسه اتاق هاي بازرگاني بايد برگزيده شوند، يادآور 
شد: هر فردي كه اكنون در هيات نمايندگان عضويت دارد 
از مقبوليت بااليي دربين اعضاي اتاق بازرگاني برخوردار 
بوده كه توانس��ته به هيات نمايندگان راه يابد و بنابراين 
انتخاب هيات رييس��ه از ميان هر يك از اين افراد باز هم 
نشانگر مقبوليت آن فرد و البته خاص تر شدن گروه هيات 
رييسه از جهت تصميم گيري است در نهايت آنچه اهميت 
دارد اين اس��ت كه در انتخاب هيات رييسه دموكراسي 
رعايت شده ولي متاسفانه در اغلب اتاق ها شاهد رياست 
محوري هستيم البته در مواردي هم اعضاي اتاق همكاري 
الزم را ندارن��د، در حالي كه هيات رييس��ه بايد آنچه در 
هيات نمايندگان مصوب شده را به اجرا درآورد و براساس 
قانون، رياست اتاق مجري تصميمات اتخاذ شده در هيات 
نمايندگان است . اين فعال اقتصادي در خصوص انتخاب 
اعضاي هيات رييس��ه اتاق ايران گفت: مطمئنا انتخاب 
هيات رييسه اتاق بازرگاني بايد از ميان افراد شاخص تري 
از هيات نمايندگان و هيات رييسه شهرستان هاي انجام 
شود و اين انتخاب با تكيه بر خرد جمعي بوده و بايد از ميان 
فعالين اقتصادي شناس��نامه دار انجام شود، كساني كه 
مش��كالت واردات و صادرات را ديده اند و از نزديك لمس 
كرده اند، نه افرادي كه داراي سابقه خدمت دولتي هستند 

و با كارت عضويت خالي وارد اتاق بازرگاني ش��ده اند، من 
آنها را شايسته انتخاب نمي دانم بلكه كساني كه خود داراي 
مشكالت با اداره مالياتي، بيمه و بانك هستند وبعضا افرادي 
كه ب��ه بانك بدهي دارند را از مديران دولتي شايس��ته تر 

مي دانم زيرا درد ما فعالين اقتصادي را درك مي كند .
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گرگان ادامه داد: فكر 
مي كنم اتاق هاي بازرگاني راهشان را اشتباه مي روند و طي 
اين سال ها ادغام بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي 
با اتاق بازرگاني موجب ش��ده به لح��اظ تضاد منافع اين 
بخش ها با بخش هاي ديگرهيچگاه نتوانيم به اجماع نظر 
با هم برس��يم و به عنوان مثال واردكننده با صادركننده 
ازنظ��ر بح��ث ارز تناقض منافع دارن��د همچنين بخش 
كشاورزي با صنعت يا صنعت با توليد در حالي كه صنايع 
داراي جايگاه مشخصي هستند كه همان خانه صنعت و 
معدن است و كشاورزي هم خانه كشاورزي ايران را دارد 
و ادغام اين بخش ها در اتاق بازرگاني اصوال كار درس��تي 

به نظر نمي رسد .
صفر نژاد اذعان داش��ت: نتيجه اي��ن تداخل منافع با هم 
تش��تت آرا ش��ده كه دولت مي گويد ش��ما خودتان هم 
نمي داني��د چه مي خواهيد و با هم مش��كل داريد زيرا به 
قدري افكار مخاتلف در اين ميان با هم مخلوط ش��ده اند 
كه جايي براي به تفاهم رسيدن نمي ماند و يك خانواده 
50 نفره را اصوال نمي توان يك كاسه كرد و در هر صورت 
ات��اق آنچه بضاعت دارد مي گويد ول��ي اينكه حرف اتاق 
توسط دولت شنيده شود و به آن عمل شود مقوله ديگري 
است آنگونه كه رياست اتاق ايران اعالم كرده بود كه دولت 
حضور ما را در هيچ جلسه اي نمي خواهد و در اغلب موارد 
قبل از آمدن ما برنامه هايشان نوشته شده و تصميماتشان 

را اتخاذ كرده اند .

يك فعال اقتصادي معتقد است متأسفانه در نقشه رشد 
اقتصادي كش��ورهاي جهان در سال ٢٠١٩، صندوق 
بين المللي پول، اي��ران را جزو محدود كش��ورهاي با 
رش��د منفي اقتصادي معرفي كرده است؛ لذا شناخت 
فرصت ها و تبديل تهديدها به فرصت ها بايد بطور جدي 
پيگيري ش��ده و در دس��توركار قرار گيرد. محمدرضا 
بهرامن- رييس خانه معدن ايران- اظهار كرد: در حال 
حاضر بايد سرنوشت اقتصادي ايران عزيزمان را وابسته 
به برخي تصميم گيري ها در بزنگاه هاي تاريخي بدانيم. 
در واقع، فرصت شناسي در مقاطع مهم تاريخي، خواهد 
توانست س��بب رقم خوردن آينده اي بسيار متفاوت از 
گذشته وحال ايران گردد؛ به عنوان مثال، ممكن است 
چندان قابل تصور نباشد كه كشوري همچون برزيل تا 
اواخر دهه ۹0، تورم متوسط باالي ۸00 درصد را تجربه 
كرده و امروز اين كش��ور به عنوان يكي از اقتصادهاي 
نوظهور شناخته مي شود، يا كشوري مانند تايوان كه 
از تعارض ميان چين و س��اير كش��ورهاي اطراف خود 
بهره برداري كرده و به توسعه دست يافت. كره جنوبي 
از موقعيت همس��ايگي خود با كره شمالي براي خود 
فرصت ساخت و توانست مواهب بين المللي را به سوي 
خود جذب كند. وي افزود: در نقطه مقابل، كشورهايي 
نيز در اثر تصميم هاي نادرست، از شرايط مطلوبي كه 

داش��ته اند به ش��رايط نامطلوب و حتي فجيع نزديك 
شده اند. كشور رودزياي جنوبي كه امروز با نام زيمبابوه 
شناخته مي ش��ود، روزگاري اقتصادي پررونق داشت، 
اما در اثر تصميم گيري هاي نادرس��ت، رفته رفته جزو 
فجايع اقتصادي قرن نام گرفت. اين نمونه ها، به عنوان 
آموزه هايي براي ايران به ش��مار مي روند؛ اقتصاد ايران 
در 10 تا 15 سال آينده بسيار متفاوت از شرايط كنوني 

خواهد بود.
بهرام��ن تصريح كرد: معضلي به ن��ام بيكاري در صدر 
مش��كالت مهم اقتصاد ايران وج��ود دارد كه اكنون با 
مساله اي بسيار خاص مواجه است و اين مساله از قضا، 
در سال هاي محدودي كه براي آينده اقتصاد ايران حائز 

اهميت به نظر مي رسد، بروز كرده است. 
در حال حاضر در ايران جمعيت جواني مشاهده مي شود 
كه عمدتًا متولدان دهه 1۳۶0 هستند كه در سال هاي 
مختلف به صورت موج هايي در حال حركتند. متولدان 
اين دهه، جمعيت ۲5 تا ۲۹ و ۳0 تا ۳۴ س��اله كشور را 

تشكيل مي دهند كه در مقطع سني خاصي قرار دارند.
به اعتقاد اين عضو اتاق بازرگاني ايران، سرمايه گذاري 
خارجي امروز در تمامي كشورها اعم از توسعه يافته و در 
حال توسعه يكي از مسائل مهم براي توسعه و گسترش 
بخش هاي مختلف اقتصادي مخصوصاً در عرصه توليد 

و خدمات است. عملكرد سرمايه گذار خارجي منجر به 
تأمين مالي در عرصه كسب و كار كشورها مي شود؛ اما 
بدون شك هدف اصلي سرمايه گذار خارجي منفعت و 
كسب سود است. بنابراين بايد سودآوري سرمايه گذار 
خارجي در دل رونق اقتص��ادي و توليد ملي ما تأمين 
شود. بهرامن ريشه ها و علل ماندگاري ابر چالش هاي 
اقتصاد ايران را فقدان اجماع در پذيرش الزامات، ضعف 
سياست گذاري، درهم تنيدگي تصميمات نادرست، 
نقش گروه هاي سودجو و ذي نفع و تعارض بين منافع 
كوتاه مدت و بلندمدت شمرد. و افزود: هنر مديريت حاكم 
بر كشور در اين است كه بتواند با حفظ اصول، پذيراي 
س��رمايه گذار خارجي در حد ضرورت باش��د، معمواًل 
س��رمايه گذاران خارجي بابت سياست هاي اقتصادي 
كشورها نگران هستند، به عنوان مثال از اينكه به راحتي 
نتوانند كاال و خدمات خود را در بازار دلخواه عرضه كنند 
يا رفتار سياست هاي مالي و پولي كشور مقصد بر ميزان 
سود به دست آمده آنها اثر داشته باشد، نگران هستند. 
حتي در پاره اي از موارد مثل وضعيت كنوني ايران عدم 
امكان نق��ل و انتقال وجوه يا تحريم ها مي تواند حاصل 

سرمايه گذاري آنها را به خطر اندازد. 
رييس خانه مع��دن ايران تصريح كرد: ب��ا ورود منابع 
مالي از خارج به داخل كش��ور، در حد مديريت ش��ده، 

رشد اقتصادي و توليد شتاب بيشتري مي گيرد و بهبود 
كسب و كار و افزايش سطح رفاه اجتماعي و ثروت ايجاد 
مي شود؛ بنابراين مديريت حاكم بايد با هدايت سرمايه 
به بخش هاي اقتصادي مناسب و نظارت دقيق، استفاده 
بهينه از اين سرمايه گذاري ها را به عمل آورد و مانع هدر 
رفت اين منابع در مسيرهاي غير مولد شود. اين عضو 
اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امنيت سرمايه گذاري 
مهم ترين موردي اس��ت ك��ه س��ازمان ها و نهادهاي 
حاكميتي بايد براي رسيدن به آن بكوشند؛ گفت: لذا 
ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و جلوگيري 
از تصميم گي��ري متعدد و مختلف توس��ط هر يك از 
نهادها مي تواند در تحقق اين امر كمك كند تا جايي كه 
سرمايه گذار اين امنيت را نه تنها احساس و درك كند 

بلكه درباره آن به يقين برسد.
 وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي ايستاده است 
كه با اعمال سياست ها از طريق بانك مركزي و سيستم 
بانكي، س��ازمان ماليات��ي، گمركي و بيم��ه اي بتواند 
براي س��رمايه گذار هم خطر س��از و هم تقويت كننده 
و كاهش دهنده ريس��ك س��رمايه گذاري باشد البته 
وزارت صنعت، معدن، تجارت به لحاظ صدور مجوزها 
و سياست هاي تعرفه اي نيز نقش موثر در اين امر دارد. 

ديوانساالري گسترده، وجود نهادهاي مشابه در عين 

ناهماهنگي و ناهمخواني از ديگر مشكالت اساسي در 
جذب سرمايه گذاري خارجي اس��ت كه بايد براي آن 
چاره اي انديشيده شود. بهرامن با تاكيد بر اينكه با توجه 
به وضعيت كنوني جهان در عصر ارتباطات، اقدام براي 
بين المللي شدن اقتصاد كش��ور امري اجتناب ناپذير 
است؛ گفت: از جمله مزاياي جذب و حضور سرمايه گذار 
خارجي در يك كشور كمك به بين المللي شدن اقتصاد 
يك كشور است. با توجه به وجود منابع طبيعي و نيروي 
كار موجود در كشور، آينده س��رمايه گذاري خارجي 
در اين كش��ور افق بسيار روش��ني دارد، مشخصًا بازار 
سرمايه ايران از شفاف ترين بازارهاي مالي ايران است 
كه مي توان با هدايت سرمايه گذار خارجي به بخش هاي 
سودآور و پايدار اين بازار در جذب آنها بسيار موفق عمل 
كرد. همچنين اهداف، برنامه ها و تصميمات مديريتي 
و حاكميتي كشور و متوليان بازار سرمايه بايد به سمت 
تدوين برنامه هاي قابل اجرا ب��ا هدف درون زا و برونگرا 
باشد؛ بدين معني كه سرمايه گذاري بايد در درون كشور 
زايش داشته و موجب توسعه، گسترش و فعال تر شدن 
بخش هاي مختلف اقتصادي ش��ود. از امكانات فني و 
تكنولوژي خارجي استفاده بهينه شود تا بتوان در توليد 
كاال و ارايه خدمات با كميت و كيفيت مناس��ب و قابل 

رقابت در بازارهاي جهاني نقش ايفا كرد.

رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
با اش��اره به موانع و مش��كالت پي��ش روي صادرات 
محصوالت كشاورزي اظهار كرد: با توجه به مشكالت 
نقل و انتقال ارز، صادركنندگان گاليه هايي دارند كه 
اس��تمرار اين روند مي تواند بر كاهش صادرات دامن 
بزن��د.  وي افزود: ب��راي رفع موانع نق��ل و انتقال ارز 
حاصل از صادرات پيش��نهاد داده ايم كه بانك ايراني 
خارج از كشور ارز حاصل از صادرات را بگيرد و با نرخ 
 ارز آزاد، ريال��ش را به حس��اب صادركنندگان واريز

 كند. نوراني ادامه داد: با توجه به مسائل تحريم، امكان 
حواله پول به بانك هاي خارجي وجود ندارد و تنها با 
فعال سازي بانك هاي ايراني خارج از كشور، مشكالت 
نق��ل و انتقاالت مرتفع خواهد ش��د. رييس اتحاديه 

ملي محصوالت كشاورزي با انتقاد از صدور مقررات 
بي شمار بانك مركزي بيان كرد: در سال ۹۷، صدور 
مقررات بي شمار در بحث صادرات توسط بانك مركزي 
مشكالتي براي صادركنندگان عمده ايجاد كرد كه به 
همين خاطر انتظار مي رود در كتاب مقررات صادرات 
و واردات س��ال ۹۸ تمامي قوانين گنجانده ش��ود تا 
صادركننده بتواند نسبت به آينده صادرات برنامه ريزي 
الزم را انج��ام دهد. وي با تاكيد بر توس��عه صادرات 
غير نفتي گفت: با توجه به آنكه توسعه صادرات غير 
نفتي ضمن ورود ارز به داخل كش��ور، اشتغالزايي در 
بردارد، اما جاي اين سوال مطرح است كه چرا قوانين 
دست وپا گير از جلوي واردات برداشته شده است؟ و 
همچنان صادركنندگان با مشكالت متعددي روبه رو 

هستند؟ اين مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنكه 
امكان انتقال و حواله ارز به كشور ديگر به سبب مسائل 
پولش��ويي وجود ندارد، از اين رو بايد توافقاتي ميان 
صادركنندگان و واردكنندگان صورت گيرد. رييس 
اتحاديه محصوالت كشاورزي نوسان نرخ ارز، پيمان 
سپاري ارزي و بازگردان ارز به سامانه نيما را از ديگر 
مشكالت پيش روي صادركنندگان برشمرد و گفت: 
در ش��رايطي كه تمامي هزينه هاي توليد و صادرات 
براساس ارز آزاد محاسبه مي شود امكان بازگرداندن 
ارز به سامانه نيما وجود ندارد.  نوراني در ادامه افزود: 
در ش��رايطي تحريم كه امكان نقل و انتقال ارز وجود 
ندارد، تصميمات مسووالن در حوزه اقتصاد و توليد 
بايد متناسب با شرايط موجود باشد. اين مقام مسوول 
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بيشتر ثبت نام كنندگان 
خودرو، مصرف كننده نيستند

محمدرضا نجفي من��ش رييس انجمن صنايع 
همگن قطعه سازي درباره بازار خودرو گفت: بيش 
از ۶0 درصد كساني كه خودرو ثبت نام مي كنند 
براي مصرفش��ان خريداري نمي كنند و هدف، 
بيشتر حفظ ارزش پول است كه بتوانند از آن سود 

كنند كه اين امر به ضرر اقتصاد است.
وي با بي��ان اينكه ۲0 تا ۳0 درص��د قيمت بازار 
خودرو حبابي اس��ت تصريح كرد: اميدواريم كه 
حباب اين قيمت در بازار بتركد و به قيمت واقعي 
برسد. رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
با بي��ان اينكه تامين مواد اولي��ه اي كه در داخل 
توليد مي شود با مشكل روبه روست افزود: فوالد، 
آلومينيوم، مس و مواد پتروشيمي نمونه اي از اين 
صنايع هستند. نجفي منش با بيان اينكه هم اكنون 
۳ هزار و ۸00 شركت دانش بنيان در حال فعاليت 
هستند افزود: مي توان ادعا كرد كه نسبت به ۲0 

سال گذشته توانمندي ما 100 برابر شده است.
نجفي منش ضم��ن انتقاد از سياس��ت گذاري 
دولتمردان گفت: اگر دولتمردان سريع تر تصميم 
بگيرند بسياري از مشكالت حل مي شود بطوريكه 
طبق آمار، نوس��ان قيمت ها تاكن��ون 1۳ هزار 
ميليارد تومان به صنعت همگن س��ازي خودرو، 
ض��رر وارد كرده اس��ت و ضرورتي ب��راي ثبت 

سفارش هاي مكرر وجود نداشت.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي با بيان 
اينكه صنعت خودروسازي و صنايع زيرمجموعه 
آن، مخالف سود عايدي مردم نيستند افزود: اگر 
از ابتدا قيمت ها درس��ت و منطقي اعالم مي شد 
فشاري به جامعه مصرف كننده تحميل نمي شد.

نجفش منش در پايان گفت: اميدواريم كه در سال 
جديد، اين صنعت بتواند به رشد و شكوفايي خود 
دس��ت پيدا كند چرا كه سال گذشته فشار هاي 

زيادي بر آن، صنعت وارد بود.

نيازمند تداوم رشد اقتصادي 
پايدار در دو دهه هستيم

حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران گفت:  رشد اقتصادي پايدار باالي ۸ درصد 
براي م��دت حداق��ل دو دهه براي اي��ران يك 
اولويت است. وي افزود: تحقق اين رشد نيازمند 
نقش پذيري بين الملل��ي واقع بينان��ه و با نگاه 
راهبردي بلندمدت بر اساس مزيتهاي نسبي و 

محدوديت هاي كليدي اقتصاد كشور است.
سالح ورزي در ادامه با انتقاد به پرداخت يارانه به 
اقالم و اجناس وارداتي گفت:  بسته تسهيل واردات 
مواد اوليه و واس��طه اي با ارز حاصل از صادرات تا 
حدي مشكالت برخي تجار و توليد كنندگان را 
برطرف مي كند، ام��ا در نهايت كليد حل بحران 
ارزي، عقب نش��يني دولت از رويكرد استفاده از 

ابزار  ارز براي سركوب  تورم و توزيع  يارانه است.
وي در پايان با اشاره به حكمراني صحيح اقتصادي 
با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي و رونق 
توليد گفت:   بازار بزرگ هدف ايران و كشورهاي 
همس��ايه مي تواند ضامن درونزاي اقتصاد ملي 
و كاهش ش��ديد كاراي��ي تحريم ها ش��ود، اگر 
مداخ��الت دول��ت و كيفيت پايي��ن حكمراني 
اقتصادي، عملكرد موتور خلق ارزش  اكوسيستم 

كارآفريني اقتصاد ايران را سركوب نكند.

رونق توليد موتور محرك 
توسعه اقتصاد

وحيد معظمي عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به نامگذاري سال ۹۸ به عنوان رونق توليد اظهار 
كرد: رونق توليد موتور محرك پيشرفت كشور 
و توسعه اقتصادي اس��ت كه استقالل سياسي 
را ني��ز مي تواند تحت تاثير خود قرار دهد. عضو 
اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به محدوديت هاي 
بين المللي تصريح كرد: تحريم هاي بين المللي 
اقتصاد كش��ور را ه��دف گرفته اس��ت و براي 
جلوگيري از آثار منف��ي بر اقتصاد بايد از توليد 
داخلي حماي��ت كرد. وي اف��زود: تحريم هاي 
بين الملل��ي مانند تيغ دولبه عم��ل مي كند، از 
س��ويي مي تواند ش��رايط را براي افزايش توان 
توليد داخلي، مناسب كند و از طرفي در صورت 
عدم توجه به ظرفيت هاي داخلي، به استقالل 
سياسي كش��ور خدشه وارد مي شود. عضو اتاق 
بازرگاني ايران ابراز كرد: مقام معظم رهبري با 
آگاهي كامل از وضع موج��ود، رونق توليد را به 
عنوان شعار سال اعالم كردند، بنابراين مسووالن 
و مديران كشور بايد اهتمام خاصي به اين مساله 
داشته باشند و در جهت رسيدن به رونق توليد 
تالش كنند. معظمي با اشاره به پتانسيل داخلي 
كش��ور اظهار كرد: گام اول در رسيدن به رونق 
توليد، باور پتانسيل و ظرفيت هاي داخلي است 
كه مي تواند منجر به ش��كوفايي استعداد هاي 
داخلي شود، امري كه تحقق آن كشور را در برابر 
محدوديت ه��اي خارجي بيم��ه مي كند. عضو 
اتاق بازرگاني ايراني با اشاره مزيت نسبي اقتصاد 
كشور بيان كرد: نيروي انساني متخصص نقطه 
قوت اقتصاد كشور است كه بايد ضمن بها دادن 
به آن، زمينه فعاليت آنه��ا در چرخه اقتصادي 

كشور فراهم شود. 
وي با تاكي��د بر لزوم حذف كاال ه��اي وارداتي 
غير ضروري بيان كرد: واردات كاال هاي مش��ابه 
داخلي، توليدكنن��دگان را براي افزايش توليد 
و سرمايه گذاري دلس��رد مي كند. دولت بايد با 
ممنوعيت واردات كاال هايي كه در داخل توليد 
مي ش��ود عرصه را براي رقابت توليدكنندگان 
ايراني فراهم كند تا ضمن خروج ارز از كش��ور 
توليد داخلي پا بگيرد. معظمي در پايان گفت: 
رونق توليد بخش��ي از برنامه هاي حوزه اقتصاد 
مقاومتي اس��ت كه مي تواند به توسعه فعاليت 

توليدكنندگان داخلي منجر شود.

در پايان با اش��اره به اينكه ايج��اد و نفوذ در بازار هاي 
صادراتي س��خت اس��ت، بيان كرد: حفظ و استمرار 
بازار هاي صادراتي به مراتب س��خت تر است چرا كه 
صادرات يك شبه اتفاق نيفتاده كه بخواهيم يك شبه 

آن را از دست دهيم.

   برآورد دقيقي از خسارت مزارع گندم  نداريم
عليقل��ي ايمان��ي نايب رييس بنياد توانمندس��ازي 
گندمكاران با اش��اره به اينكه برآورد دقيقي از ميزان 
خسارت مزارع گندم در دسترس نيست، اظهار كرد: 
براساس بازديد هاي هوايي و پيش بيني ستاد مديريت 
بحران بخشي از اراضي گندم در استان هاي گلستان، 
خوزس��تان و... دچار خس��ارت ش��دند. وي افزود: با 
توجه به وقوع س��يل هاي اخير مزارع زيادي زير آب 
رفتند كه تا مساعد ش��دن هوا به هيچ عنوان امكان 
برآورد خس��ارت وجود ندارد. ايماني از شيوع آفات و 

بيماري ها در مزارع گندم خبر داد و گفت: با توجه به 
افزايش شدت بارندگي ها در روز هاي اخير، شيوع آفات 
و بيماري ها به مزارع گندم خسارت وارد كرده است 
كه تا عادي شدن شرايط به هيچ عنوان امكان برآورد 
خس��ارت و پيش بيني توليد وجود ن��دارد. اين مقام 
مس��وول ادامه داد: اگرچه طبق اعالم ستاد مديريت 
بحران زير بخش هاي مختلف كشاورزي همچون دام 
و طيور، زراعت، باغباني و زنبور عسل دچار خسارت 
ش��دند، اما تا برآورد نهاي��ي هيچ ي��ك از آمار قابل 
استناد نيس��ت چرا كه امكان دسترسي وجود ندارد. 
نايب رييس بنياد توانمندسازي گندمكاران با اشاره 
به اينكه اس��تان هاي اصلي توليد گندم گرفتار سيل 
ش��دند، بيان كرد: با فروكش كردن كامل آب حاصل 
از س��يالب هاي اخير در مزارع و باغات و بازديد هاي 
ميداني مي توان ميزان خسارت در سطح گندم زار ها 

را مشخص كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

حجم آب سدهاي ايران به نسبت سال گذشته 27 درصد رشد داشته است

بارش هاي نوروزي به زبان عدد و رقم 

افت قيمت نفت خام در روز جمعه  وزير نفت: »فرزاد بي« در انتظار هندي ها

گروه انرژي| 
نوروز امسال ايران با »سيل« دست و پنجه نرم كرد، 
در كمت�ر ديد و بازديدي بحث بارش هاي ش�ديد و 
تاسف از تبعات مرگبار آنها به ميان نيامد. بخش هاي 
مختلفي از ايران براي روزهاي متمادي بارش هايي 
كم س�ابقه و بعضا بي س�ابقه را به خ�ود ديدند كه 
انتظار آن اصال وجود نداش�ت. در حالي كه از 1 مهر 
1397 تا 18 اسفند اين سال كه آخرين گزارش آبي 
وب سايت شركت مديريت منابع آب در سال 1397 
بيانگر آن است متوسط كل حجم بارش ها در ايران 
را 200 ميلي متر اع�الم كرد، روند طوري پيش رفت 
كه در فاصله 18 اسفند تا 15 فروردين اين متوسط 
با 40 درصد افزايش روبرو شده و طبق نسخه به روز 
گزارش بارندگي كه از س�وي مديريت منابع آب در 
اختيار »تعادل« قرار گرفته است به 280 ميلي متر 
رسيده است. براي درك بهتر اين عدد مقايسه آن با 
مقدار بارشي كه ايران در مدت مشابه سال گذشته 
آبي يعني از 1 مهر 1396 تا 15 فروردين 1397 تجربه 
كرده است مقايسه اي معنادار است. اين آمار نشان 
مي دهد ميزان بارش در مدت مش�ابه سال گذشته 
100 ميلي متر بوده اس�ت، اين آمار بيانگر افزايشي 
180 درصدي اس�ت كه بخش قابل توجهي از آن از 
بارش هاي نوروزي ناشي مي ش�ود. در حال حاضر 
حدود 28 درصد از كل بارش هاي س�ال آبي جاري 
مربوط به بارش هاي اخير مي شود. تفاوت بارشي كه 
تا 15 اسفند 97 نسبت به مدت مشابه سال آبي قبل 

از آن وجود داشت معادل 122 درصد بود.

نكته جالب توجه ديگر اين است كه ميزان بارشي كه ايران 
سال گذشته در فاصله 18 اسفند 96 تا 15 فروردين 97 
تجربه كرده بود 10 ميلي متر بوده است كه نشان مي دهد 

اين بارش امسال رشدي 8 برابري را تجربه كرده است. 
بارش هاي نوروزي سبب شدند كه ميزان جمعيتي كه 
در مناطقي زندگي مي كنند كه با افزايش بارش بيش از 
10 درصد نسبت به متوسط دراز مدت همراه بوده اند از 
64.3 ميليون نفر به 74.2 ميليون نفر افزايش پيدا كند. 
اين آمار از اين ناشي شده است كه استان هاي اردبيل . 
كرمان. يزد. فارس و هرمزگان كه در گزارش 18 اسفند 
97 در دسته استان هايي كه با كمتر از 10 درصد كاهش 
بارش نس��بت به ميانگين درازمدت قرار داش��تند، در 
گزارش 15 فروردين به دسته افزايش كمتر از 10 درصد 

و افزايش بيشتر از 10 درصد منتقل شده اند. 
طبق تازه ترين آمارها، سيس��تان و بلوچستان اكنون 
تنها استاني در ايران محسوب مي شود كه آمار تجمعي 
بارشش در سال آبي 97-98 با بيش از 10 درصد كاهش 
نسبت به ميانگين دراز مدت روبرو بوده است. هر چند اين 
استان نيز همچنان نسبت به سال آبي گذشته با افزايش 
قابل توجه بارش روبرو بوده است. حجم كل بارشي كه 
اين استان س��ال گذشته در فاصله 18 اسفند 96 تا 15 
فروردين 97 تجربه كرده بود 3.9 ميلي متر بوده است 
اما امسال در همين مدت مشابه 12.5 ميلي متر افزايش 
بارندگي رقم خورده است كه 3.2 درصد افزايش را نشان 

مي دهد. 

   متوسط دراز مدت 
 بارش هاي ش��ديد نوروزي كه تاكنون ج��ان 64 ايراني را 
گرفته است، اختالف ميزان متوسط بارش سال آبي 97-
98 با ميانگين دراز مدت را 44 درصد افزايش داده است. در 

گزارش 18 اسفند ماه اين اختالف 25 درصد بوده است. 
استان ايالم كه تا 15 فروردين رقم بارش كم سابقه 867.8 
ميلي متر را تجربه كرده است، در ميان تمام استان هاي ايران 
بيشترين افزايش را نس��بت به ميانگين دراز مدت بارش 
خود دارد كه 149 درصد است.  لرستان نيز كه اين روزها با 
سختي هاي زيادي در زمينه سيل دست و پنجه نرم مي كند 
و تمركز اصلي مديريت بحران بر آن قرار دارد با افزايش 137 
درصدي بارش نسبت به متوس��ط دراز مدت در رتبه دوم 
استان ها قرار مي گيرد. بارندگي در لرستان افزايشي 281 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان مي دهد.

   آمار سدها
بارش هاي شديد اخير طبيعتا در وضعيت مخازن سدها 
تغييراتي عمده ايجاد كرد. ظرفيت كل مخازن س��دهاي 
ايران 50 ميليارد مترمكعب است كه تازه ترين آمارها از اين 
حكايت دارد كه 74 درص��د آن معادل 36 ميليارد و 900 
ميليون مترمكعب پر است. اين آمار كم سابقه، 27 درصد 
افزايش نسبت به موجودي مخازن در سال گذشته در مدت 
مشابه را نشان مي دهد.   طبق جديدترين آماري كه از سوي 
مديريت منابع آب در اختيار »تعادل« گذاشته شده است 
ورودي كل سدهاي ايران در سال آبي 97-98 تاكنون )از 
ابتداي مهرماه 97 تا 13 فروردين 98( 44 ميليارد و 200 
ميليون مترمكعب بوده است. اين در حالي است كه در سال 
آبي گذشته در همين بازه زماني، حجم آب روروي به مخازن 
سدهاي كشور 13 ميليارد و 200 ميليون مترمكعب بود. 
بدين ترتيب حجم ورودي آب به مخازن سدها در امسال 
به نسبت سال آبي گذش��ته 235 درصد افزايش را نشان 

مي دهد.
حجم آب خروجي س��دهاي ايران در سال آبي جاري 27 
ميليارد و 200 ميليون مترمكعب بوده است كه در مقايسه 
با 13 ميليارد مترمكعب حجم آب خروجي سدها در سال آبي 

گذشته 109 درصد افزايش را نشان مي دهد.
همچنين در حال حاضر حجم آب ذخيره شده در مخازن 
سدهاي ايران 36 ميليارد و 900 ميليون مترمكعب است. 
در سال گذشته در همين تاريخ حجم آب پشت سدهاي 
كشور 23 ميليارد و 500 ميليون مترمكعب بود و اين آمار 
نشان مي دهد ذخيره آب ايران با بارش هاي اخير نسبت به 

ذخيره آب در سال گذشته 57 درصد رشد داشته است. 
مخازن سدها البته بسياري اوقات براي مديريت، خالي نگه 
داشته مي شود. چند روز پيش سيد حسن رضوي مديرعامل 
آب منطقه اي تهران گفته بود كه تا امروز شرايط را به گونه اي 
كنترل كرده ايم كه مجموع حجم مخازن سدها برابر پارسال 
باش��د و حدود 250 ميليون مترمكعب س��دهاي تهران 
همچنان خالي نگه داشته شده كه اگر سيالب مهيبي اتفاق 

افتد بتوانيم از اين طريق سدهاي تهران را مديريت كنيم.

   استان هاي سدخيز
استان خوزستان به عنوان پرآب ترين استان كشور، 20 سد 
در حال بهره برداري دارد. حجم مخازن سدهاي اين استان در 

مجموع 21 ميليارد و 711 ميليون مترمكعب است و آب قابل 
تنظيم ساالنه آنكه به معناي حجم آب خروجي اين سدها 
براي مصارف كشاروزي، شرب، صنعت و سهم محيط زيست 
است در مجموع 15 ميليارد و 60 ميليون مترمكعب برآورد 
مي شود. از اين حجم، 14 ميليارد و 610 ميليون مترمكعب 
به مصرف كشاورزي مي رسد، 100 ميليون مترمكعب براي 
شرب مصرف مي شود، حدود 100 ميليون مترمكعب نيز 
براي مصرف صنعت مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و250 
ميليون مترمكعب نيز براي نياز محيط زيست اختصاص 
مي يابد. س��طح زير كشت استان خوزس��تان 659 هزار و 
705 هكتار است.رضا اردكانيان وزير نيرو ديروز گفته است 
كه از ميان 45 ميليارد مترمكعب آورد رودخانه هاي كشور 
در س��ال آبي جاري حدود 28 ميلي��ارد مترمكعب آن در 
سدهاي خوزستان آرام گرفته است. او خبر داده است كه با 

بارش هاي اخير 95 درصد س��دهاي استان خوزستان پر 
شده است.  استان كهگيلويه و بويراحمد با 4 ميليارد و 517 
ميليون مترمكعب ظرفيت مخزن عنوان دومين استان با 
حجم نهگداشت آب كشور را به خود اختصاص داده است. 
مصرف ساالنه كشاورزي اين استان 73 ميليون و 500 هزار 
مترمكعب و مصرف صنعتي آن 4 ميليون مترمكعب است. 
مصرف شرب نزديك به 2 ميليون مترمكعب و سهم محيط 
زيست نيز 15 ميليون مترمكعب است. سطح زير كشت 

استان كهگيلويه و بويراحمد 36 هزار و 727 هكتار است.
استان فارس با 2 ميليارد و 672 ميليون مترمكعب حجم 
مخزن سومين اس��تان نگه دارنده آب كشور است. در اين 
استان ساالنه 529 ميليون مترمكعب آب براي كشاورزي، 
172 ميليون مترمكعب براي شرب و 30 ميليون مترمكعب 
براي صنعت مصرف مي شود و 76 ميليون مترمكعب نيز 

براي محيط زيس��ت اختصاص مي يابد. سطح زير كشت 
استان فارس 147 هزار و 454 هكتار است.

استان هاي چهارمحال و بختياري با 2 ميليارد و 290 ميليون 
مترمكعب، گيالن با يك ميليارد و 766 ميليون مترمكعب، 
اصفهان با يك ميليارد و 608 ميليون مترمكعب و تهران با 
يك ميليارد و 323 ميليون مترمكعب حجم مخزن به ترتيب 
در جايگاه هاي چهارم تا هفتم استان هاي با بيشترين ميزان 

نگه داشت آب قرار مي گيرند.
اس��تان هاي ايالم با نداش��تن ظرفيت ذخي��ره آب، قم با 
830 ه��زار مترمكعب حجم، قزوين با يك ميليون و 600 
هزار مترمكعب، يزد با 7 ميليون و 200 هزار مترمكعب و 
كرمانشاه با 9 ميليون مترمكعب حجم مخزن كمترين آمار 
در ميزان سد را دارند. ايالم بيشترين افزايش بارش نسبت به 
متوسط دراز مدت را در بارش هاي اخير تجربه كرده است. 

گروه انرژي| نادي صبوري |
عربستان سعودي امريكا را به كنار گذاشتن دالر از معامالت 
نفتي و فروخت��ن نفت خام توليدي اش ب��ه ديگر ارزهاي 
جهاني تهديد مي كند. رويترز به نقل از 3 منبع آگاه نزديك 
به سياست گذاران عربستان گزارش كرده كه دولت عربستان 
سعودي هش��دار داده اس��ت اگر طرح پيشنهادي برخي 
نمايندگان كنگره امريكا براي اجازه »تعريف اوپك به عنوان 
كارتل« كه به »نوپك« موسوم است تصويب و اجرايي شود، 

معامالت نفتي خود را ديگر به دالر انجام نخواهد داد.
بر اساس اين گزارش، مقامات و كارشناسان نفتي عربستان 
در ماه هاي اخير اين موضوع را مورد بررس��ي قرار داده اند و 
برخي منابع به رويترز گفته اند كه اين موضوع با بعضي از 
كش��ورهاي عضو اوپك نيز مطرح شده تا نظر مساعد آنها 
براي تغيير احتمالي ارز معامالت نفتي جلب ش��ود. طرح 
مورد اش��اره كه قانون ضد كارتل هاي توليد و صدور نفت 
“نوپ��ك NOPEC “ نام دارد، در صورت قانوني ش��دن به 

مراجع قضايي امريكا امكان مي دهد تا سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت- اوپ��ك- را به عنوان يك نهاد توليدي و 
بارزگاني مشمول قوانين امريكا عليه انحصارات قرار دهند. 
قوانين ضد كارتل در امريكا ب��ه منظور پيگيري و پيگرد 
قضايي اقدامات انحصاري از طريق تباني و همكاري نهادهاي 

توليدي و تجاري تدوين و اجرا مي شود.
اين قوانين به منظور حماي��ت از حقوق خريداران در برابر 
اجحاف توليدكنندگان و فروشندگان تصويب شده و هدف از 
آنها، تضمين رقابت بين عرضه كنندگان كاال در زمينه بهبود 
كيفي و كاهش قيمت است. مخالفان اوپك از زمان قدرت 
گرفتن اين سازمان در دهه 1970 هر از چند گاهي از عنوان 
»كارتل نفتي« براي ابراز ناخرسندي از اقدامات اين سازمان 
استفاده كرده اند. به گفته آنان، اعضاي اوپك به جاي رقابت 
باهم براي عرضه نفت به ارزان ترين قيمت، از طريق تباني و با 
بهره برداري از سهم عمده سازمان در بازار جهاني، بهاي مورد 
نظر خود را به خريداران »تحميل« مي كنند. به عبارت ديگر، 

وجود سازمان اوپك به زيان مصرف كننده است. با اين حال، 
عنوان كارتل براي اوپك هرگز جنبه رسمي نيافته است. 
مقامات اوپك و مدافعان اين سازمان، ضمن استدالالتي در 
توجيه فرآيند قيمت گذاري نفت، تاكيد داشته اند كه اعضاي 
اوپك را كشورهاي مستقل تشكيل مي دهند كه به عنوان 
نهادهاي »حاكميتي« مشمول قوانين امريكا از جمله قوانين 

ضدكارتل نمي شوند.
به گفته كارشناسان، تبديل اين طرح به قانون كه مستلزم 
تصويب در كنگره و امضاي رييس جمهوري است، چندان 
محتمل نيست. به گزارش رويترز، مقامات سعودي در مورد 
اين گزارش اظهارنظري نكرده اند و مقامات دولتي امريكا نيز 
گفته اند كه از اظهارنظر پيرامون طرح هاي كنگره معذور 
هستند. يك منبع آگاه در اين مورد به رويترز گفته است كه 
سعودي ها خوب مي دانند مي توانند از دالر مورد استفاده در 
معامالتشان مانند يك سالح هسته اي استفاده كنند. يك 
منبع ديگر عنوان كرده است: »سعودي ها مي گويند بگذار 

امريكا قانون نوپك را اجرا كن��د و آن وقت تبعات آن را كه 
فروپاشي اقتصاد همين كشور خواهد بود ببيند«

وزارت انرژي عربس��تان سعودي واكنش��ي به اين خبر و 
درخواست رويترز براي ارايه نظر در اين زمينه نشان نداده 
است. وزارت انرژي امريكا نيز به درخواست  رويترز پاسخي 
نداده است اما ريك  پري وزير انرژي اين كشور پيشتر گفته 
بود كه تصويب نوپك مي تواند عواقبي ناخواسته را براي اين 
كشور به همراه داشته باشد. اجرايي شدن تهديد عربستان 
س��عودي در مورد تغيير ارز معامالتي نفت و پيروي ساير 
اعضاي اوپك از آن قطعاً باعث تضعيف موقعيت دالر به عنوان 
مهم ترين ارز در مبادالت جهاني خواهد شد. چنين تحولي 
با استقبال كشورهايي مانند روسيه به عنوان توليد كننده و 
چين و اتحاديه اروپا به عنوان مصرف كننده مواجه خواهد 
شد كه خواستار تنوع در ارزهاي مورد استفاده در بازرگاني 
بين المللي هستند زيرا معتقدند كه موقعيت ممتاز دالر به 
حفظ موقعيت سياسي برتر امريكا در جهان كمك مي كند. 
روسيه كه هدف تحريم هاي اياالت متحده است تاكنون 
تالش هايي براي فروش نفت خام خود به يورو و يوآن چين 
داشته است اما حجم اين محموله ها قابل توجه نبوده است.

ايران و ونزوئال كه آنها نيز هدف تحريم هاي امريكا هستند 
تالش مي كنند نفت خامشان را به ارزهاي ديگر بفروشند اما 

اين اثر چنداني روي هژموني دالر ندارد. با اين حال اگر يار 
غار امريكا يعني عربستان سعودي به باشگاه  معامله كنندگان 
بدون دالر بپيونند ماجرا ش��كلي متفاوت به خود خواهد 
گرفت.  عربستان سعودي يك دهم توليد نفت خام جهاني 
را بر عهده دارد و سال گذشته از فروش نفت خام 365 ميليارد 
دالر عايدي داشته است. بر اساس قيمت، نفت خام 2 الي 3 
درصد از كل توليد ناخالص جهاني دنيا را تشكيل مي دهد، با 
در نظر گرفتن قيمت هاي فعلي ارزش نفت خام توليدي كل 

جهان ساالنه 2.5 تريليون دالر است.
تمام نفت خامي كه امروز در جهان معامله مي شود به دالر 
نيس��ت اما حداقل 60 درصد آن با اين ارز انجام مي شود. 
معامالت آتي نيز اغلب به دالر هستند. بورس هاي ICE و 
 CME كه بزرگ ترين بازارها براي تبادل انرژي هستند در 
سال 2018 نفت ميزبان معامله نفت و مشتقات آن به ارزش 

اسمي 5 تريليون دالر بودند.
رويترز در گزارش خود مدعي ش��ده است كه خروج سال 
گذش��ته قطر از اوپك به دليل واهمه اين كش��ور از تاثير 
تحركات براي قانون نوپك بر روابط آنها با امريكا بوده است. 
عربس��تان در ح��ال حاض��ر 1 تريلي��ون دالر در امريكا 
سرمايه گذاري كرده اس��ت و در خزانه داري اين كشور نيز 

160 ميليارد دالر پول نگهداري مي كند. 

ايسنا|
در حالي كه نگراني تجار در مورد سرنوشت مذاكرات تجاري 
ميان امريكا و چين افزايش يافته است، قيمت نفت روز جمعه 
كاهش داشت. در حالي كه نگراني تجار در مورد سرنوشت 
مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين افزايش يافته است، 
قيمت نفت روز جمعه كاهش داشت و نفت برنت از سطح 
باالي 70 دالر كه جلسه قبل تجربه كرده بود پايين تر آمد. بر 
اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال 
امروز با 23 سنت كاهش به 69 دالر و 17 سنت رسيد. نفت 
برنت روز پنج شنبه تا رقم 70 دالر و 3 سنت باال رفته بود كه 
باالترين رقم از 12 نوامبر تاكنون به شمار مي رود. قيمت نفت 
خام امريكا نيز كه روز چهارشنبه تا رقم 62 دالر و 99 سنت 
باال رفته بود، امروز با 2 س��نت كاهش به 62 دالر و 8 سنت 
رسيد. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا ديروز اعالم كرد 
توافق تجاري با چين خيلي نزديك است و ممكن است در 
طي حدود 4 هفنه آينده به دست ايد اما وي در عين حال 
اضافه كرد كه تعرفه ها و سرقت مالكيت معنوي همچنان از 
موارد اختالفي ميان طرفين است. آلفونسو اسپارزا تحليلگر 
بازار نفت در اين باره گفت: »به رقم اظهارات اميدواركننده 
طرفين در مورد پيش��رفت مذاكرات نشس��ت ماه آوريل 

ميان روساي جمهور امريكا و چين بعيد به نظر مي رسد.« 
اس��پارزا افزود، پس از ماه ها مذاكره هنوز نتيجه ملموسي 
مشاهده نمي شود و اين مي تواند رشد تقاضا براي انرژي را با 
تهديد مواجه سازد. قيمت نفت برنت از ابتداي سال جاري 
ميالدي تاكنون ح��دود 30 درصد افزايش يافته در حالي 
كه قيمت نفت خام امريكا حدود 40 درصد رش��د داشته 
است. تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران و ونزوئال و كاهش 
توليد داوطلبانه اوپك و متحدانش از مهم ترين داليل رشد 
قيمت نفت در 3 ماه گذشته بوده است. اما در عين حال انتشار 
آمارهاي ضعيف از شاخص هاي اقتصادي و رشد توليد نفت 

امريكا مانع از افزايش بيشتر قيمت ها گشته است.

