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تهران| ايرن�ا| اليح��ه پيش��نهادي مقيد و 
محدودسازي حق طالق ش��وهر در كميسيون 
لوايح هي��ات دولت درحال بررس��ي اس��ت. به 
گزارش روز ش��نبه ايرنا از پايگاه اطالع رس��اني 
دفتر هيات دولت، معاونت ام��ور زنان و خانواده 
رييس جمهوري با هدف حمايت از بنيان خانواده 
و مقيد و محدودسازي حق طالق از سوي شوهر، 
اليحه پيش��نهادي اصالح ماده )1133( قانون 
مدني، با پيش شرط 10 گانه براي طالق همسر 
در دادگاه را براي بررس��ي و تصميم هيات دولت 
ارايه كرده اس��ت. مطابق اين اليحه پيشنهادي، 
ش��رايط 10 گانه اي ب��راي طالق از س��وي زوج 
پيش بيني شده كه مش��ابه همان شرايط مقرر 
در ماده فوق اس��ت و زوج ب��راي تقاضاي طالق 
بايد بر حس��ب م��ورد آن را ب��راي دادگاه اثبات 
كند. تأملي در تاريخچه قانونگ��ذاري در ايران، 
گوياي اين حقيقت اس��ت كه سيس��تم حقوقي 
اس��الم و به تبع آن نظام حقوقي ايران، خانواده 
را به عن��وان يك��ي از مهم ترين و اساس��ي ترين 
نهادهاي اجتماعي مورد توجه قرار داده است. به 
نحوي كه در مقدمه قانون اساسي ايران، خانواده 
واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي 
است. بر مبناي نظام حقوقي ايران، نهاد خانواده 
ب��ا ازدواج تش��كيل مي ش��ود و تابع مق��ررات و 
نظاماتي قرار مي گيرد كه هم از اين نهاد حمايت 
مي كند و ه��م مس��ووليت ها و محدوديت هايي 
را ب��راي آن ب��ه وج��ود م��ي آورد. از آنجايي كه 
تشكيل و تأس��يس نهاد خانواده بر طبق موازين 
قانوني ايجاد مي ش��ود، انحالل و بر هم خوردن 
آن )طالق( نيز بر مبناي مق��ررات خاص قانوني 
اس��ت كه به آن انح��الل، ارزش قانوني مي دهد. 
به طور كل��ي مطابق قانون، طالق در س��ه محور 
قابل طرح اس��ت: يا به صورت توافقي، يا از سوي 
زوجه، يا از س��وي زوج. در طالق از سوي زوجه، 
س��خت گيري هاي قانوني و قضايي وجود دارد و 
وقتي زن مي داند، نمي تواند ش��رايط طالق را بر 
حس��ب مورد براي دادگاه اثبات نمايد از تصميم 
به طالق منصرف مي ش��ود. قطعًا اگر براي زوج 
هم همين اتفاق بيفتد و نتواند شرايط پيش بيني 
شده را به عنوان دليل تقاضاي طالق ثابت نمايد 
در نتيجه ي��ا خود ب��ه دنبال طالق نم��ي رود يا 
دادگاه درخواس��ت طالق را رد مي كند بنابراين 
اين امر در كاهش وقوع ط��الق موثر خواهد بود. 
سهل و آس��ان بودن ش��رايط طالق مي تواند در 
افزايش آمار طالق و در به وجود آمدن پرش��تاب 
اين نوع آس��يب اجتماع��ي موثر باش��د. يكي از 
سياس��ت هاي اصولي نظام نس��بت به خانواده، 
تحكيم و ماندگاري آن اس��ت. در حالي كه ماده 

)1133( قانون مدني برخالف چنين سياس��ت 
و اصولي اس��ت زيرا ش��وهر براي طالق و برهم 
زدن جمع خانواده، نيازمن��د هيچ دليل و برهان 
و ادله اي نيس��ت و حتي دادگاه نمي تواند در اين 
خصوص راي به رد تقاضاي طالق ش��وهر بنا به 
مصالح خانواده صادر كند زيرا درخواست طالق 
از س��وي مرد خود باالترين دليل طالق است. از 
طرف ديگر سياستي دوگانه در امر طالق وجود 
دارد، چنان كه درخواست طالق زوج يك جانبه 
و بدون قيد و شروط اس��ت و ضرورتي براي ارايه 
دليل به دادگاه وجود ندارد و اين ش��وهر اس��ت 
كه تصميم مي گيرد كه طالق بدهد يا ندهد. در 
اين مي��ان مصالح كودكان و زوج��ه اصاًل مطرح 
نمي ش��ود. در حالي ك��ه امروزه خان��واده محور 

سياست دولت ها است.

  متن »مـاده واحـده پيشـنهادي براي 
اصالح ماده 1133 قانون مدني«: 

مرد مي تواند حسب مورد و با رعايت شرايط ذيل 
با مراجعه به دادگاه تقاضاي طالق همس��رش را 

كند.
1-  توافق زوجين براي طالق

2- اس��تنكاف زوجه از ايفاي حق��وق و وظايف 
قانوني، در صورت صدور حكم قطعي الزام زوجه 
به تمكي��ن از زوج و خودداري زوج��ه از اجراي 

حكم قطعي دادگاه.
3- س��وء رفتار و ناس��ازگاري و اعمال خشونت 
زوجه به حدي كه ادامه زندگي زناشويي را براي 

زوج غير قابل تحمل كند.
4- ابتال زوجه به امراض غير قابل عالج و ساري 
به نحوي ك��ه ادامه زندگي زناش��ويي براي زوج 

مخاطره آميز باشد.
5-  ابتال ب��ه جنون و بيم��اري اعص��اب و روان 
غيرقابل ع��الج زوجه، در م��واردي كه به جهت 
حدوث بعد از عقد، امكان فسخ براي زوج منتفي 

شده باشد.
6-  نازايي غيرقاب��ل عالج زوجه ب��ا نظر قطعي 

پزشك
7- محكوميت قطعي زوج��ه به مجازات حداقل 
پنج س��ال حب��س در صورتي كه زوج مس��بب 

ارتكاب جرم توسط زوجه نباشد.
8- صدور حك��م قطعي عليه زوج��ه به هرگونه 

رابطه نامشروع با هر ميزان مجازات.
9- اعتياد زوج��ه به هرگونه م��واد مخدر و روان 

گردان و مشروبات الكي
10- در صورت غاي��ب مفقوداالثر بودن زوجه با 
رعايت مق��ررات غايب مفقود االثر ب��ودن )مواد 

1029 و 1023 قانون مدني( 

 اليحه محدودسازي حق طالق شوهر 
در كميسيون لوايح دولت فراز جبلي |

مشاور سردبير|
ايران كشوري بحران خيز است و بنا به همين مساله از 
بيش از 90 سال قبل بحث نهادهايي براي پيش گيري 
و مقابله با بحران در ايران آغاز ش��د. تأسيس جمعيت 
شير و خورشيد س��ابق يا هالل احمر در 1302 پس 
از حوادث س��يل و زلزله اي بود كه ب��ه دخالت ارتش 
انجامي��د. 1337 ش��اهد تأس��يس س��ازمان دف��اع 
غيرنظامي، 1348 تصويب قانون كاهش آثار ناشي از 
سيل و پس از آن سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
و سپس تأس��يس مركز مديريت حوادث و فوريت ها 
را ش��اهد بوديم. پس از انقالب اس��المي نيز در سال 
1365 اداره كل حوادث و سوانح غيرمرقبه در معاونت 
اجرايي رياست جمهوري ش��كل گرفت. پس از زلزله 
منجيل نيز ستاد سوانح و حوادث غيرمترقبه در وزارت 
كشور تش��كيل ش��د. روند تكوين اين نهادها تاكنون 
ادامه داشته است اما از نظر اقتصادي شاهد پيشرفت 

مديريت بحران نيستيم.
س��يل هاي اخير، نمونه واضح سوءمديريت اقتصادي 
و اتالف منابع به جاي مديريت بهينه بود. در اس��تان 
گلس��تان، با توجه به عدم حضور اس��تاندار در زمان 
بحران و عدم همكاري صحيح ميان نهادهاي مختلف 
دولت��ي و حاكميتي ش��اهد بوديم ك��ه انفجارهايي 
بدون در نظر گرفتن نقش��ه توپول��وژي و توپوگرافي 
منطقه صورت گرفت كه به جاي بهبود شرايط عمال 
به زيرساخت هاي كش��ور آسيب رس��اند. بسياري از 
كارشناس��ان و مديراني ك��ه از نزديك ش��اهد نحوه 
تصميم گيري بودند گاليه داش��تند ك��ه تصميمات 
در خصوص انفجاره��ا و تخريب زيرس��اخت ها براي 
امدادرس��اني به ج��اي آنكه بر اس��اس نقش��ه هاي 
زمين شناسي و با نگاه كارشناس��ي باشد روي قايق و 

نگاه سطحي به منطقه گرفته مي شد.
هنوز گزارش دقيقي از ميزان خس��ارات سيل منتشر 
نشده است تا مشخص شود چقدر از خسارت ناشي از 
آسيب س��يل و چقدر در اثر از بين بردن زيرساخت ها 
ب��ود اما اگ��ر ن��گاه صحيح��ي به ش��رايط مي ش��د 
مي توانس��تيم به جاي خراب كردن زيرس��اخت ها، 
همان هزينه را براي جبران كامل خسارت روستاييان 

پس از سيل انجام دهيم.
اكنون نيز اتفاق ديگري از همين دست در حال صورت 
گرفتن اس��ت. نماين��دگان مجلس با ه��دف جبران 
خسارات ناشي از سيل و پرداخت خسارات طرحي را 

امروز به مجلس مي برند. بر اس��اس اين طرح “حدود 
2 ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد 
ش��د. بر اس��اس طرح نمايندگان مجلس همچنين 
وزارت اقتصاد مكلف ش��ده تا حدود 2 ه��زار ميليارد 
توم��ان از دارايي هاي موج��ود نزد س��ازمان امالك 
تمليكي، براي جبران خسارات سيل اختصاص دهد. 
همچنين به سازمان برنامه و بودجه اجاز داده مي شود 
تا پنچ هزار ميليارد تومان از سر جمع اعتبارات و طرح 
تملك دارايي عمراني كه در پيوست يك بودجه سال 
جاري است، در اين زمينه هزينه كند. همچنين بانك 
مركزي با ايجاد يك خط اعتباري تا س��قف 20 هزار 
ميليارد تومان، تسهيالت 4درصد به سيل زدگان اعطا 
خواهد كرد كه البته دولت ماب��ه التفاوت تا 18 درصد 
اين تس��هيالت را به بانك ه��ا مي پردازد. “ بازس��ازي 
آسيب هاي سيل مطمئنا يكي از وظايف اصلي دولت 

است اما دو نكته مهم در اين ميان مغفول مانده است.
اولي��ن مس��اله نح��وه پرداخ��ت خس��ارت و تأمين 
هزينه بازس��ازي اس��ت. س��اده ترين و در عين حال 
ناكارآمدترين روش پرداخت مستقيم از جيب دولت 
و حاكميت براي اين هزينه ها است. مبلغ دو ميليارد 
يورو به تنهايي عدد بس��يار بزرگي است كه مي تواند 
اهرمي براي توس��عه مناطق س��يل زده باشد. توزيع 
اين مبلغ بدون برنامه روش��ن مطمئنا به اتالف منابع 
مي انجامد در حالي كه با قرار دادن اين مبلغ به عنوان 
پش��توانه فايننس كردن طرح ها مي توان تا چند برابر 
اين رقم منابع جذب كرد و ب��دون اتالف اصل پول به 

بازسازي پرداخت.
دومين مساله نگاه صحيح به منابعي است كه از بودجه 
عمراني هزينه خواهد شد. بودجه 98 بيشترين سهم را 
براي پرداخت هاي حقوق و دستمزد كارمندان دولت 
در نظر گرفته بود و س��هم منابع عمراني بدون در نظر 
گرفتن بحران پيش آمده كم بود. با توجه به س��يل و 
اتفاقات رخ داده، دولت قرار اس��ت از چه منابع جبران 
خسارت را انجام دهد؟ آيا عدم تخصيص منابع عمراني 
به دليل جبران خس��ارت س��يل در آينده خس��ارتي 

جدي تر به اقتصاد كشور نخواهد زد؟
در ي��ك كالم مديريت بح��ران در ح��وادث اخير در 
بسياري از اوقات به جاي عقاليي بودن احساسي بود، 
حال كه مجلس به عنوان قوه قان��ون گذار تصميم به 
ورود به اين مس��اله را كرده، الزم اس��ت از تصميمات 
احساس��ي به ش��دت اجتناب كند و با در نظر گرفتن 
شرايط اقتصادي و اجتماعي تصميمات عقاليي بگيرد.

وقتي اقتصاد در بحران ها قرباني احساسات مي شود
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

وقتي اقتصاد در بحران ها 
قرباني احساسات مي شود

ايران كش��وري بحران 
 خيز است و بنا به همين 
مساله از بيش از 90 سال 
قبل بحث نهادهايي براي 
پيش گي��ري و مقابله با 
بحران در ايران آغاز شد. 
تأسيس جمعيت شير و 
خورشيد سابق يا هالل 
احمر در 1302 پ��س از حوادث س��يل و زلزله اي 
بود كه به دخال��ت ارتش انجاميد. 1337 ش��اهد 
تأسيس سازمان دفاع غيرنظامي، 1348 تصويب 
قانون كاهش آثار ناشي از سيل و پس از آن سازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني و س��پس تأسيس 
مركز مديريت حوادث و فوريت ها را شاهد بوديم. 
پس از انقالب اس��المي نيز در س��ال 1365 اداره 
كل حوادث و سوانح غيرمرقبه در معاونت اجرايي 

رياست جمهوري شكل گرفت. 

فراز جبلي

احسان سلطاني

خبر

مركز آمار: نرخ بيكاري 
پارسال 12 درصد شد

بررس��ي مركز آمار ايران درباره ن��رخ بيكاري افراد 
١٠ ساله و بيشتر نشان مي دهد پارسال 12 درصد 
جمعيت فعال كشور فاقد ش��غل مشخص بودند 
كه در همسنجي با س��ال ١٣٩٦، يك دهم درصد 
بيشتر شده است. به گزارش ايرنا، مركز آمار ايران 
روز شنبه نتايج طرح آمارگيري نيروي  كار در سال 
١٣٩٧ را منتش��ر كرد كه بر پايه آن ٤٠,٥ درصد 
جمعيت ١٠ ساله و بيشتر، از نظر اقتصادي فعال 
بودند.  بررس��ي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي 
نيز بيانگر آن است كه اين نرخ، نسبت به سال قبل 
)١٣٩٦(، چهار درصد افزايش يافت.  نرخ بيكاري 
جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان مي دهد ٢٥,١ درصد 
از فعاالن اين گروه سني در سال ١٣٩٧ بيكار بودند.  
همچنين بررس��ي تغييرات س��االنه نرخ بيكاري 
جوانان ١٥ تا ٢٩ س��اله نش��ان مي ده��د اين نرخ 

نسبت به سال 1396 هيچ تغييري نداشت. 
تعداد شاغالن در سال ١٣٩٧ به 23 ميليون و 813 
هزار و 45 نفر رسيد كه نسبت به سال پيش از آن، 
463 هزار و 928 نفر بيشتر شد.  نسبت اشتغال نيز 
در سال ١٣٩٧ به ٣٥,٦ درصد رسيد كه نسبت به 

سال ١٣٩٦ افزايش سه درصدي را ثبت كرد. 
بررس��ي س��هم اش��تغال ناقص نيز حاكي از 
آن اس��ت ك��ه در س��ال ١٣٩٧، ١٠,٨درصد 
جمعيت ش��اغل، به داليل اقتص��ادي )فصل 
غي��ركاري، رك��ود كاري، پيدا نك��ردن كار با 
س��اعت بيش��تر و…( كمتر از ٤٤ ساعت در 
هفته كار كرده و آماده ب��راي انجام كار اضافي 
بوده اند.  اين درحالي اس��ت كه ٣٨.٣ درصد از 
شاغالن ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر 
در هفت��ه كار كرده ان��د.  همچني��ن بررس��ي 
اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد ك��ه در س��ال ١٣٩٧، بخش خدمات 
با ٥٠,٣ درصد بيش��ترين سهم اش��تغال را به 
خود اختصاص داد. بخش ه��اي صنعت با 32 
درصد و كش��اورزي با ١٧.٧ درص��د در مراتب 
بعدي قرار گرفت.  اش��تغال و بيكاري از جمله 
موضوع هاي اساس��ي اقتصاد هر كشور است و 
به عنوان يكي از ش��اخص هاي توسعه يافتگي 
جوامع تلقي مي شود.  حمايت از اشتغال داخلي 
و توانمندس��ازي همه بخش ه��اي راهبردي، 
از بندهاي اقتص��اد مقاومتي اس��ت. بندهاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 1392 
ابالغ شد. س��ال 1395 از س��وي رهبر معظم 
انقالب »اقتصاد مقاومتي؛ اق��دام و عمل« نام 
گرفت. س��ال 1396 نيز »اقتص��اد مقاومتي؛ 
توليد- اش��تغال« ب��ود و رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي شعار سال 1397 را »حمايت از كاالي 
ايراني« اعالم كردند. امس��ال نيز سال »رونق 

توليد« نام دارد.

يادداشت

چگونه شوك ارزي منافع 
و رانت خلق مي كند؟

اي��ن پرس��ش ب��راي 
بعض��ي پي��ش آمده 
ك��ه چگون��ه ش��وك 
ارزي مناف��ع و ران��ت 
خلق مي كن��د؟  ارايه 
مثالي ساده اما واقعي 
مي توان��د به روش��ن 
ش��دن موضوع كمك 
كند. ش��خص ورشكس��ته اي در ابتداي سال 
پيش 5 ميليارد تومان بدهي و در همين حال 
يك ميليارد تومان موجودي كاال داش��ت. اين 
شخص )چون به دولت اعتماد نداشت(، با وجود 
اظهارات مقامات پيش بيني كرد كه قيمت ارز و 
به تبع آن بهاي همه كاالها باال برود. بنابراين او 
يك ميليارد تومان از بانك وام گرفت و موجودي 

كاالي خود را به دو ميليارد تومان رسانيد. 
 در ابتداي سال جاري اين شخص )با توجه به 3 
برابر شدن قيمت ارز و اغلب كاالها( 6 ميليارد 
تومان موجودي كاال و در همي��ن حال حدود 

همين مقدار بدهي دارد.
در نتيجه اين شخص ورشكسته كه فقط يك-

پنجم بدهي خ��ود دارايي داش��ت، هم اكنون 
دارايي و بدهي اش برابر شده و ديگر ورشكسته 

نيست.
شوك ارزي برنامه ريزي ش��ده سال 1397 كه 
توسط سه وجهي »دولت، شبه دولتي ها و شبه 
خصوصي ها« اجرا شد در جهت كسب منافع 
و رانت هاي كالن بود. در اين مس��ير بدهكاران 
و ورشكس��تگان اقتصادي نه تنها بدهي خود 
را تس��ويه كردند كه دارايي ه��اي جديدي هم 

تشكيل دادند. 
ش��خص )واقعي( م��ورد بحث ف��ردي عادي 
اس��ت كه نه به رانت هاي اطالعاتي، منابع و ارز 
دسترس��ي دارد و نه به قدرت متصل است، اما 
اش��خاصي كه به رانت ها و قدرت دسترس��ي 
داش��تند، ب��ه مناف��ع ب��س عظيمي دس��ت 
پيدا كردند. مناف��ع حاصل از كودت��اي ارزي 
س��ال 1397 به ح��دي زياد بود كه لش��كري 
از مزدبگي��ران در رس��انه ها و محاف��ل ديگ��ر 
بسيج ش��دند كه تا حد امكان نرخ ارز باال برود. 
نحله هايي كه ادعاي علم اقتصاد داشتند در يك 
س��ال و نيم اخير )بدون توجيه علمي يا حتي 
منطقي( در جهت افزايش ن��رخ ارز تالش و در 
برابر بي ثبات سازي اقتصاد كالن كشور و هرج 
و مرج و غارت اقتصاد كشور سكوت كردند.پاول 
كروگمن اقتصاددان نوبليست مي گويد؛ »افكار 
نادرست بدان علت شكوفا مي شود كه به سود 

گروه هاي قدرتمند است«.

همين صفحه

بانك و بيمه

 بي اثري پايه پولي
 بر رشد اقتصادي

 محسن شمشيري|
عبدالناص��ر همتي رييس كل بان��ك مركزي در 
روزهاي اخير در مراسم آغاز سال جديد و ديدار 
با خبرنگاران و همچنين در پست اينستاگرامي 
خود، با اش��اره به وضعي��ت رش��د نقدينگي در 
اقتصاد و بانك ها و پرداخت ساالنه بيش از 200 
هزار ميليارد تومان سود سپرده از سوي بانك ها 
كه عمال باعث رش��د نقدينگي و هزينه بانك ها 
و همچنين رش��د هزينه هاي توليد شده تاكيد 
كرد كه در ش��رايط كنوني با وجود رش��د باالي 
نقدينگي، واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي و 
سرمايه در گردش مواجه هستند و براين اساس، 
بايد تركيب رشد نقدينگي تغيير كند و به جاي 
رشد نقدينگي از محل س��ود باالي سپرده هاي 
بانكي، بايد رشد پايه پولي در دستور كار باشد تا 
نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي تامين و از 

اين طريق به رونق توليد و اشتغال كمك كند. 
4

نرخ بيكاري پارسال 12 درصد شد

»تعادل« طرح هاي مجلس براي جبران خسارات ناشي از سيل را بررسي مي كند

 آخرين آمار  از نرخ  مشاركت اقتصادي 
و بيكاري در كشور

سناريوهاي جبران خسارت سيل

دريچه

پيروزي فكر بر عصبانيت
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چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

تلفن:   66124025  66429973 

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

ن��زاِع ميان كش��ورها و 
اف��راد ضرورت��ًا مذموم 
نيس��ت. آنچ��ه اهميت 
دارد موضوع و گس��تره 
نزاع است. اينكه كشوري 
يا فردي ب��ه جمع بندي 
برسد كه بايد نزاع كند يا 
تعامل، كنار بيايد يا حتي 
عقب نشيني، مي تواند سرنوشت ساز باشد. ملت ها 
و اشخاصي كه اين درجه بندي ها را مي آموزند و با 

حوصله آنها را به كار مي گيرند...

محمود سريع القلم



روي موج خبر

  عفو و تخفيف مجازات ۷۹۳ نفر از محكومان 
تعزيرات با موافقت رهبري؛ ميزان|

مديركل اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي 
از عفو و تخفيف مج��ازات ۷۹۳ نفر از محكومان 
سازمان تعزيرات با موافقت رهبر معظم انقالب 

خبر داد.
 عليرضا نورنژاد اظهار كرد: به مناسبت فرا رسيدن 
مبعث پيامبر اكرم حضرت محمد مصطفي )ص( 
و سالروز جمهوري اسالمي با موافقت مقام معظم 
رهبري )مدظله العال��ي(، يك هزار و ۱۱۷ نفر از 
محكومين محاكم عمومي و انقالب، س��ازمان 
قضاي��ي نيروهاي مس��لح و س��ازمان تعزيرات 
حكومتي از سراسر كشور مورد عفو قرار گرفتند.

وي افزود: تعداد ۷۹۳ نفر از محكومين سازمان 
تعزي��رات حكومتي مش��مول عفو ي��ا تخفيف 
مجازات واقع شده اند كه با دستور رياست عالي 
سازمان براي اعمال به ادارات كل اجرايي سراسر 

كشور ابالغ شد.

  جابري انص�اري مع�اون ام�ور مجلس و 
پناه�ي آذر مع�اون اداري و مال�ي وزارت 

خارجه شدند؛ فارس|
جابري انصاري دستيار ارشد وزير خارجه به جاي 
پناهي آذر مع��اون امور مجلس و ايرانيان وزارت 
خارجه ش��د و پناهي آذر هم ب��ه معاونت اداري 
و مالي رفت. » جابري انصاري«  ديروز از س��وي 
محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه به جاي 
»حسين پناهي آذر« معاون امور مجلس و ايرانيان 

وزارت خارجه شد. 
از س��وي ديگر حسين پناهي آذر نيز كه پيش از 
اين عهده دار معاونت امور مجلس و ايرانيان وزارت 
خارجه بود، به عنوان معاون جديد اداري و مالي 

وزارت امور خارجه تعيين شد.
از سوي ديگر »سيد عباس موسوي« نيز به جاي 
بهرام قاسمي يازدهمين سخنگوي وزارت خارجه 
شد. بهرام قاسمي به عنوان سفير جديد ايران در 
پاريس منصوب شده و جمعه  نيز با انتشار متني از 

رسانه ها خداحافظي كرد. 

  جزئي�ات ش�كواييه جدي�د اي�ران از 
امريكا؛برنا|

معاون حقوقي رييس جمهور توضيحاتي درباره 
تهيه شكواييه اي با عنوان »جنايت عليه بشريت«، 

ارايه كرد.
لعيا جنيدي، در خصوص »دستور رييس جمهور 
مبني بر تهيه شكواييه اي با عنوان جنايت عليه 
بش��ريت عليه كس��اني كه در امريكا در اجراي 
تحريم ها و فشارها بر ملت تالش دارند« گفت: پس 
از تهيه گزارش اوليه كه كارهاي قابل توجهي از آن 
در ايام تعطيالت انجام شده است، اين گزارش با 
وزارت دادگستري و وزارت خارجه بررسي خواهد 
شد. صحبت مقدماتي هم با اين دو وزارتخانه انجام 
شده و ان ش��اءاهلل اين متون را نهايي مي كنيم و 

اقداماتي را انجام خواهيم داد.

   افتخار مي كنيم از سوي ترامپ، تروريست 
خوانده شويم؛سپاه نيوز|

جانش��ين فرمانده كل س��پاه در جمع عش��اير 
سيل زده در يادمان شهداي هويزه گفت: براي ما 
باعث افتخار است كه از سوي فردي چون ترامپ، 

تروريست خوانده شويم.
س��ردار س��المي در بدو ورود به يادمان شهداي 
هويزه مقاومت مردم غيور هويزه را الگويي براي 
مقاومت همه دوست داران نظام و انقالب اسالمي 
دانس��ت و از صبوري و همراهي مردم منطقه در 

بحران پيش رو قدرداني كرد.

  عراق و اقليم كردس�تان، فرصتي بسيار 
عالي براي توسعه صادرات است؛ايسنا|

رييس دفتر رييس جمه��ور، گفت: عراق و اقليم 
كردس��تان، فرصتي بس��يار عالي براي توسعه 
صادرات و عب��ور از تحريم هاي ظالمانه اس��ت؛ 
چراك��ه در ص��ورت افزاي��ش حج��م مبادالت 
تجاري، مالي و درهم تنيدگي اقتصادي، جلوي 
دخالت ه��اي بيگانگان در روابط بين كش��ورها 

گرفته مي شود .
محمود واعظي در جلسه سرمايه گذاري و توسعه 
اس��تان كردس��تان، با بيان اينكه حادثه سيل 
فروردين ماه ۹۸ با وجود رنج و خسارات به مردم، 
بركاتي از جمله تأمين آب پش��ت س��دها و رفع 
مشكالت محيط زيستي به همراه داشت، گفت: در 
اين حادثه شاهد همبستگي و همدلي بين همه 

نهادها، ارگان ها، نيروهاي مسلح و مردم بوديم.
وي با اش��اره ب��ه موقعيت ژئوپليتيك اس��تان 
كردستان و همجواري با كشور عراق، بيان كرد: 
همين امر موجب شده تا بخش دولتي و غيردولتي 
نگاهي ملي نسبت به توسعه، آباداني و مسائل اين 

استان داشته باشند.

با موافقت رهبر انق��الب، نيروهاي جهادي مردمي 
جانباخته در حادثه واژگوني قايق در شهر گميشان 
»ش��هيد خدمت« محس��وب مي ش��وند. در بين 
جانباختگان اين حادثه تع��دادي از امدادگران اهل 

سنت نيز بوده اند.
به گزارش دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت آيت اهلل 
العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقالب با درخواست 
نماينده ولي فقيه در اس��تان گلستان براي »شهيد 
خدمت« اعالم شدن امدادرسانان جهادگر مردمي 
جانباخته در حادثه واژگوني قايق در سيل گميشان 

موافقت كردند.
شامگاه ششم فروردين ماه ۹۸ قايق حامل نيروهاي 
مردمي كه براي جلوگيري از نفوذ س��يالب به شهر 
گميش��ان تالش مي كردند، واژگون شد كه در اين 

حادثه شش نفر از جهادگران جان باختند.
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»تعادل«طرحهايمجلسبرايجبرانخساراتناشيازسيلرابررسيميكند

اختصاص۴۰هزارميلياردتوماناعتباربرايسيل

سناريوهاي جبران خسارت سيل

گروه ايران|
همزمان با آغاز س��ال جديد خورشيدي و در شرايطي 
كه ايرانيان در جاي جاي كشورمان در حال آماده شدن 
براي تحويل سال نو بودند؛ برخي استان هاي كشورمان 
ميزبان ميهمان ناخوانده اي شدند كه حضورش آسيب ها 
و زيان هاي فراواني را متوجه مردم برخي اس��تان هاي 
شمالي، غربي . جنوبي و...كرد. سيل ويرانگري كه جداي 
از آس��يب هاي فكري و رواني بر اساس برخي روايت ها 
بيش از ۳0هزار ميليارد تومان خس��ارت به كشاورزي، 
صنعت و بازرگاني اس��تان هاي مختلف وارد س��اخته؛ 
خساراتي كه دولت با همراهي مجلس و ساير ارگان هاي 
مس��وول تالش مي كنند تا با اس��تفاده از ظرفيت هاي 

اقتصادي كشور آن را پوشش دهند. 
بر اساس اين دستور كار مشخص بود كه اهالي بهارستان 
بالفاصله پس از پايان تعطيالت نوروزي دس��ت به كار 
شدند و با اعالم وصول طرح »حمايت از آسيب ديدگان 
سيل و سوانح طبيعي و پيشگيري از مخاطرات طبيعي« 
تالش كردند تا به بخشي از مطالبات مردم آسيب ديده 
پاسخ دهند. طرحي كه توسط فراكسيون اميد مجلس 
دهم تهيه شده بود و چهره اي چون سيد فريد موسوي، 
درباره جزييات آن به »تسنيم« گفته بود كه در جريان 
اين طرح بناش��ده از صندوق توسعه ملي براي جبران 

خسارت آسيب ديدگان سيل برداشت شود. 
پيش از سيد فريد موس��وي اما چهره هاي ديگري نيز 
چون الياس حضرتي )عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم( و تاجگردون )رييس كميسيون برنامه و بودجه( 
ضمن تاكيد بر ناكافي بودن توان مالي دولت براي جبران 
خسارت سيل اخير از ضرورت استفاده از ظرفيت هاي 
صندوق توسعه ملي به عنوان محتمل ترين سناريوي 

پيش روي مجلس خبر داده بودند. 
در آخرين دست از برنامه ريزي هاي قانوني براي جبران 
خسارت هاي برآمده از سيل و سوانح طبيعي ديروز يكي 
ديگر از اعضاي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس دهم با اشاره به خسارات سيل در كشور از تهيه 
طرح ۲۷هزار ميليارد توماني براي جبران خسارات سيل 

خبر داده است. 
حاج��ي دليگاني اين ط��رح را به نوع��ي متمم بودجه 
دانست و افزود: احتمال اينكه طرح مصوب مجلس مورد 
ايراد شوراي نگهبان واقع شد وجود دارد؛ زيرا برخالف 
برخي از اصول قانون اساسي است؛ اما كميسيون برنامه 
و بودجه به خاطر وضعيت خاص مناطق سيل زده اين 

طرح را تصويب كرد.
نماينده ش��اهين ش��هر، برخوار و ميمه در مجلس در 
گفت وگو با الف با بيان اينكه طرح جبران آس��يب هاي 
س��يل و پرداخت خس��ارات احتماال روز يك شنبه در 
صحن مجلس مطرح مي شود، گفت: بر اساس اين طرح 
حدود ۲ ميليارد يورو يعن��ي ۲0 هزار ميليارد تومان از 
صندوق توس��عه ملي برداشت مي شود كه مقام معظم 

رهبري هم با اين موضوع موافقت كردند. او با اش��اره به 
تقاضاي رييس جمهور از رهبري ب��راي موافقت با اين 
موضوع گفت: مجلس در حال تصويب مجوز قانوني اين 

تخصيص اعتبار است.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
تصريح كرد: بر اساس طرح نمايندگان مجلس همچنين 
وزارت اقتصاد مكلف شده تا حدود ۲ هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي موجود نزد سازمان امالك تمليكي، براي 

جبران خسارات سيل اختصاص دهد.
حاجي دليگاني اضافه كرد: همچنين به سازمان برنامه 
و بودجه اجاز داده مي شود تا پنج هزار ميليارد تومان از 
سر جمع اعتبارات و طرح تملك دارايي عمراني كه در 
پيوس��ت يك بودجه سال جاري اس��ت، در اين زمينه 

هزينه كند.
او با بيان اينكه در مجموع مجلس ۲۷ هزار ميليارد تومان 
اعتبار در اين زمينه تخصيص مي دهد، گفت: همچنين 
دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان اجازه  برداشت و جابه جايي 
اعتبارات را دارد كه مجموعا ۴0 هزار ميليارد تومان در 

اين راستا اختصاص مي يابد.

  موارد استفاده طرح
نماينده شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس تاكيد 
كرد: اين اعتبارات براي حمايت از سيل زدگان، جبران 
خسارات منازل، كارگاه هاي توليدي، كشاورزي، دام ها و 

تاسيسات زيربنايي است.
حاجي دليگاني گفت: همچنين بانك مركزي با ايجاد 
يك خط اعتباري تا س��قف ۲0 هزار ميلي��ارد تومان، 
تسهيالت ۴درصد به سيل زدگان اعطا خواهد كرد كه 
البته دولت مابه التفاوت تا ۱۸ درصد اين تسهيالت را به 

بانك ها مي پردازد.
او اضاف��ه كرد: همچنين دولت مكلف ش��د تا از طريق 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط كم��ك بالعوض، يارانه 
تس��هيالت پرداختي، خريد مصالح ساختماني و لوازم 
خانگي مورد نياز سيل زدگان كه از توليدات داخلي خريد 

مي كند، انجام دهد.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
اختصاص ۵00ميليون تومان ب��راي خريد تجهيزات 
مقابله با س��يل به دستگاه هاي ذيربط مثل هالل احمر 
و... را از ديگر موارد مطرح شده در اين طرح عنوان كرد.

به گفته حاجي دليگاني وزارت كشور مكلف شده از طريق 
س��ازمان مديريت بحران ارزيابي دقيقي از خسارات را 
انجام دهد و اولويت ها را مشخص كند.وي با بيان اينكه 
طرح مذك��ور به امضاي ح��دود ۱۷0 نماينده مجلس 
رسيده است، گفت: كار تصويب اين طرح در كميسيون 

برنامه، بودجه و محاسبات به اتمام رسيده است.
نماينده شاهين ش��هر، برخوار و ميمه در مجلس دهم 
گفت: وظيفه دولت بود كه براي جبران كمبود منابع به 
مجلس اليحه بدهد، ولي دولت اليحه اي به مجلس نداد.

  گزارش ۴  وزير درباره س�يل در جلسه علني 
يك  شنبه

از س��وي ديگر يك عضو هيات رييس��ه مجلس از ارايه  
گزارش چهار وزير درباره حادثه سيل مناطق مختلف 

كشور در جلسه علني روز يك شنبه مجلس خبر داد.
علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
قرار است آقاي رحماني فضلي وزير كشور، اسالمي وزير 
راه و شهرسازي، اردكانيان وزير نيرو، حجتي وزير جهاد 
كش��اورزي و همچنين نجار رييس سازمان مديريت 
بحران و تاج بخش رييس سازمان هواشناسي با حضور 
در جلسه علني روز يك شنبه مجلس گزارشي از سيل و 
اقدامات انجام شده و همچنين موارد مورد نياز در زمينه  

قانون گذاري را به نمايندگان ارايه كنند.
وي ادامه داد: طرح دو فوريتي حمايت از سيل زدگان كه 
در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده نيز روز 

يكشنبه در دستور كار مجلس قرار دارد.

  پيش�نهاد مجل�س ب�ه دول�ت ب�راي امه�ال 
وام گيرندگان مناطق سيل زده

يكي ديگر از مش��كالتي كه مردم در مناطق س��يل 
زده با آن دس��ت به گريبانند؛ موعد سررس��يدهاي 
وام هايي اس��ت كه كش��اورزان؛ تجار و توليدگران 
متعهد به پرداخت آن هستند اما به دليل وقوع سيل 

قادر به اجراي اين تكليف قانوني نيستند. در مسير 
پاس��خگويي به اين مطالبات ديروز يك��ي ديگر از 
نمايندگان مجلس دهم از پيشنهاد جديد جمعي از 
نمايندگان به دولت براي امهال وام گيرندگان مناطق 
س��يل زده خبر داد. هادي قوامي، عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجل��س در گفت وگو 
با تس��نيم با اشاره به وقوع س��يل در برخي مناطق، 
شهرها و روس��تاهاي كش��ور طي هفته هاي اخير، 
گفت: روند امدادرس��اني به سيل زدگان بايد شتاب 
بيش��تري بگيرد. وي همچنين از پيشنهاد جمعي 
از نمايندگان به دول��ت، در قالب طرحي دوفوريتي 
براي امهال وام گيرندگان مناطق سيل زده كشور خبر 
داد و افزود: طبق برآوردهايي كه انجام شده، برخي 
ساكنان مناطق س��يل زده كشور وام هايي را از نظام 
بانكي كشور تحت عناوين مختلف، از قبيل ازدواج، 
مس��كن، تعميرات مغازه و غيره دريافت كردند كه 
بايد در ش��رايط موجود، براي بازپرداخ��ت، با آنها 

مساعدت شود.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجل��س اضافه كرد: 
نمايندگان مجل��س در طرحي دوفوريتي خواس��تار 
مساعدت نظام بانكي كش��ور با وام گيرندگان مناطق 
س��يل زده كش��ور براي ارايه مهلتي حداقل دوساله در 

بازپرداخت اين وام  ها شدند.

قوامي ادام��ه داد: اين طرح در مرحله تهيه پيش نويس 
اس��ت و تاكنون جلس��اتي را نيز با مركز پژوهش هاي 

مجلس براي نهايي كردن آن داشته ايم.
عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجل��س در پايان 
خاطرنشان كرد: طرح امهال بازپرداخت وام گيرندگان 
مناطق سيل زده، پس از نهايي شدن، تقديم هيات  رييسه 
مجلس مي شود؛ اين طرح دوفوريتي است و مي بايست 
پس از تقديم به هيات رييس��ه در دس��توركار مجلس 

قرار گيرد.
در كنار اين طرح هاي مشخص، بر اساس اعالم برخي از 
نمايندگان طرح ديگري در مجلس مدنظر نمايندگان 
قرار دارد كه بر اساس آن بخش هايي از بودجه سال۹۸ 
كه تخصيص آنها ضرورت چندان عاجلي ندارد؛ از بودجه 
امسال حذف و به بودجه سال هاي آتي اضافه مي شود تا 
رديف هاي برآمده از اين جرح و تعديل به جبران بخشي 
از خسارات ناشي از سيل تخصيص يابد. فعل و انفعالي 
كه به نظر مي رسد تدارك ديده شده تا در صورت عدم 
تخصيص اعتبارات مورد نياز از صندوق توسعه ملي روي 
ميز اهالي بهارستان قرار بگيرد تا نمايندگان به عنوان 
راهكار جايگزين آن را مورد بررسي قرار دهند. موضوعي 
كه براي آگاهي از كم و كيف آن بايد همچنان صبر كرد 
تا روزهاي آينده كه نمايندگان تصميم نهايي را در مورد 

آن اتخاذ كنند.

درجلساتيجداگانهوباحضوررييسجمهورصورتگرفت

بررسي برنامه   ۴ معاونت رياست جمهوري، وزارت ورزش و بانك مركزي براي سال 98
گ��زارش عملك��رد س��ال ۱۳۹۷ چه��ار معاون��ت 
رياس��ت جمهوري، وزارت ورزش و بان��ك مرك��زي 
و برنامه ه��اي س��ال جاري آنه��ا در جلس��ات جداگانه 
رييس جمهور با روساي هريك از اين دستگاه ها بررسي 

شد.
در اين جلسات كه ديروزبا حضور محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، لعيا جنيدي 
معاون امور حقوقي، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري، 
علي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي، مسعود 
سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و عبدالناصر همتي رييس 
كل بانك مركزي و به رياست رييس جمهور تشكيل شد؛ 
هر يك از روساي اين دس��تگاه ها به تشريح دستاوردها 
و برنامه هاي اجرا ش��ده در س��ال ۹۷ در حوزه عملياتي 
تحت مديريت خود و برنامه هاي سال جاري پرداختند. 

رييس جمهور نيز در اين جلسات پس از استماع گزارش ها، 
با قدرداني از تالش ها و زحمات انجام شده، رهنمودها و 
نكاتي ضروري را براي بهبود روند اجراي برنامه هاي سال 

جاري اين دستگاه ها و وزارتخانه ها ارايه كرد.

  تقدي�ر از نق�ش جه�ادي جوان�ان در 
امدادرساني سيل

رييس جمه��وري ب��ر حض��ور مقتدران��ه در المپيك و 
پارالمپيك ۲0۲0 توكيو و حمايت از ورزش زنان و فوتبال 
ملي اي��ران تاكيد كرد. وزي��ر ورزش و جوانان درديدار با 
رييس جمهوري ضمن ارايه گزارش��ي از عملكرد وزارت 
ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۷ از جمله موفقيت تيم ملي 
فوتبال در جام جهاني، درخش��ش كاروان هاي ايران در 
بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي، المپيك جوانان، حضور 

باشگاه هاي ايران در ليگ قهرمانان آسيا، صعود بسكتبال 
به جام جهاني و مقام هاي قهرماني جهان و آس��يايي در 
رشته هاي كشتي، ووشو، وزنه برداري، كاراته، شطرنج، 
تكواندو، جودو و دووميداني برنامه ورزش كشور را براي 
كس��ب س��هميه و حضور مقتدرانه ايران در بازي هاي 
المپيك و پارالمپيك و توس��عه زيرساخت ها و تكميل 

اماكن ورزشي ارايه كرد. 
در اين ديدار يك س��اعته، رييس جمهور ب��ا قدرداني از 
مجموعه وزارت ورزش و جوانان و دس��تگاه هاي مرتبط 
گفت: انتظارم حضور مقتدرانه كاروان ايران در بازي هاي 
المپيك و پارالمپيك اس��ت و افتخارات ورزش��كاران و 

قهرمانان شادي ملي را به همراه دارد. 
روحاني با اب��راز رضايت از توجه و رش��د ورزش زنان در 
مسابقات اخير گفت: توسعه ورزش همگاني و حمايت از 

ورزش زنان از برنامه هاي مهم دولت تدبير و اميد است و 
تاكيد من استمرار و تقويت اين مسير براي اين دو بخش 
اس��ت.  رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: موفقيت هاي همه قهرمانان موجب ش��ادكامي و 
اعتالي نام ايران عزيز در نزد جهانيان است و رشته هايي 
مانند كشتي، وزنه برداري و تكواندو و كاراته در المپيك 
آينده وظيفه مهمي پيش رو دارن��د و انتظار مدال هاي 

خوش رنگ را از آنها داريم. 
روحاني موفقيت هاي فوتبال و تيم هاي باشگاه هاي ايران را 
هم در عرصه رقابت هاي جهاني و آسيايي مورد توجه قرار 
داد و گفت: بايد خيال مردم از بابت تيم ملي فوتبال و آينده 
آن بايد راحت باشد و توقع دارم تيم اميد ايران بعد ازسال ها 
به المپيك آينده راه پيدا كند و پيروزي هاي اخير تيم هاي 

باشگاهي هم موجب شادي حداقل نيمي از مردم شد.

رييس جمهور با تاكيد بر حفظ حدود شرعي و فرهنگي 
توسط قهرمانان ملي گفت: حضور قدرتمندانه و باعزت 
در مس��ابقات بين المللي براي ارتقا غرور وحدت ملي 
بس��يار مهم اس��ت و وزارت ورزش و جوانان و كميته 
ملي المپيك در اين مورد تم��ام توان حمايتي خود را 

به كار بگيرند. 
روحاني با اش��اره به نقش جوانان در امداد سيل اخير با 
تشكر از اقدامات وزارت ورزش و جوانان از جمله در اختيار 
قراردادن بيش از يك هزار مكان ورزشي به سيل زدگان 
گفت: روحيه جهادي و كمك در نزد جوانان و سازمان هاي 
مردم نهاد بسيار ارزشمند بود و بايستي اين حضور تقويت 
ش��ود و موضوع مه��م مهارت آفريني و حضورش��ان در 
مناطق محروم و روس��تايي و مرزي مد نظر مديران اين 

بخش قرار بگيرد.

پروندهمديرانبانكسرمايه
بهاجراياحكامارسالشد

س��وم  ش��عبه  ريي��س 
دادگاه هاي ويژه رسيدگي 
به پرونده هاي اقتصادي در 
پاسخ به سوالي مبني بر رد 
اتهامات خانم مرجان شيخ 
االس��المي آل اقا از س��وي 
وكي��ل اين فرد در جلس��ه 
چارم پرونده پتروش��يمي، گفت: بيش��تر ادله وكيل 
براس��اس اظهارات اقاي حمزه لو بوده است . به گزارش 
ايسنا در پايان چهارمين جلسه دادگاه پتروشيمي قاضي 
مسعودي در رابطه با اصرار يكي از متهمان به ارجاع پرونده 
به كارشناسي، گفت: اين ادعاها در قالب مدافعات است يا 
از سوي شاكي مطرح مي شود و تمام اينها ارزيابي مي شود 
ولي به معناي اين نيست كه ضرورتي براي ارجاع به امر 
كارشناسي وجود داشته باشد. مسعودي مقام در پاسخ 
به س��والي مبني بر رد اتهامات مرجان شيخ االسالمي 
آل آقا گفت: تمام اظهارات آقاي حمزه لو مبني بر اينكه 
تمام پول ها به حساب هاي كشور برگشته است در دست 
بررسي است كه قرار است مستندات ان امروز به ما ارايه 
شود، يعني خود وكيل هيچ مالقاتي با متهمه نداشته 
اس��ت كه دفاعياتش بر گرفته از ان اظهارات يا اسنادي 

باشد كه خانم شيخ االسالمي ارايه كرده باشد.

اروپاهمچنانپيگيركانالمالي
تجارتباايراناست

سفير هلند در ايران گفت: 
اتحاديه اروپا همچنان پيگير 
كانال مالي تجارت با ايران 
است تا از اين طريق بتواند 
ارتباط تجاري خود را با ايران 
همانند گذشته ادامه بدهد.

 »ژاك ورنر« روز ش��نبه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: با وجود اعمال 
تحريم هاي جديد عليه اي��ران و خروج امريكا از برجام، 
اتحاديه اروپا به صورت مشخص برقرارداد برجام پايبند 
است. وي اظهار داشت: اميدواريم در زمينه كشاورزي 
بتوانيم با ايران همكاري هاي مشترك داشته باشيم، زيرا 
هلند از لحاظ توليدات كشاورزي كشور توانمند است. 
سفير هلند در ايران با بيان اينكه بخش كشاورزي هلند 
داراي دانش فني، تكنولوژي و نوآوري هاي قابل انتقال 
به ايران است، تصريح كرد: سعي داريم تا با به اشتراك 
گذاشتن تجربيات خود با ايران بتوانيم ارتباط تجاري 
اي��ران و هلند را حفظ كني��م. وي درباره ظرفيت هاي 
بخش كش��اورزي ايران گفت: ايران بازار بزرگي است و 
زيرساخت هاي فناوري در اين كشور براي توسعه بخش 
كشاورزي مناسب اس��ت و اين فرصت خوبي را ايجاد 
مي كند كه همكاري مشتركي بين دو كشور شكل بگيرد.

مكاتبهبرايتعيينتكليفاليحه
تامينامنيتزنانعليهخشونت
مع��اون رييس جمهور در 
امور زن��ان و خانواده گفت 
ك��ه در اولي��ن مكاتب��ه  با 
رياست جديد قوه قضاييه 
درخواست داده اند تا تكليف 
اليحه تامي��ن امنيت زنان 
عليه خشونت هر چه زودتر 

مشخص شود.
به گزارش برنا؛ ابتكار درب��اره آخرين وضعيت اليحه 
“تامين امنيت زنان عليه خش��ونت “ بي��ان كرد: اين 
اليحه با حضور معاونان قوه، دادستان ها و صاحب نظران 

فرآيندي را طي كرده است.
وي با بيان اينكه به نظر اين فرآيند بسيار طوالني شده، 
افزود: اميدواريم هر چه زودتر با حضور آقاي رييس��ي 
تكليف اين اليحه روشن شود، در اولين مكاتبه اي كه 
بعد از تبريك براي ايشان فرس��تاده شد، درخواست 
دادي��م كه تكليف اين اليحه هر چه زودتر مش��خص 
شود، لذا پيگيري ها شروع شده و اميدواريم هرچه زودتر 
جواب نهاي��ي را در ارتباط با اين اليحه دريافت كنيم. 
معاونت بطور مرتب در اين مدت اليحه را پيگيري كرده 
است، زيرا اين اليحه مورد مطالبه زنان است و اهميت 

بسيار زيادي دارد.

تالشبرايارتباطگستردهخانه
احزابونهادهايحاكميتي

رييس جدي��د خانه احزاب 
تاكيد ك��رد: در دور جديد 
تالش خواهيم كرد نسبت 
و ارتباط بي��ن خانه احزاب 
و گروه ه��اي سياس��ي را با 
نهاد هاي حاكميتي نظام، 
قواي سه گانه و نخبگان حوزه 
و دانشگاه گسترش دهيم. به گزارش ايرنا، »عبدالحسين 
روح االميني« دي��روز در جمع خبرنگاران گفت: اولين 
جلسه دوره هفتم از سري جديد نشست هاي خانه احزاب 
در سه سال گذش��ته برگزار شد. طبق وظيفه قانوني و 
اساس��نامه، بعد از جمع بندي درباره انتخابات داخلي، 
روال گردشي گذشته به تصويب اعضا رسيد. وي افزود: 
بر همين اس��اس رياست خانه احزاب در سال جديد به 
فراكسيون اصولگرايان رسيد كه البته اين رياست به شكل 
گردشي در سال هاي بعد تغيير خواهد يافت.  رياست 
جديد خانه احزاب افزود: در ادامه جلسه از بين بنده و آقاي 
غفوري فرد، بنده با راي دوستان نه به عنوان رييس كه به 
عنوان سخنگو انتخاب شدم. همانند پارلمان كه رييس 
آن در جايگاه سخنگو فعاليت مي كند، خانه احزاب نيز كه 
باشگاهي براي احزاب است، رياست در آن بيشتر جايگاه 

سخنگويي تيمي از احزاب عمل خواهد كرد.

تماميامكاناتنيروهايمسلحدر
اختيارمديريتبحرانقرارگرفت
وزير دفاع گفت: پس از فرمان 
فرمانده معظم كل قوا همه 
امكانات نيروهاي مس��لح 
وارد ميدان شد و به صورت 
جهادي در اختيار مديريت 

بحران كشور قرار گرفت.
به گ��زارش تس��نيم، امير 
س��رتيپ حاتمي در جريان سفر به استان خوزستان  با 
حضور در قرارگاه كربالي نيروهاي مسلح خوزستان در 
نشستي با فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح منطقه به 
بررسي آخرين اقدامات و راهكارهاي نيروهاي مسلح در 
مقابله با سيل اخير خوزستان پرداختند. او در اين نشست 
با بيان اينكه “در سه دهه اخير شاهد خشكسالي تدريجي 
بوده ايم“، گفت: شرايط پيش آمده جوي كشور را با يك 
شرايط كاماًل متفاوت و دور از انتظار مواجه كرد. وزير دفاع 
با بيان اينكه »با بروز اين مشكل براي برخي استان هاي 
كشور، ش��اهد درخشش و سربلندي نيروهاي مسلح و 
همه دس��تگاه ها و نهادهاي امدادرسان جهت مقابله با 
اين بحران ها بوده ايم«، اظهار داش��ت: اخالص، تالش و 
مردانگي و احساس مسووليت ديني مردم، نيروهاي مسلح 
و دستگاه هاي دولتي در سيل استان هاي گلستان، ايالم، 
لرستان، خوزستان و شيراز مثال زدني و قابل تحسين بود.
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چهره ها

 احتساب نيروهاي جانباخته 
 در واژگوني قايق گميشان 
 به عنوان »شهيد خدمت« 



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس نسبت به تاثير منفي تحريم ها بر حوزه سالمت و آموزش هشدار داد

آيا ارايه كلياتي درباره راهكارهاي كارشناسي اصالح بودجه از سوي دولت قانع كننده است؟

ضرورت افزايش مداخله دولت در حوزه هاي رفاهي

چشم اميد به ارايه اسناد مكمل تحول در بودجه 

گروه اقتصاد كالن|
مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي نس��بت به 
تاثيرات منفي تحريم هاي اقتصادي بر دو حوزه سالمت 
و آموزش هش��دار داده است. بر اس��اس اين گزارش 
»دشواري شرايط زندگي و معيشت، ممكن است مردم 
را به سوي كاهش سهم آموزش و سالمت در سبد خانوار 
سوق دهد كه اين موضوع، ضمن كاهش شاخص توسعه 
انساني، پيامدهاي بلندمدت منفي براي توسعه و نيروي 
انساني كشور، در پي خواهد داشت.« اين گزارش توصيه 
كرده كه دولت مداخله بيش��تري در حوزه اجتماعي 
و تسهيل دسترس��ي عادالنه به آموزش و سالمت، به 
عنوان كاالهاي عمومي داشته باشد و در حوزه آموزش 
بخشي از هزينه هاي سنگين آموزشي تحميل شده بر 

خانواده ها را به صورت يارانه پرداخت كند.
به گزارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
گزارش��ي به تبيين وضعيت ايران در شاخص توسعه 
انساني )گزارش سال 2018( پرداخته است. شاخص 
توسعه انس��اني براي نخستين بار در س��ال 1990 به 
مقايسه كشورها از منظر شاخص هاي سه گانه شامل 
سالمت )اميد به زندگي(، آموزش )سال هاي آموزش و 
سال هاي قابل انتظار آموزش( و درآمد سرانه پرداخت 
و بدين ترتيب حيات انس��اني به جاي ثروت اقتصادي 
صرف م��ورد تأكيد قرار گرفت. اي��ن تغيير رويكرد به 
نوعي تغيير پارادايم در سياست گذاري نيز به حساب 
مي آيد. در گزارش هاي مربوط به شاخص توسعه انساني 
عموماً كشورها در 4 دسته قرار مي گيرند: توسعه انسانِي 
اندك، متوسط، زياد و بسيار زياد. ايران در صدر دسته 

زياد قرار دارد.
بررسي روند طولي رتبه و امتياز ايران در شاخص توسعه 
انساني از س��ال 1990 تاكنون رتبه ايران رو به بهبود 
بوده و از رتبه 89 در س��ال 1990 به رتبه ۶0 در سال 
201۷ )گزارش 2018( ارتقا يافته است. در بازه مذكور 
چند جهش قابل توجه وجود دارد؛ بهبود ۶ پله اي در 
س��ال 1991 و 1992، افت 10 پله اي در سال 2000 
و بهبود ۶ پله اي در س��ال 2001، بهبود 1۷ پله اي در 
سال 200۶ و بهبود ۷ پله اي در سال 2012. بيشترين 
جهش در زيرشاخص سالمت نيز 1۷ رتبه اي بوده است. 
زيرشاخص در آمد، 10 رتبه و زيرشاخص آموزش نيز 
8 رتبه ارتقا داشته است. بررسي زيرشاخص ها نشان 
مي ده��د كه مهم ترين عامل در بهب��ود رتبه ايران در 
سال هاي آغازين به دليل بهبود اميد زندگي به دنبال 
راه اندازي سيستم شبكه هاي بهداشتي و كاهش مرگ 
و مير مادران و كودكان اس��ت و بهبود ش��اخص پايه 
سالمت و تا حدي ناشي از بهبود درآمد سرانه كشور در 
آن سال ها بوده است. از سويي تنزل 14 رتبه اي ايران 
در بازه 2005- 1999، در حالي صورت گرفته كه دو 
زيرشاخص سالمت و درآمد به ترتيب رشد مثبت ۶ و 
۳ رتبه اي داش��ته اند، اما زيرشاخص آموزش 28 رتبه 
تنزل يافته است. به بيان ديگر در اين بازه زماني، آموزش 
تنها عامل تنزل رتبه جهاني ايران در شاخص توسعه 

انساني بوده است. شايان ذكر است كه حتي در سال هاي 
تضعيف رتبه ايران، امتياز شاخص توسعه انساني ايران 
روند آرام صعودي داشته است و كاهش رتبه ايران، به 

دليل فزوني رشد ديگر كشورهاي بوده است.

   درآمد سرانه
اين گزارش در ادامه به واكاوي تغييرات رتبه ايران در 
شاخص هاي اصلي پرداخته است. همانطور كه گفته شد 
اين شاخص ها شامل درآمد سرانه، آموزش و سالمت 
مي شود كه به همين ترتيب به آنها پرداخته شده است. 
بر اساس آمارهاي موجود، درآمد سرانه ايران از 1140 
دالر )PPP( در س��ال 1990 به 191۳0 دالر در سال 
201۷ رسيده است؛ بررس��ي نرخ رشد درآمد سرانه 
ساالنه حاكي از آن است اين شاخص بسيار متغير بوده 
است و از رشد 12 درصدي تا منفي 8 درصدي نوسان 
داشته است. تطبيق زماني ميان جهش هاي قابل توجه 
درآمد سرانه با وضعيت اقتصادي سياسي كشور نشان 
مي دهد كه هر دو نرخ بيشينه و كمينه ناشي از افزايش 
صادرات و فروش نفت )پس از برجام و كاهش صادرات 

و فروش نفت كشور )در نتيجه تحريم( بوده است.
به همين اعتبار و با فرض ثبات منطق روندهاي موجود 
در آينده، مي توان انتظار داش��ت كه تحريم هاي اخير 
و به تبع آن، كاهش قاب��ل توجه در فروش نفت ايران، 
به كاهش زياد درآمد سرانه كش��ورمان در سال هاي 
نزديك منتهي شود و اين موضوع ضمن تضعيف رتبه 
ايران در شاخص درآمد سرانه، مي تواند وضعيت كلي 
ايران در شاخص توسعه انس��اني سال هاي آتي را نيز 
تنزل دهد. با اين حال بعيد است كه اين تنزل با شدت 

زيادي همراه باشد.
با وجود اي��ن، به نظر مي رس��د آثار ش��اخص درآمد 
سرانه از شاخص س��المت و آموزش متمايز باشد؛ دو 
شاخص مذكور، شاخصي برايندي بوده و تحت تأثير 
سياست هاي متفاوتي قرار دارند، در حالي كه به دليل 
وابستگي شديد درآمد كش��ور به فروش نفت، در آمد 
سرانه بطور مستقيم متأثر از تغييرات در فروش نفت 
خواهد بود. و از آنجا كه ش��رايط تحريم كاهش فروش 
نفت را نش��انه گرفته اس��ت، به نظر مي رسد شاخص 
درآمد سرانه در سال هاي آتي كاهش يابد. با وجود اين، 
تجربه تحريم س��ال 2011 نشان مي دهد كه كاهش 
مذكور نيز تأثير چش��مگيري بر شاخص كلي توسعه 
انساني نداشته باش��د؛ از اين رو با فرض ثبات شاخص 
توسعه در كشورهاي مختلف، احتماال كشور ايران، با 
تنزل چندرتبه اي )بر اساس روند گذشته حدود 2 تا 4 

رتبه اي رو به رو شود.

   نرخ اميد به زندگي 
بعد سالمت شاخص توسعه انساني بر اساس شاخص 
اميد به زندگي در بدو تولد ارزيابي مي ش��ود. اميد به 
زندگي متوسط سال هايي است كه انتظار مي رود فرد 
زندگي كند. بررسي روند شاخص اميد به زندگي طي 

سال هاي 1990 تا 201۷ نشان مي دهد شاخص فوق 
طي اين سال ها رشد مثبت داشته است و از ۶۳.8 سال 
در 1990 به ۷۶.2 س��ال در 201۷ رس��يده است كه 
بيشترين افزايش اميد به زندگي در بازه زماني 1990 
تا 1995 بوده است و در اين بازه زماني شاخص توسعه 

انساني نيز رشد قابل توجهي را تجربه كرده است.
بررسي شاخص هاي مختلف مرتبط با سالمت نشان 
مي دهد كه تغييرات شاخص اميد به زندگي و نرخ رشد 
آن در سال هاي اخير بر اساس قانون بازده نزولي، گذار 
اپيدميولوژيكي )كاهش بيماري هاي واگيردار و افزايش 
بيماري ه��اي مزمن( و پيش��رفت هاي صورت گرفته 
در حوزه س��المت و پزشكي قابل توجيه است، اما اين 
روند ممكن است در سال هاي آتي به دليل تحريم هاي 
اعمال شده دستخوش تغيير شود. ماهيت چندبعدي 
بيماري ه��اي غيرواگير و نقش ريس��ك فاكتورهاي 
مختلف رفتاري و زيس��تي باعث مي ش��ود كه ميزان 
مرگ و مير و ناتواني ناشي از بيماري هاي غيرواگير به 
داليل مختلفي از جمله كاهش امنيت غذايي و كاهش 
دسترسي به مراقبت هاي پيشگيري و خدمات درماني 
به ويژه داروها و تجهيزات مورد نياز براي تشخيص به 
موقع و درمان بيماران مزمن )با توجه به تغيير الگوي 
بيماري ها و افزايش بار بيماري هاي مزمن( تحت تأثير 
منفي تحريم ها قرار گيرد ك��ه در صورت عدم اجراي 
مداخالت به موقع و مناسب مي تواند در سال هاي آتي 
باعث كاهش اميد به زندگي و اميد به زندگي سالم شود.

   س�ال هاي آموزش و سال هاي قابل انتظار 
آموزش

 اي��ران در ه��ر دو زيرش��اخص س��ال هاي آموزش و 
سال هاي قابل انتظار آموزش همواره روند روبه رشدي 
داشته اس��ت، بطوري كه در زيرش��اخص سال هاي 
آموزش از 4.2 در س��ال 1990 به عدد 9.8 در س��ال 
201۷ رس��يده است. در زيرش��اخص سال هاي قابل 
انتظار آموزش نيز روند به همين منوال است؛ در سال 
1990 از عدد 9.2 س��ال به عدد 14.9 در سال 201۷ 
ارتقا يافته اس��ت. البته شايان ذكر اس��ت كه با وجود 
آنكه امتياز زيرش��اخص آموزش همواره رو به رش��د 
بوده است اما به دليل سرعت رشد ساير كشورها، رتبه 
 كشورمان در اين زيرشاخص گاهي تنزل يافته است.

