
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 راهبردهاي دولت
  در برابر 

حوادث طبيعي

 فهرست مطالبات
  بخش خصوصي

 از مقامات عراقي

 رييس جمهور در جريان
 افتتاح 3 طرح بزرگ شهري تشريح كرد

رويداد تجاري ايران و عراق در محل اتاق ايران 
برگزار شد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 14 

   Vol.5  No .1349  Mon. Apr 8. 2019  دو شنبه  19 فروردين 1398  2 شعبان 1440  سال پنجم  شماره 1349 16صفحه  قيمت:2000 تومان

 صفحه 4 

دي
دي

 ج
ير

 ام
س:

عك

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4835000  تومان

شاخص بورس
188075

رييس مجلس شوراي اسللامي با تاكيد بر اينكه 
ايللران در مسللائل هسللته اي راهبرد درسللتي را 
پيگيري كرد، گفت: دليلي نللدارد ايران به توافقي 
كه تمامي جهانيان - جز يك كشور مساله ساز- به 
آن پايبند هستند، پايبند نباشللد. به گزارش خانه 
ملت، علي الريجاني در مصاحبه با شبكه الجزيره 
درباره برجام، افزود: دليلي ندارد ايران به توافقي كه 
تمامي جهانيان- جز يك كشور مساله ساز- به آن 
پايبند هستند، پايبند نباشد. امريكايي ها به دنبال 
اجرايي كردن مسائل بسياري هستند كه بسياري 
از آنها عملي نشده است. اين موضوع نيز نخستين 
مساله نيسللت. او افزود: در گذشته امريكايي ها به 
دنبال ايجاد برخي مشكات در منطقه يا عليه ايران 
بودند كه در اين امر نيز ناموفق عمل كردند، بنابراين 
ميان اميال آنهللا و آنچه در واقعيللت رخ مي دهد، 
تفاوت وجود دارد. وي با بيان اينكه امريكاي امروز، 
امريكاي گذشته نيست، تصريح كرد: شرايط دنيا 
تغيير كللرده و در ديد كان پس از سللركار آمدن 
ترامپ، اعتماد كشللورها به امريكا افول پيدا كرده 
و همبستگي گذشللته به شدت شللكاف برداشته 
اسللت. اين شللكاف ميان روسلليه و امريكا، چين 
و امريكا، اروپا و امريكا به خوبي قابل لمس اسللت. 
الريجاني درباره راهكار ايللران براي عبور از تحريم 
و مشللكات ناشللي از آن، بيان كرد: ايران كشور 
بزرگي است و امكانات متنوعي دارد، از نظر نيروي 
انساني متخصصان گسترده اي دارد، ايران كشوري 
نيست كه با اين اقدامات از پاي درآيد. او ادامه داد: 
امريكايي ها پللس از بيرون كردن شللاه از ايران كه 
عامل خودشان در منطقه بود، دشمني عليه ايران 
را شروع كردند، حتي سللر صدام را كاه گذاشته و 
او را براي جنگ عليه ايران تشجيع كردند، آيا آنها 
در اين جنگ پيروز شدند يا ايران پس از اين جنگ 
قوي تر شد؟ وي درباره مشكات اقتصادي ناشي از 
اعمال تحريم عليه ايران، خاطرنشان كرد: در اين 
زمينه بايد به دو موضوع توجه كرد؛ نخست اينكه 
در حال حاضر ايران آنچنان متكي به نفت نيست، 
اگر چه زماني اداره كشللور در ايران متكي به نفت 
بود، اما در حال حاضر سللهم نفت در بودجه كشور 
كمتر از 20 درصد اسللت و مابقي بودجه از سللاير 
محل ها تامين مي شللود. دوم آنكه هر اسللتقالي 
هزينه دارد، ما در حال حاضر در جنگ هستيم. او 
گفت: با وجود اينكه امريكا و برخي از كشللورهايي 
كه امريكا بر سللر آنها كاه گذاشته به ايران ستم و 
تجاوز كردند، ما روي پاي خود ايسللتاده و سللاح 
خود را تامين كرديم، اگر امريكا بلله دليل توانايي 
ساخت موشللك براي ايران مساله سازي مي كند، 
به دليل قللدرت ماسللت، ايران براي داشللتن اين 
موشك ها زحمت كشيده اسللت. الريجاني درباره 

سياست خارجي ايران، اذعان كرد: ما در سياست 
خارجي متدولللوژي خاصي داريم كلله با كارهاي 
تاكتيكي تغييري نمي كند. ما معتقديم ايران بايد 
با كشورهاي منطقه روابط صميمانه داشته باشد و 
اين موضوع از ابتداي انقاب نيز همين گونه بوده 
اسللت. وي با بيان اينكه ايران به كشللوري تجاوز 
نكرده اسللت، ادامه داد: قطر هيچ سللابقه سوئي از 
دوسللتي با ايران ندارد، ما هميشلله با قطر دوست 
بوديم، بسياري از كشورهاي منطقه با ايران دوست 
هستند، ما با هيچ يك از كشورهاي منطقه مشكلي 
نداريم. او اظهار كرد: ايران مورد تجاوز قرار گرفت 
اما به هيچ كشللوري تجاوز نكرد، ما نمي خواهيم 
رفتار ما باعث ايذاء سللاير كشورها شللود، اما وضع 
امريكا متفاوت است، امريكا با ما دشمني مي كند. 
الريجاني با طرح اين پرسللش كه علت دشللمني 
امريكا با ايران چيست؟ خاطرنشللان كرد: امريكا 
زماني ايران را پايگاه خود كرده بود و شاه عامل اين 
كشور بود، اما با بيرون كردن شاه از ايران دشمني 
امريكا با ما شللروع شللد، مادامي كه كشللورهاي 
منطقه با ايران روابط دوسللتانه داشته باشند، ما با 
آنها دشللمني نمي كنيم، چرا كه آنها را كشورهاي 

مسلمان دانسته و با آنها دوستي داريم.
وي با بيان اينكه ايران حساب كشورهاي اسامي 
را از دشمني امريكا جدا مي كند، بيان كرد: امريكا 
دشمن همه كشورهاي اسللامي است، زماني كه 
ترامپ دامللاد خود را كه يك بچه و نوكر اسللراييل 
اسللت به منطقلله آورده و اين فرد به كشللورهاي 
منطقه دستور مي دهد، باعث خجالت ماست. حتي 
خود ترامپ اذعان كرد كه دامادش عاشق اسراييل 
است، ما حسللاب او را از كشللورهاي منطقه جدا 
مي كنيم. او درباره تروريست خواندن سپاه از طرف 
امريكا، گفت: من بعيد مي دانم امريكايي ها تا اين 
اندازه بي عقل باشند كه اين اقدام را انجام دهند، اگر 
چه ترامپ كارهاي نامعقول بسياري انجام مي دهد، 
اما مختصر عقلي نيز دارد. اين موضوع از نظر ايران 
مانند اين است كه ارتش امريكا جزو تروريست  ها 
محسوب شود. امريكا بايد نتيجه اين كار را ارزيابي 
كند. الريجاني تصريح كرد: اين امللر به حال و روز 
امريكايي ها برمي گردد، اگر اين اقدام را انجام دهند 
معادل آن است كه CIA، پنتاگون و ارتش امريكا 

جزو گروه هاي تروريستي محسوب شوند.
رييس قوه مقننه درباره مشكات اقتصادي ايران 
و تاثير تحريم هللا در كاهش ارزش پللول ملي و 
مسائل ارزي كشللور، گفت: تمامي مشكاتي كه 
در ايران وجود دارد، معلول اين موضوع نيسللت، 
برخي از مشللكات ايران با تغيير سللاختارهاي 
اقتصادي اصاح مي شود و اين امر در ايران شروع 

شده است.

 الريجاني: ايران در مسائل هسته اي 
راهبرد درستي را پيگيري كرد فردين آقابزرگي |

 كارشناس بازار سرمايه|
بازار سللرمايه در سللال 98 حركت رو به جلو با شيب 
صعللودي را در پيش خواهد داشللت، اما اين شلليب 
صعود به اندازه 97 شارپي نيسللت، با اين حال اولين 
دليلي كه نويد بهبود روزهاي بورس در سللال 98 را 
دارد، به دليل پيش بيني تللورم حداقل به ميزان قيد 
شللده در بودجه، به اندازه 25 درصد است.  همچنين 
بايد توجه داشت كه در بازار جهاني كاالهاي جهاني با 
ثبات قيمت مواجه هستيم. در كنار آن، قيمت جهاني 
نفت رو به افزايش اسللت كه احتمال رشد سودآوري 
شركت هاي صادرات محور كه وزن موثري در شاخص 
دارند را به دنبال دارد.  گفتني است تثبيت نرخ ارزهاي 
خارجي را در پيش رو داريم كه اين عامل موجب بروز 
تورم و افزايش سود عملياتي شركت ها خواهد شد. از 
سوي ديگركاهش درآمدهاي ارزي و صادراتي دولت 
پيش مي آيد و درنتيجه احتمللال افزايش نرخ ارز نيز 
محتمل اسللت.  در كنار اين عوامل كه مسللتقيما به 
عملكرد شللركت هاي بورسي مرتبط اسللت، در بازار 

موازي نيز نبود زمينه هاي سللرمايه گذاري از جمله 
بازارهاي مسكن )بهدليل رشد فزاينده در سال 97( 
ارز و طا كه زمينه مسللاعدي براي سللرمايه گذاري 
ندارد چون غير متشكل، غيرقانوني و غير نقدشونده 
هسللتند، سللرمايه گذاري در بازار سللرمايه شللدت 
مي گيرد.  از ديگر سو عوامل كان اقتصادي كشور در 
بازار تاثيرگذارنللد. در راس اين عوامل، افزايش حجم 
نقدينگي و كاهش قدرت خريد مشاهده مي شود كه 
به صورت مسللتقيم، معناي تورم مي دهد. همچنين 
افزايش هزينه هاي دولت به دليللل اجبار در دور زدن 
تحريم ها يا اعمال تخفيف در كاالهللاي صادراتي به 
خصوص نفللت و فرآورده هاي نفتللي در پيش روي 
اقتصاد كشللور در سللال 98 اسللت. در نهايت تغيير 
سياست هاي پولي در پرداخت سللود روزشمار به ماه 

شمار نيز به رونق بازار سرمايه كمك مي كند. 
بنابراين مجموعه اين موارد دركنار سللاير عوامل اثر 
گذار موجب خواهد شد كه سال 98 با فرض ثبات در 
وضعيت سياسي و اقتصادي فعلي بازار سرمايه با اقبال 

مواجه خواهد بود . 

فهرست اقبال بورس در سال 98 
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 فهرست اقبال بورس 
در سال 98 

بازار سللرمايه در سللال 
98 حركللت رو به جلو 
با شلليب صعودي را در 
داشللت،  پيش خواهد 
اما اين شلليب صعود به 
اندازه 97 شارپي نيست، 
با اين حال اولين دليلي 
كه نويد بهبود روزهاي 
بورس در سللال 98 را دارد، بلله دليل پيش بيني 
تورم حداقل به ميزان قيد شده در بودجه، به اندازه 
25 درصد اسللت.  همچنين بايد توجه داشت كه 
در بللازار جهاني كاالهاي جهاني بللا ثبات قيمت 
مواجه هسللتيم. در كنار آن، قيمت جهاني نفت 
رو به افزايش اسللت كه احتمال رشللد سودآوري 
شللركت هاي صادرات محللور كلله وزن موثري 
در شللاخص دارند را به دنبال دارد.  گفتني است 
تثبيت نرخ ارزهاي خارجي را در پيش رو داريم كه 

اين عامل موجب بروز تورم و...

فردين آقابزرگي
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دانش و فن

خروج برخي برند هاي 
گوشي از بازار ايران

 مرجان محمدي|
سللال 97 بللراي فروشللندگان تلفللن همللراه و 
وارد كنندگان رسمي گوشي سللالي پر فراز و فرود 
بود، سالي كه به يك باره قيمت گوشي تلفن همراه 
با جهش بي سابقه اي مواجه شد و در اين بين برخي 
وارد كنندگان تلفن همراه نيز از آب گل آلود ماهي 
گرفتند و با دريافت ارز دولتي براي واردات گوشي، 
ارزها را با قيمت آزاد روانه بازار كردند و تنها بخشي از 

ارزها را به واردات اختصاص دادند كه ...

انرژي

 آسيب هاي سيل
به تاسيسات انرژي ايران

باران هاي تند كه با سللال نوي شمسللي مهمان 
خانه هاي تعداد زيادي از اسللتان هاي ايران شللد، 
برخي از استان ها را متحمل خسارات زيادي كرد 
و تاسيسات زيرساختي از جمله خطوط لوله آب، 
شللبكه انتقال برق و در برخي مللوارد خطوط لوله 
نفت و گاز و مواد پتروشيمي را شست و با خود برد. 
استان خوزستان كه يكي از كانون هاي بارش هاي 
اخير بود به سبب تراكم صنايع نفت و پتروشيمي 
از حساسيت خاصي برخوردار است. به گفته تورج 
دهقاني، مديرعامل شللركت مهندسللي و توسعه 
نفت، سللياب ها به برخي جاده هاي دسترسللي 
تاسيسات نفتي آسيب وارد كرده است و در حوزه 
غللرب كارون، دو چللاه در منطقه يللادآوران دچار 
آب گرفتگي شللدند، اما خوشبختانه هيچ آسيبي 
به توليد نفت در اين مناطق وارد نشللد. در استان 
كرمانشاه نيز خط لوله انتقال اتيلن غرب در محدوده 

رودخانه كشكان دچار پارگي شد...
7

 وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با »تعادل«
 از تالش براي ماليات ستاني از دانه درشت ها خبر داد

»تعادل« از نخستين وعده  رييس كل بانك مركزي در سال 98 گزارش مي دهد 

 اليحه اي جامع براي 
افزايش پايه هاي مالياتي

كانال نر خ سود بانكي باز مي شود

دولت

معللاون حقوقي رييس جمهوري از تشللكيل 
كميته ملي بللراي پيگيري امللور حقوقي و 
خسارت هاي ناشللي از تحريم در دولت خبر 

داد. 
به گزارش پايللگاه اطاع رسللاني دولت، لعيا 
جنيدي در مللورد ماموريت رييس جمهوري 
به معاونللت حقوقي رياسللت جمهوري براي 
تدويللن اليحه شللكواييه اي عليلله مجريان 
امريكايي اعمال فشللار بر ملت ايران، گفت: 
حتمللا دعللاوي الزم و لوايحللي را كلله هم 
جنبلله حقوقللي و هللم ارزيابي خسللارت و 
مستند سازي دارد پيش مي بريم و همچنان 
كه قبا هم گفته بودم كميته ملي براي امور 
حقوقي تحريم و مسللاله خسللارات ناشي از 

تحريم قبا تشكيل شده است.
جنيدي اظهار داشللت: اين كميته جلسللات 
متعددي داشته و همچنين مستندسازي هم 
در اين زمينه صورت گرفته اسللت، بنابراين 
با اين دسللتور رييس جمهللوري الزم بود تا 
مستندات از نظر ميزان خسارت جمع آوري 

شود كه اكنون اين كار را انجام مي دهيم.
وي تصريح كللرد: در سللال 98 بللا توجه به 
اقدامات انجام شللده ايللن كار محقق خواهد 
شللد. معاون حقوقللي رييس جمهللوري در 
پاسخ به اين سللوال كه با توجه به اينكه سال 
98 سللال انتخابات مجلس اسللت، برخي ها 
معتقدند بللا توجه بلله مشللكات اقتصادي 
و معيشللت مللردم حضللور مللردم در پللاي 
صندوق هللاي راي كاهللش مي يابللد وظيفه 
دولت براي حل مشللكات مردم چيسللت؟ 
گفت: اين طور نيست زيرا مردم به سرنوشت 
خودشان حسللاس هسللتند و به عقيده من 
وقتي شرايط سخت تر باشللد مردم حساس 
مي شللوند تللا كسللاني را در مصللدر قدرت 
بنشللانند كه قادر باشللند كه اين شللرايط را 

اداره كنند.
جنيدي گفللت: بنابراين بايد به حساسلليت 
مردم نسبت به سرنوشتشللان التفات داشته 
باشلليم، البته دولت هم براي حل مشكات 

معيشتي مردم بايد تمام تاش خود را بكند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر تمام كساني كه 
براي مشاركت ارزش قائل هستند و مي دانند 
كه مشللاركت چقدر مي توانللد در اداره موفق 
امور سياسللي موثر باشللد همه فرهيختگان، 
نخبگان، گروه هاي مرجع بايد به مردم توجه 
و تنبه بيشللتر بدهند كه اين مشاركت حتي 
در شرايط سخت الزم و شايد ضروري تر باشد.

معاون حقوقي رييس جمهوري خبر داد
تشكيل كميته ملي امور 

حقوقي و خسارات  تحريم 

خبر

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، در 
تشريح نشست روز گذشته كميسيون متبوعش 
از بررسي طرح سپرده سللرمايه گذاري ارزي خبر 
داد. معصومه آقاپور عليشاهي عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس شللوراي اسامي در 
گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: برنامه يك 
سللال آينده كميسلليون اقتصادي در جلسه روز 
يكشنبه مورد بررسللي قرار گرفت تا اقدامات الزم 
براي اجراي منويات مقام معظم رهبري انجام شود 
كه به اين منظور قوانيني همانند صندوق مكانيزه 
فروش، ماليات بر ارزش افللزوده و قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز بايد در سللال جاري نهايي و براي 
اجرا به دولت اباغ شللود. نماينده مردم شبسللتر 
در مجلس، با بيان اينكه سللال 98 سللال سخت 
اقتصادي براي كشللور اسللت، افزود: كميسيون 
اقتصادي مي تواند اهرم خوبي در كنار دولت براي 
عبور از اين شرايط سخت باشد كه نمايندگان در 
نشست اخير پيشللنهادهاي  خود را در اين راستا 
مطرح كردند. وي در تشريح دستوركار كميسيون 
اقتصادي مجلس، ادامه داد: طرح التزام شللاغان 
حرف پزشكي و وابسللته به تجهيز مراكز خدمات 
سللامت به دسللتگاه كارتخللوان از دسللتوركار 
كميسيون خارج شللد تا اليحه صندوق مكانيزه 
فروش نهايي شللود، چرا كلله در موضوع صندوق 
مكانيزه فروش مجهز شللدن حرفه پزشللكي به 
دستگاه كارتخوان ديده شده است. آقاپورعليشاهي 
از بررسي طرح سپرده سرمايه گذاري ارزي نيز در 
كميسلليون متبوعش خبر داد و اظهار داشت: در 
حال حاضر بانك مركزي سللپرده سرمايه گذاري 
ارزي را اجرا مي كند، اما شللكل قانونللي ندارد كه 
مقرر شد در جلسات آتي جزييات اين طرح مورد 
بررسي قرار گرفته و تبديل به يك قانون شود. وي 
در تشريح ديگر دسللتوركار كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسللامي، افزود: انتخاب دو نفر از 
اعضاي كميسيون به عنوان ناظر در شوراي عالي 
مبارزه با پول شويي دستوركار ديگر كميسيون بود 
كه آقايان شهاب نادري نماينده مردم اورامانات و 
علي اكبر كريمي نماينده مللردم اراك، خنداب و 
كميجان از سوي اعضا انتخاب و به صحن علني 
مجلس معرفي شللدند تا با راي نمايندگان يكي 
از اين افراد به شللوراي عالي مبارزه با پولشويي 
معرفي شللود. عضو هيات رييسلله كميسلليون 
اقتصادي مجلس شللوراي اسامي تصريح كرد: 
به مجامع اسللتان هاي سلليل زده نامه زده شده 
كه درخواسللت هاي خود را به كميسيون ارسال 
كنند و در بخش هايي كه كميسلليون اقتصادي 
مي توانللد از بنگاه هللاي اقتصللادي حمايت و با 
اعطاي وام ها و تسللهيات به سيل زدگان كمك 

كند، پيشقدم شود.

بررسي طرح سپرده 
سرمايه گذاري ارزي در مجلس

بازار سرمايه

مانور دالر و تورم در بازار 
سرمايه
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رييس مركللز مديريللت بيماري هللاي واگيللر وزارت 
بهداشللت گفت: ظرف 20 روز گذشته تاكنون طغياني 
از بيماري هللاي واگيللر در هيللچ نقطلله اي از مناطق 
سلليل زده رخ نداده و اين موضوع حاصل تاش صدها 
نفر از همكاران بهداشتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كشور است. به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشللكي، محمد مهدي گويا درباره پيامدهاي سيل و 
بروز بيماري هاي واگير افزود: پيامدهاي سيل در رابطه 
با بيماري هاي واگير در اسللتان هاي مختلف با يكديگر 
متفاوت اسللت و وزارت بهداشللت و دانشگاه هاي علوم 
پزشللكي مربوطه، براي هركدام از اين مناطق برنامه اي 
جداگانه طراحللي و اجرا كرده اسللت.  وي اداملله داد: 
واكسيناسيون كودكان زير 5 سللال براي بيماري فلج 
اطفال در تمام اردوگاه هاي اسكان موقت مردم سيل زده 
انجام شده كه در بعضي از اسللتان ها اين اقدام به پايان 
رسلليده و در برخي اسللتان ها نيز مراحل پاياني خود را 
طي مي كند و از اين جهت نگراني ها برطرف شده است. 
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
درباره كنترل آب و غذا در مناطق سلليل زده بيان كرد: 
كنترل بيماري هاي منتقله از آب و غذا، گسترده ترين و 
دشوارترين بخش عمليات كنترل بيماري هاي واگير در 
مناطق سيل زده را شامل شده و بيشترين انرژي و توان 
خود براي كنترل اين بيماري ها اختصاص داده ايم.  وي 
افزود: براي كنترل بيشللتر بيماري هاي منتقله از آب و 
غذا نيازمند همكاري بين بخشي گسترده به خصوص با 
سازمان هاي آب و فاضاب شهري و روستايي هستيم. با 

وجود دشواري كار در بعضي مناطق، تاكنون موردي از 
همه گيري با اين بيماري ها رخ نداده است. گويا ادامه داد: 
وظيفه نظارتي خود در سامت آب آشاميدني را با دقت و 
شدت ادامه مي دهيم و انتظار داريم مسووالن استان هاي 
مختلف نيز با اين حساسلليت بر موضللوع توجه جدي 
داشته باشند تا به مردم آسيبي وارد نشود. رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشللت بيان كرد: 
سامت آب آشاميدني در مناطق سيل زده بطور مستمر 
مورد پايش قرار گرفته و عمليات كلرزني نيز انجام شده 
و تداوم دارد. گويا اظهار داشللت: دستاوردهاي موفقيت 
آميز حوزه بهداشت در مناطق سلليل زده نمي تواند ما 
را نسللبت به روزهاي آينده نيز خوشللبين كند و ظرف 
روزها و هفته هللاي آينده براي كنتللرل اين بيماري ها، 
كماكان در وضعيت آماده باش به سر خواهيم برد.  وي 
افزود: شرايط زندگي مردم در اين مناطق با روال عادي 
تفاوت هاي بسللياري دارد و به همان نسبت نيز وظيفه 
داريم تا اين تفاوت ها را مورد ماحظه قرار داده و اقدامات 
كنترلي خود را به صورت تشديد يافته ادامه دهيم. رييس 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت درباره 
تمهيدات پيشگيرانه براي مقابله با آسيب هاي ناشي از 
گزيدگي توسط جانوراني چون مار و عقرب در مناطق 
سيل زده، گفت: آمادگي كافي براي مقابله با اين آسيب ها 
در تمامي نقاط مناطق سيل زده كشور وجود دارد. سرم 
ضد مار و عقرب گزيدگي به ميزان كافي تامين شللده و 
در دسترس تيم بهداشتي و درماني مستقر در مناطق 

سيل زده قرار گرفته است. 

رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت: 
طغيان بيماري هاي واگير در مناطق سيل زده رخ نداده است

اجتماعي



روي موج خبر

   ص�د درص�د در طراحي و س�اخت هر نوع 
سانتريفيوژ خودكفا هستيم؛ايسنا|

دستيار ويژه رييس سازمان انرژي اتمي تاكيد كرد، 
امروز سازمان انرژي اتمي صد در صد در طراحي و 
ساخت هر نوع سانتريفيوژ خودكفا است و مي تواند 
نياز مشتري هايش را تأمين كند. اصغر زارعان، رييس 
ستاد برگزاري روز ملي فناوري هسته اي در نشست 
خبري در مورد آخرين تحوالت مربوط به ماشين 
IR-8 نيز گفت: اين ماشين در حال طي فرايند خود با 
قامتي بلند است و به لحاظ زماني در چارچوب برجام 
اين ماشين به زنجيره تبديل مي شود. وي تاكيد كرد 
كه خوشبختانه اين ماشين با جديت و بدون مساله 

فني خاصي تست هايش در حال انجام است.

   درخواست از مجلس براي تسريع در تعيين 
تكليف لوايح قانون مديريت بحران؛فارس|

نايب رييس فراكسيون مستقلين واليي مجلس با 
اشاره به حضور اس��ماعيل نجار در اين فراكسيون 
گفت: نجار از مجلس درخواست تسريع در تعيين 
تكليف لوايح قانون مديريت بحران و بيمه حوادث 
و اصالح مس��ير گردش اعتبار در دولت براي مواد 
10 و 12 مديريت بحران را داشت تا ستاد بحران در 
حوادثي مانند سيل متولي شود.  غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي با اشاره به حضور اسماعيل نجار رييس 
ستاد مديريت بحران در نشس��ت اين فراكسيون 
اظهار داش��ت: مجلس آماده همه گونه همكاري با 
ستاد بحران است و هر پيشنهادي كه دولت در جهت 
كاهش آالم و مشكالت مردم داشته باشد مجلس 

همراهي مي كند.

   بررسي سدهاي استان تهران توسط سازمان 
بازرسي؛مهر|

رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور با توجه به 
سيالب هاي اخيراز بازديد و بررسي ميداني سدها 
و رودخانه هاي اس��تان تهران خبر داد. ناصر سراج 
از بررسي هاي سازمان بازرسي كل كشور در رابطه 
با س��يل اخير خبرداد و گفت: بازديده��ا عالوه بر 
استان هاي سيل زده، به استان هاي درگير هم اشاعه 
پيدا كرده است. وي افزود: سازمان بازرسي هر روز 
موضوع سيل را بررسي و استان هاي مخلتفي را هم 
زيرنظر دارد و گزارش هايي هم تهيه كرده اس��ت. 
رييس سازمان بازرسي كل كشور از بررسي سدهاي 
اس��تان تهران خبرداد و گفت: ام��روز هم به همراه 
شهردار تهران از سدها و رودهاي استان تهران بازديد 

كرده و نظارت هاي الزم را انجام خواهيم داد.

   پيش�نهاد برداش�ت ۵ ميليارد يورويي از 
صندوق توسعه ملي براي سيل زدگان؛مهر|

نماينده مردم آمل در مجلس دهم از تهيه طرحي 
دوفوريتي در مجل��س براي برداش��ت ۵ ميليارد 
يورويي از صندوق توس��عه مل��ي جهت كمك به 
سيل زدگان خبر داد. عزت اهلل يوسفيان مال از تهيه 
طرح دوفوريتي جهت كمك به سيل زدگان خبر داد 
و گفت: همچنين الزم است اقدامات حاشيه اي بسيار 
زيادي براي حل مشكالت سيل زدگان انجام گيرد. 
براي مثال بسياري از سيل زدگان در حال پرداخت 
وام مسكن، وام ازدواج يا وام مشاغل و مغازه هستند 
كه بايد شرايطي فراهم شود كه آنان يك يا دو سال 
از پرداخت اين وام ها معاف ش��وند تا بتوانند خانه و 

زندگي خود را ساماندهي كنند.

   حضور سردار قاسم س�ليماني در مناطق 
سيل زده خوزستان؛پانا|

سرلشكر قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس به همراه 
سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان و جمعي 
از مسووالن ستاد اربعين كشور از مناطق سيل زده 
خوزس��تان بازديد كرد. اين سفر به منظور بررسي 
هماهنگي راه ان��دازي مواكب اربعين در مناطق در 
معرض س��يل صورت گرفته است. فرمانده نيروي 
قدس س��پاه در پيامي با اعالم حضور فرماندهان و 
پيشكسوتان دفاع مقدس در ادامه كمك رساني به 
سيل زدگان از استقرار موكب هاي خدمت رساني 
اربعين به مدت يك ماه در مناطق در معرض سيل 

خوزستان و لرستان خبر داده بود.

   ميانجيگري عبدالمهدي ميان تهران
و رياض؛ايسنا|

يك رس��انه عراقي اعالم كرد كه نخست وزير عراق 
پيش��نهاد ميانجيگري ميان ته��ران و رياض را به 
ايراني ها مط��رح خواهد كرد. پايگاه خبري موازين 
ني��وز به نقل از يك منبع آگاه اع��الم كرد كه عادل 
عبدالمهدي، نخس��ت وزير عراق كه به تهران سفر 
كرده است به دنبال نزديك كردن روابط ميان ايران 
و عربستان است. وي همچنين اعالم كرده است كه 
نخست وزير عراق در سفر قريب الوقوع خود به رياض 
كه قرار است هفته آينده انجام شود پاسخ ايراني ها را به 
سعودي ها منتقل خواهد كرد. اين منبع مطلع گفته 
است كه در رابطه با امكان موفقيت اين ميانجيگري 

خوشبين هستيم.

   اكثر نمايندگان چن�د روز حقوق خود را به 
سيل زدگان اختصاص دادند؛خبرآنالين|

نايب رييس مجلس اعالم كرد: اكثر نمايندگان چند 
روز حقوق خود را به سيل زدگان اختصاص دادند. 
علي مطهري در پايان جلسه علني ديروز پارلمان براي 
بررسي حوادث اخير سيل در نقاط مختلف كشور 
گفت: اليروبي رودخانه ها بايد زودتر انجام مي شد 
اما متأس��فانه در اين زمينه كوتاهي شد همچنين 
شاهد بوديم كه سيل ش��يراز بر اثر جاده سازي در 
مس��ير رودخانه در دهه 80 اتفاق افتاد و تلفاتي به 
جاي گذاشت كه قطعًا بايد پيمانكار ناظر و مسوول 
طرح مواخذه ش��وند تا در طرح هاي جاري و آينده 
اين اتفاق نيفتد. مطهري با تاكيد بر ضرورت تنظيم 
خروجي سد براي كم شدن خسارت سيل، اين امر را 
نيازمند پيش بيني سازمان هواشناسي عنوان كرد و 
گفت: اين سازمان اعالم كرده به تجهيزات بهتر و به 

روزتري نياز دارد.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار نخست وزير عراق:

كاري كنيد كه نظاميان امريكايي هرچه زودتر از عراق خارج شوند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر روز )ش��نبه( در ديدار آقاي عادل عبدالمهدي 
نخست وزير عراق و هيات همراه، با اشاره به آميختگي 
اعتقادي، فرهنگي و تاريخي دو مل��ت ايران و عراق 
تاكيد كردند: روابط جمهوري اسالمي ايران و عراق 
فراتر از روابط دو كش��ور همس��ايه اس��ت و دولت و 
ملت ايران، پيشرفت و س��عادت عراق را به نفع خود 
مي دانند، اما امريكايي ها بر خالف اظهارات لفظي خود 
دموكراس��ي و مجموعه فعاالن سياسي كنوني عراق 
را به ضرر خود مي دانند و بر همين اساس دولت عراق 
بايد كاري كند كه نظاميان امريكايي هر چه زودتر از 

عراق خارج شوند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي با قدرداني از مواضع هوشمندانه 
و حكيمانه آقاي عادل عبدالمهدي نسبت به مسائل 
عراق و منطقه، به ظرفيت هاي انساني اين كشور اشاره 
كردند و گفتند: از جمله ظرفيت هاي انس��اني عراق، 
جوانان اين كشور هستند كه در قضيه مقابله با فتنه 
داعش، امتحان خوب و تحسين برانگيزي دادند و آنچه 

اتفاق افتاد حادثه اي تاريخي بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي از دانش��مندان و فرزانگان 
عراقي به عنوان يكي ديگر از ظرفيت هاي انساني اين 
كشور نام بردند و افزودند: امريكايي ها در همان اوايل 
حضور در عراق، تعداد زيادي از دانشمندان اين كشور 
را به قتل رس��اندند زيرا آنها اهميت اين ثروت مهم را 

مي دانستند.
ايش��ان با تأكيد بر اينكه ظرفيت هاي انساني و منابع 
غني زيرزميني عراق، اين كشور را به تأثيرگذارترين 
كش��ور در جهان عرب تبديل خواه��د كرد، گفتند: 
امريكايي ها و دنباله هاي آنها در منطقه، با تبديل شدن 
عراق با چارچوب دموكراس��ي فعلي و شخصيت ها و 
جريان كنون��ي در رأس كار، مخالفند و آن را به ضرر 

منافع خود مي دانند.

ايش��ان با تأكيد بر اينكه اگر دولت و مسووالن عراقي 
دنباله رو امريكا باشند آنها مشكلي نخواهند داشت، 
افزودند: دول��ت و مجلس ع��راق و مجموعه فعاالن 
سياس��ي كنوني در اين كش��ور ب��راي امريكايي ها 
نامطلوب هس��تند و بر همين اساس آنها براي خارج 
كردن اين مجموعه از صحنه سياست عراق طراحي 

مي كنند.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه اظهارات لفظي 
امريكايي ها و سعودي ها درباره عراق با نيات دروني آنها 
متفاوت است، خاطرنشان كردند: آنها در مقطعي كه 
داعش، موصل را اشغال كرد، براي آنها پول و سالح و 
تجهيزات ارسال مي كردند و اكنون كه عراق بر داعش 

غلبه پيدا كرده است، اظهار دوستي مي كنند.
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي با اش��اره به س��خنان 
نخس��ت وزير عراق مبني بر حضور بقاياي داعش در 
عراق گفتند: بايد كاماًل هوش��يار بود زيرا آنها اگر در 
دولت و ملت عراق، لحظه اي احساس ضعف كنند، بار 

ديگر جنايات خود را آغاز خواهند كرد.
رهبر انقالب اس��المي حضور نظاميان امريكايي در 
كش��ورهاي منطقه را به ضرر كش��ورها و ملت هاي 
منطقه دانستند و خطاب به نخست وزير عراق تأكيد 
كردند: بايد كاري كنيد كه امريكايي ها هرچه زودتر 
نظامي��ان خود را از ع��راق خارج كنند زي��را آنها در 
هر كش��وري كه براي مدت طوالن��ي حضور نظامي 
داش��ته اند، روند بيرون راندن آنها دچار مشكل شده 

است.
ايشان هدف امريكا از حضور در عراق را فراتر از حضور 
نظامي صرف خواندند و گفتند: آنها به دنبال حضور و 
منافع بلندمدت و تشكيل دولتي همچون دولت هاي 

نظامي در اوايل اشغال عراق هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به موضوع تأثير پيشرفت 
علمي بر آباداني و عمران كش��ور نيز اش��اره كردند و 
افزودند: به عنوان يك تجربه پيشرفت علمي در عراق 

را زمينه ساز مصونيت مستمر در عرصه هاي مختلف 
مي دانيم. ايشان همچنين ارتباط بيش از پيش دولت 

عراق با مرجعيت را بسيار مفيد و سودمند خواندند.
در اين ديدار كه آقاي روحاني رييس جمهور نيز حضور 
داش��ت، آقاي عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق 
ضمن ابراز خرس��ندي فراوان از ديدار با رهبر انقالب 
اس��المي گفت: نظام جمهوري اسالمي و ملت ايران 
همواره در ش��رايط سخت در كنار دولت و ملت عراق 

بوده است كه آخرين مورد آن، غلبه عراق بر داعش، 
با حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران بوده است.

