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

نيـازاقتـصادايـران

ازتحريمكنندهها
 توقع زيادي
نبايد داشته باشيم

ريیسجمهوردرنخستینجلسههیاتدولت
در سال  ۹۸اعالم کرد

دولت با تمام توان
خسارت آسیبدیدگان سیل را
جبران میکند

صفحه  8و9

سخن نخست

راهكارهاي برون رفت
از چالشهاي اقتصادي 98
مهمتري��ن روي��داد
اقتصادي سال ،۱۳۹۷
شوك ارزي با افزايش
بي��ش از  ۳برابري نرخ
ارز محسوب ميشود.
ش��وك ارزي س��ال
احسانسلطاني  ۱۳۹۷ك��ه ش��دت
آن در تاري��خ كش��ور
بيس��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 ،ميباشد.
همين صفحه  

راه و شهرسازي

طرح جامع حفاظت از
سیل تدوين مي شود
در پي وقوع سيل در ش��مال ،غرب و جنوب غرب
كش��ور كه منجر به تخريب  ۴۰۰پل و آس��يب به
5هزار دستگاه پل و ۱۱هزار کیلومتر 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  ۲۰۰۰میلیارد تومان محاسبه شده
است .سال  98درحالي آغاز ش��د كه سيل و باران
شديدازروزهايپايانيسال،97استانهاي...
صفحه 13

صفحه 2

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

بارشهاي نوروزي
به زبان عدد و رقم

گروهانرژي|
نوروز امسال ايران با «سيل» دست و پنجه نرم
كرد ،در كمتر ديد و بازديدي بحث بارشهاي
شديد و تاس��ف از تبعات مرگبار آنها به ميان
نيام��د .بخشهاي مختلف��ي از اي��ران براي
روزهاي متمادي بارشهايي كمسابقه و بعضا
بيس��ابقه را به خود ديدند كه انتظار آن اصال
وجود نداش��ت .در حالي ك��ه از  1مهر 1397
تا  18اس��فند اين س��ال كه آخرين گزارش
آبي وبس��ايت ش��ركت مديريت منابع آب
در س��ال  1397بيانگر آن است متوسط كل
حجم بارشها در ايران را  200ميليمتر اعالم
كرد ،روند ط��وري پيش رفت ك��ه در فاصله

 18اس��فند تا  15فروردين 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 اس��ت به
 280ميليمتر 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
 1مهر  1396تا  15فروردي��ن  1397تجربه
كرده است مقايسهاي معنادار است .اين آمار
نش��ان ميدهد ميزان بارش در مدت مشابه
سال گذش��ته  100ميليمتر بوده است ،اين
آمار بيانگر افزايش��ي  180درصدي است كه
بخش قابل توجهي از آن از بارشهاي نوروزي

انتقامطبيعت

ناشي ميشود .در حال حاضر حدود  28درصد
از كل بارشهاي س��ال آبي جاري مربوط به
بارشهاي اخير ميشود .تفاوت بارشي كه تا
 15اسفند  97نسبت به مدت مشابه سال آبي
قبل از آن وجود داش��ت مع��ادل  122درصد
ب��ود .نكته جالب توج��ه ديگر اين اس��ت كه
ميزان بارشي كه ايران سال گذشته در فاصله
 18اسفند  96تا  15فروردين  97تجربه كرده
بود  10ميليمتر بوده است كه نشان ميدهد
اينبارش امس��ال رش��دي  8برابري را تجربه
كرده اس��ت .بارشهاي نوروزي سبب شدند
كه ميزان جمعيتي ك��ه در مناطقي زندگي
ميكنند كه ...
صفحه  7

 14000ميليارد تومان
برآورد اوليه از خسارت سيل

رییس کل بانک مرکزی :

گام دوم سیاستهای مقاومت اقتصادی
از امروز اجرا ميشود
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صفحه  4

گزارش

سخننخست

راهكارهاي برون رفت از چالشهاي اقتصادي 98
احسانسلطاني|
تحليلگر اقتصادي|
مهمترين رويداد اقتصادي س��ال  ،۱۳۹۷ش��وك ارزي
با افزايش بيش از  ۳برابري نرخ ارز محس��وب ميش��ود.
شوك ارزي س��ال  ۱۳۹۷كه ش��دت آن در تاريخ كشور
بيسابقه 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  ۴۲درصد 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 ماههاي پاياني س��ال جاري،
عمال بايس��تي قيمت ارزهاي خارجي پايي��ن ميآمد،
اما كاه��ش عرضه ارز توس��ط دول��ت (افزاي��ش ذخائر
ارزي و كاهش درآمده��اي ارزي نفت��ي) ،فعاليتهاي
سوداگرانه و سفتهبازانه و عرضه قطرهچكاني ارز توسط
صادركنن��دگان منجر به كمب��ود مصنوع��ي در بازار و
افزايش  ۳۰درص��دي نرخ ارز ش��ده اس��ت .در اقتصاد
ايران س��هگانه ناممكن ارزي ( )۱تنگناي عرضه :دولت
(كه تامينكننده 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 ذينفعان
در جه��ت تحريك تقاضاي ارز بهش��دت فعال باش��ند؛
( )۳ثبات 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 بنگاههاي شبهدولتي و
شبهخصوصي صنعتي-معدني و بهويژه پتروشيميها،
فوالديها و معادن بزرگ ،متناس��ب ب��ا افزايش قيمت
فروش حداقل دو برابري آنها باال نرفته است ،اين بنگاهها
با برخورداري از رانت افزايش نرخ ارز به درآمدهاي كالن
دس��ت يافتهاند .س��ود (قبل از ماليات) فق��ط  ۱۸بنگاه
پتروش��يمي/فوالدي/معدني در س��ال  ۱۳۹۷به حدود
 ۶۵هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد كه قابل مقايسه
با كل بودجه رفاهي كش��ور به ميزان  ۷۴ه��زار ميليارد
تومان ،آموزش و پژوه��ش به ميزان  ۵۰ه��زار ميليارد
تومان و دفاع��ي و امنيتي ب��ه ميزان  ۴۳ه��زار ميليارد
تومان اس��ت .در نتيجه تنزل ارزش پ��ول ملي ،حداقل
دستمزد و مزاياي قانوني ماهانه نيروي كار از  ۴۰۰دالر
در س��ال  ۱۳۸۹ب��ه  ۱۵۰دالر در س��ال  ،۱۳۹۷و بين
 ۱۰۰تا  ۱۳۰دالر در س��ال  ۱۳۹۸كاهش خواهد يافت،

بيتوجهي به حريم طبيعت عامل اصلي
فاجعه سيل در كشور بود

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  ۵درصد توليد ناخالص (متوس��ط
جهاني  ۸درصد) و س��هم كل حقوق و دستمزدها كمتر
از  ۳۰درصد (متوس��ط جهاني  ۵۰درصد) ميباشد و در
همين حال اي��ران رتبه اول جهاني در نس��بت پرداخت
س��ود س��پردههاي بانكي به توليد ناخال��ص را دارد .در
بخش توليد ،بي��ش از  ۶۰درصد هزين��ه توليد مربوط
به مواد اوليه و واس��طهاي ميگردد و در بسياري صنايع
دومين مولفه قيمت تمام شده مربوط به هزينه سرمايه
(سود تسهيالت بانكي) ميباش��د .در همين شرايط در
برابر افزايش  ۲تا  ۴برابري بهاي مواد اوليه و واس��طهاي
و باالترين نرخهاي سود بانكي س��كوت شده و مقاومت
نميش��ود ،اما در برابر افزايش دستمزدهاي متناسب با
نرخ تورم بهشدت جبههگيري شده و قيمت نيروي كار
(دستمزدها) سركوب ميش��ود .هدف از افزايش نرخ ارز
و بيثباتسازي اقتصاد كالن در س��ال  ،۱۳۹۷در اصل
گلآلود كردن جريان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط
بخشهاي 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
ميافتاد .موتور خلق تورم با افزاي��ش  ۳برابري نرخ ارز و
همچنين افزايش ۲تا ۳برابري مواد اوليه صنعتي داخلي،
با قدرت فعال شده است ،بنابراين ادعاي كليشهاي تورمزا
بودن مولفه افزايش متناسب دستمزدها (با وجود عوامل
كليدي مانند افزايش مستمر نرخ ارز و مواد اوليه صنعتي
و حفظ نرخهاي باالي س��ود بانكي و از سوي ديگر سهم
پايين دستمزدها در اقتصاد) ،در اصل به منظور استمرار
تضعيف حقوق عامه مردم توسط بخشهاي فاسد و رانتي
اقتصاد در پوشش بخش خصوصي صورت ميگيرد .اصل
ماجرا اين است كه با دستكاري قيمتها 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  ۱۳۹۷بين
منفي  ۳تا  ۵درصد ميباش��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  ۳۰درصد كاهش يافته اس��ت .با توجه به شكاف
عميق بين انقباض  ۳ت��ا  ۵درصدي اقتصاد و كاهش ۳۰
درصدي مصرف خانوارها ،اين پرسش مطرح ميشود كه
آن چه از سفره مردم كم ش��ده به كجا رفته است؟ موتور

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

وزير كشور :دولت متعهد به تامين خسارات مالي است
خلق تورم با اخذ ماليات نامرئي كه فقط اقش��ار متوسط
و فقير را هدف ميگيرد و با صاحبان ثروت و رانت كاري
ندارد ،طبق روال معمول س��ه دهه اخير فالكتس��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 حقوقبگيران و صاحبان صنايع
خرد و كوچك و متوسط را هدف گرفته و منتفعين اصلي
رانتهاي متن��وع اقتصاد و درآمده��اي كالن حاصل از
فعاليتهاي نامولد و بهويژه س��وداگرانه و سفتهبازانه 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  ۱۳۹۸ادامه خواهد
يافت.
( )۱ن��رخ تورم تجمع��ي س��الهاي  ۱۳۹۷و  ،۱۳۹۸به
ميزان ح��دود  ۱۰۰درصد ،و در نتيج��ه كاهش مصرف
عامه مردم به ميزان حدود  ۴۰درصد
( )۲ريزش اش��تغال در بخشهاي س��اختمان ،توليد و
خدمات به ميزان حدود ۳ميليون نفر
( )۳س��قوط بخش قابل مالحظهاي از طبقه متوسط به
طبقه كمدرآمد يا فقير (آس��يبپذير) مانند كارمندان و
كاركنان ،و در نتيجه نياز به گسترش سبدهاي حمايتي
به بيش از ۵۰درصد جمعيت
راهكارهاي برونرفت از چالشها و بحرانهاي پيش رو
به شرح زير است:
( )۱تقويت ارزش پول ملي؛
( )۲توقف 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)تعيينشود؛
( )۳اصالح و ترميم قدرت خريد حقوقبگيران با افزايش
متناسبدستمزدهاباتورم؛
( )۴واقعيسازي بهاي مواد خام و اوليه و انرژي بنگاههاي
بزرگ صنعتي-معدني متناس��ب با افزايش قيمتهاي
فروشآنها؛
( )۵اخذ ماليات از فعاليتهاي س��وداگرانه و سفتهبازانه
(با بهكارگيري ابزارهاي م��درن و كنترل تراكنشهاي
بانكي)؛
( )۶لغ��و معافيتهاي ماليات��ي خ��اص (بهويژه جهت
بنگاههاي بورسي و صادرات مواد خام و اوليه)؛
( )۷پش��تيباني از صنايع خ��رد ،كوچك و متوس��ط با
ابزارهايماليومالياتي

به شماره   30005320در دسترس شماست

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

عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كش��ور با اشاره به آثار
مخرب س��يلهاي اخير در كش��ور ،گفت :سيلي كه
آمد موجب آبگرفتگي شد كه در اين شرايط آب ،برق،
گاز و تلفن قطع ميش��ود و در اغلب مناطق راههاي
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 كمكرس��اني و تجهيزات��ي كه بايد
تهيه كنيم ش��رايطي را پيش ميآورد ك��ه با توجه
به گس��تردگي موضوع كمترين اق��دام و تامين كار
سادهاينيست.
وي در گفتوگو با راديو با بيان اينكه زماني كه زلزله
ميآيد ،در يك استان و يك منطقه خاص است پس از
همه كشور نيروها را بسيج ميكنيم و در محل مستقر
ميشويم ،افزود :اما وقتي س��طح پوشش  ۲۴استان
اس��ت و اكنون بيش از  ۵۰۰روستا و شهر درگير اين
موضوع هستند كمك رس��اني و تجهيز امكانات كار
بسيار سختي است اما با همكاري مشفقانه و دلسوزانه
همه دستگاهها تا االن مش��كلي در خدماترساني،
تامين و امدادرساني نداريم اما رساندن اين محمولهها
و خدم��ات در برخ��ي از مناطق مانند لرس��تان كه
به خاط��ر قطعي جادهه��ا و راهها و شكس��تن پلها
به صورت زمين��ي امكانپذير نيس��ت و بايد هوايي
و از طري��ق هليكوپت��ر انجام ش��ود .هليكوپتر هم
محدوديت پروازي در س��اعات خاص دارد ولي تمام
تالشمان را كرديم كه راههاي بين شهري بازگشايي
شود كه انمام شده اس��ت و راههاي روستايي هم در
حال كار است كه ما انشاءاهلل خدمات را به نحواحسن
برسانيم .وزير كشور با تاكيد بر اينكه با هدفگذاري
كه انجام ش��د ،خس��اراتهاي جاني را ب��ه حداقل
رسانديم ،گفت :جان يك نفر هم براي ما مهم است اما
به هرحال اين حادثه ميتوانست بسيار شديدتر از اين
باشد و اگر تخليهها ،پيشبينيها و اقدامات به موقع
انجامنميشودآماربسياربيشترميشد.
رحمانيفضلي درخصوص آمار كشتهشدگان سيل
اخير گفت :آمار نهايي  ۵۶نفر از كل كش��ور گزارش
داده ش��ده اس��ت .وي ادامه داد :دول��ت قول تامين
خسارتهاي مالي را داده است و برآوردها به سرعت
درحال انجام است و حتما هم تامين ميشود.
قائم مقام ستاد مديريت بحران گفت :آنچه مهم است
و مقام معظم رهبري هم تاكيد داشتند خسارتهاي
روح��ي و رواني و آس��يبهاي اجتماعي اس��ت كه

بايد در اطالعرس��اني و نوع قض��اوت ،داوري و بيان
مراقبت كنيم .مردم در شرايط سختي از نظر روحي
بهس��رميبرند 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 پنجش��نبه
بعدازظهر جلسهاي تشكيل شد و در اين جلسه همه
اعضا بودند و مقرر شد كه تمام دستگاهها خسارتها،
آسيبهايي كه داشتهاند تا روز يكشنبه حداكثر با
برآورد دقيق و زمانبندي مطلوب و مناسب ارايه دهند
تا ما جمعبندي 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  ۶۰هزار نفر
در اماكن موقت به س��ر ميبرند و شايد باز هم نياز به
تخليهبرخيمناطقداشتهباشيم.
وي افزود :درخوزس��تان  ۹۶روستا 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  ۷۲س��اعت به برخي
نقاط غذا نرسيده اس��ت عدد بزرگي است .درواقع در
ارسال محولهها 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 كشتهها زياد
است .اقدام به موقع و اطالعرساني 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��تگاهها در مواقع
خاص و ش��رايط ويژه بحراني دور هم جمع ميشوند
و اقداماتي انجام ميدهند  .بودجه اختصاصي در قالب
س��ازمان دارد .در كنار آن قانون گذار دو تا سه درصد
از بودجههاي كل كشور را تحت عنوان ماده  ۱۰و 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 ميشود .زماني كه در ديوان محاسبات
بودم و تفريغ بودجه را انجام ميداديم هميشه بخش
كمي به اين موض��وع اختصاص ميياف��ت االن هم
متاسفانه به همين شكل است كه يا به دليل كاهش
درآمد يا اولويتهاي ديگر اين مس��اله تامين نشده
است اما اين موضوع نافي وظايف دستگاههاي اجرايي
مربوطه نيست مثال اليروبي رودخانهها ،بهينهسازي
س��دها و جلوگيري از س��اخت و س��از در حاش��يه
رودخانهها و تخري��ب خانههاي غيرمج��از بر عهده
وزارت نيرو اس��ت  .وزارت نيرو هر ساله اليروبيها را
انجام ميدهد اما به دلي��ل حجم زياد رودخانهها 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 كمكهاي 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 ميكنيم .درست است كه تقاضا نكردهايم اما
از كمكها و خدمات مردم كشورهاي ديگر استقبال
ميكنيم و از آنها سپاسگزاريم اما سياستهاي امريكا
مانع از نق��ل و انتقاالت مالي و تجهي��زات و امكانات
شدند كه اين مساله غيرانس��اني و تهديد انسانها و
سالمت انسانها است و قابل بخشش نيست .از طرف
ديگر بياني��ه و اطالعيه ميدهد ك��ه امريكا آمادگي
كمك دارد .ما كمك آنها را نميخواهيم 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 ميزنند ،در بحراني به اين عظمت مانع كار
ميشوند و ما قبال هم شاهد چنين اعمالي بوديم .بنده
به عنوان س��تاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در زمان
تحريمه��ا ،ادعاها ميكردند كه كم��ك ميكنند اما
مانع از انتقال تجهيزات الزم براي كشف مواد مخدر
ميشدند.
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 انشاءاهلل
بيشتر همديگر را درك و با هم همكاري كنيم.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت ميچرخد
تلفن66124025 66429973 :

اخبار
حجتاالسالممرويبهتوليت
آستانقدسرضويمنصوبشد

حضرت آيتاهلل خامنهاي در حكمي حجتاالسالم
حاجشيخاحمدمرويرابهتوليتآستانقدسرضوي
منصوبكردند.
مت��ن حكم رهب��ر انقالب اس�لامي به اين ش��رح
است:بسماهلل الرحمن الرحيم؛جناب حجتاالسالم
آقايحاجشيخاحمدمرويدامتبركاته
توفيق خدمتگ��زاري در آس��تان مقدس حضرت
ثامنالحجج ابيالحس��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 حجتاالسالم والمسلمين آقاي رييسي پس
ازدورهخدمتپرتالشوپرثمروپايهگذاريكارهاي
ماندگار در اين آستان با كرامت ،به مسووليت مهم
ديگريمنصوبشدهاندجنابعاليراكهپرورشيافته
اين ديار و بهرهگرفته از بركات آن ميباشيد و مراتب
امانت و تقواي جنابعالي در دوره همكاري طوالني به
اثباترسيدهاست،بهتوليتوخدمتگزاريايندرگاه
با عظمت منصوب ميكن��م و توجه آن جناب را به
نكاتي معطوف ميسازم .اوالً الزم ميدانم همه نكات
مذكوردرحكمجنابآقايرييسيرابهجنابعالينيز
يادآوريكنم.اغتنامفرصتاينخدمتوصرفهمه
توش و توان خود در آن ،خدمت به زائران و مجاوران
به ويژه ضعيفان و نيازمندان ،بهرهگيري از ظرفيت
فرهنگيآستانقدس،نگهبانيومراقبتازگنجينه
منحصربهفرد هنر معماري و خطاطي و تزئين به كار
رفته در مجموعه بناها و فضاها ،حفاظت از موقوفات
گسترده و غني ،س��اماندهي بنگاههاي اقتصادي و
خدماتي و س��رانجام ،بهرهمن��دي از روحانيت اين
خورش��يد فروزان ،ب��ا اخ�لاص و مجاهدتي كه به
كار خواهيد برد در ش��مار اين توصيهها است .ثانياً
حضور و همكاري آستان قدس در كنار حوزه علميه
و روحانيت ّ
معظم مش��هد مقدس را موكداً توصيه
ميكنم.ثالثاًهمكاريبامديريتهايدولتيوكمك
به آنان به نحو مقتضي توصيه ديگر اينجانب است.
رابعاً بهرهگيري از كارشناسان متدين و انقالبي در
بخشهاي گوناگون س��فارش موكد ديگري است
كه همواره تكرار شده است .در پايان مزيد توفيقات
جنابعالي را از خداوند سبحان مسألت ميكنم.
سيدعليخامنهاي ۱۰،فروردين۱۳۹۸

رهبرمعظمانقالبحادثهويرانگر
سيلشيرازراتسليتگفتند

در پي حادثه ويرانگر س��يل شيراز ،حضرت آيتاهلل
خامنهايرهبرمعظمانقالباسالميدرپياميبهاما م
جمعهشيراز،ضمنتسليتبهمردمداغدار،سرعتو
جديتدرامرامدادرسانيبهحادثهديدگانراخواستار
ش��دند .متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح
الرحيم؛جناب حجتاالسالم
الرحمن ّ
است :بسماهلل ّ
آقايدژكامامامجمعهمحترمشيرازدامتتوفيقاته.با
سالموتحيت،حادثهتأثرانگيزسيلويرانگردرشيراز
كه به درگذشت تعدادي از مردم عزيز و داغدار شدن
خانوادههادرايامعيدونيزبهمجروحيتجمعيديگر
وويرانيوخسارتدرشهرانجاميد،مايهاندوهاينجانب
است .مقتضي اس��ت جنابعالي ضمن ابالغ سالم و
تسليت اينجانب به خانوادههاي مصيبتديده و نيز
به مجروحان اين حادثه ،در تالش براي غمگس��اري
و جبران مصيبتها و خس��ارت و كمك به مردم ،با
مسووالندولتيهمكاريوهمگانراتوصيهبهسرعت
وجديتدرانجا موظيفهنماييد.
سيدعليخامنهاي ۶،فروردينماه۱۳۹۸

امكانات بيشتري براي امداد
به مناطق سيلزده گسيل شود

در پي حادثه سيل ويرانگر در استانهاي گلستان
و مازندران و نياز مبرم سيلزدگان به كمكهاي
نيروهاي مس��لح ،حضرت آيتاهلل خامنهاي به
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح دستور دادند
امكانات بيشتري براي امداد به اين مناطق گسيل
شود.متندستورفرماندهمعظمكلقوابهاينشرح
است :بسمه تعالي؛ سردار سرلشكر باقري؛ رييس
محترم ستاد كل نيروهاي مس��لح .برابر اطالع،
سيلزدگاندواستانشمالينيازمبرميبهكمك
و امكانات نيروهاي مسلح دارند.
دس��تور فرماييد ع�لاوه بر آنچه تاكن��ون در آن
مناطق بهكار گرفته ش��ده است امكانات بيشتر
براي امداد به آن مناطق گسيل نمايند .گزارش
اقدام را بفرستيد.
سيدعليخامنهاي ۳،فروردين۱۳۹۸

وروددستگاههابهامدادمردم
وظيفهايمهماست

در پي حادثه س��يل ويرانگر در استانهاي گلستان
و مازندران ،حضرت آيتاهلل خامن��هاي در پيامي با
ابراز تأسف عميق از خس��ارات وارده ،بر كمكهاي
مردمي و ورود دس��تگاههاي عمومي به امداد مردم
آس��يبديده تأكيد كردند .متن پي��ام رهبر انقالب
اس�لامي به اين ش��رح است :بس��مه تعالي؛ حادثه
س��يل ويرانگر در استانهاي گلستان و مازندران كه
خسارتهايسنگينبهخانههاومزارعواردساختهو
لطمه سختي به شهرها و روستاها بهويژه آققال وارد
ساختهاستموجبتأسفوتأثرعميقاينجانبشد.
كمكهاي مردمي و ورود دس��تگاههاي عمومي به
عرصه امداد و جبران خسارتها وظيفه مهمي است
كه ميتواند گوشهاي از آالم آن مردم عزيز را برطرف
كند.مردمعزيزخوزستاننيزهمچناندرگيربسياري
از مشكالت ناشي از سيل چندي پيش هستند .همه
وظيفهداريمبهكمكسيلزدگاندرهمهاستانهاي
كشوربشتابيم.خداوندمتعالبهمردمعزيزمابهويژه
كساني كه در معرض اين امتحانات دشوار قرار دارند
صبردهدوبالطفخودسختيهاراجبرانفرمايد.
سيدعليخامنهاي ۳،فروردين۱۳۹۸
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ايران

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

به مسووالن تاكيد كردهام كار اصلي ،بازسازي ويرانيهاي سيل است

در خجسته سالروز عيد مبعث ،حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اس�لامي صبح روز چهارش��نبه 14
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) ،جامعترين،
كاملترين و ماندگارترين بعثتها اس��ت ،گفتند :امروز
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اس�لامي ادامه بعثت
پيامبر اعظم(ص) است و وعده خدا ،پيروزي جبهه حق
در مصاف توحيد و طاغوت است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود با اشاره به
حادثه سيل در برخي از اس��تانهاي كشور و مشكالت
ناشي از آن و همچنين تلفات و خسارات سيل ،افزودند:
در اين حادثه ،تالش مردم و روحيه همبستگي و بسيج
شوندگيدرميانآنان،بسيارخوببودوملتايرانجانانه
وارد ميدان شدند و كمككار مسووالن بودند و مسووالن
نيز با همين پشتيباني مردمي و با اتفاق كلمه توانستند
اقدامات ابتدايي را انجام دهند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با تأكيد بر اينكه هنوز كارهاي
زيادي براي كاهش آالم مردم سيلزده باقي مانده است،
خاطرنشان كردند :به مسووالن تأكيد كردهام كه كارهاي
اصلي يعني بازسازي ويرانيها و جبران خسارتها ،از اين
به بعد است و بايد اين خسارات و صدمات جبران شود.
ايشان افزودند :البته مردم عزيز در مناطق سيلزده بايد به
همكاري با مسووالن ادامه دهند زيرا كمك آنها حقيقتاً
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 جهتگيري «توحيد و عبوديت» و
«اجتناب از طاغوت» خواندند و تأكيد كردند :طاغوت در
واقع همان جريان و ِ
مقابل حركت توحيدي اس��ت
خط ِ
كه مصداق امروز آن روس��اي جمهور در امريكا و برخي
كشورهايديگر،هستند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي 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 ديدگاهها كه هدف اسالم را ،از بين
بردن جنگ عنوان ميكنند ،افزودند :در اس�لام ،جنگ
وجود دارد اما موضوع مهم ،جهتگيري اين جنگ است
زيراجريانطاغوتهموارهبراياشاعهفسادوقدرتطلبي
و مقاصد خبيث ،جنگ به راه انداخته است كه اين جنگ
مذموم است اما مقابله با طاغوت ،ممدوح است.
رهبر انقالب اسالمي ،خاطرنشان كردند :تجاوزگريهاي
رژيم صهيونيستي در طول سالهاي متمادي ،نمونه بارز
جنگافروزيهايطاغوت،ومقابلهمجاهدانفلسطينيو
حزباهلللبنانوهمچنيندفاع ۸سالهملتايرانمصداق

بارز جهاد در راه خدا اس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي با
تأكي��د بر اينكه بعثت پيامبر اس�لام(ص) جامعترين و
ماندگارترين بعثتها و انقالب اس�لامي ايران نيز ادامه
آن بعثت است ،افزودند :علت دشمني با نظام جمهوري
اسالميهمانخطدشمنيجبههطاغوتباجبههتوحيد
است و اينكه گفته ميشود 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،بهكمترازدستكشيدنازحركتدرمسيرتوحيد
راضي نميشوند.
ايشانمصاف«توحيدوطاغوت»رامصافياجتنابناپذير
خواندند و با تأكيد بر اينكه خداوند متعال پيروزي جبهه

حقرامقدرفرمودهاست،گفتند:اگرملتايرانهمانگونه
كه تا به حال حركت كرده است ،به مسير خود ادامه دهد،
قطعاً 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 آيتاهلل خامنهاي گفتند :اما
ملت ايران نش��ان داده اس��ت كه اينگونه نيست و امروز
جوانان كشور با انگيزه ،معرفت و آمادگي بيشتر از جوانان
نسلهاي قبل ،اين مسير را ادامه خواهند داد و به همين

علت است كه من همواره جوانها را خطاب قرار ميدهم.
ايشان با تأكيد بر اينكه جوانان بايد در همه عرصهها آماده
حركت و پيشرفت روزافزون باشند ،افزودند :امروز همه
به ويژه جوانان بايد در عرصههاي علم و فناوري ،اخالق،
سبك زندگي ،مس��ائل اقتصادي ،مسائل فرهنگي و در
جبهه حركتهاي 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 پرانگيزهاي
است كه با اراده قاطع و فكر روشن و ابتكارهاي پي در پي،
ميتوانند كشور را به اوج اعتال برسانند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامي ،آقاي روحاني
رييسجمهور اساس رسالت پيامبر اعظم(ص) را دعوت
به صراط مستقيم دانست و افزود :ملت ايران با تبعيت از
تعاليمرسولخدا(ص)درمقابلدشمنانبشريت،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
عظيمالش��أن اس�لام برش��مرد و گفت :در اين حادثه
دشمناني كه با بستن حسابهاي هالل احمر مانع ارسال
كمكهايايرانيانخارجازكشوربههموطنانخودشدند،
روسياه شدند.رييسجمهور افزود :روسياهان هنوز قادر
بهجبرانخسارتهايسيلچندماهقبلامريكانيستند،
اما همه خواهند ديد كه در ايران عزيز ،مردم و مسووالن
در كنار يكديگر ويرانيها را دوباره خواهند ساخت.آقاي
روحاني ،ايستادگي در مقابل توطئههاي 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 ملتهاي مسلمان را در مقابل
رژيم غاصب و متجاوز صهيونيستي وادار به تسليم كنند.
رييسجمه��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
هدايتهاي رهبر معظم انقالب اسالمي برخوردار بوديم
و از دستورهاي موثر ايشان سپاسگزاريم.

رهبر معظم انقالب اسالمي:

همه اقدامات الزم تا رفع مشكالت مردم سيلزده با جديت ادامه يابد
حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
عصر روز سهش��نبه  13فروردين در جلسهاي ويژه با
حضور معاون اول رييسجمهور 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 دستگاههاي امدادي و كمكرسان،
ضمن دريافت گزارش از مس��ووالن اجرايي و نظامي
درخصوص آخرين وضعيت مناطق آس��يب ديده از
سيل و اقدامات انجام شده براي اسكان سيلزدگان،
رسيدگي به مشكالت مردم و تصميمهاي اتخاذ شده
به منظور جبران خس��ارات در بخشهاي مس��كن،
كشاورزي ،دامداري ،زيرساختها و همچنين روند
كنترل ش��رايط روزهاي آينده ،در برخي اس��تانها
گفتند:خدماترساني،هماهنگيبخشهايمختلف،
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 تصميمها و اقدامات الزم،
بهصورت جدي پيگيري شود و تا رفع مشكالت و آالم
مردم آسيب ديده ادامه يابد.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري
رهبر انقالب اسالمي ضمن قدرداني از گزارشهاي
ارايه شده در اين جلسه افزودند :خدمات انجام گرفته

و هماهنگي ميان دس��تگاهها و حضور مسووالن رده
ب��اال و فرماندهان نظام��ي در دل حادثه و در مناطق
آسيبديده ،از نكات قابل توجه اين حادثه بود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان كردند :در كنار
اين نكات اما موضوع مهمتري نيز وجود دارد كه آن هم
مساله پيشگيري از ويرانيها و خسارات است كه بايد
از قبل پيشبيني ميشد ،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 بهگونهاي
برنامهريزي و آينده نگري شود كه صدمات و خسارات
ناشيازاينگونهحوادثبهكمترينميزانممكنبرسد.
رهبر انقالب اسالمي «اليروبي رودخانهها»« ،اليروبي
سدها»«،آزادسازيحريمرودخانهها»«،آبخيزداري»
و «حفظ مراتع و جنگلها» را از موضوعات بسيار مهم
برشمردند و تأكيد كردند :اين حادثه بايد يك درس
عبرت باش��د تا در طرحهاي مختلف آينده از جمله
سدسازيها ،راهس��ازيها ،احداث راه آهن ،و عمران
شهري ،همه جوانب مختلف ديده و آينده نگري الزم
و جامع انجام شود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي موض��وع پيگيري جدي
تصميمهاي اتخاذ شده در حادثه سيل در استانهاي

مختلف را م��ورد تأكيد قرار دادند و گفتند :در حادثه
اخير،مردمواقعاًكمككردندوروحيهبسيجشوندگي
مردم براي خدمت فوقالعاده اس��ت ك��ه بايد از اين
روحيهاستفادهشود،ضمنآنكههمكاريخوبيميان
مردم و مسووالن به وجود آمد.
ايش��ان در پايان س��خنان خود ضم��ن قدرداني از
دستگاههايمختلفخاطرنشانكردند:درقضيهسيل
اخير صدا و سيما ،انصافاً عملكرد خوبي داشت.در اين
جلسه پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي ،معاون
اول رييسجمهور ،وزير كش��ور ،وزي��ر نيرو و رييس
ستاد كل نيروهاي مسلح گزارشي از آخرين وضعيت
مناطق سيلزده و اقدامات انجامشده و خدمترساني
به مردم بيان كردند.
معاوناولرييسجمهور،سيلاخيرراسيليكمسابقه
وموجبدرگيرشدن ۲۴استانكشوربرشمردوافزود:
دراينحادثه،همهدستگاههاومسووالنآنهاباظرفيت
كامل در خدمت مديريت بحران قرار گرفتند.
آقاي جهانگيري ،دس��تور رهبر انقالب اس�لامي به
نيروهاي مس��لح ب��راي خدماترس��اني در مناطق
سيلزدهرابسيارراهگشاخواندوباتشكرازفعاليتهاي
مردمي در مناطق آسيبديده ،خاطرنشان كرد :دولت
مصوبات مهمي براي جبران خس��ارات وارد شده به
م��ردم از طريق كمكهاي بالعوض و تس��هيالت با

سودهايپايينداشتهاست.معاوناولرييسجمهوربا
اشارهبهتصميمهاياتخاذشدهبرايمديريتآبهاي
روانبهسمتخوزستانگفت:ازسپاهدرخواستشده
استبرايهدايتآبهايروانكانالهاييرادراطراف
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
اقداماتباهماهنگيدستگاههايمسوولوستادهاي
مديريت بحران انجام شود.سپس وزير كشور گزارشي
از امدادرساني به مردم در مناطق سيلزده بيان كرد و

افزود :تدوين طرح جامع كاهش خطرپذيري سيالب
براي همه استانها ،اليروبي سطوح و رودخانهها ،رفع
تصرفاتوآزادسازيحريمرودخانهها،بيمهواحدهاي
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 بارشها بر
آبگيري سدها و تاالبهاي كشور ،از صدمات وارد شده
به شبكه انتقال آب و برق كشور نيز گزارش داد و گفت:
با توجه به سرازير شدن آبها از سمت لرستان و ايالم
به سمت خوزستان و سدهاي اين استان ،تدابير الزم
براي مقابله با بحران انديشيده شده است.

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

یکند
دولت با تمام توان خسارت آسیبدیدگان سیل را جبران م 

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.
رئیس جمهور نيز با تأکید بر اینکه دولت با تمام امکانات
و ت��وان خود خس��ارات همه کس��انی ک��ه در حوادث
اخیر آس��یب دیدهاند را جب��ران خواهد ک��رد ،از ابالغ
دستورالعمل تشکیل کمیته ملی ریشهیابی سیالب به
منظور انجام اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت در مواجهه
با این حادثه طبیعی خبر داد.
روحانی روز چهارشنبه  7فروردين ماه در اولین جلسه
هیأت دولت در س��ال جدید ،اظهار داش��ت :در آغازین
روزهای س��ال  ۱۳۹۸مردم با همه ت��وان و نیرویی که
در اختیار داش��تند به کمک و یاری همدیگر شتافتند و
این جای قدردانی دارد.
روحانی با بیان اینکه در آغاز سال جدید شاهد دو نعمت
بزرگ هستیم ،گفت :یکی از این نعمات و رحمت الهی،
بارش باران است که میتواند آثار و برکات فراوانی برای
کش��اورزی و تأمین نیازمندیهای آبی کشور و جبران
کمبود ذخایر آبهای زیرزمینی داشته باشد .اما در عین
حال شدت بارندگی در زمانهای کوتاه و در یک منطقه
کوچک ،چنانچ��ه پیشبینیهای الزم در س��الهای
گذش��ته و طرحهای قبلی انجام نداده باشیم ،میتواند
برای مردم مشکلآفرین و تهدیدزا باشد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد :نعمت باالتر از رحمت
خداوند ،هم��کاری و هماهنگی و ایثار و کمک مردم در

حوادث روزهای اخیر بود و این نعمت بسیار ارزشمندی
است.
روحان��ی گفت :اگر چه در س��الهای قبل هم گاهی در
برخی از استانها شاهد مش��کل سیل بودیم ،اما اینکه
یک مرتبه از ۳۱استان کشور حدود ۲۵استان و در برخی
روزها همه اس��تانها درگیر آن شوند ،شاید بیسابقه یا
کمسابقهباشد.چنیناتفاقیباعثمیشودکمکرسانی
از یک استان به استان همجوار کم شود.

آغاز دوران ترسالي در كشور
رئیس جمهور اظهار داشت :شرایط امسال ظاهراًشرایط
ترسالی است و به جای  ۱۰سالی که شاهد خشکسالی
بودیم ،در شرایط ترسالی میزان بارش یک مرتبه افزایش
چشمگیری مییابد و تاکنون نسبت به  ۵سال گذشته
بارش آبی  ۳۳درصد افزایش داش��ته است و ورودی آب
مخزن سد در اس��تان خوزستان در س��ال آبی امسال
تاکنون ۲۳.۶میلیارد مترمکعببوده است و این در حالی
اس��ت که پارسال ورودی این سد  ۵میلیارد بوده است و
حتی در میانگین ۵۰ساله هم این میزان ۱۵میلیارد متر
مکعب بوده است ،لذا نس��بت به میانگین  ۵۰ساله هم
حدود  ۵۰درصد بارش باران افزایش داشته است.
روحانی خاطرنش��ان کرد :با توجه به میزان بارشهایی
که انجام ش��ده در مناطقی که سد بوده است ،کنترلها
با دقت انجام شده اس��ت و چه بسا اگر این سدها وجود
نداش��ت ،میزان بارشی که در خوزس��تان وجود داشته
میتوانست بسیار تهدیدزا باشد .همچنان که در سال۵۸

تقریباً تمام خوزستان زیر آب رفت و همه زندگی مردم
دچار مشکل شد.رئیس جمهور افزود :تدابیری که طی
 ۴۰سالگذشتهتاکنونانجامشده،تأثیراتخوبیداشته
است،امابدونتردیدکافینیستوهنوزهمبایداقدامات
بیشتری انجام گیرد ،چرا که هنوز هم غافلگیری داریم.
روحانی گفت :حادثه اخیر در برخی از استانها ،به ویژه
شیراز بس��یار غمانگیز بود و این حادثه نشان داد اولین
گروهی که وارد عرصه کمکرس��انی شدند ،خود مردم
بودند .البته همه دس��تگاههای دولتی ،نیروهای مسلح
و امدادی و سازمان های مردم نهاد هم به صحنه آمدند.
رئیس جمهور اظهار داش��ت :دش��منانی که با عظمت
ملت ایران مخالفند زبان به عیبجویی گشوده و حتی
از تعبیرات تحقیرآمیز نسبت به مردم استفاده میکنند،
اما امروز روز کمک و یاری به همه استانها و شهرهایی
اس��ت که با مشکالت متعدد مواجه شده اند و بی تردید
همه دستگاهها و ارگانها تالش میکنند تا خسارات و
درد و آالم مردم کاهش یابد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز مردم در مناطقی از استان
گلستان به ویژه در آققال و گمیشان با مشکالت فراوانی
مواجه هس��تند ،اظهار داش��ت :اینکه مردم در روزها و
هفتههای متمادی با مشکالت ناشی از خسارت دست
به گریبان باشند ،میتواند بسیار خستهکننده و آسیبزا
باش��د ،لذا همه تالش ما در این مقطع باید این باشد که
شرایط در استانها و ش��هرهایی که عادی نیست را به
شرایط عادی برگردانیم و اقدامات اولیه را برای زندگی
مردم انجام دهیم.

اهميت اطالع رساني دقيق در زمان بحران
رئیس جمهور ضرورت اطالعرس��انی دقی��ق و به موقع
درخص��وص ح��وادث را مورد تأکی��د ق��رار داد و گفت:
هواشناسی در کنار اقدامات ارزشمندی که انجام میدهد،
بایدتالشبیشتریبهکاربگیردوبهطوردقیقدربارهزمان
و مکان حادثه اطالعرس��انی کند و این موضوع میتواند
بسیار راهگشا باش��د .همچنین از طریق فضای مجازی
میتوان ،بالفاصله هشدارهای الزم را به مردم ارایه داد.
روحانی اف��زود :در مقابله با ح��وادث طبیعی اولین قدم
پیش��گیری ،گام دوم اطالعرسانی ،مرحله سوم کمک و
امدادرسانی و سپس رساندن مردم به منطقه امن و فراهم
کردن نیازمندیهای الزم برای آنان است.
رئیس جمهور تصری��ح کرد :در ح��وادث اخیر مردم در
خط مقدم بودند و دولت و نیروهای مس��لح در خط دوم
قرار داشتند و همه همدیگر را یاری رساندند و امروز روز
کمک به مردم است و شرایط زمان انتخابات و عیبجویی
نیست؛ بعدها و در فرصت مناسب میتوان نقدهای الزم
را انجام داد.
روحانی اهمیت س��رعت در رفع مش��کالت و آالم مردم
را مورد تأکید قرار داد و گف��ت :در اینگونه حوادث زمان
اهمی��ت زی��ادی دارد و اگر قرار اس��ت بیمه ی��ا تأمین
اجتماعی اقدماتی انجام دهند ،بایس��تی همین روزها به
آن عمل کنند.
رئیس جمهور افزود :در مقابله با این حوادث ،شهرداریها
هم بایستی با همه توان وارد عمل شوند و نظام مهندسی
بایستی از این حوادث ،درسهای الزم را برای تجدید نظر

در طرحهای خود بیاموزد و الزم اس��ت دولت و نهادهای
غیردولتیوسازمانهایعمومیتالشکننداینتهدیدرا
به فرصت و فضای بازسازی درست تبدیل کنند ،همچنان
که پس از زلزله کرمانشاه بازس��ازیهایی که انجام شد،
میتوانددربرابرزلزلههاییباریشترهایباالترمقاومباشد.
بررسي گزارش استان هاي درگير سيل
روحانی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اینکه موضوع
اصلی جلسه هیأت دولت ،بررس��ی گزارش استانهایی
که درگیر سیل بودند و نحوه جبران خسارات ،کمکهای
بالعوض و تس��هیالت ب��رای کاه��ش درد و رنج مردم
بوده اس��ت ،گفت :دولت در این زمینه همه توان خود را
به کار خواهد گرفت و همه کسانی که منزل ،محل کار و
مزرعهشان آسیب دیده است ،دولت با همه امکاناتی که
دارد و با همه تالش و در حد امکان جبران خواهد کرد.
رئیسجمهوربااشارهبهابالغتشکیلکمیتهملیبررسیو
ریشهیابی سیالب ابراز اميدواري كرد مانند گزارش خوبی
که در خصوص حادثه پالسکو تهیه شد ،در این زمینه نیز
گزارش��ی از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت تهیه شود و
کاری کنیم که اگر در ماهها و سالهای آینده رحمت الهی
وجود داشت ،بتوانیم آن را جذب کنیم.
روحانی در ادامه با ذکر دعای «اللَّ ُه َّم إِنِّی أَ ْس َألُ َ
ک الْ ُی ْس َر بَ ْع َد
الش َّده» ،گفت :با
الر َخا َء بَ ْع َد ِّ
َر َج بَ ْع َد الْ َک ْر ِبَ ،و َّ
الْ ُع ْس�� ِرَ ،و الْف َ
این دعا از خداوند میخواهیم بعد از س��ختیها ،آسانی،
بعد از مشکالت ،گشایش و بعد از دشواریها رفاه را برای
مردم ایجاد کند.

كالن
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مزد حداقلبگيرها  36.5درصد افزايش يافت

كارگران و كارفرمايان ناراضيان مصوبه افزايش مزد
گروه كالن| اميرعباس آذرموند|
اگرچه افزايش 400هزار توماني حداقل دستمزد براي
سال 98از نظر درصد افزايش حقوق (36.5درصد) ،كم
سابقهاستوليبهگفتهكارشناسانونمايندهكارگران
اينافزايشحقوقهمدرتاميننيازهايمعيشتياقشار
مزدبگير ناتوان است و اكنون نيز قدرت خريد كارگران
كاهش قابل توجهي نسبت به پايان سال 96پيدا كرده
است .در مقابل توليدكنندگان هم زير فشار تحريم و
افزايشهزينههايتوليدروزهايسختيدرپيشدارند
و با توج��ه به پيشبينيهايي 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 پيشبينيهايي كه خبر از
ادامه جلسات مزد شوراي عالي كار براي تعيين حداقل
مزد  1398در س��ال جاري ميداد ،جلسه  14ساعته
روز 27اسفند ماه كه تا صبح روز 28اسفند ادامه يافت،
در نهايت حداقل مزد سال جاري را  36درصد افزايش
داد .در اين جلسه كه از ساعت  16روز  27اسفند آغاز
ش��د و  12ساعت ادامه داش��ت ،نمايندگان كارگري،
كارفرماي��ي و دولت به توافق طرفين رس��يده و براي
امس��ال حداقل مزد يك ميليون و  516هزار را تعيين
كردند .اين رقم نزديك به رقمي است كه براي حداقل
حقوقكارمنداندولتهمتعيينشدهبودونمايندگان
كارگري با وجود تاكي��دي كه بر افزايش يك ميليون
توماني حداقل دستمزد داشتند ،درنهايت به افزايش
 400هزار توماني رضايت دادند تا در نهايت كارفرمايان
كه با پيشنهاد افزايش 20درصدي جلسات شورا را آغاز
كرده بودند مجبور ش��دند نزديك به دوبرابر پيشنهاد
اوليه خود انعطاف به خرج دهند تا ماجراي تعيين مزد
 98در پايان سال  97به سرانجام برسد.
همچنين در اين جلسه براي كارگراني كه مزدي بيش
از حداقل مزد ميگيرند 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 13درصدي مزد به عالوه261
هزار تومان كار خود در سال جاري را آغاز ميكنند .از
سويديگرحقبنباافزايش80هزارتومانياز110هزار
تومان در سال 97به190هزار تومان در سال 98رسيد.
پايه سنواتي نيز با افزايش 19هزار توماني به  70هزار
تومان رس��يد .حق مسكن هم 100هزار تومان شد .با
اين حساب ،حداقل دريافتي يك كارگر متأهل با يك
فرزند،ماهيانهازحدوديكميليونو500هزار تومانبه
حدود2ميليون 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 ميشود.

در اين رابطه جعفر توفيق��ي ،يكي از اعضاي كارگري
كميته مزد ش��وراي عالي كار گفته اس��ت :با توجه به
ي كه در سال ۹۷رخ
اتفاقات و تكانههاي شديد اقتصاد 
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 ميتوانم بگويم
آخرين جلسه شوراي عالي كار ،يكي از چالشيترين
مذاكرات دوازده سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من
در اين جلسات) بود.
افزايش كمسابقه دستمزد كارگران
هر چند افزايش  400هزار توماني حداقل دس��تمزد
كارگران در كش��ور كمس��ابقه بوده و بهطور كلي رقم
افزايش 36.5مزد حتي بيش از تورم 28درصدي اعالم
شده است اما اين رقم نه تنها جبران افزايش هزينههاي
معيشتي سال گذش��ته را نميكند بلكه كارفرماياني
كه دچار مش��كل هس��تند را هم نااميدتر ميكند .به
بيان ديگر شرايط اقتصادي كشور در سال گذشته به
گونهاي بود كه بخش��ي از كارفرمايان دچار مشكالت
فراوان شدهاند 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  96به دو ميليون و  670هزار تومان
رسيده بود براي سال  97يك ميليون و  89هزار تومان
افزايش يافت و به سه ميليون و 759هزار تومان رسيد.
به اين معنا با وجود يك افزايش بيسابقه ،قدرت خريد
كارگران با روزهاي پاياني س��ال  96فاصله معناداري
دارد و از طرف ديگر با وجود افزايش نيافتن حداقل مزد
بهاندازههزينههايمعيشتي،بخشيازتوليدكنندگان
كار سختي براي پرداخت مزد در سال جاري خواهند
داشت.برايناساسميتوانگفتحداقلدستمزديك
ميليون و  500هزار توماني نيز نسبت به حداقلهاي
معيش��تي در دي ماه سال گذشته حدود دو ميليون و
 300هزار تومان كمتر اس��ت و براي يك خانواده سه
نفره حتي اگر دو نفر شاغل حداقل بگير باشند ،باز هم
نميتوانند حداقل نيازهاي زندگي خود را كامل تامين
كنند .شايد به همين دليل اس��ت كه توفيقي پس از
تعيين مزد  98گفت :نتايج شب گذشته حاكي از اين
اس��ت كه  ۵۰درصد مطالبات جامعه كارگري محقق
شده است .اما اين را نبايد فراموش كرد كه ما وارد يك
بحث سهجانبه شده بوديم متش��كل از دو كارفرماي
بزرگ و يك نماينده كارگر .ما خودمان ناراضي هستيم
و نميگوييم نتيجه بحث اخير يك موفقيت عالي براي
كارگرانبودهامايادماننرودكهدرچهشرايطيهستيم
و طرفهاي مذاك��ره ما چه قدرت و تمايالتي دارند .از
 ۲۳.۸درصد مورد نظر كارفرمايان به رقم فعلي رسيدن

نمايانگر حدودا  ۱۴ساعت و نيم جلسه طوالني مدتي
است كه سپري شد .وي تاكيد كرد :اگر دولت در عرصه
مهار واقعي تورم نقشآفريني 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 ميتوان چشمانداز
مناسبيداشتكهاگرهمينمسيرراطيكنيم(ضمن
پيادهس��ازي زيرساختها از س��وي قواي سهگانه) با
همينفرمولتاسهسالآيندهسبدمعيشتودستمزد
جامعه مزدبگيران نزديكي بسيار زيادي را به يكديگر
پيدا كنند .اما اگر قرار باشد همان تكانههاي اقتصادي
 ۹۷را در سال ۹۸و سالهاي پس از آن هم داشته باشيم
اين فاصله معنادار موجود حفظ خواهد ش��د .گفتني
است ما همچنان در فضايي هستيم كه نميتوان شاهد
ايفاي نقش مورد نظر از سوي دولت بود.
توفيقي درباره س��بد معيشت اظهار كرد :كارگري كه
مجرد است بيخانواده كه نيست و به خانوادهاي مرتبط
است .بحث بر سر اين مسائل جزييات بسيار و چالش
زيادي را به همراه خود دارد .بنابراين مولفههاي مربوط
بهاينگونهافرادوخانوارهانيزبايدلحاظشوند.ازهمين
رو ،اين سبد براي يك خانوار با تعداد  ۳.۳بسته شده و

قطعا مولفههاي مربوط به آنها در تععين دستمزد بايد
در نظر گرفته شود.
اف�ق پي�ش رو وضعي�ت مع�اش ب�راي
حداقلبگيرها
پيشبينيها از شرايط اقتصادي كش��ور در سال 98
اميدواركننده نيست .آن طور كه صندوق بينالمللي
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 پژوهشهاي مجلس نيز پيشبيني كرده
شرايط اقتصاد در س��ال جاري وخيمتر خواهد شد و
رش��د اقتصادي به منفي  5.5درصد خواهد رس��يد و
نرخ تورم به  35درصد .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 ميتوان گفت در
س��ال جاري نيز مانند سال گذش��ته ،سفره كارگران
كوچكتر و فش��ار بر كارگران بيش��تر خواهد شد .در
سال گذشته پس از افزايش چشمگير قيمتها در سه
ماهه نخس��ت ،نمايندگان كارگري خواهان تشكيل

جلسات ش��وراي عالي كار براي تعيين دوباره حداقل
مزد جهت جبران افزايش هزينههاي معيشتي شدند.
در اين رابطه جلساتي از تير ماه شكل گرفت ولي نهايتا
بدون آنكه دستاورد خاصي داشته باشد ،بينتيجه رها
شد .به همين دليل به نظر ميرسد در سال جاري نيز
اين مساله همچنان به ش��كافهاي ميان كارگران با
كارفرمايان دولت دامن خواه��د زد چرا كه هنوز اين
مساله چارهجويي نشده كه آيا تعيين مزد تنها ساالنه
يكبار انجام ميشود يا در طول سال نيز امكان افزايش
دوباره آن وجود دارد .شرايط اقتصادي كشور به گونهاي
است كه بر نارضايتيها دامن خواهد زد و مزدبگيران از
بخشهاييمحسوبميشوندكهاحتمالشكلگيري
اعتراضات در آن بيشتر اس��ت .همانطور كه در سال
گذشته هم مشاهده شد ،مزدبگيران نسبت به شرايط
با حساسيت بيشتري مسائل را دنبال ميكنند و اكنون
در اين بخش سختتر شدن شرايط به اعتراضات دامن
ميزند .در مقابل توليدكنندگان نيز صراحتا از ناراضي
بودنخودميگويندودولتچارهاينداردجزآنحضور
پر رنگتري 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.