ايسنا|
10 س��ال از مذاكره ايران و هند ب��راي امضاي قرارداد 
توسعه ميدان گازي فرزاد بي مي گذرد، قراردادي كه 
همچنان به سرانجام نرسيده اس��ت و آنطور كه وزير 
نفت در آخرين اظهارنظر خود در اين مورد اعالم كرده 
ايران مشكلي ندارد و همچنان در اين قرارداد منتظر 

هند است.
قرار بود طرح جامع توس��عه مي��دان گازي فرزاد B تا 
پايان س��ال 1387 امضا ش��ود، اما اي��ن اتفاق محقق 
نشد تا اينكه در مرداد ماه سال 1388، منابع خبري از 
تصميم ايران براي مذاكره با هند درباره ميدان گازي 

فرزاد B خبر دادند.
 Bاما از س��ال 1388 كه خبر حضور هندي ها در فرزاد
قطعي شد، تا سال 1390 همچنان توسعه اين ميدان 
گازي منتظر نهايي شدن مذاكرات شركت ملي نفت 
ايران با يك كنسرس��يوم هندي ب��ود. مذاكره اي كه 
حتي دو سال بعد از آن هم نهايي نشد و در ارديبهشت 
1392، مديرعامل وقت شركت نفت فالت قاره در مورد 
توسعه ميدان فرزاد B توضيح داد كه با توجه به اينكه 
س��رمايه گذاري در اين ميدان بسيار باال است ريسك 

بااليي را به همراه دارد، اما در حال حاضر در حال مذاكره 
با مسووالن انرژي هند هستيم.

مذاكرات از سالي به سال ديگر موكول مي شد بدون 
اينكه نتيجه اي در پي داش��ته باش��د. در نهايت 21 
فروردين 1395 بود كه وزي��ر نفت و گاز هند گفت 
مذاكرات در مورد فرزاد B پيش از تحريم ها صورت 
گرفته و بنابراين خارج از مناقصه به شركت هندي 
داده مي شود. به گفته »پرادان« اگرچه هنوز توافقي 
براي قيمت گذاري گاز ميدان فرزاد B صورت نگرفته 
اما اين پروژه حتمًا به يك ش��ركت هندي مي رسد. 
با اينكه پرادان با قطعيت از واگذاري توسعه ميدان 
گازي فرزاد خبر داده بود اما اختالفات ايران و هند 
همچنان ادامه داش��ت. البته موضوع مناقش��ه دو 
كش��ور بحث هاي مالي بود و از نظر فن��ي به توافق 

رسيده بودند.
در اين راستا، وزير نفت نيز در گفت وگو با ايسنا در مورد 
آخرين وضعيت توسعه ميدان گازي فرزاد بي توضيح 
داد: مذاكره با هند براي توس��عه مي��دان گازي فرزاد 
بي همچنان ادامه دارد و ما منتظر هندي ها هس��تيم. 
البته از نظر ما قطعي اس��ت. آنها باي��د بيايند و كمي 

مالحظه دارند. اما آنچه باعث مي ش��ود توسعه ميدان 
گازي فرزاد B كه به دليل مش��ترك بودن با عربستان 
براي ايران اهميت زيادي دارد به تأخير بيافتد نوع گاز 

اين ميدان است.
 گاز فرزاد B غني نيست و در مقايسه اين ميدان با ميدان 
گازي پارس جنوبي بايد گفت پارس جنوبي كاندينست 
دارد و كاندينست آن نيز براي بازپرداخت هزينه هاي 
سرمايه گذاري كافي است، اما يكي از مشكالت براي 
توسعه فرزاد B اين است كه گاز آن غني نيست و طرف 
هندي بايد گاز توليدي آن را ال. ان. جي كند يا به صورت 

خط لوله بفروشد.
پيشنهاد هندي ها اين است كه ايران گاز فرزاد B را بخرد 
اما ايران از يك س��و منابع مورد نياز خريد گاز فرزاد را 
ندارد و از سوي ديگر نيازي به گاز فرزاد B حداقل تا پنج 

سال آينده نخواهد داشت.
بر اساس اين گزارش، حجم گاز درجاي ميدان گازي 
فرزاد B، بيش از 21 تريليون فوت مكعب برآورد شده 
كه 12.5 تريليون آن قابل استحصال است و طبق برنامه 
قرار است با توسعه ميدان در فاز نخست از اين ميدان 

روزانه 1.1 ميليارد فوت مكعب گاز توليد شود.
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مذاكره هند با امريكا براي 
تمديد معافيت ها 

هند اعالم كرد ك��ه در حال مذاكره با دولت ترامپ 
براي تمديد معافيت اين كشور از تحريم نفتي ايران 
است. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از انرژي 
ورلد، با نزديك شدن به پايان مهلت معافيت ها براي 
واردات نفت خام ايران در ماه آينده، هند اعالم كرد 
كه در حال مذاكره با دولت ترامپ در اين مورد است. 
در نوامبر امريكا يك معافيت 6 ماهه به هند، چين، 
يونان، ايتاليا، تايوان، ژاپن، تركيه و كره جنوبي داد تا 
به خريد نفت از ايران ادامه دهند. اين معافيت هاي 
موق��ت در دوم م��اه مه پايان مي يابن��د.  هند پس 
از موافق��ت با كاهش واردات نف��ت ايران برنده اين 
معافيت از تحريم هاي امريكا شده بود.  امريكا در ماه 
مه سال گذشته تحريم ها عليه ايران را پس از بيرون 

رفتن از معاهده برجام دوباره وضع كرد. 
امريكا به هند و ساير كشورها گفته بود تا 4 نوامبر 
فرصت دارند واردات نفت از ايران را صفر كنند وگرنه 
تحريم مي شوند، ولي واشنگتن معافيتي 6 ماهه به 
هند و هفت كشور ديگر براي خريد نفت ايران داد. 

هند ك��ه دومين خريدار بزرگ نف��ت ايران پس از 
چين است، از آن زمان خريد ماهانه خود را از ايران 
به 1.25 ميليون تن يا 15 ميليون تن در سال )300 
هزار بشكه در روز( رسانده كه نسبت به 22.6 ميليون 
تن )452 هزار بشكه در روز( سال مالي 18_2017 
كمتر بود.  هند سومين مصرف كننده بزرگ نفت 
دنياس��ت كه 80 درصد نياز نفتي خود را از واردات 
تامين مي كند. ايران سومين عرضه كننده نفت به 
هند پس از عراق و عربستان است و حدود 10 درصد 
كل نياز اين كشور را برطرف مي سازد.  انتظار مي رود 
اگر امريكا معافيت هاي 6 ماه هاي را كه به هند و 7 
كشور ديگر براي خريد نفت ايران داده بود تمديد 
نكند، هند واردات نفت از كشورهايي مثل عربستان 

و امارات را افزايش دهد.

2 ميليارد ليتر بنزين صرف 
سفرهاي نوروزي 

تسنيم|بررس��ي روند مصرف بنزي��ن در نوروز 
امسال نش��ان مي دهد در دوره زماني 20 روزه 26 
اسفندماه تا 16 فروردين ماه كه سفرهاي نوروزي 
در جريان بوده، بطور تقريبي نزديك به 2 ميليارد 

ليتر بنزين در ايران مصرف شده است.
اگرچ��ه هنوز مصرف بنزين ناش��ي از س��فرهاي 
ن��وروزي ادام��ه دارد و آمار دقيق مص��رف تا 15 
فروردين هنوز استحصال و اعالم رسمي نشده، اما 
بررسي روند مصرف بنزين در نوروز امسال نشان 
مي دهد در دوره زماني 20 روزه 26 اس��فندماه تا 
16 فروردين ماه كه س��فرهاي نوروزي در جريان 
بوده، بطور تقريبي نزديك به 2 ميليارد ليتر بنزين 
در ايران مصرف ش��ده اس��ت. طبق آماري كه تا 
چهاردهم فروردين ماه اس��تحصال و اعالم شده، 
ركوردار مصرف بنزين كشور آخرين روز سال 97 
)چهارشنبه، 29 اسفندماه( بوده كه ركورد تاريخي 
مصرف 135 ميلي��ون و 800 هزار ليتر در اين روز 
ثبت شد. در ميانه ايام تعطيالت نوروزي، بارش هاي 
مستمر و وقوع سيالب در جاده هاي درون شهري 
و برون شهري، موجب كاهش سفرهاي جاده اي و 
به تبع آن كاهش مصرف بنزين شد، اما با رسيدن 
به روزه��اي پاياني تعطيالت ن��وروز و همچنين 
فروكش كردن سيالب ها در نقاط مختلف كشور، 
باز هم شاهد افزايش مصرف روزانه بنزين به بيش 
از 100 ميليون ليتر بوديم. پيش بيني مي شود با 
اتمام سفرهاي نوروزي، مصرف روزانه بنزين از )17 

فروردين ماه( با كاهش مواجه شود. 

گاز لرستان وصل شد 
شانا|مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران از تكميل 
فرآيند اتصال گاز شهرهاي دوره، چگني و معموالن 
در لرستان خبر داد و گفت: به اين ترتيب، اكنون به 
جز چند روستا كه با آبگرفتگي شديد و تخريب روبرو 
شده اند، گاز همه شهرها و روستاهاي استان لرستان 

وصل شده است.
حسن منتظر تربتي در تشريح جزييات عمليات اتصال 
گاز در شهرهاي يادشده به خبرنگار شانا گفت: با وجود 
آب گرفتگي شديد، گاز شهر معموالن و 22 روستاي 
آن تا ساعت 18 روز چهارشنبه )14 فروردين ماه( و گاز 
شهرهاي دوره و چگني و روستاهاي آنها نيز تا ساعت 

يك بامداد پنج شنبه )15 فروردين ماه( وصل شد.
وي با اشاره به اينكه پيش از اين نيز گاز بخش شرقي 
پلدختر با گرفتن انشعابي از خط ششم سراسري گاز 
وصل و مشكل قطعي گاز 4 هزار مشترك اين بخش 
برطرف ش��ده بود، ادام��ه داد: همچنين با تمركز بر 
روستاي سراب حمام به عنوان بزرگ ترين روستاي 
استان لرستان با ٥ هزار مشترك گاز، تاكنون گاز ٢ 
هزار مشترك وصل شده و گاز باقي مشتركان نيز تا 

ساعتي ديگر وصل خواهد شد.
تربتي با بيان اينكه كاركنان ش��ركت ملي گاز ايران 
به ويژه همكاران اين ش��ركت در گاز استان لرستان 
به منظور برقراري دوباره جريان گاز در ش��هرهاي 
سيل زده اين استان در حداقل زمان ممكن، تالش 
بي وقفه اي داشتند، يادآور شد: بخش غربي پلدختر 
و حدود پنج روستاي شهر معموالن، معدود مناطقي 
اس��ت كه به دلي��ل حجم قابل توج��ه آبگرفتگي و 
تخريب هاي پيش آمده، هنوز امكان وصل گاز در آنها 
فراهم نشده و اميدواريم با رفع مشكالت، قطعي گاز 

اين مناطق نيز بزودي رفع شود.
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عربستان، امريكا را تهديد كرد كه دالر را از معامالت نفتي خود حذف مي كند

»نوپك« دالر را به زير خواهد كشيد؟ 



ايران8پيام نوروزي روحاني

مقام معظم رهبري در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي:

از تحريم كننده ها توقع زيادي  نبايد داشته باشيم

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر انقالب در سخنراني 
مهم��ي كه روز اول فروردين در مش��هد ايراد كردند 
اظهار داشتند كه، در حال جنگ اقتصادي هستيم و 

نبايد چشمتان به غربي ها باشد. 
متن كامل س��خنراني مقام معظم رهبري به ش��رح 

زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و الحمدهلل رب العالمين و الصاله و السالم علي 
س�يدنا و نبينا ابي القاس�م المصطفي محمد و 
علي اهلل االطيبين االطهرين المنتجبين الهداه 
المهديين المعصومين المكرمين سيما بقيهاهلل 
ف�ي االرضين. اللهم صل عل�ي وليك علي بن 
موس�ي  الرضا عدد ما في علم�ك صاله دايمه 
بدوام ملكك و سلطانك،  اللهم سلم علي وليك 
علي بن موسي  الرضا عدد ما في علمك سالمًا 
 دايمًا بدوام مج�دك و عظمت�ك و كبريائك.

ميالد مب��ارك پيش��واي عدال��ت و امير هميش��ه 
مومن��ان در طول تاري��خ، حض��رت اميرالمومنين 
علي بن ابي طالب را كه نوروز حقيقي اس��ت تبريك 
عرض مي كنم. همچنين تبريك عرض مي كنم حلول 
سال نو و عيد نوروز را كه س��ليقه زيباي ايراني، اين 
روز را آغاز سال قرار داده است و سال شمسي ايراني، 
س��ال هجري ايراني از آغاز بهار و از عيد نوروز شروع 
مي شود. همچنين ايام اعتكاف را به دل هاي نوراني 
معتكفين تحيت و تهنيت عرض مي كنم؛ اميدوارم 
رحمت الهي و تفضل الهي و اجابت پروردگار عالم به 
انفاس زكيه معتكفيِن ما، شامل حال همه ملت ايران 
و همه آحاد -بخصوص جوانان ما- بشود. خداي متعال 
را سپاسگزارم كه توفيق داد يك بار ديگر به مناسبت 
آغاز سال نو با ش��ما مردم عزيز، مجاوران و زائران در 

پرتِو لمعات بقعه مباركه رضويه مالقات كنم.
مطلبي را كه امروز من آماده كرده ام تا با شما برادران 
عزيز و خواهران عزيز در ميان بگذارم، چهار موضوع 
است كه اميدوارم بتوانم آنها را با اختصار به عرض شما 
برادران و خواهران برس��انم. يك موضوع درباره سال 
جاري است يعني همين سال ۱۳۹۸؛ يك موضوع به 
مناسبت و درباره مسائل غرب و مسائل ما با دولت هاي 
غربي اس��ت؛ موضوع س��وم درباره اقتصاد و ش��عار 
امسال است كه عبارت باشد از شعار رونق اقتصادي؛ و 
موضوع آخر و چهارم، سخني است با جوانان عزيزمان 
درباره مسائل كشور، مسائل آينده، و مسائل انقالب.

درباره مسائل مربوط به سال جاري، انسان مي بيند كه 
بعضي از گويندگان يا نويسندگان يا صاحب نظران يا 
اظهار نظر كنندگان درباره سال ۹۸ اظهار نظر كرده اند 
كه اين سال، س��ال تهديدها است. بنده مطلقًا اين را 
قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفيق الهي 
س��ال فرصتها است؛ س��ال امكانات و سال گشايش. 
البته آن كس��اني كه اظهار نظ��ر ديگري مي كنند و 
داي��م تهديد به رخ اين و آن مي كش��ند، دانس��ته يا 
ندانس��ته تحت تأثير رجزخواني هاي  دشمنان اين 
ملتند. دش��منان اين ملت عالوه بر آنچه در واقعيت 
انجام مي دهند، جنگ رواني ه��م دارند، اظهار نظر 
هم دارند، رجزخواني هم دارن��د. اين رجزخواني ها 
بايد همان  طور كه هست، دانسته بشود. اينها درباره 
س��ال ۹۷ هم از همين رجزخواني ها داشتند و سعي 
مي كردند توي دل بعضي ه��ا را خالي كنند. يكي از 
همان احمق ه��اي درجه يك كه چند وقت قبل آنها 
را معرفي كردم، در اواسط يا اوايل سال ۹۷ گفت كه 
ما اگر از برجام خارج بشويم -يعني اگر آمريكا خارج 
بش��ود- در خيابان هاي ايران شورش اتفاق مي افتد، 
مردم نان هم ديگر نمي توانن��د بخرند. يكي ديگر از 
همين حضرات احمق هاي درجه يك، اظهار نظر كرد 
كه در س��ال ۲۰۱۹ آقايان آمريكايي ها كريسمس را 
در تهران خواهند گرفت. خب اينها حرف هايي است 
كه زدند. من نمي دانم؛ يعني واقعا دو نظر وجود دارد 
كه آيا اينها واقعًا تحليلشان اينقدر نسبت به مسائل 
منطقه و كش��ور دور از واقعيت است كه اين حرف ها 
را ج��دي مي زنند يعني واقعا گفتن اين حرف ها ]از[ 
حماقت است؟ يا نه؛ قصد جنگ رواني دارند و خباثت 
مي كنند و اي��ن حرف ها را پخش مي كنند در فضاي 
رس��انه اي عالم به منظور جنگ رواني؟ اين براي من 
روشن نيست؛ ممكن است هر دو باشد، هم حماقت، 

هم خباثت.
و اما اينكه گفتيم س��ال ۹۸ سال فرصت ها است، در 
اين باره من مقدار كمي توضيح بدهم: مشكل عمده 
كشور ما فعال مشكل اقتصادي است و مساله معيشت 
قشرهاي ضعيف؛ بخشي از اين مشكل مربوط است 
به تحريم قدرت ه��اي غربي يعني آمري��كا و اروپا؛ 
بخشي هم مربوط مي شود به نقايص دروني خود ما، 
به ضعف ه��اي مديريتي خود ما. هم تحريم مي تواند 
فرصت باش��د -كه توضيح مي دهم- و هم مشاهده 
اين ضعف ها و نقص ه��ا مي تواند براي ما تجربه هاي 
گرانبهايي ب��راي آينده و براي مديريت س��ال هاي 
بعد كش��ور به وجود بياورد؛ ه��ر دوي اينها مي تواند 

فرصت باشد.
اما تحريم مي تواند فرصت باشد؛ چرا؟ زيرا تجربه نشان 
داده است كشورهايي كه از منابع طبيعي -مثل نفت- 
برخوردار هس��تند، هر وقت درآمدهايشان از ناحيه 
اين منابع كاهش پيدا مي كن��د، اينها به فكر اجراي 
اصالحات اقتصادي مي افتند، انگيزه پيدا مي كنند، 
انگيزه اصالحات پيدا مي كنند، انگيزه پيدا مي كنند 
كه خودشان را از وابس��تگي نجات بدهند و اقدامات 
مناس��بي را انجام مي دهند. اين مال وقتي است كه 
درآمد حاصل از آن منابع طبيعي كاهش پيدا مي كند؛ 
بعد كه اين منابع دوباره به حال اول برمي گردد و منابع 
مالي مورد استفاده آنها افزايش پيدا مي كند، از ادامه 
كار اصالحات غفلت مي كنند، فراموش مي كنند. پس 
فشاِر كاهش درآمد منابع طبيعي، اين ُحسن بزرگ 
را نه  فقط براي ما، ]بلكه[ براي همه كشورهاي مشابه 
ما دارد كه آنها را از وابستگي به اين منبع طبيعي، از 
اين تك محصولي ب��ودن، از اين اقتصاد نفتي -كه 
يكي از بزرگ ترين مشكالت اقتصاد ما اين است كه 
نفتي است، وابسته به نفت است- نجات خواهد داد. 

واقعًا هم همين  جور اس��ت؛ االن در كش��ور، هم در 
سطوح دولتي، هم در سطوح تحقيقاتي و دانشگاهي، 
مطالعات وس��يعي شروع شده اس��ت براي اينكه ما 
چگونه بتوانيم كش��ور را با درآمد هاي غيرنفتي اداره 
كنيم؛ اين خيلي چيز مهم و خوبي اس��ت. آن وقتي 
كه درآم��د نفتي به صورت فراوان در اختيار باش��د، 
نه مس��وولين دولتي و نه ديگران طبع��ًا به اين فكر 
نمي افتند. شبيه اين را ما به طور محسوس و عيني در 
باب امكانات دفاعي كشور امتحان كرديم. در سال هاي 
دفاع مقدس، جنگي كه بر ما تحميل شد، قدرت هاي 
مادي ش��رق و غ��رب، يعني هم قدرت ه��اي مادي 
سرمايه داري، و هم قدرت هاي مادي سوسياليستي و 
كمونيستي، بهترين امكانات جنگي را در اختيار صدام 
قرار دادند ولي دس��ت ما بس��ته بود. به ما حتي - آن 
طوري كه مشهور شد و همه دانستند- سيم خاردار 
هم نمي فروختند؛ البته سخت بود اما همين سختي 
موجب شد كه جوان هاي ما، صاحبان فكر، صاحبان 
استعداد و ابتكار به فكر بيفتند، وضع وابستگي ما را به 
سالح بيگانه تغيير بدهند. امروز وضعيت ما به لطف 
الهي از لحاظ امكانات دفاعي تقريبا از همه كشورهاي 
اين منطقه بهتر و باالتر است؛ دشمن هاي ما هم روي 
اين دارند تكيه مي كنن��د، آنها هم اعتراف مي كنند، 
براي اينكه اين را وسيله فشاري قرار بدهند؛ كه البته 
وسيله فش��ار قرار نخواهد گرفت. ما به كوري چشم 
آنها تقويت بنيه دفاع��ي را ادامه خواهيم داد. آن روز 
در دوران دفاع مقدس اگر به ما سالح مي فروختند، 
تانك مي دادند، موشك مي دادند، امكانات مي دادند، 
ما به فكر نمي افتاديم كه خودمان توليد كنيم؛ خب 
]اگر[ داش��تيم، وابس��تگي باقي مي ماند، احتياج به 
ديگران از بين نمي رفت؛ مثل خيلي از كش��ورهاي 
ديگ��ري كه در منطقه ما هس��تند و مي شناس��يد؛ 
كشورهايشان انبار سالح است اما سالح هاي متعلق 
به ديگران، وابسته به اراده ديگران؛ خودشان نه قدرت 
دارند، نه توان علمي و عملي دارند كه از آنها درس��ت 
استفاده كنند؛ مي ش��ديم مثل آنها؛ امروز به توفيق 
الهي اين جور نيست. پس نياز براي ما حركت ايجاد 
مي كند، انگيزه ايجاد مي كند. وقتي كه دس��ت مان 
از درآم��د نفتي به ط��ور كامل -يعن��ي درآمد كامِل 
نفتي- كوتاه شد، طبعًا راه هاي جايگزين را ميگرديم 
پيدا مي كنيم؛ اين كاري اس��ت كه ش��روع شده و به 
توفيق الهي به نتيجه خواهد رسيد؛ ملت ايران بعدها 
 ثمره آن را خواهد چش��يد، نتيجه اش را خواهد ديد.

من ع��رض مي كنم م��ا از تحري��م نباي��د بناليم؛ از 
تحريم كننده ها هم -كه آمريكا و اروپا هستند- توقع 
زيادي اي نبايد داشته باشيم؛ حاال من بعداً در بخش 
]مربوط به[ غرب خواهم گفت چرا؛ از اينها نمي شود 
توقع داشت. ما بايد بنشينيم طرح هاي مقابله با تحريم 
را بررس��ي كنيم و به طور جدي آنها را دنبال كنيم؛ 
وظيفه ما اين است؛ هم وظيفه دستگاه هاي دولتي، 
هم وظيفه بخش هاي تحقيقاتي مربوط به قوه مقننه، 
و هم وظيفه جوان هاي ما و اصحاب فكر و انديشه در 
كشور، بنش��ينند با آگاهي از مسائل كشور، راه هاي 
مقابله با تحريم را بررسي كنند، پيدا كنند؛ و راه هاي 
زيادي وجود دارد براي مقابله با تحريم و خنثي كردن 
تحري��م ظالمانه و خباثت آميز دش��من. البته به من 
گزارش دادند كه مس��وولين باالي دولتي دارند اين 
راهكاره��اي مقابله با تحريم را تدوين مي كنند؛ بايد 
در عمل و در اجرا، جدي تر، فوري تر، و عملي تر وارد 

بشوند؛ مسائل را با تأخير نبايستي انجام داد.
امروز همه قب��ول دارند كه دش��من در حال جنگ 
اقتصادي با ما است؛ اين را همه مي دانند. البته اين را 
كه دشمن در حال جنگ با ما است، هميشه ما تكرار 
مي كرديم، مي گفتي��م، ]اما[ بعضي باور نمي كردند؛ 
امروز همه باور كرده اند؛ همه مس��وولين فهميده اند 
و قبول كرده اند كه دشمن در حال جنگ با ما است. 
جنگ فقط توپ و تفنگ نيس��ت؛ جنگ اقتصادي، 
جنگ امنيت��ي، جنگ اطالعاتي، جنگ سياس��ي، 
اينها هم جنگ اس��ت؛ گاه��ي خطرناك تر از جنگ 
نظامي هم هس��ت. دشمن در حال جنگ با ما است؛ 
خب ُبروز و ظهور اين جنگ در امر مسائل اقتصادي 
اس��ت؛ اين را همه امروز قبول دارند. ما البته در اين 
جنگ بايد دشمن را شكست بدهيم و به توفيق الهي 
دشمن را شكست خواهيم داد؛ بله، دشمن را شكست 
خواهيم داد اما اين كافي نيست. حرف من و مطالبه 
من از مجموع فعاالن گوناگون كش��ور، چه در بخش 
مس��وولين دولتي، چه در بخش هاي دانش��گاهي، 
مردمي، عمومي، چيز ديگري اس��ت؛ من مي گويم 
ما بايد عالوه بر شكست دش��من، بازدارندگي ايجاد 
كنيم؛ حرف من اين اس��ت. گاهي ش��ما دش��من را 
شكست مي دهيد اما دشمن منتظر فرصتي مي ماند 
و يك ضربه ديگري بع��داً وارد مي كند؛ اين فايده اي 
ن��دارد؛ ما بايد ب��ه نقطه اي برس��انيم خودمان را كه 
بازدارنده باش��د؛ يعني دشمن احس��اس كند كه از 
رخنه اقتصادي، از معبر مسائل اقتصادي نمي تواند به 
كش��ور عزيز ما ضربه وارد كند و به ملت فشار بياورد؛ 
بايد به اينجا برسيم؛ بازدارندگي؛ اين هم ممكن است، 
همچنان كه -باز اينجا از مسائل نظامي مثال بزنم- در 
مسائل نظامي خوش��بختانه وضعيت ما اين جوري 
اس��ت. يك روزي بود كه ما مي نشستيم و هواپيماي 
دشمن مي آمد در ارتفاع باال و شهرهاي ما را بمباران 
مي كرد، ما هم وسيله دفاعي در اين حد نداشتيم، يا 
]وقتي[ موشك مي فرستاد وسيله اي نداشتيم براي 
مقابله؛ بعد كه امكانات پيدا كرديم، امروز دشمنان ما 
-حداقل در منطقه؛ آنهايي كه در منطقه هس��تند يا 
در منطقه نيرو دارند- مي دانند كه جمهوري اسالمي 
با موش��ك هاي نقطه زن و فعال و دقيق خود در اين 
منطقه با هر دشمني مي تواند مقابله كند و مواجهه 
كند و او را بكوبد؛ اين را فهميدن��د. اين بازدارندگي 
است؛ اين معنايش اين است كه دشمناني كه گاهي 
هوس تهاج��م نظامي به سرش��ان مي زند، مالحظه 
كنند؛ بفهمند كه نه، اين جوري نيس��ت، جمهوري 
اسالمي، مشت محكم و دست قوي اي دارد درمقابل؛ 
اين مي شود بازدارنده؛ ما در مسائل اقتصادي بايد به 
اينجا برسيم. اين بنابراين فرصتي است كه در سايه 

  Sat. Apr 6.   شنبه   17 فروردين 1398   30 رجب 1440  سال پنجم    شماره   1347  2019 

  روحاني: 
98، سال توليد، تالش 

رييس جمهوري در پيام نوروزي به مناس��بت 
حلول س��ال ۱۳۹۸ هجري شمس��ي، ب��ا ارايه 
فهرستي از كاميابي هاي سال گذشته و ناكامي ها 
و مش��كالتي كه مردم با آن مواجه بودند، سال 
جديد را س��ال تصميم گيري هاي نو، انس��جام 
ملي و تالش مضاعف خواند و تاكيد كرد: ترديد 
نكنيد با تالش مضاعف، به پيروزي مي رسيم و 
از مشكالت عبور خواهيم كرد. حسن روحاني با 
بيان اينكه »اساس نابساماني ها و مشكالت ما، از 
سوي بدخواهان، از بيرون مرز ايران وارد سرزمين 
ما شده است«، اظهارداشت: امروز ميدان نبردي 
اس��ت كه آحاد مردم در اين ميدان بايد حضور 
داشته باشند و غيبت حتي يك نفر هم مي تواند 

خسارت بار باشد.
رييس جمهور س��ال جديد را س��ال مهار تورم، 
متعادل كردن قيمت ارز و سال دوستي بيشتر 
با همه همسايگان برشمرد و تصريح كرد: دولت 
برنامه هاي جديد خودش را در اوايل سال نو اعالم 
خواهد كرد. روحان��ي در ادامه پيام نوروزي اش 
آورده است: » بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ الحمد 
هلل والصاله علي رس��ول اهلل وعل��ي اهلل وصحبه؛ 
السالم عليك يا امين اهلل في ارضه و حجته علي 
عباده الس��الم عليك يا اميرالمومنين. با سالم، 
درود، تحيت و ش��ادباش به مردم فهيم سراسر 
كش��ور، ايرانيان خارج از كشور و همه ملت هاي 
همسايه اي كه نوروز را گرامي مي دارند؛ به ويژه 
به خانواده هاي عزيز ش��هدا، جانب��ازان عزيز و 
آزادگان و آنهايي كه در اين لحظه به جاي اينكه 
كنار خانواده خود باش��ند، مح��ل خدمت خود 
به كش��ور را- كه در واقع آنجا عبادتگاه خواهد 
بود- انتخاب كرده اند. نوروز به معناي سرسبزي، 
طراوت و بازگشت از روزهاي سخت زمستان و 
ورود به فضاي بهار و اعتدال است. نوروز بازگشت 
به اخالق و فضيلت، صله ارحام، ديدار با يكديگر، 
دور كردن كين��ه از دل ها و محبت و عش��ق به 
يك ديگر اس��ت؛ ياري مستمندان و پايان دادن 
به اختالفات بين برادران ديني و همچنين اقوام 

و خويشاوندان.«
رييس جمهوري با اش��اره به تقارن عيد نوروز با 
ميالد امام علي )ع( تاكيد كرد: » س��ال ۱۳۹۸، 
آغازش با نام اميرالمومنين )ع( و ايام والدت آن 
بزرگوار، و پايانش نيز با والدت آن حضرت قرين 
خواهد بود. اميرالمومنين نماد بزرگ حقيقت، 
عدالت، حريت و رادمردي بود. او دس��ِت نوازش 
به سر يتيمان مي كشيد و ياور همه افراِد نيازمنِد 
جامعه ب��ود. زندگي او، درس و راهي اس��ت كه 
موالي ب��زرگ ما به ما مي آموزد و اميدوارم همه 
ما در اين س��ال اميرالمومنين )ع( راه و مسير و 
سيره او را بيش از گذش��ته پاس بداريم، و اجرا 
و عمل كنيم. معموال در آغاز سال و نوروز يادي 
مي شود از فهرس��ت كاميابي هاي سال گذشته 
و ناكامي ها و مش��كالتي كه م��ردم با آن مواجه 
بودند. سال گذشته، سال پيروزي بر تروريسم، 
سال پيروزي ملت ايران در مجامع بين المللي و 
در دادگاه بين المللي، سال ايستادگي ملت ايران 
و حماسه هاي باشكوهي چون ۲۲ بهمن و سال 
صبر، مقاومت و ايستادگي ملت بود. در عين حال 
از لحاظ معيش��ت، مردم با سختي هاي فراواني 
مواجه بودند و همه تالش دولت و كارگزاران نظام، 
كاهش اين س��ختي ها و مش��كالت بوده است. 
ايران ستيزان فكر مي كردند ۱۳ آبان، روزي است 
كه به همه اهداف خود مي رسند، و ۲۲ بهمن را 
در ايران جشن پيروزي خود مي گيرند. اما همه 
اين روزها، روزهاي ناكامي دشمن و پيروزي ملت 

شريف و بزرگ اين سرزمين ما بود.«
به گزارش پ��اد، روحاني با اش��اره به تالش هاي 
دشمنان براي فشار به كشورمان گفت: » نكته اي 
كه در اين آغاز سال مي خواهم خدمت شما اشاره 
كنم، اينكه همه ما بايد دقيق ش��ويم كه ريش��ه 
مشكالت و نابساماني ها از كجاست؟اصل را فرع 
كردن و فرع را اصل كردن، بزرگ ترين اش��تباه 
راهبردي در زندگي اس��ت. اساس نابساماني ها 
و مش��كالت ما، از سوي بدخواهان، از بيرون مرز 
ايران وارد سرزمين ما شده است. البته مشكالت 
ساختاري كه مربوط به س��اليان گذشته است، 
حتي سال هاي قبل از انقالب، آن نيز تأثيرگذار 
خواهد بود. در س��ختي ها براي معيشت مردم، 
ضعف مديري��ت ه��م در م��واردي مي تواند به 
افزايش اين مش��كل كمك كند؛ ام��ا اصل را از 
ي��اد نبريم. در ميدان جنگ و نبرد، اگر دش��من 
را ندانيم كجاس��ت و آتش��ي كه مي خواهيم بر 
سر دشمن بريزيم، بي هدف به كار ببريم؛ زماني 
كه دش��من روبروي ماست، اگر به راست يا چپ 
حمله كنيم، درحقيقت ب��ه نيروهاي خودمان 
تلفات وارد كرده ايم.« او در ادامه خطاب به مردم، 
مسووالن و گروه ها و طيف هاي مختلف سياسي 
گفت: »همه ما بايد احساس مسووليت كنيم. اين 
مس��ووليت را به گردن اين يا آن نيندازيم. ما در 
شرايطي هستيم كه بايد بار مسووليت را بين خود 
تقسيم كنيم. دولت، قواي ديگر، نيروهاي مسلح، 
دانش��گاه ها، فرهيختگان، كشاورزان، كارگران، 
توليدكنندگان، كسبه و همه اقشار مردم، همه 
در برابر اين شرايط و اين مشكالت بايد احساس 

مسووليت كنيم. 
اين دوره، دوره جنگ نظامي نيست كه بر گروهي 
واجب كفايي باشد؛ ارتش و سپاه و بسيج در ميدان 
نبرد باشند و ما در پشت جبهه كمك كنيم؛ امروز 
ميدان نبردي است كه آحاد مردم در اين ميدان 
بايد حضور داشته باشند؛ غيبت حتي يك نفر هم 
مي تواند خسارت بار باشد. آنچه دشمن مي خواهد 
اينكه در برابر اين مش��كالت، م��ا رو در روي هم 
بايستيم، بين ما ش��كاف و تفرقه ايجاد كند و از 

آنچه عامل اصلي نابساماني است، غافل شويم.
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تحريم دش��منان در اختيار ما است؛ امروز ميتوانيم 
روي اين زمينه كار كنيم؛ اين بحث اول.

گفتم چش��ممان به غربي ها نباش��د. وارد بحث دوم 
ميش��وم كه مس��اله مواجهه با قدرت ها و دولت هاي 
غربي اس��ت؛ در اين زمينه، ما خيل��ي حرف داريم. 
من مي گويم براي اينكه م��ا در خودمان، اين قدرت 
بازدارندگي اقتصادي را به وجود بياوريم، به كلي بايد 
از كمك و همراهي غربي ها چشم بپوشيم، منتظر آنها 
نبايد باشيم. براي خاطر اينكه غربي ها نشان دادند كه 
نمي توان از آنها انتظار كمك داش��ت؛ انتظار توطئه 
مي شود داشت، انتظار خيانت مي شود داشت، انتظار 
خنجر ازپشت زدن مي توان داشت، ]اما[ انتظار كمك 
و صداقت و همراهي نمي شود داشت. آنجايي كه شما 
مي بينيد غربي ها به يك دولتي، به يك كشوري كمك 
مي كنند، در حقيقت براي خودشان دارند كار فراهم 
مي كنند. بله، غربي ها به رژيم طاغوت كمك مي كردند 
اما اين در واقع كمك به او نبود، كمك به فروش سالح 
خودش��ان بود، كمك به تس��لط بي قيدوشرط شان 
بر نفت كش��ور بود، كمك به وج��ود ۶۰ هزار نيروي 

مستشار نظامي در كشور بود. 
آن روزي كه انقالب پيروز شد، حدود ۶۰ هزار نيروي 
آمريكايي در كشور -عمدتًا در تهران- متمركز بودند، 
از بيت المال مسلمان ها ميخوردند و براي خودشان 
كار مي كردند. اگر يك جاي��ي كمكي هم بكنند، در 
واقع كمك به خودشان است، كفه خودشان را دارند 
سنگين مي كنند، از آنها انتظار كمك نمي شود داشت. 
اين مخصوص ما هم نيس��ت، اين جور نيست كه ما 
بگوييم غربي ها ]فقط[ با جمهوري اسالمي اين جوري  
هستند يا بگوييم با ايران اين جور هستند؛ نه، با همه 
كشورهايي كه زورشان به آنها برسد، رفتار كشورهاي 
غربي اين است؛ ببينيد، س��ه قرن پديده استعمار- 
استعمار كشورهاي ضعيف- صدها ميليون جمعيت 
را فش��رده و پدرشان را درآورده و زير فشار قرار داده؛ 
اروپايي ها -آن روز، آمريكايي در بين نبود- در آسيا، در 
آفريقا، در آمريكاي التين، كشورها را استعمار كردند 

و مكيدند، منابع آنها را به سود خودشان خالي كردند 
و بردند و آنها را از پيش��رفت علمي و عملي و فناوري 

مانع شدند و عقب انداختند. 
اي��ن پديده اس��تعمار، مخصوص ما ه��م نبود؛ مال 
هم��ه كش��ورهاي ديگري ب��ود كه زورش��ان به آن 
كش��ورها رس��يده بود. در م��ورد ايران، از اواس��ط 
قاجار، اروپايي ه��ا به ما ضربه زدن��د. در جنگ هاي 
ايران و روس، انگليس ها ب��ه ايران خيانت كردند؛ به 
عنوان واس��طه وارد ميدان شدند، اما از پشت خنجر 
زدن��د. در قضيه امتياز تنباك��و، در قضيه اميركبير و 
رفتاري كه با اميركبير كردند؛ فشارهاي انگليس ها 
و س��فارتخانه هاي اروپايي در تهران بود كه پادش��اه 
ابله قاج��ار را وادار كرد خون اميركبي��ر را بريزد و او 
را كه مي توانست ايران را متحول كند، كنار بگذارد. 
]همچني��ن[ رفت��ار اروپايي ه��ا در روي كار آوردن 
حكومت ديكتات��وري رضاخان، رفت��ار اروپايي ها و 
آمريكايي ها در ساقط كردن دولت مصدق، رفتار آنها 
در قضاياي گوناگون اقتصادي و سياسي و امنيتي ما و 
رفتار آنها در قضيه جنگ تحميلي و بعد هم رفتار آنها 
در قضيه تحريم؛ اينها را ما نبايد از ياد ببريم. غربي ها 
با ما هميشه همين جور رفتار كرده اند؛ نمي توانيم به 
آنها هيچ اميدي داشته باشيم. در همين قضيه اخير، 
در قضيه برجام، وظيفه اروپايي ها چه بود؟ خب يك 
قرارداد هفت جانبه اي بسته شده بود -شش كشور و 
ايران اين طرف؛ هفت كش��ور- يك طرف كه آمريكا 
اس��ت خارج ش��د؛ وظيفه طرف هاي ديگر چه بود؟ 
وظيفه اروپايي ها اين بود كه مي ايس��تادند در مقابل 
آمريكا، مي گفتند ما به تعهد خودمان پايبنديم؛ تعهد 
آنها اين بود كه تحريم ها به طور كلي برداشته بشود؛ 
بايد محكم مي ايس��تادند، ]اما[ با بهانه هاي مختلف 

نايستادند. 
عالوه بر اينكه در مقابل آمريكا نايستادند، خودشان 
هم در عين اينكه مدام به ما تأكيد كردند و مي كنند 
كه »مبادا از برجام خارج بشويد«، عماًل از برجام خارج 
شده اند؛ يعني حتي تحريم هاي جديدي را عليه ايران 

به وجود آورده اند. اين رفتار اروپايي ها است؛ از اينها 
مي شود توقع داشت؟ اين كانال مالي اي هم كه اخيراً 
مدام گفته مي شود يك كانال مالي درست كرده اند، 
اين به شوخي ش��بيه تر اس��ت؛ البته شوخي تلخي 
است. اين هيچ معني اي ندارد؛ آن چيزي كه وظيفه 
آنها اس��ت با آنچه آنها دارند مطرح مي كنند زمين تا 
آسمان فرق مي كند. در آخرين مساله بين المللي ما، 
باز اروپايي ها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما 
خيانت كردند. از اينها توقع نمي ش��ود داشت؛ هيچ 

توقعي نمي شود داشت.
ببينيد! به طور كلي من اين را به شما عرض بكنم؛ اين 
نتيجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربيات خودمان 
و تجربيات ديگران است: من عرض مي كنم سياست 
و قدرت در غرب، در دولت هاي غربي اعم از آمريكا و 
اروپا، هم ظالم اس��ت، هم زورگو است، هم بي منطق 
است، هم زياده خواه است. اينها هيچ منطقي سرشان 
نمي ش��ود؛ با منطق واقع��ًا ]بيگانه ان��د[. در باطن، 
سياس��تمداران غربي آدم هايي هس��تند به معناي 
واقعي كلمه وحشي. تعجب نكنيد؛ بله، كت و شلوار 
مي پوشند، كراوات مي بندند، ادكلن مي زنند، كيف 
سامسونت دستشان مي گيرند، اما وحشي اند؛ عمال 
كارهاي وحشي ها ]را مي كنند[. شما مالحظه كنيد 
در همين قضيه اخير نيوزيلند و كش��تار مسلمانان، 
خب در دو مس��جد يك نفري وارد مي ش��ود، ده ها 
نف��ر را به رگبار مي بن��دد، بيش از پنجاه نف��ِر آنها را 
به قتل مي رساند، ش��هيد مي كند؛ خب اين اسمش 
تروريسم نيس��ت؟ اروپايي ها، نه سياستمدارانشان، 
نه مطبوعاتشان حاضر نشدند نام حركت تروريستي 
روي اين كار بگذارند؛ گفتند حركت مس��لحانه! اين 
حركت مس��لحانه اس��ت؟ پس تروريسم چيست؟ 
هر جايي كه يك حركت��ي عليه يك فرد حتي انجام 
بگيرد كه مورد عالقه آنها اس��ت، آنجا تروريس��م و 
حقوق بش��ر و همه  چيز رديف مي شوند براي مقابله 
اما اينجا - به اين وض��وح- به اين حركت، ]حركت[ 
 تروريس��تي نمي گويند! اينها اين جوري  هس��تند.

رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۸ را سال »رونق توليد« نامگذاري كردند؛ 
كليد حل مشكالت اقتصادي توسعه توليد ملي است

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به مناسبت 
آغ�از س�ال ۱۳98 هجري شمس�ي، با تبريك 
عيد نوروز و ميالد مسعود اميرمومنان حضرت 
علي عليه الس�الم به هم ميهنان عزيز و به ويژه 
خانواده هاي معظم ش�هيدان و جانب�ازان، و با 
آرزوي س�الي توأم با ش�ادي، سعادت، سالمت 
جسمي و توفيقات روزافزون مادي و معنوي براي 
ملت ايران، سال جديد را س�ال »رونق توليد« 

نامگذاري كردند.
به گ�زارش پاي�گاه اطالع رس�اني دفت�ر مقام 
معظم رهبري حض�رت آيت اهلل خامن�ه اي در 
ارزيابي سال 9۷، آن را سالي ُپر ماجرا خواندند 
و خاطرنش�ان كردند: دش�منان در اين س�ال 

نقشه هاي زيادي براي ايران كشيده بودند، اما 
ملت ايران به معني واقعي خوش درخش�يد و با 
صالبت و بصيرت و با همت جوانان، آن نقشه ها 
را خنث�ي كرد. رهب�ر انقالب اس�المي واكنش 
مردم به تحريم هاي ش�ديد امريكا و اروپا را در 
عرصه هاي سياسي و اقتصادي واكنشي محكم و 
مقتدرانه برشمردند و افزودند: در عرصه سياسي 
مظهر اين واكنش راهپيمايي عظيم ۲۲ بهمن و 
موضع گيري ها مردم در طول سال بود و در عرصه 
تقابل اقتصادي نيز با »افزايش ابتكارات علمي 
و فني«، »افزايش چشمگير شركت هاي دانش 
بنيان«، »افزايش توليدات زيربنايي و اساس�ي 
داخلي مانند افتتاح فازهاي متعدد گاز جنوب 

كشور و افتتاح پااليشگاه بزرگ بندرعباس«، 
ملت ايران توانست در مقابل دشمني و خباثت 
دشمنان، قدرت و هيبت و عظمت خود را نشان 
دهد و آب�روي ملت و انق�الب و نظام جمهوري 
اسالمي افزايش پيدا كرد. ايشان در ادامه مشكل 
اساسي كش�ور را همچنان مش�كل اقتصادي 
دانستند و با اشاره به افزايش مشكالت معيشتي 
م�ردم در ماه هاي اخير، گفتند: بخش�ي از اين 
مشكالت مربوط به مديريت هاي نارسا در زمينه 
مسائل اقتصادي است كه حتمًا بايد جبران شود، 
البته برنامه ها و تدابيري انديشيده شده است كه 
اين تدابير بايد در طول سال جديد به ثمر بنشيند 
و مردم آثار آن را احساس كنند. حضرت آيت اهلل 

برش
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سال جديد، سال توليد، تالش 
و اشتغال براي جوانان است

ممكن اس��ت كسي بپرس��د كه اين تحريم ها و 
مش��كالت تا كي ادامه دارد؟ م��ن مي خواهم به 
عرض ملت ايران برسانم كه مشكالت از بدخواهان 
و عهدش��كنان و از تازه به قدرت رس��يدگان در 
واشنگتن آغاز شد، اما پايانش دست ماست. هر 
مقدار اتحاد ما بيشتر شود و دشمن بفهمد در اين 
تحريم، ملت ما منسجم تر خواهد شد، زودتر به 
يأس و پشيماني مي رسد. هر مقدار دشمنان ما 
ببينند كه ما در شرايط تحريم، تهديد را تبديل 
به فرصت كرديم، اصالحات س��اختاري را انجام 
دادي��م، س��اعات كار و دقت كارم��ان را افزايش 
داديم، شركت هاي دانش بنيان را توسعه داديم و 
توليدمان را گسترش داديم، صادرات مان را اضافه 
كرديم، وقتي دشمن ببيند كه او از تحريم ضرر 
مي كند و ما نفع مي بريم، آن روز، روز پايان تحريم 
خواهد بود. دش��من فكر مي كرد در اين تحريم 
همه دنيا و متحدانش در كنار او مي ايس��تند، اما 
ديديم تمام كش��ورها به استثناء چند كشور در 
كنار ملت ايران ايستادند؛ تمام مجامع بين المللي 
از س��ازمان ملل تا ش��وراي امنيت تا آژانس و تا 
دادگاه ه��اي بين المللي، هم��ه و همه، حق را به 
ملت ايران دادند.« رييس جمهوري گفت: »مردم 
عزيز ايران بزرگ! ما آغازگر اين شرايط نيستيم؛ 
ما ملت بزرگي هس��تيم كه به عه��د خود وفادار 
بوديم و پاي عهد و پيمان مان ايستاده ايم. آنهايي 
كه عهد شكني كردند ماهيت خود را افشا كردند. 
آنها كه دس��ت به جنايت زدند، بايد بدانند پايان 
اين راه به نفع آنها نخواهد بود.  سال جديد، سال 
تصميم گيري هاي نو است، سال انسجام بيشتر و 
تالش بيشتر است. كشاورزان عزيز ما كه براي ما 
در سال گذش��ته افتخار آفريدند و در بسياري از 
محصوالت، ما را خودكفا كردند؛ كارگران صنعت 
نفت و پااليش��گاه ها كه م��ا را در انرژي خودكفا 
كردند؛ همه تالشگران در آب و برق و كشاورزي، 
راه و راه آهن، صنعت و معدن و در ساير قسمت ها 
كه همه توان خود را به كار گرفتند؛ ما در برابر آنها 
تواضع مي كنيم. و خواهش و خواست ما در سال 
نو، تالش مضاعف اس��ت. ترديد نكنيد با تالش 
مضاعف، ما به پيروزي مي رسيم و ما از مشكالت 
عبور خواهيم ك��رد. دول��ت برنامه هاي جديد 
خودش را در اوايل سال جديد اعالم خواهد كرد. 
هدف ما آن اس��ت كه كاالهاي اساسي به مقدار 
كافي در اختيار مردم باشد. هدف ما اين است كه 
حقوق بگيران ثابت، در رنج و فشار كمتري باشند. 
هدف ما اين اس��ت كه رانت و فس��اد در جامعه 
برچيده ش��ود. هدف ما اين است كه مديران ما 
نسبت به زير دستان خودشان نظارت و مراقبت 
بيشتري داشته باشند. هدف ما اين است كه قوه 
مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه در كنار هم و در 
برابر آنهايي كه مي خواهند از فضاي تحريم به نفع 
شخصي خودشان استفاده كنند و سود ببرند، در 
برابر آنها بايد بايس��تيم؛ آنها يك اقليت ناچيزي 
هستند.« روحاني با اشاره به تالش هاي دولت در 
سال ۹۷ و چشم انداز برنامه هاي سال آينده گفت: 
»من در سالي كه گذشت به ۱۰ استان سفر كردم 
و در تمام ۱۰ سفر استاني ام، نشاط، هوشياري و 
آگاهي م��ردم، افتتاح صدها پروژه در يك روز در 
هر استان، تقريبًا ۴، ۵ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان 
طرح افتتاح شد و بيش از اين مقدار، تفاهم نامه ها 
و توافقنامه ها امضاء شد. عمل استان ها، مسووالن 
و مردم، به معناي ت��الش و بي اثر كردن تحريم 
است، امضاء تفاهم نامه ها به معناي نشاط و اميد 
به آينده است. اين راه را ادامه خواهيم داد. در سال 
آينده مردم را از لحاظ خدم��ات دولتي، در رفاه 
بيشتري قرار خواهيم داد و اميدوارم مردم بتوانند 
به بسياري از خدمات از جمله خدمات بهداشتي 
و درماني، از طريق موبايل هوشمندي كه در دست 
دارند، برسند. س��ال جديد، سال توليد، تالش و 
اشتغال براي جوانان عزيز ما است و در اين راه همه 
توان و كوشش خودمان را به كار خواهيم برد. سال 
جديد، سال مهار تورم، متعادل كردن قيمت ارز 
و سال دوستي بيشتر با همه همسايگانمان است.

خوش��حالم در ۱۲ س��فري كه در سال گذشته 
به خارج از كش��ور داش��تم، اولين س��فرهايم از 
همسايگان شروع شد: از تركمنستان و آذربايجان، 
و آخرين سفرهايم نيز با همسايگان پايان يافت: 
روسيه و عراق. در هر جا وقتي نماينده ملت بزرگ 
ايران و خادم ش��ما حضور مي يافت، احترام را از 
سوي مردم و مس��ووالن مي ديد. اين به معناي 
ناكامي تحريم گران است و اين به معناي ناكامي 
آنهايي است كه امروز مي خواستند شكست ما را 
ببينند.« او تاكيد كرد: »سال جديد، سالي است 
كه ما مس��يرمان را به س��وي آرمان ها و اهداف 
بلندمان در كنار هم ادامه مي دهيم. س��ال ياري 
همديگر اس��ت و به جاي اينكه مچ گيري كنيم، 
دست گيري كنيم. دس��ت در دست هم دهيم و 
در برابر آنهايي كه مي خواهند ملت ما را بشكنند، 
عظمت و عزت ملت م��ان را بيش از پيش، به رخ 
آنها بكش��يم. خدايا در اين لحظ��ات نوراني ايام 
والدت اميرالمومنين )ع( و سال نو، همه روزهاي 
ميهن و ملت مان را نوروزي و همه فصول حيات و 

زندگي مان را بهاري فرما.
خدايا ذهن، فكر و زبان ما را از خش��ونت، ايجاد 
تفرقه و عيب جويي از ديگ��ران به دور دار. خدايا 
زبان ما را از اهانت به ديگران، فكر ما را از بدانديشي 
و رفتار ما را از بداخالقي نسبت به ديگران برهان.

خدايا اين بنده كوچكت را مشمول عنايات خاصه 
خودت قرار ده، تا من و ياران و همكارانمان، بتوانيم 
خادم خوبي براي مردم عزيز باشيم؛ آراء مردم را 
به خوبي پاس داريم و منافع كشور و ملت مان را 
حراس��ت كنيم و اين نخواهد شد مگر با لطف و 
عنايت تو اي خداي بزرگ م��ا. يا ُمحِول اْلحْوِل و 

اْلْحواِل حِوْل حالنا إِلي أْحسِن اْلحال
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته.«

مقام معظم رهبري در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي:

از تحريم كننده ها توقع زيادي  نبايد داشته باشيم

كشوري در اين منطقه و شايد در همه جاي دنيا، به 
بدي دولت سعودي من سراغ ندارم؛ دولت سعودي، 
هم مستبد است، هم ديكتاتور است، هم ظالم است، 
هم وابسته اس��ت، هم فاسد اس��ت. براي اين دولِت 
اين ج��وري، امكانات هس��ته اي فراه��م مي كنند؛ 
اعالن كردند كه نيروگاه هسته اي برايش مي سازند، 
اعالن كردند كه مراكز توليد موشك برايش درست 
مي كنند! آنجا اش��كالي ندارد؛ آنجا چون وابسته به 
آنها اس��ت، چون متعلق به آنها اس��ت، اشكال ندارد 
كه بس��ازند. حاال البته دارند اعالن مي كنند، اگر هم 
بسازند، بنده شخصًا ناراحت نمي شوم؛ چون مي دانم 
كه اينها ان شاءاهلل در دوران نه چندان دوري، به دست 

مجاهدان اسالمي خواهد افتاد.
بنابراين، شرارت و شيطنت، طبيعت قدرت هاي غربي 
اس��ت، آمريكا و اروپا هم ندارد؛ البته آمريكا شرورتر 
است، شرارت آمريكا به داليل مختلف بيشتر است، 
مخصوص اين ش��خصي هم كه حاال در رأس دولت 
آمريكا است، نيست، ]بلكه[ سياستشان اين است. به 
من گزارش دادند كه در همين قضاياي اخير، كنگره 
آمريكا- اين آمار جالبي است- در سال هاي ۹۶ و ۹۷، 
۲۲۶ طرح و اليحه عليه جمهوري اسالمي، يا تصويب 
كرده، يا ارايه كرده! ۲۲۶ طرِح ضديت و خباثت عليه 
جمهوري اسالمي؛ شرارت است ديگر. حاال البته اينجا 
من يك ِگله اي هم از مجلس خودمان بكنم: مجلس 
شوراي اسالمي خودمان چند طرح و اليحه در مقابل 
خباثت هاي آمريكا ارايه كرده اند يا تصويب كرده اند؟ 
خب، پس اين قدرت هاي غربي اين ]طور[ هستند، 

از اينها انتظار نمي شود داشت.
البت��ه در داخل متاس��فانه بعضي ها غ��رب را بزك 
مي كنند، بدي هاي غرب را توجيه مي كنند، رتوش 
مي كنند، نمي گذارند افكار عمومي متوجه بشود كه 
همين دولت هاي ظاهر الصالح - مثل فرانس��ه، مثل 
انگليس، مثل ديگران- در باطن شان چقدر شيطنت 
و شرارت وجود دارد؛ مطبوعاتچي ها بينشان هست، 
رسانه اي ها بين شان هس��ت؛ مثل تقي زاده. در دوره 

طاغوت، آدمي مثل تق��ي زاده، به اين مضمون گفت 
كه اي��ران بايد از فرِق س��ر تا ناخن پا غربي بش��ود؛ 
يعني سبك زندگي در ايران بايد غربي بشود. امروز 
هم تقي زاده هاي جديد از اين حرف ها مي زنند؛ البته 
به اين صراحت نمي گويند اما مضمون حرف شان اين 
اس��ت. آنهايي كه افكار غربي را، سبك زندگي غربي 
را، روش هاي غربي را، لغات غربي را به طور پيوس��ته 
در داخل، در ادبيات ما، در افكار ما، در دانش��گاه هاي 
ما، در مدارس ما تزريق مي كنن��د، پمپاژ مي كنند، 
اينها همين تقي زاده هاي جديدند. آنهايي كه پشت 
سر س��ند ۲۰۳۰ - س��ند ۲۰۳۰ يعني برگرداندن 
سبك زندگي اسالمي به زندگي غربي- مي ايستند، 
همان تقي زاده هاي امروز هستند؛ البته امروز به توفيق 
الهي جوان هاي مومن ما و مردم انقالبي ما نخواهند 
گذاشت اين تقي زاده ها حرفشان به كرسي بنشيند.

اين نكت��ه را توجه كني��د، چون بعضي ه��ا مغالطه 
مي كنند م��ن ]اين را[ بگويم. اين حرف هايي كه من 
ميزنم به هيچ وجه به معناي قطع رابطه با كشورهاي 
غربي نيست؛ ارتباط مانعي ندارد. بنده در دولت هاي 
مختلف، در طول اين س��ال ها هميش��ه دولت ها را 
به ايجاد رابطه با كشورهاي مختلف تشويق كرده ام؛ 
با همسايگان يك جور، با كشورهاي اسالمي يك جور، 
با حركت هاي مختلف يك جور، با كشورهاي اروپايي 
هم همين ج��ور؛ االن هم معتقدم. ارتباط اش��كال 
ندارد، دنباله روي اش��كال دارد، اعتماد اشكال دارد؛ 

من مي گويم اعتماد نكنيد. 
شايد بسياري يا الاقل بعضي از مشكالت ما ناشي از اين 
است كه به غربي ها اعتماد شد؛ در مذاكرات گوناگون، 
در قرارداده��اي گوناگ��ون، در تصميم گيري ه��اي 
سياسي گوناگون، به غربي ها اعتماد شد. ارتباط مانعي 
ندارد، ارتباط پيدا كنيد، منتها طرفتان را بشناسيد؛ 
با لبخند آنها، با ترفند آنها، با س��خن دروغ آنها، راه را 
اش��تباه نكنيد، عوضي نرويد؛ حرف من اين اس��ت؛ 
ارتب��اط هيچ مانعي ندارد. البته امروز خوش��بختانه 
مس��وولين دولتي ما به اين نتيجه رس��يده اند كه با 

غربي ها نمي شود درست در يك مسير حركت كرد؛ 
اين را احس��اس كرده اند؛ ش��ايد در آينده ان شاءاهلل 
رفتارها و برخوردها -ب��ر اثر اين فهم جديدي كه در 

مساله پيدا شده- تفاوت پيدا كند.
البته حاال كه يك مقداري در مورد غرب صحبت كردم 
اين را هم عرض بكن��م: ببينيد دو گرايش متضاد در 
مورد غرب هس��ت كه هر دو غلط است؛ يك گرايش 
عبارت است از تحجر و تعصب بيجا و نديدن مثبتات 
غرب؛ غربي ها در دانش، حركت خوبي كردند، همت 
كردند، پيش��رفت كردند، دنبال گي��ري كردند؛ در 
فناوري همين جور، در بعضي از خصوصيات اخالقي، 
كه من بارها در سخنراني و غيره اينها را گفته ام؛ اينها 
را نبايد رد كرد. ما هر چيز خوب را از هر جاي دنيا بايد 
بگيريم. بارها من گفته ام، ما حرفي نداريم شاگردي 
كنيم؛ پيش هر كس��ي كه بيش��تر از ما بلد است، ما 
شاگردي مي كنيم، حرفي نداريم؛ منتها سعي مان بايد 
اين باشد كه هميشه شاگرد نمانيم؛ بنابراين تحجر در 
مقابل غرب و تعصب بيجا در مقابل غرب كه بگوييم 
هر چه از غرب مي آيد، هر چه باشد غلط است، نه؛ اين 

را ما نمي گوييم و قبول نداريم. 
نقطه مقابلش غرب زدگي اس��ت؛ غرب زدگي خطر 
بزرگي اس��ت. در دل حكومت غرب زده پهلوي، يك 
روشنفكر ريشه دار در مس��ائل ديني، يعني مرحوم 
جالل آل احمد كه عالم زاده و پس��ر ي��ك روحاني و 
داراي ارتباطات ديني است -با ما هم بي ارتباط نبود، 
به امام هم اظهار ارادت و عالقه مي كرد در دوران تبعيد 
امام- آن روز در سال ۴۲ مساله غرب زدگي را مطرح 
كرد. امروز مس��اله غرب زدگي مس��اله مهمي است؛ 
بايد فراموش نكنيم آن را. خب پس بنابراين گرايش 
تعصب آميز و تحجرآميز از سويي، گرايش غرب زده از 
سويي، ]هر دو[ غلط است؛ نسبت به غرب همان طور 
كه گفتم اعتماد نمي ش��ود كرد؛ ارتباط بايد داشت، 
]ولي[ تكيه به آنها نبايد كرد؛ از علم آنها و از مثبتات 
آنها بايد اس��تفاده كرد و]لي[ مطلقًا به آنها اطمينان 
نبايد كرد؛ اين حرف ما ]است[. اين ]هم[ مطلب دوم.

حاال مطلب سوم كه به اين مناسبت وارد مساله اقتصاد 
]ميشويم[. حاال ]كه[ به غرب اعتماد نمي كنيم؛ چه 
كار كنيم براي اقتصاد كش��ور؟ مساله اقتصاد كشور 
مس��اله مهمي اس��ت. عرض بنده اين اس��ت: براي 
شكوفايي اقتصاد كشور، به كاري احتياج داريم كه هم 
مجاهدانه باشد، هم عالمانه باشد. با تنبلي، با بي حالي، 
كم انگيزگي، مساله اقتصاد كشور حل نخواهد شد. كار 
جهادي بايد انجام بگيرد، مديريت هاي جهادي بايد 
بر مس��ائل اقتصادي كش��ور احاطه داش��ته باشند، 
تصميم گيري كنند؛ كار جهادي. كار جهادي يعني 
كاري كه هم در آن تالش هس��ت، خستگي ناپذيري 
هست، هم اخالص هست؛ ]يعني[ انسان مي فهمد 
كه براي خودش، براي ُپر كردن كيس��ه خودش كار 
نمي كند، دارد براي مردم كار مي كند، براي خدا كار 
مي كند؛ هم اين، و هم عالمانه؛ يعني بنش��ينند و با 
موازين علمي، با شيوه دقيق عالمانه راه هاي صحيح 
را پيدا كنند؛ هم باسواد باش��ند، كارآمد باشند، هم 
امكانات گوناگوني داشته باشند؛ اينها بنشينند كار 
كنند؛ اقتصاد كشور قطعا شكوفايي پيدا خواهد كرد.

بنده اقتصاددان نيس��تم اما حرفهاي كارشناس ها را 
مي خوانم، مطالعه مي كن��م، از اينها نظر مي خواهم، 
نظرهاي آنها را كامال بادقت مي بينم. كارشناس هاي 
ما معتقدند كه ظرفيت هاي كش��ور براي شكوفايي 
اقتصاد، ظرفيت هاي بسيار آماده و مستعد و كاملي 
اس��ت. ما كمبود نداريم. ظرفيت نيروي انس��اني ما 
بسيار خوب است، ظرفيت هاي طبيعي ما بسيار خوب 
است، ظرفيت جغرافيايي ما بسيار خوب است كه من 
در بيانيه گام دوم مقداري از اين ظرفيت ها را تشريح 
كردم كه اين ظرفيت ها وجود دارد؛ بنابراين ظرفيت ها 

هست، پول هم وجود دارد در كشور. 
اين نقدينگي اي ك��ه مرتب گله مي كنند و ِش��كوه 
مي كنند كه نقدينگي زياد شده -و درست هم هست و 
البته نقدينگي اگر مورد توجه قرار نگيرد ضربه خواهد 
زد- اگر ي��ك مديريت خوبي انج��ام بگيرد و همين 
نقدينگي تبديل بشود به س��رمايه گذاري، كشور را 
شكوفا خواهد كرد، اقتصاد را باال خواهد برد. بنابراين 

ظرفيت كاماًل در كشور وجود دارد.
البته برخي از دستگاه هاي دولتي خوب عمل كرده اند. 
اينكه بعضي خي��ال مي كنند كه هيچ حركتي انجام 
نگرفته، نه، اين  جور نيس��ت؛ بعضي از دستگاه هاي 
دولت��ي عم��ل كرده اند، خ��وب عم��ل كرده اند؛ در 
بخش هاي مختلف -بخش كش��اورزي، بخش هاي 
آب، بخش هاي خاك، بخش هاي رسيدگي به برخي 
از مناطق، كاره��اي زيربنايي- كارهاي خوبي انجام 
گرفت��ه.  البته در بعضي از بخش ه��ا هم نه، رخوت و 
كوتاهي وجود دارد. گاهي در بعض��ي از موارد كار با 
تعلل و تأخير انجام مي گيرد. در يك نامه اي به نظرم 
در سال ۹۳ يا ۹۴ يكي از مسوولين عالي رتبه به بنده 
نوشته بود كه ما براي اصالح امور بانكي كشور، مساله 
بان��ك، اصالح م��وارد بانكي -كه يكي از مش��كالت 
اقتصادي ما مش��كالت بانكي است- اليحه اي داريم 
تنظي��م مي كنيم كه تا چند ماه ديگ��ر اين اليحه به 

مجلس خواهد رفت. 
به من گزارش دادند كه االن چهار س��ال از آن وقت 
مي گذرد، هنوز اين اليحه به مجلس نرفته! اينها تأخير 
است، اينها تعلل است. آن بخش هايي كه خوب كار 
كرده اند بايد تشويق بشوند، ]به[ آن بخش هايي كه 
تأخير داشته اند بايس��تي تذكر داده بشود، بنده هم 
تذكر داده ام؛ اين حرفه��ا را آن وقتي بنده در مجمع 
عموم��ي و در مقابل آحاد وس��يع مردم مي گويم كه 
بارها به طور خصوصي به خود حضرات تذكر داده ايم. 
اينها بايد به بخش هايي از افكار عمومي و مطالبات 

عمومي تبديل بشود.
به توليد بايد كمك بشود. ما گفتيم »رونق توليد«. 
امسال، بايد سال رونق توليد باشد. سال گذشته كه 
حماي��ت از كاالي ايراني را مط��رح كرديم، حركت 
خوب��ي انجام گرفت؛ مردم اجاب��ت كردند، بعضي از 
توليدكنندگان واقعًا اجابت كردند. ما اطالع داريم كه 
خود مردم در مراجعاتشان به فروشگاه ها -بسياري از 

مردم- مطالبه جنس ايران��ي و كاالي ايراني كردند؛ 
مشابه خارجي اش را آوردند، قبول نكردند؛ يعني كار 
پيشرفت كرد. اما اگر بخواهيم بگوييم به طور كامل به 
آن عمل شد، نه، اين را من نمي توانم بگويم، گزارش ها 

بر خالف اين است. 
بنابراين آن ش��عاِر حمايت از كاالي ايراني همچنان 
به قوت خودش باقي اس��ت؛ اما اين مس��اله اصلي و 
اساس��ي، رونق توليد اس��ت. اگر توليد شد، آن وقت 
در بخش هاي مختلفي تحول ايجاد خواهد شد؛ اگر 
رونق توليد وجود داشته باشد، هم تأثير مي گذارد در 
اش��تغال، هم تأثير مي گذارد در كم كردن تورم، هم 
حتي تاثير مي گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثير 
مي گذارد در باال رفتن ارزش پول ملي. ببينيد، اينها 
همه مشكالت مهم اقتصادي ما است. صاحب نظران و 
كساني كه مطلع از مسائل اقتصادي هستند، تصديق 
مي كنند، تأييد مي كنند كه اگر توليد در كشور رونق 
پيدا بكند، مسلمًا يك چنين فوايد و نتايجي خواهد 
داش��ت. اين بايد انجام بگيرد و در برنامه قرار بگيرد؛ 
هم در برنام��ه دولت، هم در برنام��ه مجلس، هم در 
برنامه آحاد مردمي كه توانايي ورود در وادي توليد را 
دارند. ما كساني را داشتيم و مي شناختيم افرادي را 
كه پول داشتند، امكانات داشتند، مي توانستند اين 
پول را بگذارند در بانك و از منافعش سال ها بي دردسر 
استفاده كنند، ]اما[ اين كار را نكردند، ]بلكه[ پول را 
بردند در مساله توليد و گفتند مي خواهيم كشور پيش 
برود. اينها پيش خدا اجر دارند؛ اين كس��اني كه اين 
جور عمل مي كنند، پيش خ��داي متعال اجر دارند. 
بايستي به توليدكننده كمك بشود، به سرمايه گذار 
كمك بشود، به فعال اقتصادي بايد كمك بشود -فعال 
اقتصادي سالم- به كسي كه براي كشور ثروت آفريني 
مي كند بايد كمك بشود، در بهبود فضاي كسب و كار 
بايستي حتمًا تالش بشود؛ با قوانين الزم، با روش ها 

و رويه هاي الزم.
يك شرط ديگر هم اين اس��ت كه از سوءاستفاده ها 
غفل��ت نش��ود. بعضي ه��ا سوءاس��تفاده كردن��د؛ 
سوءاستفاده مي كنند؛ سوءاستفاده چي وجود دارد؛ 
انواع و اقسامي هم ]دارد[؛ اين ابتكار ايراني، اين ذهن 
مبتكر ايراني همين جور كه در كارهاي خوب به درد 
مي خورد، در شيطنت هم گاهي اوقات همين ابتكارها 
به وجود مي آي��د؛ يك روش هاي عجي��ب و غريبي 
را براي سوءاستفاده انس��ان مي بيند و در گزارش ها 
مشاهده مي كند.  خب، مس��وولين بايست مراقبت 
كنند؛ هم قوه مجريه، هم قوه قضاييه؛ دستگاه هاي 
ناظر بايست مراقبت كنند؛ من اين را به رييس جمهور 
محترم گفتم. ايش��ان در اظهار عمومي گفتند كه ما 
مي خواهيم كارخانه هاي فالن جا را بفروش��يم؛ من 
گفتم مراقب باش��يد؛ ]چون[ طرف مي آيد كارخانه 
را از شما ميخرد؛ نه به قصد اينكه كار را ادامه بدهد و 
توليد را ادامه بدهد؛ كارخانه را مي خرد، ماشين آالت را 
مي فروشد، زمين را هم برج درست مي كند، كارگرها 
را هم بيرون مي كند. مراقب يك چنين افرادي بايد 

بود، مراقب اين سوءاستفاده كن ها بايد بود. 
طرف مي آيد بانك ايجاد مي كند با استفاده از اجازه 
توس��عه بانك ها -كه يكي از كاره��اي غلطي كه در 
كشور شد اين اس��ت كه اجازه مي دهند همين  طور 
پشت س��ر هم بانك به وجود بيايد- پول هاي مردم 
را جمع مي كنند، بعد ش��ركت هاي صوري درس��ت 
مي كنند، پول ه��اي مردم را به عن��وان قرض، وام و 
تسهيالت بانكي به شركت هاي خودشان مي دهند، 
جيب خودش��ان را ُپر مي كنند، از اي��ن كارها دارند 
مي كنند، اينها را بايستي مراقبت كرد، از اينها غفلت 
نبايد كرد. اگر جلوي اينها گرفته بشود و در مقابل به 
كارآفرين سالم كمك بشود و توليد رونق پيدا بكند، 
كارشناسان ميگويند كه آن وقت مشكل بيكاري حل 
مي شود، مشكل تورم حل مي ش��ود، مشكل فقر در 
طبقات ضعيف حل مي شود، معضل نظام بانكي حل 
مي شود، مس��اله ارزش پول ملي حل مي شود، حتي 
مساله كسري بودجه دولت با رونق توليد حل مي شود؛ 
اينها را مي تواند از اين طريق حل كند. بنابراين مساله، 

مساله مهمي است.
تولي��د هم كه م��ا ميگوييم، فقط تولي��د صنعتي را 
نمي گوييم؛ توليد صنعتي، توليد كشاورزي، دامداري، 
صنايع بزرگ، صنايع متوسط، صنايع كوچك، حتي 
صنايع دستي، حتي صنايع خانگي، حتي تربيت دام 
-چند دام در خانه هاي روستايي- كه خود اين به مراتب 
كمك خواهد كرد به گسترش رفاه عمومي در جوامع. 
اينها را بايد بنش��ينند برنامه ريزي كنند؛ البته سهم 
 صنايع دانش بنيان خيلي زياد است، بايد توجه بشود.

از واردات بي روي��ه باي��د جلوگيري بش��ود. يكي از 
بخش هاي مهم و بندهاي مهم اقتصاد مقاومتي كه 
ما مطرح كرديم و دايم ديگران -دوستان؛ مسوولين 
و غيرمسوولين- مرتبًا از اقتصاد مقاومتي دم مي زنند 
و ش��عار مي دهند و توضيح مي دهند، همين مساله 
توليد داخلي اس��ت؛ و ش��رط رونق تولي��د داخلي، 
كنترل واردات بي رويه است. حاال به من گزارش داده 
مي شود كه ما داريم براي اقتصاد مقاومتي اين كارها 
را ]مي كنيم[، اين برنامه ها را چيده ايم و داريم انجام 
مي دهيم؛ بسيار خوب، مطمئنًا اين گزارش ها مطابق 
با واقع اس��ت، يعني كار را كرده اند؛ اما تحقق عملي 
پيدا نكرده، دليلش اين اس��ت ك��ه واردات مي آيد، 
انسان مي بيند بازار ُپر از واردات است؛ توليد داخلي 
را به شكست مي كشانند. چيزي كه در داخل توليد 
مي شود، از خارج وارد مي كنند؛ اين موجب مي شود 
كه توليد داخلي شكس��ت بخورد. مسوولين جلوي 
اينها را بايد بگيرند و ]اينها[ مسائل مهمي است. آن 
وقت اقتصاد مقاومتي به معن��اي واقعي كلمه انجام 
خواهد گرفت. من در ي��ك جمله عرض مي كنم كه 
دس��تگاه هاي دولتي متمركز بشوند امسال در رونق 
بخشيدن به توليد و اگر مقرراتي الزم دارد، از مجلس 
بخواهند كه مجلس اقدام كند، اگر در بخش هايي به 
حضور قو ه قضاييه و دس��تگاه هاي نظارتي ديگر نياز 
هس��ت، از آنها بخواهند -در همين جلسه  اي كه ما 
گفتيم، آقايان دور هم جمع مي ش��وند؛ ]جلسه ي[ 
مس��وولين قوا- بخواهند و اقدام كنن��د و همكاري 

كنند؛ باالخره توليد بايد در داخل رونق پيدا كند؛ اين 
هم مطلب سوم.

مطلب پاياني ام��روز من خطاب ب��ه جوانان، يعني 
خطاب به عموم ملت اس��ت به خصوص جوانان. من 
اوال بايد عرض بكنم كه تجاوب قش��رهاي مختلف از 
نخبگان و آحاد جوانان و دانش��جويان و روحانيون و 
طالب و ديگران به اين بيانيه چهلمين سال، بيانيه گام 
دوم، بسيار بجا و خرسندكننده بود. اين نشان دهنده 
اين اس��ت كه نياز به تبيين وجود دارد و آمادگي در 
كل كش��ور به خصوص در بين جوان ها هست؛ از اين 
آمادگي حداكثر اس��تفاده را مس��وولين كشور بايد 
بكنند. عرض من اين است كه جوان ها بايد شانه شان 
را زير بار مسووليت هاي دشوار كوچك و بزرگ بدهند؛ 
عالج مشكالت كشور اين است. ما در گام دوم انقالب 
بايستي حركت كشور را بر دوش جوان ها قرار بدهيم 
همچنان كه در گام اول در دوره انقالب هم هدايت را 
امام مي كرد اما حركت را و موتور پيشرفت را جوانان 
روشن مي كردند، حركت را آنها به وجود مي آوردند. 
امروز تالش ش��ما و سعي شما اين است كه استقالل 
كشور را و عزت كشور را تأمين كنيد؛ هزينه اين كار 
را ش��ما امروز داريد مي دهيد؛ ]هزينه ي[ امروز ملت 
ايران و جوانان ما، هزينه رس��يدن به استقالل كامل 
-در جهات مختلف- و به عزت ملي و به جامعه اسالمي 
است؛ نسل هاي بعد، از اين دست آورد شما استفاده 
خواهند كرد؛ همچنان ك��ه يك روز جوان ها، هزينه 
مبارزه با دس��تگاه طاغوت را قب��ول كردند و دادند، 
زندانش را رفتند، كتكش را خوردند و انقالب بحمداهلل 
به پيروزي رسيد، نظام طاغوت ويران شد؛ يا در دوران 
جنگ تحميلي خانواده ها هزينه دفاع از كشور را دادند 
و امروز شما در امنيت داريد زندگي مي كنيد؛ امروز 
هم شما بايد هزينه ايس��تادگي در مقابل دشمن را 
بدهيد تا نسلهاي آينده ان شاءاهلل از دست آورد شما 

استفاده كنند.
عرض من اين است كه آنچه در گام دوم انقالب بايد 
اتفاق بيفتد، اواًل شناختن و جدي گرفتن داشته هاي 
خود ]است[؛ داشته ها ي خودمان را بايستي بشناسيم 
و آنها را جدي بگيريم؛ مزيت هاي خود، ظرفيت هاي 
خود، مزيت هاي كشور، ظرفيت هاي كشور، اينها را 
بايد بشناس��يم، جدي بگيريم اينها را، اينها را به كار 
بگيريم و از اينها استفاده كنيم؛ كشور خيلي ظرفيت 
وس��يعي دارد؛ ثانيا، آفت ها را بشناس��يم، فسادها را 
بشناسيم، راه هاي رخنه دش��من را بشناسيم و در 
مقابل آنها به طور جدي ايس��تادگي كنيم. امروز گام 
دوم انقالب اين است: شناختن ظرفيت ها و مزيت ها 
و اس��تفاده از آنها، و ش��ناختن فس��ادها و رخنه ها و 
كمبودها و مشكل ها و سينه س��پر كردن براي حل 
آنها. به اين توجه كنيد كه غرب و آمريكا به اين نتيجه 
رسيده اند كه اگر ملت ايران يك چيزي را اراده كند، 
حتما به دست خواهد آورد؛ به اين نتيجه رسيده اند 
كه با اراده ملي ملت ايران نمي ش��ود مبارزه كرد؛ اگر 
]ملت ايران[ اراده كردند، مانع تراشي و سنگ اندازي 
فايده اي نخواهد كرد. چه كار مي كنند؟ به اين نتيجه 
رسيده اند كه بايستي كاري كنند كه ملت ايران اراده 
نكند، اراده اش ضعيف بش��ود؛ در فكر اين هس��تند. 
امروز در دنيا ميلياردها پول دارد خرج مي شود براي 
اينكه در اعتقادات سياس��ي و ديني جوانان ما رخنه 
ايجاد كنند تا اراده حركت، اراده قيام در اينها از بين 
ب��رود؛ مي خواهند اراده را از بي��ن ببرند، ميخواهند 
شما تصميم نگيريد. تالش آنها اين است كه نگذارند 
اراده ملت ايران براي پيش��رفت، ب��راي مقابله، براي 
ايجاد جامعه اسالمي و تمدن اسالمي شكل بگيرد؛ 
مي دانند كه اگر اين اراده ش��كل گرفت، بدون ترديد 
تحقق پيدا خواهد كرد. البته قبل ها و س��ال ها پيش 
هم اين كار را انج��ام داده اند؛ در دوران رژيم طاغوت 
به جامعه جوان كشور اين جور تفهيم مي كردند كه 
اگر مي خواهيد به تمدن و پيشرفت برسيد بايد دين 
را كن��ار بگذاريد؛ مي گفتند دين و دين داري و ايمان 

ديني با علم و پيشرفت و مانند اينها نمي سازد. 
امروز بيايند چشم هاي كورشان را باز كنند، ببينند كه 
بهترين صنايع ما، پيشرفته ترين صنايع بزرگ ما كه 
در رقابت با كشورهاي درجه  يك دنيا در صدر فهرست 
قرار داريم، به وس��يله جوان هاي دعاي كميل خوان 
و نمازش��ب خوان دارد پيشرفت مي كند؛ جوان هاي 
اهل اعتكاف، جوان هاي اهل دعاي ندبه، جوان هاي 
متدين. ما در بحث هاي صنايع پيشرفته امروز دنيا، 
در نانو، در هسته اي، در موشكي، در فناوري زيستي 
و در بقيه فنون پيش��رفته دنيا، امروز ما در رقم هاي 
باال ق��رار داريم، در صفوف مقدم ق��رار داريم؛ عمده 
كساني كه اين كارها را مي كنند، جوان هاي متدين 
كه ما از نزديك با خيلي از اينها آشنا هستيم، هستند. 
جوان ها در ميدان عل��م، در ميدان فكر و معرفت، در 
ميدان سياس��ت، در مي��دان كار بايد تالش خود را 
مضاعف كنند؛ جوان ها به مسائل فرعي و حاشيه ها 
نپردازند؛ به مسائل اختالف افكن نپردازند؛ وحدت را، 
حركت متمركز را، حركت هاي مومنانه و مجاهدانه را، 
جوان ها دنبال كنند؛ در همين بخش هايي كه گفته 
شد، مرزهاي با دشمن را ُپررنگ كنند؛ اما با خودي، 
با نيروهاي داخلي، به اندك اختالف س��ليقه اي مرز 

ايجاد نكنند. 
همان طور كه امام فرمودند، هر چه فرياد دارند بر سِر 
دشمنان و بر سِر آمريكا بكشند. دولت و مجلس و قوه 
قضاييه  و ديگران هم هر چه مي توانند به جوان هاي 
كش��ور كمك كنند براي اين پيشرفت. و من به شما 
عرض بكنم -همچنان كه بارها گفته ايم- به فضل الهي 
فرداي اين كشور بسيار بسيار بهتر از امروِز ما خواهد 

بود؛ به توفيق الهي و ان شاءاهلل.
پروردگارا! به حق محم��د و آل محمد آنچه گفتيم و 
آنچه انجام مي دهيم، براي خ��ودت و در راه خودت 
قرار بده و آن را از همه ما قبول بفرما؛ ما را س��ربازان 
واقعي اسالم و مجاهدان واقعي راه حق قرار بده؛ سالم 
ما را به حضرت بقيه اهلل )ارواحنا فداه( برسان؛ دعاي 
آن بزرگوار را شامل حال ما بفرما؛ ارواح طيبه شهدا و 

روح مطهر امام بزرگوار را با اوليائشان محشور بفرما.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و  بركاته

رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۸ را سال »رونق توليد« نامگذاري كردند؛ 
كليد حل مشكالت اقتصادي توسعه توليد ملي است

خامنه اي با تأكيد مجدد بر اينكه اولويت و مساله 
فوري و جدي كش�ور، مس�اله اقتصاد اس�ت، از 
»كاهش ارزش پول ملي« »قدرت خريد مردم« و 
»كم كاري و يا تعطيل بعضي كارخانجات« به عنوان 
مشكالت مهم اقتصاد كشور ياد و تأكيد كردند: 
بر اساس مطالعه و همچنين نظرات كارشناسان، 
كليد حل همه اين مشكالت »توسعه توليد ملي« 
اس�ت. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به استقبال 
مردم از شعار س�ال 9۷ يعني »حمايت از كاالي 
ايراني« و آثار مثبت آن، افزودند: امسال، مساله 
محوري و اصلي، مس�اله »توليد« است، زيرا اگر 
تولي�د جريان يابد، هم مش�كالت معيش�تي و 
اشتغال حل مي شود، هم موجب استغناي كشور 

از بيگانگان و دشمنان خواهد شد و حتي مي تواند 
مشكل ارزش پول ملي را تا حدود زيادي برطرف 
كند، بنابراين من ش�عار امسال را »رونق توليد« 
قرار دادم. حضرت آيت اهلل خامنه اي همگان را به 
تالش براي رونق توليد در كشور فراخواندند و ابراز 
اميدواري كردند با گسترش چشمگير و محسوس 
اين تالش در طول س�ال، مش�كل اقتصادي در 
مس�ير حل شدن قرار بگيرد. ايش�ان با درود به 
ارواح مطهر امام راحل و ش�هيدان سرافراز، و با 
سالم به پيشگاه حضرت ولي عصر )عج(، دعاي 
آن بزرگوار و سعادت ملت ايران و همه ملت هايي 
كه ن�وروز را گرامي مي دارن�د، از خداوند متعال 

مسألت كردند.
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نقش پر رنگ فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در اطالع رساني و امداد

بهره گيري از فناوري براي نجات انسان ها در بالياي طبيعي
گروه دانش و فن   مرجان محمدي|

 روزه��اي پاياني س��ال 97 خبرهاي خوب��ي را براي 
هموطنان به ارمغان نداشت،  در حالي كه بسياري از 
ايرانيان براي مراسم نوروز و تعطيالت نوروزي آماده 
شده بودندو برخي در مسافرت به سر مي بردند،  مناطق 
شمالي كشور دچار سيل شد، سيلي كه خسارت هاي 
زيادي را به مردم تحميل كرد،  در حالي كه هنوز برخي 
مردم و مس��افران نوروزي در شوك به سر مي بردند 
سيل روانه شهرها و روس��تاهاي ديگر ايران از جمله 
شيراز، لرستان،  خوزس��تان، شد، و اينگونه سال 98 

براي بسياري از مردم ايران با غم و اندوه آغاز شد .
 اما در اين بين ش��بكه هاي اجتماعي نقش بسزايي 
در اطالع رساني داش��تند به طوري كه هنوز دقايقي 
از سيل خروشان ش��يراز نگذشته بود كه تصاوير اين 
بالي طبيعي در ش��بكه هاي اجتماع��ي قرار گرفت 
به طوري كه اين شبكه ها سريع تر از بخش هاي مختلف 
خبري، تصاوير و اخبار س��يل را مخابره مي كردند، از 
سوي ديگر بسياري از كاربران با حضور در شبكه هاي 
اجتماع��ي آمادگي خود را ب��راي امداد رس��اني به 

سيل زده ها اعالم كردند.
به جرات مي توان گفت در بين شبكه هاي اجتماعي 
اينستاگرام بيشترين سهم را در انتشار اخبار و تصاوير 
داشته است،  اين در حالي است كه بسياري از مناطق 
سيل زده بخش مهمي از زير ساخت هاي ارتباطي خود 
را از دست دادند، در برخي مناطق نه تنها اينترنت قطع 
شده است بلكه برقراري تماس نيز غيرممكن است، 
 حال اينكه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات لحظاتي 
بعد از اولين سيل خبر از برقراري تماس را اعالم كرد، 
 اما برخي از شاهدان عيني اعالم مي كنند كه در برخي 
مناطق سيل زده به خصوص استان لرستان و برخي 
روستاها و شهرهاي اين استان از جمله پلدختر اوضاع 
ارتباطي مناسب نيست و نه تنها تماس تلفني برقرار 
نيس��ت بلكه اينترنت نيز در اين ش��هر و روستاهاي 
سيل زده قطع شده است،  اما وزيرارتباطات و فناوري 
اطالعات روز گذشته با اعالم اينكه با تالش هاي صورت 
گرفته ارتباط در همه شهرهاي استان لرستان برقرار 
ش��ده و در پلدختر نس��ل دوم و پيامك ها فعال شده 
است،  گفت: : وضعيت ارتباطات در پلدختر عادي شده 

و ظرفيت آن تا ۴ برابر افرايش پيدا كرد.
وي با اش��اره به احداث فيبرنوري در پلدختر تصريح 
كرد: فيبرنوري قديمي از بين رفته كه فيبرنوري جديد 
جايگزين آن ش��ده و نخستين س��ايت نسل ۴ تلفن 
همراه نيز آغاز به كار كرده و بالن اينترنتي در پلدختر 

نصب شده است. وزير ارتباطات بيان كرد: برنامه ريزي 
كوتاه مدت از س��وي وزارت ارتباطات براي بازسازي 

تجهيزات از بين رفته در نظر گرفته شده است.
آذري جهرمي با بيان اينكه اساسي ترين زيرساخت ها، 
زيرساخت بانكي است، تصريح كرد: اولويت ما ايجاد 
فعاليت بانكي است كه پست بانك و بانك انصار فعال 
شده اند، با هماهنگي شركت پارسيان ۵۰۰ دستگاه 
پوز براي تجارت الكترونيك به اين مناطق ارسال شده 
اس��ت. وي افزود: خط تلفن جديد براي تماس هاي 
اضطراري مانند پليس و نيروهاي انتظامي، بيمارستان 
و اورژانس راه اندازي شده است.آذري جهرمي تاكيد 
كرد: ارايه خدم��ات رايگان به م��ردم تمديد و ادامه 
مي يابد. وي با بيان اينكه حجم تخريب هاي صورت 
گرفته غيرقابل باور است، خاطرنشان كرد: به صورت 
تصادفي از برخي مناطق آسيب ديده بازديد كرديم 
اگرچه گاليه هايي بود اما مردم برخورد خوبي داشتند.