وي با تأكيد بر اينكه با وجود از بين رفتن تش��كيالت 
داعش اما هنوز عناصر آن در عراق حضور دارند، افزود: 
با وجود همه اين مسائل امروز مردم عراق در شرايط 

امنيتي و ثبات خوبي به سر مي برند.
نخس��ت وزير عراق با اش��اره به س��فر چندي پيش 
آق��اي روحاني به بغداد و ديداره��اي امروز در تهران 

خاطرنش��ان كرد: در نتيجه مذاكرات انجام گرفته، 
توافق هاي خوب��ي در زمينه هاي اح��داث راه آهن، 
تأسيس شهرك هاي صنعتي، گسترش روابط تجاري، 

حمل و نقل و اليروبي اروند به دست آمده است.
آقاي عادل عبدالمه��دي در پايان تأكيد كرد: روابط 
عراق با جمهوري اسالمي ايران روابط ويژه اي است و 
ما اعالم كرده ايم كه هيچ گاه به تحريم هاي امريكا بر 

ضد ايران نخواهيم پيوست.

فرمانده سپاه به نيروهاي امريكا در غرب آسيا هشدار داد

پاسخ قاطع ايران به تهديد امريكا عليه سپاه
گر وه ايران|

براي نخستين بار در ماه هاي ابتدايي رياست جمهوري 
ترامپ در كاخ سفيد بود كه زمزمه هايي در خصوص قرار 
دادن نام سپاه پاسداران در ليست گروه هاي تروريستي 
امريكا در فضاي رسانه اي مطرح شد؛ زمزمه هايي كه 
تحليلگران مطرح كردن آن را نش��انگر عدم آشنايي 
س��كانداران جديد كاخ س��فيد با واقعيات ميداني در 
منطقه ارزيابي مي كردند. بعد از مخالفت هاي مطرح 
شده اغلب كارشناسان امريكايي با اين ايده عقيم در آن 
زمان بود كه موضوع به سرعت از دايره برنامه ريزي هاي 
هيات حاكمه وقت امريكا خارج شد. اما با جايگزيني 
چهره هاي تندرويي چون پمپئ��و و بولتون و در ادامه 
اقدامات خصمانه اياالت متحده عليه ايران، سه مقام 
امريكايي روز شنبه اعالم كرده اند كه اين كشور در نظر 
دارد سپاه پاس��داران ايران را به فهرست سازمان هاي 
»تروريستي« خود اضافه كند. اظهاراتي كه با واكنش 
قاطع كشورمان روبه رو شد و ايران بالفاصله هشدار داد 
كه اگر اياالت متحده بخواهد سپاه پاسداران را سازماني 

تروريستي بنامد، پاسخ شديدي به آن خواهد داد.
در ادام��ه واكنش هاي تند مقام��ات ايراني به اين ادعا 
ديروز از يك س��و هم رييس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس از طرح دو فوريتي نمايندگان 
براي واكنش به اين موضوع خبر داد و از س��وي ديگر 
فرمانده سپاه پاسداران هم اعالم كرد در صورت چنين 
تصميمي نيروهاي امريكايي در هيچ نقطه اي از منطقه 

در امني��ت نخواهند بود و ايران در اين زمينه مقابله به 
مثل خواهد كرد. 

فرمانده كل س��پاه در واكنش به انتشار اخباري مبني 
بر اقدام احتمالي امريكايي ها در قرار دادن نام س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي در فهرس��ت گروه هاي 
تروريس��تي تأكيد كرد: در ص��ورت چنين حماقتي، 
ارتش و نيروهاي امنيتي امريكا در منطقه غرب آسيا، 

ديگرآرامش امروز را نخواهند داشت.
به گزارش سپاه نيوز؛ در پي انتشار برخي اخبار مبني بر 
اقدام احتمالي امريكا در قرار دادن نام سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي در فهرس��ت گروه هاي تروريستي 

از روز دوش��نبه، سردار سرلش��كر پاسدار محمدعلي 
جعفري فرمانده كل سپاه در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه “واكنش سپاه در قبال اين اقدام امريكايي ها چه 
خواهد بود؟ “  گفت: اگر امريكايي ها دس��ت به چنين 
حماقتي بزنند و امنيت ملي ما را به مخاطره بيندازند، 
مطابق سياس��ت هاي نظام جمهوري اسالمي ايران 
اقدامات مقابله به مثل را عملياتي و در دستور كار قرار 

خواهيم داد.
وي تصريح كرد: در چنين شرايطي ديگر ارتش و نيروهاي 
امنيتي امري��كا در منطقه غرب آس��يا از آرامش امروز 

برخوردار نخواهند بود.

   طرح دو فوريتي مجلس براي مقابله با قرار 
دادن سپاه در ليست تروريستي

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس نيز از تدوين طرح 
دو فوريتي مجلس براي حمايت از سپاه پاسداران خبر 
داد و اعالم كرد كه اگر سپاه جزو گروهاي تروريستي قرار 
گيرد، ارتش آنها را در ليست تروريستي قرار مي دهيم.

حشمت اهلل فالحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي از تدوين 
طرح دو فوريتي براي حمايت از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در برابر تحريم احتمالي توسط امريكا خبر داد و 
گفت: اين طرح از سوي سه فراكسيون سياسي مجلس، 

تدوين شده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تصريح كرد: قرار است اين طرح از سوي نمايندگان امضا 

و تقديم هيات رييسه مجلس شود.
در همي��ن زمين��ه نايب رييس مجلس ده��م نيز در 
واكنش به احتمال قرار گرفتن س��پاه پاس��داران در 
ليس��ت گروه هاي تروريستي از س��وي امريكا، گفت: 
ملت ايران با اقتدار پش��ت سپاه ايستاده است و از آنان 

حمايت مي كند.
صحبت هاي پزش��كيان زماني مطرح شد كه نصراهلل 
پژمانفر نماينده مردم مش��هد در جلسه علني ديروز 
مجلس طي تذكر شفاهي، گفت: امريكا غلط مي كند 
سپاه پاسداران و ارتش ما را به عنوان گروه تروريستي 
اعالم كند. امريكا خودش تروريست است و مويد اين 

موضوع حضور نظامي��ان امريكا در تمام دنيا و ظلم به 
همه ملت هاي جهان است. مسعود پزشكيان كه رياست 
مجلس را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر، اظهار 
داش��ت: امريكا ۴0 سال اس��ت كه چنين ادعاهايي را 
مطرح مي كند و اقداماتي را در اين زمينه انجام مي دهد 
اما ملت ايران با قدرت پش��ت سپاه پاسداران ايستاده 

است و مقتدرانه از نيروهاي خود دفاع مي كند.

   هشدار ظريف نسبت به پيامد اقدام احتمالي 
عليه سپاه

وزير امورخارجه كشورمان تاكيد كرد كه قرار دادن نام 
سپاه پاسداران در فهرست گروه هاي تروريستي از سوي 
امريكا پيامدهاي فاجعه باري براي نيروهاي امريكايي در 

منطقه خواهد داشت.
محمدجواد ظريف در صفحه توئيتر خود نوشت: »آنها كه 
منافع نتانياهو را به منافع كشورشان ترجيح مي دهند و 
همواره توطئه نام گذاري سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به عنوان »سازمان تروريستي خارجي« را دنبال كرده اند، 
كاماًل از عواقب اين سياس��ت براي نيروهاي امريكا در 

منطقه آگاه هستند.«
ظريف در پيام خود با انتشار تصاويري از رييس جمهور 
امريكا و مش��اور امنيت ملي او اف��زود: »در واقع، آنها به 
دنبال كشاندن امريكا به يك باتالق هستند. ترامپ بايد 
تا فاجعه ديگري براي امريكا خلق نشده اين حقيقت را 

درك كند.«

دولت امريكا مسوول نتايج مخرب 
سيل هاي اخير ايران است

س��خنگوي وزارت خارجه 
كشورمان با اشاره به اينكه 
دول��ت امري��كا اقداماتي 
در تض��اد ب��ا معياره��اي 
بين الملل��ي اتخ��اذ كرد و 
حس��اب هاي هالل احمر 
ايران را بست از كمك هاي 
بشردوستانه برخي كشورها به س��يل زدگان ايران از 
جمله كويت تقدير و تش��كر كرد. بهرام قاس��مي در 
گفت وگو با پايگاه خبري العهد لبنان گفت: دولت امريكا 
مدعي است كه به دنبال خدمت به ملت ايران و تحقق 
وضعيت بهتر براي آن است اما حوادث اخير نشان داد 
كه اين گفته ها تنها ادعاهايي مضحك و تلخ است. وي 
افزود: در سيل هاي اخير كه مناطق زيادي از كشورمان 
را در برگرفت و منجر به خرابي و جان باختن ۷0 نفر شد، 
متأسفانه دولت امريكا اقداماتي در تضاد با معيارهاي 
بين المللي اتخاذ كرد و حساب هاي هالل احمر ايران را 
بست. همانطور كه مي دانيد بستن حساب هاي هالل 
احمر امكان پذير نيست زيرا يك موسسه بشردوستانه 
است اما در نهايت امريكا از رسيدن كمك هاي خارجي 
به ايران چه از سوي هموطنان ايراني خارج كشور و چه 
از سوي ديگر ملت ها ممانعت كرد. قاسمي گفت: دولت 
امريكا مسوول نتايج مخرب سيل هاي اخير ايران است 
و ما به تمام دنيا اعالم مي كنيم كه در مس��ائل انساني 
و بشردوس��تانه نبايد چنين اقدام��ات آزمندانه اي را 
پذيرفت. حتي در جنگ هاي بزرگ، ما ديديم كه هيچ 
كس نمي تواند از فعاليت هاي صليب سرخ و هالل احمر 

در جهان ممانعت كند.

امدادرساني  سيل گلستان نشان 
داد در سختي ها كنار هم هستيم
رييس قوه قضاييه گفت: در 
سيل گلستان شاهد حضور و 
يكپارچگي نيروهاي مردمي، 
امدادي، دولتي، سپاه، ارتش، 
بسيج و انتظامي بوديم كه 
نشان داد در سختي ها همه 
كنار هم هستيم.به گزارش 
ميزان، سيدابراهيم رييس��ي در جمع مردم روستاي 
ميرزاعلي يلقي شهرستان آق قال اظهار كرد: نوروز امسال 
كام مردم به خاطر مشكالتي كه در چند استان كشور 
پيش آمد، تلخ شد. وي بيان كرد: در زمان هاي اوليه حادثه 
سيل كه مسووليت توليت آستان قدس رضوي را داشتم، 
گروه هاي واكنش سريع و امدادگران را اعزام كرديم كه 
همچنان در منطقه حضور دارند. رييس��ي با اش��اره به 
وحدت و يكپارچگي ش��يعه و سني در كنار هم در اين 
منطقه، افزود: در كنار تمامي تلخي هايي كه سيل ايجاد 
كرد، اين زيبايي را هم به همراه داشت. وي خاطرنشان 
كرد: بخشي از مشكالت مردم در مناطق سيل زده حل 
شده و مس��ووالن تالش دارند بخش ديگر مشكالت را 
نيز كاهش دهند. رييسي با اشاره به جبران خسارت ها، 
تصري��ح كرد: ما نيز موضوع عم��ران و آباداني و جبران 

خسارت ها كه دولت وعده كرده، را دنبال خواهيم كرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت آسيب شناسي اين 
سيل، گفت: نزوالت آسماني و بركات الهي براي همه جا 
آباداني ايجاد مي كند، اگر زمينه هاي خوبي فراهم شود 
اينها همه به گشايشي در زندگي مردم تبديل مي شود، 
اگر زمينه آن آماده نباشد تبديل به سيل و يك مشكل 

مي شود.

وصل شدن آب و برق و گاز 
بيشتر مناطق سيل زده

معاون عمراني وزارت كشور 
در خصوص آخرين وضعيت 
برخي مناطق س��يل زده و 
اقدامات اين وزارتخانه گفت: 
تا روز گذشته گاز 1۶۷ روستا 
در استان لرستان قطع بوده 
كه تاكنون جز پنج روستاي 
)چم مه��ر، موران��ي، جلگه خلج و دو روس��تاي بخش 
ش��اهيوند( قطع��ي گاز در تمامي روس��تا ها برطرف 
شده اس��ت. مهدي جمالي نژاد در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، درباره اقدامات وزارت كشور در استان هاي 
سيل زده از جمله لرستان، خوزستان، ايالم و گلستان، 
گفت: در شهرستان پلدختر همچنان 2۶ روستا با قطعي 
برق روبه رو هس��تند. لوله انتقال آب ش��رب به بخشي 
از معموالن قطع ش��ده اس��ت، البته امدادرساني ادامه 
دارد. همچني��ن موكب هايي جه��ت خدمت دهي به 
آسيب ديدگان در محل مستقر هستند. وي در خصوص 
قطعي آب برخي از مناطق استان لرستان گفت: آب ۷۹۶ 
روستا قطع شده بود كه تاكنون اكثر آنها وصل شده است 
و تنها ۷۴ روستا با قطعي آب روبه رو هستند كه ظرف ده 
روز آينده برطرف خواهد شد. معاون وزير كشور   اظهار 
كرد: 81۶ راه روستايي قطع شده بود كه بيشتر آنها اكنون 
باز شده است؛ 28۹ راه روستايي باقي مانده كه در حال 
بازگشايي است. جمالي نژاد درباره اقدامات انجام شده 
در استان خوزستان گفت: تاكنون 110 روستا و ۶ شهر 
تخليه شده اند؛ البته همچنان فرآيند انتقال افراد تحت 
تأثير سيل به مكان هاي پيش بيني شده جهت اسكان 

اضطراري در حال انجام است.

نمايان شدن عمق دشمني 
امريكا با ملت ايران 

وزير دفاع با اشاره به ممانعت 
دول��ت امري��كا از ورود 
كمك هاي بش��ر دوستانه 
بين المللي براي سيل زدگان 
گفت: آنها بار ديگر خباثت و 
عمق دشمني خود با ملت 
بزرگ ايران اس��المي را به 
تصوير كشيدند. به گزارش مهر، امير سرتيپ امير حاتمي 
با حضور در جم��ع كاركنان وزارت دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح شروع سال جديد را كه با ميالد حضرت 
اميرالمومنين )ع( و مبعث رسول گرامي اسالم مقارن شده 
است را مبارك و پر بركت دانست و گفت: سال ۹8 بنا بر 
تدابير مقام معظم رهبري به سال »رونق توليد« نامگذاري 
شده است و اين موضوع مسووليت دست اندر كاران صنعت 
دفاعي را براي برداشتن گام هاي بلندتر در حوزه توليدات 
دفاعي با كيفيت و استاندارد مورد نياز نيروهاي مسلح را 
دوچندان مي كند. وي در ادامه با تسليت به خانواده هايي 
كه عزيزان خود را در حادثه سيل اخير از دست داده اند 
بيان كرد: وزارت دفاع با به كارگيري تمام ظرفيت هاي 
فني، مهندس��ي و خدماتي خود تالش مي كند با انجام 
فعاليت هاي پرحجم و به موقع خود حادثه ديدگان را ياري 
رساند و تا برقراري آرامش در مناطق سيل زده در كنار اين 
عزيزان حضوري فعال و اثرگذار داشته باشد. او با اشاره به 
ممانعت دولت امريكا از ورود كمك هاي بشر دوستانه بيان 
كرد: آنها بار ديگر ثابت كردند تنها با نظام مشكل ندارند؛ 
بلكه با وجود تبليغات رسانه اي خود از رسيدن ساده ترين 
اقالم ضروري براي نجات جان انسان هاي مصيبت زده از 

سيل نيز دريغ مي كنند.

تاكيد بر عملياتي شدن 
توافقات دوجانبه

روس��اي مجلس اي��ران و 
روسيه در حاشيه اجالس 
بين المجال��س جهان��ي 
)IPU( بر عملياتي ش��دن 
توافق��ات دوجانبه بين دو 
كش��ور تاكيد كردن��د. به 
گزارش مهر، علي الريجاني 
 )IPU( ديروز در حاشيه اجالس بين المجالس جهاني
در دوحه قطر در ديدار با ويچس��الو والوودين رييس 
مجلس دوماي روسيه با اشاره به ديپلماسي سازنده بين 
دو كشور خواستار مشاركت پارلمان هاي كشورهاي 
همس��ايه به ويژه عراق و روس��يه در اجالس��يه هاي 
پارلماني پي��ش رو از جمله اجالس ضدتروريس��تي 
تركيه و اجالس اورآسيا قزاقستان شد. وي تاكيد كرد: 
با توجه به تحركات داعش در منطقه، حضور حداكثري 
كشورها در اين اجالس مي تواند موثر و موجب پربارتر 
شدن اجالس هاي پيش رو باشد. الريجاني همچنين 
درخصوص همكاري هاي دوجانبه بين دو كشور عنوان 
كرد: الزم است براي عملياتي شدن همكاري هاي ايران 
و روسيه جلسات مش��تركي با حضور نمايندگان قوه 
مجريه با ميزباني ايران برگزار شود. ويچسالو والوودين 
رييس مجلس دوماي روس��يه نيز با اش��اره به روابط 
سازنده دو كشور به ويژه روابط پارلماني ايران و روسيه، 
توافقنامه هاي همكاري مشترك ميان دو كشور را بسيار 
مهم و راهبردي ارزيابي و اظهار كرد: اين همكاري ها بايد 
در مالقات هاي مشترك طرفين با حضور دستگاه هاي 
اجرايي پيگيري و عملياتي شود و ما قطعًا از اين مساله 

استقبال مي كنيم.
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خبر 3 كالن

وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با »تعادل« از تالش براي ماليات ستاني از دانه درشت ها خبر داد

اليحه اي جامع براي افزايش پايه هاي مالياتي
آيسان تنها|

اكنون 5 م�اه از روي كار آم�دن دومين وزير 
اقتصاد دولت دوازدهم يعني فرهاد دژپسند 
مي گذرد، وزيري كه به زعم بسياري با توجه به 
بهم ريختن وضعيت بازارها و مبهم شدن افق 
شاخص هاي اقتصادي، در پذيرفتن مسووليت 
در وزارت خانه عريض و طويل اقتصاد ريسك 
بزرگي را متحمل شد. همانطور كه پيش تر نيز 
رييس جمهوري اظهار كرده بود اغلب افرادي 
كه از آنها مي خواهند س�كان وزارت اقتصاد 
را به عهده بگيرند با اس�تخاره پاسخ »خير«، 

مي دهند. 
با اين حال دژپسند با پذيرش اين مسووليت 
و جلب اعتماد مجلس�يان راهي باب همايون 
ش�د تا طبق آنچ�ه وعده داده بود در مس�ير 
ساماندهي آنچه بر اقتصاد ايران مي رفت قدم 
بردارد. حاال و با گذر 5 ماه، زود است كه بتوان 
درباره كارنامه اين وزير 55 ساله قضاوت كرد. 
عمده انتقاداتي كه تاكن�ون متوجه وي بوده 
بيش�تر مربوط به انتصاباتش اس�ت كه خود 
توضي�ح مي دهد فراجناحي عم�ل كرده و به 
دنبال جلب آراي انديشيمندان حوزه اقتصاد 

در هر طيف و سليقه اي است. 
هر چه باشد دژپسند در جايگاهي قرار گرفته 
كه انتظارات فراواني متوجه اوست. مهم ترين 
آنها احتماال افزايش درآمد مالياتي در راستاي 
قطع وابستگي بودجه دولت به نفت. موضوعي 
كه درباره آن توضيح مي دهد وزارت اقتصاد 
آن را با جديت در دس�توركار ق�رار داده و از 
آماده ش�دن يك اليحه  جام�ع مالياتي خبر 
مي دهدكه در آن قرار است بسترهاي قانوني 
الزم ب�راي افزاي�ش پايه ه�اي مالياتي بدون 
دس�ت بردن به نرخ ها فراهم ش�ود. دژپسند 
همچنين بدون قضاوت پيشينيان درباره طرح 
جامع مالياتي هم قول مي دهد تا پايان دولت 

دوازدهم نظام مالياتي را الكترونيكي كند.
در ادام�ه مش�روح گفت وگوي »تع�ادل«، با 

فرهاد دژپسند را مي خوانيد: 

  تورم شاخصي بود كه دولت يازدهم همواره 
به آن مي بالي�د و مدام با تكي�ه بر تك رقمي 
ش�دن آن، كنترل شاخص هاي اقتصادي را از 
دس�تاوردهاي مهم خود عنوان مي كرد. حاال 
تورم به 40 درصد رسيده است . اين در حالي 
است كه بس�ياري ازكارشناس�ان با توجه به 
وضعيت نقدينگي آن را پيش بيني مي كردند. 
چرا دولت راهكاره�اي الزم را براي مديريت 

تورم به كار نبست؟
چندي پيش  تعدادي از اقتصاددانان كشور نامه اي 
به رييس جمه��وري و در خطاب به مردم نوش��ته  
بودند ك��ه در آن پيش بيني كرده بودند كه تورم در 
س��ال 1397 به 55 درصد خواهد رسيد. همچنين 
ما اقتصاددان ديگري داش��تيم كه از »ابر تورم« در 
اقتصاد ايران سخن گفته بود، مورد ديگري هم بود 
كه از تورم 60 درصدي در اقتصاد ايران سخن گفته 
ب��ود ولي اكنون مي بينيم كه طب��ق آخرين آمارها 
ت��ورم بهمن ماه ب��ه 23.5 درصد و ت��ورم نقطه اي 
آن به 42.3 درصد رس��يده است. اين يعني تورم از 
آنچه پيش تر مطرح مي ش��د وضعيت بهتري دارد. 
اي��ن چه چيز ج��ز مديريت را نش��ان مي دهد؟ در 
همين شهريور امسال به تورم ماهانه توجه كنيد. به 
حدود 6.8 درصد رس��يده بود ولي از آبان مي بينيم 
كه با اعم��ال مديريت هاي الزم به زير س��ه درصد 
رسيده است. همين مديريت بوده كه باعث شد كه 
تورم هاي س��نگيني كه پيش تر پيش بيني مي شد 

تحقق پيدا نكند. 
  به ه�ر حال اين احتمال ه�م وجود دارد كه 
تورمي كه سال آينده در انتظار اقتصاد ايران 
است بيشتر از امسال باشد چرا كه هنوز تورم 
ارزي خ�ود را كامل تخليه نك�رده و يك موج 
نوس�ان ارزي ديگر هم پيش بيني مي ش�ود. 
گ�زارش دو نه�اد بان�ك مرك�زي و صندوق 
بين المللي پول هم اي�ن را تاييد مي كند، چه 

مديريتي به كار خواهيد بست؟
بحث هايي كه ما داريم چند وجهي است. نمي شود 
غافل از باقي مس��ائل فقط به يك مساله پرداخت. 
وقتي در اقتصاد مي گوييم قيمت پايين آمده و تقاضا 
باال مي رود فرض اين اس��ت كه ساير متغيرها ثابت 
مانده باش��د. يعني درآمد، قيمت كاالي جانشين و 
مكمل و... ثابت فرض مي شود ولي در دنياي واقعي 
چنين نمي ش��ود ك��رد. ممكن اس��ت در حالي كه 
قيمت باال مي رود تقاضا هم باال برود مثال هاي آن را 
امروز هم مي بينيم. مشاهده مي كنيم در حالي كه 
قيمت ها باال رفته است متناظر با آن تقاضا نيز وجود 
دارد سوال اين است كه آيا اين تقاضا ناشي از افزايش 
درآمد افراد اس��ت؟ خب براي اقتصاد ما كه چنين 
نبوده چرا كه ما شاهد افزايش درآمد جهشي براي 
مردم نبوده ايم و اگر وضعيت توده مردم را بررس��ي 
كنيم مي بينيم كه آنها ش��اهد افزايش چش��مگير 
درآم��د نبودند. در اي��ن صورت اين س��وال پيش 
مي آيد كه افزايش تقاضا ناش��ي از چه بوده است؟ 
پاسخ اين اس��ت كه اين افزايش ناشي از انتظارات 

خاص بوده است.
تلقي افراد چنين اس��ت كه اگ��ر امروز كاالي مورد 
نظر خود را خريداري نكنند ممكن اس��ت درآينده 
بسيار گران تر شود. پس چه اتفاقي افتاده؟ افراد براي 
اينكه مي خواهند ارزش پول خود را حفظ كنند به 
اين روش ها متوسل مي شوند حتي اگر آن را قبول 
نداش��ته باش��ند. اكنون اگر به جمع متقاضيان كه 

براي انواع محصول صف كش��يده اند برويد و از آنها 
بپرسيد كه اصال براي چه چنين صف طويلي تشكيل 
داده اند و چه نيازي به خريد اين كاال دارند پاس��خ 
خواهن��د داد كه با پول مع��ادل آن در آينده كاالي 

كمتري مي توانند بخرند. 
درنظر بگيريد اين وضعيت ناشي از شرايطي است كه 
در آن انتظارات با رويكردي شكل گرفته و محرك 
رفتار اقتصادي مردم شده است. در چنين شرايطي 
اگر ما مدام بر طبل انتظارات بكوبيم وضعيت موجود 
تشديد خواهد شد. اگر مدام بگوييم كمبود در كار 
اس��ت و قحطي مي شود معلوم اس��ت كه عده اي از 
نگراني نس��بت به آنكه در آينده »گشنه«، خواهند 
ماند براي خريد بيش��تر اش��تياق بيش��تري نشان 

خواهند داد. 
همين حاال به آمارهاي گمرك توجه كنيد. واردات 
كاالهاي اساسي در 11 ماهه نخست امسال نسبت 
به س��ال گذشته افزايش داشته اس��ت. با اين حال 
مي بينيم كه احس��اس كمبود وجود دارد در حالي 
كه به هيچ وجه كبمود در بازارها وجود ندارد. اكنون 
مي بينيم كه برخي مثال اگر به 2 كيلو گوش��ت نياز 
دارند ترجي��ح مي دهند 5 كيلو خري��داري كنند. 
ظرفي��ت نگه��داري آن  را هم دارند و بي��ش از نياز 
روزان��ه خود خري��داري مي كنن��د. ببينيد چنين 
رفتارهايي به ص��ورت دومينو  بر هم تاثير مي گذارد 
و در نهايت مي بينم كه بر اث��ر اين زنجيره »ابري« 
شكل مي گيرد كه نگران كننده است. كار مديريت 
چيست؟ اينكه مانع شكل گيري اين ابر شود. اكنون 
ما بايد با همه صحبت كنيم تا اين موضوع جا بيفتد 
كه دولت دارد برنامه ريزي مي كند كه مردم با كمبود 

مواجه نشوند. 
  در كجاي اين برنامه ريزي ايس�تاده ايد؟ به 
هر حال اكن�ون در جامعه نگراني هاي جدي 
نس�بت به افق تورم وج�وددارد. و مي بينيم 
كه ظاهرا س�خن دولتم�ردان چندان كارگر 

نيفتاده است.
اكنون به مصاحبه هايي كه اين روزها وزيران صنعت، 
معدن، تجارت و كشاورزي و... انجام داده اند توجه 
كنيد. اغلب مسووالن مصاحبه كرده وگفته اند كه 
ما به اندازه كافي كاالي اساسي دپو كرده ايم كه در 
اين ايام مشكل نداشته باشيم. اكنون بايد بگويم كه 
با توجه اطالعات گمرك ك��ه بنده در اختيار دارم، 
تاكيد مي كنم اين اطالعات درست است . البته اين 
در شرايطي است كه تقاضا طبيعي باشد ولي اگر از 
مدل طبيعي خارج شود ديگر وارد شرايط ديگري 

مي شويم و.... 
  برسيم به بحث ماليات. اكنون چندين سال 
است كه طرح جامع مالياتي اجرا شده است. 
طرحي كه هدف آن عادالن�ه كردن و كارآمد 
ك�ردن نظ�ام ماليات�ي در ايران ب�ود. اكنون 
مي بينيم كه با گذر چند س�ال از آغاز اجراي 
آن ن�ه نظام ماليات�ي را كارآمد و ن�ه عادالنه 

كرده است. 
اين البته قضاوت شما است و لزوما درست نيست. 

  ب�ه هرح�ال درآم�د مالياتي قادر نيس�ت 
هزينه ه�اي بودجه را تامين كند و ما ش�اهد 
اعتراضات ش�ديد اصن�اف وتوليدكنندگان 
هس�تيم. هنوز اعداد 50 هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي براي كش�ور و اعط�اي معافيت 
مالياتي به 40 درصد GDP به گوش مي رسد. 

ابتدا بايد بگويم كه عدد 50 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي را تاييد نمي كنم. اكنون وضعيت به گونه اي 
ش��ده كه برخي افراد مدام عدد فرار مالياتي را باال 
مي برند در حالي كه اينچنين نيست. حدود يك ماه 
پيش يكي از خبرنگاران گفته بود فرار مالياتي به 40 
هزار ميليارد تومان رسيده اكنون نمي دانم چطور باز 

10 هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
   اي�ن عددي اس�ت ك�ه چون دقي�ق اعالم 
نمي ش�ود، درباره آن اتفاق نظر وجود ندارد. 
عدد باالتر از اين را هم از نماينده هاي مجلس 
شنيده ايم. ولي به هر حال عدد دقيق نزد شما 

هست. بفرماييد فرار مالياتي چقدر است؟
برآورد همكاران م��ا معادل 25 هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي اس��ت. سوال من اين است كه مگر 25 
هزار ميليارد عدد كوچكي است؟ به نظرم با مطرح 
شدن آنچه درباره مسائل مربوط به 3000 ميليارد 
تومان مطرح شد، اندكي اعداد درشت براي ما عادي 
شده است، در حالي كه 25 هزار ميليارد تومان هم 
عدد قابل توجهي است. حاال فارغ از مباحث مربوط 
به مقدار فرار مالياتي، بايد بگويم كه يكي از اهداف 
مهم طرح جام��ع مالياتي اين بوده اس��ت كه عدد 
فرار مالياتي را كوچك كند. با اين حال اين طرح به 
تنهايي قادر به انجام چنين كاري نيست. به همين 
دليل ه��م وزارت امور اقتص��ادي و دارايي موضوع 
صندوق هاي مكانيزه را مطرح كرد كه خوشبختانه 
اكنون قانون آن هم در آس��تانه نهايي شدن است. 
بنابراين ما اگر بتوانيم نظام جامع مالياتي را متحول، 
الكترونيكي و هوش��مند كنيم توانسته ايم با بخش 

بزرگي از فرارهاي مالياتي مقابله كنيم.
  اين »بايد بتوانيم«، در چه پروسه اي است؟ 
چون اكنون سال هاست كه قرار است با اجراي 

انواع طرح ها با آن مبارزه شود. 
من كه نمي توانم درب��اره عملكرد ديگران صحبت 
كنم. كساني كه نيس��تند اكنون حق دفاع ندارند و 
من نمي توانم درباره آن اظهارنظر كنم. ولي من به 
دنبال آن هستم كه با جديت آن را پيگيري كرده و 
تا زماني كه من اينجا در وزارت اقتصاد هس��تم اين 

موضوع را به نتيجه برسانم.
  لطفا زماني به ما ارايه دهيد، با حضور شما كي 

مي توانيم نتيجه كار را ببينيم؟

برنامه من اين اس��ت كه ان ش��اء اهلل تا پايان دولت 
دوازدهم به معن��اي واقعي كلمه نظ��ام مالياتي را 
الكترونيكي كني��م. خودتان بهتر مي دانيد اين كار 
ممكن اس��ت با موانع بيروني مواجه شود. موضوع 
فقط خواست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست 
ك��ه اراده كنن��د و كاري انجام ش��ود. خيلي موانع 
ممكن است وجود داشته باش��د ولي به هر حال به 
شما مي گويم كه اين اراده و برنامه آن هم وجود دارد 

و اجرا خواهد شد.
ما در حال حاضر مراح��ل الزم را طي مي كنيم كه 
فرار و اجتناب مالياتي را به حداقل برس��انيم. اتفاقا 
صبح امروز و قبل از حضور ش��ما براي مصاحبه ما، 
جلسه اي براي بررسي راه هاي انسداد فرار مالياتي 
داشتيم كه در آن وضعيت موجود و راه هاي پيشرو 
بررسي شد. اكنون مي دانيم كه قوانين بايد اصالح 
شود. برخي از منافذ فرار، توسط فرصت هاي قانوني 
ايجاد شده است كه فرد از آن استفاده مي كند و بايد 

آنها را مسدود كنيم.
  آقاي دكتر درباره افزايش پايه هاي مالياتي 
دقيقا به كجا رسيديد؟ مطالبه افزايش پايه ها 
براي افزايش درآمد از ظرفيت مالياتي موجود 
دانه درش�ت ها اكنون مدت هاست كه مطرح 

است.
درباره افزايش پايه مالياتي هم بايد بگويم كه اكنون 
دو قانون در آس��تانه نهايي شدن داريم. يكي همان 
قانون صندوق هاي مكانيزه اس��ت ك��ه دارد نهايي 
مي شود. شوراي نگهبان ايرادات آن را مطرح كرده 
و كميسيون اقتصادي مجلس هم آن را اعمال كرده 
است و ان شاهلل به زودي اجرا مي شود. يكي ديگر هم 
قانون ارزش افزوده بوده است كه اين قانون آزمايشي 
ب��وده و در رفت و آمد دولت و مجلس اصالح ش��ده 
اس��ت و اكنون در حال طي ش��دن آخرين مراحل 
براي ارايه شدن به صحن مجلس است. در كنار آن 
بايد بگويم ك��ه تكميل اليحه جامعي هم در برنامه 
داريم كه ان ش��اهلل تا پايان خرداد اليحه آن را براي 
دولت بفرستيم. در آن اليحه مباحث ماليات بر سود 

دارايي ها هم در نظر گرفته شده است.
  درباره ماليات بر س�ود بانك�ي هم برنامه اي 

داريد؟
براي همه اين موارد برنامه ريزي ش��ده اس��ت كه 
ترجي��ح مي دهم فعال به جزيي��ات آن ورود نكنم و 
اينكه بايد نهايي ش��ود و بعد درباره آن بحث شود. 
ممكن اس��ت طرح اين موضوعات قبل از به نتيجه 
رسيدن آن اثر اجتماعي داش��ته باشد. با اين حال 
بگذاريد سخنانم را اينطور تكميل كنم كه ما برنامه  
داريم تا پايان خرداد اي��ن اليحه را نهايي كنيم كه 
در آن پايه هاي مالياتي جديد شناس��ايي شده و ما 
بنا نداريم نرخ پايه هاي ماليات��ي را افزايش دهيم. 
حداقل اين موضوع در اين شرايط اقتصاد ايران جزو 

پيشنهادات وزارت اقتصاد نخواهد بود.
  به بحث واگذاري  شس�تا وارد شويم. اخيرا 
رييس جمه�وري ب�ه بحث واگ�ذاري رايگان 
ش�ركت هاي زيرمجموعه شس�تا ورود كرده 
است. س�ازمان خصوصي سازي چه برنامه اي 

براي آن دارد؟ در دستور كار قرار دارد؟
به وزارت اقتصاد تكليفي در اين باره محول نش��ده 

است.
  يعني واگذاري را كجا انجام مي دهد؟

شس��تا را باي��د س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي در 
زيرمجموعه وزارت كار واگذار  كند .