«تعادل» از اوضاع انتشار شاخصهاي اقتصاد كالن گزارش ميدهد

آمار توليد و اشتغال در محاق
گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
با اينكه قاعده هر ساله بر اين بود كه در پايان ماه اسفند
گزارشهاي مربوط به شاخصهاي اصلي اقتصاد كشور
از سوي نهادهاي رسمي آماري منتشر ميشد ،اما با اين
حال سالي كه گذشت را شايد بتوان يكي از كمبارترين
سالها در زمينه انتش��ار آمار اقتصادي و اطالعرساني
علمي شاخصهاي 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 ممنوعيتكاري
بانك مرك��زي موازيكاري با مركزآمار ب��ود .در پايان
سالهاي پيشين مركز آمار شاخصهاي رشد ،ضريب
جيني و بيكاري را منتشر ميكرد ،اما اين قاعده امسال
تبديل به استثنايي شد كه سپهر آماري سال  97هنوز
تيره باقي بماند .مركز آمار هنوز هيچكدام از اين س��ه
شاخص مهم اقتصادي را بهروز نكرده است و تنها به آمار
تورمسال 97وتوليدكارگاههايصنعتي(آنهممربوط
به عملكرد سال )95اكتفا كرده است.
به گزارش «تعادل» س��ال گذشته عليالخصوص در
سه ماه پاياني آن دستگاههاي دولتي و نهادهاي آماري
در استراحت مطلق از نظر ارايه آمار و اطالعرساني به
سر ميبردند بهطوري كه شايد بتوان اين فاصله زماني
را از نظر اين ويژگي يكي از كمبارترين مقاطع درنظر
گرف��ت .اين كمكاري و ش��ايد دقيقت��ر بتوان گفت
تالش براي عدم انتش��ار آمارهاي اقتصادي دو دليل
اصلي ميتواند داشته باشد؛ ممنوعيت بانك مركزي از
جمعآوري 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
شاخصها مانند نرخ تورم و رشد موازيكاري داشتند،
ام��ا با اين وجود باز هركدام جزيي��ات متفاوتي از اين
آماره��ا را ارايه ميكردن��د كه اس��تفاده از هردو آنها
ميتوانست نتيجهگيري كاملتري از اوضاع اقتصادي
به دست دهند .جدا از اين مورد مركز آمار بيشتر تمركز
خود را بر نرخ بيكاري و ضريب جيني قرار ميداد و در
مقاب��ل بانك مركزي هم آماره��اي مربوط به بودجه
خانوار و ش��اخصهاي قيمتي را كاملتر محاس��به
ميك��رد .اما در حال حاضر با اينك��ه در نيمه دوم ماه
فروردين  98قرار داريم ،هيچكدام از اين دو نهاد آماري
اطالعات مهمي از وضعيت اقتصادي كش��ور منتشر
نكردهاند .تنها آمارهايي كه مركز آمار از اوضاع اقتصاد
كشور بهروز كرده مربوط به تورم اسفندماه ،متوسط
قيمت اقالم خوراك��ي مناطق ش��هري و آمار توليد
كارگاههاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيش��تر در سال

تغيي�رات ش�اخص قيم�ت در دهكه�اي
هزينهاي
براساساينآمارهادامنه تغييراتنرخ تورمدوازدهماهه
منتهي به اس��فند ماه  ١٣٩٧براي دهكهاي مختلف
هزينهاي از  ٢٥,٩درصد براي دهك اول تا  ٢٨.٩درصد
براي دهك دهم است.

 ١٣٩٦آن هم در خصوص عملكرد  ١٣٩٥است .اين
در حالي است كه در سنوات گذشته در پايان هر سال
مركز آمار شاخصهاي مربوط به توليد ناخالص داخلي
(رشد) ،ضريب جيني و نرخ بيكاري كه از حياتيترين
و اصليترين آمارهاي اقتصادي هر كش��ور محسوب
ميش��ود ،را منتش��ر ميكرد .در حال حاضر آخرين
آمارها مربوط به شاخص بيكاري مربوط به پاييز سال
 97است .شاخص توليد ناخالص داخلي هم با اينكه
هرس��ال در پايان اسفند وضعيت  9ماهه و برآورد 12
ماهه از سوي بانك مركزي و مركز آمار منتشر ميشد،
امااكنونآخرينآمارها مربوط بهعملكرد 6ماه نخست
س��ال گذش��ته اس��ت .همينطور ضريب جيني كه
وضيعت نابرابري درآمدهاي دهكهاي جامعه را نشان
ميدهد ،آخرين آمارها سال  96را روشن ميكند.
بهط��ور كل بايد گف��ت ابري و تيرهوتار كردن س��پهر
اطالعرساني اقتصادي در كشور نميتواند در وضعيت
حاضرتاثيرمثبتيداشتهباشدوتنهابهايجادنااطميناني
بيشتر و افزايش هيجانات در كوتاهمدت و از بين رفتن
اعتماد عمومي به دولت در بلندمدت منتج خواهد شد.
نرخ تورم سال  97به  26.9درصد رسيد
جدا از اين بحثها ،همانطور كه گفته شد ،مركز آمار
تنها سه شاخص را به تازگي بهروز كرده است كه اكنون
به آنها ميپردازيم.
مطابق گزارش مركز آمار نرخ تورم س��ال  97به 26.9
درصد رسيده است .در اسفند ماه  ١٣٩٧عدد شاخص
كل ( )١٣٩٥=١٠٠به  ١٦٤,٣رسيده كه نسبت به ماه
قبل ٣.٩درصد افزايش نشان ميدهد .در اين ماه درصد
تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧,٥

درصداست؛يعنيخانوارهايكشوربطورميانگين٤٧,٥
درصدبيشترازاسفند ١٣٩٦برايخريديك«مجموعه
كاال و خدمات يكسان» هزينه كردهاند كه نسبت به اين
اطالعدرماهقبل( ٤٢,٣درصد) ٥.٢واحددرصدافزايش
يافته است .براس��اس اين آمارها نرخ تورم دوازده ماهه
منتهي به اسفند ماه  ١٣٩٧به  ٢٦.٩درصد رسيده كه
نس��بت به همين اطالع در ماه قبل ( ٢٣.٥درصد) ٣.٤
واحددرصدافزايشنشانميدهد.اينآمارهاهمچنين
نش��ان ميدهد كه ش��اخص قيمت در گ��روه عمده
«خوراكيها ،آش��اميدنيها و دخانيات» نسبت به ماه
قبل ٦,٤درصدودرگروهعمده«كاالهايغيرخوراكيو
خدمات» ٢.٧درصدافزايشيافتهاست.درصدتغييرات
قيمت در ماه جاري نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦براي اين
دو گروه به ترتيب  ٧٤.٤و  ٣٦.٩درصد است.
افزاي�ش ن�رخ ت�ورم خانوارهاي ش�هري
و روستايي
ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در
اس��فند ماه  ١٣٩٧به عدد  ١٦٣,٣رسيده كه نسبت به
ماه قبل ٣.٨درصد افزايش نشان ميدهد .درصد تغيير
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٤٦,٦درصد
است كه نس��بت به ماه قبل ( ٤١,٥درصد)  ٥.١واحد
درصد افزايش داشته است.
شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در
اس��فند ماه  ١٣٩٧به عدد  ١٧٠,٣رسيده كه نسبت به
ماه قبل ٤.٥درصد افزايش نشان ميدهد .درصد تغيير
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٥٢,٧درصد
اس��ت كه نس��بت به ماه قبل ( ٤٦,٧درصد)  ٦.٠واحد
درصد افزايش داشته است.

تغييرات قيمتها در ماه جاري
مطابق همين گزارش مرك��ز آمار ،در ماه جاري اكثر
بخشه��اي زير مجموعه ش��اخص كل ب��ا افزايش
قيمت همراه بودهاند .در گ��روه عمده «خوراكيها،
آش��اميدنيها 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��يدنيها» (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 داشتهاند.
در گزارش ديگ��ري كه مركز آمار با عن��وان «گزارش
متوسط قيمت اقالم خوراكي مناطق شهري» منتشر
كرده است ،نشان ميدهد كه بيشترين افزايش قيمت
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل (اسفند  )١٣٩٦مربوط
به اقالم «رب گوجه فرنگي» با  ٢٤٢,٠درصد افزايش،
«سيب درختي زرد » با ١٤٠.٦درصد افزايش « ،گوشت
گوس��فند» با  ١٣٥.٤درصد افزايش « ،گوش��ت گاو يا
گوس��اله» با  ١٢٤.٤درصد افزايش ،و« موز » با ١٢٣.٦
درصد افزايش اس��ت .بر اساس نتايج به دست آمده در
اسفند ماه ،١٣٩٧بيشترين افزايش قيمت در ماه جاري
نسبت به ماه گذشته ،مربوط به اقالم «شكر» با ٣٨,٥
درصد افزايش « ،قند» با ٢٥.٥درصد افزايش « ،پياز» با
 ٢٥.٤درصد افزايش و « پرتقال محصول داخل» با٢١.٦
درصد افزايش بوده اس��ت .در اين ماه اقالم «تخم مرغ
ماشيني » ( ٤.٠درصد) و «موز » ( ١.٠درصد) نسبت به
ماه قبل كاهش قيمت داشتهاند .
كاهش  6.4درص�دي كارگاههاي صنعتي
 ١٠نفر كاركن و بيشتر
گزارش سوم مركز آمار در رابطه با كارگاههاي صنعتي
 10نفركاركن و بيش��تر اس��ت .اين گ��زارش چهل و

چهارمين دوره آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 10نفر
كاركنوبيشترمحسوبميشودكهمركزآماربهمنظور
شناخت ساختار صنعتي كش��ور ،فراهم آوردن زمينه
اطالعاتيمناسببرايبرنامهريزيهايتوسعهصنعتي
اتخاذ سياس��تهاي اقتصادي صحيح و ارزيابي نتايج
اجراي برنامهها و با مراجعه به  23313كارگاه صنعتي
در سراسر كشور اجرا كرده است.
ارزش توليد كارگاههاي صنعتي 10نفر كاركن و بيشتر
درسال 95بهميزان 543هزارو 186ميلياردتومانبوده
است كه نسبت به سال  94حدود 13.3درصد افزايش
نش��ان ميدهد .همچنين ارزش صادرات مس��تقيم
كارگاههاي صنعتي  10نفركاركن و بيشتر در سال 95
به ميزان  22816ميليون دالر بوده كه نسبت به سال
قبل آن  33.4درصد رشد نشان ميدهد.
بر اس��اس اين آمارها در سال  95مبلغ  23هزار و 489
ميلياردتوماندراينكارگاههاسرمايهگذاريشدهاست
كه نسبت به سال  94رشد  27درصد را نشان ميدهد.
ارزش افزوده حاصل از فعاليت كارگاههاي صنعتي 10
نفركاركن و بيشتر در سال  95بالغ بر  157هزار و 416
ميليارد تومان بوده اس��ت كه نس��بت به سال قبل آن
رشدي  26.8درصدي نشان ميدهد.
مطابق اين آمارها از تعداد ٣١٣٠٩كارگاه صنعتي فعال
در سال 24981،١٣٩٥كارگاه ( ٧٩,٨در صد) در طبقه
 ١٠-٤٩نفر كاركن و  ٦٣٢٧كارگاه ( ٢٠.٢در صد) در
طبقه ٥٠نفر كاركن و بيشتر قرار دارند.
در س��ال  ١٣٩٥تعداد  ٣١٣٠٩كارگاه ده نفر كاركن و
بيشتربهفعاليتصنعتياشتغالداشتهاندكهنسبتبه
سال  ٦,٤،١٣٩٤در صد كاهش دارد .
همچنينتعدادكارگاههايصنعتي ١٠-٤٩نفركاركن
فعال در سال  ٧,٨،١٣٩٥درصد و كارگاههاي صنعتي
 ٥٠نفر كاركن و بيشتر فعال ٠.٥ ،درصد نسبت به سال
 ١٣٩٤كاهش داشته است.
بر اس��اس نتايج اين طرح ،تعداد كارگاههاي غير فعال
صنعتي ١٠ ،نفر كاركن و بيشتر در سال ،١٣٩٥برابر با
 ٣٠٧٩و در سال،١٣٩٤برابر با ٣٣٢٤كارگاه بوده است.
درص��د كارگاهه��اي غي��ر فع��ال صنعتي در س��ال
١٣٩٥برابر با  ٨,٢در صد بوده است كه نسبت به سال
 ١٣٩٤تغييرينداشتهاست.تعدادكاركنانكارگاههاي
صنعتي10نفر كاركن و بيشتر در سال  95به ميزان 1
ميليون و  788هزار و  651نفر بوده كه نس��بت به سال
قبلتر آن  0.3درصد كاهش داشته است.
كارگاههاي صنعتي 10نفر كاركن و بيشتر در سـال95
بيش از 50ميليارد تومان به منظور جبـران خدمات به
مزد و حقوقبگيران خود پرداخت كردهاند كه نسبت به
سال  94به ميزان  19.2درصد رشد داشته است.

اخباركالن
تشريح چهارگانه اصالح
ساختار اقتصادي كشور

سيدحسنحسينيشاهرودي نايبرييسكميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به دستور
مقام معظم رهبري مبني بر اصالح ساختار بودجه،
گفت:اساسيترينموضوعكهدربحثاصالحساختار
بودجه مطرح بوده موضوع عدم وابس��تگي بودجه
به نفت است ،لذا شاكله بودجه بايد براساس اصولي
تدوينشودكهوابستگيبهنفتبهصفربرسد.
نماينده مردم ش��اهرود و ميامي در مجلس شوراي
اس�لامي ،با بيان اينكه در برنامههاي توسعه كشور
دولت مكلف شده برداش��ت از صندوق توسعه ملي
را بهصفربرساند،افزود:صندوقبايدبهعنوانمحلي
تعريفشودكهازمنابعآن درشرايطاضطرار،خاص
و در راس��تاي حمايت از تولي��د داخلي و حوزههاي
زيرساختيكشوراستفادهشود.وي همچنينكوچك
كردندولتراازديگرالزاماتاصالحساختاراقتصادي
كش��ور عنوان كرد و ادامه داد :واس��پاري و واگذاري
تصديگريدولتكهبيشاز ۸۵درصدحجمبودجه
كشور را به خود اختصاص داده بايد به حداقل برسد
ادامه داد و اين مسير بايد بالعكس شده و هزينههاي
جارينيزبهحداقلكاهشيابدكهالبتهاينموضوعبه
سياستگذاري ۵تا ۱۰سالهنيازدارد.بايدبازارشناور
ارزايجادشدهوازتعييندستورينرخجلوگيريشود
و در بازار متشكله ارزي دولت و صادركننده بايد ارز
خود را عرضه كرده و واردكننده ارز خود را از اين بازار
تامين كند .حسيني شاهرودي با بيان اينكه اصالح
بودجه ش��ركتهاي دولتي از ديگر الزامات اصالح
ساختار اقتصادي كشور است ،اظهار داشت :بودجه
شركتهاي دولتي سامان نداشته و دو سوم بودجه
كشورراميبلعندوهيچدستگاهيپاسخگو نيستند
يعنيمجلسبرتدوينوتنظيمبودجهاينشركتها
و همچنين هزينه و درآمد آن نظارت كافي نداشته و
بسياريازآنهاازدستگاههاينظارتيفرارميكنند.
وي با اش��اره به اينكه ح��وزه مالياتي ني��ز از ديگر
حوزههاي مدنظر در اصالح ساختار اقتصادي است،
افزود:قوانيندرحوزهمالياتيهمانندموضوعماليات
برارزشافزوده،صندوقمكانيزهفروش،اصالحنظام
جامعمالياتيكشور وايجادسيستموسامانهمالياتي
كشور در حال تكميل است و اجراي آن الزم بوده و
بايددربودجهديدهشود.ايننمايندهمردمدرمجلس
دهم،بابياناينكهحوزههدفمندييارانههاوالزامات
آن به فراموشي سپرده شده است ،ادامه داد :بيش از
 ۹۰۰هزار ميليارد تومان يارانه آش��كار و پنهان و به
صورتنقديوغيرنقديپرداختميشودكهپاشنه
آشيلاقتصادكشورشدهوايننوعپرداختيارانهبدون
حساب و كتاب به جامعه هدف اصابت نكرده و اقشار
آسيبپذيرازآنبهرهنميبرند،بلكهمنافعآنمتوجه
كسانيميشودكهنيازيبهيارانههااعمازيارانهبرق،
انرژي و بنزين ندارند .وي تاكيد كرد :حتي يارانهاي
كه به كاالهاي اساسي تعلق گرفت ،نصيب دالالن
شدهواقشارآسيبپذيراعمازروستاييان،كشاورزان
و كارگ��ران از اين يارانهها بيبهره ماندند ،لذا بايد در
حوزهيارانههادرمجلسودولتساختارشكنيشود.
نايبرييس 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
صادركننده بايد ارز خود را عرضه كرده و واردكننده
ارز خود را از اين بازار تامين كند ،بنابراين دولت بايد
متعادلكنندهوكنترلكنندهباشدنهاينكه ارزيكه
بامشقتبهدستميآيدبهراحتيدراختياربسياري
از دالالن قرار گيرد.

تدوين دو برنام ه توسعه توليد
و اشتغال و اصالح ساختار بودجه

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از رونمايي دو
برنامهتوسعهتوليدواشتغالواصالحساختاربودجه
بعدازتعطيالتنوروزيخبرداد.محمدباقرنوبختدر
توييتياعالمكرد:انشاءاهللدرنخستينروزهايپس
ازتعطيالتنوروزيازدوبرنامهتوسعهتوليدواشتغال
و همچنين اصالح ساختار بودجه كه با تالش علمي
همكارانمدرسازمانبرنامهوبودجهتهيهشدهاست،
درجمعاصحابرسانهرونماييميشود.

بايددرقبالهزينههايعدم
تصويب FATFپاسخگو باشند

ايلنا|مهديپازوكي،كارشناساقتصادي،درمورد
احتمالعدمتصويبلوايحFATFدرمجمعتشخيص
مصلحتنظامگفت:بهباوربندهمجمعتشخيصبايد
درقبالاينگونهتصميماتپاسخگوباشدوهزينهآن
را بپذيرد همانطور كه در ص��ورت بروز تورم دولت
را مسوول ميدانيم 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 .همانطور كه
امروزبايدحملهكنندگانبهسفارتبريتانياوعربستان
پاسخگويشرايطيكهايجادكردند،باشند.ويادامه
داد:تجارتامروزنيازمندتعاملسيستمماليوبانكي
است و اگر مجمع ميخواهد مانع اين روند شود بايد
تكليفكشوررامشخصكند.متاسفانهتعدادزيادي
از اعضاي مجمع سفر خارجي نداشتند و آشنايي با
دنياي خارج ندارند و تصور غيرواقعي از آن دارند كه
اينطرزتفكرنميتواندزمينهسازتوسعهكشورباشد.
كشورمابرايحمايتازتوليدنيازمندبازارهاوتجارت
منطقهاياستكهآننيزدرگرومراوداتبانكياست.
پازوكي تصريح كرد :البته تصويب  FATFبه معناي
حل مش��كالت اقتصادي نيست .مشكالت موجود
مرب��وط به مديريت و درايت ما اس��ت اما بايد توجه
داشتكهباجهالتاقتصادينميتواناينمشكالت
را از ميان برداشت .امروز اقتصاد كشور با مشكل عدم
شفافيتروبهرواستواينحقمردماستكهازميزان
اموالمسووالنآگاهيداشتهباشند.

اخبار
آغازاجراییشدنگامدوم
سیاستهایمقاومتاقتصادی

ریی��س کل بانک مرکزی در یادداش��تی از آغاز
اجرایی شدن گام دوم سیاس��ت های مقاومت
اقتصادی از روز شنبه  ۱۷فروردین ماه  98خبر
داد.
به گ��زارش «تع��ادل» ،عبدالناص��ر همتی روز
جمعه در یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود
در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت :سال ۹۸
را صاحبنظ��ران از  ۲زاویه پیش بینی می کنند:
-۱تشدید مش��کالت  :تأثیر بیشتر تحریم های
امریکا ،کاهش درآمدهای نفتی تش��دید تورم
رکودی ،هجوم نقدینگی ،کاهش بیش��تر رشد
اقتصادی.
وی با بیان اینکه دومین زاویه غلبه بر مشکالت
است ،افزودُ :کند ش��دن تیغ تحریم ها ،افزایش
مبادالت با همس��ایگان و کش��ورهای دوست،
کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور ،رونق تولید
ملی ،افزایش صادرات غیر نفتی ،کنترل بازار ارز،
توان مهار نقدینگی.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد :در
یک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم بر توانایی
ها ،از زاویه دوم که زاویه مقاومت اقتصادی است،
با سیاستگذاری درست وهماهنگ می توانیم
تالشهای دشمن را خنثی کنیم.
همتیادامهداد:درسال ۹۷نیزباالقائاتامریکادر
مقاطعی ،چند صباحی فضای نا امیدی در کشور
حاکم شد ،اما با سیاس��ت ها و اقدامات درست،
علیرغم تشدید مشکالت معیشتی مردم ،برنامه
اصلی امریکا تاحدودی شکست خورد.
ریی��س کل بانک مرکزی همچنین نوش��ت :با
اولویت رس��یدگی به هموطنان آس��یب دیده
ازسیل ،گام دوم را با قدرت برداریم .سیاستهای
امسال بسیار تعیین کننده است.

رونق توليد در گروي
هدايتنقدينگي

عبدالناصرهمتيضمنتشريحنكاتيدرخصوص
هدايت نقدينگي ،گفت :با توجه به ريشه شوك
تورمي اخي��ر ،بانك مركزي در كنار سياس��ت
مرتبطبانرخارز،سياستپوليمناسبدرشرايط
فعليراتغييرتركيبكميتهايپوليبرايپرهيز
از ركود و حركت به سمت رونق توليد ميداند 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
هدايتنقدينگيگفت:نكتهاولمفهومنقدينگي
است.بخشعمدهايازحجمنقدينگيهماكنون
تبديلبهتسهيالت،اعمازتوليديياغيرآن،شده
يا توسط خود بانكها ،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 بخشهايي متمركز ميشود
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��بوكار ،كاه��ش هزينههاي
توليد ،باال رفتن ق��درت خريد مردم براي تقاضا
و رشد صادرات ،افزايش يابد تا انگيزه الزم براي
سرمايهگذاري منتج به رونق توليد ،ايجاد شود.

ابالغ مقررات جديد تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج

بانك مركزي در بخش��نامهاي به شبكه بانكي بند
الفتبصره 16قانونبودجهسال 1397درخصوص
تسهيالت قرضالحس��نه ازدواج را براي اجرا ابالغ
كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،براس��اس
بند «الف» تبصره 16قانونبودجه سال 1398كل
كشورمقررشدهاست« :بهمنظورحمايتازازدواج
جوان��ان ،بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران
موظفاستازمحلپساندازوجاريقرضالحسنه
نظام بانكي ،تس��هيالت قرضالحس��نه ازدواج به
زوجهاييكهتاريخعقدآنهابعداز11/ 1396/استو
تاكنونوامازدواجدريافتنكردهاند،بااولويتنخست
پرداختكند .تسهيالتقرضالحسنهازدواجبراي
هريكاززوجهادرسال 1398سيصدميليونريال
بادورهبازپرداختپنجسالهبااخذيكضامنمعتبر
وسفتهاست.بانكمركزيميتوانديارانهپرداختي
بهاشخاصرابهعنوانتضميندراينزمينهبپذيرد».
با توجه به تبصره مورد اش��اره موارد زير الزم است
توسطشبكهبانكيمدنظرقرارگيرد:
 -1پرداخت تسهيالت قرضالحس��نه ازدواج در
اولويت نخست پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
قرار دارد.
 -2تمامي بانكها و موسس��ات اعتباري غيربانكي
ملزم به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج از
محل مجموع سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و
جاري بوده و مبلغ تسهيالت مذكور براي هر يك از
زوجينبهميزان 300ميليونريالبادورهبازپرداخت
پنجساله( 60ماهه)ونرخكارمزد 4درصداست.
 -3ب��ا عناي��ت به مف��اد م��اده 50قان��ون جامع
خدماترساني به ايثارگران ،افراد مندرج در قانون
مذكور ،مش��مول اخ��ذ قرضالحس��نه ازدواج به
ميزان دو برابر افراد عادي (مبلغ 600ميليون ريال
و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت
مذكور)هستند.
 -4رعايت ساير شرايط و ضوابط مندرج در سامانه
تس��هيالت قرضالحس��نه ازدواج جهت دريافت
تسهيالت مذكور الزامي است .همچنين سهميه
در نظر گرفته ش��ده جهت آن بانك متعاقباً اعالم
خواهدشد.
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بانك و بيمه

«تعادل» از كمتوجهي به بيمه حوادث طبيعي گزارش ميدهد

سهم كم ايران از بيمه حوادث طبيعي ،سيل و زلزله

در كشورهاي پيشرفته بيش از  50درصد خسارتها ،در آسيا  15درصد ،اما در ايران تنها  5درصد خسارت بالياي طبيعي بيم ه ميشود

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
هرگاه كه حادث��هاي رخ ميدهد و با بحران��ي تازه مواجه
ميشويم اين پرسش مطرح ميشود كه چه راهكارهايي
براي پيش��گيري از بحرانها بايد مورد توجه باشد و بعد از
شكلگيري خس��ارتها ،حال چگونه ميتوان به آسيب
ديدههاكمككردوخسارتهايموجودراپوششداد؟
به گزارش تعادل ،در ايام تعطيالت نوروزي سال1398در
اقصي نقاط كشور شاهد بروز سيل در شهرها و روستاها و
خسارتهايمختلفبهمراتعكشاورزي،دام،ساختمانها،
و جان انس��انها 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 خسارتها ،بيمه
حوادث طبيعي ،پشتيباني بيمههاي اتكايي بينالمللي از
تامين خسارت در اين بخشها را مطرح كردهاند و اكنون
اينپرسشمطرحاستكهچراپوششمناسبيبرايسيل،
آتشسوزي ،تخريب و ساير حوادث نداريم و چرا نسبت به
اينگونهابزارهايدنياينوينبيتوجههستيم.
كارشناسانميگويند:وقتيتجاوزبهحريمرودخانه،جنگل،
دريا ،كوه ،جاده و ...عامل خسارتهاي شديد شده و انسان
بدون توجه به حريم طبيعت كه در طول ميليونها سال
شكلگرفته،تنهابااينتصوركهايراندچارخشكسالياست
ورودخانههادچارمشكلنميشوند،دستبهساختوساز،
تخريب ،تجاوز به حريم ،قطع درختان و ...كرده و اكنون در
معرضاينخسارتهاقرارگرفتهاست.
برخيصاحبنظرانتوسعهنيزمعتقدندكهبحرانهاحالت
تصاعدي به خود گرفتهان��د و ضرورت يك راهبرد عميق
و اثرگذار را مطرح كرده تا بت��وان اثر بحرانها را بر زندگي
ايرانيان كاهش داد .افزايش جمعيت و ساخت و سازها در
طول 30سالاخير،تجاوزبهحريمكوهوجنگلودرياوجاده
وخطلولهو...بهشدتزندگيروستاهاوشهرهارادرمعرض
آتشسوزي،سيل،وبحرانهايمختلفديگرقراردادهاست.
لذاضرورياستكهبهمسيرتوسعهبازگرديمواستانداردهاو
شاخصهارارعايتكنيمتاحداقلباخسارتهايكمتري
مواجهشويمودرهنگامبروزخسارتنيزباپوششبيمهاي
واتكاييمناسببينالملليهمراهباشيم.
خسارتچندميليارددالري
براساساذعانمسووالنوكارشناسان 1900شهردركشور
درگيرسيلوآبگرفتگيبودندكهبراساستخمينهاياوليه
خسارتهايسنگينبهكشورواردشدهوبهگفتهمديركل
دفتر مديريت بح��ران و كاهش مخاط��رات وزارت جهاد
كش��اورزي 4600 ،ميليارد تومان خسارت تنها به بخش
كشاورزي 16استانكشوردرسيلاخيرواردشدهاستكه
اگرخسارتپل،جاده،خانههاوشهرهاوروستاهاو...رااضافه
كنيمهزينهسنگينيراميتوانبرآوردكرد.
كشورمادرسالهاياخيرشاهدوقوعحوادثطبيعيفاجعه
بار مانند زلزله كرمانشاه و آتش سوزي جنگلها بوده است
كهمتاسفانهباعثازبينرفتنسرمايههايمليومردميدر
كشور شد و همچون گذشته همه نگاهها به حمايت دولت
از حادثه ديدگان معطوف ش��ده و در عين حال نگراني از
هزينههايسنگينخسارتهاياحتماليدرسرزمينزلزله،
سيل ،آتشفشان ،تصادفات و ...وجود دارد كه الزم است با
مشاركت شركتهاي بيمهاي و مردم ،در كنار دولت ،اين
هزينههايسنگينپوششدادهشودوازهموطنانآسيب
ديدهحمايتكند.
در ش��رايطي كه متاس��فانه ايرانيها تمايل��ي براي بيمه
آتشسوزي،زلزلهوسيلندارند.ايرانجزو ۱۰كشوربالخيز
جهان است ۳۱ ،حادثه كشور ما را تهديد ميكند و در ۲۱
سالگذشته ۷۳هزاركشتهو ۱۴۵هزارزخميداشتيمكه
اينحوادثوحوادثغيرمترقبه ۲۰،ميليارددالرخسارت
به همراه داشته و ۴۱ميليون نفر تحتتاثير قرار گرفتهاند.
اين در حالي است كه با وجود خسارتهاي سنگين زلزله،
سيل و آتشس��وزي در ايران ،توجه كمي به بيمه حوادث

طبيعي داريم .طبق آمار ،در كشورهاي پيشرفته بيش از
 50درصد خسارتها ،در آسيا  15درصد ،اما در ايران تنها
حدود 5درصدخسارتهايناشيازباليايطبيعيازمحل
بيمههاجبرانميشود.
براس��اس اعالم پژوهش��كده صنعت بيمه در  115سال
گذشته يعني از س��ال ۱۲۸۲تا ۱۳۸۲در كل جهان۱۱۲
زلزله مصيبت بار كه هر يك بيش از هزار كشته داشته رخ
داده كه س��هم ايران از اين ۱۱۲زلزله ۱۱،مورد بوده است
كه اگر وسعت يك درصدي ايران نسبت به وسعت جهان و
جمعيتجهانرادرنظربگيريمسهمما ۹.۸درصداستكه
خيلي زياد است .يعني ايران 10برابر سهم جمعيتي خود
دچارزلزلهمرگآفرينشدهاست.
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بر اساس آمارهاي منتشر شده از ۴۳نوع بالياي طبيعي
در جهان ۳۳ ،نوع آن در ايران رخ ميدهد بدينترتيب
ايران جزو  ۱۰كشور بالخيز جهان محسوب ميشود،
در نتيجه يكي از فعاليتهاي برجس��ته دولت تالش
براي ارتقاي سهم بيمه در جبران خسارتهاي وارده
به س��رمايه ملي از طريق تدوين ،پيگيري و به نتيجه
رساندن ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي با تصويب
قانونمربوطهدرمجلساستكهمتاسفانهبهدليلنبود
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 راههاي 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��ارتها و بازس��ازي موارد آسيب پذير به
حساب ميآيد 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 فاجعهآميز
روبهروهستند،بررسيتطبيقيوتجزيهوتحليلمدلهاي
جبران خسارت در پنج كشور تركيه ،زالندنو ،ژاپن ،آلمان،
سوييس كه از كشورهاي زلزلهخيز در قارههاي مختلف
جهان هس��تند نش��ان ميدهد كه در تمام اين كشورها
صندوق حوادث طبيعي فاجعه آميز تاسيس شده است
كه با هدف مقابله با آثار ويرانگر حوادث طبيعي و جبران
خسارتهاي 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 شركتها و حتي دولتها
هم نيس��ت بنابراين در دنيا از راهكارهايي مانند تاسيس
صندوقهايخسارتطبيعيياانتشاراوراقبهاداربيمهاي
برايانتقالوپوششايننوعريسكاستفادهميشود.
وياضافهكرد:طرحتاسيسصندوقپوششخسارتهاي
طبيعيفاجعهبارسالهاستكهدركشورمطرحشدهوبين
دولتومجلسوشوراينگهباندستبهدستميشودكه
عمدهدليلآنهمعدمتعريفوتامينمنابعصندوقاست.
وي گفت :راهكار ديگر كه همان انتشار اوراق بهادار انتقال
ريسك است نيز به دليل عدم رشد و گسترش بازار سرمايه
وعدمفرهنگسرمايهگذاريدربورسهمبهنظرنميرسد
كه به اين زودي در ايران مورد استفاده قرار گيرد و لذا در هر
دوموردباتنگنامواجههستيم.
بيميليايرانيهابهبيمهحوادث
براساسآماردرسال،2014حدود 336موردحادثهطبيعي
اتفاق افتاده كه  127هزار نفر در آن حوادث جان خود را از
دستدادهاندومعادل 110ميليارددالرخسارتايجادشده

استكه از اين مبلغ 35درصد آن توسط شركتهايبيمه
تامينخسارتشدهاست.
البتهبابهكارگيريدانشمديريتريسكسيستمهاي
پيش هشدار آب و هوايي تعداد خسارتهاي ناشي از
ح��وادث طبيعي از  4.4درصد ب��ه  2.6درصد كاهش
پيدا كرده است اين در حالي است كه با رشد جمعيت
و توس��عه اقتصادي جمعيت در معرض خطر بالياي
طبيعي كه زيان ميبينند افزايش يافته است
دواليحهتاثيرگذاردرحوادث
درشرايطيكهبررسياليحهتاسيسصندوقبيمههمگاني
حوادثطبيعيدركشوردرحالبررسيبودامابنابهداليل
نامعلوم از دس��تور كار خارج شد و لذا بايد توجه داشت كه
هرگونهتخلفازواقعيتحادثهپذيريايرانمارادچارخطا
ميكندوبايدهوشيارباشيمتابهموقعپيشگيريكنيم.
قباليكميليونو ۸۰۰هزارنفرازافرادتحتپوششكميته
امداد بيمه حوادث شدند كه نمونه آن در سيل ايالم نشان
داده شد كه بيمه چگونه به داد آنها رسيد و گرنه بايد كلي
خسارتپرداختميشد.
اگر بيمه اجتماعي و حوادث و درمان افزايش يابد افراد
تحت پوشش كم ميشود چرا كه بحرانها براي كميته
امداد مشتري ساز است و از دولت خواسته ميشود تا
بيمهها را دريابند.
توسعهبيمهوافزايشرضايتمردم
توسعه بيمه در كشور موجب كاهش هزينههاي دولت و
افزايشرضايتمنديبيشترمردمميشود.
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 ميش��ود تا هزينههايي كه بابت
مقابلهوخسارتحوادثدركشورپرداختميشود،صرف
پيشگيريآنهاخواهدشد.
مابايددرستبسازيمودرستنظارتكنيموبااستفاده
درست از امكانات و منابع ،خسارات ناشي از حوادث را
بايد به حداقل رسانيم.
ايرانازلحاظحادثهخيزي،مقامدهمدردنياورتبهچهارم
در آس��يا را به خود اختصاص داده و طبيعي است با وجود
همهتمهيداتدولتبرايتامينخساراتحوادثدركشور،

هزينههايپرداختي،كفافخساراتموجودرانميدهدكه
براياينموضوعبايدتدابيريانديشيدهشود.
هرچندروزبهروزدربحثمديريتبحرانبهسمتجلو
و جايگاه مطلوبي پيش ميرويم اما اين روند از سرعت
الزم مورد نياز كشور برخوردار نيست.
بايدموضوعاساسيبيمهوگسترشآندرهمهحوادث،
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
سويبنيادمسكنبيمهشدهاستكهباتمهيداتاتخاذ
ش��ده خانههايي كه از اين پس از سوي دولت ساخته
ميشوند 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 مواجهاند.
در يك س��رمازدگي چند س��اعته ،بيش از 150هزار
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 بيش��ماري كه در مقاومسازي مدارس،
بيمارستانهاوبسياريازمراكزآسيبپذيركشورانجامشده
استهنوزبامشكالتوكمبودهاييمواجهيم.
كاهشرقمخسارتهايجهاني
اياوانكارگزارجهانيبيمهواتكايي،درگزارشاخيرخود
عنوانكردكهخسارتهايناشيازحوادثطبيعيدرنيمه
اولسال ۲۰۱۸به ۴۵ميليارددالررسيدكهتنها ۲۱ميليارد
آنتوسطبيمهگرانوبخشاتكاييپوششدادهشد.
براساس گزارشي كه توسط گروه ايمپكت فور كستينگ
شركتاي اون  -مسوول توسعه مدل حوادث فاجعه بار -
تهيه ش��ده ،اذعان ميدارد كه خسارتهاي اقتصادي۴۵
ميليارد دالري ناش��ي از حوادث طبيعي نيمه اول،۲۰۱۸
به ميزان  ۶۴درصد كمتر از متوس��ط  ۱۰س��ال گذشته
يعني ۱۲۴ميليارد دالر و ۴۸درصد كمتر از متوس��ط۱۸

سال گذشته يعني  ۸۷ميليارد دالر است .در همين حال،
خسارتهايبيمهشده ۲۱،ميليارددالرتخمينزدهشدكه
۴۰درصدكمترازمتوسط۱۰سالگذشتهيعني۳۵ميليارد
دالرو ۱۹درصدكمترازمتوسط ۱۸سالگذشتهيعني۲۶
ميليارددالربودهاست.حوادثطبيعيدرنيمهاول،۲۰۱۸
جان ۲۱۵۳نفرراگرفتكهازسال ۱۹۸۶تاكنون،كمترين
رقمثبتشدهبودهاستوبهطورمعناداريكمترازمتوسط
بلندمدت()۱۹۸۰-۲۰۱۷يعني ۳۶هزارو ۵۷۰نفرگزارش
شدهاست.درسهماههاول،۲۰۱۸سيل،مرگبارترينخطر
گزارش شده كه علت مرگ  ۸۹۲نفر بوده است .در بخش
ديگريازاينگزارشآمدهكهخشكساليوموجهوايگرم
در شمال اروپا و نيز آتش س��وزيهاي جنگلي در شمال
كاليفرنياويونانبسيارگستردهبودهاست.
اين گزارش ميافزايد :استمرار خشكسالي در بخشهاي
عمدهاي از اروپاي ش��مالي ميتواند به خسارتي بالغ بر4
ميليارد دالر برس��د كه كش��اورزان آلماني به تنهايي با
خس��ارتهاي اقتصادي بالغ بر  2.9ميليارد دالر مواجه
خواهند شد .خشكسالي ،كشاورزي در استراليا و امريكاي
مركزي را نيز نشانه رفته است و موج گرما تاكنون سبب
فوت ۱۵۰نفردرژاپنوكرهجنوبيشدهاست.آتشسوزي
كاليفرنيا نيز به عنوان پر خسارتترين آتش سوزي ثبت
شده اس��ت كه در حدود  ۱۷۰۰ساختمان را تخريب و ۷
نفر را كشته و خسارت بيمهاي در حدود  ۱ميليارد دالر بر
جاي گذاشته است.
در يونان و منطقه شرق آفريقا ،مرگبارترين حادثه آتش
سوزي اروپا از سال  ۱۹۰۰ثبت شده است كه  ۹۲نفر را به
كاممرگكشاندوسببتخريب ۹۰۵ساختمانوخسارت
به  ۷۴۰ساختمان ديگر گرديد .در سوئد نيز آتش سوزي
عظيم  ۱۰۰ميليون دالر خسارت در پي داشت .در ژاپن
نيز سيل و گل و الي و رانش زمين ۲۳۰ ،كشته و  ۵۰هزار
خانه را ويران نمود .انجمن بيمههاي اموال و مس��ووليت
ژاپن اعالم كرده كه تاكنون ۴۸ ،هزار خس��ارت پرداخته
شده است كه ارزشي معادل  ۷۱۱ميليون دالر دارد.سيل
درآريزوناوشرقامريكاونيجريه،شرقروسيه،هندوديگر
كشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند ميانمار ،الئوس،
كامبوج و فيليپين ،خسارتهاي عمدهاي را سبب شده
است .سيلهاي فصلي در چين ،خسارت اقتصادي بالغ بر
يك ميليارد دالر در پي داشته است.

«تعادل» از تازهترين تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

شمارش معكوس براي راهاندازي بازار متشكل ارزي
گروهبانكوبيمه|
طي دو هفته اول فروردين  98و همچنين روزهاي پاياني
سال  ،97نرخ دالر و سكه و طال با ثبات نسبي همراه بود و
نسبتبهپايانسال 97تغييراتچندانينداشت.بهطوري
كه روز پنج ش��نبه  15فروردين  ،98نرخ فروش دالر در
صرافيهاي مجاز بانكي به  13200و نرخ فروش يورو به
 15200تومان رسيد .همچنين نرخ خريد دالر 13100و
نرخ خريد يورو در صرافيها 15100تومان داد و ستد شد.
به گزارش تعادل ،بر اساس نرخ ميانگين ارز در آخرين روز
كاري سامانه سنا در سال  98يعني  11فروردين ماه نرخ
دالر  13هزار و 299تومان ،يورو  15هزار و  198تومان و
پوند  17هزار و  224تومان ،درهم  ،3664يوآن  2094و
لير تركيه 2543تومان اعالم شده است.
در معامالت بازار آزاد روز پنجشنبه  ۱۵فروردين  ۹۸نيز،
نرخ دالر آزاد  ،13400يورو  ،15250درهم  3650تومان
اعالم شد .همچنين قيمت سكه طرح جديد به ۴ميليون
و  ۶۵۶هزار تومان رسيد .همچنين قيمت هر قطعه سكه
تمام بهار آزادي طرح قديم ۴ ،ميليون و  ۵۲۷هزار تومان،
نيم س��كه  ۲ميليون و  ۵۵۰هزار تومان ،ربع س��كه يك
ميليون و  ۶۴۹هزار تومان و س��كه يك گرمي  880هزار
تومان ش��د .همچنين روز پنج ش��نبه هر اونس طال در
بازارهاي جهاني ۱۲۹۰ ،دالر و  ۸۰سنت و هر گرم طالي
 ۱۸عيار ني��ز ۴۲۸ ،هزار و  ۳۰۰تومان و مظنه مثقال 17
عيار نيز  1ميليون و  856ه��زار تومان قيمت خورد .روز
جمعه  16فروردين نيز نرخ اونس جهاني به  1289دالر
رسيد و پيش بيني ميشود كه هفته جاري با ثبات نسبي
قيمت طال و سكه همراه باشد.

پيشبينيقيمتطالدرسال۹۸
همچنين رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر درباره
وضعيت بازار س��كه و طال در سال ۹۸اظهار كرد :از اكنون
نميتوانپيشبينيدقيقيداشت.محمدكشتيآرايافزود:
بايدديدبرنامههايسال ۹۸بركداماولويتقراراست،تدوين
شودوسياستهاياقتصاديشاملچهموارديخواهدشد؛
بنابرايننميتوانپيشبينيدقيقيازوضعيتبازارسكهو
طالدرسال ۹۸داشت.ويتاكيدكرد:براساسپيشبينيها
قيمت جهاني طال ميتواند تا۵درصد افزايش داشته باشد
زيرادرسال ۲۰۱۹شاهدكاهش۵درصديميزاناستخراج
طالدردنياخواهيمبودكهاينمسالهبرقيمتاونسجهاني
تاثيرگذارخواهدبود.
شمارشمعكوسبرايراهاندازيبازارمتشكل
ارزي
درشرايطيكهرييسكلبانكمركزيسيزدهماسفندماه
 ۹۷اعالمكردكهبازارمتشكلارزيقراراستازفروردين۹۸
راهاندازيشود.حالاگراينوعدهبهحقيقتبپيوندد،اكنون
همتيدوهفتهديگرفرصتخواهدداشت.ايندرحالياست
كه راهاندازي بازار متشكل ارزي در ايران قصه درازي دارد.
بارهاوبارهاتالششدهتااينبازاربهعنوانمحليبراينقل
و انتقاالت اسكناس ارز و جلوگيري از نوساناتي كه گاه كل
اقتصاد ايران را تحت الشعاع خود قرار ميدهد ،راهاندازي
ش��ود و حتياالمكان ،ش��رايطي را فراهم آورد كه جلوي
عملياتسفتهبازانهدربازارارزگرفتهشود.واقعيتآناست
كهاقتصادايراناكنونبهمرحلهايرسيدهكهديگرتابيك
جهش ارزي دوباره را ندارد و اگر مقدمات مديريت بازار ارز

به شكل اقتصادي و منطقي خود ،با موفقيت فراهم نشود،
دردسرهايزياديگريبانگيرآنخواهدشد.

وعدههاييكهمحققنشد
كمتر كس��ي روزهاي تلخ بازار ارز در سال ۹۷را از ياد برده
اس��ت .روزهايي كه هر قدر هم كه دالرهاي ذخيره ش��ده
كشوربهبازارتزريقميشد،اقتصادهمچونسياهچاله،آن
را ميبلعيد و اثري مثبت از آن بر جاي نميماند .اما باالخره
بانك مركزي توانس��ت با بهكارگيري چن��د ترفند كام ً
ال
اقتصاديومنطقي،بازارارزراازتالطماتاينچنينينجات
دادهوزمينهسازايجادآرامشوخداحافظيباتالطمشود.
ام��ا در اين ميان ،يكي از ايدههايي كه اين آرامش را اندكي
پايدارترميكند،راهاندازيعملياتيومبتنيبرسازوكارهاي
اقتصاديبازارمتشكلارزياست.بازاريكهوعدهراهاندازي
آن،دومرتبهازسويعبدالناصرهمتي،رييسكلتازهنفس
بانك مركزي در سال  ۹۷داده ش��ده است .اگرچه قبل از
آن هم چندين بار وعده راهاندازي و مصوبات مرتبط با بازار
متشكل ارزي ،از سوي دولت داده شده بود؛ اما دستكم دو
بار از سوي شخص رييس كل بانك مركزي ،راهاندازي اين
بازار با اعالم زمان و تاريخ اعالم ش��د .دوم بهمن ماه ۹۷بود
كه عبدالناصر همتي ،رييس كل بانك مركزي با حضور در
برنامهتيترامشببهعنوانسومينگفتوگويتلويزيوني
خود ،از راهاندازي بازار متشكل ارزي ظرف دو هفته آينده
(يعني ۱۷بهمنماه)۹۷خبرداد.اودراينبرنامهاعالمكرد:
در حالي كه نرخها در سامانه سنا ثبت ميشود؛ ولي هنوز
هم بازار متشكل ارزي نداريم؛ اقدامات الزم را انجام داديم
و فكر ميكن��م تا يكي ،دو هفته آينده اين بازار را عملياتي

كنيم.ويادامهداد:بازار متشكلارزيبراياسكناساست
كهبهصورتنقدوالكترونيكي،برايخريدهايعمدهوخرد
فعاليت خود را آغاز خواهد كرد .رييس كل بانك مركزي با
بيان اينكه بازار متش��كل ارزي براي خريد و فروش عمده
اسكناسصرافيهاوبانكهاطراحيشدهاست،افزود:بانك
مركزي نيز از طريق بانكهاي عامل ،بازيگردان اصلي اين
بازار خواهد بود .وع��ده دوم رييس كل بانك مركزي براي
راهاندازي بازار متشكل ارزي ۴۱،روز بعد يعني درست۱۳
اسفندماه بود كه بار ديگر وي در گفتوگوي تلويزيوني كه
بهمنظورتشريحجزيياتادغامبانكهاينظاميانجامشده
بود،اعالمكردكهمقدماتراهاندازياينبازارفراهمشدهاما
صالح بر اين است كه راهاندازي آن در فروردين ماه سال۹۸
صورت گيرد .همتي با بيان اينكه بازار متشكل ارزي آماده
راهاندازياست،گفت:صالحبرايناستكهاينبازارازاواسط
فروردين ماه كار خود را آغاز كند .او همچنين بر اين نكته
تاكيد كرد كه «بازار متشكل ارزي تقريباًآماده است و تمام
كارهاي زيرساختي آن انجام شده است .ميتوانيم در اين
دوهفتهباقيماندهازسال ۹۷آنرااجراييكنيمومصوبات
را از شوراي پول و اعتبار گرفتهايم؛ ولي صالح است از نيمه
دومفروردينكليداجرايرسميرابزنيم».
كاركردبازار
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 بررسيهاي انجامشده در بانك
مركزي و جلسات كارشناسي با بانكها و صرافيها تهيه و
مجمع موسس اين شركت ،بر اساس مصوبه شوراي پول و
اعتبار در تاريخ ١٨دي ماه سال ۹۷آغاز به كار كرده است.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه در فاز اول،
معامالت نقدي ارز (اسكناس) راهاندازي و ساير روشهاي
معامالت ارزي در مراحل بعد گسترش مييابد .اين بازار،
كارگزار محور بوده و عمليات مديريت بازار توسط تشكلي
خودانتظامانجامشدهوبراساسدستورالعملهايمصوب
بانكمركزيفعاليتخواهدكرد.ضمناًسيستمسفارشات
ومعامالت()OrderDrivenمبتنيبرسفارشخواهد
بود.دراينميان،براساسارزيابيهايفني،سامانهمعامالت
 ICEكهيكياززيرساختهاياستاندارددرچارچوبهاي
معامالتياستجهتاستفادهبهعنوانزيرساختمعامالتي
تعيين گرديده و زيرساخت س��خت افزاري نيز انتخاب و
نهاييشدهاست.
سهامدارانبازارمتشكلارزي
امير هاموني ،مديرعامل فراب��ورس در نامهاي به اداره
نظارتبرناشرانفرابورسيسازمانبورس،اعالمكردكه
هيچگونهمعاملهايازبازارمتشكلارزي،دربازارسرمايه
انجام نخواهد ش��د و فرابورس تنها سهامدار است .در
بخشيازنامهارساليازسويهامونيآمدهاست:ساختار
بازار متش��كل ارزي ،بر اساس مطالعات و بررسيهاي
انجام شده در بانك مركزي و جلسات كارشناسي شده
با بانكها و صرافيها تهيه شده و عمليات مديريت بازار
توسط تشكلي خود انتظام انجام ميگردد.

بازار سرمايه
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«تعادل» مهمترين رويدادهاي بازارسرمايه را در سال  97بررسي ميكند

بازدهي 85درصدي بورس تهران
گروه بورس|مسعود كريمي|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه نخستين
روز كاري فروردي��ن ماه س��ال  1397را با رقم 96
هزارو  289واحدي شروع كرد ،تا پايان معامالت روز
چهارشنبه بيست و هفتم اسفند ماه موفق به كسب
بازدهي  85.5درصدي معادل  82هزارو  370واحد
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
شركتهاي مرتبط توانستند در سال  97با افزايش
سودآوري در كنار رشد ارزش جايگزيني شاهد بهبود
عملكرد ساالنه خود باشند .بر اين اساس ،در صورت
كاناليزهكردن نقدينگي س��ال  1398به سمت بازار
س��رمايه به دليل وجود آثار تورمي مثبت ،ميتوان
شاهد نقش قابل توجه اين بازار در رشد و شكوفايي
اقتصادي كشور بود.