وزير ارتباطات گفت: خس��ارت س��يل هاي اخير به 
سيس��تم ارتباطي كش��ور ح��دود ۱,۵۰۰ ميليارد 

تومان و به پلدختر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان 
برآورد مي ش��ود. در اين خصوص بسياري از كاربران 
در ش��بكه هاي اجتماعي از عملكرد وزير رتباطات و 
اپراتورهاي فعال در كشور ابراز رضايت كردند،  هرچند 
برخي نيز انتقادهاي��ي به عملكرد وزير و اپراتورها در 

مناطق سيل زده داشتند .
در هر صورت به نظر مي رس��د دراي��ران نيز همانند 
برخي از كشورهاي بالخيز از جمله ژاپن بايد فناوري 
و تكنولوژي در اختيار كاربران به گونه اي باشد كه در 
زمان بروز حادثه بتوانند ااز اين فناوري استفاده كنند 
تا نجات يابند به گونه اي كه در بررسي سيستم هاي 
جهاني اطالع رس��اني فجايع طبيعي نشان مي دهد، 
روش پيامكي در كشورهاي پيشرفته تقريبا منسوخ 
شده است. امروزه هنگام وقوع خطر، به جاي ارسال 
پيامك روي گوش��ي هاي موبايل از آالرم اس��تفاده 
مي ش��ود تا همه كس��اني كه گوش��ي موبايل دارند 
متوجه خطر و بحران شده و جان خود را نجات دهند.  
سيستم جهاني هشدار و اطالع رساني فجايع طبيعي 

در پايگاه خبري خود با اشاره به بارندگي هاي شديد 
اخير در ايران نوشته است: سيل در استان هاي شمالي 
و جنوبي ايران تاكنون بيش از ۲۰ قرباني گرفته است 
و انتظ��ار مي رود در روزهاي پي��ش رو نيز با توجه به 
بارندگي هاي ش��ديد، برخي از قس��مت هاي ايران و 
افغانستان درگير سيل باشند. بالياي طبيعي همواره 
موجب خسارت هاي سنگيني شده اند و تنها منحصر 
به ايران نيس��تند. طبق برآورد سازمان ملل در سال 
۲۰۱7 به دليل زلزله، سيل و رانش زمين زندگي ۴۴۵ 
ميليون نفر در س��طح جهان تحت تأثير قرار گرفته 
اس��ت و 8۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. اين 
باليا در آن سال ۱۳9 ميليارد دالر به اقتصاد جهاني 

آسيب زده اند.
در ش��رايطي ك��ه در روزهاي اخير س��تاد مديريت 
بحران اقدام به ارسال هشدارها و توصيه هاي ايمني 
از طريق پيامك به ش��هروندان كرده اس��ت، بررسي 
تجربه كشورهاي جهان در مقابله با اينگونه حوادث 
نشان مي دهد كه روش پيامكي تقريبًا در بسياري از 

كشورهاي پيشرفته كنار گذاشته شده است، چرا كه 
بسياري از شهروندان پيامك هاي خود را با تأخير چك 
مي كنند يا آنها را اصاًل چك نمي كنند و نيز اين روش 
در بسياري از موارد توان هشدار دهي فوري را ندارد.

اواسط مرداد س��ال گذشته آتش سوزي گسترده در 
جنگل هاي ايالت كاليفرنيا منجر به مرگ س��ه نفر از 
جمله دو كودك شد. به دنبال اين اتفاق، آژانس فدرال 
مديريت شرايط اضطراري امريكا با همكاري دانشگاه 
كلرادو دس��ت به ايجاد يك سيستم هشدار سريع از 

طريق گوشي هاي همراه زد.
آن طور كه در پايگاه خبري اين آژانس آمده است، اين 
سيستم هشدار كه از سوم اكتبر سال ۲۰۱8 عملياتي 
شده، با موفقيت توانسته است با هشدار به شهروندان 
در معرض خط��ر توفان »فلورانس«، ت��ا حد زيادي 
از خس��ارت ها بكاهد. پيغام هشداري كه توسط اين 
سيستم ارسال مي شود، بالفاصله روي صفحه اصلي 
تلفن همراه گيرنده قرار مي گيرد و شروع به لرزش يا 
در حالت با صدا ش��روع به نواختن آهنگ هشدار در 

گوشي مشترك مي كند.
اين هش��دارها به مدت ۳۰ دقيقه روي صفحه تلفن 
همراه باقي مي مانند و قابليت قطع شدن ندارند. البته 
احتمااًل قابليت قطع شدن آالرم به محض رويت كاربر 

درآينده به آنها افزوده خواهد شد.
به گفته شبكه خبري فاكس، سيستم هشدار فجايع 
طبيعي امريكا تاكنون با موفقيت روي ۲۲۵ ميليون 
گوش��ي امتحان شده است. اين سيستم كه كار روي 
آن از سال ۲۰۱۲ آغاز شده بود، توانايي ارسال هشدار 
سريع به مشتركان امريكايي را در هر نقطه اي از اين 

كشور و بر روي هر اپراتور تلفني دارد.
در ديگ��ر كش��ورها نيز از سيس��تم هاي مش��ابهي 
بهره گيري مي ش��ود. بنا بر اعالم فايننش��يال تايمز، 
دولت ژاپن براي ايجاد سيس��تم هشدار سريع زلزله 
از طريق تلفن همراه يك ميلي��ارد دالر هزينه كرده 
و اين پروژه پس از ۱۵ س��ال تحقيق عملياتي ش��ده 
اس��ت. اكنون در زمان وقوع زلزله و سونامي با ارسال 
آالرم به گوشي هاي شهروندان ژاپني از آنها خواسته 
مي شود بالفاصله به اماكن امن بروند. در السالوادور و 
شيلي نيز دولت اين كشورها در حال كار روي سيستم 

مشابهي هستند.
بسياري از كش��ورها از اين فناوري بهره مي برند و به 
نظر مي رسد شبكه هاي اجتماعي و فناوري مي توانند 
در شرايط بحراني بالياي طبيعي نقش مهمي داشته 

باشند.
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هكر ني�وز| گوگل بعد از متحمل ش��دن جريمه 
۱.7 ميليارد دالري از س��وي كميس��يون اتحاديه 
اروپا، اعالم كرده كه از اين پس كاربران گوشي هاي 
اندروي��دي در اروپ��ا ق��ادر خواهند ب��ود مرورگر 

اينترنتي موردنظر خود را انتخاب كنند.
پ��س از آنكه كارشناس��ان و مقامات كميس��يون 
اتحادي��ه اروپا اع��الم كردند كه گ��وگل قوانين و 
مقررات تجارت منصفانه را رعايت نكرده و با وجود 
جريمه هاي قبلي آنها را زيرپا گذاش��ته اس��ت و از 
موقعيت برتر خود بر س��اير ش��ركت هاي فعال در 
ح��وزه فناوري سوءاس��تفاده كرده اس��ت، گوگل 
را ب��ه پرداخت ي��ك جريمه ۱.7 ميلي��ارد دالري 
مع��ادل ۱.۴9 ميليارد يورو محك��وم كردند. حاال 
اين غول تكنول��وژي به تازگي اعالم كرده اس��ت 
كه كاربران گوش��ي هاي اندرويدي در اروپا از اين 
پس قادر خواهند ب��ود خود مرورگر اينترنتي خود 
را انتخاب كنن��د و ديگر مجبور نخواهند بود حتمًا 
از مرورگ��ر اختصاصي گوگل ك��ه به صورت پيش 
فرض و اجباري روي اين گوش��ي ها نصب ش��ده، 

استفاده كنند.
چند ماه پيش ب��ود كه كميس��يون اتحاديه اروپا 
شركت امريكايي گوگل را تحت تأثير پيش فرض 
قرار دادن مرورگ��ر اينترنتي اختصاصي خود روي 
گوش��ي هاي اندرويدي و همچنين برخي ديگر از 
اقدامات انحصارگرايانه خود كه به حذف و كاهش 

تدريجي محبوبيت س��اير رقباي آن مي انجاميد، 
۵ ميلي��ارد دالر جريمه ك��رد ك��ه از آن پس اين 
غول تكنولوژي مجبور شد به كاربران گوشي هاي 
مبتني بر سيستم عامل اندرويد حق انتخاب داده تا 
بدين ترتيب از اقدامات انحصارگرايانه خود بكاهد و 
در راستاي خواسته اروپايي ها كه به شدت به رعايت 
حقوق كاربرانشان متعهد و پايبند هستند، اقدامات 

الزم را انجام دهد.
البته الزم به ذكر است كه اين نخستين باري نيست 
كه گوگل در اروپا به پرداخت جريمه هاي سنگين 
محكوم مي شود و بدين ترتيب، مبلغ جريمه اي كه 
گوگل بايد به اتحاديه اروپا در اين خصوص بپردازد، 
به مجموع ۱۰ ميليارد دالر مي رس��د كه همگي به 
 ،)Anti-trust( خاطر نقض قوانين آنتي تراست
تجارت منصفانه و همچنين اقدامات انحصارگرايانه 
صورت گرفته است و بدون شك اين شركت بزرگ 

امريكايي را با خسارات هنگفتي مواجه مي سازد.

 حق انتخاب گوگل به كاربران اندرويدي
در اروپا 

ورج| نرم افزار ويرايش ويدئ��وي افتر افكت از جمله 
محصوالت محبوب شركت ادوب است كه در نسخه تازه 
آن امكان حذف اشياي زائد و مزاحم از تصاوير ويدئويي 

گنجانده شده است.
تدوين گران با استفاده از اين قابليت به راحتي مي توانند 
اشيا و لوازمي كه در ويدئوهاي مختلف زائد تشخيص 

مي دهند از آنها حذف كنند.
افزودن اين خدمات به افتر افكت ادوب با اس��تفاده از 
فناوري هوش مصنوعي sensei ممكن شده است. تا 
پيش از اين انجام چنين كاري با دستكاري فريم به فريم 
تصاوير ويدئويي ممكن بود كه كاري وقت گير، پرهزينه 

و غيردقيق محسوب مي شد.
فناوري يادشده با ردگيري و تعقيب شيء انتخاب شده 
براي حذف از ويدئ��و آن را به طور كامل از قاب تصوير 
حذف مي كند، حتي اگر شيء يادشده به طور مرتب در 
ويدئو جابه جا شود. ادوب از سال ۲۰۱7 از برنامه ريزي 
براي ارايه اين خدمات خب��ر داده و حتي آن را به طور 

آزمايشي عرضه كرده بود.
البته ادوب امكانات ديگري را هم به نرم افزار افتر افكت 
اضافه كرده كه به خصوص براي اس��تفاده سازندگان 
كليپ هاي بص��ري و كوتاه مفيد اس��ت. اين امكانات 
كه با اس��تفاده از هوش مصنوعي به افترافكت اضافه 
ش��ده اند، س��ازماندهي و مرتب س��ازي تصاوير مورد 
اس��تفاده در كليپ ها را بر مبناي آهنگ خوانده شده 

ساده تر مي كنند.

 حذف اشياي زائد از ويدئوها 
در نسخه جديد افتر افكت

انگجت|  بسياري از كارشناس��ان فعال در حوزه امنيت 
سايبري بر اين باورند كه فناوري هوش مصنوعي قادر است 
كمك بسزايي به تأمين امنيت برگزاري رويدادهاي مختلف 

نظير كنسرت هاي موسيقي كند.
چند ماه پيش بود كه وقوع يك حمله تروريس��تي هنگام 
برگزاري يك كنس��رت موس��يقي خارجي در انگلستان   
همچنين برخي ديگر از رويدادهاي تفريحي در فرانسه و 
ساير كشورها، جنجال هاي بسياري به راه انداخت و تعداد 
زيادي از منتقدان نحوه برگزاري و تأمين امنيت كنسرت و 
اماكن عمومي به خصوص فضاهاي تفريحي را زير سوال 
برده و به چالش كشاندند. برخي از كارشناسان و متخصصان 
فعال در حوزه فناوري حاال به تازگي دريافته و اعالم كرده اند 
كه فناوري ه��وش مصنوعي و اح��راز هويت بيومتريك 
)تشخيص چهره هوشمند( قادر خواهد بود كمك بزرگي 
به تأمي��ن و برقراري امنيت در برگزاري چنين مراس��م و 
رويدادهايي كند و خيال تمامي شركت كنندگان آنها را نيز 
راحت و آسوده سازد. آنها بر اين باورند كه هوش مصنوعي و 
احراز هويت بيومتريك با تشخيص چهره هوشمند يكايك 
شركت كنندگان و افرادي كه در كنسرت ثبت نام كرده و 
اقدام به تهيه بليت كرده اند، مي تواند تمامي سوابق مثبت و 
منفي آنها را به دست آورده و در صورت مشاهده و برخورد 
با موارد مشكوك احتمالي، به ماموران و مسووالن مربوطه 
گزارش و اخطار داده تا در صورت تأييد مورد مش��كوك، 
از ورود آنها به س��الن كنسرت و مركز همايش رويدادهاي 

مختلف جلوگيري به عمل بياورند.

هوش مصنوعي و امنيت 
كنسرت هاي موسيقي

ديلي مي�ل| محققان در كره جنوبي ۳۶ شكاف امنيتي 
جديد در استاندارد اينترنتي »ال تي اي « كشف كرده اند. 
يكي از اين شكاف ها به هكرها اجازه مي دهد اتصال كاربر به 

شبكه اينترنت را قطع كنند.
 LTE با وجود آنكه مدت زيادي از ارايه استاندارد اينترنتي
مي گذرد، كارشناسان امنيت سايبري همچنان شكاف هاي 
امنيتي در آن كشف مي كنند. در همين راستا محقان امنيت 
سايبري كره جنوبي ۳۶ شكاف امنيتي در استاندارد اينترنتي

LTE كشف كرده اند كه هكرها با سوءاستفاده از آنها مي توانند 
به دستگاه كاربر دسترسي يابند. محققان انستيتو علوم و 
فناوري پيشرفته كره جنوبي براي كشف اين اختالالت از 
روش »fuzzing « استفاده كرده اند. در اين روش با بررسي 
مقادير انبوهي از اطالعات يا fuzz شكاف هاي امنيتي رصد 
 LTEfuzz مي شود. به طور دقيق تر محققان از يك ابزار به نام
براي كشف شكاف هاي مربوط به شبكه هاي LTE استفاده 
كردند. اين ابزار به طور موفقيت آميز ۳۶ شكاف امنيتي جديد 
را در طراحي و اجراي LTE در حامل هاي مخابراتي رصد 
كرد. اين شكاف ها به هكرها اجازه مي دهد اتصال كاربر به 
شبكه اينترنت را قطع كنند، يا شكاف ديگري پيامك هاي 
جعلي ارسال مي كند. شكاف سوم كه شايد نگران كننده ترين 
مورد امنيتي باشد، به هكرها اجازه مي دهد تا مكالمات كاربر 
را استراق س��مع كنند. طبق اين پژوهش اين اختالالت 
امنيتي بر اساس فاكتورهاي مختلفي شكل مي گيرد. به 
عنوان مثال ممكن است قطعات سخت افزاري حامل هاي 

مخابراتي دچار شكاف هاي امنيتي مختلفي باشند.

 كشف ۳۶ شكاف امنيتي
»LTE« در اينترنت

رويداد

 تضمين امنيت منازل
با گجت هاي هوشمند

س�ي نت|  يكي ديگر از گجت هاي هوش��مند 
خانگي كه به تازگي مورد اس��تقبال بي نظيري 
قرار گرفته و به منظ��ور افزايش امنيت منازل و 
محل سكونت كاربران طراحي و توليد شده است، 
قفل درب هوش��مند اس��ت كه روي درب هاي 
ورودي منزل افراد نصب ش��ده و قابليت اتصال 
به گوشي هاي هوش��مند كاربران را دارد كه در 
صورت تالش افراد غريبه و ناش��ناس و ضربه به 
آن، به صورت اخطار و نوتيفيكيشن روي گوشي 
آنها ظاهر شده و آنها را از ورود احتمالي سارقان و 
دزدان آگاه و مطلع كند. اين قفل هاي هوشمند 
همچنين بدون نياز به كليد، تنها با اثر انگشت يا 
سيستم فناوري تشخيص چهره هوشمند يا احراز 
هويت بيومتريك باز و بس��ته مي شود بنابراين 
احتمال نفوذ و ورود هرگونه فرد ناشناسي به خانه 

را غيرممكن مي كند.
البته تنها س��رقت دزدان نيست كه امنيت خانه 
مردم را تهديد مي كند، بلكه آتش سوزي، انتشار 
گاز مونوكسيد كربن و حتي سوءاستفاده هكرها 
و مجرمان سايبري از ش��بكه اينترنت بي سيم 
واي فاي نيز امنيت خانه مردم را به ش��دت تحت 
تأثير قرار مي دهد. بنابراين يكي ديگر از گجت هاي 
هوش��مند خانگي كه به منظور تأمين امنيت و 
سالمت خانه كاربران مورد استفاده قرار مي گيرد، 
ترموستات و سيستم  اطفاي حريق هوشمند است 
كه هنگام افزايش دماي ناگهاني و بوي دود و آتش، 
روشن و فعال سازي شده و از تخريب خانه و وسايل 

خانه كاربران جلوگيري به عمل مي آورد.

حذف قابليت آزاردهنده 
واتس آپ

فايو مك | واتس اپ يكي از قابليت هاي آزاردهنده 
مربوط به تشكيل گروه هاي مختلف در اين برنامه 
را حذف كرد تا ديگر هر كسي نتواند افراد مختلف را 
بدون اجازه به گروه مدنظر خود اضافه كند.  تا پيش 
از اين هر كسي كه شماره تلفن همراه فرد ديگري 
را در اختيار داشت، مي توانست بدون كسب اجازه، 
وي را به عضويت هر گروهي در آورد. به بيان ديگر 
هيچ ساز و كاري براي كسب موافقت افراد در نظر 
گرفته نشده بود و اين مساله موجب نقض گسترده 
حريم شخصي افراد مي شد. واتس آپ اعالم كرده 
اين وضعيت را تغيير خواهد داد تا مش��خص شود 
چه افرادي مي توانند بدون كس��ب اجازه سايرين 
را به عضويت گروهي درآورند و چه كس��اني بايد 
بابت اين كار از اش��خاص اجازه بگيرند. از اين پس 
س��ه بس��ته بندي در اين زمينه اعمال مي شود و 
كاربران واتس آپ مي توانند سه گزينه هيچكس، 
افراد موجود در فهرست تماس و همگان را انتخاب 
كنند. در صورت اعمال محدوديت تنها  ارس��ال 
لينك دعوت به عضويت ممكن است و اين لينك در 
صورت عدم استفاده بعد از 7۲ ساعت از كار مي افتد. 
تنظيمات مربوطه از طريق مسير تنظيمات، حساب 
شخصي، حريم شخصي و گروه ها در دسترس است. 
قرار اس��ت اين خدمات ظرف چند هفته آينده در 

دسترس همه كاربران واتس آپ قرار بگيرد.

پارچه اي كه الكتريسيته توليد 
مي كند

پي س�ي ورلد | دو شركت يك چادر كمپينگ 
اب��داع كرده اند كه ن��ور خورش��يد را جمع آوري 
مي كند. پارچه اين چادر ۱۲۰ وات الكتريس��يته 
به ازاي ه��ر متر مرب��ع توليد مي كند. ش��ركت 
ن��روژي Trapon Solar با همكاري ش��ركت 
سوئديMidsummer AB نخستين پارچه 
چادر كمپينگ دنيا را ابداع كرده اند كه مي تواند 
 انرژي خورش��يد را جم��ع آوري كند. ش��ركت

 Midsummer سلول هاي خورشيدي سبك و 
نازك توليد مي كند. اين سلول ها روي پارچه هاي 
چادر كمپينگ لمينيت ش��ده اند. اين پارچه در 
ش��ركت Trapon Solarتوليد مي ش��ود. اين 
سلول ها س��بك هس��تند و وزن چادر را افزايش 
نمي دهند. اين پارچه مخصوص حدود ۱۲۰ وات 

الكتريسيته به ازاي هر متر مربع توليد مي كند.

گوگل داپلكس با گوشي هاي 
بيشتري سازگار مي شود

ورج| گوگل قصد دارد خدمات داپلكس خود را از 
طريق گوشي هاي هوشمند بيشتري در دسترس 
عالقه مندان قرار دهد تا كاربران بتوانند فرآيند رزرو 

رستوران را به طور خودكار انجام دهند.
اين خدم��ات ه��وش مصنوع��ي ابت��دا از طريق 
گوشي هاي پيكسل ۳ و پيكسل ۳ ايكس ال در ماه 
دسامبر عرضه شد. سپس از ماه مارس تمامي كاربران 
گوشي هاي پيكسل توانستند از آن بهره مند شوند. در 
ادامه، گوگل اعالم كرده خدمات يادشده را در اختيار 
كاربران تمامي گوشي هاي اندرويدي و اي او اس قرار 
مي دهد. كاربران مي گويند داپلكس از طريق گوشي 
گالكسي اس ۱۰ پالس در دسترس قرار گرفته است. 
گوگل قباًل اعالم كرده بود خدمات يادشده با نسخه 
۵ سيستم عامل اندرويد و نس��خه هاي بعد از آن و 
همين طور تمامي آيفون هاي مجهز به نرم افزار گوگل 
اسيستنت سازگاري دارد. اين خدمات كه به گوشي 
امكان مي دهد به طور خودكار با رستوران مدنظر كاربر 
تماس گرفته و زماني را براي صرف شام ذخيره كند، 
فعاًل تنها در ۴۳ ايالت امريكا در دس��ترس است، اما 
قرار است در آينده در برخي نقاط ديگر اين كشور هم 
قابل استفاده باشد. گوگل داپلكس از هوش مصنوعي 
بسيار پيشرفت هاي برخوردار است و صداي پخش 
شده از آن در زمان تماس با رستوران هاي مختلف 
تا بدان حد با صداي انسان شباهت دارد كه معمواًل 
متصديان رستوران ها متوجه نمي شوند تماس گيرنده 

ماشين بوده يا انسان.

روابط عمومي وزارت ارتباطات| رييس س��ازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي اب��راز اميدواري 
كرد با تمهيداتي كه انديشيده خواهد شد سال جاري 
قيمت اينترنت هم در حوزه اينترنت ثابت و هم موبايل 

افزايش پيدا نكند.
حسين فالح جوشقاني درباره گاليه هميشگي كاربران 
اينترنت در ايران چ��ه اينترنت ثابت و چه تلفن همراه 
يعني قيمت استفاده از اينترنت و اينكه آيا واقعًا قيمت 
اينترنت در ايران در مقياس جهاني گران است يا خير 
گفت: در مقياس جهاني ايران ارزان ترين قيمت اينترنت 
را دارد. بنابراين قيمت اينترنت ايران، ارزان تر از ميانگين 
جهاني هم در حوزه اينترنت ثابت و هم در حوزه اينترنت 
موبايل است. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي اف��زود: اما يك واقعيتي وجود دارد و آن اينكه 
مردم بر اس��اس درآمد و وضعيت اقتصادي خودشان 
معتقدند كه قيمت اينترنت در ايران گران است، در مقابل 
اپراتورها با توجه به هزينه هاي باالي سرمايه گذاري و 
نگهداري معتقدند كه قيمت اينترن��ت در ايران ارزان 
اس��ت. فالح ادامه داد: بر اين اس��اس يك عدم توازني 

ميان خواس��ته هاي كاربران اينترنت و ارايه دهندگان 
خدمات اينترنت يعني اپراتورها وج��ود دارد و در اين 
ش��رايط ما به عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي موظف هستيم كه يك نوع 
توازن برقرار كنيم. معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: 
از نقطه نظر بررسي هاي اقتصادي، قيمت اينترنت در 
ايران با توجه به فضاي رقابتي حاكم ميان اپراتورها، باال 
نيست چراكه مثاًل در حوزه موبايل اپراتورها مي توانند هر 
گيگابيت بر ثانيه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به 
فروش برسانند. اين در حالي است كه در راستاي فضاي 
رقابتي ميانگين قيمت ه��ر گيگابيت بر ثانيه ۳.۵ تا ۴ 
تومان است. در حوزه اينترنت ثابت كه قيمت به مراتب 
پايين تر هم هست. وي افزود: با مصوبه ۲۶۶ كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات كه تأكيد دارد ارايه كنندگان 
خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت ثابت از طريق 
فناوري هاي س��يمي )اعم از سيم مس��ي و فيبر( بايد 
جداول تعرفه اي خود را مبتني بر س��رعت و به صورت 
غير حجمي )Connection based( تنظيم كنند 
وضعيت بهتر هم ش��ده است و مردم باكيفيت بهتري 

س��رويس هاي خود را در اختيار مي گيرند. فالح ادامه 
داد: تمام ت��الش وزارت ارتباطات و س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي به عن��وان رگوالتوري يا 
مقررات گذر اين اس��ت كه قيمت ه��اي ارايه خدمات 
اينترنت توس��ط اپراتورها ازآنچه اكنون ارايه مي شود 
باالتر نرود. در همين راس��تا همه هدف ما اين است كه 
هزينه هاي اپراتورها را كاه��ش دهيم. وقتي هزينه ها 
كاهش پي��دا كند، مي توان مان��ع افزايش قيمت ارايه 
خدمات آنها شد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وعده 
كاهش قيمت اينترنت را خواهد داد يا خير گفت: من 
چنين وعده اي را نمي توانم بدهم، بااين حال هم اكنون 
تمام سعي و توانمان كه آقاي جهرمي هم روي آن تأكيد 
دارند اين است كه در شرايط فعلي، خدماتي كه به مردم 
مي شود باقيمتي متناسب باشد. فالح در ادامه درباره 
برنامه هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
براي تحقق وعده دستيابي به تكنولوژي ۵G در سال 
جاري گفت: هدف گ��ذاري كه در دنيا براي تكنولوژي 
۵G تعيين كرده اند تجاري س��ازي و بهره برداري انبوه 
آن در سال ۲۰۲۰ است. آقاي وزير هم حركت به سمت 

اين تكنولوژي را براي امس��ال هدف گذاري كرده اند. 
ما هم بايد براي رس��يدن به آن هدف تالش كنيم كه 
چند اقدام ني��از دارد. وي تصريح كرد: اين باندها براي 
شبكه موبايل بسيار ارزشمند هستند چراكه زير يك 
گيگاهرتز هستند و ضريب نفوذ بااليي دارند به همين 
دليل استفاده از باندهاي 7۰۰ و 8۰۰ مگاهرتز مي تواند 
هزينه هاي سرمايه گذاري اپراتورها را با توجه به ظرفيت 
پوشش ۵ برابري تا يك سوم كاهش دهد؛ بنابراين بالطبع 
ما هم بايد به اين سمت برويم تا از باندهاي 7۰۰ و 8۰۰ 
استفاده كنيم. اين باندها در حال حاضر آزاد هستند و 
صداوسيما هم از آن استفاده هم نمي كند اصاًل لزومي 
هم ندارد استفاده كند چون پخش صداوسيما ديجيتال 
شده است. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي ادامه داد: از طرفي حس��ب قانون مدير طيف 
فركانسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
است؛ آن هم مدير نه مالك طيف. طيف فركانسي جزو 

اموال عمومي است و مالك آن مردم هستند. 
بالطبع دولت ب��ه نمايندگي از م��ردم تنها موظف به 
مديريت اين اموال است. وي افزود: بااين حال سازمان 
صداوسيما مدعي است باندهاي فركانسي متعلق به اين 
سازمان اس��ت. درحالي كه هيچ نهادي اعم از دولتي و 
خصوصي صاحب و مالك هيچ باندي نيست. ما مالك 
نداريم تنها بهره بردار طيف فركانس��ي داريم. ايرانسل 

و همراه اول و س��اير اپراتورها هم اگ��ر باندهايي را در 
اختياردارند تنها بهره بردار آن هستند و نمي توانند خود را 
مالك باند بنامند.معاون وزير ارتباطات ادامه داد: از سوي 
ديگر س��ازمان تنظيم به عنوان مدير طيف فركانسي، 
نيازهاي صداوس��يما را هم برآورده ك��رده و مي كند و 
آمادگي هم وجود دارد هر نوع نياز »واقعي« صداوسيما 

براي پخش همگاني را برآورده كند.
فالح تصري��ح كرد: اين موضوعي اس��ت كه تبديل به 
مناقشه ش��ده اس��ت و ما معتقديم اين باندها بايد در 
اختيار توسعه شبكه هاي ICT قرار بگيرد. اگر اين باندها 
در آغاز ارتقاي نسل ۴ در اختيار اپراتورهاي موبايل بود 
بالطبع مي توانستيم سرعت توسعه دسترسي را تا مناطق 
دورافتاده و كمتر برخوردار و روستاها چند برابر كنيم و 
اصاًل نياز نبود وارد مباحث USO شويم و منابعي كه االن 

صرف مي شود صرف بهبود كيفيت مي شد.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با تأكي��د بر اينكه اص��اًل قصدمان جدل و مناقش��ه با 
صداوسيما نيست گفت: تالش داريم اين موضوع را بر 
مبناي قانون حل وفصل كنيم بر همين اساس نامه اي 
خطاب به رييس جمهور نوشتيم و ايشان هم نامه را به 
ش��وراي عالي امنيت ملي ارجاع داده اند و منتظريم تا 
فرآيندهاي تصميم گيري طي شود تا بهترين تصميم 

به نفع مردم گرفته شود.

قيمت اينترنت در سال جاري تغيير نمي كند 
كاربر



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( خبر داد؛

رييس مجلس دهم در خوزستان:

پرداخت خسارت به خانه هاي روستايي سيل زده خوزستان

تجاوز به حريم رودخانه ها جدي گرفته شود

گروهبنگاهها|
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( گفت: به 
خانه هاي آسيب ديده روس��تايي استان خوزستان تا 
س��قف ۳۵ ميليون تومان از طرف بيمه طرف قرارداد 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( خس��ارت 

پرداخت خواهد شد.
محمد مخبر پس از بازديد از نقاط س��يل زده اس��تان 
خوزستان و گفت وگو با مردم اين مناطق، اظهار كرد: 
۱۴۰ هزار خانه روستايي استان خوزستان توسط بيمه 
طرف قرارداد بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
قبال  بيمه ش��ده  و تا س��قف ۳۵ ميليون تومان نيز به 
خانه هاي آسيب ديده از طرف بيمه خسارت پرداخت 

خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه سه قرارگاه »خدمت رساني به مردم 
در شرايط بحران« در شمال و جنوب خوزستان توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( راه اندازي شده است، اظهار 
كرد: اين قرارگاه ها تاكنون اقدام به توزيع اقالم ضروري 

مورد نياز مردم سيل زده كرده اند.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( با بيان اينكه دستور 
تهيه علوفه به ميزان يك هزار تن براي دام هاي مردم 
مناطق س��يل زده در الهايي، شعيبيه و كارون را صادر 
كرده است، تصريح كرد: ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
تاكنون از ۱۱۴ دستگاه ماشين آالت از قبيل كمپرسي، 
لودر، بي��ل مكانيكي و قايق نيز ب��راي كمك به مردم 

سيل زده استفاده كرده است.
مخبر افزود: بنياد اجتماعي احساِن بركت ستاد اجرايي 
فرمان ام��ام )ره( هم اقدام به ارس��ال دو واحد درماني 
س��يار در قالب كاروان هاي سالمت احسان به مناطق 
س��يل زده كرده اس��ت كه تاكنون ۷ هزار نفر از مردم 
ش��ريف خوزس��تان را مورد درمان و ده ها قلم دارو را 

به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده اس��ت. وي 
درباره كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
در مناطق سيل زده لرستان گفت: در زمينه تأمين اقالم 
ضروري ۳۵ هزار آب معدني، ۶۵ هزار كنسرو، ۵۰ هزار 
بسته نان لواش، يك تن خرما، ۶۰ هزار عدد گوني، ۲هزار 
پتو، ۲ تن شيرخشك، روزانه ۴ هزار غذاي گرم، ۴ هزار 
بسته لوازم بهداشتي و تعداد مورد نياز چادر، بيل، بادگير 
و چكمه بين مردم سيل زده توزيع شد؛ همچنين فردا 

يك هزار تن خوراك دام توزيع مي شود.

   اع�زام ۸۰۰ جهادگ�ر ب�راي امدادرس�اني
 به مناطق سيل زده

س��تاد اجرايي فرمان امام براي امدادرس��اني به مردم 
سيل زده به س��ازماندهي ۸۰۰ جهادگر همكار با اين 
نهاد و اعزام ۵ درمانگاه س��يار س��المت احسان به اين 

مناطق پرداخت.
بنياد احسان س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
در پي بروز وضعيت بحراني در مناطق سيل زده ايالم، 
لرستان و خوزستان، ۶ پايگاه امدادرساني در مناطق 

سيل زده راه اندازي كرد.
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد اجتماعي احسان در 
همين زمينه با بيان اينكه »ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( با پشتيباني اين قرارگاه هاي مردمي فقط در 
۲۴ ساعت گذشته بيش از ۱۵۰ هزار كنسرو، ۱۰۰هزار 
بطري آب معدني، ۵۰۰۰ تخته پتو، ۳۰۰۰ كيلو خرما، 
چادر، انواع چكمه و بادگير و انواع لوازم بهداش��تي به 
مناطق س��يل زده خوزس��تان، ايالم و لرستان ارسال 
كرده است«، گفت: از امروز عالوه بر درمانگاه فعال در 
گميشان استان گلس��تان، دو درمانگاه سيار سالمت 
احسان در استان خوزستان و دو درمانگاه سيار ديگر در 

استان لرستان پزشكان جهادي به بيماران اين مناطق 
سيل زده خدمات دارويي و درماني براي بيش از ۵۰ هزار 

بيمار ارايه مي دهند.
وي افزود: بنياد احس��ان ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( هم اكنون بيش از ۵۰ گروه فعال جهادي در 

مناطق سيل زده خوزستان، لرستان، ايالم و گلستان 
را با حضور بيش از ۸۰۰ جهادگر س��ازماندهي كرده و 

مشغول خدمت رساني به مردم است.
وي در پاي��ان تاكيد كرد: س��ازماندهي و پش��تيباني 
گروه هاي جهادي از روز ۲۸ اسفند عالوه بر استان هاي 

مذكور در خراسان شمالي، مازندران، فارس و خراسان 
جنوبي نيز با اعتباري بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال به مناطق 
سيل زده خدمت رساني كرده است و اين خدمت رساني 
تا عبور از شرايط بحراني در استان هاي سيل زده ادامه 

خواهد داشت.

»مردم آس��يب ديده در اس��تان هاي سيل زده، نگران 
پرداخت خسارات ناشي از سيل نباشند.« اين عباراتي 
است كه رييس مجلس با استفاده از آنها خطاب به مردم 
سيل زده اعالم مي كند كه دولت و مجلس در كنار آنها 
هستند و به آنها براي بازگشت به زندگي عادي كمك 

مي كنند.
همزمان با آغاز بحران س��يل در اس��تان هاي مختلف 
كشورمان؛ مسووالن نيز تالش كردند تا با حضور ميداني 
در مناطق آسيب ديده، از نزديك در جريان مشكالت 
مردم و برنامه هاي تدارك ديده شده براي عبور از بحران 

قرار بگيرند. 
رييس مجلس دهم يك��ي از چهره هايي بود كه راهي 
استان خوزستان شد تا در جريان راهبردهاي اجرايي 
مسووالن براي مقابله با سيل قرار بگيرد.  علي الريجاني 
با اشاره به وعده پرداخت خسارت ها به مردم سيل زده، 
گفت: مردم اضطراب پرداخت خس��ارت ها را نداشته 
باشند و اين وعده عملي مي شود زيرا مقام معظم رهبري 

اين دستور را دادند.
الريجاني در جلس��ه مديريت بحران خوزس��تان كه 
شامگاه پنجشنبه برگزار ش��د، اظهار كرد: بسياري از 
مطالب و مشكالتي كه عنوان شد در گذشته نيز مطرح 
ش��ده بود. اين موضوع ظرفيت خوبي اس��ت؛ گاهي 
نمايندگان مجلس دهم در خصوص مشكالت عصباني 
مي شوند و نكاتي مي گويند كه از باب خيرخواهي است.

وي تصريح كرد: در روزهاي نخس��ت كه س��يل آمد، 
بيشترين مشكل در گلستان پيش آمد و از نزديك به 
اين منطقه رفتم اما زماني كه در گلستان بودم به ذهنم 
رسيد كه مشكل مهم در خوزستان خواهد بود و تصور 
بر اين بود كه اين آب ها در نهايت به خوزس��تان ختم 
مي شود و در آينده با فاصله زماني در اين استان مشكل 
خواهيم داش��ت كه با آقاي اردكانيان تماس گرفتم و 
گفتم هنوز مشكالت خوزستان ايجاد نشده است اما 
پيش بيني مي كنم در خوزستان مشكل ايجاد مي شود 
و به اين استان برويد و موضوع را مديريت كنيد كه اين 

كار انجام شد.

رييس مجلس شوراي اس��المي عنوان كرد: تشكيل 
كارگروه كارشناسي و استفاده از صاحب نظران در اين 
كارگروه، س��تاد بحران و جلسات مختلف موجب شد 
شدت نگراني ها بسيار كاهش داده شود و در اين زمينه 
موفق عمل شده است و بايد نقاط مثبت نيز ديده شود.

   سيل غيرقابل پيش بيني بود
الريجاني با اشاره به غيرقابل پيش بيني بودن چنين 
حجمي از بارندگي عنوان كرد: وقوع سيل با اين ظرفيت 
قابل پيش بيني نبود؛ در برخي بخش ها پيش بيني شده 
بود كه سال آينده ترسالي خواهيم داشت اما اين حجم 
پيش بيني نشده بود. درست است كه برخي اشكاالت 
وارد اس��ت و رهبري مسائلي را عنوان كردند اما حجم 

حادثه مقداري ما را غافلگير كرد.
وي گفت: فكر مي كن��م اين نشس��ت ها و بحث ها تا 
حدي موفق بوده است. نخست نگران بوديم كه برخي 
شهرهاي خوزستان دچار مشكل مي شوند اما تا اين حد 
مشكل ايجاد نشده است. برخي روستاها مشكل داشتند 
و آب تا حد شهرها رسيد اما مساله كنترل شده است 

كه نشان از مفيد بودن اين جلسات و نشست ها است.
رييس مجلس عنوان كرد: همه دس��ت به دست هم 
داديم تا اين مساله براي مردم بسيار تلخ نشود. از اعضاي 
ستاد بحران، نيروهاي انتظامي، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، ارتش و همه ارگان ها بابت تمام تالش هايي كه 

كرده اند تشكر مي كنم.
 وي با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص پرداخت 
خسارت هاي كشاورزان، دامداران و روستاييان، گفت: 
برخالف دفعه ه��اي قبل كه تخل��ف در وعده ها بود، 
پرداخت خسارت هاي مردم عملي مي شود زيرا مقام 
معظم رهبري دس��تور آن را داده اند. ما بايد مبلغ اين 
كار باش��يم زيرا خودمان ش��نيديم كه رهبر فرمودند 
خسارت مردم پرداخت شود كه حتما اجرايي مي شود. 
الريجاني بيان كرد: نمايندگان مجلس و مسووالن نيز 
بايد پيگير اين موضوع باشند و بايد خودمان مبلغ اين 

موضوع باشيم.
رييس مجلس ده��م عنوان كرد: مقرر ش��ده بود كه 
مبالغي از شنبه پرداخت مي شود كه اين موضوع مويد 
اين است كه در اين راه گام برداشته شده اما هنوز اينكه 

از كدام منبع تأمين شود، مشخص نيست. مشكالتي 
در بودجه سال ۹۸ داش��تيم كه بايد راه حلي براي آن 
ايجاد شود. الريجاني بيان كرد: اگر آب اكنون در دشت 
وارد شده است و برخي روستاها زير آب رفته و خانه ها 
در حال تخريب است، مردم مطمئن باشند خسارت ها 
پرداخت مي شود و اضطراب نداشته باشند؛ در مجلس 
شوراي اسالمي نيز پيگير آن هستيم و كميته اي براي 

اين موضوع تشكيل مي شود. 

   پيشنهاد پرداخت پول گندمكاران
وي عنوان كرد: پيشنهاد ش��د كه پول گندمكاران به 
موقع داده شود كه پيشنهاد خيلي خوبي است و بايد 
در اولويت قرار بگيرد، زيرا اين افراد آس��يب ديده اند. 
همچنين منابعي براي خريد علوفه پيشنهاد داده شده 
است كه بايد مشخص شود كمك ها بالعوض خواهد بود 
يا نه و بعد پيگيري شود. الريجاني ادامه داد: همچنين 
در خصوص كمك هاي اوليه موضوع هايي مطرح شد 
كه پيش��نهاد مي دهم بايد نخست بخشي از كمك ها 
درست و به موقع دست مردم برسد و بخشي نيز براي 
پيش بيني شرايط آينده باشد. بايد كمك ها انضباط داده 
شوند؛ استاندار جايي را محور قرار دهد تا تقسيم كار شود 
و كمك ها درست به دست مردم برسد و اگر كمبودي 
باشد، پيگيري مي كنيم. وي تصريح كرد: درمورد صدور 
مجوز كشت تابستانه نيز بايد پيگيري شود و وزارت نيرو 

در اين راستا كمك كند و مزاحمتي ايجاد نشود.
رييس مجلس تصريح كرد: اصل بودجه زيرساخت ها 
نيز مورد قبول است كه بنا شده استانداران پيشنهادات 
خود را بدهند ت��ا جمع بندي و پرداخت ش��ود؛ براي 
زيرس��اخت هايي كه از بين رفتند بايد بودجه اي داده 
شود. الريجاني با بيان اينكه بايد به مساله آب نگرش 
ملي ش��ود، گفت: درست نيست در زمينه آب دخالت 
كنيم. آب مساله مهم و تخصصي است زيرا ايران كشور 
خشكي اس��ت و بايد از اين آب بهترين استفاده شود؛ 
رويكرد وزارت نيرو استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي 
در مصرف بهينه آب است كه اين تصميم درستي است. 

يكي از راه هاي آن سدس��ازي و آبخيزداري است. آب 
براي ايران جنبه حياتي دارد.

   برنامه ريزي براي اليروبي 
الريجاني افزود: جهت اليروبي بايد برنامه روشني ارايه 
شود. حضرت آقا نيز بر اين موضوع تاكيد كردند و بايد 
اين موضوع جدي گرفته شود. وي ادامه داد: همچنين 
برخي جاها در بستر رودخانه نخل كاشته شده است 
كه اين موضوع اشكال دارد و اين موارد موجب مشكل 
مي شوند؛ حريم و بستر رودخانه به وزارت نيرو مربوط 
مي شود و بايد آن را كنترل كند. مسووالن اجرايي و قوه 
قضاييه نيز كمك كنند. تجاوز به حريم رودخانه ها بايد 
طبق نظر وزارت نيرو و جدي گرفته شود.  وي تصريح 
كرد: همچنين در خصوص سدهاي فوتي و فوري بايد 
برنامه اي ارايه شود. همچنين بايد وضعيت تعديل سدها 
در روزهاي آينده در نظر گرفته ش��ود تا مشكل ايجاد 
نشود.  الريجاني گفت: مبناي ما بايد به گونه اي باشد 
كه ايران خشك است و مطالعات نيز اين موضوع را نشان 
مي دهد. اينكه يك دوره يك ساله ترسالي داشتيم، نبايد 
موجب تغيير رفتارمان شود. رييس مجلس دهم بيان 
كرد: پيشنهاد مي كنم نمايندگان مجلس در دوره هاي 
حساس در ستادهاي تهديدهاي آبي شركت كنند و اين 
موضوع مي تواند تاثيرگذار باشد. اينكه در سطح مجلس 
نيز كميته اي براي چنين مسائلي تشكيل شود، پيگيري 
مي شود. الريجاني گفت: مقام معظم رهبري نيز نكته اي 
فرمودند و آن اين است كه براي پيشگيري بيشتر فكر 
كنيم. مردم روستاها بسيار مستاصل شده اند و خانه ها 
ومزارع شان زير آب رفته كه اين موضوع ساده نيست و 
نگران كننده است و بيش از هر چيز بايد بر اين بخش ها 

تمركز كنيم.
وي ادامه داد: اولويت نخست ما عبور از بحران است اما 
بايد جايگاهي براي تفكر باش��د تا اين آسيب ها تكرار 
نشود كه اكنون نيز اين تفكر موجود است و رهبر بر اين 
موضوع تاكيد كرده اند و اميدواريم به نتايجي برسيم كه 

در آينده از اين ضعف ها نداشته باشيم.