  برسيم به اموال دولتي. شما عدد 7000 هزار 
ميليارد تومان را براي آن اعالم كرديد كه گفته 
مي شود اين عدد تصحيح شده و در اصل 5000 

هزار ميليار تومان است. ضمن اينكه بخشي 
از آنها هم اموال غير قابل استفاده مثل مراتع 
هستند. به نظر اين عدد بيشتر براي دلگرمي 
گفته مي شود كه يعني آنقدر هم اوضاع دولت 

بد نيست.
آخرين عددي كه ما به آن رسيده ايم، خيلي بيشتر 
از اين حرف هاس��ت. و البته بحث مهم اين است كه 
همه دارايي هاي دولت را نمي توان اهرم يا نقد كرد. 
دراين دارايي ها ساختمان مجلس شوراي اسالمي 
هم قرار دارد همچنين ساختمان رياست جمهوري 
همچنين وضعيت��ي دارد. ما گفتيم حداقل اگر 20 
درصد از اين دارايي دولت نقد شود مي شود به اندازه 
حجم نقدينگي. برعكس آنچه گفتيد طبق آخرين 
اخباري كه شنيدم حجم دارايي هاي دولت معادل 
هفت برابر نقدينگي در كشور است. يعني اين عدد 

از 7000 هزار ميليارد تومان بيشتر است. 
  بخشي از اين عدد شامل مراتع است، چگونه 

مي توان روي آن حساب كرد؟ 
طبق بررسي هاي ما بخش بزرگي از اموال دولتي به 
آن دسته از دارايي هاي دولت تعلق دارد كه مي تواند 

اهرم سرمايه گذاري قرار گيرد. 
  نكت�ه بس�يار نگران كننده اس�ت كه براي 
واگذاري اين منابع خرج در بودجه لحاظ شده 
است، اموالي كه بايد مورد استفاده آيندگان 

قرار گيرد حيف و ميل نمي شود؟
نه من اينطور فك��ر نمي كنم اگر قرار باش��د منابع 
آنها صرف طرح هاي عمراني ش��ود، براي آيندگان 
خواهد ماند. وقتي بخواهيم از منابع آن دارايي براي 
ساختن يك دارايي ديگر اس��تفاده كنيم به معني 

حيف و ميل نيست. 
 ما اكنون در حال س��اختن سدي هستيم كه چند 
سال پش��ت خط قرار گرفته اس��ت. ما در كشوري 
زندگي مي كنيم كه از نظر منابع آبي شرايط خاصي 
دارد. حاال فرض كنيد كه س��د ساخته بشود و آب 
مورد نياز مردم مناطق مختلف تنظيم ش��ود و آب 
در مزرعه جريان يابد و عملكرد درهكتار ما افزايش 

يابد. اين بهتر است يا دارايي راكد مانده؟
  اي�ن در صورت�ي اس�ت ك�ه واقع�ا صرف 
پروژه هاي عمراني شود. قطعيتي وجود دارد 
كه منابع دارايي ها در بودجه صرف امور جاري 

نشود؟
 اين سياستي است كه دولت اتخاذ كرده است و قرار 
است منابع واگذاري ها در مسير درست به كار رود.

  به عنوان سوال آخر. آقاي وزير، هر از گاهي 
صداي اقتصاددانان بلند مي شود و اين گاليه 
را مط�رح مي كنند ك�ه چرا دول�ت و در راس 
آنها سياس�ت گذاران اعم از سياست گذاران 
پولي و مالي در تصميم گيري هاي خود به نظر 
كارشناسي آنها وقعي نمي نهد. چه برنامه هايي 
براي به كار گفتن ظرفيت فكري انديشمندان 

اين حوزه داريد؟
م��ا در وزارت اقتص��اد ب��راي اينك��ه مش��اركت 
صاحب نظران را داش��ته باش��يم معادل 10 هسته 
انديش��ه ورزي تش��كيل داده ايم كه در آن نظر نظر 
مع��ادل 200 صاحب نظر حض��ور دارد و ما در امور 
مختلف نظر آنها را جويا مي شويم. ما با اين هسته ها 
به صورت مرتب ش��وراي عالي تش��كيل مي دهيم. 
بنابراين وزارت اقتص��اد در جلب نظر اقتصاددانان 

پيشگام است.
   ظرفيتي ك�ه درباره آن صحب�ت مي كنيد 
دقيقا متشكل از چه گروه هايي هستند؟ به هر 
حال دو طيف اقتصاددان هستند كه هميشه 
منتقدند، صداي بلندي دارند، مخاطب دارند 

و نس�بت به اينكه دول�ت نظر آنه�ا را به كار 
نمي بندد گاليه دارن�د. از طيف اقتصاددانان 
بازار آقاي بهكيش، غني نژاد و... را داريم و از 
نهادگرايان فرشاد مومني، عباس شاكري و...

انتظار مي رفت اين افراد در هسته هاي انديشه ورزي 
شما جاي داشته باشند ولي اين نقد به شما مي شود 
كه عمدتا دانشجويان و كارشناسان خود را در اين 

هسته ها به كار بستيد.
به نظر من اين نقد درست نيست. اين يك ادعاست. 
از اين 200 نفر كه اكنون درهس��ته ها هستند من 
شايد 150 نفر آنها را اساسا نشناسم. فكر مي كنيد 
ما اين افراد را چطور انتخاب كرديم؟ ما به دانشگاه ها 
نامه نوش��تيم و گفتيم ما در اين ده موضوع هسته 
انديشه ورزي داريم و متناسب با موضوعات، افراد و 
اساتيدي متناظر را به ما معرفي كنيد. دانشگاه هاي 
ته��ران، ش��هيد بهش��تي، تربيت م��درس، عالمه 
طباطبايي، الزهرا و دانشگاه هاي آزاد طرف مكاتبه 
ما بودند. افرادي هم كه به ما معرفي ش��دند توسط 
دانشگاه ها به ما اعالم شدند و اتفاقا حاال كه از دكتر 
شاكري اس��م برديد بگذاريد بگويم كه ايشان ابتدا 
عضو هس��ته اقتصاد كالن بود ولي به دليل شرايط 
جسمي خودش حاضر نشد. اتفاقا رابطه ما با ايشان 

بسيار خوب است.
اين موضوع را هم اضافه كنيم. ما فقط به دانشگاه ها 
تكيه نكرديم، ما به فعاالن اتاق اصناف، اتاق بازرگاني 
و... هم نامه زديم و گفتيم براي هسته هاي ما افرادي 
را معرفي كنند. ما از ظرفيت مجلس هم اس��تفاده 
كرديم و به كميسيون هاي مجلس نيز مراجعه كرده 
و از آنها خواس��تيم كه در هر بخش ب��ه ما نماينده 
مجلس معرفي كنند. بنابراين اين طور نبوده كه ما 

به سليقه و با انتخاب شخصي اقدام كنيد.
  پ�س اعت�راض اقتصاددانان از كجا ناش�ي 
مي شود؟ به هر حال انتظار مي رفت چهره هاي 

برجسته درهسته ها حضور داشته باشند.
تاكيد مي كنم كه در اصل اين ادعا درست نيست و 
البته اخيرا هم من با چنين اعتراضي مواجه نشده ام. 
ما تمام تالش��مان را كرديم ك��ه از ظرفيت فكري 
موجود در جامعه علمي كشور براي تصميم گيري 

درباره موضوعات استفاده كنيم.
بگذاريد به س��ابقه كاري خ��ودم برگردم زماني كه 
م��ن در س��ازمان برنامه، رييس مرك��ز پژوهش ها 
بودم، همان 40 نفر از دوس��تاني ك��ه نامه معروف 
اقتصاددان رانوشتند من جلس��ه گذاشتم و آنها را 
دعوت كردم و در جلسه اي با حضور رييس سازمان 
برنامه و بودجه حاضر ش��دند. در آن جلس��ه اعالم 
شد بايد معاون هاي سازمان حاضر باشند و سخنان 
اقتصاددانان را بش��نوند. بار ديگر عرض مي كنم به 
دنبال آن هستم كه از نظر اقتصاددان فارغ از گرايش 
سياس��ي و نحله هاي فكري )اقتصادي( آنان بهره 
ببرم. بله البته طبيعتا ممكن اس��ت من بازارگرايي 
افراطي يا دولت گرايي افراطي را قبول نداشته باشم 
ولي هيچ منعي نمي بينم كه براي اداره مملكت در 

اين شرايط از نظر همه استفاده كنيم.
اين گوي و اين ميدان. هس��ته هاي انديش��ه ورزي 
تشكيل شده و هر يك از اقتصادداناني كه تمايل به 
همكاري دارند كافي است اعالم كنند. اكنون دكتر 
ميراب، دستيار وزير در هس��ته هاي انديشه ورزي 
هس��تند و وي اختيار دارند كه بدون كسب اجازه و 
پرس��ش از بنده صاحب نظران را به جلسات دعوت 
كند. تاكنون هر يك از افرادي كه به من اعالم كردند 
در حوزه هاي مختلف نظري دارند كه تمايل دارند 
مطرح شود، به آنها گفته ام كه شرايط براي استفاده 

از حضور آنها مهياست و بسم اهلل... 
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 كاهش صادرات خودرو
و محصوالت پتروشيمي در سال 97 
ريي��س كل گمرك با بيان اينك��ه تراز تجاري 
سال 97 بالغ بر 1.7 ميليارد دالر مثبت است، 
اظهار كرد كه در تحريم هاي اخير گروه خودرو، 
پتروشيمي، ميعانات نفت و گاز كه جزو اقالم 
صادرات غيرنفتي هس��تند، م��ورد توجه قرار 
گرفتند و در بهمن و اس��فند ماه سال 97 اين 
گروه ها، صادرات شان كاهشي شد كه علت آن 
به دليل احتياط كشورها در خريد از ايران براي 

فرار از مجازات تحريمي امريكا بوده است.
مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك و معاون 
وزير اقتصاد درب��اره وضعيت تجارت خارجي 
سال گذش��ته اظهار كرد: تراز تجارت خارجي 
در س��ال 97 بالغ بر 1.7 ميلي��ارد دالر مثبت 
بوده و در اين مدت 44.3 ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتي وجود داشت كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 5.6 درصد كاهش يافته است.
ريي��س كل گم��رك ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه 
بدخواه��ان كش��ور ب��ه دنب��ال صفر ش��دن 
صادرات و دس��ت اندازي در اين امر هس��تند 
ك��ه كورخوانده اند، به وضعيت واردات س��ال 
97 پرداخت و عنوان كرد: در اين مدت 42.6 
ميليارد دالر كاال به كشور وارد شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 21.7 درصد كاهش 
دارد. عمده كاهش كااله��اي وارداتي مربوط 
به گ��روه كاالهايي مصرف��ي و لوكس بوده كه 
با مصوبه هيات وزي��ران 1339 قلم از واردات 

منع شدند.
معاون وزير اقتصاد ب��ه تركيب وزني كاالهاي 
واردات��ي پرداخت و گفت: عم��ده اين كاالها 
مربوط به كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي بود 
كه در بنگاه هاي توليدي قابل اس��تفاده است 
و 15 درصد نيز مصرفي بوده ش��امل كاالهاي 
اساسي، كنجاله سويا و ديگر نهاده هاي دامي 

بوده كه خود در توليد نقش دارند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه غير از شرايط 
تحريم كه روي صادرات اثر گذاشته آيا مباحث 
داخلي وجود دارد كه بت��وان با حل آنها رونق 
صادرات غيرنفتي را ش��اهد ب��ود، عنوان كرد: 
عمده كاه��ش صادرات ناش��ي از تحريم هاي 
بيروني است. با وجود اين معتقدم در صورتي 
كه بتواني��م مديريت بهت��ر و هماهنگي بين 
دستگاه ها را افزايش دهيم مي توان آثار تحريم 
را به حداقل رس��اند و بهتر از آن چه كه وجود 

دارد، تجارت خارجي را مديريت كرد.
ميراش��رفي با بيان اينكه در بحث تحريم چند 
صنعت و گروه كااليي هدف قرار گرفت، تصريح 
كرد: خودرو، پتروش��يمي، ميعانات نفت و گاز 
كه جزو اقالم صادرات غيرنفتي هستند، مورد 
توجه قرار گرفتند و در بهمن و اسفند ماه سال 
97 اين گروه ها، صادرات شان كاهشي شد كه 
علت آن به دليل احتياط كش��ورها در خريد از 
ايران براي ف��رار از مج��ازات تحريمي امريكا 

بوده است.
وي اضافه كرد: گفته مي ش��ود تيم 400 نفره 
براي تحريم هاي ايران تشكيل شده و گاهي با 
شركت ها و افراد تماس گرفته و تهديد مي كنند 
كه از ايران خريد نكنند. هيچ كشوري به اندازه 
ايران در جنگ اقتصادي قرار ندارد كه در نوع 

خود كم نظير است.
معاون وزي��ر اقتصاد به جهت گي��ري تجارت 
خارج��ي اي��ران اش��اره ك��رد و اف��زود: اين 
جهت گيري به سمت كشورهاي شرق آسيا و 
به خصوص همسايگان است. طبق آمار تجارت 
خارجي سال گذشته 5 شريك عمده صادراتي 
ما به ترتيب چين با 9.3 ميليارد دالر، عراق با 
8.9 ميليارد دالر، امارات با 5.9 ميليارد دالر، 
افغانس��تان 2.9  ميليارد دالر و كره جنوبي با 

2.5 ميليارد دالر هستند.
رييس كل گمرك ادام��ه داد: قطعا مي توان از 
پتانسيل كشورهاي همس��ايه در جهت رونق 

بيشتر صادرات استفاده كرد.
وي با اش��اره ب��ه نام گ��ذاري س��ال 98 كه با 
حساسيت به نام »رونق توليد« ثبت شده است 
از رويكرد و سياست هاي گمرك براي حمايت 
از توليد كنن��دگان پرداخت و اظه��ار كرد: در 
كل اس��تان ها توليدكنندگاني كه در راستاي 
پروان��ه بهره برداري ص��ادرات و واردات بدون 
تخلف فعاليت كنند، تحت عنوان فعاالن مجاز 

)ABO( تسهيالت ويژه مي دهيم.
ميراشرفي از ارايه 8 پيشنهاد به منظور تسهيل 
و تسريع در امر صادرات و به ويژه واردات كاال به 
رييس جمهور خبر داد و يادآور شد: 8 مورد از 
سوي وزير اقتصاد پيشنهاد شده كه در صورت 
موافقت مانع از رسوب كاال و همچنين منجر به 

تسريع در ترخيص كاال از گمركات مي شود.
به گفته معاون وزير اقتصاد، عمده اين پيشنهاد 
به ترتيب مربوط به موضوع ثبت سفارش، امور 
بانكي و گمركي اس��ت. در مورد ثبت سفارش 
مباحثي مانند مهل��ت ورود كاال و نيز تطبيق 
ش��رح كاال با ثبت سفارش اس��ت، اگر نياز به 
اصالح جزيي باشد بدون تغيير بتوان اين كار را 
انجام داد. در حال حاضر بر اساس مقررات بايد 
شرح كاال و ثبت سفارش يكي باشد.در بخش 
بانك نيز اگر ريال واردات تامين شده و منتظر 
ارز باشد چنانچه كاال به گمرك برسد امكان و 
اجازه ترخيص آن از گمرك فراهم ش��ود تا از 

رسوب كاال جلوگيري به عمل ايد.
ميراش��رفي يادآور ش��د: همچنين با توجه به 
آنكه گمرك مكلف اس��ت طبق مقررات تمام 
كاالي افرادي ي��ا بنگاه هايي كه بدهي قطعي 
شده دارند را توقيف كند پيشنهاد كرديم فقط 
به اندازه مي��زان بدهي، كاال در گمرك توقيف 
ش��ود و مابقي كاالها ترخيص شده و از رسوب 

آن جلوگيري به عمل  آيد.

    ما در حال حاضر مراحل الزم را طي مي كنيم كه فرار و اجتناب مالياتي را به حداقل برسانيم. اتفاقا ساعتي قبل از انجام اين مصاحبه، جلسه اي براي 
بررسي راه هاي انسداد فرار مالياتي داشتيم كه در آن وضعيت موجود و راه هاي پيشرو بررسي شد. اكنون مي دانيم كه قوانين بايد اصالح شود. برخي 

از منافذ فرار، توسط فرصت هاي قانوني ايجاد شده است كه فرد از آن استفاده مي كند و بايد آنها را مسدود كنيم.
    درباره افزايش پايه مالياتي هم بايد بگويم كه اكنون دو قانون در آستانه نهايي شدن داريم. يكي همان قانون صندوق هاي مكانيزه است كه دارد 
نهايي مي شود. شوراي نگهبان ايرادات آن را مطرح كرده و كميسيون اقتصادي مجلس هم آن را اعمال كرده است و ان شاهلل به زودي اجرا مي شود. 
يكي ديگر هم قانون ارزش افزوده بوده است كه اين قانون آزمايشي بوده و در رفت و آمد دولت و مجلس اصالح شده است و اكنون در حال طي شدن 
آخرين مراحل براي ارايه شدن به صحن مجلس است. در كنار آن بايد بگويم كه تكميل اليحه جامعي هم در برنامه داريم كه ان شاهلل تا پايان خرداد 

اليحه آن را براي دولت بفرستيم. در آن اليحه مباحث ماليات بر سود دارايي ها هم در نظر گرفته شده است.
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بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از نخستين وعده هاي رييس كل بانك مركزي در سال 98 گزارش مي دهد 

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

 دشمنان براي به هم ريختن بازار ارز در سال جديد برنامه داشتند كه خنثي شد

ثبات نرخ ارز و باز كردن كانال نر خ سود

ثبات اقتصادي، پيش شرط آرامش در بازار طال

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ كنوني ارز در 
بازار واقعي نيست، گفت: روز شنبه۱۰ برابر ارزي كه به 
مردم در صرافي ه��اي بانكي به قيمت ۱32۰۰ تومان 
فروخته ش��ده، ارز از مردم به قيم��ت ۱3۱۰۰تومان 
خريداري كردي��م كه اختالف قيم��ت ۱۰۰ توماني 
داشته است. اين در حالي است كه در بازار قيمت دالر را 
۱36۰۰ تومان اعالم شده بود.. اين آمارها نشان مي دهد 
كه تنها جوسازي سايت ها و دالالن است كه مي خواهد 
ن��رخ را باال ببرند و اقتصاد و بازار عمال مي تواند كاهش 

نرخ هاي ارز را تجربه كند. 
به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي در ديدار نوروزي 
با اصحاب رسانه با بيان اينكه سال ۹۷ سالي سخت و 
استثنايي بود و دشمن به اقتصاد كشور فشار زيادي وارد 
كرد، اظهار داشت: خوشحالم كه خدا اين توفيق را به 
من و همكارانم داد كه بتوانيم جلوي به هم ريختگي در 
اقتصاد را بگيريم، البته مي دانم كه فشارهاي معيشتي 
به مردم و به خصوص طبقات پايين و متوسط به دليل 
افزايش نرخ ارز و رانت خواري هايي كه برخي در توزيع 

كاالهاي اساسي انجام دادند، وارد شد.

    چند اقدام براي به هم ريختن بازار ارز 
وي با بيان اينكه چند اقدام مختلف براي به هم ريختن 
بازار ارز در هفته هاي اخير انجام دادند تا بازار را با نوسان 
و التهاب و رشد شديد قيمت ها مواجه كنند، اما موفق 
نشدند گفت: گزارش هاي محرمانه برخي كشورهاي 
همسايه نشان مي دهد عده اي مي خواستند در نوروز 
۹۸ بازار ارز را به هم بريزند، خوش��بختانه ب��ازار ارز را 
كنترل كرده و اجازه دخالت دالالن در بازار را نداديم، 
اين در شرايطي است كه اكنون قيمت ارز در بازار واقعي 
نيس��ت و مي تواند بيش از اين كاهش يابد. دشمنان 
برنامه هايي را براي به هم ريختن بازار در سال ۹۸ تدارك 
ديده بودند، ما نيز برنامه هايي براي مقابله داريم و علت 
اينكه اطالع رساني نمي كنيم اين است كه اگر روش ها 
را اعالم كنيم، دشمن سوءاستفاده مي كند. وي تصريح 
كرد: اميدوارم نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان پايين تر بيايد اما 
من هيچ وقت نگفته ام نرخ دالر ۱۱ هزار تومان مي شود 
و البته اصاًل ن��رخ اعالم نك��رده و هيچ وقت هم اعالم 
نمي كنم. اما مي توان اميدوار بود كه نرخ ارز كاهش يابد. 

    سياست بازار باز
وي تاكيد كرد: اقدام مهمي كه امس��ال حتما اجرا 
خواهيم كرد سياس��ت هاي بازار باز است يعني نرخ 
سود را در كانالي تعيين كنيم و اجازه دهيم بانك ها 
در آن كان��ال نرخ س��ود را تنظيم كنن��د و مقررات 
جديدي ب��راي اضافه برداش��ت بانك ه��ا خواهيم 
گذاش��ت كه ان ش��اء اهلل اين اقدام در اولين دستور 
شوراي پول و اعتبار قرار دارد كه در صورت تصويب 

شدن عملياتي خواهيم كرد.

     رشد نقدينگي حاصل سود سپرده ها
وي در خص��وص نقدينگي خاطرنش��ان كرد: عده اي 
مي گويند كه نقدينگي سرگردان داريم اما سوالم اين 
است كه نقدينگي سرگردان كجاست، چرا كه نقدينگي 
بيشتر در سپرده هاي بانكي، دارايي بانك ها و شركت ها 
حضور دارد اما پولي كه بايد در گردش باشد و اقتصاد و 
بازار و توليد را حمايت كند در حد مورد انتظار نيست. 

در ايران رش��د نقدينگي عمدتا از سود سپرده حاصل 
مي ش��ود، و مثال پرداخت ميانگين سود 2۰ درصدي 
به س��پرده ها عمال باعث رشد نقدينگي مي شود. پس 
اعداد و ارقامي كه براي نقدينگي اعالم مي شود، بيشتر 
به صورت الكترونيكي در حساب ها جابه جا مي شود و 
نمي توان گفت كه پول جديد به بازار تزريق مي ش��ود 
و رشد نقدينگي ناش��ي از سود س��پرده ها است. اگر 
مي خواهيم نقدينگي آزاد شود بايد دارايي هاي بانك ها 
فروخته شود و بنگاه داري بانك ها كاهش يابد كه طور 

جدي به دنبال آن هستيم كه حتمًا اتفاق بيفتد.
 وي افزود: براين اساس، بايد تالش كرد كه ضمن كاهش 
ميانگين سود س��پرده ها و هزينه هاي موجود بانك ها، 
اضافه برداشت بانك ها كاهش يابد و در مقابل نقدينگي 
از محل پايه پولي به ش��كلي رشد كند كه باعث تزريق 
پول جديد به توليد و اقتصاد ش��ود و عامل رونق و رشد 
اقتصاد باشد. زيرا روش رشد فعلي نقدينگي باعث رشد 
توليد و رونق نمي شود.  وي ادامه داد: اينكه گفته مي شود 
نقدينگي بايد هدايت شود به سادگي امكان پذير نيست 
زيرا نقدينگي عمال در حساب سپرده هاي مردم، دارايي 
و ش��ركت داري بانك ها وساير شركت ها متمركز شده 
و گردش ندارد و لذا بايد مكانيزم مناسبي براي هدايت 

نقدينگي تعريف كرد كه باعث رشد توليد و رونق اقتصاد 
شود.  رييس كل بانك مركزي افزود: دارايي بانك ها بايد 
فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نكته اصلي آن 
است كه نقدينگي را نمي توان هدايت كرد و مثل مهمان 

به او گفت اينجا برو و آنجا برو.

    بانك هاي ناتراز و كاهش اضافه برداشت
به گفته همتي، بس��ياري از بانك هاي كش��ور ناتراز 
هستند كه در حال اصالح آنها هستيم و امسال برنامه 
جدي براي آنها داريم كه اضافه برداش��ت اين بانك ها 
كه ناترازي دارند، كاهش ياب��د. وي در مورد بازار پول 
و به ويژه بانك هاي ادغامي گفت: بايد اطالع رس��اني 
كامل انجام شود بانك هاي ناتراز زياد هستند كه براي 
همه آنها در سال ۹۸ برنامه داريم و در زمان خود اعالم 
خواهيم كرد، سعي مي كنيم بر اساس تجارب گذشته 
با احتياط و مديريت شده مسائل را پيش ببريم و اضافه 

برداشت هاي اين بانك ها را كاهش دهيم. 

    بازار متشكل ارزي تا پايان فروردين 
رييس كل بانك مرك��زي همچنين با اعالم عملياتي 
ش��دن بازار متش��كل ارزي تا پايان ماه گفت: اعضاي 

هيات مديره بازار متشكل ارزي روز شنبه مشخص شد 
و به زودي ثبت مي ش��ود و ان ش��اءاهلل تا پايان اين ماه 

عملياتي مي شود

   كنترل ارز و پول 
سال ۹۷ سالي س��خت و استثنايي براي اقتصاد ايران 
بود فشار اقتصادي در اين سال بسيار باال بود، ولي ثبات 
نسبي بازار در نيمه دوم يك موفقيت نسبي براي ما به 
شمار مي رود. اوايل تصدي رياست كل بانك مركزي به 
خاطر نگراني از شرايط بازار ارز تا سه ماه نگراني شديد 
داشتم و گاهي شب ها خواب به چشمانم نمي آمد. اما 
حاال بازار به ثبات رسيده و از اين بابت خوشحال هستم. 
همين ثبات نسبي كه در اقتصاد ايجاد شده بود حركت 
خوبي بود و به عنوان يك موفقيت از آن ياد مي كنيم، 
هرچند موفقيت نسبي است و موفقيت ما اين بود كه 

نگذاريم اوضاع خراب تر شود. 
همتي با اشاره به دو وظيفه بانك مركزي براي كنترل 
بازار ارز و پول و تورم تصريح كرد: با توجه به فشار دشمن 
نگراني زيادي در مورد بازار پول و ارز داش��تيم كه بايد 
سيس��تم ها را آماده و ذخاير ارزي را تقويت مي كرديم 
و دو تا س��ه ماه زمان الزم داشتيم تا تمهيدات الزم را 

براي كنترل بازار انجام دهيم كه خوش��بختانه نتيجه 
خوبي داشت.

    تمركز دشمنان بر بازار ارز و پول
همتي خاطرنش��ان كرد: تمركز دشمنان بر اين است 
كه بازار ارز و پول را به هم بزنند و در اين زمينه عده اي 
تحليل هايي شبيه اينكه ايران مانند ونزوئال مي شود ارايه 
مي كنند كه بطور صريح بيان مي كنم كه اين موضوع 
به هيچ وجه صحت ندارد و توانستيم جلوي فشارهاي 

دشمن را بگيريم.
وي ب��ا بيان اينكه بخش تجاري باي��د با بانك مركزي 
هماهنگ باش��د، گفت: زماني كه دشمن به ارز حمله 
مي كند نمي توانيم بگوييم ارز باي��د با بخش تجاري 
هماهنگ كند، چرا كه هدف دشمن نابود كردن ارزش 
پول ملي است در ش��رايط عادي بايد نرخ ارز را طوري 
در نظر بگيريم كه كار تجارت به خوبي پيش رود اما در 
شرايط فعلي اولويت ارز است چرا كه مستقيمًا با ارزش 
پول ملي و فشارهاي سياسي كه به كشور وارد مي شود 

ارتباط دارد.

  ب�ه نم�اد مقاوم�ت مل�ي در جه�ان تبديل 
مي شويم 

رييس كل بانك مركزي تاكيد ك��رد: اين اطمينان را 
مي دهم كه دشمنان نمي توانند موفق شوند و جمهوري 
اس��المي محكم به كار و راه خود ادامه خواهد داد، اما 
مش��كالتي در پيش داريم كه در اين ش��رايط محكم 
ايستادن و ادامه دادن قطعا ثمره شيرين تري خواهد 
داش��ت و اگر اين مرحله را طي كنيم وارد فاز جديدي 
مي شويم كه نمادي ملي در جهان خواهيم بود و مطمئن 

باشيد اين فاز اتفاق خواهد افتاد.
وي ادام��ه داد: عده اي معتقدند ك��ه رييس كل بانك 
مركزي نبايد زياد حرف بزند كه اين حرف درستي است 
اما اين براي زماني است كه شرايط طبيعي باشد اما وقتي 
همه فش��ارها بر بانك مركزي وارد مي شود نمي توان 

صحبت نكرد و بايد به مردم توضيح داد.

    سامان دادن سيستم بانكي
رييس كل بانك مرك��زي تاكيد ك��رد: بي نظمي در 
سيس��تم هاي بانكي مختلف داريم كه طي س��ال ها 
تراكم پيدا كرده و بانك مركزي بايد نسبت به همه آنها 
پاسخگو باشد و با وجود اينكه معتقدم رييس كل بانك 
مركزي نبايد صحبت كند اما خود را مقيد مي بينم كه در 
اين شرايط اطالع رساني هاي الزم را انجام دهم بنابراين 
پست هاي اينستاگرامي را جايگزين حرف زدن كرده ام 

تا فكر شده تر صحبت كنم.
وي افزود: من صحبتي كردم كه اگر مردم وارد خريد و 
فروش و داللي ارز نشوند، قيمت پايين مي آيد اما قسمت 
اول را حذف كردند و گفتند همتي گفته كه قيمت ارز 

پايين خواهد آمد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه معتقدم نرخ هاي 
فعلي ارز واقعي نيست اما به خودم هم اجازه نمي دهم كه 
بگويم چه نرخي واقعي است، گفت: هدف ما ايجاد ثبات 
در بازار ارز است و معتقديم كه ثبات مهم تر از نرخ است، 
فعاالن اقتصادي بايد در شرايط ثبات بتوانند برنامه ريزي 
كنند و اقتصاد نبايد هر روز در نوسان باشد، بنابراين به 
دليل حفظ ثبات اينها را مي پذيريم و مديريت مي كنيم 

اما مطمئن باشيد كه اين نرخ ها ماندگار نخواهد بود.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكشنبه ۱۸ فروردين ۹۸ بازار ارز و طال با روند افزايش 
قيمت همراه شد كه از عصر روز شنبه شروع شده بود و روز 
يكشنبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا را به ۱35۰۰ و 
نرخ يورو را به ۱54۰۰ تومان افزايش داد. همچنين سامانه 
سنا ميانگين نرخ ارز براي روز شنبه ۱۷ فروردين ۹۷ را براي 
دالر ۱3۰۷3، يورو ۱5۰۸4، پوند ۱۷243، درهم 36۷۰، 

لير تركيه 25۰۹ و يوآن 2۰۸6 تومان اعالم كرده است. 
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش 
دالر را با 3۰۰ تومان افزايش نسبت به روز شنبه ۱35۰۰ 
و يورو را ۱55۰۰ تومان اع��الم كردند و نرخ خريد دالر را 
۱34۰۰ و نرخ خريد يورو را ۱54۰۰ تومان ثبت كرده اند. 
نرخ دالر نقدي نيز در بازار با 2۰۰ تومان افزايش نسبت به 

روز شنبه به قيمت ۱3۷۰۰ تومان داد و ستد شد. 
براين اساس با اعالم نرخ اونس جهاني طال به قيمت ۱2۹2 
دالر، و افزايش نرخ دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و 
قيمت هر گرم طال ۱۸ عيار 43۷ هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار 
۱ ميليون ۸۹2 هزار، سكه گرمي ۹۰۰، ربع سكه ۱ ميليون و 
۷۰۰ هزار، نيم سكه 2 ميليون و 62۰ هزار، سكه طرح جديد 

4 ميليون و ۸4۰ هزار تومان داد و ستد شد. 

    ثبات اقتصادي، پيش شرط آرامش در بازار طال
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر مي گويد، مهم ترين 
پيش شرط براي ايجاد آرامش در بازار طال، بازگشت ثبات 
به اقتصاد كشور به ويژه حوزه ارز است و مادامي كه دولت 
در اين زمينه موفق عمل كند، مردم نيز ميلي براي تبديل 

سرمايه به مسكوكات طال ندارند.
آيت محمدولي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در سال 
۹۷ كسب و كار فعاالن صنعت طال و جواهر چنگي به دل 
نزد زيرا نوس��ان هاي شديدي در اقتصاد به وجود آمد كه 
ناشي از تالطم هاي ارزي بود. وي با ابراز اميدواري از اينكه 
در س��ال ۹۸ بازار طال نسبت به سال گذشته بهبود يابد و 

شرايط سال گذشته در بازار تكرار نشود، اظهار داشت: تحقق 
اين امر پيش شرط هايي دارد كه مهم ترين آن موفقيت 
سياست گذاران اقتصادي در مديريت اقتصاد و بازار است؛ 
اگر مديريتي كه در نيمه دوم پارسال اجرايي شد، تداوم 
بايد، مي توان به آينده اميدوار بود. محمدولي يادآور شد: 
در نيمه نخست پارسال شاهد تالطم هاي ارزي در كشور 
بوديم كه نوعي س��ردرگمي در همه بازارها از جمله طال، 
جواهر و سكه را رقم زد؛ تقاضا در بازار سكه و ارز تشديد شد 
و قيمت ها به صورت تصاعدي باال رفت. اين فعال صنفي 
اظهار داشت: هرچند كه مديران و تصميم گيران نيز در اين 
مدت دست روي دست نگذاشته بودند و تالش مي كردند 
كه بازارها را آرام كنند اما موفقيت آميز نبود؛ در هر حال در 
نيمه دوم سال تصميم هاي بهتري براي مديريت بازار ارز 
گرفته شد كه اثر خود را هم گذاشت و از التهابات كاسته 
ش��د. محمدولي با يادآوري اينكه شرايط التهابي در بازار 
در نيمه نخست پارسال سبب شد تا مردم به خريد طالي 
آبشده، خام و مسكوكات تمايل پيدا كنند، اظهار داشت: 
تقاضايي كه از مردم داريم، اين است كه براي سرمايه گذاري 
به حوزه هايي كه تخصص ندارن��د- به ويژه طالي خام و 

آبشده- ورود نكنند.