از متغيرهاي مهم بر دو ش��اخص سال هاي آموزش و 
سال هاي قابل انتظار آموزش عبارتند از: در دسترس 
بودن آموزش، توزيع برابر امكانات آموزشي، توانايي مالي 
خانواده ها، رايگان بودن آموزش و كيفيت آموزش. همه 
اين عوامل سبب مي شود كه افراد الزم التعليم بيشتري 
به نظام آموزشي وارد شوند و از سوي ديگر، سال هاي 
بيشتري را در نظام آموزشي سپري كنند. پژوهش ها 
نشان مي دهند از عوامل اصلي بازماندگي از تحصيل و 
ترك تحصيلي، فقر خانواده هاست، از سوي ديگر با توجه 
به شرايط تحريمي، باال رفتن هزينه اقتصادي خانوارها و 
به تبع آن افزايش هزينه آموزش انتظار مي رود نرخ ترك 
تحصيل و بازماندگي از تحصيل در سال آينده افزايش 

يابد و اين امر منجر به كاهش مقدار ش��اخص آموزش 
خواهد شد. دشواري شرايط زندگي و معيشت، ممكن 
است مردم را به سوي كاهش سهم آموزش و سالمت 
در سبد خانوار سوق دهد كه اين موضوع، ضمن كاهش 
شاخص توسعه انساني، پيامدهاي بلندمدت منفي براي 
توسعه و نيروي انساني كشور، در پي خواهد داشت. به 
منظور حفظ جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني، 
چه از منظر رتبه و چه از منظر آثار اجتماعي بعدي آن، 
توصيه مي شود؛ دولت براي حفظ سطح برخورداري 
مردم از خدمات آموزش و سالمت، راهبردي اساسي 
اتخاذ نمايد و برنامه هاي عملياتي مشخص خود را براي 
كنترل آثار منفي تحريم ها ارايه دهد و در تدوين قوانين 
بودجه س��نواتي به اين نكته توج��ه كند. اين موضوع 
نيازمند مداخله بيش��تر دولت در ح��وزه اجتماعي و 
تسهيل دسترسي عادالنه به آموزش و سالمت، به عنوان 
كاالهاي عمومي خواهد بود. در حوزه آموزش، دولت 
بايد بخش��ي از هزينه هاي سنگين آموزشي تحميل 
شده بر خانواده ها را به صورت يارانه پرداخت كند. و در 
حوزه سالمت بطور مشخص، سياست هاي پيشگيري 
و كنترل بيماري هاي غيرواگير با تأكيد بر عوامل خطر 
رفتاري بايد مد نظر سياس��ت گذاران حوزه س��المت 
باشد و راهبرد توانمندس��ازي جامعه و ارتقاي سطح 
سواد س��المت و خود مراقبتي، بهره مندي از خدمات 
مراقبت هاي اوليه و نهادينه سازي همكاري فرابخشي 

توصيه مي شود.

احتم��اال كاهش توليد نف��ت و افق كس��ري بودجه 
دولت مهم ترين عام��ل برانگيختن دولت براي ايجاد 
تحول در س��ند بودجه بوده است. همانطور كه اخيرا 
س��ازمان برنامه و بودجه برنامه اي با عنوان »معرفي 
چارچوب برنام��ه اصالحات س��اختاري بودجه« در 
جهت ايجاد تحول در سند دخل و خرج دولت منتشر 
كرده اس��ت. هرچند بررسي محتواي اين سند نشان 
مي ده��د كه دول��ت در مجموع در اي��ن برنامه صرفا 
به ارايه كليات كارشناس��ي درباره مش��كالت بودجه 
كشور و راهكارهاي برطرف كردن آن اكتفا كرده و به 
مواردي مانند سازوكارهاي مورد نياز براي ايجاد اين 
تحوالت و همچنين حدود ق��درت دولت براي ايجاد 
چنين تحولي نظر نداشته است، با اين حال اين انتظار 
وجود دارد كه اسناد تكميلي اين برنامه ارايه شده و در 
اين مقطع تاريخي از تهديد منابع مالي حاصل از نفت 
جهت فرصتي براي ارتقاي نظام بودجه ريزي كش��ور 

استفاده شود.
به گزارش »تعادل«، اخيرا س��ازمان برنامه و بودجه 
اقدام به انتشار سندي تحت عنوان »چارچوب برنامه 
اصالحات س��اختاري بودجه«، كرده است. اين سند 
در حالي انتشار يافته است كه در ماه هاي اخير جهت 
تحول نظام بودجه ريزي كشور فشار زيادي از جانب 
كارشناسان اقتصادي و همچنين مجلس بر دولت وارد 
شده بود. عمدتا به اين دليل كه به گفته كارشناسان 
اقتصادي سند دخل و خرج دولت كه در قالب بودجه 
ساالنه تهيه مي شود، دچار ايرادات اساسي است و خود 
عامل تورم و رش��د ناپايدار در اقتصاد ايران تشخيص 

داده شده است. 
اين ه��ا در كنار مواردي اس��ت كه س��ال ها مورد نقد 
كارشناس��ان و افكار عمومي قرار گرفته بود. مواردي 
اعم از عدم ش��فافيت تمام و كم��ال محتواي بودجه، 
نامتناس��ب بودن تخصيص منابع با توجه به كارايي 
دستگاه ها، چس��بنده بودن بيش از 80 درصد منابع 
بودجه اي به دليل پرداخت حق��وق كاركنان و .... در 
كنار اين موارد وابستگي بيش از نيمي از منابع بودجه 
به نفت هم معضل ديرينه بودجه كشور بوده كه همين 
عامل تاثيرپذيري اقتصاد ايران از تكانه هاي خارجي و 
بروز تورم هاي سنگين شده است. با اين حال دولت ها 
در ايران تاكنون عزم جزمي براي ايجاد تحول در بودجه 
كشور نداشته اند. دولت يازدهم و پس از آن دوزاردهم 
نيز با وجود تاكيد بر اين موضوع تاكنون به جز موارد 
جزئي موفق به ايجاد تغيير چنداني در اين سند نشده 

اس��ت. با اين حال آنچه از ظواهر امر پيداس��ت دولت 
اكنون ديگر ناگزير به تغيير است و آنچه بر اقتصاد ايران 
مي گذرد مجال چنداني به دولت نمي دهد كه دراين 
ش��رايط نيز موارد مصارف و منابع درآمدي بودجه را 
به روند گذش��ته تنظيم كند. اكنون كه تحريم هاي 
امريكا، صنعت نفت ايران را نشانه رفته و افق پيش روي 
فروش نفت ايران، خبر از كاهشي شدن قدرت فروش 

ايران مي دهد. 
قطعا در چنين شرايطي دولت بايد ناگزير بايد تن به 
جراحي سند بودجه كشور مي داد. جراحي كه در آن 
هم منابع درآمدي به غيرنفت متكي شود، هم مخارج 
دولت متناسب با كارايي دستگاه ها باشد و هم جلوي 
اتالف منابع به هر ترتيبي گرفته شود. مواردي كه دولت 
دوازدهم سعي كرده آنها را در سند »چارچوب برنامه 

اصالحات ساختاري بودجه« لحاظ كند.

 واكاوي چارچ�وب برنام�ه اصالح�ات 
ساختاري كشور

بررسي اين برنامه نشان مي دهد كه دولت در جريان 
بررسي هاي خود براي ايجاد تغيير در بودجه سه هدف 
تامين منابع مطئمن براي اداره كش��ور و كارا كردن 
دولت، حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد 
كالن و ارتقاي عدالت و بهبود معيش��ت عمومي را در 
نظر گرفته است. اهدافي كه البته نيل به آنها مستلزم 
تغييرات اساسي است و سازوكار اجرايي شدن آن هم 
دقيقا مشخص نيست و ولي تاكنون بارها بر آنها تاكيد 

ش��ده و در واقع اين سند، اولين سند اقتصادي كشور 
نيست كه چنين اهدافي در افق پيش روي آن ترسيم 

شده است. 
همچنين در بخشي ديگر از اين برنامه مطرح شده كه 
اصالحات ساختاري بر پايه چهار ركن تقويت نهادي، 
هزينه كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات سازي اقتصاد 

كالن بنا خواهد شد.
در اين سند آمده كه براي نيل به هر يك از اين اركان 
بسته هايي طراحي شده است. مثال براي ركن تقويت 
نهادي كه اصلي ترين ركن ايجاد تحول در بودجه نيز 
معرفي شده اس��ت. بس��ته افزايش انضباط و اصالح 
س��اختار بودجه مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. براي 
اجراي اين بسته برنامه هايي هم اعالم شده است كه در 

ادامه برخي از اين برنامه ها بررسي شده اند.
 برنامه »اصالح رويه ها و نظام تامين، تخصيص، ايجاد 
و ايفاي تعهدات و پرداخت« اولين برنامه بسته افزايش 
انظباط اس��ت. نكته قابل توجه اين است كه سازمان 
برنامه و بودجه مش��خص نكرده ب��ه اين عبارت كلي 
چگونه تحقق خواهد بخش��يد؟ و اينكه چنين تغيير 
بنياديني كه در يك عبارت وعده آن را داده با چه ابزاري 
قابل تحقق اس��ت؟ از س��امانه هاي جديدي استفاده 
خواهد ك��رد؟ اقدام به تغييرات قانوني خواهد كرد؟ و 
از اساس روندها و نظام تامين و تخصيص چه ايراداتي 

داشته كه اكنون به دنبال رفع ان است؟
همچنين در برنانه دوم »بس��ته افزاي��ش انضباط و 
اصالح ساختار بودجه«، موضوع »گسترش چارچوب 

ميان مدت بودجه ريزي«، مطرح شده كه اين عبارت نيز 
با توجه به وضعيت سند بودجه كشور دچار ابهادم است 
و مشخص نيست چارچوب ميان مدت بودجه ريزي به 
چه صورت گس��ترش خواهد يافت؟ آيا منظور همان 
سخناني مقام معظم رهبري است كه فرمودند سند 
بودجه بايد متناس��ب با اقتصاد ايران در س��ال هاي 
پيش رو طراحي شود؟ يا اينكه بودجه به دنبال افزايش 
اختيارات در ساير حوزه هاي اقتصاد هم خواهد بود و...؟ 
س��وم برنام��ه در اين ش��اخص نيز »برنام��ه اجراي 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد«، عنوان ش��ده است. 
نكته قابل توجه در اين حوزه اين اس��ت كه دولت در 
سال هاي گذشته بارها اعالم كرده كه نظام بودجه ريزي 
خود را به مس��ير بودجه مبتني ب��ر عملكرد هدايت 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه در اين باره شفافيت 
كاف��ي وجود ندارد ك��ه چگونه در حال��ي كه كارايي 
دستگاه ها مشخص نيست، بودجه آنها تعيين مي شود؟ 
در عين حال چگونه درحالي كه بودجه قريب به اتفاق 
دستگاه ها همه س��اله با ضريب مش��خصي افزايش 
مي يابد دولت مي خواهد بودجه مبتني بر عملكرد را 
به كار ببندد؟ آيا دولت اجازه و امكان قطع و كم كردن 
بودجه هاي دستگاه هايي كه به هر ترتيب از كارايي الزم 
برخوردار نيس��تند را دارد؟ اگر خير احتماال بسياري 
انتظار دارند بار ديگر اين برنامه مثل سال هاي گذشته 

فقط در مرحله اعالم باقي بماند.
چهارمين برنامه بس��ته افزايش انضب��اط نيز، »برنامه 
اولويت بندي هزينه ها«، مطرح ش��ده اس��ت. باز از اين 
عبارت نيز مشخص نيست كه اولويت بندي بر چه مبنايي 
صورت خواهد گرفت؟ در شرايطي كه بيش از 80 درصد 
هزينه هاي بودجه  قابليت كاهش ندارد و در قالب حقوق 
و دستمزد،  يارانه و هزينه صندوق بازنشستگي پرداخت 
مي ش��ود اولويت بندي بر چه مبناي��ي صورت خواهد 
گرفت؟ و با توجه به اينكه پرداخت هزينه هاي عمراني 
كه معموال گوش��ت قرباني بودجه هاي ساالنه بوده در 

اولويت بندي جديد تغييري خواهد كرد يا خير؟
در ادامه براي ركن تقويت نهادي بودجه، بسته »ايجاد 
جامعيت بودجه و ش��فافيت وج��وه عمومي« هم در 
نظر گرفته شده اس��ت. يكي از برنامه هاي اين بسته 
»بس��ط پايش و گزارش گري مالي دولت به نهادهاي 
عمومي غير دولتي«، مطرح شده اس��ت. درباره اين 
برنامه ني��ز ابهاماتي وجود دارد. اينكه آيا قرار اس��ت 
دولت در موضوع گزارشگري مالي پا را از گذشته فراتر 
گذاش��ته و عالوه بر س��ازمان حسابرسي بر نهادهاي 

ديگر هم پاسخگو باش��د؟ در اين صورت استانداردها 
چگونه تنظيم خواهد ش��د؟ چقدر قابليت انطباق با 

استانداردهاي بين المللي خواهيم داشت؟ و... 

   بودجه آينه رفتار دولت ها
بررسي بس��ته هاي سياستي س��اير اركان مورد نظر 
دولت از قبيل »هزينه كرد كارا«، »درآمدزايي پايدار« 
و »ثبات سازي اقتصاد كالن« و برنامه هاي مورد توجه 
در اين بسته ها  هم نشان مي دهد كه دولت در آن موارد 

نيز پارا از مطرح كردن كليات فرا نگذاشته است. 
مثال درباره ركن هزينه كرد كارا، برنامه اي تحت عنوان 
»اصالح نظ��ام يارانه حامل هاي انرژي«، مطرح كرده 
اس��ت. اين در حالي است كه دولت در 5 سال گذشته 
بارها اعالم كرده كه قصد چنين اصالحي را در سر دارد. 
با اين حال نه تنها عملياتي نشد و برنامه مشخصي هم 
اعالم نكرد بلكه در حذف يارانه هاي نقدي ثروتمندان 

هم آنگونه كه انتظار مي رفت ناكام ماند.
همچنين دولت در اين س��ند قول به ايجاد تحوالتي 
داده است كه نيازمند هم نظري و همكاري ساير اركان 
نظام سياس��ي هم هس��ت. مثال در ركن سوم يعني 
»درآمدزاي��ي پايدار«، برنامه افزايش پايه و پوش��ش 
مالياتي مطرح شده است. در اين حوزه نهادهايي وجود 
دارند كه پرداخت ماليات توسط آنها لزوما توسط دولت 
تصميم گيري نمي شود و بايد ديد مجموع نظام سياسي 
قائل به تصميم گيري و ايجاد الزاماتي در اين باره هست 
يا خير همچنين مثال در ركن چهارم كه تحت عنوان 
ثبات س��ازي اقتصاد كالن تعريف شده است »برنامه 
اصالح قاعده تسهيم درآمدهاي نفتي«، عنوان شده كه 
طبعا تصميم گيرنده در اين موضوع صرفا دولت نيست. 
و در صورت تصميم گيري از سوي دولت نيز مشخص 
نيست كه ساير اركان تصميم گيري به اتخاذ »تصميم 

اقتصادي«، لزوما در اين باره قائل باشند.
 بنا بر آنچه گفته شد، آنچه در سند »چارچوب برنامه 
اصالحات ساختاري بودجه«، مطرح شد گرچه شامل 
نظرات كارشناسي ارزنده اي درباره ضرورت هاي تحول 
نظام بودجه ريزي در ايران است ولي باتوجه به اينكه 
هنوز از ش��فافيت كافي برخوردار نيس��ت و مواردي 
مانند س��ازوكارهاي مورد استفاده دولت و همچنين 
حدود اختياراتش مشخص نيست، احتماال نمي تواند 
نگراني هاي كارشناس��ي درباره افق بودجه را برطرف 
كند. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد دولت چه اسناد 

تكميلي در اين باره ارايه مي كند.
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۳ راهكار دولت براي توزيع 
كاالهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰توماني 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه بر نحوه عرضه كاالي اساسي وارداتي با 
ارز 4200توماني ضعف نظارت مش��هود بود، گفت: 
مجلس س��ه راهكار مختلف براي توزيع 14ميليارد 
دالر ارز 4200توماني پيِش روي دولت قرار داده است.  
محمد حسيني، با بيان اينكه دولت سال قبل 1۳.5 
ميليارد دالر و طبق مصوبه مجلس در سال 98 حدود 
14 ميليارد دالر ارز دولتي براي واردات كاالي اساسي 
تخصيص داده، گفت: با توجه به حكمي كه در قانون 
بودجه 98 مبني بر اجازه به دولت براي استفاده از ارز 
حاصل از صادرات نفت جهت واردات كاالي اساسي 
داده شده، دولت مي تواند از اين مسير اقدام كند. به گفته 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي، به هر حال طبق قانون ب��ه 25 قلم كاالي 
اساسي در سال 98 نيز ارز 4200توماني تعلق مي گيرد 
اين در حالي است كه مجلس سه راهكار مختلف را براي 
اطمينان از رسيدن بهينه تر اين ارز به مصرف كننده 
نهايي در نظر گرفته است. حسيني گفت: مجلس در 
آخرين روزهاي بررس��ي اليحه بودجه ۳ شيوه براي 
دولت لحاظ كرد تا كاالي واردشده به نحو مطلوبي در 
اختيار توليدكننده و مصرف كننده نهايي قرار گيرد. 
يكي از روش ها اين اس��ت كه مواد اوليه وارداتي با ارز 
دولتي قيمت گذاري شوند اما با كوپن الكترونيك در 
اختيار مردم قرار گيرد. حسيني ادامه داد، روش دوم 
اين بود كه دولت قيمت كاال را افزايش دهد اما يارانه 
ريالي را به عنوان مابه التفاوت در اختيار مردم قرار دهد. 
راهكار سوم نيز اين بود كه جهت حمايت از توليد يارانه 
ريالي تنها در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. به هر 
حال دولت مي تواند يكي از اين سه راهكار را انتخاب 
كند. عضو كميس��يون برنامه و بودجه با بيان اينكه 
ش��يوه اجرايي دولت در رابطه با اختصاص ارز دولتي 
به كاالهاي اساسي صحيح بود اما متأسفانه در شيوه 
توزيع نظارت انجام نشد و با وجود مشهود بودن ضعف 
در توزيع در اين خصوص ابهاماتي وجود دارد.از نظر 
مجلس شيوه توزيع ارز دولتي همه اقشار جامعه هدف 
را تحت پوشش قرار نداده است و در استان هاي مختلف 
و در شهرهاي دورافتاده خبري از عرضه گوشت و مرغ 

با نرخ دولتي نيست.

نحوه اخذ ماليات  از موديان 
سيل زده 

طبق ابالغيه معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور 
مالياتي به مخاطبان، ذي نفعان، امور مالياتي شهر و 
استان تهران و ادارات كل امور مالياتي قرار است كسر 
وجوه پرداختي موديان مالياتي به حساب هاي تعيين 
شده براي حادثه سيل اخير در برخي مناطق كشور 
از جمله استان هاي گلستان، مازندران و فارس انجام 
مي شود. در اين ابالغيه آمده است: “با توجه به وقوع 
حادثه س��يل اخير در برخي مناطق كشور از جمله 
استان هاي گلستان، مازندران و فارس طبق آنچه از 
سوي هيات وزيران ابالغ شده، وجوه پرداختي براي 
كمك به آسيب ديدگان اين حادثه به حساب هاي 
اعالمي بنياد مسكن انقالب اسالمي، جمعيت هالل 
احمر جمهوري اس��المي ايران، سازمان بهزيستي 
كش��ور و كميته امداد امام خمين��ي )ره( از درآمد 
مشمول ماليات عملكرد سال 1۳98 منبعي كه مودي 

انتخاب خواهد كرد، قابل كسر خواهد بود

تعرفه هاي جديد گمركي 
اعالم شد

گمرك ايران طبق مصوبه هيات وزيران، تغيير، اصالح 
و حذف 528 رديف تعرفه گمركي در سال جاري را 
اعالم و ابالغ كرد. با اعم��ال اين اصالحات، مجموع 
جداول پيوس��ت ايين نامه اجرايي قان��ون مقررات 
ص��ادرات و واردات با رعايت ماده )11( آيين نامه ياد 
شده از اول فروردين ماه 1۳98 قابل اجرا است. طبق 
جداول مرتبط با اصالح و تعيين ميزان حقوق گمركي 
و سود بازرگاني براي سال جاري هر مسافر مي تواند تا 
سقف 24 مترمربع فرش دستباف و تا سقف 40 متر 
مربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج كند 
و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه 

مسافر در سقف متراژ مذكور وجود ندارد.

جلوگيري از تاثير هيجانات 
مربوط به امريكا بر  بازار ارز

خانه ملت| منصور مرادي عضو كميسيون برنامه، 
بودجه ومحاس��بات، با اش��اره به معامالت بازار ارز، 
گفت: يكي از مش��كالتي كه با آن رو به رو هس��تيم، 
تصميم گيري هاي اقتصادي مردم بر اس��اس اخبار 
كذب است كه اين تصميم گيري ها باعث مي شود نرخ 
ارز در بازار نوسان پيدا كند. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه ومحاس��بات مجلس ادامه داد: سال گذشته 
شاهد بوديم كه براساس اخبار كذب و صحبت هاي 
برخي از مس��ووالن داخلي و خارجي و همچنين به 
دليل ورود عامه مردم به بازار نرخ دالر به 19 هزار تومان 
رسيد اما براساس واقعيت هاي اقتصادي دالر به 11 
هزار تومان سقوط كرد و اخيرا مجددا با اظهارنظرها و 
مسائل سياسي نرخ دالر وارد كانال 14 هزارتومان شده 
است. نماينده مردم مريوان و سروآباد در مجلس دهم 
شوراي اسالمي توصيه كرد: با توجه به نوساناتي كه در 
بازار بر اساس اخبار، اظهارنظرها و تصميمات سياسي 
و اقتصادي اياالت متحده امريكا صورت مي گيرد، به 
مردم توصيه مي شود مطابق اين مسائل در بازار ارز و 
س��كه ورود نكنند چرا كه در نهايت به ضرر آنها تمام 
مي شود. مردم براي سرمايه گذاري بايد به واقعيت هاي 
موجود و معيارهاي اقتصادي توجه كنند تا هم سرمايه 
ش��ان حفظ ش��ود و هم عامل التهاب بازار ارز و طال 
نباشند. مرادي با اشاره به شيطنت اخير امريكا اظهار 
داشت: تروريست خواندن سپاه و ساير اقدامات امريكا 
عليه ايران از جمله مسائلي است كه بر بازار ارز تاثير 
منفي گذاشته است كه توصيه مي شود مردم براساس 

اتفاقات ناگهاني سرمايه خود را به بازار ارز نبرند. 
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بي اثري پايه پولي بر رشد اقتصادي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در روزهاي 
اخير در مراس��م آغاز سال جديد و ديدار با خبرنگاران 
و همچنين در پس��ت اينس��تاگرامي خود، با اشاره به 
وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد و بانك ها و پرداخت 
ساالنه بيش از 200 هزار ميليارد تومان سود سپرده از 
س��وي بانك ها كه عمال باعث رشد نقدينگي و هزينه 
بانك ها و همچنين رشد هزينه هاي توليد شده تاكيد 
كرد كه در شرايط كنوني با وجود رشد باالي نقدينگي، 
واحده��اي توليدي با كمبود نقدينگي و س��رمايه در 
گردش مواجه هس��تند و براين اس��اس، بايد تركيب 
رش��د نقدينگي تغيير كند و به جاي رشد نقدينگي از 
محل سود باالي سپرده هاي بانكي، بايد رشد پايه پولي 
در دستور كار باش��د تا نقدينگي مورد نياز واحدهاي 
توليدي تامين و از اين طريق به رونق توليد و اشتغال 

كمك كند. 
به گ��زارش »تعادل«، همت��ي در توضيح اين موضوع 
گفته اس��ت: بانك مركزي در س��ال ج��اري بر تغيير 
تركيب ترازنامه خود پايه پولي تاكيد دارد و همزمان با 
كنترل اضافه برداشت بانك ها، افزايش خالص ذخاير 
ارزي بانك مركزي به تعديل نرخ ها، افزايش فروش ارز 
توسط صادركنندگان و ... تحقق خواهد يافت. اين شيوه 
مي تواند منابع ريالي الزم جهت كاركرد بهتر اقتصاد 
و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي را فراهم آورد. در 
شرايط حاضر افزايش نرخ سود كاركردي جز افزايش 
هزينه هاي توليد و فشار بيش��تر بر ترازنامه بانك ها را 
نخواهد داشت. قطعا كمك دولت در ارايه منظم اوراق 
در بازار و شكل گيري عمليات بازار باز نتايج خوبي را در 

سال جاري به دنبال خواهد داشت. 
به عبارت ديگر، بانك مركزي نتيجه گرفته كه سياست 
انضباط مالي در دولت روحاني، كه با كنترل پايه پولي 
و نقدينگي از سوي بانك مركزي پيگيري شد و براي 
چند سال تورم را كاهش داد، اكنون نمي تواند انتظارات 
را ب��رآورده كند، زيرا از س��ال 92 تاكنون، عمال روش 
بانك ها در جذب منابع با س��ود باال، پرداخت س��االنه 
بيش از 200 هزار ميليارد تومان س��ود به س��پرده ها، 
گردش مالي و قرض گرفتن بانك ها از يكديگر در بازار 
بين بانكي كه به بيش از 7000 هزار ميليارد تومان در 
سال رس��يده، افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك 
مركزي حاكم شده كه اين موضوع ضمن رشد هزينه 
بانك ها و هزينه تسهيالت بانكي و توليد، عمال باعث 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي شده است و در 
عين حال نقدينگي و تورم نيز رش��د كرده اما با وجود 
رشد نقدينگي، واحدهاي توليدي همچنان با كمبود 

نقدينگي مواجه هستند. 
از اين رو، بانك مركزي به اين نتيجه رس��يده كه بهتر 
است به جاي رشد نقدينگي به خاطر عملكرد بانك ها، 
اضافه برداشت بانك ها، بازار بين بانكي و پرداخت سود 
باالي س��پرده ها، از روش رش��د پايه پولي با پرداخت 
اعتبارات بانك مركزي به واحدهاي توليدي استفاده 
كند. زيرا در اين روش حداقل نقدينگي اضافه شده در 
اختيار واحدهاي توليدي قرار گرفته و به رونق توليد و 
اشتغال كمك مي كند و وضعيت موجود كه با كمبود 
نقدينگي در بازار و شركت ها و واحدهاي توليدي همراه 

است، بهتر خواهد شد. 
اما اين پرسش مطرح است كه آيا عملكرد روش رشد 
پايه پولي و نقدينگي در دولت هاي قبل از سال 1392 
موفق بوده است؟ آيا عملكرد دولت هاي قبل از جمله 
دولت احمدي نژاد در س��ال هاي 92- 1384 و رش��د 
نقدينگي و پايه پولي باعث رشد توليد و رونق اقتصاد 

شده است؟
آيا اساس��ا تجربه 40 س��ال گذش��ته اقتصاد ايران، از 
موفقيت رشد پايه پولي، پرداخت اعتبارات به واحدهاي 
توليدي، دولت و دس��تگاه هاي اجراي��ي و طرح هاي 
عمران��ي و كمك به تولي��د و رونق و رش��د اقتصادي 
حكايت دارد يا اينكه رش��د پايه پولي تنها باعث رشد 
نقدينگي و تورم ش��ده و عوامل ديگري مانند قيمت 
نفت، ثبات فضاي كسب وكار، تنش زدايي در سياست 
خارجي و... موثرتر از رشد پايه پولي و نقدينگي هستند 
و به كمك توليد آمده و رونق توليد را موجب مي شوند. 
در شرايطي كه در 15 سال اخير نقدينگي 27 برابر شده 
و پايه پولي 16 برابر شده، پرسش اساسي اين است كه 
چقدر به رشد اقتصادي و رونق توليد و اشتغال كمك 
كرده است و آيا با مقايسه توليد ناخالص داخلي كشور 
بر اساس قيمت هاي پايه سال 1390، مي توان نتيجه 
گرفت كه رش��د اقتصادي و رون��ق توليد در حد مورد 
انتظار بوده اس��ت؟ لذا روشن است كه رشد نقدينگي 
و پايه پولي عمال باعث تورم بيش��تر و فش��ار به مردم، 
طبقات كم درآمد و خانوارهاي ضعيف مي شود و كمكي 
به توليد و رونق و رشد اقتصادي نمي كند و در شرايط 
تورمي و رش��د اعتبارات بانكي، عم��ال رانت جويان و 
دالالن و سوداگران و واردكنندگان و كارهاي غير مولد 

منتفع مي شوند. 
براين اساس، شايسته اس��ت كه به متغيرهاي اصلي 
يعني بهبود فضاي كس��ب وكار، سياس��ت خارجي، 
ت��داوم درآمد نفت و كاهش نوس��ان ارزي و درآمدي 
كشور توجه شود و با توجيه بهتر بودن رشد پايه پولي، 

به رشد نقدينگي و تورم دامن نزنيم. 

    عملكرد 15 سال اخير
بررسي آمار رشد اقتصادي، تورم، رشد پايه پولي، رشد 
نقدينگي حاصل از رش��د پايه پولي يا ضريب فزاينده، 
خلق پول بانك ه��ا و افزايش معامالت بازار بين بانكي 
نش��ان مي دهد كه افزايش نقدينگي چه از محل رشد 
پايه پولي انجام ش��ود و چه از محل اضافه برداش��ت 
بانك ه��ا از بانك مرك��زي و قرض گرفت��ن بانك ها از 
بازار بين بانكي و رش��د ضريب فزاينده باشد، در هر دو 
صورت تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي، رونق توليد 

و حمايت از اش��تغال و توليد ندارد و اگر فضاي كسب 
وكار، قيم��ت و در آمد نفت، تحريم ه��اي اقتصادي و 
سياست خارجي در وضعيت مورد انتظار نباشد، رشد 
نقدينگي و پايه پولي، عمال كمكي به رونق توليد و رشد 

اقتصادي نخواهد كرد. 
 آنچه در 15 سال اخير اثر مهم و تاثيرگذار بر رونق توليد 
و رشد اقتصادي داشته، رشد درآمد نفت و ثبات فضاي 
كسب وكار بوده و هرگاه كه قيمت و درآمد نفت و فضاي 
كسب وكار به دليل بحران مالي 2009 يا تحريم هاي 
اقتصادي تغيير كرده، گردش ارز و درآمد دولت كاهش 
يافته و هزينه هاي توليد چند برابر ش��ده و باعث رشد 
منفي اقتصادي يا كاهش رشد اقتصادي شده و ركود 
همراه با تورم را ايجاد كرده است. اما هر گاه كه درآمد 
نفت بهتر شده يا برجام و توافق هسته اي حاكم شده، 

به رشد اقتصادي و رونق توليد نيز كمك كرده است. 
براين اس��اس، اگر فضاي كسب وكار و قيمت نفت در 
ش��رايط مناسبي باشد، رشد نقدينگي و پايه پولي نيز 
مي تواند تاحدودي به رش��د اقتص��ادي و رونق توليد 
كمك كند. اما اگر قيمت نف��ت كاهش يابد يا تحريم 
اقتص��ادي حاكم ش��ود در آن صورت حتي با رش��د 
باالي 40 درصد نقدينگي و پايه پولي، نمي توان رشد 

اقتصادي ايجاد كرد. 
نكته مهم ديگر اين است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد 
ايران نيز تنها امكان رش��د اقتصادي بين 3 تا 6 درصد 
را امكان پذير مي كند و با رش��د باالتر نقدينگي و پايه 
پولي و اعتبارات بانك مركزي، نمي توان انتظار رش��د 
اقتص��ادي باالي 8 درصد را داش��ت و تزريق بيش��تر 
نقدينگي و افزايش پايه پولي و اعتبارات بانكي تنها به 
انحراف منابع بانكي از مسير توليد منجر خواهد شد كه 
نمونه بارز آن انحراف اعتبارات طرح هاي زودبازده در 

سال هاي 84 تا 90 بوده است. 

    اثر درآمد نفت و محيط كسب وكار
 بر رونق توليد

نگاهي به آمارهاي پانزده س��اله 98- 1383 نش��ان 
مي ده��د هر گاه ك��ه درآمد نفت باال رفت��ه، يا روابط 

خارجي و سياست خارجي در وضعيتي بوده كه كشور 
تحريم اقتصادي كمتري داشته، رشد اقتصادي و رونق 
توليد نيز باالتر بوده و مثال در دوره سال هاي 83 تا 86 
و همچنين س��ال هاي 89 و 90، متاثر از قيمت باالي 
نفت و نبود تحريم هاي اقتصادي، رشد اقتصادي نيز 

مثبت و باالي 4 تا 6 درصد بوده است.

    افت رشد اقتصادي در سال بحران مالي جهان
 اما در شرايط كاهش قيمت نفت كه به خاطر بحران 
مالي س��ال 2009 رخ داد و از نيمه دوم سال 87 و 88 
قيمت نفت افت كرد، رشد اقتصادي ايران نيز به زير 1 

درصد و 3 درصد افت كرد. 

    5 سال رشد منفي در 8 سال اخير
تحريم اقتصادي در س��ال هاي 91 ت��ا 97 يا كاهش 
درآمد نفت در برخي از سال هاي اخير نيز موجب شد 
كه عمال چهار سال از 7 سال اخير يعني سال هاي 91 
و 92، 94 و 97 با رشد منفي اقتصادي مواجه شويم و 
براي سال 98 نيز پيش بيني ها حكايت از رشد منفي 
اقتصاد ايران دارد و با وجود 1420 هزار ميليارد تومان 
افزايش نقدينگي و 4 برابر شدن حجم نقدينگي، 147 
هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي و 2.5 برابر شدن 
پايه پولي در 8 سال اخير 97-1391، رشد اقتصاد در 
5 س��ال منفي بوده است و رشد نقدينگي و پايه پولي 

كمكي به رشد اقتصادي و رونق توليد نكرده است. 
حال با توجه ب��ه چنين واقعيتي، بايد توجه داش��ت 
كه تغيير تركيب رش��د نقدينگي اثر زيادي بر رش��د 
اقتص��ادي و رونق توليد نخواهد داش��ت و تنها باعث 
رشد شديدتر نقدينگي، پول پر قدرت و تورم باالتر و 
فشار بر مردم خواهد شد. لذا رشد پايه پولي و نقدينگي 
بايد در شرايطي افزايش يابد كه فضاي كسب وكار و 
درآمد نفت در وضعيت عادي باشد در غير اين صورت 
نمي توان انتظاري از اثر رشد پايه پولي بر توليد داشت. 
تغيير روند كنوني و اس��تفاده از ابزار رشد نقدينگي 
حاصل از رشد پايه پولي به جاي رشد نقدينگي حاصل 
از خلق پول در بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده 

كمك زيادي به رش��د توليد و رش��د اقتصاد نخواهد 
كرد و تنها دس��ت دولت را ب��راي تزريق نقدينگي به 
بخش هايي ك��ه الزم مي داند باز مي كن��د و به جاي 
بانك ها و بخش خصوصي و فعاالن بازار، دولت تصميم 
مي گيرد كه نقدينگي رش��د يافته به چه بخش ها و 

واحدهايي تزريق شود. 

    رش�د نقدينگ�ي و اقتص�اد در س�ال هاي 
91 و 92

در سال هاي 91 و 92 تحت تاثير تحريم هاي شوراي 
امنيت، رشد اقتصادي منفي مي شود و رشد نقدينگي 
و پايه پولي شدت گرفته و ضريب فزاينده پولي نيز به 

باالي 5 درصد افزايش مي يابد. 

    ضريب فزاينده قبل از 1391
ثبات نسبي ضريب فزاينده در سال هاي 91- 1383 با 
ارقام كانال 4، نشان مي دهد كه رابطه نقدينگي و پايه 
پولي عمدتا تحت تاثير رفتار مالي دولت، و بانك مركزي 
است و اگرچه بازار بين بانكي و قرض گرفتن بانك ها در 
معامالت پاياپاي و بازار بين بانكي از سال 1383 وجود 
داشته، اما بازار بين بانكي عمدتا در سال هاي 1392 به 
بعد به شكل جدي تري روي ضريب فزاينده، خلق پول 
و نقدينگي در بازار اثر گذار بوده اس��ت. بطوري كه در 
سال هاي 92 تا 98 به تدريج عدد ضريب فزاينده از 4 در 

سال 91 به باالي 7 در سال 97 رسيده است. 

    رش�د ضريب فزاينده بعد از رشد عملكرد 
بازار بين بانكي 

نكته قابل توجه اين است كه رشد پايه پولي از 97 هزار 
ميليارد تومان در سال 91 به 244 هزار ميليارد تومان 
در سال 97، رشد نقدينگي از 460 هزار ميليارد تومان 
در سال 91 تا 1900 هزار ميليارد تومان در فروردين 
98 و رش��د ضريب فزاينده كه حاص��ل خلق پول و 
افزايش ش��ديد گردش مالي پول در بانك ها و رش��د 
ش��ديد قرض گرفتن بانك ها در بازار بين بانكي بوده 
و از عدد 4 در سال 91 تا باالي 7 در سال 97 افزايش 

يافته است و باعث ايجاد تورم شده است، عمال اثري 
بر رشد اقتصادي نداشته است. 

    رشد اقتصادي در 15 سال اخير
رش��د اقتصادي در 7 س��ال اخير به خاطر تحريم ها 
در چهار س��ال منفي بوده، و در سه سال تحت تاثير 
پيروزي روحاني در انتخابات سال 92 و برجام، مثبت 
شده است. اما در س��ال هاي 83 تا 86 به خاطر نبود 
تحريم و تحت تاثير رشد درآمد نفت، رشد اقتصادي 
نيز ب��االي 5 درصد بوده اس��ت. همچنين با افزايش 
ش��ديد رش��د نقدينگي و پايه پول��ي در دولت اول 
احمدي نژاد و س��ال هاي 84 ت��ا 86، اثر نقدينگي به 
تدريج بر تورم در سال هاي 87 به بعد ظاهر مي شود 
و با تاخيرس��ه ساله اثر رش��د نقدينگي و پايه پولي و 
بي انضباطي هاي مديريت��ي و مالي، موجب افزايش 
ت��ورم باالي 25 درصد و كاهش رش��د اقتصادي زير 

يك درصد در سال 87 مي شود.
بانك مركزي در س��ال 87 با مشاهده اين آثار، ناچار 
به كنترل نقدينگي و پايه پولي مي شود و طهماسب 
مظاهري رييس كل بانك مركزي وقت، با عنوان سه 
قفله كردن خزانه و انتشار پول، برنامه كنترل نقدينگي 
و پايه پولي را در دستور كار قرار مي دهد. اما اثر رشد 
نقدينگ��ي و پايه پولي در س��ال هاي 84 تا 86 و افت 
درآمد نفت در نيمه دوم سال 87، اثر خود را گذاشته 
و رشد اقتصادي سال 87 به زير 1 درصد كاهش يابد و 

در سال 87 تورم به باالي 25 درصد مي رسد. 

    رشد نقدينگي در سال هاي 83 تا 85
سال هاي 83، 84 و 85 رشد نقدينگي باالي 30درصد 
بوده و رش��د پايه پولي نيز در دول��ت احمدي نژاد و 
سال هاي 84 تا 87 بين 27 تا 47 درصد بوده است و 
دولت و بانك مركزي با اين استدالل كه اقتصاد ايران 
درآمد نفت بااليي دارد به دنبال رشد پايه پولي بوده 
اس��ت با وجود اين نه درآمد سرش��ار نفتي و نه رشد 
شديد پايه پولي و نقدينگي، كمكي به افزايش رشد 
اقتصادي نكرده و نرخ رش��د اقتص��ادي در محدوده 
ظرفيت تاريخ��ي آن يعني بين 4.8 ت��ا 6.7 درصد 

بوده است.
اين نكته نشان مي دهد كه اگر كشور در فضاي كسب 
و كار با ثبات باشد و درآمد نفت استمرار داشته باشد، 
رش��د اقتصادي مثبت ش��ده اما از ظرفيت تاريخي 
خود فرات��ر نم��ي رود و نمي توان انتظار رش��دهاي 

باالي 8 درصد را داشت. 

    كاهش رشد سال 87
اما در س��ال 87 به دليل بحران مالي 2009 و كاهش 
درآمد نفت، رش��د اقتصادي به زير 1 درصد رسيد و 
با وجود رشد پايه پولي 47 درصدي، رشد اقتصادي 
باال نرفت و حدود 8 دهم درصد بود. اين نكته نش��ان 
مي دهد كه عامل اصلي رشد اقتصادي و رونق توليد، 
نمي تواند تزريق شديد نقدينگي و افزايش پايه پولي 
باشد. زيرا به محض كاهش درآمد نفت، رشد اقتصادي 

به زير 1 درصد كاهش يافته است. 
همچنين در سال هاي 87 و 88 به دليل بحران مالي 
جهاني در س��ال 2009 از نيمه هاي سال 87 درآمد 
نفت و قيمت نفت كاهش زياد داشت و در عين حال 
بانك مرك��زي با مديري��ت طهماس��ب مظاهري با 
كنترل رشد نقدينگي در حد 15 درصد و 23 درصد 
در سال هاي 87 و 88 و كنترل رشد پايه پولي با نرخ 
11 درصد در س��ال 88 و 13 درص��د و 11 درصد در 
سال هاي 88، 89 و 90 تالش كرد كه نقدينگي را در 
س��طح 16، 23 و 25 درصد كاهش دهد. تا نرخ تورم 
كه در سال 87 به 25 درصد رسيده بود را كنترل كرده 
و در س��ال 88 تا 90 نرخ تورم به 10، 12 و 21 درصد 

محدود شود. 
اين نكات نشان مي دهد كه كاهش قيمت نفت، عمال 
باعث كاهش رشد اقتصادي در سال هاي 87 و 88 به 
زير 1 درصد و 3 درصد ش��ده است و رشد اقتصادي 
باالي 4 تا 6 درصدي سال هاي 83 تا 86 با وجود رشد 
باالي نقدينگي و پايه پولي در سال هاي 87 و 88 ادامه 

نيافته و به زير 3 درصد محدود شده است

    كاهش رشد نقدينگي رشد اقتصاد
را كاهش نداد 

عملكرد سال هاي 89 و 90 نيز ثابت مي كند كه رشد 
نقدينگي و رشد پايه پولي تنها عامل رشد اقتصادي 
و رونق توليد نيست و با كاهش رشد نقدينگي و رشد 
پايه پولي كه از سال 88 در زمان مديريت طهماسب 
مظاهري و محمود بهمني در دستور كار بانك مركزي 
قرار گرفت، ب��ه دليل بهبود درآمد نفت و كاهش آثار 
بحران مالي جهان، شاهد رشد اقتصادي 4 و6درصدي 

بوده ايم. 
به عبارت ديگر، چه رش��د نقدينگي و رشد پايه پولي 
ب��االي ح��دود 11 و 20 درصد باش��د و چ��ه در حد 
47درصد و 30 درصد باش��د، نتيجه رشد اقتصادي 
تفاوت چنداني ندارد و رشد اقتصادي و رونق توليد، 
تابع ظرفيت اقتصاد ايران، و همچنين درآمد نفت و 
گردش درآمد ارزي در اقتصاد بوده و محيط كس��ب 
وكار مهم ترين عالمت براي ايجاد اش��تغال و رش��د 

اقتصادي و رونق توليد است. 
ش��اهد مدعا، اتفاقاتي است كه در سال 91 و 92 و به 
دنبال تحريم هاي شوراي امنيت، باعث شد كه بازار 
ارز، بازار پول و... تحت تاثير قرار گرفته و محيط كسب 
وكار را تغيير دهد، با اين تغييرات در محيط كس��ب 
وكار، عمال نياز واحدهاي اقتصادي بين 4 تا 16 برابر 
وضعي��ت قبل از تحريم ها افزاي��ش يافت و همه اين 
مسائل، در نهايت منجر به منفي شدن رشد اقتصادي 
به رقم 6.8- و 1.9- درصد در سال هاي 91 و 92 شد. 
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گزارش برنامه هاي جديد 
بانك مركزي به روحاني

گروه بانك و بيمه | در جلساتي كه روز شنبه با 
حضور و عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
جمهوري اسالمي، دكتر محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، دكتر لعيا جنيدي معاون امور حقوقي 
رييس جمهور، دكتر سورنا ستاري معاون علمي 
و فناوري رييس جمهور، دكتر علي اكبر صالحي 
مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان انرژي 
اتمي، مسعود س��لطاني فر وزير ورزش و جوانان 
و به رياست رييس جمهور تشكيل شد؛ هر يك 
از روساي اين دس��تگاه ها به تشريح دستاوردها 
و برنامه ه��اي اجرا ش��ده در س��ال 97 در حوزه 
عملياتي تحت مديريت خود و برنامه هاي سال 

جاري پرداختند.
رييس جمهور نيز در اين جلسات پس از استماع 
گزارش ها، با قدرداني از تالش ها و زحمات انجام 
ش��ده، رهنمودها و نكاتي ضروري را براي بهبود 
روند اجراي برنامه هاي سال جاري اين دستگاه ها 

و وزارتخانه ها ارايه كرد.

كارمزد استعالم ثبت احوال
در بانك ها دوباره اخذ مي شود

بانك مرك��زي در بخش��نامه اي ب��ه بانك ها و 
موسس��ات مالي و اعتباري اع��الم كرد كه براي 
هر بار استعالم از س��امانه ثبت احوال بايد مبلغ 
200تومان به عنوان كارمزد از حساب مشتري 

كسر و به اين سازمان پرداخت شود.
به گ��زارش ايِبنا، ب��ا توجه به قواني��ن بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري، ارايه هرگونه خدمات 
بانكي از جمله افتتاح حساب، صدور و ارايه كارت 
بانكي و هديه، پرداخت تسهيالت و قبول ضمانت 
بانكي بايد از طريق سامانه ثبت احوال استعالم 
شود و شعب براي تاييد هويت مشتري بايد اين 
اس��تعالم را به صورت اجباري بر اساس قوانين 
اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران انجام دهند كه اين استعالم از سوي سازمان 
ثبت احوال رايگان نيس��ت و مشمول كارمزدي 
است كه در س��ال هاي گذشته برخي بانك ها به 
صورت كامل و براي جذب مش��تري و سهولت 
استفاده مش��تريان آن را از منابع بانك پرداخت 
مي كردند و برخي ديگر از بانك هاي كش��ور اين 
هزين��ه را تحت عنوان كارمزد اس��تعالم از ثبت 
احوال از حس��اب مش��تريان كس��ر و پرداخت 

مي كردند.
با توجه به الزامي بودن استعالم هويت مشتريان 
از سازمان ثبت احوال، در سال هاي گذشته برخي 
از بانك هاي كشور مبلغ 500 تومان يا يك هزار 
تومان را جهت اخذ استعالم از مشتريان دريافت 
مي كردند كه در همين راس��تا بانك مركزي به 
منظور س��هولت استفاده مش��تريان از خدمات 
بانكي طي بخش��نامه اي به بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري اعالم كرد كه به هيج عنوان نبايد 
كارمزد استعالم را از حساب مشتريان كسر كنند 
و بانك ها بايد مبلغ كارمزد را پرداخت كنند؛ اين 
بخشنامه تا نيمه اس��فند ماه 97 اعتبار داشت و 
بانك مركزي در آخرين روزها س��ال 1397 در 
بخش��نامه اي به بانك هال و موسس��ات مالي و 
اعتباري خواست كه براي هر بار استعالم از سامانه 
ثبت احوال مبلغ 200 تومان از حساب مشتري 

كسر و به حساب هاي مربوطه پرداخت كنند.

پلمب مراكز پزشكي
فاقد كارتخوان كليد خورد

با دستور دادستان عمومي و انقالب استان ايالم 
فرآيند پلمب مراكز پزشكي و درماني فاقد دستگاه 

كارتخوان كليد خورد.
به گزارش ايِبنا، نصب كارتخوان يكي از راهكارهاي 
تسهيل پرداخت مش��تريان در اصناف مختلف 
به ش��مار مي رود كه مورد توج��ه تمامي اصناف 
و مش��اغل كش��ور براي پرداخت هزينه خدمات 
بوده اما با وجود توسعه زيرساخت خدمات كارت 
و دس��تگاه هاي كارتخوان در كشور و همچنين 
افزايش اقبال عموم��ي به اس��تفاده از پرداخت 
الكترونيك نسبت به پرداخت با اسكناس مسكوك، 
همچنان بسياري از مراكز پزشكي و درماني كشور 
فاقد دس��تگاه كارتخوان هس��تند كه مشكالت 
متعددي را براي مراجعين به مراكز پزش��كي به 
منظور پرداخت هزينه خدمات ايجاد كرده است؛ بر 
همين اساس مراجعين بايد هزينه را در يك حساب 
ديگر با مراجعه به ش��عبه بانك واريز يا به صورت 
نقدي از بانك و خودپرداز دريافت و به اين مراكز 
پرداخت كنند كه باعث مي ش��ود تا ضمن ايجاد 
مشكل براي شهروندان، درآمدهاي پزشكان شفاف 

نباشد و در برخي موارد نيز فرار مالياتي رخ دهد.
از ابتداي سال گذشته، با توجه به اينكه بسياري 
از مراك��ز درماني و پزش��كي از نصب دس��تگاه 
كارتخوان با وجود مطالبه عمومي مردم و هشدارها 
ي مس��ووالن ذي ربط خ��ودداري مي كردند، 
نمايندگان مجلس در نشست علني يكم اسفند 
ماه سال 97 با بند الحاقي يك تبصره 6 ماده واحد 
اي��ن اليحه در خصوص الزام پزش��كان به نصب 
دس��تگاه كارتخوان موافقت كردن��د؛ در واقع بر 
اس��اس اين ماده، كليه صاحبان حرف و مشاغل 
پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه 
مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران، 
سازمان دامپزشكي يا سازمان نظام دامپزشكي 
ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين-

نامه تبصره )2( م��اده )169( قانون ماليات هاي 
مس��تقيم مص��وب 1366/12/4 و اصالحات و 
الحاقات بعدي آن از ابتداي سال 1398 از پايانه 

فروشگاهي )دستگاه كارتخوان( استفاده كنند.

تورمرشد اقتصاديضريب فزايندهرشد پايه پوليپايه پوليرشد نقدينگينقدينگي سال 

13836830.21517.54.534.815.2
13849234.32245.94.175.712.1
138512839.42826.94.586.611.9
138616427.73630.54.486.718.4
138719015.95447.63.520.825.4
138823523.96011.93.9310.8
138929425.26813.74.296.512.4
139035420.17611.44.634.321.5
1391460309727.64.72-6.830.5
139259429.111417.85.17-1.934.7
139378222.313110.75.963.215.6
139410173015316.96.63-1.611.9
1395125323.217917.36.9712.59
1396152922.1213197.153.79.6

خرداد 97 – آذر 
 971764 - 158218.1244 - 218 20.47.23 – 7.24-3 -13.7

13981880---
--60 درصد رشد-16 برابر-27 برابررشد 15 ساله

   بانك مركزي به اين نتيجه رس�يده كه بهتر 
است به جاي رشد نقدينگي به خاطر عملكرد 
بانك ها، اضافه برداشت بانك ها، بازار بين بانكي 
و پرداخت سود باالي س�پرده ها، از روش رشد 
پايه پولي با پرداخت اعتب�ارات بانك مركزي 
به واحدهاي توليدي استفاده كند. زيرا در اين 
روش حداقل نقدينگي اضافه ش�ده در اختيار 
واحدهاي تولي�دي قرار گرفته و به رونق توليد 
و اشتغال كمك مي كند و وضعيت موجود كه با 
كمبود نقدينگي در بازار و شركت ها و واحدهاي 

توليدي همراه است، بهتر خواهد شد.
   فضاي كس�ب وكار و درآمد نفت عوامل موثر 
رونق توليد و رشد اقتصادي هستند و با اتكا به 
رشد نقدينگي و پايه پولي نمي توان رونق توليد 

و رشد اقتصاد را انتظار داشت.
   نگاهي به آمارهاي پانزده س�اله 98- 1383 
نش�ان مي دهد هر گاه كه درآمد نفت باال رفته، 
يا روابط خارجي و سياست خارجي در وضعيتي 
بوده كه كشور تحريم اقتصادي كمتري داشته، 
رش�د اقتصادي و رونق توليد ني�ز باالتر بوده و 

مثال در دوره س�ال هاي 83 ت�ا 86 و همچنين 
س�ال هاي 89 و 90، متاثر از قيمت باالي نفت و 
نبود تحريم هاي اقتصادي، رشد اقتصادي نيز 

مثبت و باالي 4 تا 6 درصد بوده است.
   شايسته است كه به متغيرهاي اصلي يعني 
بهبود فضاي كس�ب وكار، سياست خارجي، 
تداوم درآمد نف�ت و كاهش نوس�ان ارزي و 
درآمدي كش�ور توجه ش�ود و با توجيه بهتر 
بودن رشد پايه پولي، به رشد نقدينگي و تورم 

دامن نزنيم. 

برش



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تسه« به 40 هزار تومان رسيد 

مديرعامل فرابورس ايران تشريح كرد

هزينه دريافت وام مسكن كاهش يافت

نقشه راه تازه واردان به بورس

گروه بورس| 
اوراق تسهيالت مسكن، يكي از عجيب ترين اوراق 
بهادار پذيرش ش��ده در بازار س��رمايه اس��ت كه به 
لحاظ ن��وع عملكرد، با تمام��ي ابزارهاي موجود در 
بازار و اوراق و سهام پذيرش شده متفاوت است. در 
واقع اين اوراق، به لحاظ ماهوي،  فناپذير هستند،  در 
حالي كه اصوال اوراق بهادار بازار سرمايه اي نبايد به 
دليل مصرف از بين بروند )تنها اوراق داراي سررسيد 
مي توانند از گردونه معامالت خارج شوند(. بنابراين 
موضوع و با توجه به اين كه تس��ه ها در بس��ياري از 
اوقات، هزينه مالي درياف��ت وام را تا حد زيادي باال 
مي برند و در واقع تعادل را ب��ه هم مي زنند، از نظر 
بسياري از كارشناسان پذيرش آنها در بازار سرمايه، 
تح��ت عنوان تصميمي عجوالنه به ش��مار مي رود. 
بازار مسکن به صورت سنتي در ابتداي سال با ركود 
و كاهش معامالت همراه مي شود. فارغ از اين كه چه 
داليلي در هر سال منجر به اين اتفاق مي شوند،  مهم 
اين است كه در اين شرايط چه اتفاقي براي خريداران 
مسكن و اوراق تسهيالت مسكن رخ مي دهد.  طبعا 
به دليل رخوت بازار، تقاضا بر عرضه سوار مي شود و 

تعيين كننده خطوط قيمتي خواهد بود.
 اين موضوع در بازار تسهيالت مسكني كه در فرابورس 
ايران مورد معامله قرار مي گيرند نيز صادق اس��ت و از 
ابتداي بهار با كاهش ارزش مواجه مي شود تا دوباره در 
تابس��تان همراه با افزايش رونق معامالت، قيمت اين 
اوراق ني��ز افزايش پيدا كند. اما اتفاقي كه امس��ال رخ 
داده، اين است كه قيمت اوراق تسه برای اولين بار در 
چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتوماني سقوط کرد. 
رصد معامالت بازار اين اوراق در فرابورس ايران حاكي 
از ان است كه قيمت اوراق گواهی حق تقدم تسهيالت 
مسکن در ۲ روز کاری پايان هفته گذشته با افت شديد 
در قيمت ها مواجه بود به گونه ای که قيمت برگه های 
تسهيالت مسکن در بيشتر نمادهای معامالتی حتی 
تس��ه های صادره در ماه های پايانی سال گذشته، به 
زير ۵۰ هزار تومان سقوط آزاد کرد؛ اگرچه در ماه های 
اخير در برخی روزهای کاری بازارسرمايه، در چند نماد 
معدود ش��اهد کاهش قيمت اوراق تسهيالت مسکن 

به زير ۵۰ ه��زار تومان بوديم، اما اين کاهش ش��ديد 
قيمت در بخش اعظم نمادهای معامالتی، در ۴ سال 
گذشته بی سابقه بوده است. در معامالت روز گذشته 
نيز همچنان روند کاهش قيمت اوراق تسهيالت مسکن 
ت��داوم دارد و حتی عالوه بر کاهش قيمت اين برگه ها 
در معامالت ارزان قيمت ترين ها، در بخش معامالت 
گران ترين ها نيز در بازه قيمتی زير ۵۰ هزار تومان )۴۷ 

تا ۴۹ هزار تومان( اين اوراق دست به دست می شوند.

  جذابيت جديد وام مسكن 
زوج هاي تهراني براي اخذ وام مس��كن 1۰۰ميليون 
توماني،  مي توانند تا ۲۰۰ برگه اوراق تسه يا تملي )تسه 

توسط بانك مسكن منتش��ر مي شود و تملي توسط 
بانك ملي منتشر مي شود( خريداري كرده و با مراجعه 
به بانك مسكن، وام خود را دريافت كنند. هزينه خريد 
اين اوراق با نرخ هاي ديروز و امروز، اگر به طور متوسط 
۴۵ هزار تومان در نظر بگيريم،  ۹ ميليون تومان مي شود. 
در حالي كه حافظه تاريخي بازار سرمايه در خاطر دارد 
كه در مرداد ماه سال ۹۵،  قيمت اين اوراق تا 1۲۰ هزار 
تومان هم رفته بود و در واقع هزينه اخذ وام مس��كن را 

۲۴ ميليون تومان باال برده بود. 
گفتني است زوج های غير تهرانی که در شهرهايی 
با جمعيت بيش��تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگی 
می کنند، می توانند تا س��قف ۸۰ ميليون تومان وام 

بگيرند که برای گرفتن اين مبلغ بايد 1۶۰ ورق بهادار 
خريداری کنند و همچنين زوج های ساکن در ساير 
ش��هرهای با جمعيت زير ۲۰۰ ه��زار نفر می توانند 
برای گرفت��ن ۶۰ ميليون تومان وام مس��کن 1۲۰ 
برگ بهادار خري��داری کنند كه طبع��ا هم اكنون 
هزينه اخذ وام در شهرستان ها نيز با كاهش قيمت 
مواجه اس��ت. اما موضوع ديگري كه هم اكنون بايد 
به آن توجه كرد،  اين اس��ت ك��ه در افزايش قيمت 
مسكن سال ۹۷، بسياري از شهرستان هاي كوچك 
و بزرگ به اندازه تهران با رشد قيمتي مواجه نبودند. 
به همين دليل توجيه اقتصادي آنها براي خريد اين 

اوراق بيشتر است. 

  احتمال جوالن دالالن 
به دليل آنكه رفتار سنتي بازار مسكن، عالوه بر رخوت 
بهاري، رونق تابستاني را نيز به همراه دارد و هم اكنون 
اين بازار به كف تاريخي خود رس��يده است، بسياري 
از نوس��انگيران بازار سرمايه به جمع آوري اين اوراق 
مي پردازند تا در فصل رونق مس��كن بتوانند با سود 
باال آن را به متقاضيان تسهيالت مسكن بفروشند.  به 
گزارش مهر، از نظر حجم خريد و فروش برگه هاغير 
از نماد معامالتی تسه ۹۷1۲ )اوراق تسهيالت مسکن 
صادره در اسفند س��ال گذشته( که به تازگی در بازار 
سرمايه عرضه شده و تعداد اين برگه ها در روز قبل به 
۷ هزار و ۳۲۰ برگه رسيده، در 1۲ نماد معامالتی تعداد 
برگه های خريد و فروش شده زير 1۰۰ برگه در هر نماد 
و در ۵ نماد معامالتی نيز تعداد اوراق تسهيالت مسکن 
خريداری شده از سوی متقاضيان دريافت تسهيالت 
مس��کن، کمتر از يک هزار برگه بوده است. همه اين 
۵ نماد به اوراق تسهيالت مسکن صادره در نيمه دوم 
سال گذش��ته )آبان تا بهمن ماه ۹۷( اختصاص دارد 
که ممکن است با توجه به داشتن تاريخ اعتبار ۲ ساله 
برای هر برگه و نيز آزاد ش��دن امکان فروش هر برگه 
تسهيالت مسکن در ۴ ماه پس از تاريخ خريد آنها و با 
توجه به احتمال گران تر شدن مسکن در ماه های آتی 
از يک سو و وعده دولت برای افزايش حجم ساخت و 
ساز، اس��تقبال از برگه های صادره دارای زمان اعتبار 
طوالنی مدت با هدف سرمايه گذاری از سوی برخی 
دالالن صورت گرفته باش��د تا بتوانند در پايان زمان 
ممنوعيت فروش اين برگه ها، آن را با قيمتی گران تر 

در بازه باالی ۶۰ هزار تومان به فروش برسانند.

  تهديدي بر سر »تسه«
بر اساس اعالم فرابورس، حجم معامالت اوراق تسهيالت 
مسکن در سال ۹۷ نسبت به 1۲ ماهه سال ۹۶ حدود ۷ 
درصد کاهش داشته است که به نظر می رسد در صورتی 
که دولت و بانک مرکزی اقدام به افزايش سقف خريد 
تسهيالت مسکن نکنند، اين روند کاهش استقبال از 
دريافت تسهيالت مسکن و درنتيجه کاهش خريد و 

فروش اوراق تسهيالت در سال جاری نيز ادامه يابد.

مديرعامل فرابورس ايران حضور فين تك هاي مشاوره اي 
را عامل توسعه جامعه سرمايه گذاران بورسي ارزيابي كرد 
و ورود تازه وارده��ا را به اين ب��ازار از طريق صندوق هاي 

سرمايه گذاري توصيه اي مفيد براي آنها دانست.
امير هاموني با اش��اره به حضور كدهاي تازه وارد در بازار 
س��رمايه به س��نا، گفت: بررس��ي هاي تحليلي و آماري 
از وضعي��ت اقتصاد و بازار نش��ان مي دهد ك��ه فعاليت 
سرمايه گذاران در بازار س��رمايه در بازه زماني مورد نظر 
كامال كارا و عقاليي بوده است؛ چرا كه شاخص كل برايند 
تمام رقابت هايي است كه ميان خريداران و فروشندگان 
در بازار شكل مي گيرد و احتمال اينكه عده اي جديدالورود 
بخواهند يا بتوانند اين جري��ان را تحت تاثير قرار دهند، 

بسيار ضعيف و در حد صفر است.
وي متغيرهاي كالن اقتصادي، صنعتي و شرايط فعاليت 
ش��ركت ها را بر روند حركتي بازار سهام تعيين كننده و 
موثر خواند و خاطرنشان كرد: در بازار سهام همواره با نگاه 
به آينده تصميم گرفته مي شود و بر اساس شرايط حاكم 
بر صنايع مختلف خريد و فروش سهام صورت مي گيرد، 
بنابراين نمي توان گفت كه خريد يا فروش هيجاني يك 
عده مي تواند موجب سقوط يا صعود يك باره شاخص شود.

مديرعامل فرابورس ايران در توصيه به عالقه مندان حضور 
در بازار س��رمايه گفت: اينكه م��ردم بخواهند به صورت 
مس��تقيم وارد بورس ش��وند هيچگاه توصيه نمي شود، 
بنابراين همواره از سرمايه گذاران عالقه مند خواسته شده 
تا از طريق صندوق ها وارد سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
شوند. وي با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا عموم مردم 
از طريق ش��ركت هاي س��رمايه گذاري يا صندوق هاي 
سرمايه گذاري وارد بازار س��رمايه مي شوند، اظهار كرد: 
شايد سرمايه گذار يك پزشك، يك بازنشسته، يك نظامي 
و... باشد، اما پس اندازي دارد كه مي خواهد آن را در بورس 
س��رمايه گذاري كند، در اين حالت بهتري��ن راه ورود به 
بورس براي حفظ سرمايه اوليه او، از طريق صندوق هاي 

سرمايه گذاري و  ETFهاست.
هاموني تصريح كرد: چنانچه افراد بخواهند مستقيما به 
بازار سرمايه ورود كنند ش��ايد به دليل مشغله كاري كه 
در حوزه تخصصي خود دارند، كمتر به اخبار و مس��ائل 
بازار سرمايه اشراف داشته باشند، بنابراين به دليل مجهز 
نبودن آنان به دانش و سواد مالي الزم اين مساله مي تواند 
در ميان مدت يا در بلندمدت باعث هدر رفت منابع مالي 

و سرمايه آنان شود.