شوك فروردين
شروع سال  1397همزمان با اعالم رسمي سياست
تك نرخي ش��دن نرخ ارز ،بازارهاي مالي را در وهله
اول با شوك همراه كرد .بر اين اساس حذف دالر آزاد
و مبادلهاي و مرجع ش��دن ارز  4200توماني منجر
به پيش��ي گرفتن عرضه و فروش سهمهاي بورسي
شد و سرمايهگذاران اين بازار با رفتارهاي هيجاني
ش��اهد كاهش  766واحدي معادل  0.7درصد افت
نماگر و بازگش��ت به رقم  95هزارو  523واحدي در
پايان اين ماه بودند.
در همين حال ،پيش��تازي و افزايش تقاضاي دالر،
طال و همچنين افزايش س��ود س��پرده خودسرانه
برخي بانكها در روزهاي ابتدايي س��ال زيانهاي
جبرانناپذيري را به بدنه بازار سهام در فروردين ماه
وارد كرد .افزون بر اين ،برگزاري يازدهمين نمايشگاه
بينالمللي بورس ،بانك و بيمه از ديگر رويدادهاي
مهم فروردين ماه سال گذشته بشمار ميرود كه اين
مهم با عدم توجه مقامات رسمي كشور همراه شد.
ريسك سيستماتيك
از س��ويي ديگر ،فضاي معامالتي ارديبهشتماه در
حالي سپري شد كه اخبار ضد و نقيضي درخصوص
ماندگاري يا خروج اياالتمتح��ده امريكا از برنامه
جامع اقدام مش��ترك به گوش ميرسيد .در همين
ح��ال اغلب فعاالن مال��ي با انتخ��اب بازارهاي غير
مولد جهت س��رمايهگذاري 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 اثرگذاري مس��تقيمي در
ستد صنايع و شركتهاي صادرات محور
جريان داد و 
داشت و چش��مانداز مثبتي را براي سرمايهگذاران
اين حوزه مالي ترسيمكرد 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 بهطوري كه
تاالرنشينان حافظ هر لحظه شاهد افت سرمايههاي
خود روي تابلو قرمز بورس بودند.
بر اين اس��اس ،با توجه به اينكه بازار س��هام تا نيمه
اين ماه ب��ه كانال  92هزار واحدي بازگش��ت اما در
ادامه همگام با خروج اياالت متحده امريكا از برجام،
ش��اخص با كاهش  583واحدي معادل  0.6درصد
افت همراه ش��د و در پايان معامالت ارديبهشتماه
به رقم  94هزارو  940واحدي عقبنشيني كرد.
خرداد نيمايي
افزون ب��ر اين ،گام مثب��ت بورس تهران و ش��روع
معامالت خرداد ماه نويد روزهاي س��بز بيش��تري
را به جامعه س��هامداري داد .بهط��وري كه پيروي
محصوالت صادرات مح��ور از نرخ دالر در بازارهاي
غيررسمي تاثير مثبتي در افزايش شاخص اين گروه
بورسي ايفا كرد.
از طرفي ،روند رو به رش��د قيم��ت كاموديتيها در
س��طح جهان نيز از ديگر عوامل بهبود شاخصهاي
سهامي تاثيرپذير در اين ماه محسوب ميشد.
عالوه بر اين و در نقطه مقابل رشد اندك پارامترهاي
بورس��ي ،افزايش قيمت ارزها ي��ا بهعبارتي كاهش
ارزش پ��ول مل��ي از مهمترين دالي��ل تحركهاي
مثبت در بازارهاي ارز ،طال و بهخصوص مسكن در
خرداد ماه  97محسوب ميشود .به هر روي همگام
با راهاندازي س��امانه نيما و رشد دالر گروههايي كه
درآمد دالري داش��تند و در عين ح��ال دالر آنها با
نرخهايي باالتر مبادله ميشد ،شاهد بهبود عملكرد
اين دست از شركتها بوديم.
از طرفي ،شركتهايي 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  13هزارو  932واحدي معادل 14.6
درصد افزايش همراه ش��د و در نهايت توانست براي
نخستينبار رقم  108هزارو  872واحدي را به خود
اختصاص دهد.
 2راهي بازار متشكل ارزي
به ه��ر روي با آغاز چهارمين ماه س��ال  ،97جريان
داد و س��تدهاي بازار س��هام تا حدودي منطبق بر
افزايش نرخ دالر ش��د و در روزهاي ابتدايي تير ماه
نيز ش��اخصكل توانس��ت قله  115هزار واحدي را
فتح كند اما به يكباره ورق بازار سهام در ادامه تحت
تاثير گمانهزنيهاي جديد در حوزه سياست خارجي
برگشت و سهامداران به انتظار موضع اتحاديه اروپا
در راس��تاي حفظ يا لغو برنامه جامع اقدام مشترك

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

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

نشستند .در همين حال ،برخي از فعاالن بازارهاي
مالي نيز با خريد دارايي اق��دام به حفظ ارزش پول
خود كردند.
از ديگ��ر رويدادهاي مهم اين م��اه «اجراي معامله
اظهارنامه صادراتيها» بود كه مس��عود كرباسيان
وزير س��ابق امور اقتصادي و دارايي به كليه نهادها و
سازمانهاي 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)
ميتوانس��تند اظهارنامه صادراتي خود را در بورس
تهران عرضه كنند و واردكنندگان نيز ميتوانستند
با خري��د آن برگهها 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
سياستهاي يك طرفه از سوي بانك مركزي را عامل
مهمي در راس��تاي عدم تشكيل بازار متشكل ارزي
بيان كردند و معتقد بودند كه شكلگيري اين بازار
در خارج از بازار سرمايه و سازوكار شفاف معامالتي
بورس زمينههاي فساد را ايجاد خواهد كرد .بر اين
اساس ،دماس��نج بازار سهام با كاهش  577واحدي
معادل  0.5درصد افت در پايان تير ماه مواجه ش��د
و در نهايت به رقم  108ه��زارو  295واحدي نزول
پيدا كرد.
رشد همگام بازارهاي مالي
ع�لاوه 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 هدفميكرد.
بر اين اس��اس ،اينگونه رفتارهاي مالي كه متاسفانه
بدون هيچ توجهي به تحليله��اي بنيادي صورت
گرف��ت در نهايت چيزي جز تورم و بيثباتي را براي
اقتصاد كشور به ارمغان نياورد.
در ادامه با توجه به رس��يدن قيمت سهام شركتها
به كف ارزش ذات��ي خود و از طرف��ي اعالم قاچاق
ب��ودن نگ��هداري دالر ،جه��ت حرك��ت نقدينگي
س��رمايهگذاران 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 ستدهاي خود
بودند .گفتني اس��ت ،بازار مسكن نيز با ورود بخش
ديگر نقدينگي همگام با س��اير بازارها از جمله طال،
سكه و ارز با افزايش قيمت رو به رو شد.
از ديگر رويدادهاي مرداد سال  97ميتوان به فشار
عرضه برخي از كاالها در بورس كاالي ايران اش��اره
كرد بهطوري كه ش��ركتهاي 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
ميگرفت .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
فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي در اين بازار متوقف
شوند.
به هر روي ،در ميانههاي مرداد ماه بخش��نامهاي از
سوي بانك مركزي با محوريت «سرمايهگذاري در
اوراق بهادار» در راس��تاي تحقق سياستهاي اصل
 44ابالغ ش��د كه بر اساس آن س��هام بنگاههاي در
اختيار بانكها و موسس��ات اعتب��اري غير بانكي و
ش��ركتهاي 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  28هزارو 615
واحدي معادل  26.4درصد رش��د همراه شد كه در
پي اين اتفاق نماگر اصلي توانس��ت رقم  136هزارو
 910واحدي را به خود اختصاص دهد.
پايان سياستهاي اشتباه وزارت صمت
از س��ويي ديگ��ر ،رش��د قيم��ت س��هام صنايع و
شركتهاي بورسي در ش��هريورماه هم تداوم پيدا
كرد و س��هامداران با پيشبيني انتشار گزارشهاي
مطل��وب  6ماهه اقدام ب��ه خريد و ف��روش در بازار
كردند.
اما متاسفانه با توجه به سياستهاي دستوري وزارت
صمت در بورس كاالي ايران سرمايهگذاران شاهد
عرضه محصوالت ش��ركتها در ب��ورس كاال با دالر
 4200توماني بودند در حالي كه اكثر خريداران در
اين بازار از جنس توليدكنندگان نبودند و محصولي
كه در ب��ورس كاال مورد عرضه ق��رار ميگرفت با 3
برابر قيمت خ��ارج از اين بازار به توليدكننده واقعي
به فروش ميرسيد.
ب��ه هر روي ،در ادامه با توجه به دس��تورالعملهاي
جدي��د در ب��ورس كاالي اي��ران مبني ب��ر معامله
محصوالت فرآوردههاي 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 سرمايهگذاران به جريان معامالتي
بازار سهام بوديم .در همين حال ،افشاي نامه رييس
س��ازمان بورس به معاون اول رييسجمهوري هم
نش��انه عزم جدي اين نهاد در راس��تاي موضوعاتي
از قبيل آزادسازي ،منطقي شدن قيمتها و حذف
رانت ايجاد شده در بازار داشت.
از سويي ديگر ،در نيمههاي شهريور ماه دولت پنج
بسته حمايتي در راستاي مقابله با تحريم را منتشر
كرد كه متاسفانه پتانسيلهاي بازار سرمايه به عنوان
بخش مولد اقتصادي در سياستهاي ضد تحريمي
دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت.
به هر ح��ال ،در روزهاي پاياني اين ماه آزادس��ازي
سقف رقابت در عرضه محصوالت پتروشيمي خبري
بود كه محمد ش��ريعتمداري وزيرصنعت ،معدن و
تجارت پ��س از ماهها انتظار فعاالن بازار س��رمايه،
باالخره به صورت رسمي اعالم كرد.
بنابراين حذف سياستهاي دستوري در گام نخست

تداوم افت بازار
عالوه بر اين ،تداوم روند ريزشي بورس به آذر ماه هم
كشيده شد بهطوري كه برخي از كارشناسان اثرات
تحريمي و كاهش مقداري ف��روش در صورتهاي
مالي ش��ركتها را از داليل ريزش بازار سهام عنوان
كردند .اين در حالي اس��ت كه سقوط قيمت نفت و
اثرگذاري آن در صنايع مرتب��ط از ديگر داليل اين
ريزشها محسوب ميشد.
به هر روي ،با توجه به اينكه نيمه آذر ماه موعد تقديم
اليحه بودجه سال  1398كشور به مجلس شوراي
اس�لامي بود پيگيريهاي روزنامه «تعادل» نشان
داد كه دولت در جلسات تنظيم پيشنويس بودجه
سال  98از مديران بورسي و اعضاي هياتمديره آنها
دعوتي به عمل نياورد و بدون حضور صاحبنظران
بورسي بودجه به واسطه دولت بسته شد.
بر اين اس��اس ،نرخ دالر ،قيمتهاي جهاني نفت و
كاموديتيها ،تاييد نهايي CFTو چگونگي اجرايي
شدن سازوكار مالي اروپا از ابهامات اين ماه بودند كه
نقش بسزايي در افت نماگرها ايفا كردند .در همين
حال ،شاخص با  19هزارو  630واحد ريزش معادل
 11.1رص��د افت ب��ه رقم  156ه��زارو  83واحدي
عقبنشيني كرد.
رشد اندك
از سويي ديگر ،همزمان با آغاز دهمين ماه سال علي
صحرايي مديرعامل شركت بورس تهران با مديران
يا نمايندگان  ۲۳صندوق ب��ا درآمد ثابت «فيكس
اينكام» باالي  ۱۰۰۰ميليارد تومان موجودي ،براي
حمايت از بازار جلسهاي 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��كهاي 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
بازارهاي جهاني را نيز تح��ت تاثير قرار داد چرا كه
اقتصاد اي��االت متحده از بزرگتري��ن اقتصادهاي
جهان محس��وب ميش��ود و بازار كاموديتيها و به
تب��ع آن بازار س��هام ايران كه ح��دود  45درصد از
آن با بازارهاي كااليي مرتبط اس��ت تا مدتي تحت
تاثير اين مهم نزولي ش��دند .بر اين اساس ،شاخص
ب��ورس تهران در دي ماه  97با رش��د  492واحدي
مع��ادل  0.3درصد افزايش به رقم  156هزارو 575
واحدي رسيد.

بازدهي  103درصدي 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 بازارها از جمله ارز ،طال ،مسكن و
خودرو غالبا مشاهده ميشد كه بازار سهام به دليل
برخورداري از پتانسيلهاي افزايشي به عنوان گزينه
نخست س��رمايهگذاري بين فعاالن بازارهاي مالي
مطرح ميشود.
به هر حال بنا بر آمارهاي 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 عرضههاي اوليه در بازار سهام
ميكرد چراكه عرضههاي 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 نيمههاي 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 ميتوان اين بازار را به عنوان بازاري كه
مشكالت بازار پول را جبران ميكند ،مطرح كنيم.
اين در حالي اس��ت كه به اعتقاد كارشناسان ،بطور
معمول همگام با صعود ش��اخصهاي بورسي تمام
دولتها دست به چنين اظهارنظرهايي ميزنند كه
اينگونه حمايتها فقط جنبه موج سواري دولتيها
از رشد بورس را نمايان ميكند.
از س��ويي ديگر ،همگام با افزايش فشار تحريمها در
روزهاي پاياني اين ماه از شدت رشد بورس به دليل
رفتارهاي هيجاني معاملهگران اين بازار كاسته شد.
بر اين اساس ،دماس��نج بازار سهام در پايان اين ماه
با رشد  30هزارو  452واحدي معادل  19.3درصد
افزايش همراه ش��د و در نهايت توانس��ت رقم 187
هزارو  778واحدي را تجربه كند .گفتني اس��ت ،در
روزهاي ابتدايي مهر ماه هياتمديره شركت بورس
در مصوبهاي ،علي صحرايي را به عنوان مديرعامل و
سكاندار جديد بورس تهران معرفي كرد.

نگاه سرمايهگذاران به لوايح FATF
در همين حال ،نخستين روز معامالتي بهمن ماه بازار
س��هام با ابالغيه جديد بانك مركزي مبني بر اينكه
بانكها از اول بهمن  ۹۷بر اساس تصميم شوراي پول
و اعتبار اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههاي
كوتاهمدت را نخواهند داشت و معيار پرداخت سود
س��پردههاي س��رمايهگذاري عادي از روزشمار به
ماهشمار تغيير پيدا كرد ،آغاز شد.
معامالت بهمن ماه ب��ورس در حالي ادامه پيدا كرد
كه هيجان در زمينه سرمايهگذاري ،نبود استراتژي
خريد و فروش س��هام صنايع و ش��ركتها ،كمبود
نقدينگي ،ضعف تحليل معاملهگران بورس در كنار
ريس��كهاي بيروني از جمل��ه موضوعاتي پيرامون
اقتصاد و سياست داخلي و بينالمللي سرمايهگذاران
بازار سهام كش��ور را با چالش در امر سرمايهگذاري
مواجه كرد .همچنين ،تاييد و تصويب لوايح مرتبط با
 FATFاز جمله موارد مورد توجه سرمايهگذاران بازار
سهام طي  3ماه پاياني سال گذشته بود.
بر اين اس��اس ،ش��اخص كل بورس تهران با رشد
 812واح��دي معادل  0.5درصد افزايش توانس��ت
در پاي��ان اين ماه رقم  157هزارو  387واحدي را به
خود اختصاص دهد.

اصالح قيمتي سهام
افزون بر اين ،هش��تمين ماه سال در حالي آغاز شد
كه شاخصهاي سهامي پا در مسير اصالح گذاشتند.
ريسكهاي سياسي و اقتصادي كه بهانه جدي براي
كاهش قيمت سهام ش��ركتها مطرح ميشدند تا
جايي ادامه تداوم پيدا كرد كه سهامداران وارد فضاي
ترديد در امر سرمايهگذاري شدند.
بر اين اس��اس ،پس از اجراي ف��از دوم تحريمهاي
اياالت متحده امريكا در نيمه آبان ماه شاخصهاي
بورسي با بياعتنايي 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 تحريمها
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 هيچگونه پيام��د مثبتي براي
سهامداران در پي نداشت.
به ه��ر روي در آخرين روزه��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 چشمانداز
معامالتي صنايع و شركتهاي بورسي توام با ابهامات
آينده صادراتيها و چگونگي بازگرداندن ارز ناشي از
صادرات به داخل كش��ور با ريزش همراه شد .بر اين

سنت شكني بورس
افزون بر اين ،دوازدهمين ماه سال  1397در حالي
شروع شد كه بر خالف انتظارات ،معاملهگران بازار
سهام دس��ت به يك سنت ش��كني تمام عيار زدند
بهطوري كه رون��د مثبت ش��اخص در پي افزايش
تقاضاي خريد سهام تا روزهاي پاياني سال تداوم پيدا
كرد .عالوه بر اين ،يكي از موضوعاتي كه بايد مورد
توجه قرار گيرد اظهارنظر يكي از اعضاي هياتمديره
س��ازمان بورس و اعالم آمادگي كامل اين نهاد در
راس��تاي فروش داراييهاي مازاد بانكها در بورس
طي اين ماه بود.
در همي��ن ح��ال ،برخ��ي از كارشناس��ان فروش
داراييهاي مازاد بانكه��ا در بورس را امري مثبت
ارزيابي كردند و در نقطه مقابل ديگر صاحبنظران
نيز معتقد بودند ،اينكه تمام بانكها اقدام به فروش
بنگاهداري خود در بورس كش��ور كنند و بنگاههاي
خود را در اين بازار به فروش برساند مناسب ارزيابي
نميش��ود چراكه در كنار اين موضوع ميبايس��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  21هزارو 272
واح��دي معادل  13.5درصد افزايش همراه ش��د و
توانس��ت رقم  178هزارو  659واح��دي را به خود
اختصاص دهد.

آمارمعامالت
آغاز سبز
گ�روه بورس| در آخرين روز كاري س��ال ،97
شاخص كل بورس تهران در جايگاه  178هزار و
 659واحدي به كار خود پايان داد .اما با آغاز سال
جديد ،شاخص كل روند رو به رشد نسبي را آغاز
كرد .بهطوري كه در پايان روز پنجم فروردين ماه
به  179هزار و  194واحد رس��يد .سپس با ادامه
رشد خود در روز شش��م فروردين تا  179هزار و
 766واحدپيشرويكرد.درسومينروزكاريسال
 98شاخص كل با تداوم روند رشد آهسته خود به
 181هزار و  542واحد رسيد و سپس در روز 10
فروردين با بيش از  3800واحد رشد به  185هزار
و  358واحد 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 ،ماشينسازي اراك ،سيمان
فارس و خوزس��تان ،تامين سرمايه نوين ،زامياد،
گروه بهمن ،صندوق سرمايهگذاري پارند پايدار
س��پهر ،فوالد مباركه اصفهان و س��رمايهگذاري
مسكن به نام خود ثبت نام كردند.
در روز مذك��ور ،ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار
امروز به 708هزار ميليارد تومان رسيد.
گفتني اس��ت در بازار صندوقهاي قابل معامله
ك��ه صندوقهاي قاب��ل معامل��ه و صندوقهاي
سرمايهگذاري ش��اخصي قابل معامله داد و ستد
ميشود 77 ،ميليون و  107هزار واحد از صندوق
سرمايهگذاري به ارزش كل بيش از  888ميليارد
ريال مورد معامله قرار گرفت .در بازار اوراق مشتقه
تعداد 3372قرارداد به ارزش بيش از 745ميليون
ريالموردمعاملهقرارگرفت شاخصكلفرابورس
«آيفكس» نيز در روز كاري 11فروردين با كاهش
اندك  8واحدي مواجه ش��ده و باعث شد كه اين
شاخص در جايگاه  2405واحد متوقف شود .در
آنروزمعاملهگرانفرابورسيبيشاز 842ميليون
برگه و اوراق و حق تقدم ب��ه ارزش  361ميليارد
تومان و در قالب  138هزار 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 داشت هاند.

ديدگاه
تالش نهاد ناظر براي كاهش
هزينه معامالت بورس
بازگش��ت ماليات معامالت س��هام در سال 98به
 0.5درص��د قبلي و از بين رفتن اثر مصوبه كاهش
ماليات سهام با پايان يافتن س��ال  ،97مهمترين
خبر حاشيهاي بازار س��رمايه در سال جاري بوده
است .براي درك بهتر اين موضوع ،الزم به يادآوري
استكهشورايعاليهماهنگياقتصاديمتشكل
از س��ران س��ه قوه در ۱۶تير ۹۷تصميم گرفت به
منظورافزايشجذابيتبازارسرمايهوكاهشهزينه
مبادالتي سهام و حق تقدم سهام ،نرخ ماليات نقل
و انتقال س��هام در ب��ورس را از ۰.۵درصد به۰.۰۱
درصد كاهش دهد كه اين مصوبه از همان زمان در
سامانههايسپردهگذارياعمالشد.
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 ۹۸گفت :كاهش ماليات فروش سهام
از ۰.۵درصد به ۰.۰۱درصد ،فقط براي س��ال ۹۷
الزم االجرا بود و ماليات نقل و انتقال سهام در سال
۹۸مجدداهمانندسالهايگذشتهاعمالميشود.
مگر اينكه براي س��ال  ۹۸مجددا دس��تور العمل
جديدي از سوي دولت ابالغ شود كه در اين صورت
نيازبهمصوبهخواهدداشت.
اينمقامنظارتيتوضيحداد:كارمزدمعامالتسهام
 ۱.۵درصد بود كه س��ال گذشته بر اساس مصوبه
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران
س��ه قوه ماليات نقل و انتقال سهام كه  ۰.۵درصد
از اين ۱.۵درصد را ش��امل ميش��د به ۰.۱درصد
كاهشيافت.امااينمصوبهتنهابرايسال ۹۷بودو
درسالجديدمالياتسهامبراساسقانونمالياتي
هميشگي اعمال شده است ،يعني قانون مالياتها
دراينموردثابتبودهوفقطبراساسمصوبهجلسه
شورايعاليهماهنگياقتصاديباحضورسرانقوا
درسال ۹۷چنينتخفيفيلحاظشدهاست.
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
اينموضوعرااحيانمايدومالياتنقلوانتقالسهام
كاهشيابد.
سرانجاممعافيتتجديدارزيابي
اين مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار در
خصوصسرانجامموضوعمعافيتمالياتيافزايش
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي ،گفت :گرچه اين
موضوع در بودجه ساالنه كش��ور لحاظ نشده ،اما
نمايندگانمجلسدرقالباليحهايدرحالبررسي
اينموضوعواحتماالاجرايآندرسال ۹۸هستند.
وي افزود :ب��ه هر حال همه اين م��وارد در صورت
تصويبتوسطمجلسشوراياسالمي،رسمااعالم
خواهدشد.همچنيناينكهمجلسازسازمانبورس
نيز نظرات الزم را خواسته و ما نيز در اين خصوص
اظهارنظرداشتهايم.

اخبار
بيشترثبتنامكنندگان
خودرو،مصرفكنندهنيستند

محمدرضا نجفي من��ش رييس انجمن صنايع
همگنقطعهسازيدربارهبازارخودروگفت:بيش
از  ۶۰درصد كساني كه خودرو ثبت نام ميكنند
براي مصرفش��ان خريداري نميكنند و هدف،
بيشترحفظارزشپولاستكهبتوانندازآنسود
كنند كه اين امر به ضرر اقتصاد است.
وي با بي��ان اينكه  ۲۰تا  ۳۰درص��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 قطعهسازي
با بي��ان اينكه تامين مواد اولي��هاي كه در داخل
توليد ميشود با مشكل روبه روست افزود :فوالد،
آلومينيوم ،مس و مواد پتروشيمي نمونهاي از اين
صنايعهستند.نجفيمنشبابياناينكههماكنون
 ۳هزار و ۸۰۰شركت دانش بنيان در حال فعاليت
هستند افزود :ميتوان ادعا كرد كه نسبت به ۲۰
سال گذشته توانمندي ما ۱۰۰برابر شده است.
نجفي منش ضم��ن انتقاد از سياس��تگذاري
دولتمردانگفت:اگردولتمردانسريعترتصميم
بگيرندبسياريازمشكالتحلميشودبطوريكه
طبق آمار ،نوس��ان قيمتها تاكن��ون  ۱۳هزار
ميليارد تومان به صنعت همگنس��ازي خودرو،
ض��رر وارد كرده اس��ت و ضرورتي ب��راي ثبت
سفارشهاي مكرر وجود نداشت.
رييس انجمن صنايع همگن قطعهسازي با بيان
اينكه صنعت خودروسازي و صنايع زيرمجموعه
آن ،مخالف سود عايدي مردم نيستند افزود :اگر
از ابتدا قيمتها درس��ت و منطقي اعالم ميشد
فشاري به جامعه مصرفكننده تحميل نميشد.
نجفشمنشدرپايانگفت:اميدواريمكهدرسال
جديد ،اين صنعت بتواند به رشد و شكوفايي خود
دس��ت پيدا كند چرا كه سال گذشته فشارهاي
زيادي بر آن ،صنعت وارد بود.

نيازمند تداوم رشد اقتصادي
پايدار در دو دهه هستيم

حسين سالح ورزي ،نايبرييس اتاق بازرگاني
ايران گفت:رشد اقتصادي پايدار باالي  ۸درصد
براي م��دت حداق��ل دو دهه براي اي��ران يك
اولويت است .وي افزود :تحقق اين رشد نيازمند
نقشپذيري بينالملل��ي واقع بينان��ه و با نگاه
راهبردي بلندمدت بر اساس مزيتهاي نسبي و
محدوديتهاي كليدي اقتصاد كشور است.
سالح ورزي در ادامه با انتقاد به پرداخت يارانه به
اقالمواجناسوارداتيگفت:بستهتسهيلواردات
مواد اوليه و واس��طهاي با ارز حاصل از صادرات تا
حدي مشكالت برخي تجار و توليدكنندگان را
برطرف ميكند ،ام��ا در نهايت كليد حل بحران
ارزي ،عقبنش��يني دولت از رويكرد استفاده از
ب تورم و توزيعيارانه است.
ابزارارز براي سركو 
ويدرپايانبااشارهبه حكمرانيصحيحاقتصادي
با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي و رونق
توليد گفت:بازار بزرگ هدف ايران و كشورهاي
همس��ايه ميتواند ضامن درونزاي اقتصاد ملي
و كاهش ش��ديد كاراي��ي تحريمها ش��ود ،اگر
مداخ�لات دول��ت و كيفيت پايي��ن حكمراني
اقتصادي ،عملكرد موتور خلق ارزشاكوسيستم
كارآفريني اقتصاد ايران را سركوب نكند.

رونق توليد موتور محرك
توسعه اقتصاد

وحيد معظمي عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره
به نامگذاري سال  ۹۸به عنوان رونق توليد اظهار
كرد :رونق توليد موتور محرك پيشرفت كشور
و توسعه اقتصادي اس��ت كه استقالل سياسي
را ني��ز ميتواند تحت تاثير خود قرار دهد .عضو
اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به محدوديتهاي
بينالمللي تصريح كرد :تحريمهاي بينالمللي
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 :تحريمهاي
بينالملل��ي مانند تيغ دولبه عم��ل ميكند ،از
س��ويي ميتواند ش��رايط را براي افزايش توان
توليد داخلي ،مناسب كند و از طرفي در صورت
عدم توجه به ظرفيتهاي داخلي ،به استقالل
سياسي كش��ور خدشه وارد ميشود .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 ظرفيتهاي داخلي است
كه ميتواند منجر به ش��كوفايي استعدادهاي
داخلي شود ،امري كه تحقق آن كشور را در برابر
محدوديته��اي خارجي بيم��ه ميكند .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 كااله��اي وارداتي
غيرضروري بيان كرد :واردات كاالهاي مش��ابه
داخلي ،توليدكنن��دگان را براي افزايش توليد
و سرمايهگذاري دلس��رد ميكند .دولت بايد با
ممنوعيت واردات كاالهايي كه در داخل توليد
ميش��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 برنامههاي حوزه اقتصاد
مقاومتي اس��ت كه ميتواند به توسعه فعاليت
توليدكنندگان داخلي منجر شود.
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تشكلها

«تعادل» از نگاه منتخبان هيات نمايندگان اتاق ايران به اتاق نهم ميگويد

ساختاراتاقايران؛ نيازمند تحول اساسي

با پايان يافتن انتخابات اتاقهاي بازرگاني اكثر استانها در
اسفند ماه سال گذشته ،بحث انتخابات اتاق ايران و تعيين
هياترييسهآرامآرامآغازميشود.تغييراتدراستانهادر
سطح روسا كمتر بوده است اما هيات نمايندگان استانها
دستخوشتغييراتقابلتوجهيگشتهاست.پيشازآنكه
بحث انتخاب افراد اهميت داشته باشد با توجه به حضور
چهرههاي جديد در اتاق ايران مساله نگاه به وظايف اتاق
بازرگاني در دوره نهم مطرح ميش��ود .در همين راس��تا
پاي صحبت برخي از نمايندگان منتخب در استانهاي
مختلفنشستيم.
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 ميگويد هيات رييس��ه اتاق ايران بايد داراي روحيه
ترجيح منافع جمعي به منافع خودش بوده و نگاه و نظر
بلندبههمهاستانهاداشتهباشدبهويژهدركمكهايماليو
جذبسرمايهگذاروتاثيرگذاريشهرستانيتوجهويژهاي
به استانهاي محروم و كم برخوردار داشته باشد  .حسيني
درگفتوگو 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
مشكالتفعاليناقتصاديسومتعاملباسهقوهدرراستاي
بهبودفضايكسبوكارباشد.عضوهياتنمايندگاناتاق
بازرگاني س��نندج در خصوص ديگر برنامههاي اتاق اين
شهرستان يادآور شد :تقويت كمي وكيفي اتاق ،استفاده از
حداكثرظرفيتهاوتوانمنديهاوهمچنينتشكلسازي
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
برنامههاي 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��تانها داشته باشد علي الخصوص
در كمكهاي مالي و جذب س��رمايهگذار و تاثيرگذاري
شهرس��تاني توجه ويژهاي به اس��تانهاي 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
مجموعبرتغييردرساختاراتاقهامتمركزبودبياناسامي
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
نميرسند مردم تبريز هم خواهان تغيير در مديريت اعضا
بوده و انتظار ميرود 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
خصوصياحترامبگذاردحسميشود،اتاقبايددرتسهيل
فضاي كس��ب و كار و بيان دغدغههاي 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 اولويته��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
فعاليتدهيم،اتاقتبريزمتعلقبههمهفعاليناقتصاديدر
صنايعودرمناطقمختلفازجملهبناب،اهروجلفااست.

ساختاراتاقايراننيازمندتحولاساسياست
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 مهمتر است و بايد تالش كند تا
به سمت قانونگذاري پيش رود و افرادي بايد در اتاق ايران
باشند كه تحولگرا بوده و بتوانند در سه قوه مقننه ،مجريه
وقضاييهتاثيرگذارعملكنند.ويتأكيدداشتبرنامههاي
اتاق بازرگاني تبريز بر محور تشكلها و افزايش حضور آنها
به عنوان بازوي اجراي��ي و فكري اتاق بازرگاني قرار دارد،
همچنين همكاري و پر رنگتر شدن نقش جوانان و توجه
بيشتر به استارت آپها 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 فرصتسازي كند و با حضور در كميسيونها
آنها را فعال كند .
اتاق بازرگاني تمام اس�تانها 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 ويژهاي به اتاق بازرگاني استانها داشته و
به آنها جهت پويايي هر چه بيشتر ياري رساند ،آنچنان كه
اماناهلل شهنوازي ميگويد :هيات رييسهاي در اتاق ايران
بايد در راس امور قرار گيرند كه بتواند اتاقهاي بازرگاني
شهرس��تانها را تقويت كنند زيرا اگر ات��اق ايران نتواند
بازوهاي اجرايي خود را كه همانا اتاقهاي شهرس��تانها
هستند،تقويتكند،نميتواندكاراييداشتهباشداقتصاد
مابرمحورشهرستانهاميچرخدواتاقايرانبايدگونهاي
رفتار كند كه اتاقهاي بازرگاني تمام استانها هم سطح
همباشند.ويمعتقداستاتاقايرانبايدمسائلاقتصادي
و تحريمها را در نظر داش��ته باش��د و در اين راستا هيات
رييسهاي بايد انتخاب كنيم كه بتواند تحريمهاي 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
جانبگيري سياسي اس��ت زيرا اكنون در مرحله جنگ

اقتصادي عليه كشورمان هستيم و هيات رييسه سياسي
دردي از اتاق بازرگاني درمان نميكند .
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 شايستهتر از
مديران دولتي براي رياست اتاق ميدانم ،گفت :افرادي كه
ميخواهند با كارت عضويت خالي وارد اتاق ايران شوند را
شايسته انتخاب نميدانم هيات رييسه اتاق بازرگان بايد
از نزديك مش��كالت اعضا با اداره ماليات ،بيمه و بانك را
درك كرده باشد  .صفرنژاد ضمن بيان مطلب فوق افزود:
اولويت برنامههاي اتاق بازرگاني با توجه به سال سختي
كه از نظر اقتصادي پيش رو داريم بايد بر ايجاد تشكلها،
خوشهها و هلدينگهاي تخصصي صادرات متمركز باشد
و در امر صادرات بايد بازارهاي هدف شناس��ايي و امكان
سرمايهگذاري براي اعضاي اتاقهاي بازرگاني مهيا شود
كه اين امر مهمتري��ن عامل براي ايجاد تحرك در بخش
صادرات است  .وي افزود :اتاق بازرگاني بايد بتواند با رعايت
معذورات دولت از تصويب بخش نامههاي خلعالس��اعه
جلوگيري كند و به روالي بازگرديم كه براي هر بخشنامه
فرصت سه ماه تا شش ماه در نظر گرفته ميشد ،زيرا اين
بخش نامههاي لحظهاي موجب ميشود كه بازرگانان ما
در مراودات تجاري خود دچار مشكالت عديدهاي شوند و
بهجهتآنكهسرمايههايآنانازبينميرفتمجبوربودند
بهيكبارهبرگشتبهعقبداشتهباشند،اينمواردموجب
ميش��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 بيانديشد

كه از طريق آن بتوان هم مشكل تحريمها 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
نميتوان به شيوه  100سال پيش انتظار گسترش روابط
مالي را داش��ت  .صفر نژاد در خص��وص اعضايي كه براي
هيات رييسه اتاقهاي 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 خاصتر شدن گروه هيات
رييسهازجهتتصميمگيرياستدرنهايتآنچهاهميت
دارد اين اس��ت كه در انتخاب هيات رييسه دموكراسي
رعايت شده ولي متاسفانه در اغلب اتاقها 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 شاخصتري
از هيات نمايندگان و هيات رييسه شهرستانهاي انجام
شود و اين انتخاب با تكيه بر خرد جمعي بوده و بايد از ميان
فعالين اقتصادي شناس��نامهدار انجام شود ،كساني كه
مش��كالت واردات و صادرات را ديدهاند و از نزديك لمس
كردهاند ،نه افرادي كه داراي سابقه خدمت دولتي هستند

و با كارت عضويت خالي وارد اتاق بازرگاني ش��دهاند ،من
آنهاراشايستهانتخابنميدانمبلكهكسانيكهخودداراي
مشكالتباادارهمالياتي،بيمهوبانكهستندوبعضاافرادي
كه ب��ه بانك بدهي دارند را از مديران دولتي شايس��تهتر
ميدانم زيرا درد ما فعالين اقتصادي را درك ميكند .
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گرگان ادامه داد :فكر
ميكنم اتاقهاي بازرگاني راهشان را اشتباه ميروند و طي
اين سالها ادغام بخشهاي مختلف صنعتي ،كشاورزي
با اتاق بازرگاني موجب ش��ده به لح��اظ تضاد منافع اين
بخشها با بخشهاي 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 بخشها در اتاق بازرگاني اصوال كار درس��تي
به نظر نميرسد .
صفر نژاد اذعان داش��ت :نتيجه اي��ن تداخل منافع با هم
تش��تت آرا ش��ده كه دولت ميگويد ش��ما خودتان هم
نميداني��د چه ميخواهيد و با هم مش��كل داريد زيرا به
قدري افكار مخاتلف در اين ميان با هم مخلوط ش��دهاند
كه جايي براي به تفاهم رسيدن نميماند و يك خانواده
 50نفره را اصوال نميتوان يك كاسه كرد و در هر صورت
ات��اق آنچه بضاعت دارد ميگويد 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 جلسهاي نميخواهد و در اغلب موارد
قبل از آمدن ما برنامههايشان نوشته شده و تصميماتشان
را اتخاذ كردهاند .

رييس خانه معدن:

استراتژي اقتصادي ايران بايد اصالح شود

يكفعالاقتصاديمعتقداستمتأسفانهدرنقشهرشد
اقتصادي كش��ورهاي جهان در سال  ،٢٠١٩صندوق
بينالمللي پول ،اي��ران را جزو محدود كش��ورهاي با
رش��د منفي اقتصادي معرفي كرده است؛ لذا شناخت
فرصتهاوتبديلتهديدهابهفرصتهابايدبطورجدي
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
بهبرخي تصميمگيريها دربزنگاههاي تاريخي بدانيم.
در واقع ،فرصتشناسي در مقاطع مهم تاريخي ،خواهد
توانست س��بب رقمخوردن آيندهاي بسيار متفاوت از
گذشته وحال ايران گردد؛ به عنوان مثال ،ممكن است
چندان قابل تصور نباشد كه كشوري همچون برزيل تا
اواخر دهه ،۹۰تورم متوسط باالي ۸۰۰درصد را تجربه
كرده و امروز اين كش��ور به عنوان يكي از اقتصادهاي
نوظهور شناخته ميشود ،يا كشوري مانند تايوان كه
از تعارض ميان چين و س��اير كش��ورهاي اطراف خود
بهرهبرداري كرده و به توسعه دست يافت .كره جنوبي
از موقعيت همس��ايگي خود با كره شمالي براي خود
فرصت ساخت و توانست مواهب بينالمللي را به سوي
خود جذب كند .وي افزود :در نقطه مقابل ،كشورهايي
نيز در اثر تصميمهاي نادرست ،از شرايط مطلوبي كه

داش��تهاند به ش��رايط نامطلوب و حتي فجيع نزديك
شدهاند .كشور رودزياي جنوبي كه امروز با نام زيمبابوه
شناخته ميش��ود ،روزگاري اقتصادي پررونق داشت،
اما در اثر تصميمگيريهاي نادرس��ت ،رفته رفته جزو
فجايع اقتصادي قرن نام گرفت .اين نمونهها ،به عنوان
آموزههايي براي ايران به ش��مار ميروند؛ اقتصاد ايران
در ۱۰تا ۱۵سال 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
مسالهاي بسيار خاص مواجه است و اين مساله از قضا،
در سالهاي محدودي كه براي آينده اقتصاد ايران حائز
اهميت به نظر ميرسد ،بروز كرده است.
درحالحاضردرايرانجمعيتجوانيمشاهدهميشود
كه عمدتاً متولدان دهه ۱۳۶۰هستند كه در سالهاي
مختلف به صورت موجهايي در حال حركتند .متولدان
اين دهه ،جمعيت  ۲۵تا  ۲۹و  ۳۰تا  ۳۴س��اله كشور را
تشكيلميدهندكهدر مقطعسني خاصي قراردارند.
به اعتقاد اين عضو اتاق بازرگاني ايران ،سرمايهگذاري
خارجيامروزدرتماميكشورهااعمازتوسعهيافتهودر
حال توسعه يكي از مسائل مهم براي توسعه و گسترش
بخشهاي مختلف اقتصادي مخصوصاًدر عرصه توليد

و خدمات است .عملكرد سرمايهگذار خارجي منجر به
تأمين مالي در عرصه كسب و كار كشورها ميشود؛ اما
بدون شك هدف اصلي سرمايهگذار خارجي منفعت و
كسب سود است .بنابراين بايد سودآوري سرمايهگذار
خارجي در دل رونق اقتص��ادي و توليد ملي ما تأمين
شود .بهرامن ريشهها و علل ماندگاري ابر چالشهاي
اقتصاد ايران را فقدان اجماع در پذيرش الزامات ،ضعف
سياستگذاري ،درهم تنيدگي تصميمات نادرست،
نقش گروههاي سودجو و ذينفع و تعارض بين منافع
كوتاهمدتوبلندمدتشمرد.وافزود:هنرمديريتحاكم
بر كشور در اين است كه بتواند با حفظ اصول ،پذيراي
س��رمايهگذار خارجي در حد ضرورت باش��د ،معموالً
س��رمايهگذاران خارجي بابت سياستهاي اقتصادي
كشورهانگرانهستند،بهعنوانمثالازاينكهبهراحتي
نتوانند كاال و خدمات خود را در بازار دلخواه عرضه كنند
يا رفتار سياستهاي مالي و پولي كشور مقصد بر ميزان
سود به دست آمده آنها اثر داشته باشد ،نگران هستند.
حتي در پارهاي از موارد مثل وضعيت كنوني ايران عدم
امكان نق��ل و انتقال وجوه يا تحريمها ميتواند حاصل
سرمايهگذاري 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،

حذف قوانين دست و پاگير الزمه توسعه صادرات غيرنفتي
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 گاليههايي دارند كه
اس��تمرار اين روند ميتواند بر كاهش صادرات دامن
بزن��د .وي افزود :ب��راي رفع موانع نق��ل و انتقال ارز
حاصل از صادرات پيش��نهاد دادهايم 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 بانكهاي خارجي وجود ندارد و تنها با
فعالسازي بانكهاي ايراني خارج از كشور ،مشكالت
نق��ل و انتقاالت مرتفع خواهد ش��د .رييس اتحاديه

ملي محصوالت كشاورزي با انتقاد از صدور مقررات
بيشمار بانك مركزي بيان كرد :در سال  ،۹۷صدور
مقررات بيشمار در بحث صادرات توسط بانك مركزي
مشكالتي براي صادركنندگان عمده ايجاد كرد كه به
همين خاطر انتظار ميرود در كتاب مقررات صادرات
و واردات س��ال  ۹۸تمامي قوانين گنجانده ش��ود تا
صادركنندهبتواندنسبتبهآيندهصادراتبرنامهريزي
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 روبهرو

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 هزينههاي توليد و صادرات
براساس ارز آزاد محاسبه ميشود 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

رشد اقتصادي و توليد شتاب بيشتري ميگيرد و بهبود
كسب و كار و افزايش سطح رفاه اجتماعي و ثروت ايجاد
ميشود؛ بنابراين مديريت حاكم بايد با هدايت سرمايه
بهبخشهاياقتصاديمناسبونظارتدقيق،استفاده
بهينه از اين سرمايهگذاريها را به عمل آورد و مانع هدر
رفت اين منابع در مسيرهاي غير مولد شود .اين عضو
اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امنيت سرمايهگذاري
مهمترين موردي اس��ت ك��ه س��ازمانها و نهادهاي
حاكميتي بايد براي رسيدن به آن بكوشند؛ گفت :لذا
ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و جلوگيري
از تصميمگي��ري متعدد و مختلف توس��ط هر يك از
نهادها ميتواند در تحقق اين امر كمك كند تا جايي كه
سرمايهگذار 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 سياستها از طريق بانك مركزي و سيستم
بانكي ،س��ازمان ماليات��ي ،گمركي و بيم��هاي بتواند
براي س��رمايهگذار هم خطر س��از و هم تقويتكننده
و كاهشدهنده ريس��ك س��رمايهگذاري باشد البته
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت به لحاظ صدور مجوزها
و سياستهاي تعرفهاي نيز نقش موثر در اين امر دارد.
ديوانساالري گسترده ،وجود نهادهاي مشابه در عين

ناهماهنگي و ناهمخواني از ديگر مشكالت اساسي در
جذب سرمايهگذاري خارجي اس��ت كه بايد براي آن
چارهاي انديشيده شود .بهرامن با تاكيد بر اينكه با توجه
به وضعيت كنوني جهان در عصر ارتباطات ،اقدام براي
بينالمللي شدن اقتصاد كش��ور امري اجتناب ناپذير
است؛گفت:ازجملهمزايايجذبوحضورسرمايهگذار
خارجيدريككشوركمكبهبينالملليشدناقتصاد
يككشوراست.باتوجهبهوجودمنابعطبيعيونيروي
كار موجود در كشور ،آينده س��رمايهگذاري خارجي
در اين كش��ور افق بسيار روش��ني دارد ،مشخصاً بازار
سرمايه ايران از شفافترين بازارهاي مالي ايران است
كهميتوانباهدايتسرمايهگذارخارجيبهبخشهاي
سودآور و پايدار اين بازار در جذب آنها بسيار موفق عمل
كرد .همچنين اهداف ،برنامهها و تصميمات مديريتي
و حاكميتي كشور و متوليان بازار سرمايه بايد به سمت
تدوين برنامههاي قابل اجرا ب��ا هدف درونزا و برونگرا
باشد؛بدينمعنيكهسرمايهگذاريبايددردرونكشور
زايش داشته و موجب توسعه ،گسترش و فعالتر شدن
بخشهاي مختلف اقتصادي ش��ود .از امكانات فني و
تكنولوژيخارجياستفادهبهينهشودتابتواندرتوليد
كاال و ارايه خدمات با كميت و كيفيت مناس��ب و قابل
رقابت در بازارهاي جهاني نقش ايفا كرد.

در پايان با اش��اره به اينكه ايج��اد و نفوذ در بازارهاي
صادراتي س��خت اس��ت ،بيان كرد :حفظ و استمرار
بازارهاي صادراتي به مراتب س��ختتر است چرا كه
صادرات يك شبه اتفاق نيفتاده كه بخواهيم يك شبه
آن را از دست دهيم.

بيماريها در مزارع گندم خبر داد و گفت :با توجه به
افزايش شدت بارندگيها در روزهاي اخير ،شيوع آفات
و بيماريها 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 بخشهاي 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.
نايبرييس بنياد توانمندسازي گندمكاران با اشاره
به اينكه اس��تانهاي اصلي توليد گندم گرفتار سيل
ش��دند ،بيان كرد :با فروكش كردن كامل آب حاصل
از س��يالبهاي اخير در مزارع و باغات و بازديدهاي
ميداني ميتوان ميزان خسارت در سطح گندم زارها
را مشخص كرد.

برآورددقيقيازخسارتمزارعگندم نداريم
عليقل��ي ايمان��ي نايبرييس بنياد توانمندس��ازي
گندمكاران با اش��اره به اينكه برآورد دقيقي از ميزان
خسارت مزارع گندم در دسترس نيست ،اظهار كرد:
براساس بازديدهاي هوايي و پيش بيني ستاد مديريت
بحران بخشي از اراضي گندم در استانهاي گلستان،
خوزس��تان و ...دچار خس��ارت ش��دند .وي افزود :با
توجه به وقوع س��يلهاي 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
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حجم آب سدهاي ايران به نسبت سال گذشته  27درصد رشد داشته است

نكتهجالبتوجهديگرايناستكهميزانبارشيكهايران
سال گذشته در فاصله 18اسفند 96تا 15فروردين97
تجربهكردهبود 10ميليمتربودهاستكهنشانميدهد
اينبارشامسالرشدي 8برابريراتجربهكردهاست.
بارشهاي نوروزي سبب شدند كه ميزان جمعيتي كه
در مناطقي زندگي ميكنند كه با افزايش بارش بيش از
 10درصد نسبت به متوسط دراز مدت همراه بودهاند از
 64.3ميليوننفربه 74.2ميليوننفرافزايشپيداكند.
اين آمار از اين ناشي شده است كه استانهاي اردبيل ,
كرمان ,يزد ,فارس و هرمزگان كه در گزارش 18اسفند
 97دردستهاستانهاييكهباكمتراز 10درصدكاهش
بارش نس��بت به ميانگين درازمدت قرار داش��تند ،در
گزارش 15فروردينبهدستهافزايشكمتراز 10درصد
وافزايشبيشتراز 10درصدمنتقلشدهاند.
طبق تازهترين آمارها ،سيس��تان و بلوچستان اكنون
تنها استاني در ايران محسوب ميشود كه آمار تجمعي
بارششدرسالآبي 98-97بابيشاز 10درصدكاهش
نسبتبهميانگيندرازمدتروبروبودهاست.هرچنداين
استاننيزهمچناننسبتبهسالآبيگذشتهباافزايش
قابل توجه بارش روبرو بوده است .حجم كل بارشي كه
اين استان س��ال گذشته در فاصله 18اسفند 96تا15
فروردين  97تجربه كرده بود  3.9ميليمتر بوده است
اماامسالدرهمينمدتمشابه 12.5ميليمترافزايش
بارندگيرقمخوردهاستكه 3.2درصدافزايشرانشان
ميدهد.

متوسطدرازمدت
بارشهاي ش��ديد نوروزي كه تاكنون ج��ان 64ايراني را
گرفته است ،اختالف ميزان متوسط بارش سال آبي -97
 98با ميانگين درازمدت را 44درصد افزايش داده است .در
گزارش 18اسفند ماهايناختالف 25درصدبودهاست.
استان ايالم كه تا 15فروردين رقم بارش كمسابقه867.8
ميليمترراتجربهكردهاست،درميانتماماستانهايايران
بيشترين افزايش را نس��بت به ميانگين دراز مدت بارش
خود دارد كه 149درصد است .لرستان نيز كه اين روزها با
سختيهايزياديدرزمينهسيلدستوپنجهنرمميكند
وتمركزاصليمديريتبحرانبرآنقرارداردباافزايش137
درصدي بارش نسبت به متوس��ط درازمدت در رتبه دوم
استانها قرار ميگيرد .بارندگي در لرستان افزايشي 281
درصدينسبتبهمدتمشابهسالگذشتهرانشانميدهد.