    مصنوعات طال بخريد
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با ابراز اميدواري به اينكه 
در سال ۹۸ داد و ستد بين فعاالن اقتصادي و اصناف از رونق 
بهتري برخوردار شود، به مردم توصيه كرد به جاي خريد 
طالي خام و آبشده، به مصنوعات طال روي بياورند تا اين 
صنعت نيز از شرايط ركودي خارج شود. محمدولي اظهار 
داشت: نگاه مردم بابت پرداخت »اجرت ساخت« بايد تغيير 
كند؛ نبايد اينگونه تصور شود كه اين اجرت پولي اضافي است 
كه طالسازان از مردم مي گيرند بلكه بايد اين نگاه را داشت 
كه طالي ساخته شده شناسنامه دار است و حتي اگر نيم 
درصد ايراد داشته باشد، خريدار مي تواند از طريق اتحاديه 

طال شكايت خود را پيگيري كند. وي افزود: اين در حالي 
است كه طالي آبشده فاقد هرگونه شناسنامه است و بررسي 
ميزان عيار و خلوص دقيق آن تخصص مي خواهد كه هر 
كس توان و مهارت آن را ندارد. وي اظهار داشت: اگر كسي 
طالي آبشده خريد و عيار آن پايين بود، مقصر آن صنعت 
طال و جواهر نيست بلكه ناشي از عدم آگاهي و داد و ستد با 

دالالن سرپايي است.

  منتظر اصالح ماليات بر ارزش افزوده طال هستيم
ريي��س اتحاديه ط��ال و جواهر ته��ران در ادامه ب��ا ابراز 
اميدواري از اينكه در س��ال ۹۸ اليحه اصالح ماليات بر 
ارزش افزوده به تصويب نهايي مجلس برسد، اظهار داشت: 
يكي از بندهاي اي��ن اليحه به ماليات ب��ر ارزش افزوده 
طال اختصاص دارد؛ در س��ال هاي گذشته اخذ ماليات 
۹درصدي از طال و جواهر اثر منفي بر اين صنعت گذاشته 
و سبب شده تا صنعت طال دچار ركود شود. محمدولي 
ادامه داد: سال گذشته اتحاديه طال رايزني هاي بسياري را 
با سازمان مالياتي و نمايندگان مجلس براي اصالح ماليات 
بر ارزش افزوده بخش طال داشت و در نهايت نظر اتحاديه 
مبني بر اينكه نباي��د از اصل طال ماليات بر ارزش افزوده 
گرفته شود، پذيرفته شد؛ اميدوار بوديم اليحه دولت در 
سال ۹۷ به صحن مجلس بيايد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده 
است. وي اظهار داشت: به تازگي نمايندگان مجلس وعده 
داده است كه در بهار امسال اين اليحه در صحن مجلس 

مطرح مي شود.

   استقبال از تسهيل واردات طالي خام 
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با استقبال از تصميم سال 
گذشته دولت براي تسهيل واردات طالي خام و شمش طال 
به كشور اظهار داشت: اينكه واردات شمش طال از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده معاف شود، تصميم درستي بود كه 
گرفته شد زيرا اگر مي خواهيم اين صنعت رونق يابد، بايد 

موانع كار را برطرف كنيم تا توان رقابت در بازارهاي جهاني 
را داشته باشيم.

محمدولي در عين حال افزود: با اين وجود واردات شمش 
طال از گمرك كمي زمانبر است و بين ۱۰ تا 2۰ روز طول 
مي كشد به همين دليل جلساتي را با وزارت صنعت و بانك 
مركزي داشته ايم و آنها قول داده اند كه در فروردين ماه 
موانع را رفع كنند. وي يكي از اين مشكالت را نگهداري 
ش��مش طال در گمرك دانس��ت و گفت: براي نمونه در 
گمرك فرودگاه بايد صندوق هاي ويژه اي براي نگهداري 
شمش طالي وارداتي تعبيه شود تا واردكنندگان با خيال 
راحت محموله هاي خ��ود را وارد كنند كه اميدواريم به 

زودي اين مشكل رفع شود.

     نرخ دالر در سه ماه نخست سال نوسان ندارد
همچنين يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس اعالم كرد: نرخ دالر در سه ماه ابتداي سال جديد 
نوس��ان و تغييري نخواهد داشت.به گزارش خانه ملت، 
محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در خصوص تاثير افزايش حقوق و دس��تمزد بر 
قيمت ارز در س��ال جديد، گفت: باتوجه به روالي كه در 
كش��ور ما از سال ۸۸ ايجاد ش��د، به دنبال اجراي قانون 

پرداخت هماهنگ حقوق و افزايش حقوق متناسب با نرخ 
تورم، افزايش قيمت تمام شده خدمات و كاال متناسب 
با افزايش س��طح حقوق ها رخ داد ام��ا اين افزايش اثري 
بر تراز ارزي و افزايش قيمت دالر نداش��ته اس��ت. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 
با اين حال امكان افزايش نرخ ارز به داليل مختلف يا عدم 
اجراي سياست هاي پولي و مالي در سال جديد با توجه 
به شرايط حاكم بر كشور وجود دارد، متاسفانه بسياري 
از كاالها با وجود عدم افزايش قميت تمام شده آن، براي 
مصرف كننده گران شده اند كه اين موضوع مي تواند تاثير 

غير مستقيم بر قيمت دالر داشته باشد.

  افزايش حقوق و دس�تمزد باعث افزايش نرخ 
ارز نمي شود

نماينده مردم تفرش، آش��تيان و فراهان در مجلس دهم 
تاكيد كرد: بنابراين با توجه به اينكه سال ها بر اساس رويه 
عادي در كشور، افزايش حقوق ها باعث افزايش قيمت دالر 
نمي شود؛ علت اين است كه افزايش حقوق و دستمزد دقيقا 
براي كاالهاي مصرفي داخلي و صادراتي است نه در رابطه با 
واردات، يعني تاثير مستقيم بر بحث واردات ندارد كه باعث 

افزايش نرخ ارز و دالر به عنوان واحد شناخته شده شود. 
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جمع آوري سهام خرد 
بانك هاي نظامي آغاز شد

گروه بانك و بيمه| كار جمع آوري سهام خرد چهار 
بانك و يك موسسه وابسته به نيروهاي مسلح از صبح 
روز يك شنبه آغاز شد تا زمينه براي ادغام آنها در بانك 

سپه فراهم شود.
به گزارش تعادل، ادغام بانك ه��اي انصار، قوامين، 
حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري كوثر 
بر اساس تصميم شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه 
از اسفند ماه پارسال كليد خورد و در نخستين گام قرار 
است آن بخش از س��هام آنها كه در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي غيروابسته به نيروهاي مسلح است، 
سهام خود را واگذار كنند. بر اساس اطالعيه هايي كه 
اين بانك ها و موسسات اسفندماه پارسال در سامانه 
كدال بورس منتشر كردند، فرآيند جمع آوري سهام 
خرد آنه��ا از ۱۸ فروردين آغاز مي ش��ود و به مدت 
3۰روز كاري ادامه دارد؛ بنابراين 2۹ ارديبهشت ماه 
اين مهلت پايان مي ياب��د. با توجه به اينكه نماد اين 
بانك ها و موسسات روي تابلوي بورس مسدود است، 
قيمت گذاري انجام ش��ده براي باز پس گيري سهام 

آنها بر اساس آخرين نرخ هر سهم انجام شده است.
با اين اوصاف بهاي هر سهم بانك انصار 2۰۸6 ريال، 
بانك قوامين يك هزار ريال و موسسه كوثر يك هزار 
ريال تعيين شده و قيمت خريد سهام بانك حكمت 
ايرانيان براي س��هامداران حقيقي يك هزار ريال و 
براي اشخاص حقوقي ۷۸۸ ريال يعني معادل ارزش 
اسمي آنها است. مهر اقتصاد نيز اعالم كرده است كه 
براي سهامداران حقيقي قيمت هر سهم را بر اساس 
ارزش تابلو »در زمان توقف نماد« يا ارزش اسمي هر 
كدام باالتر باشد مالك قرار مي دهد اما براي اشخاص 
حقوقي غيروابسته به نيروهاي مسلح به ارزش تابلو 

»در زمان توقف نماد« اقدام مي شود.
آنگونه كه از اطالعيه اين بانك ها و موسسات بر مي آيد، 
قرار است س��هام هاي خرد بانك حكمت ايرانيان را 
ش��ركت توس��عه فناوري و تجارت خريداري كند؛ 
سهام بانك مهر اقتصاد توسط شركت نگين ساحل 
رويال جمع آوري مي شود و شركت ايرانيان اطلس كار 

تجميع سهام بانك انصار را بر عهده دارد.
همچنين قرار است س��هام بانك قوامين را شركت 
حمل ونقل بين المللي خط صبا و سهام موسسه مالي 

كوثر را شركت عصر تجارت اقتصاد بخرد.
با پاي��ان يافتن مهلت فروش س��هام اين بانك هادر 
2۹ارديبهشت ماه، گام بعدي ادغام يعني انتقال سهام 

به بانك سپه كليد مي خورد. 
سهامداران حقيقي و حقوقي بانك ها و موسسه هاي 
مالي وابسته به نيروهاي مسلح مي بايست در مدت 
زماني تعيين شده پس از مراجعه به يكي از شركت هاي 
كارگزاري عضو شركت بورس اوراق بهادار تهران يا 
شعب منتخب بانك هاي مربوطه كه مرتبط با يكي 
از كارگزاران باش��د، با ارايه دستور فروش و تكميل 
فرم هاي مربوطه نس��بت به فروش سهام خود اقدام 
كنند. بر اساس تصميم كميته راهبردي ادغام، اگر 
سهامداران در مهلت تعيين شده نسبت به ارايه دستور 
فروش اقدام نكنند، مي توانند تا زمان ارزش گذاري 
سهام توسط گروه كارشناسان رسمي تامل كرده و 
بر اس��اس آن و به ترتيبي كه در آينده اعالم خواهد 
شد، نسبت به فروش س��هام خود اقدام كنند. با اين 
حال اي��ن بانك ها تضميني مبني ب��ر اينكه ارزش 
ذاتي تعيين شده در آينده بيشتر از ارزش قابل خريد 
شرايط كنوني باشد را به سهامداران خود نداده اند و از 
اين رو انتظار مي رود در اين مدت 3۰ روزه سهامداران 
براي واگذاري سهام خود به شركت هاي ياد شده به 

كارگزاري ها مراجعه كنند.

نرخ سامانه سنا مبناي وصول 
ماليات از خارجي ها 

بخشنامه سازمان مالياتي در خصوص محاسبه 
ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعالمي 
در سامانه سنا ابالغ شد. به گزارش ايِبنا، در ابالغيه 
سرپرست س��ازمان امور مالياتي خطاب به امور 
مالياتي ش��هر و اس��تان تهران و ادارات كل امور 
مالياتي با عنوان محاسبه ماليات اشخاص خارجي 
بر اساس نرخ ارز اعالمي در سامانه سنا آمده است: 
به منظور رفع ابهامات در خصوص اعمال مقررات 
مربوط به كسر و اعمال ماليات مبالغ پرداختي به 
اشخاص خارجي، بر اس��اس نرخ ارز اعالمي در 

سامانه سنا محاسبه مي شود.

جزييات محاسبه كارمزد 
بيمه نامه هاي ارزي

بيمه مرك��زي در بخش��نامه اي به مدي��ران عامل 
ش��ركت هاي بيم��ه، جزيي��ات محاس��به كارمزد 

بيمه نامه هاي ارزي را براي كارگزاران اعالم كرد.
به گزارش »تعادل«، مهرداد رضايي مديركل نظارت 
بر ش��بكه خدمات بيمه اي در تاريخ 2۸ اس��فندماه 
سال گذشته، بخشنامه اي را درباره تعيين و ميزان 
كارمزد پرداخت بابت بيمه نامه هايي كه حق بيمه 
آنها بطور ارزي دريافت مي شود، صادر كرده است. در 
اين بخشنامه آمده است: براساس مفاد ماده 2 آيين 
نامه كارمزد نمايندگي و داللي رسمي بيمه )شماره 
۸3( و مصوبه مورخ نهم ارديبهشت ماه ۱3۹۷ هيات 
عامل بيمه مركزي، »حق بيم��ه پرداختي« ماخذ 
محاسبه كارمزد پرداختي به كارگزاران رسمي بيمه 
و نمايندگان بيمه است. در ادامه اين بخشنامه آمده 
است: شركت هاي بيمه كارمزد بيمه نامه هايي كه 
بطور ارزي صادر و حق بيمه آنها به صورت ارز دريافت 
مي شود را با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ابالغي 
بانك مركزي در تاريخ 2۱ م��رداد ۱3۹۷ به صورت 
ارزي و با حفظ منش��أ ارز دريافتي از بيمه گذاران به 
حساب هاي ارزي نمايندگان و كارگزاران حواله كرده 
يا با نرخ »بازار ثانويه« به تاريخ روز واريز، محاسبه و به 
ايشان پرداخت كنند. مهرداد رضايي از مديران عامل 
شركت هاي بيمه اي خواسته است تا با توجه به اهميت 
موضوع، مراتب در قالب بخشنامه اي به تمامي شعب و 
مراكز صدور تابعه ابالغ و بر اجراي اين امر تاكيد شود

همچنين  رييس كل بانك مركزي سال 98 را سال تعيين كننده در عرصه اقتصادي خواند و از مديران عامل بانك ها خواست با اعطاي هدفمند تسهيالت، 
به رونق توليد كمك كنند.  عبدالناصر همتي در جمع مديران عامل واعضاي هيات مديره بانك ها و موسسه هاي اعتباري ضمن مرور شرايط كشور در 
سال گذشته، تاكيد كرد سال 97 با وجود فراز و نشيب هاي فراوان و توطئه دشمنان، هدف اصلي دشمن خنثي شد و به پايان رسيد كه نظام بانكي تاثير 
شاياني درآن داشت. همتي موضوع تمركز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستيابي به اهداف خود را يادآور شد وگفت: سال گذشته دشمن برنامه ريزي 
ويژه اي به منظور اخالل در بازار پول، ارز و نظام بانكي طراحي كرده بود كه در رسيدن به اهداف خود ناكام ماند.  رييس كل بانك مركزي كليت فعاليت 
نظام بانكي در سال گذش�ته را مناسب و مثبت ارزيابي كرد و گفت: انتظار مي رود نظام بانكي امسال با مديريت صحيح به ويژه در بحث رعايت سود 
بانكي و اضافه برداشت، بطورجدي دركنترل نقدينگي همراهي داشته باشد وبداند بانك مركزي دراين زمينه بطور جدي برخورد الزم راخواهد داشت.

برش
اولويت امسال نظام بانكي حمايت از رونق توليد است



در بازار

بين الملل

5 بازار سرمايه

»تعادل«فرصتهاوتهديدهايبورس98رابررسيميكند

مانور دالر و تورم در بازار سرمايه
گروه بورس| مسعود كريمي|

 برخي از صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه بازار سرمايه 
كشور نس��بت به س��اير بازار هاي مالي بازدهي حدود 
40درصدي را به س��رمايه گذاران خود بدهكار است. از 
همين رو، با توجه به اصالحات شديد قيمتي شركت هاي 
بورسي طي سال گذشته مش��اهده مي شود كه از نيمه 
اس��فند ماه 97 تا پايان معامالت روز يك شنبه شاخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران توانس��ته اس��ت با عبور از 
26كانال معادل 25 هزارو 482 واحد رشد )15.6 درصد 
افزايش(، رقم 188 هزار واحدي را به خود اختصاص دهد. 
در همين حال با توجه به اينكه رشد قيمتي دالر و در پي 
آن افزايش تورم در فضاي اقتصادي كش��ور قابل تصور 
است، افزايش قيمت سهام اغلب صنايع و شركت هاي 
بورسي دور از ذهن نخواهد بود. بنابراين، با در نظر گرفتن 
بهبود نسبي قيمت هاي جهاني و پيش بيني اثر گذاري 
مستقيم تغييرات دالري و تورمي در جريان معامالتي 
صنايع صادراتي كشور مي توان در انتظار بهبود عملكرد 
اين دس��ت از شركت ها در بازار س��هام بود. با اين حال، 
وزن قابل توجه اين دست از صنايع در كليت بازار سهام 
و تاثير گذاري آن  در ساير شركت هاي مرتبط مي تواند 
چشم اندازي ش��فاف و مثبتي را براي بورس 98 ترسيم 
كند. از س��ويي ديگر، در صورتي كه شاهد عدم ثبات در 
قوانين و تعيين زمان بندي مناسب آنها همانند بازگشت 
ماليات بر فروش س��هام به نيم درصد طي س��ال جاري 
باشيم و بي توجهي قانون گذار به اثرات سياست گذاري ها 
در بازار سهام را بطور مجدد در فضاي اقتصادي كشور طي 
سال جاري هم تجربه كنيم بطور قطع نمي توان انتظار 
بهبود عملكرد از شاخص هاي بورسي را داشت. گفتني 
اس��ت برخي از كارشناسان پرتفويي متشكل از صنايع 
كاموديتي محور را مناس��ب ارزياب��ي مي كنند و بر اين 
باورند كه ترجيحا بايد شركت هايي كه كاال  و محصوالت 
آنها به واسطه دولت قيمت گذاري مي شود در سال 98 

در اولويت هاي آخر قرار بگيرند. 

   انتظار بهبود وضعيت 98
در اي��ن ارتب��اط، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان در خصوص فرصت ها 
و تهديد هاي بورس 98 در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: با نگاهي به وضعيت بازار  هاي موازي بازار سرمايه 
مش��اهده مي ش��ود كه آداب س��رمايه گذاري در بازار 
بورس نسبت به س��اير بازار ها متفاوت است. از طرفي 
چس��بندگي قيمتي كه در بازار ها وجود دارد در بازار 
بورس ديده نمي شود. بر اساس چنين عاملي حتي اگر 
بازار بورس صعودي را به ثبت رس��انده باشد همزمان 

با نزول��ي كه پيدا مي كند از ميزان رش��د آن كاس��ته 
خواهد شد. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است 
در ساير بازار ها همانند بازار مسكن اين موضوع شرايط 
متفاوت تري دارد. به عبارتي هر اندازه كه بازار از نقدينگي 
و نقدشوندگي بيشتري برخوردار باشد اين مهم خود را 

بيشتر نمايان مي كند.
وي خاطرنشان كرد: آمار ها نشان مي دهد كه بازار بورس 
نسبت به ساير بازار ها رشد كمتري را به خود اختصاص 
داده و رش��دي كه صورت گرفته است بر مبناي رونق 
اقتصادي نيست. مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري 
توسعه آذربايجان با اشاره به اصل و اساس رشد بورس 
نيز تاكيد كرد: افزايش صورت گرفته در بازار س��هام بر 
مبناي رشد نرخ ارز بوده است. حامد ستاك ابراز داشت: 
انتظار مي رود بازار سرمايه نسبت به ساير بازار ها وضعيت 
مطلوبي را از لحاظ ميزان رشد در سال 98 تجربه كند. 
هر چند در بازار هاي مالي هيچ چيزي قابل پيش بيني 
نيست اما داده هاي آماري نشان مي دهد كه بازار سرمايه 

نسبت به ساير بازار  ها در زمينه رشد عقب تر است. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه در خص��وص تهديد هاي 
بازار س��رمايه در س��ال جاري نيز بيان كرد: با توجه به 
محدوديت  هايي كه به واس��طه تحريم در تامين مواد 
اوليه برخي از اقالم مواجه هستيم در صورتي كه نتوان 
محدوديت ها را از طريق دور زدن تحريم ها برطرف كرد 
ممكن است برخي از ش��ركت ها و صنايعي كه در بازار 
سرمايه نيازمند تامين مواد اوليه از خارج كشور و تبادل 
ارز با ساير كشور ها هستند دچار مشكل شوند. به گفته 
اين كارشناس بازار سرمايه تدبير مطلوب شركت ها و 
مسووالن در راس��تاي عبور از تحريم و برطرف كردن 
محدوديت ها از نكات قابل توجه جامعه سهامداري در 

شرايط فعلي است.

   كسب درآمد از كانال بورس
از سويي ديگر، علي پروين مدير تحليل كارگزاري پارس 
ايده بنيان با ترسيم چشم انداز بورس 98 در گفت وگو 
با »تعادل« بيان كرد: همچنان بازار سرمايه بين عموم 
م��ردم به صورت يك بازار فعال و ب��ازاري كه بتواند به 
افزايش نقدينگي معامله گران كمك شاياني كند، در 
نظر گرفته نمي شود. از طرفي، مردم عادي همچنان 
بازار ملك، طال، دالر و سكه را به عنوان بازاري پيشرو در 
نظر مي گيرند چرا كه بازار بورس به ميزاني كه بايد بين 
مردم عموميت پيدا نكرده است. وي در ادامه بررسي 
تهديد هاي بازار سهام نيز خاطرنشان كرد: بسياري از 
شركت ها نرخ هايي كه در نظر مي گيرند با نرخ هايي كه 
در هزينه توليد آنها وجود دارد متاسفانه مطابقتي ديده 

نمي شود. بنابراينچنين عاملي باعث مي شود كه سود 
شركت ها با كاهش همراه شود. به عنوان مثال، با توجه 
به اينكه صنعت خودرو افزايش نرخ گرفت اما نرخ هاي 
آنها نسبت به تورم افزايش چنداني را نشان نمي دهد. 
در همين حال، چنين موردي باعث شده كه درآمد اين 
دست از شركت ها كاهش و به زيان آنها اضافه شود. به 
گفته اين كارشناس بازار سرمايه، هنوز نرخ ها مطابق با 
سال 98 و تورم نيست كه اين مهم به نوعي مانع از رشد 

واقعي شركت ها در آينده خواهد شد.
مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان با اش��اره به 
فرصت ه��اي بورس 98 نيز عنوان كرد: بازار س��رمايه 
بازاري است كه با سرمايه هرچند ناچيز مي توان در آن 
اقدام به نوسان گيري و كسب درآمد كرد. همچنين از 
ديگر مزيت هاي مهم اين بازار مي توان به صفر نشدن 
ميزان س��رمايه در روند معامالتي اش��اره كرد چرا كه 
سهامدار مي تواند سهمي را براي مدت طوالني نگهداري 
و از سود مجامع و افزايش سرمايه آن استفاده كند. بر 
اين اس��اس، فعاليت در بازار سهام به شكل يك درآمد 
بلندمدت مي تواند در نظر گرفته شود. علي پروين تاكيد 

كرد: با توجه به اين موضوع كه انتظار مي رود در سال 
98 هم رش��د قيمتي دالر صورت بگيرد، شركت هاي 
صادرات محور و دالر محور مي توانند س��ردمدار رشد 
قيمتي باش��ند و در زمره س��هم هايي قرار بگيرند كه 

سهامداران مي توانند آنها را انتخاب كنند.
اين كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص نزديك شدن 
به موعد پايان معافيت تحريم هاي خريد نفتي 6 ماهه 
8 كش��ور از اي��ران و اثر گذاري اين مه��م در روند داد و 
س��تد هاي بازار س��هام نيز گفت: به برخي از كشور ها 
فرصت داده ش��د تا واردات نفت خود را از ايران كاهش 
دهند اما صفر ش��دن واردات نفت كشور  ها امكان پذير 
نيست. از سويي پيش بيني مي شود كه همچنان برخي 
از كشور ها مشمول معافيت خريد نفت از ايران خواهد 
شد. به هر روي، به هر ميزاني كه صادرات نفت كشور با 
كاهش همراه شود بطور اتوماتيك اين مهم روي كسري 
بودجه اثر گذار خواهد بود و در ادامه باعث مي شود كه نرخ 
دالر به شكل آهسته افزايش پيدا كند. بنابراين كاهش 
صادرات نفتي از سوي ايران منجر به افزايش قيمت دالر 
خواهد شد. مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان بيان 

كرد: ونزوئال هم جزو تحريم هاي نفتي از س��وي اياالت 
متحده امريكا قرار گرفته است و بازار دور زدن تحريم كه 
به واس��طه ايران اداره مي شد اكنون شاهد ورود ونزوئال 
هم اس��ت. به هر حال، با توجه به اتفاق فوق مي توانيم 
روي دالر و تورم مانور دهيم. بر اين اساس، شركت هايي 
كه دالر محورند به عنوان ش��ركت هاي پيش رو در نظر 

گرفته مي شوند.
علي پروين تصريح كرد: همانطور ك��ه در بورس 97 با 
افزايش تورم شاهد رشد قيمت  بسياري از شركت ها و 
شاخص كل بورس بوديم براي سال 98 انتظار مي رود 
تورم حدود 35 الي 40 درصدي را شاهد باشيم. بنابراين، 
چنين تورمي باعث مي ش��ود كه ش��اخص بورس وارد 
كانال 200 هزار واحدي شود. وي گفت: سرمايه گذاران 
براي اينكه بتوانند همگام با تورم حركت كنند و از ارزش 
نقدينگي آنها كاسته نشود بهتر است سبدي را تهيه كنند 
كه شركت هايي همانند پتروشيمي ها، فلزات، معدني ها 
بيش��تر در پرتفوي آنها قرار بگيرد و مابقي سهام آنها بر 
اساس تحليل هاي تكنيكال يا بر اساس نوسان گيري هاي 

كوتاه مدت انتخاب شود.

يكفعالبورسيبيانكرد

بازارسرمايه؛مولدترينبخشاقتصاديكشور
بازار سرمايه به عنوان يكي از شفاف ترين و مولدترين بخش اقتصادي كشور، 

پتانسيل هاي بااليي در رونق توليد داراست.
رونق توليد از دو طريق ايجاد مي شود، رسيدن واحدهاي توليدي به ظرفيت 

و افزايش ظرفيت از طريق سرمايه گذاري .
سيد فرهنگ حسيني در خصوص بازار سرمايه در تحقق اهداف مبتني بر 
نام سال 98 به سنا گفت: ناگفته پيداست كه رسيدن واحدهاي توليدي به 
تمام ظرفيت توليدي نيازمند سرمايه در گردش است. در اين ميان توليدي 
مي تواند مفيد باشد، خلق ارزش كند، اشتغال پايدار ايجاد كند و سبب رونق 
و پيشرفت شود كه رقابتي باشد و رقابتي بودن از طريق ايجاد مزيت ممكن 
است. وي در اين خصوص ادامه داد: اكنون اقتصاد ايران در حال گذار از صنايع 
با ابعاد كوچك و متوسط به صنايع بزرگ است. صنايع كوچك و متوسط در 
حوزه ها و بخش هايي كه آن بخش اقتصادي به بلوغ رسيده است، توان رقابتي 
با شركت هاي بزرگ بين المللي ندارند. بنابراين بقا و پيشرفت صرفا از طريق 

ايجاد مزيت محقق مي شود.
مديرعامل گروه صنعتي و معدني امين در ادامه با اشاره به تحقق شعار امسال 
گفت: بازار سرمايه پذيراي شركت هاي بزرگ اقتصاد ايران است. از اين رو، 
تمركز و توجه به بازار سرمايه و شركت هاي آن در حوزه هاي تامين مالي اعم 
از آورده نقدي، سود انباشته و همچنين تسهيالت و انتشار اوراق مي تواند به 
رونق توليد رقابت پذير منجر شود و ايجاد مزاياي مالياتي براي افزايش سرمايه 
كه خود محرك اصلي سرمايه گذاري در جهت افزايش ظرفيت و افزايش توليد 

است، يكي از روش هاي قابل استفاده در اين حوزه است.
وي ادامه داد: عالوه بر اين، تسهيل نظام تامين مالي و توسعه و تعميق بازار 
بدهي از طريق كاهش برخي از اركان و ايجاد نظام رتبه بندي اعتباري مي تواند 
به رقابتي تر شدن اين بازار و در نتيجه تسهيل تامين مالي و سرمايه گذاري و 
توليد شركت ها منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه پيشنهاد داد: 
همچنين توليد رقابت پذير، نيازمند بستر حقوقي و قانوني متناسب و نوين 
است. در حالي كه قانون تجارت مربوط به بيش از نيم قرن پيش است، فضاي 
كسب و كار و اقتصاد تغييرات شگرفي داشته است. از اين رو، ضرورت تصويب 
قوانين جديد در حوزه هايي مانند ادغام و تمليك و ورشكستگي ضرورت دارد. 

همچنين ساير اركان قانون تجارت با توسعه فناوري نيازمند بازبيني است. 
توليد و فعاليت هاي توليدي در بستر قانوني و حقوقي قانون تجارت شكل 
گرفته و مي گيرند، لذا به روز شدن اين قوانين ضرورت دارد. از سوي ديگر، در 
برخي از حوزه ها شاهد مقررات گذاري بيش از حد هستيم كه ضرورت تنقيح 

قوانين جهت سهولت كسب و كار بيش از پيش ايجاد مي شود.
حس��يني در خصوص تحقق مبحث رونق توليد و تأثيرپذيري آن در بازار 
س��رمايه عنوان داشت: بازار سرمايه محلي مناس��ب تامين مالي و جذب 
سرمايه هاي سرگردان در راستاي كاناليزه كردن توليد و ايجاد اشتغال است. 
تجارب موفقي در صنايعي مانند س��نگ آهن، فوالد و پتروشيمي وجود 
داشته است. ابزارهايي مانند صندوق پروژه جهت ساخت و ايجاد طرح هاي 
اقتصادي، صندوق زمين و ساختمان جهت توليد و عرضه مسكن و صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه در راستاي سرمايه گذاري در حوزه فناوري هاي نوين 
و استارت آپ ها و حتي ابزارهايي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه 
در پروژه هاي اكتشاف معدني در بازار سرمايه وجود دارد و تسهيل و توسعه در 
جهت جذب سرمايه هاي خرد، مي تواند به توسعه توليد و اشتغال منجر شود.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنش��ان ساخت: سازمان هاي توسعه اي، 
وزارتخانه ها و همچنين شركت ها و هلدينگ ها مي توانند با تضمين حداقل 
سود و همچنين ايجاد امكان سهامدار شدن در پروژه ها، تامين مالي مناسبي از 
بازار سرمايه داشته باشند. وي در خصوص ضرورت ايجاد تحولي ساختاري در 
كسب و كارها از طريق بازار سهام متذكر شد: اوراق بهادار سازي مي تواند تحول 
ساختاري در بسياري از كسب و كارها ايجاد كند. تجربه موفق صندوق هاي 
طال، مي تواند در ساير حوزه ها نيز به كار رود. تجارب كالهبرداري معامالت 
در طال و س��كه نش��ان داده كه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران به دنبال 
ابزارهايي براي تسهيل سرمايه گذاري هستند و از ابزارهاي اوراق بهادارسازي 
استقبال بااليي مي كنند. راه اندازي صندوق هاي كااليي در حوزه هاي ديگر 
مانند طال، مس و فلزات ديگر مي تواند به شركت هاي توليدي در فروش و 
پيش فروش محصوالت كمك كند. وي در پايان تاكيد كرد: بازار سرمايه به 
عنوان يكي از شفاف ترين و مولدترين بخش اقتصادي كشور، پتانسيل هاي 

بااليي در رونق توليد دارد.

يكتحليلگربازارماليمطرحكرد

فرهنگاعتباريوسرمايهگذاريدرمسيرپيشرفت
با گسترش فرهنگ پذيرش ريسك در ميان سرمايه گذاران در انتخاب اوراق 
با بازده هاي مختلف و تأمين سرمايه مبتني بر ريسك براي ناشران اعم از 
شركت ها، پروژه ها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت شاهد رشد نظام تأمين مالي 

از مسير بازار سرمايه خواهيم بود.
موسي احمدي، تحليلگر مالي در گفت وگو با سنا، با اشاره به اينكه رشد پايين 
اقتصادي و عدم اطمينان باال در فضاي اقتصادي به عنوان چالش هاي مهم 
اقتصادي جهاني در سال پيش رو مطرح است، گفت: اين موضوع در مورد 
كشورمان با توجه به ريسك هاي سياسي و روندهاي پرنوسان بازارها و رو 
به كاهش اقتصاد جهاني، موجب شد در سال گذشته با تضعيف پارامترهاي 
اقتصاد كالن مواجه شويم كه احتمال مي رود در سال آتي نيز اين وضعيت با 

ادامه سياست هاي تحريمي در مقابل ايران ادامه يابد.
وي افزود: از اين رو الزم است ريسك هاي بيروني پيش روي كشور چه از بعد 
ريسك هاي اختصاصي كشورمان و چه از بعد ريسك هاي بين المللي مدنظر 
قرار گيرد. اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: از يكسو روند كاهشي درآمدهاي 
نفتي كه بخش عمده درآمدهاي كشور را تشكيل مي دهد به عنوان امري 
اجتناب ناپذير مطرح است و از سوي ديگر به نظر مي رسد كاهش اتكا به درآمد 
نفت و جايگزيني سريع آن با درآمدهايي همچون ماليات كه در سال هاي اخير 

با شيبي ماليم همراه بوده است به يك باره ميّسر نيست.
به گفته احمدي، همچنين كاهش هزينه هاي دولت كه سال هاي سال مطرح 
بوده هنوز بطور كامل ساماندهي نشده و شاهد هزينه هاي بسياري هستيم. 
مخصوصا در مورد برخي از آنها همچون پروژه هاي زيرساختي و عمراني و 

شركت هاي دولتي قابليت واگذاري به بخش خصوصي وجود دارد.
اين تحليلگر بازارهاي مالي ادامه داد: اين موضوعات به اين معناست كه با ادامه 
اين روند به احتمال زياد با روند افزايش نرخ ارز و تورم و برخي پارامترهاي 
اقتصادي، تداوم تأمين مالي دولت از بازار بدهي و مشكالت تأمين مالي بخش 
خصوصي از بازار سرمايه كه هنوز در مقايسه با بازار پول، بازاري نوپا محسوب 

مي شود مواجه خواهيم بود.
وي افزود: اين در حالي است كه بسياري از شركت هاي معتبر و بزرگ به دليل 
عدم عملياتي شدن سازوكار ارزيابي ريسك در بازار تأمين مالي از تأمين مالي 

ارزان محروم بوده و همچنان مشابه شركت هاي غيرمعتبر مجبور به تأمين 
مالي  با بهاي تمام شده باال هستند.