  فين تك هاي مشاوره اي مي توانند موثر باشند
اي��ن مق��ام مس��وول در فراب��ورس اي��ران حضور 
فين تك هاي مش��اوره اي را در كنار سرمايه گذاران، 
حركتي موثر در زمينه جذب هرچه بهتر آنها به بازار 
س��رمايه دانس��ت و گفت: در حال حاضر مشاوران 
س��رمايه گذاري يا همان روبوادوايزرهايي را داريم 
كه نوعي فين تك هستند و از طريق اپليكيشن هاي 
موبايلي يا تحت ويندوز يا وب با اندازه گيري ذائقه و 
درجه ريسك پذيري يا ريسك گريزي سرمايه گذار 
بر اساس تكنولوژي هاي روانشناسي به آنها پورتفوي 

مناسب را پيشنهاد مي كنند.
وي با بيان اينكه اين مشاوران سرمايه گذاري در واقع 
ماشين هايي هس��تند كه مي توانند به كمك انسان 
بيايند و در تصميم گيري براي سرمايه گذاري به افراد 
كمك كنند، گفت: در نمايشگاه فاينكس ۲۰1۹ در 
فين اس��تارزپالس كه يكي از رويدادهاي تخصصي 
فين استارز به ش��مار مي رود از استارت آپ هايي كه 
در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند خواسته ايم 
ضمن حضور در اين روي��داد، محصوالت و خدمات 

خود را براي عالقه مندان ارايه كنند.

  اخذ مشاوره براي بورسي شدن كافي نيست
مديرعام��ل فراب��ورس ايران كس��ب مش��اوره از 
شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري يا روبوادوايزرها 
را براي ورود مس��تقيم س��رمايه گذاران به بورس 
ناكافي دانس��ت و گفت: هر چند ك��ه دريافت اين 
نوع مش��اوره ها مي تواند مس��ير فعالي��ت را براي 
سرمايه گذاران روشن تر كند، اما براي ورود مستقيم 
به ب��ورس كافي نيس��ت؛ چرا كه س��رمايه گذاري 
در بورس عالوه ب��ر دريافت اطالع��ات، معيارها و 
توانمندي هاي ديگري را نيز مي طلبد كه فرد براي 
ورود به بازار سرمايه بايد خود را مجهز به آنها كند.

اين مقام مس��وول در فرابورس ايران ورود به بازار 
س��رمايه از طريق افراد حرفه اي را راهكار ديگري 
براي س��رمايه گذاري در بورس عنوان كرد و افزود: 
همواره مي توان در كنار يك ف��رد حرفه اي و قابل 
اعتم��اد، قدم هاي نخس��ت در س��رمايه گذاري را 
برداش��ت و اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر 
حرفه اي تري��ن و قاب��ل اعتمادترين اب��زار ما براي 
مديريت ثروت و مديريت منابع مردم، صندوق هاي 

سرمايه گذاري هستند.

  برنامه هاي فرابورس براي سال ۹۸ 
مديرعامل فراب��ورس ايران اولوي��ت اصلي برنامه هاي 
پيش روي اي��ن ركن بازار س��رمايه را براي س��ال ۹۸ 
توس��عه تكنولوژي عنوان كرد و افزود: اين اولويت تنها 
ش��امل ارتقاي س��امانه هاي معامالت��ي نخواهد بود و 
توسعه تكنولوژي ها را در حوزه سامانه هاي نظارتي نيز 
شامل مي شود. وي با ابراز اميدواري از بهبود روبه هاي 
مقرراتي بازار SME گفت: با كمك و همكاري سازمان 
بورس، در حوزه بازار SME و شركت هاي دانش بنيان 
مي تواند اتفاقات خوبي رخ دهد و با ريل گذاري مقرراتي 
در اين ب��ازار زمينه بهبود فرايندها و رش��د و توس��عه 
بازار ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط از طريق جذب 

شركت هاي  SME و دانش بنيان فراهم شود.
هاموني در نهايت توجه به بحث حاكميت شركتي و ارتقاي 
آن را از ديگر برنامه هاي در دست انجام فرابورس در سال 
جديد خواند و اظهار كرد: اين مس��اله يكي از مهم ترين 
حوزه هايي اس��ت كه براي بهبود آن تالش خواهيم كرد، 
همچنين ترويج و توسعه فرهنگ سهامداري كه همچون 
گذشته در برنامه هاي پيش روي سازمان بورس و فرابورس 

قرار دارد نيز در سال ۹۸ دنبال خواهد شد.
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سقف تاريخي بورس شكست
گروه بورس|  روز گذشته شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران، با اس��تمرار روند افزايشي خود و رشد 
1۲۲۴ واحدي، به رقم 1۹۵ هزار و ۲۰۲ واحد رسيد 
و با اختالف اندكي توانست س��قف تاريخي خود را 
بش��كند. در روز شنبه شاخص كل هم وزن نيز ۶۸۳ 
واحد رشد كرده و به رقم ۳۸ هزار و ۸۶۰ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار در ب��ورس اوراق بهادار تهران بيش از 
۷۴۶ هزار ميليارد تومان برآورد ش��د و معامله گران 
بورس اوراق بهادار بيش از ۳ ميليارد برگه بهادار سهام 
و حق تقدم در قالب ۲۹۰ هزار نوبت معامله و به ارزش 
1۰۷۵ ميليارد تومان داد و س��تد كردند.  نگاهي به 
وضعيت معامالت روز گذشته حاكي از آن است كه 
نمادهاي كچاد، پارس��ان، رمپنا، دزهراوي، فارس، 
تاپيكو، بيش��ترين اثر تقويتي در شاخص بورس را 
داشتند و نماد فملي، بيشترين اثر كاهشي در شاخص 

بورس را بازي كرد.
   آيفكس رفت و برگشت

فرابورس ايران در بيست و چهارمين روز از فروردين ماه 
ش��اهد جابه جايي يك ميليارد و 1۹۲ ميليون ورقه 
ب��ه ارزش ۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد ري��ال بود كه از اين 
ميزان ۴۸ درصد از حج��م و ۳۵ درصد از ارزش كل 
معامالت به مجموع دادوستدهاي دو بازار اول و دوم 
اختصاص داش��ت.  معامالت فرابورس در نخستين 
روز كاري هفته با صعود پرقدرت شاخص كل در اين 
بازار آغاز شد بطوري كه تا ساعت ۰۹:۳۵ آيفكس با 
حدود ۲۲ واحد رشد در سطح ۲۴۹۲ واحدي ايستاد، 
اما از ميانه هاي بازار اين نماگر رو به نزول گذاش��ت تا 
بدين ترتيب در پايان معامالت به رش��د نزديك به ۳ 
واحدي و قرارگيري در ارتفاع ۲۴۷۳ واحدي بسنده 
كند. در صعود ديروز آيفكس، نمادهاي »كگهر« به 
ميزان ۵.۴ واحد، »هرمز« ۳ واحد و نماد »زاگرس« 
در حدود ۰.۸ واحد نقش آفريني كردند. در مقابل اما 
نمادهاي »مارون«، »دماوند«، »ذوب« و »ش��اوان« 
با افت قيمتي خود مانع از افزايش بيش��تر اين نماگر 
شدند. معامله گران و سهامداران بازار پايه نيز ميزبان 
جابه جايي ۵۷۹ ميليون سهم به ارزش 1۷۰۶ ميليارد 
ريال بودند.  نگاهي به آنچه در روز گذشته در بازارهاي 
اول، دوم و پايه گذشت، نشان مي دهد كه برخي نمادها 
متوقف و بازگشايي ش��دند. بر اين اساس نمادهاي 
»ثجوان«، »وثخوز« و »كرمان« متوقف و نمادهاي 
»وآتوس«، »سفاسي« و »شلرد« بازگشايي شدند. 
همچنين در زمان معامالت نماد »سپرده1« به دليل 
افشاي اطالعات براي شركت سپرده گذاري مركزي 
و تس��ويه وجوه متوقف و پس از افشاي اين اطالعات 
بازگش��ايي و آماده ثبت معامالت ش��د. سهامداران 
شركت ذوب آهن در روز قبل، جابه جايي ۲۲۴ ميليون 
سهم به ارزش نزديك به ۳۸۷ ميليارد ريال را در نماد 
»ذوب« تجربه كردند. بدين ترتيب اين نماد بيشترين 
حجم و ارزش معامالت را در ميان ساير نمادهاي مورد 
معامله در تمامي بازارهاي فرابورس به ثبت رساند و 
همچنين پربيننده ترين نماد لقب گرفت. بازار ابزارهاي 
نوين مالي نيز به استقبال معامله ۳۲ ميليون ورقه به 
ارزش ۲۰۳۳ ميليارد ريال رفت. در اين بازار معامالت 
اسناد خزانه اسالمي در ۲۶ نماد جريان يافت كه نرخ 
موثر بازده تا سررس��يد اين اوراق در دامنه 1۷.۹1 تا 

۲۲.۵۴درصد قرار داشت. 

  واگذاري بلوك ۶۰ درصدي س�هام هپكو در 
فرابورس: بلوك ۶۰.۷۲ درصد از س��هام ش��ركت 
توليد تجهيزات س��نگين )هپكو( توس��ط سازمان 

خصوصي سازي از طريق فرابورس عرضه مي شود.
به گزارش ايِبنا، بلوك ۶۰.۷۲ درصد از سهام شركت 
توليد تجهيزات سنگين – هپكو )سهامي عام( شامل 
يك ميليارد و ۴1۸ ميليون و ۸۸۰ هزار و ۵۴۸ سهم 
توسط سازمان خصوصي س��ازي از طريق فرابورس 
عرضه مي شود. اين سازمان به استناد اختيارات حاصل 
از وكالتنامه مأخوذه، از خريداران بالقوه دعوت كرده 
حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه اين هفته 
)۲۸ فروردين( نسبت به ارايه قيمت پيشنهادي خود 
به اين سازمان اقدام كنند و پس از آن در صورت وجود 
تقاضاي خريد، سهام هپكو در فرابورس عرضه خواهد 
شد. اين گزارش مي افزايد: اين ميزان سهام با اقساط 
۵ ساله در حالي واگذار مي شود كه متقاضيان بايد ۳ 
درصد مبلغ پيشنهادي براي بلوك سهام هپكو را به 
عنوان سپرده شركت در فراخوان به حساب سازمان 
خصوصي س��ازي واريز كنند. همچنين شرط اين 
معامله نيز اينگونه عنوان شده است كه خريدار بايد 
متعهد شود همزمان با پرداخت حصه نقدي معامله 
نسبت به پرداخت حداقل مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال 

جهت سرمايه در گردش شركت هپكو اقدام كند.
عالوه بر اين سازمان خصوصي س��ازي اعالم كرده، 
آگهي واگذاري اين بلوك سهام شركت هپكو به منظور 
شناسايي متقاضيان بالقوه و تعيين قيمت پايه سهام 
قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدي قرار است 
نسبت به عرضه سهام اين شركت به صورت رقابتي در 

بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام شود.
همچنين مطابق ش��يوه نامه تش��ويق بخش هاي 
خصوص��ي و تعاوني به منظور جلب مش��اركت در 
واگذاري ها براي خريداران بل��وك ۶۰.۷۲ درصد از 
سهام شركت توليد تجهيزات سنگين - هپكو كه از 
بخش هاي خصوصي و تعاوني باشند، مشوق هايي 

درنظر گرفته شده است شامل موارد زير مي شود.
افزايش س��قف كل زماني و مجموع تعداد اقس��اط 
براي خريداران بخش خصوصي تا يك سوم و براي 
خريداران بخش تعاوني تا ميزان دو پنجم جمع مدت 

و تعداد اقساط مصوب.
بازپرداخت پلكاني اقس��اط با شيب 1۰ درصد رشد 
ساالنه براي خريداران بخش هاي خصوصي و تعاوني، 
به مأخذ 1۰۰ براي رقم ميانه دوره اقساط سود فروش 
اقساطي تا ميزان ۳ درصد پايين تر از ساير خريداران 
براي خريداران بخش خصوصي و ۳.۶ درصد پايين تر 

براي خريداران بخش تعاوني.

گروه بورس| س��هامداران تاالر شيشه اي حافظ در 
معامالت روز گذشته براي نخستين بار دقايقي شاهد 
ثبت ركورد جديد ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در قله 1۹۵ ه��زارو ۷۳۹ واحدي بودند. در اين 
بين طولي نكش��يد كه از ميزان رشد بازار كاسته شد 
و هيجان معامله گران تا پايان داد و ستد ها تا حدودي 

فروكش كرد.
در همين حال، برخي از كارشناس��ان بورس��ي بر اين 
باورند كه رفت و برگش��ت نماگر اصلي بازار طي داد و 
ستد هاي ديروز مي تواند نويد بخش عبور از مرز رواني 
۲۰۰ هزار واحدي طي چند روز آتي، در صورت ثبات 
ش��رايط فعلي و عدم بروز ريسك هاي جديد در حوزه 
اقتصادي و سياس��ي باش��د.  به هر روي، با نگاهي به 
معامالت دالر در بازار ارز كش��ور مشاهده مي شود كه 
استراتژي معامله گران در اين بازار همانند گذشته نيست 
و گاها فعاالن در اين حوزه اقدام به نگه داشت ارز در سبد 
سرمايه گذاري خود مي كنند و بعضا بر اين باورند كه طي 
چند وقت آتي كانال شكني مثبتي در حوزه ارزي روي 
خواهد داد. در نقطه مقابل ديگر سرمايه گذاران اقتصادي 
با ارزيابي نوسان هاي جزيي در بازار ارز و مشاهده ثبت 
ركورد  هاي پي در پي بازار س��رمايه، با هدف كس��ب 
بازدهي در اين برهه از زمان و به عبارتي عقب نماندن 
از رشد بازار هاي بورس و ارز اقدام به تشكيل پرتفويي 

متشكل از سهم   هاي دالري در بازار سهام كرده اند. 
وج��ود چنين دي��دگاه و عملكردي از س��وي فعاالن 
اقتصادي در امر س��رمايه گذاري بط��ور معمول طي 
بازه هاي زماني كه چشم انداز صعودي در بازار  هاي مالي 
وجود دارد اما تحقق آن بستگي به عوامل زيادي از جمله 
چگونگي سياست گذاري ها، ريسك هاي وارده به بازار 

و اتفاقات داخلي و بين المللي دارد، نيز ديده مي شود.
ب��ر اين اس��اس، ش��فافيت اطالعات مال��ي صنايع و 
ش��ركت هاي حاضر در بازار س��رمايه كشور مي تواند 
به عن��وان پارامت��ري مهم و بس��يار اثر گ��ذار در امر 
سرمايه گذاراي فعاالن اقتصادي كشور در نظر گرفته 
شود. از طرفي، ايفاي نقش مهم بازار سرمايه كشور در 
عبور از شرايط تورمي همگام با تسهيل ورود شركت ها 
و صنايع به اين ب��ازار از نكات قابل توجه و مزيت ديگر 

سرمايه گذاري در بازار سهام كشور خواهد بود.
افزون بر اين با توجه به اينكه برخي پيش بيني ها حاكي 
از تداوم رش��د شاخص هاي بورسي طي سال جاري با 
ش��يب ماليم و نه همانند سال گذشته است، كاناليزه  
كردن نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصادي مي تواند 
نقش موثري در رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار 

ايفا كند. 

 بازار سرمايه و كاهش ركود تورمي
در اين ارتباط، فردين آقابزرگي مديرعامل كارگزاري بانك 
دي راهكار كاهش اثر ركود تورمي را هدايت سرمايه هاي 
سرگردان به سمت بازار سرمايه عنوان كرد. به گزارش 
سنا، وي در خصوص نقش بازار سرمايه در كاهش اثرات 
ركود تورم��ي پيش روي اقتصاد ايران در س��ال جاري 
گفت: آنچه از ش��واهد موجود پيداست، سال پيش رو 
سالي س��خت براي اقتصاد اس��ت و بايد براي تخفيف 
اث��رات آن برنامه ريزي كرد كه در اين ميان تقويت بازار 
سرمايه به لحاظ ماهيت سرمايه پذيري و نقش محرك 
آن در چرخه توليد مي تواند بسيار با اهميت باشد. اين 
كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر وجود شفافيت به 
عنوان مهم ترين خصوصيت و وجه تمايز بورس در بين 

س��اير بازارها افزود: براي اجراي فرآيند شفاف س��ازي 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بازار سرمايه، اطالعات 
شركت ها از طريق ساختارهاي اطالع رساني پيش بيني 
شده همچون سامانه كدال صورت مي گيرد. وي افزود: 
اين در حالي است كه در ساير بازارها با وجود سيستم هاي 
بزرگ نظارتي، هنوز هم شاهد چنين شفافيتي نيستيم.

آقابزرگي گسترش شفافيت در بين صنايع و شركت ها 
را نيازمند ورود آنها به بازارسرمايه دانست و خاطرنشان 
كرد: طراحي سيستم پذيرش و ضوابط حاكم بر ورود 
و فعاليت در بازار سرمايه به گونه اي است كه به ايجاد 
ش��فافيت در ش��ركت ها كمك مي كند و اين بستر با 
حضور اكثريت بنگاه هاي اقتصادي مي تواند شفافيت 
در مجموعه هاي مختلف صنايع و در نهايت، كل اقتصاد 
را در پي داشته باشد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
در بازار سرمايه شركت ها حتي پس از گذراندن ضوابط 
ورود، ب��ه حال خود رها نمي ش��وند و عالوه بر نظارت 
توسط نهاد ناظر، هر نوع فعاليت آنها از طريق سامانه 

ناشران اطالع رساني مي شود.
مديرعامل كارگزاري بانك دي با اشاره به سرمايه گذاري 
فعلي صاحبان نقدينگي در بازارهاي غير متشكل، غير 
نقد شونده يا حتي غيرقانوني گفت: مساله انكار ناپذير 
وجود بيش از 1۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي سرگردان 
در كشور است كه تاكنون به هر يك از بازارها سوق پيدا 
كرده، آن را با تالطم ش��ديد و تبعات س��نگين مواجه 
ساخته اس��ت. در حالي كه اگر اين نقدينگي به سمت 
بازار سرمايه حركت مي كرد، نه تنها به تخريب بازار منجر 
نمي شد، بلكه زمينه رشد و شكوفايي هر چه بيشتر صنايع 
كشور و افزايش توليد داخلي را سبب مي شد كه در كنار 
مزيت هاي فراوان آن براي اقتصاد ملي، كاهش بيكاري و 

بهبود معيشت زندگي مردم را نيز در پي داشت.
اين كارشناس بازار س��رمايه راهكار پيش روي اقتصاد 
كشور براي كاهش فشار ناشي از تورم را حركت به سمت 
تعميق بازار سرمايه دانست و افزود: هدايت نقدينگي به 
سمت بورس همراه با مزيت هاي فراواني است كه مزيت 
مهم آن حفظ ارزش منابع به منظور دستيابي به سود و 
ارزش افزوده است. اين كار بازي برد-برد را براي صاحبان 
نقدينگي و صاحبان صنايع بورس��ي رقم مي زند و در 
مجموع مي تواند به كاهش اثرات ركود تورمي حاكم بر 
اقتصاد كشور منجر شود يا از ميزان تعميق و افزايش آن 

در كوتاه مدت كم كند.
فردين آقابزرگي با اشاره به تغيير برخي سياست هاي 
پول��ي بانك مركزي ط��ي ماه هاي گذش��ته و كاهش 
مزيت هاي س��پرده گذاري بانكي گفت: با حذف سود 
روزشمار بانكي جذابيت اين نوع سپرده گذاري تقليل 
يافت، اين در حالي است كه برخي افراد توان رويارويي 
با ريسك بازار س��رمايه را بطور مستقيم ندارند. در اين 
ميان چنانچه ظرفيت هاي بازار سرمايه به خوبي به اين 

افراد معرفي شود و فرآيند كاري ابزارهاي كم ريسك و 
بازدهي آنها به درستي تشريح شود، سرمايه ها به سمت 
بورس خواهند آمد و عالوه بر كاهش اثرات خطرآفرين 
تجمع آنها در بازارهاي موازي، به رونق بازار س��رمايه و 
بهبود حركت صنايع كمك مي كنند. اتفاقي كه به عقيده 
بنده مي تواند نقش مهم��ي را در مقابله با ركود تورمي 

عهده دار شود.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه در ش��رايط فعلي توج��ه به بازار 
سرمايه به نسبت بازارهاي پولي براي اقتصاد كشور از 
اهميت باالتري برخوردار است تصريح كرد: در شرايطي 
كه بازارهاي موازي س��ال گذشته به شكلي جهشي و 
افسارگسيخته رشد كرده اند، ش��ايد ديگر نتوان براي 
آنها رش��د قابل توجهي متص��ور بود و چنانچ��ه افراد 
همچنان ُمِصر به فعاليت در اين بازارها باشند، حتي با 
وجود ناديده گرفتن اثرات سوءاقتصادي آن، بايد گفت 
كه نمي تواند مآمن مناسبي براي رشد سرمايه باشند و 
ريسك سرمايه گذاري در آنها مي تواند به مراتب از بازار 

سرمايه بيشتر باشد.

تشكيل پرتفوي سهامي مبتني بر دالر
»تعادل«  راه هاي كسب بازدهي بيشتر سرمايه گذاران بورسي را بررسي مي كند

نگاه بازار

روي خط شركت ها 
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حف�ظ و تقوي�ت تولي�د در ش�رايط كنون�ي از 
ضرورت هاي�ي اس�ت كه ب�راي گ�ذر از دوران 
تحري�م و ش�رايط س�خت اقتص�ادي در صدر 
برنامه هاي سياس�ت گذاران قرار گرفته است. 
در همين راستا، سكاندار وزارتخانه صنعت هم 
از برنامه هاي جدي�دي براي تقويت و حمايت از 
توليد خبر مي دهد. »راه اندازي طرح هاي جديد 
در مناطق كمتر توس�عه يافته«، »س�وق دادن 
واحدهاي توليدي به سمت فناوري«، »فعالسازي 
بازارچه ه�اي مرزي« و »جلوگي�ري از صادرات 
كاالهاي بي كيفيت« از برنامه هايي بود به گفته 
رضا رحماني در اولويت برنامه هاي وزارت صنعت 
در س�ال 98 قرار گرفته اس�ت. اما وزير صنعت 
راوي خبري ديگر براي توليدكنندگان بود كه او 
از دستور رييس جمهور براي تامين سرمايه در 
گردش الزم واحده�اي توليد مي گويد تا به اين 
طريق بتوان وضعيت فعلي توليد را حفظ كرد. در 
آن سو، اما رييس پارلمان بخش خصوصي معتقد 
است كه براي رونق توليد برنامه هاي دولت بايد 
هدفمند باشد. او اولين اقدام دولت براي كمك 
به بخش هاي تولي�دي، را »بازگرداندن اعتماد 
به توليدكنن�دگان« و »جلوگيري از تصميمات 
خلق الس�اعه« عنوان مي كن�د و از راهكارهاي 
بخش خصوصي براي »اصالح نظام انگيزشي« 
خبر مي دهد. نخس�تين راهكار غالمحس�ين 
شافعي »اصالح نظام مالياتي« است؛ به گونه اي 
كه از فشار مالياتي بر توليدكننده تخفيف داده و 
فشار تأمين درآمدهاي مالياتي به ساير بخش ها 
منتقل ش�ود. راهكار دوم اما »ساماندهي نظام 
ارزي كشور« اس�ت، كه منجر به »جلوگيري از 
افزايش مجدد نرخ ارز«، »س�هميه بندي ارز«، 
»شفاف سازي در تخصيص منابع ارزي« و »نظارت 
ش�ديد بر چگونگ�ي مصرف ارزه�اي كمياب« 
خواهد شد. همچنين بنابه توضيحات شافعي، 
راهكار سوم، اجراي قانون »بهبود مستمر محيط 
كس�ب وكار« و اصالح آن اس�ت. ع�الوه بر اين 
شافعي خواستار »اصالح نظام تعرفه اي«، »مبارزه 
با فساد و رانت جويي« »اصالح نظام بانكي و نحوه 

اعطاي وام « از دولتمردان شد. 

تحريم هاي امريكا در كن��ار كاهش فروش نفت ايران 
و درآمدهاي ارزي در كنار س��خت تر ش��دن واردات 
و صادرات كه منجر به كمبود م��واد اوليه براي توليد 
مي شود س��ال 98 را سالي س��خت براي توليد نشان 
مي دهد؛ با اين وجود برخي از كارشناس��ان و فعاالن 
بخش خصوصي معتقدند كه اقتصاد ايران سال هاي 
گذشته تحريم را تجربه كرده و مي تواند سال پيش رو 
را هم بخوبي پشت سر بگذارد. بيش يك دهه است كه 
به صورت پي در پي عنوان هاي اقتصادي براي سال ها 
انتخاب مي ش��ود. عالي ترين مقام كش��ور بيشترين 
توجه و تمركز مس��ووالن را به سوي مسائل اقتصادي 
 معطوف ساخته اند. عناوين سال ها قرار است به عنوان 
قطب نما، مسير حركت مردم و مسووالن را نشان دهد 
تا هدف روشن و ملموسي براي فعاليت ها ترسيم شده 
باشد. اين براي س��ومين سال پياپي است كه موضوع 
»توليد ملي« در ش��عار سال جايگاه ثابتي دارد. سالي 
كه گذش��ت با عنوان »حمايت از كاالي ايراني« عمال 
به توليد ملي مرتبط بود و سال قبل از آن نيز به عنوان 
»اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال« مزين شده بود. 
تكرار موض��وع توليد به عنوان ه��دف اصلي نظام در 
سال هاي اخير، هم نشانه اهميت اين موضوع در مسير 

توسعه اقتصادي است و هم از ناكافي بودن تالش ها در 
اين بخش حكايت دارد.

   اولويت هاي وزارت صنعت 
در عين ح��ال، وزير صنعت، مع��دن و تجارت اولويت 
وزارت صنعت در سال جاري را رونق توليد و صادرات 
در تمامي مناطق كش��ور معرفي مي كند و اين نويد را 
مي دهد كه وزارت صنعت از راه اندازي طرح هاي جديد 
و موثر در مناطق كمتر توسعه يافته حمايت مي كند. اما 
به گفته رضا رحماني، با توجه به فعالسازي يك هزار و 
89۶ واحد توليدي راكد در كشور در سال1397، اولين 
ق��دم در راه رونق توليد، »حفظ وضعيت فعلي توليد« 
اس��ت. عالوه بر اين، وزير صنعت بر اين تاكيد دارد كه 
واحدهاي توليدي و صنعتي در كش��ور بايد به سمت 
فناوري سوق داده شوند، استفاده مناسب از اين موضوع 
سبب توسعه يافتگي استان ها خواهد شد. بنابه گفته 
او، راهبرد ديگر وزارت صنعت »فعالسازي بازارچه هاي 
مرزي« در راستاي رونق توليد است. موضوع ديگري كه 
وزير بر آن تاكيد داشت، موضوع كاالهاي صادراتي بود. 
او با بيان اينكه نبايد كاالهاي بي كيفيت امكان صادرات 
داشته باشند، بر ضرورت ورود تشكل هاي صادراتي براي 
بررسي كيفيت كاالهاي صادراتي تاكيد كرد. رحماني 
با اشاره به رتبه صادرات ايران به عراق، حفظ اين رتبه 
را سخت تر از به دست آوردنش دانست كه به گفته او، 
كيفيت كاالهاي صادراتي مهم تري��ن نقش را در اين 
خصوص دارند. به گفته او، در حوزه تشكل هاي صادراتي 
بايد اقداماتي انجام گيرد كه هركااليي به هر شكلي صادر 
نشود؛ چراكه ممكن است كاالي بي كيفيت موقتا صادر 
ش��ود؛ اما صادرات آن ادامه دار نب��وده و بر اعتبار ديگر 

كاالهاي ايراني نيز اثر منفي مي گذارد.
از ديگرس��و اما، وزير صنعت با تاكيد بر ضرورت تامين 
نقدينگي و مواد اوليه واحد هاي صنعتي در س��ال 98، 
از دس��تور رييس جمهور به بانك مركزي براي تامين 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خبر داد. رحماني 
حفظ توليد را مس��تلزم تامين نقدينگي و مواد اوليه 
دانست و گفت: نقدينگي واحد توليدي، مانند آب براي 
مزرعه است؛ كه اين موضوع در اولويت هاي دولت قرار 
گرفته و در جلسات س��تاد اقتصاد مقاومتي درباره آن 
تصميم گيري شده است. به گفته او، در همين ارتباط، 
رييس جمهوري به بانك مركزي دستور داد تا سيستم 
بانكي، سرمايه در گردش الزم براي حفظ وضع موجود 
توليد را تامين كند و ما نيز به عنوان متولي بخش صنعت 
پيگير خواهيم بود. موارد ديگ��ري از جمله »افزايش 
ساخت داخل«، »گسترش معادن«، »بهبود فناوري 
واحدهاي صنعتي«، »مس��ائل لجستيك«، »اصالح 
نظام تنظيم و نظارت بر بازار« و »افزايش صادرات« نيز 
از ديگر اولويت هاي وزارت صنعت در سال پيش رو است.

   اما راهكار بخش خصوصي براي توليد چيست؟ 
ريي��س پارلم��ان بخ��ش خصوصي كش��ور معتقد 
اس��ت؛ چنانچه بخش خصوصي به اين باور برسد كه 
حمايت هاي واقعي و با برنامه از توليد صورت مي گيرد 
و زمينه ب��راي حض��ور فعاالنه در صحن��ه اقتصادي 
آماده است، پا پيش مي گذارد غالمحسين شافعي در 
گفت وگوي خود با پاي��گاه خبري اتاق ايران مي گويد: 
در اين وادي الزم اس��ت تا اعتماد به توليدكنندگان از 
طريق ايجاد فضاي باثبات برگردد و نظام انگيزشي نيز 
اصالح شود. رييس اتاق ايران بر اين نكته تأكيد دارد در 
ش��رايطي كه واردات بسياري از اقالم موردنياز كشور، 
تحت تأثير تحريم با مشكل روبرو شده، فرصتي براي 
بازگشت به توليد داخل فراهم آمده است. اينكه از اين 
فرصت در راستاي تقويت و رونق توليد داخل بهره ببريم 

يا فرصت سوزي كنيم، بستگي زيادي به درايت و نوع 
نگاه تصميم سازان كشور دارد.او در رابطه با مشكالتي 
كه تحريم ها و شرايط اقتصادي ايجاد شده به بخش هاي 
مختلف توليد تحميل كرد، نيز گفت: اولين اقدام دولت 
براي كمك به بخش هاي توليدي، »بازگرداندن اعتماد 
به توليدكنندگان از طريق ايجاد ثبات، آرامش و شفافيت 
در اقتصاد« و »جلوگيري از تصميمات خلق الساعه« 
است. عالوه بر اين، »جلوگيري از تنش هاي سياسي و 
اقتصادي« از راهكارهاي بازگشت آرامش به بازارها نياز 
است. تنش در فضاي اقتصادي كشور، منجر به افزايش 
هزينه هاي مبادله خواهد شد و انگيزه براي فعاليت هاي 
توليدي را به شدت كاهش خواهد داد. به گفته شافعي، 
گام دوم براي رونق توليد، »اصالح نظام انگيزش��ي« 
است. بايد به شيوه اي عمل كنيم تا فعاليت هاي توليدي 
به اندازه كافي تشويق شده و به همان نسبت فعاليت هاي 
سوداگرانه تقبيح شوند تا انگيزه اي براي اين دست از 
فعاليت ها در سطح جامعه باقي نماند. او معتقد است كه 
مواردي همچون »مبارزه با فساد سيستمي«، »اصالح 
نظام مالياتي«، »نظام ارزي«، »نظام بانكي« و »نظام 
تعرفه اي به نفع بخش هاي توليدي« از اقدامات اصلي 

براي اصالح نظام پاداش دهي به شمار مي روند.
به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي، »مبارزه با فساد 
و رانت جويي« از اركان اصلي اصالح نظام انگيزش��ي 
اس��ت. متأسفانه در يك س��ال اخير با خروج امريكا از 
برجام، تغيير معادالت جهاني به ضرر ايران بود و اثرات 
منف��ي آن بر اقتصاد، بي س��ابقه ترين رانت جويي ها و 
غارت ها را به دنبال داشت و گروهي اندك، منابع و ذخاير 
محدود ارزي كشور را به تاراج بردند. شافعي معتقد است 
كه يكي ديگر از اركان اصالح نظام انگيزشي، »اصالح 
نظام مالياتي« اس��ت. به گفته او، نظ��ام مالياتي بايد 
به گونه اي اصالح شود كه بخش هاي با برخورداري هاي 
بي زحمت نيز ماليات بپردازند. بنابراين بايد فشارهاي 
مالياتي بر توليدكننده بايد تخفيف پيدا كند و فش��ار 
تأمين درآمدهاي مالياتي از بخش هاي توليدي به ساير 

بخش ها منتقل شود.
اما اقدام ديگري كه شافعي آن را ضروري مي داند، توجه 
به »ساماندهي نظام ارزي كشور« در راستاي حفظ توليد 

و رونق بخشي به آن است. به گفته او، متأسفانه سياست 
ارزي سال گذشته به ضرر توليد و به نفع رانت جويان و 
بخش هاي غيرمولد اقتصاد تمام شد. جهش هاي ارزي 
طي سال گذش��ته تنها به دليل خروج امريكا از برجام 
نب��ود و بي تدبيري دولت در مديري��ت اين بازار نقش 
موثري در اين نوسانات و نابساماني ها داشت. رييس اتاق 
بازرگاني ايران افزود: دراين بين رانت جويان، بيشترين 
عايدي را كس��ب كردند و بدترين ضربه ها به سيستم 
توليد كشور وارد آمد. به گفته او، بخش توليد كشور به 
دليل وابستگي شديد به واردات كاالهاي واسطه اي و 
سرمايه اي از نوسانات و جهش هاي ارزي به شدت آسيب 
ديد. انتظار مي رود در اين رابطه تمهيداتي انديشيده 
شود تا بيش از اين محدوديت در توليد ايجاد نشود. به 
گفته او، در شرايط فعلي كه در جنگ اقتصادي به سر 
مي بريم و با تنگناي ارزي مواجهيم، »سهميه بندي ارز«، 
»شفاف س��ازي در تخصيص منابع ارزي« و »نظارت 
ش��ديد بر چگونگي مصرف ارزهاي كمياب« بس��يار 
اهميت دارد. از طرف ديگر افزايش مجدد نرخ ارز، بنيه 
ناتوان توليد را بيش از گذشته تضعيف خواهد كرد. براي 
همين جلوگيري از افزايش مجدد نرخ ارز بايد در دستور 

كار دولت قرار گيرد.
موضع ديگري كه ش��افعي بر آن تاكيد دارد، »اصالح 
نظام بانكي« و »به خدمت گرفتن بانك ها براي رونق 
توليد« است و بايد در دس��تور كار دولت قرار گيرد. به 
گفته او، با توجه به شرايط نامساعد بخش هاي توليدي 
در كشور، بانك ها تمايل چنداني به اعطاي وام به اين 
بخش ها ندارند و فساد حاكم در سيستم بانكي كشور، 
منابع را بيشتر از بخش هاي مولد به اشخاص حقيقي و 
شركت هاي حقوقي صوري س��وق داده است. ازاين رو 
ساماندهي وضعيت بانك ها، نظارت بر عملكرد آنها و 
نحوه اعط��اي وام، رعايت بخش نامه ها و... از ضروريات 
اس��ت. او افزود: عالوه بر اين، بايد ب��راي اعطاي وام به 
بخش هاي توليدي سازوكاري طراحي شود كه موجب 
هدررفت منابع مالي نش��ده و آنها را در راستاي اهداف 
توسعه اي كش��ور و رونق اقتصاد، به كار گيرد. رييس 
پارلمان بخش خصوص��ي، »اصالح نظام تعرفه اي« را 
از ديگر اقداماتي دانست كه در راستاي بهبود سيستم 

انگيزشي بايد صورت گيرد. به اعتقاد او، نظام تعرفه اي 
باي��د در خدمت توليد باش��د؛ تجربه تاريخي نش��ان 
مي دهد كش��ورهاي موفق، زماني كه در مراحل اوليه 
 توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع توليد داخل به خوبي 

بهره بردند. 
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود، »بهبود محيط 
كسب وكار«، را گام بعدي براي اصالح نظام انگيزشي 
مي داند و مي گويد: محيط كسب وكار كشور به داليل 
عديده اي چون »ش��يوع فس��اد«، »قوانين ناكارآمد و 
دست وپا گير و متعدد« براي توليد مهيا نيست. اجراي 
قانون »بهبود مس��تمر محيط كس��ب وكار« يكي از 
راهكارهاي پايش محيط كسب وكار و اصالح آن است. 
اما شافعي معتقد اس��ت، دولت براي حمايت از اركان 
مختلف اقتصادي كشور بايد شرايطي را در نظر بگيرد تا 
اثرگذاري حمايت ها بيشتر شود. به گفته او، حمايت ها 
بايد بر اس��اس يك نقش��ه جامع، تنها به يكس��ري از 
بخش ها و صنايع گزينش شده، تعلق گيرد و حمايت 
از همه صنايع و بخش هاي توليدي توجيه ندارد. بنابه 
اظهارات ش��افعي، دولت ها براي حمايت از بخش ها، 
فاكتورهايي همچون »ميزان پيوندهاي پسين و پيشين 
با س��اير بخش ها«، »ميزان اش��تغال زايي«، »ميزان 
سرمايه موردنياز«، »جايگاه آن در بازارهاي جهاني« 
و ... را مدنظر قرار مي دهند. عالوه بر اينها، حمايت هاي 
هدفمند، مشروط و در طول زمان كاهنده براي رونق 
توليد از ضروريات است. او با انتقاد از عملكرد دولت ها در 
گذشته مي گويد: در تمام دولت هاي گذشته تا امروز، 
درك درستي از حمايت واقعي از توليد وجود نداشته 
است. عدم وجود درك صحيح از حمايت توسعه گرا در 
كشور به اتالف منابع و وابستگي شديد صنايع به دولت 
انجاميده است. مثال آن را در صنعت خودرو مي بينيم. 
ش��افعي بر اين باور اس��ت كه حمايت ها بايد در ازاي 
حمايتي كه ص��ورت مي گيرد، تعهداتي از بخش هاي 
حمايت شده در زمينه اشتغال، سرمايه گذاري، ميزان 
توليد و كيفيت گرفته شود. حمايت بدون تعهد، فسادآور 
است. به عالوه حمايت ها بايد زمان دار باشند. حمايت 
ابدي از بخش هاي توليدي به وابس��تگي و عدم رشد 

سازنده مي انجامد. 

عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره به فعاليت ۶۰۰ هزار واحد 
صنفي توليدي در حوزه توليد، صنايع خرد، كوچك و متوسط گفت: 
در صورت افزايش نسبت واحد هاي توليدي به توزيعي شاهد باال رفتن 
ميزان توليد ناخالص ملي و اشتغال خواهيم بود. به گزارش پايگاه خبري 
اتاق اصناف ايران، محمود بنانژاد با اش��اره به فعاليت ۶۰۰ هزار واحد 
صنفي توليدي در حوزه توليد، صنايع خرد، كوچك و متوسط گفت: 
واحد هاي صنفي از نظر مديريتي و هزينه اي مقرون به صرفه اند، زيرا 
با س��رمايه اي اندك راه اندازي شده و با توجه به تعداد كارگران اندك 
تغيير كاربري آنها آسان تر و كم هزينه تر است. بنانژاد ضمن تأكيد بر 
تقويت كارگاه هاي توليدي افزود: در صورت افزايش نسبت واحد هاي 
توليدي به توزيعي شاهد باال رفتن ميزان توليد ناخالص ملي و اشتغال 

خواهيم بود.
او با تأكيد بر نقش موثر اصناف در امور اقتصادي كش��ور يادآور شد: 
در چند ماه اخير واحد هاي صنفي خدماتي و خدمات فني در بخش 
توزيع كاال هاي تنظيم بازار و توزيع كاال به صورت شبكه اي، در قالب 
فروشگاه هاي كوچك يا زنجيره اي نقش بسزايي داشته كه به جرأت 
مي توان گفت؛ نقش بازوي اجرايي سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط را 
در ش��بكه توزيع ايفا مي كند. بنانژاد به طرح سرشماري و شناسايي 
اتباع خارجي كه با مديريت اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي در حال 

اجراست، اش��اره كرد و افزود: آمار اتباع بيگانه مجاز و غيرمجاز كه به 
همت اداره كل اتباع بيگانه جمع آوري مي شود، به ما كمك مي كند تا 
برنامه ريزي دقيقي براي ورود اتباع بيگانه مورد نياز در تخصص هاي 
مختلف داشته يا حتي بتوانيم در اين زمينه تفاهم نامه ها با اداره كل 
اتباع بيگانه، مرزباني و وزارت امورخارجه در جهت تأمين كارگر براي 

بخش هاي مختلف كسب و كارداشته باشيم.
او با اشاره به تحريم هاي اقتصادي افزود: اصناف سهم بسزايي در اقتصاد 
كشور داشته و نقش هاي مهمي را در تمامي شاخص هاي اقتصادي از 
جمله توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، ميزان نرخ تورم و … ايفا 
نموده اند؛ بنابراين در اين برهه حساس بايد از پتانسيل عظيم اصناف 
در تحريم هاي اقتصادي فرصت ساخت و اكنون كه در شرايط جنگ 
اقتصادي به س��ر مي بريم همه آحاد جامعه به ويژه اصناف كه بخش 
بزرگي از جامعه را تش��كيل مي دهند، وظيفه دارن��د كه به پايداري 
اقتصاد كشور كمك كنند. او يادآور شد: امروز در بخش توزيع كاال بايد 
از پتانسيل و ظرفيت هاي خوب اصناف بهره برد، تا هم توزيع عادالنه 
باشد و هم كاال به دست مصرف كنندگان واقعي برسد، در همين راستا 
اتاق اصناف ايران اعالم مي كند كه در تمامي زمينه ها جهت خدمت 
به كشور آمادگي كامل داشته و همواره در ياري رساني به اقتصاد ايران 

گام برمي دارد.

رييس انجمن س��نگ آهن گفت: چي��ن عمده ترين خري��دار اين 
محصوالت است اما باز هم مشكل اصلي ما ترانسفر مالي بود تا جايي 
كه مجبور ش��ديم نزديك به 8 درصد هزينه نقل و انتقال مالي براي 
بازگشت ارز صادرات به كشور را به طرف هاي مختلف پرداخت كنيم. 
مهرزاد اكبريان در گفت وگو با ايلنا در خصوص وضعيت معدنكاران در 
سال 97 گفت: اگر بخواهيم از لحاظ صنعتي اين سال را بررسي كنيم 
سال خوبي براي فعاالن اين حوزه بود شرايط قيمت هاي جهاني بسيار 
مناسب بود و در داخل كشور كارخانه هاي كنسانتره و گندله سازي 
با حداكثر ظرفيت فعال بودند و همين امر باعث شد كه معادن براي 
استخراج بيشتر ترغيب شوند ضمن آنكه بازار داخلي نيز راضي كننده 
بود. رييس انجمن سنگ آهن گفت: با توجه به اينكه اكثر صنايع درگير 
تحريم ها بودند اما تحريم هاي امريكا نتوانستند تاثير آن چناني روي 

صنعت معدن ايران داشته باشند.
 او در خصوص تبديل س��نگ آهن به ف��رآورده گفت: هنوز ظرفيت 
گندله سازي ما به حدي نيست كه تمامي توليدات سنگ آهن را جذب 
كند پس مجبوريم مقداري از آنها را به اجبار صادر كنيم. در حال حاضر 
توليد كل سنگ آهن در سال 97 معادل 8۰ ميليون تن بوده كه نزديك 
به 13 ميليون تن آن صادر شد. اكبريان گفت: چين عمده ترين خريدار 
اين محصوالت اس��ت، اما باز هم مشكل اصلي ما ترانسفر مالي بود تا 

جايي كه مجبور شديم نزديك به 8 درصد هزينه نقل و انتقال مالي براي 
بازگشت ارز صادرات به كشور را به طرف هاي مختلف پرداخت كنيم.

او با بيان اينكه معادن كش��ور به دو دسته بزرگ و كوچك و متوسط 
تقسيم مي ش��ود، گفت: در حال حاضر ما 12 معدن بزرگ فعال در 
كشور داريم كه مالكيت آنها دولتي و خصولتي است كه آنها اكنون 
با افزايش ظرفيت و تزريق بودجه از وضعيت بسيار خوبي برخوردار 
هس��تند. رييس انجمن سنگ آهن افزود: معادن كوچك و متوسط 
كه در اختيار بخش خصوصي است شرايط خوبي ندارد و نتوانسته اند 
 در سال 97 آن طور كه الزم اس��ت كار كنند. مهم ترين مشكل آنها 
س��نگ اندازي هاي دولت بود تا تحريم ها و ش��رايط خارجي. بحث 
ماليات، حقوقي دولتي، بيمه، اعطاي مجوز، محدوديت ارايه پهنه ها 
و از همه مهم تر وام هاي بانكي و جريمه و ديركرد از سود مركب آنها 

كمر اين معادن را خم كرد.
 او ادام��ه داد: ي��ك معدنكار ب��راي گرفتن وام مجبور اس��ت خانه و 
زندگي خود را به عنوان وثيقه بگذارد زيرا هيچ بانكي، معدن يا پروانه 
بهره برداري از آن را به عنوان وثيقه قبول نمي كند و اكنون معدنكاران ما 
عالوه بر از دست دادن كار و سرمايه خود، زندگي شخصي خود را نيز در 
معرض حراج شدن مي بينند. اگر دولت در سال 98 نخواهد تسهيالتي 
براي آنها ايجاد كند بخش خصوصي از اين صنعت حذف خواهد شد.
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آغاز به كار »سامانه پيشخوان 
مجوزهاي كشور« 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران|عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران از آغاز به كار »سامانه 
پيشخوان مجوزهاي كشور« براي ثبت تقاضاي 
صدور پروانه هاي كسب به صورت سراسري در 
كش��ور خبر داد وگفت: ثبت تقاضاهاي صدور 
پروانه هاي كس��ب از طريق اين س��امانه انجام 
خواهد شد. حسين طاهرمحمدي تصريح كرد: 
صدور پروانه كسب از طريق سامانه پيشخوان 
مجوزهاي كشور، براس��اس قانون اصالح مواد 
1و ۶ و 7 قان��ون سياس��ت هاي كلي اصل 44 
قانون اساس��ي اجرايي شده اس��ت و اين طرح 
باهماهنگي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيات 
عالي نظارت به زودي به صورت سراس��ري در 
كش��ور اجرايي خواهد ش��د. دبير اتاق اصناف 
اي��ران تصريح ك��رد: ثبت درخواس��ت در اين 
سامانه مشابه ثبت درخواست در سامانه ايرانيان 
اصناف است و در واقع متقاضيان صدور پروانه 
كس��ب كماكان مي توانند با مراجعه به نشاني 
اينترنت��ي http: //www.g4b.ir با عنوان 
سامانه پيش��خوان مجوزهاي كشور نسبت به 
ثبت درخواس��ت به تشكل هاي صنفي كشور، 
اقدام كنند و به هيچ وج��ه نيازي به مراجعه به 

دفاتر پيشخوان دولت نيست.
او ب��ا بيان اينك��ه اين طرح از بهمن ماه س��ال 
گذشته در شهرس��تان شميرانات بنابر ابالغيه 
مركز اصن��اف و بازرگانان به ص��ورت پايلوت 
اجرايي شده، اظهار كرد: خوشبختانه استقبال از 
اين سامانه با موفقيت همراه شده و اتحاديه هاي 
شهرستان شميرانات براي صدور پروانه كسب 
با هيچ گونه مش��كلي مواجه نشدند. دبير اتاق 
اصناف ايران افزود: بع��د از ثبت تقاضا و انجام 
استعالمات هويتي س��اير امور متقاضيان طي 
ارتباط بي��ن س��امانه ايرانيان اصن��اف و اين 
سامانه، كماكان از طريق سامانه اصناف انجام 
مي ش��ود. او اظهار اميدواري ك��رد و افزود: در 
آينده نزديك اس��تعالمات جهت صدور پروانه 
كس��ب در اين س��امانه به صورت الكترونيك 
صورت خواهد گرفت كه منجر به شفاف سازي، 
تسريع و تسهيل در صدور پروانه كسب خواهد 
شد. به گفته طاهرمحمدي، با بخش نامه هايي 
كه بع��داً از س��وي مبادي ذي ص��الح صادر و 
اب��الغ خواهد ش��د، تس��هيالتي از جمله عدم 
نياز به اخذ تصاوير شناسنامه و برخي مدارك 
 هويتي با انجام استعالمات از طريق اين سامانه 

اجرايي خواهد شد.

 كاهش نسبي قيمت
گوجه فرنگي

 خبرگ�زاري صدا و س�يما| رييس اتحاديه 
 ب��ار فروش��ان از ثابت مان��دن وكاهش قيمت

گوج��ه فرنگ��ي در ميدان مرك��زي ميوه وتره 
بار خبر داد. حس��ن صابري با بيان اين مطلب 
افزود: با توجه ب��ه اينكه صادرات گوجه فرنگي 
همچنان ادامه دارد، ام��ا قيمت گوجه كاهش 

نسبي داشته است. 
رييس اتحاديه بار فروش��ان در م��ورد قيمت 
انواع صيفي و س��بزي پرمصرف در بازار گفت:   
هم اكنون گوجه فرنگي از 3 هزار تا 4۵۰۰ تومان 

فروخته مي شود.

نان گران مي شود؟
پايگاه خبري ات�اق اصناف تهران|رييس 
اتحاديه ن��ان فانتزي تهران گفت: اگر قيمت ها 
افزايش پيدا نكند، نانوا مجبور خواهد شد كه از 
كيفيت محصول خود كم كند و وزن چانه خمير 
را كاهش دهد. هم اكنون ما ش��اهد هستيم كه 
نان ها هر روز كوچك تر مي شود مسووالن هم 
كامال اين موضوع را مي دانند پس بهتر اس��ت 
براي جلوگي��ري از ادامه اين رون��د با يك كار 
كارشناسي و دعوت از نماينده نانواهاي سنتي 
و صنعتي يك قيمت متعادل را براي نان اعمال 
كنند. محمدج��واد كرمي در خصوص افزايش 
قيمت آرد گفت: اي��ن افزايش قيمت كه براي 
واحدهاي صنف��ي و صنعتي اعمال مي ش��ود 
شامل اتحاديه ما نخواهد شد، اصطالحا نانواييان 
از اين مصوبه مستثني است اعم از نانوايي هاي 

سنتي و نانوايي هاي حجيم.
او ادام��ه داد: البته ما خواه��ان افزايش قيمت 
هستيم زيرا چهار س��ال است با وجود افزايش 
قيمت مواد اوليه و تم��ام مولفه هاي اقتصادي 
هيچ گونه افزايشي در قيمت نان نداشتيم، در 
سال جاري نيز 3۵ درصد فقط هزينه كارگري 
افزايش پيدا كرده است و آب و برق و حتي گاز 
نيز افزايش پيدا خواهند كرد. با توجه به اينكه 
در ابتداي سال قرار داريم بهترين زمان است تا 

دولت قيمت ها را افزايش دهد. 
كرمي با اشاره به اثرگذاري قيمت بر كيفيت نان 
گفت: اگر قيمت ها افزايش پيدا نكند نانوا مجبور 
خواهد شد كه از كيفيت محصول خود كم كند 
و وزن چان��ه خمير را كاه��ش دهد. هم اكنون 
ما ش��اهد هس��تيم كه نان ها هر روز كوچك تر 
مي ش��ود مس��ووالن هم كامال اين موضوع را 
مي دانند پس بهتر اس��ت ب��راي جلوگيري از 
ادامه اين روند با يك كار كارشناس��ي و دعوت 
از نماينده نانواهاي سنتي و صنعتي يك قيمت 
متعادل را براي نان اعمال كنند. او تصريح كرد: 
قيمت روغن قبال 7۰ هزار تومان بود اما اكنون 
13۰ هزار تومان شده است. قيمت خميرمايه 
دو برابر و بهبود دهنده ها نيز س��ه برابر شد. در 
پخت نان مواد اوليه فقط آرد نيست كه بگوييم 
كه قيمت آن افزايش پي��دا نكرده پس قيمت 
نهايي نيز نبايد باال ب��رود بلكه اين موارد را نيز 

شامل مي شود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از هدف گذاري 
2.7 ميليارد دالري اين صندوق در صدور بيمه نامه ها 
و ضمانتنامه هاي صادراتي در س��ال جاري خبر داد و 
بخش��ي از برنامه هاي اين صندوق در سال جاري را 

تشريح كرد. 
افروز بهرامي در گفت وگو با تسنيم، در تشريح برخي 
دس��تاوردهاي صن��دوق ضمانت صادرات در س��ال 
گذشته اظهار كرد: در سال 97 با وجود تمام مشكالت 
اقتصادي و موانع تحريمي، صندوق ضمانت صادرات 

توانست در صدور پوشش بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي 
صادركنندگان، به رقم 2.2 ميليارد دالر برسد و اين 
رقم، رشدي 2۵ درصدي نسبت به سال 9۶ و رشدي 

2۰7 درصدي نسبت به سال 93 داشت.
مديرعام��ل صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات در مورد 
برنامه ه��اي اين صن��دوق براي س��ال 98 نيز گفت: 
يكي از برنامه هاي صندوق ضمانت صادرات، توسعه 
همكاري هاي اس��تراتژيك با س��ازمان هاي همتا به 
ويژه در كش��ورهاي همس��ايه اس��ت و عالوه بر آن 

ب��ا توجه به آنكه بس��ياري از صادركنندگان كش��ور 
از خدمات��ي كه اين صن��دوق مي تواند ب��ه آنها ارايه 
دهد، اطالع كافي ندارند، آگاهي بخش��ي نس��بت به 
خدماتي كه ب��ه صادركنندگان اراي��ه مي دهيم نيز 
جزو برنامه هاي ما در س��ال جاري اس��ت.وي با بيان 
اينكه صندوق ضمانت صادرات در سال 98 به دنبال 
توسعه خدمات الكترونيكي خود است، افزود: عالوه 
بر اين در برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، تاكيد داريم 
كه حمايت هاي خود را جدي تر از گذش��ته در حوزه 

استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان ادامه دهيم و 
حمايت ويژه اي را براي صادركنندگان اين بخش در 
دستور كار خود قرار داده ايم.بهرامي در ادامه با تاكيد 
بر توس��عه حمايت هاي صندوق ضمانت صادرات در 
بازار س��رمايه طي س��ال جاري گفت: تا پيش از اين، 
عمده ترين خدمات ما در حوزه پولي و بانكي بود ولي 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، خدمات خود را 
در بازار سرمايه همچون بورس انرژي و بورس كاال براي 
معامالت آتي نيز ارايه خواهيم داد.مديرعامل صندوق 

ضمانت صادرات اضافه كرد: متاسفانه در سال گذشته 
بسياري از صادركنندگان ما در حوزه پتروشيمي، براي 
حفظ بازارهاي خود و رقابت با رقباي تجاري ش��ان، 
اقدام به پايي��ن  آوردن قيمت محصوالت خود كردند 
در حال��ي كه ما معتقديم براي رقاب��ت، مي توانند به 
جاي پايين آوردن قيمت، از ف��روش اعتباري بجاي 
فروش نقد استفاده كنند و صندوق ضمانت صادرات، 
مي توان��د بازپرداخت مطالبات ش��ان را براي چنين 

معامالتي ضمانت كند.
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گزارش كوتاه 7 انرژي

پيگيري »تعادل« از آخرين وضعيت آسيب در بخشي از خط لوله اتيلن غرب نشان مي دهد ادعاي »اكسون موبيل« و چند شركت ديگر و انكار دولت امريكا

طرح اتصال موقت اتيلن غرب ذخاير نفتي امريكا آلوده به مواد سمي

بلومبرگ| نويسنده: كاترين نيا| مترجم: فرداد احمدي|
شركت اكسون موبيل اعالم كرد بخشي از نفتي كه سال گذشته از ذخاير 
نفتي استراتژيك وزارت انرژي امريكا خريده، شامل سطح بسيار بااليي از 
سولفيد هيدروژن مي شود. شركت اكسون موبيل جديدترين شركتي است 

كه ادعا كرده نفت خام دولت امريكا آلوده به گاز سمي است.
بر اساس ايميل هايي كه خبرگزاري بلومبرگ تحت قانون آزادي اطالعات 
دريافت كرده است، اين شركت انرژي بزرگ امريكايي اعالم كرده كه بخشي 
از نفتي كه س��ال گذشته از ذخاير نفتي استراتژيك وزارت انرژي خريده، 
شامل سطح بسيار بااليي از سولفيد هيدروژن مي شود. در برخي موارد سطح 

اين گاز 250 بار بيشتر از استاندارد ايمني دولت بوده است.
جسي سيمانسكي، س��خنگوي وزارت انرژي امريكا بيان كرد: »وزارت 
انرژي در مورد س��المت، امنيت و تاثيرات زيست محيطي فعاليت هاي 
ذخاير نفتي استراتژيك بسيار جدي است. پاييز گذشته يك محموله كه 
به اكسون موبيل داده شد، باالتر از حد مجاز از سولفيد هيدروژن را دارا بود. 
از آن زمان، وزارت انرژي امريكا با اكسون موبيل در مورد حل اين مشكل 
همكاري كرده و گزينه هاي ديگري براي تحويل محموله نفتي اين شركت 
در نظر گرفته است«.تحليلگران اين ذخاير را يك حفاظ در برابر كمبود 
عرضه نفت ايران و ونزوئال به خاطر تحريم هاي امريكا مي دانند. ولي كشف 
اكسون موبيل پس از شكايت شركت هاي رويال داچ شل، مكواري گروپ و 
پتروچاينا نشان مي دهد كه اين ذخاير جبران نفت خام سولفور باال يا ترش 
اين كشورها را نمي كنند.وزارت انرژي مخالف ادعاهاي اين شركت ها مبني 
بر فروش نفت خام آلوده است و اعالم كرده كشف سولفيد هيدروژن باال در 
نفت خام توسط اين شركت ها نادرست است و شايد نتيجه آلودگي هاي 
حين بارگيري باشد، ولي در مورد شركت پتروچاينا، اين وزارتخانه قبول 
ك��رد يك ميليون دالر براي پاك كردن اي��ن محموله آلوده هزينه كرده 
است.ادعاي نفت خام آلوده در ذخاير امريكا فروش آينده نفت اين كشور 
را به چالش مي كشد. فروش نفت ابزار كليدي امريكا براي تامين هزينه 
برنامه هاي دولت اس��ت. امريكا يك برنامه فروش 5 ميليون بشكه اي را 
براي 2019 پيش بيني كرده و قصد دارد 221 ميليون بشكه نفت هم از 

2020 تا 2027 بفروشد.

   خطرهاي ايمني 
در حالي كه سولفيد هيدروژن بطور طبيعي در نفت خام ايجاد مي شود، 
توليدكنندگان اغلب براي پاك كردن آن به دردسر مي افتند چون كارگران 
را به خطر مي اندازد و باعث پوسيدگي خطوط لوله مي شود. شركت هاي 
خطوط لوله زيادي ميزان مجاز سولفيد هيدروژن را 10 بخش در ميليون 

)ppm( اعالم كرده اند.
اكسون يكي از 5 شركتي بود كه در ماه اوت از وزارت انرژي نفت خريد. 
اكسون 1.5 ميليون بشكه نفت ترش برايان موند را از طريق خط لوله 
به تگزاس س��يتي برد، يك نفت س��ولفور باال كه به تازگي با كاهش 

عرضه جهاني گران شده است. اين شركت بعد كشف كرد كه سطح 
سولفيد هيدروژن آن 5 هزار ppm است.به گزارش بلومبرگ، ميزان 
مجاز سولفيد هيدروژن طبق مجوز وزارت بهداشت و ايمني شغلي، 
ppm 20 است. قرار گرفتن در معرض 500 تا ppm 700 مي تواند 
باعث از حال رفتن شخص طي پنج دقيقه و مرگ طي يك ساعت شود. 
بر اساس ايميل هاي رسيده به بلومبرگ، پس از كشف سطوح باالي 
اين گاز سمي در نفت دولتي، شركت اگسون موبيل تحقيقاتي را آغاز 
كرده اس��ت.اما وزارت انرژي امريكا در بيانيه اي اظهار كرد كه قرائت 
شركت اكسون موبيل از مساله احتماأل اشتباه است و تأسيساتي كه در 
آنها آلودگي كشف شده است، حاوي سولفيد هيدروژن نبوده است. 
وزارت انرژي امريكا در ادامه اعالم كرد كه نفت اكسون موبيل از راه هاي 
ديگري و بدون هيچ مشكلي تحويل اين شركت شده است.سخنگوي 

شركت اكسون موبيل اما اين ادعا را رد كرد.

   شكايات ديگر
شل، مكواري و پتروچاينا هم در مورد ميزان سولفيد هيدروژن در نفت 
دولتي شكايت داشتند. در موارد آنها، نفت از »برايان موند« به »بندر 
فري پورت« تگزاس پمپ شده بود كه تحت مالكيت شركت خطوط 
لوله نفت خام س��ي وي قرار دارد. وزارت انرژي امريكا در بيانيه اي در 
اختيار بلومبرگ گذاشت، ادعاي شل را اشتباه خواند و در مورد مكواري 
گفت كه اشتباه در تشريفات اداري بوده است و هيچ جريمه اي به اين دو 
شركت پرداخت نكرد. ولي اين وزارتخانه ادعاي پتروچاينا را قبول كرد و 

هزينه پاكسازي نفت آلوده را تا يك ميليارد دالر پرداخت.
شركت مكواري اين ادعاي وزارت انرژي امريكا را رد كرد و نمايندگان 
شل و پتروچاينا به درخواس��ت بلومبرگ براي پاسخ دهي به ادعاي 
اين وزارتخانه پاسخ ندادند.طبق نظر مهندسان شيمي و متخصصان 
آزمايشگاهي، اگر ذخاير نفتي امريكا آلوده باشند، سطوح باالي سولفيد 
هيدروژن ممكن است نتيجه ذخيره نفت با سولفور باالي ذخيره شده 
در س��ال هاي گذشته باش��د كه با نفت جديدتر مخلوط شده است. 
همچنين اين ماده سمي ممكن است در نتيجه فعاليت يك باكتري 
طبيعي به وجود آمده باشد كه براي دهه ها در حفره ها رشد تكثير شده 
است. اين باكتري مي تواند گوگرد را به سولفور هيدروژن تبديل كند.

به گفته وزارت انرژي امريكا، نگراني ها بابت كيفيت بد ادعايي برخي 
شركت ها تاكنون بر قيمت نفت ذخاير امريكا اثرگذار نبوده است. اما 
اگر مساله كيفيت نفت خام ادامه دار شود، مي تواند پيامدهايي براي 
فروش آتي نفت از ذخاير امريكا را داشته باشد كه حدود 60 درصد 
آن نفت خام ترش است.كوين بوك، مديرعامل شركت كليرويو انرژي 
پارتنرز در اين رابطه گفت: اداره بودجه كنگره ممكن است به منظور 
محاسبه مس��ائل مربوط به كيفيت نفت خام كف قيمت آن را براي 

فروش آينده پايين بياورد.