آمارسدها
بارشهاي شديد اخير طبيعتا در وضعيت مخازن سدها
تغييراتي عمده ايجاد كرد .ظرفيت كل مخازن س��دهاي
ايران 50ميلياردمترمكعباستكهتازهترينآمارهاازاين
حكايت دارد كه  74درص��د آن معادل  36ميليارد و 900
ميليون مترمكعب پر است .اين آمار كمسابقه 27 ،درصد
افزايشنسبتبهموجوديمخازندرسالگذشتهدرمدت
مشابهرانشانميدهد .طبقجديدترينآماريكهازسوي
مديريت منابع آب در اختيار «تعادل» گذاشته شده است
ورودي كل سدهاي ايران در سال آبي  98-97تاكنون (از
ابتداي مهرماه  97تا  13فروردين  44 )98ميليارد و 200
ميليونمترمكعببودهاست.ايندرحالياستكهدرسال
آبيگذشتهدرهمينبازهزماني،حجمآبرورويبهمخازن
سدهاي كشور 13ميليارد و 200ميليون مترمكعب بود.
بدينترتيب حجم ورودي آب به مخازن سدها در امسال
به نسبت سال آبي گذش��ته  235درصد افزايش را نشان
ميدهد.
حجم آب خروجي س��دهاي ايران در سال آبي جاري 27
ميلياردو 200ميليونمترمكعببودهاستكهدرمقايسه
با13ميلياردمترمكعبحجمآبخروجيسدهادرسالآبي
گذشته 109درصدافزايشرانشانميدهد.
همچنين در حال حاضر حجم آب ذخيره شده در مخازن
سدهاي ايران 36ميليارد و 900ميليون مترمكعب است.
در سال گذشته در همين تاريخ حجم آب پشت سدهاي
كشور 23ميليارد و 500ميليون مترمكعب بود و اين آمار
نشان ميدهد ذخيره آب ايران با بارشهاي اخير نسبت به
ذخيرهآبدرسالگذشته 57درصدرشدداشتهاست.
مخازنسدهاالبتهبسيارياوقاتبرايمديريت،خالينگه
داشتهميشود.چندروزپيشسيدحسنرضويمديرعامل
آبمنطقهايتهرانگفتهبودكهتاامروزشرايطرابهگونهاي
كنترلكردهايمكهمجموعحجممخازنسدهابرابرپارسال
باش��د و حدود  ۲۵۰ميليون مترمكعب س��دهاي تهران
همچنانخالينگهداشتهشدهكهاگرسيالبمهيبياتفاق
افتدبتوانيمازاينطريقسدهايتهرانرامديريتكنيم.
استانهايسدخيز
استانخوزستانبهعنوانپرآبتريناستانكشور 20،سد
درحالبهرهبرداريدارد.حجممخازنسدهايايناستاندر

 2ميليارد ليتر بنزين صرف
سفرهاي نوروزي

مجموع21ميلياردو711ميليونمترمكعباستوآبقابل
تنظيم ساالنه آنكه به معناي حجم آب خروجي اين سدها
برايمصارفكشاروزي،شرب،صنعتوسهممحيطزيست
استدرمجموع 15ميلياردو 60ميليونمترمكعببرآورد
ميشود.ازاينحجم 14،ميلياردو 610ميليونمترمكعب
بهمصرفكشاورزيميرسد 100،ميليونمترمكعببراي
شرب مصرف ميشود ،حدود 100ميليون مترمكعب نيز
براي مصرف صنعت مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و250
ميليون مترمكعب نيز براي نياز محيط زيست اختصاص
مييابد .س��طح زير كشت استان خوزس��تان 659هزار و
 705هكتاراست.رضااردكانيانوزيرنيروديروزگفتهاست
كه از ميان 45ميليارد مترمكعب آورد رودخانههاي كشور
در س��ال آبي جاري حدود 28ميلي��ارد مترمكعب آن در
سدهاي خوزستان آرام گرفته است .او خبر داده است كه با

عربستان ،امريكا را تهديد كرد كه دالر را از معامالت نفتي خود حذف ميكند

«نوپك» دالر را به زير خواهد كشيد؟

گروهانرژي|ناديصبوري|
عربستانسعوديامريكارابهكنارگذاشتندالرازمعامالت
نفتي و فروخت��ن نفت خام توليدياش ب��ه ديگر ارزهاي
جهانيتهديدميكند.رويترزبهنقلاز 3منبعآگاهنزديك
بهسياستگذارانعربستانگزارشكردهكهدولتعربستان
سعودي هش��دار داده اس��ت اگر طرح پيشنهادي برخي
نمايندگانكنگرهامريكابراياجازه«تعريفاوپكبهعنوان
كارتل»كهبه«نوپك»موسوماستتصويبواجراييشود،
معامالتنفتيخودراديگربهدالرانجامنخواهدداد.
براساساينگزارش،مقاماتوكارشناساننفتيعربستان
در ماههاي اخير اين موضوع را مورد بررس��ي قرار دادهاند و
برخي منابع به رويترز گفتهاند 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 كارتلهاي توليد و صدور نفت
“نوپ��ك “ NOPECنام دارد ،در صورت قانوني ش��دن به

مراجع قضايي امريكا امكان ميدهد تا سازمان كشورهاي
صادركننده نفت -اوپ��ك -را به عنوان يك نهاد توليدي و
بارزگانيمشمولقوانينامريكاعليهانحصاراتقراردهند.
قوانين ضد كارتل در امريكا ب��ه منظور پيگيري و پيگرد
قضايياقداماتانحصاريازطريقتبانيوهمكارينهادهاي
توليديوتجاريتدوينواجراميشود.
اين قوانين به منظور حماي��ت از حقوق خريداران در برابر
اجحافتوليدكنندگانوفروشندگانتصويبشدهوهدفاز
آنها،تضمينرقابتبينعرضهكنندگانكاالدرزمينهبهبود
كيفي و كاهش قيمت است .مخالفان اوپك از زمان قدرت
گرفتناينسازماندردهه ۱۹۷۰هرازچندگاهيازعنوان
«كارتلنفتي»برايابرازناخرسنديازاقداماتاينسازمان
استفادهكردهاند.بهگفتهآنان،اعضاياوپكبهجايرقابت
باهمبرايعرضهنفتبهارزانترينقيمت،ازطريقتبانيوبا
بهرهبرداريازسهمعمدهسازماندربازارجهاني،بهايمورد
نظرخودرابهخريداران«تحميل»ميكنند.بهعبارتديگر،

وزير نفت« :فرزاد بي» در انتظار هنديها

ايسنا|
 10س��ال از مذاكره ايران و هند ب��راي امضاي قرارداد
توسعه ميدان گازي فرزاد بيميگذرد ،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  Bتا
پايان س��ال  ۱۳۸۷امضا ش��ود ،اما اي��ن اتفاق محقق
نشد تا اينكه در مرداد ماه سال  ،۱۳۸۸منابع خبري از
تصميم ايران براي مذاكره با هند درباره ميدان گازي
فرزاد  Bخبر دادند.
اما از س��ال  ۱۳۸۸كه خبر حضور هنديها در فرزادB
قطعي شد ،تا سال  ۱۳۹۰همچنان توسعه اين ميدان
گازي منتظر نهايي شدن مذاكرات شركت ملي نفت
ايران با يك كنسرس��يوم هندي ب��ود .مذاكرهاي كه
حتي دو سال بعد از آن هم نهايي نشد و در ارديبهشت
 ،۱۳۹۲مديرعامل وقت شركت نفت فالت قاره در مورد
توسعه ميدان فرزاد  Bتوضيح داد كه با توجه به اينكه
س��رمايهگذاري 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 ميشد بدون
اينكه نتيجهاي در پي داش��ته باش��د .در نهايت ۲۱
فروردين  ۱۳۹۵بود كه وزي��ر نفت و گاز هند گفت
مذاكرات در مورد فرزاد  Bپيش از تحريمها صورت
گرفته و بنابراين خارج از مناقصه به شركت هندي
داده ميشود .به گفته «پرادان» اگرچه هنوز توافقي
براي قيمتگذاري گاز ميدان فرزاد  Bصورت نگرفته
اما اين پروژه حتماً به يك ش��ركت هندي ميرسد.
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 بحثهاي مالي بود و از نظر فن��ي به توافق
رسيده بودند.
در اين راستا ،وزير نفت نيز در گفتوگو با ايسنا در مورد
آخرين وضعيت توسعه ميدان گازي فرزاد بيتوضيح
داد :مذاكره با هند براي توس��عه مي��دان گازي فرزاد
بيهمچنان ادامه دارد و ما منتظر هنديها هس��تيم.
البته از نظر ما قطعي اس��ت .آنها باي��د بيايند و كمي

مذاكره هند با امريكا براي
تمديدمعافيتها

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 معافيتها 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  6ماهه به هند ،چين،
يونان ،ايتاليا ،تايوان ،ژاپن ،تركيه و كره جنوبي داد تا
به خريد نفت از ايران ادامه دهند .اين معافيتهاي
موق��ت در دوم م��اه مه پايان مييابن��د .هند پس
از موافق��ت با كاهش واردات نف��ت ايران برنده اين
معافيت از تحريمهاي امريكا شده بود .امريكا در ماه
مه سال گذشته تحريمها عليه ايران را پس از بيرون
رفتن از معاهده برجام دوباره وضع كرد.
امريكا به هند و ساير كشورها گفته بود تا  4نوامبر
فرصت دارند واردات نفت از ايران را صفر كنند وگرنه
تحريم ميشوند ،ولي واشنگتن معافيتي  6ماهه 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 1.25ميليون تن يا 15ميليون تن در سال (300
هزاربشكهدرروز)رساندهكهنسبتبه 22.6ميليون
تن ( 452هزار بشكه در روز) سال مالي 2017_18
كمتر بود .هند سومين مصرفكننده بزرگ نفت
دنياس��ت كه  80درصد نياز نفتي خود را از واردات
تامين ميكند .ايران سومين عرضهكننده نفت به
هند پس از عراق و عربستان است و حدود 10درصد
كل نياز اين كشور را برطرف ميسازد .انتظار ميرود
اگر امريكا معافيتهاي  6ماههاي 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.

بارشهاي نوروزي به زبان عدد و رقم
گروهانرژي|
نوروزامسالايرانبا«سيل»دستوپنجهنرمكرد،
در كمت�ر ديد و بازديدي بحث بارشهاي ش�ديد و
تاسفازتبعاتمرگبارآنهابهمياننيامد.بخشهاي
مختلفي از ايران براي روزهاي متمادي بارشهايي
كمس�ابقه و بعضا بيس�ابقه را به خ�ود ديدند كه
انتظار آن اصال وجود نداش�ت .در حالي كه از 1مهر
 1397تا 18اسفند اين سال كه آخرين گزارش آبي
وبسايتشركتمديريتمنابعآبدرسال1397
بيانگر آن است متوسط كل حجم بارشها در ايران
را 200ميليمتر اعلام كرد ،روند طوري پيش رفت
كه در فاصله  18اسفند تا  15فروردين اين متوسط
با 40درصد افزايش روبرو شده و طبق نسخه به روز
گزارش بارندگي كه از س�وي مديريت منابع آب در
اختيار «تعادل» قرار گرفته است به  280ميليمتر
رسيدهاست.برايدركبهتراينعددمقايسهآنبا
مقدار بارشي كه ايران در مدت مشابه سال گذشته
آبييعنياز 1مهر 1396تا 15فروردين 1397تجربه
كرده است مقايسهاي معنادار است .اين آمار نشان
ميدهدميزانبارشدرمدتمش�ابهسالگذشته
 100ميليمتر بوده اس�ت ،اين آمار بيانگر افزايشي
 180درصدي اس�ت كه بخش قابل توجهي از آن از
بارشهاي نوروزي ناشي ميش�ود .در حال حاضر
حدود 28درصد از كل بارشهاي س�ال آبي جاري
مربوطبهبارشهاياخيرميشود.تفاوتبارشيكه
تا 15اسفند 97نسبتبهمدتمشابهسالآبيقبل
ازآنوجودداشتمعادل 122درصدبود.

كوتاهازدنيايانرژي

وجودسازماناوپكبهزيانمصرفكنندهاست.بااينحال،
عنوان كارتل براي اوپك هرگز جنبه رسمي نيافته است.
مقاماتاوپكومدافعاناينسازمان،ضمناستدالالتيدر
توجيهفرآيندقيمتگذارينفت،تاكيدداشتهاندكهاعضاي
اوپك را كشورهاي مستقل تشكيل ميدهند كه به عنوان
نهادهاي«حاكميتي»مشمولقوانينامريكاازجملهقوانين
ضدكارتلنميشوند.
به گفته كارشناسان ،تبديل اين طرح به قانون كه مستلزم
تصويب در كنگره و امضاي رييسجمهوري است ،چندان
محتملنيست.بهگزارشرويترز،مقاماتسعوديدرمورد
اينگزارشاظهارنظرينكردهاندومقاماتدولتيامريكانيز
گفتهاند كه از اظهارنظر پيرامون طرحهاي كنگره معذور
هستند.يكمنبعآگاهدراينموردبهرويترزگفتهاستكه
سعوديهاخوبميدانندميتوانندازدالرمورداستفادهدر
معامالتشان مانند يك سالحهستهاي استفادهكنند .يك
منبعديگرعنوانكردهاست«:سعوديهاميگويندبگذار

مالحظه دارند .اما آنچه باعث ميش��ود توسعه ميدان
گازي فرزاد  Bكه به دليل مش��ترك بودن با عربستان
براي ايران اهميت زيادي دارد به تأخير بيافتد نوع گاز
اين ميدان است.
گازفرزاد Bغنينيستودرمقايسهاينميدانباميدان
گازيپارسجنوبيبايدگفتپارسجنوبيكاندينست
دارد و كاندينست آن نيز براي بازپرداخت هزينههاي
سرمايهگذاري كافي است ،اما يكي از مشكالت براي
توسعه فرزاد  Bاين است كه گاز آن غني نيست و طرف
هنديبايدگازتوليديآنراال.ان.جيكنديابهصورت
خط لوله بفروشد.
پيشنهادهنديهاايناستكهايرانگازفرزاد Bرابخرد
اما ايران از يك س��و منابع مورد نياز خريد گاز فرزاد را
ندارد و از سوي ديگر نيازي به گاز فرزاد Bحداقل تا پنج
سال آينده نخواهد داشت.
بر اساس اين گزارش ،حجم گاز درجاي ميدان گازي
فرزاد  ،Bبيش از  ۲۱تريليون فوت مكعب برآورد شده
كه ۱۲.۵تريليونآنقابلاستحصالاستوطبقبرنامه
قرار است با توسعه ميدان در فاز نخست از اين ميدان
روزانه ۱.۱ميليارد فوت مكعب گاز توليد شود.

بارشهاي اخير  95درصد س��دهاي استان خوزستان پر
شدهاست .استانكهگيلويهوبويراحمدبا 4ميلياردو517
ميليون مترمكعب ظرفيت مخزن عنوان دومين استان با
حجم نهگداشت آب كشور را به خود اختصاص داده است.
مصرفساالنهكشاورزيايناستان 73ميليونو 500هزار
مترمكعبومصرفصنعتيآن 4ميليونمترمكعباست.
مصرفشربنزديكبه 2ميليونمترمكعبوسهممحيط
زيست نيز  15ميليون مترمكعب است .سطح زير كشت
استانكهگيلويهوبويراحمد 36هزارو 727هكتاراست.
استان فارس با 2ميليارد و 672ميليون مترمكعب حجم
مخزن سومين اس��تان نگهدارنده آب كشور است .در اين
استانساالنه 529ميليونمترمكعبآببرايكشاورزي،
 172ميليونمترمكعببرايشربو30ميليونمترمكعب
براي صنعت مصرف ميشود و  76ميليون مترمكعب نيز

براي محيط زيس��ت اختصاص مييابد .سطح زير كشت
استان فارس 147هزار و 454هكتار است.
استانهايچهارمحالوبختياريبا2ميلياردو290ميليون
مترمكعب،گيالنبايكميلياردو 766ميليونمترمكعب،
اصفهان با يك ميليارد و 608ميليون مترمكعب و تهران با
يكميلياردو323ميليونمترمكعبحجممخزنبهترتيب
درجايگاههايچهارمتاهفتماستانهايبابيشترينميزان
نگهداشتآبقرارميگيرند.
اس��تانهاي ايالم با نداش��تن ظرفيت ذخي��ره آب ،قم با
 830ه��زار مترمكعب حجم ،قزوين با يك ميليون و600
هزار مترمكعب ،يزد با  7ميليون و  200هزار مترمكعب و
كرمانشاهبا 9ميليونمترمكعبحجممخزنكمترينآمار
درميزانسدرادارند.ايالمبيشترينافزايشبارشنسبتبه
متوسطدرازمدترادربارشهاياخيرتجربهكردهاست.

امريكا قانون نوپك را اجرا كن��د و آن وقت تبعات آن را كه
فروپاشياقتصادهمينكشورخواهدبودببيند»
وزارت انرژي عربس��تان سعودي واكنش��ي به اين خبر و
درخواست رويترز براي ارايه نظر در اين زمينه نشان نداده
ت رويترز پاسخي
است .وزارت انرژي امريكا نيز به درخواس 
كپري وزير انرژي اين كشور پيشتر گفته
نداده است اما ري 
بودكهتصويبنوپكميتواندعواقبيناخواستهرابراياين
كشوربههمراهداشتهباشد.اجراييشدنتهديدعربستان
س��عودي در مورد تغيير ارز معامالتي نفت و پيروي ساير
اعضاياوپكازآنقطعاًباعثتضعيفموقعيتدالربهعنوان
مهمترينارزدرمبادالتجهانيخواهدشد.چنينتحولي
بااستقبالكشورهاييمانندروسيهبهعنوانتوليدكنندهو
چين و اتحاديه اروپا به عنوان مصرفكننده مواجه خواهد
شد كه خواستار تنوع در ارزهاي مورد استفاده در بازرگاني
بينالملليهستندزيرامعتقدندكهموقعيتممتازدالربه
حفظموقعيتسياسيبرترامريكادرجهانكمكميكند.
روسيه كه هدف تحريمهاي اياالت متحده است تاكنون
تالشهايي براي فروش نفت خام خود به يورو و يوآن چين
داشتهاستاماحجماينمحمولههاقابلتوجهنبودهاست.
ايران و ونزوئال كه آنها نيز هدف تحريمهاي امريكا هستند
تالشميكنندنفتخامشانرابهارزهايديگربفروشنداما

اين اثر چنداني روي هژموني دالر ندارد .با اين حال اگر يار
غارامريكايعنيعربستانسعوديبهباشگاهمعاملهكنندگان
بدون دالر بپيونند ماجرا ش��كلي متفاوت به خود خواهد
گرفت .عربستانسعودييكدهمتوليدنفتخامجهاني
رابرعهدهداردوسالگذشتهازفروشنفتخام 365ميليارد
دالر عايدي داشته است .بر اساس قيمت ،نفت خام 2الي3
درصدازكلتوليدناخالصجهانيدنياراتشكيلميدهد،با
درنظرگرفتنقيمتهايفعليارزشنفتخامتوليديكل
جهانساالنه 2.5تريليوندالراست.
تمام نفت خامي كه امروز در جهان معامله ميشود به دالر
نيس��ت اما حداقل  60درصد آن با اين ارز انجام ميشود.
معامالت آتي نيز اغلب به دالر هستند .بورسهاي  ICEو
 CMEكه بزرگترين بازارها براي تبادل انرژي هستند در
سال 2018نفتميزبانمعاملهنفتومشتقاتآنبهارزش
اسمي 5تريليوندالربودند.
رويترز در گزارش خود مدعي ش��ده است كه خروج سال
گذش��ته قطر از اوپك به دليل واهمه اين كش��ور از تاثير
تحركاتبرايقانوننوپكبرروابطآنهاباامريكابودهاست.
عربس��تان در ح��ال حاض��ر  1تريلي��ون دالر در امريكا
سرمايهگذاري كرده اس��ت و در خزانهداري اين كشور نيز
 160ميليارددالرپولنگهداريميكند.

افت قيمت نفت خام در روز جمعه

ايسنا|
درحاليكهنگرانيتجاردرموردسرنوشتمذاكراتتجاري
ميانامريكاوچينافزايشيافتهاست،قيمتنفتروزجمعه
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 70دالركهجلسهقبلتجربهكردهبودپايينترآمد.بر
اساساينگزارش،قيمتهربشكهنفتبرنتدريايشمال
امروزبا 23سنت كاهشبه 69دالرو 17سنترسيد.نفت
برنتروزپنجشنبهتارقم 70دالرو 3سنتباالرفتهبودكه
باالترينرقماز 12نوامبرتاكنونبهشمارميرود.قيمتنفت
خامامريكانيزكهروزچهارشنبهتارقم 62دالرو 99سنت
باال رفته بود ،امروز با 2س��نت كاهش به 62دالر و 8سنت
رسيد.دونالدترامپرييسجمهوريامريكاديروزاعالمكرد
توافق تجاري با چين خيلي نزديك است و ممكن است در
طي حدود  4هفنه آينده به دستايد اما وي در عين حال
اضافهكردكهتعرفههاوسرقتمالكيتمعنويهمچناناز
موارداختالفيميانطرفيناست.آلفونسواسپارزاتحليلگر
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 ميرسد».
اس��پارزا افزود ،پس از ماهها مذاكره هنوز نتيجه ملموسي
مشاهدهنميشودواينميتواندرشدتقاضابرايانرژيرابا
تهديد مواجه سازد .قيمت نفت برنت از ابتداي سال جاري
ميالدي تاكنون ح��دود 30درصد افزايش يافته در حالي
كه قيمت نفت خام امريكا حدود  40درصد رش��د داشته
است.تحريمهاينفتيامريكاعليهايرانوونزوئالوكاهش
توليدداوطلبانهاوپكومتحدانشازمهمترينداليلرشد
قيمتنفتدر 3ماهگذشتهبودهاست.امادرعينحالانتشار
آمارهايضعيفازشاخصهاياقتصاديورشدتوليدنفت
امريكامانعازافزايشبيشترقيمتهاگشتهاست.

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل
30005320

تسنيم|بررس��ي روند مصرف بنزي��ن در نوروز
امسال نش��ان ميدهد در دوره زماني  ۲۰روزه ۲۶
اسفندماه تا  ۱۶فروردين ماه كه سفرهاي نوروزي
در جريان بوده ،بطور تقريبي نزديك به  ۲ميليارد
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
ميدهد در دوره زماني  20روزه  26اس��فندماه تا
 16فروردين ماه كه س��فرهاي نوروزي در جريان
بوده ،بطور تقريبي نزديك به 2ميليارد 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  135ميلي��ون و  800هزار ليتر در اين روز
ثبتشد.درميانهايامتعطيالتنوروزي،بارشهاي
مستمر و وقوع سيالب در جادههاي درون شهري
و برون شهري ،موجب كاهش سفرهاي جادهاي و
به تبع آن كاهش مصرف بنزين شد ،اما با رسيدن
به روزه��اي پاياني تعطيالت ن��وروز و همچنين
فروكش كردن سيالبها در نقاط مختلف كشور،
باز هم شاهد افزايش مصرف روزانه بنزين به بيش
از  100ميليون ليتر بوديم .پيش بيني ميشود با
اتمام سفرهاي نوروزي ،مصرف روزانه بنزين از (17
فروردينماه) 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
جزچندروستاكهباآبگرفتگيشديدوتخريبروبرو
شدهاند،گازهمهشهرهاوروستاهاياستانلرستان
وصلشدهاست.
حسنمنتظرتربتيدرتشريحجزيياتعملياتاتصال
گازدرشهرهاييادشدهبهخبرنگارشاناگفت:باوجود
آبگرفتگيشديد،گازشهرمعموالنو ۲۲روستاي
آنتاساعت ۱۸روزچهارشنبه( ۱۴فروردينماه)وگاز
شهرهايدورهوچگنيوروستاهايآنهانيزتاساعت
يكبامدادپنجشنبه( ۱۵فروردينماه)وصلشد.
وي با اشاره به اينكه پيش از اين نيز گاز بخش شرقي
پلدخترباگرفتنانشعابيازخطششمسراسريگاز
وصل و مشكل قطعي گاز ۴هزار مشترك اين بخش
برطرف ش��ده بود ،ادام��ه داد :همچنين با تمركز بر
روستاي سراب حمام به عنوان بزرگترين روستاي
استان لرستان با  ٥هزار مشترك گاز ،تاكنون گاز ٢
هزار مشترك وصل شده و گاز باقي مشتركان نيز تا
ساعتيديگروصلخواهدشد.
تربتي با بيان اينكه كاركنان ش��ركت ملي گاز ايران
بهويژه همكاران اين ش��ركت در گاز استان لرستان
به منظور برقراري دوباره جريان گاز در ش��هرهاي
سيلزده اين استان در حداقل زمان ممكن ،تالش
بيوقفهاي داشتند ،يادآور شد :بخش غربي پلدختر
وحدودپنجروستايشهرمعموالن،معدودمناطقي
اس��ت كه به دلي��ل حجم قابل توج��ه آبگرفتگي و
تخريبهايپيشآمده،هنوزامكانوصلگازدرآنها
فراهم نشده و اميدواريم با رفع مشكالت ،قطعي گاز
اينمناطقنيزبزوديرفعشود.

مفقودی
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موت�و ر  MVM477FJAF033100و ب�ه ش�ماره شاس�ي �NATF
 BAKD4F1006842به نام سعيد جاويدي فر مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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ايران

 ،98سال توليد ،تالش
رييسجمهوري در پيام نوروزي به مناس��بت
حلول س��ال  ۱۳۹۸هجري شمس��ي ،ب��ا ارايه
فهرستي از كاميابيهاي سال گذشته و ناكاميها
و مش��كالتي كه مردم با آن مواجه بودند ،سال
جديد را س��ال تصميمگيريهاي نو ،انس��جام
ملي و تالش مضاعف خواند و تاكيد كرد :ترديد
نكنيد با تالش مضاعف ،به پيروزي ميرسيم و
از مشكالت عبور خواهيم كرد .حسن روحاني با
بيان اينكه «اساس نابسامانيها 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 ميتواند
خسارت بار باشد.
رييسجمهور س��ال جديد را س��ال مهار تورم،
متعادل كردن قيمت ارز و سال دوستي بيشتر
با همه همسايگان برشمرد و تصريح كرد :دولت
برنامههاي جديد خودش را در اوايل سال نو اعالم
خواهد كرد .روحان��ي در ادامه پيام نوروزياش
آورده است« :بس��ماهلل الرحمن الرحيم؛ الحمد
هلل والصاله علي رس��ولاهلل وعل��ياهلل وصحبه؛
السالم عليك يا اميناهلل في ارضه و حجته علي
عباده الس�لام عليك يا اميرالمومنين .با سالم،
درود ،تحيت و ش��ادباش به مردم فهيم سراسر
كش��ور ،ايرانيان خارج از كشور و همه ملتهاي
همسايهاي كه نوروز را گرامي ميدارند؛ بهويژه
به خانوادههاي 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 كردهاند .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 دلها و محبت و عش��ق به
يكديگر اس��ت؛ ياري مستمندان و پايان دادن
به اختالفات بين برادران ديني و همچنين اقوام
و خويشاوندان».
رييسجمهوري 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،
ِ
دس��ت نوازش
عدالت ،حريت و رادمردي بود .او
به سر يتيمان ميكشيد و ياور همه افرا ِد نيازمن ِد
جامعه ب��ود .زندگي او ،درس و راهي اس��ت كه
موالي ب��زرگ ما به ما ميآموزد 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
ميشود از فهرس��ت كاميابيهاي سال گذشته
و ناكاميها و مش��كالتي كه م��ردم با آن مواجه
بودند .سال گذشته ،سال پيروزي بر تروريسم،
سال پيروزي ملت ايران در مجامع بينالمللي و
در دادگاه بينالمللي ،سال ايستادگي ملت ايران
و حماسههاي باشكوهي چون  ۲۲بهمن و سال
صبر ،مقاومت و ايستادگي ملت بود .در عين حال
از لحاظ معيش��ت ،مردم با سختيهاي فراواني
مواجه بودندوهمه تالشدولتوكارگزاران نظام،
كاهش اين س��ختيها و مش��كالت بوده است.
ايرانستيزان فكر ميكردند ۱۳آبان ،روزي است
كه به همه اهداف خود ميرسند ،و  ۲۲بهمن را
در ايران جشن پيروزي خود ميگيرند .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 تالشهاي
دشمنان براي فشار به كشورمان گفت « :نكتهاي
كه در اين آغاز سال ميخواهم خدمت شما اشاره
كنم ،اينكه همه ما بايد دقيق ش��ويم كه ريش��ه
مشكالت و نابسامانيها از كجاست؟اصل را فرع
كردن و فرع را اصل كردن ،بزرگترين اش��تباه
راهبردي در زندگي اس��ت .اساس نابسامانيها
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 سالهاي قبل از انقالب ،آن نيز تأثيرگذار
خواهد بود .در س��ختيها براي معيشت مردم،
ضعف مديري��ت ه��م در م��واردي ميتواند 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 ميخواهيم بر
سر دشمن بريزيم ،بيهدف بهكار ببريم؛ زماني
كه دش��من روبروي ماست ،اگر به راست يا چپ
حمله كنيم ،درحقيقت ب��ه نيروهاي خودمان
تلفات وارد كردهايم ».او در ادامه خطاب به مردم،
مسووالن و گروهها و طيفهاي 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��گاهها ،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
واجبكفاييباشد؛ارتشوسپاهوبسيجدرميدان
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
ميتواندخسارتبارباشد.آنچهدشمنميخواهد
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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حضرت آيتاهلل خامنهاي ،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 غربيها باشد.
متن كامل س��خنراني مقام معظم رهبري به ش��رح
زير است:
بسماهلل الرحمن الرحيم
و الحمدهلل رب العالمين و الصاله و السالم علي
س�يدنا و نبينا ابيالقاس�مالمصطفي محمد و
علياهلل االطيبين االطهرين المنتجبين الهداه
المهديين المعصومين المكرمين سيما بقيهاهلل
ف�ي االرضين.اللهم صل عل�ي وليك علي بن
ي الرضا عدد ما في علم�ك صاله دايمه
موس� 
بدوام ملكك و سلطانك،اللهم سلم علي وليك
ي الرضا عدد ما في علمك سالم ًا
علي بن موس 
دايم ًا 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
عليبنابيطالب را كه نوروز حقيقي اس��ت تبريك
عرض ميكنم .همچنين تبريك عرض ميكنم 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
ميشود .همچنين ايام اعتكاف را به دلهاي نوراني
معتكفين تحيت و تهنيت عرض ميكنم؛ اميدوارم
رحمت الهي و تفضل الهي و اجابت پروردگار عالم به
معتكفين ما ،شامل حال همه ملت ايران
انفاس زكيه
ِ
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
پرت ِو لمعات بقعه مباركه رضويه مالقات كنم.
مطلبي را كه امروز من آماده كردهام 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 دولتهاي
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 ميبيند كه
بعضي از گويندگان يا نويسندگان يا صاحبنظران يا
اظهارنظركنندگان درباره سال  ۹۸اظهار نظر كردهاند
كه اين سال ،س��ال تهديدها است .بنده مطلقاً اين را
قبول ندارم؛ من معتقدم سال  ۱۳۹۸به توفيق الهي
س��ال فرصتها است؛ س��ال امكانات و سال گشايش.
البته آن كس��اني كه اظهار نظ��ر ديگري ميكنند و
داي��م تهديد به رخ اين و آن ميكش��ند ،دانس��ته يا
ندانس��ته تحت تأثير رجزخوانيهايدشمنان اين
ملتند .دش��منان اين ملت عالوه بر آنچه در واقعيت
انجام ميدهند ،جنگ رواني ه��م دارند ،اظهار نظر
هم دارند ،رجزخواني هم دارن��د .اين رجزخوانيها
بايد همانطور كه هست ،دانسته بشود .اينها درباره
س��ال  ۹۷هم از همين رجزخوانيها داشتند و سعي
ميكردند توي دل بعضيه��ا را خالي كنند .يكي از
همان احمقه��اي درجه يك كه چند وقت قبل آنها
را معرفي كردم ،در اواسط يا اوايل سال  ۹۷گفت كه
ما اگر از برجام خارج بشويم -يعني اگر آمريكا خارج
بش��ود -در خيابانهاي ايران شورش اتفاق ميافتد،
مردم نان هم ديگر نميتوانن��د بخرند .يكي ديگر از
همين حضرات احمقهاي درجه يك ،اظهار نظر كرد
كه در س��ال  ۲۰۱۹آقايان آمريكاييها كريسمس را
در تهران خواهند گرفت .خب اينها حرفهايي است
كه زدند .من نميدانم؛ يعني واقعا دو نظر وجود دارد
كه آيا اينها واقعاً تحليلشان اينقدر نسبت به مسائل
منطقه و كش��ور دور از واقعيت است كه اين حرفها
را ج��دي ميزنند يعني واقعا گفتن اين حرفها [از]
حماقت است؟ يا نه؛ قصد جنگ رواني دارند و خباثت
ميكنند و اي��ن حرفها را پخش ميكنند در فضاي
رس��انهاي 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  ۹۸سال فرصتها 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 قدرته��اي غربي يعني آمري��كا و اروپا؛
بخشي هم مربوط ميشود به نقايص دروني خود ما،
به ضعفه��اي مديريتي خود ما .هم تحريم ميتواند
فرصت باش��د -كه توضيح ميدهم -و هم مشاهده
اين ضعفها و نقصه��ا ميتواند براي ما تجربههاي
گرانبهايي ب��راي آينده و براي مديريت س��الهاي
بعد كش��ور به وجود بياورد؛ ه��ر دوي اينها ميتواند
فرصت باشد.
اما تحريم ميتواند 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 ميكن��د ،اينها به فكر اجراي
اصالحات اقتصادي ميافتند ،انگيزه پيدا ميكنند،
انگيزه اصالحات پيدا ميكنند ،انگيزه پيدا ميكنند
كه خودشان را از وابس��تگي نجات بدهند و اقدامات
مناس��بي را انجام ميدهند .اين مال وقتي است كه
درآمد حاصل از آن منابع طبيعي كاهش پيدا ميكند؛
بعد كه اين منابع دوباره به حال اول برميگردد و منابع
مالي مورد استفاده آنها افزايش پيدا ميكند ،از ادامه
كار اصالحات غفلت ميكنند ،فراموش ميكنند .پس
فشا ِر كاهش درآمد منابع طبيعي ،اين ُحسن بزرگ
را نهفقط 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 بزرگترين مشكالت اقتصاد ما اين است كه
نفتي است ،وابسته به نفت است -نجات خواهد داد.

واقعاً هم همينجور 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 درآمدهاي 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��اً به اين فكر
نميافتند .شبيه اين را ما بهطور محسوس و عيني در
باب امكانات دفاعي كشور امتحان كرديم .در سالهاي
دفاع مقدس ،جنگي كه بر ما تحميل شد ،قدرتهاي
مادي ش��رق و غ��رب ،يعني هم قدرته��اي مادي
سرمايهداري ،و هم قدرتهاي 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 نميفروختند؛ البته سخت بود اما همين سختي
موجب شد كه جوانهاي 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؛ دشمنهاي ما هم روي
اين دارند تكيه ميكنن��د ،آنها هم اعتراف ميكنند،
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 ميفروختند،
تانك ميدادند ،موشك ميدادند ،امكانات ميدادند،
ما به فكر نميافتاديم كه خودمان توليد كنيم؛ خب
[اگر] داش��تيم ،وابس��تگي باقي ميماند ،احتياج به
ديگران از بين نميرفت؛ مثل خيلي از كش��ورهاي
ديگ��ري كه در منطقه ما هس��تند و ميشناس��يد؛
كشورهايشان انبار سالح است اما سالحهاي متعلق
به ديگران ،وابسته به اراده ديگران؛ خودشان نه قدرت
دارند ،نه توان علمي و عملي دارند كه از آنها درس��ت
استفاده كنند؛ ميش��ديم مثل آنها؛ امروز به توفيق
الهي اين جور نيست .پس نياز براي ما حركت ايجاد
ميكند ،انگيزه ايجاد ميكند .وقتي كه دس��تمان
كامل
از درآم��د نفتي بهط��ور كامل -يعن��ي درآمد ِ
نفتي -كوتاه شد ،طبعاً راههاي جايگزين را ميگرديم
پيدا ميكنيم؛ 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 ،نتيجهاش را خواهد ديد.
من ع��رض ميكنم م��ا از تحري��م نباي��د بناليم؛ از
تحريمكنندهها هم -كه آمريكا و اروپا هستند -توقع
زيادياي نبايد داشته باشيم؛ حاال من بعداً در بخش
[مربوط به] غرب خواهم گفت چرا؛ از اينها نميشود
توقع داشت .ما بايد بنشينيم طرحهاي مقابله با تحريم
را بررس��ي كنيم و بهطور جدي آنها را دنبال كنيم؛
وظيفه ما اين است؛ هم وظيفه دستگاههاي دولتي،
هم وظيفه بخشهاي تحقيقاتي مربوط به قوه مقننه،
و هم وظيفه جوانهاي ما و اصحاب فكر و انديشه در
كشور ،بنش��ينند با آگاهي از مسائل كشور ،راههاي
مقابله با تحريم را بررسي كنند ،پيدا كنند؛ و راههاي
زيادي وجود دارد براي مقابله با تحريم و خنثي كردن
تحري��م ظالمانه و خباثتآميز دش��من .البته به من
گزارش دادند كه مس��وولين باالي دولتي دارند اين
راهكاره��اي مقابله با تحريم را تدوين ميكنند؛ بايد
در عمل و در اجرا ،جديتر ،فوريتر ،و عمليتر 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 ميدانند .البته اين را
كه دشمن در حال جنگ با ما است ،هميشه ما تكرار
ميكرديم ،ميگفتي��م[ ،اما] بعضي باور نميكردند؛
امروز همه باور كردهاند؛ همه مس��وولين فهميدهاند
و قبول كردهاند 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 خطرناكتر از جنگ
نظامي هم هس��ت .دشمن در حال جنگ با ما است؛
خب بُروز 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 بخشهاي دانش��گاهي،
مردمي ،عمومي ،چيز ديگري اس��ت؛ من ميگويم
ما بايد عالوه بر شكست دش��من ،بازدارندگي ايجاد
كنيم؛ حرف من اين اس��ت .گاهي ش��ما دش��من را
شكست ميدهيد اما دشمن منتظر فرصتي ميماند
و يك ضربه ديگري بع��داً وارد ميكند؛ اين فايدهاي
ن��دارد؛ ما بايد ب��ه نقطهاي برس��انيم خودمان را كه
بازدارنده باش��د؛ يعني دشمن احس��اس كند كه از
رخنه اقتصادي ،از معبر مسائل اقتصادي نميتواند 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 مينشستيم و هواپيماي
دشمن ميآمد در ارتفاع باال و شهرهاي ما را بمباران
ميكرد ،ما هم وسيله دفاعي در اين حد نداشتيم ،يا
[وقتي] موشك ميفرستاد وسيلهاي نداشتيم براي
مقابله؛ بعد كه امكانات پيدا كرديم ،امروز دشمنان ما
حداقل در منطقه؛ آنهايي كه در منطقه هس��تند يادر منطقه نيرو دارند -ميدانند كه جمهوري اسالمي
با موش��كهاي نقطهزن و فعال و دقيق خود در اين
منطقه با هر دشمني ميتواند 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 ميزند ،مالحظه
كنند؛ بفهمند كه نه ،اين جوري نيس��ت ،جمهوري
اسالمي ،مشت محكم و دست قوياي دارد درمقابل؛
اين ميشود بازدارنده؛ ما در مسائل اقتصادي بايد به
اينجا برسيم .اين بنابراين فرصتي است كه در سايه
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رهبر معظم انقالب اسالمي سال  ۱۳۹۸را سال «رونق تولي

كليد حل مشكالت اقتصادي توسعه توليد

رهبرمعظمانقالباسالميدرپياميبهمناسبت
آغ�از س�ال  ۱۳۹۸هجري شمس�ي ،با تبريك
عيد نوروز و ميالد مسعود اميرمومنان حضرت
علي عليهالسلام به همميهنان عزيز و به ويژه
خانوادههاي معظم ش�هيدان و جانب�ازان ،و با
آرزوي س�الي توأم با ش�ادي ،سعادت ،سالمت
جسميوتوفيقاتروزافزونماديومعنويبراي
ملت ايران ،سال جديد را س�ال «رونق توليد»
نامگذاريكردند.
به گ�زارش پاي�گاه اطالعرس�اني دفت�ر مقام
معظم رهبري حض�رت آيتاهلل خامن�هاي در
ارزيابي سال  ،۹۷آن را سالي پُر ماجرا خواندند
و خاطرنش�ان كردند :دش�منان در اين س�ال

نقشههاي زيادي براي ايران كشيده بودند ،اما
ملت ايران به معني واقعي خوش درخش�يد و با
صالبت و بصيرت و با همت جوانان ،آن نقشهها
را خنث�ي كرد .رهب�ر انقالب اسلامي واكنش
مردم به تحريمهاي ش�ديد امريكا و اروپا را در
عرصههايسياسيواقتصاديواكنشيمحكمو
مقتدرانهبرشمردندوافزودند:درعرصهسياسي
مظهر اين واكنش راهپيمايي عظيم  ۲۲بهمن و
موضعگيريهامردمدرطولسالبودودرعرصه
تقابل اقتصادي نيز با «افزايش ابتكارات علمي
و فني»« ،افزايش چشمگير شركتهاي 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 انقلاب و نظام جمهوري
اسالميافزايشپيداكرد.ايشاندرادامهمشكل
اساسي كش�ور را همچنان مش�كل اقتصادي
دانستندوبااشارهبهافزايشمشكالتمعيشتي
م�ردم در ماههاي اخير ،گفتند :بخش�ي از اين
مشكالتمربوطبهمديريتهاينارسادرزمينه
مسائلاقتصادياستكهحتم ًابايدجبرانشود،
البتهبرنامههاوتدابيريانديشيدهشدهاستكه
اينتدابيربايددرطولسالجديدبهثمربنشيند
ومردمآثارآنرااحساسكنند.حضرتآيتاهلل

تحريم دش��منان در اختيار ما است؛ امروز ميتوانيم
روي اين زمينه كار كنيم؛ اين بحث اول.
گفتم چش��ممان به غربيها نباش��د .وارد بحث دوم
ميش��وم كه مس��اله مواجهه با قدرتها و دولتهاي
غربي اس��ت؛ در اين زمينه ،ما خيل��ي حرف داريم.
من ميگويم براي اينكه م��ا در خودمان ،اين قدرت
بازدارندگي اقتصادي را بهوجود بياوريم ،بهكلي بايد
از كمك و همراهي غربيها چشم بپوشيم ،منتظر آنها
نبايد باشيم .براي خاطر اينكه غربيها نشان دادند كه
نميتوان از آنها انتظار كمك داش��ت؛ انتظار توطئه
ميشود داشت ،انتظار خيانت ميشود داشت ،انتظار
خنجرازپشتزدن ميتوان داشت[ ،اما] انتظار كمك
و صداقت و همراهي نميشود داشت .آنجايي كه شما
ميبينيد غربيها به يك دولتي ،به يك كشوري كمك
ميكنند ،در حقيقت براي خودشان دارند كار فراهم
ميكنند .بله ،غربيها به رژيم طاغوت كمك ميكردند
اما اين در واقع كمك به او نبود ،كمك به فروش سالح
خودش��ان بود ،كمك به تس��لط بيقيدوشرطشان
بر نفت كش��ور بود ،كمك به وج��ود  ۶۰هزار نيروي
مستشار نظامي در كشور بود.
آن روزي كه انقالب پيروز شد ،حدود  ۶۰هزار نيروي
آمريكايي در كشور -عمدتاً در تهران -متمركز بودند،
از بيتالمال مسلمانها ميخوردند و براي خودشان
كار ميكردند .اگر يك جاي��ي كمكي هم بكنند ،در
واقع كمك به خودشان است ،كفه خودشان را دارند
سنگين ميكنند ،از آنها انتظار كمك نميشود داشت.
اين مخصوص ما هم نيس��ت ،اين جور نيست كه ما
بگوييم غربيها [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؛
اروپاييها -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 ،اروپاييه��ا به ما ضربه زدن��د .در جنگهاي
ايران و روس ،انگليسها 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 انگليسها
و س��فارتخانههاي اروپايي در تهران بود كه پادش��اه
ابله قاج��ار را وادار كرد خون اميركبي��ر را بريزد و او
را كه ميتوانست ايران را متحول كند ،كنار بگذارد.
[همچني��ن] رفت��ار اروپاييه��ا در روي كار آوردن
حكومت ديكتات��وري رضاخان ،رفت��ار اروپاييها و
آمريكاييها 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 .غربيها
با ما هميشه همين جور رفتار كردهاند؛ نميتوانيم به
آنها هيچ اميدي داشته باشيم .در همين قضيه اخير،
در قضيه برجام ،وظيفه اروپاييها چه بود؟ خب يك
قرارداد هفتجانبهاي بسته شده بود -شش كشور و
ايران اين طرف؛ هفت كش��ور -يك طرف كه آمريكا
اس��ت خارج ش��د؛ وظيفه طرفهاي ديگر چه بود؟
وظيفه اروپاييها اين بود كه ميايس��تادند در مقابل
آمريكا ،ميگفتند ما به تعهد خودمان پايبنديم؛ تعهد
آنها اين بود كه تحريمها بهطور كلي برداشته بشود؛
بايد محكم ميايس��تادند[ ،اما] با بهانههاي مختلف
نايستادند.
عالوه بر اينكه در مقابل آمريكا نايستادند ،خودشان
هم در عين اينكه مدام به ما تأكيد كردند و ميكنند
كه «مبادا از برجام خارج بشويد» ،عم ً
ال از برجام خارج
شدهاند؛ يعني حتي تحريمهاي جديدي را عليه ايران

به وجود آوردهاند .اين رفتار اروپاييها است؛ از اينها
ميشود توقع داشت؟ اين كانال مالياي هم كه اخيراً
مدام گفته ميشود يك كانال مالي درست كردهاند،
اين به شوخي ش��بيهتر اس��ت؛ البته شوخي تلخي
است .اين هيچ معنياي ندارد؛ آن چيزي كه وظيفه
آنها اس��ت با آنچه آنها دارند مطرح ميكنند زمين تا
آسمان فرق ميكند .در آخرين مساله بينالمللي ما،
باز اروپاييها مثل گذشته از پشت خنجر زدند ،به ما
خيانت كردند .از اينها توقع نميش��ود داشت؛ هيچ
توقعي نميشود داشت.
ببينيد! بهطور كلي من اين را به شما عرض بكنم؛ اين
نتيجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربيات خودمان
و تجربيات ديگران است :من عرض ميكنم سياست
و قدرت در غرب ،در دولتهاي غربي اعم از آمريكا و
اروپا ،هم ظالم اس��ت ،هم زورگو است ،هم بيمنطق
است ،هم زيادهخواه است .اينها هيچ منطقي سرشان
نميش��ود؛ با منطق واقع��اً [بيگانهان��د] .در باطن،
سياس��تمداران غربي آدمهايي هس��تند به معناي
واقعي كلمه وحشي .تعجب نكنيد؛ بله ،كت و شلوار
ميپوشند ،كراوات ميبندند ،ادكلن ميزنند ،كيف
سامسونت دستشان ميگيرند ،اما وحشياند؛ عمال
كارهاي وحشيها [را ميكنند] .شما مالحظه كنيد
در همين قضيه اخير نيوزيلند و كش��تار مسلمانان،
خب در دو مس��جد يك نفري وارد ميش��ود ،دهها
نف��ر را به رگبار ميبن��دد ،بيش از پنجاه نف�� ِر آنها را
به قتل ميرساند ،ش��هيد ميكند؛ خب اين اسمش
تروريسم نيس��ت؟ اروپاييها ،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 هم ه چيز رديف ميشوند براي مقابله
اما اينجا  -به اين وض��وح -به اين حركت[ ،حركت]
ي هس��تند.
تروريس��تي نميگويند! اينها اين جور 
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داشته باشيم

يد» نامگذاري كردند؛

د ملي است

خامنهاي 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
«كمكاريوياتعطيلبعضيكارخانجات»بهعنوان
مشكالت مهم اقتصاد كشور ياد و تأكيد كردند:
بر اساس مطالعه و همچنين نظرات كارشناسان،
كليدحلهمهاينمشكالت«توسعهتوليدملي»
اس�ت .رهبر انقالب اسالمي با اشاره به استقبال
مردم از شعار س�ال  ۹۷يعني «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 ميشود ،هم موجب استغناي كشور

ازبيگانگانودشمنانخواهدشدوحتيميتواند
مشكل ارزش پول ملي را تا حدود زيادي برطرف
كند ،بنابراين من ش�عار امسال را «رونق توليد»
قرار دادم .حضرت آيتاهلل خامنهاي همگان را به
تالشبرايرونقتوليددركشورفراخواندندوابراز
اميدواريكردندباگسترشچشمگيرومحسوس
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 وليعصر (عج) ،دعاي
آن بزرگوار و سعادت ملت ايران و همه ملتهايي
كه ن�وروز را گرامي ميدارن�د ،از خداوند متعال
مسألتكردند.