آغاز پرداخت غرامت 
كشاورزان سيل زده

خوزس�تان|قائم مق��ام 
صندوق بيمه كش��اورزي 
گف��ت: نخس��تين مرحله 
پرداخت غرامت كشاورزان 
خس��ارت ديده س��يل در 
گلس��تان از روز پنجشنبه 
آغاز ش��د. به گزارش ايلنا، 
محمدابراهيم حس��ن نژاد با بيان اينكه به بهره برداران 
بخش كش��اورزي كه محصوالت ش��ان را بيمه كرده 
بوده اند خسارت پرداخت مي شود، گفت: طبق قولي كه 
داده بوديم اولين فقره پرداخت از مرحله اول به كشاورزان 
پرداخت ش��د. وي افزود: بيش از ۷۱ هزار مورد غرامت 
خسارت ديدگان در ۱۶ اس��تان كشور تاكنون توسط 
كارشناسان، ارزيابي شده و تالش مي كنيم در كوتاه ترين 
زمان خسارت مابقي اراضي و واحدهاي توليدي را نيز 
ارزيابي كنيم. حس��ن نژاد تاكيد كرد: ميزان خسارات 
پرداختي به سيل زدگان مطابق با تعهدات بيمه نامه هايي 

كه از ما خريداري كرده اند محاسبه و پرداخت مي شود.
قائم مقام صندوق بيمه كش��اورزي با بيان اينكه حجم 
خسارات باال است، گفت: تا امروز بيش از ۳۰۰ ميليارد 
تومان از خسارت جمع بندي شده   و اين ارزيابي همچنان 

ادامه دارد.

خسارت 2 ميلياردي »سيل« به 
تاسيسات مخابراتي كرمانشاه
كرمانش�اه|مديرعامل 
مخابرات استان كرمانشاه 
برآورد اوليه خسارت سيل 
به تاسيسات مخابراتي استان 
را بيش از دو ميليارد تومان 

اعالم كرد.
مسيب قباديان در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به خسارت تاسيسات مخابراتي استان در 
سيل اخير، گفت: به دنبال سيل و رانش زمين در برخي 
نقاط استان، مسير فيبر نوري در ۸  نقطه دچار آسيب 
شد. وي با بيان اينكه ساخت راه دسترسي به سايت  هاي 
مخابراتي با شركت مخابرات است، گفت: در برخي مناطق 
نيز راه هاي دسترسي به سايت ها كه عمدتا شوسه هستند 
دچار آسيب شدند. مديرعامل مخابرات استان كرمانشاه 
افزود: با احتساب آسيب هايي كه به دكل هاي مخابراتي و 
مسيرهاي فيبرنوري استان وارد شده، در مجموع برآورد 
اوليه حاكي از خسارت دو ميليارد توماني تاسيسات و 
تجهيزات مخابراتي استان در سيل اخير است. قباديان 
با بيان اينك��ه ارزيابي هاي دقيق تر همچنان ادامه دارد 
گفت: خوشبختانه آسيب هايي كه به خطوط فيبرنوري 
و بر مسيرهاي ارتباطات راديويي وارد شد، مشكل جدي 

در شبكه ارتباطي استان ايجاد نكرد.

 خوزستان معين ايالم
در سوخت رساني شد

خوزس�تان| مدي��ر 
ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي منطقه 
خوزستان )اهواز( گفت: 
خوزستان به عنوان استان 
معين ايالم در س��وخت 
رساني به مناطق سيل زده 
اين استان تعيين شده است. نعمت اهلل نجفي ديروز 
در گفت وگو با ايرنا افزود: براي تامين سوخت مورد 
نياز ش��هرهاي س��يل زده ايالم در ۲روز اخير يك 
ميليون و ۲۵۰هزار ليتر بنزين و ۱۰۰هزار ليتر نفت 
سفيد از انبار سوخت نظاميه اهواز ارسال شده است. 
او گفت: با توجه به اينكه بخش مهمي از س��وخت 
مورد نياز مناطق سيل زده ايالم در شرق اين استان 
از لرستان تامين مي شد و هم اكنون امكان رساندن 
سوخت از مس��يرهاي زميني به مناطق سيل زده 
ايالم وجود ندارد تا خروج از مرحله بحران، سوخت 
مورد نياز از اهواز ارس��ال خواهد شد.  مدير شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خوزستان )اهواز( 
در ادامه افزود: مرحله جديد ارسال سوخت مورد نياز 
به مناطق سيل زده شرق استان ايالم از روز جمعه با 

محموله ۶۰۰هزار ليتري بنزين شتاب گرفت.

  معرفي مقصران  
بروز سيل شيراز

س��خنگوي  ف�ارس| 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
با بيان اينكه مماش��اتي در 
معرفي مقص��ران و عامالن 
بروز سيل شيراز نخواهيم 
داشت، گفت: دست كاري و 
دخالت هاي انساني در مسير 
سيل از عوامل بروز حادثه سيل شيراز محسوب مي شود و 
عوامل طبيعي مانند بارندگي باعث بروز چنين حادثه اي 
نشده است. بهرام پارسايي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه 
بي ش��ك مقصراني در حادثه سيل شيراز وجود دارند ، 
گفت: با توجه به اينكه شيراز در طول سال هاي گذشته 
و پرباران س��ابقه چنين اتفاق ناگواري را نداشته است 
بنابراين عواملي مانند سوء مديريت و عوامل انسانى و.... 
باعث بروز حادثه تاسفبار سيل شد. سخنگوي كميسيون 
اصل ۹۰ با اشاره به اينكه تمام مسووالن در روزهاي اول 
درگير موضوع سيل بودند، ادامه داد: با توجه به اينكه بنده 
بازديدهاي ميداني از مناطق سيل زده داشتم بنابر اين 
طبق هماهنگي كه رييس و اعضا هيات رييسه كميسيون 
اصل ۹۰ مجلس داش��تند مقرر شد به عنوان نماينده 
كميسيون اطالعات اوليه حادثه را جمع آوري و گزارش 

اوليه حاصل از آن را به كميسيون ارايه دهم.

فعاليت ۳۸۵ دستگاه 
ماشين آالت قرارگاه خاتم

لرستان| فرمانده قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء )ص( 
ظرفي��ت  ب��ا  گف��ت: 
۳۸۵دستگاه ماشين آالت 
و ۷۰۰ني��روي انس��اني در 
خدمت مردم مناطق سيل 

زده كشور هستيم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سعيد محمد ديروز در بدو 
ورود به لرستان اظهار داشت: اولين واحد هاي مهندسي 
كه به محل وقوع حادثه رسيدند مجموعه قرارگاه خاتم 
بودند. محمد با اشاره به اينكه البته احداث سد هايي كه  
سپاه و قرارگاه انجام داد و خيلي هم توسط افراد ناآگاه 
و مغرض مورد حمله ق��رار گرفت، مثل كرخه، گتوند، 
كارون ۴ و كارون ۳، اين هاس��ت كه خوزستان را حفظ 
كرده اگرنه حدود ۱۸ هزار مترمكعب در ثانيه آب روي 
خوزس��تان آمده بود، گفت: امروز با حداقل خسارت از 

سيالب عبور مي كنيم.
وي با بيان اينكه در لرستان هم از ساعات اوليه درخواست 
شد در بحث جاده سازي كمك كنيم، هم آقاي اسالمي 
وزير راه تماس گرفتند درخواست كردند امكانات گسيل 
شود، تصريح كرد: قباًل منطقه بروجرد و خرم آباد را به ما 

داده بودند و تقسيم بندي شده بود.
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بهره باالي بانكي سد محكمي 
در برابر رونق توليد در كشور

اصفه�ان| امام جمعه اصفهان معتقد اس��ت: 
بهره هاي باالي بانكي سد محكمي در برابر رونق 

اقتصادي كشور است.
نماينده ولي فقيه و ام��ام جمعه اصفهان گفت: 
بانك هاي خصوصي فرمان فعاليت هاي اقتصادي 
را از دست دولت خارج كرده اند و بايد براي رسيدن 
به رونق اقتصادي نظام بانكي كشور را تغيير داد .

آيت اهلل يوسف طباطبايي نژاد همچنين با اشاره 
به سيل اخير در كش��ور و حجم باالي خسارات 
وارده به منازل و زير ساخت هاي مناطق سيل زده 
افزود: دولت به تنهايي قادر به جبران خس��ارات 
حاصل از سيل هاي اخير در كشور نيست و مردم 
و خيران بايد به ياري شهرها و روستاهاي سيل 

زده بشتابند.

كشف ۵۵۰ هزار ليتر گازوييل 
قاچاق در مرزهاي آبي جاسك

بندرعباس|جانش��ين درياباني هرمزگان از 
انهدام يك باند قاچاقچيان خارجي س��وخت در 
استان خبر داد. سرهنگ سهراب سجادي با اشاره 
به اينكه يك باند قاچاقچي خارجي س��وخت در 
مرزهاي آبي اس��تان منهدم شد، تصريح كرد: از 
اين باند ۵۵۰ هزار ليتر گازوئيل قاچاق در مرزهاي 
آبي جاسك كشف شد. وي با اشاره به اينكه اين 
باند قاچاق خارجي، سوخت قاچاق را از لنج هاي 
داخلي خريداري و قاچاق مي كردند، گفت در اين 
خصوص ۹ تبعه خارجي دس��تگير شدند و يك 

فروند شناور يدك كش نيز توقيف شد.

خسارت بيش از ۷۶۰ ميليارد 
ريالي به كشاورزي اصفهان

اصفهان|باران هاي سيل آس��ا به كش��اورزان 
استان اصفهان بيش از ۷۶۰ ميليارد ريال خسارت 

وارد كرده است
بنابر اعالم روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان اصفهان، در پي بارش هاي سيل آساي 
اخير و جاري شدن سيالب در استان، اين ميزان 
خسارت به برخي از كانال هاي آبرساني، جاده هاي 
بين مزارع، شبكه هاي آبياري، توليدات دام، طيور 

و شيالت، باغات و مزارع زراعي وارد شده است.
در اي��ن م��دت بيش��ترين خس��ارت ها در 
شهرس��تان هاي س��ميرم، بويين مياندش��ت، 
فريدون شهر، شهرضا و دهاقان گزارش شده است.

مسووالن سازمان كشاورزي استان اعالم كردند؛ 
خسارت كشاورزان استان در روزهاي آينده پس 

از بررسي برآورد، پرداخت خواهد شد .

معدوم سازي ۶۵ تن 
موادغذايي غيربهداشتي

بوش�هر|رييس ش��بكه بهداش��ت و درم��ان 
شهرستان دير گفت: بازرسان بهداشت محيط 
شهرستان دير طي سال گذشته بيش از ۶۵ تن 
موادغذايي فاس��د، تاريخ  مصرف گذشته و فاقد 
مجوزه��اي الزم از وزارت بهداش��ت را توقيف و 
معدوم  كردند. احمد آخوندي با اشاره به اهميت 
نقش كارشناسان بهداشت محيط در حفظ و ارتقاء 
سطح سالمت جامعه، اظهار داشت: اقدامات به  
موقع كارشناسان بهداشت محيط شهرستان دير 
طي بازديدهاي روزانه در سطح عرضه و كشف اين 
حجم از مواد غذايي فاسد و جلوگيري از توزيع آن، 
نقش بسزايي در حفظ سالمت عموم مردم داشته 
اس��ت. وي افزود: در س��ال ۹۷ بيش از ۱۰هزار 
و ۵۰۰بازرس��ي توسط كارشناس��ان بهداشت 
محيط از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي صورت 
پذيرفت كه در نتيجه اين بازرس��ي ها ۶۵هزار و 
۵۵۰كيلوگرم مواد غذايي اعم از مواد غذايي فاسد، 
تاريخ  مصرف گذش��ته و فاقد مجوزهاي الزم از 

وزارت بهداشت كشف و معدوم شد.

ويژه

پيام رييس هيئت مديره 
شرکت سامسونگ به 
کارفرمايان کوجووار

ل��ی کان ه��ی رييس هيئ��ت مديره ش��رکت 
سامس��ونگ به مناس��بت هفته »صنعت بومی 
آسيا« در پيامی ضمن نامگذاری »محله کوجووار 
تبريز« با عنوان »يک نمونه موفق در صنعت بومی 
آسيا« خطاب به صاحبان صنايع و توليدکنندگان 

کوجووار اعالم کرده است.
»توصيف موفقيت های ش��ما را از اساتيد بزرگ 
دانش��کده مديريت صنعتی ش��نيده ام. شما در 
راهی حرکت می کنيد که سال ها پيش ما آن را 

تجربه کرده ايم«.
ايشان در بخش ديگر اين نامه نوشته اند »اواخر 
امسال يک تيم پژوهشی جهت مطالعه ميدانی 
و بررس��ی زمينه های همکاری به منطقه ارسال 
خواهد شد. اميدواريم اين سفر موجب رونق بيشتر  
صنعت بومی کوجووار و نيز گس��ترش فرهنگ 
توليد بومی در آسيا بشود«. در پايان اين نامه آمده 
است: »بی گمان با تالش مستمر پيروز خواهيد 
شد. فراموش نکنيد که موفقيت های بزرگ با يک 
گام کوچک ولی پيوسته آغاز می شود. برای همه 

شما آرزوی موفقيت دارم«.
اين گزارش حاکی است، کوجووار يکی از محالت 
تاريخی شهر تبريز است که ساکنان آن از چند 
دهه پيش به صورت بومی و محلی اقدام به توليد 
لوازم خانگی )اجاق گاز، کولر، بخاری، يخچال 

و ...( می کنند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بي توجهي به حريم طبيعت عامل اصلي فاجعه سيل در كشور بود 

سيالب سراسري در ايران تاكنون 70 كشته بر جاي گذاشته است 
انتقام طبيعت 

ريحانه جاويدي|
قرار بود پل هاي تازه س��اخته ش��ده، راه ارتباطي عشاير و 
روستاييان لرستان باشند با شهرهاي اطراف، قرار بود خانه ها 
آماده تحويل سال جديد، خانه تكاني شده و آبستن روزهاي 
خوب بمانند، فارس آماده مي شد تا باز هم در راس استان هاي 
ديگر ميزبان گردشگران نوروزي باشد و گلستاني ها منتظر 
بودند تا سبزي بهار شهرهايشان را قلمرو خود كند. كارون 
مي رفت تا عظمتش را به رخ مسافران خوزستان بكشد و 
غروب خورشيد رودخانه را طاليي كند اما 24 ساعت مانده 
به تحويل سال ورق برگشت. همه جا غرق آب شد و رنگ 
گل گرفت. آب آنقدر باال آمد كه كودكان لرستاني از ارتفاعات 
شهر به دنبال خانه هايشان بگردند كه تا سقف غرق در آب 
بودند. ديگر هيچ چيز نبود، نه خانه اي و نه روستايي هر چه 
بود، در برخي روستاهاي كش��ور فقط رودخانه بود، فقط 
آب كه طغيان مي كرد و هر چه س��ر راهش بود به كناري 
مي انداخت و خط را مي شكست. خانه ها به گل نشسته و 
معلوم نيست رد سيل چه زماني از سر و رويشان پاك شود. 
اگرچه اوضاع اس��تان هاي لرستان،  گلستان، خوزستان و 
فارس وخيم است، اما بر اس��اس آمارهاي منتشر شده از 
سوي س��ازمان هواشناسي كشور، 21 استان كشور تحت 
تاثير سيل قرار گرفتند. آمارهاي اورژانس كشور هم حكايت 
از آن دارد كه 70 نفر جان خود را از دست دادند و 791 نفر 

مصدوم شدند. 

     بركناري استاندار گلستان 
سيل گلستان و غيبت استاندار در كشور نيز حاشيه هاي 
زيادي ايجاد كرد. چند روز پس از غيبت مناف هاش��مي، 
استاندار گلستان و در حالي كه ابتدا معاون او اعالم كرد وي 
در روستاها مشغول سركشي به مناطق سيل زده است، در 
حالي كه هاشمي پاسخگوي تماس هاي تلفني و واتساپي 
حتي رييس جمهور نبود، مشخص شد او از بيست و هشتم 
اسفند و در زمان بارندگي هاي شديد، كشور را ترك كرده و 
به سفر خارجي رفته است.او دو روز قبل از تعطيالت نوروز 
به سفر خارجي رفته بود و حاضر نبود با وجود سيالب عظيم 
در اس��تان، پاسخگوي تماس هاي تلفني باشد و به كشور 
برگردد. غيبت استاندار در ش��بكه هاي مجازي هم سر و 
صداي زيادي به پا كرد و باعث عصبانيت رييس جمهور و 
معاون اولش شد. معاون اول رييس جمهور پس از غيبت 
مناف هاشمي در جريان رسيدگي به وضعيت سيل زدگان 

اين استان، او را بركنار كرد. 

    انتصاب عجيب تر 
اس��حاق جهانگيري، بعد از بركناري اس��تاندار گلستان، 
ميرمحمد غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست استانداري گلستان 

منصوب كرد.
غ��راوري معاون نيك��زاد، وزير مس��كن در دولت محمود 
احمدي ن��ژاد بود و در پرونده باغ هايي ك��ه در اين دوره در 
تهران تخريب شد، امضاي او پاي مصوبات كميسيون ماده 5 
ديده مي شد. در همين حال، سيدسلمان ساماني سخنگوي 
وزارت كشور نيز، حكم انتصاب سرپرست جديد استانداري 
گلستان را در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي رسما 
اعالم كرد.بحران سيل هنوز هم فروكش نكرده و خانه هاي 
زيادي زير آبند. پيش بيني هاي هواشناسي نيز حكايت از 
آن دارد كه موج تازه اي از ب��ارش از هفته آينده ايران را در 
برمي گيرد. با اين حال كارشناسان معتقدند اگرچه شدت و 
حجم بارش از عوامل اصلي بروز سيل آن هم با اين وسعت 
و خسارت شد، اما بي توجهي به حريم طبيعت عاملي است 
 كه بحراني ش��دن اوضاع را تشديد مي كند. طبيعتي كه 
در سال هاي سال در جريان توسعه حد و مرزش ناديده گرفته 

شد و حاال قلمرو خود را پس مي گيرد.

    چرا ايران قلمرو سيل شد؟
اگرچه بروز س��يل در وهله نخست ناشي از شدت و حجم 
بارندگي است اما كارشناسان معتقدند عوامل ديگري وجود 
دارند كه سبب شد سيل امسال اينچنين فاجعه آفرين و 
تخريب كننده باش��د. محمد درويش، عضو هيات علمي 
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور درباره اين موضوع 
به تعادل گفت: در 10 روز نخس��ت س��ال جديد، گرگان، 
 خرم آباد،  همدان و ياسوج چهار ش��هري بودند كه در رده 
پرباران ترين شهرهاي جهان قرار گرفتند. اتفاقي كه تاكنون 
خيلي كم رخ داده است بنابراين مي توان گفت كه عامل اصلي 
بروز سيل بارندگي كم سابقه اي بود كه در 10 روز نخست رخ 
داد اما از نقش عوامل ديگر در بحراني شدن وضعيت برخي 
مناطق نبايد غافل ش��د براي مثال در استان فارس و شهر 
شيراز بارندگي به اندازه اي نبود كه بخواهد چنين فاجعه اي 
رقم بزند اما عوامل انسان ساخت و ساخت و ساز در مسير 
رودخانه باعث شد 19 نفر در سيل اين استان جان خود را 
از دست بدهند در حالي كه اگر در زمان شهرسازي به رفتار 

طبيعت توجه مي شد اين اتفاق رخ نمي داد.
او افزود: در استان هاي ديگر هم وضع به همين ترتيب است و 
دخالت  هاي غيراصولي انسان در طبيعت خسارات را سنگين 
كرده است. به حريم سيالبي رودخانه ها تجاوز كرديم و شاهد 

آن هستيم كه بيشترين خسارت هم در همين حريم رخ داده 
است. در شهر معموالن استان لرستان و همچنين پلدختر 
ساخت و سازهايي كه در حريم سيالبي رودها انجام شده، 
همان منازل و مراتعي است كه امروز زير آب رفته و به مردم 
خسارت زده. مشابه همين رفتار را در حاشيه رودخانه هاي 
كرخه،  كارون،  دز، زهره و جراحي هم داشتيم و مي بينيم 
كه تجاوز به حريم رود باعث شد در جريان سيل اخير 70 
هزار هكتار از اراضي اطراف اين رودها در نتيجه باال آمدن 
حجم آب زير آب رود. مس��وول اين اتفاق وزارت نيرو است 
كه بدون توجه به حريم سيالبي رودخانه ها با ساخت و ساز 
مخالفت نكرده است. بر خالف آنكه در روزهاي اخير برخي 
بر اين باور بودند كه سدسازي مانعي مقابل جريان آب بود 
و به جلوگيري از سيل كمك كرد اما درويش نظر ديگري 
دارد. او درباره اين موضوع بيان كرد: سدسازي ها از مقصران 
ديگر بروز چنين وضعيتي هس��تند چرا كه س��بب شد تا 
احساس امنيت كاذب براي شهرهاي پايين دست سد رخ 
دهد و هشدارها را جدي نگيرند چرا كه تصور مي شد سدها 
مانع رسيدن آب به پايين دست خود مي شوند در حالي كه 
سازندگان سدها هم اذعان دارند كه سد فقط تنظيم كننده 
آب است نه محبوس كننده آن. سد كرخه 2500 مترمكعب 
آب را خارج مي كند اما جلوگيري كننده نيست يا سد دز، 2 
هزار مترمكعب ورودي آب دارد اما 2500 مترمكعب آب از 
اين سد خارج مي شود بنابراين سد سيالب را افزايش مي دهد 
چرا كه در شرايط بحراني آب پشت سدها رها مي شود تا سد 
از خرابي در امان باشد. سد وشمگير هم همين بال را سر آق 
قال و گميشان در استان گلستان آورد. بسياري از مردم آسيب 
ديده در استان گلستان افرادي هستند كه اراضي اطراف سد 
را خريداري كردند اما در جريان سيل و رهاسازي آب از پشت 
سد اين زمين ها زير آب رفت. از طرف ديگر شاهد اين هستيم 
 كه پل هاي تازه س��اخت مانند پل كاكارضا در لرستان كه

3 سال از ساخت آن بيشتر نمي گذشت بر اثر سيل تخريب 
شد و اين نشان دهنده آن است كه مهندسان كشور هيچ 
توجهي به رژيم رودخانه ها و باالترين حجم آب نداشتند 

در حالي كه پل هاي هزار ساله ما همچنان پايدار ماندند.
اظهارات درويش در حالي اس��ت ك��ه داريوش مختاري، 
كارش��ناس مديريت منابع آب درباره سيل در شيراز هم 
ساخت و سازها را عامل اصلي مي  داند. او درباره اين موضوع 
بيان كرد: در دهه 60، تنگ اهلل اكبر در ابتداي شيراز و همجوار 
آثار باستاني دروازه قرآن، امكان هدايت سيالب هاي بزرگ 
را فراهم مي كرد. در دهه 70، همزمان با طرح توسعه آرامگاه 
خواجوي كرماني، اين آبراهه بزرگ از آوارهاي ساختماني پر 
شد و اين وضعيت امروز، خروجي همان اقدامات نسنجيده 
دستگاه شهرداري شيراز بوده اس��ت. او با تاكيد به اينكه 
در س��ال 1386 نيز چنين سيالبي البته با شدت كمتر در 
اين استان تجربه شد، ابراز كرد: چنين رويه هاي نادرستي 
با توسعه شهرك س��ازي هاي غرب شيراز توسط دستگاه 
شهرداري شيراز در دستور كار است.از طرف ديگر نورمحمد 
تربتي نژاد، نماينده مردم گلستان در مجلس شوراي اسالمي 
در جلسه ستاد مديريت بحران اين استان درباره علت بروز 
سيل در آق قال بيان كرد: منظور نكردن آب راه هاي مناسب 
در محل تقاطع رودخانه ها، جاده ها و خطوط راه آهن يكي 
از داليل حبس سيل و آب گرفتگي در شهرستان آق قال و 
ايجاد خسارت به مردم بوده است. از طرف ديگر عدم استفاده 
از اطالعات پيش بيني ها در پيش��گيري از س��يل از سوي 
مسووالن استان هم يكي از عواملي است كه خسارت سيل 
در اين استان را افزايش داد در حالي كه اگر به هشدارها توجه 
مي شد و در مناطق در معرض خطر تحليه صورت مي گرفت 

امروز شاهد خسارت كمتري بوديم.

   برآوردهاي اوليه از خسارت سيل
اگرچه تا اع��الم آمار و ارقام دقيق از ميزان خس��ارت هاي 
سيل به منازل مسكوني، بخش كشاورزي و زيرساخت هاي 
كشور باقي مانده اما برآوردهاي اوليه حكايت از آن دارد كه 
تاكنون لرستان بيشترين خسارت را ديده است. بر اساس 
گزارش منتشر شده از سوي جمعيت هالل احمر، خسارت 
اوليه سيل در استان لرستان 15 هزار ميليارد ريال بوده و به 
72000 واحد مس��كوني در اين استان خسارت وارد شده 
است. از طرف ديگر به گفته مسعود رضايي مديركل بنياد 
مسكن براساس برآورد اوليه حدود 3600 خانه بر اثر سيل 

خسارت ديده اند كه آمار نهايي حدود دو برابر خواهد شد.
همچنين سيل در استان لرستان باعث تخريب 57 پل و 
از بين رفتن 250 كيلومتر راه اصلي و بزرگراه ش��ده است 
و س��يل در استان لرس��تان باعث تخريب 100 درصدي 
55 مدرسه ش��د كه 4 هزار دانش آموز در آنجا مشغول به 
تحصيل بودند. از طرف ديگر بر اساس آخرين برآوردها از 
سوي وزارت جهادكشاورزي بر اثر سيل اخير در استان هاي 
مختلف كشور بالغ بر 4 هزار و 600 ميليارد تومان خسارت 
به بخش كشاورزي وارد شد؛ همچنين 15 هزار رأس دام 
عشاير تلف شدند. محمد موسوي مديركل دفتر مديريت 
بحران و كاهش مخاطرات وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به 
آخرين اقدامات انجام شده توسط وزاتخانه و ميزان خسارات 
وارده به بخش كشاورزي گفت: اين خسارت 34 درصد به 
استان گلستان، 13 درصد خوزستان، 12 درصد مازندران، 

11 درصد لرستان، 6 درصد فارس و 24 درصد باقيمانده به 
11 استان هاي كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياري، اصفهان، همدان، خراس��ان شمالي، سمنان، 
سيستان و بلوچستان، ايالم، كردستان و تهران وارد شده 
است. خسارت سيل اخير 49 درصد به زيربخش زراعت، 
22 درصد به زيربخش آب، خاك و امورزيربنايي، 16 درصد 
به زيربخش باغبان��ي و 13 درصد به زيربخش دام و طيور 
و آبزيان وارد ش��ده است.اين آمار و ارقام در حالي است كه 
اسماعيل نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور اعالم 
آمار را به بعد از فروكش كردن سيل موكول كرد و درباره اين 
موضوع به ايسنا گفت: پس از تثبيت حادثه و فروكش كردن 
سيل و ارزيابي هاي دقيق، ميزان خسارت ها به طور قطعي 
اعالم خواهد شد و البته گزارش ارزيابي مقدماتي به دولت 
ارايه شده است. در حال حاضر اولويت ما ادامه امدادرساني 
در مناطق سيل زده مخصوصاً مناطقي همچون معموالن و 
پلدختر است.نجار با بيان اينكه طبق برآوردهاي اوليه بيش از 
10 هزار مسكن در استان گلستان و 6500 واحد مسكوني در 
مازندران خسارت ديده است، گفت: بنياد مسكن ماموريت 
بازسازي مسكن در گلستان و مازندران را بر عهده دارد. بر 
اساس ارزيابي هاي انجام ش��ده در بخش كشاورزي در دو 
استان گلستان و مازندران نيز 3 هزار و 500 ميليارد تومان 

خسارت وارد شده است.
رييس سازمان مديريت بحران كشور درمورد خسارات ناشي 
از سيل در ديگر استان ها نيز گفت: ميزان دقيق خسارت ها 
پس از بررس��ي ها اعالم خواهد شد اما پيشنهاد اعتبارات 
جبران خسارات ناش��ي از حوادث در 10 استان به هيات 
وزيران ارسال شده است.نجار درباره تخصيص اعتبار براي 
جبران خسارات سيل زدگان و بازسازي مناطق سيل زده نيز 
گفت: اعتبارات ساخت مسكن روستاييان 10 ميليون تومان 
كمك بالعوض و در مجموع 15 ميليون تومان معيشتي با 
كارمزد 4 درصد است. براي جبران خسارت هاي مسكن در 
شهرها 50 ميليون تومان با كارمزد 5 درصد و 12 ميليون 
تومان بالعوض در نظر گرفته شده است. خسارت هاي سيل 
در 21 استان كشور در حالي است كه علي الريجاني درباره 
منبع مالي براي جبران اين خسارت ها گفت: پيش بيني 
نمي كرديم كه در ابتداي سال با اين حجم خسارت در بحث 
سيالب مواجه شويم و بايد منبعي جداگانه از بودجه سال 
98 براي جبران خسارت هاي سيالب كشور در نظر بگيريم.

    سيل به بناهاي تاريخي هم رحم نكرد
هنوز مشخص نيست بناهاي تاريخي كشور چقدر از سيل 
خسارت ديدند اما كمر بسياري از آنها زير بار سيل خم شد. 
مديركل ميراث فرهنگي لرستان با اشاره به خسارت 50 
ميليارد توماني به آثار تاريخي لرستان، از آسيب به بناهاي 
شاخص خبر داد. به گفته او پل هاي كشكان، افرينه، كلهر، و 
پلدختر و نيز پل تاريخي گپ، بر اثر سيالب هاي اخير دچار 
آسيب جدي شده اند كه مهم ترين اين آسيب ها رانش تپه 
قلعه فلك االفالك است.همچنين مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري ايالم هم اعالم كرد: در موج 
اول، بارش ها يك ميليارد تومان به آثار تاريخي خس��ارت 
زد كه بخش��ي از آثار تاريخي ش��امل آتشكده سياهگل و 
گنبد جهانگير، پل تاريخي گاوميشان، مجموعه تاريخي 
چوبين��ه، امامزاده مهدي صالح ماژين، دژ تاريخي ش��يخ 
مكان، آسياب آبي شيخ مكان و شهرتاريخي سيمره و… 
دچار آسيب شدند.»يخچال ميرفتاح« از آثار دوره قاجاريه 
در ش��هر مالير، استان همدان كه در فهرست آثار ملي نيز 
ثبت شده و به تازگي براي افتتاح مرمت شده بود؛ فرو ريخت. 
بخش هاي اصلي پل آجري قاجاري »كن« در استان تهران 

هم بر اثر طغيان رودخانه كن تخريب شد.در خوزستان هم 
سازه هاي آبي شوشتر بيشترين نگراني از تخريب را به نام 
خود زدند. محمدحسين ارسطوزاده، مدير پايگاه ميراث 
جهاني سازه هاي آبي تاريخي شوشتر درباره اين موضوع 
بيان كرد: بايد بتوانيم به سرعت دريچه ها را اليروبي كنيم، 
اگر سيالب بيش از حد تحمل باشد و سطح آب به قدري باال 
بيايد كه از پيش بيني هايي كه براي تحمل سطح آب براي 
اين آثار ش��ده، احتمال خطر و آسيب جدي وجود دارد. با 
اين وجود هنوز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري آمار دقيقي از وضعيت آثار تاريخي در استان هاي 
سيل زده اعالم نكرده است. مديركل دفتر حفظ و احيا بناها 
و محوطه هاي تاريخي معتقد است اطالعات اين سازمان در 
حال بروزرساني بوده و فعال اعالم نمي شود. هادي احمدي 
درباره اين موضوع بيان كرد: پل هاي تاريخي در صف اول 
خسارت ها قرار دارند البته خيلي از اين آثار مقاومت كردند 
كه يكي از معروف ترين آنها پل گاوميشان است.همانطور كه 
مي دانيد مصالح به كار رفته در ابنيه بافت هاي تاريخي خشت 
و گل است. اين مصالح از مقاومت كمي برخوردار هستند. 
بنابراين بخش هاي داراي بافت هاي تاريخي نيز بيشتر از 
بقيه آثار آسيب ديدند.او ادامه داد: از جمله بافت هاي تاريخي 
روستاهاي تاريخي ثبت شده بودند كه گزارش هاي مختلفي 
از آنها دريافت و مناطقي كه امكانپذير بود سركشي و بازديد 
كرديم.عالوه بر اينها خسارت هاي ناچيز تا خسارت هاي 

عمده نيز به كاروانسراهاي تاريخي وارد شده است.
احمدي به نشست تپه فلك االفالك اشاره كرد و گفت: با 
توجه به دستي بودن خاك بستر قلعه فلك االفالك، ميزان 
باالي بارندگي و باال آمدن سطح آب شاهد نشست خاك 
قسمتي از قلعه بوديم كه خطري جدي محسوب مي شود.

با وجود تمام خسارت هاي جاني و مالي كه سيل نوروزي 
به مردم وارد كرد. برخي مسووالن معتقدند بارش ها سبب 
شده تا بحران كم آبي و خشكسالي در كشور تمام شود، آن 
هم اظهارنظر وزير نيرو در روزهاي اخير است كه اعالم كرد 
ايران وارد دوره ترسالي شده است اما كارشناس درباره اين 
موضوع نظر ديگري دارند و معتقدند كه بارندگي ها نبايد 
اين تصور را ايجاد كند كه بحران آب در ايران به پايان رسيد. 

   حال و روز محيط زيست بعد از سيل نوروزي
محمد دروي��ش، عضو هيات علمي موسس��ه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كش��ور درباره اين موض��وع به »تعادل« 
گفت: بارندگي ها براي سرزمين خشك ما موهبت بزرگي 
بود. با وجود تمام خس��ارت هايي كه بارندگي اخير داشت 
شاهد آن هس��تيم كه تاالب هاي كشور بعد از مدت ها آب 
 را لمس كردند. هيرمند پر آب اس��ت و تاالب هورالعظيم

90 درصد ظريفتش پر شده، گاوخوني و بختگان 40 درصد 
افزايش آب داشته و درياچه مهارلو كامال لبريز است. اغلب 
محيط هاي تاالبي كشور وضعيت مطلوبي دارند و بهترين 
 وضع براي درياچه اروميه اس��ت بعد از 10 س��ال بيش از

3 ميليارد مترمكعب آب وارد اين درياچه شده است.
او افزود: اما اين تصور كه فكر كنيم اين آب س��فره هاي آب 
زيرزميني را هم پر كرده كامال غلط است. از نظر علمي به 
ازاي هر يك متر ارتفاع بارندگي به طور متوسط يك چهارم 
آن به س��فره هاي آب زيرزميني نفوذ مي كند.بنابراين در 
 ش��هري مثل تهران در حال حاضر س��طح آب زيرزميني

 120 مت��ر پايين رفته كه براي جبران آن نياز به 400 متر 
بارندگي داريم در حالي كه تمام بارندگي چند روز اخير در 
تهران 260 متر بود. اين وضعيت در فارس وخيم تر است، 
سطح آب زيرزميني در اين استان 350 متر پايين رفته كه 
اگر سفره ها قرار باشد پر شوند نياز به 1500 متر بارندگي 

داريم. بايد قبول كنيم كه ايران ذخيره هزارساله آب خود 
را مصرف كرده و اين خس��ارت ب��ا بارندگي هاي اخير هم 

جبران نمي شود.
اظهارات درويش در حالي است كه مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور با خطرناك خواندن 
شايعاتي همچون پايان خشكسالي و ورود به دوران بيست 
ساله ترسالي به مهر گفت: پربارش بودن تنها يك فصل يا 
حتي كل امسال بيانگر بهبود شرايط اقليمي نيست. موقت 
است و چه بس��ا كه سال بعد، سال بسيار خشكي در پيش 
داشته باشيم و هيچ كس نمي تواند تضمين كند كه سال بعد 
حتي شرايط نرمال داشته باشد.احد وظيفه تأكيد مي كند: 
هر گونه تغيير در اقليم، تغييرات كند است. اينكه امسال يك 
فصل پربارش و س��ال قبل از آن، سالي بسيار خشك بوده 
بيانگر وضعيت كلي اقليم كشور نيست و اينها نوسانات جوي 
است و اقليم ما را نشان نمي دهد. اقليم را بايد در بازه زماني 
بلندتر ببينيم.امدادرساني به مناظق سيل زده نيز با حضور 
نيروهاي هالل احمر، نيروهاي مردمي و همچنين نيروهاي 
نظامي در حال انجام است. البته ساكنان مناطق سيل زده 
نسبت به كندي امدادرساني گله دارند. همچنين با وجود 
وسعت سيل در لرستان، اطالع رساني و امداد در اين استان 

ضعيف تر از گلستان و خوزستان و فارس بود. 

    امدادرساني زميني و هوايي
سخنگوي س��ازمان مديريت بحران با بيان اينكه با ايجاد 
راه هاي فرعي زميني به مناطق س��يل زده استان لرستان 
امدادرساني از طريق زميني و هوايي انجام مي شود، گفت: 
برخي نقاط در استان خوزستان همچنان در حال آماده باش 
هستند.بهنام سعيدي درباره آخرين وضعيت امدادرساني 
در استان لرستان گفت: در استان لرستان تعداد جاده هاي 
فرعي بيشتر شده و بازگشايي به سمت شهرهاي معموالن 
و پلدختر بيشتر شده و امدادرساني هم از طريق زميني و 
هم هوايي به اين مناطق در حال انجام است. او با بيان اينكه 
در حال حاضر آب در مناطق س��يل زده لرس��تان كاهش 
پيدا كرده، ادامه داد: متاسفانه گل والي باقي مانده از سيل 
همچنان در منازل مردم وجود دارد از همين رو سايت هاي 
اسكان اضطراري براي اين افراد در نظر گرفته شده همچنين 
چادر در اختيار افراد قرارداده شده است. سعيدي اظهار كرد: 
امكانات و پك هاي غذايي در حال حاضر به تعداد كافي براي 

اين مناطق پيش بيني شده است.
او درباره آخرين وضعيت استان خوزستان نيز گفت: با توجه 
به اينكه هنوز رهاسازي آب سدها در حال انجام است برخي 
مناطق مانند جنوب كرخه هنوز وضعيت در حال آماده باش 
است و برخي مناطق هنوز در حال تخليه مناطق هستند. 
سخنگوي س��ازمان مديريت بحران افزود: تجهيزات در 
مناطق اضطراري مستقر شده اند و ارودگاه اضطراري نيز 
براي افرادي كه منازل شان را تخليه كرده اند ايجاد شده و 
با تالش نيروهاي مستقر در منطقه خوشبختانه سيالب به 
شهرها نفوذ پيدا نكرده است.رييس سازمان اورژانس كشور 
نيز از اعزام چهارمين تيم ويژه عملياتي اورژانس كشور به 
مناطق پل دختر و معموالن خبر داد. پيرحسين كوليوند، 
با بيان اينكه چهارمين تيم ويژه عملياتي اورژانس كشور از 
تهران به مناطق پلدختر و معموالن اعزام شدند، گفت: اين 
تيم به همراه 10 پزشك و 40 نيروي فوريت هاي پزشكي 
با آمبوالنس، خودرو عملياتي، موتور آمبوالنس و تجهيزات 
كامل به اين دو منطقه اعزام شدند.او در ادامه تاكيد كرد: اين 
تيم نه تنها تا پايان عمليات و برطرف شدن شرايط بحراني، 
بلكه تا زماني كه همه چي��ز به وضعيت عادي بازگردد، در 

منطقه حضور خواهد داشت.
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 تعرفه هاي پزشكي 98 
تصويب شد

دبير شوراي عالي بيمه سالمت از تصويب تعرفه هاي 
خدمات تشخيصي و درماني پزشكي سال 98 خبر داد 
و گفت: بنابر مصوبه هيات دولت، اين تعرفه ها در سال 
جاري، در بخش دولتي بطور ميانگين 10 و در بخش 
خصوصي 13 درصد رش��د خواهد داشت. عليرضا 
اوليايي منش گفت: براي نخستين بار در ساليان اخير، 
تعرفه خدمات تشخيصي و درماني، پيش از آغاز سال 

جديد در هيات دولت به تصويب رسيده است.
او اظهار كرد: در آخرين جلسه هيات وزيران در سال 
97، موضوع تعرفه هاي تشخيصي و درماني مورد بحث 
و بررسي قرار گرفته و در نهايت مصوب شده است كه 
تعرفه ها در بخش دولتي بطور ميانگين 10 و در بخش 
خصوصي 13 درصد رشد داشته باشد و اين مصوبه از 

ابتداي سال جاري قابل اجراست.
بنابراعالم وبدا، وي تاكيد ك��رد: اجزاي تعرفه هاي 
تش��خيصي و درمان��ي مصوب ب��ه تفكيك بخش 
خصوصي و دولتي، به زودي و پس از ابالغ رس��مي 
به اين دبيرخانه، بصورت تفصيلي منتشر خواهد شد.

شناسايي فضاهاي بال استفاده 
در مدارس

معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه به تمام معاونين تربيت بدني ابالغ كرديم 
فضاهاي موجود بال اس��تفاده مدارس را شناسايي 
كنند، گفت: ت��الش داريم دانش آم��وزان دختر در 
فضاي امن، حداقل فعاليت هاي حركتي زميني را به 
راحتي انجام دهند. مهرزاد حميدي با اشاره به اينكه 
يكي از برنامه هاي ما براي سال 98 تحكيم و تعميق 
انجمن هاي ورزشي است، گفت: قصد داريم برنامه 

“حياط پويا “ را به “مدرسه پويا “ تبديل كنيم.
او افزود: ديدگاه ما اين است كه بايد همه جاي مدرسه 
محل تحرك و پويايي دانش آموزان باش��د. معاون 
تربيت بدني و س��المت وزارت آم��وزش و پرورش با 
اشاره به ويژگي هاي طرح مدرسه پويا گفت: ويژگي 
مدرسه پويا اين است كه آن را از حالت كشيدن تصوير 
روي زمين و كف حياط مدرسه به حالت سه بعدي 
تبديل كرده و از ديوارهاي مدرس��ه و ساير امكانات 
موجود نيز اس��تفاده كنيم تا دانش آموزان به انجام 
فعاليت هاي حركتي ترغيب شوند. حميدي افزود: به 
عنوان مثال در صورت امكان مي توان با رعايت مسائل 
ايمني ديوارهاي صخره نوردي يا ميله بارفيكس در 
مدرس��ه نصب كرد. ديوارهاي راهروها جاي خوبي 
هستند كه در آنجا نقوشي طراحي كنيم تا مواقعي 
كه باران و برف مي بارد دانش آموزان بتوانند در داخل 
راهروها از اين تصاوير و حركت ها اس��تفاده و نرمش 
كنند.او با بيان اينك��ه به تمام معاونين تربيت بدني 
ابالغ كرديم فضاهاي موجود بال اس��تفاده مدارس 
را شناس��ايي كنند، گفت: ما مدارسي كه زيرزمين 
داشته باشند را به خصوص در دوره ابتدايي و سه پايه 
اول در صورت امكان تغيير كاربري مي دهيم. معاون 
تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: تالش داريم دانش آموزان دختر در فضاي امن، 
حداقل فعاليت هاي حركتي زميني را به راحتي انجام 
دهند. عالوه بر اين برخي مكان هاي ورزشي مي توانند 
پايگاهي براي محالت شوند كه افراد خارج از ساعت 
مدرسه نيز بتوانند ورزشي را تعقيب كنند و اين يكي از 

كارهاي ويژه اي است كه اخيراً شروع كرده ايم.

روند كند و نامطلوب اجراي 
قانون حفاظت از تاالب ها 

عضو هيات رييسه كميسيون كش��اورزي با انتقاد 
از اينك��ه تاالب هاي جديدي در ح��ال قرار گرفتن 
در فهرس��ت تاالب هاي خش��ك هس��تند، گفت: 
روند اجراي قانون حفاظت از تاالب ها بسيار كند و 

نامطلوب است.
علي محمد ش��اعري با بيان اينكه حدود 50 درصد 
تاالب هاي كش��ور در حال تخريب و خشك شدن 
هستند، گفت: با توجه به مديريت هاي نامطلوب و 
خشكسالي هاي مداوم تاالب هاي كشور به سمت 
خشكي و نابودي پيش رفته اند. عضو هيات رييسه 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي با انتقاد از اينكه تاالب هاي جديدي 
در حال قرار گرفتن در فهرست تاالب هاي خشك 
هستند، افزود: تااالب هاي اروميه، گاوخوني و هامون 
همچنان خشك هستند و اقدام خاصي براي بهبود 

وضعيت آنها انجام نشده است.
نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم 
افزود: روند خشكي تاالب هايي مانند ميانكاله، ميقان، 
گميش��ان و انزلي همچنان ادامه دارد و خشكي و 
كاهش آب موجود در تاالب ها به صورت مشهود ديده 
مي شود و محيط زيست نبايد اجازه دهد تاالب هاي 
جديدي به فهرست تاالب هاي خشك شده اضافه 
شوند. شاعري علت اصلي و مهم خشكي تاالب ها را 
عوامل انساني و طبيعي دانست و به خانه ملت گفت: 
عوامل انساني به دليل سوء مديريت ها، عدم تخصيص 
حقابه تاالب ها توسط وزارت نيرو، عدم كنترل نظارت 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بهره برداري 
بي رويه از تاالب ها توس��ط افراد بومي كه در اطراف 
تاالب ها زندگي مي كنند صورت گرفته اس��ت. او با 
يادآوري اينكه ما قانون حفاظت از تاالب ها را سال 96 
تصويب و ابالغ كرديم، ادامه داد: در حال حاضر به هيچ 
عنوان وزارت نيرو و سازمان حفاظت زيست با خأل 
قانوني مواجه نيستند و اختيارات كامل براي احياي 
تاالب ها در كشور وجود دارد اما متاسفانه اراده كافي 
براي حفظ تاالب ها هنوز در كشور ايجاد نشده است.