گروه انرژي|نادي صبوري| 
در روزهاي اخير روزنامه »تعادل« براي نخستين بار خبر تخليه بخشي 
از خ��ط لوله اتيلن غرب از گاز را كه به دلي��ل رانش زمين در برخي از 
مناطق سيل زده رخ داده بود منتشر كرد. پيامد اين اتفاق توقف توليد 
در چند واحد پتروشيمي منطقه بود كه اغلب توليد كنندگان پلي اتيلن 
هستند. پيگيري »تعادل« از پتروش��يمي كاويان كه بهره بردار اين 
خط لوله محسوب مي شود نشان داد كه نيروهاي شركت پتروشيمي 
لرستان در حال بررس��ي وضعيت خط لوله هستند. در همين راستا 
احمدپوركرمي رييس روابط عمومي پتروشيمي لرستان در تماس 
تلفني به »تعادل« گفت: »كارشناس��ان در حال بررسي اين مساله 
هستند كه در ابتدا اتصال موقت براي راه اندازي كارخانه هاي منطقه 
اتفاق بيافتد و س��پس برنامه ريزي اي ايمن و مطمئن براي اتصال راه 
اصلي انجام شود«سيل در رودخانه كشكان واقع در استان لرستان باعث 
شده است كه بخشي از خط لوله اتيلن غرب كه از اين منطقه مي گذشت 
با انفجار روبرو ش��ود. در ادامه تصميم بر تخليه اين بخش از خط لوله 
از گاز گرفته ش��د.12 فروردين ماه امس��ال رضا ميرزايي مديرعامل 
آب منطقه اي لرس��تان به ايرنا گفته بود كه دبي رودخانه كش��كان 
به چهارهزار و 600 متر مكعب بر ثانيه رس��يده و موجب آبگرفتگي 
شهرهاي پلدختر و معموالن شده است.ميرزايي اعالم كرده بود كه 
با احتساب رودخانه و روان آب هاي خرم آباد و سرشاخه هاي پلدختر 
است كه در ادامه به كشكان اضافه خواهد شد دبي اين رودخانه دست 
كم به پنج هزار متر مكعب در ثانيه افزايش خواهد يافت.طبق اعالم 
روابط عمومي پتروشيمي لرستان به »تعادل« دبي بي سابقه رودخانه 
كشكان عامل اتفاقي كه براي خط لوله اتيلن غرب رخ داده است. اما 
قيمت پلي اتيلن از تاريخ اعالم اين مشكل در خط لوله اتيلن غرب با 
تغيير محسوسي روبرو نشده است. سعيد تركمان عضو هيات مديره 
انجمن ملي صنايع پالستيك دراين مورد به »تعادل« مي گويد: »ايران 
توليدكنندگان پرش��ماري در پلي اتيلن دارد و به همين دليل بازار با 
كمبود عرضه روبرو نيست. از سوي ديگر نيز حداقل در شرايط فعلي 
توليدكنندگان بيش از اينكه تمايل به صادرات داشته باشند به عرضه 
داخلي متمايل هستند«مصرف كنندگان اصلي پلي اتيلن را در ايران 
توليدكنندگان لوازم خانگي تشكيل مي دهند. همچنين شواهد از اين 
حاكي است كه پيش از پايان سال 1397 توليدكنندگان پليمر، اين 
محصول را با حجم بااليي به بازار عرضه كردند كه باعث ش��ده است 
تقاضا فعال سيراب باشد. همچنين بررسي »تعادل« از ديتاهاي منتشر 
شده از سوي آيتك پليمر نشان مي دهد كه شركت هاي پتروشيمي 
عرضه كننده پلي اتيلن كه به دليل مشكالت بخشي از خط لوله اتيلن 
غرب به صورت موقت به حالت تعطيل در آمده اند، در روزهاي اخير در 
بورس كاال به صورت منظم پلي اتيلن عرضه كرده اند. البته آن طور كه 
انتشار برخي خبرها مثال گزارشي از سوي اي سي اي اس نشان مي دهد، 

قيمت پلي اتيلن در چين به دليل كاهش توليد اين محصول در ايران 
با افزايش روبرو شده است. ICIS در خبري كه پنجشنبه 11 آوريل آن 
را منتشر كرد نوشت كه ايران دومين عرضه كننده بزرگ پلي اتيلن به 
چين پس از عربستان سعودي، در حال تعمير خط لوله بزرگ اتيلن 
خود است كه چندين كارخانه پتروشيمي را در كشور تغذيه مي كند.  
در ادامه اين خبر آمده بود كه با كاهش حجم عرضه پلي اتيلن، قيمت 
داخلي واردات آن در چين باال رفته واين قيمت باز هم براي باال رفتن 
جا دارد.  البته يك تاجر چيني با تاكيد بر اينكه محموله هايي كه طي 
ماه مارس از ايران خارج شدند، در حد هميشگي بودند به اي سي اي اس 
گفته است كه تاثير سيل سنگين در ايران اين است كه محموله هاي پلي 
اتيلني كه از ايران وارد چين مي شوند در ماه مي با كمبود روبرو شوند. 
ديتاهاي ICIS نشان داده اس��ت كه قيمت پلي اتيلن سبك در بازار 
داخلي شرق چين در روز 9 آوريل 125 به 8900 تا 9000 يوآن در هر 
تن رسيده است كه 125 يوان افزايش قيمت را نسبت به قيمت هاي 5 
آوريل نشان مي دهد. در مدت مشابه، قيمت پلي اتيلن سنگين نيز 75 
يوآن در هر تن افزايش يافته و به 8600 تا 8650 يوآن در هر تن رسيد. 
يك توزيع كننده پلي اتيلن در چين به اي س��ي اي اس گفته است كه 
ايراني ها اكن��ون از ذخاير پلي اتيلني كه دارند براي واحدهاي داخلي 
خودشان استفاده مي كنند. اخبار منتشر شده حاكي از آن است كه 
اولويت نخس��ت متوليان اتلين غرب در منطقه آسيب ديده در حال 
حاضر اتصال به صورت موقت است تا كارخانه ها بتوانند به توليد ادامه 
دهند. طبق اظهارات روابط عمومي پتروشيمي لرستان هنوز برآورد 
از اينكه خسارت مالي وارد شده به خط لوله چقدر است كامل نشده و 
نيازمند زمان است. او همچنين تاكيد كرد فعال نمي توان زماني دقيق 
را براي اتصال موقت اعالم كرد. ديروز قدرت اهلل فرج پور مدير كنترل 
توليد ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي به نيپنا گفت كه تالش داريم 
در كمترين زمان ممكن جريان اتيلن در مسير خط لوله اتيلن برقرار 
شود و در اين راستا مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت 
مهندسي و توسعه گاز ايران و نيز هلدينگ باختر درجلسه مشتركي 
به بررسي راهكارهاي مختلف براي بازسازي و ترميم خط لوله اتيلن 

غرب پرداختند.
وي اف��زود: در حال حاضر هماهنگي الزم براي تأمين لوله هاي مورد 
نياز توسط اين مديريت انجام شده و هلدينگ باختر نيز ايمن سازي 
مسير را آغاز كرده است و قطعًا تمامي امكانات را براي برقراري هرچه 
سريع تر جريان اتيلن و نيز توليدي شدن دوباره مجتمع هاي پتروشيمي 
به كار خواهيم گرفت.مديركنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي 
تصريح كرد: با توجه به اينكه راه حل دايمي ممكن است زمان بر باشد، 
طبق تصميماتي كه گرفته شده، در ابتدا با اتخاذ تدابير الزم، راهكارهاي 
موقت اجرايي خواهد شد و در نهايت پيش ازآغاز نيمه دوم سال و شروع 

دوباره بارش ها، راهكارهاي دايمي را اجرايي خواهيم كرد.

چين و ليبي سومين سود هفتگي برنت را رقم زدند
گروه انرژي| روز جمعه قيمت نفت به دليل كاهش اجباري 
عرضه آن از سوي كشورهاي ونزوئال و ايران و نيز درگيري ها در 
ليبي كه گمانه زني ها درباره پيشي گرفتن تقاضا از عرضه را در 
بازار تقويت كرده است، يك درصد باال رفت. اين در حالي است 
كه داده هاي خوشبينانه از اقتصاد چين موجب نگراني درباره 
رشد تقاضاي جهاني نفت شد.بهاي نفت برنت براي تحويل 
در ژوئن 72 س��نت يا يك درصد افزايش يافت و در 71.55 
دالر در هر بشكه بسته شد و بخشي از ضرر 1.3 درصدي روز 
قبل را جبران كرد. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت 
امريكا نيز براي تحويل در ماه مه در بورس كاالي نيويورك 
31 سنت يا 0.5 درصد افزايش يافت و در 63.89 دالر در هر 

بشكه بسته شد. قيمت نفت امريكا روز پنج شنبه 1.6 درصد 
سقوط كرده بود. شاخص برنت براي كل هفته 1.7 و شاخص 
نفت خام امريكا 1.3 درصد رشد را نشان داد. شاخص برنت 
براي سومين هفته متوالي و شاخص WTI براي ششمين 
هفته رشد قيمت ها را ثبت كردند.به گزارش رويترز، بازار نفت 
همچنين به دنبال رونق بازارهاي سهام جهاني بعد از كسب 
سود باالي شركت جي پي مورگان چيس تقويت شد. شاخص 
دالر در بيش از دو هفته به نسبت شاخص يورو كاهش يافت 
كه اين امر نفت خام را براي خريداران غيرامريكايي ارزان تر 
كرد.در اين رابطه، فايپ استريبل، استراتژيست ارشد كاال در 
شركت آرجي او فيوپرز شيكاگو گفت: براي سهام ها يك فصل 

سوددهي خوب در حال شروع شدن است و تضعيف شاخص 
دالر، اعتماد را در بازار نفت تجديد خواهد كرد.معامالت نفت 
همچنين پس از اينكه شركت شورون صبح روز جمعه اعالم 
كرد قصد دارد ش��ركت “آناداركو پتروليوم “ را در قراردادي 
ب��ه ارزش 33 ميلي��ارد دالر خريداري كن��د رونق گرفت. 
كارشناس��ان صنعت اظهار مي كنند: اين قرارداد موقعيت 
شورون در كسب و كار نفت شيل را تحكيم مي كند.در اين بين 
ريسك هاي مربوط به توليد نفت در ليبي كه عضو اوپك است، 
از قيمت ها پشتيباني كرد. مصطفي ساناال، رييس شركت ملي 
نفت ليبي، به روزنامه فايننشيال تايمز گفت: صنعت ملي 
نفت ليبي با بدترين تهديد از زمان جنگ داخلي سال 2011 

رييس دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه چمران نقش منفي نفت در سيالب اخير را رد كرد 

گروه انرژي| به دنب��ال اينكه روزهاي اخير مطالبي 
پيرام��ون آنچه وزارت نفت در قبال آزادس��ازي آب در 
هورالعظيم انجام داده مطرح بود، مهدي قمشي رييس 
دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز 
پس از بازديد گروهي به ارايه توضيحاتي در اين زمينه 
پرداخت و عنوان كرد كه است وزارت نفت هيچ نقش 

منفي در اين جريان نداشته است. 
رييس دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران 
اهواز گفت: اگر بنا بود نفت، جلوي پيش روي آب در شهرهاي 
سوسنگرد، حميديه و بس��تان را بگيرد با مشكل مواجه 
مي ش��ديم و اين شهرها به زير آب مي رفتند، اين در حالي 
اس��ت وزارت نفت هيچ نقش منفي در اين جريان نداشته 
است. در پايان بازديد پنج ساعته اعضاي هيات علمي دانشگاه 
شهيد چمران اهواز از هورالعظيم، مهدي قمشي، رييس 
دانشكده مهندسي علوم آب اين دانشگاه نتيجه بررسي اعضا 

از شرايط موجود در هور را اعالم كرد.
قمشي گفت: نخستين مشكل اين است كه بيش از 10 سال 
پيش و در دولت پيش��ين، تاسيسات نفتي در هورالعظيم 
ش��كل گرفته اس��ت و همين موضوع موجب ش��ده كه 
هورالعظيم از شكل طبيعي خود خارج شود. در آن زمان، 
اين بخش از تاالب خشك بوده است و تاسيسات نفتي، در 
زمين هاي خشك شروع به فعاليت كردند و خود را با شرايط 
هورالعظيم خشك تطابق دادند. وي افزود: سندي را مشاهده 

كرديم كه نش��ان مي دهد در همان زمان، موافقت نامه اي 
ميان سازمان آب و برق خوزستان، اداره كل حفاظت محيط 
زيست و شركت نفت مبادله شده مبني بر اينكه هورالعظيم 
به پنج مخزن تقسيم شده و ارتفاع آب در اين مخازن در نامه 
قيد شده است، براساس آن نامه، در مخازن »يك« و »دو« 
حداكث��ر ارتفاع آب 5 متر و در مخازن »س��ه«، »چهار« و 
»پنج«، حداكثر ارتفاع، 3.5 متر از سطح دريا قيد شده است 
و بنابراين شركت هاي نفتي نيز تاسيسات خود را با اين ارتفاع 

تنظيم كرده اند.
قمشي درباره تبادل آب بين مخازن، تصريح كرد: ديوار حائل 
بين مخازن هورالعظيم به گونه اي طراحي شده كه تبادل آب 
بين مخازن به ترتيب انجام مي شود. به اين صورت كه پس 
از آنكه آب در مخزن اول به ارتفاع مشخص رسيد، به مخزن 
دوم سرريز مي شود و پس از ارتفاع گرفتن در مخزن دوم، به 
مخزن سوم و در نهايت چهارم و پنجم، روانه مي شود و مخازن 
به ترتيب پر مي شوند. مساله اي كه وجود دارد اين است كه 
ظرفيت تبادلي اين مخازن با سال آبي نرمال مطابقت دارد و 
مطابق آورد نرمال كرخه است و اين در حالي است كه امسال 
در شرايط سيالبي قرار داريم.وي ادامه داد: براي نمونه تبادل 
جريان آب بين مخازن »دو« و »س��ه«، در محدوده جاده 
شط علي )جاده منتهي به مرز ايران و عراق( به شكل عادي در 
حال انجام است، اما اين تبادل كفايت شدت آب ايجاد شده در 
شرايط سيالب را ندارد، به همين دليل آب در مخزن شماره 

2 ارتفاع گرفته، در حالي كه مخزن س��وم ارتفاع كمتري 
دارد و بيش از يك متر اختالف ارتفاع وجود دارد. قمش��ي 
گفت: براساس اظهارنظر دوستان در شركت نفت، مشكلي 
كه وجود دارد اين است كه انتقال آب از رودخانه نيسان به 
هورالعظيم به دليل انجام كارهاي اقتصادي مانند پرورش 
ماهي و كشاورزي در مصب رودخانه، دچار مشكل است و اين 
موضوع محل تغذيه نيسان به هور را دچار مشكل كرده است. 
مشكل ديگر اينكه هورالعظيم در بخش كشور عراق اكنون 
پر شده و باوجود اينكه در روزهاي گذشته جهت جريان به 
س��مت عراق بوده، اكنون جهت جريان آب عكس شده و 
اين موضوع مشكل مضاعفي را ايجاد كرده است. البته براي 
جلوگيري از بازگشت آب، دريچه ها در اين قسمت مسدود 
شده است.وي افزود: اكنون سطح آب در مخازن»يك« و 
»دو« حدود ۴.5 متر است و هنوز نيم متر ظرفيت دارند. با 
در نظر گرفتن اينكه هر مخزن نيم متر ظرفيت دارد اكنون 
حدود 600 ميليون مترمكع��ب ظرفيت خالي در بخش 
ايراني هورالعظيم وجود دارد.  قمشي گفت: اگر بنا بود آب در 
مخازن سوم، چهارم و پنجم جاري نمي شد و نفت، جلوي 
پيش روي آب را گرفته بود، بي شك در شهرهاي سوسنگرد، 
حميديه و بستان با مشكل روبرو مي شديم و اين شهرها به 
زير آب مي رفتند، اين در حالي است كه آب در همه مخازن 
در حال جاري شدن است و مي توان گفت وزارت نفت هيچ 

نقش منفي در اين جريان نداشته است.
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پربارش ترين سال آبي
در نيم قرن اخير 

پاون|  سال گذشته در چنين روزهايي بود كه كشور 
ما با بارندگي 107 ميلي متري خشك ترين سال آبي 
نيم قرن اخير خود را تجربه مي كرد و همين امر موجب 
كاهش محسوس ذخاير سدها و افزايش شهرهاي 
داراي تن��ش آبي، كاهش ت��وان توليد نيروگاه هاي 
برق آبي و در پي آن تابستاني سخت براي تامين آب و 
برق پايدار در اقصي نقاط كشور شده بود.مسائل پيش 
آمده در تابستان سال 97 تمامي توان وزارت نيرو را 
صرف افزايش توان توليد برق كشور و كاهش شهرهاي 
داراي تنش آبي براي تابستان سال جاري كرده بود 
كه به يك باره كشوري كه طي 11 سال اخير گرفتار 
خشكسالي مستمر شده بود بارندگي هاي بي سابقه 
را تجربه اي مي كرد كه نظاير آن را تنها در س��ال 71 
به عنوان پربارش ترين سال آبي نيم قرن اخير كشور 
مي توان مشاهده كرد.بارندگي هاي 290 ميلي متري 
سال آبي جاري موجب ش��ده است تا نزوالت جوي 
امسال در كنار سال آبي72-71  به عنوان پربارش ترين 
سال هاي آبي نيم قرن اخير ثبت شود. بارندگي هاي 
سال آبي جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
181 درصد، در مقايسه با ميانگين يازده سال اخير 
71 درصد و در مقايسه با مدت متوسط بلندمدت ۴6 
درصد افزايش داش��ته است.سال گذشته در چنين 
روزي تمامي حوضه هاي آبريز اصلي كش��ور به جز 
درياچه اروميه بارندگي هاي كمتري را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت را ثبت كرده 
بودند ولي بارش هاي مناسب امسال موجب شده است 
تا تمامي استان هاي كشور روند افزايشي نزوالت جوي 
را نسبت به سال گذشته تجربه كرده و به جز استان 
سيستان و بلوچستان تمامي مناطق كشور حتي فراتر 
از مدت متوسط بلندمدت 50 ساله بارندگي داشته 
باشد.طبق اين گزارش، تا ديروز شنبه 2۴ فروردين 
ماه، استان لرستان با يك هزار و 76 ميلمتر بارندگي  
پربارش ترين استان كشور و سيستان و بلوچستان 
با 71 ميلمتر بارندگي كم  بارش ترين استان كشور 
اس��ت.حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان كه 
قسمت هاي وسيعي از غرب،  جنوب غربي و جنوب 
كشور را شامل مي ش��ود با ۴99 ميلي متر بارندگي 
پربارش ترين حوضه آبريز اصلي كشور است و حوضه 
آبريز مرزي شرق با افزايش 282 درصدي بارندگي ها 
نسبت به سال گذشته بيشترين رشد نزوالت جوي 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرده است.

همچنين در اين بين حوضه هاي آبريز فالت مركزي 
هم 282 درصد، قره قوم 160 درصد، درياي خزر 69 
درصد و درياچه اروميه نيز 52 درصد افزايش بارش 
داشته اند.وقوع پربارش ترين سال آبي كشور موجب 
شده است تا جان تازه اي به پهنه هاي آبي كشور نيز 
وارد شود و بيش از ۴0 تاالب بزرگ كشور كه برخي 
از آنها ساليان متمادي رنگ آب به خود نديده بودند 
آبگيري شده و حتي سرريز شوند. درياچه اروميه نيز 
اين روزها حال خوبي دارد و تراز سطح آب آن نسبت 
به سال آبي گذشته 55 سانتي متر، وسعت درياچه 
517 كيلومترمربع و حجم آب موجود در درياچه يك 
ميليارد و 300 ميليون مترمكعب افزايش داشته است.

تاييد دانشگاه چمران از اقدامات نفت در هورالعظيم 

تك خبر

وعده هاي گازي سعودي ها 
به پاكستان

ايلنا| هياتي از ش��ركت آرامكوي عربس��تان كه 
بزرگ ترين توليدكننده نفت خام جهان است، براي 
رايزني با مسووالن پاكستان درباره انتقال گاز مايع 
طبيعي )ال ان جي( عازم اس��الم آباد شد. به گزارش 
رويترز، »نديم بابر« رييس كارگروه اصالحات انرژي 
پاكستان گفت كه هيات شركت آرامكوي عربستان 
كه از پنج ش��نبه گذشته در اسالم آباد به سر مي برد، 
مذاكرات��ي درباره ذخاي��ر ال ان جي و ف��روش آن را 
آغاز كرده است. وي افزود: »آرامكو عمليات فروش 
ال ان جي را آغاز كرده است و ما در حال رايزني درباره 
تمامي جنبه ه��اي آن از جمله كميت هس��تيم«. 
پاكستان در حال حاضر با بحران انرژي روبرو بوده و 
به همين دليل به ال ان جي نياز دارد. آرامكو در حال 
حاضر ال  ان جي توليد نمي كند و هرگونه فروش آن 
مي تواند نخستين مورد در نوع خود باشد. آرامكو هنوز 

در اين باره اظهارنظري نكرده است.

روبروست. مگر اينكه اين مشكل به سرعت حل شود، در غير 
اين صورت بر فعاليت هاي نفتي تأثير خواهد گذاشت و ليبي 
به زودي قادر نخواهد بود نفت يا گاز توليد كند.شركت »آر 
بي سي كپيتال ماركت« در يادداشتي نوشت: ما انتظار داريم 
تا پايان امسال ميانگين قيمت برنت 75 دالر و وست تگزاس 
اينترمديت 67 دالر باشد. حتي افزايش قيمت ها تحت تأثير 
عوامل ژئوپليتيكي ممكن است باعث شود قيمت ها براي 
فواصل كوتاهي در تابستان امسال از مرز 80 دالر فراتر روند.

پس از اينكه آژانس بين المللي انرژي روز پنج شنبه در گزارش 
ماهانه خود اعالم كرد عوامل تقاضا منعطف مانده اند اما هشدار 
داد كندي رش��د اقتصادي ممكن است تقاضا براي نفت را 
تحليل ببرد، قيمت هاي نفت به ريزش سنگيني تن دادند.

به گفته فيليپ فالين، تحليلگر ارشد بازار در گروه پرايس 

فيوچرز تقاضا براي نف��ت با وجود صحبت ها درباره كندي 
رشد اقتصادي، ركورد شكسته است. آمار صادرات چين كه 
شب گذشته منتشر شد تأييد كرد اقتصاد اين كشور پس از 
آمار ضعيفي كه در زمان تعطيالت سال نو وجود داشت، ثبات 
پيدا كرده است. در اين بين آماري كه از سوي شركت خدمات 
انرژي بيكرهيوز منتشر شد، نشان داد: شمار دكل هاي حفاري 
نفت هفته گذشته با دو حلقه افزايش به 833 حلقه رسيد و 
براي دومين هفته متوالي افزايش يافت.بر اس��اس گزارش 
ماركت واچ، اداره اطالعات انرژي امريكا چهارشنبه گذشته 
اعالم كرده بود توليد نفت اين كشور در هفته منتهي به پنجم 
آوريل تغيير نكرده و 12.2 ميليون بشكه در روز باقي مانده 
است با اين حال ذخاير هفت ميليون بشكه افزايش داشت، اما 

ذخاير بنزين 7.7 ميليون بشكه كاهش پيدا كرد.
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دعوا كردن هم با اصول باشد بهتراست

پيروزي فكر بر عصبانيت

ناتوی عربی به مرحله احتضار رسیده است

نويسنده:  محمود سريع القلم| 
استاد روابط بين الملل|

نزاِع ميان كشورها و افراد ضرورتاً مذموم نيست. آنچه اهميت 
دارد موضوع و گستره نزاع است. اينكه كشوري يا فردي به 
جمع بندي برس��د كه بايد نزاع كند يا تعامل، كنار بيايد يا 
حتي عقب نشيني، مي تواند سرنوشت ساز باشد. ملت ها و 
اش��خاصي كه اين درجه بندي ها را مي آموزند و با حوصله 
آنها را به كار مي گيرند، بهتر از زندگي اس��تفاده مي كنند. 
اگر از اين نويسنده پرسيده شود: مصداق مناسبي براي اين 
موضوع چيست؟ خواهد گفت: چين و شخص چوئن الي 
)Zhou Enlai ،۱۹۷۶-۱۸۹۸ / ۱۲۷۶-۱۳۵۴( . بعضي 
تصور مي كنند معماِر چيِن نوين دنگ شائو پينگ است. در 
حالي كه مطالعه دقيق تر تاريِخ معاصِر چين مشخص مي كند 
كه فكر، ش��خصيت و عملكرد چوئن الي از ۱۹۴۹ )زماِن 
پي��روزي انقالب چين( تا ۱۹۷۶ )زماِن م��رگ او( به مدِت 
۲۷ سال نه تنها مسيِر اقتصادي و سياسي چين را تغيير داد 
بلكه با موقعيِت فعلي چين، مسيِر تحوالت جهاني را رقم زد.

از زماني كه چوئن الي در ۸ ژانويه ۱۹۷۶ )۱۸ دي ۱۳۵۴( 
فوت ك��رده، حدود پانص��د كت��اب، ۵۰۰۰ مقاله علمي و 
چندين مس��تند در مورد او تهيه شده است. چوئن الي در 
۱۷ سالگي براي تحصيالِت دانش��گاهي به ژاپن رفت و در 
آنجا با ماركسيسم آشنا شد. بعد از دو سال عازم فرانسه شد و 
براي ۵ سال از نزديك، تحوالت فرانسه، آلمان و انگلستان را 
مشاهده كرد. وقتي در كانوِن مركزي رهبراِن چين مطالعه 
مي كنيم متوجه مي شويم چوئن الي از دو ويژگي متمايز 

برخوردار است: 
او قبل از آنكه ماركسيس��ت باش��د، دانش آموخته مكتب 
كنفسيوس��ي بود؛ او تنها فردي بود درنخبگان كه تجربه 
مشاهده مستقيم از جهان را داشت. مائو فقط دو بار به سفر 
رفت و در اين دو بار با اس��تالين و خروشچف مالقات كرد. 
در حالي كه مائو از كنفسيوسيس��م بيزار بود و عالقه اي به 
يادگيري اصول و متدولوژي آن نداش��ت و در دوره جواني 
و ميان س��الي به يك فردي با ذهن انتزاعي محض تبديل 
ش��ده بود، چوئن الي دو درس تعيين كننده از بوداييسم و 
كنفسيوس آموخته بود: فهميدن دقيق يك موضوع تنها با 
رجوع به Fact قابل تحقق است واينكه »عمل« بايد در قالب 
»شرايط« باش��د. چوئن الي از اول انقالِب چين، ابتدا وزير 
خارجه و سپس نخس��ت وزير بود و مائو او را در فهِم جهان، 
منحصر به فرد مي دانس��ت زيرا خودش بومي و روستايي 
بود. مائ��و غرق در آرزوه��اي خود بود و ب��ه تعبيِر مترجِم 
انگليس��ي زبانش )Sidney Rottenberg(، اين آرزوها 
و خواس��ته هاي غير واقعي، مستقيم و غير مستقيم باعث 
مرگ ميليون ها چيني شد. شايد از يك منظر بتوان چوئن 
الي كه عماًل نفِر دوِم چين در دوره زعامت مائو بود و ۱۰ ماه 
زودتر از او از دنيا رفت را يكي از تعيين كننده ترين سياست 
مداران قرن گذش��ته قلمداد كرد: او به عنوان وزير خارجه 
و نخس��ت وزير، ۲۷ سال در كنار مائو بود و در عين حال، به 
فكر قدرت و ثروت مّلي چين بود و »مائو زدايي« كرد. هنري 
كيسينجر مي گويد: محك زدِن عملكرد و موفقيت يك وزير 
خارجه با اين شاخص قابل شناس��ايي است كه آنچه او در 
صحنه خارجي انج��ام مي دهد، ابتدا در داخل مورِد اجماع 
هيات حاكمه و افكارِ عمومي قرار گرفته باشد. شايد مهم ترين 
 A World Restored:( واژه در رساله دكتراي كيسينجر
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 )Order( واژه نظم يا سامان )۱۸۱۲-۱۸۲۲ of Peace
باشد. او و چوئن الي هر دو در پي ثبات و نظم و تداوم بودند. 
هر دو بنيان اين ثبات را در داخل مي دانس��تند و اصواًل اين 
يك انديشه اجتماعي-سياسي اروپايي است كه چوئن الي 
به خوبي در اقامِت ۵ ساله خود در غرب اروپا آن را دريافت. 
بنياِن تفكراِت چوئن الي، جلوگيري از تسلط و نفوذ خارجي 
بر چين، قرار نگرفتنش در زيرمجموعه اتحاِد جماهير شوروي 
و اعتبار بين المللي بود. تحقِق اين اهداف، صنعتي شدن و 
قدرت اقتصادي چين بود. سياست خارجي و ديپلماسي حكِم 
جاده صاف كن و غلطك را داشت. چوئن الي بدون آنكه با مائو 
درگير شود و اعتماِد او را از دست دهد، با آرامي، قدم به قدم، 
با حوصله در داخِل منظومه جهان بيني مائو سير مي كرد و 
نيازهاي رواني او براي تمجيد و تأييد را تأمين مي كرد ولي 
در عين حال او را متوجه مي ساخت كه قدرت چين، حزب 
كمونيست و از همه مهم تر، قدرت مائو در سايه مستعد كردن 
محيِط بين المللي، حداقل سازي تضادهاي خارجي، توازِن 
ميان نيروهاي متخاصم و گفت وگوهاي بدون وقفه با همه 
دشمنان است. يكي از ويژگي هاي چوئن الي كه دوست و 
دشمن، داخلي و خارجي و عموم در مورد او مي گويند: ادب، 
تربيت، عفت كالم، نزاكت و اخالقي بودن او بود. در س��نِت 

 Junzi ،كنفسيوسي به اين خصلت كه بسيار تأكيد مي شود
مي گويند و او در چين نماد Junzi است. كيسينجر مي گويد: 
دشمِن نظم و سامان و سيستم، جابه جا شدن مسائل مهم 
با غير مهم است. او مي گويد: »سيماِن نظم و سامان در قابل 
اتكا بودن است«. به همين دليل سياستمداران اروپايي تباِر 
امريكايي، سياس��ت و رفتار اروپايي ها كه از ثباِت به مراتب 
بيشتري نسبت به امريكا برخوردار است را بيشتر مي پسندند. 
برژينسكي در كنفرانسي در سال ۲۰۰۹ انتقادگونه مطرح 
كرد كه سياس��تمداران در امريكا »استراتژيست هاي پاره 
وقت هستند«. چوئن الي در شرايطي كه در مديريت و بدنه 
حزب كمونيست چين، عموما همه شعارهاي ضد امريكايي 
مي دادند، توانس��ت به نوعي آرام آرام اقناع ايجاد كند تا از 
سال ۱۹۵۵ و آغاِز مشاجراِت دو قدرِت كمونيستي چين و 
شوروي، ۱۳۰ مالقات بين سفراي چين و امريكا در لهستان 
را پيش ببرد. او با ۳ اصل توانست ايدئولوژيك ترين افراد را 
قانع كند: كاهش سوء محاسبات، روشن كردن نيات و تبيين 
پيشنهادات. اين مالقات ها ۱۶ سال قبل از مذاكرات رسمي 
چوئن الي با نيكسون و كيسينجر بود. از يك طرف، امريكا در 
مرزهاي جنوبي و شرقي چين در ويتنام، كره و ژاپن حضور 
داشت و از طرفي ديگر شوروي در مرزهاي ۸۰۰۰ كيلومتري 
خود ب��ا چين، يك ميليون نيروي نظامي با موش��ك هاي 

هسته اي رو به شهرهاي چين مستقر كرده بود. 
چوئن الي در سال ۱۹۵۵ در س��فرها و مالقات هاي خود 
به اقصي نقاط جهان، هدِف چين را صنعتي ش��دن و رشد 
اقتصادي اعالم مي كرد و مي گفت كه يك جهان صلح آميز 
مي تواند چنين هدفي را تحقق بخشد. تمام تالش چوئن الي 
اين بود كه در داخل و خارج، همه را نس��بت به پي آمدهاي 
جنگ و تقابل نظامي هشدار دهد. او با ادبياِت آرام، شمرده و 
توأم با اعتماِد به نفس رسمًا مي گفت كه چين در پي جنگ 
با هيچ كشور دور و نزديك نيست. او با آرامش و استدالل و 
دور از نمايش سياسي توانست مائو را متقاعد كند كه براي در 
امان ماندن از يك دشمن نزديك، بايد با يك دشمن دورتر به 
ائتالف و همكاري رسيد. از همين بنيان فكري استفاده كرد 
تا گفت وگو با امريكا را به عنوان ضرورتي براي جابه جا كردن 
تنظيمات ذهِن رهبران كرملين به كار گيرد. كار كردن با 
ذهن و شخصيت مائو، كار سهلي نبود. مردي كه محصور بود. 
جهان را نديده بود، عطِش تمجيد داشت. مانند صدام حسين، 
كسي جرأت نمي كرد حتي در ذهن خود، مائو را نقد كند. او 
ظاهر مي شد و ديگران را توجيه مي كرد كه چگونه مسائل را 
تعريف و تحليل كنند زيرا فقط يك تحليل وجود داشت. همه 
از مطرح كردن داده ها و تحليل هاي نامأنوس با ناخودآگاه مائو، 
پرهيز مي كردند. تمامي سواالت و پاسخ ها از قبل مشخص 
بود. اين تقصير مائو نبود. هر ايده اي كه نقد نشود، درمعرِض 
واكنش هاي متفاوت قرار نگيرد و چكش نخورد، ديگر ايده 
نيست، بلكه جزميت است. چوئن الي در چنين قالبي، منافع 
ملي چين، قدرت ملي چين و هدف اقتصادگرايي را با هزاران 
قدم و طي سال هاي متمادي پيش برد. چوئن الي مي دانست 
كه مهم ترين قدرت چانه زني چين در برابر دشمناِن دور و 
نزديك، قدرت تسليحات هسته اي است كه در سال ۱۹۶۴ 

رسما به وقوع پيوست. در تماِم مدتي كه چين در پي قدرت 
هسته اي بود با جهان، ماليم و آرام تعامل كرد و وقتي آن را 
به دس��ت آورد به روش اتصال يا مرتبط كردِن متغيرها به 
يكديگر متوسل ش��د )Linkage( . در دوره اي كه چين، 
فضاي مذاكرات سياسي در نيمه دوم دهه ۱۹۶۰ را با امريكا 
و ش��وروي فراهم مي كرد، ۱۱ آزمايِش هسته اي انجام داد. 
چوئن الي با جزييات باور نكردني، تحوالِت جهاني را با تيم 
بسيار كوچكي دنبال مي كرد و تاكتيك ها و استراتژي هاي 
خود را در قالِب واقعيات و Fact هاي جهاني تنظيم مي نمود. 
مائو از اينكه تحليل ها و محاس��بات چوئن الي به جايگاه 
او لطمه اي وارد نمي كرد و به تدريج مس��ائل داخلي را نيز 
مساعدت مي بخشيد، خرسند بود و از او حمايت مي كرد. 
چوئن الي از فقر مردم چين و توانايي كشور كوچكي مانند 
ژاپن در تحميل خواسته هاي خود به چيني ها به شدت رنج 
مي برد و با هدِف اجماع در داخل و صلح در خارج، به دنبال 
ايجاد شرايطي بود تا چين را به قدرتمندي اقتصادي برساند. 
ديپلماسي و سياس��ت خارجي براي او برگرفته از رهيافت 
Lloyd George نخست وزير بريتانيا به معناي چانه زدن 
و خريد كاال به قيمت مناسب بود. سياست خارجي براي او 
هدف نبود بلكه افق و تمركز اقدامات او براي داخل و قدرتمند 

كردن داخل بود كه هم اكنون پس از نيم قرن قابل استناد 
است. عملكرد چوئن الي ش��اهدي بر يكي از دقيق ترين 
تعاريف قدرت است: كشوري قدرت دارد كه بتواند دستور 
كار محيط بيروني و اگر توانست جهاني را تنظيم كند؛ امري 
كه امروز چين حداقل در امور تج��اري، توليدي، فناوري، 
مالي و سرمايه گذاري مي تواند انجام دهد و روسيه از چنين 
تواني محروم است. چوئن الي از خود مي پرسيد: چرا چين 
كه زماني امپراتوري قدرتمندي بود، چنين اسير فئوداليسم 
داخلي و نفوذ خارجي شده است؟ دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ 
در تغييِر افكار به سوي انقالب چين و ايجاد انسجام سياسي 
تعيين كننده بودند. John Dewey كه از يكم تا ۱۹ ماه 
مه ۱۹۱۹ در دانش��گا هاي چين پيرامون »فلسفه عملي« 
سخنراني كرد، معتقد بود تا افكارِ چيني ها تغيير نيابند، چين 
متحول نخواهد شد. يكي از انديشمنداني كه در شكل گيري 

 Wang افكار چوئن الي اثر گذاش��ت، فيلس��وف چيني
 Ming ۱۶۹۲-۱۶۱۹( بود كه سقوِط امپراتوري( Fuzhi
)۱۶۴۴-۱۳۶۸( را ناشي از آن دانست كه رهبران امپراتوري از 
فهِم واقعيت ها عاجز ماندند و در عمارت هاي ذهني كه خود بنا 
كرده بودند در نهايت مدفون شدند. چوئن الي چه در نسبت 
اس��تداللي و رواني خود با مائو و چه در فرايند اجماع سازي 
درون حزبي، تالش هاي موفقيت آميزي داشت تا اثبات كند 
كه اگر چيني ها افكار خود را تغيير ندهند و درك عيني از 
جهان نداشته باشند، به حاكميت و استقالل دست نخواهند 
يافت و از نفوذ خارجي رها نخواهند شد. جهان، جهان رقابتي 
است و اگر كشوري در داخل قوي نشود، نمي تواند در خارج 
قوي عمل كند. قوي شدن در داخل براي چوئن الي، قدرت 
توليدي، مالي و فناوري بود. اين نويسنده حدود بيست سال 
پيش با يك محقق چيني آشنا شد و در حين مباحث علمي 
متوجه شد كه فرِد چيني، فقط و فقط متخصص تحوالت 
سال ۱۹۵۰ )يكسال پس از انقالب( است. محقق چيني گفت 
كه در رابطه با آن يك سال، پنج كتاب تأليف كرده است. هدف 
از اين نكته، اشاره به حجم و گستردگي و پيچيدگي مسائل 
چين اس��ت. چوئن الي چه در ۲۵ سال فعاليت سياسي و 
تش��كيالتي قبل از انقالب و چه ۲۷ سال وزارت و نخست 
وزيري پس از انقالب، به ق��دري با حوصله، دقت، آرامش، 
دورانديشي، تعامل، ادب، واكنشي نبودن، صبر و آمادگي 
براي فهم موضوعات و تضادها عمل كرد كه مسير چين و 
بلكه جهان را تغيير داد. هامر شولد، سياست مداِر سوئدي كه 
دبيركل سازمان ملل از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ بود، در مورد او 
گفته بود: قدري تحقير آميز است اگر بگويم كه چوئن الي 
يك مغز فرا انساني دارد و من بهتر از او در سياست خارجي 
نديده ام. همينطور كيسينجر گفته است: مائو در جلسات 
متكلم وحده ب��ود ولي چوئن الي مي گذاش��ت همه نظر 
دهند. مائو در پي حذف مخالفين خود بود ولي چوئن الي 
مي خواست آنها را اقناع كند. مائو زبان تلخي داشت ولي چوئن 
الي با كلماتش نفوذ مي كرد. مائو خيلي حاالت فيلسوفانه 
داشت، ولي چوئن الي خود را مذاكره كننده مي دانست. مائو 
مي خواست تاريخ را سرعت بخشد، ولي چوئن الي به دنبال 
بهره برداري از اوضاع فعلي بود. در آخر كيسينجر مي گويد او 
يكي از دو يا سه نفري است كه مرا به شدت تحت تأثير قرار 
داده اند. نيكسون كه بعد از رياست جمهوري اش ۱۰ كتاب 
نوشت و انرژي كاري در مقياس كهكشان ها داشت، در مورد 
چوئن الي معتقد بود كه بدون ابعاد پيچيده رواني و دقت 
بحث و فهم او، عادي سازي و به سرانجام رساندن مذاكرات 

چين و امريكا امكان پذير نبود.
چوئن الي چند ويژگي بارز داش��ت كه در سياستمداران 

امروزي به ندرت ديده مي شود: 
۱- او هيچ وقت در صحبت كردن و مذاكره عصباني نمي شد 
زيرا آن را نشانه عدم اعتماد به نفس، ضعف هاي انباشته شده 
دروني و نداشتن افِق درازمدت مي دانست. او اعتقاد داشت 
بايد واقعيت را پذيرفت و به نحو احس��ن از آن بهره جست؛ 
آموزه اي كنفسيوس��ي كه بس��يار به درد سياست ورزي 
مي خورد. داشتن آرزوهاي بلند و دست نيافتني، وقت تلف 

كردن است. فهميدن آنچه هم اكنون جاري است، خود هنر 
تعيين كننده اي است. عصبانيت، انعكاس ضعف است. خلق 
و خوي تند در سياست نشانه بي برنامگي است. وقتي فردي 
عصباني باشد، توان انتخاب واژگان دقيق و اثرگذار در صحبت 
كردن را از دست مي دهد. چوئن الي عصباني نمي شد، حذف 
نمي كرد و چون فكر مي كرد در سياست منافع و افكار بالذات 
متفاوت و متضاد هستند، بايد با روش همپوشاني حركت 
كرد تا تخطئ��ه افكار و حذف. او ه��م در داخل اين روش را 
پيش گرفت و هم در خارج. دنگ ش��ائو پينگ كه به نوعي 
شاگرد چوئن الي محسوب مي شود با ظرافت هاي خاِص 
خودش تالش مي كرد به همه بگويد الگوي ما مائو نيست، 
بلكه چوئن الي با ادِب، آراِم، ماليِم، فكوِر، با حوصله، مدني 

و جذب كننده است.
۲- ب��ر خالف مائو كه جهان را نديده ب��ود، چوئن الي، آدم 
ديده بود. قدرت مقايسه داشت. غرق در ذهن و درون خود 
نبود. نياز به تمجيد را با آموزه هاي كنفسيوسي از خود دور 
كرده بود. او آموخته بود ميان سكوت و فعاليت، وقت شناس 
باشد. آدم ديدن مي تواند زندگي آدمي را دگرگون كند. اگر 
اطرافياِن يك مجري، كم و بيش افراد يكساني باشند، فكر و 
نقد و تأمل و تغيير تعطيل مي شوند. آدمي بايد تشنه ديدِن 
چند نفِر درست و حس��ابي در هر هفته باشد تا رشد كند. 
عموم اشتباهات فردي و غيرفردي ناشي از اين است كه يك 
ذهنيت، بدون آنكه محك بخورد اجرا مي شود. مهم ترين 
خاصيِت دموكراسي اين است كه نمي گذارد تنها يك ذهنيت 
در يك جامعه حاكم شود. چون چوئن الي آدم ديده بود و 
مرتب آدم مي ديد و »در معرِض انديشه هاي مختلف« بود، با 
وجود كار در يك نظام ديكتاتوري، پلوراليست بود و با ذهن 
باز و متكثر به دنبال تحليل و راه حل مي رفت. مزيِت جامعه باز 
اين است كه تعداد اشتباهات را كاهش مي دهد. امريكايي ها 
نام مالقات هاي محرمانه كيسينجر و چوئن الي را كه از طريق 
پروازهاي پاكستان به چين انجام مي شد، Polo ناميدند كه 
برگرفته از ناِم جهانگرِد ايتاليايي Marco Polo بود كه با 
شرايِط محدود و غيِر قابِل تصوِر قرن سيزدهم حتي به چين 

هم سفر كرده بود تا بياموزد و تغيير كند )۱۲۵۴-۱۳۲۴( .
۳– اگر مديري باهوش باش��د مي گوييم بر خود و برنامه ها 
و عملكرد خود دقت دارد و مسلط است. اما اگر چند درجه 
جلوتر بروي��م، مي گوييم نه تنها اين مدير باهوش اس��ت 
بلكه »پ��ي آمد« آنچه كه مي گويد و عمل مي كند را دقيق 
مي س��نجد. اين تفاوت ميان دو واژه است: اينكه به كسي 
بگوييم ش��ما »دروغگو« هستيد يا بگوييم شما »راستگو 
نيس��تيد«. اثرگذاري رواني و پي آم��ِد رواني اين دو جمله 
بسيار وسيع است. درك »پي آمد«، يك توانايي روانشناسانه 
منحصِر به فرد است. همين ويژگي شايد باعث شد بريتانيا 
دو قرن بر جهان حكمراني كند. يك دانشگاهي انگليسي 
روزي به اين نويسنده گفت: من نمي دانم چرا اين امريكايي ها 
دنبال گسترِش دموكراسي هستند. مگر راحت است كه همه 
دموكراتيك شوند؟ شاهكار چوئن الي اين بود كه هر جمله 
خطاب به شوروي، ژاپن، امريكا و اروپايي ها را ده ها بار مرور 
مي كرد و سپس بيان مي نمود و اين مرور شامل بررسي پي 

آمدهاي استنباطي و دريافتي مخاطبان نيز مي شد.
۴- چوئ��ن الي مهم تري��ن كار ديپلماس��ي را ايجاد 
رفتارهاي با ثبات مي دانس��ت. او ب��ا صبر و حوصله به 
دنبال اين نوع روابط، با دوس��ت و دش��من چين بود. 
امريكا و شوروي هر دو به دنبال انزواي چين و بي اهميت 
دانستن )Irrelevance( اين كشوردر روابط جهاني 
بودند. چوئن الي مي خواست حتي خصومِت ميان چين 
و شوروي را ضابطه مند كند. به همين دليل مذاكراِت 
دايمي با امريكا و شوروي را مفيد مي دانست تا قاعده 
 Fixed مندي تحقق يابد. اين قاعده مندي ها ابدي و
نيستند و مراقبت مي خواهند. نكته كانوني در عملكرد 
و نظام فكري چوئن الي، قدرتمند كردن، ثبات سياسي، 
رش��د اقتصادي و امنيت ملي چين بود. هدف تغيير 

محيط خارجي نبود. تمام اهتمام ها براي اندرون بود.
مي��راث چوئ��ن الي ش��ايد ش��اهِد ديگ��ري ب��ر 
اين ضرب المثل اروپايي است كه: شخصيت سرنوشت ساز 
است )Character is destiny( . بدون شخصيِت آرام 
و غير عصباني و سنجيده نمي توان افكار خوب و منطقي را 
به كار بست. چوئن الي يك دشمن را متعادل كرد )شوروي(، 
با ديگري دوست شد تا از آن بهره گيرد )امريكا( . سومي در 
همسايگي را هم سرجاي خودش نشاند )ژاپن(. دعوا كردن 
هم با اصول باشد بهتراست. يك ضرب المثل چيني مي گويد: 
به دنبال انتقام گيري از دش��من نباش��يد. كن��ار رودخانه 

بنشينيد. آب، جسد او را مي آورد.
منبع: وبسايت دكتر سريع القلم

تحليلگر مسايل منطقه با بيان اينکه سياست های اردن و 
مصر درباره محور آمريکا و متحدانش در خليج فارس تغيير 
کرده، درباره خروج قاهره از »ناتوی عربی« نوشت که اين 
ائتالف که اساسا بر پايه فرقه گرايی برای فرو بردن منطقه 
در جنگ های مذهبی به نفع اس��رائيل است، به »مرحله 
احتضار« رسيده و چه بسا تنها اعضای آن عربستان و بحرين 
و شايد امارات باشند. »عبدالباری عطوان« در اين مطلب 
که در روزنامه »رأی اليوم« منتشر شد، افزود: »عبدالفتاح 
السيسی« رئيس جمهوری مصر بتازگی دو سيلی به آمريکا 
زد، نخس��ت اينکه تصميم گرفته تا به ائتالف اقتصادی 
و امنيتی خاورميانه موس��وم به ناتوی عربی که هدف آن 
مواجهه با نفوذ ايران در منطقه است، نپيوندد و دوم اينکه 
قاهره قصد دارد تا از روس��يه جنگنده های »سوخو ۳۵ « 
پيشرفته برای جايگزينی جنگنده های »اف ۱۶« و »اف 
۳۵« آمريکايی خريداری کند. خبرگزاری »رويترز« به نقل 
از چهار منبع مصری گزارش داد که دولت قاهره به آمريکا 
اعالم کرد که نماينده ای به نشس��ت ناتوی عربی که روز 
يکشنبه )فردا( در رياض برگزار می شود، نخواهد فرستاد. 
رويترز از داليل اين عقب نشينی قاهره، بی اطمينانی دولت 
مصر به احتمال پيروزی »دونالد ترامپ« رئيس جمهوری 
آمريکا در دوره دوم رياست جمهوری بعنوان کسی که طرح 

ناتوی عربی را دنبال می کن��د، ذکر کرد و افزود که قاهره 
ترجيح می دهد تنش های اين کشور با ايران افزايش نيابد 
و وارد يک جنگ فرقه ای با تحريک آمريکا و عربستان نشود.  
عطوان اضافه کرد که نشس��ت سه جانبه ای غيرمنتظره 
در قاهره ب��ا حضور »عب��داهلل دوم« ش��اه اردن و» عادل 
عبدالمهدی« نخست وزير عراق در کنار السيسی اين نظريه 
درباره تغيير رويکرد مصر را تقويت می کند و نشان می دهد 
که عراق دروازه اصلی غير مستقيم به سمت تهران است. 
وی ياد آور شد که منابع عربی به رای اليوم گزارش دادند که 
عبداهلل دوم نيز برای پيوستن به اين ائتالف مطمئن نيست 
و تصميم قاطع نگرفته که چند دلي��ل دارد و مهم ترين 
داليل آن تعامل از باال به پايين عربستان و کشورهای حاشيه 
خليج فارس با امان ، توقف کمک ها به اين کشور ، حمايت 
از »معامله قرن« به اعتبار اردن، متزلزل کردن هويت اردن 
در اتحاديه عرب ، جدا کردن جزئی از اراضی اين کش��ور و 
سرازير شدن ميليون ها آواره فلسطينی به اردن است که 
اين کشور را تبديل به وطن جايگزين می کند. همچنين 
دور شدن کشورش از جريان عادی سازی روابط کشورهای 
حاش��يه خليج فارس با تل آويو از ديگر داليل عدم تمايل 
اردن به حضور در ناتوی عربی است.  وی افزود که »سلمان 
بن عبدالعزيز« شاه سعودی اخيرا در ديدارش با شخصيت 

های اردنی و فلسطينی از قيموميت اردن بر اماکن مقدس 
در قدس اش��غالی حمايت کرد و گزارش ها در باره تالش 
رياض برای تحميل قيموميت خود بر مقدسات اسالمی در 
قدس به جای خاندان هاشمی اردن را رد کرد تا از نگرانی 

هاي امان در اين زمينه بکاهد.
عطوان تصريح کرد که به نظر نمی رس��د که اين سخنان 
خيال اردن را آس��وده سازد و حالت تنشی که در روابط دو 
کشور به اين دليل وجود دارد را از بين ببرد، چرا که حاکم 
فعلی در رياض »محمد بن سلمان« وليعهد سعودی است 
که از حاميان معامله قرن به دليل دوستی قوی با مهندس 
اين طرح يعنی »جراد کوشنر« داماد و مشاور ترامپ است 
که س��خنان ملک س��لمان مورد تاييد وی نخواهد بود و 
عملی نخواهد ش��د و آنچه به امان گفته می شود تنها از 

روی تعارف است.
اين تحليلگر نوشت: نزديکی اردن و ترکيه و نيز اردن و عراق 
در باالترين سطوح اين را القا می کند که امان گزينه های 
سابق خود در ائتالف با کشورهای حاشيه خليج فارس را 
دنبال نمی کند و به دنبال افق های جديد است و سياست 
هايی را دنبال می کند که بيشتر با ديدگاه اقشار مردم آن 
و خواسته های آنها سازگار است، حتی سياست باز نسبت 
به ايران يا سوريه. بعيد نيست که يک روز چه بسا در آينده 

نزديک ش��اهد تصميم اردن برای گش��ودن مقبره های 
ش��يعيان در »الکرک« برای زائران ايرانی از جمله ضريح 
»جعفر طّيار« باشيم. وی افزود: السيسی به آنچه از حمايت 
مالی کشورهای حاشيه خليج فارس نياز داشت )نزديک به 
۵۰ ميليارد دالر(، دست يافته و قصد دارد سياست هايی 
را در جهت اس��تقالل بيشتر از کش��ورهای اين منطقه و 
آمريکا در پيش گيرد و نمی خواهد که شاهد تکرار صحنه 
های الجزاير و سودان در مصر باشد. عطوان اضافه کرد که 
بازگشت مصر به سمت روسيه برای تجهيز ارتش اين کشور 
دو دليل اصلی دارد: نخست سالح روسيه بسيار پيشرفته 
بوده و خريد آنها به هيچ ش��رط سياس��ی ندارد و برخی 
تجهيزات همانند تجهيزات نظامی آمريکا به دليل رعايت 
حال اسرائيل از آن برداشته نشده و دوم سالح های روسی 
کم هزينه تر و شرايط پرداخت آن مقرون به صرفه تر است. 
وی افزود که ترامپ رئيس جهموری آمريکا که شاهد هجوم 
مشتريان سالح کشورش به سمت مسکو بخصوص برای 
خريد سامانه موشکی »اس ۴۰۰ « است، حاال خشمگين 
ش��ده و مصر و ترکيه را تهديد به تحريم می کند، اما اين 
تهديدها چه تأثيری دارد، آيا می خواهد کمک های مالی 
آمريکا به ارزش يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر در س��ال 
را قطع کند، در حالی که بيشتر آن به جيب شرکت های 

تسليحات آمريکايی می رفت. اين درحالی است که روسيه 
نيز می تواند اين کمک ها را برای قاهره تامين کند و مصر را 

از زنجير اسارت آمريکا رها سازد.
جنگنده روسی سوخو ۳۵ که مصر قصد خريد آن را دارد 
پيشرفته ترين جنگنده در جهان است که موشک های هوا 
به هوا و هوا به زمين را حمل کرده و سرعت آن به ۲ هزار و 
۴۰۰ کيلومتر در ساعت می رسد که دو برابر سرعت صوت 
است و در مسافت ۳هزار و ۶۰۰ کيلومتری پرواز می کند 
بدون اينکه به س��وختگيری نياز داشته باشد، در نتيجه 
مصر از اين فرصت درحالی که از ش��مال توسط اسرائيل 
و از جنوب توسط اتيوپی به دليل خطرات سد »النهضة« 
تهديد می ش��ود، اس��تفاده می کند. عطوان نوش��ت که 
خروج مصر از ناتوی عربی اگر واقعا اجرايی شود، تصميم 
راهبردی شجاعانه ای است که قاهره را از بندگی آمريکا و 
کشورهای خليج فارس نجات می دهد و استقالل و عزت 
آن را بازخواه��د گرداند و چه بس��ا مقدمه ای برای تغيير 
سياست های آن در ادامه همکاری با دولت اشغالگر اسرائيل 
در س��يناء که خواست بسياری است، باشد. بخصوص که 
اگر دولت مصر اين تغيير را با رويکرد باز سياسی و احترام 
به حقوق بشر و دوری کردن از سياست های سرکوبگرانه 

نسبت به تشکل های سياسی مختلف مصری همراه کند.
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سقوط عمرالبشیر و فرجام 
حكومت نظامیان در سودان

مردم س��ودان به دنبال بركناري عمرحسن البشير 
و اعالم تشكيل شوراي انتقالي نظامي از سوي وزير 
دفاع اين كشور، حضور عناصر حاكميت كنوني در 
راس قدرت را برنمي تابند و خواستار دگرگوني هاي 

دموكراتيك در اين كشور هستند.
نگاهي به رسانه هاي عربي عمال نشان مي دهد كه افكار 
 عمومي عرب زبان ها به قيام سودان چه نظري دارند.

به گزارش ايرنا، روزنامه راي اليوم چاپ لندن با اشاره 
به تحوالت سودان نوشت: انقالب هاي بهار عربي بار 
ديگر با قدرت آغاز شد و عمر البشير رييس جمهوري 
سودان را سرنگون كرد. خوش بيني درباره پايان دادن 
به دوران ديكتاتورها در شرايطي است كه صحنه هاي 
سياسي آبستن تحوالت دراماتيكي است و احتمال 
رقم خوردن آشوب وجود دارد. پس از انتشار اخباري 
درباره سرنگوني عمر البش��ير در سودان و بازگشت 
بهار عربي به منطقه با قدرت بيش��تر، س��وال هاي 
بسياري درباره سرنوش��ت منطقه پرآشوب مطرح 
مي ش��ود. س��وال هايي با اين محتوا كه آيا بار ديگر 
پس از ۸ سال خشكسالي بهار عربي آغاز شده است 
و زمان رهايي از ديكتاتورهاي عربي كه مدت ها است 
بر مقدرات كشورها چنبره زده اند، فرا رسيده است. 
آيا اين انقالب هاي عربي در كمين ديگر كشورهاي 
عربي هم هس��تند يا اينكه مردم با سرنگوني برخي 
 از ديكتاتورها به خانه هاي خود برخواهند گشت؟ 

كمال حبيب تحليلگر مصري به روزنامه راي اليوم 
گفت: آنچه در س��ودان رخ داد يك كودتاي نظامي 
عليه بشير و حكومت وي بود. ارتش سودان تلويزيون 
اين كش��ور را در اختيار گرفته و بطور گس��ترده در 
خيابان هاي اين كشور مستقر است. لحظه سرنگوني 
اين ديكتاتور فرح بخش است. او همه چيزي را براي 
ادامه حضور خ��ود در قدرت ب��ه كار گرفت و مردم 
كش��ور خود را فقير كرد و س��بب تجزيه س��ودان و 
تحريم اين كشور شد. او از دين به عنوان ابزاري براي 
سركوب مردم و جوانان استفاده كرد. از اين رو، مردم 
س��ودان براي برپايي نظام حكومتي دموكراتيك با 
اخالق و منش انس��اني دس��ت به تظاهرات زدند تا 
كرام��ت و آزادي را براي مردم اين كش��ور به ارمغان 
آورد. اكنون با س��رنگوني اين ديكتات��ور اراده مردم 
سودان پيروز ش��ده است. همچنين روزنامه الشرق 
االوسط عربستان در گزارشي به قلم سمير عطااهلل 
نوش��ت: بش��ير از تجربه الجزاير و ديگ��ر انقالب ها 
درس عب��رت نكرد. او نش��ان داد كه مردم س��ودان 
 را نش��ناخته و تنها به فكر منافع خود بوده اس��ت.

روزنامه العربي الجديد چاپ لن��دن در اين زمينه از 
قول ساطع الحاج سخنگوي رسمي نيروهاي ملي 
نوشت: مطالبات مردم انقالبي سودان بسيار آشكار 
است. آنان خواستار سقوط نظام البشير و جايگزيني 
يك دولت مدني هستند. هر گونه تالش براي ناديده 
گرفتن خواسته هاي مردم سودان و دستاوردهاي آنان 
سبب خواهد شد كه مردم با ادامه اعتراض هاي خود 
براي تشكيل دولت مدني تالش كنند. از سوي ديگر، 
روزنامه االخبار لبنان در گزارشي به قلم جواد االمين 
نوشت: ارتش س��ودان از درخواست مخالفان براي 
يكسره كردن امور عليه نظام عمر البشير سوءاستفاده 
كرد و با كودتا عليه بشير هم او را سرنگون كرد و هم 
براي از بين ب��ردن انقالب مردمي تالش كرد. ارتش 
به جاي تش��كيل ش��وراي مدني براي اداره امور در 
مرحله انتقالي، حكومت نظامي را بر مردم تحميل 
مي كند. اين موضوع سناريوهايي را به دنبال خواهد 
داشت كه كم هزينه ترين آن ادامه بحران سياسي و 
پرهزينه ترين آن حاكميت سالح هايي است كه در 
مناطق مختلف اين كشور پراكنده شده است. كودتاي 
ارتش آرمان هاي مردم سودان را كه خواهان انتقال 
دموكراتيك هستند، برآورده نكرده است. عوض بن 
عوف وزير دفاع همزمان كودتا عليه بشير و مردم را 
پيش مي برد. او با اعالم حالت فوق العاده و تعطيل قانون 
اساس��ي و منحل كردن نهادهاي رياست جمهوري 
و نخست وزيري و اعالم ش��وراي نظامي انتقالي در 
مسير حكومت نظامي پيش مي رود. روزنامه القدس 
العربي چاپ لندن نوش��ت: اگرچه سرنگوني بشير 
هدف بزرگي بود كه مردم س��ودان براي رس��يدن 
به آن بهاي س��نگيني پرداختند، اما رهبري كودتا 
توسط عوض به عوف جنجال برانگيز است. او معاون 
بشير و وابسته به نهاد نظامي امنيتي و سياسي است 
 كه مردم سودان عليه آن دس��ت به انقالب زده اند. 

روزنامه القدس العربي آورد: راه حل هايي كه بن عوف 
در اعالميه كودتاي خود مطرح كرده بطور آشكار نشان 
مي دهد كه وي و گروهي از افسران بلندپايه به دنبال 
تثبيت حكومت نظامي تازه اي هستند كه معموال پس 
از كودتاهاي نظامي آغاز مي شود. روزنامه العرب چاپ 
لندن در گزارشي با عنوان »بشير سقوط كرد اما نظام 
او باقي است« نوشت: اگر نظام ايدئولوژي در سودان 
هم همزمان با سقوط بشير سقوط مي كرد و ارتش از 
دستاورد واقعي مردم دفاع مي كرد مي توان نسبت به 
سقوط بشير خوش بين بود. اما امور طبق اين رويكرد 
پيش نرفت. هيچ قدرتي در سودان نمي تواند ارتش 
سودان را كنار زند يا حركت آن را زير كنترل در آورد. 
مردم و مخالفان از چنين قدرتي برخوردار نيستند. 
مردم و مخالفان براي وارد شدن به درگيري با ارتش 
كه پيامدهاي آن قابل پيش بيني نيست تمايلي ندارند. 
اين يكي از بزرگ ترين چالش هايي است كه جنبش 
مردم سودان كه سقوط بشير را به دنبال داشته است با 
آن روبرو است. “اگرچه نظام بشير سقوط كرده است 
اما بخش بزرگي از ابزارهاي نظام وي هنوز هم باقي 
است. جايگزين سياسي مناسب و آماده اي براي اداره 
امور وجود ندارد. اين موضوع بهانه اي دست ارتش داده 
است كه به ادعاي حفظ ميهن و شهروندان امور را در 
كنترل داشته باشد. اعتراض هايي كه سقوط بشير را 
به دنبال داشته است نتوانسته ارزش هاي فرهنگي 
و اجتماعي را كه در نتيجه سركوب و استبداد نظام 
ايدئولوژي فراگير در سودان حاكم شده است از بين 
ببرد. اين ارزش ها تغييرات عظيمي را در شيوه تفكر 
مردم سودان به وجود آورده است و سبب نفوذ جريان 

اخوان المسلمين در جامعه سودان شده است.