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 ِ
دولت
اين ج��وري ،امكانات هس��تهاي فراه��م ميكنند؛
اعالن كردند كه نيروگاه هستهاي برايش ميسازند،
اعالن كردند كه مراكز توليد موشك برايش درست
ميكنند! 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 ميكنند ،اگر هم
بسازند ،بنده شخصاً ناراحت نميشوم؛ چون ميدانم
كه اينها انشاءاهلل در دوران نه چندان دوري ،به دست
مجاهدان اسالمي خواهد افتاد.
بنابراين ،شرارت و شيطنت ،طبيعت قدرتهاي 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 سالهاي  ۹۶و ،۹۷
 ۲۲۶طرح و اليحه عليه جمهوري اسالمي ،يا تصويب
طرح ضديت و خباثت عليه
كرده ،يا ارايه كرده! ِ ۲۲۶
جمهوري اسالمي؛ شرارت است ديگر .حاال البته اينجا
من يك گِلهاي هم از مجلس خودمان بكنم :مجلس
شوراي اسالمي خودمان چند طرح و اليحه در مقابل
خباثتهاي آمريكا ارايه كردهاند يا تصويب كردهاند؟
خب ،پس اين قدرتهاي غربي اين [طور] هستند،
از اينها انتظار نميشود داشت.
البت��ه در داخل متاس��فانه بعضيها غ��رب را بزك
ميكنند ،بديهاي غرب را توجيه ميكنند ،رتوش
ميكنند ،نميگذارند افكار عمومي متوجه بشود كه
همين دولتهاي ظاهرالصالح  -مثل فرانس��ه ،مثل
انگليس ،مثل ديگران -در باطنشان چقدر شيطنت
و شرارت وجود دارد؛ مطبوعاتچيها بينشان هست،
رسانهايها بينشان هس��ت؛ مثل تقيزاده .در دوره

طاغوت ،آدمي مثل تق��يزاده ،به اين مضمون گفت
فرق س��ر تا ناخن پا غربي بش��ود؛
كه اي��ران بايد از ِ
يعني سبك زندگي در ايران بايد غربي بشود .امروز
هم تقيزادههاي جديد از اين حرفها ميزنند؛ البته
به اين صراحت نميگويند اما مضمون حرفشان اين
اس��ت .آنهايي كه افكار غربي را ،سبك زندگي غربي
را ،روشهاي غربي را ،لغات غربي را بهطور پيوس��ته
در داخل ،در ادبيات ما ،در افكار ما ،در دانش��گاههاي
ما ،در مدارس ما تزريق ميكنن��د ،پمپاژ ميكنند،
اينها همين تقيزادههاي جديدند .آنهايي كه پشت
سر س��ند  - ۲۰۳۰س��ند  ۲۰۳۰يعني برگرداندن
سبك زندگي اسالمي به زندگي غربي -ميايستند،
همان تقيزادههاي امروز هستند؛ البته امروز به توفيق
الهي جوانهاي مومن ما و مردم انقالبي ما نخواهند
گذاشت اين تقيزادهها حرفشان به كرسي بنشيند.
اين نكت��ه را توجه كني��د ،چون بعضيه��ا مغالطه
ميكنند م��ن [اين را] بگويم .اين حرفهايي كه من
ميزنم به هيچ وجه به معناي قطع رابطه با كشورهاي
غربي نيست؛ ارتباط مانعي ندارد .بنده در دولتهاي
مختلف ،در طول اين س��الها هميش��ه دولتها را
به ايجاد رابطه با كشورهاي مختلف تشويق كردهام؛
با همسايگان يك جور ،با كشورهاي اسالمي يك جور،
با حركتهاي مختلف يك جور ،با كشورهاي اروپايي
هم همين ج��ور؛ االن هم معتقدم .ارتباط اش��كال
ندارد ،دنبالهروي اش��كال دارد ،اعتماد اشكال دارد؛
من ميگويم اعتماد نكنيد.
شايد بسياري يا الاقل بعضي از مشكالت ما ناشي از اين
است كه به غربيها اعتماد شد؛ در مذاكرات گوناگون،
در قرارداده��اي گوناگ��ون ،در تصميمگيريه��اي
سياسي گوناگون ،به غربيها 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��يدهاند كه با

غربيها نميشود درست در يك مسير حركت كرد؛
اين را احس��اس كردهاند؛ ش��ايد در آينده انشاءاهلل
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؛ غربيها در دانش ،حركت خوبي كردند ،همت
كردند ،پيش��رفت كردند ،دنبالگي��ري كردند؛ در
فناوري همين جور ،در بعضي از خصوصيات اخالقي،
كه من بارها در سخنراني و غيره اينها را گفتهام؛ اينها
را نبايد رد كرد .ما هر چيز خوب را از هر جاي دنيا بايد
بگيريم .بارها من گفتهام ،ما حرفي نداريم شاگردي
كنيم؛ پيش هر كس��ي كه بيش��تر از ما بلد است ،ما
شاگردي ميكنيم ،حرفي نداريم؛ منتها سعيمان بايد
اين باشد كه هميشه شاگرد نمانيم؛ بنابراين تحجر در
مقابل غرب و تعصب بيجا در مقابل غرب كه بگوييم
هر چه از غرب ميآيد ،هر چه باشد غلط است ،نه؛ اين
را ما نميگوييم و قبول نداريم.
نقطه مقابلش غربزدگي اس��ت؛ غربزدگي خطر
بزرگي اس��ت .در دل حكومت غربزده پهلوي ،يك
روشنفكر ريشهدار در مس��ائل ديني ،يعني مرحوم
جالل آلاحمد كه عالمزاده و پس��ر ي��ك روحاني و
داراي ارتباطات ديني است -با ما هم بيارتباط نبود،
به امام هم اظهار ارادت و عالقه ميكرد در دوران تبعيد
امام -آن روز در سال  ۴۲مساله غربزدگي را مطرح
كرد .امروز مس��اله غربزدگي مس��اله مهمي است؛
بايد فراموش نكنيم آن را .خب پس بنابراين گرايش
تعصبآميز و تحجرآميز از سويي ،گرايش غربزده از
سويي[ ،هر دو] غلط است؛ نسبت به غرب همان طور
كه گفتم اعتماد نميش��ود كرد؛ ارتباط بايد داشت،
[ولي] تكيه به آنها نبايد كرد؛ از علم آنها و از مثبتات
آنها بايد اس��تفاده كرد و[لي] مطلقاً 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 نميكنيم؛ 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 بيحالي،
كمانگيزگي ،مساله اقتصاد كشور حل نخواهد شد .كار
جهادي بايد انجام بگيرد ،مديريتهاي جهادي بايد
بر مس��ائل اقتصادي كش��ور احاطه داش��ته باشند،
تصميمگيري كنند؛ كار جهادي .كار جهادي يعني
كاري كه هم در آن تالش هس��ت ،خستگيناپذيري
هست ،هم اخالص هست؛ [يعني] انسان ميفهمد
كه براي خودش ،براي پُر كردن كيس��ه خودش كار
نميكند ،دارد براي مردم كار ميكند ،براي خدا كار
ميكند؛ هم اين ،و هم عالمانه؛ يعني بنش��ينند و با
موازين علمي ،با شيوه دقيق عالمانه راههاي 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 كارشناسها را
ميخوانم ،مطالعه ميكن��م ،از اينها نظر ميخواهم،
نظرهاي آنها را كامال بادقت ميبينم .كارشناسهاي
ما معتقدند كه ظرفيتهاي كش��ور براي شكوفايي
اقتصاد ،ظرفيتهاي بسيار آماده و مستعد و كاملي
اس��ت .ما كمبود نداريم .ظرفيت نيروي انس��اني ما
بسيار خوب است ،ظرفيتهاي طبيعي ما بسيار خوب
است ،ظرفيت جغرافيايي ما بسيار خوب است كه من
در بيانيه گام دوم مقداري از اين ظرفيتها را تشريح
كردم كه اين ظرفيتها وجود دارد؛ بنابراين ظرفيتها
هست ،پول هم وجود دارد در كشور.
اين نقدينگياي ك��ه مرتب گله ميكنند و ِش��كوه
ميكنند 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��رمايهگذاري ،كشور را
شكوفا خواهد كرد ،اقتصاد را باال خواهد برد .بنابراين
ظرفيت كام ً
ال در كشور وجود دارد.
البته برخي از دستگاههاي دولتي خوب عمل كردهاند.
اينكه بعضي خي��ال ميكنند كه هيچ حركتي انجام
ن جور نيس��ت؛ بعضي از دستگاههاي
نگرفته ،نه ،اي 
دولت��ي عم��ل كردهاند ،خ��وب عم��ل كردهاند؛ در
بخشهاي مختلف -بخش كش��اورزي ،بخشهاي
آب ،بخشهاي خاك ،بخشهاي رسيدگي به برخي
از مناطق ،كاره��اي زيربنايي -كارهاي خوبي انجام
گرفت��ه .البته در بعضي از بخشه��ا هم نه ،رخوت و
كوتاهي وجود دارد .گاهي در بعض��ي از موارد كار با
تعلل و تأخير انجام ميگيرد .در يك نامهاي به نظرم
در سال  ۹۳يا  ۹۴يكي از مسوولين عاليرتبه 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 -اليحهاي داريم
تنظي��م ميكنيم كه تا چند ماه ديگ��ر اين اليحه به
مجلس خواهد رفت.
به من گزارش دادند كه االن چهار س��ال از آن وقت
ميگذرد ،هنوز اين اليحه به مجلس نرفته! اينها تأخير
است ،اينها تعلل است .آن بخشهايي كه خوب كار
كردهاند بايد تشويق بشوند[ ،به] آن بخشهايي كه
تأخير داشتهاند بايس��تي تذكر داده بشود ،بنده هم
تذكر دادهام؛ اين حرفه��ا را آن وقتي بنده در مجمع
عموم��ي و در مقابل آحاد وس��يع مردم ميگويم كه
بارها بهطور خصوصي به خود حضرات تذكر دادهايم.
اينها بايد به بخشهايي 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 واقعاً اجابت كردند .ما اطالع داريم كه
خود مردم در مراجعاتشان به فروشگاهها -بسياري از

مردم -مطالبه جنس ايران��ي و كاالي ايراني كردند؛
مشابه خارجياش را آوردند ،قبول نكردند؛ يعني كار
پيشرفت كرد .اما اگر بخواهيم بگوييم بهطور كامل به
آن عمل شد ،نه ،اين را من نميتوانم بگويم ،گزارشها
بر خالف اين است.
بنابراين آن ش��عا ِر 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 بخشهاي مختلفي تحول ايجاد خواهد شد؛ اگر
رونق توليد وجود داشته باشد ،هم تأثير ميگذارد در
اش��تغال ،هم تأثير ميگذارد در كم كردن تورم ،هم
حتي تاثير ميگذارد در وضع توازن بودجه ،هم تأثير
ميگذارد در باال رفتن ارزش پول ملي .ببينيد ،اينها
همه مشكالت مهم اقتصادي ما است .صاحبنظران و
كساني كه مطلع از مسائل اقتصادي هستند ،تصديق
ميكنند ،تأييد ميكنند كه اگر توليد در كشور رونق
پيدا بكند ،مسلماً 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 ميشناختيم افرادي را
كه پول داشتند ،امكانات داشتند ،ميتوانستند اين
پول را بگذارند در بانك و از منافعش سالها بيدردسر
استفاده كنند[ ،اما] اين كار را نكردند[ ،بلكه] پول را
بردند در مساله توليد و گفتند ميخواهيم كشور پيش
برود .اينها پيش خدا اجر دارند؛ اين كس��اني كه اين
جور عمل ميكنند ،پيش خ��داي متعال اجر دارند.
بايستي به توليدكننده كمك بشود ،به سرمايهگذار
كمك بشود ،به فعال اقتصادي بايد كمك بشود -فعال
اقتصادي سالم -به كسي كه براي كشور ثروتآفريني
ميكند بايد كمك بشود ،در بهبود فضاي كسب و كار
بايستي حتماً تالش بشود؛ با قوانين الزم ،با روشها
و رويههاي الزم.
يك شرط ديگر هم اين اس��ت كه از سوءاستفادهها
غفل��ت نش��ود .بعضيه��ا سوءاس��تفاده كردن��د؛
سوءاستفاده ميكنند؛ سوءاستفادهچي وجود دارد؛
انواع و اقسامي هم [دارد]؛ اين ابتكار ايراني ،اين ذهن
مبتكر ايراني همين جور كه در كارهاي خوب به درد
ميخورد ،در شيطنت هم گاهي اوقات همين ابتكارها
به وجود ميآي��د؛ يك روشهاي عجي��ب و غريبي
را براي سوءاستفاده انس��ان ميبيند و در گزارشها
مشاهده ميكند .خب ،مس��وولين بايست مراقبت
كنند؛ هم قوه مجريه ،هم قوه قضاييه؛ دستگاههاي
ناظر بايست مراقبت كنند؛ من اين را به رييسجمهور
محترم گفتم .ايش��ان در اظهار عمومي گفتند كه ما
ميخواهيم كارخانههاي فالن جا را بفروش��يم؛ من
گفتم مراقب باش��يد؛ [چون] طرف ميآيد كارخانه
را از شما ميخرد؛ نه به قصد اينكه كار را ادامه بدهد و
توليد را ادامه بدهد؛ كارخانه را ميخرد ،ماشينآالت را
ميفروشد ،زمين را هم برج درست ميكند ،كارگرها
را هم بيرون ميكند .مراقب يك چنين افرادي بايد
بود ،مراقب اين سوءاستفادهكنها بايد بود.
طرف ميآيد بانك ايجاد ميكند با استفاده از اجازه
توس��عه بانكها -كه يكي از كاره��اي غلطي كه در
ن طور
كشور شد اين اس��ت كه اجازه ميدهند همي 
پشت س��ر هم بانك به وجود بيايد -پولهاي مردم
را جمع ميكنند ،بعد ش��ركتهاي صوري درس��ت
ميكنند ،پوله��اي مردم را به عن��وان قرض ،وام و
تسهيالت بانكي به شركتهاي خودشان ميدهند،
جيب خودش��ان را پُر ميكنند ،از اي��ن كارها دارند
ميكنند ،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
ميشود ،مشكل تورم حل ميش��ود ،مشكل فقر در
طبقات ضعيف حل ميشود ،معضل نظام بانكي حل
ميشود ،مس��اله ارزش پول ملي حل ميشود ،حتي
مساله كسري بودجه دولت با رونق توليد حل ميشود؛
اينها را ميتواند از اين طريق حل كند .بنابراين مساله،
مساله مهمي است.
تولي��د هم كه م��ا ميگوييم ،فقط تولي��د صنعتي را
نميگوييم؛ توليد صنعتي ،توليد كشاورزي ،دامداري،
صنايع بزرگ ،صنايع متوسط ،صنايع كوچك ،حتي
صنايع دستي ،حتي صنايع خانگي ،حتي تربيت دام
چند دام در خانههايروستايي -كه خوداين به مراتبكمك خواهد كرد به گسترش رفاه عمومي در جوامع.
اينها را بايد بنش��ينند برنامهريزي كنند؛ البته سهم
صنايع دانشبنيان خيلي زياد است ،بايد توجه بشود.
از واردات بيروي��ه باي��د جلوگيري بش��ود .يكي از
بخشهاي مهم و بندهاي مهم اقتصاد مقاومتي كه
ما مطرح كرديم و دايم ديگران -دوستان؛ مسوولين
و غيرمسوولين -مرتباً از اقتصاد مقاومتي دم ميزنند
و ش��عار ميدهند و توضيح ميدهند ،همين مساله
توليد داخلي اس��ت؛ و ش��رط رونق تولي��د داخلي،
كنترل واردات بيرويه است .حاال به من گزارش داده
ميشود كه ما داريم براي اقتصاد مقاومتي اين كارها
را [ميكنيم] ،اين برنامهها را چيدهايم و داريم انجام
ميدهيم؛ بسيار خوب ،مطمئناً اين گزارشها مطابق
با واقع اس��ت ،يعني كار را كرده اند؛ اما تحقق عملي
پيدا نكرده ،دليلش اين اس��ت ك��ه واردات ميآيد،
انسان ميبيند بازار پُر از واردات است؛ توليد داخلي
را به شكست ميكشانند .چيزي كه در داخل توليد
ميشود ،از خارج وارد ميكنند؛ اين موجب ميشود
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 ميكنم كه
دس��تگاههاي دولتي متمركز بشوند امسال در رونق
بخشيدن به توليد و اگر مقرراتي الزم دارد ،از مجلس
بخواهند كه مجلس اقدام كند ،اگر در بخشهايي به
حضور قوه قضاييه و دس��تگاههاي نظارتي ديگر نياز
هس��ت ،از آنها بخواهند -در همين جلسهاي كه ما
گفتيم ،آقايان دور هم جمع ميش��وند؛ [جلسهي]
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 نشاندهنده
اين اس��ت كه نياز به تبيين وجود دارد و آمادگي در
كل كش��ور بهخصوص در بين جوانها هست؛ از اين
آمادگي حداكثر اس��تفاده را مس��وولين كشور بايد
بكنند .عرض من اين است كه جوانها بايد شانهشان
را زير بار مسووليتهاي دشوار كوچك و بزرگ بدهند؛
عالج مشكالت كشور اين است .ما در گام دوم انقالب
بايستي حركت كشور را بر دوش جوانها قرار بدهيم
همچنان كه در گام اول در دوره انقالب هم هدايت را
امام ميكرد اما حركت را و موتور پيشرفت را جوانان
روشن ميكردند ،حركت را آنها به وجود ميآوردند.
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 ميدهيد؛ [هزينهي] امروز ملت
ايران و جوانان ما ،هزينه رس��يدن به استقالل كامل
در جهات مختلف -و به عزت ملي و به جامعه اسالمياست؛ نسلهاي بعد ،از اين دستآورد شما استفاده
خواهند كرد؛ همچنان ك��ه يك روز جوانها ،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 خانوادهها هزينه دفاع از كشور را دادند
و امروز شما در امنيت داريد زندگي ميكنيد؛ امروز
هم شما بايد هزينه ايس��تادگي در مقابل دشمن را
بدهيد تا نسلهاي آينده انشاءاهلل از دستآورد شما
استفاده كنند.
عرض من اين است كه آنچه در گام دوم انقالب بايد
اتفاق بيفتد ،اوالً شناختن و جدي گرفتن داشتههاي
خود [است]؛ داشتههاي خودمان را بايستي بشناسيم
و آنها را جدي بگيريم؛ مزيتهاي خود ،ظرفيتهاي
خود ،مزيتهاي كشور ،ظرفيتهاي 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 ،آفتها را بشناس��يم ،فسادها را
بشناسيم ،راههاي رخنه دش��من را بشناسيم و در
مقابل آنها بهطور جدي ايس��تادگي كنيم .امروز گام
دوم انقالب اين است :شناختن ظرفيتها و مزيتها
و اس��تفاده از آنها ،و ش��ناختن فس��ادها و رخنهها و
كمبودها و مشكلها و سينه س��پر كردن براي حل
آنها .به اين توجه كنيد كه غرب و آمريكا به اين نتيجه
رسيدهاند كه اگر ملت ايران يك چيزي را اراده كند،
حتما به دست خواهد آورد؛ به اين نتيجه رسيدهاند
كه با اراده ملي ملت ايران نميش��ود مبارزه كرد؛ اگر
[ملت ايران] اراده كردند ،مانعتراشي و سنگاندازي
فايدهاي نخواهد كرد .چه كار ميكنند؟ به اين نتيجه
رسيدهاند كه بايستي كاري كنند كه ملت ايران اراده
نكند ،ارادهاش ضعيف بش��ود؛ در فكر اين هس��تند.
امروز در دنيا ميلياردها پول دارد خرج ميشود براي
اينكه در اعتقادات سياس��ي و ديني جوانان ما رخنه
ايجاد كنند تا اراده حركت ،اراده قيام در اينها از بين
ب��رود؛ ميخواهند 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؛
ميدانند كه اگر اين اراده ش��كل گرفت ،بدون ترديد
تحقق پيدا خواهد كرد .البته قبلها و س��الها پيش
هم اين كار را انج��ام دادهاند؛ در دوران رژيم طاغوت
به جامعه جوان كشور اين جور تفهيم ميكردند كه
اگر ميخواهيد به تمدن و پيشرفت برسيد بايد دين
را كن��ار بگذاريد؛ ميگفتند دين و دينداري و ايمان
ديني با علم و پيشرفت و مانند اينها نميسازد.
امروز بيايند چشمهاي كورشان را باز كنند ،ببينند كه
بهترين صنايع ما ،پيشرفتهترين صنايع بزرگ ما كه
در رقابت با كشورهاي درج ه يك دنيا در صدر فهرست
قرار داريم ،به وس��يله جوانهاي دعاي كميلخوان
و نمازش��بخوان دارد پيشرفت ميكند؛ جوانهاي
اهل اعتكاف ،جوانهاي اهل دعاي ندبه ،جوانهاي
متدين .ما در بحثهاي صنايع پيشرفته امروز دنيا،
در نانو ،در هستهاي ،در موشكي ،در فناوري زيستي
و در بقيه فنون پيش��رفته دنيا ،امروز ما در رقمهاي
باال ق��رار داريم ،در صفوف مقدم ق��رار داريم؛ عمده
كساني كه اين كارها را ميكنند ،جوانهاي متدين
كه ما از نزديك با خيلي از اينها آشنا هستيم ،هستند.
جوانها در ميدان عل��م ،در ميدان فكر و معرفت ،در
ميدان سياس��ت ،در مي��دان كار بايد تالش خود را
مضاعف كنند؛ جوانها به مسائل فرعي و حاشيهها
نپردازند؛ به مسائل اختالفافكن نپردازند؛ وحدت را،
حركت متمركز را ،حركتهاي مومنانه و مجاهدانه را،
جوانها دنبال كنند؛ در همين بخشهايي كه گفته
شد ،مرزهاي با دشمن را پُررنگ كنند؛ اما با خودي،
با نيروهاي داخلي ،به اندك اختالف س��ليقهاي مرز
ايجاد نكنند.
همان طور كه امام فرمودند ،هر چه فرياد دارند بر س ِر
دشمنان و بر س ِر آمريكا بكشند .دولت و مجلس و قوه
قضايي ه و ديگران هم هر چه ميتوانند به جوانهاي
كش��ور كمك كنند براي اين پيشرفت .و من به شما
عرض بكنم -همچنان كه بارها گفتهايم -به فضل الهي
فرداي اين كشور بسيار بسيار بهتر از امرو ِز ما خواهد
بود؛ به توفيق الهي و انشاءاهلل.
پروردگارا! به حق محم��د و آلمحمد آنچه گفتيم و
آنچه انجام ميدهيم ،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 بقيهاهلل (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 رحمهاهلل و بركاته

بقيهازصفحه8
سال جديد ،سال توليد ،تالش
و اشتغال براي جوانان است

ممكن اس��ت كسي بپرس��د كه اين تحريمها و
مش��كالت تا كي ادامه دارد؟ م��ن ميخواهم به
عرضملتايرانبرسانمكهمشكالتازبدخواهان
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 منسجمتر خواهد شد ،زودتر به
يأس و پشيماني ميرسد .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 ،شركتهاي دانشبنيان را توسعه داديم و
توليدمان را گسترش داديم ،صادراتمان را اضافه
كرديم ،وقتي دشمن ببيند كه او از تحريم ضرر
ميكند و ما نفع ميبريم ،آن روز ،روز پايان تحريم
خواهد بود .دش��من فكر ميكرد در اين تحريم
همه دنيا و متحدانش در كنار او ميايس��تند ،اما
ديديم تمام كش��ورها به استثناء چند كشور در
كنارملتايرانايستادند؛تماممجامعبينالمللي
از س��ازمان ملل تا ش��وراي امنيت تا آژانس و تا
دادگاهه��اي بينالمللي ،هم��ه و همه ،حق را به
ملت ايران دادند ».رييسجمهوري 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 پيمانمان ايستادهايم .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
تصميمگيريهاي 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��گاهها كه م��ا را در انرژي خودكفا
كردند؛ همه تالشگران در آب و برق و كشاورزي،
راه و راهآهن ،صنعت و معدن و در ساير قسمتها
كه همه توان خود را بهكار گرفتند؛ ما در برابر آنها
تواضع ميكنيم .و خواهش و خواست ما در سال
نو ،تالش مضاعف اس��ت .ترديد نكنيد با تالش
مضاعف ،ما به پيروزي ميرسيم و ما از مشكالت
عبور خواهيم ك��رد .دول��ت برنامههاي 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
حقوقبگيران 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 آنهاييكهميخواهنداز فضاي تحريمبهنفع
شخصي خودشان استفاده كنند و سود ببرند ،در
برابر آنها بايد بايس��تيم؛ آنها يك اقليت ناچيزي
هستند ».روحاني با اشاره به تالشهاي دولت در
سال 97و چشمانداز برنامههاي سال آينده گفت:
«من در سالي كه گذشت به ۱۰استان سفر كردم
و در تمام  ۱۰سفر استانيام ،نشاط ،هوشياري و
آگاهي م��ردم ،افتتاح صدها پروژه در يك روز در
هر استان ،تقريباً  ۵ ،۴تا  ۱۰هزار ميليارد تومان
طرح افتتاح شد و بيش از اين مقدار ،تفاهم نامهها
و توافقنامههاامضاء شد.عملاستانها ،مسووالن
و مردم ،به معناي ت�لاش و بياثر كردن تحريم
است ،امضاء تفاهم نامهها 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
ودرماني،ازطريقموبايلهوشمنديكهدردست
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 بهكار خواهيم برد .سال
جديد ،سال مهار تورم ،متعادل كردن قيمت ارز
و سال دوستي بيشتر با همه همسايگانمان است.
خوش��حالم در  ۱۲س��فري كه در سال گذشته
به خارج از كش��ور داش��تم ،اولين س��فرهايم از
همسايگانشروعشد:ازتركمنستانوآذربايجان،
و آخرين سفرهايم نيز با همسايگان پايان يافت:
روسيه و عراق .در هر جا وقتي نماينده ملت بزرگ
ايران و خادم ش��ما حضور مييافت ،احترام را از
سوي مردم و مس��ووالن ميديد .اين به معناي
ناكامي تحريمگران است و اين به معناي ناكامي
آنهايي است كه امروز ميخواستند شكست ما را
ببينند ».او تاكيد كرد« :سال جديد ،سالي است
كه ما مس��يرمان را به س��وي آرمانها و اهداف
بلندمان در كنار هم ادامه ميدهيم .س��ال ياري
همديگر اس��ت و به جاي اينكه مچگيري كنيم،
دستگيري كنيم .دس��ت در دست هم دهيم و
در برابر آنهايي كه ميخواهند ملت ما را بشكنند،
عظمت و عزت ملتم��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
زندگيمان را بهاري فرما.
خدايا ذهن ،فكر و زبان ما را از خش��ونت ،ايجاد
تفرقه و عيبجويي 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
خودتقرارده،تامنويارانوهمكارانمان،بتوانيم
خادم خوبي براي مردم عزيز باشيم؛ آراء مردم را
به خوبي پاس داريم و منافع كشور و ملتمان را
حراس��ت كنيم و اين نخواهد شد مگر با لطف و
عنايت تواي خداي بزرگ م��ا .يا ُمح ِول الْح ْو ِل و
سن الْحال
أْال ْح ِ
أح ِ
وال ح ِو ْل حالنا إِلي ْ
والسالم عليكم و رحمهاهلل و بركاته».

اخبار
تضمين امنيت منازل
با گجتهاي هوشمند

س�ينت| يكي ديگر از گجتهاي هوش��مند
خانگي كه به تازگي مورد اس��تقبال بينظيري
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 دربهاي
ورودي منزل افراد نصب ش��ده و قابليت اتصال
به گوشيهاي 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 قفلهاي هوشمند
همچنين بدون نياز به كليد ،تنها با اثر انگشت يا
سيستمفناوريتشخيصچهرههوشمنديااحراز
هويت بيومتريك باز و بس��ته ميشود بنابراين
احتمال نفوذ و ورود هرگونه فرد ناشناسي به خانه
راغيرممكنميكند.
البته تنها س��رقت دزدان نيست كه امنيت خانه
مردم را تهديد ميكند ،بلكه آتش سوزي ،انتشار
گاز مونوكسيد كربن و حتي سوءاستفاده هكرها
و مجرمان سايبري از ش��بكه اينترنت بيسيم
وايفاي نيز امنيت خانه مردم را بهش��دت تحت
تأثيرقرارميدهد.بنابراينيكيديگرازگجتهاي
هوش��مند خانگي كه بهمنظور تأمين امنيت و
سالمت خانه كاربران مورد استفاده قرار ميگيرد،
ترموستاتوسيستماطفايحريقهوشمنداست
كههنگامافزايشدمايناگهانيوبويدودوآتش،
روشنوفعالسازيشدهوازتخريبخانهووسايل
خانه كاربران جلوگيري به عمل ميآورد.

حذف قابليت آزاردهنده
واتسآپ

فايومك|واتساپيكيازقابليتهايآزاردهنده
مربوط به تشكيل گروههاي 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 ،ميتوانست 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 ميشد .واتسآپ اعالم كرده
اين وضعيت را تغيير خواهد داد تا مش��خص شود
چه افرادي ميتوانند 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��تهبندي در اين زمينه اعمال ميشود و
كاربران واتسآپ ميتوانند سه گزينه هيچكس،
افراد موجود در فهرست تماس و همگان را انتخاب
كنند .در صورت اعمال محدوديت تنها ارس��ال
لينكدعوتبهعضويتممكناستواينلينكدر
صورتعدماستفادهبعداز ۷۲ساعتازكارميافتد.
تنظيماتمربوطهازطريقمسيرتنظيمات،حساب
شخصي،حريمشخصيوگروههادردسترساست.
قرار اس��ت اين خدمات ظرف چند هفته آينده در
دسترس همه كاربران واتسآپ قرار بگيرد.

پارچهايكه الكتريسيته توليد
ميكند

پيس�يورلد | دو شركت يك چادر كمپينگ
اب��داع كردهاند كه ن��ور خورش��يد را جمعآوري
ميكند .پارچه اين چادر  ۱۲۰وات الكتريس��يته
به ازاي ه��ر مترمرب��ع توليد ميكند .ش��ركت
ن��روژي  Trapon Solarبا همكاري ش��ركت
سوئدي Midsummer ABنخستين پارچه
چادر كمپينگ دنيا را ابداع كردهاند كه ميتواند
انرژي خورش��يد را جم��عآوري كند .ش��ركت
 Midsummerسلولهاي خورشيدي سبك و
نازك توليد ميكند .اين سلولها روي پارچههاي
چادر كمپينگ لمينيت ش��دهاند .اين پارچه در
ش��ركت Trapon Solarتوليد ميش��ود .اين
سلولها س��بك هس��تند و وزن چادر را افزايش
نميدهند .اين پارچه مخصوص حدود  ۱۲۰وات
الكتريسيته به ازاي هر مترمربع توليد ميكند.

گوگل داپلكس با گوشيهاي
بيشتري سازگار ميشود

ورج| گوگل قصد دارد خدمات داپلكس خود را از
طريق گوشيهاي هوشمند بيشتري در دسترس
عالقهمندان قرار دهد تا كاربران بتوانند فرآيند رزرو
رستوران را بهطور خودكار انجام دهند.
اين خدم��ات ه��وش مصنوع��ي ابت��دا از طريق
گوشيهاي پيكسل  ۳و پيكسل  ۳ايكس ال در ماه
دسامبرعرضهشد.سپسازماهمارستماميكاربران
گوشيهايپيكسلتوانستندازآنبهرهمندشوند.در
ادامه ،گوگل اعالم كرده خدمات يادشده را در اختيار
كاربران تمامي گوشيهاي اندرويدي واي او اس قرار
ميدهد.كاربرانميگويندداپلكسازطريقگوشي
گالكسياس ۱۰پالسدردسترسقرارگرفتهاست.
گوگل قب ً
ال اعالم كرده بود خدمات يادشده با نسخه
 ۵سيستم عامل اندرويد و نس��خههاي بعد از آن و
همينطورتماميآيفونهايمجهزبهنرمافزارگوگل
اسيستنت سازگاري دارد .اين خدمات كه به گوشي
امكانميدهدبهطورخودكاربارستورانمدنظركاربر
تماس گرفته و زماني را براي صرف شام ذخيره كند،
فع ً
ال تنها در ۴۳ايالت امريكا در دس��ترس است ،اما
قراراستدرآيندهدربرخينقاطديگراينكشورهم
قابلاستفادهباشد.گوگلداپلكسازهوشمصنوعي
بسيار پيشرفتهاي برخوردار است و صداي پخش
شده از آن در زمان تماس با رستورانهاي مختلف
تا بدان حد با صداي انسان شباهت دارد كه معموالً
متصديانرستورانهامتوجهنميشوندتماسگيرنده
ماشينبودهياانسان.
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دانش و فن

نقش پررنگ فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي در اطالعرساني و امداد

بهرهگيري از فناوري براي نجات انسانها در بالياي طبيعي

گروه دانش و فن مرجان محمدي|
روزه��اي پاياني س��ال  97خبرهاي 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 ميبردند،مناطق
شمالي كشور دچار سيل شد ،سيلي كه خسارتهاي
زيادي را به مردم تحميل كرد،در حالي كه هنوز برخي
مردم و مس��افران نوروزي در شوك به سر ميبردند
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��بكههاي اجتماعي نقش بسزايي
در اطالعرساني داش��تند بهطوريكه هنوز دقايقي
از سيل خروشان ش��يراز نگذشته بود كه تصاوير اين
بالي طبيعي در ش��بكههاي اجتماع��ي قرار گرفت
بهطوريكه اينشبكهها سريعتر از بخشهاي مختلف
خبري ،تصاوير و اخبار س��يل را مخابره ميكردند ،از
سوي ديگر بسياري از كاربران با حضور در شبكههاي
اجتماع��ي آمادگي خود را ب��راي امداد رس��اني به
سيلزدهها اعالم كردند.
به جرات ميتوان گفت در بين شبكههاي 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 ساختهاي ارتباطي خود
را از دست دادند ،در برخي مناطق نهتنها 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 ميكنند كه در برخي
مناطق سيلزده به خصوص استان لرستان و برخي
روستاها و شهرهاي اين استان از جمله پلدختر اوضاع
ارتباطي مناسب نيست و نهتنها 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 تالشهاي صورت
گرفته ارتباط در همه شهرهاي استان لرستان برقرار
ش��ده و در پلدختر نس��ل دوم و پيامكها فعال شده
است،گفت : :وضعيت ارتباطات در پلدختر عادي شده
و ظرفيت آن تا  ۴برابر 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  4تلفن
همراه نيز آغاز به كار كرده و بالن اينترنتي در پلدختر

رويداد

حذف اشياي زائد از ويدئوها
درنسخهجديد افترافكت

ورج| نرمافزار ويرايش ويدئ��وي افترافكت از جمله
محصوالتمحبوبشركتادوباستكهدرنسخهتازه
آن امكان حذف اشياي زائد و مزاحم از تصاوير ويدئويي
گنجانده شده است.
تدوينگرانبااستفادهازاينقابليتبهراحتيميتوانند
اشيا و لوازمي كه در ويدئوهاي مختلف زائد تشخيص
ميدهند از آنها حذف كنند.
افزودن اين خدمات به افترافكت ادوب با اس��تفاده از
فناوري هوش مصنوعي  senseiممكن شده است .تا
پيشازاينانجامچنينكاريبادستكاريفريمبهفريم
تصاويرويدئوييممكنبودكهكاريوقتگير،پرهزينه
و غيردقيق محسوب ميشد.
فناوري يادشده با ردگيري و تعقيب شيء انتخاب شده
براي حذف از ويدئ��و آن را بهطور كامل از قاب تصوير
حذف ميكند ،حتي اگر شيء يادشده بهطور مرتب در
ويدئو جابهجا شود .ادوب از سال  ۲۰۱۷از برنامهريزي
براي ارايه اين خدمات خب��ر داده و حتي آن را بهطور
آزمايشي عرضه كرده بود.
البته ادوب امكانات ديگري را هم به نرمافزار افترافكت
اضافه كرده كه به خصوص براي اس��تفاده سازندگان
كليپهاي بص��ري و كوتاه مفيد اس��ت .اين امكانات
كه با اس��تفاده از هوش مصنوعي به افترافكت اضافه
ش��دهاند ،س��ازماندهي و مرتبس��ازي تصاوير مورد
اس��تفاده در كليپها را بر مبناي آهنگ خوانده شده
سادهترميكنند.

نصب شده است .وزير ارتباطات بيان كرد :برنامهريزي
كوتاهمدت از س��وي وزارت ارتباطات براي بازسازي
تجهيزات از بين رفته در نظر گرفته شده است.
آذري جهرمي با بيان اينكه اساسيترين زيرساختها،
زيرساخت بانكي است ،تصريح كرد :اولويت ما ايجاد
فعاليت بانكي است كه پست بانك و بانك انصار فعال
شدهاند ،با هماهنگي شركت پارسيان  ۵۰۰دستگاه
پوز براي تجارت الكترونيك به اين مناطق ارسال شده
اس��ت .وي افزود :خط تلفن جديد براي تماسهاي
اضطراري مانندپليس ونيروهاي انتظامي ،بيمارستان
و اورژانس راهاندازي شده است.آذري جهرمي تاكيد
كرد :ارايه خدم��ات رايگان به م��ردم تمديد و ادامه
مييابد .وي با بيان اينكه حجم تخريبهاي صورت
گرفته غيرقابل باور است ،خاطرنشان كرد :به صورت
تصادفي از برخي مناطق آسيب ديده بازديد كرديم
اگرچه گاليههايي بود اما مردم برخورد خوبي داشتند.
وزير ارتباطات گفت :خس��ارت س��يلهاي اخير به
سيس��تم ارتباطي كش��ور ح��دود  ۱,۵۰۰ميليارد

هوشمصنوعيو امنيت
كنسرتهايموسيقي

انگجت| بسياري از كارشناس��ان فعال در حوزه امنيت
سايبريبراينباورندكهفناوريهوشمصنوعيقادراست
كمكبسزاييبهتأمينامنيتبرگزاريرويدادهايمختلف
نظيركنسرتهايموسيقيكند.
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 ،جنجالهاي بسياري به راه انداخت و تعداد
زياديازمنتقداننحوهبرگزاريو تأمينامنيتكنسرتو
اماكن عمومي به خصوص فضاهاي تفريحي را زير سوال
بردهوبهچالشكشاندند.برخيازكارشناسانومتخصصان
فعالدرحوزهفناوريحاالبهتازگيدريافتهواعالمكردهاند
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
رويدادهاييكندوخيالتماميشركتكنندگانآنهارانيز
راحتوآسودهسازد.آنهابراينباورندكههوشمصنوعيو
احرازهويتبيومتريكباتشخيصچهرههوشمنديكايك
شركتكنندگان و افرادي كه در كنسرت ثبت نام كرده و
اقدامبهتهيهبليتكردهاند،ميتواندتماميسوابقمثبتو
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
مختلفجلوگيريبهعملبياورند.

تومان و به پلدختر حدود  ۳۰۰تا  ۳۵۰ميليارد تومان
برآورد ميش��ود .در اين خصوص بسياري از كاربران
در ش��بكههاي 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 ميرس��د دراي��ران نيز همانند
برخي از كشورهاي بالخيز از جمله ژاپن بايد فناوري
و تكنولوژي در اختيار كاربران به گونهاي باشد كه در
زمان بروز حادثه بتوانند ااز اين فناوري استفاده كنند
تا نجات يابند به گونهاي كه در بررسي سيستمهاي
جهاني اطالعرس��اني فجايع طبيعي نشان ميدهد،
روش پيامكي در كشورهاي پيشرفته تقريبا منسوخ
شده است .امروزه هنگام وقوع خطر ،به جاي ارسال
پيامك روي گوش��يهاي موبايل از آالرم اس��تفاده
ميش��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 اطالعرساني فجايع طبيعي

كشف ۳۶شكاف امنيتي
در اينترنت «»LTE

ديليمي�ل| محققان در كره جنوبي ۳۶شكاف امنيتي
جديد در استاندارد اينترنتي «التياي » كشف كردهاند.
يكيازاينشكافهابههكرهااجازهميدهداتصالكاربربه
شبكهاينترنتراقطعكنند.
با وجود آنكه مدت زيادي از ارايه استاندارد اينترنتي LTE
ميگذرد،كارشناسانامنيتسايبريهمچنانشكافهاي
امنيتيدرآنكشفميكنند.درهمينراستامحقانامنيت
سايبريكرهجنوبي۳۶شكافامنيتيدراستاندارداينترنتي
LTEكشفكردهاندكههكرهاباسوءاستفادهازآنهاميتوانند
به دستگاه كاربر دسترسي يابند .محققان انستيتو علوم و
فناوري پيشرفته كره جنوبي براي كشف اين اختالالت از
روش«» fuzzingاستفادهكردهاند.دراينروشبابررسي
مقاديرانبوهيازاطالعاتيا fuzzشكافهايامنيتيرصد
ميشود.بهطوردقيقترمحققانازيكابزاربهنامLTEfuzz
برايكشفشكافهايمربوطبهشبكههاي LTEاستفاده
كردند.اينابزاربهطورموفقيتآميز۳۶شكافامنيتيجديد
را در طراحي و اجراي  LTEدر حاملهاي مخابراتي رصد
كرد .اين شكافها به هكرها اجازه ميدهد اتصال كاربر به
شبكهاينترنتراقطعكنند،ياشكافديگريپيامكهاي
جعليارسالميكند.شكافسومكهشايدنگرانكنندهترين
موردامنيتيباشد،بههكرهااجازهميدهدتامكالماتكاربر
را استراق س��مع كنند .طبق اين پژوهش اين اختالالت
امنيتي بر اساس فاكتورهاي مختلفي شكل ميگيرد .به
عنوانمثال ممكناستقطعات سختافزاريحاملهاي
مخابراتيدچارشكافهايامنيتيمختلفيباشند.

كاربر

يكند
قيمت اينترنتدر سالجاري تغيير نم 
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 واقعاً قيمت
اينترنت در ايران در مقياس جهاني گران است يا خير
گفت:درمقياسجهانيايرانارزانترينقيمتاينترنت
را دارد .بنابراين قيمت اينترنت ايران ،ارزانتر از ميانگين
جهانيهمدرحوزهاينترنتثابتوهمدرحوزهاينترنت
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
معتقدندكهقيمتاينترنتدرايرانگراناست،درمقابل
اپراتورها با توجه به هزينههاي باالي سرمايهگذاري و
نگهداري معتقدند كه قيمت اينترن��ت در ايران ارزان
اس��ت .فالح ادامه داد :بر اين اس��اس يك عدم توازني

ميان خواس��تههاي كاربران اينترنت و ارايهدهندگان
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 نقطهنظر بررسيهاي اقتصادي ،قيمت اينترنت در
ايران با توجه به فضاي رقابتي حاكم ميان اپراتورها ،باال
نيستچراكهمث ً
الدرحوزهموبايلاپراتورهاميتوانندهر
گيگابيت بر ثانيه را حسب مصوبات تا ۴۰هزار تومان به
فروش برسانند .اين در حالي است كه در راستاي فضاي
رقابتي ميانگين قيمت ه��ر گيگابيت بر ثانيه  ۳.۵تا ۴
تومان است .در حوزه اينترنت ثابت كه قيمت بهمراتب
پايينتر هم هست .وي افزود :با مصوبه ۲۶۶كميسيون
تنظيم مقررات ارتباطات كه تأكيد دارد ارايهكنندگان
خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت ثابت از طريق
فناوريهاي س��يمي (اعم از سيم مس��ي و فيبر) بايد
جداول تعرفهاي خود را مبتني بر س��رعت و بهصورت
غيرحجمي ( )Connection basedتنظيم كنند
وضعيت بهتر هم ش��ده است و مردم باكيفيت بهتري

س��رويسهاي خود را در اختيار ميگيرند .فالح ادامه
داد :تمام ت�لاش وزارت ارتباطات و س��ازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي به عن��وان رگوالتوري يا
مقررات گذر اين اس��ت كه قيمته��اي ارايه خدمات
اينترنت توس��ط اپراتورها ازآنچه اكنون ارايه ميشود
باالتر نرود .در همين راس��تا همه هدف ما اين است كه
هزينههاي اپراتورها را كاه��ش دهيم .وقتي هزينهها
كاهش پي��دا كند ،ميتوان 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 وعدهاي را نميتوانم بدهم ،بااينحال هماكنون
تمام سعي و توانمان كه آقاي جهرمي هم روي آن تأكيد
دارند اين است كه در شرايط فعلي ،خدماتي كه به مردم
ميشود باقيمتي متناسب باشد .فالح در ادامه درباره
برنامههاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
براي تحقق وعده دستيابي به تكنولوژي  ۵Gدر سال
جاري گفت :هدفگ��ذاري كه در دنيا براي تكنولوژي
 ۵Gتعيين كردهاند تجاريس��ازي و بهرهبرداري انبوه
آن در سال  ۲۰۲۰است .آقاي وزير هم حركت به سمت

در پايگاه خبري خود با اشاره به بارندگيهاي شديد
اخير در ايران نوشته است :سيل در استانهاي شمالي
و جنوبي ايران تاكنون بيش از  ۲۰قرباني گرفته است
و انتظ��ار ميرود در روزهاي پي��ش رو نيز با توجه به
بارندگيهاي ش��ديد ،برخي از قس��متهاي ايران و
افغانستان درگير سيل باشند .بالياي طبيعي همواره
موجب خسارتهاي سنگيني شدهاند و تنها منحصر
به ايران نيس��تند .طبق برآورد سازمان ملل در سال
 ۲۰۱۷به دليل زلزله ،سيل و رانش زمين زندگي ۴۴۵
ميليون نفر در س��طح جهان تحت تأثير قرار گرفته
اس��ت و  ۸۰۰۰نفر جان خود را از دست دادهاند .اين
باليا در آن سال  ۱۳۹ميليارد دالر به اقتصاد جهاني
آسيب زدهاند.
در ش��رايطي ك��ه در روزهاي اخير س��تاد مديريت
بحران اقدام به ارسال هشدارها و توصيههاي ايمني
از طريق پيامك به ش��هروندان كرده اس��ت ،بررسي
تجربه كشورهاي جهان در مقابله با اينگونه حوادث
نشان ميدهد كه روش پيامكي تقريباً در بسياري از

كشورهاي پيشرفته كنار گذاشته شده است ،چرا كه
بسياري از شهروندان پيامكهاي خود را با تأخير چك
ميكنند يا آنها را اص ً
ال چك نميكنند و نيز اين روش
در بسياري از موارد توان هشدار دهي فوري را ندارد.
اواسط مرداد س��ال گذشته آتش سوزي گسترده در
جنگلهاي 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 گوشيهاي همراه زد.
آن طور كه در پايگاه خبري اين آژانس آمده است ،اين
سيستم هشدار كه از سوم اكتبر سال  ۲۰۱۸عملياتي
شده ،با موفقيت توانسته است با هشدار به شهروندان
در معرض خط��ر توفان «فلورانس» ،ت��ا حد زيادي
از خس��ارتها بكاهد .پيغام هشداري كه توسط اين
سيستم ارسال ميشود ،بالفاصله روي صفحه اصلي
تلفن همراهگيرنده قرار ميگيرد و شروع به لرزش يا
در حالت با صدا ش��روع به نواختن آهنگ هشدار در
گوشي مشترك ميكند.
اين هش��دارها به مدت  ۳۰دقيقه روي صفحه تلفن
همراه باقي ميمانند و قابليت قطع شدن ندارند .البته
احتماالً 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  ۲۲۵ميليون
گوش��ي امتحان شده است .اين سيستم كه كار روي
آن از سال  ۲۰۱۲آغاز شده بود ،توانايي ارسال هشدار
سريع به مشتركان امريكايي را در هر نقطهاي از اين
كشور و بر روي هر اپراتور تلفني دارد.
در ديگ��ر كش��ورها نيز از سيس��تمهاي مش��ابهي
بهرهگيري ميش��ود .بنا بر اعالم فايننش��يالتايمز،
دولت ژاپن براي ايجاد سيس��تم هشدار سريع زلزله
از طريق تلفن همراه يك ميلي��ارد دالر هزينه كرده
و اين پروژه پس از  ۱۵س��ال تحقيق عملياتي ش��ده
اس��ت .اكنون در زمان وقوع زلزله و سونامي با ارسال
آالرم به گوشيهاي شهروندان ژاپني از آنها خواسته
ميشود 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 ميبرند و به
نظر ميرسد شبكههاي اجتماعي و فناوري ميتوانند
در شرايط بحراني بالياي طبيعي نقش مهمي داشته
باشند.

حق انتخاب گوگل به كاربران اندرويدي
در اروپا

هكر ني�وز| گوگل بعد از متحمل ش��دن جريمه
 ۱.۷ميليارد دالري از س��وي كميس��يون اتحاديه
اروپا ،اعالم كرده كه از اين پس كاربران گوشيهاي
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�لام كردند كه گ��وگل قوانين و
مقررات تجارت منصفانه را رعايت نكرده و با وجود
جريمههاي قبلي آنها را زيرپا گذاش��ته اس��ت و از
موقعيت برتر خود بر س��اير ش��ركتهاي فعال در
ح��وزه فناوري سوءاس��تفاده كرده اس��ت ،گوگل
را ب��ه پرداخت ي��ك جريمه  ۱.۷ميلي��ارد دالري
مع��ادل  ۱.۴۹ميليارد يورو محك��وم كردند .حاال
اين غول تكنول��وژي به تازگي اعالم كرده اس��ت
كه كاربران گوش��يهاي اندرويدي در اروپا از اين
پس قادر خواهند ب��ود خود مرورگر اينترنتي خود
را انتخاب كنن��د و ديگر مجبور نخواهند بود حتماً
از مرورگ��ر اختصاصي گوگل ك��ه به صورت پيش
فرض و اجباري روي اين گوش��يها 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��يهاي اندرويدي و همچنين برخي ديگر از
اقدامات انحصارگرايانه خود كه به حذف و كاهش
اين تكنولوژي را براي امس��ال هدفگذاري كردهاند.
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 ۷۰۰و ۸۰۰مگاهرتز ميتواند
هزينههاي سرمايهگذارياپراتورهارابا توجهبه ظرفيت
پوشش ۵برابريتايكسومكاهشدهد؛بنابراينبالطبع
ما هم بايد به اين سمت برويم تا از باندهاي  ۷۰۰و ۸۰۰
استفاده كنيم .اين باندها در حال حاضر آزاد هستند و
صداوسيما هم از آن استفاده هم نميكند اص ً
ال لزومي
همندارداستفادهكندچونپخشصداوسيماديجيتال
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؛ آنهم 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 :بااينحال سازمان
صداوسيمامدعياستباندهايفركانسيمتعلقبهاين
سازمان اس��ت .درحالي كه هيچ نهادي اعم از دولتي و
خصوصي صاحب و مالك هيچ باندي نيست .ما مالك
نداريم تنها بهرهبردار طيف فركانس��ي داريم .ايرانسل

تدريجي محبوبيت س��اير رقباي آن ميانجاميد،
 ۵ميلي��ارد دالر جريمه ك��رد ك��ه از آن پس اين
غول تكنولوژي مجبور شد به كاربران گوشيهاي
مبتني بر سيستم عامل اندرويد حق انتخاب داده تا
بدينترتيب از اقدامات انحصارگرايانه خود بكاهد و
در راستاي خواسته اروپاييها كه بهشدت به رعايت
حقوق كاربرانشان متعهد و پايبند هستند ،اقدامات
الزم را انجام دهد.
البته الزم به ذكر است كه اين نخستينباري نيست
كه گوگل در اروپا به پرداخت جريمههاي سنگين
محكوم ميشود و بدينترتيب ،مبلغ جريمهاي كه
گوگل بايد به اتحاديه اروپا در اين خصوص بپردازد،
به مجموع  ۱۰ميليارد دالر ميرس��د كه همگي به
خاطر نقض قوانين آنتيتراست (،)Anti-trust
تجارت منصفانه و همچنين اقدامات انحصارگرايانه
صورت گرفته است و بدون شك اين شركت بزرگ
امريكايي را با خسارات هنگفتي مواجه ميسازد.
و همراه اول و س��اير اپراتورها هم اگ��ر باندهايي را در
اختياردارندتنهابهرهبردارآنهستندونميتوانندخودرا
مالكباندبنامند.معاونوزيرارتباطاتادامهداد:ازسوي
ديگر س��ازمان تنظيم به عنوان مدير طيف فركانسي،
نيازهاي صداوس��يما را هم برآورده ك��رده و ميكند 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
اختيارتوسعهشبكههاي ICTقراربگيرد.اگراينباندها
در آغاز ارتقاي نسل  ۴در اختيار اپراتورهاي موبايل بود
بالطبعميتوانستيمسرعتتوسعهدسترسيراتامناطق
دورافتاده و كمتر برخوردار و روستاها چند برابر كنيم و
اص ً
النيازنبودواردمباحث USOشويمومنابعيكهاالن
صرف ميشود صرف بهبود كيفيت ميشد.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
با تأكي��د بر اينكه اص� ً
لا قصدمان جدل و مناقش��ه با
صداوسيما نيست گفت :تالش داريم اين موضوع را بر
مبناي قانون حلوفصل كنيم بر همين اساسنامهاي
خطاب به رييسجمهور نوشتيم و ايشان هم نامه را به
ش��وراي عالي امنيت ملي ارجاع دادهاند و منتظريم تا
فرآيندهاي تصميمگيري طي شود تا بهترين تصميم
به نفع مردم گرفته شود.

بنگاهها
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رييس ستاد اجرايي فرمان امام(ره) خبر داد؛

بهصورت رايگان در اختيار مردم قرار داده اس��ت .وي
درباره كمكهاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)
درمناطقسيلزدهلرستانگفت:درزمينهتأميناقالم
ضروري  ۳۵هزار آب معدني ۶۵ ،هزار كنسرو ۵۰ ،هزار
بستهنانلواش،يكتنخرما ۶۰،هزارعددگوني۲،هزار
پتو ۲ ،تن شيرخشك ،روزانه  ۴هزار غذاي گرم ۴ ،هزار
بستهلوازمبهداشتيوتعدادموردنيازچادر،بيل،بادگير
و چكمه بين مردم سيلزده توزيع شد؛ همچنين فردا
يك هزار تن خوراك دام توزيع ميشود.

اع�زام  ۸۰۰جهادگ�ر ب�راي امدادرس�اني
به مناطق سيلزده
س��تاد اجرايي فرمان امام براي امدادرس��اني به مردم
سيلزده به س��ازماندهي  ۸۰۰جهادگر همكار با اين
نهاد و اعزام  ۵درمانگاه س��يار س�لامت احسان به اين
مناطق پرداخت.
بنياد احسان س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)،
در پي بروز وضعيت بحراني در مناطق سيلزده ايالم،
لرستان و خوزستان ۶ ،پايگاه امدادرساني در مناطق
سيلزده راهاندازي كرد.
اميرحسينمدنيمديرعاملبنياداجتماعياحساندر
همينزمينهبابياناينكه«ستاداجراييفرمانحضرت
امام (ره) با پشتيباني اين قرارگاههاي مردمي فقط در
 ۲۴ساعت گذشته بيش از ۱۵۰هزار كنسرو۱۰۰،هزار
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

كشف ۵۵۰هزار ليترگازوييل
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
اينباند ۵۵۰هزارليترگازوئيلقاچاقدرمرزهاي
آبي جاسك كشف شد .وي با اشاره به اينكه اين
باند قاچاق خارجي ،سوخت قاچاق را از لنجهاي
داخلي خريداري و قاچاق ميكردند ،گفت در اين
خصوص  ۹تبعه خارجي دس��تگير شدند و يك
فروند شناور يدككش نيز توقيف شد.
استان لرستان پزشكان جهادي به بيماران اين مناطق
سيلزدهخدماتداروييودرمانيبرايبيشاز ۵۰هزار
بيمار ارايه ميدهند.
وي افزود :بنياد احس��ان ستاد اجرايي فرمان حضرت
ام��ام (ره) هماكنون بيش از  ۵۰گروه فعال جهادي در

مناطق سيلزده خوزستان ،لرستان ،ايالم و گلستان
را با حضور بيش از  ۸۰۰جهادگر س��ازماندهي كرده و
مشغول خدمترساني به مردم است.
وي در پاي��ان تاكيد كرد :س��ازماندهي و پش��تيباني
گروههاي جهادي از روز ۲۸اسفند عالوه بر استانهاي

مذكور در خراسان شمالي ،مازندران ،فارس و خراسان
جنوبينيزبااعتباريبالغبر ۲۰۰ميلياردريالبهمناطق
سيلزدهخدمترسانيكردهاستواينخدمترساني
تا عبور از شرايط بحراني در استانهاي سيلزده ادامه
خواهد داشت.

رييس مجلس دهم در خوزستان:

تجاوز به حريم رودخانهها جدي گرفته شود

«مردم آس��يب ديده در اس��تانهاي سيلزده ،نگران
پرداخت خسارات ناشي از سيل نباشند ».اين عباراتي
استكهرييسمجلسبااستفادهازآنهاخطاببهمردم
سيل زده اعالم ميكند كه دولت و مجلس در كنار آنها
هستند و به آنها براي بازگشت به زندگي عادي كمك
ميكنند.
همزمان با آغاز بحران س��يل در اس��تانهاي مختلف
كشورمان؛مسووالننيزتالشكردندتاباحضورميداني
در مناطق آسيب ديده ،از نزديك در جريان مشكالت
مردم و برنامههاي تدارك ديده شده براي عبور از بحران
قرار بگيرند.
رييس مجلس دهم يك��ي از چهرههايي 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 خسارتها به مردم سيلزده،
گفت :مردم اضطراب پرداخت خس��ارتها را نداشته
باشندواينوعدهعمليميشودزيرامقاممعظمرهبري
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
نمايندگانمجلسدهمدرخصوصمشكالتعصباني
ميشوندونكاتيميگويندكهازبابخيرخواهياست.
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 آبها در نهايت به خوزس��تان ختم
ميشود 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
پيشبيني ميكنم در خوزستان مشكل ايجاد ميشود
و به اين استان برويد و موضوع را مديريت كنيد كه اين
كار انجام شد.