اين نماينده مردم در مجلس دهم بر ضرورت اجراي 
قان��ون حفاظت از تاالب ها تاكيد ك��رد و افزود: اين 
قانون بايد به صورت دقيق اجرا شود؛ يكي از مهم ترين 
بندهاي اين قانون تخصيص آب مورد نياز تاالب ها 
توسط وزارت نيرو است و محيط زيست بايد در اين 
زمينه پيگيري هاي الزم را بر اس��اس اعالم محيط 

زيست داشته باشد.

نمره پايين دولت در مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از نبود مديريت 
يكپارچه در حوزه آسيب هاي اجتماعي گفت: نمره عملكرد 

دولت در حوزه آسيب ها زير 10 است. 
رس��ول خضري از افزايش آسيب هاي اجتماعي در كشور 
انتقاد كرد و گفت: آمارهاي ارايه شده از سوي دولت مبني بر 
كاهش آسيب هاي اجتماعي به هيچ وجه مورد تاييد نيست 
و شاهد گسترش و افزايش آسيب هاي اجتماعي هستيم. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با يادآوري 
 افزايش تعداد كارتن خواب ها و معت��ادان متجاهر افزود:

10 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد كه 10 درصد از 
آنها را بانوان تشكيل مي دهد.

او با انتقاد از كاهش س��ن مصرف اعتياد، گفت: متاسفانه 
 رتبه اول مصرف مواد مخدر در دنيا را دارا هس��تيم و تنها

20 درصد آمار واقعي اعتياد ارايه مي شود و آمارهاي واقعي 
ارايه نمي شود. نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس 
دهم ادامه داد: تعداد زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و 
بي سرپرست در حال افزايش بوده از سويي با افزايش تعداد 
كودكان كار و خياباني مواجه هستيم. خضري با بيان اينكه 
50 درصد كودكان كار از اتباع خارجي هس��تند، به خانه 
ملت گفت: بيشتر كودكان كار وارداتي بوده و توسط مافيا از 
كشورهاي همسايه مانند هندوستان و پاكستان وارد كشور 
مي ش��وند به گونه اي كه كودكان كار اتباع بيگانه حتي در 

كوره ده ها نيز در حال فعاليت هستند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با انتقاد از اينكه اعتبارات پيش بيني شده براي 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي بسيار اندك است، تصريح 
كرد: هر چند اعتبارات در برخي حوزه ها مانند توانبخشي 
40 درصد و حمايتي نزديك به 60 درصد افزايش يافته اما با 
توجه به سير صعودي آسيب هاي اجتماعي اين اعتبارات به 

هيچ وجه جوابگو نيست.
او با انتقاد از نبود مديريت يكپارچه در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي گفت: وجود دس��تگاه هاي متعدد باعث ش��ده 
 تالش ها در جهت مقابله با آسيب هاي اجتماعي موفقيت آميز

نباشد و توفيق چنداني در اين رابطه به نياوريم.

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي با 
يادآوري سير صعودي معضل طالق ادامه داد: آمار دقيقي از 
ميزان طالق ها در كشور وجود ندارد به گونه اي كه به دليل 
اينكه عمده ازدواج ها در استان هاي مرزي به صورت سنتي 
انجام مي شود بنابراين طالق ها نيز ثبت نمي شود بنابراين 
آمار دقيقي از ميزان طالق ها در دس��ت نيست. خضري با 
يادآوري اينكه از هر 5 ازدواج 3 مورد به طالق ختم مي شود، 
افزود: دولت آمار بيكاري را 12 تا 13 درصد اعالم مي كند 
در حالي كه 42 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار 
هستند و تعداد بيكاران باسواد 3 برابر بيكاران بيسواد است و 
آمار بيكاري در برخي استان ها به بيش از 42 درصد رسيده 

است.نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس دهم از 
وجود 17 ميليون حاشيه نشين در كشور خبر داد و گفت: 
استان خراسان با يك ميليون نفر حاشيه نشين باالترين رتبه 
حاشيه نشيني را به خود اختصاص داده؛ متاسفانه ما بيشتر 
به دنبال درمان آسيب ها هستيم تا درمان و امر پيشگيري 
مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه نمره دولت در 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي زير 10 است، گفت: انتظار 
مي رود دولت براي كاهش و مديريت آسيب هاي اجتماعي 
در سال 98 به دنبال اتخاذ تدابير ويژه و تدوين برنامه هاي 

راهبردي باشد. 
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طرح جامع حفاظت از سیل تدوين مي شود

احتمال وقوع سيالب در تهران همچنان وجود دارد

آسيب شديد سيل به زيرساخت ها 
گروه راه و شهرسازي|

در پي وقوع سيل در شمال، غرب و جنوب غرب كشور 
كه منجر به تخريب ۴۰۰ پل و آسيب به 5 هزار دستگاه 
پل و ۱۱ هزار کيلومتر راه شده است،  تدوين طرح جامع 
حفاظت از سيل در دستور كار وزارت راه و شهرسازي 
قرار گرفت. در برخي برآورده��اي اوليه، ارزش ريالي 
خسارات وارده بر زيرساخت ها ۲۰۰۰ ميليارد تومان 

محاسبه شده است.
س��ال 98 درحالي آغاز شد كه س��يل و باران شديد از 
روزهاي پاياني سال 97، استان هاي گلستان و مازندران 
را درگير كرده بود و س��اير اس��تان هاي كشور هم در 

معرض وقوع سيالب شديد بودند. 
سامانه بارشي كه از غرب كش��ور وارد شده بود اغلب 
استان هاي كش��ور را درگير باران، تگرگ و سيل كرد 
و در اي��ن ميان نبود مديريت مناس��ب، عدم اليروبي 
رودخانه ها و بي توجهي مسافران و مردم به هشدارهاي 
سازمان هواشناس��ي و ... موجب جان باختن بيش از 
6۰ نفر از هموطنانمان و همچنين خسارات فراوان به 
زيرساخت استان هاي گلس��تان، مازندران، لرستان، 

خوزستان و ...  شد.
البته آمارهاي متفاوتي از سوي مسئوالن وزارت كشور 
و وزارت راه و شهرسازي درباره حجم خسارات وارده به 
زيرساخت ها، راه ها و جاده هاي كشور منتشر شد اما 
نكته مشترك تمام اين آمار خسارات باالي وارد شده 
به جاده هاي اصلي كشور و حتي تخريب كامل برخي 
جاده ها بود كه احداث و ترميم آنها مي تواند هزينه مالي 

بااليي را در سال جاري به دولت وارد كند.

   نوشدارو پس از مرگ سهراب
حال با سپري ش��دن روزهاي پر التهاب وقوع سيالب 
در كش��ور و فروكش كردن تب و تاب سيل، وزير راه و 
شهرسازی از ضرورت در دستوركار قرار گرفتن الزامات 
و دستورالعمل هايی در شهرسازی براي جلوگيري از 
وقوع اتفاقاتي مش��ابه روزهاي اخير خبرداد، طرحي 
كه بايد پي��ش از اين و قب��ل از وقوع س��يالب و وارد 
شدن خس��ارات باالي جاني و مالي در دستور كار قرار 
مي گرفت.محمد اسالمي افزود: مهندسی رودخانه و 
طرح جامع حفاظت از س��يل بايد در دستور کار قرار 
گيرد درواقع بايد به کمک هيأت دولت دستورالعمل ها 
و بخش��نامه هايی را در راستای شهرسازی صحيح به 
کار بگيريم.به گزارش مهر، اسالمی اظهار كرد: يکی از 
نکات مهم در زمينه وقوع س��يل، بحث عدم تعرض به 
رودخانه ها و حريم رودخانه ها و جلوگيری از ساخت و 

ساز در نقاط آسيب پذير است.
او ادامه داد: استحکام بخشيدن به سازه های ساختمانی 
در نقاطی که احتمال خطر بيش��تری دارد هم بايد در 
دستور کار قرار گيرد ضمن اينكه اليه روبی رودخانه ها 
و اليه روبی سدها از ديگر نکات مهم است و همواره اين 

مسائل مطرح بوده است.
اسالمي درباره حادثه وقوع سيل در برخی استان های 
کشور، گفت: حجم سيالب و بارش های امسال نسبت 

به دوره بلند مدت 5۰ ساله غيرقابل پيش بينی بود.
به گفته وزيرراه و شهرسازي، پل ها و سازه هايی که برای 
هدايت آب است را با آن حداکثری که در دوره 5۰ ساله 
و بلند مدت اتفاق افتاده، طراحی كرده اند در حالي كه 
سيلی که امسال رخ داده است، ۳ برابر پيش بينی بوده 
و نکته دوم اين است که اکثر رودخانه ها اليه روبی نشده 

بود كه اگر اليه روبی شده بود چنين نمی شد. 
اسالمي با اشاره به سقوط تعدادی از پل ها، ادامه داد: اين 

پل ها، پل هايی است که آب از هر جهت گوناگون به آن 
برخورد کرده است. اين پل ها آسيب ديد و تعداد زيادی 

از پل ها خراب شدند.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: رودخانه س��ه 
اندازه دارد، نخست، اندازه بس��تر رودخانه است، دوم 
اندازه حريم رودخانه و سوم اندازه بستر طغيانی است 
اما اين سه مس��ير به دليل عدم کنترل، عدم نظارت و 
عدم پيش��گيری در زمان خودش مشکالتی را ايجاد 
کرد و متأسفانه باور کرديم که بستر طغيانی هيچ وقت 

اتفاق نمی افتد.
او اضافه كرد: باور کرديم که در خشکس��الی رفته ايم 
و هيچ وقت ديگر از خشکس��الی خارج نمی شويم تا 
جايی كه در مسيل ها راه و خيابان ساختيم و به همين 
دليل س��اخت و ساز در مسير رودخانه مشكالتي را به 
همراه آورد. به طور مثال، همين اتفاقی که در ش��يراز 
رخ داد و آب در مسير خودش آمده است اما مسيل ها 
را راه و خياب��ان کرده ايم؛ آب راه خودش را به س��مت 
رودخانه می رفت اما مسير آب را اشغال کرده ايم كه از 
اين پس کسی نبايد به خود اجازه دهد و تغيير و تحول 

در مسير دهد.
اسالمی گفت: مطابق گزارش وزارت نيرو در حال حاضر 
بيش از 7۳ درصد مخازن س��دها پر شده اند و اکنون 
در تر سالی هستيم، بنابراين نبايد سهل انگارانه با اين 

موضوع برخورد کنيم.
وزيرراه و شهرسازي اضافه كرد: تغيير سرانه های بی رويه 
و غير مجاز که اتفاق می افتد اين روزها خودش را نشان 

می دهد و وزارت راه و وزارت کشور بايد کنترل کنند.
اس��المي بيان کرد: برای داش��تن شهرس��ازی بهتر، 
بايد معماری گذش��ته را رعايت کنيم، مانند ساخت و 
سازهايی که در شهرهای شمالی کشور بود و هيچگاه 
طبقه اول ساختمان طبقه سکونت نبود و همواره تمام 
خانه ها در سطحی باالتر با داش��تن چند پله ساخته 

مي شد.

   بررسی های فنی تخریب راه ها در سيل
وزيرراه و شهرسازي با بررسي تخريب هاي وارده به راه ها 
در اثر سيالب هاي اخير گفت: کميته فنی برای ساخت 
راه ها بايد شناسايی و وضعيت آسيب پذيری را بررسی 
کند و بعد از تعطيالت بررسی های فنی را درباره تمام 

راه هايی که در سيل آسيب ديدند، انجام مي دهيم.
اسالمی بيان کرد: مهمترين اقداماتی که در حال حاضر 
بايد انجام دهيم اين است که مسير عبور و مرور مردم را 
با ساخت جاده های فرعی و موقت هموار سازيم، 5۰۰ 
نقطه ريزش و رانش کوه وجود داشت که خاک برداری ها 

را انجام داديم تا رفت و آمدها آسان شود.
او گفت: تمام مس��يرهايی که پل های آن آسيب ديده 
است به صورت عبور موقت برقرار کرديم و برای تمام 
راه هايی که با سيل از بين رفته بود مسير جايگزين باز 

کرده ايم.

   جاده ترانزیتی جنوب، کامل تخریب شد
درحالي كه وزيرراه و شهرس��ازي از بررسي وضعيت 
آس��يب پذي��ري راه ها و ج��اده هاي كش��ور گفت و 
آمار دقيق��ي در اين زمين��ه بيان نك��رد، مديرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل گفت: 
مسير 6۰ کيلومتری خرم آباد � پلدختر به عنوان بخشی 
از محور ترانزيتی جنوب به شمال کامال تخريب شده و 
امکان بازسازی آن در کوتاه مدت وجود ندارد.خيراهلل 
خادمی در گفت و گو با مه��ر، درباره آخرين وضعيت 

راه های تخريب ش��ده در اثر سيالب اظهاركرد: ميزان 
آسيب ديدگی راه ها در استان لرستان به دليل شدت 
سيالب بسيار باال است و با توجه به اينکه گستردگی 
بارندگی در کل استان بوده، همه راه های استان دچار 
خسارت شده و تخريب در بخش زيرساخت ها اعم از 
جاده های اصلی و روس��تايی به شدت گسترده است.

او افزود: در سرتاسر محور خرم آباد به معموالن سپس 
پلدختر که در حاشيه رودخانه های کشکان و سيمره 
قرار داشته و س��ال ها محور اصلی ترانزيتی جنوب به 
شمال کشور بود، ده ها پل  تخريب كامل يا تقريباً تخريب 
شده و تمام جاده اصلی ترانزيتی حدفاصل خرم آباد تا 
پلدختر به طول 6۰ کيلومتر تخريب ش��ده و آثاری از 
جاده باقی نمانده است؛ همچنين سيالب جسم جاده، 
پاشنه جاده و حتی شانه خاکی را تخريب کرده است.

او يادآور ش��د: در حال حاضر ديگر امکان احيای جاده 
ترانزيتی سابق در اين استان وجود ندارد و سيالب جسم 
جاده را شسته و با خود برده و ديگر جاده ای وجود ندارد. 
تنها راه اين است که در آينده اين جاده به مرور بازسازی 
ش��ود اما در کوتاه مدت نمی توانيم اين کار را بکنيم به 
خصوص که اين جاده يکی از مهم ترين جاده های کشور 
در بخش ترانزيت همچنين جاده دسترس��ی استان 

لرستان به ايالم محسوب می شود.

   اولویت هاي بازگشایي راه ها
معاون وزير راه و شهرس��ازی با بيان اينکه بازگشايی 
مس��يرهای اصل��ی و س��پس راه های فرعی آس��يب 
ديده از س��يل لرستان را در دس��تور کار داديم، گفت: 
زيرساخت های حمل و نقلی تمام شهرستان های اين 
استان به خصوص راه های روس��تايی دچار مشکل و 
آسيب ديدگی هستند اما بيشترين محور کار در حال 
حاضر در محدوده شهرستان پلدختر و احيای راه اصلی 
ترانزيتی اين مسير است.خادمی با بيان اينکه برآورد 
قبلی خسارات به زيرساخت ها ۲5۰ ميليارد تومان بود 
که اين برآوردها بع��د از بازديد مجدد نزديك به 5۰۰ 

ميليارد تومان شد، گفت: بيشتر خسارات وارده به ابنيه 
سنگين مانند پل ها يا تونل ها بوده و به نظر می رسد دو 
برابر همين ميزان تا هزار ميليارد تومان اعتبار جديد 
برای احداث زيرساخت های جديد در استان سيل زده 

لرستان نياز داريم.  

   بيشترین طول راه آسيب دیده در مازندران 
نگاهي به اظهارات مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي 
نش��ان مي دهد كه بيش��ترين طول راه آسيب ديده 
در كشور مربوط به اس��تان مازندران است، در همين 
رابطه،  معاون وزير راه و شهرس��ازی با اعالم اين خبر، 
درب��اره ميزان خس��ارت وارد آمده به ش��بکه راهی و 
ابنيه ها در جريان وقوع س��يل در استان های مختلف 
افزود: بيشترين طول راه آسيب ديده مربوط به استان 
مازن��داران به طول ۲۰89 کيلومتر و خس��ارت ۱7۰ 

ميليارد تومان است.
شهرام آدم نژاد در گفت وگو با ايلنا افزود: طول راه های 
آسيب ديده ناشی از جريان سيل شامل راه های شريانی،  
اصلی، فرعی و روستايی حدود ۱۲.576 کيلومتر است 
ضم��ن اينكه 6896 دس��تگاه ابنيه فنی هم آس��يب 
ديده اند. او گفت: تنها در بخش ش��بکه راهی چيزی 
حدود ۱56۰ ميليارد تومان خسارت برآورد شده است.   
معاون وزير راه و شهرس��ازی درباره محل تامين اين 
خس��ارت ها گفت: در مرحله رفع بح��ران در مناطق 
سيل زده هستيم و روزهای آينده پس از انجام عمليات 
و اقدامات مورد نياز برای عادی س��ازی شرايط، به اين 

موضوعات هم رسيدگی خواهد شد.
آدم نژاد افزود: همچنين بيشترين خسارت وارد آمده 
به ابنيه فنی مربوط به استان گلستان است که چيزی 

حدود 56 ميليارد تومان برآورد شده است.

   احتمال افزایش خس�ارت 2 ه�زار ميليارد 
تومان 

در ش��رايطي ك��ه معاون حم��ل و نق��ل وزارت راه و 

شهرسازي از خسارت حدود ۱56۰ ميليارد توماني 
س��يل به راه ها و جاده هاي كشور خبر داده است، اما 
مديرکل ابنيه فنی س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای از تخريب ۴۰۰ پل و آسيب به 5۰۰۰ دستگاه 
پل، ۱۱ هزار کيلومتر راه در بارندگی  نوروزی و سيالب  
خبر داد و گفت: که احتمال افزايش خس��ارت راه ها 
تا ۲۰۰۰ ميليارد تومان هم وج��ود دارد. به گزارش 
ايلنا، شعبانعلی خاوری با اش��اره به وجود ۳7۰ هزار 
پل و انواع آب  رو در کشور اظهار كرد: در بارندگی های 
نوروزی امسال، ۴۰۰ دستگاه از انواع پل ها در راه های 
روس��تايی تخريب ش��ده و پنج هزار دستگاه پل هم 
آ سيب جدی ديده است. اين مقام مسئول ادامه داد: 
در بارش های اخير و وقوع سيالب، نزديک به ۱۱ هزار 
کيلومتر از راه های کشور با درصدهای مختلف تخريب 
شده اند و مجموع خس��ارتی که تاکنون تخمين زده 
شده، ۱6۰۰ ميليارد تومان است. خاوری با اشاره به 
اينکه آسيب به ابنيه فنی و راه ها در اکثر استان های 
کشور همه گير بوده اس��ت، تصريح کرد: با اين حال 
برخی استان ها آسيب بيشتری ديده اند، به طوری که 
آسيب در استان های لرستان و گلستان بسيار زياد و 
در استان های مازندران، خوزستان و خراسان شمالی 
قابل توجه بوده اس��ت. او افزود: در آذربايجان غربی 
۱۳9 دستگاه، در اصفهان ۱7۳ دستگاه، در ايالم ۳95 
دستگاه،در خراسان جنوبی 97۴ دستگاه، در خراسان 
شمالی ۳78 دستگاه، در خوزستان ۲۴6 دستگاه، در 
کهگيلويه و بويراحمد ۳5۰ دستگاه و در گلستان ۳7۳ 
دستگاه پل آسيب ديده اند و در لرستان نيز با توجه به 
اينکه هنوز آب فروکش نکرده، آمار جمع   آوری نشده 
است. مديرکل ابنيه فنی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای افزود: به همين دليل الزم اس��ت دولت 
مناب��ع قابل توجهی را به بازس��ازی راه ه��ای و ابنيه 
آسيب  ديده تخصيص دهد که س��ازمان راهداری و 
حمل  و نقل جاده ای بتواند تخريب ها را با کيفيت باال 

و سرعت مطلوب بازسازی کند.

گروه راه و شهرسازي|
 نوروز امس��ال براي بس��ياري از ايراني ه��ا طعم تلخ 
بي خانماني و مرگ داشت. بسياري از هموطنان شاهد 
از بين رفتن خانه و وس��ايل زندگي خود بودند، بدون 
اينكه كاري از دستش��ان برآيد. سيل ويرانگر از شمال 
كشور و شهرهاي شمالي شروع شد و تا پايان تعطيالت 
ديگر ش��هرهاي غربي و جنوبي كشور را درگير كرد و 
هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم برخي روستاها و شهرها 
در حال تخليه اند و مردم نااميدانه وسايل زندگي، دام ها 
و زمين هاي خود را رها مي كنند تا جان خود را نجات 
دهند. در پايتخت ني��ز نگراني درباره وقوع زلزله جاي 
خود را به هراس از روان شدن سيل در خيابان هاي شهر 
داد. اتفاقي كه خوشبختانه رخ نداد، اما با توجه به اينكه 
از شنبه سامانه بارش��ي جديدي وارد كشور مي شود 
نمي توان به يقين گفت احتمال وقوع سيل در تهران 
به كلي از بين رفته اس��ت. با توجه به وجود رودخانه و 
روددره هاي شمال و شمال غرب تهران همواره خطر 
س��يل براي تهران وجود دارد. خطري كه كمتر مورد 

توجه مسووالن شهري قرار گرفته است.
به گزارش تعادل، در پي بارندگي هاي چند روز اخير پل 
تاريخي كن آسيب ديد و گزارش هاي مردمي حاكي 
از آن است كه يكي از بخش هاي اصلي پل يعني پايه، 
عرشه و پشت بند پل به عنوان راه ارتباطي و رفت و آمد 
مردم روستاي كن با سولقان از طريق اين پل از بين رفته 
است. يكي از شاهدان عيني عنوان كرده كه آب تا طاقي 
پل باال آمده بود و بيشتر مردم مجبور شدند خانه هايشان 
را تخلي��ه كنند. ام��ا احمد صادقي، رييس س��ازمان 
پيشگيري و مديريت بحران تهران موضوع شكستن 
پل كن را تكذيب كرده و عنوان كرد: پلي كه شكست 
پل كن نبود بلكه پلي قديمي در منطقه چهاردانگه بود و 
خطري براي پايتخت نداشت، گودال هاي منطقه ۱8 از 
دغدغه هاي چند ساله مديريت شهري است كه سرانجام 
موفق شديم از ادامه فعاليت در اين منطقه جلوگيري 
كنيم. طي مدت بارندگي نيز مسير رودخانه كن كنترل 
شده بود، ديواره اين كنترل مقاوم سازي و پايدار شده، 

مسير رودخانه اليروبي و موانعي براي عدم خروج آب 
ايجاد شده بود. خوشبختانه به طور ويژه اين منطقه مورد 

رصد قرار گرفت و شاهد مشكلي نبوديم.

   نصب سامانه هشدار سریع سيل 
صادقي همچنين از نصب سامانه هشدار سريع سيل 
در رودخانه ش��مالي پايتخت خب��ر داد و گفت: پروژه 
س��امانه هشدار س��ريع تهران به نيمه رسيده و اولين 
رودخانه پايتخت در نيمه نخست سال به اين سامانه 
مجهز مي شود. به گفته صادقي، خيابان سازمان آب و 
آريافر )جالل آل احمد( بيشترين حجم آبگرفتي را در 
بارندگي هاي اخير داشتند. در اطرف شهر تهران هم 
وضعيت مناسب نبود، به ويژه در اطراف شهر آفتاب و 
بخش هاي جنوب و جنوب غربي پايتخت كه برخي از 
روستاها دچار آبگرفتگي شديد شده بودند كه در حال 

حاضر اين مشكالت كمتر شده است.

   دو فروریزش در شهریار و تهران
همزمان با افزايش بارش ها در تهران برخي كارشناسان 

عنوان كردند به دليل بارش ها احتمال فرو نشست زمين 
در بخش هايي از تهران از جمله بخش هاي جنوبي وجود 
دارد و همزمان خبر فرو نشست زمين در خيابان مولوي 
اين نظريه را قوت بخش��يد. به گفته علي بيت اللهي، 
رييس بخش زلزله شناسي وزارت راه و شهرسازي خطر 
فرونشست زمين در سطح شهر تهران به ويژه در قسمت 
مركزي و جنوبي شهر از جمله در امتداد خيابان مولوي، 

حوالي منطقه بازار و جنوب تهران بسيار جدي است.
دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي اعالم كرد: يكي 
از مهم ترين مس��ائل نه تنها در تهران بلكه در مناطق 
سيل زده مثل استان هاي گلستان، كرمانشاه، لرستان، 
خوزس��تان، همدان و اس��تان هايي كه تح��ت تاثير 
بلندمدت آب سيالب قرار مي گيرند موضوع نشست 
زمين اس��ت. بدين معنا در اثر رطوب��ت و جذب آب، 
زمين مرطوب ش��ده و حالت نرم مي گيرد و احتمال 
نشست هاي موضعي به صورت نقطه اي و محلي در پاي 
ابنيه ها و سازه ها مثل پل ها و ساختمان ها وجود دارد 

كه بايد كامال مراقب باشيم.
وي گف��ت: از روز ۱۲ فروردي��ن حداق��ل دو گزارش 

دريافت كردم كه در دو منطقه يعني شهريار و تهران 
فروريزش هايي رخ داده است. بنابراين با توجه به وجود 
قنات هايي كه به صورت ممتد در شهر تهران كه طول 
شاخه هاي شناخته ش��ده آن 55۰ كيلومتر است و با 
توجه به بارندگي هاي ممتد كه در زير زمين و در سطح 
زمين به صورت آب روان، حركت و مقدار آنها تشديد 
پيدا مي كند، مهم است كه به احتمال رخداد نشست 

زمين و فروريزش توجه كنيم.
اين در حالي اس��ت كه رييس س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران تهران در پاسخ به اينكه اعالم شده بعد 
از بارندگي هاي طوالني يكي از مخاطرات جانبي عالوه 
بر سيالب، نشست هاي موضعي و ريزش زمين به ويژه 
در زمين مركزي و جنوبي شهر است، گفت: مديريت 
بحران شهر تهران اين موضوع را در دستور كار قرار داده 
بود و فرونشست و رانش زمين در مناطق ۲۲ گانه يكي 
از موضوعاتي بود كه به دقت مورد رصد قرار گرفته بود.

صادقي ادامه داد: فرونشس��ت و نشست هاي موضعي 
ناشي از بارندگي منطقه اي از تهران را تهديد نمي كند 
و تنها مشكل فرونشست مولوي بود كه برطرف شده 
اس��ت. علي محمد سعادتي، ش��هردار منطقه ۱۲ نيز 
با تكذيب فرونشس��ت زمين به دلي��ل بارندگي هاي 
اخيرگف��ت: در بارندگي هاي اخير در ش��هر تهران به 
ويژه در منطقه ۱۲ مشكلي پيش نيامده است. به گفته 
او اين نشس��ت مثل تمام نشست هايي است كه در هر 
نقطه مي تواند رخ دهد. در سال هاي پيش در محورهاي 
مختلف منطقه ۱۲ و مناطق ديگر هم شاهد اين اتفاق 
بوده ايم. اما بارندگي ها در تهران خسارات جاني در پي 
داش��ت و حادثه ريزش كوه در دره فرحزاد كه پيش از 
اين اعالم شده بود خسارت جاني نداشته است منجر 
به مرگ جواني ۳9 س��اله شد. ريزش كوه در محدوده 
دره فرحزاد باعث گرفتار شدن 5 نفر در زير آوار شدكه 
۳ تن از اين افراد نج��ات پيدا كرده و يك نفر نيز دچار 

شكستگي شده بود.
همچنين در روزهاي ابتدايي نوروز و با شروع بارش ها 
و نيز در روزهاي پاياني تعطيالت مراكز تفريحي كن، 

فرحزاد، دركه، دربند و ديگر تفرجگاه هاي شمالي شهر 
تعطيل شدند و از شهروندان تهراني خواسته شد تا از 

تردد به اين اماكن خودداري كنند. 

   تهران در آماده باش كامل 
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز از آماده باش كامل 
تهران از ابتداي فروردين م��اه خبرداد و تاكيد كرد: از 
نظر سيل و رخداد چنين حوادثي مشكلي در پايتخت 
نداريم و نيرو هاي مختلف در تهران از ابتداي فروردين 
در آمادگي كامل به س��ر مي برند. به گفته او، با وجود 
مشكالتي كه در برخي مناطق به دليل بارش باران به 
وجود آمده اما از طرفي بخش عظيمي از خشكسالي 
و كم آبي در مناطق مختلف مانند زاهدان نيز برطرف 

شده است.
حناچي افزود: با هماهنگي هايي كه با وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات صورت گرفت��ه، در هفت رود دره 
تهران سامانه آماده باش و هشدار را فراهم خواهيم كرد. 
6 منطقه دارآباد، دربند، دركه، فرحزاد، كن و وردآورد به 
عنوان دره هاي حاد تهران شمرده  مي شوند كه در مدت 
يك هفته اطالعات و موارد مهم به وسيله پيامك به مردم 

اين مناطق اطالع رساني شد.

   سد هاي تهران سرریز نمي شوند
اما اظهارنظر اس��تاندار تهران در خصوص وقوع سيل 
نيز در نوع خود جالب توجه است. به گفته انوشيروان 
محسني بندپي با تدابيري كه اتخاذ شده اگر يك ماه هم 
در تهران بارندگي رخ دهد ش��اهد سرريزشدن سد ها 

نخواهيم بود.
او ادام��ه داد: روز دوازده��م فروردي��ن پيك آب ۳5۰ 
مترمكعب بر ثانيه را در ورودي سد لتيان شاهد بوديم 
به همين دليل تصميم گرفتيم خروجي سد را به ۱۰۰ 
مترمكعب بر ثانيه برسانيم و آب خروجي را به سمت 
س��د ماملو هدايت كنيم.  ورودي سد كرج هم به بيش 
از ۲۰۰ مترمكعب بر ثانيه رس��يد كه منجر به افزايش 

خروجي آن شد.
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 سامانه جدید بارشي 10 تا
50 ميلي متري در راه است

سازمان هواشناسي كشور اعالم كرد: سامانه جديد 
بارشي از بعدازظهر ديروز )جمعه( وارد كشور شده و 
تا شنبه و يكشنبه فعال خواهد بود. به گزارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواشناسي 
پيش بيني كرده اس��ت كه در غرب و جنوب غرب 
كشور شامل اس��تان هاي كرمانشاه، ايالم، شمال و 
شرق خوزس��تان، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و 
شمال فارس بارش هايي بين ۱۰ تا ۳5 ميلي متر رخ 
دهد. همچنين با حركت اين سامانه به سمت شمال 
شرق كشور، از عصر امروز )شنبه( تا عصر يكشنبه، 
بارش ها در اس��تان هاي خراسان ش��مالي، شمال 
خراسان رضوي و ارتفاعات شرقي سمنان متمركز 
مي شود كه انتظار مي رود، بيشينه بارش در اين مدت 
در شمال غرب خراسان رضوي به ۳۰ تا 5۰ ميلي متر 
برسد و موجب سيالبي شدن موقت مسيل ها در اين 
منطقه شود. سازمان هواشناسي گرچه اين سامانه 
را ضعيف تر از س��امانه هاي اخير دانسته اما با توجه 
به حجم روان آب رودخانه ها و مخازن سدها، اعالم 
كرده است كه سازمان هاي مرتبط با مديريت منابع 
آب، تدابير الزم را براي حفظ ايمني و كاهش ريسك 

مخاطرات ناشي از سيالب احتمالي اتخاذ كنند.

 اجراي طرح ترافيك
و زوج و فرد در تهران از امروز

 با پايان تعطيالت نوروزي، از امروز- ۱7 فروردين- 
طرح ترافيك و زوج و فرد در شهر تهران اجرايي 
مي شود.به گزارش مهر، با توجه به پايان تعطيالت 
نوروزي از ۱7 فروردين ماه، محدوديت هاي ورود 
به طرح زوج و فرد و طرح ترافيك از ساعت ۳۰: 6 
صبح مجدداً به اجرا در خواهد آمد. طرح ترافيك 
و زوج و فرد در حالي از امروز اجرايي مي شود كه 
از روز ۲9 اس��فندماه و همزمان با آغاز تعطيالت 
ن��وروزي، متوقف ش��ده ب��ود و اكنون ب��ا اتمام 
تعطيالت، شاهد اجراي اين طرح در سطح شهر 

تهران خواهيم بود.

كاهش زمين خواري
بعد از ایجاد یگان حفاظت

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: بعد 
از ايجاد يگان حفاظت از اراضي در س��ال ۱۳9۴ 
تصرف زمين هاي دولتي به ش��كل محسوسي 
كاهش يافته است. علي نبيان در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: بطور مثال در سال ۱۳97 مي توانست 
حدود ۱.۳6۴ ميليارد تومان دست اندازي صورت 
گيرد كه جلوي اين اتفاق گرفته شد البته متأسفانه 
اقدام براي تصرف اموال عمومي در كل كش��ور 
مش��اهده مي ش��ود و صرفًا مربوط به يك نقطه 
خاص نيست و از شمال تا جنوب شاهد اين پديده 

ناخوشايند هستيم.
او تصرف در جنگل ها را مرب��وط به حوزه منابع 
طبيعي دانس��ت و افزود: س��ازمان ملي زمين و 
مسكن، صرفًا متولي زمين هاي دولتي است كه 
در محدوده قانوني و حريم شهرها قرار دارد. نبيان 
در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان در سواحل 
شمالي كه ساخت و ساز غيرقانوني صورت گرفته 
شاهد تخريب و بازگشت زمين هاي دولتي بود، 
اظهار كرد: قطعًا اگر حكم قضايي باشد اين اتفاق 
مي افتد. مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن 
همچنين درخصوص مسكن دومعلوليتي ها گفت: 
طبق تفاهم با بنياد مسكن انقالب اسالمي، بحث 
مس��كن خانواده هاي داراي دو ف��رد معلول در 
سراسر كشور دنبال مي شود. در صورت معرفي، 
زمين مورد نياز در هيات مديره مصوب و در اختيار 
همكاران در استان ها و كساني كه متقاضي اين 
موضوع هستند قرار مي گيرد. او ادامه داد: هر مقدار 
كه بهزيستي و بنياد مسكن نياز داشته باشند و 
سازمان ملي زمين و مسكن در آن مناطق زمين 
دولتي در اختيار داشته باشد در راستاي اقدام ملي 

مكلف به واگذاري است.

كاهش تعداد جان باختگان
در تصادفات درون شهري

دبير شوراي عالي ترافيك كش��ور گفت: تعداد 
جان باختگان ناش��ي از تصادفات درون شهري 
تا ۱۴ فروردين نس��بت به مدت مشابه در سال 
قبل ۱8 درصد كاهش يافت. به گزارش ايس��نا، 
مديركل دفتر حمل و نقل و دبير ش��وراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از كاهش ۱8 
درصدي جان باختگان در حوادث ترافيك شهري 
طي تعطيالت نوروزي امسال تا روز ۱۴ فروردين 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته خبر داد و 
گفت: اين كاهش جان باختگان حاصل همكاري 
مستمر دستگاه هاي عضو شوراي عالي هماهنگي 

ترافيك شهرهاي كشور است.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور، پوريا محمديان يزدي در 
حاشيه بازديد از پايگاه هاي امداد نوروزي استان 
تهران افزود: با توجه ب��ه برنامه ريزي هاي انجام 
شده در طول س��ال ۱۳97 و بررسي طرح اجرا 
شده در سال گذشته، برنامه نوروزي سال ۱۳98 
تدوين و آغاز ش��د و دستگاه هاي متولي تردد در 
سطح كشور به صورت روزانه وضعيت تصادفات 
را پايش كرده و بر اين اساس از آغاز طرح تا پايان 
روز ۱۴ فروردين سال جاري، تعداد جان باختگان 
ناشي از تصادفات درون شهري ۱8 درصد كاهش 
داشته است. وي با اشاره به اينكه در طرح نوروزي 
سال ۱۳97 و در مدت مشابه ۴8 نفر جان خود را 
بر اثر تصادفات درون شهري از دست دادند، افزود: 
تعداد اوليه فوتي در سرصحنه تصادف در حوزه 
درون شهري در طول دوره اجراي ۱9 روزه طرح 
نوروزي سال ۱۳98، تاكنون ۴۰ تن اعالم شده 
كه در مقايسه با مدت مشابه در طرح نوروز سال 

گذشته، ۱8 درصد كاهش داشته است.
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چهره تجارت در 97
تعادل |

براس��اس آمارهاي تجارت خارجي، ايران در س��ال 
97 چه مقدار كاال به شركاي تجاري اش صادر كرده 
است؟ بررسي پرونده صادراتي ايران تا پايان بهمن ماه 
 سال 97 نش��ان از اين دارد كه صادركنندگان ايراني

40 ميلي��ارد و78 ميليون دالر كاال ب��ه عمده ترين 
مقاصد صادراتي خود صادر كرده اند؛ كه عمده ترين 
مقاصد ه��دف صادراتي ايران در اين ب��ازه زماني، 5 
كشور »چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان 
وتركيه« ذكر ش��ده اند. در مقابل هم واردكنندگاني 
ايراني، 38 ميلي��ارد و 501 ميلي��ون دالر كاال وارد 
كش��ور كرده اند، ك��ه مطابق آمار اعالم��ي، »چين، 
امارات متحده عربي، تركيه، هند و آلمان« پنج مبدا 
اصلي وارده كاال به ايران بوده اند. از سوي ديگر، روند 
تجارت ايران با كشورهاي اروپايي حاكي از اين است 
كه ارزش صادرات بدون نفت خام ايران به سه كشور 
»آلمان، فرانسه و انگلستان« در بازه زماني ياد شده، 
283 ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال 1396 با كاهش همراه بوده اس��ت. در مقابل 
ارزش واردات ايران از اين كشورها، 4 ميليارد و 100 
ميليون دالر ذكر شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
1396 روند كاهش��ي داشت است. اما تصوير تجارت 
ايران با امريكا چه چيزي را نشان مي دهد؟ با نگاهي 
به تجارت خارجي امريكا، مشاهده مي كنيم كه تراز 
تجاري ايران با اين كشور در سال 2018 منفي 372 

ميليون دالر بوده است.
 البته با وجود تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران، 
واردات كاالي��ي ايران از اين كش��ور از 136 ميليون 
دالر در س��ال 2017 به 440 ميليون دالر در س��ال 
2018 افزايش داشته كه معادل 3.2 برابر شدن است. 
در مقابل صادرات كااليي ايران هم به امريكا با رش��د 
7.6 درصدي از 63 ميليون دالر به 67.9 ميليون دالر 
رسيده اس��ت. ارزيابي هاي آماري حاكي از اين است 
كه برآيند تجارت كااليي ايران موجب 5.1 برابر شدن 
تراز تجاري مثبت براي امريكا از محل تجارت كااليي 
با ايران در سال 2018 شده است. اين نوع ارزيابي هاي 
آماري، تصوير ضعيفي از تجارت ايران در مقايس��ه با 
دستاوردها و منافع كسب شده ساير كشورها در نقشه 

تجارت جهاني دارد. 

  بررسي تجارت خارجي ايران 
بررس��ي داده هاي آماري از تجارت خارجي ايران در 
س��ال 1397 حاكي از آن است كه صادرات كاال طي 
يازده ماه نخس��ت س��ال 1397 با احتساب ميعانات 
گازي به 105 ميلي��ون و 908 هزار تن به ارزش 40 
ميليارد و 78 ميليون دالر رس��يده است؛ كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال 1396 از نظر وزن با افت 
6.4 درصدي و از نظر ارزش��ي با اف��ت 0.7 درصدي 
روبرو شده است. بزرگ ترين خريداران كاالي ايراني از 
ابتداي سال 97 تا انتهاي بهمن ماه به ترتيب، »چين« 
ب��ا ارزش 8 ميلي��ارد و 359 ميلي��ون دالر، »عراق« 
ب��ا ارزش 8 ميلي��ارد و 239 ميلي��ون دالر، »امارات 
متحده عربي« ب��ا ارزش 5 ميلي��ارد و 543ميليون 
دالر، »افغانستان« با ارزش 2 ميليارد و 727 ميليون 
دالر و »تركي��ه« با ارزش 2 ميلي��ارد و 173ميليون 

دالر بوده اند.
از سويي ديگر، جزييات آماري تجارت خارجي كشور 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه پنج قلم عمده صادراتي 
در اين مدت عب��ارت از »ميعانات گازي« به ارزش 3 
ميليارد و 930 ميليون دالر، »گاز طبيعي مايع شده« 
به ارزش يك ميلي��ارد و 923 ميليون دالر، »پروپان 
مايع شده« به ارزش يك ميليارد و 607 ميليون دالر، 
»روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين« به ارزش 

يك ميليارد و 324ميليون دالر و »متانول« به ارزش 
يك ميليارد و 297 ميليون دالر بوده است.

اما وضعيت واردات كشور در س��ال 97 چگونه بود؟ 
واردات كش��ور طي يازده ماهه ابتدايي سال 1397 
به 28 ميليون و 926 هزار تن و به ارزش 38 ميليارد 
و 501 ميليون دالر رس��يده است كه نسبت به سال 
 1396، از نظر وزن افت 17.4 درصد و از نظر ارزش افت

21.5 درصد داشته اس��ت. بررسي يافته هاي آماري 
از تج��ارت خارج��ي كش��ور در يازده ماه نخس��ت 
س��ال 1397 نش��ان از آن دارد كه پن��ج مبدا بزرگ 
واردات��ي كش��ورمان به ترتي��ب »چين« ب��ا ارزش 
9 ميلي��ارد و 375 ميلي��ون دالر، »ام��ارات متحده 
عربي« با 5 ميليارد و 919 ميلي��ون دالر، »تركيه« 
ب��ا 2 ميلي��ارد و 261 ميلي��ون دالر، »هن��د« ب��ا 2 
ميليارد و 211 ميلي��ون دالر و »آلمان« با 2 ميليارد 
و 177ميلي��ون دالر بوده اند. از آن س��و، اقالم عمده 
واردات��ي به كش��ورمان نيز در همين م��دت »ذرت 
دامي«، »برن��ج«، »قطع��ات منفصله ب��راي توليد 
 اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 
2000 سي سي«، »لوبياي س��ويا« و »الكترودهاي 

ذغالي براي كوره ها« بوده اند.

 تغيير چهره تجارت با شركاي اروپا
اما براساس آمارها، تجارت ايران با منتخبان اروپا چه 
تغييري كرده است؟ آمارهاي واصله از تجارت ايران با 
برخي از كشورهاي اروپايي نشان از آن دارد كه چهره 
تجارت ايران با اتحادي��ه اروپا تغيير يافته و كاالهاي 
صادراتي ايران به اين قاره عموما متوسط قيمت نسبتا 
پايين تري داشته اند. به طوري كه مطابق آمارها، ارزش 
صادرات بدون نفت خام ايران به سه كشور »آلمان«، 
»فرانسه« و »انگلس��تان« تا پايان بهمن ماه 1397 
نسبت به مدت مشابه س��ال 1396 با كاهش همراه 
بوده اس��ت. صادرات اي��ران به آلمان ب��ا كاهش 28 
درصدي به 230 ميليون دالر، صادرات به فرانس��ه با 
كاهش 28 درصدي به 25 ميليون دالر و صادرات به 
انگلس��تان با كاهش 39 درصدي به 27 ميليون دالر 
رسيده است. كاهش ارزشي صادرات به اين كشورها، 
در حالي است كه به لحاظ وزني صادرات به »آلمان« 
و »انگلستان« طي مدت مذكور افزايش يافته؛ بدين 
معني كه كاالهايي با متوسط قيمت نسبتا پايين تر به 
اين كشورها صادر ش��ده است. اما از ديگر سو، ارزش 
واردات ايران از كش��ورهاي »آلمان«، »فرانس��ه« و 
»انگلستان« تا پابان بهمن ماه 1397 نسبت به مدت 
مشابه سال 1396 با كاهش همراه بوده است. واردات 
ايران از آلمان با كاهش 19.5 درصدي به حدود 2.2 
ميليون دالر، واردات از فرانسه با كاهش 38 درصدي 
به 990 ميليون دالر و واردات از انگلس��تان با كاهش 
6 درصدي به 933 ميليون دالر رسيده است. واردات 
ايران از كشورهاي مذكور هم به لحاظ وزني و هم به 
لحاظ ارزش��ي كاهش قابل توجهي را در يازده ماهه 

نخست 1397 تجربه كرده است.