   مي�راث چوئ�ن الي 
شايد ش�اهِد ديگري بر 
اين ضرب المثل اروپايي 
اس�ت ك�ه: ش�خصيت 
سرنوش�ت س�از است. 
بدون ش�خصيِت آرام و 

غير عصباني و سنجيده نمي توان افكار خوب و 
منطقي را به كار بست. چوئن الي يك دشمن را 
متعادل كرد )شوروي(، با ديگري دوست شد تا 
از آن بهره گيرد )امريكا( . سومي در همسايگي 
را هم س�رجاي خودش نش�اند )ژاپن( . دعوا 

كردن هم با اصول باشد بهتراست

برش



يادداشت 9 بانك وبيمه

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

نوسانبازارارزدركنترلبازارساز

دالر و سكه در سير نزولي

كاربردهاي هوش مصنوعي در »فين تك« و صنايع مالي

گروه بانك وبيمه |احسان شمشيري|
 روز شنبه 24 فروردين ماه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا 
به 12 هزار و 990 تومان و ي��ورو به 14 هزار و 990 تومان 
رسيد و بدين ترتيب نرخ دالر سامانه سنا در كانال 12 هزار 
تومان قرار گرفت. در ب��ازار آزاد نيز نرخ فروش دالر نقدي 
13580 تومان و در صرافي هاي مجاز بانكي 13740 تومان 
بود كه نسبت به نرخ باالي 14 هزار تومان اوايل هفته قبل 
كاهش قابل توجهي نشان مي دهد. كارشناسان دليل عمده 
اين كاهش نرخ ها را موضوع استفاده از ذخاير صندوق توسعه 
ملي براي كمك به مناطق سيل زده اعالم كرده اند كه باعث 
خواهد ش��د چند ميليارد دالر ارز در بازار فروخته شود و 
ريال حاصل از آن براي مناطق سيل زده به كار گرفته شود. 
به گزارش »تعادل«، سامانه سنا ميانگين نرخ ارز معامله شده 
در روز پنج شنبه را براي دالر 13 هزار 878 تومان، يورو 15 
هزار و 624 تومان و پون��د به 17 هزار و 561 تومان، درهم 

3766، يوآن 2167 و لير تركيه 2546 تومان اعالم شد.
با آغاز به كار صرافي هاي بانكي در روز شنبه 24 فروردين 
1398 قيمت هر دالر امريكا براي خريد 13640 تومان و 
براي فروش 13740 تومان است. همچنين نرخ هر يورو 
براي خري��د 15440 تومان و براي فروش 15540 تومان 
اس��ت. در بازار آزاد نيز در ساعات صبح شنبه، دالر امريكا 
13830، يورو اروپا 15700، پوند انگليس 17963، درهم 

امارات 3770، لير تركيه 2381 تومان دادو ستد شد. 
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
شنبه اعالم كرد كه براس��اس آن نرخ 16 ارز از جمله يورو 
نسبت به روز پنجش��نبه افزايش و قيمت 20 واحد پولي 
ديگر مانن��د پوند كاهش يافت. نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. هر دالر امريكا 42 هزار ريال، هر پوند انگليس با 
116 ريال كاهش نس��بت به پنج شنبه گذشته 54 هزار و 
903 ريال و هر يورو نيز با 153 ريال رش��د 47 هزار و 516 

ريال ارزش گذاري شد.

  دالر و سكه در سير نزولي
برخي كارشناس��ان و فعاالن بازار معتقدند كه با استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملي براي كمك به سيل زدگان 
و فروش آن در بازار، باعث افزايش عرضه ارز خواهد ش��د 
و ممكن است س��بب كاهش قيمت ارز شود، اما به گفته 
رييس  كل بانك مركزي، اين بانك بيش از هرچيز بر حفظ 

ثبات در بازار ارز تاكيد دارد.
دالر در معامالت ش��نبه در ادامه مسير نزولي به 13700 
تومان و سكه به كمتر از 4ميليون و 700 هزار رسيده است. 
نرخ دالر مسير نزولي را از آغاز معامالت در پيش گرفته است. 
پس از مايوس شدن دالالن از داغ كردن نرخ دالر به دنبال 
جو رواني هفته گذشته و عقب نشيني دالر از سطح 14 هزار 
تومان در روزهاي پايان هفته گذشته، دالر سرعت بيشتري 

را در مسير نزولي در پيش گرفته است. 
در اين خصوص رييس بانك مركزي در پست اينستاگرامي 
بار ديگر بر اجراي عمليات بازار باز در اقتصاد كشور تاكيد كرد. 
عالوه بر اين همتي بر لزوم برداشت از منابع ارزي صندوق 

توسعه ملي براي جبران خسارت هاي سيل تاكيد كرد. 
همت��ي افزود به منظور تامين ريال م��ورد نياز در مناطق 
سيل زده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي ثبات سازي 
در بازار استفاده خواهد كرد. اين موارد در كنار تخليه شوك 
رواني هفته گذش��ته در نزول نرخ دالر موثر بوده اس��ت.با 
افزايش نوسانات ارزي در روزهاي گذشته، بانك مركزي 
حتي روز جمعه 23 فروردين ماه نيز صرافي هاي بانكي را 

مكلف به خريد و فروش ارز كرد؛ ساعات كار روزانه صرافي ها 
نيز تا 18 عصر هر روز افزايش يافته است.

در جريان معامالت بازار آزاد تهران روز شنبه، 24 فروردين 
ماه، قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 4 
ميليون و 725 هزارتومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم 4 ميليون و 550 هزارتومان، نيم سكه دو ميليون 
و 650 هزارتومان، ربع سكه يك ميليون و 720 هزارتومان و 
سكه گرمي 930 هزارتومان بود..همچنين قيمت هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني 1290 دالر و 50 س��نت و هر گرم 
طالي 18 عيار 430 هزار و 535 تومان و مظنه مثقال 17 

عيار 1 ميليون و 857 هزار تومان معامله شد. 

  نوسان  بازار ارز در كنترل بازارساز
اگرچه در روزهاي ابتدايي هفته گذش��ته نرخ دالر از مرز 
14 هزار تومان عبور كرد اما با تدابير بازارساز نرخ مجددا به 
محدود 13 هزارتومان بازگشت و انتظار مي رود نوسانات در 

همين كانال تداوم يابد.
طي روزهاي ابتدايي هفته گذشته قيمت انواع ارز در بازار 
مجدد با نوسانات افزايشي مواجه شد و در مقاطعي از روز نيز 
نرخ از مرز 14 هزار تومان عبور كرد يعني همان خط قرمزي 
كه به نظر مي رسد مجموعه سياست هاي بانك مركزي براي 

بازار ارز آن را نشانه گرفته است.
در واق��ع پس از التهابات ارزي س��ال گذش��ته و برقراري 
آرامش نسبي در نيمه دوم سال، بانك مركزي دامنه نوسان 
مشخصي را براي قيمت ارز در نظر گرفته و با حضور فعال در 
بازار تالش كرده تا ضمن جلوگيري از بروز نوسان شديد در 
نرخ، ثباتي نسبي را در بازار حكمفرما كند. كه اين ثبات در 

آغاز سال نو ميالدي و پايان سال شمسي برقرار بود.
در عين حال برخي تالش كردند آرامش و ثبات نسبي بازار 
را در روزهاي ابتدايي س��ال 98 با تصور اينكه صرافي هاي 
بانكي در تعطيالت رس��مي، غيرفعال خواهند بود، بر هم 
زده و مقدمات يك جهش قيمت را فراهم كنند اما بازارساز 
با مجموعه تدابيري از جمله فعال كردن صرافي هاي بانكي 
در تعطيالت رس��مي نوروز و تالش براي تأمين نياز ارزي 
واقعي جامعه در اين مقطع از سال و افزايش ساعات كاري 
صرافي ها و همچنين دخالت هاي ميداني در بازار از سوي 
ديگر نرخ را كنترل و در همان دامنه تعيين شده مديريت 
كرد. طي هفته گذشته كه اولين هفته كاري بازارها پس از 
اتمام تعطيالت نوروزي بود، نرخ ارز به برخي داليل از جمله 
تغيير نرخ و كارمزد حواله درهم رو به افزايش گذاشت و يكي، 
دو روز نرخ افزايش يافت اما اكنون اين قيمت ها به روال عادي 
بازگشته و در محدود مشخص بانك مركزي نوسان مي كند.

هفته گذشته بانك مركزي با صدور بخشنامه اي در سنا به 
عنوان سامانه جامع ارزي صرافي ها شرايطي را فراهم نمود 
تا صرافي هاي بانكي بتوانند درهم در اختيار خود را در دوبي 
و صرافي هاي خارج از كشور در اختيار كانال هاي مشخص 
بانك مركزي ق��رار داده و در ايران ما به ازاي آن يورو و دالر 
دريافت نمايند كه اين امر سبب شد تا بانك مركزي بتواند 
منابع ارزي را مديريت نموده و تأثير افزايش نرخ حواله درهم 
را مديريت كنند.حال با توجه به ثباتي كه مجدد به بازار ارز 
بازگشته دو سناريو از سوي تحليل گران مطرح مي شود؛ 
يكي از اين تحليل ها كه محتمل تر به نظر مي رسد اين است 
كه نرخ ارز ديگر نوسان جهشي نخواهد داشت و اگر نوساني را 
تجربه كند در همان دامنه مشخص بانك مركزي و به صورت 
كوتاه م��دت خواهد بود چرا كه مضيقه هاي ارزي كش��ور 
نسبت به نيمه اول سال 97 تا حدود زيادي برطرف شده، 

ارز صادركنندگان بطور مرتب به سامانه نيما وارد و از محل 
آن واردات كش��ور تأمين اعتبار مي شود و در طرف مقابل 
بسياري از آمارهاي بين المللي حكايت از آن دارد كه فروش 
نفت ايران به ميزان قبل از دوران تحريم ها بازگشته است و 
از اين جهت منابع ارزي مناسبي در اختيار بانك مركزي 
براي مديريت بازار ارز قرار دارد اما سناريوي ديگر، افزايش 
نرخ ارز را در يك بازه زماني متصور است كه البته طرفداران 
بسياري ندارد و بيشتر نقطه نظر آن دسته افرادي است كه 
به دليل منافع مشخص مالي، تمايل به باال رفتن نرخ دارند. 
كارشناسان به استناد تحليل هاي تكنيكال تاكيد دارند كه 
نرخ ارز در ايران فعال جهشي نخواهد بود و اگر نوساني هم 
صورت مي گيرد در دامنه مشخص و كوتاه، و به صورت رفت 

و برگشت خواهد بود.

  دالر ارزان مي شود
اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي ب��راي كمك به 
س��يل زدگان و فروش آن در بازار، باعث افزايش عرضه ارز 
خواهد شد و ممكن است سبب كاهش قيمت ارز شود، اما 
به گفته رييس كل بانك مركزي، اين بانك بيش از هرچيز بر 

حفظ ثبات در بازار ارز تاكيد دارد.
سيل در روزهاي ابتدايي س��ال 1398 خسارات زيادي را 
به بخش هاي توليدي، شهري و روستايي كشورمان وارد 
كرد و همين امر سبب شد تا دولت و بانك مركزي قدم در 
راستاي جبران خسارت هاي واردشده به مردم برآيند.در 
همين راستا بود كه برنامه بانك مركزي براي ارايه تسهيالت، 
بخشودگي جرايم و امهال تسهيالت به سيل زدگان اعالم 
و به گفته رييس كل بانك مركزي مقرر ش��د كه 4,000 
ميليارد تومان تسهيالت از س��ود بانك ها به سيل زدگان 
ارايه شود.عبدالناصر همتي همچنين گفته بود كه براي 
پرداخت تسهيالت و كمك به سيل زدگان، بانك مركزي 
نمي تواند به تنهايي اقدام كند و حل اين مشكالت نيازمند 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است؛ موضوعي كه با 
انتقاد برخي رسانه ها و كارشناسان روبرو شد.اما او بار ديگر 
بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تاكيد كرده و گفته 
است كه نياز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، براي 
تأمين بخشي از خسارت هاي سيل، اجتناب ناپذير است.به 
گفته همتي، فروش منابع ارزي صندوق توسعه ملي سبب 
افزايش عرضه ارز در بازار مي شود، اما بانك مركزي در اين 
زمينه بر حفظ ثبات بازار تاكيد دارد و منابع حاصل را صرف 

كنترل هدف مند نرخ و تنظيم عرضه و تقاضا خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي پيش از اين نيز بر حفظ ثبات بازار 
ارز تاكيد كرده و گفته بود كه براي ايجاد ثبات در بازار برخي 
قيمت هاي غيرواقعي را پذيرفته است.اكنون نيز كه با فروش 
منابع ارزي صندوق توسعه ملي در بازار ارز، امكان كاهش 
قيمت در اين بازار وجود دارد، همتي گفته كه بانك مركزي 
به دنبال ايجاد ثبات در بازار اس��ت و به اين ترتيب به نظر 
مي رسد كه با وجود افزايش عرضه ارز در بازار آزاد، قيمت 
ارز با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كاهش چنداني 
نداشته باشد.افزايش عرضه ارز در بازار مي تواند سبب كاهش 
قيمت ارز شود، اما از صحبت هاي رييس كل بانك مركزي 
چنين استنباط مي شود كه اين بانك حتي با وجود افزايش 
عرضه جلوي كاهش قيمت ناگهاني را خواهد گرفت و بيش 
از آنك��ه به دنبال كاهش قيمت ارز باش��د، به دنبال حفظ 
ثبات بازار است. با اين حال بايد ديد در صورت نهايي شدن 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و فروش اين منابع در 
بازار، واكنش بازار ارز به اين موضوع چه خواهد بود و با توجه 
به اشاره همتي به كنترل هدف مند نرخ ارز، ممكن است به 

تدريج كاهش نرخ ارز را در بازار شاهد باشيم

  دالر در جهان عقب نشيني كرد
با افزايش تقاضاي جهاني براي خريد يورو، دالر عقب نشيني 
كرد.به گزارش رويترز، نش��انه هاي جديد از ثبات بيشتر 

اقتصاد جهاني و فرا رسيدن فصل انتشار صورت سود و زيان 
شركت هاي امريكايي باعث شده تمايل معامله گران به خريد 

ارزها و دارايي هاي پر ريسك تر تشديد شود.
در آخرين روز از معامالت هفتگ��ي، هر يورو با 0.4 درصد 
افزايش به ازاي 1.1295 دالر معامله شد تا عالوه بر ايستادن 
در مرز كانال جديد، باالترين رقم ثبت شده خود از بيست و 

ششم ماه مارس امسال را به دست آورد.
به گفته كارشناسان، يكي از اخبار موثر در تقويت يورو، برنامه 
بانك “ميتسوبيش��ي “ ژاپن براي خريد اوراق قرضه بانك 

»دي زد« آلمان بوده است.
شأن اوزبورن، استراتژيست ارزي ارشد در بانك »اسكوشيا« 
گفت: از يورو به ويژه در معامالت بازارهاي آسيايي حمايت 
زيادي شد اما انتظار داريم در روزهاي پيش رو يورو در كانال 
1.12 دالري باقي بماند.يكي ديگر از داليل تقويت تمايل 
معامله گران به دارايي هاي پر ريس��ك تر مربوط به انتشار 

خبري مبني بر تقويت صادرات چين در ماه گذشته بود.
جو مانيهيمو، تحليل گر بازار در موسسه »وسترن يونيون 
بيزينس سالوشن« گفت: جو خوبي بر بازارها حكمفرما شده 
است و اخبار خوبي از چين و امريكا به گوش مي رسد. اين 
باعث شده است دارايي هاي امن دست به عقب نشيني بزنند.

دالر برخالف ارزهاي پرنوس��ان تر، در برابر ارزهاي امن در 
محدوده صعودي قرار گرفته بود و ارزش آن در مقابل ين 

ژاپن و فرانك سوييس تقويت شد.
پوند انگليس نيز به دنبال انتش��ار خبري از توافق اتحاديه 
اروپا و انگليس بر سر تمديد مهلت خروج، در مدار صعودي 
قرار گرفت؛ به گونه اي كه هر پوند با 0.13 درصد افزايش به 
ازاي 1.3071 دالر معامله شد در برابر ساير ارزها، هر دالر 
امريكا به ازاي 69.1653 روپيه هند، 1.3947 دالر استراليا، 
1.3327 دالر كان��ادا، 1.3530 دالر س��نگاپور، 1.0025 
فرانك سويس، 4.1158 رينگت مالزي، 112.0342 ين 

ژاپن و 6.7037 يوآن چين معامله شد.

آرمان فاطمي | كارشناس صنعت پرداخت |
هوش مصنوعي از جمله فناوري هايي اس��ت كه در چند 
سال اخير توجه بسياري از صنايع را در كشورهاي مختلف 
به خود جذب كرده است. خيلي از استارت آپ ها فعاليت 
خود را با محوريت يكي از كاربردهاي هوش مصنوعي آغاز 
مي كنند و خيلي از كسب وكارهاي جا افتاده نيز دست كم 
در برنامه هاي تحقيق و توس��عه خود جايي براي هوش 

مصنوعي در نظر مي گيرند.
بسياري از كس��ب وكارها، با وجود اينكه قصد دارند به 
سمت هوش مصنوعي حركت كنند و حتي آماده جذب 
متخصصين و ساير منابع مورد نياز هستند، با اين چالش 
مواجه هس��تند كه در ابتداي كار، هوش مصنوعي را در 
كدام بخش س��ازمان خود يا در چه فرآيندي بايد مورد 
اس��تفاده قرار بدهن��د. در واقع به نظر مي رس��د هوش 
مصنوعي هنوز براي بسياري از مديران و كسب وكارها، 
با وجود جذابيت هاي زياد، نق��اط گنگ و مبهمي دارد 
كه منجر مي شود ديرتر و سخت تر به صورت عملياتي 
به سمت آن حركت كنند.در چنين شرايطي تحليل و 
بررسي تجربه هاي موفق و ناموفق در سطح دنيا و ايران به 
همراه بهره گيري از نظرات متخصصين هوش مصنوعي، 
مي تواند اين ابهام ها را تا ان��دازه زيادي برطرف كند. در 
نتيجه ام��كان به كارگيري ه��وش مصنوعي به صورت 
كاربردي و براي نيازهاي اختصاصي آنها فراهم مي شود.

در اين نوشته تالش مي كنيم بطور خاص روي كاربردهاي 
هوش مصنوعي در صنعت خدم��ات مالي يا به عبارت 
آش��ناتر »فين تك« تمركز كنيم و برخي از كاربردهاي 
موجود در اين صنعت را بررسي كنيم. صنعت فين تك 
در همه كشورها –توسعه يافته و درحال توسعه- صنعت 
ويژه، بزرگ و جذابي است. صنعتي كه بازيگران بزرگ از 
جمله بانك ها – و البته در كشور ما PSP ها – و بازيگران 
كوچك از جمله اس��تارت آپ هاي حوزه IT در آن فعال 
هس��تند. به عالوه در اين صنعت به دليل نقش پررنگ 
بانك ها، عموم��ا دولت ها نيز در س��طوح مختلف براي 
رگوليشن و قانونگذاري وارد مي شوند. در نتيجه بيشترين 

تنوع ممكن در بازيگران اين حوزه وجود دارد.

به عالوه اين صنعت در هر كشور ساختار بسيار متفاوتي 
دارد. ميزان ورود نهادهايي مانند بانك مركزي و بانك هاي 
دولتي در كشورهاي مختلف متفاوت است و در عين حال 
جنس خدماتي كه بازيگران اين حوزه ارايه مي كنند نيز 
بسته به قوانين كشور متفاوت اس��ت. به عنوان مثال در 
كشور ما نقش PSP ها بسيار پررنگ است و مي توان گفت 
اصلي ترين بازيگران اين حوزه هستند.از طرف ديگر، به 
دليل وجود سامانه هايي مانند شاپرك و شتاب، برخي از 
امكانات بانكي موجود در كشور ما، مانند انتقال پول بين 
بانكي، به شكلي كه در كشور ما ارايه مي شود در كشورهاي 
ديگ��ر وجود ندارد؛ ام��ا در مقابل، برخ��ي از فناوري ها و 
راهكارهاي پيشرفته مانند اعتبارسنجي مشتريان بانك ها 
براي دريافت تسهيالت، دست كم آنگونه كه در كشورهاي 
پيشرفته وجود دارد، در ايران ارايه نشده است. در نتيجه 
بايد پذيرفت كه وضعيت صنعت فين تك ايران، وضعيت 
ويژه اي است كه براي تحليل و ارتقاي وضعيت آن، »لزوما« 
نمي توان از نمونه هاي خارجي الگو برداش��ت و به تعبير 

متداول، در اين مورد نيز »بومي سازي« بايد انجام شود.

 چهار كاربرد اصلي هوش مصنوعي در فين تك
كاربردهاي هوش مصنوعي در فين تك را مي توان در چند 
دسته مورد بررسي قرار داد. در ادامه اين مطلب چهار دسته 
از موارد حائز اهميت و متداول بررسي شده اند. اين چهار 

دسته عبارتند از: 
تحليل ريسك دريافت تسهيالت مشتريان يا 

تشخيص و پيشگيري از تقلب و رفتارهاي غيرمجاز يا 
تحليل و پيش بيني عملكرد س��هام در ب��ورس و خريد 

الگوريتمي 
خودكارسازي فرآيندها و چت بات ها

   تحليل ريسك دريافت تسهيالت مشتريان 
اعطاي هرگونه تسهيالت به مشتريان توسط نهادهاي مالي 
از جمله بانك ها، يكي از مهم ترين خدمات موسسه هاي 
مالي و در عين حال يكي از ارزش��مندترين خدمات اين 
موسسات از ديد مش��تريان اس��ت. از ديدگاه كالن نيز 

مديريت صحيح اين تسهيالت از متغيرهاي تاثيرگذار در 
وضعيت كلي اقتصاد كشور است. چالشي كه در مديريت 
نحوه اعطاي تسهيالت به مشتريان وجود دارد اين است 
كه توان بازپرداخت تس��هيالت و در نتيجه ريسك عدم 

پرداخت براي هر مشتري متفاوت است.
هر مشتري بسته به ميزان درآمد ماهانه، وضعيت استخدام 
و كار، تعهدپذي��ري و اخ��الق و حتي نظم ف��ردي رفتار 
متفاوتي در بازپرداخت تسهيالت خواهد داشت. اين مساله 
براي ارايه كننده تسهيالت مي تواند بسيار مهم باشد، چرا 
كه اگر مشتري ريسك پرداخت كمتري دارد، ارايه دهنده 
تسهيالت ريسك كمتري براي از دست دادن منابع خود 
دارد و در نتيجه مي تواند با نرخ سود كمتري تسهيالت را 
ارايه كند و اگر مشتري ريسك پرداخت بااليي دارد الزم 

است، نرخ تسهيالت باالتري اتخاذ شود.
در نتيجه، در چنين شرايطي، وضعيت ايده آل اين است 
كه بتوان ريس��ك هر يك مش��تري را هنگام درخواست 
تس��هيالت ارزيابي كرد تا تس��هيالتي دقيق��ا مطابق با 
شرايط وي به او ارايه شود. اين رويكرد در اكثر كشورهاي 
توسعه يافته انجام مي شود، اما در كشور ما چنين راهكاري 
وجود ندارد. بانك ها مس��تقل از اينكه به چه كس��ي وام 
مي دهند، ميزان ضمانت ثابتي را درخواست مي كنند و در 
مقابل هم نرخ سود تسهيالت عموما براي همه مشتريان 
يكسان است.در اين موارد مي توان از ابزارهاي مبتني بر 
هوش مصنوعي استفاده كرد. الگوريتم هاي ساده و حتي 
قديمي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين، قادر هستند 
از روي رفتار گذشته مشتريان در بازپرداخت تسهيالت و 
همچنين وضعيت رفاهي آنها، ريسك اعطاي وام به آنها را 
ارزيابي كند. از نظر سطح فناوري، راهكارهاي اين مساله 
كامال موجود است و حتي برنامه نويسان ميان رده در بازار 
ايران نيز توانمندي پياده سازي چنين راهكارهايي را دارند.

    تشخيص تقلب 
يكي ديگر از چالش هاي مهم بانك ها و موسسه هاي مالي و 
حتي استارت آپ هاي حوزه فين تك، تشخيص رفتارهاي 
غيرمجاز و تقلب توسط مشتريان است. در مقياس كوچك 

اين رفتارها ممكن است دسترسي غيرمجاز به اطالعات 
حساب هاي بانكي باشد، اما در مقياس بزرگ، اين تقلب ها 
شامل فرآيندهاي پيچيده پول شويي و اختالس مي شود. 
تشخيص تقلب هاي كوچك از قبيل انواع پيش پا افتاده 
هك دشوار نيست و در اكثر موارد نيازي به هوش مصنوعي 
ندارد، اما تش��خيص رفتارهايي كه ممكن است با هدف 

پول شويي انجام شود به هيچ وجه ساده نيست.
بطور مثال جابه جا كردن متوالي پول بين حس��اب هاي 
متخلف، هيچ قانوني را نقض نمي كند، اما احتمال اينكه 
با هدف پولشويي انجام ش��ده باشد زياد است. در نتيجه 
بسيار مهم است كه تشخيص داده شود و پيشگيري شود. 
تشخيص اينكه آيا فعاليت هاي مشتريان، ممكن است با 
هدف فعاليت غيرمجازي انجام شده باشد، يكي از كارهايي 
اس��ت كه هم به دليل حجم تحليل زياد و هم پيچيدگي 
تحليل، توسط انسان قابل انجام نيست، اما براي ماشين و 
ابزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي، كامال عملياتي است.

الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي، در هر لحظه همه 
فعاليت هاي همه مشتريان را زيرنظر مي گيرند و در صورتي 
كه رفتار مشكوكي مشاهده كنند، يا به صورت اخطاري به 
مسووالن مرتبط اطالع رساني مي كنند كه بررسي بيشتر 
انجام شود يا حتي به صورت خودكار جلوي آن را مي گيرند. 
قابليت »يادگيري« الگوريتم هاي هوش مصنوعي نيز در 
اين موارد بس��يار حائز اهميت اس��ت، چرا كه رفتارهاي 
غيرقانوني خالفكاران قطعا در طول زمان تغيير و پيشرفت 
مي كند، در نتيجه الگوريتم تشخيص تقلب نيز بايد بتواند 

خود را با رفتارهاي جديد به روز كند.
يكي ديگر از كاربردهاي هوش مصنوعي مي تواند در بازار 
بورس باش��د. خريد و فروش سهام ش��ركت ها در بورس 
فرآيند پر ريسكي است كه شانس بازگشت زيادي نيز دارد. 
بسيار شنيديم و ديديم كه گفته مي شود فعاليت در بازار 
بورس نياز به تخصص دارد، تحليل هاي عميق بنيادي يا 
تكنيكال بايد انجام شود تا شانس موفقيت در اين بازار باال 

برود و بر ريسك هاي موجود غلبه شود.
يكي از روش هايي كه در اكثر بازارهاي بورِس توسعه يافته 
بس��يار مورد استقبال قرار گرفته اس��ت، خريد و فروش 

خودكار سهام با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند است. 
در اين روش، اطالعات سهام هاي مختلف و تغييرات قيمت 
آنها در طول زمان به الگوريتم داده مي ش��ود و الگوريتم 
با اس��تفاده از هوش مصنوعي تشخيص مي دهد كه چه 
زماني بهترين زمان خريد و چه زماني بهترين زمان براي 
فروش سهام اس��ت و اگر ساختار نرم افزاري بورس اجازه 
دهد، حتي اين خريدوفروش ها را به صورت خودكار انجام 
مي دهد. اهميت خريد و فروش سهام از طريق الگوريتم 
در اين است كه امكان تحليل داده ها با حجم بسيار باال را 
فراهم مي كند، در حالي كه حجم داده قابل پردازش توسط 

انسان طبيعتا محدود است.
كارآمد بودن خريد و فروش الگوريتمي سهام در كشورهاي 
مختلف بررسي و اثبات شده است، تا حدي كه گزارش شده 
اس��ت بيش از 80 درصد خريد و فروش سهام در بورس 
امريكا به صورت خودكار و الگوريتمي است و كمتر از 20 
درصد مربوط به خريدهايي است كه توسط انسان انجام 
مي شود.در اين زمينه در كشور ما نيز فعاليت هايي انجام 
شده است و چند شركت و استارت آپ از جمله استارت آپ 

»كوانت كن« راهكارهايي در اين زمينه ارايه مي كند.

   چت بات ها: خودكارسازي فرآيندها 
يكي از ابتدايي تري��ن كاربردهاي هوش مصنوعي در 
بسياري از كس��ب وكارها، خودكارسازي فرآيندهاي 
تكراري و نسبتا ساده است. بس��ياري از فرآيندها در 
كسب وكارها تكراري است، به عنوان نمونه، در بخش 
پشتيباني ش��ركت هايي كه خدمت ارايه مي كنند، 
بسياري س��وال هاي تكراري مطرح مي شود كه براي 
پاسخ دادن به آنها زمان قابل توجهي از نيروي انساني 
تلف مي شود. درصورتي كه الگوريتم هاي بسيار ساده 
هوش مصنوعي اين قابلي��ت را دارند كه فرآيندهاي 
تكراري را تشخيص دهند و بتوانند آنها را تكرار كنند.

چت بات ها، كه درواقع سامانه هاي تحليل متن مخاطب 
و ارايه خودكار پاس��خ متناسب هس��تند، اين امكان 
را دارند كه فرآيندهاي س��اده و تك��راري را به صورت 

خودكار انجام دهند.
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اقتصاد ۹۸ در گرو  اصالح 
سياست هاي ارزي

سعيد مسگري|
باتوجه به ع��دم موفقيت كامل سياس��ت ارز 
ترجيحي و محدوديت درآمدهاي ارزي ضروري 
است دولت سريع تر براي اصالح اين سياست 
اقدام كند.ادامه تخصي��ص ارز4200توماني 
مي تواند هزينه هاي زيادي براي اقتصاد كشور 

داشته باشد.
در اقتصاد اي��ران با توجه به ويژگي هاي خاص 
آن، اكثر بازارها به نرخ ارز حس��اس هستند و 
هرگونه تغيير قيم��ت در بازار ارز، اكثر بازارها 
را دس��تخوش تغيير و بي ثبات��ي مي كند. لذا 
ثب��ات بازارها در گروي ثبات بازار ارز اس��ت و 
براي تحليل وضعيت بازارها در س��ال جديد و 
وضعيت كلي اقتصاد بايد به سرنوشت نرخ ارز 

توجه ويژه داشت.
به داليل مختلف ازجمله داليل اقتصادسياسي، 
قيمت ارز در ايران س��يكلي خاص پيدا كرده 
اس��ت. نگاهي به روند قيم��ت دالر در اقتصاد 
ايران نش��ان مي دهد كه نرخ ارز چند س��ال با 
ش��يب ماليمي افزايش پيدا مي كند و سپس 
دچار جهش قيمتي مي شود. بر اساس اين روند 
پس از جهش نرخ ارز در سال 97، انتظار مي رود 
كه در س��ال جديد قيمت دالر باثبات باشد و 

افزايش چشمگيري را تجربه نكند.
اما پيش بيني فوق براي شرايط عادي اقتصادي 
اس��ت. اكنون كه تحريم هاي گسترده مالي و 
اقتصادي بازگش��ته اند و مش��كالت جدي در 
ح��وزه درآمدهاي ارزي و مب��ادالت ارزي در 
كش��ور وجود دارد تحقق اين روند در هاله اي 
از ابهام قرار دارد. براي مشخص شدن موضوع 
نگاهي به درآمدهاي ارزي دولت در س��ال 98 

مي اندازيم.
با توجه به اعداد و ارقام بودجه در سال جديد، 
دولت حداكثر 21 ميلي��ارد دالر درآمد نفتي 
خواهد داشت كه 14 ميليارد آن را بايد با نرخ 
ترجيحي به كاالهاي اساس��ي تخصيص دهد. 
يعني تنها 7 ميلي��ارد دالر براي مديريت بازار 
در اختيار دارد. اما اين رقم، خوش بينانه ترين 

حالت ممكن است.
 امكان فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت در 
روز بسيار كم است و به نظر مي رسد در بهترين 
حال��ت ايران بيش از يك ميليون بش��كه نفت 

نمي تواند بفروشد. 
بنابراين به نظر مي رس��د دولت كمتر از س��ه 
ميلي��ارد دالر ارز براي مديريت بازار در اختيار 
دارد. در اي��ن ش��رايط محدودي��ت عرضه ارز 
مي تواند خطري مهم براي ثبات بازار ارز باشد. 
 روند افزايشي نرخ ارز مي تواند دوباره تقاضاي 
سفته بازي در جامعه را تشديد كند و تقاضاي 
خانگ��ي دالر را روان��ه ب��ازار كند. ب��ا كاهش 
عرضه و افزاي��ش تقاضا، يك بار ديگر بس��تر 
جهش قيمتي دالر ايجاد خواهد شد و اقتصاد 

درمعرض بي ثباتي قرار خواهد گرفت.
بنابراين ضروري اس��ت دول��ت از منابع ارزي 
محدود خود به نحو احس��ن استفاده كند و از 
تجارب سال گذش��ته براي تخصيص ارز بهره 
ببرد. در شرايطي كه تخصيص ارز ترجيحي به 
اهداف خود بطور كامل دست نيافته و نتوانسته 
تاثير زيادي در كنترل تورم داشته باشد نبايد 
ب��ه اين سياس��ت ارزي ادامه داد. ب��ا توجه به 
محدودي��ت منابع دولت تعل��ل در اصالح اين 
سياس��ت مي تواند هزينه زيادي براي اقتصاد 
ايجاد كند. لذا دولت هرچه سريع تر و پيش از 
خروج بازار از ثبات، بايد در سياست ارزي خود 
تجديدنظر كند و منابع ارزي محدود خود را با 

نرخ 4200 توماني از بين نبرد.
اصرار بر تخصيص اين ارز خطايي راهبردي و 
پرهزينه اس��ت و تعلل در آن مي تواند اقتصاد 
اي��ران را يك بار ديگ��ر در مس��ير بي ثباتي و 
جهش هاي قيمتي قرار دهد. اصالح سياست 
ارزي و عرضه بخش عم��ده ارز با قيمتي بين 
نرخ بازار آزاد و سامانه نيما مي تواند به تثبيت 
نرخ ارز و افزايش حداكثر بيس��ت درصدي آن 

در سال 98 منجر شود.
 براي حمايت از اقشار آسيب پذير نيز مي توان 
صرفا به بعض��ي اقالم خاص همچ��ون دارو و 
گندم ارز 4200 توماني اختصاص داد. درنهايت 
به نظر مي رسد حداكثر يك سوم مبلغ مصوب 
بايد با نرخ 4200 توماني تخصيص داده شود 
و مابق��ي آن را بايد از ش��مول اين سياس��ت 

خارج كرد.
دولت نبايد از آثار تورمي تعديل سياس��ت ارز 
ترجيحي بيم داشته باش��د. زيرا اوال بسياري 
از كااله��ا با اين ارز نيز تورم داش��ته اند و عدم 
تخصيص ارز به آنها افزايش قيمت بااليي ايجاد 

نخواهد كرد. 
دوم��ا جهش احتمالي ن��رخ ارز درنتيجه عدم 
اص��الح سياس��ت ارزي مي توان��د آثارتورمي 

شديدتري داشته باشد. 
لذا از ترس تورم نبايد مقدمات جهش ارز و تورم 
گسترده را ايجاد كرد. درواقع هزينه هاي عدم 
اصالح سياس��ت تخصيص ارز 4200 توماني 

بسيار بيش از هزينه هاي اصالح آن است.
بنابراين در جمع بندي باي��د گفت دولت بايد 
هرچه س��ريع تر براي اصالح اساسي سياست 
ارزي تصميم بگيرد و فرصت را از دست ندهد. 
اين اصالح اگرچ��ه هزينه هايي دارد ولي براي 
ايجاد ثبات در اقتصاد بسيار ضروري است. براي 
كاهش هزينه هاي ان نيز مي توان از برنامه هاي 
مكملي همچون اختصاص درآمدهاي حاصله 
براي گسترش حمايت ها از اقشار آسيب پذير، 
اختصاص ارز دولتي به كاالهاي خاص همچون 
 دارو، آگاه س��ازي م��ردم از نتاي��ج اين اصالح 

و ... بهره برد.

رويداد



دانش و فن10اخبار

دست رد رگوالتوري به درخواست مخابرات

تعرفهتلفنثابتافزايشنمييابد
گروه دانش و فن |

 افزاي��ش تعرفه تلفن ثابت موضوع جديدي نيس��ت، 
 چراكه ه��ر از چندگاهي زمزمه هايي ب��راي افزايش 
تعرفه تلف��ن ثابت مطرح مي ش��ود و پ��س از كش و 
قوس هاي فراواني موض��وع افزايش تعرفه تلفن ثابت 
منتفي مي شود، چرا كه رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي معتقد اس��ت: ب��ا اصالح قيمت 
برخي سرويس هاي تجاري شركت مخابرات، مشكل 
كاهش درآمد اين شركت تاحدودي مرتفع شد و تعرفه 
مكالمات تلفني مشتركان خانگي در سال ۹۸ تغييري 
نخواهد داشت. حسين فالح جوشقاني درباره پيشنهاد 
شركت مخابرات ايران به س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي مبني بر افزايش تعرفه هاي تلفني به 
مهر، اظهار داشت: شركت مخابرات ايران اين درخواست 
را به رگوالتوري ارايه ك��رد اما رگوالتوري راهكارهاي 
ديگري را براي جايگزيني اين پيشنهاد در نظر گرفت تا 

كاربران با افزايش هزينه مواجه نشوند.
رييس رگوالتوري توضيح داد: شركت مخابرات ايران در 
نيمه دوم سال ۹۷ درخواست افزايش تعرفه مكالمات 
تلفني را به رگوالتوري پيشنهاد داد تا با توجه به افزايش 
هزينه هاي جاري و حكم لغو دريافت هزينه آبونمان، 
تا حدودي ضرر و زيان هاي اين ش��ركت جبران شود. 
اما با بررسي هايي كه از سوي رگوالتوري انجام شد، به 
جاي افزايش تعرفه مكالمات براي مشتركان خانگي، 
رگوالتوري با اصالح تعرفه س��رويس هاي تجاري اين 

شركت موافقت كرد.
معاون وزير ارتباطات اف��زود: به اين معني كه قيمت 
سرويس هاي B۲B و E۱ مخابرات براي حدود ۳۰ هزار 
مشترك سازماني اين شركت اصالح شد. اين اصالح 
تعرفه، ضرر و زيان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزينه هاي 

مخابرات را جبران كرد.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
گفت: تعرفه سرويس هاي مشتركان سازماني مخابرات 

مطابق مصوبه ۲۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
به مخاب��رات ابالغ ش��ده بود كه طي ۱۰ س��ال اخير 
تغييري نداشت. از اين رو ما موفق شديم در كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات، اين تعرفه ها را اصالح كنيم. 
 FCP از سوي ديگر با اصالح اين تعرفه ها، اپراتورهاي
نيز مي توانند سرويس پهناي باند اختصاصي خود را بر 

مبناي اين اصالح مصوبه، ارايه دهند.
وي گفت: موضوع ابطال مصوبات كميسيون تنظيم 

مقررات ارتباطات در خص��وص تعرفه هاي مخابراتي 
و حذف آبونمان از س��وي دي��وان عدالت، حدود ۷۰۰ 
ميليارد تومان از درآمد مخابرات را كاهش مي دهد كه با 
اصالح تعرفه مشتركان سرويس هاي سازماني مخابرات، 

حدود يك سوم اين كاهش درآمد، جبران شده است.
فالح جوشقاني در مورد عدم اجراي حكم ديوان عدالت 
توسط شركت مخابرات ايران نيز گفت: مخابرات در حال 
تغيير سيستم هاي صورتحساب گيري خود از نظر فني 

است تا اين حكم را اجرايي كند. البته در كنار آن، نامه 
اعتراضي نيز به ديوان عدالت زده ايم كه قرار است اين 

حكم مجدداً بررسي شود.
گفتني اس��ت سال گذش��ته، س��يدمجيد صدري  
مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران در نشس��تي در 
جمع خبرنگاران درباره ايجاد تغييراتي در تعرفه هاي 
مخابرات گفته بود: تعرفه هاي مخابرات چه در ديتا و 
چه تلفن ثابت، بايد تغييراتي در جهت افزايش داشته 

باشد؛ البته ما تابع قانون هستيم اما كاهش تعرفه بيش 
از اي��ن در حوزه به صالح ما نيس��ت. ما براي افزايش 
تعرفه در س��ال آينده نيز پيشنهاداتي به رگوالتوري 
دادي��م و اميدواريم كه ب��ا آن موافقت ش��ود، زيرا با 

تعرفه هاي كنوني نمي توانيم توسعه داشته باشيم.
وي با اش��اره به راي ديوان عدالت اداري، مبني بر لغو 
دريافت هزينه آبونمان از مشتركان تلفن ثابت بيان 
كرده بود: اين راي براي ابطال مصوبه سازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات ب��وده اما در حق مخابرات اجحاف 
شده اس��ت. لغو دريافت آبونمان از مشتركان به ضرر 
مخابرات اس��ت و درآمد ۷۰۰ ميليارد توماني ساالنه 
ما را كاهش مي دهد. ب��ه همين دليل در تالش براي 
بازگرداندن اين حكم هستيم. البته ما موظف به اجراي 
قانون هس��تيم و اكنون هم در ح��ال طراحي كردن 
سيستم ها هستيم كه حكم ديوان عدالت را اجرايي 
كنيم، اما در عين حال تالش مي كنيم كه با كمك وزير 
ارتباطات و رگوالتوري و مذاكره با ديوان عدالت، راي را 
بازگردانيم، زيرا دريافت هزينه آبونمان براي نگه داري 
و توسعه شبكه مخابراتي كشور صرف مي شود و توسعه 

مخابراتي با كاهش درآمدها ممكن نيست.
آنچه واضح اس��ت، با ابطال مصوبه رگوالتوري و لغو 
دريافت آبونمان، مخابرات متحمل هزينه هاي زيادي 
خواهد شد و حتي بدون در نظر گرفتن اين درآمد هم 
مخابرات بارها عنوان كرده كه هزينه نصب و نگه داري 
تلفن ثابت بسيار بيشتر از چيزي است كه از كاربران 
دريافت مي ش��ود. ام��ا درنهايت، اينك��ه جبران اين 
كاهش درآمد از چه طريقي اتفاق مي افتد، منوط به 

رگوالتوري خواهد بود.
در پايان به نظر مي رسد باز هم رگوالتوري به عنوان 
نه��اد نظارتي در خواس��ت مخابرات ب��راي افزايش 
تعرفه هاي تلفن ثابت را رد كرده است و فعال تعرفه هاي 
تلفن ثابت به همان حالت قبلي باقي مي ماند و تغييري 

نمي كند.
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رويداد

ديلي مي�ل| يك گ��روه بين المللي از پژوهش��گران 
پيش بيني كرده اند كه شايد امكان اتصال مغز انسان به 

رايانه ها، در آينده ممكن شود.
دانشمندان و پژوهشگران باور دارند كه پيشرفت رايانه ها 
و بيوتكنولوژي مي تواند مغز انسان ها را نيز تحت تأثير 

قرار دهد.
يك گروه بين المللي از پژوهش��گران در اين بررس��ي، 
پيش��رفت قابل توجهي را براي ارتباط ميان مغز انسان 
و فض��اي ابري رايانه ها در چن��د دهه آينده پيش بيني 
كردن��د. آنها با تركيب فناوري نان��و، هوش مصنوعي و 
محاسبات قديمي به اين نتيجه رسيدند كه انسان ها در 
آينده مي توانند مغز خود را به صورت يكپارچه به فضاي 
ابري رايانه ها متصل كنند تا اطالعاتي از اينترنت در زمان 

واقعي به دست آورند.
راب��رت فريت��از، از نويس��ندگان اي��ن پژوهش گفت: 
نانوبوت هايي كه در مغز تعبيه مي شوند، مي توانند مانند 
رابط هايي ميان ذهن انس��ان و ابررايانه ها عمل كنند و 

امكان دانلود اطالعات را براي ذهن ممكن سازند.
وي افزود: اين ابزار مي توانند عروقي كه از سد خوني مغز يا 
حتي از سلول هاي مغز مي گذرند، هدايت كنند. سپس، 
اطالعات كدگذاري شده را به صورت بي سيم از فضاي 
ابري ابررايانه به زمان واقع��ي انتقال مي دهند و امكان 

بررسي و استخراج داده ها را فراهم مي كنند.
به گفته پژوهشگران، به كار بردن نانوبوت ها، موجب توقف 
ارتباط ميان مغز انسان و رايانه ها نمي شوند. شبكه اي 
از مغزهاي متصل شده مي تواند يك »ابرمغز جهاني« 
به وجود آورد كه امكان جمع آوري افكار را فراهم مي كند.

پژوهشگران در آزمايش هاي اخير خود توانستند در قالب 
يك »شبكه مغزي «، ظرفيت همكاري مغز انسان ها را در 
كارهاي مشترك نشان دهند. آنها سيگنال هاي الكتريكي 
مغز چندين داوطلب را با كمك نوار مغزي ثبت كردند و 
داوطلبان طي يك بازي، به همكاري با يكديگر پرداختند.

شبكه هايي از اين دست با وجود داشتن عملكرد كافي، 
هنوز در مقايسه با آنچه در آينده مورد انتظار است، ابتدايي 
به نظر مي رسند. دانشمندان عقيده دارند كه براي رسيدن 
مغز به سطوح پيشرفت هاي از محاسبه در فضاي ابري، 
بايد پيشرفت هاي گسترده اي در زمينه فناوري و پزشكي 

صورت گيرد تا امكان انتقال اطالعات فراهم شود.

 امكان اتصال مغز انسان
 به رايانه ها ممكن مي شود

ورج| دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده امريكا 
بر اين باور است كه اين كشور در بازي شبكه نسل پنجم 

اينترنت ۵G برنده خواهد شد.
 ۵G به گزارش ايسنا، از آنجاكه اخبار نسل جديد اينترنت
در گوشه و كنار جهان منتشر شده و كاربران بسياري 
نيز در انتظار اجراي آن هس��تند، كشورهاي زيادي با 
همكاري بزرگ تري��ن اپراتورهاي اينترنت و غول هاي 
تكنولوژي در جهان درصدد برقراري اين نس��ل جديد 

از اينترنت اند.
اوايل س��ال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
براي افق ۲۰۲۰ و فراي آن )IMT-۲۰۲۰( آغاز كرد. 
در نتيجه رسمًا يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم شبكه موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت 
تنگاتنگي مي��ان اپراتورهاي اينترن��ت و تلفن همراه 
در سراسر جهان هس��تيم كه هر يك بدنبال برقراري 
 ۵Gو راه اندازي نس��ل جدي��د و پرس��رعت اينترنت
در كش��ورهاي مختلفي همچون ك��ره جنوبي، ژاپن، 
چين، اياالت متحده امريكا، استراليا و غيره هستند و 
از توانايي ها و برنامه هاي خ��ود در اين زمينه رونمايي 
مي كنند. ح��اال به نظر مي رس��د كه دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده امريكا بر اين باور اس��ت 
كه امريكا در بازي و رقابت تنگاتنگي كه ميان كشورها 
و شركت هاي مخابراتي از سراسر جهان براي برقراري 

زودهنگام اينترنت۵G برنده خواهد شد.
 وي با انتشار توييتي خاطرنشان كرده است كه اياالت 
متح��ده امريكا در تمام��ي تكنولوژي هاي برتر جهان 
پيشگام و پيشتاز بوده است و حاال نيز بايد در برقراري 
نسل پنجم و جديد شبكه اينترنت ۵G و حتي ۶G نيز 
پيشتازي خود را از ساير كشورها و شركت هاي مخابراتي 

جهان اثبات كند.
كشورهاي بسياري در سراس��ر جهان از جمله اياالت 
متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چي��ن، كره جنوبي، 
ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري نس��ل 
پنج��م اينترنت هم��راه ۵G هس��تند و در اين زمينه 

فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده اند.

ترامپ: امريكا بايد برنده بازي 
5G در جهان باشد

انگجت| گويا گاوهاي بريتانيايي زودتر از بسياري 
از مردم جهان به اينترنت 5G دسترسي پيدا كرده اند 
و يكي از دامداري هاي انگليس به منظور پيش��رفت 
سيس��تم شيردوش��ي از اين فناوري نوين استفاده 
مي كند. بسياري از گمانه زني ها در مورد اينكه اينترنت 
5G چگونه بر زندگي روزمره ما تأثير مي گذارد مطرح 
مي شود كه به عنوان مثال شامل تحقق خودروهاي 

كاماًل خودران است.
اما ممكن است ما ندانيم كه اين فناوري قبل از اينكه 
به دست اكثريت انسان ها برسد توانسته زندگي گاوها 

را هم تحت تأثير قرار دهد.
اكنون ۵۰ گاو شيري در جنوب غربي انگلستان مجهز 
به گردن بندهاي هوشمند با سرعت باال هستند كه 

سيستم هاي شيردوشي رباتيك را كنترل مي كنند.
 5G اين كار هم روشي براي تست پتانسيل فناوري
در كش��اورزي اس��ت و هم آزمايش اين شبكه براي 

سيستم هاي روستايي.
مهم تر از همه، اين كار فرصتي است براي ديدن اينكه 
چگونه ۵G مي تواند داده ها را بين حسگرها سريع تر از 

يك اتصال پهناي باند روستايي انتقال دهد.
نحوه كار اين سيستم بدين صورت است كه هنگامي 
كه يكي از اين گاوها وارد ايستگاه شيردوشي مي شود، 
گردن بند به دس��تگاه دستور شروع پمپاژ مي دهد و 

بطور كلي بر وضعيت گاو نظارت دارد.
البته رديابي حيوانات با دس��تگاه هاي متصل ش��ده 
چيز جديدي نيست و ما شاهد آن هستيم كه مقدار 
زيادي از تكنولوژي پيشرفته وارد صنعت كشاورزي 
 5G شده است. همانطور كه گفته مي شود، اينترنت
وعده داده اس��ت كه همه اين برنامه ها را س��ريع تر و 

آسان تر كند.

 دسترسي گاوهاي بريتانيا 
5G به اينترنت

نكس وب| قابليت جديدي به تازگي به اپليكيشن 
واتس آپ اضافه شده كه كاربران مي توانند به واسطه 
آن از افزوده شدن به گروه هاي اين پيام رسان توسط 

افراد مختلف جلوگيري به عمل بياورند.
با توجه ب��ه افزايش محبوبيت و اس��تقبال كاربران 
از پيام رس��ان واتس آپ، اين اپليكيش��ن كه يكي از 
بزرگ ترين و موفق ترين زيرمجموعه هاي ش��ركت 
فيس بوك به ش��مار مي رود، اعالم كرده است كه به 
زودي قابليت جديدي به پلت فرم آن افزوده خواهد 
شد تا به واس��طه آن كاربران بتوانند از افزوده شدن 
به گروه هاي مختلفي ك��ه در واتس اپ وجود دارد، 
توس��ط افراد مختلف و دوس��تان خ��ود جلوگيري 

به عمل بياورند.
 واتس آپ كه هم اكن��ون داراي بزرگ ترين پلتفرم 
پيام رس��ان در جهان به شمار مي رود، اخيراً خطاب 
به كارب��ران خود اع��الم كرده كه از اي��ن پس قادر 
خواهند ب��ود تنها با كلي��ك روي چن��د گزينه در 
قسمت حريم خصوصي اپليكيشن پيام رسان خود، 
از عضو ش��دن هاي اجباري در گروه هاي ناش��ناس 

جلوگيري كنند.
بدين ترتي��ب كاربران قادر خواهند بود با مراجعه به 
تنظيمات )setting( واتس آپ خود، وارد قسمت 
حس��اب كاربري )accounts( و حريم خصوصي 
)privacy( شده و با كليك روي گزينه مربوط به 
جلوگيري و توقف عضويت بي اجازه در گروه هاي اين 

پيام رسان توسط افراد مختلف كليك كرده و ديگر 
نگراني در خصوص عضويت در گروه هاي ناش��ناس 
توسط مخاطبان و دوس��تان خود و همچنين ساير 

افراد غريبه نداشته باشند.
 اپليكيش��ن پيام رس��ان وات��س آپ ني��ز از قابليت

 Encryption End- to End ي��ا رمزن��گاري 
پيش��رفته پش��تيباني مي كن��د و از پروتكل ه��اي 
پيشرفت هاي براي حفظ حريم شخصي كاربرانش 
برخوردار اس��ت. اين اپليكيش��ن كه ب��راي تمامي 
سيس��تم هاي عامل اندروي��د، iOS و ويندوز قابل 
اس��تفاده اس��ت، در س��ال ۲۰۱۶ مي��الدي لقب 

پركاربردترين پيام رسان جهان را گرفت. 
واتس آپ از آن جهت ضريب امنيت سايبري بااليي 
دارد ك��ه مكالم��ات و اطالعات مبادله ش��ده ميان 
كاربران و مخاطبان به صورت كامل محافظت شده 
ب��وده و مكالم��ات، اطالعات ش��خصي و خصوصي 
آنها از س��وي نهادهاي ديگر قاب��ل رصد و ردگيري 

نخواهد بود.
ش��ركت فيس بوك با در اختي��ار گرفتن و تصاحب 
ش��ركت واتس آپ در سال ۲۰۱۴، ۱۹ ميليارد دالر 
كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن 
قابليت هاي جديد دنب��ال جذب و حفظ طرفداران 
اين پيام رسان بوده است. طبق تازه ترين آمار منتشر 
شد، پيام رس��ان واتس آپ هم اكنون ميزبان بالغ بر 

۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه است.

 جلوگيري از عضويت بدون اجازه 
در واتس آپ

مديكال اكس�پرس| گروهي از محققان در چين با 
تزريق ژن رشد مغز انسان به ميمون رزوس، ابرميمون 
ساخته اند. اين ميمون ها در تست حافظه و مهارت هاي 

پردازشي نمره بهتري كسب كردند.
گروهي از محققان در چين طي يك پژوهش دي ان اي 
انسان را به ميمون ها تزريق كردند تا ابرميمون بسازند.

درهمين راستا آنها در پژوهشي ژن هاي انساني مرتبط 
با رش��د مغزي را به ژنوم ميمون اضاف��ه كردند.  بطور 
دقيق محققان ژن انس��اني به نام MCPH۱ را به ژنوم 
چن��د ميمون رزوس تزريق كردند. هدف آنها كس��ب 
دانش درباره توس��عه مغز انسان بوده است. تحقيقات 
پيشين نشان داده بود اين ژن انساني به رشد مغز مرتبط 
اس��ت. نوزاداني كه بدون اين ژن متولد مي شوند، مغز 
كوچك تري دارند. دانشمندان براي ارسال ژن انساني 
به ژنوم ميم��ون ويروس هايي حام��ل ژن را به جنين 
ميمون هاي رزوس تزريق كردند و منتظر ش��دند آنها 
بطور طبيعي رشد كند. در نتيجه اين پژوهش ۱۱ميمون 

با ژنوم هاي تغييريافته متولد شدند. البته از اين ميان 
فقط ۵ ميمون زنده ماندند. دانش��مندان ميمون هاي 
زنده را براي تأثير ژن انساني در رشد و توانايي هايشان 
آزمايش كردند. طبق نتايج اي��ن پژوهش هيچ يك از 
ميمون ها مغزي بزرگ تر از حد معمول نداشت اما همه 
آنها در تست حافظه و مهارت هاي پردازشي نمره بهتري 
كسب كردند. اين پژوهش كه توسط گروهي از محققان 
در چين انجام شده، بسيار جنجالي و در بيشتر كشورها 

ممنوع است. 

محققان چيني ابر ميمون ساختند
 ايرنا| محمدجواد آذري جهرمي، وزيرارتباطات و 
فناوري اطالعات با »سيمونتا دي پيپو« مديردفتر 
امور فضاي ماوراي جو ملل متحد )يونوسا( در وين 
ديدار و درباره تعميق همكاري ه��اي ماهواره اي با 

يكديگر گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده 
دايم جمهوري اس��المي ايران و رامين نورقلي پور، 
نماينده مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند، 
آذري جهرمي اذعان داشت: ايران با بالياي مختلف 
طبيعي مواجه است، كه سيل اخير يكي از مهم ترين 
آنهاست. خشكس��الي و توفانهاي شن، از ديگر اين 
موارد هس��تند. برخي از اين بالي��ا منحصر به ايران 
نيس��تند و مبارزه و مقابله با آنه��ا، نياز به همكاري 
منطقه اي دارد. در اين خص��وص، تمايل داريم كه 
از ظرفيته��اي دفتر ام��ور فضاي م��اوراي جو ملل 
متحد و همكاريهاي بين المللي به ويژه در خصوص 
دريافت تصاوي��ر و داده هاي ماهواره اي در مديريت 

اين وضعيتها اس��تفاده كني��م.  وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات كش��ورمان همچنين خاطرنشان 
كرد: جمه��وري اس��المي ايران در ح��وزه فضايي 
پيش��رفت هاي قابل توجه��ي داش��ته و پرتاب يك 
ماهواره سنجش از راه دور و دو ماهواره ارتباطي در 
دس��تور كار آتي ايران قرار دارند. تمام اين اقدامات 
ايران در راستاي توسعه فعاليتهاي صلح آميز در فضا 
و بهره مندي از مزاياي فناوري فضا براي عامه مردم 
ايران است. آذري جهرمي افزود: ايران يكي از مراكز 

منطقه اي اطالع��ات فضا-پايه براي مديريت باليا و 
پاسخ اضطراري اس��ت و از همكاريهاي ارايه شده از 
س��وي دفتر امور فضاي ماوراي ج��و ملل متحد در 
خصوص واقعه سيل اخير تشكر و خواهان تعميق و 

گسترش اين همكاري است. 
»دي پيپو« نيز ضم��ن توضيح س��اختار و كاركرد 
دفتر امور فضاي ماوراي ج��و ملل متحد، بيان كرد 
كه در خص��وص هم��كاري در ح��وزه كاربردهاي 
فضايي و حقوق فضا، از پيش��نهادات ايران استقبال 
مي كن��د و تالش خواهد كرد تا بر اس��اس برنامه اي 
كه براي همكاري از س��وي ايران پيش��نهاد خواهد 
ش��د، ظرفيتهاي يونوسا را براي پيشبرد و گسترش 

همكاري ها به كار گيرد.
دوط��رف در پايان اين مالقات، از محل نمايش��گاه 
دس��تاوردهاي فضايي در محل دفتر ملل متحد در 
وين كه يك ماهواره و يك سامانه پرتابي ايراني نيز 

در آن به نمايش گذاشته شده است، ديدار كردند.

رايزني ايران وسازمان ملل برسر توسعه همكاري ماهواره اي 
دريچه فضا

جلوگيري از معامله مواد مخدر 
با هوش مصنوعي 

انگجت| استفاده از يك الگوريتم هوش مصنوعي 
در ش��بكه هاي واي فاي انگليس، تازه ترين روش 
مورد استفاده مقامات اين كشور براي جلوگيري 
از خري��د و فروش مواد مخدر در اينترنت اس��ت.  
كيوس��ك هاي اين  لينك كه در سراسر انگليس 
نصب شده اند، جايگزين تلفن هاي كارتي شده اند 
تا برق��راري تماس هاي رايگان و س��ريع از طريق 
واي فاي و نيز شارژ گوشي توسط شهروندان تسهيل 
شود. اما برخي قاچاقچيان مواد مخدر و خريداران 
اين م��واد از امكان��ات مذكور ب��راي معامله انواع 
مواد مخدر هم بهره مي گيرند. ش��ركت مخابرات 
انگليس براي مقابله با اين نوع سوءاس��تفاده ها با 
همكاري InLinkUK، الگوريتمي را ابداع كرده 
تا بطور خودكار تماس هاي انجام شده براي خريد 
و ف��روش مواد مخدر را بلوكه كند. اين الگوريتم با 
بررسي تعداد تماس ها، مدت آنها و اطالعات ارايه 
شده توسط پليس در مورد هويت افراد مشكوك، 
الگوهاي مكالمه آنها و نيز ش��ماره هاي همراه اين 
افراد نسبت به بلوكه كردن تماس ها اقدام مي كند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد قبل از راه اندازي اين 
سيستم، فروش��ندگان مواد مخدر از ۵ كيوسك 
مذكور در يك بازه زماني ۱۵ هفته اي براي فروش 
مواد مخدر اس��تفاده كرده و ۱.۶۸ ميليون دالر به 
جيب زدند. هنوز مشخص نيست اين سيستم تا 

چه حد براي مقابله با اين تخلفات كارايي دارد.

 عرضه لپ تاپي قدرتمند
 با صفحه كليد نقش برجسته 

ورج|  يك شركت تجاري از توليد يك لپ تاپ 
قدرتمن��د ب��راي اج��راي بازي ه��اي ويدئويي 
خبر داده اس��ت كه از صفحه كليدي كشويي و 
 منحصر به فرد برخوردار است. اين لپ تاپ۷۰۰
 Predator Helios نام دارد كه مدل پيشرفته 
لپ تاپPredator Helios ۳۰۰ محس��وب 
مي شود. دكمه هاي جهت نماي اين لپ تاپ در 
سمت راست و چپ آن، در سطحي برجسته تر از 
ديگر دكمه ها قرار دارند و كشويي بودن صفحه 
كليد مذكور باعث مي ش��ود برخي امكانات آن 

در صورت تمايل كاربر در دسترس قرار بگيرند.
 HyperDrift با باز كردن اين صفحه كليد كه
نام دارد، فن هاي بزرگ آن كه در زير صفحه كليد 
قرار گرفته اند، قابل مشاهده مي شوند و اين كار 
خنك ش��دن لپ تاپ در زمان اجراي بازي هاي 
سنگين را تسهيل مي كند. البته دقت و سرعت 
عمل تمامي كليدهاي اين لپ تاپ هم در مقايسه 
با نمونه هاي مشابه بيش��تر است. قيمت و زمان 
عرضه دقيق اين لپ تاپ هنوز اعالم نشده است.

ماموريت   ناسا براي جلوگيري 
از برخورد سيارك با زمين 

سي نت|  ناس��ا قصد دارد در يك پروژه با كمك 
اس��پيس ايكس جلوي برخورد سيارك با زمين را 
بگيرد. در اين پروژه يك فضاپيما با صخره آسماني 
برخورد و مسير آن را منحرف مي كند. ناسا با توجه به 
 DART احتمال برخورد سيارك با زمين ماموريت
را طراحي كرد. در اين پروژه كه ش��بيه فيلم هاي 
علمي تخيلي است، اس��پيس ايكس نيز شركت 
مي كند. ناسا قرارداد پرتاب DART را به اسپيس 
ايكس اعطا كرده اس��ت. قرار است اين سيستم در 
ژوئن ۲۰۲۱ ميالدي همراه يك موشك فالكون۹ 
از مقر وندربرگ در كاليفرنيا به فضا پرتاب ش��ود. 
كل هزينه پرتاب DART حدود ۶۹ ميليون دالر 
تخمين زده مي شود. هدف از طراحي DART رصد 
قمر كوچك سيارك Didymos در اواخر ۲۰۲۲ 
ميالدي است. در اين زمان صخره فضايي به فاصله 
۱۱ ميليون كيلومتري زمين مي رسد. در همين 
راستا فضاپيماي ماموريت DARTبا هدف منحرف 
كردن قمر Didymoon، با آن برخورد مي كند. 
ناسا در اين باره اعالم كرده است: اين برخورد سرعت 
قمر در مداري كه دور سيارك مي زند را يك درصد 
تغيير مي دهد. اگر پروژه DART موفقيت آميز باشد، 
همين طرح براي دور كردن سيارك هاي خطرناك 

از زمين به كار گرفته مي شود.