رييس مجلس شوراي اس�لامي عنوان كرد :تشكيل
كارگروه كارشناسي و استفاده از صاحب نظران در اين
كارگروه ،س��تاد بحران و جلسات مختلف موجب شد
شدت نگرانيها بسيار كاهش داده شود و در اين زمينه
موفق عمل شده است و بايد نقاط مثبت نيز ديده شود.
سيل غيرقابل پيشبيني بود
الريجاني با اشاره به غيرقابل پيشبيني بودن چنين
حجميازبارندگيعنوانكرد:وقوعسيلبااينظرفيت
قابلپيشبينينبود؛دربرخيبخشهاپيشبينيشده
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 ميكن��م اين نشس��تها و بحثها تا
حدي موفق بوده است .نخست نگران بوديم كه برخي
شهرهايخوزستاندچارمشكلميشونداماتااينحد
مشكلايجادنشدهاست.برخيروستاهامشكلداشتند
و آب تا حد شهرها رسيد اما مساله كنترل شده است

كه نشان از مفيد بودن اين جلسات و نشستها است.
رييس مجلس عنوان كرد :همه دس��ت به دست هم
داديمتااينمسالهبرايمردمبسيارتلخنشود.ازاعضاي
ستاد بحران ،نيروهاي انتظامي ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمي،ارتشوهمهارگانهابابتتمامتالشهاييكه
كردهاند تشكر ميكنم.
وي با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص پرداخت
خسارتهاي كشاورزان ،دامداران و روستاييان ،گفت:
برخالف دفعهه��اي قبل كه تخل��ف در وعدهها بود،
پرداخت خسارتهاي مردم عملي ميشود زيرا مقام
معظم رهبري دس��تور آن را دادهاند .ما بايد مبلغ اين
كار باش��يم زيرا خودمان ش��نيديم كه رهبر فرمودند
خسارت مردم پرداخت شود كه حتما اجرايي ميشود.
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 ميشود كه اين موضوع مويد
اين است كه در اين راه گام برداشته شده اما هنوز اينكه

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 ديدهاند.
همچنين منابعي براي خريد علوفه پيشنهاد داده شده
استكهبايدمشخصشودكمكهابالعوضخواهدبود
يا نه و بعد پيگيري شود .الريجاني ادامه داد :همچنين
در خصوص كمكهاي اوليه موضوعهايي مطرح شد
كه پيش��نهاد ميدهم بايد نخست بخشي از كمكها
درست و به موقع دست مردم برسد و بخشي نيز براي
پيشبينيشرايطآيندهباشد.بايدكمكهاانضباطداده
شوند؛استاندارجاييرامحورقراردهدتاتقسيمكارشود
و كمكها درست به دست مردم برسد و اگر كمبودي
باشد،پيگيريميكنيم.ويتصريحكرد:درموردصدور
مجوزكشتتابستانهنيزبايدپيگيريشودووزارتنيرو
در اين راستا كمك كند و مزاحمتي ايجاد نشود.
رييس مجلس تصريح كرد :اصل بودجه زيرساختها
نيز مورد قبول است كه بنا شده استانداران پيشنهادات
خود را بدهند ت��ا جمعبندي و پرداخت ش��ود؛ براي
زيرس��اختهايي كه از بين رفتند بايد بودجهاي 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 ظرفيتهاي اجتماعي
درمصرف بهينهآباست كهاينتصميم درستياست.

آغاز پرداخت غرامت
كشاورزان سيلزده

خسارت  2ميلياردي «سيل» به
تاسيسات مخابراتي كرمانشاه

خوزستان معين ايالم
در سوخترساني شد

معرفيمقصران
بروزسيلشيراز

فعاليت ۳۸۵دستگاه
ماشينآالت قرارگاه خاتم

خوزس�تان| قائممق��ام
صندوق بيمه كش��اورزي
گف��ت :نخس��تين مرحله
پرداخت غرامت كشاورزان
خس��ارتديده س��يل در
گلس��تان از روز پنجشنبه
آغاز ش��د .به گزارش ايلنا،
محمدابراهيم حس��ننژاد با بيان اينكه به بهرهبرداران
بخش كش��اورزي كه محصوالت ش��ان را بيمه كرده
بودهاندخسارتپرداختميشود،گفت:طبققوليكه
دادهبوديماولينفقرهپرداختازمرحلهاولبهكشاورزان
پرداخت ش��د .وي افزود :بيش از ۷۱هزار مورد غرامت
خسارتديدگان در  ۱۶اس��تان كشور تاكنون توسط
كارشناسان،ارزيابيشدهوتالشميكنيمدركوتاهترين
زمان خسارت مابقي اراضي و واحدهاي توليدي را نيز
ارزيابي كنيم .حس��ننژاد تاكيد كرد :ميزان خسارات
پرداختيبهسيلزدگانمطابقباتعهداتبيمهنامههايي
كهازماخريداريكردهاندمحاسبهوپرداختميشود.
قائممقام صندوق بيمه كش��اورزي با بيان اينكه حجم
خسارات باال است ،گفت :تا امروز بيش از  ۳۰۰ميليارد
تومانازخسارتجمعبنديشده واينارزيابيهمچنان
ادامه دارد.

كرمانش�اه| مديرعامل
مخابرات استان كرمانشاه
برآورد اوليه خسارت سيل
بهتاسيساتمخابراتياستان
را بيش از دو ميليارد تومان
اعالمكرد.
مسيبقبادياندرگفتوگو
باايسنا،بااشارهبهخسارتتاسيساتمخابراتياستاندر
سيل اخير ،گفت :به دنبال سيل و رانش زمين در برخي
نقاط استان ،مسير فيبر نوري در  8نقطه دچار آسيب
تهاي
شد.ويبابياناينكهساختراهدسترسيبهساي 
مخابراتيباشركتمخابراتاست،گفت:دربرخيمناطق
نيزراههايدسترسيبهسايتهاكهعمدتاشوسههستند
دچارآسيبشدند.مديرعاملمخابراتاستانكرمانشاه
افزود:بااحتسابآسيبهاييكهبهدكلهايمخابراتيو
مسيرهايفيبرنورياستانواردشده،درمجموعبرآورد
اوليه حاكي از خسارت دو ميليارد توماني تاسيسات و
تجهيزات مخابراتي استان در سيل اخير است .قباديان
با بيان اينك��ه ارزيابيهاي دقيقتر همچنان ادامه دارد
گفت:خوشبختانهآسيبهاييكهبهخطوطفيبرنوري
وبرمسيرهايارتباطاتراديوييواردشد،مشكلجدي
درشبكهارتباطياستانايجادنكرد.

خوزس�تان| مدي��ر
ش��ركت مل��ي پخ��ش
فرآوردههاي نفتي منطقه
خوزستان (اهواز) گفت:
خوزستان به عنوان استان
معين ايالم در س��وخت
رساني به مناطق سيلزده
اين استان تعيين شده است .نعمتاهلل نجفي ديروز
در گفتوگو با ايرنا افزود :براي تامين سوخت مورد
نياز ش��هرهاي س��يل زده ايالم در 2روز اخير يك
ميليون و250هزار ليتر بنزين و100هزار 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 ميشد و هماكنون 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 فرآوردههاي نفتي منطقه خوزستان (اهواز)
در ادامه افزود :مرحله جديد ارسال سوخت مورد نياز
به مناطق سيل زده شرق استان ايالم از روز جمعه با
محموله600هزار ليتري بنزين شتاب گرفت.

ف�ارس| س��خنگوي
كميسيوناصل 90مجلس
با بيان اينكه مماش��اتي در
معرفي مقص��ران و عامالن
بروز سيل شيراز نخواهيم
داشت ،گفت :دستكاري و
دخالتهايانسانيدرمسير
سيلازعواملبروزحادثهسيلشيرازمحسوبميشودو
عواملطبيعيمانندبارندگيباعثبروزچنينحادثهاي
نشدهاست.بهرامپارساييدرگفتوگوباايلنابابياناينكه
بيش��ك مقصراني در حادثه سيل شيراز وجود دارند ،
گفت :با توجه به اينكه شيراز در طول سالهاي گذشته
و پرباران س��ابقه چنين اتفاق ناگواري را نداشته است
بنابراين عواملي مانند سوء مديريت و عوامل انسانى و....
باعثبروزحادثهتاسفبارسيلشد.سخنگويكميسيون
اصل 90با اشاره به اينكه تمام مسووالن در روزهاي اول
درگيرموضوعسيلبودند،ادامهداد:باتوجهبهاينكهبنده
بازديدهاي ميداني از مناطق سيل زده داشتم بنابر اين
طبقهماهنگيكهرييسواعضاهياترييسهكميسيون
اصل  90مجلس داش��تند مقرر شد به عنوان نماينده
كميسيوناطالعاتاوليهحادثهراجمعآوريوگزارش
اوليهحاصلازآنرابهكميسيونارايهدهم.

لرستان| فرمانده قرارگاه
(ص)
سازندگي خاتماالنبيا ء
گف��ت :ب��ا ظرفي��ت
۳۸۵دستگاه ماشين آالت
و ۷۰۰ني��روي انس��اني در
خدمت مردم مناطق سيل
زدهكشورهستيم.
بهگزارشباشگاهخبرنگاران،سعيدمحمدديروزدربدو
ورودبهلرستاناظهارداشت:اولينواحدهايمهندسي
كه به محل وقوع حادثه رسيدند مجموعه قرارگاه خاتم
بودند .محمد با اشاره به اينكه البته احداث سدهايي ك ه
سپاه و قرارگاه انجام داد و خيلي هم توسط افراد ناآگاه
و مغرض مورد حمله ق��رار گرفت ،مثل كرخه ،گتوند،
كارون ۴و كارون ،۳اينهاس��ت كه خوزستان را حفظ
كرده اگرنه حدود  ۱۸هزار مترمكعب در ثانيه آب روي
خوزس��تان آمده بود ،گفت :امروز با حداقل خسارت از
سيالبعبورميكنيم.
ويبابياناينكهدرلرستانهمازساعاتاوليهدرخواست
شد در بحث جادهسازي كمك كنيم ،هم آقاي اسالمي
وزيرراهتماسگرفتنددرخواستكردندامكاناتگسيل
شود،تصريحكرد:قب ً
ال منطقهبروجردوخرمآبادرابهما
دادهبودندوتقسيمبنديشدهبود.

چهرههاياستاني

بهره باالي بانكي سد محكمي
در برابر رونق توليد در كشور

اصفه�ان| امام جمعه اصفهان معتقد اس��ت:
بهرههاي باالي بانكي سد محكمي در برابر رونق
اقتصادي كشور است.
نماينده ولي فقيه و ام��ام جمعه اصفهان گفت:
بانكهايخصوصيفرمانفعاليتهاياقتصادي
را از دست دولت خارجكردهاندوبايدبراي رسيدن
به رونق اقتصادي نظام بانكي كشور را تغيير داد .
آيتاهلل يوسف طباطبايينژاد همچنين با اشاره
به سيل اخير در كش��ور و حجم باالي خسارات
وارده به منازل و زير ساختهاي مناطق سيل زده
افزود :دولت به تنهايي قادر به جبران خس��ارات
حاصل از سيلهاي اخير در كشور نيست و مردم
و خيران بايد به ياري شهرها و روستاهاي سيل
زده بشتابند.

پرداختخسارتبهخانههاي روستايي سيلزده خوزستان

گروهبنگاهها|
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) گفت :به
خانههاي آسيبديده روس��تايي استان خوزستان تا
س��قف  ۳۵ميليون 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��يلزده اس��تان
خوزستان و گفتوگو با مردم اين مناطق ،اظهار كرد:
 ۱۴۰هزار خانه روستايي استان خوزستان توسط بيمه
طرف قرارداد بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
قبال بيمه ش��ده و تا س��قف  ۳۵ميليون تومان نيز به
خانههاي آسيبديده از طرف بيمه خسارت پرداخت
خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه سه قرارگاه «خدمترساني به مردم
در شرايط بحران» در شمال و جنوب خوزستان توسط
ستاداجراييفرمانامام(ره)راهاندازيشدهاست،اظهار
كرد :اين قرارگاهها تاكنون اقدام به توزيع اقالم ضروري
مورد نياز مردم سيلزده كردهاند.
رييس ستاداجرايي فرمانامام (ره)بابياناينكهدستور
تهيه علوفه به ميزان يك هزار تن براي دامهاي مردم
مناطق س��يلزده در الهايي ،شعيبيه و كارون را صادر
كرده است ،تصريح كرد :ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
تاكنون از ۱۱۴دستگاه ماشينآالت از قبيل كمپرسي،
لودر ،بي��ل مكانيكي و قايق نيز ب��راي كمك به مردم
سيلزده استفاده كرده است.
احسان بركت ستاد اجرايي
مخبر افزود:بنياد اجتماعي
ِ
فرمان ام��ام (ره) هم اقدام به ارس��ال دو واحد درماني
س��يار در قالب كاروانهاي سالمت احسان به مناطق
س��يلزده كرده اس��ت كه تاكنون  ۷هزار نفر از مردم
ش��ريف خوزس��تان را مورد درمان و دهها قلم دارو را

اخبارشهرستانها

از كدام منبع تأمين شود ،مشخص نيست .مشكالتي
در بودجه سال  ۹۸داش��تيم كه بايد راهحلي براي آن
ايجاد شود .الريجاني بيان كرد :اگر آب اكنون در دشت
وارد شده است و برخي روستاها زير آب رفته و خانهها
در حال تخريب است ،مردم مطمئن باشند خسارتها
پرداخت ميشود و اضطراب نداشته باشند؛ در مجلس
شوراي اسالمي نيز پيگير آن هستيم و كميتهاي براي
اين موضوع تشكيل ميشود.

يكي از راههاي آن سدس��ازي و آبخيزداري است .آب
براي ايران جنبه حياتي دارد.
برنامهريزي 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
ميشوند؛ حريم و بستر رودخانه به وزارت نيرو مربوط
ميشود و بايد آن را كنترل كند .مسووالن اجرايي و قوه
قضاييه نيز كمك كنند .تجاوز به حريم رودخانهها بايد
طبق نظر وزارت نيرو و جدي گرفته شود .وي تصريح
كرد :همچنين در خصوص سدهاي فوتي و فوري بايد
برنامهايارايهشود.همچنينبايدوضعيتتعديلسدها
در روزهاي آينده در نظر گرفته ش��ود تا مشكل ايجاد
نشود .الريجاني گفت :مبناي ما بايد به گونهاي باشد
كهايرانخشكاستومطالعاتنيزاينموضوعرانشان
ميدهد.اينكهيكدورهيكسالهترساليداشتيم،نبايد
موجب تغيير رفتارمان شود .رييس مجلس دهم بيان
كرد :پيشنهاد ميكنم نمايندگان مجلس در دورههاي
حساسدرستادهايتهديدهايآبيشركتكنندواين
موضوعميتواندتاثيرگذارباشد.اينكهدرسطحمجلس
نيزكميتهايبرايچنينمسائليتشكيلشود،پيگيري
ميشود.الريجانيگفت:مقاممعظمرهبرينيزنكتهاي
فرمودند و آن اين است كه براي پيشگيري بيشتر فكر
كنيم .مردم روستاها بسيار مستاصل شدهاند و خانهها
ومزارعشان زير آب رفته كه اين موضوع ساده نيست و
نگرانكننده است و بيش از هر چيز بايد بر اين بخشها
تمركزكنيم.
وي ادامه داد :اولويت نخست ما عبور از بحران است اما
بايد جايگاهي براي تفكر باش��د تا اين آسيبها تكرار
نشود كه اكنون نيز اين تفكر موجود است و رهبر بر اين
موضوعتاكيدكردهاندواميدواريمبهنتايجيبرسيمكه
در آينده از اين ضعفها نداشته باشيم.

خسارت بيش از ۷۶۰ميليارد
ريالي به كشاورزي اصفهان
اصفهان|بارانهاي سيلآس��ا به كش��اورزان
استاناصفهانبيشاز ۷۶۰ميلياردريالخسارت
وارد كرده است
بنابر اعالم روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي
اس��تان اصفهان ،در پي بارشهاي سيلآساي
اخير و جاري شدن سيالب در استان ،اين ميزان
خسارتبهبرخيازكانالهايآبرساني،جادههاي
بين مزارع ،شبكههاي آبياري ،توليدات دام ،طيور
و شيالت ،باغات و مزارع زراعي وارد شده است.
در اي��ن م��دت بيش��ترين خس��ارتها در
شهرس��تانهاي س��ميرم ،بويين مياندش��ت،
فريدونشهر،شهرضاودهاقانگزارششدهاست.
مسووالن سازمان كشاورزي استان اعالم كردند؛
خسارت كشاورزان استان در روزهاي آينده پس
از بررسي برآورد ،پرداخت خواهد شد .

كنترلبيماريتببرفكي
در شاهرود
س�منان|رييس اداره دامپزش��كي شاهرود از
كنت��رل بيماري تب برفكي در اين شهرس��تان
خبر داد .مجتبي گلي گفت :با اقدامات بهداشتي
در قالب واكسيناس��يون دامها ،آهك پاش��ي و
اطالعرساني از شيوع تب برفكي پيشگيري شده
است.بهگفتهگلي،اينبيماريبهعلتجابهجايي
غيرمج��از دام آلوده ب��ه يك��ي از دامداريهاي
روستايگلستانبخشبسطامشيوعيافتهاست.
تب برفكي يك بيماري ويروسي است و مشترك
بين انسان و دام است.

معدومسازي ۶۵تن
موادغذاييغيربهداشتي

بوش�هر|رييس ش��بكه بهداش��ت و درم��ان
شهرستان دير گفت :بازرسان بهداشت محيط
شهرستان دير طي سال گذشته بيش از  ۶۵تن
خ مصرف گذشته و فاقد
موادغذايي فاس��د ،تاري 
مجوزه��اي الزم از وزارت بهداش��ت را توقيف و
معدو م كردند .احمد آخوندي با اشاره به اهميت
نقشكارشناسانبهداشتمحيطدرحفظوارتقاء
سطح سالمت جامعه ،اظهار داشت :اقدامات به
موقعكارشناسانبهداشتمحيطشهرستاندير
طيبازديدهايروزانهدرسطحعرضهوكشفاين
حجم از مواد غذايي فاسدوجلوگيريازتوزيع آن،
نقشبسزاييدرحفظسالمتعموممردمداشته
اس��ت .وي افزود :در س��ال  ۹۷بيش از ۱۰هزار
و ۵۰۰بازرس��ي توسط كارشناس��ان بهداشت
محيط از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي صورت
پذيرفت كه در نتيجه اين بازرس��يها ۶۵هزار و
۵۵۰كيلوگرمموادغذايياعمازموادغذاييفاسد،
تاريخمصرف گذش��ته و فاقد مجوزهاي الزم از
وزارت بهداشت كشف و معدوم شد.

الشه ۲قطعه دلفين در سواحل
ديلمكشفشد
بوش�هر|مديركل حفاظت محيط زيست استان
بوشهر با اش��اره به كشف دو الشه دلفين در سواحل
شهرستانديلمگفت:روز ۱۱فروردينماهدودلفين
در ساحل ديلم و نزد يك ماهي فروش مشاهده شد
كهپسازحضورمامورانيگانحفاظتمحيطزيست
بوشهروبررسيموضوعمشخصگرديددلفينهاي
مذكوردرتورماهيگيريگرفتاروتلفشدهاند.فرهاد
قلينژاد اظهار داش��ت :همچنين روز  ۱۵فروردين
يك دلفين تلف ش��ده در ساحل ديلم مشاهده شد.
وي با تشكر از اطالعرساني همياران و عالقهمندان
به طبيعت در اين خصوص عنوان كرد :مرگ و مير
دلفينها ميتواند علل مختلفي داش��ته باشد و اين
اتفاقات در سواحل خليج فارس سابقه داشته است.
مديركلحفاظتمحيطزيستاستانبوشهرباطرح
احتمال گرفتاري دلفينها در تورهاي ماهيگيري
صيادان ،افزود :علت تلفات اخير دلفينها ،توس��ط
كارشناسان محيط زيست با تحقيق روي الشهها و
منطقهدرحالبررسياست.

اخبار
تعرفههاي پزشكي98
تصويب شد

دبيرشورايعاليبيمهسالمتازتصويبتعرفههاي
خدماتتشخيصيودرمانيپزشكيسال۹۸خبرداد
وگفت:بنابرمصوبههياتدولت،اينتعرفههادرسال
جاري،دربخشدولتيبطورميانگين 10ودربخش
خصوصي  13درصد رش��د خواهد داشت .عليرضا
اولياييمنشگفت:براينخستينباردرسالياناخير،
تعرفهخدماتتشخيصيودرماني،پيشازآغازسال
جديددرهياتدولتبهتصويبرسيدهاست.
او اظهار كرد :در آخرين جلسه هيات وزيران در سال
،97موضوعتعرفههايتشخيصيودرمانيموردبحث
وبررسيقرارگرفتهودرنهايتمصوبشدهاستكه
تعرفههادربخشدولتيبطورميانگين 10ودربخش
خصوصي 13درصدرشدداشتهباشدواينمصوبهاز
ابتدايسالجاريقابلاجراست.
بنابراعالم وبدا ،وي تاكيد ك��رد :اجزاي تعرفههاي
تش��خيصي و درمان��ي مصوب ب��ه تفكيك بخش
خصوصي و دولتي ،به زودي و پس از ابالغ رس��مي
بهايندبيرخانه،بصورتتفصيليمنتشرخواهدشد.

شناسايي فضاهاي بال استفاده
در مدارس

معاونتربيتبدنيوسالمتوزارتآموزشوپرورش
بابياناينكهبهتماممعاونينتربيتبدنيابالغكرديم
فضاهاي موجود بال اس��تفاده مدارس را شناسايي
كنند ،گفت :ت�لاش داريم دانشآم��وزان دختر در
فضايامن،حداقلفعاليتهايحركتيزمينيرابه
راحتي انجام دهند .مهرزاد حميدي با اشاره به اينكه
يكي از برنامههاي ما براي سال ۹۸تحكيم و تعميق
انجمنهاي ورزشي است ،گفت :قصد داريم برنامه
“حياطپويا“رابه“مدرسهپويا“تبديلكنيم.
اوافزود:ديدگاهماايناستكهبايدهمهجايمدرسه
محل تحرك و پويايي دانشآموزان باش��د .معاون
تربيتبدني و س�لامت وزارت آم��وزش و پرورش با
اشاره به ويژگيهاي طرح مدرسه پويا گفت :ويژگي
مدرسهپوياايناستكهآنراازحالتكشيدنتصوير
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 دانشآموزان به انجام
فعاليتهايحركتيترغيبشوند.حميديافزود:به
عنوانمثالدرصورتامكانميتوانبارعايتمسائل
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 ميبارد دانشآموزان بتوانند در داخل
راهروها از اين تصاوير و حركتها اس��تفاده و نرمش
كنند.او با بيان اينك��ه به تمام معاونين تربيتبدني
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 ميدهيم .معاون
تربيتبدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه
داد :تالش داريم دانشآموزان دختر در فضاي امن،
حداقلفعاليتهايحركتيزمينيرابهراحتيانجام
دهند.عالوهبراينبرخيمكانهايورزشيميتوانند
پايگاهي براي محالت شوند كه افراد خارج از ساعت
مدرسهنيزبتوانندورزشيراتعقيبكنندواينيكياز
كارهايويژهاياستكهاخيراًشروعكردهايم.

روند كند و نامطلوب اجراي
قانون حفاظت از تاالبها

عضو هيات رييسه كميسيون كش��اورزي با انتقاد
از اينك��ه تاالبهاي جديدي در ح��ال قرار گرفتن
در فهرس��ت تاالبهاي خش��ك هس��تند ،گفت:
روند اجراي قانون حفاظت از تاالبها بسيار كند و
نامطلوباست.
علي محمد ش��اعري با بيان اينكه حدود 50درصد
تاالبهاي كش��ور در حال تخريب و خشك شدن
هستند ،گفت :با توجه به مديريتهاي نامطلوب و
خشكساليهاي مداوم تاالبهاي كشور به سمت
خشكي و نابودي پيش رفتهاند .عضو هيات رييسه
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
شوراي اسالمي با انتقاد از اينكه تاالبهاي جديدي
در حال قرار گرفتن در فهرست تاالبهاي خشك
هستند،افزود:تااالبهاياروميه،گاوخونيوهامون
همچنان خشك هستند و اقدام خاصي براي بهبود
وضعيتآنهاانجامنشدهاست.
نماينده مردم نكا ،بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم
افزود:روندخشكيتاالبهاييمانندميانكاله،ميقان،
گميش��ان و انزلي همچنان ادامه دارد و خشكي و
كاهشآبموجوددرتاالبهابهصورتمشهودديده
ميشود و محيط زيست نبايد اجازه دهد تاالبهاي
جديدي به فهرست تاالبهاي خشك شده اضافه
شوند .شاعري علت اصلي و مهم خشكي تاالبها را
عوامل انساني و طبيعي دانست و به خانه ملت گفت:
عواملانسانيبهدليلسوءمديريتها،عدمتخصيص
حقابهتاالبهاتوسطوزارتنيرو،عدمكنترلنظارت
توسطسازمانحفاظتمحيطزيستوبهرهبرداري
بيرويه از تاالبها توس��ط افراد بومي كه در اطراف
تاالبها زندگي ميكنند صورت گرفته اس��ت .او با
يادآورياينكهماقانونحفاظتازتاالبهاراسال۹۶
تصويبوابالغكرديم،ادامهداد:درحالحاضربههيچ
عنوان وزارت نيرو و سازمان حفاظت زيست با خأل
قانوني مواجه نيستند و اختيارات كامل براي احياي
تاالبها در كشور وجود دارد اما متاسفانه اراده كافي
براي حفظ تاالبهاهنوز دركشور ايجادنشده است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم بر ضرورت اجراي
قان��ون حفاظت از تاالبها تاكيد ك��رد و افزود :اين
قانونبايدبهصورتدقيقاجراشود؛يكيازمهمترين
بندهاي اين قانون تخصيص آب مورد نياز تاالبها
توسط وزارت نيرو است و محيط زيست بايد در اين
زمينه پيگيريهاي الزم را بر اس��اس اعالم محيط
زيستداشتهباشد.
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اقتصاداجتماعي

بيتوجهي به حريم طبيعت عامل اصلي فاجعه سيل در كشور بود

انتقامطبيعت

سيالب سراسري در ايران تاكنون  70كشته بر جاي گذاشته است

ريحانهجاويدي|
قرار بود پلهاي تازه س��اخته ش��ده ،راه ارتباطي عشاير و
روستاييانلرستانباشندباشهرهاياطراف،قراربودخانهها
آمادهتحويلسالجديد،خانهتكانيشدهوآبستنروزهاي
خوببمانند،فارسآمادهميشدتابازهمدرراساستانهاي
ديگرميزبانگردشگراننوروزيباشدوگلستانيهامنتظر
بودند تا سبزي بهار شهرهايشان را قلمرو خود كند .كارون
ميرفت تا عظمتش را به رخ مسافران خوزستان بكشد و
غروبخورشيدرودخانهراطالييكنداما 24ساعتمانده
به تحويل سال ورق برگشت .همه جا غرق آب شد و رنگ
گلگرفت.آبآنقدرباالآمدكهكودكانلرستانيازارتفاعات
شهر به دنبال خانههايشان بگردند كه تا سقف غرق در آب
بودند .ديگر هيچ چيز نبود ،نه خانهاي و نه روستايي هر چه
بود ،در برخي روستاهاي كش��ور فقط رودخانه بود ،فقط
آب كه طغيان ميكرد و هر چه س��ر راهش بود به كناري
ميانداخت و خط را ميشكست .خانهها به گل نشسته و
معلوم نيست رد سيل چه زماني از سر و رويشان پاك شود.
اگرچه اوضاع اس��تانهاي لرستان،گلستان ،خوزستان و
فارس وخيم است ،اما بر اس��اس آمارهاي منتشر شده از
سوي س��ازمان هواشناسي كشور 21،استان كشور تحت
تاثيرسيلقرارگرفتند.آمارهاياورژانسكشورهمحكايت
از آن دارد كه  70نفر جان خود را از دست دادند و  791نفر
مصدومشدند.
بركنارياستاندارگلستان
سيل گلستان و غيبت استاندار در كشور نيز حاشيههاي
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 سيلزده است ،در
حالي كه هاشمي پاسخگوي تماسهاي تلفني و واتساپي
حتيرييسجمهورنبود،مشخصشداوازبيستوهشتم
اسفند و در زمان بارندگيهاي شديد ،كشور را ترك كرده و
به سفر خارجي رفته است.او دو روز قبل از تعطيالت نوروز
بهسفرخارجيرفتهبودوحاضرنبودباوجودسيالبعظيم
در اس��تان ،پاسخگوي تماسهاي تلفني باشد و به كشور
برگردد .غيبت استاندار در ش��بكههاي مجازي هم سر و
صداي زيادي به پا كرد و باعث عصبانيت رييسجمهور و
معاون اولش شد .معاون اول رييسجمهور پس از غيبت
منافهاشميدرجريانرسيدگيبهوضعيتسيلزدگان
ايناستان،اورابركناركرد.
انتصابعجيبتر
اس��حاق جهانگيري ،بعد از بركناري اس��تاندار گلستان،
ميرمحمدغراويمعاونهماهنگيامورعمرانياستانداري
را با حفظ سمت ،به عنوان سرپرست استانداري گلستان
منصوبكرد.
غ��راوري معاون نيك��زاد ،وزير مس��كن در دولت محمود
احمدين��ژاد بود و در پرونده باغهايي ك��ه در اين دوره در
تهرانتخريبشد،امضاياوپايمصوباتكميسيونماده5
ديدهميشد.درهمينحال،سيدسلمانسامانيسخنگوي
وزارتكشورنيز،حكمانتصابسرپرستجديداستانداري
گلستانرادر صفحه شخصيخوددر فضاي مجازيرسما
اعالمكرد.بحرانسيلهنوزهمفروكشنكردهوخانههاي
زيادي زير آبند .پيشبينيهاي هواشناسي نيز حكايت از
آن دارد كه موج تازهاي از ب��ارش از هفته آينده ايران را در
برميگيرد.بااينحالكارشناسانمعتقدنداگرچهشدتو
حجم بارش از عوامل اصلي بروز سيل آن هم با اين وسعت
وخسارتشد،امابيتوجهيبهحريمطبيعتعاملياست
كه بحراني ش��دن اوضاع را تشديد ميكند .طبيعتي كه
درسالهايسالدرجريانتوسعهحدومرزشناديدهگرفته
شدوحاالقلمروخودراپسميگيرد.
چراايرانقلمروسيلشد؟
اگرچه بروز س��يل در وهله نخست ناشي از شدت و حجم
بارندگياستاماكارشناسانمعتقدندعواملديگريوجود
دارند كه سبب شد سيل امسال اينچنين فاجعه آفرين و
تخريبكننده باش��د .محمد درويش ،عضو هيات علمي
موسسهتحقيقاتجنگلهاومراتعكشوردربارهاينموضوع
به تعادل گفت :در 10روز نخس��ت س��ال جديد ،گرگان،
خرمآباد،همدان و ياسوج چهار ش��هري بودند كه در رده
پربارانترينشهرهايجهانقرارگرفتند.اتفاقيكهتاكنون
خيليكمرخدادهاستبنابراينميتوانگفتكهعاملاصلي
بروزسيلبارندگيكمسابقهايبودكهدر 10روزنخسترخ
داد اما از نقش عوامل ديگر در بحراني شدن وضعيت برخي
مناطق نبايد غافل ش��د براي مثال در استان فارس و شهر
شيرازبارندگيبهاندازهاينبودكهبخواهدچنينفاجعهاي
رقم بزند اما عوامل انسانساخت و ساخت و ساز در مسير
رودخانه باعث شد  19نفر در سيل اين استان جان خود را
از دست بدهند در حالي كه اگر در زمان شهرسازي به رفتار
طبيعتتوجهميشدايناتفاقرخنميداد.
اوافزود:دراستانهايديگرهموضعبههمينترتيباستو
دخالتهايغيراصوليانساندرطبيعتخساراتراسنگين
كردهاست.بهحريمسيالبيرودخانههاتجاوزكرديموشاهد

آنهستيمكهبيشترينخسارتهمدرهمينحريمرخداده
است.درشهرمعموالناستانلرستانوهمچنينپلدختر
ساخت و سازهايي كه در حريم سيالبي رودها انجام شده،
همان منازل و مراتعي است كه امروز زير آب رفته و به مردم
خسارتزده.مشابههمينرفتاررادرحاشيهرودخانههاي
كرخه،كارون،دز ،زهره و جراحي هم داشتيم و ميبينيم
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
كهبدون توجهبه حريم سيالبي رودخانههابا ساختو ساز
مخالفتنكردهاست.برخالفآنكهدرروزهاياخيربرخي
بر اين باور بودند كه سدسازي مانعي مقابل جريان آب بود
و به جلوگيري از سيل كمك كرد اما درويش نظر ديگري
دارد.اودربارهاينموضوعبيانكرد:سدسازيهاازمقصران
ديگر بروز چنين وضعيتي هس��تند چرا كه س��بب شد تا
احساس امنيت كاذب براي شهرهاي پايين دست سد رخ
دهدوهشدارهاراجدينگيرندچراكهتصورميشدسدها
مانعرسيدنآببهپاييندستخود ميشونددرحاليكه
سازندگانسدهاهماذعاندارندكهسدفقطتنظيمكننده
آباستنهمحبوسكنندهآن.سدكرخه 2500مترمكعب
آبراخارجميكنداماجلوگيريكنندهنيستياسددز2،
هزار مترمكعب ورودي آب دارد اما 2500مترمكعب آب از
اينسدخارجميشودبنابراينسدسيالبراافزايشميدهد
چراكهدرشرايطبحرانيآبپشتسدهارهاميشودتاسد
از خرابي در امان باشد .سد وشمگير هم همين بال را سر آق
قالوگميشاندراستانگلستانآورد.بسياريازمردمآسيب
ديدهدراستانگلستانافراديهستندكهاراضياطرافسد
راخريداريكردندامادرجريانسيلورهاسازيآبازپشت
سداينزمينهازيرآبرفت.ازطرفديگرشاهداينهستيم
كه پلهاي تازه س��اخت مانند پل كاكارضا در لرستان كه
 3سالازساختآنبيشترنميگذشتبراثرسيلتخريب
شد و اين نشاندهنده آن است كه مهندسان كشور هيچ
توجهي به رژيم رودخانهها و باالترين حجم آب نداشتند
درحاليكهپلهايهزارسالهماهمچنانپايدارماندند.
اظهارات درويش در حالي اس��ت ك��ه داريوش مختاري،
كارش��ناس مديريت منابع آب درباره سيل در شيراز هم
يداند .او درباره اين موضوع
ساخت و سازها را عامل اصلي م 
بيانكرد:دردهه،60تنگاهللاكبردرابتدايشيرازوهمجوار
آثارباستانيدروازهقرآن،امكانهدايتسيالبهايبزرگ
رافراهمميكرد.دردهه،70همزمانباطرحتوسعهآرامگاه
خواجويكرماني،اينآبراههبزرگازآوارهايساختمانيپر
شدواينوضعيتامروز،خروجيهماناقداماتنسنجيده
دستگاه شهرداري شيراز بوده اس��ت .او با تاكيد به اينكه
در س��ال 1386نيز چنين سيالبي البته با شدت كمتر در
اين استان تجربه شد ،ابراز كرد :چنين رويههاي نادرستي
با توسعه شهركس��ازيهاي غرب شيراز توسط دستگاه
شهرداريشيرازدردستوركاراست.ازطرفديگرنورمحمد
تربتينژاد،نمايندهمردمگلستاندرمجلسشوراياسالمي
در جلسه ستاد مديريت بحران اين استان درباره علت بروز
سيلدرآققالبيانكرد:منظورنكردنآبراههايمناسب
در محل تقاطع رودخانهها ،جادهها و خطوط راهآهن يكي
از داليل حبس سيل و آبگرفتگي در شهرستان آققال و
ايجادخسارتبهمردمبودهاست.ازطرفديگرعدماستفاده
از اطالعات پيشبينيها در پيش��گيري از س��يل از سوي
مسووالناستانهميكيازعواملياستكهخسارتسيل
درايناستانراافزايشداددرحاليكهاگربههشدارهاتوجه
ميشدودرمناطقدرمعرضخطرتحليهصورتميگرفت
امروزشاهدخسارتكمتريبوديم.
برآوردهاياوليهازخسارتسيل
اگرچه تا اع�لام آمار و ارقام دقيق از ميزان خس��ارتهاي
سيلبهمنازلمسكوني،بخشكشاورزيوزيرساختهاي
كشور باقي مانده اما برآوردهاي اوليه حكايت از آن دارد كه
تاكنون لرستان بيشترين خسارت را ديده است .بر اساس
گزارشمنتشرشدهازسويجمعيتهاللاحمر،خسارت
اوليهسيلدراستانلرستان ۱۵هزارميلياردريالبودهوبه
 ۷۲۰۰۰واحد مس��كوني در اين استان خسارت وارد شده
است .از طرف ديگر به گفته مسعود رضايي مديركل بنياد
مسكن براساس برآورد اوليه حدود ۳۶۰۰خانه بر اثر سيل
خسارتديدهاندكهآمارنهاييحدوددوبرابرخواهدشد.
همچنين سيل در استان لرستان باعث تخريب  ۵۷پل و
از بين رفتن ۲۵۰كيلومتر راه اصلي و بزرگراه ش��ده است
و س��يل در استان لرس��تان باعث تخريب  ۱۰۰درصدي
 ۵۵مدرسه ش��د كه  ۴هزار دانشآموز در آنجا مشغول به
تحصيل بودند .از طرف ديگر بر اساس آخرين برآوردها از
سويوزارتجهادكشاورزيبراثرسيلاخيردراستانهاي
مختلف كشور بالغبر ۴هزار و ۶۰۰ميليارد تومان خسارت
به بخش كشاورزي وارد شد؛ همچنين  ۱۵هزار رأس دام
عشاير تلف شدند .محمد موسوي مديركل دفتر مديريت
بحرانوكاهشمخاطراتوزارتجهادكشاورزيبااشارهبه
آخريناقداماتانجامشدهتوسطوزاتخانهوميزانخسارات
وارده به بخش كشاورزي گفت :اين خسارت  ۳۴درصد به
استانگلستان ۱۳،درصدخوزستان ۱۲،درصدمازندران،

 ۱۱درصد لرستان ۶،درصد فارسو ۲۴درصدباقيماندهبه
۱۱استانهايكرمانشاه،كهگيلويهوبويراحمد،چهارمحال
و بختياري ،اصفهان ،همدان ،خراس��ان شمالي ،سمنان،
سيستان و بلوچستان ،ايالم ،كردستان و تهران وارد شده
است .خسارت سيل اخير  ۴۹درصد به زيربخش زراعت،
 ۲۲درصدبهزيربخشآب،خاكوامورزيربنايي ۱۶،درصد
به زيربخش باغبان��ي و ۱۳درصد به زيربخش دام و طيور
و آبزيان وارد ش��ده است.اين آمار و ارقام در حالي است كه
اسماعيلنجار،رييسسازمانمديريتبحرانكشوراعالم
آماررابهبعدازفروكشكردنسيلموكولكردودربارهاين
موضوعبهايسناگفت:پسازتثبيتحادثهوفروكشكردن
سيل و ارزيابيهاي دقيق ،ميزان خسارتها بهطور قطعي
اعالم خواهد شد و البته گزارش ارزيابي مقدماتي به دولت
ارايه شده است .در حال حاضر اولويت ما ادامه امدادرساني
درمناطقسيلزدهمخصوصاًمناطقيهمچونمعموالنو
پلدختراست.نجاربابياناينكهطبقبرآوردهاياوليهبيشاز
 ۱۰هزارمسكندراستانگلستانو ۶۵۰۰واحدمسكونيدر
مازندرانخسارتديدهاست،گفت:بنيادمسكنماموريت
بازسازي مسكن در گلستان و مازندران را بر عهده دارد .بر
اساس ارزيابيهاي انجام ش��ده در بخش كشاورزي در دو
استان گلستان و مازندران نيز ۳هزار و ۵۰۰ميليارد تومان
خسارتواردشدهاست.
رييسسازمانمديريتبحرانكشوردرموردخساراتناشي
ازسيلدرديگراستانهانيزگفت:ميزاندقيقخسارتها
پس از بررس��يها اعالم خواهد شد اما پيشنهاد اعتبارات
جبران خسارات ناش��ي از حوادث در  ۱۰استان به هيات
وزيران ارسال شده است.نجار درباره تخصيص اعتبار براي
جبرانخساراتسيلزدگانوبازسازيمناطقسيلزدهنيز
گفت:اعتباراتساختمسكنروستاييان۱۰ميليونتومان
كمكبالعوضودرمجموع ۱۵ميليون تومانمعيشتيبا
كارمزد ۴درصداست.برايجبرانخسارتهايمسكندر
شهرها ۵۰ميليون تومان با كارمزد ۵درصد و ۱۲ميليون
تومانبالعوضدرنظرگرفتهشدهاست.خسارتهايسيل
در 21استان كشور در حالي است كه علي الريجاني درباره
منبع مالي براي جبران اين خسارتها گفت :پيش بيني
نميكرديمكهدرابتدايسالبااينحجمخسارتدربحث
سيالب مواجه شويم و بايد منبعي جداگانه از بودجه سال
 98برايجبرانخسارتهايسيالبكشوردرنظربگيريم.
سيلبهبناهايتاريخيهمرحمنكرد
هنوزمشخصنيستبناهايتاريخيكشورچقدرازسيل
خسارتديدند اماكمربسياري از آنها زيربار سيلخم شد.
مديركل ميراث فرهنگي لرستان با اشاره به خسارت ۵۰
ميليارد توماني به آثار تاريخي لرستان ،از آسيب به بناهاي
شاخصخبرداد.بهگفتهاوپلهايكشكان،افرينه،كلهر،و
پلدخترونيزپلتاريخيگپ،براثرسيالبهاياخيردچار
آسيب جدي شدهاند كه مهمترين اين آسيبها رانش تپه
قلعهفلكاالفالكاست.همچنينمديركلميراثفرهنگي،
صنايع دستي و گردش��گري ايالم هم اعالم كرد :در موج
اول ،بارشها 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 آثاردوره قاجاريه
در ش��هر مالير ،استان همدان كه در فهرست آثار ملي نيز
ثبتشدهوبهتازگيبرايافتتاحمرمتشدهبود؛فروريخت.
بخشهاياصليپلآجريقاجاري«كن»دراستانتهران

نمره پايين دولت در مقابله با آسيبهاي اجتماعي
عضوكميسيوناجتماعيمجلسباانتقادازنبودمديريت
يكپارچهدرحوزهآسيبهاياجتماعيگفت:نمرهعملكرد
دولت در حوزه آسيبها زير ۱۰است.
رس��ول خضري از افزايش آسيبهاي اجتماعي در كشور
انتقادكردوگفت:آمارهايارايهشدهازسويدولتمبنيبر
كاهشآسيبهاياجتماعيبههيچوجهموردتاييدنيست
و شاهد گسترش و افزايش آسيبهاي اجتماعي هستيم.
عضوكميسيوناجتماعيمجلسشوراياسالميبايادآوري
افزايش تعداد كارتن خوابها و معت��ادان متجاهر افزود:
 ۱۰هزارمعتادمتجاهردرتهرانوجودداردكه 10درصداز
آنهارابانوانتشكيلميدهد.

او با انتقاد از كاهش س��ن مصرف اعتياد ،گفت :متاسفانه
رتبه اول مصرف مواد مخدر در دنيا را دارا هس��تيم و تنها
 20درصد آمار واقعي اعتياد ارايه ميشود و آمارهاي واقعي
ارايهنميشود.نمايندهمردمسردشتوپيرانشهردرمجلس
دهم ادامه داد :تعداد زنان سرپرست خانوار ،بدسرپرست و
بيسرپرست در حال افزايش بوده از سويي با افزايش تعداد
كودكانكاروخيابانيمواجههستيم.خضريبابياناينكه
 ۵۰درصد كودكان كار از اتباع خارجي هس��تند ،به خانه
ملتگفت:بيشتركودكانكاروارداتيبودهوتوسطمافيااز
كشورهايهمسايهمانندهندوستانوپاكستانواردكشور
ميش��وند به گونهاي كه كودكان كار اتباع بيگانه حتي در

كورهدههانيزدرحالفعاليتهستند.ايننمايندهمردمدر
مجلسدهمباانتقادازاينكهاعتباراتپيشبينيشدهبراي
مقابله با آسيبهاي اجتماعي بسيار اندك است ،تصريح
كرد :هر چند اعتبارات در برخي حوزهها مانند توانبخشي
 40درصدوحمايتينزديكبه 60درصدافزايشيافتهامابا
توجهبهسيرصعوديآسيبهاياجتماعيايناعتباراتبه
هيچوجهجوابگونيست.
او با انتقاد از نبود مديريت يكپارچه در حوزه آس��يبهاي
اجتماعي گفت :وجود دس��تگاههاي متعدد باعث ش��ده
تالشهادرجهتمقابلهباآسيبهاياجتماعيموفقيتآميز
نباشدوتوفيقچندانيدراينرابطهبهنياوريم.

همبراثرطغيانرودخانهكنتخريبشد.درخوزستانهم
سازههاي آبي شوشتر بيشترين نگراني از تخريب را به نام
خود زدند .محمدحسين ارسطوزاده ،مدير پايگاه ميراث
جهاني سازههاي آبي تاريخي شوشتر درباره اين موضوع
بيان كرد :بايد بتوانيم به سرعت دريچهها را اليروبي كنيم،
اگرسيالببيشازحدتحملباشدوسطحآببهقدريباال
بيايد كه از پيشبينيهايي 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
گردشگريآماردقيقيازوضعيتآثارتاريخيدراستانهاي
سيلزدهاعالمنكردهاست.مديركلدفترحفظواحيابناها
ومحوطههايتاريخيمعتقداستاطالعاتاينسازماندر
حال بروزرساني بوده و فعال اعالم نميشود .هادي احمدي
درباره اين موضوع بيان كرد :پلهاي تاريخي در صف اول
خسارتها قرار دارند البته خيلي از اين آثار مقاومت كردند
كهيكيازمعروفترينآنهاپلگاوميشاناست.همانطوركه
يدانيدمصالحبهكاررفتهدرابنيهبافتهايتاريخيخشت
م
و گل است .اين مصالح از مقاومت كمي برخوردار هستند.
بنابراين بخشهاي داراي بافتهاي تاريخي نيز بيشتر از
بقيهآثارآسيبديدند.اوادامهداد:ازجملهبافتهايتاريخي
روستاهايتاريخيثبتشدهبودندكهگزارشهايمختلفي
ازآنهادريافتومناطقيكهامكانپذيربودسركشيوبازديد
كرديم.عالوه بر اينها خسارتهاي ناچيز تا خسارتهاي
عمدهنيزبهكاروانسراهايتاريخيواردشدهاست.
احمدي به نشست تپه فلك االفالك اشاره كرد و گفت :با
توجهبهدستيبودنخاكبسترقلعهفلكاالفالك،ميزان
باالي بارندگي و باال آمدن سطح آب شاهد نشست خاك
قسمتيازقلعهبوديمكهخطريجديمحسوبميشود.
با وجود تمام خسارتهاي جاني و مالي كه سيل نوروزي
به مردم وارد كرد .برخي مسووالن معتقدند بارشها سبب
شده تا بحران كمآبي 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 بارندگيها نبايد
اينتصورراايجادكندكهبحرانآبدرايرانبهپايانرسيد.
حالوروزمحيطزيستبعدازسيلنوروزي
محمد دروي��ش ،عضو هيات علمي موسس��ه تحقيقات
جنگلها و مراتع كش��ور درباره اين موض��وع به «تعادل»
گفت :بارندگيها براي سرزمين خشك ما موهبت بزرگي
بود .با وجود تمام خس��ارتهايي كه بارندگي اخير داشت
شاهد آن هس��تيم كه تاالبهاي كشور بعد از مدتها آب
را لمس كردند .هيرمند پر آب اس��ت و تاالب هورالعظيم
 90درصدظريفتشپرشده،گاوخونيوبختگان 40درصد
افزايش آب داشته و درياچه مهارلو كامال لبريز است .اغلب
محيطهاي تاالبي كشور وضعيت مطلوبي دارند و بهترين
وضع براي درياچه اروميه اس��ت بعد از  10س��ال بيش از
 3ميلياردمترمكعبآبواردايندرياچهشدهاست.
او افزود :اما اين تصور كه فكر كنيم اين آب س��فرههاي آب
زيرزميني را هم پر كرده كامال غلط است .از نظر علمي به
ازايهريكمترارتفاعبارندگيبهطورمتوسطيكچهارم
آن به س��فرههاي آب زيرزميني نفوذ ميكند.بنابراين در
ش��هري مثل تهران در حال حاضر س��طح آب زيرزميني
 120مت��ر پايين رفته كه براي جبران آن نياز به 400متر
بارندگي داريم در حالي كه تمام بارندگي چند روز اخير در
تهران  260متر بود .اين وضعيت در فارس وخيمتر است،
سطح آب زيرزميني در اين استان 350متر پايين رفته كه
اگر سفرهها قرار باشد پر شوند نياز به  1500متر بارندگي

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي با
يادآوريسيرصعوديمعضلطالقادامهداد:آماردقيقياز
ميزان طالقها در كشور وجود ندارد به گونهاي كه به دليل
اينكهعمدهازدواجهادراستانهايمرزيبهصورتسنتي
انجام ميشود بنابراين طالقها نيز ثبت نميشود بنابراين
آمار دقيقي از ميزان طالقها در دس��ت نيست .خضري با
يادآورياينكهازهر 5ازدواج ۳موردبهطالقختمميشود،
افزود :دولت آمار بيكاري را  ۱۲تا  ۱۳درصد اعالم ميكند
در حالي كه  ۴۲درصد فارغالتحصيالن دانشگاهي بيكار
هستندوتعدادبيكارانباسواد 3برابربيكارانبيسواداستو
آماربيكاريدربرخياستانهابهبيشاز ۴۲درصدرسيده

داريم .بايد قبول كنيم كه ايران ذخيره هزارساله آب خود
را مصرف كرده و اين خس��ارت ب��ا بارندگيهاي اخير هم
جبراننميشود.
اظهارات درويش در حالي است كه مديركل پيشبيني و
هشدارسريعسازمانهواشناسيكشورباخطرناكخواندن
شايعاتيهمچونپايانخشكساليوورودبهدورانبيست
ساله ترسالي به مهر گفت :پربارش بودن تنها يك فصل يا
حتيكلامسالبيانگربهبودشرايطاقليمينيست.موقت
است و چهبس��ا كه سال بعد ،سال بسيار خشكي در پيش
داشتهباشيموهيچكسنميتواندتضمينكندكهسالبعد
حتيشرايطنرمالداشتهباشد.احدوظيفهتأكيدميكند:
هرگونهتغييردراقليم،تغييراتكنداست.اينكهامساليك
فصل پربارش و س��ال قبل از آن ،سالي بسيار خشك بوده
بيانگروضعيتكلياقليمكشورنيستواينهانوساناتجوي
است و اقليم ما را نشان نميدهد .اقليم را بايد در بازه زماني
بلندترببينيم.امدادرسانيبهمناظقسيلزدهنيزباحضور
نيروهايهاللاحمر،نيروهايمردميوهمچنيننيروهاي
نظامي در حال انجام است .البته ساكنان مناطق سيلزده
نسبت به كندي امدادرساني گله دارند .همچنين با وجود
وسعت سيلدر لرستان ،اطالعرسانيو امداددر اين استان
ضعيفترازگلستانوخوزستانوفارسبود.
امدادرسانيزمينيوهوايي
سخنگوي س��ازمان مديريت بحران با بيان اينكه با ايجاد
راههاي فرعي زميني به مناطق س��يلزده استان لرستان
امدادرساني از طريق زميني و هوايي انجام ميشود ،گفت:
برخينقاطدراستانخوزستانهمچناندرحالآمادهباش
هستند.بهنامسعيديدربارهآخرينوضعيتامدادرساني
در استان لرستان گفت :در استان لرستان تعداد جادههاي
فرعيبيشترشدهوبازگشاييبهسمتشهرهايمعموالن
و پلدختر بيشتر شده و امدادرساني هم از طريق زميني و
همهواييبه اين مناطق در حال انجام است .اوبابيان اينكه
در حال حاضر آب در مناطق س��يلزده لرس��تان كاهش
پيدا كرده ،ادامه داد :متاسفانه گلوالي باقيمانده از سيل
همچنان در منازل مردم وجود دارد از همينرو سايتهاي
اسكاناضطراريبراياينافراددرنظرگرفتهشدههمچنين
چادردراختيارافرادقراردادهشدهاست.سعيدياظهاركرد:
امكاناتوپكهايغذاييدرحالحاضربهتعدادكافيبراي
اينمناطقپيشبينيشدهاست.
اودربارهآخرينوضعيتاستانخوزستاننيزگفت:باتوجه
بهاينكههنوزرهاسازيآبسدهادرحالانجاماستبرخي
مناطقمانندجنوبكرخههنوزوضعيتدرحالآمادهباش
است و برخي مناطق هنوز در حال تخليه مناطق هستند.
سخنگوي س��ازمان مديريت بحران افزود :تجهيزات در
مناطق اضطراري مستقر شدهاند و ارودگاه اضطراري نيز
براي افرادي كه منازلشان را تخليه كردهاند ايجاد شده و
باتالشنيروهايمستقردرمنطقهخوشبختانهسيالببه
شهرهانفوذپيدانكردهاست.رييسسازماناورژانسكشور
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
تهرانبهمناطقپلدخترومعموالناعزامشدند،گفت:اين
تيم به همراه  10پزشك و  40نيروي فوريتهاي پزشكي
باآمبوالنس،خودروعملياتي،موتورآمبوالنسوتجهيزات
كاملبهايندومنطقهاعزامشدند.اودرادامهتاكيدكرد:اين
تيمنهتنهاتاپايانعملياتوبرطرفشدنشرايطبحراني،
بلكه تا زماني كه همه چي��ز به وضعيت عادي بازگردد ،در
منطقهحضورخواهدداشت.