 تصوير تجارت با امريكا
اما در اين ميان تجارت ايران با امريكا در چه وضعيتي 
قرار دارد؟ با نگاهي به تجارت خارجي امريكا متوجه 
مي ش��ويم كه ايران جزو اقتصادهايي اس��ت كه تراز 
تجاري منفي 372 ميليون دالري با امريكا در س��ال 
2018، داشته اس��ت. با وجود تحريم هاي يكجانبه 
امريكا عليه ايران، واردات كااليي ايران از اين كش��ور 
از 136 ميليون دالر امريكا در س��ال 2017 به 440 
ميليون دالر در سال 2018 افزايش داشته كه معادل 
3.2 برابر شدن است. در مقابل صادرات كااليي ايران 
هم به امريكا با رشد 7.6 درصدي از 63 ميليون دالر به 

67.9 ميليون دالر رسيده است. برآيند تجارت كااليي 
ايران موجب 5.1 برابر شدن تراز تجاري مثبت براي 
امريكا از محل تجارت كااليي با ايران در سال 2018 
ش��ده اس��ت. ايران رتبه 105 ام در فهرست مقاصد 
صادراتي امريكا و رتبه 136 در فهرست مبادي وارداتي 
امريكا در سال 2018 را داراست. تصوير تجارت ضعيف 
ايران در مقايسه با دس��تاوردها و منافع كسب شده 
توسط ساير كشورها از تجارت با امريكا و ساير مناطق و 
كشورهاي جهان، نيازمند تامل و دقت بيشتري است. 
به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
تصوير تجارت امريكا در حوزه كااليي در سال 2018 
نشان دهنده افزايش نزديك به 83 ميليارد دالري تراز 
منفي تجارت اين كشور است. در اين سال بهبود 14 
ميليارد دالري تراز مثبت تجاري در بخش خدمات، 
نتوانست رشد كل كس��ري تجاري امريكا را جبران 
كند و در مجموع، به نظر مي رسد اقدامات امريكا براي 
افزايش برخي تعرفه ها، به ويژه در رابطه با تجارت با 
چين، پيامد مثبتي براي امريكا نداشت و مانع تشديد 

شكاف تراز تجاري با اين كشور نشد. 

 تجارت امريكا به روايت آمار
تجارت كاالي��ي امريكا در س��ال 2018 بالغ بر 4.2 
تريلي��ون دالر بوده كه 60.4 درص��د از آن مربوط به 
واردات و 39.6 درص��د از آن مربوط به صادرات اين 
كشور است. تجارت امريكا در سال 2018 با افزايش 
8.2 درص��دي همراه بوده كه مع��ادل تقريبي 319 
ميليارد دالر است. 201 ميليارد دالر از افزايش تجارت 
ناشي از افزايش واردات امريكا و 118 ميليارد دالر از 

آن ناشي از افزايش صادرات است.
همچنين مطابق آمارها، ارزش صادرات كااليي امريكا 
در سال 2018 بالغ بر 1.66 تريليون دالر بوده كه در 
مقايسه با سال 2018 معادل 7.6 درصد رشد داشته 
است. در مقابل واردات كااليي امريكا هم در اين سال 
با رشد 8.6 درصدي به 54.2 تريليون دالر رسيد. در 
بخش خدمات، در سال 2018 واردات امريكا، 559 
ميليارد دالر و صادرات آن 828 ميليارد دالر بوده كه 
در مجموع باعث ايجاد 269 ميليارد دالر تراز تجاري 
مثبت براي اين كشور در سال 2018 شده است. تراز 

تجاري امريكا در بخش خدمات با رشد 5.5 درصدي 
در مقايسه با سال 2017 همراه بوده است.در بخش 
صادرات كااليي، پنج مقصد مهم امريكا كه نزديك به 
50 درصد از كل صادرات امريكا را تشكيل مي دهند 
به ترتيب ارزش عبارتند از؛ »كان��ادا« با ارزش 299 
ميليارد دالر و س��هم 18 درصد، »مكزيك« با ارزش 
265 ميلي��ارد دالر و س��هم 15.9 درصد، »چين« با 
ارزش 120 ميليارد دالر و سهم 7.2 درصد، »ژاپن« با 
ارزش 75 ميليارد دالر و سهم 4.5 درصد و »انگليس« 

با ارزش 66 ميليارد دالر و سهم 4 درصد. 
در بخش واردات پنج مبدا مهم واردات كااليي امريكا 
كه نزديك به 58 درصد از كل واردات اين كشور از آنها 
صورت مي گيرد به ترتيب ارزش عبارتند از؛ »چين« 
ب��ا ارزش 540 ميلي��ارد دالر و س��هم 21.6 درصد، 
»مكزيك« با ارزش 347 ميليارد دالر و س��هم 13.4 
درصد، »كانادا« با ارزش 319 ميليارد دالر و س��هم 
12.8 درصد، »ژاپن« ب��ا ارزش 143 ميليارد دالر و 
سهم 5.8 درصد و »آلمان« با ارزش 126 ميليارد دالر 
و س��هم 5 درصد. بيش از 47 درصد از واردات امريكا 
از مجموع سه كشور »چين«، »مكزيك« و »كانادا« 

صورت مي گيرد.
تراز تجاري امريكا در س��ال 2018 با كل كشورهاي 
جهان تضعيف ش��ده و كس��ري تج��اري آن از 795 
ميليارد دالر به 878 ميليارد دالر رس��يده كه از افت 
10.4 درصدي برخوردار است. مهم ترين عوامل موثر 
در تضعيف تراز تجاري امريكا، افزايش 43.6 ميليارد 
دالري تراز منفي تجاري امريكا با »چين« اس��ت كه 
مشاركت اين كشور در تضعيف كسري تجاري امريكا، 
5.5 واحد درصد اس��ت. بعد از كش��ور چين، كسري 
تجاري امريكا با »مكزيك« هم در س��ال 2018 بدتر 
ش��ده و به 8.6 ميليارد دالر رسيده كه سهم مكزيك 
در تضعيف 10.4 درصدي تراز تجاري امريكا در اين 

سال، 1.3 واحد درصد است.
در سال 2018، امريكا با 234 كشور جهان مبادالت 
تجاري داشته كه با 133 كشور، منجر به كسب تراز 
تجاري مثبت براي اين كشور با ارزش 186 ميليارد 
دالر ش��ده و با 101 كش��ور هم منجر به كسب تراز 
تجاري منفي به ارزش 1065 ميليارد دالر شده است. 

مقايسه اين تركيب با سال 2017 نشان مي دهد كه 
فقط 3 كش��ور به تعداد شركاي با تراز مثبت در سال 
2018 اضافه شده و در مقابل سه كشور از شركايي كه 
امريكا با آنها دچار كسري تجاري است، كاسته شده 
است. با وجود كاهش تعدادي كشورهاي با تراز تجاري 
منفي از 104 به 101 كش��ور، نزديك به 88 ميليارد 
دالر بر ميزان تراز تجاري منفي امريكا با اين گروه از 

كشورها، افزوده شده است.
باالترين تراز تجاري مثبت امريكا در س��ال 2018، 
مربوط به تبادالت تجاري اين كشور با »هنگ كنگ« 
و به ميزان 31 ميليارد دالر اس��ت. بعد از آن كش��ور 
»هلند« قرار دارد كه تجارت امريكا با اين كشور باعث 
ايجاد نزديك ب��ه 25 ميليارد دالر تراز تجاري مثبت 
شده اس��ت. در ميان 20 كش��وري كه امريكا با آنها 
بيش��ترين تراز منفي تجاري را در سال 2018 دارد، 
اقتصادهاي در حال توسعه هم مشاهده مي شود كه 
در راس آنها كشور »چين« قرار دارد. اقتصادهاي در 
حال توسعه، باالترين تراز تجاري مثبت را در تجارت 
با امريكا، در سال 2018 كسب كرده اند. عالوه بر اين 
اما، اقتصادهاي غيرنفتي مانن��د »تايلند«، »هند«، 
»مالزي« و »ويتنام«، منافع قابل توجهي را در تجارت 
با امريكا نصيب اقتصادهاي ش��ان كرده اند كه بخش 
عمده آن در نتيجه اعمال سياس��ت هاي تجاري آزاد 

كسب شده است. 
اما با اين نوع بررس��ي هاي آماري پرسش��ي كه قابل 
طرح است اينكه چرا ايران همچنان از جايگاه ضعيفي 
در نفش��ه تجارت جهاني نه تنها با امريكا بلكه با اكثر 
اقتصادهاي برتر جهان، برخوردار است؟ واقعا بايد اين 
موضوع به صورت جدي در دستور بررسي قرار گيرد 
كه چرا كش��ورهايي كه حتي زماني با امريكا جنگ 
فيزيكي داشته اند، اما امروز سهم بااليي از بازار امريكا 
را از آن خود كرده اند؟ بد نيست كه متوليان تجاري 
و تمامي دست اندركاران تجارت كشور يك بار براي 
هميشه نقشه تجاري ايران را مورد مشاهده قرار دهند 
تا به خوبي جايگاه تضعيف شده تجار و كاالهاي ايراني 
در بازارهاي جهاني را رصد كرده، بلكه پرده از راز افت 
تجاري ايران با جهان در اين س��ال ها برداشته شود و 

چاره اي عاجل بينديشند. 

رييسكنفدراسيونصادراتمطرحكردوزيرصنعتتشريحكرد
خنثيسازيتحريمهايامريكابارونقتوليدداخلبرنامههايرونقتوليددرسال98

موضوع توليد، موضوعي است كه در تمام زمينه ها نقش 
دارد و اگ��ر توليد راكد و منجمد بماند همه اين حوزه ها 
آسيب مي بيند. اما اهميت توليد در شرايط ويژه كنوني 
به قدري است كه رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي 
به مناسبت آغاز سال 1398، سال جديد را سال »رونق 
توليد« نام گذاري كردند. در همين رابطه وزير اس��بق 
بازرگاني نيز معتقد است كه »كوتاه كردن فرآيند ثبت 
سفارش كاال«، »تامين مواد اوليه« و »بازنگري در نحوه 
مديريت نظ��ام بانكي« از الزامات رونق توليد در س��ال 
98 اس��ت. يحيي آل اس��حاق مي گويد: »در س��ال 98 
بايد به گونه اي عمل كرد كه حداقل بروكراسي اداري 
ايجاد ش��ود و وزارت خانه هاي مختل��ف بايد در گمرك 
شورايي داشته باشند تا به نمايندگي از همه واحدهاي 
موثر، درجا تصميم بگيرد. براي توسعه صادرات در سال 
 98 بايد بروكراسي ها را كم و بسترس��ازي هاي الزم را 

ايجاد كرد.«
اما س��كاندار وزارت صنعت، معدن و تج��ارت نيز پيرو 
شعار س��ال 98 از برنامه هاي اين وزارتخانه در سال 98 
 پرده برداشت و »حفظ وضع موجود توليد و اشتغال« را 
شاه بيت برنامه هاي وزارتخانه صنعت در سال 98 دانست. 
به گفته رضا رحماني، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اين مسير برنامه هاي مختلفي مانند »تامين مواد اوليه«، 
»نقدينگي« را همچون سال گذشته دنبال خواهد كرد. 
در سال جاري بايد توجه ويژه اي براي تامين نقدينگي 
واحده��اي توليدي در كش��ور صورت گي��رد؛ چرا كه 
نقدينگي در توليد مثل آب به مزرعه و خون به رگ است. 
او با اش��اره به بحث تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، 
افزود: ب��راي تحقق پذيري هدف مدنظر با وزير اقتصادو 
دارايي، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل برخي 
از بانك ها گفت وگو و تبادل نظر شده است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت افزود: در س��ال جاري 15 پروژه ويژه در 

حوزه صنعت، معدن و تجارت طراحي شده است. برخي 
از اين پروژه ها در سال حمايت از كاالي ايراني در كشور 
آغاز و در سال جاري نيز به صورت جدي دنبال مي شود.

 برنامه هاي آقاي وزير
»تشكيل تيم هاي كارشناسي متشكل از معاونين وزارتخانه 
صنعت براي سفر به استان ها«، يكي از برنامه هايي بود كه 
وزير صنعت از اجراي آن در س��ال جاري خبر داد. به گفته 
رحماني، اين تيم هاي كارشناسي در قالب گروه هايي، ذيل 
معاونت امور صنايع، بايد به استان ها رفته و با بررسي وضعيت 
توليد در مناطق مختلف كشور، ضمن توجيه توليدكنندگان 
و مسووالن اس��تان ها درباره برنامه ها و اقدامات وزارتخانه 
براي رونق توليد، جمع بندي كارشناسي خود را از وضعيت 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها در قالب گزارشي ارايه 
كنند. او افزود: همچنين در اين بازديدها بايد مطمئن شويم 
كه مواد اوليه داخل��ي و خارجي مورد نياز توليدكنندگان 
كه هر كدام از طريقي بايد پيگيري ش��ود، تامين خواهد 
شد. رحماني همچنين بر اجراي كامل مصوبه واردات مواد 
 اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد بدون انتقال ارز تا س��قف

300 ميليون دالر تاكيد كرد.»بهبود فضاي كسب و كار« 
نيز موضوع ديگري بود كه وزير صنعت بر آن تاكيد داشت. به 
گفته رحماني، بايد اطالعات و آمار وزارتخانه درباره وضعيت 
توليد و نيازهاي واحد ها را به روز كرده و براي تامين اين نيازها 
برنامه ريزي كنيم. او افزود: بهبود فضاي كسب و كار تنها با 
اراده و تغيير پاراديم هاي ذهني مس��ووالن دست يافتني 
اس��ت، با اين حال 10 آيتم براي سنجش وضعيت فضاي 
كسب و كار وجود دارد كه در حال حاضر با توجه به اين آيتم ها 
در وضعيت خوبي ق��رار نداريم. رحماني با بيان اينكه بايد 
نواقص و مشكالت در بهبود فضاي كسب و كار را استخراج 
ك��رده و آن را حل كنيم، گفت: مجموعه ما بايد به گونه اي 
عمل كند كه اگر صنعتگري از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خارج شد، به اين نتيجه برسد كه مسووالن، كارشناسان و... 
وزارتخانه هر آنچه از دستشان بر مي آمده براي او انجام داده اند 
و رسيدن به اين هدف هم نياز به برنامه ريزي و... ندارد، بلكه 
نيازمند يك اجماع در وزارتخانه است.اما سومين موضوعي 
كه سكاندار وزارت صنعت در اولويت برنامه هاي خود در سال 
98 قرار داده اس��ت، »افزايش توليد ساخت داخل« است. 
به گفته وزير صنعت، اجراي پروژه توسعه توليد پوشاك و 
نساجي از مواردي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد؛ 
چراكه ساالنه حجم بسياري پوش��اك وارد مي شود و اين 
حوزه 12 درصد اشتغال كشور را دارد، همچنين گسترش 
آن نيازمند سرمايه گذاري پاييني است. توسعه بخش معدن 
نيز چهارمين برنامه وزارتخانه صنعت در سال 98 است. به 
گفته وزير صنعت، بر اساس برنامه ريزي ها و اقدامات صورت 
گرفته و با توجه به ظرفيت هاي اين بخش، سال جاري، سال 
توجه بيشتر به معدن خواهد بود. رحماني همچنين از »بسته 
حمايت از صادرات« براي توسعه صادرات كشور خبر داد 
و گفت كه در صورت اجراي آن، مش��كالت حوزه صادرات 

حل خواهد شد.
 او افزود: براي كشورهاي همس��ايه، »عراق«، »سوريه« و 
»لبنان« پكيجي را تهيه كرديم و اين كار براي روس��يه و 
كشورهاي آسياي ميانه و ديگر كشورها هم مي تواند انجام 
شود. »نوس��ازي صنايع«، »فعال سازي معادن كوچك«، 
»تكميل زنجي��ره ارزش فلزات اساس��ي«، »نظام جامع 
و نوي��ن عرضه و فروش«، »تكميل و اجراي س��امانه هاي 
الكترونيكي مختلف از جمله سامانه جامع انبار، تجارت، 
مبارزه با قاچ��اق كاال« از جمله برنامه هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 98 است. وزير صنعت معتقد است 
كه آثار اجراي برنامه هاي مزبور منجر به »تقويت توليد ملي«، 
»اصالح شبكه هاي توزيع«، »رفع مشكل پديده داللي و 
واسطه گري«، »گسترش شفافيت«، »مبارزه با قاچاق« و 

»خدمات رساني بهتر به مردم« خواهد شد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: پيش بيني 
مي ش��ود با توجه به اصالحات و آزم��ون و خطاهاي 
صورت گرفته شرايط تجارت خارجي سال 98 نسبت 
به س��ال 97 بهتر باشد، اتكاي اقتصاد بيشتر به رونق 

توليد داخل و صادرات غير نفتي خواهد شد.
به گفته محمد الهوتي، سال 97 يكي از سخت ترين 
سال هاي فعاالن  اقتصادي در حوزه تجارت خارجي 
اعم از ص��ادرات و واردات بود بطوري كه نوس��انات 
شديد نرخ ارز باعث شد تا دولت تصميماتي بگيرد و 
بعضا خودش منتقد اينگونه سياست گذاري ها از جمله 
پيمان سپاري ارزي، محدوديت واردات و صادرات بود. 
به گ��زارش ف��ارس، رييس كنفدراس��يون صادرات 
ايران بيان كرد: اين نابساماني ها و تصميمات شتاب 
زده تاثيراتش را در اقتصاد كش��ور در حوزه واردات و 
صادرات به جاي گذاشت و عدم ثبات قوانين و كمبود 
مواد اوليه در واحدهاي توليدي به دليل بسته شدن 
ثبت سفارش باعث شد كه در حوزه تجارت خارجي 
با وجود افزايش نرخ ارز، در 11 ماهه سال 97 كاهش 

صادرات داشته باشيم. 
وي افزود: س��ال 97 يكي از س��خت ترين سال هاي 
اقتصاد ايران بود و متاسفانه بالغ بر 50 بخشنامه ارزي 
در حوزه صادرات و واردات وضع شد ضمن اينكه ارز 
4200 توماني باعث خ��روج و اتالف منابع بزرگي از 
ثروت و سرمايه ملي كشور شد و عمال دولت هم با اين 
سياست ها نتوانست به اهداف اصلي خود يعني تنظيم 

و كنترل بازار دست يابد. 
الهوتي اظهار كرد: در س��ال 98 به نظر مي رسد كه 
دولت بايد در سياست هاي ارزي بازنگري كند اگرچه 
از اواخر س��ال 97 تغيي��رات و اصالحات��ي در حوزه 
سياست ارزي و تجارت خارجي ايجاد كرد تا حدودي 
ثبت سفارش را با ارز حاصل از صادرات تسهيل كرد 

و بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفت و به 
دنبال اين مس��ائل مواد اوليه كارخانجات با سرعت 

بيشتري در حال ورود به كشور است. 
وي افزود: پيش بيني مي ش��ود كه شرايط سال 98 با 
توجه به اصالحات و آزم��ون و خطاهايي كه صورت 
گرفته نسبت به سال 97 بهتر باشد البته بهتر شدن 
شرايط منوط به يك س��ري مسائل خارجي از جمله 
تعيين تكليف FATF اس��ت زيرا اگر اين موضوع به 
تصويب نرسد مي تواند تاثيرات خودش را در اقتصاد 

ما بجاي بگذارد. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به كانال 
ويژه مالي اروپا اظهار داشت: اگر بتوانيم براي تجارت 
خارجي از آن محل استفاده كنيم مي توان بخشي از 
تحريم هاي ظالمانه را خنثي كرد اما اگر موضوعاتي 
مثل FATF سر راه قرار گيرد مي توانند تاثيرات منفي 

خود را داشته باشد. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه دولت بايد ارز ارزان قيمت را به 
سرعت متوقف كند اظهار داشت: اقشار آسيب پذير 
بايد به صورت هدفمند و مس��تقيم م��ورد حمايت 
قرار بگيرن��د زيرا پخش كردن منابع ملي كش��ور به 
 صورت يكسان نش��ان داده كه جز اتالف منابع چيز 

ديگري نيست. 
الهوتي با تاكيد بر اينك��ه ارز حاصل از صادرات بايد 
در خدمت واردات قرار گيرد، بيان داشت: بايد چرخه 
اقتصادي كشور بدون اتكا به درآمدهاي نفتي در بخش 
عمده اي كه واردات كاال است غير از كاالهاي اساسي 
از اين محل تامين شود زيرا هدف امريكا اين است كه 
ما از ارزهاي نفتي نتوانيم اس��تفاده كنيم بنابراين ما 
هم بايد براي خنثي كردن اين موضوع اقتصاد كشور 
را متكي بر صادرات غيرنفتي كنيم و واردات كشور را 

موكول به ارز حاصل از صادرات كنيم.

 Sat. Apr6. 2019   شنبه   17 فروردين 1398   30 رجب 1440  سال پنجم    شماره   1347 

 ممنوعيت تازه صادراتي
سال 98 

سازمان توسعه تجارت|با دستور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، صادرات س��يب زميني و پياز از 
15 فروردين ماه ممنوع  شد؛ همچنين صادرات 
گوجه فرنگي بالمانع شد. طي مكاتبه رضا رحماني 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با گمرك ايران، با 
هدف مديريت و تنظيم ب��ازار داخلي، صادرات 
س��يب زميني و پياز از 15 فروردين ماه ممنوع 
ش��د. همچنين بر اس��اس اين مكاتبه صادرات 
گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي و فرآورده هاي 
مرتبط طبق ضوابط سازمان توسعه تجارت و با 

تأييد وزارت جهاد كشاورزي بالمانع شد.

تصميم گيري براي جبران 
خسارت بنگاه هاي سيل زده

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت از تصميم گيري 
نحوه جبران خسارت واحد هاي توليدي سيل زده در 
جلسه آتي هيات دولت خبر داد. رضا رحماني افزود: 
 برآورد خس��ارت هاي وارده ب��ه واحدهاي توليدي 
آسيب ديده از سيل انجام شده و تالش مي شود تا اين 
واحدها سريعًا وارد مدار توليد شوند. وي با اشاره به 
بيانات مقام معظم رهبري مبني بر جبران تخريب هاي 
س��يل، ادامه داد: تالش مي كني��م در هيات دولت 
تسهيالت بسيار خوب و كم بهره براي جبران خسارات 
واحدهاي توليدي در نظر گرفته شود. رحماني با اشاره 
به نامگذاري سال و ضرورت حفظ و رونق توليد، افزود: 
جبران آسيب و تسهيالت واحدهاي توليدي بر حسب 

خسارت وارده متغير خواهد بود.

 ارزش كاالي صادراتي
به عراق چقدر است

تسنيم|سرپرس��ت س��ازمان توس��عه صادرات، 
جزيياتي از ارزش متوسط كاالهاي صادراتي ايران به 
عراق در سال 97 را تشريح كرد. محمدرضا مودودي 
با مقايسه ارزش متوسط كاالهاي صادراتي ايران به 
عراق در سال گذشته اظهار كرد: در سال 97، ارزش 
 متوس��ط كاالهاي صادراتي كش��ور به ازاي هر تن،
360 دالر بود و اين در حالي است كه ارزش متوسط 
هر تن كاالي صادراتي ايران به عراق 500 دالر بود. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: اين موضوع 
نش��ان مي دهد ك��ه در س��ال 97، صادركنندگان 
كشورمان توانس��تند كاالهاي با ارزش افزوده باالتر 
به كشور عراق صادر كنند. به گفته او، سهم عراق در 
تجارت با ايران بيش از 50 درصد افزايش داشته و ايران 
توانست 29 درصد س��هم بازار عراق را در سال 97 از 
آن خود كند. در سال گذشته، كشور عراق بعد از چين 
بزرگ ترين واردكننده محصوالت و كاالهاي ايراني 
بود و از نظر تنوع كاالهاي وارداتي، در جايگاه نخست 
بين كشورهاي واردكننده كاالهاي ايراني قرار گرفت 
و ركورد 9 ميليارد دالر صادرات ايران به عراق ثبت شد.

 توسعه صادرات فرش 
با تهاتر كاال

فارس|رييس مركز ملي فرش دستباف گفت: برنامه 
ما براي توسعه صادرات فرش دستباف بدون توجه به 

تحريم، تهاتر است.
فرشته دست پاك با بيان اينكه تحريم تاثير بسيار 
زيادي بر صادرات فرش دستباف در سال 97 داشت، 
گفت: اما در سال 98 بدون توجه به تحريم به دنبال 

توسعه بازار هاي داخلي و خارجي هستيم. 
رييس مركز ملي فرش دستباف ايران با بيان اينكه 
س��ال 98، سال فرش دس��تباف ايراني خواهد بود، 
افزود: امس��ال بحث تهاتر را براي توس��ه صادرات 
فرش دس��تباف در دستور كار داريم. وي با تاكيد بر 
اينكه كش��ورهاي زيادي خواستار فرش دستباف 
ايراني هستند، بيان داشت: بنابراين هر كشوري كه 
ب��ه ايران واردات دارد ما ب��ه راحتي مي توانيم به آن 
كشور صادرات داشته باشيم. رييس مركز ملي فرش 
دس��تباف ايران با بيان اينكه در 6 ماهه ابتداي سال 
97 وضعيت صادرات فرش دستباف فوق العاده خوب 
بود، عنوان كرد: در دور جديد تحريم ها، فرش دومين 
كاالي تحريمي بعد از نفت بود و اين موضوع حتي بر 
توليد هم تاثير گذاشت. وي با بيان اينكه 80 درصد 
توليدات فرش دستباف كشور صادر مي شد، اظهار 
داشت: برنامه ما براي توسعه صادرات فرش دستباف 
بدون توجه به تحريم ها، تهاتر اس��ت. دست پاك با 
تاكيد بر اينكه در سال جاري حدود 800 هزار قاليباف 
را بيمه خواهيم كرد، گفت: بودجه آن تامين شده و 
هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. رييس سازمان 
ملي فرش دستباف اظهار كرد: تا زماني كه بافندگان 
فرش دس��تباف از امنيت شغلي برخوردار نباشند، 
نمي توانيم در بحث توليد و ص��ادرات حرفي براي 
گفتن داشته باشيم. وي گفت: تاكنون 29 منطقه در 
زمينه فرش دستباف ثبت جهاني شده و در كنار اين 
مناطق 53 منطقه هم به ثبت ملي رسيده و در تالش 
هستيم تا به عنوان اولويت دوم در سال آينده اين 53 
منطقه را هم ثبت جهاني كنيم. دست پاك با تاكيد 
بر اينكه ما به دنبال توسعه تجارت فرش دستباف در 
سال آينده هستيم، بيان كرد: طرح ملي كارآفريني 
و توسعه تجارت فرش دس��تباف در سال آينده در 
دستور كار ما قرار دارد و در تالش هستيم تا در سبد 
خانوار هر ايراني حداقل يك مترمربع فرش دستباف 
داشته باشيم. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به مشكالت اقتصادي برنامه شما براي موفقيت در 
اين طرح چيست، گفت: بسياري از بانك ها در اين 
 زمينه اعالم آمادگي كرده اند تا با پرداخت وام هاي 
ارزان قيمت و طوالني مدت به خانوارها شرايطي را 
فراهم كنند تا هر خانوار ايراني با هر سطح درآمدي 
قادر به خريد فرش دس��تباف ايراني باش��د. رييس 
سازمان ملي فرش دس��تباف با بيان اينكه در حال 
حاضر فقط 20 درصد از فرش دستباف ايران صرف 
بازار داخلي مي شود، گفت: ما مي خواهيم شرايطي را 

فراهم آوريم تا اين ميزان به 50 درصد افزايش يابد.



15 جهان

اپوزيسيون تركيه خود را پيروز انتخابات محلي خواند

ترامپ از احتمال توافق تجاري حماسي با چين خبر داد

شكست اردوغان در قلب تجاري و پايتخت تركيه

هراس واشنگتن از ماراتن رقابتي با پكن

گروه جهان| 
نامزد بزرگ تري��ن حزب اپوزيس��يون تركيه گفته 
بازشماري آراي اس��تانبول تمام شده و نامزد حزب 
حاكم هنوز ۲۰هزار رأي از او كمتر دارد. اگر نتيجه 
انتخابات شوراها تأييد شود اپوزيسيون، اداره آنكارا 
و استانبول قلب تجاري و پايتخت تركيه، را به دست 
مي گيرد. برخي منابع خبري گزارش داده اند كه در 
پي شكست حزب حاكم عدالت و توسعه در پايتخت 
و چند ش��هر بزرگ، رجب طيب اردوغان قصد دارد 

تغييراتي در كابينه خود انجام دهد.
به گزارش دويچه وله، نتيج��ه اوليه انتخابات محلي 
ش��وراها در تركيه حاكي از برتري اندك نامزدهاي 
ح��زب جمهوري خواه خلق )CHP( بر حزب حاكم 
عدالت و توس��عه به رهبري رجب طيب اردوغان در 
دو شهر بزرگ تركيه، اس��تانبول و آنكارا بود. اكرم 
امام اوغلو نامزد حزب جمهوري خواه خلق در ش��هر 
استانبول، حال مي گويد بازشماري آرا در اين شهر 
تقريبأ تمام شده و آراي او همچنان حدود ۲۰ هزار 
رأي بيشتر از آراي نامزد رقيب، بينالي ييلديريم، از 
حزب حاكم عدالت و توسعه است. در شمارش اوليه 
آرا تف��اوت اين دو نامزد در ش��هر ۲۵ ميليون نفري 
اس��تانبول حدود ۲۵ هزار رأي ب��ود. حزب عدالت 
و توس��عه )AKP( نتيجه انتخابات محلي ش��وراها 
در اس��تانبول و آن��كار را نپذيرفت و با ش��كايت به 
كميسيون انتخابات، خواستار بازشماري آرا در تمام 
حوزه هاي رأي گيري اين دو شهر شد. استانبول ۳۹ 
حوزه رأي گيري دارد. كميسيون انتخابات شوراها 
چهارشنبه با بازشماري آراي ۱۸ حوزه در استانبول 

موافقت كرد.
اكرم امام اوغلو نام��زد حزب جمهوري خواه خلق، از 
هيات عالي انتخابات تركيه خواسته به مقررات روند 
بازشماري آرا احترام بگذارند و تأكيد كرده: »نتيجه 
نهايي تغيير نخواهد كرد. بازشماري آرا وقت كشي 
اس��ت آن هم در حالي كه ما در انتظ��ار آغاز هر چه 
سريع تر كار خود هستيم.« در حالي كه نتيجه رسمي 
انتخابات هنوز اعالم نش��ده، رج��ب طيب اردوغان 
گفته ائتالف جمهور به رهبري او متشكل از دو حزب 

»عدالت و توسعه« و حزب »حركت ملي« اكثريت 
شوراهاي شهر را در اختيار گرفته است. حزب عدالت 
و توسعه مدعي شده، به دليل بي نظمي در شمارش 
آرا آراي نامزدهاي اپوزيس��يون در شمارش اوليه از 
نامزدهاي ائتالف جمهور اندكي بيشتر بوده است. 

اگر نتيجه اوليه اين انتخابات تاييد شود اپوزيسيون 
تركيه كنترل ش��هرداري آن��كارا، پايتخت تركيه، 
و اس��تانبول، قلب تجاري اين كش��ور را در اختيار 
خواهد گرفت. بودجه ش��هرداري استانبول حدود 
شش ميليارد دالر تخمين زده مي شود. از آن گذشته 
اردوغان كه با حزب حاكم خود كنترل تقريبأ تمام 
رس��انه هاي تركي��ه را در اختي��ار دارد، در صورت 

شكس��ت در آنكارا و اس��تانبول نظارت بر برخي از 
فعاليت هاي محلي اين دو شهر را از دست مي دهد. 
از آن گذشته خروج تركيه از ركود اقتصادي هم بدون 
همكاري نزديك اپوزيسيون با دولت آسان نخواهد 
بود. در همين حال روزنامه »خبر ترك« نوشته كه در 
پس شكست انتخاباتي در شهرهاي بزرگ، اردوغان 
در يك ماه آين��ده تغييراتي در كابين��ه خود انجام 
خواهد داد چرا كه برخي مقامات دولت را مس��وول 
شكست اخير حزبش مي داند. گفته شده، ييلديريم 
كه در انتخابات به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه 
براي شهرداري استانبول معرفي شده بود به عنوان 

معاون رييس جمهور تركيه منصوب خواهد شد.

  عدالت و توسعه پس از شكست 
با شكست حزب اردوغان در شهرهاي بزرگ، اكنون 
اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه تركيه به كدام سو 
خواهد رفت؟ تحليل گران بر اين باورند كه شكس��ت 
در انتخاب��ات تقابل اردوغ��ان تماميت خواه و احزاب 
مخالف را به اوج خواهد رس��اند. نخس��تين نشانه از 
الگوهاي ش��دت عمل اردوغان بيش از همه متوجه 

ائتالف ملت خواهد بود. 
ائتالف ملت را حزب جمهوري خواه خلق به رهبري 
كمال قليچدار اوغلو و حزب خ��وب به رهبري مرال 
آكشنر شكل داده اند. ائتالف ملت در اين انتخابات به 
مهم ترين اپوزيسيون حزب عدالت و توسعه تبديل شد 

و تالش كرد از تمامي ابزارها براي شكست برنامه هاي 
اردوغ��ان و حزب متبوعش بهره گي��رد؛ اين ائتالف 
در شهرهاي استانبول، آنكارا، ازمير، آنتاليا و آدانا به 

پيروزي چشمگيري دست يافت. 
گذش��ته از شكس��ت در آنكارا به عنوان قلب تجاري 
تركيه، پشت كردن مردم در اس��تانبول به اردوغان 
نيز هزينه سياسي س��نگيني براي رييس جمهوري 
تركيه دارد؛ چرا كه او س��اليان دراز شهردار اين شهر 
بوده و از آنجا تس��خير اهرم هاي قدرت سياس��ي در 
تركيه را آغاز كرد. تحت اين شرايط اردوغان و حزب 
متبوعش از آنك��ه مي دانند ائتالف ملت آژير خطر را 
براي آنها در آينده سپهر سياس��ت تركيه به ويژه در 
انتخابات ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ ميالدي آنهم در يكصدمين 
سالگرد تاسيس تركيه نوين به رهبري كمال مصطفي 

آتاتورك به صدا در آورده است.
وضعيت و شرايط سياسي براي برخي از افراد كليدي 
س��ابق حزب و عدالت و توس��عه هم مساعد نيست. 
به گ��زارش ايرنا، واقعيت هاي س��وابق فعاليت حزب 
عدالت و توسعه نشان مي دهند كه كنش ها و الگوهاي 
رفتاري اردوغان موجب جدايي بسياري از نخبگان از 
بدنه حزب عدالت و توسعه شده است. در اين ارتباط، 
عب��داهلل گل رييس جمهور گذش��ته تركيه، و احمد 
داووداوغلو معمار سياست خارجي تركيه سال هاي 
۲۰۰۹ ت��ا ۲۰۱6 و علي باباجان وزير خارجه س��ابق 
تركيه، ترجيح داده اند كه راه خود را در حزب عدالت و 
توسعه از اردوغان جدا كنند. در شرايط حاضر اردوغان 
مسووليت بخشي از شكست حزب عدالت و توسعه را 
در انشقاقي مي داند كه توسط اين سه عنصر كليدي 

سابق حزب عدالت و توسعه كليد خورده است. 
برخي گمانه زني ها حكايت از آن دارد كه حزبي براي 
مهار الگوي عمل اردوغان به محوريت همين سه عنصر 
كليدي در حال شكل گيري است. ناظران بر اين باورند 
كه در صورت ش��كل گيري اين حزب جديد، فضاي 
سياسي تركيه ش��اهد تقابلي سخت ميان اردوغان و 
حزب جديد خواهد بود. برخ��ي نيز بر اين باورند كه 
شكس��ت در انتخابات اخير سكوي پرش اردوغان به 

سوي اقتدارگرايي بيشتر خواهد بود.

گروه جهان|
رييس جمهوري اي��االت متحده با اعالم اينكه »امريكا و 
چين در آس��تانه توافق تجاري حماسي هستند.« اعالم 
كرده كه واش��نگتن به راهكاري براي حل وفصل يكي از 
پيچيده ترين و سخت ترين مسائل در مذاكرات تجاري با 
چين دست يافته است. به گزارش فايننشال تايمز، دونالد 
ترامپ گفته در چهار هفته آينده به يك قرارداد تجاري 
مهم با چين دست خواهد يافت، هر چند برخي مسائل 
حل نشده هنوز باقي مانده است. رييس جمهوري امريكا 
تاكيد كرده اين يك قرارداد تجاري حماسي خواهد بود.  
دونالد ترامپ در شرايطي از احتمال توافق تجاري با چين 
خبر داده كه انديشكده كارنگي اروپا در جديدترين گزارش 
خود اعالم كرده ش��ايد امريكا و ناتو روس��يه را تهديدي 
جدي بدانند يا از افراط گرايي در خاورميانه نگراني هايي 
داشته باشند اما مطمئنا رشد شتابان چين اساسي ترين 
ترس آنان است. در اين گزارش آمده: پكن بودجه نظامي 
سال جاري خود را 7.۵ درصد افزايش داده است، رقمي 
كه اگر چه درصد رش��د آن كمتر از سال ۲۰۱۸ است اما 
نشان مي دهد كه پكن به دنبال تقويت نيروهاي نظامي و 
تبديل ارتش به نيروي برتر در برابر چالش هاي پيش رو 
است. بودجه نظامي اين كشور در سال جاري با 7.۵ درصد 
رشد نس��بت به سال گذش��ته به ۱77.6ميليارد و 6۱۰ 
ميليون دالر افزايش يافته كه با اين حساب، درصد رشد 

آن نسبت به افزايش۸.۱درصدي ۲۰۱۸ اگرچه كاهش 
يافته است اما اصل بودجه حدود ۱۲ميليارد دالر افزايش 
نشان مي دهد. ميزان بودجه نظامي چين از سال ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱۸ هر سال به ترتيب ۱۱.۲، ۱۰.7، ۱۲.۲، ۱۰.۱ و 
7.6، 7 و ۸.۱ درصد افزايش داشته است اما اين رشد براي 
سال جاري 7.۵ درصد بوده است. چين قصد دارد تا سال 
۲۰۳۵ ميالدي به يك ارتش مدرن دست يابد براي همين 
از ميزان نيروهاي نظامي خود ۳۰۰ هزار نفر كاسته است 
و بودجه بيشتري را روي تسليحات جديد هزينه مي كند. 
درياي جنوبي چين يكي از مناطق درگيري هاي احتمالي 
دو طرف خواهد بود. اين در حالي است كه ناظران بر اين 
باورند تنش هاي امريكا و چين در درياي جنوبي در ۲۰۱۹ 
بيشتر هم خواهد شد زيرا چين به سوي استقرار بيشتر 
نيروها و تسليحات و ساخت جزاير مصنوعي خواهد رفت 
تا بتواند نيروي بازدارندگي اش را در مقابل امريكا كامل 
كند. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، فوريه سال جاري در 
سفر منطقه اي خود گفته بود: »ما در درياي جنوبي حضور 
مي يابيم تا اطمينان حاصل شود كشتيراني آزاد برقرار 
است.« س��پتامبر ۲۰۱۸ نيز ناوهاي چيني ناو ديكتاتور 
امريكا را مورد تعقيب ق��رار دادند تا از منطقه نزديك به 
حريم جزاير متعلق به چين دور ش��ود و نزديك بود كه 
برخوردي هم ميان آنها صورت گيرد.  اقتصاد قدرتمند 
چين و امكان نفوذ سياس��ي-اقتصادي بيشتر پكن در 

اروپا يكي ديگ��ر از ترس هاي امريكا و برخي همپيمانان 
اروپايي واشنگتن است. چين به سرعت در حال افزايش 
فعاليت هاي اقتصادي خود در اروپاس��ت، برخي از اين 
سرمايه گذاري ها استراتژيك هستند و ممكن است موجب 
وابستگي كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي بالكان به 
چين شود. پكن در حال گسترش حضور فيزيكي خود در 
اروپاست، اين حضور با سرمايه گذاري هاي عظيم پكن در 
سراسر اين قاره همراه شده است. به عنوان مثال، در حال 
حاضر شركت هاي دولتي يا شركت هايي چيني كه توسط 
دولت هدايت مي شوند، ۱۰درصد از كل حجم مبادالت 
بنادر اروپايي را در اختي��ار دارند. همچنين اين نگراني 
وجود دارد كه چين زماني بخواهد از زيرساخت هاي خود 
در اروپا عليه اياالت متحده يا اروپا استفاده نظامي كند. 
نفوذ اقتصادي در حال رشد چين مي تواند به نفوذ سياسي 
نيز تبديل شود، همانطور كه رقابت بين امريكاي شمالي و 
چين افزايش مي يابد، تالش هاي پكن براي جدايي بيشتر 
اروپا از اياالت متحده بيشتر مي شود. تالش هاي پكن براي 
ايجاد روابط با كشورهاي مركزي و شرقي اروپا با استفاده 
از چارچوب همكاري۱6+۱، كه در قالب آن شانزده كشور 
اروپايي روابط خود با چين را بسيار گسترش مي دهند در 
اين راستا درك مي شود. تمايل دولت ايتاليا براي تقويت 
روابط با چين دغدغه ديگري براي ناتو است، اين موضوع 

افتراق سياسي در اروپا را تشديد مي كند.

  رشد قوي چين 
گزارش انديش��كده كارنگي درباره نگراني واشنگتن 
از رشد چين در ش��رايطي است كه بانك توسعه آسيا 
در تازه ترين گزارش خود با عنوان »دورنماي توس��عه 
آس��يا ۲۰۱۹« اعالم كرده گرايش رشد اقتصاد چين 
همچنان قوي است. بر اساس اين گزارش، هر چند كه 
به دنبال پايين آمدن رشد درآمد خانواده ها، پيش بيني 
مصرفي چين كاهش مي يابد، اما در چند سال آينده، 
مصرف همچنان نيروي محركه اصلي براي كمك به 
رشد اقتصاد چين اس��ت. ياسويوكي ساوادا اقتصادان 
ارشد بانك توسعه آسيا در اين باره گفته: »هر چند كه 
سرعت رشد اقتصاد چين كند شده است، اما گرايش 
رشد اقتصاد اين كشور همچنان قوي است. در صورتي 

كه ابهام اقتصادي افزايش يابد، سرعت رشد اقتصاد نيز 
بطور مستمر كند مي شود، اما چين در اوايل سال جاري 
اصالحات دارايي را اعالم كرد، اين خبر خوب براي كمك 
به افزايش مصرف داخلي چين ياري كننده اس��ت.« 
بانك توسعه آسيا در عين حال پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي در هند و آسيا جنوب شرقي را در سال جاري 
ميالدي به دليل ريسك هاي جهاني ناشي از تنش هاي 
تجاري و نگراني بر سر برگزيت بدون توافق، كاهش داده 
است. بانك توسعه آسيا ۲۲ اوت ۱۹66به  منظور توسعه 
اقتصاد كشورهاي آسيايي بنا شده  است اين بانك كه 
تحت نام UNESCAP يعني كميس��يون اقتصادي 
س��ازمان ملل براي كشورهاي آس��يايي و شرق دور 

فعاليت دارد متعلق به بانك جهاني است.

دريچه

كوتاه از منطقه

نامه »ترزا مي«  به رييس شوراي 
اروپا براي تعليق برگزيت

گروه جهان| يك مقام عاليرتب��ه اتحاديه اروپا 
اعالم كرده دونالد تاس��ك رييس ش��وراي اروپا، 
احتماال طرح تعليق خروج بريتانيا از اين اتحاديه 
به شكلي منعطف و به مدت ۱۲ ماه را مطرح خواهد 
كرد. به گزارش يورونيوز، اين مقام ارش��د اتحاديه 
اروپا براساس پيشنهاد فوق بريتانيا امكان خروج 
از اتحادي��ه اروپا پيش از پاي��ان مهلت ۱۲ماهه را 
خواهد داش��ت. س��خنان اين مقام ارشد اتحاديه 
اروپا در حالي بيان مي شود كه ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا، در نامه اي به تاسك بطور رسمي درخواست 
كرده خروج كش��ورش از اتحاديه اروپا تا ۳۰ ژوئن 

به تعويق بيافتد. 
قرار است پيش��نهاد تعليق انعطاف پذير برگزيت 
۱۰ آوريل در اجالس اتحاديه اروپا به ترزا مي  ارايه 
شود. در صورت پذيرش پيشنهاد اتحاديه اروپا از 
سوي لندن، بريتانيا مجبور به برگزاري انتخابات 
اروپا در ماه مه س��ال جاري ميالدي خواهد ش��د. 
مجل��س عوام بريتانيا تاكنون س��ه ب��ار با توافقي 
كه نخس��ت وزير كش��ور با اتحاديه اروپا در مورد 
برگزيت به دس��ت آورده مخالفت كرده است. اين 
در حالي است كه پارلمان بريتانيا همچنين با همه 
پيشنهادات جايگزين تاكنون مخالفت كرده است. 
ترزا مي  و جرمي كوربين رهبر حزب مخالف كارگر، 
در حال مذاكره در مورد ارايه طرحي مشترك در 
مورد برگزيت هستند. هر دو طرف مذاكرات انجام 
شده را سازنده توصيف كرده اند. با اين حال تاكنون 
توافقي بين دولت محافظه كار بريتانيا و حزب اصلي 

مخالف دولت به دست نيامده است.