باگ اينستاگرام استوري ها  را 
براي كاربران ناشناس نشان داد

ديلي مي�ل| باگ��ي عجي��ب در اينس��تاگرام 
استوري هاي افراد ناشناس را در بخش فيد كاربران 
نمايش مي داد. اما اگر فرد سعي مي كرد آن را تماشا 
كند، محتوا ب��راي او باز نمي ش��د. برخي كاربران 
اينستاگرام بايد درباره آنچه در استوري هاي خود 
منتشر مي كنند، دقت بيشتري كنند. هفته گذشته، 
برخي از كاربران متوجه شدند استوري هاي افراد 
غريبه در باالي بخش feed آنها ظاهر مي ش��ود. 
اما اگر كاربران قصد تماشاي استوري هاي مذكور 

را داشتند، محتوا براي آنان به نمايش در نمي آمد.
به گفت��ه اف��رادي ك��ه اين ب��اگ را رص��د كرده 
بودند، آنها بس��ياري از كاربران را نمي ش��ناختند 
و حت��ي گاه��ي اوق��ات اس��توري ها مرب��وط به 
حس��اب هاي كاربري خصوصي )Private( بود. 
 يك��ي از كاربران توييتر در پيامي نوش��ت: س��الم
 Instagram/@facebook @استوري افرادي 
كه من نمي شناسم و فالو نمي كنم براي من نمايش 
داده مي شود. به نوش��ته اين كاربر جست وجويي 
كوتاه در توييتر نشان داد بسياري از كاربران ديگر 
نيز اين مشكل را گزارش داده اند. البته خوشبختانه 
اينستاگرام به افراد اجازه نمي داد استوري هاي افراد 
غريبه را تماشا كنند. اين در حالي است كه روزانه ۵۰۰ 
ميليون نفر از بخش استوري اينستاگرام استفاده 
مي كنند اما اين باگ نگراني هاي��ي درباره امنيت 
كاربران به وجود آورده است. البته اينستاگرام وجود 
اين باگ را تأييد و چند ساعت بعد آن را اصالح كرد.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

معاون اول رييس جمهوري خواستار شد

رييس اتاق مشترك ايران و روسيه مطرح كرد

ارايه برنامه و زمان بندي جبران خسارت و بازسازي واحدها

شركاي اقتصادي ايران در دوره تحريم ها چه كشورهايي هستند

گروهبنگاهها|
فرآيند جبران خسارات ناشي از سيل اخير چه زماني آغاز 
مي ش��ود؟ اين پرسشي است كه اين روزها و با فروكش 
كردن تدريجي سيالب برخاسته از شرايط اخير جوي 
دهان به دهان مي چرخد. پرسشي كه پاسخ آن در گرو 
برنامه ريزي هايي است كه ساختارهاي اجرايي و تقنيني 
براي جبران خس��ارات تدارك ديده اند. در پاسخ به اين 
مطالبات است كه معاون اول رييس جمهوري مي گويد: 
همه دستگاه هاي كشور موظفند با برآورد دقيق خسارات 
ناشي از سيل، برنامه هاي شفاف و زمان بندي شده خود را 
براي جبران خسارات و نيز اصالح و بازسازي واحدهاي 
آسيب ديده در مناطق سيل زده تا سه شنبه همين هفته 

نهايي و ارايه كنند.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني مع��اون اول 
رييس جمهوري، »اسحاق جهانگيري« ديروزدر جلسه 
نحوه تامين مالي جبران خسارت هاي ناشي از سيل در 
استان هاي سيل زده، اظهار داشت: اولويت اصلي دولت از 
ابتداي شروع بحران سيل، حفظ جان مردم بوده و در اين 
مسير از تمام ظرفيت ها و توانمندي ها به منظور كاهش 

خسارات جاني و مالي استفاده كرده است.
معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به نامه اخير مقام 
معظم رهبري درخواست رييس جمهور براي استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات سيل 
و بازسازي مناطق سيل زده و تاكيد ايشان بر ضرورت 
استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت هاي قانوني، مالي و 
بودجه اي كشور در اين زمينه گفت: مقام معظم رهبري 
كه از ابتداي وقوع بحران سيل دغدغه كمك رساني و 
امداد به مردم سيل زده را داشته اند، تاكيد كرده اند كه 
اولويت دولت در وهله نخست بايد استفاده حداكثري 
از تمامي ظرفيت هاي قانوني، مالي و بودجه اي كشور 
براي جبران خسارات سيل باشد و در صورت ضرورت 

با برداشت از صندوق توسعه ملي نيز موافقت كرده اند.

جهانگيري تاكيد كرد: همه دستگاه ها و نهادهايي كه در 
امر كمك رساني و امداد پاي كار بوده اند، بايد همچنان با 
حضور مستمر و تالش بي وقفه و همه جانبه، تمام همت و 
عزم خود را براي ياري رساندن به مردم و جبران خسارات 

و بازسازي مناطق سيل زده به كار گيرند. 
مع��اون اول رييس جمهوري ب��ا قدردان��ي از حضور 
ش��بانه روزي مردم، دس��تگاه ها و نهادهاي عمومي و 
نيروهاي مسلح براي مقابله با بحران سيل تصريح كرد: 
اگر سيل پيامدهاي تلخي به همراه داشت اما در كنار اين 
تلخي ها و سختي ها، همدلي، انسجام و وحدت مردم و 
دستگاه ها را به نمايش گذاشت و پيام خوبي از اتحاد ملت 

ايران در برابر مشكالت به دنيا مخابره كرد.
جهانگيري با اش��اره به انتصاب وزير كش��ور به عنوان 
فرماندهي واحد س��تاد مديريت بحران سيل از سوي 
رييس جمهوري گفت: همه دستگاه هاي كشور موظفند 
با برآورد دقيق خسارات ناشي از سيل، برنامه هاي شفاف 
و زمان بندي شده خود را در زمينه نحوه جبران خسارات 
و نيز اصالح و بازسازي واحدهاي مسكوني، زيرساخت ها 
و احياي بخش هاي مختل��ف اقتصادي به ويژه بخش 
كشاورزي در مناطق سيل زده كه به تاييد ستاد مديريت 
بحران سيل رسيده باشد، تا سه شنبه همين هفته نهايي 

و ارايه كنند. 
وي ادامه داد: با توجه به اينكه بيشترين خسارات به بخش 
كشاورزي وارد شده است، وزارت جهاد كشاورزي هر چه 
سريعتر ضمن برآورد دقيق خسارات سيل به اين بخش، 
برنامه مدون و زمان بندي شده اي براي جبران خسارات 
كشاورزان مناطق سيل زده تدوين و به ستاد مديريت 

بحران سيل ارايه كند.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تجربه موفق بنياد 
مسكن انقالب اسالمي در بازسازي واحدهاي مسكوني 
مناطق زلزله زده و سيل زده كشور، تصريح كرد: بنياد 
مسكن انقالب اسالمي هم با توجه به خسارات زيادي 

كه به واحدهاي مسكوني برخي از شهرها و روستاها در 
مناطق سيل زده وارد ش��ده است، در اسرع وقت برنامه 
زمان بندي شده خود را براي نحوه بازسازي واحدهاي 
مسكوني مردم در مناطق س��يل زده به ستاد مديريت 

بحران سيل به رياست وزير كشور ارايه كند. 
در اين جلس��ه كه وزراي نيرو، جهاد كش��اورزي و راه و 
شهرس��ازي، رييس س��ازمان مديرت بحران و رييس 

بنياد مسكن انقالب اس��المي و نيز معاونين و مديران 
دستگاه هاي مختلف حضور داشتند، تصميم گرفته شد 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
بانك مركزي با محوريت سازمان برنامه و بودجه ضمن 
شناسايي تمامي ظرفيت هاي قانوني، مالي و بودجه اي 
كشور، راهكارهاي الزم براي تامين مالي جبران خسارات 
و بازسازي مناطق سيل زده را تا سه شنبه همين هفته 

ارايه كنند. همچنين همه دستگاه هاي اجرايي موظف 
شدند ضمن تدوين و ارايه برنامه زمانبندي براي جبران 
خسارات و بازسازي مناطق آسيب ديده از سيل، گزارش 
برآورد دقيق و شفاف از ميزان خسارات وارده به مناطق 
س��يل زده را كه به تاييد س��تاد مديريت بحران سيل 
رسيده باشد، حداكثر تا روز سه شنبه همين هفته تهيه 

و ارايه كنند.

اقتصاد ايران در شرايط تحريم هاي جديد امريكا بر عليه 
ايران در حالي در جست وجوي شركاي تازه است كه 
رييس اتاق مشترك ايران و روسيه معتقد است: حجم 
كنوني تجارت ايران و روسيه حدود 2 ميليارد دالر در 
سال است كه با فراهم شدن زيرساخت هاي الزم تا 10 

ميليارد دالر نيز قابل ارتقا است.
هادي تيزهوش تابان ديروز در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: با توجه به تحريم هاي ظالمانه غرب و ش��رايط 
ويژه اي ك��ه روس ها در واردات م��واد غذايي و صنايع 
س��بك به كشورش��ان اعمال كرده اند، باي��د رويكرد 

جديدي در توسعه صادرات به اين كشور اتخاذ كنيم.
وي تاكيد كرد: مهم ترين پيش ش��رط توفيق در اين 
بازار بزرگ، شناخت كامل بازار روسيه است كه قوانين 

سختي براي واردات دارد.
تيزهوش تابان به موافقت اتحاديه اوراس��يا براي ورود 
ايران به آن اش��اره كرد و گفت: اين مهم كه در مجلس 
شوراي اسالمي نيز مطرح ش��ده، در صورت موافقت 
مي تواند تسهيل كننده حضور تجار و بازرگانان ايراني 
در بازار اوراس��يا باش��د و فعاالن اقتص��ادي ايراني با 

دشواري هاي كمتري مواجه خواهند بود.
وي خاطرنشان كرد: در اتاق مشترك ايران و روسيه، 
ش��رايط حضور در بازار اتحاديه اوراس��يا متش��كل از 
كشورهاي روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و 
ارمنستان را به صورت كتاب منتشر كرده و اقدام هايي 
كه بايد براي تس��هيل امور تجاري از س��وي گمرك، 

اتاق هاي بازرگاني و غيره انجام شود را يادآور شده ايم.
رييس اتاق مشترك ايران و روسيه تاكيد كرد: اتحاديه 
اوراس��يا، فرصت مغتنمي اس��ت كه بايد ب��ه ويژه در 
بخش هاي كش��اورزي و صنايع سبك به خوبي از آن 
استفاده كنيم. تيزهوش تابان خاطرنشان كرد: اتصال 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران به جمهوري آذربايجان 
در ماه هاي گذشته، فرصت خوبي براي توسعه مراودات 
تجاري بين ايران و كشورهاي ياد شده فراهم كرده است.  
وي بيان داشت: در اين پيوند، از برنامه ريزي كوتاه مدت 

براي مقابله با تحريم ها و صدور هر روز يك بخشنامه، 
بايد به سمت برنامه ريزي بلندمدت حركت كنيم و با 
ايجاد تسهيالت در قوانين و مقررات، به تامين مواد اوليه 

مورد نياز براي رونق توليد بپردازيم.

   تحقق رونق توليد با استفاده از فرصت هاي 
صادراتي

از س��وي ديگر »حس��ن مرتجي« فع��ال اقتصادي 
در پاس��خ به داليل توجه ايران بر توس��عه مناسبات 

اقتصادي با روس��يه افزود: روسيه هشتمين اقتصاد 
بزرگ جهان و س��رزميني پهناور در قامت يك قاره 
است كه به همين دليل برقراري روابط تجاري با همه 
نقاط اين كش��ور از نظر هزينه هاي تمام ش��ده كاال، 

داراي صرفه اقتصادي نبوده و امكان پذير نيست.
به گزارش ايرنا به گفته وي، مناطق جنوب و جنوب 
غربي روسيه با 14 استان و با حدود سه برابر وسعت 
اي��ران، به دلي��ل نزديكي جغرافيايي و مش��تركات 
فرهنگي با كشورمان، همواره يكي از اهداف صادراتي 
كاال و خدم��ات جمهوري اس��المي ايران به ش��مار 

مي رفته و مي رود.
مرتجي خاطرنشان كرد: نظر به فرصت ها و اميدهايي 
كه در حوزه توس��عه تجارت خارجي با كش��ورهاي 
منطقه س��ي. اي. اس )CIS( به ويژه روسيه به وجود 
آمده و با توجه به نقش تاثيرگذار، جايگاه س��ازنده و 
توانمندي هاي صادراتي ايران در گروه هاي مختلف 
كااليي و خدماتي، جه��ش در روابط اقتصادي بين 
اي��ران و روس��يه در آينده نزديك دور از دس��ترس 

نخواهد بود.
وي ادامه داد: عزم جدي مسووالن بلندپايه 2 كشور بر 
گسترش روابط دوجانبه و تبادل هيات هاي تجاري، 
فرصت مضاعف��ي براي رفع موانع تجاري و رونق داد 
و ستد اس��ت و در اين ميان برگزاري نمايشگاه هاي 
تجاري مي تواند نقش بسيار موثري در تسهيل ارتباط 
بين تجار 2 كش��ور و آماده س��ازي بازارهاي متقابل 

براي همكاري با يكديگر باشد.  اين فعال اقتصادي به 
پيام نوروزي رهبر معظم انقالب، همچنين سخنان 
ن��وروزي رييس جمهوري و وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت اش��اره كرد كه بازار همس��ايگان را بهترين 
بازارها براي كشورمان خواندند و در عين حال يادآور 
شد: مقام هاي روسي نيز بر تامين كاالهاي مورد نياز 
استان هاي جنوب و جنوب غرب اين كشور از ايران 

تاكيد دارند.
وي اعطاي بخش��ودگي 25 درصدي به هزينه هاي 
س��ود و حقوق گمركي و ماليات ورود كاال و خدمات 
ايراني به روسيه را يادآور شد و گفت: اين بخشودگي 
به كاالها و خدماتي كه داراي مدارك حمل و گواهي 

مبدا )فرم A( باشند تعلق مي گيرد.
مرتجي يادآور ش��د: ارزان ترين مسير ارسال كاال به 
جنوب غربي روس��يه و مناطق حاشيه رود »ولگا« با 
10 استان و جمعيت بيش از 15 ميليون نفر، مسير 
دريايي بندر انزلي- بندر آستراخان است و عالوه بر آن 
از هزينه هاي مناسب بارانداز و دپوي كاال، همچنين 
تسهيالت اقامتي مناس��ب نسبت به ساير شهرهاي 

روسيه برخوردار است.
وي اضافه كرد: وجود مركز تجاري ايران )وابسته به 
اتاق ايران( در آس��تراخان و همچنين كنس��ولگري 
ايران در اين بندر و هزينه هاي پايين تر اين ش��هر در 
مقايسه با پايتخت روسيه، بر جذابيت هاي اين بازار 

براي تجار ايراني افزوده است.

  Sun. Apr 14.   يك شنبه   25 فروردين 1398   8 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1354  2019 

حضور گروه هاي جهادي شركت 
پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

  جهت ترميم رودخانه ها و 
آب روها و كمك به سيل زدگان

با توجه به بارش هاي سيل آساي اخيردر سراسر كشور 
و به تبع آن در اس��تان مركزي در اقدامي هماهنگ 
كارگروه جهادي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند به همراه ماشين آالت سنگين اداره حمل و نقل 
شامل انواع لودر، بيل مكانيكي، گريدرو جرثقيل با 
موافقت مديرعامل محترم به مناطق روستايي اطراف 
اراك و شهرستان شازند در ايام نوروز سال 98 اعزام 
شد  و تا پايان و رفع مشكالت احتمالي در كنار مديريت 

بحران استان و شهرستان قرار داشتند.
 به گزارش روابط عمومي شركت پااليش نفت امام 
خميني )ره( شازند، اين گزارش مي افزايد يك گروه 
هفت نف��ره از اداره تعميرات »حم��ل و نقل« با يك 
دستگاه جرثقيل 100 تن و و يك دستگاه كفي و ساير 
تجهيزات حمل و نقل به استان لرستان جهت كمك 
و رفع مشكالت قطع مسير خطوط لوله و نيز كمك 
رس��اني به مناطق سيل زده و يك دستگاه جرثقيل 
20 تن و يك دستگاه بيل مكانيكي و دو دستگاه كفي 
جهت حمل و نقل ادوات سنگين به شهرستان شوش 

در استان خوزستان اعزام گرديدند. 

برپايي پايگاه هاي جمع آوري 
كمك   به سيل زدگان

شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با برپايي 
5پايگا ه مبادرت به جمع آوري كمك هاي مردمي 
كرده اس��ت. به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و 
حومه؛ با توجه به وقوع سيالب در برخي از استان هاي 
كشور و خطرات ناشي از آن، كمك هاي شهروندان 
به هموطنان همچنان ادامه دارد در همين راس��تا 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با برپايي 
پايگاه هاي جمع آوري كمك هاي مردمي به سيل 
زدگان در ايس��تگاه علي آباد در خط يك، ايستگاه 
صادقيه در خط 2، ايستگاه ميدان شهدا در خط 4، 
ايستگاه ميدان صنعت در خط ۷ و دردشت واقع در 
شهرك مسكوني شركت بهره برداري متروي تهران 
اقدام كرده است. گفتني است جانمايي اين پايگاه ها 
با توجه به مس��تقر نبودن پايگاه هاي كمك رساني 
ديگر ارگان هاي متولي انجام گرفته و خيرين محترم 
جهت اهداي كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود به 
هموطنان آسيب ديده و استان هاي گرفتار در سيالب 
مي توانند از طريق اين پايگاه ها اقدام به كمك رساني 
كنند. الزم به توضيح اس��ت تع��دادي از كاركنان 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به صورت 
داوطلبانه براي ياري رساني به هموطنان سيل زده به 
اين مناطق رفته و با شست وشوي صلواتي فرش ها در 

حال كمك رساني هستند.

 مصرف سوخت نوروزي  
به ۲۰ ميليون ليتر رسيد

چالوس| تورج اماني مدير شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي غ��رب مازن��دران )منطقه 
چالوس( با اش��اره به حضور مس��افرين در ايام 
تعطيالت نوروزي در غرب استان مازندران اظهار 
داشت: مصرف س��وخت بنزين در غرب استان 
مازندران به 20 ميليون ليتر رس��يد. اماني ابراز 
داشت: مصرف س��وخت بنزين در مدت مشابه 
با س��ال قبل 4 درصد رش��د داشته اس��ت. و در 
تعطيالت نوروزي امسال هيچ گونه كمبودي در 
تامين سوخت هم استاني ها و مسافران نوروزي 
نداش��تيم  و در راستاي ارايه خدمات مطلوب به 
هم استاني ها و مسافران و گردشگران با تشكيل 
اكيپ هاي نظارتي بر نحوه س��وخت رس��اني و 
خدمات دهي جايگاه هاي سوخت به طور جدي 
نظارت انجام گرفت. تورج اماني در مورد مصرف 
CNG اش��اره كرد: در س��ال جديد مقدار يك 
ميليون و۷۶8 هزارو 529 كيلو گرم سي ان جي 
مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به مقدار 9/۷ درصد كاهش داشته است.

ساري| مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق 
مازندران گفت: س��يل اخير بي��ش از 8 ميليارد 
تومان به صورت مستقيم به شبكه هاي توزيع برق 
مازندران خس��ارت وارد كرد. قاسم شهابي اظهار 
كرد: بيشترين خسارت سيل اخير در شهرهاي 
سوادكوه، س��وادكوه شمالي س��يمرغ، شمال و 
جنوب ساري، جنوب بابل، امل گلوگاه، نكا، بهشهر 
و مياندورود بوده كه با برنامه ريزي و مديريت بحران 
توانستيم برقي پايدار را براي مشتركين برقرار كنيم. 
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران با اشاره به 
اينكه هيچ مشترك بدون برقي در مازندران نداريم، 
تصريح كرد: كاركنان ش��ركت توزيع نيروي برق 
مازندران با تالش شبانه روزي براي برق دار كردن 
و رفع مشكالت در شبكه تمام همت و غيرت خود 
را به كار بستند. وي در ادامه گفت: براي بازسازي، 
مقاوم سازي و پايداري شبكه هاي آسيب ديده نياز 

به 22 ميليارد تومان اعتبار است.

خسارت 8 ميليارد توماني سيل 
بر شبكه توزيع برق مازندران  

اعالم آمادگي سفير بنگالدش 
براي گسترش روابط اقتصادي
زنجان| سفير بنگالدش 
در ايران گفت: ايران يكي از 
اقتصادهاي بزرگ دنيا است 
و بنگالدش آماده گسترش 
روابط ب��ه وي��ژه در زمينه 
اقتصادي است. به گزارش 
ايسنا مجيب الرحمان بويان 
در دي��دار با اعضاي ات��اق بازرگاني زنجان با اش��اره به 
ظرفيت هاي باالي زنجان در بخش هاي مختلف و تاريخ 
و سنت هاي استان و اشتراكات فرهنگي و تاريخي بين 
دو كشور، اظهار كرد: آماده انجام اقدامات موثر براي كار 
با استان زنجان هستيم. وي با بيان اينكه اقتصاد كشور 
بنگالدش هر ساله رشدي 8 درصدي را تجريه كرده است، 
تصريح كرد: كشور بنگالدش به انرژي، مواد اوليه و موارد 
زياد ديگري ني��از دارد، ايران يكي از اقتصادهاي بزرگ 
است كه براي پيشرفت بايد با اقتصادهاي بزرگ كار كرد.
سفير بنگالدش در ايران با اشاره به اينكه اين كشور نياز 
به س��رمايه گذاري اقتصادي داشته اما در عين حال به 
سرمايه گذاري در ديگر كشورها نيز فكر مي كند، گفت: 
بيكاري و تورم در كشور ما از نرخ پاييني برخوردار بوده و 

پايه هاي اقتصاد بنگالدش مستحكم است.
مجيب الرحمان بويان با بيان اينكه ميزان همكاري هاي 
بين دو كش��ور بايد افزايش يابد، تصريح كرد: به دنبال 
فراهم كردن زمينه حضور فعاالن اقتصادي بنگالدشي 
در ايران هستيم. وي با تاكيد بر اينكه تجار بنگالدش تنها 
با ال سي مبادالت مالي خود را انجام مي دهند، ابراز كرد: 
به همين دليل تحريم ها مانع ادامه همكاري شد اما فعاالن 
اقتصادي دو طرف براي كار با يكديگر نيازمند شناخت 

خوب از همديگر هستند.

آمادگي شهرداري اصفهان براي 
افزايش كمك ها 

ش��هردار  اصفه�ان|
اصفهان گفت: ما به همراه 
نيروه��اي ش��هرداري 
آمده ايم با حمايت هايمان 
تا انتها خدمت را تمام كنيم. 
تا پايان كنار م��ردم اهواز 
هس��تيم و در صورت نياز 
كمك ها را افزايش مي دهيم.  امروز هم در محالت اهواز 
حضور پيدا كرده و منطقه را بازديد و بررسي مي كنيم 
كه اگر نياز به كمك هاي مازاد بود، اين كار را اجرايي 
كنيم. به گزارش »تع��ادل« به نقل از اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي كه شب 
گذشته به همراه معاون مالي - اقتصادي خود براي 
دومين بار به شهر اهواز سفر كرده است، بعد از بازديد 
از مناطق سيل زده اين شهر با اشاره به اينكه چند روز 
پيش كه نيروهاي شهرداري اصفهان براي امدادرساني 
به اهواز آمدند، ساماندهي و ايجاد خاكريز در منطقه 
٣ و 5 اهواز به عهده اصفهان گذاشته شد، اظهار كرد: 
نيروهاي اصفهان به خوبي عمل كرده اند و بر همين 
اساس منطقه »عين دو« اهواز هم به عهده اصفهان 
گذاش��ته ش��د. وي ادامه داد: تجهيزات شهرداري 
اصفهان در اهواز براي امدادرساني كمك مي كنند و 
قطعا شهرداري اصفهان با مجموعه نيروهاي امدادي 
ديگر بخش هاي استان كه به اهواز آمده اند تا روزي 
كه نياز باشد مي مانند و البته اين اقدامات با هماهنگي 

كامل با مسووالن استان انجام مي شود. 
وي افزود: بارش ه��اي آينده در ش��هر اهواز تهديد 
آميز نيست اما اگر نياز باشد خدمات خود را افزايش 

مي دهيم.

مشكالت مرزي ايران و تركيه 
با تعامل قابل رفع است

آذربايج�انغرب�ي| 
سفير تركيه در ايران گفت: 
برخي مشكالت موجود در 
مرزهاي 2 كش��ور در سايه 
تعامل سياستمداران و بخش 
خصوصي قابل رفع اس��ت. 
دريا اورس دي��روز در ديدار 
با فعاالن اقتصادي آذربايجان غربي افزود: ايران و تركيه 
2 كشور دوست و برادر هستند كه اشتراكات فرهنگي 
و اقتصادي ديرينه دارند و در س��ايه آنها مي توان زمينه 
توسعه مراودات اقتصادي را فراهم كرد. وي با بيان اينكه 
مشكالت طرح شده در اين جلسه به طور كامل در اختيار 
مديران ارشد كش��ور تركيه قرار مي گيرد، اضافه كرد: 
طي چهار سال آينده بهبود شرايط و رفع دغدغه هاي 
موجود را ش��اهد خواهيم بود. مع��اون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي نيز در 
اين جلسه با بيان اينكه برخي كشورهاي منطقه درصدد 
تغيير مسير ترانزيت از ايران و تركيه به مسيرهاي ديگر 
شمال و جنوب هستند، گفت: بايد با تامين زيرساخت ها 
زمينه رونق ترانزيت در مسير قديمي جاده ابريشم به 
ويژه در ايران و تركيه را فراهم كنيم. رضا حسيني تاكيد 
كرد: حل مشكالت مرزي، بهبود وضعيت انتقال پول به 
كشور، كاهش هزينه هاي صادراتي و افزايش ارتباطات 
بين المللي از جمله مواردي است كه مي تواند در توسعه 

روابط بين 2 كشور اثرگذار باشد.
وي اظهار داش��ت: توسعه حمل و نقل با تركيه، توسعه 
بازارچه ها و اعزام هيات هاي تجاري به استان هاي شرقي 
تركيه سه ماموريت كليدي آذربايجان غربي براي ارتقاي 

روابط با تركيه است.

برخي نقاط تهران در بارش ها 
دچار »فروريزش« شد

ته�ران| مديرعام��ل 
ش��ركت آب منطق��ه اي 
تهران گف��ت: طي چند 
وق��ت اخي��ر ب��ه دليل 
بارندگي ها شاهد اتفاقات 
نقط��ه اي در برخ��ي از 
مناطق استان تهران بوديم 
كه اسم آنها را نمي توان »فرونشست« گذاشت بلكه 

آنها به عنوان فروريزش مطرح مي شوند.
سيد حسن رضوي ديروز در گفت وگو با ايرنا به تاثير 
بارندگي هاي اخير بر فروريزش زمين اشاره و بيان 
كرد: فروريزش بيشتر در مسير قنات هاي قديمي يا 
در سازه هاي مختلف مانند ايستگاه مترو رخ مي دهد 
كه به دليل ورود جريان سطحي ناشي از بارندگي ها 

ايجاد مي شود.
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي ته��ران گفت: 
فرونشستي كه سال گذشته مورد بحث قرار گرفته 
بود بسيار وسيع و به صورت پهنه اي از تهران است 
كه حكايت از خالي شدن سفره هاي زيرزميني دارد.

وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه بتوان سفره ها را 
تغذيه و شرايط برداشت كمتري از سفره ها را داشته 
باشيم قادر به كنترل ميزان فرونشست ها در سطح 

استان تهران نيز خواهيم بود.
رضوي با بيان اينكه فرونشس��ت در اكثر نقاط دنيا 
اتفاق مي افتد اما مقدار آن نسبت به يكديگر متفاوت 
است، گفت: اكنون اعداد و ارقام اين اتفاق در استان 
تهران در دو نقطه شهرستان هاي ورامين و شهريار 
در حال معنادار شدن است و از نظر كمي بسيار فراتر 

از آن چيزي است كه بايد باشد.

احتمال افزايش بيماري هاي 
پوستي و مخاطي در سيل زدگان
اصفهان| دبير شوراي عالي 
نظام پزشكي كشور گفت: 
احتمال ابتالء به بيماري هاي 
پوستي و مخاطي در مواقع 
وقوع س��يل زياد اس��ت با 
رعايت اصول پيشگيري قابل 
كنترل هستند. به گزارش 
مهرمحس��ن مصلحي دبير شوراي عالي نظام پزشكي 
كشور گفت: با توجه به حجم بحراني كه در مناطق سيل 
زده وج��ود دارد، عمده بيماري ها ناش��ي از عدم امكان 
تأمين آب شرب، آب مصرفي سالم و نيز دفع بهداشتي 
فاضالب و زباله است. وي با اشاره به اينكه در درجه اول 
بيماري هايي كه در مناطق س��يل زده شيوع بيشتري 
پيدا مي كنند، بيماري هاي دستگاه گوارش هستند كه 
ناشي از همين مشكالت مي شود، ادامه داد: در اين مواقع 
بيماري هاي عفوني دستگاه گوارش شيوع بسيار بيشتري 
نسبت به ساير بيماري ها دارند كه از جمله مهم ترين آنها 
بيماري هاي ميكروبي دستگاه گوارش مانند شيگلوز 
)اسهال خوني( است. مصلحي افزود: در مراتب بعد آميبياز 
)نوعي بيماري گوارشي ناشي از باكتري به نام آميب( و 
پس از آن بيماري هاي انگلي دستگاه گوارش مورد توجه 
است كه هموطنان مي بايست به محض مشاهده عالئم 
گوارشي همچون اسهال و استفراغ ضمن مراجعه به مراكز 
درماني نسبت به درمان به موقع اقدام كنند تا از انتشار 
وسيع آن جلوگيري شود. وي از ساكنين مناطق سيل زده 
خواست كه در اين ايام نسبت به رعايت بهداشت فردي 
و عمومي توجه بسيار بيشتري داشته باشند، چراكه به 
هر ح��ال امكان وجود آلودگي در محيط بيش از مواقع 

عادي است.

چهرههاياستاني
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مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به وضعيت بازماندگي تحصيلي كودكان در ايران پرداخت

دولت، مقصر اصلي بازماندگي از تحصيل
تحصيل، ابتدايي ترين حق يك كودك براي داشتن رفاه 
اجتماعي است اما اين حق ابتدايي با وجود تاكيد قانوني، 
هنوز هم به داليل مختلف زير پا گذاشته مي شود. فقر، 
محروميت، ناآگاهي و دسترسي نداشتن به فرصت هاي 
برابر آموزش��ي از اصلي ترين عواملي اس��ت كه ميان 
كودكان در سن تحصيل و مدرسه فاصله مي اندازد. تا 
چند سال پيش تصور بر اين بود كه از ميان تمام عواملي 
كه سبب مي شود يك دانش آموز از تحصيل باز بماند، 
اصلي ترين عامل به وي��ژه در مناطق محروم خانواده، 
فرهنگ و ناآگاهي والدين اس��ت اما گزارش تازه مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي حكايت از آن دارد 
كه سهم عمده دوري دانش آموزان از مدرسه به دليل 
دسترسي نداشتن به امكانات آموزش و فقر است. با اين 
حال آموزش و پرورش در ايران به ويژه در س��ال هاي 
اخير بيشتر از قبل به سمت خصوصي سازي پيش رفته 
تا جايي كه بانك جهاني در آخرين گزارش خود، ايران 
را در خصوصي سازي مدارس متوسطه بين سال هاي 
1998 تا 2017 ركورددار معرفي كرده اس��ت. نتيجه 
اين وضعيت آن طور كه كارشناسان آموزش مي گويند، 
چيزي جز رشد آمار كودكان بازمانده از تحصيل نيست، 
آماري كه البته دقيق نبوده و هر نهاد و سازماني يك عدد 

متفاوتي را براي آن اعالم مي كند. 

    بررسي يك گزارش
اگرچه عوام��ل مختلفي ب��ه عن��وان موانع تحصيل 
دانش آموزان همواره از س��وي كارشناس��ان مختلف 
مطرح بوده است اما در گزارش تازه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي با موضوع بازماندگي از تحصيل 
و بي سوادي، درباره عوامل بروز اين پديده، آمده است: 
»با وجود وجود بيش از س��ي قانون در حوزه اجباري و 
رايگان كردن آموزش و سوادآموزي و اجراي برنامه هاي 
متعدد، همچنان با پديده بي س��وادي و بازماندگي از 
تحصيل مواجه هستيم. اين قوانين و سياست ها بيشتر 
بر مسووليت خانواده ها درخصوص فرستادن كودكان 
به مدرسه تأكيد دارند تا مسووليت نظام آموزشي، اين 
درحالي است كه براس��اس گزارش ها، سهم ناچيزي 
از عل��ل بازماندگي از تحصيل، موارد مربوط به والدين 
اس��ت و عدم دسترسي به امكانات آموزش و فقر سهم 

عمده اي دارد.«
در بخش ديگري از اين گ��زارش به آمار بازماندگان از 
تحصيل اشاره شده است، آماري كه تاكنون رقم دقيق 
آن از س��وي وزارت آموزش و پرورش و ساير نهادهاي 
مرتبط اعالم نش��ده است. در حالي كه احمد ميدري، 
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ايران در آخرين روزهاي س��ال 97 از شناسايي 1۴2 
هزار كودك بازمانده از تحصيل خبر داد اما در گزارش 
مركز پژوهش ها درباره اين موضوع چنين آمده است: 

» آم��ار آموزش و پرورش در س��ال تحصيلي 1395-
1396حاكي از وجود7۴7.911 نفر بازمانده در همه 
مقاطع آموزشي است. اين درحالي است كه اطالعات 
مربوط به تعداد كودكان معلول بازمانده از تحصيل و 
كودكان فاقد هويت( بي شناس��نامه )تفكيك نشده و 
در اختيار نيست. مطابق سرشماري نفوس و مسكن 
س��ال 1395 تعداد افراد 6 تا 19 سال هاي كه به طور 
كلي خارج از مدرسه هستند، 2.386.120 نفر است 
كه با كس��ر تعداد تخميني جمعيت واقع در س��نين 
19- 18 سال، ميزان بازماندگان از تحصيل به حدود 
1.738.751 نفر مي رسد. همچنين با وجود سه برنامه 
راهبردي در راس��تاي ريشه كني بي سوادي جمعيت 
زير 50 سال ، هم اكنون نزديك به 9 ميليون بي سواد در 

كشور وجود دارد.«
مركز پژوهش هاي مجلس راه حل مس��اله بازماندگي 
از تحصيل را در قالب سه پيشنهاد به شرح زير مطرح 
مي كند: » مجلس شوراي اسالمي به جاي وضع قوانين 
در خصوص اخذ جريمه يا پيگرد قضايي اوليا و متخلف 
و مجرم دانستن آنها، بر تكليف دولت به آموزش رايگان 
و دسترس پذيركردن امكانات آموزشي براي همگان 

اصرار نظارت داشته باشد.
ساختارهاي قانوني و تشكيالتي حوزه سوادآموزي و 

چگونگي ادامه فعاليت سازمان نهضت سوادآموزي در 
راستاي انسداد مبادي بي سوادي و تحت پوشش قرار 
دادن كودكان بازمانده از تحصيل مورد توجه بازنگري 

قرار گيرد.
وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت كشور، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مركز آمار ايران، س��ازمان 
ثبت احوال كشور، شهرداري، سازمان هاي مردم نهاد 
و موسس��ات غيردولتي مكلف به شناس��ايي و جذب 
كودكان الزم التعليم بازمانده از تحصيل و ثبت اطالعات 
اسمي، مشخصات و نشاني افراد بي سواد كشور است.«

    پيشنهادي كه نمايندگان آن را قبول ندارند
اگرچه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي، به نظارت نمايندگان مجلس بر عملكرد دولت 
در راستاي آموزش و پرورش رايگان تاكيد شده است 
اما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، معتقدند اين 
پيشنهاد موضوع تازه اي نيس��ت. محمد قمي، عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
درباره اين موضوع به »تع��ادل« گفت: طبق اصل 30 
قانون اساسي، آموزش و پرورش بايد رايگان باشد كه 
اتفاقا تاكيد بر تعليم و تربيت نقطه قوت قانون ماست اما 
در سال هاي اخير بعد از راه افتادن مدارس غيرانتفاعي، 

به بهانه هاي مختلف اين موضوع خدش��ه دار شد كه 
مجلس ه��م با آن مخالف اس��ت. نمايندگان مجلس 
و اعضاي كميس��يون آموزش با هر گونه پولي سازي 
آموزش به بهانه كمبود بودجه  و ناتواني در تامين منابع 

مالي مخالف هستند.
او افزود: ما كامال به تبعات آموزش و پرورش خصوصي 
واقف هس��تيم. پولي ش��دن آموزش و پرورش سبب 
مي شود، بازماندگي از تحصيل به دليل مسائل اقتصادي 
بيش��تر شود و جامعه به س��مت ارزش گذاري افراد بر 
اساس توانايي مالي حركت كند كه اين اصال با انقالب و 

ارزش هاي آن در تضاد است.
قمي درباره نظ��ارت مجلس بر آموزش و پرورش بيان 
كرد: كميسيون آموزش به مدارس غيرانتفاعي نظارت 
دارد. تاكنون هيچ قانوني براي پولي شدن آموزش در 
اين دوره از مجلس تصويب نشده و اگر هم تصويب شد، 

شوراي نگهبان قطعا با آن مخالفت مي كند. 

    انگشت اتهام كارشناسان به سمت مجلس
اظهارات قمي در حالي است كه كارشناسان آموزش 
درباره اين موضوع نظر ديگ��ري دارند. مريم كريمي، 
كارش��ناس آموزش درباره اين موض��وع بيان كرد: به 
نظر من اولين انگشت اتهام را بايد به سمت نمايندگان 

مجلس گرف��ت كه بدون توجه به اصل س��ي ام قانون 
اساسي، هر س��ال بودجه اي را براي آموزش و پرورش 
تصوي��ب مي كنند كه در بهتري��ن حالت فقط كفاف 
حقوق معلمين يا هزينه هاي جاري آموزش و پرورش 
را مي دهد. بنابراين وقتي آموزش و پرورش بودجه كافي 
براي گسترش امكانات آموزشي در سراسر كشور ندارد، 
دو گزينه بيشتر برايش باقي نمي ماند، يا بايد از امكانات 
مالي بخش خصوصي اس��تفاده كند ك��ه نتيجه اين 
موضوع همان پولي شدن آموزش است كه در طوالني 
مدت به جاي آنكه سبب گسترش تحصيل شود، خود 
به عامل بازدارنده آن تبديل مي شود يا بايد بپذيرد كه 
نمي توان در همه نقاط كشور امكانات آموزشي داشته 
باشيم كه در اين صورت هم باز دانش آموزان هستند كه 
قرباني مي شوند كه به دليل نداشتن امكانات آموزشي 

از تحصيل محروم مي مانند 
او افزود: مش��كالت اقتصادي و معيشتي تاثير بسيار 
شديدي در خلق اين وضعيت دارند. چرا كه با توجه به 
وضعيت وخيم اقتصادي، اولين چيزي كه از سبد كاالي 
خانواده هاي كم درآمد حذف مي شود كاالي فرهنگي 
اس��ت بنابراين وقتي امكانات اموزش��ي پولي است يا 
امكانات دولتي آنقدر كم اس��ت كه براي تحصيل بايد 
هزينه حمل و نقل تا رسيدن به مدرسه را بپردازند، در 
بسياري از مناطق محروم و در بسياري از خانواده هاي 
كم درآمد، امكان تحصيل فرزندانشان به شدت كم يا 
حتي غير ممكن مي ش��ود بنابراين با اين روند فعلي 
اقتصاد، ما ش��اهد افزاي��ش بازمان��دگان از تحصيل 

خواهيم بود.
اين كارشناس آموزش بيان كرد: به صورت ميانگين در 
دنيا امروزه، حدود 87 درصد هزينه هاي آموزش عمومي 
را دولت ها تامين مي كنند، در اروپا اين مقدار 90 درصد 
است و در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي اين مقدار 
به 99 درصد هم مي رس��د. و مابقي را س��اير نهادهاي 
خيريه و موقوفات مي پردازند، اما در ايران در بهترين 
حالت هزينه هاي آم��وزش عمومي كه دولت متقبل 
مي شود، 60 درصد است. بدون احتساب هزينه هايي 
كه خانواده ها براي خريد كتب درس��ي و كالس هاي 
كنكور مي پردازند كه از اين نظر جزو كشورهاي ضعيف 
به حس��اب مي آييم. 98 درصد بودجه اي كه دولت به 
آموزش و پرورش مي دهد، فقط صرف حقوق معلمان 
مي شود يعني ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش 
را عمال از جيب م��ردم تامين مالي مي كنيم. بنابراين 
ضرورت دارد مجلس چه در بحث اختصاص بودجه و 
در چه بحث خصوصي سازي آموزش و پرورش نظارت 
بيشتري داشته باشد. بر فرض مثال كه يك خانواده كه 
با تحصيل فرزندشان مخالف هستند، راضي به ادامه 
تحصيل شوند، وقتي زيرساخت مناسب وحود ندارد، 
عمال فرهنگ سازي در اين زمينه خيلي راهگشا نيست.

چرا سيل آمد؟ 
درباره وقوع س��يالب در كشور داليل متعددي مطرح 
مي شود؛ داليلي كه برخي از آنها گاهي رنگ و بوي شايعه 

نيز به خود مي گيرد. 
مديركل اكو سيستم هاي تاالبي سازمان حفاظت محيط 
زيست ضمن برشمردن علل وقوع سيل در نقاط مختلف 
كشور گفت: طي ساليان اخير بد عمل كرده ايم و حاال 

مردم تاوان آن را مي دهند.
مسعود باقرزاده كريمي درباره عواملي كه باعث وقوع 
سيل در كش��ور ش��ده اس��ت، گفت: يكي از ماهيت 
تاالب ها پذيرش سيالب ها هستند. طبيعت به گونه اي 
طراحي شده است كه سيالب ها به تاالب ها وارد شوند. 
كوهس��تان مانند يك مخزن عمل مي كند. وقتي آب 
از شيب كوهستان سرازير مي شود به اولين دشت كه 
مي رسد در آن دشت مستهلك مي شود و بخش زيادي 
از آن وارد زمين ش��ده و آب هاي زيرزميني را سيراب 
مي كند و بخش اضافي آن به صورت رودخانه وارد شيب 

بعدي كوهستان مي شود. او با بيان اينكه آب هاي اضافي 
تاالب ها را ايجاد مي كنند، ادامه داد: تاالب بيشه داالن در 
استان لرستان و تاالب شور در استان گلپايگان كه در 
ارتفاع 1800 متري و در دشت هاي مرتفع قرار دارند، 
اين تاالب ها آب جاري از كوهستان را جذب كرده و آب 
اضافي را از طريق رودخانه ها يا از طريق چش��مه ها به 
شيب هاي بعدي در كوهستان منتقل مي كنند. مديركل 
اكوسيستم هاي تاالبي سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور تصريح كرد: آب هاي جاري شده از كوهستان از 
۴ هزار متر ارتفاع در دشت هاي مختلف مستهلك شده 
و به كارون در ارتفاع بسيار پايين مي رسند. بنابراين در 
گذشته به دليل اينكه چشمه ها سيراب بودند؛ رودهاي 
كارون، دز و كرخه هميش��ه پرآب بوده و آب با كيفيت 
داشتند. باقرزاده كريمي با بيان اينكه طي سال هاي اخير 
دشت ها زهكشي ش��ده اند، به ايسنا گفت: آب اضافي 
دشت ها را به وسيله زهكش ها خالي كرده و در دشت ها 

كشاورزي ايجاد كرديم. يكي از بزرگ ترين مشكالتي 
كه امروز با آن مواجه هستيم اين است كه آب مخازن 
كوهس��تان را تخليه كرديم و ديگر كوهستان توانايي 
نگهداري آب را در دش��ت هايش ندارد، در نتيجه هم 
چشمه ها خشك شده اند و هم سطح آب هاي زيرزميني 
كاهش يافته است و هم اينكه در بارندگي هاي شديد 
از آنجا كه دش��ت ها توانايي ذخيره آب را ندارند، همه 
آب ها به يك باره به رودخانه وارد ش��ده و باعث طغيان 

رودخانه ها مي شود.
او بيان كرد: در چنين مواقع��ي آبي كه همراه با خاك 
اس��ت به جاي آب زالل وارد رودخانه ها مي شود و اين 
گل آلودگي آب است كه باعث ايجاد تخريب مي شود. 
طي ساليان اخير بد عمل كرده ايم و حاال مردم تاوان آن 
را مي دهند. مديركل اكوسيستم هاي تاالبي سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور با اشاره به زهكشي تاالب ها 
در كشور گفت: 17 دشت در كشور توسط وزارت جهاد 

كشاورزي زهكشي شده اند و توان دشت براي جذب آب 
از بين رفته است، در حالي  كه اگر دشت ها توان داشتند، 
مي توانستند حجم بسياري از آب را در كوهستان ذخيره 
كنند و اجازه ندهند همه ش��اخه ها با آب گل آلود وارد 
رودخانه اصلي شود و بايد روي اين مسائل بررسي هاي 
جدي صورت بگيرد، چراكه نمي توانيم با اين اتفاقات 

منابع سرزميني مان را مديريت كنيم.
او در بخش ديگري از صحبت هايش با اش��اره به پرآب 
شدن برخي تاالب ها به دليل بارندگي هاي اخير توضيح 
داد: سال هاس��ت كه آب طبيعي وارد تاالب گاوخوني 
نش��ده و آب هاي بازيافتي وارد اين تاالب شده بود، اما 
در حال حاضر بيش از 30 درصد اين تاالب آب دار شده 
است. همچنين 100 درصد تاالب كمجان و 50 درصد 
تاالب بختگان شامل تاالب هاي كمجان، ني ريز و طشت 
را آب فراگرفته اس��ت. همچنين تراز درياچه افزايش 
بسيار خوبي داشته است. تاالب مهارلو نيز بيش از 70 

درصد آبگيري ش��ده است. مديركل اكو سيستم هاي 
تاالبي س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور با بيان 
اينكه وضعيت ت��االب هورالعظيم نيز مطلوب گزارش 
شده است، تصريح كرد: با توجه به آبي كه از افغانستان 
وارد شده است، وضعيت هامون  نيز رو به بهبود است و 
تاكنون 30 درصد آن نيز آبگيري شده است. در تاالب 
جازموريان نيز ۴0 درصد آبگيري ش��ده است در واقع 
شرايط تاالب هاي كويري و فالت مركزي كه در گذشته 
با كمبود آب مواجه بوده اند، در حال حاضر خوب است، 
اما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و حقابه اين تاالب ها را 
از طريق بازگشايي مجدد مسيل ها تامين كنيم. باقرزاده 
كريمي اظهار كرد: سيستم دشت ها به طور طبيعي به 
درس��تي عمل مي كرده، اما با مسدود كردن مسيل ها 
و گرفتن حقابه تاالب ها باعث ايجاد مشكالت فراواني 
شده ايم و همان طور كه گفتم بايد اجازه دهيم طبيعت 

به روال طبيعي خود بازگردد.
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ايران داراي كمترين زمان 
آموزش در دوره ابتدايي

 عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش با بيان اينكه بر اساس تحقيقات انجام 
شده ايران از جمله كشورهايي است كه كمترين 
زم��ان آم��وزش در دوره ابتداي��ي را دارد گفت: 
ك��ودكان ايراني در يك س��ال تحصيلي به طور 
متوسط در دوره ابتدايي 6۴5 ساعت در مدرسه 
حضور دارند، در حالي كه اس��تاندارد يونس��كو 

1000 ساعت در 200 روز آموزشي است.
مس��عود كبي��ري، ب��ا اش��اره ب��ه چالش هاي 
باس��وادي دانش آموزان گفت: عدالت آموزشي 
و اس��تانداردهاي آموزشي از جمله ابعاد سواد يا 
كيفيت آموزش هس��تند. تا چند سال گذشته 
عدالت آموزشي به مفهوم خوب نوشتن و خواندن 
و رسيدن به ميانگين دانش آموزاني بود كه بتوانند 
خوب بخوانند و بنويس��ند، اما اكنون رس��يدن 
تك تك دانش آموزان به اين مفهوم مد نظر است. 
همان ط��ور كه در س��ال 2005 بحث »آموزش 
براي همه« مطرح بود اما اكنون بحث »آموزش 
باكيفيت« مطرح است. او افزود: ايده هاي بسياري 
براي بچه ها داريم، ايمني، امنيت و... بر اس��اس 
تحقيقات انجام شده ايران از جمله كشورهايي 
است كه كمترين زمان آموزش در دوره ابتدايي را 
دارد، كودكان ايراني در يك سال تحصيلي به طور 
متوسط در دوره ابتدايي6۴5 ساعت در مدرسه 
حضور دارند. در حالي كه اس��تاندارد يونس��كو 
1000 س��اعت در 200 روز آموزشي است. او با 
بيان اينكه ما امس��ال كه تعطيلي مدارس بر اثر 
آلودگي هوا در تهران نداشتيم بچه ها خوشبينانه 
165 روز به مدرسه مي روند گفت: در حقيقت در 
هفت و نيم ماهي كه بچه ها به مدرس��ه مي روند 
انتظارات زيادي داريم. در سند تحول بچه ها بايد 
925 ساعت آموزش ببينند اما بسيار كمتر از اين 
مقدار اس��ت. كيفيت آموزش دستخوش تغيير 
است و از هر سه دانش آموزي كه در دوره ابتدايي 
اختيار داريم يك نفر به حداقل استانداردهاي ما 
نمي رس��د يعني خواندن و نوستن يا چهارعمل 

اصلي را به طور كامل بلد نيست. 

بهداشت حلقه مفقوده اسكان   
اضطراري سيل زدگان

س��يل زدگان روستايي خوزس��تان هنوز پاسخ 
روش��ني در مورد زمان تخليه آب و بازگشت به 
روستاها از سوي مس��ووالن دريافت نكرده اند. 
به گزارش ايلنا، اس��تان خوزستان همچنان در 
وضعيت بحراني به سر مي برد و وضعيت مردمي 
كه روستا و زمين هاي آنها زيرآب رفته، نامشخص 
است. بنابراين گزارش امكانات غذايي و بهداشتي 
در كمپ ها تامين ش��ده، اما وسايل بهداشتي و 
تاسيساتي همچون كانكس هاي حمام و توالت و 

موتور برق با كمبود مواجه است.
ام��ا مهم ترين دغدغ��ه س��يل زدگان وضعيت 
اسكان ش��ان اس��ت، آن هم در حالي كه دماي 
متوس��ط اهواز در حال حاضر بيش از 20 درجه 
است و در روزهاي آينده گرم تر نيز خواهد شد. اين 
در حالي است كه سيل زدگان هنوز پاسخ روشني 
در خصوص زمان تخليه آب و بازگشت به روستاها 
از سوي مس��ووالن دريافت نكرده اند، اما برخي 
كارشناسان در خوشبينانه ترين حالت 2 ماه زمان 
را براي خروج آب از روستاها پيش بيني كرده اند.

افزايش يك ميليون نفري 
حاشيه نشينان در سال ۹۷

عضو كميس��يون اجتماعي مجل��س گفت: در 
س��ال 97 با توجه به گراني ها يك ميليون نفر به 
جمعيت حاشيه نشينان كشور افزوده شد. علي 
كرد حاشيه نشيني را معضل بزرگ كالن شهرهاي 
كشور دانست و گفت: سكونتگاه هاي غيررسمي 
از امكانات بهداش��تي، آموزشي و رفاهي مناسب 
برخوردار نيستند و انواع آسيب هاي اجتماعي و 
فرهنگي مردم اين مناطق را تهديد مي كند. او با 
بيان اينكه مجلس با تصويب مصوبات مناسب در 
تالش براي تامين امكانات در مناطق روس��تايي 
و عشايري براي جلوگيري از مهاجرت و حاشيه 
نش��يني اس��ت، افزود: متاس��فانه به دليل عدم 
زيرساخت هاي مناس��ب در روستاها و شهرهاي 
مرزي و محروم ش��اهد افزاي��ش مهاجرت ها به 
كالن شهرها و روي آوردن آنها به حاشيه نشيني 
هستيم كه در اين رابطه نياز است مجلس و دولت 
با تامين زيرساخت ها ماندگاري مردم در روستايي 
و مناطق محروم را افزايش دهد. عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، به خانه ملت 
گفت: دولت و وزارت كشور بايد مصوباتي را براي 
بهبود ش��رايط زندگي در روس��تاها و شهرهاي 
محروم داشته باشد؛ اعتباراتي به حاشيه نشين 
استان سيستان و بلوچس��تان مانند زاهدان كه 
بيشترين جمعيت حاشيه نش��ين را دارا است و 
خاش و چابهار تزريق شده كه انتظار مي رود اين 
بودجه در زمينه س��اخت وساز فضاي آموزشي، 
مخابرات، بهداشتي و كارگاه هاي توليدي هزينه 
ش��ود. نماينده مردم خاش، ميرج��اوه، كورين و 
نصرت آباد در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
اعتبار مناسبي در بودجه 98 براي حل مشكالت 
حاشيه نشيني پيش بيني شده است، تصريح كرد: 
اميدواريم مس��ووالن به گونه اي عمل كنند كه 
شاهد حل مشكالت حاشيه نشيني در سال هاي 
پيش رو باش��يم. كرد با تاكيد بر اينكه وزارت راه 
و شهرسازي و ش��هرداري ها بايد به وظيفه خود 
در مقابل حاشيه نش��ينان به خوبي عمل كنند، 
گفت: حاشيه نشيني نتيجه بي توجهي به اقتصاد 
روستايي و روستاييان است و زمان آن رسيده كه 
با توجه به اقتصاد روستايي از مهاجرت روستاييان 

به كالن شهرها جلوگيري كرد.

رييس هالل احمر: به دليل تحريم حتي يك دالر كمك خارجي دريافت نكرده ايم
رييس جمعيت هالل احمر با بيان اينكه هالل احمر 
تا اين لحظه به دليل تحريم حتي يك دالر كمك 
خارجي براي سيل دريافت نكرده است، گفت: به 
دنبال بسته بودن حساب سوئيفت و حساب ارزي 
هالل احمر بر اث��ر تحريم ها، با وجود اعالم عددها 
و ارقام، مبلغي به حس��اب هالل احمر ايران واريز 

نشده است.
علي اصغر پيوندي با اشاره به عملكرد هالل احمر در 
سيل اخير، با بيان اينكه سيل امسال بسيار ويرانگر 
بود، افزود: با اين وجود كمك هاي غير نقدي مثل 
پتو، چادر، ست بهداش��تي و … از كويت، تركيه، 
آذربايجان، فرانسه، آلمان، ارمنستان، پاكستان و 

… به ايران ارسال شده است.
او با بيان اينكه خوش��بختانه س��يل در گلس��تان 
و مازن��دران فروك��ش كرده اس��ت، اظه��ار كرد: 
استان هاي لرس��تان، ايالم و خوزستان همچنان 
درگير س��يل هس��تند و تاكنون 227 ه��زار نفر 
اس��كان اضطراري داده ش��ده اند كه بيش از 100 
هزار نفر آنها در خوزستان هستند. رييس جمعيت 
هالل احمر با بيان اينكه تاكنون بسته هاي غذايي 
72 ساعته و يك ماهه و ۴7 هزار چادر توزيع شده 
اس��ت، تصريح كرد: تيم هاي درمان اضطراري نيز 
به مراكز س��يل زده فرستاده ش��ده و كمك هاي 
مردمي بسيار گس��ترده اي نيز داشتيم. تا به امروز 
100 ميليارد تومان به سيل زدگان كمك مردمي 

شده است.
وي ادامه داد: ابعاد حادثه بس��يار گسترده است و 
همچنان نياز به كمك هاي مردمي داريم. تاكنون 

ني��ز بيش از 30 ميليارد توم��ان كمك مردمي در 
قالب اقالم خوراكي، بس��ته هاي بهداشتي، موكب 

و غيره شده است.
پيوندي ب��ا بيان اينكه درخواس��ت اس��تمداد از 
كشورهاي خارجي براي ايجاد فضاي همدلي بين 
جمعيت كش��ورهاي مختلف كشور با ايران است، 
تصريح كرد: همان طور كه ايران بارها به كشورهاي 
ديگر كمك كرده اس��ت، به همين دليل ايران نيز 
اعالم كرده تا در صورت وجود كمك هاي خارجي 

آنها را قبول خواهد كرد.
او با بيان اينكه تحريم هاي خارجي و بس��ته بودن 
حساب س��وئيفت، ما را از كمك ايرانيان خارج از 
كشور محروم كرده است، اظهار كرد: در عين حال 
كشورهاي ديگر نيز ابراز عالقه مندي براي كمك 
به ايران كردند البته تاكنون مبلغي به حساب ايران 

واريز نشده است. 
رييس جمعيت هالل احم��ر از تصويب رقم 500 
هزار يورويي كمك صليب س��رخ جهاني به ايران 
خبر داد و گفت: همچنين با وجود تصويب پرداخت 
مبالغي از سوي اتحاديه اروپا تاكنون ايران مبلغي 
را دريافت نكرده است. از فدراسيون جهاني صليب 
سرخ درخواست كرديم كه تحريم ها نبايد به مردم 
ايران آس��يب برساند و فدراسيون جهاني و صليب 
سرخ از هر طريقي كه صالح مي دانند مسير ارسال 

كمك ها به ايران را هموار كنند.
او ب��ا بيان اينك��ه در زلزله كرمانش��اه 63 ميليارد 
تومان كمك نقدي از سوي مردم جمع آوري شد، 
اظهاركرد: بعد از پايان عمليات امدادي مذكور بهره 

پول را نيز به اين مبلغ اضافه و براساس پروتكل هاي 
مشخص و سيستم هاي نظارتي بين مردم زلزله زده 
كرمانشاه توزيع كرديم. به اين ترتيب در اين بخش 

نيز عملكرد شفافي داشتيم.
پيوندي با بيان اينكه براس��اس گزارشات پزشكي 
قانوني به دنبال س��يل اخير ح��دود 70 نفر فوت 
كردند، تصريح كرد: سازمان هالل احمر به خانواده 
هر كدام از اين افراد 10 ميليون تومان براي جبران 
خسارات اوليه پرداخت مي كند تا بعد از اين مرحله 
با كمك وزارت مس��كن و س��اير نهادهاي متولي، 
ساير خس��ارات اين خانواده ها جبران شود. وي با 
بيان اينكه قرار اس��ت در صن��وف مختلف افرادي 
براي نظارت بر نحوه هزينه كرد كمك هاي مردمي 
انتخاب ش��وند، اظهاركرد: اي��ن روش ها با وجود 
اعتماد زي��اد مردم به هالل احمر باعث مي ش��ود 

سطح اعتماد آنها افزايش يابد.
پيوندي در ادامه با بيان اينكه از دست دادن حتي 
يك انسان دردآور و رنج آور است، تأكيد كرد: با اين 
وجود با توجه به گس��تردگي سيل از دست دادن 
70 نفر تلفات خيلي بااليي نيس��ت و فدراس��يون 
جهاني صليب س��رخ و گزارش��گران ني��ز اذعان 
داشتند كه اين تعداد تلفات حاكي از عملكرد خوب 
تيم هاي امدادي است. تخليه منازل و سرعت باالي 
امدادرساني در گام اول باعث شد تا تعداد تلفات باال 
نباشد. همچنين از بين اين 70 نفر حدود 20 نفر 
در حادثه ناگهاني سيل شيراز جانشان را از دست 
دادند كه در صورتي كه اين اتفاق نمي افتاد اين رقم 

نيز كاهش پيدا مي كند.

ضرورت تصويب اليحه حمايت از محيط بانان
معاون توس��عه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه تعدادي از محيط بانان 
به اعدام محكوم شده اند، بر ضرورت تصويب اليحه حمايت 
از محيط بانان تاكيد كرد. اصغر دانش��يان با اشاره به اينكه 
تاكنون 138 محيط بان براي حفاظت از آب و خاك و محيط 
زيست ايران به شهادت رسيده اند و ده ها نفر جانباز شده اند، 
در مورد اليحه حمايت از محيط بانان گفت: چندين ماه است 
كه اليحه حمايت از محيط بانان در مجلس منتظر بررسي 
اس��ت. او با بيان اينكه در ح��ال حاضر چندين محيط بان 
محكوم به قصاص و اعدام شده اند، اظهاركرد: سازمان هاي 
مردم نهاد و فعاالن محيط زيست به دنبال آن هستند كه اين 
محيط بانان از اعدام نجات پيدا كنند. معاون پارلماني سازمان 
حفاظت محيط زيست در ادامه گفت: اگر اليحه حمايت 

از محيط بانان به تصويب برسد، حداقل محيط بانان اجازه 
پيدا مي كنند كه از حريم و حوزه و هويت خود دفاع كنند و 
در صورت تيراندازي به عنوان ضارب قصاص نشوند. وي با 
بيان اينكه علي الريجاني - رييس مجلس - قول داده است 
كه اليحه حمايت از محيط بانان، خارج از نوبت و با اولويت 
بررسي شود، اظهاركرد: در حال حاضر اين اليحه در رديف 
22 بررسي هاي مجلس است و قرار بود قبل از پايان سال 
97 پيگيري شود. معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور 
مجلس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين اظهار 
كرد: هدف از برگزاري نمايشگاه محيط زيست انتقال فرهنگ 
محيط زيست براي جامعه است و اگر بتوانيم اين اهداف را 
به خوبي تبيين كنيم، آحاد ملت ايران خود طرفدار محيط 

زيست مي شوند.

دپوي دارويي كشور تا 6 ماه آينده
رييس سازمان غذا و دارو گفت: تمامي شركت هاي توليد 
و توزيع كننده براي تأمين اقالم دارويي و بهداشتي مناطق 
سيل زده آماده باش هستند. مهدي پيرصالحي با اشاره به 
اينكه تمامي شركت هاي توليد و توزيع دارو، تجهيزات، 
مواد غذايي و آرايشي بهداشتي در كمك رساني و تأمين 
اقالم موردنياز اس��تان هاي سيل زده همكاري مطلوبي 
داشتند، گفت: خوش��بختانه تمامي ارگان ها و نهادها 
ازجمله هالل احمر، بسيج، سپاه، ارتش و ... تالش كردند 
تا مشكالت مناطق سيل زده را به حداقل برسانند. معاون 
وزير بهداشت با اشاره به اينكه برخي از اقدامات در حوزه 
سازمان غذا و دارو و حتي وزارت بهداشت نيست، اما اگر 
به آنها رسيدگي نش��ود، تبعاتي دارد كه متوجه وزارت 

بهداشت مي شود، گفت: يكي از اين موارد تأمين شيشه 
شير است؛ چنانچه با فراهم شدن شير خشك موردنياز، 
اما در كنار آن نياز به شيشه شير نيز وجود داشت، با وجود 
اينكه تأمين آن در حوزه مس��ووليت وزارت بهداش��ت 
نيست، اما معاونت بهداشتي براي تأمين آن اقدام كرد و 
سازمان غذا و دارو نيز 1500 عدد شيشه شير و 50هزار 
سر شيشه را تأمين كرد. او با اشاره به آماده باش تمامي 
ش��ركت هاي توليد و توزيع دارو، تجهيزات پزش��كي، 
لوازم آرايشي و بهداشتي، محصوالت سلولزي، عنوان كرد: 
تمامي شركت ها را به خط كرده ايم و بخش خصوصي و 
دولتي اقالم موردني��از داروخانه ها را تأمين مي كنند تا 

خدمات بهتري در اين مناطق ارايه شود. 
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رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران عنوان كرد

آمارهاي نيمه رسمي از رشد 9.5 درصدي قيمت ملك در اسفند 97 تحليل شد

تشديد تنگناي مالي در شهرداري تهران

يكه تازي 2 عامل اثرگذار بر بازار مسكن 

گروه راه و شهرسازي |
 محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: ش��هرداري به لحاظ منابع 
درآم��دي در بدترين وضعيت خود در تاريخ ش��هرداري 

قرار دارد.
به گزارش تعادل، پيش از اين نيز بارها مس��ووالن وحتي 
اعضاي شوراي ش��هر درباره ورشكسته بودن شهرداري 
هشدار داده بودند و حاال با گذشت يك سال و نيم از فعاليت 
شوراي شهر، رييس كميسيون معماري شهرسازي عنوان 
مي كند ش��هرداري در بدترين وضعيت خ��ود در تاريخ 
ش��هرداري قرار دارد. سوال اينجاست كه آيا شهرداري و 
شوراي ش��هر طي يك سال و نيم گذشته مي توانسته اند 

شهرداري را از بن بست خارج كنند؟
 سعيد سادات نيا، كارشناس شهري در گفت و با »تعادل« 
در پاسخ به اين سوال، با اشاره به سند تغيير و تحولي كه 
محمدعلي نجفي اولين ش��هردار ش��وراي پنجم در 26 
دي 96 در صحن ش��ورا خواند، گفت: اين گزارش 500 
صفحه اي به روش��ني نش��ان دهنده وضعيت نامناسب 
شهرداري است. ميزان فساد و  قراردادهاي صوري آن قدر 
زياد است كه واقعا جاي حرف باقي نمي ماند و مشخص 
اس��ت كه ش��هرداري نمي تواند از پس 56 هزار ميليارد 
تومان بدهي، تامين حقوق 68 هزار نفر نيرو كه فقط 25 
هزار نفر كارت ورود مي زدند، خانه ها و امالك شهرداري 
كه به دوس��تان و آشنايان واگذار ش��ده يا به ثمن بخس 
فروخته ش��ده و تعهداتي كه براي شهرداري ايجاد شده، 
 برآيد. هزاران مش��كل ديگر باعث ش��ده تا فقط معجزه 
بتواند شهرداري را از اين وضعيت نجات دهد. در طول اين 
12 س��ال با اخذ وام و واگذاري امالك 121 هزار ميليارد 
تومان درآمد كسب كردند اما مي بينيم كه هيچ آورده اي 
براي شهر نداشته اس��ت. البته اين بدان معنا نيست كه 
وضعيت شهرداري درست شدني نيست اما قطعا به زمان 
طوالني نياز دارد. سادات نيا در اين باره گفت: همان طور 
كه بارها عنوان كرده ام يكي از مهم ترين راه هاي برون رفت 
شهرداري از اين وضعيت، كاهش تمركز تامين بودجه از 
محل فروش تراكم اس��ت. از سوي ديگر بايد روش هايي 
اتخاذ ش��ود تا درآمدهاي پايدار در جهت منافع عمومي 
شهر ايجاد شود.شهري مانند تهران نيازمند ارايه خدماتي 
به ش��هروندان اس��ت كه اين خدمات نياز به هزينه دارد. 
متاسفانه در دوره مديريت قبلي روش هاي مناسب تامين 
درآمدي وجود نداشت و تمام تمركز شهرداري مبتني بر 
تراكم فروشي و فروشي شهر بوده و همه چيز بر اساس رانت 
اداره مي شده است. وي ادامه داد: تغيير روش از سمت رانت 
و فساد و تخلف به روش هاي پايدار و سالم و سيستماتيك 
تامي��ن هزينه ها نياز به زمان دارد. ب��ه اين منظور بايد از 
نيروهاي متخصص استفاده كرد. برنامه ريزي، هدف و فكر 

داشت تا به نتيجه برسد. بايد ديد آيا چرخش نگرش در 
شهرداري به وجود آمده است كه به نظر من اين چرخش 
ايجادشده اما اينكه تا چه اندازه موفق بوده است به عوامل 
مختلفي بستگي دارد. اينكه نيروهاي مخالف همان ها كه 
باعث شدند آقاي نجفي مجبور به استعفا شود و شرايطي 
را فراهم كردند تا كسي جرات نكند درباره فساد تيم قبلي 
حرفي بزند، تا كجا سنگ اندازي مي كنند مهم است.چرا 
تيم مديريت قبلي حاضرنشد جواب سند تغيير و تحول 
را بدهد و فقط به پاسخ هاي كلي بسنده كردند. اين سند 
تحويل دادگستري شد و حال از خبرنگاران انتظار مي رود 

اين پرونده را دنبال كنند و ببينند به كجا رسيده است.
اما محمد ساالري عضو شوراي شهر معتقد است شوراي 
دوره چهارم نس��بتا موفق بود ولي ش��وراي شهر فعلي با 
وجود اينكه شهرداري به لحاظ منابع درآمدي در بدترين 
وضعيت خود در تاريخ شهرداري قرار دارد، سعي كرد به 
يكسري راهبردهاي مبنايي و اساسي ورود كند كه تغيير 
رويه اي در نگاه هاي غلطي بود كه در فضاي تصميم گيري 

شهرداري وجود داشت.