احمدي خاطرنش��ان كرد: با گس��ترش فرهنگ پذيرش ريسك در ميان 
سرمايه گذاران در انتخاب اوراق با بازده هاي مختلف متناسب با ريسك هر 
يك و از سوي ديگر تأمين سرمايه مبتني بر ريسك براي ناشران اعم شركت ها، 
پروژه ها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت شاهد توسعه و رشد نظام تأمين مالي از 
طريق بازار سرمايه خواهيم بود. به عبارت ديگر الزم است درخصوص نقش 
نهادها و ابزارهاي تأمين مالي يك بازنگري از ابعاد مقرراتي، اجرايي و فرهنگي 

صورت پذيرفته و زمينه ايفاي نقش مناسب آنها فراهم شود.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: بديهي است توسعه و رشد نظام تأمين 
مالي نيازمند توسعه و نقش آفريني بهينه نهادهاي مالي تخصصي همچون 
بانكداري سرمايه گذاري )تأمين سرمايه(، موسسات رتبه بندي اعتباري، 
سازوكار بازار، تنوع ابزارهاي مالي متناسب با ذائقه ناشران و سرمايه گذاران و 
در نهايت زيرساخت هاي فني و فن آورانه بازار سرمايه براي جذب نقدينگي 
در بازار هس��تيم. احمدي تاكيد كرد: در اين حالت است كه بازار بدهي با 
فراهم شدن زيرس��اخت هاي مورد نياز بستري مناسب براي تأمين مالي 
مي تواند باشد و در صورت عملياتي شدن قانون مشاركت عمومي خصوصي 
و با نقش آفريني شركت هاي تأمين س��رمايه در پذيرش و پوشش واقعي 
ريسك و موسسات رتبه بندي اعتباري با اظهارنظر تخصصي در مورد آن، 
ضمن مدل سازي مالي و تدوين بسته هاي تأمين مالي و ارزيابي ريسك و 
رتبه بندي پروژه ها، زمينه تأمين مالي آنها از طريق بازار سرمايه فراهم شود.

وي خاطرنشان كرد: زمان آن رسيده است كه به جاي حذف كامل ريسك 
از طريق ركن ضامن، زمينه ارزيابي و اندازه گيري تخصصي و مستقل آن و 
در نتيجه اتخاذ استراتژي هاي سرمايه گذاري متناسب با ريسك فراهم شود. 
همچنين الزم است سازوكارهاي مديريت ريسك از طريق ابزارها، نهادها و 

بازارهاي مالي فراهم شود.
به گفته احمدي، تغيير در فرآيند و رويه ها، اگرچه مشكالتي در ابتداي راه 
دارد، اما در نهايت موجب بهبود مهندسي فرهنگ اعتباري و سرمايه گذاري 

خواهد شد.
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چه شركتي بيشترين سهامدار را 
دارد؟

بزرگ ترين ش��ركت هاي ت��االر شيش��ه اي از نظر 
تعداد سهامدار درس��ال 97معرفي شدند. شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
)سمات(، اسامي بزرگ ترين شركت هاي بورسي و 
فرابورسي را از نظر تعداد سهامدار در پايان سال97 
معرفي كرد. به گزارش سمات، سرمايه گذاري توسعه 
صنعتي ايران با 237 هزار و 75 سهامدار در پايان سال 
97، در صدر بزرگ ترين شركت بورسي از نظر تعداد 
سهامدار ايس��تاد و تامين سرمايه نوين با 177 هزار 
و 972 س��هامدار و ايران خودرو با 139 هزار و 232 
سهامدار در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. همچنين 
شركت هاي سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان، توسعه 
معادن روي ايران، سايپا، سرمايه گذاري صنعت نفت، 
بانك انصار، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي و توسعه 
صنايع بهشهر در مكان هاي سوم تا دهم بزرگ ترين 
شركت هاي بورسي از نظر تعداد سهامدار هستند. بر 
اس��اس اين گزارش، موسسه اعتباري كوثر مركزي 
با 485 ه��زار و 107 س��هامدار در صدر بزرگ ترين 
شركت هاي فرابورسي از نظر تعداد سهامدار قرار دارد 
و توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر با 332هزار 
و 507 س��هامدار و بانك سرمايه با 301 هزار و 973 
سهامدار در رده هاي بعدي قرار گرفتند. بيمه معلم، 
بانك حكمت ايرانيان، بانك مهر اقتصاد، بانك دي، 
بانك قوامين و  بيمه حكمت صبا نيز درمكان هاي سوم 
تا دهم فهرست برترين شركت هاي فرابورسي از لحاظ 

تعداد سهامدار ايستادند.

سود اندك بزرگان
بانك هاي بزرگ جهان در حالي آماده انتشار گزارش 
فصل اول عملكرد خود هستند كه پيش بيني سود 
ساالنه آنان به نسبت سال 2016 به كمترين ميزان 
خود رسيده است. به گزارش رويترز، بانك هاي جي پي 
مورگان چيس و ولز فارگو، دو بانكي هستند كه روز 
جمعه، 12 آوريل، گزارش خود را عمومي مي كنند. 
بعد از اين دو بانك، روز دوشنبه نوبت به گروه گلدمن 
ساكس مي رس��د و س��پس بانك امريكا و مورگان 
استنلي در روز سه شنبه پيش  بيني هاي خود را منتشر 
مي كنند. به دنبال سياست محتاطانه بانك مركزي 
امريكا و ريزش بازده اوراق خزانه 10 ساله آن كشور، 
سهام بانك هايي كه در شاخص اس اند پي 500 ليست 
شده اند رش��دي معادل 2.3 درصد در فصل ابتدايي 
سال داشتند، كه بسيار پايين تر از پيش بيني رشد 
8.2 درصدي است كه 6 ماه پيش توسط كارشناسان 

ارايه شده بود.
چاك كارلسون، مديرعامل خدمات سرمايه گذاري 
هورايزن در هاموند در ايالت اينديانا، به رويترز گفت 
كه چرخش سريع سياس��ت بانك مركزي آن قدر 
ناگهاني بود كه اقتصاد دچار يك وقفه ش��د و مدتي 
طول مي كشد تا دست اندركاران اقتصادي متوجه 
شوند كه چه اتفاقي افتاده است. وي گفت، نرخ بهره  
ثابت يا نزولي خبري نيست كه براي بانك ها خوشايند 
بوده باشد؛ بنابراين، اصال عجيب نيست كه تحليلگران 
پيش بيني سود بانك ها را كمتر برآورد كنند. تغيير 
سياست بانك مركزي در اصل ترمزي شد براي الگويي 
كه بانك ها براي نرخ رش��د افزايشي خود داشتند و 
البته ركود اقتصادي نيز مزيت بر علت ش��د. عوامل 
كند شدن رشد اقتصاد موجب كاهش بازدهي اوراق 
خزانه 10 ساله شد تا جايي كه بازده اوراق قرضه در 
فصل اول به پايين ترين سطح خود در 15 ماه اخير 
رسيد. اين امر منجر شد تا فاصله بين سود سپرده و 
سود تسهيالت بسيار ناچيز شود و از اين بابت بانك ها 

سودشان تقليل يابد.
به گفته كارلسون، »به همين علت است كه تخمين ها 
مدام در حال كاهش اس��ت.« او گفت، »تحليلگران 
نگران كاهش حاشيه سود بانك ها و افزايش رشد تقاضا 

براي وام هاي بانكي هستند.«
ظرف سه ماه اول سال جاري، شاخص اس اند پي 500 
توانست از پايين ترين سطح در دسامبر سال گذشته 
خود را 13.1 درصد باال بكشد و بيشترين رشد فصلي 
از سال 2009 را به ثبت رساند. بازار سهام بطور كلي 
رشدي كمتري داشته و حدود 7.9 درصد در سه ماه 
اول سال رشد داشته است. اين رشد تا حدي مديون 
وام هاي كم بهره اي است كه به هيچ عنوان بانك ها از 

ارايه آن خشنود نيستند.
از م��اه اكتبر تحليلگ��ران مدام در ح��ال كم كردن 
انتظارات خود از سودهاي اس اند پي 500 بوده اند تا 
جايي كه پيش بيني متوسط سود 8.1 درصدي ساالنه 
به 2.2 درصد رسيده است. اين اولين رشد منفي فصلي 
از زمان اعالم رسمي پايان ركود در سال 2016 است. 
تعطيلي دولت فدرال امريكا در ژانويه، كه دونالد ترامپ 
باعث آن شده بود، و انتظار كاهش درآمدهاي تجاري 
كش��ور از علل ديگر كاهش سطح پيش بيني سود 

بانك ها بوده است.
يادداشتي از يك تحليلگر ارشد در شركت كي بي دابليو 
)KBW( مي گويد كه تجارت امريكا در فصل اول 15 

درصد كاهش درآمد داشته است.
به گفته تاجيندر ديلون، تحليلگر ارش��د ش��ركت 
رفينيتيو در لندن، در ميان نهادهاي مالي، بازارهاي 
سرمايه بيش��ترين آس��يب را ديده اند. او به رويترز 
گفته اس��ت كه از ميان 6 بانك بزرگ جهاني س��ه 
بانك – گلدمن ساكس، مورگان استنلي و جي پي 
مورگان– شاهد بيشترين كاهش در پيش بيني سود 

اولين سه ماه سال شده اند.
با اين حال، برخي تحليلگران مي گويند در اثرگذاري 
سياست هاي بانك مركزي امريكا و كاهش ارزش اوراق 

قرضه بر بانك ها، زياده روي شده است.
كريس كوتووسكي از شركت اوپنهايمر در يادداشتي 
گفته است كه سياست بانك مركزي »اثري ناچيز« بر 
سود بانك ها داشته و تاكيد كرده كه »بنيادهاي بانكي 

كامال در وضعيتي پايدار به سر مي برند.«

نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس

بورس وارد كانال 188 هزار واحدي شد
گروه بورس| 

شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز گذشته 1539 
واحد ارتقا يافت و به رقم 188 هزار و 75 واحد رسيد. 
در روز يكش��نبه، ارزش بازار نيز به بيش از 719 هزار 

ميليارد تومان رسيد.
همچنين شاخص قيمت هم وزن با افزايش 590 واحد 
به رقم 36 هزار و 618 واحد رسيد. معامله گران بورس 
تهران بي��ش از 3 ميليارد و 800 ميليون برگ بهادار 
اوراق حق تقدم و سهام در قالب 289 هزار نوبت معامله 

و به ارزش 989 ميليارد تومان داد و ستد كردند.
در روز قبل، عمده نمادهاي بورسي در رشد شاخص 
كل اثرگذار بودند كه بيش��ترين تأثير در افزايش 

شاخص را نمادهاي فوالد، وبملت، شبندر، فارس، 
وپاسار، رمپنا و خودرو داشته اند.

همچنين نمادهاي پربيننده معامله گ��ران در تاالر 
شيش��ه اي بورس تهران مربوط به شركت هاي بانك 
ملت، ايران خودرو، سايپا، ماشين سازي اراك، فوالد 
مباركه اصفهان، پتروشيمي ش��ازند و پارس خودرو 

بوده است. 

   صعود 20 پله اي
دس��ت به دست ش��دن افزون بر يك ميليارد و 327 
ميليون ورقه به ارزش بيش از 5 هزار و 193 ميليارد 
ري��ال نتيج��ه نقل وانتقال هاي دي��روز در بازارهاي 

فرابورس ايران بود كه به موازات افزايش چش��م گير 
حجم و ارزش دادوستدهاي 18 فروردين ماه، شاخص 

كل فرابورس ايران نيز 20 واحد افزايش يافت.
در روز گذش��ته، عملكرد س��بز آيفكس تحت تاثير 
معام��الت مثبت در نماد »ذوب« ب��ود؛ عالوه بر اين 
بيش��تر نمادهاي فرابورس��ي از جمله »م��ارون«، 
»زاگرس«، »سمگا« و »شراز« نيز با بيش از يك واحد 

در رشد شاخص كل نقش داشتند.
از س��وي ديگر نمادهاي »هرمز« و »كگهر« جمعا با 
4 واحد اثر منفي مانع از رشد بيشتر آيفكس شدند و 
در نهايت اين نماگر با حدود 20 واحد افزايش در سطح 

دو هزار و 410 واحدي ايستاد.

در بازارهاي اول و دوم فرابورس افزون بر 745 ميليون 
س��هم به ارزش دو هزار و 187 ميلي��ارد ريال مورد 
دادوستد قرار گرفت كه ارزش معامالت صورت گرفته 
در اين دو بازار حدود 40 درصد از ارزش كل معامالت 

روزانه فرابورس را شامل مي شود.
همچنين در سه تابلو معامالتي بازار پايه، بالغ بر 546 
ميليون سهم دست به دست شد كه ارزش بيش از يك 

هزار و 341 ميليارد ريالي را رقم زد.
در ادامه، رصد تابلو ب��ازار ابزارهاي نوين مالي حاكي 
از آن اس��ت ك��ه بي��ش از 20 ميليون ورقه ش��امل 
اوراق بدهي، اوراق تسهيالت مسكن و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در اين بازار مورد معامله 

قرار گرفته كه ارزش كل اين دادوستدها بر يك هزار و 
614 ميليارد ريال بالغ شده است.

بررس��ي عملكرد نمادهاي فرابورسي در دومين روز 
كاري هفته منتهي به بيست وسوم فروردين ماه 98 
نيز نشان مي دهد كه نمادهاي معامالتي »سمگا«، 
»زدشت« و »كش��رق« متعلق به شركت هاي گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، كشت و صنعت دشت 
خرم دره و صنعتي و معدني ش��مال ش��رق شاهرود 
بيشترين افزايش قيمت را تجربه كرده اند. در سمت 
مقابل نمادهاي »زش��گزا«، »غديس« و »زبينا« بار 
بيش��ترين كاهش قيمتي را در جريان معامالت روز 

قبل متحمل شدند.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

گمانه زني ها درباره بازار خودرو در سال 98

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق مطرح كرد

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از اولويت هاي سال 98 گفت

كمبود عرضه يا كمبود تقاضا؟

توسعه مبادالت تجاري و مرزي مهم ترين دستاورد سفر رييس جمهور 

تنش زدايي و توسعه روابط بين المللي در جهت منافع ملي 

بازار خودرو در سال 97 در حالي كه شوراي رقابت تاكيد بر 
حفظ نرخ هاي دستوري داشت با گسيل نقدينگي سرگردان 
و سيل تقاضا با بحران عرضه و فروش مواجه شد. استمرار 
اين سياس��ت در نهايت به ايجاد صف يك ميليون نفري 
براي خريد خودروهاي پرتقاضا منجر شد با اين اميد كه از 
مابه التفاوت قيمت روز و قيمت كارخانه انتفاع الزم نصيب 

خريداران شود. 
از سوي ديگر نيز تالش براي شناور كردن قيمت خودرو و 
كنترل تقاضاي سوداگرانه با ايجاد محدوديت ها از سوي دو 
خودروساز بزرگ كشور در نهايت با دستورالعمل ممنوعيت 
افزايش قيمت محصوالتي كه تا انتهاي دي ماه زمان تحويل 
آنها بود به شكست منتهي شد و خودروسازان در پي آن ملزم 
شدند كه از منابع داخلي و سرمايه اي خود، هزينه كنترل 
بازار را پرداخت كنند؛ اما كاهش شديد توليد و افت حداقل 
۴۰ درصد در محصوالت پرتيراژ، سبب جهش قيمت بازار 
شد و تالش خودروسازان براي كنترل قيمت بازار با روش 
پيش فروش در حاشيه قيمت بازار نيز چندان موثر واقع نشد.

در واقع در آغاز سال 97 دو خودروساز بزرگ پيش از اعالم 
درصد افزايش قيمت خودرو ها توسط شوراي رقابت، دست 
به افزايش خودسرانه قيمت خودرو ها به بهانه افزايش نرخ 
ارز و افزايش حقوق و دستمزد كارگران زدند كه اين اقدام با 

واكنش رسانه ها و مردم بي سرانجام ماند.
اما در ۲۲ خرداد سال گذشته ش��وراي رقابت اجازه داد تا 
قيمت محصوالت سه شركت خودروسازي ايران خودرو، 
سايپا و مديران خودرو افزايش يابد و اين در حالي بود كه آغاز 
تيرماه مصادف شد با ممنوعيت واردات خودرو و همين باعث 

پيچيده تر شدن بازار خودرو شد.
 در نيمه مرداد ماه تحريم هاي خودروسازي ايران آغاز شد. 
خودروسازان و قطعه س��ازان با انتشار نامه اي اعالم كردند 
براي فرار از بحران و تعديل نيرو، سه خواسته از دولت دارند 
كه يكي از اين خواسته ها افزايش قيمت خودروها بود. بعد از 
انتشار اين نامه قيمت خودروي پرايد در بازار به بيش از ۴۰ 
ميليون تومان افزايش يافت و تا جايي پيش رفت كه شوراي 
رقاب��ت را از گردونه قيمت گذاري خارج كرد. در واقع آنچه 
كه سرعت گير افزايش قيمت در فرمول شوراي رقابت بود، 

مباحث مرتبط با بهره وري و افزايش كيفيت بود.
تداوم افزايش قيمت ها كار را به جايي رساند كه قيمت 
خودرو ها در كارخانه نيز افزايش يافت و با افزايش قيمت 
خودروها، خودروسازان طرح هاي پيش فروش  و فروش 
فوري را در دس��تور كار خود قرار دادند كه با استقبال 

گسترده خريداران نيزهمراه شد.
پيش ت��ر ش��وراي رقابت با توج��ه به هزينه ك��رد توليد 
هرخودرو اقدام به تعيين قيمت ها مي كرد. اما چالش هاي 
ايجاد ش��ده براي خودروس��ازان همچون افزايش قيمت 
نهاده هاي توليد از رهگذر افزايش نرخ ارز، بازگشت تحريم ها 
و خروج شركاي خودروس��از سبب شد توان شركت هاي 
خودروساز در خطوط توليد به شدت كاهش يابد؛ همين 

مساله نوسان قيمت ها را در بازار به همراه داشت.
كارشناسان بازار معتقدند قيمت نهايي در بازار با تعداد 
تحويل روزانه و تداوم توليد رابطه مستقيم دارد كه براين 
اس��اس روش فروش تنها زماني بر قيمت و بازار تاثير 

مي گذارد كه حجم عرضه مازاد بر تقاضا باشد.
براين اصل در شرايطي كه بازار با كمبود شديد عرضه 
مواجه بود تنوع در ش��رايط ف��روش و قيمت گذاري 
كارخانه، تاثير چنداني در شرايط بازار نداشت و همچنان 

قيمت نهايي با ميزان عرضه در بازار تعيين مي شد.

    بحران كمبود تقاضا 
فريد زاوه تحليلگر بازار خودرو معتقداست كه بحران بعدي 
صنعت خودرو در سال جديد، بحران تقاضاست. زيرا كاهش 
شديد عرضه در سال 97 سبب افزايش شديد قيمت خودرو 
شده است. اين افزايش دو تا سه برابري در قيمت خودرو هاي 
اقتصادي داخلي متناسب با قدرت خريد عمده مشتريان 
نيست و بسياري از كساني كه خودرو را به قيمت هاي گزاف 
خريداري مي كنند تا بتوانند در سال آتي با كاهش بيشتر 
عرضه و فروش به مصرف كننده نهايي سود كنند، احتماالً با 

زيان مواجه مي شوند.
مشكل اصلي اينجاس��ت كه سطح فعلي قيمت ها مطلقًا 
با قدرت خري��د مردم تطبيق ن��دارد. خودرو هاي زير ۵۰ 
ميليون تومان در سال 9۶ بيش از ۶۵ درصد بازار را تشكيل 
مي دادند. تنوع مدل هرچند چشمگير نبود، ولي بيش از ۱۰ 
مدل خودرويي پرتيراژ در اين بازار عرضه مي شد. افزايش 
ش��ديد قيمت اين محصوالت در بازار و عبور بس��ياري از 
آنها از مرز ۱۰۰ ميليون تومان، هشدار بزرگي براي صنايع 

خودروسازي است.
براين اس��اس اين فش��ار قيمتي، براي عمده مش��تريان 
محصوالت پرتيراژ اقتصادي قابل تحمل نيست بنابراين 
ركود تورمي ش��ديدي در بازار بروز خواهد كرد. اين فشار 
در حالي است كه خودروس��ازان موظف به تحويل حدود 
يك ميلي��ون خودرو هاي پيش فروش ش��ده به نرخ قبلي 
هستند در حالي كه از فروش مستقيم به بازار كم كم ناتوان 
مي شوند. كاهش شديد نقدينگي فروش نقدي در كنار الزام 
به ايفاي تعهدات قبلي مي تواند از دو س��و به شركت هاي 
خودروسازي فشار كشنده اي وارد كند كه گذر از اين شرايط 

براي آنها ساده نخواهد بود.

  چالش تامين نقدينگي 
در اين زمين��ه محمدرضا نجفي منش رييس انجمن 
قطعه سازان و صنايع همگن مهم ترين چالش صنعت 
خودرو در سال 98 را در بحران تامين مي داند و در اين 
زمينه معتقد است كه تامين داخلي خودروسازان در 
سايه بحران تورم بخش توليد و تورم عمومي با مشكل 

قيمت تمام شده و نقدينگي مواجه خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه هزينه مواد خام مانند ورق هاي فوالدي، 
مواد پتروشيمي، مس و ساير مواد اوليه مصرفي در توليد 
خودرو به شدت افزايش يافته يادآورشد كه با توجه به رويكرد 
صادراتي اين اقالم، همزمان با افزايش نرخ ارز، قيمت داخلي 
آنها هم تحت الشعاع قرار گرفته تا جايي كه تغييرات شديد 
نرخ روزانه اين مواد، امكان خريد اعتباري آنها را سلب مي كند 
و كمتر فروشنده اي در شرايط تورمي شديد حاضر به فروش 

اعتباري آن خواهد شد.
نجفي منش استناد به حجم واردات قطعات منفصله در سال 
9۶ براي بودجه بندي سال 97 را يكي از خطاهاي محاسباتي 
مي داند كه براس��اس آن بخش بزرگي از نياز ارزي صنايع 
خودرويي مغفول مانده است. در اين زمينه استفاده از بازوي 
قطعه سازي براي تامين قطعات وارداتي خودروسازان در 
اقالم پرتيراژ توسط قطعه سازان داخلي امري عادي است اما 
اين نياز ارزي به عنوان نياز بازار قطعه يدكي شناسايي شد كه 
همين امر موانع بسياري را براي تامين قطعات به وجود آورد.

رييس انجمن قطعه س��ازان تصريح داشت: در اين زمينه 
ضروري است كه تخصيص بودجه ارزي مستقيماً به شركت 
اصلي خودروسازي محول شود. در اين روش، شركت هاي 
خودروسازي متناسب با برنامه توليد حداكثري، موظف 

هستند نياز ارزي خود و زنجيره قطعه سازي را مديريت و در 
قالب بودجه دريافتي، ميزان توليد را مديريت كنند.

 
  افزاي�ش 20 درصدي قيم�ت خودروهاي 

داخلي و خارجي 
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در مورد 
پيش بيني خود از وضعيت بازار خودرو هاي داخلي و 
خارجي در س��ال ۱۳98 اعالم كرد كه قبل از هر گونه 
صحبتي، بايد بگويم كه در س��ال جديد، ما همچنان 
ممنوعيت واردات خودرو هاي خارجي را خواهيم داشت 
و بنابراين عرضه اين نوع خودرو ها كاهش خواهد يافت.

همچنين ممنوعيت تبادالت مالي را بين ش��ركت هاي 
خودروساز داخلي يا توليدكنندگان با قطعه سازان خارجي 
خواهيم داشت كه اين محدوديت هم دوباره منجر به كاهش 
عرضه خواهد شد. به عالوه دو خودروساز بزرگ داخلي كه 
نقش اصلي را در بازار خودرو ايفا مي كنند در س��ال ۱۳98 
تعهدات بسياري دارند كه اگر بتوانند اين دو خودروساز در 
سال ۱۳98 تنها تعهداتشان را با توجه به محدوديت هايي 
كه براي آنها به وجود آمده است انجام دهند، فقط مي توانيم 

بگوييم كه آنها در حالت سر به سري قرار خواهند گرفت.
پس در سال ۱۳98 از ناحيه كاهش عرضه خودرو بازار خودرو 
تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر، با توجه به اينكه 
مردم به خودرو ني��از دارند پس تقاضا براي خودرو كاهش 
نخواهد يافت. نتيجه آنكه اگر وضعيت در سال ۱۳98 براي 
ارز و ساير ش��اخص هايي كه به نوعي اهرم هاي اقتصادي 
محسوب مي ش��وند، به مانند س��ال ۱۳97 باشد، قيمت 
خودرو ه��اي داخلي و خارجي به مي��زان ۱۵ تا ۲۰ درصد 

افزايش خواهند داشت.
دادفر همچنين براي جلوگيري از اين ميزان افزايش قيمت 
خودرو در س��ال جاري، پيش��نهادهايي براي بازار خودرو 
داشت و گفت: دولت در سال ۱۳98 موضوع واردات خودرو 

را بازبيني و واردات را آزاد كند و نرخ تعرفه ها را به قبل از سال 
گذشته و به بازه ۴۵ درصد و ۵۵ درصد بازگرداند. از اين طريق 
دولت مي تواند مقداري از تقاضاي خودرو را در بازار خودرو 

پاسخ دهد و افزايش قيمت ها را كنترل كند.
 

  تبعات ترخيص خودروهاي وارداتي
ممنوعيت واردات خودرو از مرداد سال 97با وجود دريافت 
مابه التفاوت نرخ ارز از برخي واردكنندگان، منجر به صدور 
مجوز ترخيص نشد و هزاران نفر مشتري اين محصوالت 
ضمن درگيري با شركت هاي واردكننده، سرگردان ادارات 
دولتي و نهاد هاي قضايي شدند. افشاي فساد ساختاريافته 
در واردات خودرو ناشي از ممنوعيت ناگهاني واردات به 

دستور وزير اسبق صمت هم مشكالت را پيچيده تر كرد.
از س��وي ديگر در ماه هاي پاياني سال، موضوع ترخيص 
۱۳ هزار خودرو از گمرك مطرح شد كه در سال ۱۳97 به 
سرانجام نرسيد و طبق آخرين اخبار، تنها ۲۰۰ خودرو از 

۱۳ هزار خودرو از گمرك ترخيص شدند.
كارشناس��ان مي گويند تعلل وزارت صمت از آزادسازي 
خودروهاي دپوش��ده به دليل افزايش قيم��ت در بازار 
خودروهاي وارداتي و تاثير آن بر بازار خودروهاي داخلي 
و همچنين افزايش تقاضا براي ارزاست. هر چند برخي 
تصورشان بر اين اس��ت كه با ورود اين حجم از خودرو به 
بازار، قيمت ها شكسته  خواهد شد، اما به دليل اهرم هاي 
افزايش قيمت مانند مبنا ق��رار دادن ارز بازار ثانويه براي 
دريافت تعرفه گمركي يا جريمه ٤٠ درصدي خودروهاي 
با قيمت بيش  از ۴۰ه��زاردالر باعث افزايش قيمت هاي 

تمام شده خواهد شد.
روند افزايش قيمت ها نش��ان مي ده��د كه قيمت تمام  
خودروها نسبت به اسفندماه سال 9۶ حدود ۳ برابر شده 
 اس��ت. بدين ترتيب  خودروهايي كه هنوز به اين  سقف 
نرسيده اند نيز بزودي  و طي يكي، دوماه  آينده  به محدوده 

سه برابري وارد خواهند شد. يعني قيمت خودروهايي كه 
سال گذشته در محدوده يك ميلياردتومان قرار داشت، در 
سال جاري به محدوده ۳ميلياردتومان نزديك خواهد شد.

  پيش بيني قيمت گذاري خودرو در سال ۹۸ 
تغيير مرجع و فرمول قيمت گ��ذاري يكي از مهم ترين 
اتفاقات سال 97 در حوزه خودرو بود. وزارت صمت به عنوان 
سياست گذار و محمد شريعتمداري به عنوان وزير پيشين 
وزارت صمت، تالش زيادي كرد تا مرجع قيمت گذاري 
خودرو را ب��ه س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان تغيير دهد كه در نهايت اين تالش ها به 
ثمر نشست و در بهمن ماه آزاد سازي قيمت ها اعالم شد. 

پس از آن مقرر ش��د قيمت محصوالت در مبدا ۵ درصد 
از قيمت حاش��يه بازار كمتر باشد اما در ادامه اين فرمول 
مورد توجه خودروسازان قرار نگرفت و آنها فروش فوري 
محصوالت خود را با قيمت هاي ستاد تنظيم بازار هماهنگ 
كردند تا بار ديگر نشان دهند كه عبور از قواعد و الزامات 

قانوني را به راحتي انجام مي دهند.
قيمت گذاري دس��توري از مبدا مي تواند چالش بزرگ 
خودروسازان درسال جديد باشد. اين امر در شرايطي رخ 
مي دهد كه خودروسازان نتوانند ثبات توليد را در سال 
98 ادامه دهند يا اينكه بخواهند با مهندسي بازار دوباره 

جهش قيمت ها را رقم بزنند.
در اين صورت وزارت صمت براي مهار قيمت ها بار ديگر 
فرمول تعيين قيمت مصوب را در دستور كار خود قرار 
مي دهد كه براساس آن جايگزيني فرمول قيمت گذاري 
مصوب به جاي قيمت گذاري بر اس��اس حاشيه بازار 
در دس��تور كار قرار مي گيرد. براين اصل چنانچه اين 
اتفاق بيفتد فش��ار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد 
و اين اتفاق به معناي انباش��ت زيان اين ش��ركت ها و 

ورشكستگي آنها خواهد بود.

در سال گذش��ته، حجم تجارت ايران با عراق با افزايش 
قابل توجهي همراه بود تا جايي كه عراق به دومين مقصد 
صادراتي ايران تبديل شد. در شرايطي كه ايران در دوران 
تحريم است، اين كشور همسايه مي تواند مجرايي براي 
دور زدن تحريم ها و شكسته شدن آنها باشد. سفر اخير 
رييس جمهور به اين كشور نيز دستاوردهاي مهمي را 
براي دو كشور به همراه داشت كه اجراي آنها مي تواند 
حجم تجارت ايران با عراق را در سال 98 شدت ببخشد.

يك��ي از مهم ترين نتايج س��فرهاي دو ط��رف ايراني و 
عراقي در فاصله يك ماه گذش��ته توافق براي مبادالت 
تجاري به ارزش ۲۰ميليارد دالر است كه در اين زمينه 
رييس جمهور روحاني پيش از آغاز سفر خود به عراق، 
در اين باره گفت، امروز رواب��ط اقتصادي ما حدود ۱۲ 
ميليارد دالر در سال اس��ت و اين روابط را به  راحتي در 
سال هاي آينده مي توانيم به ۲۰ ميليارد دالر برسانيم. 
عراق بس��ياري از نيازهايش را مي تواند از ايران تأمين 
كند، ايران نيز مي تواند نيازهايش را از عراق تأمين كند.

در اين زمينه حميد حس��يني دبيركل اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق در مورد تس��هيالتي كه با توجه 

به سفرهاي اخير مقامات دو كش��ور در حوزه تجارت 
اي��ران و ع��راق رخ داده اس��ت، اظهار داش��ت: يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي توافقات اخير تسهيل در صدور 
ويزاي تجاري از س��وي طرف عراقي ب��راي بازرگانان 
ايراني اس��ت كه پيش از اين تنها وي��زاي تجاري تنها 
براي س��رمايه گذاران در اين كش��ور صادر مي ش��د و 
فعاالن اقتصادي ناگزير بودند كه از ويزاي زيارتي براي 
امورتجاري خود استفاده كنند كه با توجه به كوتاه مدت 

بودن آن، موانع زيادي را براي تجار به وجود مي آورد.
وي در ادامه افزود: درخواست تسهيل در صدور ويزاي 
تجاري بارها از سوي ايران مطرح شده بود كه در توافقات 
اخير بين وزراي خارجه دو كشور مقرر شد صدور ويزاي 
تجاري و بلندمدت ۶ ماهه فراهم ش��ود و از سوي ديگر 
هزينه ۳۰۰ دالري صدور ويزا به نصف كاهش پيدا كند.

حسيني با اش��اره به اينكه عراق در موضوع استاندارد 
امكانات بس��يار كمي دارد و به دليل گستردگي مرزها 
امكان اس��تقرار نيروهاي اداره استاندارد اين كشور در 
تمامي مبادي ورودي مرزها وجود ندارد، گفت: كيفيت 
كاالهاي صادراتي از ايران بايد بررسي شود، براين اصل از 

شركت هاي بين المللي از طريق مزايده ساالنه استفاده 
مي كرد تا كيفيت كاالهاي ايراني را بررسي كنند كه با 
شروع تحريم هاي اخير اين شركت ها از ادامه همكاري 
خودداري كردند در اين سفر مقرر شد كه شركت هاي 
استاندارد ايراني در مرزها مستقر شوند و به نمايندگي 
از اداره اس��تاندارد عراق اين كار انجام دهند. در س��فر 
رييس جمهور به عراق اين توافقنامه به مرحله ابالغ رسيد.

دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق از ديگر 
دستاوردهاي قابل توجه را امكان ترانزيت كاال از عراق به 
ايران دانست و گفت: پيش از اين عراق به دليل اينكه عضو 
كنوانسيون كارنه تير نبود، قانوني براي ترانزيت نداشت 
و ما نمي توانستيم از مس��ير عراق كااليي را وارد ايران 
كنيم . از سال گذشته دولت عراق تالش مي كند كه عضو 
كنوانسيون كارنه تير شود كه در صورت تاييد از سوي 
اين كنوانس��يون، ترانزيت كاال از عراق به ايران يا ساير 
كشورها امكان پذير خواهد شد. در حال حاضر چنانچه 
كاالهايي از عراق صادر يا وارد ايران بشود براي ترخيص 
آن بايد اقدامات خاصي انجام ش��ود كه از جمله آن اين 
اس��ت كه بايد دوباره آن كاال صادر شود كه اين موضوع 

هزينه هاي زيادي را به صادركنندگان تحميل مي كرد 
و اين در حالي اس��ت كه تجار ايراني پيشنهاد دادند كه 
مي توانند تا ۶ ميليارد دالر نياز كشور به كاالهاي اساسي 

را از كانال عراق تامين كنند.
وي در ادام��ه افزود: اين چرخه تجاري باعث مي ش��ود 
صنعت حمل و نق��ل عراق فعال تر ش��ود و تعرفه هاي 
ترجيحي نيز به شكل درس��ت تري اجرا شوند. در اين 
زمينه عراقي ها در مقابل كاه��ش ۳۰ درصدي تعرفه 
كاالهاي ايراني، هزينه ترانزيت را كاهش مي دهند. در 
صورت فعال ش��دن اين بحث مي توان ترانزيت كاال به 
س��وريه را نيز از طريق عراق انجام داد كه اين امر براي 
ارسال كاالهاي ايراني به اين كشور با توجه به كوتاه شدن 
مسير مي تواند با صرفه اقتصادي بسياري همراه باشد. زيرا 
در حال حاضر براي صادرات به سوريه از طريق كردستان 
عراق اقدام مي شود كه در اين زمينه تعامل مناسبي را با 
ايران داشته ولي در صورت پيوستن عراق به كنوانسيون 
كارنه تير مي توان از مسير عراق نيز براي تسهيل بيشتر 

استفاده كرد.
به گفته حسيني قرارداد تعرفه ترجيحي با عراق منافع 

زيادي را براي ايران به همراه خواهد داشت. دولت عراق 
تا پيش از اي��ن از آنجا كه صادراتي به ايران نداش��ته از 
پذيرفتن تعرفه ترجيحي خودداري مي كرد اما پس از 
انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي با سوريه، طرف عراقي نيز 
پذيرفت با همان سازوكار كه با كشور سوريه داشتيم اين 
روند را در عراق نيز اجرايي كنيم كه اين امر مي تواند براي 

ايران مزيت رقابتي ايجاد كند.
دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق حداكثر 
مطالبات ايران از عراق را حدود ۱.۵ ميليارددالر اعالم 
كرد و خاطرنشان ساخت: در اين مورد بخش اول بدهي ها 
كه معادل ۲۰۰ ميليون دالر بود، پرداخت شده است و 
آنچه كه باقي مانده است حدود ۱.۵ ميليارد دالر است. 
اما نكته مهم اين اس��ت كه دولت ع��راق اعالم آمادگي 
كرده است كه امكان پرداخت بدهي خود را دارد كه در 
صورت تسويه حس��اب اين امر مي تواند بر روي بازار ارز 
نيز تاثيرگذار باشد. در واقع تاخير در پرداخت بدهي ها 
به دليل تحريم ها بوده كه اكنون نيز بانك هاي عراقي در 
ش��رايط تحريم ايران، با توجه به نظارت قوي زير فشار 

براي مبادالت مالي با ايران هستند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو 
با رواب��ط عموم��ي ات��اق از دو اولوي��ت توس��عه روابط 
بين المللي و بهبود فضاي كس��ب وكار در سال 98 گفت. 
محمدرضا زهره وندي بر اين باور است كه تالش و حميت 
سياس��ت گذاران و البته آحاد جامعه در سال جديد بايد 

ارجحيت دادن به منافع ملي باشد.
او با اش��اره به چشم اندازي كه براي محيط كسب و كار در 
س��ال ۱۳98 وجود دارد، گفت: شواهد حاكي از اين است 
كه چالش هاي كوچك و بزرگ سال هاي گذشته اقتصاد 
به سال جديد انتقال پيدا كرده و از اين رو، فعاًل چشم انداز 
پي��ش روي فعاالن اقتصادي مثبت نيس��ت. البته نتايج 
نظرسنجي صورت گرفته از اعضاي اتاق تهران نيز نشان 
داد كه فعاالن اقتصادي چندان به شرايط اقتصادي پيش رو 

خوشبين نيستند. من هم همين نگرش را نسبت به وضعيت 
اقتصادي، اجتماعي و شرايط سياسي كشور دارم؛ چرا كه 
در شرايطي مي توانستيم در سال ۱۳98 محصول خوبي 
در حوزه هاي مختلف برداشت كنيم كه عمليات كاشت و 
داشت مناسب و به موقعي در سال گذشته انجام مي گرفت. 
وقتي اين عمليات انجام نشده، نمي توان انتظار داشت كه 

در سال 98معجزه اي رخ دهد.
زهره وندي با بيان اينكه احتماال تحريم ها شرايط دشوارتري 
را در سال جديد رقم خواهد زد، ادامه داد: ورود منابع مالي، 
احتماال بيش از گذشته تحت تاثير تحريم ها قرار گيرد و 
از س��وي ديگر درگيري هاي سياسي و جناحي داخلي به 
قدري است كه شايد بيش از تحريم ها بر اقتصاد اثر بگذارد. 
اين در حالي است كه به ويژه در شرايط كنوني كه كشور 

مورد هجمه تحريم ها قرار گرفته، بايد منافع ملي در اولويت 
قرار گيرد. 

زهره وندي افزود: يكي از م��واردي كه همواره در مورد آن 
صحبت مي ش��ود و اقدام عملي كمتر در مورد آن صورت 
مي گي��رد، پايبندي به منافع ملي اس��ت. گويي در مورد 
مردم و در رابطه با منافع ملي فقط ش��عار داده مي ش��ود، 
اما سياس��ت گذاري ها و اقدامات دستگاه هاي اجرايي در 
چارچوب منافع ملي نيست و اغلب، منافع شخصي، گروهي 
 و قبيله اي  در اولويت قرار مي گيرد. اميدوارم در سال پيش رو، 

منافع ملي و منافع مردم را مقدم بر منافع خود بپنداريم.
 او در ادامه با اش��اره به اينكه مس��اله روابط بين المللي و 
ديپلماتيك، دامنه حركت فعاالن اقتص��ادي را محدود 
ساخته است، توضيح داد: مس��اله قابل تامل آن است كه 

س��اير كش��ورها نيز به منافع ملي خويش مي انديشند و 
با حفظ اس��تقالل خود، روابط تجاري تنگاتنگي با ديگر 
كش��ور ها برقرار كرده اند. از اين رو به نظر مي رس��د، يكي 
از اولويت هاي كشور در س��ال جديد اين است كه روابط 
بين المللي گسترش پيدا كند و ايران به تعداد دوستان خود 
بيفزايد. ما بايد با جديت تنش زدايي را در پيش بگيريم، نه 

به حرف بلكه در عمل.
اولويت ديگر از نگاه اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، 
افزايش جذب س��رمايه گذاري و البته برق��راري امنيت 
اقتصادي اس��ت. او با بيان اينكه امنيت اقتصادي، امنيت 
سياسي و امنيت اجتماعي را نيز به همراه خواهد آورد، ادامه 
داد: پيش شرط جذب سرمايه گذاري خارجي، آزادسازي 
اقتصادي است و آزادسازي به شفافيت مالي نيز مي انجامد. 

در حالي كه اخباري كه از فساد در جامعه منتشر مي شود، 
ياس و نااميدي ايجاد مي كند و اين فساد ناشي از قوانين و 
ضوابط سخت گيرانه و دست و پاگير است. فعاالن اقتصادي 
براي دريافت يك مجوز بايد به ده ها نهاد و سازمان مراجعه 
كنند و اين مساله از سرعت سرمايه گذاري هاي داخلي نيز 
كاسته است. بنابراين، رفع موانع كس��ب و كار به ويژه در 

شرايط تحريم يك اولويت غيرقابل انكار تلقي مي شود.
 او در بخش ديگري از سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه 
بخش عمده اي از فشارهاي اقتصادي كنوني به اين دليل 
اس��ت كه افراد جامعه همدل نيستند و گروه ها و تفكرات 
سياس��ي جامعه مدام در پي حذف رقيب هستند. نتيجه 
اين كشمكش ها نيز آن است كه سفره هاي مردم كوچك 

و كوچك تر مي شود.
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وزارت بازرگاني اي كه 
واردات چي نشود، موثر است

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تفكيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تش��كيل وزارت 
بازرگاني را به شرط اينكه اين وزارتخانه تنها نقش 
راهبردي داشته و وارد حوزه هاي اجرايي و واردات 
نشود، موثر دانست. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در تير ماه سال ۱۳9۰ از ادغام دو وزارتخانه 
صنايع و معادن و بازرگاني تش��كيل ش��د، اما سال 
گذشته بعد از پيروزي حسن روحاني در دوازدهمين 
انتخابات رياس��ت جمهوري بحث تفكيك اين دو 
وزارتخانه مطرح و دولت تاكنون سه بار اين طرح را به 
مجلس شوراي اسالمي تقديم كرده است كه هر سه 

بار نيز با رأي منفي نمايندگان مواجه شد.
با اين ح��ال رييس جمهوري همچن��ان تفكيك 
وزارتخانه ه��ا را ي��ك ض��رورت دانس��ت و حدود 
يك ماه پيش ني��ز محمود واعظ��ي، رييس دفتر 
رييس جمهوري مجدداً اعالم كرد كه دولت خواهان 
تشكيل وزارت بازرگاني است و بايد تالش كنيم و از 
مجلس بخواهيم كه هرچه سريع تر، حتي اگر الزم 
باشد با قيد دو يا سه فوريت، وزارت بازرگاني دوباره 
تشكيل شود. بنابراين به نظر مي رسد بحث تفكيك 
وزارتخانه ها به پايان نرس��يده و همچنان از سوي 

دولت دنبال مي شود.
در اي��ن رابطه محمدرضا مرتضوي - دبيركل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران - در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه نق��ش دولت در اقتصاد بايد راهبردي 
باش��د، اظهار كرد: اما در ايران وزارتخانه ها، به ويژه 
آنهاي��ي كه در بخش تج��ارت و بازرگاني نيز فعال 
هستند، مي خواهند با ايجاد شركت هاي اقماري و 
صندوق هاي بازنشستگي كسب و كار را خودشان 
انجام دهن��د. وي دليل ارايه پيش��نهاد راه اندازي 
مجدد وزارت بازرگاني را جمع كردن تمام بخش هاي 
مربوط ب��ه تج��ارت و بازرگان��ي از وزارتخانه هاي 
تخصصي مثل صنايع، كش��اورزي و بخش هايي از 
بهداشت و درمان و متمركز كردن آنها در يك بخش 
عنوان ك��رد و گفت: اگ��ر وزارت بازرگاني بخواهد 
يك س��ازمان عريض و طويل باش��د و نقش بخش 
خصوصي، شركت ها و تجارت هاي كوچك و بزرگ 
را بازي كند، هيچ مشكلي از بخش صنعت و تجارت 

كشور حل نخواهد شد.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: 
براي مثال فعاليت هاي بازرگاني بخش كشاورزي 
تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت، اما 
مشكالت حل نشد و سال گذشته در اين بخش شاهد 
بحران هايي همچون افزايش قيمت گوشت بوديم.

مرتضوي با بيان اينكه بازدهي شركت هاي اقماري 
بهتر از بخش خصوصي نيست، تصريح كرد: دولت 
نقش راهب��ردي خود را تبديل ب��ه نقش تجاري و 
بازرگاني كرده است؛ براي مثال در بخش كشاورزي 
ميليون ها تن كاال توسط ش��ركت هاي وابسته به 
وزارت كشاورزي وارد مي شود اما بحران هاي افزايش 

قيمت يا كمبود عرضه حل نمي شود.
وي در پايان اظهار كرد كه اگر وزارت بازرگاني نقش 
راهبردي داشته باش��د و به يك سازمان عريض و 
طويل كه خود تج��ارت مي كن��د و انحصار ايجاد 

مي كند تبديل نشود، مي تواند موثر باشد.

نمي توان از توليد گفت اما 
صادرات را محدود كرد

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني 
ايران معتقد است: نام گذاري امسال به سال رونق 
توليد، با توجه به ش��رايط امروز كش��ور، هدفي 
هوشمندانه است، اما اينكه دولت و دستگاه هاي 
اجرايي مسوول چگونه در رابطه با اين شعار عمل 
مي كنند، چگونگي دس��ت يابي ب��ه اين هدف را 
تعيين مي كن��د.  عدنان موس��ي پور اظهار كرد: 
همانطور كه در گذشته نيز بارها مطرح شده، توليد 
به عنوان يكي از اصلي ترين مبناهاي اقتصاد كشور 
مطرح است و در كنار رشدي كه در آمارهاي كالن 
ايجاد مي كند، مي توان با رونق توليد شاخص هايي 
همچون اشتغال زايي و بهبود سطح معيشت مردم 

را نيز پوشش داد.
به گفته وي، رونق توليد نياز به پيش زمينه هاي 
گسترده اي دارد تا شرايط براي پرداختن به آنها 
فراهم نشود، نمي توان انتظار داشت اهداف مدنظر 
در اين حوزه اجرايي شوند. بخش خصوصي واقعي 
بايد تفاوت در سياس��ت ها را درك كند تا نسبت 
به آينده تولي��د و س��رمايه گذاري در اين حوزه 
اميدوار شود. رييس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه رونق توليد بدون 
توجه ويژه به صادرات غير ممكن است، توضيح داد: 
توليدكنندگان براي برنامه ريزي براي آينده نياز 
به دسترسي حداكثري به بازارهاي ممكن دارند و 

در اين حوزه صادرات اهميت بسيار زيادي دارد.
موس��ي پور ادامه داد: متأس��فانه آنچه در طول 
ماه هاي گذش��ته ديده ايم سياست هايي بوده اند 
كه به سمت محدود كردن صادرات حركت كرده 
و مشكالتي را براي صادركنندگان ايراني به وجود 
آورده است. اين در حالي است كه اگر بخواهيم به 
س��مت رونق حركت كنيم، چاره اي جز اهميت 
دادن به صادرات و فعال كردن تمام ظرفيت ها براي 
اين گروه نداريم. وي با اشاره به لزوم توجه به تمام 
مشكالتي كه فعاالن اقتصادي در ماه هاي گذشته 
با آن رو به رو بوده اند، گفت: ارايه تسهيالت ويژه 
مالي و غير مالي از جمله تسهيل فضاي كسب و 
كار، كمك به شفافيت اقتصادي و استفاده از توان 
بخش خصوصي واقعي اهميت بسيار بااليي دارد. 
در اين زمينه حتي تسهيل واردات كاالهاي مورد 
نياز براي بخش ه��اي توليدي نيز اهميت بااليي 
دارد كه بايد براي آن برنامه ريزي جدي داش��ت. 
اگر همه اين موارد لحاظ ش��ود وقتي در اسفند 
۱۳98 ب��ه عملكرد اقتصادي كش��ور نگاه كنيم 
مي توانيم بگوييم در سالي كه گذشت يك تحول 

مثبت رخ داده است.
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آسيب هاي سيل به تاسيسات انرژي ايران

راستيآزماييتهديدنفتيعربستانبازديدوزيرنفتعراقازشركتهايايراني

گروه انرژي|
باران هاي تند كه با سال نوي شمسي مهمان خانه هاي تعداد 
زيادي از استان هاي ايران شد، برخي از استان ها را متحمل 
خس��ارات زيادي كرد و تاسيس��ات زيرساختي از جمله 
خطوط لوله آب، شبكه انتقال برق و در برخي موارد خطوط 
لوله نفت و گاز و مواد پتروش��يمي را شست و با خود برد. 
استان خوزستان كه يكي از كانون هاي بارش هاي اخير بود 
به سبب تراكم صنايع نفت و پتروشيمي از حساسيت خاصي 
برخوردار است. به گفته تورج دهقاني، مديرعامل شركت 
مهندسي و توسعه نفت، س��يالب ها به برخي جاده هاي 
دسترسي تاسيسات نفتي آسيب وارد كرده است و در حوزه 
غرب كارون، دو چاه در منطقه يادآوران دچار آب گرفتگي 
شدند، اما خوشبختانه هيچ آسيبي به توليد نفت در اين 
مناطق وارد نشد. در استان كرمانشاه نيز خط لوله انتقال 
اتيلن غرب در محدوده رودخانه كشكان دچار پارگي شد 

در ادامه گزارش كامل را مي خوانيد.

   خوزستان
 طبق اطالعاتي كه از سوي شركت مهندسي و توسعه نفت 
خام منتشر شده اس��ت در پي بارش هاي اخير بخشي از 
تأسيسات نفتي واقع در غرب كارون در معرض سيل قرار 
گرفت و دو حلقه چاه در منطقه يادآوران دچار آبگرفتگي 
شدند. با وجود اين، تأسيسات نفتي اين منطقه آسيبي نديد 

و توليدشان نيز كاهش پيدا نكرد.
مديرعامل ش��ركت مهندسي و توس��عه نفت با اشاره به 
پرشدن بخش عمده مخازن تاالب هورالعظيم، اعالم كرد 
كه تاسيسات نفت، به هيچ عنوان مانعي براي جريان آب در 

اين تاالب نبوده و نيست.
از سوي ديگر شانا گزارش داد كه تورج دهقاني با توجه به 
شرايط منطقه عملياتي غرب كارون و روند توليد و توسعه 
در شرايط خاص ناشي از سيالب ها در اين منطقه گفت: با 
توجه به قرابت مكاني تاسيسات نفتي غرب كارون با تاالب 
هورالعظيم، ضرورت اعمال همزيس��تي و همگرايي بين 
اجزاي كار با هدف تحقق اهداف توسعه اي، براي شركت 
متن تعريف شده و بديهي است؛ تحقق آبگيري ۷۰ درصدي 
هورالعظيم )تا پيش از وقوع بارندگي هاي اخير(، مصداق 

بارز اين همزيستي است.
وي بحث هاي مطرح شده مبني بر ممانعت نفت از هدايت 
آب سد كرخه به س��مت هورالعظيم را به دليل صيانت از 
تاسيس��ات نفتي رد كرد و افزود: هم اكنون بخش عمده 
هورالعظيم پرآب شده و ناگزير برخي جاده هاي دسترسي 
تاسيسات نفتي نيز آسيب ديده اند، اما با وجود اين، شركت 
متن به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران، با سازمان هاي 
فعال در منطقه و ش��وراي تامين و كميته بحران استان 
همكاري تمام عياري داشته و حتي اين شركت براي هدايت 
بهتر آب و كاهش شدت بحران، با همكاري نيروهاي تالشگر 
نظامي مستقر در منطقه نسبت به تقطيع و انفجار در برخي 

جاده هاي دسترسي خود اقدام كرده است.
مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت با بيان اينكه از 
سيالب اخير به عنوان »سيالب هزارساله« ياد مي شود، 
ادامه داد: با وجود گستردگي اين سيل، توليد و توسعه در 
غرب كارون بي  وقفه ادامه دارد، البته در شرايطي سخت 

و طاقت فرسا.
دهقاني استمرار توليد در شرايط كنوني را مرهون پيگيري 
مس��تمر، دقت نظر فراوان و تالش و همت ش��بانه روزي 
كاركنان مستقر اين شركت در منطقه غرب كارون خواند 
و با بيان اينكه كميته بحران اين شركت شبانه روزي فعال 
بوده است، افزود: شرايط عادي در اين منطقه عملياتي حاكم 
نيست و تقويت و اصالح زيرساخت ها و ترميم جاده هاي 
دسترس��ي با هدف استمرار توليدي ايمن و پايدار بايد در 

دستور كار قرار گيرد.
وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود ب��ه ايفاي 
مسووليت هاي اجتماعي شركت “متن “ اشاره كرد و گفت: 
توجه به مسووليت اجتماعي، از رويكردها و وظايف ثابت و 
هميشگي اين شركت به شمار مي رود و در همين راستا، 

شركت متن با اعزام ماشين آالت سبك و سنگين، توزيع 
غذا و... در اين حوزه فعال بوده است.

به گفته دهقاني، بيش از ۷۵ دستگاه ماشين آالت سبك و 
سنگين اين شركت براي كمك به فرايند مديريت سيالب 
در منطقه به ويژه شهر ُرفيع حضور فعال داشتند و. همچنين 
احداث سيل بندي به طول هفت كيلومتر با هدف مقابله 
با سيل در ش��هر ُرفيع، از ديگر اقدام هاي شركت متن به 

شمار مي رود.
نصراهلل زارعي، معاون توسعه شركت مهندسي و توسعه نفت 
نيز در واكنش به برخي مباحث مبني بر ممانعت از هدايت 
آب از س��مت كرخه به هورالعظيم به دليل تداوم فعاليت 
تاسيسات نفتي، گفت: هم اكنون همه زير شاخه هاي منتهي 
به هورالعظيم با تمامي ظرفيت در جريان است و با هدف 
تخليه و توزيع بيشتر آب در هور، محل هاي جديد از دايك ها 
تحت هدايت س��ازمان آب و برق خوزستان و با همكاري 
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي شكافته شده و همه 
آب ورودي در مخازن هور در بخش ايراني توزيع و مديريت 
مي ش��ود و تقريبا به جز مخزن يك، همه ظرفيت هور در 

مخازن ۲، ۳، ۴ و ۵ آبگيري شده است.
وي اف��زود: فعاليت هاي توليدي و توس��عه اي در منطقه 
عمليات��ي غ��رب كارون بي وقفه ادام��ه دارد و تمهيدات 
الزم براي به حداقل رس��اندن تبعات سيل در اين منطقه 

انديشيده شده است.
به گفته زارعي، همزمان با تش��ديد فعاليت سامانه هاي 
بارشي در حوزه كرخه كه ميدان هاي غرب كارون در دشت 
آزادگان عمدتا متاثر از اين حوزه هس��تند، كميته بحران 
شركت مهندسي و توس��عه نفت )متن( در منطقه غرب 
كارون تشكيل شد و در اين مدت، نشست هاي كميته با 
هدف اتخاذ راهكارهاي مناسب براي مقابله با تبعات سيل 

بطور مرتب برگزار شده است.
 اين مقام مس��وول البته به وارد آمدن خس��ارت هايي به 
جاده هاي دسترسي اشاره كرد و افزود: ترميم و بهسازي 
جاده هاي آسيب ديده بزودي در دستور كار قرار مي گيرد.

زارعي به احداث س��يل بند در غرب شهر رفيع نيز اشاره 
كرد و افزود: پيرو دستور وزير نفت مبني بر تداوم همكاري 
شركت هاي تابعه در كمك رساني به مناطق سيل زده، اين 
شركت در مس��ير انجام مسووليت  اجتماعي و با هدف به 
حداقل رساندن تبعات سيل براي مردم، در دو هفته گذشته 

نسبت به احداث اين سيل بند اقدام كرد.
عبداهلل طواف، معاون پشتيباني منطقه اي شركت مهندسي 
و توسعه نفت نيز در تشريح وضعيت منطقه عملياتي شهر 
ُرفيع و منطقه عملياتي غرب كارون گفت: همه دستگاه ها 
اعم از شركت هاي نفتي، شهرداري، وزارت نيرو، سپاه و … 
دوشادوش يكديگر و با حداكثر نيرو، امكانات و تجهيزات 

در صحنه حاضر هستند.
وي ادامه داد: دو چاه در منطقه يادآواران دچار آب گرفتگي 
شده بودند كه به همت كاركنان نفت، مشكل اين دو چاه رفع 
شد و خوشبختانه هيچ آسيبي به توليد نفت در اين مناطق 
وارد نشده اس��ت.به گفته طواف، پس از دستور وزير نفت 
درباره ضرورت همراهي صنعت نفت با دستگاه ها و بسيج 
امكانات براي مقابله با سيل و امدادرساني به سيل زدگان در 
مناطق عملياتي، شركت مهندسي و توسعه نفت با همه توان 
وارد كار شد و دوشادوش ديگر دستگاه ها همچون نيروهاي 
شهرداري، وزارت نيرو و سپاه مشغول امدادرساني و كنترل 

سيل در مناطق عملياتي همچون ُرفيع است.

   وضع آبفاي خوزستان 
همچنين به گفته مديرعامل آبفاي اس��تان خوزس��تان 
تاسيسات آبفاي اين استان تا تاريخ 1۰ فروردين 1۳98 بالغ 
بر يك هزار و ۳8۰ ميليارد ريال از سيل خسارت ديده اند. 
صادق حقيقي پور اعالم كرد كه سيل در بخش آب استان 
خوزستان ۴۳۰ ميليارد ريال خسارت در شهرهاي اللي، 
س��الند، هفتكل، آقاجري، ايذه، دهرز، هنديجان، رفيع، 
شوشتر و مسجدسليمان وارد كرده و در بخش فاضالب نيز 
به شهرهاي سوسنگرد، دزفول، ماهشهر، بندر امام، رفيع، 

چمران و بس��تان 9۵۰ ميليارد ريال خسارت زده است.
شركت گاز استان خوزستان، شركت بهره برداري نفت و 
گاز كارون، شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، 
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، شركت نفت و گاز 
اروندان، شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت، شركت 
نفت و گاز زاگرس جنوبي، شركت بهره برداري نفت و گاز 
غرب، ش��ركت پااليش گاز بيدبلند، شركت بهره برداري 
نفت و گاز مارون و ش��ركت پااليش نف��ت آبادان خبري 
از آس��يب ديدگي يا خس��ارت به تأسيساتشان به سبب 
سيالب هاي اخير اعالم نكرده اند.پتروشيمي هاي مارون، 
اروند،  فجر و غدير ونيز شركت توزيع نيروي برق اهواز نيز 
طبق بررسي »تعادل« از واحدهايي هستند كه در مسير 
س��يالب قرار داش��تند. هنوز خبري در خصوص آسيب 

احتمالي سيالب به اين شركت ها منتشر نشده است. 
شركت برق متطقه اي خوزستان اما اعالم كرد كه ۳۳ پست 
برق منطقه اي خوزس��تان در خطر آبگرفتگي قرار دارند. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت سهامي برق منطقه اي 
خوزستان، محمود دشت بزرگ در جلسه مديريت بحران 
اين شركت )سه شنبه 1۳ فروردين(، اظهار كرد: تاكنون 
سيل در شبكه برق منطقه اي خوزستان خللي وارد نكرده 
و شبكه پايدار است ولي با توجه به افزايش خروجي سدها 
ممكن است ش��بكه با مخاطراتي رو به رو شود.وي بيان 
كرد: پست هاي اين شركت در بيرون و درون شهرها قرار 
دارند و با آبگرفتگي اين مناطق، پست هاي برق نيز دچار 

آبگرفتگي مي شوند.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان تصريح كرد: 
۷۲۴ دكل از شركت نيز دچار آبگرفتگي شدند كه به دليل 
ماندگاري اين آبگرفتگي و افزايش شدت آن، 1۷۳ دكل در 

معرض آب شستگي قرار گرفتند.
دشت بزرگ افزود: براي حفظ پايداري شبكه تمام نقاط 
حادثه خي��ز به صورت لحظه اي رصد مي ش��ود و تمامي 

نيروهاي عملياتي شركت در آمادگي كامل هستند.

    گلستان
گلس��تان بر خالف خوزستان چندان تاسيسات صنعتي 
مرتبط با حوزه نفت را در خود جاي نداده است در نتيجه 
تمركز بيش��تر ماجرا در اين اس��تان بر حوزه نيرو است. 
محمودرضا حقي فام، سخنگوي صنعت برق اعالم كرده 
بود كه صنعت برق استان گلس��تان در پي سيالب  اخير 
بين 8۰ تا 1۰۰ ميليارد ريال آسيب ديده است. اما جزييات 

اين آسيب ديدگي از سويشركت توزيع نيروي برق استان 
گلستان و شركت گاز استان گلستان خسارتي را از جانب 
سيالب هاي اين اس��تان اعالم نشده است. عاشورمحمد 
مرگان پور، مع��اون بهره برداري ش��ركت آب و فاضالب 
روستايي گلس��تان نيز پيش از اين در خصوص خسارات 
سيل به تأسيسات آب روستايي گلستان اظهار كرده بود كه 
در ارزيابي روستاهاي قابل دسترسي مشخص شد كه ۲۶۲ 
ميليارد ريال تاسيسات آبرساني روستاهاي استان آسيب 
ديده اند. به گفته وي تاكنون ۲9.۲ كيلومتر خط انتقال، سه 
حلقه چاه، 1۷ دهنه چشمه، ۷۴.۵ كيلومتر شبكه توزيع، 
1۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب و ۴۶ دستگاه تأسيسات برقي آسيب 

ديده ارزيابي شده است.
همچنين وبسايت شركت صنايع پتروشيمي گلستان نيز 
به علت بدهي مسدود است كه امكان بررسي وضعيت اين 

واحد صنعتي را سلب مي كند.

 كرمانشاه
استان كرمانش��اه كه آبان سال 1۳9۶ با يك زلزله مرگبار 
مواجه شده و خسارات قابل توجهي را در واحدهاي مختلف 
خود متحمل شده بود در سيالب اخير نيز از گزند خسارت 
در تاسيسات مرتبط با انرژي در امان نماند. طبق اظهارات 
مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه، اين استان در 
حوزه وزارت نيرو شامل آب، برق، گاز و مخازن و رودخانه ها 
۳89 ميليارد تومان خسارت ديده و خسارت هاي وارد آمده 
به بخش كشاورزي ۳8۶ ميليارد تومان، زيرساخت شهرها و 
روستاها، شهرداري و دهياري ها 1۵۰ ميليارد تومان و ساير 

دستگاه ها  1۷۵ ميليارد تومان برآورد شده است.

   انفجار در اتيلن غرب
يكي از خس��ارات شاخص وارد ش��ده به تأسيسات نفتي 
اين اس��تان خط لوله اتيلن غرب بود كه در محل عبور در 
رودخانه كشكان دچار پارگي شد. خط لوله اتيلن غرب، خط 
لوله اي در غرب ايران به طول ۲ هزار و ۶۰۶ كيلومتر است 
كه مجتمع هاي پتروشيمي مستقر در غرب، شمال غربي 
و جنوب غربي ايران را به هم وصل مي كند. طوالني ترين 
خط انتقال اتيلن جهان، تامين كننده خوراك واحد هاي 
پتروشيمي استان هاي خوزستان، لرستان، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه، كردستان و 
آذربايجان غربي است. ايسنا ديروز به نقل از قدرت اهلل فرج 
پور، مدير كنترل توليد ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي 

در مورد اين حادثه توضيح داد: خوش��بختانه با توجه به 
سيستم هاي ايمني موجود، به محض وقوع حادثه تزريق 
اتيلن به خط متوقف شد و متعاقب آن هماهنگي هاي اوليه 
با بهره بردار )شركت پتروشيمي كاويان( براي تعمير خط 
صورت پذيرفت اما به علت حجم بسيار زياد آب و تخريب 
مسيرهاي مواصالتي و عدم دسترسي به محل حادثه، انجام 

كارهاي اجرايي ميسر نشد.
فرج پ��ور تصريح كرد: با كاهش حجم آب و فراهم ش��دن 
دسترسي نسبي به محل حادثه، كارهاي اجرايي آغاز شده 
و اميد است با بهره گيري از توانمندي متخصصين كشور 
در كوتاه ترين زمان ممكن تعميرات الزم انجام و خط لوله 

اتيلن غرب در سرويس قرار گيرد.
به گفته فرج پور واحدهاي پتروشيمي موجود در بخش هايي 
از خط كه قبل از محل حادثه قرار دارد با شرايط كاماًل عادي 
در سرويس و مشغول توليد هستند و قطع اتيلن تنها روي 
واحدهاي پتروش��يمي باالتر از محل حادثه تأثير داشته 
است. البته اغلب اين واحدها نيز با توجه به موجودي خط، با 

ظرفيت پايين تر همچنان در حال توليد هستند.
مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه 
داد: متأس��فانه در حوادث ديگري در دو نقطه قبل و بعد 
از ايستگاه پيازآباد بخشي از خط رودخانه سيمره به علت 
سيالب و بخش ديگري نيز به علت رانش زمين دچار حادثه 
شده است.خوش��بختانه در اين دو محل نيز با استفاده از 
تجهيزات ايمني موجود، شيرهاي دوطرف محل حادثه 
بسته شده و شرايط تحت كنترل است. بازسازي اين نقاط 
نيز پس از برآوردهاي الزم در اسرع وقت توسط بهره بردار 

آغاز خواهد شد.

   لرستان
در مورد اس��تان لرستان به اين واس��طه كه هنوز سيل و 
تبعات آن گريبانگير منطقه است آمارهاي منتشر شده از 
مجاري رس��مي برآوردهاي ابتدايي از ماجرا است. در اين 
زمينه محمودرضا حقي فام، سخنگوي صنعت برق كشور 
اعالم كرده بود كه كه صنعت برق اس��تان لرستان در پي 
سيالب  نوروزي اين استان ۵۰ ميليارد ريال آسيب ديده 
است. حميدرضا كرموند مديرعامل آبفاي استان لرستان 
نيز گفته است كه در مجموع ۲۶۰ ميليارد ريال خسارت 
به شبكه هاي آب و برق اين استان خسارت وارد شده است. 
شركت گاز لرستان و شركت پتروشيمي لرستان نيز آماري 

از خسارات وارده به تأسيساتشان ارايه نكردند

گروه انرژي|
در راستاي س��فر هيات بلند پايه عراقي به تهران كه از 
ش��نبه 1۷ فروردين آغاز ش��د، ديروز ثامر غصبان وزير 
نفت اين كشور و معاون نخست وزير آنها، به همراه بيژن 
زنگنه وزير نفت ايران و عضو كابين��ه دولت دوازدهم، از 
شركت هاي فعال حوزه انرژي ايران بازديد كردند. هدف 
اين بازديد »آشنايي با توانايي داخلي ايران« در صنعت 

نفت عنوان شد. 
حضور ثامر غصب��ان در تهران به همراه هياتي كه عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق در راس آنها قرار گرفته 
است بخشي از فصل جديد همكاري هاي تهران-بغداد 
به ش��مار مي رود. پيش��تر در واپس��ين روزهاي سال 
1۳9۷ هياتي بلندپايه از ايران به رياست حسن روحاني 
رييس جمهوري به بغداد سفر كردند. سفري كه بسيار 
مورد توجه رسانه هاي بين المللي قرار گرفته و نمادي از 

رابطه نزديك و دوستانه ايران و عراق لقب گرفت. 
»صادرات گاز« به عراق يكي از مهم ترين فصول همكاري 
تهران و بغداد اس��ت. پيشتر بيژن زنگنه وزير نفت ايران 
مسائلي را در خصوص اينكه عراق نتوانسته است بدهي ۲ 
ميليارد دالري گازي خود به تهران را پرداخت كند مطرح 
شده بود. پس از آن اما عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي ايران به همراه هياتي به عراق سفر كرد كه كليت 
اخبار منتشر شده از آن نشان مي داد دو كشور توانسته اند 
به راه و روشي كه از طريق آن ايران پول گاز خود را دريافت 
كند برسند. همزمان با سفر همتي به عراق بود كه لوي 
الخطيب وزير نيروي عراق به دعوت رضا اردكانيان وزير 
نيروي ايران به تهران سفر كرد. طي اين سفر ايران و عراق 
تفاهم نامه اي را امضا كردند كه طرفين آن را بسيار »مهم« 

توصيف كردند. مفاد اين بيانيه تداوم صادرات برق ايران به 
عراق و تبديل شدن ايران به بازيگر اصلي بازسازي حوزه 
نيروگاهي عراق بود. خيابان هاي جنوب عراق تابستان 
سال گذشته صحنه اعتراض بخشي از مردم به كمبود برق 
بود، همين مساله دولت عراق را در تسريع بخشي به فرآيند 

افزايش ظرفيت نيروگاهي ترغيب كرد. 
ايران و عراق اما فارغ از تبادالت انرژي، فصلي مشترك مهم 
در ميادين نفتي دارند. ميادين نفتي كه در جنوب غرب 
ايران و جنوب ش��رق عراق قرار مي گيرند. در طول مرز 
مشترك ايران و عراق ۴ ميدان نفتي قرار دارد، كه عبارتند 
از: ميدان نفت شهر )سابقاً نفت شاه(، ميدان دهلران، ميدان 
پايدار غرب، ميدان نفتي آذر و ميادين نفتي غرب كارون. 
بيژن زنگنه وزير نفت ايران ديروز و پس از بازديد مشترك 
به همراه ثامر غصبان از ش��ركت هاي ح��وزه انرژي در 
خصوص مباحث مطرح شده به خبرگزاري جمهوري 
اسالمي ايران گفته اس��ت: مذاكرات مربوط به توسعه 
مشترك دو ميدان گازي نفت شهر و خرمشهر انجام شده و 
اكنون به نقطه اي رسيده ايم كه بتوان يك چارچوب تفاهم 
رسمي براي توسعه مشترك آنها داشت.وزير نفت ايران 
همچنين در مورد طلب گازي ايران از عراق نيز مسائلي 
را مطرح كرده و عنوان كرده اس��ت كه قرار اس��ت بانك 
مركزي دريافت پول صادرات گاز از عراق را پيگيري كند.