بازداشت دوباره مديرعامل 
پيشين گروه نيسان رنو

گروه جهان| كارلوس گون مديرعامل پيشين 
گروه نيس��ان رنو، پنج ش��نبه بار ديگر در توكيو 
بازداش��ت ش��ده اس��ت. گون بي��ش از صد روز 
اس��ت كه در زن��دان و س��پس در خان��ه اي در 
توكيو تحت نظر قرار دارد. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، وكيل مدافع ژاپني گون اين بازداشت را 
خودسرانه توصيف كرده است. گفته شده، گون 
بر اساس اخباري كه به روزنامه ها درز كرده بود، از 
دستگيري قريب الوقوع خود اطالع داشته و گفته 
بود ١١ آوريل در يك كنفرانس مطبوعاتي حقايق 
پرونده خود را بر مال مي كن��د. او خود را بي گناه 
خوانده و اتهاماتش را توطئه توصيف كرده است. 
گون كه تا پيش از اين به سه اتهام پرده پوشي بر 
درآمدهاي خود در س��ال هاي ٢٠١٠ تا ٢٠١٨، 
كاله برداري مالي و سوءاس��تفاده از اعتماد متهم 
ش��ده اس��ت، اينك با اتهام تازه اي روبروس��ت. 
براس��اس اطالعاتي كه از دادسراي توكيو كسب 
شده، وي به انتقال ١۵ميليون دالر به حساب يك 
فروشنده خودروهاي نيسان در عمان متهم است. 
به   نوشته رسانه ها، اين شركت عماًل توسط خود 

او اداره مي شود. 
مبلغ ياد شده در سال هاي ٢٠١۵ تا ٢٠١٨ به اين 
حساب واريز شده و يك سوم آن سپس به حساب 
ديگري كه متعلق به فرزند اوس��ت منتقل شده 
است. در فرانسه هم شركت خودروسازي رنو، بر 
پايه تحقيقات داخلي اش از وجود نقل و انتقاالت 
مش��ابهي آگاهي يافته و آن را در اختيار دستگاه 

قضايي فرانسه قرار داده است.

بنيانگذار »ويكي ليكس« از 
سفارت اكوادور اخراج مي شود
گروه جهان| پايگاه اينترنتي ويكي ليكس اعالم 
كرده جولين آسانژ بنيانگذار اين وب سايت، قرار است 
از س��فارت اكوادور در لندن اخراج شود. به گزارش 
يورونيوز، ويكي ليكس اين خبر را به نقل از يك منبع 
ارشد دولت اكوادور اعالم كرده است. بنا به  نوشته اين 
وب سايت، اكوادور با بريتانيا براي بازداشت جولين 
آسانژ به توافق رسيده است. طبق اين گزارش دولت 
اكوادور به دليل انتش��ار گزارش هايي درباره لنين 
مورانو، رييس جمهوري اكوادور از سوي ويكي ليكس، 
تصميم به اخراج آسانژ گرفته است. آسانژ از ۲۰۱۲ 
ميالدي تاكنون در سفارت اكوادور در لندن زندگي 
مي كند. او پ��س از آنكه دادگاهي در بريتانيا راي به 
استرداد او به سوئد داد، به سفارت اكوادور در لندن 
پناهنده ش��د. آس��انژ ۲۰۱۰ ميالدي متهم به آزار 
جنسي در س��وئد ش��د. اين در حالي است كه اين 
پرونده در سال ۲۰۱7 در سوئد مختومه اعالم شد. 
با اين حال بريتانيا همچنان به دنبال بازداشت آسانژ 
به دليل نقض ش��رايط آزادي مش��روط خود است. 
بنيانگذار ويكي ليكس كه در سفارت اكوادور در لندن 
باقي مانده اعالم كرده نگران احتمال استرداد خود 
به امريكا به دليل انتشار اسناد دولت امريكا توسط 

ويكي ليكس است.
دولت اكوادور در واكنش به ادعاي اخراج احتمالي 
جولين آسانژ از سفارت اين كشور گفته به شايعات 
توهين آمي��ز درب��اره لغ��و پناهندگ��ي بنيانگذار 
ويكي ليكس پاسخ نخواهد داد. اكوادور همچنين 
تاكيد كرده تصميمات خود را بطور مستقل اتخاذ 

خواهد كرد.

مراسم 70سالگي »ناتو« در 
سايه تشديد اختالفات اعضا 
گروه جهان| جشن 7۰ سالگي پيمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( چهارش��نبه و پنج شنبه در شرايطي 
برگزار شد اختالفات متحدان در اين نشست كامال 
مشهود بود. به گزارش خبرگزاري آلمان، اين نشست 
به ويژه ش��اهد انتقاداتي بود كه مايك پنس معاون 
رييس جمهوري امريكا، عليه تركيه و آلمان مطرح 
كرد. دبيركل ناتو نيز تأكيد كرد كه روسيه مي تواند 

تهديدي بزرگ براي اين سازمان باشد.
امسال به مناسبت 7۰سالگي، اجالس بهاره وزيران 
خارجه كشورهاي عضو ناتو استثناً به جاي بروكسل 
در واشنگتن برگزار  شد. اما در نخستين روز، مايك 
پنس معاون رييس جمهوري امري��كا از دو متحد 
نزديك امريكا كه دو عضو مهم ناتو نيز محس��وب 
مي شوند يعني تركيه و آلمان به سختي انتقاد كرد و با 
اشاره به آلمان گفت: »باور كردني نيست كه نخستين 
قدرت اقتصادي اروپا، همچنان خطر روسيه را ناديده 
مي گيرد.« امريكا مي گويد اروپاييان و به ويژه آلمان 
بايد در تأمين بودجه ناتو سهم بيشتري بگيرند. مايك 
پنس همچنين در ارتباط با خريد اسلحه روسي به 
تركيه هشدار داده و پرسيده است »آيا تركيه مايل 
نيس��ت كه عضو كليدي مهم ترين پيمان نظامي 
جهان باقي بماند؟« به اين ترتيب به نظر مي رس��د 
كه از نظر ناتو، خطر روسيه كامال جاي تهديدهاي 
شوروي س��ابق را گرفته باشد. ينس استولتنبرگ 
دبي��ركل نروژي ناتو نيز در س��خنراني خود گفته: 
»ناتو قصد ندارد موشك هاي اتمي زميني در خاك 
اروپا مستقر كند ولي براي اقدامات بازدارنده موثر 

آماده است.« 

ترامپ مكزيك را به افزايش 
تعرفه واردات تهديد كرد 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا گفته فعال 
تهديد خود را مبني بر بس��تن م��رز جنوبي عملي 
نمي كند، اما در صورتي كه مكزيك اقدامي عملي 
در جه��ت جلوگيري از موج مهاج��ران غيرقانوني 
انجام ندهد، تعرفه واردات قطعات خودرو را افزايش 
مي دهد. به گزارش آسوشيتدپرس، دونالد ترامپ 
گفته پيش از بستن مرزهاي جنوبي، ابتدا راهكاري 
كمتر شديدتري را در پيش خواهد گرفت. او تصريح 
كرده به مكزيك ۱۲ماه فرصت مي دهد تا اقدام قابل 
قبول در زمينه جلوگيري از ورود مهاجران غيرقانوني 
انجام دهد. رييس جمهوري امريكا گفته: »مكزيك 
مي دان��د كه ما يا مرز را مي بندي��م يا تعرفه خودرو 
را افزايش خواهيم داد. من يك��ي از اين دو اقدام را 
انجام خواهم داد و احتماال با افزايش تعرفه ها شروع 
مي كن��م. البته فكر نمي كنم هرگز مجبور ش��ويم 
كه مرزها را ببنديم چرا كه عواقب جريمه افزايش 
تعرفه ۲۵ درصدي بر واردات خودرو عظيم خواهد 
بود.« ترامپ پيشتر هش��دار داده بود اگر مكزيك 
بالفاصله مانع ورود همه اين مهاجران غيرقانوني به 
امريكا از طريق مرز جنوبي نشود، بخش اعظم مرز 
جنوبي امريكا را خواهد بست. به دنبال اين اظهارات 
ترامپ شماري از مش��اوران كاخ سفيد، مقام هاي 
محلي و اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي اقتصادي 
بس��تن مرزهاي براي دو كشور هشدار داده و گفته 
بودند، چنين اقدامي باع��ث باال رفتن قيمت براي 
مصرف كنندگان امريكايي خواهد شد. جلوگيري 
از ورود مهاج��ران غيرقانوني به امريكا از وعده هاي 

انتخاباتي ترامپ بود. 
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هشدار فرانسه درباره آينده 
منطقه يورو

گروه جهان| برنو لومر وزير دارايي فرانسه، هشدار 
داده چنانچه ۱۹ كشور عضو منطقه يورو در زمينه 
اصالحاتي براي افزايش همگرايي اقتصادي كشورهاي 
خود به توافق دست نيابند آينده منطقه يورو به خطر 
خواهد افتاد. به گزارش رويترز، برنو لومر كه در حاشيه 
نشست وزراي دارايي منطقه يورو در بخارست سخن 
مي گفت، جمعه از بابت كاهش رش��د اقتصادي در 
آلمان و ركود در ايتاليا ابراز نگراني كرده و خواس��تار 
تصميم گيري ف��وري درباره بودج��ه منطقه يورو 
حداكثر تا ماه ژوئن ش��د تا در جهت همسان سازي 
اقتصادهاي اين منطقه گام برداشته شود. وزير دارايي 
فرانسه همچنين از تمهيدات كشورش براي اعمال 
ماليات بر غول هاي ديجيتالي چ��ون فيس بوك و 
اپل به رغم ناخرسندي واشنگتن خبر داده و گفته: 
»مصمم هستيم تا ماليات بر بزرگ ترين شركت هاي 
ديجيتالي را براي عدالت و بهره وري بيشتر به سيستم 
ماليات بين المللي تحميل كنيم.«  فرانسه ماه گذشته 
پيش نويس قانوني را ارايه داد كه به موجب آن، ماليات 
س��ه درصدي براي تبليغات در فض��اي ديجيتال، 
فروش اطالعات ش��خصي و ديگر مناب��ع درآمدي 
هر ي��ك از ش��ركت هاي فناوري كه بي��ش از 7۵۰ 
ميليون ي��ورو )۸4۱ ميليون دالر( عايدي س��االنه 
دارند، وضع مي كند. پيش نويس اين قانون با توجه 
به افزايش اعتراض ها درباره ماليات حداقلي برخي 
از ثروتمندترين ش��ركت هاي بين المللي، ارايه شد. 
پيش نويس اين قانون پس از رد تمهيدات گسترده 
اتحاديه اروپا از سوي برخي كشورهايي چون ايرلند كه 
از شركت هاي بزرگ فناوري استفاده مي كنند، مطرح 
شد. انگليس، اسپانيا، اتريش و ايتاليا در حال بررسي 
طرح فرانسه هستند. برنو لومر در حالي از اعمال ماليات 
بر غول هاي ديجيتالي خبر داده كه مايك پمپئو وزير 
خارجه امريكا، ساعاتي پيش در ديدار با ژان ايو لودريان 
همتاي فرانس��وي اش در واش��نگتن، با اين مساله 
مخالفت كرده و گفته اعمال ماليات، بر شركت هاي 
امريكايي و كاربران فرانسوي اين شركت ها، تاثيري 
منفي خواهد داشت. در همين حال، لومر تاكيد كرده 
پاريس با واشنگتن براي ترسيم اصالحات جهاني در 
زمينه ماليات در س��ازمان كشورهاي توسعه يافته، 
همكاري نزديكي خواهد داشت. او همچنين گفته 
با استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، ماه آينده 
گفت وگو مي كند تا به روند انجام اين فرآيند، سرعت 

داده شود. 

رآكتور اتمي عربستان آماده 
بهره برداري مي شود

روزنامه گاردين با اس��تناد به تصاوير ماهواره اي 
اعالم كرده اولين رآكتور اتمي عربستان تا چند 
ماه ديگر آماده خواهد شد. گاردين نوشته هنوز 
نشانه اي از آمادگي عربستان براي رعايت موازين 
حفاظتي كه مانع از ساخت بمب اتمي مي شود، 
در دست نيست. گاردين درخصوص اين موازين 
حفاظتي توضيحاتي تفصيلي ارايه نكرده است. 
اگرچه عربستان سعودي از امضا كنندگان پيمان 
منع گسترش سالح  هسته اي )ان پي تي( است. 
اولين رآكتور تحقيقات هس��ته اي عربس��تان 
سعودي در شهرك علم و فناوري ملك عبدالعزيز 

در نزديكي رياض قرار دارد. 

 كاهش دوباره ارزش 
واحد پولي پاكستان 

ارزش واحد پولي پاكس��تان پس از تعامالت دولت 
اين كشور با صندوق بين المللي پول براي دريافت 
وام ه��اي جديد، در چن��د روز گذش��ته با كاهش 
چش��م گيري مواجه شده اس��ت. به گزارش داون، 
ارزش برابري دالر با روپيه پاكس��تان، در بازارهاي 
ارزي اسالم آباد به باالترين سطح خود در تاريخ اين 
كشور رسيده اس��ت. طبق آمار ارايه شده از سوي 
بازارهاي ارزي پاكستان قيمت هر دالر در پاكستان 
به ۱44 روپيه رس��يده و اين كاه��ش ارزش واحد 
پولي پاكستان مشكالت جديدي از جمله افزايش 
بدهي هاي خارجي اين كشور به دنبال داشته است. 

 لغو رواديد دادستان 
ديوان بين المللي كيفري 

اياالت متحده رواديد يك دادستان ديوان بين المللي 
كيفري را ب��ه خاطر تحقيقاتش درب��اره عملكرد 
نظاميان امريكايي در افغانس��تان لغو كرده است. 
به گزارش بي بي س��ي، فاتو بنسودا دادستان ديوان 
بين الملل��ي كيفري اين خبر را تاييد كرده اس��ت. 
بنس��ودا از دوس��ال پي��ش تحقيقات��ش را درباره 
جنايت ه��اي جنگي احتمالي در افغانس��تان آغاز 
كرده اس��ت. اين تحقيقات درب��اره عملكرد همه 
طرف هاي درگير در جنگ اس��ت و شامل برخورد 

نظاميان امريكايي با زندانيان نيز مي شود. 

هديه يك ميليارد دالري 
رياض به عراق

پادش��اه عربس��تان يك ميليارد دالر براي ساخت 
يك شهرك ورزشي به عراق هديه داده است. يك 
هيات بلندپايه از مقامات عربستان براي گسترش 
روابط دو كشور در بغداد به سر مي برد. وزراي انرژي 
و سرمايه گذاري عربس��تان اين هيات را همراهي 
مي كنن��د. رويترز نوش��ته، عراق به امي��د مزاياي 
اقتصادي، خواستار نزديكي بيشتر به همسايه جنوبي 
خود است. عربستان۲۰۱۵ سفارت خود در بغداد 
را پس از وقفه اي ۲۵ ساله مجدد گشود. عربستان 
تصميم دارد براي تسهيل صدور ويزا براي شهروندان 
عراق سه كنسولگري ديگر نيز در عراق تأسيس كند.
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عكسروز

چهرهروز

كسر دو مرحله اي ماليات از درآمد سينماگران
رييس انجمن تهيه كنندگان مستقل با اشاره به اخذ ماليات ۹ درصدي از دفاتر پخش، عالوه بر ماليات محاسبه شده در قيمت بليت سينماها، 
معتقد است كه ادامه اين روند، عامل ورشكستگي سينما است. غالمرضا موسوي به مهر گفت: مهم ترين اتفاقي كه در سال ۱۳۹۷ براي سينماي 
ايران رخ داد و در حال تسري پيدا كردن است، مساله اي است كه سينماي ايران با سازمان امور مالياتي پيدا كرده و آن كسر نزديك به ۹ درصد 
مضاعف از درآمد تهيه كنندگان است. او اظهار كرد: بخش ماليات بر ارزش افزوده تا پيش از اين از طريق بليت سينماها كم مي شد، اما به تازگي 
سازمان امور مالياتي به دفاتر پخش فيلم ها اعالم كرده كه بايد ۹ درصد از دريافتي تهيه كنندگان و صاحبان فيلم ها را هم به عنوان ارزش افزوده 
پرداخت كنند. يعني اگر تهيه كننده اي يك ميليارد تومان درآمد داشته باشد، ۹۰ ميليون تومان به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از آن كسر مي شود!

بازارهنر

بازي در نقشي ديگر از جمشيد مشايخي دريغ شد

فروش 35 ميلياردي اكران نوروزي 

واكنش منتقد هاليوود ريپورتر به فيلم صدرعاملي

جمشيد مش��ايخي، بازيگر نام آشناي 
كشور سيزدهم فروردين امسال از دنيا 
رفت. احمد طلبي نژاد، منتقد سينمايي 
معتقد است: جمشيد مشايخي با ايفاي 
نقش در ژانرها و شخصيت هاي مختلف 
از ناصرالدين شاه و كمال الملك تا يك 
رفتگر نش��ان داد چق��در انعطاف پذير 
و آم��اده پذيرش نقش ه��اي پيچيده، 

چند وجهي و بزرگ است اما بهترين راه تجليل از يك 
هنرمند اين است كه تا وقتي زنده اند به آنها نقش هاي 
خوب پيشنهاد شود؛ اين اتفاقي است كه در سال هاي 

پاياني عمر مشايخي از وي دريغ شد.
اين منتقد از جمله كساني بوده كه اولين مصاحبه 
را با جمشيد مشايخي براي بازي در »هزاردستان« 
پس از انقالب اس��المي انجام داده اس��ت، او درباره 
س��ال ها فعاليت اين هنرمند تازه درگذشته اظهار 
كرد: جمش��يد مش��ايخي را مي توان به شيوه هاي 
مختلف قضاوت كرد. او به همراه عزت اهلل انتظامي، 
علي نصيريان، محمدعلي كشاورز، پرويز فني زاده و 
داوود رشيدي از تئاتر وارد سينما شدند و در واقع با 

اين اتفاق معيارهاي بازيگري در ايران را 
تغيير دادند. طالبي نژاد به ايسنا گفت: 
اكنون افسوس من از اين است كه چرا 
فيلمسازان جوان و نسل نو كشور مانند 
اصغر فرهادي، كيانوش عياري و امثال 
آنها به سراغ آقاي مشايخي يا حتي آقاي 
انتظامي نرفتند تا ما در سال هاي آخر 
عمر اين پيشكسوتان دوباره شاهد يك 
شاه نقش ديگر از آنها باشيم و خاطره بهتري از آنها 
در ذهنمان باقي بماند. او با اشاره به اينكه »بهترين 
راه تجليل از يك هنرمند اين است كه تا وقتي زنده اند 
به آنها نقش هاي خوب پيشنهاد داده يا حتي برايشان 
نقشي نوشته ش��ود« تصريح كرد: اين اتفاقي است 
كه از آقاي مشايخي دريغ شد اما افرادي مانند علي 
حاتمي وقتي مي ديد يك هنرمندي كه خالق است 
و خانه نشين شده و كار نمي كند برايش در فيلم هايي 
كه مي ساخت، نقش مي تراشيد. فرمان آرا نيز چنين 
خصلتي دارد و مثال در فيلم »يك بوس كوچولو« از 
مشايخي استفاده كرد و حواسش بود كه اين آدمها 

را كنار هم جمع كند.

هفت فيلم سينمايي كه در جدول اكران 
نوروزي قرار گرفتن��د در ايام تعطيالت 
عيد توانس��تند در مجم��وع بيش از ۳۵ 
ميليارد تومان فروش داش��ته باشند كه 
بيش از ۲۲ ميلي��ارد آن حاصل فروش 
در تهران بوده اس��ت. فيلم س��ينمايي 
»رحمان ۱۴۰۰« منوچهر هادي با گذر 
از يك ميليون مخاطب و بعد از گذشت 

حدود سه هفته اكران به فروشي نزديك به ۱۵ و نيم 
ميليارد تومان رسيده كه از اين ميزان فروش بيش از 
۹ ميليارد تومان سهم تهران و بقيه حاصل فروش در 
شهرستان ها بوده است. پس از فيلم »رحمان ۱۴۰۰«، 
بيشترين ميزان مخاطب و فروش براي فيلم سينمايي 
»متري شيش و نيم« سعيد روستايي بوده كه توانست 
با جذب ۷۴۰ هزار نفر به سينما در هفته سوم اكران 
خود ۱۰ ميليارد و ۴۹۰ ميليون تومان فروش داشته 
باشد. به تفكيك از اين مقدار فروش ۶ ميليارد و ۶۳۰ 
ميليون تومان س��هم فروش در تهران بوده است. در 
رتبه س��وم پرفروش ترين فيلم ها در ايام نوروز، فيلم 
سينمايي كمدي »چهارانگش��ت« حامد محمدي 
قرار دارد. اين اثر چهار و نيم ميليارد فروش داشته و تا 
پايان ايام تعطيالت در نوروز ۳۰۰ هزار نفر پاي ديدن 
آن نشستند. اين فيلم در تهران حدود سه ميليارد و 

۲۰۰ ميليون و در شهرس��تان ها حدود 
يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان فروش 
داشته اس��ت. سپس به ترتيب سه فيلم 
سينمايي »زنداني ها« مسعود ده نمكي، 
»پيشوني سفيد ۳« سيد جواد هاشمي 
و »ژن خوك« س��عيد سهيلي با فروش 
يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان، يك 
ميليارد و ص��د و ده ميليون تومان، يك 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان در رتبه بعدي فيلم هاي 
نوروزي ق��رار گرفتند. در آخر هم فيلم س��ينمايي 
»غالمرضا تختي« بهرام توكلي با داش��تن ۴۸ هزار 
مخاطب تاكنون و پس از گذشت نزديك به سه هفته 
نمايش حدود ۷۲۰ ميليون تومان فروش كرد كه از اين 
مقدار ۵۵۰ ميليون تومان حاصل فروش در تهران بوده 
است.اما فيلم سينمايي »آشغال هاي دوست داشتني« 
به كارگرداني محسن اميريوسفي كه پس از جشنواره 
فيلم فجر از ۲۴ بهمن ماه اكران خود را آغاز كرد و در 
ايام تعطيالت نيز در برخي سالن ها به نمايش درآمد، 
در مجموع در ۷ هفته نمايش بيش از سه و نيم ميليارد 
تومان فروش داش��ته و ۳۲۵ هزار نفر پاي ديدن اين 
فيلم نشستند. تمام آمار و ارقام موجود در اين گزارش 
بر اساس اطالعاتي است كه تا ديروز ۱۶ فروردين در 

سامانه فروش سينماي ايران قرار گرفته است. 

دبورا يانگ منتقد سرش��ناس هاليوود 
ريپورتر درباره فيلم »سال دوم دانشكده 
م��ن« جديدتري��ن س��اخته رس��ول 
صدرعاملي نقدي را نوشت؛ فيلمي كه 
اخير براي بخش رقابتي جشنواره فيلم 

مسكو انتخاب شده است.
در بخش ه��اي از اين نقد آمده اس��ت: 
»فيلم »سال دوم دانشكده من«، فيلمي 

اس��ت كه از نزديك به مش��اهده و همدردي با زن 
جواني مي پردازد كه در حال يافتن راه خود در جامعه 
ايران است. »سال دوم دانشكده من« پر از نگاه هاي 
خودماني و گاه همراه با شرم به آرزوها و خياالت يك 
دختر بي تجربه است. نام اين فيلم نيز مانند نام فيلم 
ديگر همين كارگردان )رس��ول صدرعاملي( »من 
ترانه ۱۵ سال دارم« از زاويه »اول شخص« به موضوع 
پرداخته است. »من ترانه ۱۵ سال دارم« اولين فيلم 
»رسول صدر عاملي« بود كه در سال ۲۰۰۷ او را وارد 

عرصه توجه جهاني كرد.
فيلمبرداري دقيق و انتخاب خوب عوامل كه از آنها 

مي توان به »علي مصفا« اش��اره كرد، 
از نكات مثبت اصلي هس��تند. داستان 
اصلي ك��ه در مورد دختري اس��ت كه 
در كما اس��ت )آيا او بيدار مي ش��ود يا 
خير؟( م��ا را ياد يك برنامه پزش��كي 
تلويزيون��ي مي اندازد. داس��تان از يك 
س��و بيانگر ش��خصيتي ناپايدار از نظر 
رواني با چه��ره اي زيبا به ن��ام مهتاب 
)سها نياستي( و از سويي انعكاسي گذرا از امتيازات 
اجتماعي و كمبودهاي آن در جامعه است. فيلمنامه 
»پرويز شهبازي« در نشان دادن حقيقت هاي تلخ كه 
كاراكترها سعي در فرار كردن از آنها را دارند، بهترين 
عملكرد را دارد. اين فيلم را بايد يك رقيب فستيوالي 

سرسخت براي ديگر فيلم ها دانست.
شخصيت شاد مهتاب در دانشگاه باعث مي شود تا 
بتوانيم با او همدردي كنيم. اين در حالي اس��ت كه 
تنش هاي متعصبانه و س��خت او در خانه با خواهر 
كوچك ت��رش و م��ادرش به عنوان يك رئاليس��م 

معمول است.«

تاريخنگاري

قيام شيخ محمد خياباني در تبريز
هفدهم فروردين ۱۲۹۹ قيام مسلحانه شيخ محمد خياباني عليه دولت وثوق الدوله در تبريز 
آغاز شد . شيخ محمد خياباني از جمله مبارزيني بود كه در سال هاي پاياني حكومت قاجار 
در نقاط مختلف كشور به مقابله با استعمار و استبداد پرداخت. خياباني در ۱۲۵۶ ش. در 
خامنه-  از توابع تبريز- متولد شد. او پس از چند سال كار و تحصيل مقدماتي در روسيه كه 
محل اقامت پدرش بود به تبريز بازگشت و به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي عالوه بر فقه 
و اصول، ادبيات- عرب را فرا گرفت و به كسوت روحانيت درآمد. مدتي امام جماعت مسجد 
جامع تبريز ش��د و سپس به دوره دوم مجلس شوراي ملي كه در آبان ۱۲۸۸ آغاز به كار 
كرد، راه يافت. هنگام اولتيماتوم روسيه تزاري براي بيرون راندن مستشاران خارجي و ادامه 
اقامت مستشاران روسي در ايران كه با موافقت احمد شاه رو به رو شد و به تعطيلي مجلس 
دوم انجاميد، شيخ محمد خياباني به مبارزه عليه حضور استعماري بيگانگان ادامه داد. او 
طي نطق هاي پرشوري در مجلس، نمايندگان را از تسليم شدن در برابر روس ها برحذر 
داشت. پس از تعطيلي مجلس دوم به تبريز بازگشت و مبارزات سياسي خود را سازمان 
تازه اي بخشيد. مهم ترين بخش اين مبارزات، قيام وي در برابر پيمان ۱۹۱۹ وثوق  الدوله بود.

پس از پايان جنگ جهاني اول كه با تخليه مناطق شمالي ايران از نيروهاي روس همراه 
بود، دولت انگليس- رقيب ديرينه روس- به بهانه هاي مختلف، از جمله مبارزه با يكي از 
دولت هاي متحدين )عثماني( يا مبارزه با نفوذ بلشويس��م به ايران، به تقويت روز  افزون 
نيروهاي خود در ايران پرداخت و براي تسلط بيشتر و بسط و نفوذ سياسي و اقتصادي خود 
دولت وثوق  الدوله را براي انعقاد قراردادهاي گوناگون تحت فشار قرار داد. يكي از پيمانهاي 
استعماري دربار لندن كه موجب افزايش قابل مالحظه سلطه سياسي انگليسي ها در ايران 
شد، پيمان موسوم به »قرارداد ۱۹۱۹« بود. به موجب اين قرارداد كه در مرداد ۱۲۹۸ با 
دولت وثوق الدوله منعقد شد، امتياز راه آهن و راه هاي شوسه در سراسر كشور به انگليس 
واگذار شد و ارتش و دستگاه ماليه ايران زيرنظر مستشاران سياسي و اقتصادي بريتانيا قرار 
گرفت. كابينه وثوق الدوله به دنبال تحميل اين قرارداد ننگين با موج مخالفت هاي عمومي 
و اعتصابات صنفي و كارگري در كشور سقوط كرد. روحانيون مبارز از جمله شيخ محمد 
خياباني و سيد حسن مدرس در جريان مخالفت ها و اعتراضات عمومي مردم عليه پيمان 

۱۹۱۹، به وثوق الدوله كه عاقد اين پيمان بود، به شدت اعتراض كردند.
اين افشاگري ها به شناخت بيشتر مردم از ماهيت اهداف بيگانگان در ايران انجاميد. شيخ 
محمد خياباني در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس، مردم را از رأي دادن به سياسيون 
وابس��ته به انگليس يا روسيه برحذر داش��ت. او قرارداد ۱۹۱۹ را مضر به حال مملكت و 

ناقض حاكميت ملي و استقالل ايران خواند و در تهران با وعظ، خطابه و نگارش مقاله به 
تشريح ابعاد خطرناك اين پيمان پرداخت. او براي واداشتن وثوق الدوله به لغو معاهده، 
در بهار ۱۲۹۹ش. به مبارزه مسلحانه روي آورد و در روزهاي مياني فروردين همان سال 
در برنامه اي از پيش طراحي شده، تمامي ادارات و مراكز دولتي تبريز را تصرف كرد. وي 
با گسترش اين قيام به ديگر شهرهاي آذربايجان، توانست، اين خطه را از حاكميت دولت 
وثوق الدوله خارج سازد. در كشاكش قيام شيخ محمد خياباني، دولت وثوق الدوله سقوط 
كرد و كابينه مشيرالدوله زمام امور را به دست گرفت. مشيرالدوله براي پايان دادن به قيام 
خياباني، مخبرالسلطنه حاكم تبريز را مامور فرو نشاندن اين قيام كرد. مخبرالسلطنه پس 
از چند دوره مذاكره بي حاصل با شيخ محمد خياباني، سرانجام به كمك قواي قزاق عمليات 
نظامي بزرگي را عليه نيروهاي وفادار به خياباني به راه انداخت. در جريان اين نبرد نيروهاي 
شيخ سركوب شده و شيخ محمدخياباني نيز در ۲۲ شهريور ۱۲۹۹ به شهادت رسيد. دولت 
مشيرالدوله از بيم عكس العمل مردم قتل خياباني را تا مدت ها »خودكشي« اعالم كرد، 
اما اين ترفند، بي حاصل بود به طوري كه مشيرا الدوله و مخبرالسلطنه كه هر دو در مجلس 
چهارم وكيل بودند، نزد بسياري از نمايندگان به »قاتل« مشهور شده و روزنامه »توفان« 

نيز در مقاله اي اين دو را عامل قتل خياباني و آشوب هاي تبريز معرفي كرد.

ايستگاه

 »كاپيتان مارول« به باشگاه 
ميلياردي ها پيوست

مجيد مجيدي داور جشنواره 
فيلم پكن شد

فيلم »كاپيت��ان مارول« 
محصول ديزن��ي تبديل 
ب��ه جديدتري��ن عض��و 
گروه فيلم هايي شده كه 
توانس��ته اند يك ميليارد 
دالر در باكس آفي��س 
جهان��ي بفروش��ند. ب��ه 
گزارش ورايتي، »كاپيتان 

مارول« فيلم بالك باستر ابرقهرماني با نقش آفريني 
بري الرسون رس��مًا از مرز مهم فروش يك ميليارد 
دالر در ب��ازار جهاني عب��ور كرد و دوباره نش��ان داد 
ابرقهرمان هاي زن هم مي توانند عملكردي چشمگير 
در باكس آفيس داشته باشند. اين فيلم تا به حال ۳۵۸ 
ميليون دالر در امريكاي شمالي فروش كرده و ۶۴۵ 
ميليون دالر در خارج از كشور فروخته است.»كاپيتان 
مارول« هفتمين فيلم در دنياي سينماتيك مارول 
است كه به اين جايگاه مهم دست پيدا مي كند و حاال 
ب��ه »انتقام جويان: جنگ ابديت«، »پلنگ س��ياه«، 
»انتقام جويان«، »كاپيت��ان امريكا: جنگ داخلي«، 
»انتقام جويان: عصر اولتران« و »مرد آهني ۳« پيوسته 
است. اين فيلم همچنين هجدهمين پروژه ديزني 
است كه مي تواند بيش از يك ميليارد دالر بفروشد. 
روي هم رفته، ۲۱ فيلم دنياي سينماتيك مارول تا 
امروز ۱۸.۵ ميليارد دالر فروخته اند.»كاپيتان مارول« 
به عنوان نخستين بالك باستر مارول شناخته شده كه 
حول محور يك شخصيت ابرقهرمان زن مي چرخد. 
اين فيلم كه توسط آنا بودن و رايان فلك كارگرداني 
شده، از مجموعه بازيگران مشهوري استفاده مي كند 
كه شامل جود الو، ساموئل ال. جكسون، بن مندلسون 
و آنت بنينگ مي شوند. شخصيت كارول دنورز يا همان 
كاپيتان مارول با نقش آفريني الرسون نخستين حضور 
خود در مجموعه فيلم هاي »انتقام جويان« را در فيلم 
»پايان بازي« خواهد داش��ت كه روز بيست وششم 
آوريل روي پرده هاي س��ينما مي رود. هر دو فيلم در 
صحنه هاي پاياني بعد از تيتراژ خود نش��ان داده اند 
كه پ��س از اينكه ش��خصيت تان��وس در فيلم آخر 
»انتقام جويان« نيمي از ساكنان سياره زمين را به خاك 
تبديل كرد، كاپيتان مارول آخرين و بهترين اميد زمين 

است. اين فيلم از ۸ مارس اكران خود را شروع كرد. 

مجيد مجيدي كارگردان 
س��ينماي اي��ران يك��ي 
از اعضاي هي��ات داوران 
جش��نواره فيلم »پكن« 
ش��د. به گزارش ايسنا، دو 
فيلم س��ينمايي »ايرو« 
ساخته سيد هادي محقق 
و »تهران: ش��هر عشق« 

ساخته علي جابر انصاري و محصول ايران / انگلستان / 
هلند در بخش مسابقه اصلي به نمايش در خواهند آمد 
و همچنين طبق اعالم سينه ايران؛ فيلم »رضا« ساخته 
عليرضا معتمدي در بخش رقابتي »به سوي آينده« 
حضور دارد كه ويژه فيلم هاي اول كارگردان هاست. 
فيل��م »۳ رخ« جعف��ر پناهي ني��ز در بخش جنبي 
جش��نواره پكن به روي پرده مي رود.راب مينكوف، 
كارگردان امريكايي رييس هيات داوران است و سيلويو 
كايوتزي، كارگردان شيليايي، بائوپينگ كائو، كارگردان 
چيني، سرگئي دورتسووي، كارگردان روسي، كارينا 
الئو بازيگر زن چيني، س��ايمون وس��ت كارگردان و 
تهيه كنن��ده بريتانيايي در كن��ار مجيد مجيدي به 
قضاوت ۱۵ فيلم بخش مسابقه خواهند نشست كه 
سينماگران سرشناس��ي مانند نوري بيلگه جيالن، 
بيل آگوست و الژلو نمش با دو سينماگر ايراني رقابت 
خواهند داشت. نهمين جشنواره فيلم پكن از ۲۴ تا ۳۱ 
فروردين )۱۳ تا ۲۰ آوريل( در چين برگزار خواهد شد.

میراثنامه

»ابوزيد آباد« تمدني با جاذبه هاي بسيار
در ۳۰ كيلومتري جنوب شرقي كاشان، در مسير سراسري تهران به جنوب كشور، 
منطقه تاريخي ابوزيد آباد پيشينه تاريخي درخشان و شكوهمندي قرار گرفته كه 

مشتاقان تمدن  و آثار باستاني را روانه اين منطقه مي كند.
حسين فيضي، كارشناس مطالعات اجتماعي- تاريخي در گفت وگو با ايسنا گفت: 
مردم منطقه ابوزيدآباد به گويش »بيذوي« صحبت مي كنند كه يكي از گويش ها 
در شاخه زبان هاي ايران مركزي است. نام اين منطقه در زبان محلي، بيُذُوي است و 
مردم آن را بوزآباد مي خوانند كه بوز در زبان دري زرتشتي به معني »بوي« است و 
بوزآباد به معني بوي آباد ترجمه مي شود. او افزود: وجود كاروانسرا، مهم ترين شاهد 
بر پيشينه تمدني هر منطقه است و كاروانسراي شاه عباسي ابوزيدآباد از جمله ۹۹۹ 
كاروانسراي شاه عباس است كه به علت قرار گرفتن بر مسير راه هاي اصلي كاشان، 

يزد از يك سو و اصفهان از سوي ديگر داراي اهميت بسيار زيادي بوده است .
او با بيان اينكه كاروانسراي ابوزيدآباد، از كاروانسراهاي چهار ايواني با قدمتي بيش از 
چهار قرن، مربوط به دوره صفويه است، افزود: ورودي اين كاروانسرا نسبت به نماي 
بيروني تو رفته و گود است و اين شيوه س��اخت ورودي به ندرت در كاروانسراهاي 
ديگر ديده مي شود و هشتي ورودي كاروانسرا نيز جلوه خاصي به اين بنا داده است.

فيضي با اش��اره به اينكه ارتفاع ديوارهاي اين كاروانسرا به هشت متر مي رسد و با 
مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر، شامل ۱۷ غرفه و سكو است. داراي هشت برج و بارو به 
عنوان حايل ديوارها، چهار انبار يا اصطبل بزرگ و يك اتاق مهماني براي خان ها و 
روساي قبايل بوده اس��ت. دو تنور دارد كه براي نانوايي و پخت و پز كاروانيان مورد 
استفاده قرار مي گرفته، تاكيد كرد: اين كاروانسرا در ابتداي ساخت به عنوان مكان 
اس��تراحت براي كاروان ها بوده و تا نيم قرن گذش��ته ش��تربانان از يزد، اصفهان و 
شهرهاي ديگر در اين كاروانسرا اُتراق مي كردند و در ۲۳ م رداد س  ال  ۱۳۷۸ب ه  ش م  اره  

دو  ه زار و ۳۷۱، در ف  ه رس ت   آث  ار م ل  ي  ك ش ور ث ب ت  شد.
اين پژوهشگر اجتماعي- تاريخي گفت: اگر جاده كويري شمال ابوزيدآباد را دنبال 
كنيد در ميان تپه ماهورها به فضايي هموار و بكر مي رسيد كه در تالقي با ناهمواري 
ريگزار، بسيار جذاب است و به »سيازگه« موسوم شده و همچون نواري سياه روي 
رمل هاي شني پيدا اس��ت. وي از ديگر جاذبه هاي گردشگري ابوزيدآباد را بيابان 
بزرگ »بندريگ« معرفي كرد و گفت: اين بيابان از شرق با پارك ملي كوير، از شمال 
به درياچه نمك، از غرب به مرنجاب و از جنوب به ابوزيدآباد و روستاهاي حاشيه آن 
در يك نوار مرزي محدود ش��ده است. ريگ در گويش محلي به معناي مكان هاي 
پوشيده از شن و رمل است و پشت ريگ به معناي مكاني در پشت تپه هاي شني است.

استقاللي ها به دوحه رسيدند

برانكو: هيچ مشكلي در پرسپوليس ندارم

كاروان تيم فوتبال استقالل ايران وارد 
دوحه شد. به گزارش ايسنا، تيم فوتبال 
اس��تقالل ايران ظهر دي��روز، جمعه، 
تهران را به مقصد دوحه قطر ترك كرد و هواپيماي 
آبي پوشان به دوحه رسيد. استقالل روز دوشنبه در 
چارچوب هفته س��وم ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 
الهالل عربستان مي رود كه در اين ديدار آبي پوشان 
ايراني ميزبان هستند. ليست بازيكناني كه كاروان 
استقالل را در اين سفر همراهي كرده اند به شرح زير 
است: مهدي رحمتي، سيد حسين حسيني، خسرو 
حي��دري، پژمان منتظري، روزبه چش��مي، محمد 
دانشگر، فرش��اد محمدي مهر، فرشيد اسماعيلي، 
علي كريمي، آياندا پاتوسي، ايسما، منشأ، داريوش 
شجاعيان، مرتضي تبريزي، ميثم تيموري، روح اهلل 
باقري، ميالد زكي پور، آرمين سهرابيان، اميد نورافكن، 
 اللهيار صيادمنش، رضا كريمي، سجاد آقايي. به اين 

ترتيب وري��ا غفوري، همام طارق، فرش��يد باقري و 
مهدي قائدي غايبان استقالل در اين سفر هستند. 

غفوري و طارق به دليل مصدوميت و باقري و قائدي به 
دليل مسائل انضباطي تيمشان را همراهي نمي كنند.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس تاكيد كرد: هيچ مشكلي 
در اين تيم ندارد و از حضور در تيم بزرگ پرس��پوليس 
خوش��حال اس��ت. به گ��زارش sport.avaz، برانكو 
ايوانكوويچ سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در گفت وگو 
با يكي از روزنامه هاي كرواسي درباره فعاليت در اين تيم 
گف��ت: اول از همه بايد بگويم كه خيلي خوش��حالم در 
پرسپوليس كار مي كنم. اول به اين خاطر كه در باشگاه 
بزرگي هستم كه ۴۰ ميليون هوادار دارد. كار با بازيكنان 
ايراني بسيار لذت بخش است چون در هر جلسه تمريني 
۱۰۰ درصد توان خودش��ان را به نماي��ش مي گذارند. 
همچنين خوشبختانه توانس��تيم نتايج خوبي در اين 
مدت به دس��ت بياوريم و اين باعث خوش��حالي است و 
جوايز و عناويني كه در اين مدت به دست آوردم به خاطر 
همكاري خوب كادر مربيگري من بوده است. به تازگي 
نيز يك برنامه تلويزيوني )شبكه ورزش( من را به عنوان 
بهترين مربي سال انتخاب كردند. بنابراين كار كردن در 
ايران واقعاً لذت بخش است. هيچ مشكل و ناراحتي وجود 
ندارد كه باعث شود من شادي و لذتم را بابت كار كردن در 

ايران و پرسپوليس از دست بدهم.
سرمربي سرخ ها در ادامه صحبت هاي خود افزود: هيچ 
كشوري در آسيا نيست كه مانند ايران جو فوتبالي داشته 
باشد و مردم كشورشان اينقدر عاشق و عالقه مند به فوتبال 
باشند. از بچه ۵ ساله گرفته تا پيرمرد ۸۰-۷۰ ساله فوتبال 
را دنبال مي كنند. اخيراً در داربي ۱۰۰ هزار تماشاگر در 
ورزشگاه حاضر بودند و اين ديدار را ديدند. ما ميانگين ۵۵ 
هزار تماشاگر در ديدارهاي خودمان داريم. فوتبال براي 
ايراني ها بسيار حايز اهميت است. ايراني ها بسيار احساسي 

هستند و يكي از چيزهايي كه باعث خوشحالي مي شوند 
موفقيت در فوتبال است. او در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود درباره زندگي در شهر تهران گفت: مشخصه بارز تهران 
شلوغي آن است و ترافيك بااليي در اين شهر وجود دارد 
كه براي شهري با ۲۰ ميليون نفر جمعيت طبيعي است. 
تهران در مقايسه با ديگر شهرها داراي يك روح منحصر 
به فرد است. مثاًل نزديك به ۷۰۰ پارك و رستوران هاي 
ويژه در اين شهر وجود دارد. اينجا مردم عالقه زيادي به 
طبيعت گردي دارند. چهارش��نبه دقيقًا همين روز بود 

يعني روز طبيعت. 
س��رمربي تيم فوتبال پرس��پوليس در بخ��ش پاياني 
صحبت هاي خود در مقايسه ليگ هاي ايران و كرواسي 
گفت: من فكر مي كنم ليگ ايران از ليگ كرواسي قوي تر 
است. البته كه تيم هايي چون ديناموزاگرب، هايدوك و 
رجيكا تيم هاي بزرگي هستند و در صدر قرار مي گيرند 
ولي در كل در ليگ ايران هيچ بازي از قبل مشخص نيست 
و شما نمي توانيد از قبل مطمئن باشيد كه در ديدار پيش 

رو برنده مي شويد و بازي ها به هيچ وجه آسان نيست.

ورزشي
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