  تسري دادن شفافيت در همه حوزه ها 
ساالري با  بيان اينكه يكي از راهبردها و تغيير رويه اي كه 
به آن اشاره كردم شفاف س��ازي و تسري دادن شفافيت 
در همه حوزه هاس��ت، تصريح كرد: تغيير در نحوه انعقاد 
قراردادهاي پيمانكاري در سطح مناطق، واگذاري امالك يا 
فروش و تهاتر آنها، پرداخت حقوق و مزايا، تصميم گيري  در 
حوزه شهرسازي و معماري در شوراهاي معماري مناطق، 
تصميم گيري هايي كه شورا در حضور خبرنگاران اتخاذ 
مي كند، فرآيند تصميم گيري در كميسيون هاي تخصصي 
كه مبتني بر استفاده از نظرات خرد جمعي است از جمله 
مواردي بود كه ممكن اس��ت در ظاهر منجر به يكسري 
پروژه هاي ملموس و قابل مش��اهده توسط مردم مانند 
ساخت پل و اتوبان نشود، ولي تأثيرشان در توسعه پايدار 
شهر، كاهش فساد و رانت و اصالح امور و مصحلت شهر و 

شهروندان بيشتر است.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
گفت: مواردي كه به آن اشاره كردم از رويه هايي است كه 
قابل بازگشت نيست. در گذشته شاهد بوديم كه مجموعه 
گس��ترده اي از پروژه ها در مناطق و س��ازمان ها تعريف 
مي ش��دند فارغ از اينكه نياز شهر بايد مبتني بر پيوست 
مطالعاتي باش��د ولي در حال حاضر اي��ن اقدامات تا حد 
زيادي متوقف شده اس��ت البته هنوز تا رسيدن به نقطه 

مطلوب فاصله وجود دارد.
او با بيان اينكه اميدوارم با توجه به تصويب برنامه پنج ساله 
سوم بتوانيم آثار و تبعات بس��يار خوبي را در شهر شاهد 
باش��يم، اظهار كرد: اساسا نهادينه كردن رويكرد توسعه 

انسان محور در ش��وراي پنجم به صورت جدي آغاز شده 
اس��ت و توجه به فضاهاي عمومي، حفاظت و صيانت از 
باغات به صورت جدي در دستور كار است. در اين رابطه با 
وجود مشكالت و چالش هاي درآمدي كه داشتيم باالخره 
مصوبه برج باغ ها لغو شد؛ باغات بهم پيوسته كن و فرحزاد 
كه چند صد هكتار مساحت دارند را در اين دوره توانستيم 
در ش��وراي عالي شهرس��ازي پيگيري و مصوب كنيم تا 
صيانت ش��وند. اميدوارم در سال هاي آتي شاهد افزايش 
دامنه اختيارات شهروندان و فضاهاي شهري باشيم و شهر 
را از خودرو محوري به سمت انسان محوري سوق دهيم. 
پايه گذاري هاي الزم در يكسال و نيم گذشته و در برنامه 
پنج ساله محقق ش��ده و در سال جديد اقدامات خوبي را 

آغاز خواهيم كرد.

  افزايش ۱۰ برابري درآمدها از پسماند
حوزه پسماند يكي از حوزه هايي است كه مي تواند براي 
شهرداري بس��يار پردرآمد باشد اما به دليل وجود مافيا و 
رانت فراوان معموال اي��ن درآمدها در جيب افراد ديگري 
سرازير مي شود. البته ش��وراي پنجم از زمان آغاز به كار 
تصميم گرفت تا اين حوزه را ساماندهي كند و فعاليت هايي 

هم در اين خصوص انجام داد اما به نظر تا رسيدن به نقطه 
مطلوب فاصله بسياري دارد. 

حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران يكي از بخش هايي كه شهرداري در آنها موفق 
بوده است را حوزه پسماند عنوان كرد و گفت: عمال درآمد 
شهرداري از اين حوزه به خاطر انتظام بخشي و نظم دادن 
بالغ بر 10 برابر شده است. پيمانكار همان پيمانكار است 
اما اقدامات صورت گرفته ش��هرداري نرخ پايه مزايده را 
افزايش داد و پيمانكار نيز با اشتياق وارد مزايده شد. اين 
امر نشان مي دهد كه توانسته ايم در نظم دادن و مديريت 
حوزه پسماند نسبت به دوره گذشته بهتر عمل كنيم كه 

عوايد آن به شهر خواهد رسيد.
او با بيان اينكه خيلي اوقات ش��اهد انتظارات متفاوتي از 
سوي مردم هستيم، گفت: به عنوان مثال پرسيده مي شود 
چرا در دوره جديد پل يا اتوباني ساخته نشده اين در حالي 
است كه به خاطر دارم در ايام منتهي به انتخابات يكي از 
بزرگ ترين نقد هايي كه به مديريت شهري سابق مي شد 
مربوط به حجم زياد ساخت و ساز و ميزان پل و اتوبان بود. 
همچنين براي حل مشكل ترافيك بايد به راه هاي ديگري 
روي آورد؛ به نظر مي رسد توانسته ايم زير ساخت هاي الزم 

را فراهم كنيم و اميدوارم در يكي دو س��ال پيش رو نتايج 
كارهايي كه آغاز كرده ايم، مشاهده شود. 

نظري اظهار كرد: در حوزه فرهنگي و اجتماعي در سال 97 
آن طور كه بايد اقبال نداشتيم و نتوانستيم به وظايف مان 
به نحو احسن عمل كنيم. البته در حوزه زير ساخت اتفاقات 
خوبي رخ داد كه اميدوارم بتوانيم با تخصيص بودجه هاي 
حوزه اين بخش را در سال 98 به اتمام برسانيم. مشخصًا 
باي��د به مجتمع فرهنگي رازي ك��ه معروف به مجموعه 
طغرل است، اشاره كنم كه اگر در سال 97 بودجه آن كامل 
تخصيص پيدا مي كرد مي توانستيم از آن بهره برداري كنيم 
اما نشد ولي پيشرفت خوبي داش��ت. اميدواريم در سال 
جاري بودجه آن كامال تخصي��ص يابد اگر اين اتفاق رخ 
دهد نه فقط در جنوب تهران بلكه در سطح شهر نيز يكي 

از مجموعه هاي فرهنگي زبانزد خواهد بود.
عضو شوراي ش��هر تهران تصريح كرد: اميدوارم بتوانيم 
در حوزه زير ساخت بودجه هايي كه براي حوزه فرهنگي 
و اجتماعي از جمله گذر موس��يقي و نمايش است  را به 
س��رانجام برسانيم و ش��ايد با انجام اين دست فعاليت ها 
بتوانيم در حوزه برنامه اي و در بخش فرهنگي و اجتماعي 

موفق باشيم.

اگرچه پيش بينی می شد قيمت مسکن در اسفندماه به 
ثبات برسد، اما آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی از 
رش��د 9.5 درصدی قيمت ها در اين ماه نسبت به بهمن 
ماه می دهد،رييس دانش��کده عم��ران و معماری واحد 
علوم تحقيقات با اشاره به اينکه با کاهش تعداد معامالت 
نمی توان به آمار رشد قيمت مسکن در اسفندماه استنباط 
کرد، گفت: تالطمات ارزی و کاهش نرخ سود سپرده ها بر 
بازار مسکن تاثير می گذارد. مهدی روانشادنيا در گفت وگو 
با فارس گفت: تعداد معامالت به اندازه ای افت کرده است 
که خيلی نمی توان به اين آمارها و رشد قيمت ها استنباط 
کرد و به عبارتی به دليل کاهش تعداد معامالت مسکن و 
پراکندگی داده ها ميانگين قيمت ها  را به سمت افزايش و 

يا کاهش قيمت ها منحرف می کند. 
روانشادنيا با بيان اينکه متأس��فانه به دليل فضای روانی 
ايجاد شده در جامعه و شانتاژهای خبری باعث شده تا هر 

گونه احتمالی در بازار مسکن رخ دهد، ادامه داد: رشد نرخ 
صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها قطعاً در آينده 
می تواند موجب رشد قيمت مسکن های آماده تحويل شود.  
اين کارشناس مسکن با اشاره به اينکه متقاضيان مسکن به 
دنبال تبديل دارايی های خود برای خريد مسکن هستند، 
اظهار كرد: پس از کاهش نرخ سود و سپرده ها به هر حال 
برخی عالقه مند هستند دارايی های خود را تبديل به خريد 
ساختمان کنند.  او افزود: به هر حال تالطمات ارزی تأثير 
خود را روی بازار مسکن خواهد گذاشت، اما به هر حال بايد 
تأکيد کرد که قدرت خريد مسکن به شکل قابل توجهی 
کاهش يافته و در سال جاری نمی توان شاهد جهش قيمت 

مسکن مثل سال 97 بود. 
بر اساس گزارش دفتر برنامه ريزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، در اسفند سال گذشته 1۳ هزار و ۳۳ فقره 
مبايعه نامه به امضا رسيد که نسبت به اسفند ماه سال قبل 

از آن )96( که تع��داد مبايعه نامه ها 12 هزار و 5۳6 فقره 
بود، رشد ۳.9 درصدی داشته است.

همچنين متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران در آخرين ماه سال گذشته، 11 ميليون تومان اعالم 
شده که نسبت به اس��فندماه 96 که اين شاخص متری 
5 ميلي��ون و 628 هزار تومان بود، رش��د 95.۴ درصدی 
داشته است. دفتر برنامه ريزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، بيشترين تعداد معامالت مسکن انجام شده 
در اسفندماه سال قبل را در منطقه 5 با تعداد هزار و 905 
فقره مبايعه نامه عنوان و کمترين تعداد معامالت انجام 
شده را در منطقه 19 با 6۳ فقره مبايعه نامه ذکر کرده است.

  رشد ۹۵ درصدی قیمت مسکن 
همچنين متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران در آخرين ماه سال گذشته، 11 ميليون تومان اعالم 

شده که نسبت به اس��فندماه 96 که اين شاخص متری 
5 ميلي��ون و 628 هزار تومان بود، رش��د 95.۴ درصدی 
داشته است. دفتر برنامه ريزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، بيشترين تعداد معامالت مسکن انجام شده 
در اسفندماه سال قبل را در منطقه 5 با تعداد هزار و 905 
فقره مبايعه نامه عنوان و کمترين تعداد معامالت انجام 
شده را در منطقه 19 با 6۳ فقره مبايعه نامه ذکر کرده است.

گران ترين منطقه ته��ران در دو ش��اخص »آخرين ماه 
سال گذشته« و همچنين »کل سال 97«، منطقه يک با 
ميانگين هر متر 2۴ ميليون و 555 هزار تومان برآورد شده 
و ارزان ترين بخش نيز به منطقه 20 با ميانگين هر متر ۴ 

ميليون و ۴70 هزار تومان اختصاص دارد.
در ماه گذشته 8 منطقه نخست تهران با دارا بودن هر متر 
به طور ميانگين باالی 10 ميليون تومان، جزو گران ترين 
مناطق پايتخت بوده که بعد از منطقه يک، منطقه سه با 

ميانگين هر متر 19 ميليون و ۳۴6 هزار تومان و منطقه دو 
با متوسط متری 16 ميليون و 90۳ هزار تومان به ترتيب 

در رتبه های بعدی قرار دارد.
همچنين شش منطقه 12، 16، 17، 18، 19 و 20 با دارا 
بودن ميانگين کمت��ر از 6 ميليون تومان در هر متر مربع 

ارزان ترين مناطق تهران به حساب می آيند.
بر اس��اس اين گزارش، در 12 ماهه سال 97، تعداد 1۳0 
هزار و ۳96 فقره مبايعه نامه به امضا رس��يد که نسبت به 
12 ماهه سال 96 که اين شاخص 18۴ هزار و 2۴1 فقره 

مبايعه نامه بوده، کاهش 29.2 درصدی داشته است.
ناگفته نماند كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در 12 ماهه سال گذش��ته، 8 ميليون و 2۴1 هزار و 900 
تومان بود که نسبت به 12 ماهه سال قبل از آن )96( که 
اين ش��اخص متری ۴ ميليون و 816 هزار و ۳00 تومان 

بود، رشد 71.1 درصدی داشته است.

      خودروهايي كه مشمول معاينه فني نیستند
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران، توضيحاتي 
در رابطه با خودروهاي مشمول معاينه فني در سال 98 ارايه 
داد. به گزارش فارس سيدنواب حسيني منش مديرعامل 
ستاد معاينه فني خودروهاي تهران در ارتباط با مشموالن 
معاينه فني در سال جديد، اظهار داشت: همه خودروها با 
۴ سال معافيت پس از آن ساالنه يك بار بايد معاينه فني 
دريافت كنند. خودروهاي توليد داخل سال 9۳ به عالوه 
قبل از آن مشمول انجام معاينه فني در سال جاري هستند؛ 
همچنين خودروهاي وارداتي از سال 201۴ و قبل از آن نيز 

مشمول اين موضوع مي شوند.
مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروه��اي تهران گفت: 
خودروهاي عمومي و تاكسي از س��ال 96 و قبل از آن نيز 
مش��مول اين مس��اله بوده و بايد جهت دريافت گواهي 
معاينه فني اقدام كنند.از يكم فروردين بر اساس اين مساله 
دوربين هاي سطح شهر، خودروها را كنترل و بررسي كرده 
و خودروهايي كه فاقد معاينه فني باشند، جريمه 50 هزار 

توماني خواهند شد.

     پیش بین�ي افزاي�ش 2۰ ت�ا ۳۰ درصدي كرايه 
تاكسي

مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران با اشاره به اينكه امسال 
افزايش نرخ كرايه تاكسي براساس نرخ رسمي تورم صورت 
خواهد گرفت، گفت: منتظر اعالم نرخ تورم از سوي مراجع 
رسمي هستيم و پيش بيني مي كنيم نرخ كرايه براساس 

تورم، بين 20 تا ۳0 درصد افزايش يابد.
به گزارش ايلنا، عليرضا قنادان در گفت وگوي زنده با شبكه 
خبر درخصوص نرخ كرايه تاكس��ي اظهار كرد: امسال با 
توجه به اينكه اليحه نرخ كرايه قبل از انتهاي سال به شوراي 

شهر ارايه و مصوب شد، منتظر هستيم تا نرخ تورم اعالم 
ش��ود تا تغيير نرخ كرايه تاكسي ها صورت بگيرد؛ چراكه 
در پيشنهادي كه امسال به شوراي شهر ارايه كرديم، نرخ 
تورم را مبنا قرار داديم. مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران 
ادامه داد: در سال هاي گذشته نرخ ثابتي به عنوان افزايش 
نرخ كرايه ارايه و تصويب مي شد و بعد چون فرايند تصويب 
تا اجرا خيلي طوالني بود، با مشكالتي مواجه مي شديم. 
وي افزود: امس��ال قرار است نرخ كرايه تاكسي حداكثر به 
اندازه نرخ تورم رسمي كش��ور در انتهاي سال 97 افزايش 
يابد. نرخ تورم هم براس��اس اعالم مراجع رسمي كش��ور 
تعيين مي شود. قنادان با اشاره به اينكه قرار است نرخ تورم 
را مركز آمار ايران اعالم كند، گفت: از اين مركز اس��تعالم 
انجام داده ايم و منتظر پاسخ هستيم تا نرخ كرايه را تغيير 
دهيم. هنوز چيزي اعالم نشده اما پيش بيني ما اين است 
كه كرايه ها بين 20 تا ۳0 درصد افزايش يابد. مديرعامل 
سازمان تاكسيراني تهران تاكيد كرد: پس از اعالم نرخ تورم، 
نهايتا تا آخر فروردين توزيع برچسب ها را شروع مي كنيم و 
اوايل ارديبهشت نرخ هاي جديد اجرايي مي شود. به گفته 
قنادان، مردم مي توانند توسط برچسب ها و تابلوهايي كه 
در انتهاي خطوط تاكسيراني نصب ش��ده اند، از كرايه ها 
 QR( مطلع شوند. همچنين كدهاي تصويري مربع شكل
Code( هم در تاكس��ي ها نصب شده است و اگر مردم به 
وسيله نرم افزارهاي مربوطه اين كدها را اسكن كنند، قيمت 
مصوب در موبايل خوانده مي شود. قنادان در ادامه با اشاره  
به جشنواره تاكسيراني تهران گفت: اين جشنواره از هفتم 
تا سيزدهم ارديبهشت در تهران برگزار مي شود و يكي از 
محورهاي آن اين است كه تاكسيران هاي نمونه از سوي 
مردم و از طريق سامانه مرتبط به ما معرفي شوند. ضمنا هر 
مقدار كه تاكسيران ها از سامانه پرداخت الكترونيكي بيشتر 

استفاده كنند، شانس بيش��تري براي انتخاب به عنوان 
تاكسيران برتر را خواهند داشت.

وي تاكيد كرد: با استفاده از پرداخت الكترونيكي چالش 
سنتي پول خرد در تاكسيراني حل مي شود.

مديرعامل سازمان تاكس��يراني تهران با اشاره به اصالح 
خطوط تاكسي در تهران هم گفت: اين يكي از برنامه هايي 
است كه از سال گذشته به شهروندان نويد داديم. در تهران 
650 خط تاكسي داريم. بعضي خطوط را داريم اما تقاضاي 
زيادي دارند و بعضي خطوط را نداريم و براي آنها تقاضا وجود 
دارد. ضمن اينكه بعضي خطوطمان مناسب نيستند؛ مثال 
در تهران خطي 18 كيلومتري داريم كه رفت يا برگشت آن 
يك ساعت و نيم تا دو ساعت طول مي كشد. اين خطوط 

نياز به اصالح دارند.

    توسعه مسیرهاي ويژه دوچرخه  سواري 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران از توسعه 
خطوط ويژه دوچرخه سواري و دوچرخه اشتراكي در سطح 
شهر تهران به عنوان يكي از برنامه هاي مديريت ترافيك 

شهرداري در سال جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن پورسيدآقايي تصريح كرد: تهران 
شهري است كه معابرش مملو از انبوه وسائل نقليه بوده كه 
متاسفانه با اولويت تردد خودروهاي شخصي طراحي شده 
است؛ بزرگراه هاي متعدد، تقاطع هاي غير هم سطح زياد، 
پاركينگ ارزان و رايگان، اعمال جرايم نه چندان زياد و... 
همگي باعث تشويق اس��تفاده از خودروهاي شخصي در 

سطح معابر شده است.
مع��اون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: 
اگر مي خواهيم با مشكالتي مثل ترافيك، آلودگي هوا، 
آلودگي صوتي و كم تحركي ش��هروندان مبارزه كنيم 

بايد ش��هروندان را تشويق كنيم كه ضمن تغيير سبك 
زندگي از وسايل پرتحرك تري براي حمل ونقل استفاده 
كنند كه با ترويج دوچرخه سواري مي توان بر موضوعات 
كاهش مصرف س��وخت هاي فس��يلي، كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي، كاهش آلودگي هوا و تضمين سالمت 

شهروندان اثرگذار بود.
پورس��يدآقايي ب��ا بيان اينكه بس��ياري از معاب��ر تهران 
داراي پتانسيل بسيار مناس��بي براي توسعه مسيرهاي 
دوچرخه سواري و برقراري ارتباط با ايستگاه هاي مترو و 
پارك هاي بزرگ است تصريح كرد: به كارگيري سامانه هاي 
مدرن و روش هاي جديد حمل ونقل شهري، در شهرهايي 
كه ترافيك و آلودگي شديدي دارند، داراي جايگاهي ويژه و 
با اهميت است. بنا براعالم روابط عمومي معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران، معاون شهردار تهران بر ضرورت 
پ�رداختن ب�ه سامانه هاي غيرموتوري به ويژه دوچرخه كه 
براي سفرهاي تا 5 كيلومتري مي تواند جايگزين خودرو 
ش��ود تاكيد كرد و گفت: دوچرخه س��واري در ص�ورت 
تركيب با حمل ونقل عمومي تأثيرات مثبت بسياري را در 

پي خواهد داشت.

    بازبیني طرح احیا و ساماندهي رودخانه دركه
سرپرس��ت معاونت فني و عمراني ش��هرداري تهران بر 
ضرورت انجام بررس��ي هاي مضاعف فني در زمينه طرح 

احيا و ساماندهي رودخانه دركه تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، مهندس صبوري طي سخناني در نشست 
س��اماندهي رودخانه دركه، كنت��رل مضاعف مطالعات 
هيدرولوژي و هيدروليكي طرح احيا و ساماندهي رودخانه 
دركه با لحاظ دوره هاي بازگش��ت طوالني مدت را امري 
ضروري دانس��ت و با تاكيد بر اينكه طراحي تاسيس��ات 

هدايت رواناب ها در مناطق پراهميت شهري بايد براساس 
مشخصات س��يالب هاي با دوره بازگشت باال انجام شود، 
گفت: پيشگيري از س��يالب هاي شهري، از اهداف عمده 
مطالعات احيا و س��اماندهي رودخانه هاي شهر تهران به 
شمار مي آيد و كنترل مضاعف مالحظات فني پيش از ارايه 

طرح به مراجع ذيربط، از اهميت بسزايي برخوردار است.
او همچنين بررس��ي و كنترل ظرفيت عبور رواناب ها در 
مقاطعي از قبيل تقاطع بلوار مديري��ت و بزرگراه يادگار 
امام )ره( با رودخانه درك��ه همچنين محل رمپ ورودي 
به غرب بزرگراه ش��هيد همت را حايز اهميت دانست و از 
كارشناسان س��ازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران 
خواس��ت تا مباحث فني مطالعات احياي رودخانه دركه 
در بخش باالدست تقاطع بزرگراه شهيد همت را به شكلي 
همه جانبه بازنگري كنند. همچنين مهندس گلپايگاني، 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در اين نشست 
با بيان آنكه مطالعات احي��اي رودخانه دركه با رويكردي 
غالبا زيست محيطي انجام ش��ده و موارد فني مربوط به 
هدايت رواناب ها در آن لحاظ شده است، پيشنهاد بازبيني 
مطالعات هيدرولوژي طرح را مثبت ارزيابي و اضافه كرد: 
احيا و ساماندهي رودخانه هاي شهر تهران، اقدامي در جهت 
بهره گيري بيشتر از اين ظرفيت طبيعي و به منزله تبديل 

تهديدها به فرصت است.
بنا براعالم پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران براس��اس مصوبات اين نشس��ت، مطالعات احيا و 
ساماندهي رودخانه دركه در بخش باالدست بزرگراه شهيد 
همت، طي يك بازه زماني 15 روزه مورد بازبيني قرار خواهد 
گرفت تا كليه مالحظات هيدرولوژي و هيدروليكي طرح، 
پيش از ارايه به كميس��يون ماده 5 مورد كنترل مضاعف 

قرار گيرند.
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پیش بیني ريیس اتحاديه 
مشاوران امالك از بازار مسكن ۹8

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك گفت: شواهد و قرائن براساس چرخه هاي رونق 
و ركود نشان مي دهد كه هم اكنون قيمت مسكن به 
ثبات رسيده و تا زماني كه قدرت خريد متقاضيان باال 

نرود، شاهد جهش قيمت نخواهيم بود.
قلي خس��روي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بازار 
مسكن در سال 1۳97 شرايطي مشابه سال 1۳91 
را تجربه كرد، به اين صورت ك��ه افزايش قيمت در 
بازارهاي موازي همچون طال و ارز به رش��د بيش از 
حد قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد متقاضيان 
مصرفي منجر شد. او افزود: همين موضوع، كاهش 
معامالت و كاهش س��رعت رش��د قيمت در نيمه 
دوم س��ال 1۳97 را به همراه داش��ت و پيش بيني 
مي ش��ود اين وضعيت براي س��ال 1۳98 هم ادامه 
پيدا كند. رييس اتحاديه مشاوران امالك اظهار كرد: 
ممكن است در مواردي بعضي سازندگان يا مالكان، 
قيمت هاي نامتعارف براي منطقه خود تعيين كنند 
اما روند كلي بازار مسكن به سمت ثبات قيمت مي رود 
و حداكثر رشدي كه براي بازار مسكن مي توان متصور 
بود هم سطح تورم عمومي يا حتي پايين تر از نرخ تورم 
است و هيچ گونه جهشي در سال جاري اتفاق نخواهد 
افتاد. رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره آخرين 
وضعيت معامالت در فروردي��ن ماه 1۳98 گفت: از 
يكم تا بيستم فروردين ماه 1۳98 در كل كشور 11 
هزار و 567 قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده كه 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته 5 درصد كاهش 
نشان مي دهد، همچنين اجاره نامه ها در اين مدت 
6125 مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 
26 درصد كاهش يافته است. او افزود: در شهر تهران 
هم از يكم تا بيستم فروردين ماه 7۴1 مورد خريد و 
فروش مسكن انجام شده كه نسبت به همين زمان 
در سال قبل 51 درصد كاهش نش��ان مي دهد، در 
خصوص بازار اجاره هم 1228 اجاره نامه منعقد شده 
كه نسبت به بيست روزه فروردين 1۳97 حدود 26 
درصد كاهش يافته است. قلي خسروي با بيان اينكه در 
فروردين ماه معموالً به دليل قرار داشتن در تعطيالت، 
خريد و فروش ملك كاهش پيدا مي كند، گفت: امسال 
به دليل جهش قيمت ها و با توجه به نزوالت جوي، 

كاهش قراردادها محسوس تر بوده است.

هشدار وقوع سیل در ۵ استان
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: براي يكشنبه شب در استان هاي هرمزگان، 
سيس��تان و بلوچستان و خراس��ان هاي رضوي، 
شمالي و جنوبي، بارش هاي رگباري و بروز سيل 

پيش بيني مي شود.
 احد وظيفه در گفت وگو با فارس، در تشريح آخرين 
وضعيت جوي كشور، اظهار كرد:  البته اين مناطق 
كه ذكر شد از جاهايي است كه به شدت نيازمند 
بارندگي اس��ت و از نظر پرش��دن ظرفيت سدها 
مش��كل خاصي در اين مناطق نخواهيم داشت، 
اما در اين مناطق آب بندهايي توس��ط كشاورزان 
براي جمع آوري آب ايجاد ش��ده  كه موقت است، 
بنابراين پيش بيني مي شود، در بارش هاي اخير 
اين آب بند ها پر از آب شود و چون استحكام كافي 
ندارد، ممكن اس��ت با شكستن اين سيل بند ها، 
مش��كالتي رخ دهد. احد وظيف��ه در گفت وگو با 
فارس ادامه داد: امروز بارش هاي بي سابقه  اي براي 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي و شمالي خواهيم 
داشت و از سوي ديگر با توجه به گرماي هوا، ممكن 
است چون بارش ها با رگبار و رعد و برق همراه است، 
به سيالب بينجامد. او درباره شرايط جوي پايتخت 
بيان كرد: در پايتخت فعاًل شرايط خاصي حاكم 
نيست، اواخر وقت روز سه شنبه افزايش ابر در تهران 
پيش بيني مي شود و روز چهارشنبه در تهران وزش 

باد خواهيم داشت .

 همچنان ۳ محور ريلي
در كشور مسدود است

مديرعامل ش��ركت راه آهن درباره آخرين وضعيت 
خطوط راه آهن و شبكه ريلي كشور پس از سيل اخير 
گفت: در حال حاضر صرفا خط آهن گرگان محدوده 
آق قال و دو محور »بامدژ-آهودشت« و »نظاميه« در 
خوزستان مسدود و ساير محورهاي ريلي باز و تردد 
در آنها جاري است. سعيد رسولي در گفت وگو با مهر 
تصريح كرد: در اين مدت، برخي محورهاي ريلي دچار 
آب گرفتگي و آب شستگي شديد شد و در چند محور، 
خطوط به زير آب رفتند كه اين خطوط را مس��دود 
كرديم تا مرمت شوند.  او افزود: در حال حاضر قطعه اي 
از محور ريلي گرگان در نزديكي آق قال كه زير خط را با 
هدف عبور آب، باز كرده بودند، مسدود است كه علت 
آن، اميدواري به فروكش كردن سطح آب بود. عمليات 
مرمت اين خط آغاز شده و طي روزهاي آتي بازگشايي 
مي ش��ود. معاون وزير راه و شهرسازي درباره انسداد 
محور جنوب در محدوده بامدژ بيان كرد: بالك )قطعه( 
بامدژ آهودشت در نزديكي اهواز دچار آبگرفتگي شديد 
شده بود و بخشي از خط راه آهن به خاطر ورود شديد 
آب از بين رفته بود كه در حال حاضر كارگاه تعمير آن 
بالك، تجهيز شده است و قطعه نظاميه در نزديكي 
اهواز هم دچار آب گرفتگي شديد شده كه منتظريم در 
اين منطقه نيز با كم كردن دبي خروجي آب سدهاي 
استان، آب در اين منطقه فروكش كند و آبگرفتگي 
از اين بيشتر نشود. رسولي با بيان اينكه در محور ريلي 
لرستان هم يك بالك را بازسازي كرده بوديم، گفت: 
اين بازس��ازي بر اس��اس برنامه زمان بندي از پيش 
تعيين ش��ده و در ادامه بازسازي خطوط آهن محور 
جنوب ق��رار دارد كه از فرصت خرابي خط در فاصله 
اهواز تا انديمشك اس��تفاده كرديم و تا امروز حدود 
1500 متر از خط اين منطقه را تعمير اساسي كرديم؛ 
طي روزهاي آتي با بازگشايي محور بامدژ آهودشت و 
همچنين قطعه نظاميه، مي توانيم حركت قطارها در 

محور جنوب را از سر بگيريم.

در شهر
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صدرنشينان توليد خودرو در جهان

تعادل |
آمار توليد جهاني خودرو سال 2018 از سوي 
انجمن جهاني توليدكنندگان وس�ايل نقليه 
موتوري )OICA(، منتش�ر شد. بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد، توليدكنندگان خودرو 
در كش�ورهاي مختل�ف در س�ال 2018 در 
مجموع 91 ميليون و 538 هزار و 640 خودرو 
توليد و روانه بازارها كرده اند، كه در مقايسه 
با س�ال 2017 اف�ت 6.29 درصدي را نش�ان 
مي دهد. اين در حالي است كه در سال 2017 
در كل دني�ا، 97 ميلي�ون و 302 هزار و 534 
دس�تگاه خودرو توليد ش�ده ب�ود. اما كدام 
كش�ورها در توليد خودرو س�هم بيش�تري 
داشته اند؟ آماري گوياي اين است كه »چين« 
همچنان به عنوان غول برتر خودروسازي در 
جايگاه نخس�ت توليد خودرو در جهان قرار 
دارد. بنابر آمار اعالمي، اين كش�ور در سال 
2018 توانسته تعداد 25 ميليون و 705 هزار 
و 558 خودرو توليد و روانه بازارهاي جهاني 
كند. البته تحليل آمارها نشان از اين دارد كه 
اين غول خودروس�از، در همين سال كاهش 
تولي�د را در تجربه و افت 4.16 درصدي را در 
كارنامه توليدي خود به ثبت رس�انده است. 
همچنين مطاب�ق آمارها، »امريكا و ژاپن« دو 
غول خودروس�از جهان به شمار مي روند كه 
بعد از چين به ترتيب در جايگاه دوم وس�وم 
ليست توليدكنندگان خودرو در جهان قرار 
دارند. به طوري كه براساس آمار منتشر شده، 
»امريكا« در س�ال 2018، تع�داد 10 ميليون 
و 986 ه�زار و 225 دس�تگاه خ�ودرو توليد 
كرده كه رش�د 1.11 درص�دي را تجربه كرده 
است. از آن س�و، »ژاپن« با توليد 9 ميليون و 
201 هزار و 291 دس�تگاه خودرو، رشد ناچيز 
0.39 درصدي را در سال 2018 داشته است. 
اما كدام كشورها بيشترين رشد و افت توليد 
را در س�ال 2018 تجرب�ه كرده ان�د؟ مطابق 
آماره�ا، » ايران« با كاهش 40 درصدي توليد 
خودرو در س�ال 2018 بيش�ترين افت توليد 
را در مي�ان كش�ورهاي توليد كننده خودرو 
در جه�ان تجربه ك�رده و در جايگاه هفدهم 
توليد كنن�دگان خ�ودرو قرار گرفته اس�ت. 
همچنين بنابرآمار اعالمي، بيش�ترين رشد 
مثبت تولي�د خودرو را هم مصر با رش�د 95 

درصدي به دست آورده است. 

براساس گزارش منتشر شده از سوي انجمن جهاني 

 ،)OICA( توليدكنندگان وس��ايل نقليه موتوري
س��ال 2018 در مجموع 91 ميليون و 538 هزار و 
640 خودرو توليد ش��د كه نسبت به سال 2017، 
افت 6.29 درصد داش��ته است. اين در حالي است 
كه در س��ال 2017 در كل دنيا 97 ميليون و 302 
هزار و 534 دستگاه خودرو توليد شده بود. مطابق 
آمارها، مانند هميشه س��ال گذشته هم بيشترين 
خودرو در »چين« توليد ش��د. اين كشور در سال 
2018، تعداد 25 ميليون و 705 هزار و 558 خودرو 
توليد كرد. البته غول خودروس��ازي دنيا هم سال 
2018 با كاهش توليد خودرو رو به رو ش��د. توليد 
خودروي چين در سال گذشته ميالدي افت 4.16 

درصد رشد داشت. 
بعد از »چين« با اختالف زي��اد، »امريكا« برترين 
توليدكننده خودروي جهان اس��ت. اين كشور در 
سال 2018، تعداد 10 ميليون و 986 هزار و 225 
دستگاه خودرو توليد كرده كه با رشد 1.11 درصد 
همراه بود. »ژاپن« جايگاه س��وم توليد خودرو در 
جهان را در اختيار دارد. اين كشور سال گذشته 9 
ميليون و 201 هزار و 291 دس��تگاه خودرو توليد 

كرد كه رشد ناچيز 0.39 درصد داشت.
پس از »ژاپن«، جايگاه چه��ارم با اختالف زيادي 
به كش��ور »آلمان« رس��يده اس��ت. اين كشور در 
س��ال 2018، تعداد 5 ميليون و 120 هزار و 409 
دس��تگاه خودرو توليد كرده، كه در مقايسه با سال 
2017 با افت 9.3 درصدي در توليد خودرو مواجه 
بوده است. همچنين مطابق آمارهاي منتشر شده، 
»هند« نيز در جايگاه پنج��م از اين رده بندي قرار 
دارد. اين كشور در سال گذشته ميالدي 4 ميليون 
و 727 هزار دس��تگاه خودرو توليد كرده، كه رشد 
7.98 درصدي در توليد خودرو را به نام خود ثبت 
كرده است. اما پس از هند، كشور »كره جنوبي« نيز 
با توليد 4 ميليون و 28 هزار و 834 دستگاه خودرو 
در جايگاه ششم قرار گرفته است. توليد خودروي 
اين كش��ور در س��ال 2018 با افت 2.09 درصدي 

مواجه بوده است. 
براس��اس آمار اعالمي، »مكزي��ك« نيز در جايگاه 
هفت��م توليدكنندگان برتر خودرو ق��رار دارد. اين 
كشور در سال 2018 با تعداد 3 ميليون و 908 هزار 
و 139 دستگاه خودرو، رشد ناچيز 0.14 درصدي را 
در توليد خودرو تجربه كرده است. پس از اين كشور، 
»اسپانيا « در ليست خودروسازان برتر جهان قرار 
گرفته است كه در س��ال 2018 تعداد 2 ميليون و 
764 هزار و 67 دستگاه خودرو توليد و روانه بازارها 
كرده كه البته نس��بت س��ال 2017 افت توليد را 
تجربه كرده است. اما »برزيل« از ديگر كشورهاي 

توليد كنن��ده خودرو در جهان در س��ال گذش��ته 
مي��الدي با تولي��د 2 ميليون و 745 ه��زار و 739 
دستگاه خودرو، با رش��د 5.23 درصدي و توانسته 
رتبه نهم را از آن خود كن��د. بنابر آمار اعالمي، اما 
»فرانس��ه« با توليد 2ميليون و 269 هزار دستگاه 
خ��ودرو در س��ال 2018 در جايگاه دهم ليس��ت 
خودروس��ازان بزرگ دنيا قرار گرفته است. توليد 
خودروي اين كشور در سال گذشته ميالدي با رشد 
1.98 درصدي روبرو شده است. البته بنابرآمارها، 
جايگاه كش��ور »روس��يه« در اين رده بندي جالب 
توجه است؛ چراكه اين كشور با توليد يك ميليون 
و 695 هزار و 326 دستگاه خودرو در سال 2018، 
توانسته است جايگاه سيزدهم توليد خودرو جهان 
را به خ��ود اختصاص داده و رش��د 13.9 درصدي 

توليد خودرو را به ثبت برساند. 

  بيش�ترين اف�ت تولي�د از آن ك�دام 
كشورهاست؟ 

از س��وي ديگ��ر، مطاب��ق آم��ار انجم��ن جهاني 
 ،)OICA( توليدكنندگان وس��ايل نقليه موتوري
بيش��ترين ميزان اف��ت در توليد خودرو در س��ال 

2018 متعل��ق به اي��ران ب��وده اس��ت. بنابر اين 
آمار، ايران س��ال گذش��ته ميالدي ي��ك ميليون 
و 345 ه��زار و 41 دس��تگاه خ��ودرو تولي��د كرد 
كه كاهش 40 درصدي توليد را نس��بت به س��ال 
2017 نش��ان مي دهد. طبق آم��ار انجمن جهاني 
وس��ايل نقليه موتوري، ايران در سال 2017، يك 
ميليون و 515 هزار و 396 دس��تگاه خودرو توليد 
 كرده بود كه نس��بت به س��ال 2016 رشد 18.19 

درصدي داشت.
همچين��ن جزييات آمار منتش��ر ش��ده داخلي از 
وضعيت توليد خودرو در 10 ماهه اول سال 1397 
نش��ان از كاهش 35.4 درصدي نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل دارد كه به ميزان توليد 812 هزار 
و 979 دس��تگاه رسيده اس��ت. بر اين اساس روند 
كاهش توليد خودرو كه از ارديبهش��ت ماه س��ال 
1397 شروع شده بود در شهريورماه متوقف و رو به 
افزايش گذاشت، اما درآبان ماه سال 1397، روند 
كاهشي مجدداً ادامه پيدا كرد. از ديگر سو اما نتايج 
بررسي ها نشان مي دهد كه مطالبات قطعه سازان 
از خودروس��ازان تا پايان سه ماهه اول سال 1397 
حدود 4500 ميليارد تومان برآورد مي شد كه اين 

مقدار به ح��دود 20 هزار ميليارد توم��ان تا پايان 
دي ماه رسيده و اين موضوع نشان مي دهد اگرچه 
تحري��م موجب افزايش افسارگس��يخته مطالبات 
قطعه سازان شده است، اما ريشه در گذشته و قبل 
از تحريم نيز دارد. اين در حالي است كه قطعه سازان 
به عنوان بخش خصوصي واقعي، بزرگ ترين قرباني 

روند فعلي در صنعت خودروسازي خواهند بود.
اما بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده، در سال 2018 
كش��ورهاي »اندونزي و جمهوري چ��ك« تقريبا 
به ان��دازه ايران خ��ودرو توليد كردند. در ليس��ت 
انجمن جهاني توليدكننده وسايل نقليه موتوري، 
»اوكراين« كمتري��ن ميزان خ��ودرو در جهان را 
توليد مي كند. اين كش��ور سال گذش��ته 5 هزار و 
792 دس��تگاه خودرو توليد كرد كه با رشد منفي 
22.86 درصد همراه بود. همچنين مطابق مطابق 
آمار انجمن جهاني توليدكنندگان وس��ايل نقليه 
موتوري )OICA(، بيشترين رش��د مثبت توليد 
خودرو را هم مصر با رش��د 95 درصدي به دس��ت 
آورد. البته مصر سال 2018 19 هزار و 500 دستگاه 
خودرو توليد كرد و تنها يك پله از اوكراين انتهاي 

جدول فاصله دارد.

قائممقامسازمانگسترشونوسازيصنايعايرانمطرحكرد

عضوهياتمديرهخانهصنعت،معدنوتجارتجواناناعالمكرد

عضوهياتنمايندگاناتاقتهرانپيشنهادداد
برنامهريزيبرايكاهشوابستگيارزيخودرو

سهمعمدهاسپانياازصادراتزعفران

2راهحلبراينجاتخصوصيسازي
ايرنا| قائم مقام سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران مي گويد: اين س��ازمان ب��راي كاهش ارزبري 
خودروهاي پرتيراژ داخلي و تعميق داخلي س��ازي 
قطعات آنها برنامه ريزي مي كند. بهزاد اعتمادي، گفت: 
صنعت خودروي كشور در سالي كه گذشت لطمات 
زيادي متحمل ش��د كه از آن جمله زيان بيش از 10 
هزار ميليارد توماني هر يك از 2 خودروس��از بزرگ 
به دليل نوس��ان هاي بازار و تحريم هاي ظالمانه بود. 
قائم مقام سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران 
افزود: اس��تراتژي صنعت خودرو پي��ش از تحريم ها 
دس��تيابي به رك��ورد توليد 2 ميلي��ون و 200 هزار 
دستگاه خودرو در س��ال 2020 بود كه از اين تعداد 
650 ه��زار دس��تگاه را خودروهاي جديد تش��كيل 
مي دادند. اعتم��ادي ادامه داد: مقرر بود ايران خودرو 
به توليد 200 هزار دستگاه خودروهاي پژو 208، پژو 
2008 و پژو 301، سايپا به توليد 150 هزار دستگاه 
سيتروئن C3 و C4 بپردازد و حدود 300 هزار دستگاه 
خودروي ديگر نيز با مش��اركت رنو و ايدرو به عنوان 

قطب سوم خودروسازي توليد شود.
او خاطرنشان كرد: متناسب با اين برنامه ها، قرار بود 
30 درصد اين توليدات نيز صادر ش��ود كه در نتيجه 
تراز ارزي صنعت خودرو مثبت مي ش��د، اما با اعمال 

تحريم ها امروز به ناچار مجب��ور به برنامه ريزي براي 
صنعت خودرو در پازل تحريم هستيم. اعتمادي گفت: 
درحالي كه مطابق برنامه ريزي انجام ش��ده مقرر بود 
خودروهايي نظير پرايد و پژو 405 كه عمر زيادي از 
حضور آنها در جاده ها و خيابان هاي كشور مي گذشت، 
از خط توليد كنار گذاشته شوند و خودروهاي جديد را 
جايگزين كنيم، اما به ناچار بايد توليدات قبلي را ادامه 
دهيم تا صنعت خودرو دچار مش��كل نشود. او اضافه 
كرد: در اين پيوند بايد استراتژي مناسبي داشته باشيم 
تا ادامه كارمان با تراز ارزي مثبت باشد؛ در اين راستا 
برنامه هاي كوتاه، ميان و بلندمدت طراحي شده كه 
بطور هم زمان اجرايي خواهند شد. به گفته اعتمادي، 
در گام نخست كه از نيمه اسفند 97 اجرايي شده به 
دنب��ال كاهش ارزبري خودروه��اي پرتيراژ توليدي 
كنوني هستيم.  او به ارزبري يك هزار و 500 دالري 
پرايد اشاره كرد و اظهار داشت: هرچند در جهان هيچ 
خودروسازي همه قطعات مورد نياز را خودش توليد 
نمي كند، زيرا توليد برخي قطعات، اقتصادي نيست 
اما بايد اين ميزان وابس��تگي را كاهش داد. اين مقام 
مسوول گفت: براي تداوم توليد بايد به واردات برخي 
قطعات مورد نياز بپردازيم كه اين موضوع مشكالتي 
براي وزارت صنعت در تأمين ارز خواهد داش��ت، به 

همين دليل تعميق ساخت داخل قطعات با مقياس 
اقتصادي در دس��تور كار قرار گرفته و اين وظيفه به 
ايدرو محول شده اس��ت. او درعين حال تأكيد كرد: 
براي ساير قطعاتي كه ارزبري دارند، در صورت لزوم 
قطعات را در مقي��اس غيراقتصادي و حتي تا 2 برابر 
قيمت توليد خواهيم كرد تا وابسته به واردات نباشيم. 
اعتم��ادي ادامه داد: برنامه ديگ��ر، مثبت كردن تراز 
ارزي صنعت خودرو است كه اين هدف با صرفه جويي، 
ح��ذف ضايع��ات و افزايش بهره وري اتف��اق خواهد 
افتاد و مبالغ پس انداز شده صرف برنامه هاي كاهش 
مصرف سوخت، افزايش ايمني و حتي »فيس ليفت« 
)بازنگ��ري و تغيير چهره يك مدل خودرو( خودروها 
خواهد شد تا دست كم در بازارهاي منطقه اي قابليت 
صادرات داش��ته باش��ند. قائم مقام ايدرو تأكيد كرد: 
اساسي ترين اقدام ما گسترش مراكز تحقيق و توسعه 
)S&D( است و بايد صنعت خودروي كشور را با حضور 
افراد باتجربه و حتي نيروهاي بازنشسته كمپاني هاي 
بزرگ خارجي و اس��تفاده از تجربي��ات آنان، تجهيز 
كنيم. رييس هيات عامل ايدرو گفت: تحول جديد در 
صنعت خودروسازي جهان، توليد خودروهاي برقي 
اس��ت و ش��ايد بتوان با حضور پر رنگ در اين عرصه، 

عقب ماندگي ها را جبران كرد.

خبرگزاري تسنيم| عضو هيات مديره خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان استان تهران با بيان اينكه سهم 
بزرگي از بازار بين المللي زعفران در اختيار اسپانيا است 
كه توليد ندارد گفت: بيشترين آسيب به كاالي صادراتي 
زعفران از ناحيه ص��ادرات اين محصول به صورت فله 
حاصل شده است. فرزاد سحرخيز اظهار كرد: زعفران 
در سفره ايراني بيشتر جنبه تزئيني دارد حال اينكه با 
توجه به خواص گسترده دارويي اين گياه از جمله ضد 
افسردگي و ضد سرطان بودن در كشورهاي خارجي 
بيشتر به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي گيرد. عضو 
هيات مدي��ره خانه صنعت، معدن و تج��ارت جوانان 
استان تهران با اشاره به اينكه زعفران جزو كليدي ترين 
محصوالت صادراتي ايران به شمار مي رود، خاطرنشان 
كرد: در خارج از مرزهاي كشور استقبال بي نظيري از 
زعفران ايراني مي شود كه شاكله اين استقبال از اعتماد 
به وجود مي آيد. سحرخيز مهم ترين چالش اصلي كه 
زعفران ايراني در دنيا با آن مواجه اس��ت نوع بازاريابي 

دانس��ت و تأكيد كرد: بايد اين را گفت مسائلي كه در 
مورد كشور اسپانيا و تالش هاي اين كشور براي كسب 
بازار بيشتر مطرح شده موضوع اصلي نيست، بلكه آنچه 
مهم است اقدامات سازمان يافته اي است كه اسپانيا در 
طول ساليان متمادي بر پايه اصول علمي بازار و بازاريابي 
علمي انجام داده و توانسته با توسل به آنها سهم بزرگي 

از بازار بين المللي زعفران را در اختيار خود در آورد.
او با اش��اره به س��المت محور ب��ودن كاالي زعفران، 
خاطرنشان كرد: براي توسعه توليد ارگانيك زعفران 
در اس��تان خراسان رضوي به عنوان مهم ترين قطب 
توليد اين محصول اقداماتي انجام شده كه خود اين 
اقدامات س��بب تقويت و ارتقاي جايگاه برند زعفران 
ايراني در بازار هدف در 5 قاره جهان مي ش��ود. عضو 
هيات مديره خانه صنعت، مع��دن و تجارت جوانان 
اس��تان تهران با نقد صادرات زعفران به صورت فله، 
افزود: در واقع بايد گفت كه بيش��ترين آسيب به اين 
كاالي صادراتي راهبردي از طريق ش��ركت هايي به 

محصول زعفران وارد شده كه كه به صورت فله، زعفران 
را به دنيا صادر مي كنند. او همچنين گفت: صادرات 
با طراحي اصيل ايراني به نوعي سفير و معرفي كننده 
فرهنگ اصيل كشورمان به بازار بين المللي است. عضو 
هيات مديره خانه صنعت، مع��دن و تجارت جوانان 
اس��تان تهران گفت: آموزش نقش مهم��ي در روند 
توسعه اي برند مي تواند داشته باشد براين اساس مجوز 
تأسيس دانشگاه علمي كاربردي سحرخيز با محوريت 
آموزش كشاورزان براي ارتقاء كيفيت توليد و ارتقاء 
كيفي كشت و روش هاي نوين صادر شده كه از مهرماه 

امسال اقدام به جذب دانشجو مي كند.
سحرخيز ادامه داد: همچنين حفظ جايگاه راهبردي 
بر پايه 4 اصل ش��امل تماميت، اصالت، سبب ساز و 
منشأ بودن يعني ايجاد جريان  پايدار در كشاورزي 
و صنعت و آموزش در حوزه زعفران كش��ور پيوسته 
مدنظر ما قرار داشته كه در اين راستا نيز اقداماتي در 

دستور كار قرار گرفته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران توجه به اهليت 
خريدار را يكي از مهم ترين نكات در خصوصي سازي 
بنگاه هاي دولتي دانست و پيشنهاد داد: از سوي ديگر، 
دولت بايد پس از خصوصي سازي به عنوان پشتيبان 

توسعه صنعت در ميدان حاضر شود.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، لطف اهلل سعيدي 
در ادامه با بيان اينكه پس از گذشت بيش از يك دهه 
از فرآيند خصوصي س��ازي، چرايي بروز آسيب هاي 
مختلف در اين زمينه محل بحث و سوال است، عنوان 
كرد: به راستي چرا ش��ركت هاي بزرگ و سوددهي 
مثل »هپكو« پ��س از واگذاري به بخش خصوصي با 
مشكالت متعدد رو به رو ش��ده و در آستانه تعطيلي 
قرار گرفتند؟ او ادام��ه داد: اُفت ميزان فعاليت و بروز 
مشكالت مختلف در هپكو پس از خصوصي سازي را 
مي ت��وان به داليل مختلفي چ��ون كاهش اعتبارات 
عمراني در سال هاي آغازين دهه 90، نوسان نرخ ارز 
و پايين نگاه داشتن دستوري آن و حذف تعرفه هاي 
واردات و ديگر پيشتيباني هاي دولت از هپكو نسبت 

داد.
بناب��ه اظه��ارات او، دول��ت در ي��ك دوره واردات 
ماشين آالت عمراني و راه س��ازي دست ودوم را آزاد 
اعالم كرد و از س��وي ديگر خري��د محصوالت ارزان 

قيمت چيني با كاهش تعرفه هاي وارداتي به دستور 
دولت، براي خريداران ب��ه صرفه تر بود. نكته ديگر از 
نگاه اين فعال اقتصادي، اينكه سياست هاي عمومي 
دولت در مورد اش��تغال هم به مانع ديگري در ترميم 
و اصالح ساختار انساني اين واحدها براي خريداران 
آن تبديل ش��د. اما ريشه بروز اين داليل در چيست؟ 
سعيدي در پاسخ به اين پرس��ش، توجه به اهليت و 
توانايي خريداران بنگاه ه��اي دولتي را از نكات مهم 
در فرآيند خصوصي سازي دانس��ت و پيشنهاد داد: 
دولت براي ع��دم تجربه هاي تلخي مث��ل هپكو در 
خصوصي س��ازي ها بايد بعضي رويه هاي ناصواب در 
اين زمينه را كنار بگذارد و به عنوان پشتيبان و حامي 
توسعه صنعت وارد ميدان شود نه يك فروشنده صرف. 
به گفته او، اگر دولت در فرآيند خصوصي س��ازي در 
جايگاه واقعي خود بايس��تد، بسياري از عوارضي كه 
دامن بنگاه ها را پس از خصوصي سازي گرفت كاهش 
پيدا مي كند. اين در حالي اس��ت ك��ه بنابه اظهارات 
اين فعال اقتصادي، متاسفانه طي سال هاي گذشته 
دولت كمتر در اين جايگاه حاضر ش��ده است و دور از 
ذهن است كه صنعت كش��ور در سال هاي پيشرو از 
حمايت هاي دولت به عنوان يك حكمران مطلوب در 

اين زمينه بهره مند شود.

عضوهياترييسهاتاقتهرانخواستارشد
بازنگريدرقوانينبامشورتبخشخصوصي

عضو هيات رييسه اتاق تهران معتقد است در سال جاري 
بايد با تسهيل فضاي كسب وكار، آزادي عمل بيشتري به 
فعاالن اقتصادي داده شود تا بتوانند در مسير تحقق شعار 
رونق توليد حركت كنند. سيده فاطمه مقيمي معتقد است 
به دليل عدم مديريت صحيح بر اجراي تصميم گيري هاي 
اقتصادي و سياسي كه طي سال 97 از سوي دولت اعمال 
شد، شرايط سخت و دش��واري براي فعاالن اقتصادي و 
كالن اقتصاد كش��ور در س��ال جاري در انتظار است كه 
البته مي تواند بستر شكوفا ش��دن ظرفيت هاي نهفته و 

مغفول مانده كشور شود.
به گفته او، سال گذشته دولت مي توانست در شرايط بهتري 
از نظرات و مشورت هاي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني 
براي اصالح شرايط موجود كمك گيرد كه در اين رابطه 
غفلت شد. وي افزود: انتظار جدي اتاق بازرگاني در دوره 
نهم اين است كه دولت، بخش خصوصي را جدي بگيرد 
و از سرمايه عظيم بخش خصوصي در كنار تجربه  بزرگ 
و پرهزينه اي كه س��ال گذشته از س��ر گذرانده ايم، براي 

پيشبرد امور اقتصادي كشور در سال جاري استفاده كند. 
عضو هيات رييسه اتاق تهران همچنين بازنگري در برخي 
قوانين كشور را از جمله اولويت ها براي سال 98 دانست و 
گفت: متاسفانه موج نااميدي در قشر جوان كشور شكل 
گرفته و به دليل سياس��ت هاي نادرست و اشتباه، بخش 
غالب مردم، خود را مالك اقتصاد كشور نمي دانند از اين 
رو بايد رويكردها را اصالح كرد. مقيمي همچنين بازنگري 
در برخي ش��اخص ها از جمله مديريت ارزي كشور را از 
ديگر اولويت هاي كاري دولت براي سال جاري دانست كه 
به گفته وي، با همفكري و تعامل بخش خصوصي و اتاق 
بازرگاني قابل انجام است. او افزود: سختي ها و مشكالت 
سال 98 به اين معنا نيست كه نمي توان به موفقيت دست 
يافت يا كارها را پيش برد بلكه به اين معناس��ت كه بايد 
پرتالش تر و پركارتر از گذشته باشيم. اگر شرايط سخت تر 
مي ش��ود ما هم س��خت تر كار كنيم و در مقابل از دولت 
بخواهيم با تسهيل فضاي كسب وكار، آزادي عمل بيشتري 
به فعاالن بخش خصوصي و مردم براي رونق توليد بدهد.
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 جزييات برنامه  98 
ستاد مبارزه با قاچاق 

خبرگزاري فارس | سخنگوي ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر پيشگيري در امر مبارزه با 
قاچاق كاال، گفت: مبارزه با قاچاق پوشاك و دخانيات 
جزو اولويت هاي ستاد است .حميدرضا دهقاني نيا 
درباره برنامه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
براي مبارزه با قاچاق كاال در سال جاري، گفت: برنامه 
امسال ستاد مبارزه با قاچاق مانند سال گذشته، اولويت 
دادن به موضوع پيشگيري است و در كنار اين كار هر 
كدام از حوزه هاي تخصصي در حوزه مقابله با قاچاق 
كاال و ارز از اولويت هاي خود برخوردارند.سخنگوي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: براين 
اساس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز برنامه 
خود را تا پايان سال گذشته با دستگاه هاي مختلف 
نهايي كرده و برنامه و انتظارات ستاد از دستگاه هاي 
مختلف به آنها اعالم شده است. وي در رابطه با برنامه 
ستاد براي مبارزه با پوشاك قاچاق اظهار كرد: برنامه 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز درباره مبارزه 
با پوشاك محرز قاچاق مانند سال گذشته ادامه دارد، 
اما اين برنامه امسال با اولويت  استاني اجرا مي شود.

دهقاني نيا همچنين در رابطه با برنامه ستاد براي مبارزه 
با قاچاق دخانيات عنوان كرد: برنامه مبارزه با قاچاق 
دخانيات در دفتر پيشگيري با مبارزه با قاچاق دخانيات 
جزو برنامه هاي اولويت دار ستاد است. سخنگوي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مورد كشفيات 
دخانيات قاچاق در 10 ماهه سال 96 گفت: طي اين 
مدت ميزان كشفيات 696 ميليون و 718 هزار و 983 
نخ بوده كه اين ميزان كشفيات در 10 ماهه سال 97 
به 507 ميليون و 735 هزار و 661 مورد رسيد كه با 
رشد منفي 27 درصد مواجه بوده است. او اظهار كرد: 
براي مبارزه با قاچاق محصوالت دخاني در سال 98 
س��امانه هاي مورد نظر طراحي و استقرار يافته و اگر 
شركت دخانيات همكاري  الزم را انجام دهد مي توان 

اقدامات الزم را انجام داد.

تاثير كمبود برق بر توليد فوالد
فارس|عضو هيات مديره انجم��ن فوالد با بيان 
اينكه سيل تأثير قابل توجهي بر توليد فوالد كشور 
نخواهد داشت، گفت: بحثي براي افزايش قيمت 
فوالد در داخل مطرح نيست. محمدرضا شهرستاني 
با بي��ان اينكه در حال حاضر با م��ازاد توليد فوالد 
نسبت به ميزان تقاضاي داخلي روبرو هستيم، اظهار 
كرد: اختالف قيمت زيادي بين فوالد عرضه شده 
در داخل و محصول صادراتي وجود دارد، به همين 
دليل اكثر توليدكنندگان مايل هستند محصوالت 
خ��ود را صادر كنند. او ادام��ه داد: به منظور ايجاد 
ش��رايط پايدار در بازار فوالد، نبايد فشار دستوري 
براي تامين نياز داخل با قيمت پايين وجود داشته 
باش��د، بلكه قيمت داخلي نيز بايد نزديك به نرخ 
صادراتي تعيين شود.  او ادامه داد: البته برنامه ريزي 
توليد فوالد براي سال جاري حدود 28 ميليون تن 
بود، اما با توجه به احتمال قطعي برق طي تابستان 
س��ال جاري )حادتر از س��ال قبل( به دليل عدم 
افتت��اح نيروگاه هاي جديد با وج��ود برنامه ريزي 
قبلي، رقم پيش بيني شده براي سال جاري محقق 
نخواهد شد و در خوش بينانه ترين حالت به توليد 
25 ميليون تن فوالد خواهيم رسيد. شهرستاني در 
ادامه با بي��ان اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلو 
ميلگرد در داخل 5 هزار تومان و هر كيلو ورق گرم 
6 هزار تومان است، گفت: در شرايط فعلي هر تن 
ميلگرد بيش از 500 دالر و هر تن ورق گرم بيش از 
600 دالر صادر مي شود. او تاكيد كرد: براي ايجاد 
ثبات در بازار فوالد، قيمت داخلي ورق بايد حدود 
10 هزار توم��ان و قيمت ميلگرد ح��دود 8500 
تومان باش��د. عضو هيات مديره انجمن فوالد در 
ادامه با بيان اينكه بحثي براي افزايش قيمت فوالد 
در داخل مطرح نيست، اظهار كزد: با قيمت هاي 
فعلي نيز مصرف كنندگان براي خريد با مش��كل 

روبه رو هستند. 