زنگنه در بخش ديگري از صحبت هايش در مورد اهداف 
غصبان از اين سفر و بازديد گفته است: عراق كشوري در 
حال توسعه است كه پروژه هاي زيادي نفتي در آن در حال 
اجراس��ت و بر اين اساس زمينه همكاري هاي گسترده 
وجود دارد.او در ادامه عنوان كرده اس��ت: ش��ركت هاي 
ايران��ي داراي توانمندي هاي زي��ادي در عرصه صنعت 

نفت، گاز و پتروش��يمي هس��تند كه مي توانند با عراق 
همكاري داشته باشند.ديروز اسحق جهانگيري معاون 
اول رياست جمهوري نيز در حاش��يه ديدارش با عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق اظهاراتي را در خصوص 
فعاليت شركت هاي ايراني در عراق مطرح كرده و بيان 
كرده است: پيش از حمله گروه تروريستي داعش به عراق 
تعداد زيادي از ش��ركت هاي ايراني طرح هاي متعددي 
را در دس��ت اجرا داشتند كه متاسفانه به دليل حمالت 
تروريستي كار آنها نيز متوقف شد كه انتظار داريم دولت 
عراق براي رسيدگي به وضعيت اين شركت ها برنامه ريزي 

الزم را انجام دهد.
وزير نفت خبر داده اس��ت كه در راستاي سفر وزير نفت 
عراق به تهران قرار بر اين ش��ده است كه شركت مشابه 
عراقي به ايران آمده و مذاكراتي را در رابطه با نحوه همكاري 

و انتقال تجربيات با ايران داشته باشد.
يكي از حوزه هايي كه مي تواند زمينه همكاري ايران و عراق 
را افزايش دهد، پايين بودن ظرفيت پااليش��ي در عراق 
است. پيشتر نشريه معتبر ميس در گزارشي به اين موضوع 
پرداخته بود كه عراق با وجود اينكه ظرفيت توليد روزانه ۵ 
ميليون بشكه نفت خام را دارد به دليل ظرفيت بسيار پايين 

پااليشي خود مجبور به واردات بنزين و گازوئيل است. 
عالوه بر اينكه ش��ركت هاي ايراني خواهند توانست در 
افزايش ظرفيت پااليشي عراق نقش داشته باشند، مساله 
صادرات بنزين و گازوئيل به عراق نيز مطرح است. چند روز 
پيش مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در يك نشست خبري عنوان كرد كه 
ايرات صادرات بنزين و نفت گاز را در سال جاري به عراق و 

افغانستان عملياتي مي كند.

گروه انرژي|
چند روز گذشته دولت عربس��تان سعودي هشدار 
داد كه اگر طرح پيشنهادي برخي نمايندگان كنگره 
امريكا براي اج��ازه »تعريف اوپك به عنوان كارتل« 
تصويب و اجرايي شود، معامالت نفتي خود را ديگر 
به دالر انجام نخواهد داد. تهديدي كه امكان اجراي 

آن شك و شبهه هاي زيادي به همراه دارد.
طرح مورد اش��اره كه قانون ضد كارتل هاي توليد و 
صدور نفت نوپك “NOPEC “ نام دارد، در صورت 
قانوني شدن به مراجع قضايي امريكا امكان مي دهد 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت- اوپك- را به 
عنوان يك نهاد توليدي و بارزگاني مش��مول قوانين 
امريكا عليه انحصارات قرار دهند. قوانين ضد كارتل 
در امريكا به منظور پيگيري و پيگرد قضايي اقدامات 
انحصاري از طريق تباني و همكاري نهادهاي توليدي 

و تجاري تدوين و اجرا مي شود.
اين قواني��ن به منظور حماي��ت از حقوق خريداران 
در براب��ر اجح��اف توليدكنندگان و فروش��ندگان 
تصويب ش��ده و هدف از آنها، تضمي��ن رقابت بين 
عرضه كنندگان كاال در زمينه بهبود كيفي و كاهش 
قيمت اس��ت. با اين حال، عنوان كارتل براي اوپك 
هرگز جنبه رس��مي نيافته اس��ت. مقامات اوپك و 
مدافعان اين س��ازمان، ضمن استدالالتي در توجيه 
فرآيند قيمت گذاري نفت، تاكيد داشته اند كه اعضاي 
اوپك را كشورهاي مستقل تشكيل مي دهند كه به 
عنوان نهادهاي »حاكميتي« مشمول قوانين امريكا 

از جمله قوانين ضد كارتل نمي شوند.
در اين راس��تا، مرتضي بهروزي فر، كارشناس حوزه 

انرژي، با تاكي��د بر اينكه ارز رايج دنيا در حال حاضر 
دالر اس��ت، افزود: اين موضوع دور از ذهن است كه 
قيمت گذاري نفت در دنيا حداقل تا چندين س��ال 
آينده از دالر به يورو تبديل ش��ود. هشدار عربستان 
بيشتر شبيه به تهديد است و فكر نمي كنم امكان پذير 

باشد.
وي افزود: بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه كشور 
ثروتمندي مانند عربس��تان كه حج��م ذخاير ارزي 
بااليي دارد، قس��مت عمده اي از ذخاير ارزي خود را 
در امريكا و بر مبناي دالر سرمايه گذاري كرده است. 
بنابراين هرگون��ه تغيير و تحول در قيمت هاي دالر، 
بيشترين اثر را روي كشوري مانند عربستان خواهد 
گذاش��ت. به نظر من يك تهديد توخالي اس��ت كه 
عربس��تان مي داند نمي تواند در اي��ن زمينه اقدامي 
انجام دهد و تحت هيچ ش��رايطي موضعي نخواهد 

گرفت كه بخواهد امريكا را مقابل خود قرار دهد.
اين كارشناس حوزه انرژي درباره تصميم امريكا در 
زمينه قان��ون ضد كارتل هاي توليد و صدور نفت نيز 
گفت: فكر نمي كنم امريكا بتواند چنين كاري را انجام 
دهد. بر مبناي علم كالسيك اقتصاد به هيچ عنوان 

اوپك كارتل نيست. 
كارت��ل تعاريف خاص خود را دارد كه ش��امل اوپك 
نمي ش��ود. زيرا هركدام از اعضاي اوپك به بازار يك 
ج��ور متفاوت ن��گاه مي كنند. يك كش��ور به دنبال 
افزايش توليد اس��ت و يكي دنب��ال افزايش درآمد. 
اعضاي اوپك هم راس��تا نيس��تند كه بتوان آن را به 
عن��وان يك كارت��ل در نظر گرفت. از نظر سياس��ي 

نمي دانم اما از نظر اقتصادي اوپك كارتل نيست.
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افزايش توليد ميعانات گازي 
پارس جنوبي

ايلنا| مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: 
با توجه به اهميت توليد ميعانات گازي مجتمع گاز 
پارس جنوبي در سال 9۷ نسبت به سال 9۶ بيش از 9 

ميليون بشكه افزايش توليد داشته است.
هادي هاش��م زاده فرهنگ، مديرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوبي با بيان اينكه در س��ال 9۷ شاهد رشد 
توليد تمام محصوالت مجتمع بوده ايم، گفت: يكي 
از مهم ترين محصوالت توليدي پااليشگاه هاي گاز 
پارس جنوبي ميعانات گازي اس��ت.وي افزود: اين 
محصول خوراك اصلي پااليشگاه هاي ستاره خليج 
فارس بوده كه تأثير بس��زايي در توليد و خودكفايي 
بنزين دارد.فرهنگ با ذكر اين مطلب گفت: با توجه 
به اهميت توليد اي��ن محصول با ارزش مجتمع گاز 
پارس جنوبي در س��ال 9۷ نسبت به سال 9۶ بيش 
از 9 ميليون بشكه افزايش توليد داشته است.به گفته 
فرهنگ اين ميزان توليد نسبت به سال 9۵ حدود 18 
درصد و معادل ۴۳ ميليون بشكه رشد داشته است.

افزايش توليد ميعانات گازي و ارسال آن به پااليشگاه ها 
و پتروشيمي هاي داخل عالوه بر ايجاد ارزش افزوده 
و تأمين نيازه��اي داخلي مي تواند بزودي با افزايش 
توليد منجر به صادرات محصوالتي همچون بنزين و 

گازوئيل نيز بشود.

روسيه در پي گسترش 
مرزهاي نفتي قطب شمال

تس�نيم| رزنفت، ش��ركت نفت دولتي روسيه و 
بزرگ ترين توليدكننده نفت اين كشور قصد دارد يك 
مجموعه از ميادين نفتي را در ۵ سال آينده در قطب 
شمال بس��ازد.  به گزارش راشاتودي، اين طرح هاي 
رزنفت با مديريت ايگور سچين، متحد نزديك پوتين، 
با آرزوهاي رييس جمهور اين كشور هماهنگ است. 
آرزوهايي مبني بر توسعه منابع نفت و گاز قطب شمال 
و مسير درياي شمالي از اروپا تا خاور دور از طريق آبهاي 
روسيه. توسعه نفتي قطب شمال روسيه در سال هاي 
اخير به خاطر تحريم هاي غربي متوقف ش��ده بود. 
بر اثر اين تحريم ها ش��ركت هاي بزرگ جهاني مثل 
اكسون موبيل از برخي پروژه هاي اكتشافي روسيه 
بيرون رفتند. اگر اين مسير درياي شمالي به ميادين 
نفت داخلي در ش��مال روسيه متصل ش��ود، براي 
رزنفت گذرگاهي ديگر براي صادرات نفت مخصوصًا 
به بازارهاي آس��يا به وجود مي آيد. طي ديداري بين 
والديمير پوتين و سچين در هفته جاري، مدير رزنفت 
گفت كه اين شركت در حال بررسي امكان ايجاد يك 
مجموعه ميادين نفتي در قطب شمال است كه كامال 
بر رساندن نقل و انتقال كاال در مسير درياي شمالي 
به 8۰ ميليون تن تا ۲۰۲۴ تمركز دارد. س��چين به 
پوتين گفت: »ولي توسعه ميادين نفتي قطب شمال 
نيازمند يك فضاي مناسب براي سرمايه گذاري است 
و همچنين به عوامل نظارتي و مالياتي نياز دارد كه طي 
دوره اجراي پروژه ها تغييري نكنند و ۳۰ تا ۵۰ سال 

حضور داشته باشند«.

 جهان در انتظار
 قيمت هاي باالتر نفت

آخرين آمار بارش ها

ايلنا| قيمت نفت در سه ماهه نخست سال جاري با 
۳۰ درصد افزايش روبرو بوده است و با كاهش توليد 
نفت توسط توليدكنندگان اصلي و ادامه تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و ونزوئال انتظار مي رود افزايش قيمت 

نفت در ماه هاي آتي ادامه يابد.
به گزارش اويل پرايس، قيمت نفت در سه ماهه نخست 
س��ال جاري با اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران، 

۳۰درصد افزايش يافته است.
در س��ه ماهه دوم ۲۰19، نفت خام وست تگزاس به 
۶۰ دالر در هر بشكه رسيده و در هفته اول آوريل به 
باالترين قيمت خود رسيد. اين در حالي است كه نفت 
خام برنت مدت هاست كه با قيمت حدودي ۷۰دالر 
در هر بشكه معامله مي ش��ود.در هفته ها يا ماه هاي 
پيش رو اتفاقاتي مانند پايان معافيت ها و اجالس سران 
اوپك، در پيش است كه مي تواند بر عرضه جهاني نفت 
تاثير بگذارد و روند قيمت نفت و بنزين را در تابستان 
مشخص كند.انتظار مي رود عرضه نفت با تحريم هاي 
بيشتر امريكا عليه ايران و ونزوئال و كاهش توليد نفت 
توسط اعضاي اوپك و متحدانش كاهش يابد.اين در 
حالي است كه عربستان به كاهش توليد نفت خود 
ادامه مي دهد. بنابراين با كاهش توليد نفت توسط 
توليدكنندگان اصلي و ادامه تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و ونزوئال انتظار مي رود افزايش قيمت نفت در 

ماه هاي آتي ادامه يابد.

ايرنا| حجم بارش هاي فصل پاييز و زمستان كشور 
از ابتداي س��ال آبي )اول مهرماه گذشته( تا هفدهم 
فروردين امسال به ۲8۳.8 ميلي متر رسيد كه نسبت 

به سال آبي گذشته 18۲ درصد بيشتر شد.
تارنماي وزارت  نيرو ديروز اع��الم كرد ميزان بارش 
امس��ال نس��بت به ميانگين بلندمدت ۵۰ ساله از 
۴۴درصد و در مقايسه با ميانگين 11 ساله )از سال 
آبي 8۷-8۶ تا س��ال آبي 9۷-9۶( از ۷۰ درصد رشد 
برخوردار بود. مي��زان بارندگي تجمعي حوضه هاي 
آبريز درجه  يك كش��ور در مدت مش��ابه سال آبي 
9۷-9۶ ح��دود 1۰۰.۷ ميلي متر بود.در آمار بارش 
تجمعي از اول مهرماه گذشته تا هفدهم فروردين ماه 
امسال، نسبت به ميانگين ۵۰ ساله 19۶.۶ ميلي متر 
افزايش ديده شد. اين ميزان در مقايسه با ميانگين 
11 س��اله 1۶۷.1 ميلي متر افزايش يافت.بر اساس 
اين گزارش، حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان 
با ۴9۰ ميلي متر بارش و حوضه آبريز مرزي شرق با 
۶8 ميلي متر به ترتيب از بيشترين و كمترين ميزان 
بارندگي ميان حوضه هاي آبريز درجه  يك برخوردار 
بودند. بر همين اساس، ميزان بارندگي سال آبي جاري 
در حوضه مرزي ش��رق 18 درصد كمتر از متوسط 

بلندمدت ۵۰ ساله اخير گزارش شد.
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بررسيمسووليتمدنيدولتدربرابرحوادثزيستمحيطي

نمايندهشيرازمطرحكرد

تكليف دولت در پيشگيري و مواجهه با سوانح طبيعي چيست

متهمان اصلي وقوع سيل

هدف از اين نوشتار، مروري كوتاه بر مسووليت مدني 
دولت نسبت به شهروندان در حوادث زيست محيطي 
با تمركز بر س��يل است. مسووليت در برابر خساراتي 
كه هم از سوي اشخاص حقيقي و هم در صورتي كه 
اين خس��ارات در حد كالن و به صورت فزاينده بوده 
و جنبه عمومي داش��ته باش��د، قابل تعقيب از سوي 
دستگاه قضايي اس��ت. در اين يادداشت؛ با تمركز بر 
حق مطالبه گري شهروندان نسبت به دولت و نيز جنبه 
عمومي خسارت ناشي از سيل، به مسووليت حقوقي 
دولت در قبال حادثه اي كه نشان داد ظرف چند روز، 
قادر به درگيركردن گس��تره وس��يعي از جغرافياي 

سرزميني كشور است پرداخته خواهد شد.
بنابراي��ن محوري��ت بحث در پاس��خ به اين س��وال 
اس��ت كه آيا دولت بر اساس قوانين موضوعه داخلي 
داراي مسووليت نسبت به خسارات زيست محيطي 
اس��ت؟ ذكر اين نكته ضروري است كه اين متن، به 
دنبال تفس��ير حقوقي موضوع نيست و با يك مرور و 
دسته بندي كلي به بررسي قوانين مرتبط مي پردازد.

  بررس�ي مس�ووليت مدني دولت در برابر 
خسارات زيست محيطي

براس��اس گزارش جهاني، ايران هفتمين كشور اول 
آس��يب پذير جهان در حوادث طبيعي است. وجود 
س��ي و يك نوع رخداد طبيعي از چهل گونه حوادث 
طبيعي شناخته ش��ده در دنيا و ب��روز 1536 زلزله 
ش��ديد و خفيف در دهه 80-1370 و بيش از 712 
مورد حوادث طبيعي ديگر در همين مدت، ضرورت 
توجه و برنامه ريزي و انجام طرح ها و پژوهش هايي در 

حوزه هاي مختلف را مورد تاكيد قرار مي دهد.
بطور كلي مسووليت مدني دولت؛ »الزام دولت است 
نسبت به شخص زيان ديده در پرداخت غرامت زيان 
وارده به او كه ناشي از عمل غيرقانوني منتسب به دولت 
يا عمل غيرقانوني او )دولت( بوده يا تكليف دولت است 
به پرداخت غرامت زيان ديده كه به موجب قانون مقرر 
گرديده است«. در نظر گرفتن چنين مسووليتي براي 
دولت نتيجه منطقي حاكميت قانون است و عدالت 
حك��م مي كند كه هي��چ قانون ش��كني و زياني، چه 
مادي و چه معنوي، بدون جبران باقي نماند. از منظر 
حقوق بين الملل نيز، خسارت زيست محيطي، زيان 
يا صدمه اي است كه در نتيجه فعل يا ترك فعل تابعان 
حقوق بين الملل يا در اثر بروز حوادث طبيعي، به افراد، 

اموال يا محيط زيست وارد مي شود.
در مورد مس��ووليت مدني دولت در قب��ال حوادث 
طبيعي، بايد مساله را در دو فرض عمده مورد بررسي 
ق��رار داد. فرض اول اينكه، حادث��ه طبيعي غير قابل 
پيش بيني باش��د. به عبارتي حادثه س��ابقه نداشته 
و اتفاق محض غير تكراري باش��د. مثال س��قوط يك 
شهاب سنگ، مشمول اين عنوان خواهد بود. البته در 
اين حالت نيز نظر به رش��د روزافزون علوم و فناوري 
در سطح جهان، دولت ملزم به بهره گيري حداكثري 
از تجربيات موجود، در جهت كاهش خسارات جاني 
و مالي به شهروندان است و نمي تواند به اين بهانه كه 
امكانات الزم را در اختيار نداشته، خود را از مسووليت 

مبرا سازد.
فرض دوم آن است كه حادثه طبيعي قابل پيش بيني 
باش��د. در اين مورد، اگر ماده 11 قانون مس��ووليت 
مدني مالك قرار گيرد، مي توان ميان ورود خسارت 
در اثر اهمال و س��هل انگاري كاركنان، نقص وسايل 
و تجهي��زات دولتي يا تقصير كلي دول��ت )اطالع از 
س��ابقه حادثه و عدم اقدام به جلوگيري از آن، بدون 
اينكه منتسب به عضو خاصي از اعضاي دولت باشد(، 
تفكيك قائل ش��د. با اين حال، ضرورت جبران تمام 
خسارات در فرض وقوع حادثه، اقتضاي آن را دارد كه 
زيان ديده با عده اي ناشناس روبرو نشود كه حتي در 
فرض شناسايي، توان جبران فوري يا كلي خسارات 
او را ندارند و با دولتي طرف باش��د ك��ه توان جبران 
سريع و كامل بخشي از زيان هاي وي )ضررهاي قابل 
جب��ران( را دارد. البته دولت مي تواند به كارمندان يا 
ساير وابستگان دولت مراجعه كند كه بروز خسارت 

به نوعي منتس��ب به آنها ايش��ان اس��ت. وجه تمايز 
حوادث طبيعي قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني 
را مي ت��وان در نگاه عرف نيز ياف��ت، چرا كه عرف در 
كشورهاي مختلف، بر حسب تكرار حادثه اي مشخص 
كه به تناوب تكرار مي شود، عينيت مي يابد، همانطور 
كه حوادثي مانند سيل يا خشكسالي كه همزاد اقليم 
ايران است- و حتي سابقه آن را در نوشته هاي متعدد 
تاريخ هزاران ساله اين س��رزمين مي توان ديد- را با 
حادثه اي مانند رعدوبرق يا انفجار يك كوه آتش فشان، 
از يك جنس نمي توان دانس��ت. با توجه به گسترش 
روزافزون علوم و تكنولوژي و تجربيات متعدد جهاني، 
مقامات و دس��تگاه هاي عمومي ذي ربط موظفند تا 
ضمن بهره گيري از اين امتيازات، ضمن پيش بيني، 
با مديري��ت نظام مند، يكپارچ��ه، جامع و هماهنگ 
تالش كنند ت��ا از جان و مال ش��هروندان در هنگام 
وقوع به بهترين ش��كل ممكن محافظ��ت كرده و از 
تشديد حوادث طبيعي به واسطه دخالت هاي انساني 
جلوگيري كنند و در هر صورت، پس از وقوع حادثه، 
با بهره گيري موثر از امكانات و منابع مالي و قانوني در 
جهت كاهش آثار بالياي طبيعي، ايجاد آمادگي الزم، 
مقابله، امدادرساني سريع و بهبود شرايط تا رسيدن 
به وضعيت عادي و بازس��ازي تالش كنند. لذا، دولت 
بايد مس��ووليت زيان هاي وارده به اشخاص را كه به 
واسطه اعمال حاكميت به وجود مي آيند، قبول كند، 
زيرا قبول حاكميت از طرف دولت يا به دست گرفتن 
قهري آن، خود به منزله الت��زام به همه آثار حقوقي 
ناشي از اعمال حاكميت اس��ت و هيچ نوع قرارداد يا 
قاعده عرفي كه دولت را در برابر موجبات ضمان معاف 

نمايد، وجود ندارد.
دول��ت در اجراي وظايف حاكميت��ي خود مكلف به 
پيش��گيري و مواجهه موثر با حوادث طبيعي است. 
به همين منظور سازمان مديريت بحران كشور طبق 
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 
1387 تاس��يس و طبق ماده 3 همين قانون شوراي 
عالي مديريت بحران كشور به رياست رييس جمهور 
و با عضويت برخي مس��ووالن اجرايي ارشد نظامي و 
اداري كشور، وظيفه هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها 
و نهادهاي وابسته به قواي سه  گانه، نيروهاي مسلح و 
كليه نهادها و دستگاه هاي كشور در مقابله با حوادث 

طبيعي را بر عهده دارد.
امروزه بحث مس��ووليت در رابطه با تمام اش��خاص 
اعم از حقيقي و حقوقي مطرح مي ش��ود و در حقوق 
ايران ب��ا تصويب قانون مس��ووليت مدني در س��ال 
1339صراحت��ًا مس��ووليت مدني دول��ت در قبال 
زيان هاي وارده به اش��خاص به وسيله اعمال تصدي 
دستگاه هاي اداري پذيرفته شده است. مطابق ماده 
1 قانون مسووليت مدني؛ اصوال در نظام حقوقي ايران 
هركس كه موجب بروز خسارتي شود ملزم به جبران 
آن اس��ت. همچنين، طبق مضمون م��اده11 قانون 
مس��ووليت مدني 1339 اگر زيان هاي واردش��ده به 
محيط زيست نتيجه رفتار عمدي يا خطاي مستخدم 
باشد، خود مستخدم، مسوول پرداخت زيان  است ولي 
هرگاه اين زيان ها از كمبود، نارسايي و نقص وسايل 
اداري ريش��ه گرفته باشد، اداره، مس��وول پرداخت 
خس��ارت خواهد بود. واقعيت اين است كه عالوه بر 
نقص وس��ايل اداري، جبران خطاهاي ناشناخته نيز 
به وس��يله دولت صورت مي گيرد. نيز مطابق ماده 7 
آيين نامه اجرايي قانون مذكور، مقام مس��وول در هر 
دستگاه ذيربط، موظف به جايگزيني افراد ناكارآمدي 
است كه در انجام وظايف خود قصور يا تقصير داشته 
باش��ند. بنابراين مي توان گفت در اي��ن رابطه هيچ 
قصور يا تقصيري پذيرفته نيست و مقام عالي دستگاه 
ذيربط، بايد پاسخ گوي هرگونه اهمال كاري كاركنان 
خود باشد. حتي صرفنظر از مواد مذكور، مطابق اصل 
يكصدوبيست ونهم قانون اساسي نيز دولت موظف به 
انجام خدمات الزم پس از ح��وادث طبيعي كه ارايه 
خدمات بهداش��تي درماني و مراقبت هاي پزشكي از 

جمله آن است.
از حيث مس��ووليت مدني اش��خاص، بين اشخاص 

حقيقي و حقوقي اعم از اشخاص حقوقي خصوصي و 
عمومي اصوال نمي توان قائل به تفكيك بود و قانونگذار 
نيز در مواردي به مسووليت مدني دولت براي جبران 
خس��ارات اش��خاص تصريح كرده اس��ت و ماده 11 
قانون مس��ووليت مدني بطور مشخص به مسووليت 
مدني دولت و كاركنانش پرداخته اس��ت. ماده 6 نيز 
تصريح دارد هزينه هاي كفن ودفن كشته ش��دگان و 
نيز معالجه و درمان مجروحان به عهده نهاد مسوول 
است. جبران خسارت هرگونه معلوليت بدني نيز در 
ماده 5 همين قانون اش��اره شده است. ذكر اين نكته 
نيز مهم است كه مطابق ماده 16، وزارت دادگستري 
مامور اجراي اين قانون است. بنابراين بطور مثال در 
رابطه با حادثه س��يل ش��يراز در صورت اثبات رابطه 
سببيت بين حادثه و خسارت  وارده توسط دادگاه و بر 
اساس نظر كارشناسي، دستگاه هاي ذيربط از جمله 
شهرداري شيراز به دليل احداث جاده بر روي مسيل 
مجاور دروازه قرآن و وزارت نيرو به عنوان متولي بستر 
رودخانه، هريك به تناس��ب درص��د تقصير، مكلف 
به پرداخت هزينه هاي مربوطه هس��تند. مسووليت 
وزارت نيرو از اين جهت اس��ت كه بر اساس تبصره 3 
ماده 2 قانون توزيع عادالنه آب؛ »ايجاد هر نوع اعياني 
و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار 
طبيعي و كانال هاي عمومي و مس��يل ها و مرداب و 
بركه هاي  طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل 
درياها و درياچه ها اع��م از طبيعي يا مخزني ممنوع 
است مگر با اجازه وزارت نيرو«. پس، مسووليت حريم 
و بستر با وزارت نيرو بوده و در صورتي كه اين وزارتخانه 
اقدامات الزم را در ممانعت از تجاوز به حريم و بس��تر 
رودخانه ها صورت نداده باشد و ساخت وسازي صورت 
گرفته باش��د، در اين زمينه مرتك��ب قصور و تقصير 
شده اس��ت، چه اين تصرفات بدون مجوز يا با مجوز 
وزارت نيرو باش��د، زيرا در حالت اول نيز وزارت نيرو 
صالحيت اقامه دعوي و تخريب بناي معارض را داشته 
و كوتاهي وزارت مذكور در اين رابطه، از مسووليت  آن 
نمي كاهد. همچنين، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
طبق ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان 
مديريت بحران مكلف شده است كه با همكاري بيمه 
مركزي ايران و دس��تگاه هاي ديگر به گسترش بيمه 
حوادث براي جبران خسارات ناشي از بالياي طبيعي 

تمهيدات الزم را به انجام رساند.
همانطور كه قبال هم اشاره شد؛ مسووليت دولت در 
قبال حوادث زيس��ت محيطي در موضوعاتي مانند 
سيل و خشكسالي با زلزله يا رعدوبرق متمايز است. 
درست است كه حوادثي مانند زلزله قابل پيش بيني 

نيس��ت ولي با توجه به پيش��رفت هاي چشمگير در 
عرصه علوم هواشناسي، هيدرولوژي، ژئومورفولوژي 
و... موضوع س��يل را مي توان حداقل چند روز قبل از 
وقوع پيش بيني كرده و آثار آن را بر رودخانه ها و اراضي 
محل وقوع، تحلي��ل و حتي از طريق ابزارهايي مانند 
مدل هاي هيدرولوژيك، شبيه سازي كرد. پس اساسا 
سيل را نمي توان در قالب حوادثي كه كامال غير قابل 
پيش بين��ي هس��تند طبقه بندي ك��رد. بنابراين به 
نظر مي رس��د، بحث اهمال و سهل انگاري مقامات و 
نهادهاي عمومي يا كاركنان دولتي در پيش از وقوع و 

پس از آن، قابل طرح است.
از طرف ديگر، طبق قواعد كلي مسووليت مدني براي 
اينكه كس��ي را مسوول جبران خسارتي دانست بايد 
اوال در بروز خسارت مقصر باشد و ثانيا رابطه سببيت 
بين رفتار او و خسارت وارده وجود داشته باشد. البته 
مطابق بند 1 ماده 4 اين قانون؛ كمك و مساعدت به 
زيانديده باعث تخفيف عامل خواهد شد. در خصوص 
رابطه سببيت، مساله مهم، اثبات آن است كه چالشي 
مهم در روند دادرسي است و اثبات رابطه ميان عامل 
وقوع و خس��ارت وارده، اساسا موضوعي كارشناسي، 
هزينه بر و وقت گير است. زيرا كه عامل مستقيم زيان 
در حوادث طبيعي، قهري است و در ظاهر به شخص 
يا نهاد مش��خصي ارتباطي ندارد. به همين دليل هم 
امكان انتساب آن به دولت به آساني ميسر نيست. آنچه 
در اين حوزه، دولت متعهد به آن اس��ت، پيش گيري 
و كاهش خس��ارت و پس از وقوع، جبران خس��ارات 
است. در مجموع »فرضي كه ورود زيان، قابل انتساب 
به دولت است، بهترين راه معتقد شدن به مسووليت 
محض در راستاي قاعده الضرر يا احترام اموال كه آن 
هم در نهايت به قاعده الضرر منتهي مي شود، يعني 
در وهل��ه اول زياني كه در اثر عملكرد مقام عمومي يا 
نقص وس��ايل اداري به محيط زيست وارد مي شود، 
توسط دولت جبران شود و در نهايت براي حفظ جنبه 
بازدارندگي مس��ووليت مدن��ي و كاهش هزينه هاي 
دولت چنانچه تشخيص داده شود كه زيان در نتيجه 
رفتار نامتعارف مقام عمومي حاصل شده است، دولت 
غرامت پرداختي را از او دريافت كند«.به عنوان مثال، 
در صورتي ك��ه مديريت ناصحيح مخزن يك س��د، 
منجر به رهاس��ازي آب در ش��رايط بحراني سيالبي 
گردد و اين موضوع قابل انتساب به مقام مسوول بوده 
و قصور ي��ا تقصير نامبرده در اين موضوع مش��خص 
باش��د. از سوي ديگر تش��ديد اثرات حوادث طبيعي 
به واسطه اقدامات غير كارشناسي نهادهاي عمومي 
مانند س��اخت جاده يا راه آهن در مسير جريان هاي 

طبيعي، جنگل زدايي، مديريت غلط مخزن سد، عدم 
اليروبي بس��تر رودخانه ها يا تغيي��ر كاربري اراضي، 
امري است كه اثبات رابطه سببيت آن مطابق قانون از 
طريق دادگاه هاي ذيصالح و با بهره گيري از نظريات 
كارشناسان رسمي دادگستري قابل بررسي است كه 
مي تواند به اثبات عاملي��ت دولت يا كاركنان دولتي 
و درصد تقصير ايش��ان و نهايتا به جبران خسارت از 
سوي دستگاه ذيربط منجر ش��ود. بايد اضافه شود، 
چنانچه، اشخاصي، با تعرض به حريم رودخانه، اقدام 
به ساخت وس��از يا توسعه اراضي زراعي كرده باشند، 
نمي توانند مطالبه خسارت كنند، زيرا عمل غيرمجاز 

افراد نمي تواند موجب ايجاد حق براي آنها باشد.

  نتيجه
اين مت��ن، مرور كوتاهي بود بر وضعيِت مس��ووليت 
مدني دولت در برابر حوادث زيست محيطي با استناد 
به قوانين موضوعه. اصل پاس��خگويي دولت در برابر 
ملت در مواجهه با افعال و اقدامات انجام شده از حيث 
حقوق عمومي مي طلبد كه دولت در خسارات ناشي 
از حوادث طبيعي، اقدامات الزم را انجام دهد. دولت، 
مطابق قوانين مختلف اعم از قانون اساس��ي، قانون 
مس��ووليت مدني، قانون توزيع عادالن��ه آب، قانون 
تش��كيل س��تاد مديريت بحران و آيين نامه اجرايي 
آن، داراي مسووليت مدني در برابر خسارات طبيعي 
در مراحل پيش��گيري، زمان وقوع و پس از آن است. 
مسووليت مدني دولت در اين رابطه منحصر به قصور 
و تقصير نيس��ت و بر اساس اصل يكصدوبيست ونهم 
قانون اساسي، يك تكليف حاكميتي است، هرچند 
كه در حالت اول نياز به اثبات رابطه سببيت از طريق 

بررسي كارشناسي دارد.
مسووليت پذير كردن دولت در حوادث زيست محيطي 
و الزام به پرداخت خس��ارت از طرف دولت، موضوع 
مهمي اس��ت كه اين احتمال را هم افزايش مي دهد 
تا سامانه مديريت بحران كشور، با تقويت ساختارها 
و س��ازوكارهاي ذيربط و نيز تعريف و تثبيت جايگاه 
مشخص هريك از نهادهاي دخيل، ضمن بهره گيري 
از دانش و فناوري روزآمد جهاني، از ناهماهنگي هاي 
بين دس��تگاهي و دخالت و حضور پراكنده اشخاص 
حقيقي يا حقوقي كه ضمن عدم تخصص و ناتواني در 
مديريت بحران، نسبت به اقدامات خود، پاسخگويي 
ندارند، جلوگيري كرده و به س��مت مديريت موثر و 
يكپارچه در مواجهه با اينگونه حوادث با هدف حفاظت 
از جان و مال ش��هروندان كه وظيفه ذاتي هر دولتي 

است، گام هاي مفيد و عملي بردارد.