است.نمايندهمردمسردشتوپيرانشهردرمجلسدهماز
وجود 17ميليون حاشيه نشين در كشور خبر داد و گفت:
استانخراسانبايكميليوننفرحاشيهنشينباالترينرتبه
حاشيهنشينيرابهخوداختصاصداده؛متاسفانهمابيشتر
به دنبال درمان آسيبها هستيم تا درمان و امر پيشگيري
مورد غفلت قرار گرفته اس��ت .عضو كميسيون اجتماعي
مجلس شوراي اس�لامي با تاكيد بر اينكه نمره دولت در
مقابله با آسيبهاي اجتماعي زير  10است ،گفت :انتظار
ميروددولتبرايكاهشومديريتآسيبهاياجتماعي
در سال  98به دنبال اتخاذ تدابير ويژه و تدوين برنامههاي
راهبرديباشد.

راهوشهرسازي
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طرح جامع حفاظت از سیل تدوين مي شود

گروه راه و شهرسازي|
در پي وقوع سيل در شمال ،غرب و جنوب غرب كشور
كه منجر به تخريب ۴۰۰پل و آسيب به 5هزار دستگاه
پل و ۱۱هزار کیلومتر 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  ۲۰۰۰میلیارد تومان
محاسبه شده است.
س��ال  98درحالي آغاز شد كه س��يل و باران شديد از
روزهايپايانيسال،97استانهايگلستانومازندران
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
 60نفر 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
جادههابودكهاحداثوترميمآنهاميتواندهزينهمالي
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 ،وزیر راه و
شهرسازی از ضرورت در دستوركار قرار گرفتن الزامات
و دستورالعملهایی 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
ميگرفت.محمد اسالمي افزود :مهندسی رودخانه و
طرح جامع حفاظت از س��یل باید در دستور کار قرار
گیرد درواقع بايد به کمک هیأت دولت دستورالعملها
و بخش��نامههایی را در راستای شهرسازی صحیح به
کار بگیریم.به گزارش مهر ،اسالمی اظهار كرد :یکی از
نکات مهم در زمينه وقوع س��يل ،بحث عدم تعرض به
رودخانهها و حریم رودخانهها و جلوگیری از ساخت و
ساز در نقاط آسیب پذیر است.
اوادامهداد:استحکامبخشیدنبهسازههایساختمانی
در نقاطی که احتمال خطر بیش��تری دارد هم باید در
دستور کار قرار گيرد ضمن اينكه الیه روبی رودخانهها
و الیه روبی سدها از دیگر نکات مهم است و همواره این
مسائل مطرح بوده است.
اسالمي درباره حادثه وقوع سیل در برخی استانهای
کشور ،گفت :حجم سیالب و بارشهای امسال نسبت
به دوره بلند مدت ۵۰ساله غیرقابل پیش بینی بود.
به گفته وزيرراه و شهرسازي ،پلها و سازههایی که برای
هدایت آب است را با آن حداکثری که در دوره ۵۰ساله
و بلند مدت اتفاق افتاده ،طراحی كرده اند در حالي كه
سیلی که امسال رخ داده است ۳ ،برابر پیش بینی بوده
و نکته دوم این است که اکثر رودخانهها الیه روبی نشده
بود كه اگر الیه روبی شده بود چنین نمیشد.
اسالمي با اشاره به سقوط تعدادی از پلها ،ادامه داد :این

بررسیهای فنی تخریب راهها در سیل
وزيرراهوشهرسازيبابررسيتخريبهايواردهبهراهها
در اثر سيالب هاي اخير گفت :کمیته فنی برای ساخت
راهها باید شناسایی و وضعیت آسیب پذیری را بررسی
کند و بعد از تعطیالت بررسیهای فنی را درباره تمام
راههایی که در سیل آسیب دیدند ،انجام مي دهيم.
اسالمی بیانکرد :مهمترین اقداماتیکهدرحالحاضر
باید انجام دهیم این است که مسیر عبور و مرور مردم را
با ساخت جادههای فرعی و موقت هموار سازیم۵۰۰ ،
نقطهریزشورانشکوهوجودداشتکهخاکبرداریها
را انجام دادیم تا رفت و آمدها آسان شود.
او گفت :تمام مس��یرهایی که پلهای آن آسیب دیده
است به صورت عبور موقت برقرار کردیم و برای تمام
راههایی که با سیل از بین رفته بود مسیر جایگزین باز
کرده ایم.
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 ،مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت:
مسیر ۶۰کیلومتریخرمآبادـپلدختربهعنوانبخشی
از محور ترانزیتی جنوب به شمال کامال تخریب شده و
امکان بازسازی آن در کوتاه مدت وجود ندارد.خیراهلل
خادمی در گفت و گو با مه��ر ،درباره آخرین وضعیت

اجراي طرح ترافيك
و زوج و فرد در تهران از امروز

راههای تخریب ش��ده در اثر سیالب اظهاركرد :میزان
آسیب دیدگی راهها در استان لرستان به دلیل شدت
سیالب بسیار باال است و با توجه به اینکه گستردگی
بارندگی در کل استان بوده ،همه راههای استان دچار
خسارت شده و تخریب در بخش زیرساختها اعم از
جادههای اصلی و روس��تایی به شدت گسترده است.
او افزود :در سرتاسر محور خرم آباد به معموالن سپس
پلدختر که در حاشیه رودخانههای کشکان و سیمره
قرار داشته و س��الها محور اصلی ترانزیتی جنوب به
شمالکشوربود،دههاپلتخریبكاملیاتقریباًتخريب
شده و تمام جاده اصلی ترانزیتی حدفاصل خرم آباد تا
پلدختر به طول  ۶۰کیلومتر تخریب ش��ده و آثاری از
جاده باقی نمانده است؛ همچنین سیالب جسم جاده،
پاشنه جاده و حتی شانه خاکی را تخریب کرده است.
او يادآور ش��د :در حال حاضر دیگر امکان احیای جاده
ترانزیتیسابقدرایناستانوجودنداردوسیالبجسم
جاده را شسته و با خود برده و دیگر جادهای وجود ندارد.
تنها راه این است که در آینده این جاده به مرور بازسازی
ش��ود اما در کوتاه مدت نمیتوانیم این کار را بکنیم به
خصوصکهاینجادهیکیازمهمترینجادههایکشور
در بخش ترانزیت همچنین جاده دسترس��ی استان
لرستان به ایالم محسوب میشود.
اولويت هاي بازگشايي راه ها
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بازگشایی
مس��یرهای اصل��ی و س��پس راههای فرعی آس��یب
دیده از س��یل لرستان را در دس��تور کار دادیم ،گفت:
زیرساختهای حمل و نقلی تمام شهرستانهای این
استان به خصوص راههای روس��تایی دچار مشکل و
آسیب دیدگی هستند اما بیشترین محور کار در حال
حاضر در محدوده شهرستان پلدختر و احیای راه اصلی
ترانزیتی این مسیر است.خادمی با بیان اینکه برآورد
قبلی خسارات به زیرساختها ۲۵۰میلیارد تومان بود
که این برآوردها بع��د از بازدید مجدد نزديك به ۵۰۰

احتمال وقوع سيالب در تهران همچنان وجود دارد

گروه راه و شهرسازي|
نوروز امس��ال براي بس��ياري از ايرانيه��ا طعم تلخ
بيخانماني 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 تخليهاند و مردم نااميدانه وسايل زندگي ،دامها
و زمينهاي خود را رها ميكنند تا جان خود را نجات
دهند .در پايتخت ني��ز نگراني درباره وقوع زلزله جاي
خود را به هراس از روان شدن سيل در خيابانهاي شهر
داد .اتفاقي كه خوشبختانه رخ نداد ،اما با توجه به اينكه
از شنبه سامانه بارش��ي جديدي وارد كشور ميشود
نميتوان به يقين گفت احتمال وقوع سيل در تهران
به كلي از بين رفته اس��ت .با توجه به وجود رودخانه و
روددرههاي 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 بارندگيهاي چند روز اخير پل
تاريخي كن آسيب ديد و گزارشهاي مردمي حاكي
از آن است كه يكي از بخشهاي اصلي پل يعني پايه،
عرشه و پشتبند پل به عنوان راه ارتباطي و رفت و آمد
مردمروستايكنباسولقانازطريقاينپلازبينرفته
است .يكي از شاهدان عيني عنوان كرده كه آب تا طاقي
پلباالآمدهبودوبيشترمردممجبورشدندخانههايشان
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
پلكننبودبلكهپليقديميدرمنطقهچهاردانگهبودو
خطري براي پايتخت نداشت ،گودالهاي منطقه ۱۸از
دغدغههايچندسالهمديريتشهرياستكهسرانجام
موفق شديم از ادامه فعاليت در اين منطقه جلوگيري
كنيم.طيمدتبارندگينيزمسيررودخانهكنكنترل
شده بود ،ديواره اين كنترل مقاومسازي و پايدار شده،

مسير رودخانه اليروبي و موانعي براي عدم خروج آب
ايجادشدهبود.خوشبختانهبهطورويژهاينمنطقهمورد
رصد قرار گرفت و شاهد مشكلي نبوديم.
نصب سامانه هشدار سريع 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 ميشود .به گفته صادقي ،خيابان سازمان آب و
آريافر (جالل آلاحمد) بيشترين حجم آبگرفتي را در
بارندگيهاي اخير داشتند .در اطرف شهر تهران هم
وضعيت مناسب نبود ،بهويژه در اطراف شهر آفتاب و
بخشهاي جنوب و جنوب غربي پايتخت كه برخي از
روستاها دچار آبگرفتگي شديد شده بودند كه در حال
حاضر اين مشكالت كمتر شده است.
دو فروريزش در شهريار و تهران
همزمان با افزايش بارشها در تهران برخي كارشناسان

سامانه جديد بارشي  10تا
 50ميليمتري در راه است

سازمان هواشناسي كشور اعالم كرد :سامانه جديد
بارشي از بعدازظهر ديروز (جمعه) وارد كشور شده و
تاشنبهويكشنبهفعالخواهدبود.بهگزارشپايگاه
خبري وزارت راه و شهرسازي ،سازمان هواشناسي
پيشبيني كرده اس��ت كه در غرب و جنوب غرب
كشور شامل اس��تانهاي كرمانشاه ،ايالم ،شمال و
شرق خوزس��تان ،كهگيلويه و بويراحمد ،بوشهر و
شمال فارسبارشهاييبين 10تا 35ميليمتررخ
دهد.همچنينباحركتاينسامانهبهسمتشمال
شرق كشور ،از عصر امروز (شنبه) تا عصر يكشنبه،
بارشها در اس��تانهاي خراسان ش��مالي ،شمال
خراسان رضوي و ارتفاعات شرقي سمنان متمركز
ميشودكهانتظارميرود،بيشينهبارشدراينمدت
درشمالغربخراسانرضويبه 30تا 50ميليمتر
برسدوموجبسيالبيشدنموقتمسيلهادراين
منطقه شود .سازمان هواشناسي گرچه اين سامانه
را ضعيفتر از س��امانههاي اخير دانسته اما با توجه
به حجم روانآب رودخانهها و مخازن سدها ،اعالم
كرده است كه سازمانهاي مرتبط با مديريت منابع
آب،تدابيرالزمرابرايحفظايمنيوكاهشريسك
مخاطراتناشيازسيالباحتمالياتخاذكنند.

آسيب شديد سيل به زيرساختها
پلها ،پلهایی است که آب از هر جهت گوناگون به آن
برخورد کرده است .این پلها آسیب دید و تعداد زیادی
از پلها خراب شدند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت :رودخانه س��ه
اندازه دارد ،نخست ،اندازه بس��تر رودخانه است ،دوم
اندازه حریم رودخانه و سوم اندازه بستر طغیانی است
اما این سه مس��یر به دلیل عدم کنترل ،عدم نظارت و
عدم پیش��گیری در زمان خودش مشکالتی را ایجاد
کرد و متأسفانه باور کردیم که بستر طغیانی هیچ وقت
اتفاقنمیافتد.
او اضافه كرد :باور کردیم که در خشکس��الی رفته ایم
و هیچ وقت دیگر از خشکس��الی خارج نمی شویم تا
جایی كه در مسیل ها راه و خیابان ساختیم و به همين
دليل س��اخت و ساز در مسیر رودخانه مشكالتي را به
همراه آورد .به طور مثال ،همین اتفاقی که در ش��یراز
رخ داد و آب در مسیر خودش آمده است اما مسیلها
را راه و خیاب��ان کرده ایم؛ آب راه خودش را به س��مت
رودخانه میرفت اما مسیر آب را اشغال کرده ایم كه از
این پس کسی نباید به خود اجازه دهد و تغییر و تحول
در مسیر دهد.
اسالمیگفت:مطابقگزارشوزارت نیرودرحالحاضر
بیش از  ۷۳درصد مخازن س��دها پر شده اند و اکنون
در تر سالی هستیم ،بنابراین نباید سهل انگارانه با این
موضوع برخورد کنیم.
وزيرراهوشهرسازياضافهكرد:تغییرسرانههایبیرویه
و غیر مجاز که اتفاق میافتد این روزها خودش را نشان
میدهد و وزارت راه و وزارت کشور باید کنترل کنند.
اس�لامي بیان کرد :برای داش��تن شهرس��ازی بهتر،
باید معماری گذش��ته را رعایت کنیم ،مانند ساخت و
سازهایی که در شهرهای شمالی کشور بود و هیچگاه
طبقه اول ساختمان طبقه سکونت نبود و همواره تمام
خانهها در سطحی باالتر با داش��تن چند پله ساخته
مي شد.

ايرانشهر

عنوانكردندبهدليلبارشهااحتمالفرونشستزمين
دربخشهاييازتهرانازجملهبخشهايجنوبيوجود
داردوهمزمانخبر فرونشست زميندرخيابانمولوي
اين نظريه را قوت بخش��يد .به گفته علي بيتاللهي،
رييس بخش زلزلهشناسي وزارت راه و شهرسازي خطر
فرونشستزميندرسطحشهرتهرانبهويژهدرقسمت
مركزيوجنوبيشهرازجملهدرامتدادخيابانمولوي،
حوالي منطقه بازار و جنوب تهران بسيار جدي است.
دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي اعالم كرد :يكي
از مهمترين مس��ائل نه تنها در تهران بلكه در مناطق
سيلزده مثل استانهاي گلستان ،كرمانشاه ،لرستان،
خوزس��تان ،همدان و اس��تانهايي كه تح��ت تاثير
بلندمدت آب سيالب قرار ميگيرند موضوع نشست
زمين اس��ت .بدين معنا در اثر رطوب��ت و جذب آب،
زمين مرطوب ش��ده و حالت نرم ميگيرد و احتمال
نشستهايموضعيبهصورتنقطهايومحليدرپاي
ابنيهها و سازهها مثل پلها و ساختمانها وجود دارد
كه بايد كامال مراقب باشيم.
وي گف��ت :از روز  12فروردي��ن حداق��ل دو گزارش

میلیارد تومان شد ،گفت :بیشتر خسارات وارده به ابنیه
سنگین مانند پلها یا تونلها بوده و به نظر میرسد دو
برابر همین میزان تا هزار میلیارد تومان اعتبار جدید
برای احداث زیرساختهای جدید در استان سیل زده
لرستان نیاز داریم.
بیشترینطولراهآسیبدیدهدرمازندران
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 وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم اين خبر،
درب��اره میزان خس��ارت وارد آمده به ش��بکه راهی و
ابنیهها در جریان وقوع س��یل در استانهای مختلف
افزود :بیشترین طول راه آسیبدیده مربوط به استان
مازن��داران بهطول  2089کیلومتر و خس��ارت 170
میلیارد تومان است.
شهرام آدمنژاد در گفتوگو با ایلنا افزود :طول راههای
آسیبدیدهناشیازجریانسیلشاملراههایشریانی،
اصلی ،فرعی و روستایی حدود 12.576کیلومتر است
ضم��ن اينكه  6896دس��تگاه ابنیه فنی هم آس��یب
دیدهاند .او گفت :تنها در بخش ش��بکه راهی چیزی
حدود 1560میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره محل تامین این
خس��ارتها گفت :در مرحله رفع بح��ران در مناطق
سیلزده هستیم و روزهای آینده پس از انجام عملیات
و اقدامات مورد نیاز برای عادیس��ازی شرایط ،به این
موضوعات هم رسیدگی خواهد شد.
آدم نژاد افزود :همچنین بیشترین خسارت وارد آمده
به ابنیه فنی مربوط به استان گلستان است که چیزی
حدود  56میلیارد تومان برآورد شده است.
احتمال افزايش خس�ارت  2ه�زار ميليارد
تومان
در ش��رايطي ك��ه معاون حم��ل و نق��ل وزارت راه و

دريافت كردم كه در دو منطقه يعني شهريار و تهران
فروريزشهايي رخ داده است .بنابراين با توجه به وجود
قناتهايي كه به صورت ممتد در شهر تهران كه طول
شاخههاي شناخته ش��ده آن  ۵۵۰كيلومتر است و با
توجه به بارندگيهاي ممتد كه در زير زمين و در سطح
زمين به صورت آبروان ،حركت و مقدار آنها تشديد
پيدا ميكند ،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 بارندگيهاي طوالني يكي از مخاطرات جانبي عالوه
بر سيالب ،نشستهاي 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  ۲۲گانه يكي
از موضوعاتي بود كه به دقت مورد رصد قرار گرفته بود.
صادقي ادامه داد :فرونشس��ت و نشستهاي موضعي
ناشي از بارندگي منطقهاي از تهران را تهديد نميكند
و تنها مشكل فرونشست مولوي بود كه برطرف شده
اس��ت .علي محمد سعادتي ،ش��هردار منطقه  12نيز
با تكذيب فرونشس��ت زمين به دلي��ل بارندگيهاي
اخيرگف��ت :در بارندگيهاي اخير در ش��هر تهران به
ويژه در منطقه 12مشكلي پيش نيامده است .به گفته
او اين نشس��ت مثل تمام نشستهايي است كه در هر
نقطه ميتواند رخ دهد .در سالهاي پيش در محورهاي
مختلف منطقه  ۱۲و مناطق ديگر هم شاهد اين اتفاق
بودهايم .اما بارندگيها 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  ۳۹س��اله شد .ريزش كوه در محدوده
دره فرحزاد باعث گرفتار شدن  ۵نفر در زير آوار شدكه
 ۳تن از اين افراد نج��ات پيدا كرده و يك نفر نيز دچار
شكستگي شده بود.
همچنين در روزهاي ابتدايي نوروز و با شروع بارشها
و نيز در روزهاي پاياني تعطيالت مراكز تفريحي كن،

شهرسازي از خسارت حدود  1560ميليارد توماني
س��يل به راه ها و جادههاي كشور خبر داده است ،اما
مدیرکل ابنیه فنی س��ازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای از تخریب  ۴۰۰پل و آسیب به  ۵۰۰۰دستگاه
ی نوروزی و سیالب
پل ۱۱ ،هزار کیلومتر راه در بارندگ 
خبر داد و گفت :که احتمال افزایش خس��ارت راهها
تا  ۲۰۰۰میلیارد تومان هم وج��ود دارد .به گزارش
ایلنا ،شعبانعلی خاوری با اش��اره به وجود  ۳۷۰هزار
پل و انواع آبرو در کشور اظهار كرد :در بارندگیهای
نوروزی امسال ۴۰۰ ،دستگاه از انواع پلها در راههای
روس��تایی تخریب ش��ده و پنج هزار دستگاه پل هم
آسیب جدی دیده است .این مقام مسئول ادامه داد:
در بارشهای اخیر و وقوع سیالب ،نزدیک به  ۱۱هزار
کیلومتر از راههای کشور با درصدهای مختلف تخریب
شدهاند و مجموع خس��ارتی که تاکنون تخمین زده
شده ۱۶۰۰ ،میلیارد تومان است .خاوری با اشاره به
اینکه آسیب به ابنیه فنی و راهها در اکثر استانهای
کشور همه گیر بوده اس��ت ،تصریح کرد :با این حال
برخی استانها آسیب بیشتری دیدهاند ،به طوری که
آسیب در استانهای لرستان و گلستان بسیار زیاد و
در استانهای مازندران ،خوزستان و خراسان شمالی
قابل توجه بوده اس��ت .او افزود :در آذربایجان غربی
 ۱۳۹دستگاه ،در اصفهان  ۱۷۳دستگاه ،در ایالم ۳۹۵
دستگاه،در خراسان جنوبی  ۹۷۴دستگاه ،در خراسان
شمالی  ۳۷۸دستگاه ،در خوزستان  ۲۴۶دستگاه ،در
کهگیلویه و بویراحمد ۳۵۰دستگاه و در گلستان۳۷۳
دستگاه پل آسیب دیدهاند و در لرستان نیز با توجه به
اینکه هنوز آب فروکش نکرده ،آمار جمعآوری نشده
است .مدیرکل ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای افزود :به همین دلیل الزم اس��ت دولت
مناب��ع قابل توجهی را به بازس��ازی راهه��ای و ابنیه
آسیبدیده تخصیص دهد که س��ازمان راهداری و
ل و نقل جادهای بتواند تخریبها را با کیفیت باال
حم 
و سرعت مطلوب بازسازی کند.

فرحزاد ،دركه ،دربند و ديگر تفرجگاههاي شمالي شهر
تعطيل شدند و از شهروندان تهراني خواسته شد تا از
تردد به اين اماكن خودداري كنند.
تهران در آمادهباش 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 نيروهاي مختلف در تهران از ابتداي فروردين
در آمادگي كامل به س��ر ميبرند .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 كمآبي در مناطق مختلف مانند زاهدان نيز برطرف
شده است.
حناچي افزود :با هماهنگيهايي كه با وزارت ارتباطات
و فن��اوري اطالعات صورت گرفت��ه ،در هفت رود دره
تهران سامانه آمادهباش و هشدار را فراهم خواهيم كرد.
 6منطقه دارآباد ،دربند ،دركه ،فرحزاد ،كن و وردآورد به
عنوان درههاي حاد تهران شمرده ميشوند كه در مدت
يكهفتهاطالعاتومواردمهمبهوسيلهپيامكبهمردم
اين مناطق اطالعرساني شد.
سدهاي تهران سرريز نميشوند
اما اظهارنظر اس��تاندار تهران در خصوص وقوع سيل
نيز در نوع خود جالب توجه است .به گفته انوشيروان
محسنيبندپيباتدابيريكهاتخاذشدهاگريكماههم
در تهران بارندگي رخ دهد ش��اهد سرريزشدن سدها
نخواهيم بود.
او ادام��ه داد :روز دوازده��م فروردي��ن پيك آب ۳۵۰
مترمكعب بر ثانيه را در ورودي سد لتيان شاهد بوديم
به همين دليل تصميم گرفتيم خروجي سد را به 100
مترمكعب بر ثانيه برسانيم و آب خروجي را به سمت
س��د ماملو هدايت كنيم .ورودي سد كرج هم به بيش
از  ۲۰۰مترمكعب بر ثانيه رس��يد كه منجر به افزايش
خروجي آن شد.

باپايان تعطيالتنوروزي،ازامروز ۱۷-فروردين-
طرح ترافيك و زوج و فرد در شهر تهران اجرايي
ميشود.بهگزارشمهر،باتوجهبهپايانتعطيالت
نوروزي از  ۱۷فروردين ماه ،محدوديتهاي ورود
به طرح زوج و فرد و طرح ترافيك از ساعت 6 :30
صبح مجدداًبه اجرا در خواهد آمد .طرح ترافيك
و زوج و فرد در حالي از امروز اجرايي ميشود كه
از روز  ۲۹اس��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 زمينخواري
بعد از ايجاد يگان حفاظت

مديرعاملسازمانمليزمينومسكنگفت:بعد
از ايجاد يگان حفاظت از اراضي در س��ال ۱۳۹۴
تصرف زمينهاي دولتي به ش��كل محسوسي
كاهشيافتهاست.علينبياندرگفتوگوباايسنا
اظهار كرد :بطور مثال در سال ۱۳۹۷ميتوانست
حدود ۱,۳۶۴ميليارد تومان دستاندازي صورت
گيردكهجلويايناتفاقگرفتهشدالبتهمتأسفانه
اقدام براي تصرف اموال عمومي در كل كش��ور
مش��اهده ميش��ود و صرفاً مربوط به يك نقطه
خاص نيست و از شمال تا جنوب شاهد اين پديده
ناخوشايندهستيم.
او تصرف در جنگلها را مرب��وط به حوزه منابع
طبيعي دانس��ت و افزود :س��ازمان ملي زمين و
مسكن ،صرفاً متولي زمينهاي دولتي است كه
در محدوده قانوني و حريم شهرها قرار دارد .نبيان
در پاسخ به اين سوال كه آيا ميتوان در سواحل
شمالي كه ساخت و ساز غيرقانوني صورت گرفته
شاهد تخريب و بازگشت زمينهاي دولتي بود،
اظهار كرد :قطعاً اگر حكم قضايي باشد اين اتفاق
ميافتد .مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن
همچنيندرخصوصمسكندومعلوليتيهاگفت:
طبق تفاهم با بنياد مسكن انقالب اسالمي ،بحث
مس��كن خانوادههاي داراي دو ف��رد معلول در
سراسر كشور دنبال ميشود .در صورت معرفي،
زمينموردنيازدرهياتمديرهمصوبودراختيار
همكاران در استانها و كساني كه متقاضي اين
موضوعهستندقرارميگيرد.اوادامهداد:هرمقدار
كه بهزيستي و بنياد مسكن نياز داشته باشند و
سازمان ملي زمين و مسكن در آن مناطق زمين
دولتيدراختيارداشتهباشددرراستاياقدامملي
مكلف به واگذاري است.

كاهش تعداد جانباختگان
در تصادفات درونشهري

دبير شوراي عالي ترافيك كش��ور گفت :تعداد
جانباختگان ناش��ي از تصادفات درونشهري
تا  ۱۴فروردين نس��بت به مدت مشابه در سال
قبل  ۱۸درصد كاهش يافت .به گزارش ايس��نا،
مديركل دفتر حمل و نقل و دبير ش��وراي عالي
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از كاهش ۱۸
درصديجانباختگاندرحوادثترافيكشهري
طي تعطيالت نوروزي امسال تا روز  ۱۴فروردين
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته خبر داد و
گفت :اين كاهش جان باختگان حاصل همكاري
مستمردستگاههايعضوشورايعاليهماهنگي
ترافيك شهرهاي كشور است.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان شهرداريها
و دهياريهاي كشور ،پوريا محمديان يزدي در
حاشيه بازديد از پايگاههاي امداد نوروزي استان
تهران افزود :با توجه ب��ه برنامهريزيهاي انجام
شده در طول س��ال  ۱۳۹۷و بررسي طرح اجرا
شده در سال گذشته ،برنامه نوروزي سال ۱۳۹۸
تدوين و آغاز ش��د و دستگاههاي متولي تردد در
سطح كشور به صورت روزانه وضعيت تصادفات
را پايش كرده و بر اين اساس از آغاز طرح تا پايان
روز ۱۴فروردين سال جاري ،تعداد جانباختگان
ناشي از تصادفات درونشهري ۱۸درصد كاهش
داشته است .وي با اشاره به اينكه در طرح نوروزي
سال  ۱۳۹۷و در مدت مشابه  ۴۸نفر جان خود را
بر اثر تصادفات درون شهري از دست دادند ،افزود:
تعداد اوليه فوتي در سرصحنه تصادف در حوزه
درونشهري در طول دوره اجراي  19روزه طرح
نوروزي سال  ،۱۳۹۸تاكنون  ۴۰تن اعالم شده
كه در مقايسه با مدت مشابه در طرح نوروز سال
گذشته ۱۸،درصد كاهش داشته است.

اخبار
ممنوعيت تازه صادراتي
سال 98

سازمانتوسعهتجارت|بادستوروزيرصنعت،
معدن و تجارت ،صادرات س��يب زميني و پياز از
 ۱۵فروردين ماه ممنوعشد؛ همچنين صادرات
گوجهفرنگيبالمانعشد.طيمكاتبهرضارحماني
وزير صنعت ،مع��دن و تجارت با گمرك ايران ،با
هدف مديريت و تنظيم ب��ازار داخلي ،صادرات
س��يبزميني و پياز از  ۱۵فروردين ماه ممنوع
ش��د .همچنين بر اس��اس اين مكاتبه صادرات
گوجهفرنگي و رب گوجهفرنگي و فرآوردههاي
مرتبط طبق ضوابط سازمان توسعه تجارت و با
تأييد وزارت جهاد كشاورزي بالمانع شد.

تصميمگيري براي جبران
خسارت بنگاههاي سيل زده

شاتا|وزيرصنعت،معدنوتجارتازتصميمگيري
نحوهجبرانخسارتواحدهايتوليديسيلزدهدر
جلسه آتي هيات دولت خبر داد .رضا رحماني افزود:
برآورد خس��ارتهاي وارده ب��ه واحدهاي توليدي
آسيبديدهازسيلانجامشدهوتالشميشودتااين
واحدها سريعاً وارد مدار توليد شوند .وي با اشاره به
بياناتمقاممعظمرهبريمبنيبرجبرانتخريبهاي
س��يل ،ادامه داد :تالش ميكني��م در هيات دولت
تسهيالتبسيارخوبوكمبهرهبرايجبرانخسارات
واحدهايتوليديدرنظرگرفتهشود.رحمانيبااشاره
بهنامگذاريسالوضرورتحفظورونقتوليد،افزود:
جبرانآسيبوتسهيالتواحدهايتوليديبرحسب
خسارتواردهمتغيرخواهدبود.

ارزش كاالي صادراتي
به عراق چقدر است

تسنيم|سرپرس��ت س��ازمان توس��عه صادرات،
جزيياتيازارزشمتوسطكاالهايصادراتيايرانبه
عراق در سال ۹۷را تشريح كرد .محمدرضا مودودي
با مقايسه ارزش متوسط كاالهاي صادراتي ايران به
عراق در سال گذشته اظهار كرد :در سال  ،97ارزش
متوس��ط كاالهاي صادراتي كش��ور به ازاي هر تن،
 360دالر بود و اين در حالي است كه ارزش متوسط
هر تن كاالي صادراتي ايران به عراق  500دالر بود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :اين موضوع
نش��ان ميدهد ك��ه در س��ال  ،97صادركنندگان
كشورمان توانس��تند كاالهاي با ارزش افزوده باالتر
به كشور عراق صادر كنند .به گفته او ،سهم عراق در
تجارتباايرانبيشاز 50درصدافزايشداشتهوايران
توانست 29درصد س��هم بازار عراق را در سال 97از
آنخودكند.درسالگذشته،كشورعراقبعدازچين
بزرگترين واردكننده محصوالت و كاالهاي ايراني
بودوازنظر تنوعكاالهايوارداتي،درجايگاهنخست
بينكشورهايواردكنندهكاالهايايرانيقرارگرفت
وركورد 9ميليارددالرصادراتايرانبهعراقثبتشد.

توسعه صادرات فرش
با تهاتر كاال

فارس|رييسمركزمليفرشدستبافگفت:برنامه
مابرايتوسعهصادراتفرشدستبافبدونتوجهبه
تحريم،تهاتراست.
فرشته دست پاك با بيان اينكه تحريم تاثير بسيار
زيادي بر صادرات فرش دستباف در سال 97داشت،
گفت :اما در سال  98بدون توجه به تحريم به دنبال
توسعهبازارهايداخليوخارجيهستيم.
رييس مركز ملي فرش دستباف ايران با بيان اينكه
س��ال ،98سال 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 ميتوانيم به آن
كشورصادراتداشتهباشيم.رييسمركزمليفرش
دس��تباف ايران با بيان اينكه در 6ماهه ابتداي سال
 97وضعيتصادراتفرشدستباففوقالعادهخوب
بود،عنوانكرد:دردورجديدتحريمها،فرشدومين
كاالي تحريمي بعد از نفت بود و اين موضوع حتي بر
توليد هم تاثير گذاشت .وي با بيان اينكه  80درصد
توليدات فرش دستباف كشور صادر ميشد ،اظهار
داشت:برنامهمابرايتوسعهصادراتفرشدستباف
بدون توجه به تحريمها ،تهاتر اس��ت .دستپاك با
تاكيدبراينكهدرسالجاريحدود 800هزارقاليباف
را بيمه خواهيم كرد ،گفت :بودجه آن تامين شده و
هيچمشكليدراينزمينهوجودندارد.رييسسازمان
مليفرشدستبافاظهاركرد:تازمانيكهبافندگان
فرش دس��تباف از امنيت شغلي برخوردار نباشند،
نميتوانيم در بحث توليد و ص��ادرات حرفي براي
گفتنداشتهباشيم.ويگفت:تاكنون 29منطقهدر
زمينه فرش دستباف ثبتجهاني شدهودركنار اين
مناطق 53منطقههمبهثبتمليرسيدهودرتالش
هستيم تا به عنوان اولويت دوم در سال آينده اين53
منطقه را هم ثبت جهاني كنيم .دستپاك 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
خانوارهرايرانيحداقليكمترمربعفرشدستباف
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 بانكها در اين
زمينه اعالم آمادگي كردهاند تا با پرداخت وامهاي
ارزانقيمت 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  20درصد از فرش دستباف ايران صرف
بازارداخليميشود،گفت:ماميخواهيمشرايطيرا
فراهم آوريم تا اين ميزان به 50درصد افزايش يابد.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» روند ورود و صدور كاال در پرونده تجارت خارجي ايران تا پايان بهمن ماه سال گذشته را بررسي ميكند

چهره تجارت در97

تعادل |
براس��اس آمارهاي تجارت خارجي ،ايران در س��ال
 97چه مقدار كاال به شركاي تجاري اش صادر كرده
است؟ بررسي پرونده صادراتي ايران تا پايان بهمن ماه
سال  97نش��ان از اين دارد كه صادركنندگان ايراني
 40ميلي��ارد و 78ميليون دالر كاال ب��ه عمدهترين
مقاصد صادراتي خود صادر كرده اند؛ كه عمدهترين
مقاصد ه��دف صادراتي ايران در اين ب��ازه زماني5 ،
كشور «چين ،عراق ،امارات متحده عربي ،افغانستان
وتركيه» ذكر ش��دهاند .در مقابل هم واردكنندگاني
ايراني 38 ،ميلي��ارد و  501ميلي��ون دالر كاال وارد
كش��ور كردهاند ،ك��ه مطابق آمار اعالم��ي« ،چين،
امارات متحده عربي ،تركيه ،هند و آلمان» پنج مبدا
اصلي وارده كاال به ايران بودهاند .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،
 283ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال  1396با 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
 1396روند كاهش��ي داشت است .اما تصوير تجارت
ايران با امريكا چه چيزي را نشان ميدهد؟ با نگاهي
به تجارت خارجي امريكا ،مشاهده ميكنيم كه تراز
تجاري ايران با اين كشور در سال  2018منفي 372
ميليون دالر بوده است.
البته با وجود تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايران،
واردات كاالي��ي ايران از اين كش��ور از  136ميليون
دالر در س��ال  2017به  440ميليون دالر در س��ال
 2018افزايش داشته كه معادل  3.2برابر شدن است.
در مقابل صادرات كااليي ايران هم به امريكا با رش��د
 7.6درصدي از  63ميليون دالر به  67.9ميليون دالر
رسيده اس��ت .ارزيابيهاي آماري حاكي از اين است
كه برآيند تجارت كااليي ايران موجب  5.1برابر شدن
تراز تجاري مثبت براي امريكا از محل تجارت كااليي
با ايران در سال  2018شده است .اين نوع ارزيابيهاي
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 دادههاي آماري از تجارت خارجي ايران در
س��ال  1397حاكي از آن است كه صادرات كاال طي
يازده ماه نخس��ت س��ال  1397با احتساب ميعانات
گازي به  105ميلي��ون و  908هزار تن به ارزش 40
ميليارد و  78ميليون دالر رس��يده است؛ كه اين رقم
نسبت به مدت مشابه سال  1396از نظر وزن با افت
 6,4درصدي و از نظر ارزش��ي با اف��ت  0,7درصدي
روبرو شده است .بزرگترين خريداران كاالي ايراني از
ابتداي سال  97تا انتهاي بهمنماه به ترتيب« ،چين»
ب��ا ارزش  8ميلي��ارد و  359ميلي��ون دالر« ،عراق»
ب��ا ارزش  8ميلي��ارد و  239ميلي��ون دالر« ،امارات
متحده عربي» ب��ا ارزش  5ميلي��ارد و 543ميليون
دالر« ،افغانستان» با ارزش  2ميليارد و  727ميليون
دالر و «تركي��ه» با ارزش  2ميلي��ارد و 173ميليون
دالر بودهاند.
از سويي ديگر ،جزييات آماري تجارت خارجي كشور
نش��اندهنده آن اس��ت كه پنج قلم عمده صادراتي
در اين مدت عب��ارت از «ميعانات گازي» به ارزش 3
ميليارد و  930ميليون دالر« ،گاز طبيعي مايع شده»
به ارزش يك ميلي��ارد و  923ميليون دالر« ،پروپان
مايع شده» به ارزش يك ميليارد و  607ميليون دالر،
«روغنهاي سبك و فرآوردهها به جز بنزين» به ارزش

يك ميليارد و 324ميليون دالر و «متانول» به ارزش
يك ميليارد و  297ميليون دالر بوده است.
اما وضعيت واردات كشور در س��ال  97چگونه بود؟
واردات كش��ور طي يازده ماهه ابتدايي سال 1397
به  28ميليون و  926هزار تن و به ارزش  38ميليارد
و  501ميليون دالر رس��يده است كه نسبت به سال
 ،1396از نظر وزن افت  17,4درصد و از نظر ارزش افت
 21,5درصد داشته اس��ت .بررسي يافتههاي آماري
از تج��ارت خارج��ي كش��ور در يازده ماه نخس��ت
س��ال  1397نش��ان از آن دارد كه پن��ج مبدا بزرگ
واردات��ي كش��ورمان به ترتي��ب «چين» ب��ا ارزش
 9ميلي��ارد و  375ميلي��ون دالر« ،ام��ارات متحده
عربي» با  5ميليارد و  919ميلي��ون دالر« ،تركيه»
ب��ا  2ميلي��ارد و  261ميلي��ون دالر« ،هن��د» ب��ا 2
ميليارد و  211ميلي��ون دالر و «آلمان» با  2ميليارد
و 177ميلي��ون دالر بودهاند .از آنس��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  8703بنزيني با حجم سيلندر
 2000سي سي»« ،لوبياي س��ويا» و «الكترودهاي
ذغالي براي كوره ها» بودهاند.

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
پايينتري داشتهاند .بهطوريكه 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  1396با كاهش همراه
بوده اس��ت .صادرات اي��ران به آلمان ب��ا كاهش 28
درصدي به  230ميليون دالر ،صادرات به فرانس��ه با
كاهش  28درصدي به  25ميليون دالر و صادرات به
انگلس��تان با كاهش  39درصدي به  27ميليون 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 پايينتر 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  1397نسبت به مدت
مشابه سال  1396با كاهش همراه بوده است .واردات
ايران از آلمان با كاهش  19.5درصدي به حدود 2.2
ميليون دالر ،واردات از فرانسه با كاهش  38درصدي
به  990ميليون دالر و واردات از انگلس��تان با كاهش
 6درصدي به  933ميليون 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  1397تجربه 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
ميش��ويم كه ايران جزو اقتصادهايي اس��ت كه تراز
تجاري منفي  372ميليون دالري با امريكا در س��ال
 ،2018داشته اس��ت .با وجود تحريمهاي يكجانبه
امريكا عليه ايران ،واردات كااليي ايران از اين كش��ور
از  136ميليون دالر امريكا در س��ال  2017به 440
ميليون دالر در سال  2018افزايش داشته كه معادل
 3.2برابر شدن است .در مقابل صادرات كااليي ايران
هم به امريكا با رشد  7.6درصدي از  63ميليون دالر به

 67.9ميليون دالر رسيده است .برآيند تجارت كااليي
ايران موجب  5.1برابر شدن تراز تجاري مثبت براي
امريكا از محل تجارت كااليي با ايران در سال 2018
ش��ده اس��ت .ايران رتبه 105ام در فهرست مقاصد
صادراتي امريكا و رتبه 136در فهرست مبادي وارداتي
امريكا در سال 2018را 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 بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران،
تصوير تجارت امريكا در حوزه كااليي در سال 2018
نشاندهنده افزايش نزديك به  83ميليارد 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 ميرسد اقدامات امريكا براي
افزايش برخي تعرفهها ،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  2018بالغ بر 4.2
تريلي��ون دالر بوده كه  60.4درص��د از آن مربوط به
واردات و  39.6درص��د از آن مربوط به صادرات اين
كشور است .تجارت امريكا در سال  2018با افزايش
 8.2درص��دي همراه بوده كه مع��ادل تقريبي 319
ميليارد دالر است 201 .ميليارد دالر از افزايش تجارت
ناشي از افزايش واردات امريكا و  118ميليارد دالر از
آن ناشي از افزايش صادرات است.
همچنين مطابق آمارها ،ارزش صادرات كااليي امريكا
در سال  2018بالغ بر  1.66تريليون دالر بوده كه در
مقايسه با سال  2018معادل  7.6درصد رشد داشته
است .در مقابل واردات كااليي امريكا هم در اين سال
با رشد  8.6درصدي به  54.2تريليون دالر رسيد .در
بخش خدمات ،در سال  2018واردات امريكا559 ،
ميليارد دالر و صادرات آن  828ميليارد دالر بوده كه
در مجموع باعث ايجاد  269ميليارد دالر تراز تجاري
مثبت براي اين كشور در سال  2018شده است .تراز

وزير صنعت تشريح كرد

برنامههاي رونق توليد در سال 98

موضوع توليد ،موضوعي است كه در تمام زمينهها نقش
دارد و اگ��ر توليد راكد و منجمد بماند همه اين حوزهها
آسيب ميبيند .اما اهميت توليد در شرايط ويژه كنوني
به قدري است كه رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي
بهمناسبت آغاز سال  ،۱۳۹۸سال جديد را سال «رونق
توليد» نامگذاري 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
 98اس��ت .يحيي آلاس��حاق ميگويد« :در س��ال 98
بايد به گونهاي عمل كرد كه حداقل بروكراسي اداري
ايجاد ش��ود و وزارتخانههاي مختل��ف بايد در گمرك
شورايي داشته باشند تا به نمايندگي از همه واحدهاي
موثر ،درجا تصميم بگيرد .براي توسعه صادرات در سال
 98بايد بروكراسيها را كم و بسترس��ازيهاي الزم را
ايجاد كرد».
اما س��كاندار وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت نيز پيرو
شعار س��ال  98از برنامههاي اين وزارتخانه در سال 98
پرده برداشت و «حفظ وضع موجود توليد و اشتغال» را
شاهبيتبرنامههايوزارتخانهصنعتدرسال ۹۸دانست.
به گفته رضا رحماني ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
اين مسير برنامههاي مختلفي مانند «تامين مواد اوليه»،
«نقدينگي» را همچون سال گذشته دنبال خواهد كرد.
در سال جاري بايد توجه ويژهاي 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 تحققپذيري هدف مدنظر با وزير اقتصادو
دارايي ،رييس كل بانك مركزي و مديران عامل برخي
از بانكها گفتوگو و تبادل نظر شده است .وزير صنعت،
معدن و تجارت افزود :در س��ال جاري  15پروژه ويژه در

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

برنامههايآقايوزير
«تشكيلتيمهايكارشناسيمتشكلازمعاونينوزارتخانه
صنعت براي سفر به استان ها» ،يكي از برنامههايي بود كه
وزير صنعت از اجراي آن در س��ال جاري خبر داد .به گفته
رحماني،اينتيمهايكارشناسيدرقالبگروههايي،ذيل
معاونتامورصنايع،بايدبهاستانهارفتهوبابررسيوضعيت
توليددرمناطقمختلفكشور،ضمنتوجيهتوليدكنندگان
و مسووالن اس��تانها درباره برنامهها و اقدامات وزارتخانه
برايرونقتوليد،جمعبنديكارشناسيخودراازوضعيت
صنعت ،معدن و تجارت اس��تانها در قالب گزارشي ارايه
كنند.اوافزود:همچنيندراينبازديدهابايدمطمئنشويم
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
 300ميليون دالر تاكيد كرد«.بهبود فضاي كسب و كار»
نيزموضوعديگريبودكهوزيرصنعتبرآنتاكيدداشت.به
گفتهرحماني،بايداطالعاتوآماروزارتخانهدربارهوضعيت
توليدونيازهايواحدهارابهروزكردهوبرايتامينايننيازها
برنامهريزي كنيم .او افزود :بهبود فضاي كسب و كار تنها با
اراده و تغيير پاراديمهاي ذهني مس��ووالن دست يافتني
اس��ت ،با اين حال 10آيتم براي سنجش وضعيت فضاي
كسبوكاروجودداردكهدرحالحاضرباتوجهبهاينآيتمها
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 گونهاي
عملكندكهاگرصنعتگريازوزارتصنعت،معدنوتجارت

تجاري امريكا در بخش خدمات با رشد  5.5درصدي
در مقايسه با سال  2017همراه بوده است.در بخش
صادرات كااليي ،پنج مقصد مهم امريكا كه نزديك به
 50درصد از كل صادرات امريكا را تشكيل ميدهند
به ترتيب ارزش عبارتند از؛ «كان��ادا» با ارزش 299
ميليارد دالر و س��هم  18درصد« ،مكزيك» با ارزش
 265ميلي��ارد دالر و س��هم  15.9درصد« ،چين» با
ارزش  120ميليارد دالر و سهم  7.2درصد« ،ژاپن» با
ارزش  75ميليارد دالر و سهم  4.5درصد و «انگليس»
با ارزش  66ميليارد دالر و سهم  4درصد.
در بخش واردات پنج مبدا مهم واردات كااليي امريكا
كه نزديك به  58درصد از كل واردات اين كشور از آنها
صورت ميگيرد به ترتيب ارزش عبارتند از؛ «چين»
ب��ا ارزش  540ميلي��ارد دالر و س��هم  21.6درصد،
«مكزيك» با ارزش  347ميليارد دالر و س��هم 13.4
درصد« ،كانادا» با ارزش  319ميليارد دالر و س��هم
 12.8درصد« ،ژاپن» ب��ا ارزش  143ميليارد دالر و
سهم  5.8درصد و «آلمان» با ارزش  126ميليارد دالر
و س��هم  5درصد .بيش از  47درصد از واردات امريكا
از مجموع سه كشور «چين»« ،مكزيك» و «كانادا»
صورت ميگيرد.
تراز تجاري امريكا در س��ال  2018با كل كشورهاي
جهان تضعيف ش��ده و كس��ري تج��اري آن از 795
ميليارد دالر به  878ميليارد دالر رس��يده كه از افت
 10.4درصدي برخوردار است .مهمترين عوامل موثر
در تضعيف تراز تجاري امريكا ،افزايش  43.6ميليارد
دالري تراز منفي تجاري امريكا با «چين» اس��ت كه
مشاركت اين كشور در تضعيف كسري تجاري امريكا،
 5.5واحد درصد اس��ت .بعد از كش��ور چين ،كسري
تجاري امريكا با «مكزيك» هم در س��ال  2018بدتر
ش��ده و به  8.6ميليارد دالر رسيده كه سهم مكزيك
در تضعيف  10.4درصدي تراز تجاري امريكا در اين
سال 1.3 ،واحد درصد است.
در سال  ،2018امريكا با  234كشور جهان مبادالت
تجاري داشته كه با  133كشور ،منجر به كسب تراز
تجاري مثبت براي اين كشور با ارزش  186ميليارد
دالر ش��ده و با  101كش��ور هم منجر به كسب تراز
تجاري منفي به ارزش  1065ميليارد دالر شده است.

مقايسه اين تركيب با سال  2017نشان ميدهد كه
فقط  3كش��ور به تعداد شركاي با تراز مثبت در سال
 2018اضافه 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  104به  101كش��ور ،نزديك به  88ميليارد
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 «هنگكنگ»
و به ميزان  31ميليارد دالر اس��ت .بعد از آن كش��ور
«هلند» قرار دارد كه تجارت امريكا با اين كشور باعث
ايجاد نزديك ب��ه  25ميليارد دالر تراز تجاري مثبت
شده اس��ت .در ميان  20كش��وري كه امريكا با آنها
بيش��ترين تراز منفي تجاري را در سال  2018دارد،
اقتصادهاي در حال توسعه هم مشاهده ميشود كه
در راس آنها كشور «چين» قرار دارد .اقتصادهاي در
حال توسعه ،باالترين تراز تجاري مثبت را در تجارت
با امريكا ،در سال  2018كسب كردهاند .عالوه بر اين
اما ،اقتصادهاي غيرنفتي مانن��د «تايلند»« ،هند»،
«مالزي» و «ويتنام» ،منافع قابل توجهي را در تجارت
با امريكا نصيب اقتصادهايش��ان كردهاند كه بخش
عمده آن در نتيجه اعمال سياس��تهاي تجاري آزاد
كسب شده است.
اما با اين نوع بررس��يهاي 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 داشتهاند ،اما امروز سهم بااليي از بازار امريكا
را از آن خود كرده اند؟ بد نيست كه متوليان تجاري
و تمامي دست اندركاران تجارت كشور يكبار 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��الها برداشته شود و
چارهاي عاجل بينديشند.