5 رويداد ترويجي براي توسعه 
ظرفيت هاي توليدي در عراق 

رايزن بازرگاني ايران در ع��راق از برگزاري 5 رويداد 
ترويجي براي توسعه ظرفيت هاي مزيت دار توليدي 
ايران در عراق طي 3 ماه اول سال 98 خبر داد. ناصر 
به��زاد در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: »صنايع 
پالستيك، بسته بندي، ساختماني، تجهيزات پزشكي 
و صنايع غذايي« كه محصوالت آنه��ا مورد اقبال و 
تقاضاي عراق است در قالب نمايشگاه هاي بين المللي 
و تخصصي با مجوز س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
پيش بيني شده كه در دوره زماني 26 فروردين تا 8 

خرداد 98 در بغداد اجرايي مي شود.
وي ادام��ه داد: از جمله اهداف م��ورد نظر در اجراي 
رويدادهاي مذكور عالوه بر بازاريابي محصوالت توليد 
ايران، پياده سازي برنامه هاي مختلف از جمله تشكيل 
نشس��ت هاي تخصصي و ايجاد گروه هاي مشترك 
تجاري - توليدي و مذاكره با مقامات ذي ربط دولتي 
و خصوصي عراق به منظور افزايش هرچه بيش��تر 

تعامالت بازرگاني دو طرف خواهد بود.
رايزن بازرگاني ايران در عراق افزود: در نمايشگاه هاي 
مذكور مجموعا 150 واحد توليدي از ايران كاالهاي 
صادراتي خ��ود را در فضايي معادل 2 هزار متر مربع 
ارايه و نسبت به پايش بازار و برنامه ريزي جهت نفوذ يا 
تقويت حضور در بازار عراق براي كشور اقدام خواهند 
كرد. بهزاد تصريح كرد: مجموع س��هم محصوالت 
مورد اشاره در سبد صادرات غيرنفتي ايران به عراق 
55 درصد بوده و در حال حاضر برابر 5 ميليارد دالر 
س��االنه مي تواند ارزآوري براي كشور داشته باشد، 
اما برنامه ريزي پلكاني براي افزايش ميانگين ساالنه 
25 درصد صرفاً در 5 بخش ياد شده مي تواند صادرات 
كشور به عراق را براساس هدف گذاري هاي انجام شده 
تا افق 1400 افزايش داده و موجب كسب جايگاه برتر 

ايران در تأمين و عرضه شود.



15 جهان

چشم انداز اقتصادي تركيه روشن نيست

احتمال بررسي همه پرسي دوم در پارلمان با وجود مخالفت دولت

اقتصادتركيهكوچكميشود

ترزاميتاتكميلبرگزيتنخستوزيرميماند

گروه جهان|
 اقتصاد تركيه در سه ماهه چهارم سال گذشته ميالدي 
3درصد كوچك شده كه دليل آن بحران سقوط ارزش 
لير بوده اس��ت. لير تركيه در س��ال گذشته نزديك به 
30 درص��د از ارزش خود در برابر دالر را از دس��ت داد، 
ش��رايطي كه باعث شد تا تركيه بيش��ترين تورم را در 
15 سال گذش��ته تجربه كند و توانايي  شركت ها براي 
پرداخت بدهي ها محدود شده و بحران ريسك وام هاي 

بد گريبان گير بخش بانكي اين كشور شود. 
رويترز نوش��ته: نظرس��نجي از كارشناسان اقتصادي 
نشان مي دهد كه اقتصاد تركيه در سال 2019 ميالدي 
نيز 3 درصد كوچك تر خواهد شد. دولت تركيه اخيرا 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي را به 2.3درصد كاهش 
داده است. آخرين مورد انقباض رشد اقتصادي تركيه 
مربوط به س��ال 2009 ميالدي بوده اس��ت كه حدود 
4.7درصد بود. از س��ال 2010 ت��ا 2017 ميالدي اين 
كشور به نرخ متوسط رش��د بسيار خوب ۶.۶ درصدي 
دست يافته بود. حال بار ديگر انتظار مي رود كه در سه 
ماهه نخست س��ال جاري ميالدي، اقتصاد تركيه 3.4 
درصد و در سه ماهه دوم سال 1.2 درصد كوچك تر شود. 
در نظرس��نجي رويترز همچنين كارشناس��ان رشد 
اقتصادي تركيه را 2.5 درصد در سال 2020 ميالدي 
پيش بين��ي كرده اند. معمر كومارچوغلو كارش��ناس 
موسسه استانبول اينوس��تمنت در اين باره مي گويد: 
»انتظار داريم در نيمه دوم سال جاري، اقتصاد به ريل 
صعودي بازگردد اما اين بازيابي شكننده است و بسيار 
به تحوالت سياسي و ژئوپليتيكي دارد.« انتظار مي رود 
آمار مربوط به توليد ناخالص داخلي سه ماهه نخست 

سال 2019 ميالدي 31 ماه مه  منتشر شود. 

ترديدهايجديدربارهاصالحات
يكي از داليل كاهش ارزش لير در س��ال گذشته نگراني 
سرمايه گذاران نسبت به استقالل بانك مركزي تركيه و 
تنش هاي ميان آنكارا و واشنگتن بود. بخشي از اين نگراني ها 

همچنان وجود دارد چرا كه تركيه و امريكا به عنوان دو عضو 
پيمان ناتو روابط چندان حسنه اي ندارند و در مواردي چون 
سوريه و اصرار آنكارا بر خريد موشك هاي روسي از مسكو 
با وجود مخالفت شديد اياالت متحده امريكا، اختالفات دو 

طرف همچنان به قوت خود باقي است. 
با اين حال دولت تركيه در تالش براي كاهش تاثيرات 
شكس��ت در انتخابات محلي در كالن شهرهايي چون 
آنكارا و اس��تانبول اصالحات اقتص��ادي را در اولويت 
قرار داده است. برات البايراك وزير دارايي تركيه، هفته 

گذشته از بسته پيش��نهادي دولت براي تأمين مالي 
بانك ه��ا رونمايي كرد. خبرگ��زاري بلومبرگ به نقل 
از البايراك داماد اردوغان، نوش��ت كه دولت س��رمايه 
جدي��دي را به بانك هاي دولتي تزري��ق خواهد كرد و 
تشكيل دو صندوق به منظور به عهده گرفتن وام هاي 
بد )وام هايي كه باز پرداخت آنها با مشكل روبرو است( 
را بررسي مي كند تا به صنعت بانكداري كمك كند. اين 
كمك به عنوان بخشي از بسته اصالحات با هدف احياء 
اقتصاد در حال ركود تركي��ه و بانك هايي كه به دنبال 

فرار از دس��ت وام هاي بد انباشت شده و افزايش تقاضا 
از سوي شركت ها به منظور باز سازمان دهي بدهي آنها 
است، انجام مي گيرد. به گفته اين مقام تركيه اي، دولت 
همچنين براي حفظ اعتبار در اقتصاد 2۸ ميليارد لير 
)4.9 ميلي��ارد دالر( اوراق بهادار ويژه منتش��ر خواهد 
ك��رد و آنها را در ن��زد بانك هاي دولتي ق��رار مي دهد. 
اين بزرگ ترين برنامه احياء بانك ها در تركيه از س��ال 
2001 ميالدي به بعد محسوب مي شود كه در آن زمان 
دولت 77 ميليارد دالر براي س��رپا نگه داشتن بانك ها 

هزين��ه كرد.  اگرچه رجب طي��ب اردوغان بارها اعالم 
كرده كه تركيه نيازي به صندوق بين المللي پول ندارد 
اما ناظران بر اي��ن باورند كه اصالحات اقتصادي بايد با 
نظارت صندوق بين المللي پول اعمال ش��ود تا اعتماد 
سرمايه گذار جذب ش��ود. ماتيس مي گويد: »اردوغان 
براي فرار از راه كارهاي س��خت صن��دوق مي گويد كه 
نيازي به اين نهاد ندارد اما واقعيت اين اس��ت كه ارايه 
يك پاورپوينت با چند اس��اليد كه نشان دهد اقتصاد 
تركيه به سرعت متوازن مي ش��ود، اقدامي كافي براي 
جلب اعتماد سرمايه گذاران نخواهد بود.« با اين حال 
در ش��ش نظرس��نجي مختلف صورت گرفته توسط 
رويترز، ش��ركت كنندگان احتمال درخواست كمك 
تركيه از صندوق بين المللي پول را منتفي دانسته اند. 
همچنين ش��ركت كنندگان، نرخ تورم تركيه تا پايان 
س��ال را 15.5درصد پيش بيني كردند. آنها همچنين 
پيش بيني كردند بانك مركزي به خواسته اردوغان براي 
كاهش نرخ بهره تن دهد و با كاهش آن به 19.25درصد 

موافقت كند.
گرچه رييس جمهوري تركيه تاكي��د كرده كه بايد بر 
اقتصاد متمركز ش��وند هنوز بسياري نسبت به برنامه 
جام��ع اصالحات در ح��وزه اقتصاد تركيه مش��كوك 
هستند؛ به خصوص در دوران پس از انتخابات. ناظران 
نگران هس��تند كه حزب عدالت و توسعه به جاي اين 
برنامه جامع دس��ت به تدابير كوتاه مدت بزند تا بدين 
شكل شكست ها را جبران كند، كه اين مساله مي تواند 
ضعف ها را عميق تر و تش��ديد بكند. به اعتقاد ناظران، 
حزب عدالت و توسعه بيشتر طرفدار تدابيري براي رشد 
اقتصادي است. آنها بيشتر مي خواهند تدابير مالي اتخاذ 
كنند و تورم را كاهش دهند بنا براين اصالحات جامع 
اتفاق نخواهد افتاد. پيوتر ماتيس استراتژيست اقتصادي 
مي گويد: »بازار انتظار تدابير مستحكم و مشخصي براي 
حل عدم توازن در اقتصاد دارد. اكنون ميزان بيكاري به 
بيش از 13 درصد رس��يده و به نظر مي رسد اصالحات 

براي اردوغان و ترك ها سخت باشد.«

گروه جهان| 
وزير خزان��ه داري بريتانيا تاكيد كرده اس��ت كه »ترزا 
مي« تا زمان خروج اين كشور از اتحاديه اروپا در پست 
نخس��ت وزيري باقي مي ماند. اظهارات فيليپ هاموند 
وزير خزانه داري بريتانيا در ش��رايطي مطرح مي شود 
كه رايزني هاي بين حزبي براي رفع بن بس��ت برگزيت 
همچنان ادامه دارد. تاريخ خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 

تا 31 اكتبر به تعويق افتاده است.
به گ��زارش بلومبرگ، فيليپ هاموند گفت��ه: »ترزا مي 
 نخس��ت وزير بريتانيا تاكيد دارد به محض عقد توافق 
و خروج ما از اتحاديه اروپ��ا كناره گيري خواهد كرد. تا 
جايي كه اطالع دارم او قصد ندارد پيش از حصول توافق 
قدرت را ترك كند. او فردي كه بسيار احساس مسووليت 
مي كند. او حس مي كند مقابل مردم بريتانيا مس��وول 
است تا برگزيت را اجرا كند و قطعاً قصد دارد وظيفه اش را 
به نحو احسن انجام دهد. « او تاكيد كرده كه گرچه دولت 
مخالف برگزاري هرگونه همه پرسي جديد در خصوص 
موضوع برگزيت است ولي به احتمال زياد، پارلمان اين 

مساله را بررسي خواهد كرد. 
اتحاديه اروپا و بريتانيا در ساعات اوليه پنج شنبه گذشته 
موافقت كردند مهلت خروج لندن از اين بلوك اروپايي 
را تا 31 اكتبر سال جاري ميالدي تمديد كنند. مهلت 
برگزيت جمعه به سر مي رسيد، اما با توجه به اينكه توافق 
دولت ترزا مي  با اتحاديه اروپا در پارلمان بريتانيا به تاييد 
نرسيد، وي خواستار تمديد اين مهلت شد. خروج بدون 
برنامه بريتانيا از اتحاديه اروپا مي توانست براي بريتانيا و 

همچنين براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيامدهاي 
اقتصادي سنگيني داشته باشد.

وزير خزان��ه داري بريتانيا همچنين گفته موضع حزب 
اپوزيس��يون كارگر درب��اره برگزاري يك همه پرس��ي 
جديد درباره برگزيت مش��خص نيس��ت. تعداد زيادي 
از نمايندگان حزب كارگ��ر به جرمي كوربين رهبر اين 
حزب فشار مي آورند تا خواستار برگزاري همه پرسي دوم 
برگزيت شود. نشريه گاردين نوشته: سياستمداران موافق 
برگزيت معتقدند كه اين طرح فاقد شرايط مناسب بوده و 
ترزا مي ترجيح مي دهد اتحاديه اروپا را بدون توافق ترك 
كند. عالوه بر آن اين اعتقاد وجود دارد كه پارلمان مملو 
از حاميان اروپاست كه مانع خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
مي شوند. يكي از موانع برگزيت نمايندگان حزب كارگر 
هستند كه به نظر مي رس��د اين مشكل با مذاكره ميان 
مقامات ارشد تيم جرمي كوربين و ترزا مي  رفع نمي شود. 
نگراني نخست وزرير بريتانيا از بين رفتن حزب خود بوده 
كه محو شدن خطوط قرمز را ممنوع مي كند و كوربين 
انگيزه اي براي همكاري در هر طرحي را از دست مي دهد. 
توافق ميان حزب كارگر و تيم ترزا مي  زماني رفع مي شود 
كه پاداش حاصل از توافق به اندازه كافي رضايت بخش 
باش��د. اين در حالي اس��ت كه احتمال بازگشت براي 
سرمايه گذاري بر سر برگزيت نرم ضعيف بوده و با گذشت 
زمان شرايط وخامت پيدا مي كند. جذابيت برگزيت نرم 
آن است كه رنج اقتصادي برگزيت سخت و بحران هاي 
سياسي كه در تالش هستند تا همه چيز را با همه پرسي 
ديگر از بين ببرند بردارد. اما اين در حالي است كه اين مزايا 

به سرعت رنگ مي بازند. كشورهايي كه در اتحاديه اروپا 
باقي مي مانند يا آن را ترك مي كنند هر دو از هزينه هايي 
كه تسليم كرده اند پشيمان خواهند شد تا آنكه بتوانند 
از مزاياي به ظاهر تس��لي بخش آن بهره ببرند. برگزيت 
دولت را در مداري بدون صدا كه نهادهاي تصميم گيرنده 
اروپاي��ي در آن قرار دارند، گرفت��ار خواهد كرد. در واقع 
برگزيت نرم يك طرح سرمايه گذاري ضعيف خواهد بود 
كه شركاي سياسي اش آن را ترك كرده اند. اما در نهايت 
نمايندگان پارلمان انگليس تحت فشار قرار دارند تا هر 
چيزي را كه بتوان نام برگزيت را  روي آن نهاده را تحويل 
داده و كار را به اصالح خاتمه دهند. آنها به درس��تي به 
نااميدي راي دهندگان خروج از اتحاديه اروپا آشنا هستند 
و به تعويق انداختن ماده 50 را ناخوشايند مي خوانند. با 
نزديك شدن شمارش معكوس برگزيت پس از گذشت 
3 سال، سياستمداران انگليسي با اين سوال كه چگونه 
مي توانند از بدترين نتيجه به دس��ت آمده از اين طرح 

پيشنهادي ترزا مي اجتناب كنند روبرو هستند.«
در همين ح��ال رييس جمهوري آلمان ش��نبه ضمن 
حمايت از تعويق مجدد تاريخ برگزيت، بهترين سناريو 
را دستيابي به توافقي درباره برگزيت در پارلمان لندن تا 
پيش از انتخابات پارلماني اروپا دانسته است. فرانك والتر 
اشتاين ماير در مصاحبه اي با روزنامه زوددويچه سايتونگ 
تاكيد كرده: »اين درست اس��ت كه همه اقدامات الزم 
انجام ش��ود تا تاثيرات منفي را محدود كنيم اما روشن 
است كه اين مساله نبايد به وحشتي بدون پايان تبديل 
شود. بنابراين تمديد مجدد زمان برگزيت به درستي با 

شرايط و انتظارات منطبق است.« اشتاين ماير در عين 
حال اعتراف كرده آنچه در حال وقوع اس��ت كمتر قابل 
درك بوده و به دشواري قابل توضيح است. او گفته: »با اين 
وجود بايد براي ما آشكار شود كه برگزيت يك نقطه عطف 
عميق با تاثيرات بسيار هنگفت براي انگليس و همچنين 
براي اتحاديه اروپا است.« اشتاين ماير همچنين با ديده 
ترديد به مشاركت احتمالي انگليس در انتخابات پارلماني 
اروپا نگريسته و گفته: بهترين سناريو اين است كه سريعا 
و پيش از انتخابات ماه مه  پارلمان انگليس به يك اكثريت 
س��ازنده براي توافق برگزيت دست يابيم. آرزو مي كنم 
ش��رايطي را ايجاد كنيم كه انسجام اتحاديه اروپا بعد از 
مذاكرات برگزيت براي كار ما در مسائل آينده اتحاديه 

اروپا همچنان حفظ شود.« 
گرچه تاريخ خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به تعويق افتاده 
اما مدير صندوق بين المللي پول براي اروپا اعالم كرده 

حتي پس از اعطاي زمان بيش��تر به لندن، سردرگمي 
برگزيت همچنان اقتصاد انگلي��س را آزار مي دهد. پل 
تامسن طي س��خنراني خود در نشست هاي فصل بهار 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واش��نگتن 
گفت: »با وجود اينك��ه اتحاديه اروپا تصميم به تمديد 
مهلت برگزيت گرفت و به صورت موقت از برگزيت بدون 
توافق اجتناب كرده است. اما همچنان اين شرايط اقتصاد 

انگليس را تهديد مي كند.«
بر اس��اس آخرين پيش بيني صندوق بين المللي پول، 
نرخ رش��د اقتصادي بريتاني��ا در س��ال 2019 ميزان 
1.2 دهم درصد خواهد بود، كه اين رقم در مقايس��ه با 
پيش بيني هاي قبلي كه 1.5 درصد بوده كمتر است؛ علت 
آن بدون تكليف بودن برگزيت است كه باعث مي شود 
سرمايه گذاران در اين دوره سرمايه گذاري هاي خود را در 

انگليس كاهش دهند.

دريچه

كوتاه از منطقه

رهبر كره شمالي: امريكا بايد 
رويكرد خود را تغيير دهد

گروه جه�ان|  رهبر كره ش��مالي از روند كنوني 
تنش زدايي با امريكا ابراز ناخرسندي كرده و گفته 
تنها در صورت تغيير مش��ي امريكا حاضر است با 
دونالد ترامپ ديدار كند. به گزارش دويچه وله، كيم 
جونگ اون تا آخر سال جاري به دولت امريكا مهلت 
داده تا رويكرد خود را تغيي��ر دهد. او گفته تنها در 
صورتي حاضر به مالقات و گفت وگو با دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا  است كه اين كشور تا پايان سال 
رويكرد خود را تغيير دهد و قادر به اتخاذ يك تصميم 
شجاعانه باشد. كيم كه در برابر شوراي عالي خلق 
سخنراني مي كرد، گفت كه در قضيه برنامه هسته اي 
كره شمالي كش��ورش حاضر به همكاري است، اما 

نخست امريكا بايد موضع درست اتخاذ كند.
رهبر كره ش��مالي درباره انتظارات خود از اياالت 
متحده توضيح بيشتري نداد. دومين ديدار ترامپ 
با رهبر كره شمالي كه فوريه در ويتنام انجام گرفت، 
نتايج روشني نداش��ت. هر كدام از دو كشور، گناه 
شكست مذاكرات را به دوش ديگري انداخت، در 
عين حال هر دو تمايل خود را براي ادامه مذاكرات 
اعالم كردند. به گزارش خبرگزاري كره شمالي، كيم 
جونگ اون، پس از دومين ديدار در ويتنام، گفته 
نسبت به صداقت امريكا دچار ترديد شده است. او 
گفته: »حاضريم باز ه��م تالش كنيم، در صورتي 
كه امريكا موضعي درس��ت اتخاذ كن��د و مايل به 
بهبود مناسبات به س��ود دو طرف باشد.« او گفته 
رابطه ش��خصي اش با ترامپ خوب اس��ت. امريكا 
به كره شمالي خلع سالح مش��ابه ليبي پيشنهاد 

داده بود.

 اولين بانك ژاپني مجوز ورود
به بازار آزاد چين را گرفت

گ�روه جه�ان| بان��ك ميتسوبيش��ي يوفي ج��ي 
فايننشال گروپ ژاپن )MUFG( ورود به عمليات هاي 
بازار آزاد چي��ن را دريافت كرد. به گزارش نيكي ژاپن، 
بانك ميتسوبيش��ي يوفي جي فايننش��ال گروپ اين 
نخستين بانك ژاپني و چهارمين بانك غيرچيني است 
كه چنين مجوزي را اخذ ك��رد. بانك MUFG ژاپن 
اميدوار است اين پيشرفت بينش بهتري را براي اهداف 
پولي و سياست هاي چين براي آن ايجاد خواهد كرد. 
چنين عمليات هايي كه ش��امل خريد و فروش اوراق 
قرضه دولتي توس��ط يك بانك مركزي مي شود، ابزار 
اوليه براي تطبيق ميزان پول در نظام بانكي است. قرار 
است بانك MUFG ژاپن در ماه جاري ميالدي با هدف 
شركت در اولين عمليات بازار آزاد چين توافقات را نهايي 

و سيستم خود را به روزرساني كند.
كمت��ر از 50 بان��ك از قبي��ل »اچ اس بي س��ي« و 
»س��يتي گروپ« مجاز به ش��ركت در عمليات هاي 
بازار آزاد چين هستند. بانك MUFG از سال 201۶ 
به دنبال اخذ مجوز از بانك مركزي چين و دسترسي 
به اين بازار بوده اس��ت. تارنماي مينچي گزارش داده 
كه وزي��ر خارجه ژاپن ب��ا هدف برگ��زاري مذاكرات 
اقتصادي به پكن رفته است. گفته شده، تارو كونو وزير 
خارجه ژاپن، در اين سفر سه روزه قرار است جلسات 
جداگانه اي با لي كيانگ نخست وزير و »وانگ يي« وزير 
خارجه چين داشته باشد. ديدار و مذاكرات اين مقامات 
بلندپايه، زمينه ديدار شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين از ژاپن را فراهم مي كند. اين نخستين سفر شي 
به ژاپن از زمان انتصاب به رياس��ت جمهوري چين در 

سال 2013 است.

بحران نبود پول نقد پس از 
سقوط البشير در سودان

گروه جه�ان| به دنبال س��رنگوني دولت عمر 
البشير خودپردازها و بانك هاي سوداني با مشكل 
نبود پول نقد روبرو ش��دند. به گ��زارش االفريكا، 
خودپردازهاي اين كشور براي چند روز است كه 
خالي هس��تند و بانك ها هم پول نقد براي افراد 
به منظور برداشت از حساب خود ندارند. به گفته 
برخي از مردم محلي داش��تن پ��ول نقد حتي به 
مقدار كم به منظور اس��تفاده از آن براي نيازهاي 
روزمره غير ممكن شده است؛ ضمن اينكه خريد 
و فروش هم تقريبا در بازارها به دليل نبود پول نقد 
زمين گير شده است. بانك مركزي سودان اعالم 
كرد قصد دارد اسكناس جديدي به ارزش يكهزار 
پوند س��ودان چاپ كند تا مشكل پول نقد در اين 
كش��ور را حل و آن را از ماه جوالي به سبد پولي 
اين كشور اضافه كند. همچنين به دليل افزايش 
قيمت ها و سخت شدن شرايط اقتصادي از قبيل 
باال رفتن قيمت نان، سوخت، دارو و محدود شدن 
برداشت ها باعث خشم مردم شده است. در همين 
حال، احمد عوض بن عوف، وزير دفاع سودان، كه 
پس از البشير رياست حكومت را به دست گرفته 
بود، يك روز پس از كودتا استعفا كرد و جاي خود 
را به ژنرال عبدالفتاح برهان داده اس��ت. اين در 
حالي است كه مردم سودان همچنان با حكومت 
نظاميان مخالفت مي كنن��د. ارتش ضمن اعالم 
وضعيت فوق العاده گفته بود اوضاع را در دس��ت 
خواهد گرفت اما انقالبيون س��وداني با ماندن در 
خيابان ها خواستار تش��كيل دولت موقت بدون 

دخالت نظاميان هستند. 

الوروف: امريكا قدرت رقابت 
اقتصادي را از داده است

گ�روه جهان|وزير خارجه روس��يه گفته اقتصاد 
امريكا قادر به رقابت صادقانه نيست به همين دليل، 
امريكا از روش هاي ناجوانمردانه اس��تفاده مي كند. 
به گزارش خبرگزاري روسيه، س��رگئي الوروف در 
جمع دانشجويان دانشگاه وزارت خارجه روسيه گفته: 
»اقتصاد امريكا ديگر قادر نيست تا به صورت صادقانه 
با ديگر كش��ورها رقابت كند و اين مساله باعث شده 
مقامات امريكايي به فكر استفاده از ابزارهاي در اختيار 
خود براي حذف رقبا از ميدان بيافتند.« الوروف ادامه 
داده: »اگرچه از ديدگاه اقتصادي، امريكا برترين قدرت 
جهاني است اما نقش تعيين كننده امريكا در عرصه 
جهاني رو به افول است.« وزير خارجه روسيه از هند 
و چين به عنوان رقباي اصلي امريكا نام برده و ضمن 
اشاره به افزايش رشد كشورهاي نوظهور و بلوك هاي 
منطقه اي گفته كه امريكا قدرت رقابت پذيري خود را 

طي دو - سه سال اخير از دست داده است.
س��رگئي الوروف رفتار كنوني واشنگتن در عرصه 
تجارت و اقتصاد بين المللي را ناعادالنه و غير صادقانه 
خوانده و گفته: »اين كش��ور ارزش هاي س��ازمان 
تجارت جهاني را زير پا گذاش��ته اس��ت. امريكا به 
هيات هاي حل اخت��الف تجاري در اين س��ازمان 
اجازه نمي دهد كار خود را بكنن��د و مي خواهد هر 
طور شده است موقعيت متزلزل خود را حفظ كند.« 
انتقادات الوروف از امريكا در شرايطي بيان مي شود 
كه ديميتري مدودوف نخس��ت وزير اين كشور، در 
س��خناني از مقامات دولت ترامپ خواسته تا به ميز 
مذاكره با روس��يه به منظور احياي روابط تجاري و 

اقتصادي دو كشور باز گردند. 

كاخ سفيد پناهجويان را به 
شهرهاي پناه  دهنده منتقل كند
گروه جهان|دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، از 
طرح خود مبني بر اسكان دادن مهاجران غيرقانوني در 
شهرهاي موسوم به »پناه دهنده« پرده برداشته است. 
ترامپ ضمن اشاره به مانع تراشي دموكرات ها در تغيير 
قوانين مهاجرتي، در اقدامي تالفي جويانه از عزم جدي 
دولت براي انتقال مهاجران غيرقانوني به اين مناطق 
خبر داده اس��ت. واشنگتن پست پيش تر در گزارشي 
مدعي شده بود كاخ س��فيد در نظر داشته است فشار 
زيادي بر تمام آژانس هاي مهاجرتي وارد كند تا نام تمام 
پناهجوياني كه از امريكاي مركزي به اين كشور آمده اند، 
ثبت ش��ده و به »شهرهاي پناه دهنده« منتقل شوند. 
اين ايده از س��وي مي ديويس معاون هماهنگ كننده 
سياست هاي مهاجرتي كاخ سفيد، نوامبر براي مبارزه 
حضور پناهجويان غيرقانوني مطرح شده بود. اصطالح 
ش��هرهاي پناه دهنده )Sanctuary Cities( براي 
تعيين شهرهايي اس��ت كه بطور كامل سياست هاي 
مهاجرت��ي دونالد ترامپ را اج��را نمي كنند. ديويس 
پيش��نهاد كرده مهاجراني كه پس از بازداشت شدن 
به ش��هر هاي مرزي منتقل شده اند، بتوانند به يكي از 
چندين »شهر پناه دهنده« نظير شيكاگو يا لس آنجلس 
منتقل ش��وند. متي آلبنز، يكي از مديران مهاجرتي 
اياالت متحده در جلسه كنگره به تازگي با ابتكار عمل 
كاخ سفيد مخالفت كرده و گفته به دليل تنظيم بودجه 
مراكز نگهداري از پناهجويان امكان عملي كردن آن 
وجود ندارد. دونالد ترامپ پس از آنكه نتوانست بودجه 
الزم براي ساخت ديوار هزاران كيلومتري با مرز مكزيك 
را از سوي كنگره امريكا تامين كند، قصد دارد روش هاي 

جايگزين براي مبارزه با پناهجويان را به كار ببندد.
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مخالفتامريكاباتغيير
IMFحقرايكشورهادر

گروه جهان| امريكا با افزايش سهم برخي كشورها 
از تامين مالي صندوق بين المللي پول مخالفت كرده 
اس��ت. به گزارش رويترز، اس��تيون منو چين وزير 
خزانه داري امريكا گفته: »دولت ترامپ مخالف هرگونه 
تغييري در سهم پرداختي اعضاي صندوق بين المللي 
پول در حال حاضر است و فكر مي كند حفظ وضعيت 
فعلي مفيدتر خواهد بود.« اين اظهارات منوچين باعث 
نااميدي كارشناسان نسبت به نتايج نشست بهاره 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني شده است كه 

اين هفته در واشنگتن برگزار خواهد شد.
سيستم رأي دهي فعلي صندوق حدود 10سال پيش 
معرفي شد. منوچين گفته: »از ديد ما صندوق داراي 
دسترسي كافي به منابع الزم براي ايفاي تعهدات خود 
است و ما در صورت پيش آمدن شرايط اضطراري براي 
آن منابع كافي در نظر گرفته ايم.« يك مقام آلماني در 
اين باره گفته است كه چشم انداز چنداني براي تغيير 
حق رأي وجود ندارد. آخرين تغيير در سهم كشورها 
در سال 2010 ميالدي باعث شد تا كشورهايي چون 
برزيل، هند و چين از حق رأي بيش��تري برخوردار 
شوند. فيليپ هاموند وزير خزانه داري بريتانيا نيز گفته 
كه كمبود منابع براي صندوق باعث ش��ده است در 
روند ايفاي نقش اين نهاد بين المللي وقفه ايجاد شود.

يكي ديگر از موارد اختالفي بين كش��ورهاي عضو 
صندوق بين المللي پول بحث ونزوئال است. امريكا 
خوان گواي��دو، رييس مجلس ونزوئ��ال را به عنوان 
رييس جمهور قانوني اين كشور به رسميت شناخته 
اس��ت و از صندوق خواسته تا كرس��ي ونزوئال را به 
مخالفان دولت مادورو واگذار كند؛ مس��اله اي كه با 
مخالفت چين و برخي ديگر كشورها مواجه شده است. 
صندوق بين المللي پول همچنين در اقدامي جنجالي 
اقدام به بلوكه كردن 400 ميليون دالر از اموال ونزوئال 
كرده اس��ت. از حدود دو س��ال پيش و به دنبال عدم 
پرداخت حق عضويت ونزوئال توسط دولت مادورو، 
صندوق بين المللي پول حق رأي اين كشور را به حالت 
تعليق درآورده است. كريستين الگارد رييس صندوق 
بين المللي پول، در نشست بهاره اين نهاد مالي اعالم 
كرده ميزان پيش بيني رشد اقتصاد جهاني در سال 
گذشته 3.۶درصد بود، در حالي كه اين رقم در سال 

جاري 3.3درصد است. 

پروندهاتهاماتجنايات
جنگيامريكابستهماند

كاخ س��فيد تصميم ديوان كيفري بين المللي براي 
عدم آغاز تحقيقات پيرام��ون اتهام جنايت جنگي 
در افغانستان را س��تود و آن را پيروزي بزرگ خواند. 
بيانيه اي كه دونالد ترام��پ پيرو اين تصميم ديوان 
كيفري بين المللي منتشر كرد، تاكيد مي كند كه اين 
ديوان صالحيت محاكمه شهروندان امريكايي را ندارد 
چرا كه اياالت متحده عضو آن نيست. او همچنين به 
ديوان كيفري هشدار داده هرگونه تالشي براي تعقيب 
قضايي افراد امريكايي، اس��راييلي يا متحدان آن با 
واكنشي سريع و محكم مواجه خواهد شد. دادستان 
ديوان كيفري بين المللي مدت هاست در پي اجازه 
تحقيقات رسمي پيرامون اتهام كشتار غيرنظاميان، 
شكنجه و آزار و اذيت شهروندان افغانستاني ا ست كه 

به سربازان امريكايي نسبت داده شده است.

درخواستنشستفوقالعاده
براينجاتعراق

نخس��ت وزير اس��بق عراق از گروه هاي سياسي 
كارآمد خواست، با هدف نجات اين كشور و مقابله 
با چالش هاي منطقه اي و بين المللي كه همچنان 
به جاي برخورد ملي با آنها برخورد حزبي مي شود، 
يك دي��دار ملي برگزار كنند. به گزارش الش��رق 
االوسط، اياد عالوي نخست وزير اسبق عراق كه 
رياس��ت گروه »المنبر العراق��ي«  را برعهده دارد 
در بيانيه اي اعالم كرده: »ش��رايط و چالش هاي 
كنوني موجود در عراق و منطقه مستلزم يك اقدام 
فوري براي تشكيل يك نهاد داخلي، كنار گذاشتن 
مسائل منفي مرحله كنوني و برعهده گرفتن يك 
مسووليت تاريخي براي ساخت عراق واحد است.«

بازداشتدههامهاجر
غيرقانونيدرتركيه

نيروهاي امنيتي تركيه 470 مهاجر غيرقانوني 
را در استان اديرنه در شمال غرب كشور دستگير 
كردند. به گزارش آناتولي، نيروهاي ژاندارمري و 
هنگ مرزي تركيه 470 تبعه خارجي كه درصدد 
عبور غيرقانوني از مرزهاي ش��مال غربي كشور 
بودند را در اس��تان اديرنه دستگير كردند. شهر 
مرزي اديرنه در شمال غرب تركيه به دليل نزديكي 
به دو كشور عضو اتحاديه اروپا، بلغارستان و يونان 

از مسيرهاي اصلي مهاجران غيرقانوني است.

راهپيماييدربصرهبراي
تبديلايناستانبهاقليم

منابع آگاه از راهپيمايي گسترده ساكنان استان 
بصره عراق براي تشكيل اقليم بصره خبر دادند. به 
گزارش روسيا اليوم اعالم كرد كه صدها تن از اهالي 
استان بصره عراق شامگاه جمعه به منظور حمايت 
از درخواس��ت ها مبني بر تشكيل اقليم بصره در 
مناطق مختلف اين استان راهپيمايي كردند. اهالي 
بصره در مناطق مختلف پرچم اختصاصي طراحي 
شده براي اقليم بصره را در دست داشتند. مدتي 
است كه موضوع تشكيل اقليم بصره مطرح شده و 
شوراي استاني درخواست كرده در اين خصوص 

به آراي عمومي مراجعه شود.
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عكسروز

چهرهروز

جلو چاپندگان را بگيريد
اكبر اكسير با اشاره به مشكالت كاغذ در كشور، از مسووالن خواست تا جلو چاپندگان كتاب را بگيرند. اين شاعر طنزپرداز گفت: به قدري درباره 
پياز انتقاد مي شود كه ما روي مان نمي شود درباره كتاب هم انتقاد كنيم. من با دالر، ارز و پياز كاري ندارم اما اگر دولت كمك نكند و كاغذ حمايتي 
به ناشران خوب ندهد نمي دانم وضعيت كتاب به چه شكل خواهد شد و نمايشگاه با چه كتاب هايي برگزار مي شود. امر حياتي در نماشگاه امسال 
اين است كه به گراني كاغذ و سهميه بندي ناشران توجه كنند و كاغذ به دست ناشراني برسد كه عمري با شرافت تمام كار كرده  و كتاب به چاپ 
رسانده اند نه كساني كه سال هاست چاپيده اند. من خواهش مي كنم در توزيع كاغذ به ناشران توجه كنند و توجه داشته  باشند عده اي كتاب 
چاپ مي كنند و عده اي مي چاپند، پس بايد جلو چاپندگان كتاب را بگيرند تا كاغذ به بازار سياه نرود، كتاب ها منجمد نشودوصنعت نشر بازنماند.

بازارهنر

اولين اجراهاي اركستر ملي ايران در سال جديد

جزييات پروژه ويژه »حبس دنيا« 

نام هاي ايراني در بين برگزيدگان »ورلد پرس فوتو« 

اركستر ملي ايران اولين كنس��رت سال جديد خود 
را چهارم و پنجم ارديبهش��ت در تاالر وحدت برگزار 
مي كند. قرار است در اين كنسرت آثار پيمان سلطاني 
اجرا ش��ود و روبن آس��اتريان به عنوان رهبر مهمان 
اركستر ملي ايران را در اين كنسرت هدايت خواهد كرد. 
مهدي امامي، پارسا حسندخت و عليرضا وكيلي منش 
به عن��وان خواننده در اين اجرا در كنار اركس��تر ملي 
خواهند بود. »ميهنم سالم«، »اي وطن«، »اي ميهن«، 
»ايران جوان«، »نوروز، يلدا«، »عاشق مشو«، »آتش 
دل«، »موسم گل« و »كنسرتو كمانچه« از جمله آثاري 

هستند كه در اين كنسرت اجرا مي شود.  
خبر ديگر از دنياي موس��يقي اينكه خواننده نوظهور 
موسيقي پاپ كشورمان چند هفته بعد از انتشار اولين 
آلبوم رسمي، كنس��رتي را در سالن ميالد نمايشگاه 
بين المللي تهران برگزار مي كند. كنسرت فرزاد فرخ 
ساعت هاي ۱۸ و ۲۱ روز شنبه هفتم ارديبهشت ماه 

ميزبان عالقه مندان موسيقي پاپ است.
اين خواننده كه طي ماه هاي اخير توانسته طرفداران 

زي��ادي را هم به س��مت آثارش جلب كن��د غير از 
برنامه ريزي ب��راي كنس��رت ته��ران برنامه هاي 
ديگري را نيز در تعدادي از ش��هرهاي كش��ورمان 
كرده است. »انرژي مثبت« عنوان آلبوم فرزاد فرخ 
است كه چندي پيش از سوي موسسه »آوازي نو« 
در دس��ترس مخاطبان قرار گرف��ت. در اين آلبوم 
قطعه هاي »عاشق خجالتي«، »اي جان«، »حس 
بي خيالي«، »ان��رژي مثبت«، »دردان��ه«، »قلبم 
باهاته«، »خ��واب«، »ديوونه برگرد«، »هواي تو« و 
»ديوانگي« در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 

پروژه موس��يقايي »حبس دنيا« در حالي با حضور 
تعدادي از هنرمندان مطرح موس��يقي كشور روي 
صحنه مي رود كه يكي از دس��ت ان��دركاران اين 
برنام��ه از اجراي يك برنامه متفاوت و ويژه در تاالر 

وحدت خبر داد.
محمد نصرتي از هنرمندان فعال حوزه موس��يقي 
كه رهبري اركستر پروژه »حبس دنيا« را بر عهده 
دارد، در گفت وگو با مهر با اش��اره به جزييات اين 
كنسرت كه روز چهاردهم ارديبهشت ماه در تاالر 
وحدت تهران برگزار مي ش��ود، توضيح داد: طبق 
برنامه ري��زي كه از مدت ها قب��ل انجام گرفته بود، 
بنا داشتيم كنس��رتي را طراحي كنيم كه عالوه بر 
اجراي زنده يك اثر موسيقايي دربرگيرنده هنرهاي 
ديگر نيز باشد. از اين رو با جلسات متعددي در اين 
چارچوب ميان دس��ت اندركاران كنسرت برگزار 
ش��د، به اين نتيجه رسيدم كه عالوه بر حضور يك 
اركس��تر بزرگ فضايي را فراهم كنيم كه هنرهاي 
ديگر نيز در اجراي پروژه مش��اركت داشته باشند. 
به همين جهت فضاي كار به ش��كلي طراحي شده 
كه مخاطبان در كنس��رت پيش رو شاهد اجرايي 
خواهند بود كه اشكال نمايشي نيز در آن مشاهده 

خواهد شد.
او ادامه داد: پروژه »حب��س دنيا« كه محتواي آن 
بر اساس اشعار خيام و موالنا طراحي شده روايتگر 
سرگشتگي انسان و سير و سلوك اوست كه قطعًا با 
فهمي متفاوت به مخاطبان ارايه مي شود. به هر حال 
طي سال هاي اخير پروژه هاي متعددي در فضاي 
مش��ابهي كه به آن اشاره شد روي صحنه رفته و به 
همين جهت ما نهايت تالش خود را انجام داده ايم 
كه در حوزه طراحي و اجرا كار متفاوتي پيش روي 
مخاطب قرار گيرد. ما در اين اجراي زنده مي كوشيم 
كه با استفاده از هنرهاي مختلف و كمتر تجربه شده 

سرگشتگي انس��ان را روايت كنيم كه بي ارتباط با 
دنياي امروز هم نيست و اميدوارم ماجرا به گونه اي 

باشد كه بتواند مورد استقبال قرار گيرد.
نصرتي اظه��ار كرد: اگرچه تأمي��ن هزينه ها براي 
اجراي يك اركس��تر خصوصي كار بس��يار سختي 
است اما به دليل مفهوم بسيار مهمي كه اين پروژه 
ب��راي مخاطبان امروزي مي تواند داش��ته باش��د 
تصميم گرفتيم با وجود ش��رايط سخت اقتصادي 
پروژه اي را روي صحنه ببريم كه حرف هايي براي 
گفتن داش��ته و فقط يك اجراي زنده موس��يقايي 

ساده نباشد.
اين رهبر اركستر در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به اينكه بخش��ي از عوائد كنسرت به 
نفع سيل زدگان خرم آباد صرف مي شود، به معرفي 
اعضاي گروه اجرايي اين كنسرت پرداخت و گفت: 
علي طريقت سرپرس��ت گروه و نوازنده س��ه تار، 
امير حس��ين طريقت نوازنده تمبك و آهنگس��از، 
محم��د طريقت نوازن��ده دف و سرپرس��ت گروه 
دف نوازان »سايه ها«، ميالد طريقت نوازنده پيانو، 
رضا طريقت نوازن��ده كمانچه، بهزاد عبدي و بنده 
تنظيم كنن��دگان قطعات و مونيكا لران كنس��رت 
مايستر اركستر زهي برخي از اعضاي گروه اجرايي 
پروژه »حب��س دنيا« به خوانندگ��ي وحيد تاج را 

تشكيل مي دهند. 

برندگان جايزه ورلد پرس فوتو ۲۰۱۹ درحالي اعالم شد 
كه نام دو ايراني در بين برندگان و سه نفر اول اين رقابت 
ديده مي شود. به گزارش اينديپندنت، تصوير دختر گريان 
در مرز امريكا و مكزيك كه توسط »جان مور« ثبت شده 
است، توانست جايزه ۱۰ هزار يورويي اين رقابت را به خود 
اختصاص دهد. برندگان ديگر بخش هاي مختلف اين 
رقابت عكاسي همچون، ورزش، طبيعت و محيط زيست 
نيز اعالم شده اند. نام » فروغ اعاليي« عكاس ايراني نيز 
به عنوان برنده بخش مجموعه عكس داستان ورزشي 
انتخاب شده است. او در مجموعه عكس هاي خود داستان 
زنان ايراني را به تصوير مي كشد كه از ورود به استاديوم 
فوتبال منع شده اند. همچنين »عنايت اسدي« ديگر 
عكاس ايراني در بخش موضوع هاي معاصر با عكس دو 

مهاجر افغان در مرزهاي ايران رتبه سوم رقابت تك عكس 
را به خود اختصاص داد.

تمامي تصاوير نامزده ش��ده در اين رقاب��ت در يك تور 
جهاني كه تخمين زده مي ش��ود بيش از ۴ ميليون نفر 
بازديدكننده داشته باشد، به نمايش گذاشته خواهد شد.

تاريخنگاري

اسداهلل علم در گذشت 
بيس��ت و پنجم فروردين ۱357، امير اسداهلل علم وزير 
پيش��ين دربار رژيم پهلوي در بيمارستاني در نيويورك 
به دليل بيماري سرطان خون در 5۹ سالگي درگذشت. 

امير اسداهلل علم  كه يكي از مهم ترين چهره هاي سياسي 
دوران پهلوي دوم به حساب مي آمد، در سال ۱۲۹۸ هجري 
شمسي در بيرجند متولد شد. پدرش محمدابراهيم خان 
علم، امير قائنات معروف به »شوكت الملك« از خوانين 
قائنات و سيس��تان، در كودتاي ۱۲۹۹ شمسي متحد 
رضاخان بود. پس از سرنگوني دولت مصدق توسط تيمسار 
فضل اهلل زاهدي، علم كه گفته مي شود خود نيز در جريان 
كودتا مشاركت كرده بود، بي درنگ با خانواده اش به تهران 
بازگشت و بار ديگر سرپرست امالك پهلوي شد. در ۱33۴ 
شاه تصميم به بركناري زاهدي گرفت و علم را مامور ابالغ 
درخواست خود و قانع كردن زاهدي به استعفا كرد. پس 
از كناره گيري زاهدي در فروردين ۱33۴، علم در كابينه 
حسين عالء، وزير كشور شد. او در اين سمت كه تا فروردين 
۱33۶ ادامه داشت ، استانداران و فرمانداران سراسر كشور 
را تعويض كرده و عناصر مورد تاييد شاه را جايگزين كرد. 
در سال ۴۱ در پي مخالفت شاه با درخواست اميني مبني 
بر كاستن بودجه ارتش، شاه او را كنار گذاشت و بدون تعلل 

علم را كه ۴3 سال بيشتر نداشت به نخست وزيري برگزيد. 
علم در اين پست دو وظيفه عمده به عهده داشت؛ نخست، 
تعقيب برنامه اصالحات ارضي و ديگر برنامه عدم تمركز و 
اعطاي استقالل بيشتر به استان ها. بسياري معتقدند علم 
مهم ترين فردي بود كه در مس��ائل داخلي كشور، شاه را 
هدايت مي كرد و براي تغييرات مهم به او خط  مشي مي داد. 
علم در ۱۹ آبان ۴5 وزير دربار شد. او همزمان چندين مقام 
تشريفاتي ديگر از جمله آجوداني مخصوص محمدرضا 
شاه ، نمايندگي ويژه ش��اه در هيات مديره بنياد پهلوي ، 
عضويت در هيات مديره بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، مديريت 
عامل كميته پيكار با بي سوادي، عضويت در هيات مديره 
سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و دبيركلي »حزب 

مردم « را به تدريج برعهده گرفت . با اين حال وزارت دربار 
مهم ترين شغل سياسي وي بود. با انتصاب علم به وزارت 
دربار، دولت هويدا تا حد زيادي از تصميم گيري هاي مهم 
و سياست گذاري هاي كالن كشور كنار نهاده شد و نقش 
آن تنها به امور اجرايي كشور تنزل يافت .در سال ۱35۶ 
نيز كه علم براي معالجه بيماري خود بار ها مجبور به ترك 
كشور و بستري شدن در بيمارستان هاي اروپا بود، به عنوان 
وزير دربار، مسائل سياسي � اجتماعي كشور را پيگيري 
مي كرد. روند بيماري سرطان خون علم كه نهايتًا منجر 
به مرگ وي شد، از اواخر دهه ۴۰ و اوايل دهه ۱35۰ آغاز 
شده بود. اولين باري كه علم به يك نوع بيماري ناشناخته 
در وجود خود اشاره كرد تيرماه ۱3۴۹ بود كه عاليم آن 
كاهش تدريجي وزن بدنش بود. با توجه به وخامت اوضاع 
علم ، باالخره شاه با پيشنهاد كناره گيري وي موافقت كرد و 
از آبان سال ۱35۶ عاليم مرگ آور بيماري وي نمايان شد.

در اواخر دي 5۶ در بيمارستاني در پاريس بستري شد. 
جهت مراقبت و معالجه بيش��تر در اواخر سال ۱35۶ به 
امريكا اعزام شد و در بيمارستان شهر نيويورك بستري 
گرديد. سرانجام وي در ساعت ۱۱ روز جمعه ۲5 فروردين 

۱357 در بيمارستاني در نيويورك درگذشت .

میراثنامه

مقصر تخريب خانه مادري »سايه« كيست
خانه مادري هوش��نگ ابتهاج ملقب به سايه سرانجام 
تخريب شد. عضو شوراي شهر رشت درباره تخريب خانه 
مادري هوشنگ ابتهاج توضيحات و انتقادهايي را مطرح 
كرد. رضا رسولي، عضو شواري شهر رشت، در پي تخريب 
خانه مادري اين شاعر پيشكسوت اظهار كرد: خانه زادگاه 
شاعر معاصر ما هوشنگ ابتهاج در دهه 3۰ و ۴۰ نوسازي 
شده است؛ اما به لحاظ مكان رويداد حائز اهميت بسيار 
زيادي است. در واقع اين  خانه اي كه استاد در آن جا به دنيا 
آم��ده، دو پالك بوده و بعدها نيز يكي از آنها به دو پالك 
ديگر تفكيك ش��ده است. يعني سه پالك كنار هم بود 
و هست و كل اين س��ه پالك يك خانه اعياني و زادگاه 
اين شاعر است. يكي از اين پالك ها نيز در دهه ۴۰-3۰ 
بازسازي شده و بناي جديدي در آن ساخته شده است يا 
اينكه بناي قبلي مرمت كلي شده كه دقيق نمي دانم. اما 
چيزي كه مهم است، اين محل ميراث  مكان رويداد است. 
در همه دنيا محلي كه شاعر جليل القدر يا هنرمند ملي 
به دنيا آمده باشد، قابليت ثبت دارد. او با بيان اينكه خريد 
و احياي خانه ابتهاج از ۴ سال گذشته مطرح بوده است، 
افزود: مالك خانه خود گيالني نيست و شايد عرقي هم 
نسبت به اين موضوع نداشته باشد. او از ۴ سال گذشته به 
دنبال مجوز تخريب خانه بود كه ما بطور اتفاقي متوجه 
اين ماجرا شديم و جلو آن را گرفتيم. بارها با مدير ميراث 
آن زمان و مدير فعلي جلسه گذاشتيم تا خانه را با عنوان 
مكان رويداد ثبت كنند تا ما بتوانيم خانه را خريداري كنيم.   
رسولي در ادامه اظهار كرد: متأسفانه ميراث در طول زمان 

بارها گزارش خالف واقع داده اس��ت، اين را با اطمينان 
خاطر مي گويم و متوجه تبعات عمومي آن هستم. ميراث 
بارها گزارش داده كه اين مكان فاقد ارزش تاريخي است 
و هيچ اتفاق خاصي در آن نيفتاده اس��ت. گزارش هاي 
ضد و نقيضي كه متأسفانه شايد بيشتر به داليل سياسي 
توس��ط ميراث داده شد. او در عين حال بيان كرد: البته 
ممكن است در كل پش��ت اين ماجرا زد و بندي وجود 
داشته باشد كه من اين موضوع را نمي توانم قضاوت كنم.  
او سپس گفت: در آخرين جلسه اي كه با مديركل جديد 
داش��تيم او قول داد مراحل ثبت را شروع كند اما دوباره 
جواب صددرصد متناقضي با آن چه در جلس��ه رسمي 
داش��تيم، ارايه داد؛ »همانطور كه گفتيم اين جا )خانه 
مادري ابتهاج( خبري نبوده است«. همه اسناد و مدارك و 
نامه هاي ميراث موجود است كه مي توانم آنها را ارايه بدهم.   
اين عضو شوراي شهر سپس درباره خريد اين  خانه توسط 
شهرداري توضيح داد: شوراي شهر رشت با ۱۱ راي )بدون 
مخالف( خريد و مرمت اين  خانه را تصويب كرد و طي دو 

سال گذشته يك بار دو و نيم ميليارد و يك  بار هم چهار 
ميليارد تومان بودجه براي اين موضوع درنظر گرفت. اما 
ما نمي توانيم خانه را بخريم مگر اينكه خانه در طرح باشد 
يا ميراث روي آن دست گذاشته باشد كه ميراث به داليلي 
روي آن دس��ت نگذاشت. مالك نيز حقوق مدني دارد و 
كسي نمي تواند حقوق مدني او را ناديده بگيرد. اينكه يك 
بار بگويي ملكت را مي فروشي او هم بگويد نه نمي فروشم، 
كامال طبيعي است. تا محدوديت، اصرار و همراهي اي از 
جانب ميراث وجود نداشته باشد، نمي توان مذاكره كرد. 
ما نمي توانيم به زور ملك كسي را بخريم. دوستان ميراث 
بايد مسير ثبت را طي مي كردند و من اصال نمي دانم تا 

كجا رسيده اند. 
در آخرين جلسه شهرداري نماينده ميراث گفته است اين 
مكان هيچ ارزش تاريخي  ندارد و شما ملزم به صدور پروانه 
هستيد. ميراث مدعي است كه اين بنا، بنايي نيست كه 
استاد ابتهاج در آن به دنيا آمده باشد، من هم اين را تأييد 
مي كنم، اما مساله ما فقط اين نيست، مكان رويداد تعريف 
ديگري دارد و ميراث هم بهتر مي داند. به نظرم دوستان 
خواسته اند از زير بار مسووليت دربروند و به قول معروف با 
اين قضيه روبرو نشوند.  او سپس اظهار كرد: صبح جمعه، 
۲3 فروردين متوجه تخريب اين خانه شدم و به شهرداري 
رفت��م و ديدم كه بر اس��اس نامه هاي متع��دد ميراث، 
صورت جلسه و اسناد و مدارك، روند قانوني تخريب خانه، 
بعد از سه سال  و خرده اي كه جلويش را گرفته بوديم، طي 
شده است. البته مالك به مراجع قضايي مراجعه كرده بود.

ايستگاه

كمدين بريتانيايي حين بازي 
درگذشت

يكي از بنيانگذاران ساندنس 
متهم به آزار جنسي 

اي��ان كاگنيت��و در حالي 
كه روي صحنه مش��غول 
ايفاي نقش بود، درگذشت. 
به گ��زارش ورايتي، ايان 
كاگنيتو با ن��ام اصلي پل 
باربيري، پنج شنبه شب 
گذش��ته در حال��ي ك��ه 
مشغول نقش آفريني روي 

صحنه بود در سن ۶۰ سالگي درگذشت. اين كمدين 
در حال نقش آفريني در نمايش »عتيق بار« در شهري 
كوچك در آكسفورد بريتانيا بود كه دچار ايست قلبي 
شد. با رسيدن نيروهاي اورژانس به صحنه در ساعت 
۱۰ شب اعالم شد او فوت كرده است. يكي از حاضران 
گفته است وس��ط نمايش او روي صندلي نشست و 
سر و دستش را به سمت عقب كشيد و شانه هايش 
داشت مي لرزيد. مخاطبان فكر كردند كه اين بخشي 
از نمايش اس��ت، چون او اندكي پيش از آن داش��ت 
درباره سكته قلبي حرف مي زد و اين حركت دقيقًا 
در ادامه همان صحبت ها بود. يكي از همكاران وي كه 
مسووليت برنامه كمدي را برعهده داشت نيز گفت كه 
همه مردم و حتي خود ما فكر كرديم كه او دارد شوخي 
مي كند. در هر حال چند دقيقه اي طول كشيد تا ديگر 
كمدين هايي كه آنجا بودند متوجه شوند كه اتفاقي 
افتاده و روي صحنه دويدند و درخواست كمك كردند.
كاگنيتو در لندن متولد شده بود و به عنوان استندآپ 
كمدين از سال ۱۹۸5 كارش را شروع كرده بود. سال 
۱۹۹۹ او جايزه تايم آوت را براي اس��تندآپ كمدي 
دريافت كرد. با انتش��ار خبر درگذشت اين كمدين، 
ديگر همكاران وي در ش��بكه هاي اجتماعي به وي 

اداي احترام كردند. 

در حال��ي كه يك��ي از 
بنيانگذاران جش��نواره 
س��اندنس متهم به آزار 
جنسي كودكان شده، 
جش��نواره اعالم كرده 
سال هاس��ت ب��ا وي 

همكاري ندارد. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 

اس��ترلينگ ون واگنن يكي از بنيانگذاران اوليه 
جشنواره فيلم ساندنس به سوء استفاده جنسي 
از كودكان متهم ش��ده است. انستيتو ساندنس 
با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده با اين فرد از سال 

۱۹۹3 تاكنون هيچ همكاري نداشته است.
در حالي كه مقامات قضايي سالت ليك سيتي اين 
فرد را متهم به سوء استفاده از كودكان كرده است، 
س��اندنس با صدور بيانيه اي اعالم كرده: درست 
است كه استرلينگ ون واگنن هم در شكل گيري 
فستيوال و هم انس��تيتو نقش داش��ته اما ما از 
گزارش هاي مطبوعاتي اخير متوجه سوء رفتار 
وي شده ايم و اعالم مي كنيم اين موسسه از سال 
۱۹۹3 تاكنون هيچ ارتباطي با وي نداشته است. ما 
ضمن محكوم كردن اين رفتار با قربانيان وي اظهار 
همدردي داريم. ون واگنن دوم آوريل به اين جرم 
متهم شد. اتهام وي به سال ۲۰۱3 بازمي گردد و 
اينكه وي از كودكي 7 ساله سوء استفاده كرده و 
اين كار تا سال ۲۰۱5 كه اين كودك ۹ ساله شده 
ادامه داشته است. در مستندات دادگاه آمده است 
كه اين دختر بچه به خانواده خود گفته است كه 
ون واگنن در اين مدت ۲ ب��ار وي را لمس كرده 
است. ون واگنن از دوم آوريل با سپردن وثيقه 75 
هزار دالري آزاد شده است. گفته شده وي در ماه 
مارس از دانشگاه يوتا كه در آن جا به عنوان استاد 
سينما مشغول كار بوده استعفا كرده و اين پس از 
آن بوده كه خبري مبني بر ايجاد مزاحمت براي 

يك كودك در سال ۱۹۹3، منتشر شده است.

حذف كاراته از بازي هاي آسيايي ۲۰۲۲

فروزان، قرباني جديد تراكتورسازي 

به دنبال حذف كاراته از بازي هاي المپيك 
۲۰۲۴ پاريس، اين رشته در ليست اوليه 
از بازي هاي آسيايي ۲۰۲۲ چين نيز كنار 
گذاشته شد. س��تاد برگزاري بازي هاي آسيايي ۲۰۲۲ 
هانگژو چين ليس��ت ابتدايي رش��ته هاي حاضر در اين 
رقابت ها را منتش��ر كرد كه در ميان آنه��ا نامي از كاراته 
به چش��م نمي خورد. ورزش هاي آبي )ش��يرجه- شنا-

ش��ناي موزون-واترپل��و( –تي��ر و كمان-دووميداني- 
بدمينتون- بس��كتبال- ش��طرنج- بوكس- قايقراني 
)كانو، رويينگ، بادباني( - كريكت- دوچرخه س��واري- 
س��واركاري- شمش��يربازي- فوتب��ال- گلف-هاكي- 
ژيمناستيك-هندبال- جودو- كبدي- هنرهاي رزمي 
)جوجيتس��و- كوراش- ووش��و(، پنجگانه مدرن- رول 
اسپورت-راگبي- س��پك تاكرا-تيراندازي-اسكواش-
تني��س روي ميز-تكواندو- تنيس- س��ه گانه- واليبال 
ساحلي و سالني-وزنه برداري و كشتي رشته هايي هستند 
كه در اعالم اوليه در بازي هاي آسيايي ۲۰۲۲ حضور دارند.

قرار اس��ت در جلس��اتي كه در آينده برگزار مي ش��ود 

تصميمات نهايي براي رش��ته هاي حاضر در اين رويداد 
گرفته شود و به احتمال فراوان شاهد تغيير در اين ليست 

و افزايش رشته هاي ديگر خواهيم بود.

حذف كارات��ه از بازي هاي آس��يايي به عن��وان يكي از 
رشته هاي مدال آور ايران در ادوار اين رقابت ها مي تواند 

خبر ناخوشايندي براي ورزش ايران باشد. 

اتفاقي كه براي تيم فوتبال تراكتورسازي در هفته بيست و 
پنجم رقم خورد و منجر به كنار گذاشتن دروازه بان اصلي 
اين تيم ش��د، پيش از اين با نوع هاي مختلف براي چند 
بازيكن ديگر ه��م رخ داده بود. محمد ايرانپوريان، حامد 
لك، بختيار رحماني، علي عبداهلل زاده، محسن بنگر، اميد 
عاليشاه حتي مهدي كياني و … اين سياهه بي پايان است 
براي مرور نام هايي كه در تراكتورسازي به عناوين و داليل 
مختلف متهم به خيانت و كم كاري شدند. فعال آخرين 
گزينه محسن فروزان است، سنگرباني كه يك فصل موفق 
و كم سابقه را براي تيم سرخ شهر تبريز در خط دروازه رقم 
زده و تا پيش از دقيقه دوم بازي رشت با انواع و اقسام القاب 
اغراق آميز از سوي هواداران تراكتورسازي مورد تحسين 

و تمجيد قرار مي گرفت.
 هنوز روي صفحات فضاي مجازي تصاوير و ش��عارهاي 
رنگارنگ در تعريف محسن فروزان به چشم مي خورد اما 
يك روز تلخ و دو اشتباه مرگبار در تبريز كافي است براي 
رسيدن از عرش به فرش! محسن فروزان يكي از عناصر 
اصلي موفقيت تراكتورسازي در كسب امتيازات حساس 
خصوصاً در بازي هاي سرنوشت ساز اين تيم برابر استقالل، 
سپاهان و پديده نبوده اما حاال كه به عنوان مقصر اصلي 
در شكست مقابل سپيدرود شناخته مي شود نه تنها از 
جانب هواداران بلكه از س��وي مديريت باشگاه خودش 
هم مورد يك اتهام جدي قرار گرفته اس��ت. به گزارش 

مهر، انتقاد اول خطاب به هواداران تراكتورس��ازي است 
كه از اولين فصل بازگشت به ليگ برتر تا امروز هميشه 
عناصر و عوامل مختلفي را عامل ناكامي تيمشان دانسته 
و با همين موضع گيري ها ناخواسته آرامش تراكتورسازي 
را مختل س��اخته اند. چند بازيكن، داور، مدير و مربي از 
سوي هواداران تراكتورس��ازي به خيانت متهم شدند و 
سخت ترين و بدترين توهين ها را در ورزشگاه ها يا فضاي 

مجازي تحمل كردند؟
اما چگونه مي توان از هواداران يك باشگاه انتظار بيشتري 
داشت زماني كه رفتار مجموعه يك باشگاه چنين آماتور و 
غيرحرفه اي است؟ تراكتورسازي هنوز در پله دوم جدول 
قرار دارد و در صورت پيروزي پرسپوليس در بازي با سايپا 
باز هم شانس كمي براي قهرماني ندارد. چگونه ممكن 
است در چنين موقعيتي مس��ووالن اين باشگاه ضمن 

اخراج موقت دروازه بان در فضاي مجازي ابهاماتي پيرامون 
عملكرد محسن فروزان مطرح كنند؟

آيا شايعات منتشره در فضاي مجازي پيرامون عملكرد 
ضعيف برابر سپيدرود به دليل تباني يا شرط بندي قابل 
اثبات بوده كه باشگاه با بازيكن تأثيرگذار خودش به اين 
شكل برخورد مي كند و وارد نمودن چنين اتهاماتي وصف 
مجرمانه ندارد؟ در غير اين صورت و در ش��رايطي كه بر 
اساس قواعد فوتبال عملكرد فروزان را مورد ارزيابي قرار 
دهيم چه دليلي دارد كه سنگربان تراكتورسازي از حضور 
در تمرين تيم خودش محروم ش��ود و دقيقًا در قبال چه 

مساله اي بايد پاسخگو باشد.
به نظر مي رسد اينگونه رفتارها تنها به منظور همنوايي 
با ه��واداران و جل��ب رضايت آنها ص��ورت گرفته اما 
نقش باش��گاه در اين موقعيت بايد سازنده و در تقابل 
با حاشيه س��ازي بر مبن��اي قواعد و اص��ول حرفه اي 
باشد. ختم كالم اينكه تراكتورس��ازي با اين رويكرد 
خودخواسته به حاشيه مي رود و پيامدهاي يك شكست 
را به سرنوشت بازي هاي بعدي خودش گره مي زند. اين 
خودزني آشكار حاصل نگاهي است دور از استانداردهاي 
حرفه اي فوتبال كه ممكن است يك تيم مدعي را در 
هفته هاي پاياني فصل با مشكالت جدي تري مواجه و  
از صدر جدول دورتر كند و تنها مقصر كسي نيست به 

جز خود اعضاي خانواده تراكتورسازي.

ورزشي
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