رييس كنفدراسيون صادرات مطرح كرد
خارجشد،بهايننتيجهبرسدكهمسووالن،كارشناسانو...
وزارتخانههرآنچهازدستشانبرميآمدهبراياوانجامدادهاند
ورسيدنبهاينهدفهمنيازبهبرنامهريزيو...ندارد،بلكه
نيازمنديكاجماعدروزارتخانهاست.اماسومينموضوعي
كهسكانداروزارتصنعتدراولويتبرنامههايخوددرسال
 98قرار داده اس��ت« ،افزايش توليد ساخت داخل» است.
به گفته وزير صنعت ،اجراي پروژه توسعه توليد پوشاك و
نساجيازمواردياستكهبايدموردتوجهجديقرارگيرد؛
چراكه ساالنه حجم بسياري پوش��اك وارد ميشود و اين
حوزه 12درصد اشتغال كشور را دارد ،همچنين گسترش
آننيازمندسرمايهگذاريپايينياست.توسعهبخشمعدن
نيز چهارمين برنامه وزارتخانه صنعت در سال 98است .به
گفتهوزيرصنعت،براساسبرنامهريزيهاواقداماتصورت
گرفتهوباتوجهبهظرفيتهاياينبخش،سالجاري،سال
توجهبيشتربهمعدنخواهدبود.رحمانيهمچنيناز«بسته
حمايت از صادرات» براي توسعه صادرات كشور خبر داد
و گفت كه در صورت اجراي آن ،مش��كالت حوزه صادرات
حلخواهدشد.
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 ميتواند انجام
شود« .نوس��ازي صنايع»« ،فعالسازي معادن كوچك»،
«تكميل زنجي��ره ارزش فلزات اساس��ي»« ،نظام جامع
و نوي��ن عرضه و فروش»« ،تكميل و اجراي س��امانههاي
الكترونيكي مختلف از جمله سامانه جامع انبار ،تجارت،
مبارزه با قاچ��اق كاال» از جمله برنامههاي وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال 98است .وزير صنعت معتقد است
كهآثاراجرايبرنامههايمزبورمنجربه«تقويتتوليدملي»،
«اصالح شبكههاي توزيع»« ،رفع مشكل پديده داللي و
واسطه گري»« ،گسترش شفافيت»« ،مبارزه با قاچاق» و
«خدماترسانيبهتربهمردم»خواهدشد.

خنثيسازي تحريمهاي امريكا با رونق توليد داخل

رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت :پيشبيني
ميش��ود با توجه به اصالحات و آزم��ون و خطاهاي
صورت گرفته شرايط تجارت خارجي سال  98نسبت
به س��ال  97بهتر باشد ،اتكاي اقتصاد بيشتر به رونق
توليد داخل و صادرات غيرنفتي خواهد شد.
به گفته محمد الهوتي ،سال  97يكي از سختترين
ن اقتصادي در حوزه تجارت خارجي
سالهاي فعاال 
اعم از ص��ادرات و واردات بود بطوري كه نوس��انات
شديد نرخ ارز باعث شد تا دولت تصميماتي بگيرد و
بعضاخودشمنتقداينگونهسياستگذاريهاازجمله
پيمانسپاري ارزي ،محدوديت واردات و صادرات بود.
به گ��زارش ف��ارس ،رييس كنفدراس��يون صادرات
ايران بيان كرد :اين نابسامانيها 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  11ماهه سال  97كاهش
صادرات داشته باشيم.
وي افزود :س��ال  97يكي از س��ختترين سالهاي
اقتصاد ايران بود و متاسفانه بالغ بر  50بخشنامه ارزي
در حوزه صادرات و واردات وضع شد ضمن اينكه ارز
 4200توماني باعث خ��روج و اتالف منابع بزرگي از
ثروت و سرمايه ملي كشور شد و عمال دولت هم با اين
سياستها نتوانست به اهداف اصلي خود يعني تنظيم
و كنترل بازار دست يابد.
الهوتي اظهار كرد :در س��ال  98به نظر ميرسد كه
دولت بايد در سياستهاي ارزي بازنگري كند اگرچه
از اواخر س��ال  97تغيي��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 :پيشبيني ميش��ود كه شرايط سال  98با
توجه به اصالحات و آزم��ون و خطاهايي كه صورت
گرفته نسبت به سال  97بهتر باشد البته بهتر شدن
شرايط منوط به يكس��ري مسائل خارجي از جمله
تعيين تكليف  FATFاس��ت زيرا اگر اين موضوع به
تصويب نرسد ميتواند 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 ميتوان بخشي از
تحريمهاي ظالمانه را خنثي كرد اما اگر موضوعاتي
مثل  FATFسر راه قرار گيرد ميتوانند 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 آسيبپذير
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
عمدهاي 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.
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اپوزيسيون تركيه خود را پيروز انتخابات محلي خواند

شكستاردوغاندرقلب تجاري و پايتخت تركيه

گروه جهان|
نامزد بزرگتري��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
ميگيرد .برخي منابع خبري گزارش دادهاند 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.
بهگزارش دويچهوله ،نتيج��ه اوليه انتخابات محلي
ش��وراها در تركيه حاكي از برتري اندك نامزدهاي
ح��زب جمهوريخواه خلق ( )CHPبر حزب حاكم
عدالت و توس��عه به رهبري رجب طيب اردوغان در
دو شهر بزرگ تركيه ،اس��تانبول و آنكارا بود .اكرم
اماماوغلو نامزد حزب جمهوريخواه خلق در ش��هر
استانبول ،حال ميگويد بازشماري آرا در اين شهر
تقريبأ تمام شده و آراي او همچنان حدود  ۲۰هزار
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  ۲۵ميليون نفري
اس��تانبول حدود  ۲۵هزار رأي ب��ود .حزب عدالت
و توس��عه ( )AKPنتيجه انتخابات محلي ش��وراها
در اس��تانبول و آن��كار را نپذيرفت و با ش��كايت به
كميسيون انتخابات ،خواستار بازشماري آرا در تمام
حوزههاي رأيگيري اين دو شهر شد .استانبول ۳۹
حوزه رأيگيري دارد .كميسيون انتخابات شوراها
چهارشنبه با بازشماري آراي  ۱۸حوزه در استانبول
موافقت كرد.
اكرم اماماوغلو نام��زد حزب جمهوريخواه خلق ،از
هيات عالي انتخابات تركيه خواسته به مقررات روند
بازشماري آرا احترام بگذارند و تأكيد كرده« :نتيجه
نهايي تغيير نخواهد كرد .بازشماري آرا وقتكشي
اس��ت آنهم در حالي كه ما در انتظ��ار آغاز هر چه
سريعتر 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 ،بهدليل بينظمي 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 ميشود .از آن گذشته
اردوغان كه با حزب حاكم خود كنترل تقريبأ تمام
رس��انههاي تركي��ه را در اختي��ار دارد ،در صورت

شكس��ت در آنكارا و اس��تانبول نظارت بر برخي از
فعاليتهاي محلي اين دو شهر را از دست ميدهد.
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 ميداند .گفته شده ،ييلديريم
كه در انتخابات به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه
براي شهرداري استانبول معرفي شده بود به عنوان
معاون رييسجمهور تركيه منصوب خواهد شد.

عدالت و توسعه پس از شكست
با شكست حزب اردوغان در شهرهاي بزرگ ،اكنون
اين پرس��ش مطرح ميش��ود كه تركيه به كدام سو
خواهد رفت؟ تحليلگران بر اين باورند كه شكس��ت
در انتخاب��ات تقابل اردوغ��ان تماميتخواه 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 جمهوريخواه خلق به رهبري
كمال قليچدار اوغلو و حزب خ��وب به رهبري مرال
آكشنر شكل دادهاند .ائتالف ملت در اين انتخابات به
مهمترين اپوزيسيون حزب عدالت و توسعه تبديل شد

و تالش كرد از تمامي ابزارها براي شكست برنامههاي
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 رييسجمهوري
تركيه دارد؛ چرا كه او س��اليان دراز شهردار اين شهر
بوده و از آنجا تس��خير اهرمهاي قدرت سياس��ي در
تركيه را آغاز كرد .تحت اين شرايط اردوغان و حزب
متبوعش از آنك��ه ميدانند ائتالف ملت آژير خطر را
براي آنها در آينده سپهر سياس��ت تركيه بهويژه در
انتخابات  23ژوئن  2023ميالدي 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.
بهگ��زارش ايرنا ،واقعيتهاي س��وابق فعاليت حزب
عدالت و توسعه نشان ميدهند كه كنشها و الگوهاي
رفتاري اردوغان موجب جدايي بسياري از نخبگان از
بدنه حزب عدالت و توسعه شده است .در اين ارتباط،
عب��داهلل گل رييسجمهور گذش��ته تركيه ،و احمد
داووداوغلو معمار سياست خارجي تركيه سالهاي
 2009ت��ا  2016و علي باباجان وزير خارجه س��ابق
تركيه ،ترجيح دادهاند 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 ميداند كه توسط اين سه عنصر كليدي
سابق حزب عدالت و توسعه كليد خورده است.
برخي گمانهزنيها حكايت از آن دارد كه حزبي براي
مهار الگوي عمل اردوغان به محوريتهمين سهعنصر
كليدي در حال شكلگيري است .ناظران بر اين باورند
كه در صورت ش��كلگيري 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.

هراس واشنگتن از ماراتن رقابتي با پكن
گروه جهان|
رييسجمهوري اي��االت متحده با اعالم اينكه «امريكا و
چين در آس��تانه توافق تجاري حماسي هستند ».اعالم
كرده كه واش��نگتن به راهكاري براي حلوفصل يكي از
پيچيدهترين و سختترين مسائل در مذاكرات تجاري با
چين دست يافته است .بهگزارش فايننشالتايمز ،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 .رييسجمهوري امريكا
تاكيد كرده اين يك قرارداد تجاري حماسي خواهد بود.
دونالد ترامپ در شرايطي از احتمال توافق تجاري با چين
خبردادهكهانديشكدهكارنگياروپادرجديدترينگزارش
خود اعالم كرده ش��ايد امريكا و ناتو روس��يه را تهديدي
جدي بدانند يا از افراطگرايي در خاورميانه نگرانيهايي
داشته باشند اما مطمئنا رشد شتابان چين اساسيترين
ترس آنان است .در اين گزارش آمده :پكن بودجه نظامي
سال جاري خود را  7.5درصد افزايش داده است ،رقمي
كه اگر چه درصد رش��د آن كمتر از سال  2018است اما
نشان ميدهد كه پكن بهدنبال تقويت نيروهاي نظامي و
تبديل ارتش به نيروي برتر در برابر چالشهاي پيشرو
است.بودجهنظامياينكشوردرسالجاريبا 7.5درصد
رشد نس��بت به سال گذش��ته به 177.6ميليارد و 610
ميليون دالر افزايش يافته كه با اين حساب ،درصد رشد

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

بازداشت دوباره مديرعامل
پيشين گروه نيسان رنو

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  ۱۲ماه را مطرح خواهد
كرد .بهگزارش 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
ي نخستوزير
اروپا در حالي بيان ميشود كه ترزا م 
بريتانيا ،در نامهاي به تاسك بطور رسمي درخواست
كرده خروج كش��ورش از اتحاديه اروپا تا  ۳۰ژوئن
به تعويق بيافتد.
قرار است پيش��نهاد تعليق انعطافپذير برگزيت
 ۱۰آوريل در اجالس اتحاديه اروپا به ترزا ميارايه
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��توزير 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.
ي و جرمي كوربين رهبر حزب مخالف كارگر،
ترزا م 
در حال مذاكره در مورد ارايه طرحي مشترك در
مورد برگزيت هستند .هر دو طرف مذاكرات انجام
شده را سازنده توصيف كردهاند .با اين حال تاكنون
توافقي بين دولت محافظهكار بريتانيا و حزب اصلي
مخالف دولت به دست نيامده است.

گروه جهان| كارلوس گون مديرعامل پيشين
گروه نيس��ان رنو ،پنجش��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��هاي در
توكيو تحت نظر قرار دارد .بهگزارش خبرگزاري
فرانسه ،وكيل مدافع ژاپني گون اين بازداشت را
خودسرانه توصيف كرده است .گفته شده ،گون
بر اساس اخباري كه به روزنامهها درز كرده بود ،از
دستگيري قريبالوقوع خود اطالع داشته و گفته
بود  ١١آوريل در يك كنفرانس مطبوعاتي حقايق
پرونده خود را بر مال ميكن��د .او خود را بيگناه
خوانده و اتهاماتش را توطئه توصيف كرده است.
گون كه تا پيش از اين به سه اتهام پردهپوشي بر
درآمدهاي خود در س��الهاي  ٢٠١٠تا ،٢٠١٨
كالهبرداري مالي و سوءاس��تفاده از اعتماد متهم
ش��ده اس��ت ،اينك با اتهام تازهاي 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.
بهنوشته رسانهها ،اين شركت عم ً
ال توسط خود
او اداره ميشود.
مبلغ ياد شده در سالهاي  ٢٠١۵تا  ٢٠١٨به اين
حساب واريز شده و يكسوم آن سپس به حساب
ديگري كه متعلق به فرزند اوس��ت منتقل شده
است .در فرانسه هم شركت خودروسازي رنو ،بر
پايه تحقيقات داخلياش از وجود نقل و انتقاالت
مش��ابهي آگاهي يافته و آن را در اختيار دستگاه
قضايي فرانسه قرار داده است.

هشدار فرانسه درباره آينده
منطقه يورو

گروه جهان| برنو لومر وزير دارايي فرانسه ،هشدار
داده چنانچه  19كشور عضو منطقه يورو در زمينه
اصالحاتيبرايافزايشهمگرايياقتصاديكشورهاي
خودبهتوافقدستنيابندآيندهمنطقهيوروبهخطر
خواهدافتاد.بهگزارشرويترز،برنولومركهدرحاشيه
نشستوزرايداراييمنطقهيورودربخارستسخن
ميگفت ،جمعه از بابت كاهش رش��د اقتصادي در
آلمان و ركود در ايتاليا ابراز نگراني كرده و خواس��تار
تصميمگيري ف��وري درباره بودج��ه منطقه يورو
حداكثر تا ماه ژوئن ش��د تا در جهت همسانسازي
اقتصادهاياينمنطقهگامبرداشتهشود.وزيردارايي
فرانسه همچنين از تمهيدات كشورش براي اعمال
ماليات بر غولهاي ديجيتالي چ��ون فيسبوك و
اپل بهرغم ناخرسندي واشنگتن خبر داده و گفته:
«مصممهستيمتامالياتبربزرگترينشركتهاي
ديجيتاليرابرايعدالتوبهرهوريبيشتربهسيستم
مالياتبينالملليتحميلكنيم».فرانسهماهگذشته
پيشنويسقانونيراارايهدادكهبهموجبآن،ماليات
س��ه درصدي براي تبليغات در فض��اي ديجيتال،
فروش اطالعات ش��خصي و ديگر مناب��ع درآمدي
هر ي��ك از ش��ركتهاي فناوري كه بي��ش از750
ميليون ي��ورو ( 841ميليون دالر) عايدي س��االنه
دارند ،وضع ميكند .پيشنويس اين قانون با توجه
به افزايش اعتراضها درباره ماليات حداقلي برخي
از ثروتمندترين ش��ركتهاي بينالمللي ،ارايه شد.
پيشنويس اين قانون پس از رد تمهيدات گسترده
اتحاديهاروپاازسويبرخيكشورهاييچونايرلندكه
ازشركتهايبزرگفناورياستفادهميكنند،مطرح
شد .انگليس ،اسپانيا ،اتريش و ايتاليا در حال بررسي
طرحفرانسههستند.برنولومردرحاليازاعمالماليات
برغولهايديجيتاليخبردادهكهمايكپمپئووزير
خارجهامريكا،ساعاتيپيشدرديدارباژانايولودريان
همتاي فرانس��وياش در واش��نگتن ،با اين مساله
مخالفت كرده و گفته اعمال ماليات ،بر شركتهاي
امريكايي و كاربران فرانسوي اين شركتها ،تاثيري
منفيخواهدداشت.درهمينحال،لومرتاكيدكرده
پاريسباواشنگتنبرايترسيماصالحاتجهانيدر
زمينه ماليات در س��ازمان كشورهاي توسعه يافته،
همكاري نزديكي خواهد داشت .او همچنين گفته
با استيو منوچين وزير خزانهداري امريكا ،ماه آينده
گفتوگوميكندتابهروندانجاماينفرآيند،سرعت
داده شود.

كوتاهازمنطقه

ترامپ از احتمال توافق تجاري حماسي با چين خبر داد

آن نسبت به افزايش8.1درصدي  2018اگرچه كاهش
يافته است اما اصل بودجه حدود12ميليارد دالر افزايش
نشان ميدهد .ميزان بودجه نظامي چين از سال 2012
تا  2018هر سال به ترتيب  10.1 ،12.2 ،10.7 ،11.2و
 7،7.6و 8.1درصد افزايش داشته است اما اين رشد براي
سال جاري  7.5درصد بوده است .چين قصد دارد تا سال
 2035ميالديبهيكارتشمدرندستيابدبرايهمين
از ميزان نيروهاي نظامي خود 300هزار نفر كاسته است
و بودجه بيشتري را روي تسليحات جديد هزينه ميكند.
دريايجنوبيچينيكيازمناطقدرگيريهاياحتمالي
دو طرف خواهد بود .اين در حالي است كه ناظران بر اين
باورندتنشهايامريكاوچيندردريايجنوبيدر2019
بيشتر هم خواهد شد زيرا چين به سوي استقرار بيشتر
نيروها و تسليحات و ساخت جزاير مصنوعي خواهد رفت
تا بتواند نيروي بازدارندگياش را در مقابل امريكا كامل
كند.مايكپمپئووزيرخارجهامريكا،فوريهسالجاريدر
سفرمنطقهايخودگفتهبود«:مادردريايجنوبيحضور
مييابيم تا اطمينان حاصل شود كشتيراني آزاد برقرار
است ».س��پتامبر  2018نيز 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

دريچه

رآكتور اتمي عربستان آماده
بهرهبرداري ميشود

اروپا يكي ديگ��ر از ترسهاي امريكا و برخي همپيمانان
اروپايي واشنگتن است .چين به سرعت در حال افزايش
فعاليتهاي اقتصادي خود در اروپاس��ت ،برخي از اين
سرمايهگذاريهااستراتژيكهستندوممكناستموجب
وابستگي كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي بالكان به
چين شود .پكن در حال گسترش حضور فيزيكي خود در
اروپاست ،اين حضور با سرمايهگذاريهاي عظيم پكن در
سراسر اين قاره همراه شده است .به عنوان مثال ،در حال
حاضرشركتهايدولتيياشركتهاييچينيكهتوسط
دولت هدايت ميشوند10 ،درصد از كل حجم مبادالت
بنادر اروپايي را در اختي��ار دارند .همچنين اين نگراني
وجود دارد كه چين زماني بخواهد از زيرساختهاي خود
در اروپا عليه اياالت متحده يا اروپا استفاده نظامي كند.
نفوذاقتصاديدرحالرشدچينميتواندبهنفوذسياسي
نيزتبديلشود،همانطوركهرقابتبينامريكايشماليو
چينافزايشمييابد،تالشهايپكنبرايجداييبيشتر
اروپاازاياالتمتحدهبيشترميشود.تالشهايپكنبراي
ايجاد روابط با كشورهاي مركزي و شرقي اروپا با استفاده
از چارچوب همكاري ،1+16كه در قالب آن شانزده كشور
اروپايي روابط خود با چين را بسيار گسترش ميدهند در
اين راستا درك ميشود .تمايل دولت ايتاليا براي تقويت
روابط با چين دغدغه ديگري براي ناتو است ،اين موضوع
افتراق سياسي در اروپا را تشديد ميكند.

رشد قوي چين
گزارش انديش��كده كارنگي درباره نگراني واشنگتن
از رشد چين در ش��رايطي است كه بانك توسعه آسيا
در تازهترين گزارش خود با عنوان «دورنماي توس��عه
آس��يا  »2019اعالم كرده گرايش رشد اقتصاد چين
همچنان قوي است .بر اساس اين گزارش ،هر چند كه
بهدنبال پايين آمدن رشد درآمد خانوادهها ،پيشبيني
مصرفي چين كاهش مييابد ،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
بطورمستمركندميشود،اماچيندراوايلسالجاري
اصالحاتداراييرااعالمكرد،اينخبرخوببرايكمك
به افزايش مصرف داخلي چين ياريكننده اس��ت».
بانك توسعه آسيا در عين حال پيشبيني خود از رشد
اقتصادي در هند و آسيا جنوب شرقي را در سال جاري
ميالدي بهدليل ريسكهاي جهاني ناشي از تنشهاي
تجاريونگرانيبرسربرگزيتبدونتوافق،كاهشداده
است .بانك توسعه آسيا 22اوت1966بهمنظور توسعه
اقتصاد كشورهاي آسيايي بنا شدهاست اين بانك كه
تحت نام  UNESCAPيعني كميس��يون اقتصادي
س��ازمان ملل براي كشورهاي آس��يايي و شرق دور
فعاليت دارد متعلق به بانك جهاني است.

بنيانگذار «ويكيليكس» از
سفارت اكوادور اخراج ميشود

مراسم 70سالگي «ناتو» در
سايه تشديد اختالفات اعضا

ترامپ مكزيك را به افزايش
تعرفه واردات تهديد كرد

گروه جهان| پايگاه اينترنتي ويكيليكس اعالم
كردهجولينآسانژبنيانگذاراينوبسايت،قراراست
از س��فارت اكوادور در لندن اخراج شود .بهگزارش
يورونيوز ،ويكيليكس اين خبر را به نقل از يك منبع
ارشددولتاكوادوراعالمكردهاست.بناب ه نوشتهاين
وبسايت ،اكوادور با بريتانيا براي بازداشت جولين
آسانژ به توافق رسيده است .طبق اين گزارش دولت
اكوادور بهدليل انتش��ار گزارشهايي درباره لنين
مورانو،رييسجمهورياكوادورازسويويكيليكس،
تصميم به اخراج آسانژ گرفته است .آسانژ از ۲۰۱۲
ميالدي تاكنون در سفارت اكوادور در لندن زندگي
ميكند .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  ۲۰۱۰ميالدي متهم به آزار
جنسي در س��وئد ش��د .اين در حالي است كه اين
پرونده در سال  ۲۰۱۷در سوئد مختومه اعالم شد.
با اين حال بريتانيا همچنان بهدنبال بازداشت آسانژ
بهدليل نقض ش��رايط آزادي مش��روط خود است.
بنيانگذارويكيليكسكهدرسفارتاكوادوردرلندن
باقي مانده اعالم كرده نگران احتمال استرداد خود
به امريكا بهدليل انتشار اسناد دولت امريكا توسط
ويكيليكساست.
دولت اكوادور در واكنش به ادعاي اخراج احتمالي
جولين آسانژ از سفارت اين كشور گفته به شايعات
توهينآمي��ز درب��اره لغ��و پناهندگ��ي بنيانگذار
ويكيليكس پاسخ نخواهد داد .اكوادور همچنين
تاكيد كرده تصميمات خود را بطور مستقل اتخاذ
خواهد كرد.

گروه جهان| جشن  70سالگي پيمان آتالنتيك
شمالي (ناتو) چهارش��نبه و پنجشنبه در شرايطي
برگزار شد اختالفات متحدان در اين نشست كامال
مشهودبود.بهگزارشخبرگزاريآلمان،ايننشست
بهويژه ش��اهد انتقاداتي بود كه مايك پنس معاون
رييسجمهوري امريكا ،عليه تركيه و آلمان مطرح
كرد .دبيركل ناتو نيز تأكيد كرد كه روسيه ميتواند
تهديدي بزرگ براي اين سازمان باشد.
امسال به مناسبت 70سالگي ،اجالس بهاره وزيران
خارجه كشورهاي عضو ناتو استثناًبه جاي بروكسل
در واشنگتن برگزارشد .اما در نخستين روز ،مايك
پنس معاون رييسجمهوري امري��كا از دو متحد
نزديك امريكا كه دو عضو مهم ناتو نيز محس��وب
ميشونديعنيتركيهوآلمانبهسختيانتقادكردوبا
اشارهبهآلمانگفت«:باوركردنينيستكهنخستين
قدرتاقتصادياروپا،همچنانخطرروسيهراناديده
ميگيرد ».امريكا ميگويد اروپاييان و بهويژه آلمان
بايددرتأمينبودجهناتوسهمبيشتريبگيرند.مايك
پنس همچنين در ارتباط با خريد اسلحه روسي به
تركيه هشدار داده و پرسيده است «آيا تركيه مايل
نيس��ت كه عضو كليدي مهمترين پيمان نظامي
جهان باقي بماند؟» به اين ترتيب به نظر ميرس��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 موشكهاي اتمي زميني در خاك
اروپا مستقر كند ولي براي اقدامات بازدارنده موثر
آماده است».

گروه جهان| رييسجمهوري امريكا گفته فعال
تهديد خود را مبني بر بس��تن م��رز جنوبي عملي
نميكند ،اما در صورتي كه مكزيك اقدامي عملي
در جه��ت جلوگيري از موج مهاج��ران غيرقانوني
انجام ندهد ،تعرفه واردات قطعات خودرو را افزايش
ميدهد .بهگزارش آسوشيتدپرس ،دونالد ترامپ
گفته پيش از بستن مرزهاي جنوبي ،ابتدا راهكاري
كمتر شديدتري را در پيش خواهد گرفت .او تصريح
كرده به مكزيك۱۲ماه فرصت ميدهد تا اقدام قابل
قبولدرزمينهجلوگيريازورودمهاجرانغيرقانوني
انجام دهد .رييسجمهوري امريكا گفته« :مكزيك
ميدان��د كه ما يا مرز را ميبندي��م يا تعرفه خودرو
را افزايش خواهيم داد .من يك��ي از اين دو اقدام را
انجام خواهم داد و احتماال با افزايش تعرفهها شروع
ميكن��م .البته فكر نميكنم هرگز مجبور ش��ويم
كه مرزها را ببنديم چرا كه عواقب جريمه افزايش
تعرفه  ۲۵درصدي 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 .بهدنبال اين اظهارات
ترامپ شماري از مش��اوران كاخسفيد ،مقامهاي
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
مصرفكنندگان امريكايي خواهد شد .جلوگيري
از ورود مهاج��ران غيرقانوني به امريكا از وعدههاي
انتخاباتي ترامپ بود.

روزنامه گاردين با اس��تناد به تصاوير ماهوارهاي
اعالم كرده اولين رآكتور اتمي عربستان تا چند
ماه ديگر آماده خواهد شد .گاردين نوشته هنوز
نشانهاي از آمادگي عربستان براي رعايت موازين
حفاظتي كه مانع از ساخت بمب اتمي ميشود،
در دست نيست .گاردين درخصوص اين موازين
حفاظتي توضيحاتي تفصيلي ارايه نكرده است.
اگرچه عربستان سعودي از امضاكنندگان پيمان
منع گسترش سال ح هستهاي (انپيتي) است.
اولين رآكتور تحقيقات هس��تهاي 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 بينالمللي پول براي دريافت
وامه��اي جديد ،در چن��د روز گذش��ته با كاهش
چش��مگيري مواجه شده اس��ت .بهگزارش داون،
ارزش برابري دالر با روپيه پاكس��تان ،در بازارهاي
ارزي اسالمآباد 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  144روپيه رس��يده و اين كاه��ش ارزش واحد
پولي پاكستان مشكالت جديدي از جمله افزايش
بدهيهاي خارجي اين كشور به دنبال داشته است.

لغو رواديد دادستان
ديوان بينالمللي كيفري

اياالتمتحدهرواديديكدادستانديوانبينالمللي
كيفري را ب��ه خاطر تحقيقاتش درب��اره عملكرد
نظاميان امريكايي در افغانس��تان لغو كرده است.
بهگزارش بيبيس��ي ،فاتو بنسودا دادستان ديوان
بينالملل��ي كيفري اين خبر را تاييد كرده اس��ت.
بنس��ودا از دوس��ال پي��ش تحقيقات��ش را درباره
جنايته��اي جنگي احتمالي در افغانس��تان آغاز
كرده اس��ت .اين تحقيقات درب��اره عملكرد همه
طرفهاي درگير در جنگ اس��ت و شامل برخورد
نظاميان امريكايي با زندانيان نيز ميشود.

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 ميبرد .وزراي انرژي
و سرمايهگذاري عربس��تان اين هيات را همراهي
ميكنن��د .رويترز نوش��ته ،عراق به امي��د مزاياي
اقتصادي،خواستارنزديكيبيشتربههمسايهجنوبي
خود است .عربستان ۲۰۱۵سفارت خود در بغداد
را پس از وقفهاي  ۲۵ساله مجدد گشود .عربستان
تصميمداردبرايتسهيلصدورويزابرايشهروندان
عراقسهكنسولگريديگرنيزدرعراقتأسيسكند.
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چهره روز

كسر دو مرحلهاي ماليات از درآمد سينماگران

رييسانجمنتهيهكنندگانمستقلبااشارهبهاخذماليات ۹درصديازدفاترپخش،عالوهبرمالياتمحاسبهشدهدرقيمتبليتسينماها،
معتقداستكهادامهاينروند،عاملورشكستگيسينمااست.غالمرضاموسويبهمهرگفت:مهمتريناتفاقيكهدرسال ۱۳۹۷برايسينماي
ايران رخ داد و در حال تسري پيدا كردن است ،مسالهاي است كه سينماي ايران با سازمان امور مالياتي پيدا كرده و آن كسر نزديك به ۹درصد
مضاعفازدرآمدتهيهكنندگاناست.اواظهاركرد:بخشمالياتبرارزشافزودهتاپيشازاينازطريقبليتسينماهاكمميشد،امابهتازگي
سازمانامورمالياتيبهدفاترپخشفيلمهااعالمكردهكهبايد ۹درصدازدريافتيتهيهكنندگانوصاحبانفيلمهاراهمبهعنوانارزشافزوده
پرداختكنند.يعنياگرتهيهكنندهاييكميلياردتوماندرآمدداشتهباشد ۹۰،ميليونتومانبهعنوانمالياتبرارزشافزودهازآنكسرميشود!

عكس روز

استقالليهابهدوحهرسيدند

كاروان تيم فوتبال استقالل ايران وارد
ورزشي دوحه شد .به گزارش ايسنا ،تيم فوتبال
اس��تقالل ايران ظهر دي��روز ،جمعه،
تهران را به مقصد دوحه قطر ترك كرد و هواپيماي
آبيپوشان به دوحه رسيد .استقالل روز دوشنبه در
چارچوب هفته س��وم ليگ قهرمانان آسيا به مصاف
الهالل عربستان ميرود كه در اين ديدار آبيپوشان
ايراني ميزبان هستند .ليست بازيكناني كه كاروان
استقالل را در اين سفر همراهي كردهاند به شرح زير
است :مهدي رحمتي ،سيدحسين 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 ،روحاهلل
باقري،ميالدزكيپور،آرمينسهرابيان،اميدنورافكن،
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.

غفوريوطارقبهدليلمصدوميتوباقريوقائديبه
دليلمسائلانضباطيتيمشانراهمراهينميكنند.

برانكو :هيچ مشكلي در پرسپوليس ندارم

مسابقاتمليكشتيباچوخه.گودچشمهزینلخانشهرستاناسفراین
ايستگاه

«كاپيتان مارول» به باشگاه
ميليارديها پيوست
فيلم «كاپيت��ان مارول»
محصول ديزن��ي تبديل
ب��ه جديدتري��ن عض��و
گروه فيلمهايي شده كه
توانس��تهاند يك ميليارد
دالر در باكسآفي��س
جهان��ي بفروش��ند .ب��ه
گزارش ورايتي« ،كاپيتان
مارول» فيلم بالكباستر ابرقهرماني با نقشآفريني
بري الرسون رس��ماً از مرز مهم فروش يك ميليارد
دالر در ب��ازار جهاني عب��ور كرد و دوباره نش��ان داد
ابرقهرمانهايزنهمميتوانندعملكرديچشمگير
درباكسآفيسداشتهباشند.اينفيلمتابهحال۳۵۸
ميليون دالر در امريكاي شمالي فروش كرده و ۶۴۵
ميليوندالردرخارجازكشورفروختهاست«.كاپيتان
مارول» هفتمين فيلم در دنياي سينماتيك مارول
است كه به اين جايگاه مهم دست پيدا ميكند و حاال
ب��ه «انتقامجويان :جنگ ابديت»« ،پلنگ س��ياه»،
«انتقامجويان»« ،كاپيت��ان امريكا :جنگ داخلي»،
«انتقامجويان:عصراولتران»و«مردآهني»۳پيوسته
است .اين فيلم همچنين هجدهمين پروژه ديزني
است كه ميتواند بيش از يك ميليارد دالر بفروشد.
روي هم رفته ۲۱ ،فيلم دنياي سينماتيك مارول تا
امروز ۱۸.۵ميليارددالرفروختهاند«.كاپيتانمارول»
بهعنواننخستينبالكباسترمارولشناختهشدهكه
حول محور يك شخصيت ابرقهرمان زن ميچرخد.
اين فيلم كه توسط آنا بودن و رايان فلك كارگرداني
شده،ازمجموعهبازيگرانمشهورياستفادهميكند
كهشاملجودالو،ساموئلال.جكسون،بنمندلسون
وآنتبنينگميشوند.شخصيتكارولدنورزياهمان
كاپيتانمارولبانقشآفرينيالرسوننخستينحضور
خوددرمجموعهفيلمهاي«انتقامجويان»رادرفيلم
«پايان بازي» خواهد داش��ت كه روز بيستوششم
آوريل روي پردههاي س��ينما ميرود .هر دو فيلم در
صحنههاي پاياني بعد از تيتراژ خود نش��ان دادهاند
كه پ��س از اينكه ش��خصيت تان��وس در فيلم آخر
«انتقامجويان»نيميازساكنانسيارهزمينرابهخاك
تبديلكرد،كاپيتانمارولآخرينوبهتريناميدزمين
است .اين فيلم از ۸مارس اكران خود را شروع كرد.

مجيد مجيدي داور جشنواره
فيلم پكن شد
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 سيدهادي محقق
و «تهران :ش��هر عشق»
ساختهعليجابرانصاريومحصولايران/انگلستان/
هلنددربخشمسابقهاصليبهنمايشدرخواهندآمد
وهمچنينطبقاعالمسينهايران؛فيلم«رضا»ساخته
عليرضا معتمدي در بخش رقابتي «به سوي آينده»
حضور دارد كه ويژه فيلمهاي اول كارگردانهاست.
فيل��م « ۳رخ» جعف��ر پناهي ني��ز در بخش جنبي
جش��نواره پكن به روي پرده ميرود.راب مينكوف،
كارگردانامريكاييرييسهياتداوراناستوسيلويو
كايوتزي،كارگردانشيليايي،بائوپينگكائو،كارگردان
چيني،سرگئيدورتسووي،كارگردانروسي،كارينا
الئو بازيگر زن چيني ،س��ايمون وس��ت كارگردان و
تهيهكنن��ده بريتانيايي در كن��ار مجيد مجيدي به
قضاوت  ۱۵فيلم بخش مسابقه خواهند نشست كه
سينماگران سرشناس��ي مانند نوري بيلگه جيالن،
بيلآگوستوالژلونمشبادوسينماگرايرانيرقابت
خواهندداشت.نهمينجشنوارهفيلمپكناز ۲۴تا۳۱
فروردين( ۱۳تا ۲۰آوريل)درچينبرگزارخواهدشد.

عكس   :ايرنا

بازار هنر

بازي در نقشي ديگر از جمشيد مشايخي دريغ شد

جمشيد مش��ايخي ،بازيگر نامآشناي
كشور سيزدهم فروردين امسال از دنيا
رفت .احمد طلبينژاد ،منتقد سينمايي
معتقد است :جمشيد مشايخي با ايفاي
نقش در ژانرها و شخصيتهاي مختلف
از ناصرالدين شاه و كمال الملك تا يك
رفتگر نش��ان داد چق��در انعطافپذير
و آم��اده پذيرش نقشه��اي پيچيده،
چندوجهيوبزرگاستامابهترينراهتجليلازيك
هنرمندايناستكهتاوقتيزندهاندبهآنهانقشهاي
خوبپيشنهادشود؛ايناتفاقياستكهدرسالهاي
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�لامي انجام داده اس��ت ،او درباره
س��الها فعاليت اين هنرمند تازه درگذشته اظهار
كرد :جمش��يد مش��ايخي را ميتوان به شيوههاي
مختلف قضاوت كرد .او به همراه عزتاهلل انتظامي،
علي نصيريان ،محمدعلي كشاورز ،پرويز فنيزاده و
داوود رشيدي از تئاتر وارد سينما شدند و در واقع با

اين اتفاق معيارهاي بازيگري در ايران را
تغيير دادند .طالبينژاد به ايسنا گفت:
اكنون افسوس من از اين است كه چرا
فيلمسازان جوان و نسل نو كشور مانند
اصغر فرهادي ،كيانوش عياري و امثال
آنهابه سراغآقايمشايخيياحتي آقاي
انتظامي نرفتند تا ما در سالهاي 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
راهتجليلازيكهنرمندايناستكهتاوقتيزندهاند
بهآنهانقشهايخوبپيشنهاددادهياحتيبرايشان
نقشي نوشته ش��ود» تصريح كرد :اين اتفاقي است
كه از آقاي مشايخي دريغ شد اما افرادي مانند علي
حاتمي وقتي ميديد يك هنرمندي كه خالق است
وخانهنشينشدهوكارنميكندبرايشدرفيلمهايي
كه ميساخت ،نقش ميتراشيد .فرمانآرا 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.

فروش 35ميلياردي اكران نوروزي
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  ۲۲ميلي��ارد آن حاصل فروش
در تهران بوده اس��ت .فيلم س��ينمايي
«رحمان  »۱۴۰۰منوچهر هادي با گذر
از يك ميليون مخاطب و بعد از گذشت
حدود سه هفته اكران به فروشي نزديك به  ۱۵و نيم
ميليارد تومان رسيده كه از اين ميزان فروش بيش از
 ۹ميليارد تومان سهم تهران و بقيه حاصل فروش در
شهرستانهابودهاست.پسازفيلم«رحمان،»۱۴۰۰
بيشترينميزانمخاطبوفروشبرايفيلمسينمايي
«متريشيشونيم»سعيدروستاييبودهكهتوانست
با جذب  ۷۴۰هزار نفر به سينما در هفته سوم اكران
خود  ۱۰ميليارد و  ۴۹۰ميليون تومان فروش داشته
باشد .به تفكيك از اين مقدار فروش  ۶ميليارد و ۶۳۰
ميليون تومان س��هم فروش در تهران بوده است .در
رتبه س��وم پرفروشترين فيلمها 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  ۳۰۰هزار نفر پاي ديدن
آن نشستند .اين فيلم در تهران حدود سه ميليارد و

 ۲۰۰ميليون و در شهرس��تانها حدود
يك ميليارد و ۳۰۰ميليون تومان فروش
داشته اس��ت .سپس به ترتيب سه فيلم
سينمايي «زندانيها» مسعود دهنمكي،
«پيشوني سفيد  »۳سيد جواد هاشمي
و «ژن خوك» س��عيد سهيلي با فروش
يك ميليارد و  ۹۰۰ميليون تومان ،يك
ميليارد و ص��د و ده ميليون تومان ،يك
ميليارد و ۱۰۰ميليون تومان در رتبه بعدي فيلمهاي
نوروزي ق��رار گرفتند .در آخر هم فيلم س��ينمايي
«غالمرضا تختي» بهرام توكلي با داش��تن  ۴۸هزار
مخاطب تاكنون و پس از گذشت نزديك به سه هفته
نمايشحدود ۷۲۰ميليونتومانفروشكردكهازاين
مقدار ۵۵۰ميليونتومانحاصلفروشدرتهرانبوده
است.امافيلمسينمايي«آشغالهايدوستداشتني»
به كارگرداني محسن اميريوسفي كه پس از جشنواره
فيلم فجر از  ۲۴بهمن ماه اكران خود را آغاز كرد و در
ايام تعطيالت نيز در برخي سالنها به نمايش درآمد،
در مجموع در ۷هفته نمايشبيش از سه ونيم ميليارد
تومان فروش داش��ته و  ۳۲۵هزار نفر پاي ديدن اين
فيلم نشستند .تمام آمار و ارقام موجود در اين گزارش
بر اساس اطالعاتي است كه تا ديروز  ۱۶فروردين در
سامانه فروش سينماي ايران قرار گرفته است.

واكنشمنتقدهاليوودريپورتربهفيلمصدرعاملي
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 بخشه��اي از اين نقد آمده اس��ت:
«فيلم«سالدومدانشكدهمن»،فيلمي
اس��ت كه از نزديك به مش��اهده و همدردي با زن
جواني ميپردازد كه در حال يافتن راه خود در جامعه
ايران است« .سال دوم دانشكده من» پر از نگاههاي
خودماني و گاه همراه با شرم به آرزوها و خياالت يك
دختر بيتجربه است .نام اين فيلم نيز مانند نام فيلم
ديگر همين كارگردان (رس��ول صدرعاملي) «من
ترانه ۱۵سال دارم» از زاويه «اول شخص» به موضوع
پرداخته است« .من ترانه ۱۵سال دارم» اولين فيلم
«رسول صدرعاملي» بود كه در سال ۲۰۰۷او را وارد
عرصه توجه جهاني كرد.
فيلمبرداري دقيق و انتخاب خوب عوامل كه از آنها

ميتوان 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 ميش��ود يا
خير؟) م��ا را ياد يك برنامه پزش��كي
تلويزيون��ي مياندازد .داس��تان از يك
س��و بيانگر ش��خصيتي ناپايدار از نظر
رواني با چه��رهاي زيبا به ن��ام مهتاب
(سها نياستي) و از سويي انعكاسي گذرا از امتيازات
اجتماعي و كمبودهاي آن در جامعه است .فيلمنامه
«پرويزشهبازي»درنشاندادنحقيقتهايتلخكه
كاراكترها سعي در فرار كردن از آنها را دارند ،بهترين
عملكرد را دارد .اين فيلم را بايد يك رقيب فستيوالي
سرسخت براي ديگر فيلمها دانست.
شخصيت شاد مهتاب در دانشگاه باعث ميشود تا
بتوانيم با او همدردي كنيم .اين در حالي اس��ت كه
تنشهاي متعصبانه و س��خت او در خانه با خواهر
كوچكت��رش و م��ادرش به عنوان يك رئاليس��م
معمول است».

سرمربيتيمفوتبالپرسپوليستاكيدكرد:هيچمشكلي
در اين تيم ندارد و از حضور در تيم بزرگ پرس��پوليس
خوش��حال اس��ت .به گ��زارش  ،sport.avazبرانكو
ايوانكوويچسرمربيتيمفوتبالپرسپوليسدرگفتوگو
با يكي از روزنامههاي كرواسي درباره فعاليت در اين تيم
گف��ت :اول از همه بايد بگويم كه خيلي خوش��حالم در
پرسپوليس كار ميكنم .اول به اين خاطر كه در باشگاه
بزرگي هستم كه ۴۰ميليون هوادار دارد .كار با بازيكنان
ايرانيبسيارلذتبخشاستچوندرهرجلسهتمريني
 ۱۰۰درصد توان خودش��ان را به نماي��ش ميگذارند.
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
ايرانواقعاًلذتبخشاست.هيچمشكلوناراحتيوجود
نداردكهباعثشودمنشاديولذتمرابابتكاركردندر

ايرانوپرسپوليسازدستبدهم.
سرمربي سرخها در ادامه صحبتهاي خود افزود :هيچ
كشوريدرآسيانيستكهمانندايرانجوفوتباليداشته
باشدومردمكشورشاناينقدرعاشقوعالقهمندبهفوتبال
باشند.ازبچه ۵سالهگرفتهتاپيرمرد 70-80سالهفوتبال
را دنبال ميكنند .اخيراًدر داربي  ۱۰۰هزار تماشاگر در
ورزشگاهحاضربودندواينديدارراديدند.ماميانگين۵۵
هزار تماشاگر در ديدارهاي خودمان داريم .فوتبال براي
ايرانيهابسيارحايزاهميتاست.ايرانيهابسياراحساسي

هستندويكيازچيزهاييكهباعثخوشحاليميشوند
موفقيتدرفوتبالاست.اودربخشديگريازصحبتهاي
خوددربارهزندگيدرشهرتهرانگفت:مشخصهبارزتهران
شلوغي آن است و ترافيك بااليي در اين شهر وجود دارد
كهبرايشهريبا ۲۰ميليوننفرجمعيتطبيعياست.
تهران در مقايسه با ديگر شهرها داراي يك روح منحصر
به فرد است .مث ً
ال نزديك به  ۷۰۰پارك و رستورانهاي
ويژه در اين شهر وجود دارد .اينجا مردم عالقه زيادي به
طبيعت گردي دارند .چهارش��نبه دقيقاً همين روز بود
يعنيروزطبيعت.
س��رمربي تيم فوتبال پرس��پوليس در بخ��ش پاياني
صحبتهاي خود در مقايسه ليگهاي ايران و كرواسي
گفت:منفكرميكنمليگايرانازليگكرواسيقويتر
است .البته كه تيمهايي چون ديناموزاگرب ،هايدوك و
رجيكا تيمهاي بزرگي هستند و در صدر قرار ميگيرند
وليدركلدرليگايرانهيچبازيازقبلمشخصنيست
وشمانميتوانيدازقبلمطمئنباشيدكهدرديدارپيش
روبرندهميشويدوبازيهابههيچوجهآساننيست.

ميراثنامه

«ابوزيد آباد» تمدني با جاذبههاي بسيار

در  30كيلومتري جنوب شرقي كاشان ،در مسير سراسري تهران به جنوب كشور،
منطقه تاريخي ابوزيد آباد پيشينه تاريخي درخشان و شكوهمندي قرار گرفته كه
ن و آثار باستاني را روانه اين منطقه ميكند.
مشتاقان تمد 
حسين فيضي ،كارشناس مطالعات اجتماعي -تاريخي در گفتوگو با ايسنا گفت:
مردم منطقه ابوزيدآباد به گويش «بيذوي» صحبت ميكنند كه يكي از گويشها
در شاخه زبانهاي ايران مركزي است .نام اين منطقه در زبان محليُ ،
بيذ ُوي است و
مردم آن را بوزآباد ميخوانند كه بوز در زبان دري زرتشتي به معني «بوي» است و
بوزآباد به معني بوي آباد ترجمه ميشود .او افزود :وجود كاروانسرا ،مهمترين شاهد
بر پيشينه تمدني هر منطقه است و كاروانسراي شاه عباسي ابوزيدآباد از جمله999
كاروانسراي شاه عباس است كه به علت قرار گرفتن بر مسير راههاي 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 ميشود 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 ميرسد و با
مساحت دو هزار و  ۲۰۰متر ،شامل  ۱۷غرفه و سكو است .داراي هشت برج و بارو به
عنوان حايل ديوارها ،چهار انبار يا اصطبل بزرگ و يك اتاق مهماني براي خانها و
روساي قبايل بوده اس��ت .دو تنور دارد كه براي نانوايي و پخت و پز كاروانيان مورد
استفاده قرار ميگرفته ،تاكيد كرد :اين كاروانسرا در ابتداي ساخت به عنوان مكان
اس��تراحت براي كاروانها بوده و تا نيمقرن گذش��ته ش��تربانان از يزد ،اصفهان و
شهرهاي ديگر در اين كاروانسرا اُتراق ميكردند و در 23مرداد سا ل۱۳۷۸ب ه شماره

ت شد.
ي كشورثب 
تآثار مل 
دوهزار و  ،۳۷۱در فهر س 
اين پژوهشگر اجتماعي -تاريخي گفت :اگر جاده كويري شمال ابوزيدآباد را دنبال
كنيد در ميان تپه ماهورها به فضايي هموار و بكر ميرسيد كه در تالقي با ناهمواري
ريگزار ،بسيار جذاب است و به «سيازگه» موسوم شده و همچون نواري سياه روي
رملهاي شني پيدا اس��ت .وي از ديگر جاذبههاي 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 مكانهاي
پوشيدهازشنورملاستوپشتريگبهمعنايمكانيدرپشتتپههايشنياست.

تاريخنگاري

قيام شيخ محمد خياباني در تبريز

هفدهمفروردين۱۲۹۹قياممسلحانهشيخمحمدخيابانيعليهدولتوثوقالدولهدرتبريز
آغازشد.شيخمحمدخيابانيازجملهمبارزينيبودكهدرسالهايپايانيحكومتقاجار
درنقاطمختلفكشوربهمقابلهبااستعمارواستبدادپرداخت.خيابانيدر 1256ش.در
خامنه-ازتوابعتبريز-متولدشد.اوپسازچندسالكاروتحصيلمقدماتيدرروسيهكه
محلاقامتپدرشبودبهتبريزبازگشتوبهتحصيلعلومدينيپرداخت.ويعالوهبرفقه
واصول،ادبيات-عربرافراگرفتوبهكسوتروحانيتدرآمد.مدتيامامجماعتمسجد
جامع تبريز ش��د و سپس به دوره دوم مجلس شوراي ملي كه در آبان 1288آغاز به كار
كرد،راهيافت.هنگاماولتيماتومروسيهتزاريبرايبيرونراندنمستشارانخارجيوادامه
اقامتمستشارانروسيدرايرانكهباموافقتاحمدشاهروبهروشدوبهتعطيليمجلس
دومانجاميد،شيخمحمدخيابانيبهمبارزهعليهحضوراستعماريبيگانگانادامهداد.او
طي نطقهاي پرشوري در مجلس ،نمايندگان را از تسليم شدن در برابر روسها برحذر
داشت .پس از تعطيلي مجلس دوم به تبريز بازگشت و مبارزات سياسي خود را سازمان
تازهايبخشيد.مهمترينبخشاينمبارزات،قيامويدربرابرپيمان 1919وثوقالدولهبود.
پس از پايان جنگ جهاني اول كه با تخليه مناطق شمالي ايران از نيروهاي روس همراه
بود ،دولت انگليس -رقيب ديرينه روس -به بهانههاي مختلف ،از جمله مبارزه با يكي از
دولتهاي متحدين (عثماني) يا مبارزه با نفوذ بلشويس��م به ايران ،به تقويت روز افزون
نيروهايخوددرايرانپرداختوبرايتسلطبيشتروبسطونفوذسياسيواقتصاديخود
دولتوثوقالدولهرابرايانعقادقراردادهايگوناگونتحتفشارقرارداد.يكيازپيمانهاي
استعماريدربارلندنكهموجبافزايشقابلمالحظهسلطهسياسيانگليسيهادرايران
شد ،پيمان موسوم به «قرارداد  »1919بود .به موجب اين قرارداد كه در مرداد  1298با
دولتوثوقالدوله منعقد شد ،امتياز راهآهنو راههاي شوسه در سراسركشوربه انگليس
واگذارشدوارتشودستگاهماليهايرانزيرنظرمستشارانسياسيواقتصاديبريتانياقرار
گرفت.كابينهوثوقالدولهبهدنبالتحميلاينقراردادننگينباموجمخالفتهايعمومي
واعتصاباتصنفيوكارگريدركشورسقوطكرد.روحانيونمبارزازجملهشيخمحمد
خيابانيوسيدحسنمدرسدرجريانمخالفتهاواعتراضاتعموميمردمعليهپيمان
،1919بهوثوقالدولهكهعاقداينپيمانبود،بهشدتاعتراضكردند.
اينافشاگريهابهشناختبيشترمردمازماهيتاهدافبيگانگاندرايرانانجاميد.شيخ
محمدخيابانيدرآستانهانتخاباتدورهچهارممجلس،مردمراازرأيدادنبهسياسيون
وابس��ته به انگليس يا روسيه برحذر داش��ت .او قرارداد 1919را 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 وثوقالدوله به لغو معاهده،
در بهار1299ش .به مبارزه مسلحانه روي آورد و در روزهاي مياني فروردين همان سال
در برنامهاي از پيش طراحي شده ،تمامي ادارات و مراكز دولتي تبريز را تصرف كرد .وي
باگسترشاينقيامبهديگرشهرهايآذربايجان،توانست،اينخطهراازحاكميتدولت
وثوقالدولهخارجسازد.دركشاكشقيامشيخمحمدخياباني،دولتوثوقالدولهسقوط
كردوكابينهمشيرالدولهزماماموررابهدستگرفت.مشيرالدولهبرايپاياندادنبهقيام
خياباني،مخبرالسلطنهحاكمتبريزرامامورفرونشاندناينقيامكرد.مخبرالسلطنهپس
ازچنددورهمذاكرهبيحاصلباشيخمحمدخياباني،سرانجامبهكمكقوايقزاقعمليات
نظاميبزرگيراعليهنيروهايوفاداربهخيابانيبهراهانداخت.درجريانايننبردنيروهاي
شيخسركوبشدهوشيخمحمدخيابانينيزدر 22شهريور 1299بهشهادترسيد.دولت
مشيرالدوله از بيم عكسالعمل مردم قتل خياباني را تا مدتها «خودكشي» اعالم كرد،
امااينترفند،بيحاصلبودبهطوريكهمشيراالدولهومخبرالسلطنهكههردودرمجلس
چهارموكيلبودند،نزدبسياريازنمايندگانبه«قاتل»مشهورشدهوروزنامه«توفان»
نيزدرمقالهايايندوراعاملقتلخيابانيوآشوبهايتبريزمعرفيكرد.