مسعود رضايي نماينده شيراز درباره علل وقوع سيل در 
اين شهر اظهار داشت: علت اصلي وقوع سيالب اخير، 
بارش هاي فراوان و ناگهاني، عدم اليروبي و س��اخت 
و س��ازهاي غيركارشناسانه در مس��ير عبور سيالب 
در س��ال هاي گذشته بوده اس��ت كه ضرورت دارد تا 
برنام��ه اي مدون براي پيش��گيري از اينگونه حوادث 

انديشيده شود.
با توجه به اينكه ايران در كمربند خش��ك جهان قرار 
گرفته است و بارندگي ها با شدت زياد و در مدت كم در 
كشور جاري مي شود در نتيجه، سيل و خشكسالي 2 
ويژگي طبيعي و ديرينه  اي به شمار مي رود كه همواره 
شاهد آن هستيم. با وجود ارتقاي فناوري هاي مختلف 
در سال هاي گذشته نه تنها خسارت سيالب ها كاهش 

نيافت، بلكه افزايش هم يافته اند. 
محمد اس��المي وزير راه و شهرس��ازي درباره ميزان 
خسارت هاي وارد شده به كشور در جريان سيل هاي 
فروردين 1398 مي گويد: »مجموعه خسارات برآورد 
شده ناشي از سيل در سطح زيرساخت ها بيش از يك 
هزار و 600 ميليارد تومان بوده است كه اين رقم غير 
از هزينه ترميم هاي اساسي و جايگزين است كه بايد 
انجام ش��ود و اين هزينه ها بايد برآورد ش��ود.« وزارت 
جهاد كش��اورزي ميزان خسارت سيل اخير به بخش 
كش��اورزي در 12 استان را بيش از س��ه هزار و 800 

ميليارد تومان اعالم كرد. 

كارشناسان داليل اصلي افزايش خسارت هاي سيل 
اخير را در كش��ور قطع درختان، تخريب جنگل ها و 
غافل گيري برخي سازمان هاي متولي مقابله با حوادث 
غيرمترقبه مي دانند كه وظيفه آنها دادن هشدار پيش 
از وقوع فاجعه و امداد و نجات براي كاهش آثار مخرب 
و تلفات انس��اني و خس��ارات مالي وقايع غيرمترقبه 
محس��وب مي ش��ود. رييس جمهوري پ��س از وقوع 
سيالب هاي اخير اظهار داشت: »شدت باران در زمان 

كوتاه چيزي است كه هواشناسي بايد بتواند پيش بيني 
كند. حاال پيش بيني بلندمدت هم نمي خواهيم، الاقل 
72 ساعت قبل اطالعات دقيق بدهيد، كافي است.« 
همچنين وي به وزير كش��ور و استاندار فارس دستور 
داد تا »علل حادثه ش��يراز را بررس��ي و گزارش آن را 
به هم��راه علل و هرگونه كوتاهي يا مقصران احتمالي 

سريعا ارايه دهند.« 
در جريان سيل گلستان هم ابراهيم رييسي رييس قوه 

قضاييه از سازمان بازرسي كل كشور خواست تا افراد و 
نهاد هايي را كه در كمك رساني به سيل زدگان »آق قال« 

كوتاهي كرده اند، معرفي كند. 
پژوهشگر ايرنا به منظور آسيب شناسي حوادث اخير 
و جاري شدن سيالب نظر »مسعود رضايي« نماينده 
شيراز و عضو كميسيون اجتماعي مجلس را جويا شد. 

در ادامه متن اين گفت وگو آمده است: 

  شرايط و وضعيت اسكان سيل زدگان 
مس��عود رضايي درباره ش��رايط و وضعيت اس��كان 
سيل زدگان گفت: خوشبختانه پس از سيل مهيبي كه 
دامن ش��هر ما را گرفت هم اكنون با كمك و مساعدت 
دولت محترم و هالل احمر و ديگر نهادهاي كمك رسان، 
وضعيت بهتري را شاهد هستيم بطوري كه بسياري از 
آسيب ديدگان ساماندهي شدند و از نظر اسكان و بهبود 
شرايط رفاهي مورد توجه قرار گرفته اند. تنها مشكل 
عمده در حال حاضر وضعيت محله قديمي و س��نتي 
»سعديه« است كه از بافت سنتي و بسيار قديمي بهره 
مي برد و در جريان سيالب هاي اخير آسيب هاي جدي 
و زيادي ديده است، اكنون بيشترين توجه براي اسكان 
و بهبود وضعيت معيشتي اين منطقه صورت مي گيرد، 
اميدواريم با برنامه ريزي و مساعدت دولت و ارگان ها 
هر چه زودتر شاهد رفع خسارت ها و بازگشت شرايط 

اوليه باشيم. 

  داليل بروز سيل در شيراز 
رضايي در پاسخ به داليل بروز سيل و اظهارات متفاوت و 
ضد و نقيضي كه در اين باره به وسيله كارشناسان مطرح 
مي شود، بيان داشت: متاسفانه افراد از ظن خود و به دور 
از مسائل دقيق كارشناسي در ارتباط با داليل بروز سيل 
در ش��يراز مباحثي را عنوان مي كنن��د كه خيلي از آنها 
صحت ندارد و غيركارشناسي است، برپايه مشاهدات و 
پژوهش هاي ميداني در كنار ورودي شيراز يا همان دروازه 
قرآن، رود بزرگي جهت عبور آب و تخليه سيالب وجود 
داشته كه در س��ال هاي گذشته و بنا بر ضرورت شهري 
اين مسير تبديل به راه و جاده شده است در اين ميان بايد 
اشاره كرد كه در زير اين مسير جاده اي، لوله اي به قطر 1.6 
متر تعبيه شده بود كه متاسفانه به دليل عدم اليروبي و 
وجود گل والي فراوان كه سيالب با خود به همراه داشته، 
اين لوله دچار گرفتگي شده و نتوانسته بود، عبور جريان 

را به خوبي انجام دهد. 
در مورد وضعيت برخورد خودروها در اين منطقه نيز بايد 
عنوان كرد به دليل شيب زيادي كه دروازه ورودي شهر 
دارد، آب و سيالب شتاب تندي گرفته و باعث برخورد و 
صدمه به خودروهاي زيادي كه در آن منطقه در حال عبور 
و مرور بوده اند، ش��ده است، از اين رو توجه و لزوم مسير 
جايگزين و بازديد مداوم براي مس��يرهاي تخليه آب از 
جمله الزاماتي بود كه مي بايست پيش از ورود مسافران به 
شيراز و جلوگيري از اين ميزان خسارت انجام مي گرفت.
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سيالب پلدختر:  5 ميليون ليتر 
برثانيه با ارتفاع25متر

رييس س��تاد مديريت بحران كشور گفت: حدود 
62 نفر در كش��ور به دليل سيالب هاي اخير جان 
خود را از دست دادند و بايد مسووالن، پيمانكاران، 
كارفرماها، مشاوران و طراحان اجراي برخي طرح ها 

مجازات شوند.
ب��ه گ��زارش خانه ملت، اس��ماعيل نج��ار رييس 
سازمان مديريت بحران در نشست ديروز )يكشنبه 
18فروردين ماه( فراكس��يون مستقلين واليي با 
توجه به حساسيت نمايندگان نسبت به سيل هاي 
اخير، اظهار داشت: الزم است نمايندگان نسبت به 
تعيين تكليف اليحه قانون مديريت بحران كه 48 ماه 
پيش به مجلس آمده اقدام كنند زيرا اكنون ما بدون 
قانون عمل مي كنيم و هنوز اين اليحه بين مجلس 

و شوراي نگهبان در رفت و آمد است.
رييس سازمان مديريت بحران بيان كرد: اليحه بيمه 
حوادث 7 سال است كه در مجلس مانده، اين اليحه 
در صحن بررس��ي شده و چندين بار به كميسيون 
ارجاع داده شد و از سال گذشته تاكنون بين مجلس 

و شوراي نگهبان در رفت و آمد است.
وي اف��زود: تعيين تكلي��ف اين دو اليح��ه ايجاد 
رضايتمندي كرده و هزينه ه��اي دولت را كاهش 
مي دهد، از طرف ديگر توج��ه ويژه اي به بحران ها 
خواهد شد، اگر اين دو قانون نهايي شود دستگاه هاي 
اجرايي كه كار نكنند را مي توانيم به صالبه بكشيم.

نجار با بيان اينكه مسير مشخص شده براي مديريت 
حوادثي مانند سيل در ش��رايط عادي نيز طوالني 
اس��ت، ادامه داد: زماني كه قان��ون تنظيم مقررات 
مالي دولت مطرح بود درخواست ما اين بود كه ماده 
10 و 12 برگردد تا وزارت كشور در شرايط بحراني 
پاسخگو باشد، اما به مخالف برنامه پنجم بودن و نياز 

به 2 سوم راي داشت كه اين موضوع تصويب نشد.
وي افزود: اكنون مشكالت متضادي داريم كه مانع از 
ارايه خدمات مناسب مي شود، براي مديريت بحران 
بايد ابزار كافي در اختيار داشته باشيم. استانداران در 
سيل هاي اخير با صدور تنخواه، مبالغي را پرداخت 
كردند اما يك ريال در زمينه مديريت بحران ناشي 
از س��يالب بودجه نداش��تند. در حوادث ديگري 
مانند معدن ذغال سنگ زمستان يورت نيز همين 

مشكالت وجود داشت.
معاون وزير كشور با بيان اينكه تا آبان ماه 97 تمام 
ش��واهد و پيگيري ها حول اين مح��ور بود كه آب 
شرب و بخش��ي از آب كش��اورزي خوزستان را در 
تابستان 98 چگونه تامين كنيم؟ سپس مشخص 
ش��د كه بارندگي هاي فراواني در راه اس��ت و بايد 
چاره انديشي ش��ود، گفت: از سال گذشته تاكنون 
بحث استحكام بخشي ديواره رودخانه ها را در دستور 
كار قرار داديم تا ميزان بروز حوادث را كاهش دهيم. 
اكنون ورودي و خروجي سدها مدام چك مي شود 

تا دچار مشكل نشويم.
وي افزود: هواشناسي احتماالتي از بارش ها در شرق 
و غرب را ارايه مي كند اما به صورت دقيق نمي تواند 
بگويد در كدام نقطه بارش خواهيم داش��ت، براي 

بهبود اين وضعيت نياز به ارتقاي تجهيزات داريم.
نجار اظهار داشت: ورودي آب به سد كرخه در پيك 
8880 مترمكعب بر ثانيه بوده اس��ت، در حالي كه 
ظرفيت اسمي كرخه 7200 بوده كه تاكنون آبگيري 
5 هزاري در آن بوده اس��ت، اين سدها را به مرور ُپر 
مي كنند و نگراني هاي��ي در زمينه ُپر كردن كامل 

ظرفيت سدها وجود داشت.
رييس سازمان مديريت بحران كشور بيان كرد: دبي 
اهواز كه از كارون عبور مي كند حداكثرش 450 بود، 
اكنون 3012 دبي اهواز است، با وجود اينكه بخشي 

از اين آب بريده شده و به مزارع داده شده است.
وي افزود: در شب هاي گذشته حدود ساعت 2 بامداد 
در جلسه استاندار خوزستان با شوراي تامين تصميم 
گرفته شد تا مردم، 4 شهر خوزستان را ترك كنند 
كه جمعيت آنها حدود 250 هزار نفر است و بايد از 

مسير سيالب كنار بروند.
نجار ادامه داد: س��يالب رودخان��ه پلدختر 5 هزار 
مترمكعب بر ثانيه بوده و ارتفاع آن در حدود 25 متر 
بوده است، اكنون نيز آب همچنان جريان دارد و به 
پشت س��دها مي رود، تا ارديبهشت ماه نيز ممكن 

است باز هم چنين بارندگي هايي داشته باشيم.
معاون وزير كشور گفت: حدود 62 نفر در كشور به 
دليل سيالب هاي اخير جان خود را از دست داده اند. 
با توجه به مشكالتي كه رخ داده بايد مسووالن اجراي 
برخي طرح ها، پيمانكاران، كارفرماها، مشاوران و 

حتي طراحان بايد مجازات شوند.
وي افزود: وزير كش��ور نيز در تالش اس��ت تا ماده 
10 و 12 بازگردد، مجلس نيز در قانون جديد يك 
تنخواهي را براي س��تاد مديريت بح��ران در نظر 

گرفته است.
رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور گفت: در 
نامه خود به رييس جمهور 3 مورد را پيشنهاد دادم؛ 
در ابتدا خواس��تم تا ماده 10 و 12 برگردد، سپس 
پيش��نهاد دادم اگر موافق با اين موضوع نيس��تند 
مديريت بحران را به سازمان برنامه و بودجه بدهند، 
در آخ��ر نيز پيش��نهاد دادم اگر اي��ن دو كار انجام 
نمي شود تنخواهي به س��تاد بحران ارايه شود كه 
پس از آن رييس جمهور به آقاي جهانگيري دستور 
دادند كه در اول هر سال تنخواهي به وزارت كشور 

اختصاص داده شود.
وي افزود: در اواخر سال گذشته 20 ميليارد اعتبار 
به ما اختصاص داده ش��د در حدي كه تنها بتوانيم 
با آن خ��ودكار بخريم و با اين مبل��غ بايد مديريت 
بحران كشور انجام شود؛ امسال 10 ميليارد از محل 
تملك و 8 ميليارد هزينه اي به ما دادند و به لرستان 
و خوزس��تان داديم، آقاي واعظ��ي گفتند از محل 
تنخواه هايي كه مرداد ماه گرفته ايد بايد 4 ميليارد به 

لرستان اختصاص دهيد.
معاون وزير كش��ور گفت: طرح جامع خطرپذيري 
س��يالب نيز در سال 94 ابالغ ش��ده اما يك اعتبار 
را نتوانس��ته ايم دريافت كنيم كه باي��د اقدام الزم 

درخصوص آن انجام شود.



اخبار كالن 9 كالن

گزارش »تعادل« از طرح جديد مجلس

الزامات رونق توليد در سال 98 چيست 

دولت خسارات سيل را از كدام جيب پرداخت مي كند؟

برداشتازصندوقتوسعهمليبرايسيلزدگان
يكي از نمايندگان مجلس روز گذشته خواهان اختصاص 
يك ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي جهت 
كمك به سيل زدگان شده است. اين در حالي است كه 
چنين برداشت هايي از منابع صندوق توسعه ملي جزو 
اهداف ايجاد اين صندوق نبوده و اكنون به نظر مي رسد 
نگاه بسياري از مسووالن به اين صندوق مانند قلكي در 
دس��ترس اس��ت و هر زماني كه به هر دليلي به كسري 
منابع برخوردند، منابع صندوق به عنوان اولين و آخرين 
راهكار مورد استفاده قرار مي گيرد. اكنون نيز كه مساله 
روبرويي دولت با كسري منابع پيش آمده باز درخواست 
دريافت وجه از صندوق از همه طرف به گوش مي رسد كه 
البته بخش قابل توجهي از آن هم به عمل مي رسد. با اين 
وصف احتماال در افق كوتاه مدت منابع صندوق در سال 
جاري رو به كاهش بروند و با توجه به احتمال فروش يك 
ميليون بشكه نفت روزانه در سال جاري و كاهش سهم 
اين صندوق به 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت، 
در پايان سال 98 منابع موجود در صندوق توسعه ملي 

نسبت به پايان سال 97 كمتر شود. 
اين در حالي اس��ت كه پس از تجربه شكس��ت خورده 
حس��اب ذخي��ره ارزي در دهه 80 كه عم��ا تبديل به 
قلكي براي تامين نيازهاي روزمره دولت شده بود، انتظار 
مي رفت منابع صندوق توسعه ملي اين بار با درس گرفتن 
از تجربيات گذشته به درستي هزينه شوند. در اين زمينه 
عضو سابق هيات امناي صندوق توسعه ملي به »تعادل« 
گفت: بدترين اتفاقي كه مي تواند براي صندوق توسعه 
ملي بيافتد اين است كه نه تنها منابع ورودي آن كاهش 
يابد، بلكه فلسفه وجود آن نيز به فراموشي سپرده شود و 

عما به عنوان جيب دوم دولت به كار گرفته شود.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته نماينده مردم شوش در 
مجلس شوراي اسامي خواستار اختصاص يك ميليارد 
دالر از صندوق توسعه براي جبران سيل شد. سيد راضي 
نوري در جلس��ه علني صبح ديروز مجلس و در جريان 
بررسي حوادث اخير سيل در نقاط مختلف كشور گفت : 
پيش��نهاد من اين است كه مجلس ش��وراي اسامي با 
تش��كيل كميته هاي تخصصي براي بررسي موضوع به 
همراه دول��ت و قوه قضاييه ورود كند. همچنين فوريت 
طرح تامين مالي از طريق صندوق توس��عه ملي و اذن 
گرفتن از رهبري پيگيري شود و نسبت به پرداخت يك 
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي جهت جبران خسارت 

و راه اندازي ستاد بازسازي مناطق سيل زده اقدام شود.
دودانگه ضمن نقد چنين ديدگاهي گفت: در كشور براي 
مقابله با ح��وادث غير مترقبه نهادهاي گوناگوني ايجاد 
شدند كه هر ساله منابعي را هم در قالب بودجه دريافت 
مي كنند اما در زمان بحران ها همه به ياد منابع صندوق 
توسعه ملي مي افتند. بي توجهي به ساختارهاي موجود در 
كشور راه را براي فساد و چالش هاي بزرگ تري در آينده 
مواجه مي كند. بحث اين نيست كه كسي شرايط خاص 

امروز را درك نمي كند، بحث اين است كه بي توجهي به 
ساختارها خود تبديل به زمينه اي براي به وجود آمدن 

مشكات بزرگ تر مي شود.
اين در ش��رايطي اس��ت كه طبق اساس��نامه صندوق 
توس��عه ملي منابع آن بايد براي اعطاي تس��هيات به 
بخش هاي خصوص��ي، تعاوني و بنگاه ه��اي اقتصادي 
متعلق به موسس��ات عمومي غيردولتي ب��راي توليد و 
توسعه س��رمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و 
اقتصاد، همچنين اعطاي تسهيات صادرات خدمات فني 
و مهندسي به شركت هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در 
مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود 

يا تسهيات اتحاديه اي اختصاص پيدا كند.

    مجوز برداشت 2.3 ميليارد يورويي صادر شد
مجوز برداشت از صندوق توس��عه ملي صادر شده و دو 
ميليارد و ۳7۵ ميليون يورو ديگر از ذخاير ارزي با تضمين 
دولت براي ۱0 بخش اختصاص پيدا مي كند. بر اين اساس 
طرح هاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف ۱۵0 ميليون 
يورو، آبخي��زداري و آبخ��وان داري ۱۵0 ميليون يورو، 
مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي 
برق تا ۱00 ميليون يورو، تقويت بنيه دفاعي در اجراي 
ماده )۱0۶( قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ ميليارد يورو، 
تجهيزات آزمايش��گاهي و كارگاهي دانشگاهي وزارت 
علوم، تحقيقات و فن��اوري ۴0 ميليون يورو، طرح هاي 
نوآورانه جهاد دانش��گاهي ۱۵ ميليون يورو، طرح هاي 
نوآورانه معاونت علمي و فن��اوري رييس جمهور تا 70 
ميليون يورو، سازمان صداوسيما تا ۱۵0 ميليون يورو، 
طرح هاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه آن 
تا ۱۵0 ميليون يورو و پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب 
شهرهاي پرتنش تا ۵0 ميليون يورو، مجموع ۱0 طرحي 
هستند كه از منابع صندوق براي امسال برداشت شده و 

به آنها اختصاص داده خواهد شد.
طبق قانون بودجه بايد برنامه عملياتي و جريان وجوه با 
تاكيد بر ايجاد سازوكارهاي الزم براي سنجش، كنترل و 
تضمين دستگاه هاي متولي براي تحقق اهداف راهبردي 
طرح ها به تأييد سازمان برنامه و بودجه برسد. همچنين 
تخصيص مرحله اي منابع به صورت ارزي و ريالي پس از 
تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه داري كل، سازمان 
برنامه و بودجه و صندوق توس��عه مل��ي مبني بر انجام 

تعهدات دستگاه هاي متولي انجام مي شود.

    فلسفه وجودي صندوق را ناديده نگيريم
محم��د دودانگه، عضو س��ابق هيات عام��ل صندوق 
توس��عه ملي در گفت وگو با »تعادل« ضمن هشدار به 
برداش��ت هاي اضافه از منابع صندوق گفت: در مساله 
صندوق توس��عه ملي باي��د به دو موض��وع توجه كرد؛ 
يكي اينكه با توجه به مي��زان فروش نفت و درآمدهاي 

نفتي منابع صندوق س��االنه در نوسان خواهد بود ولي 
بايد توجه كافي به اين مس��اله صورت بگيرد و راه هايي 
براي بهبود كارايي صندوق را مدنظ��ر قرار داد. به نظر 
من يكي از چالش هاي اساس��ي صندوق اين است كه 
بايد مورد توجه هيات امناي صندوق هم باشد، همين 
نكته است، صندوق بايد بتواند نقش خود را به درستي 
در اقتصاد كش��ور ايفا كند. زيرا تنها با اجراي درس��ت 
اين نقش مي تواند اقتصاد كش��ور را به سمت بالندگي 

و زايندگي ببرد. 
او افزود: موضوع ديگر كه به نظر من اهميتي بيشتر هم 
دارد، اين اس��ت كه با تن دادن ب��ه روند فعلي به تدريج 
فلسفه وجودي صندوق زير سوال خواهد رفت. متاسفانه 
در فلسفه وجودي صندوق انحراف ايجاد شده و اين خطر 
به مراتب بزرگ تري اس��ت چرا كه ممكن اس��ت منابع 
صندوق به داليلي چون كاه��ش قيمت يا فروش نفت 
كم و زياد شود، ولي اساس و شاكله آن پابرجا بماند. حال 
اگر هم منابع كاهش يابد و هم در روند حركتي صندوق 
انحرافاتي ايجاد شود، چالشي بزرگ تر به وجود مي آيد 

كه در سال هاي بعدي نيز نمي توان آن را جبران كرد. 
دودانگه ادامه داد: اگر صندوق توسعه ملي با هدف توسعه 
زيرساخت ها و س��رمايه  گذاري هاي زاينده ايجاد شده، 
نبايد آن را عما تبديل ب��ه جيب دوم دولت كرد كه هر 

مش��كلي پيش آمد عما بخشي از منابع آن را به سمت 
ديگري ببرند. اين مسير غيرقابل برگشت است و بايي 
مشابه آن چه بر سر حس��اب ذخيره ارزي به وجود آمد، 
بر س��ر صندوق توس��عه ملي هم خواهد آمد. درنتيجه 
پيشنهاداتي همواره در مجلس مطرح مي شود اما بايد در 
مقابل اين پيشنهادات ايستادگي كرد. صندوق توسعه 
ملي وظايف خاصي براي كمك به اقتصاد كشور دارد و 

بايد از همين جايگاه به كشور كمك كند.

    صندوق توسعه، جيب دوم دولت نيست
اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر صندوق را به چشم 
محلي كه منابع در آن انباش��ته شده ببينيم كه هر گاه 
هم نياز بود بشود از منابعش برداشت كرد، ديگر نام آن 
صندوق توسعه ملي نخواهد بود. صندوق هاي ثروت ملي 
كه در كشورهاي مختلف ايجاد شدند، با اين وجه تمايز 
خود را تعريف مي كنند كه بتوانند مسائل را با ديد صرفا 
اقتصادي ببينند. صندوق توسعه ملي قلك نيست و نبايد 

هميشه به منابع آن چشم اميد دوخت.
او در رابطه با مشكات ناشي از سيل توضيح داد: البته 
براي همه شرايط خاص و ويژه كشور قابل فهم است و 
مشكات مردم س��يل زده نيز بايد برطرف شوند. با اين 
همه بهتر است كه به س��اختارهاي كشور توجه شود و 

آنها را به رسميت بشناسيم. در ايران نهادهاي مختلفي 
وجود دارند كه هر كدام بنا به ماموريتي ايجاد شدند؛ اگر 
ستاد مديريت بحران، حوادث غير مترقبه، هال احمر 
و... داريم كه هر ساله منابعي نيز دريافت مي كنند، بايد 
آنها را براي رفع مشكاتي از اين دست خبر كرد. به هر 
حال در ايران همواره بحران هاي مختلفي به وجود آمده 
و خواهد آمد و سيل و توفان هم براي اولين بار كشور را 

دچار مشكل نكرده است. 
دودانگه تاكيد كرد: اگر هر نهاد و س��ازمان در كش��ور 
وظايف خود را انجام ندهن��د و در جهت تكاليف خود 
پاسخگو نباشند، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد 
شد. بايد نهادهاي موجود در كش��ور براساس اهداف 
خود عمل كنند و با توجه به منابعي كه ساالنه دريافت 
مي كنند عمل كنند. در اين صورت هرگاه مشكلي هم 
پيش بيايد، ديگر چالش هاي بعدي ايجاد نمي شود و 
مي توان با سرعت بيش��تري براي مسائل و مشكات 

كشور چاره جويي كرد.
عضو س��ابق هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ 
به سوالي مبني بر احتمال منفي شدن ورودي صندوق 
توسعه ملي در سال 98 گفت: طبيعتا با ادامه روند فعلي 
و كاهش فروش نفت ايران، احتماال در پايان سال جاري 
منابع صندوق نسبت به انتهاي سال 97 كمتر خواهد بود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، افزايش 
صادرات، كاهش واردات، تقويت پول ملي و كاهش تورم را 
از الزامات رونق توليد در س��ال 98 دانست.محمدرضا پور 
ابراهيمي داوراني رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��امي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به 
نامگذاري س��ال 98 به نام رونق توليد، گفت: در راستاي 
توجه ويژه مقام معظم رهبري به موضوع مباحث اقتصادي 
در كش��ور كه در طي س��ال هاي اخير هر يك از سال ها را 
با يك��ي از عناوين و موضوعات مه��م اقتصادي نامگذاري 
فرمودند، امسال نيز به نام سال »رونق توليد« نامگذاري شد 
و اين موضوع براي كمك و حل اولويت اصلي كشور يعني 
موضوعات اقتصادي اس��ت.نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس شوراي اسامي، با بيان اينكه توليد منجر به بهبود 
مجموع شاخص هاي اقتصادي در حوزه هاي كان اقتصادي 
كشور مي شود، افزود: اگر ظرفيت توليد در اقتصاد كشور با 
استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري چه در 
بخش دولتي و چه در بخش هاي غيردولتي و خصوصي به 
كار گرفته شود، آثار و پيامدهاي آن مي تواند در بخش هاي 

مختلف اقتصادي خود را نشان دهد.

  برخي كشورها براي افزايش صادرات خود 
ارزش پول ملي خود را كاهش مي دهند

وي با بيان اينكه در س��ال 97 در كنار كاهش ارزش پول 
ملي موضوع ظرفيت صادراتي به عنوان يك پتانسيل بالقوه 

براي اقتصاد كشور ايجاد شد، افزود: برخي كشورها براي 
افزايش صادرات خود و براي اينكه بتوانند از ظرفيت هاي 
صادراتي اس��تفاده كنند، ارزش پول ملي خود را كاهش 
مي دهند و اخيراً چيني ها در ارتباط با سياست امريكا كه 
ورود كاالهاي چيني را به كشور خود ممنوع اعام كردند، 
چيني ها ارزش پول ملي خود را در برابر پول هاي خارجي 
همانند دالر امريكا كاهش داده و ورود كاالهاي امريكايي 
را ممنوع نكردند و اين اقدام يعني صادرات كشور چين 
نس��بت به گذش��ته مي تواند افزايش يابد و در اين راستا 
مزيت هاي صادراتي ايجاد مي شود.اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، ادامه داد: با اين اقدام چيني ها به صورت 
طبيعي ممنوعيت واردات نيز صورت مي گيرد، يعني 
كاالهايي كه قبا با قيمت ارزانتري وارد چين مي شده، 
هم اكنون با قيمت باالتري وارد اين كشور مي شود كه 
اين موضوع محدوديت وارداتي ايجاد كرده و ظرفيت ها 

و مشوق هاي صادراتي را افزايش مي دهد.

  مزيت ه�اي صادراتي بايد از س�وي بخش 
توليد ايجاد شود

وي با بيان اينكه كاهش ارزش پول ملي با وجود تمام معايب 
آن يعني آثار تورمي و كاهش قدرت خريد يك مزيت ويژه 
ايجاد مي كند كه اين مزيت كاهش كااله��اي وارداتي و 
افزايش صادرات است، تاكيد كرد: مزيت هاي صادراتي بايد از 
سوي بخش توليد ايجاد شود و تا زماني كه توليد ايجاد نشده 

صادراتي صورت نمي گيرد تا از مزيت آن برخوردار شويم.
پورابراهيمي افزود: در كنار ايجاد محدوديت براي واردات 
ب��ه دليل افزايش قيم��ت كااله��ا و ارز، كاالهاي داخلي 
بايد جايگزين كاالهاي وارداتي ش��ود، چرا كه متوسط 
مصرف هيچگاه از بين نرفته و ش��وك ارزي سبب از بين 
رفتن متوس��ط مصرف نمي ش��ود، بلكه ممكن است در 
كوتاه مدت تاثيراتي در س��طح مصرف خانوارها برجاي 

بگذارد، اما در مصرف كاالهاي اساسي تاثيري ندارد.
وي با بيان اينكه وضعيت تغييرات نرخ ارز در ايران نشان 
مي دهد كه افزايش قيمت شديد كاالهاي وارداتي سبب 
شده كاالهاي توليد داخل با قيمت پايين تري در كشور 
توليد ش��ود، ادامه داد: از سوي ديگر به دليل ارزآوري 
صادرات كاالها از اين طريق مزيت هاي صادراتي براي 
كشور ايجاد مي شود، همچنين محدوديت هاي ناشي 
از قيمت كاالهاي رقابتي در واردات و مزيت رقابتي در 
قيمت هاي صادراتي سبب مي شود كه كشور به سمت 
توليد حركت كرده و پاسخگوي بخشي از نيازهايي كه 
قبًا از طريق واردات انجام مي ش��ده باشد و در برخي 
بخش ها به صادرات منتهي شود كه اين موضوع مزيت 

صادراتي ايجاد كرده و به توليد منجر مي شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، 
تصريح كرد: نامگذاري س��ال 98 از سوي مقام معظم 
رهبري به نام س��ال رونق تولي��د در واقع اصلي ترين 
ظرفيتي است كه اقتصاد ايران با وجود شرايط سخت 

ارزي پيش آمده مي تواند به نحو مطلوبي از آن متناسب 
با شرايط فعلي بهره مند شود.

  توليد در هر كشوري بايد تاثير خود را بر نرخ 
رشد اقتصادي نشان دهد

وي با بيان اينكه توليد در هر كشوري بايد تاثير خود را 
بر نرخ رشد اقتصادي نشان دهد، افزود: زماني كه نرخ 
رشد اقتصادي محاسبه مي شود در واقع مجموع ارزش 
كاالها و خدمات توليد ش��ده در يك سال مالي با سال 
ديگر مقايسه كرده و نتيجه گيري مي شود كه چه ميزان 
رشد داشته ايم كه اين ميزان رشد تحت عنوان توليد چه 

توليد كاال و چه توليد خدمت تعريف مي شود.
پورابراهيمي با اش��اره به اينكه زماني كه به سمت توليد 
حركت مي شود، مهم ترين شاخص كه نرخ رشد اقتصادي 
اس��ت از وضعيت توليد در اقتصاد كشور تاثير مي پذيرد، 
ادامه داد: از س��وي ديگر توليد منجر ب��ه كاهش واردات 
مي ش��ود كه كاه��ش واردات به اين معناس��ت كه تراز 
بازرگاني و ارزي مثبت مي ش��ود و از سوي ديگر صادرات 
را افزايش داده و تاثير مثبتي بر فرآيند تراز تجاري كشور 

برجاي مي گذارد.
  افزايش ص�ادرات و كاه�ش واردات كمك 
مي كند تا وضعي�ت بهتري در مناب�ع و مصارف 

ارزي كشور ايجاد شود
وي با بي��ان اينكه افزايش صادرات و كاهش واردات 

كمك مي كند تا وضعيت بهتري در منابع و مصارف 
ارزي كش��ور ايجاد ش��ود، اظهار داش��ت: بهبود در 
وضعيت منابع و مصارف ارزي به اين موضوع كه نرخ 
ارز در يك تعادل منطقي تري قرار گيرد، كمك كرده 
و قدرت چانه زني بانك مركزي در بازار ارز را افزايش 
مي دهد و همچنين سبب افزايش ارزش پول ملي 

مي شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: با استفاده 
از ظرفيت توليد، ايجاد ارزآوري و كاهش خروج ارز 
از كشور به شرايطي دست يابيم كه بازار ارز را در يك 
شرايط تعادلي قرار گرفته، ارزش پول ملي تقويت كه 

توليد ريشه تمام اين تاثيرات مثبت است.

  موانع توليد بايد از سر راه توليد برداشته شود
وي با بيان اينكه عاوه بر اتخاذ سياست هاي تشويقي 
بايد تصميم هايي گرفته ش��ود كه موانع را از سر راه 
توليد برمي دارد، افزود: اگر در حال حاضر موانع توليد 
در كشور بررسي شود، به سه شاخص اصلي مي رسيم 
كه اين موانع وضعيت نظام مالياتي، وضعيت نظام 
بيمه اي يعني بيمه تامين اجتماعي و وضعيت نظام 
بانكي كشور اس��ت كه از نظر بنده اين سه شاخص 
موانع اصلي توليد كشور در شرايط امروزي هستند 
كه بايد اصاحاتي متناس��ب با ش��رايط روز در اين 

بخش ها صورت گيرد.

بروز خسارات مالي گس��ترده در سياب اخير آن هم در 
سالي كه بسياري از اقتصاددانان سال ۱۳98 را سال سخت 
اقتصاد ايران توصيف مي كنند در شرايطي است كه پرونده 
بودجه 98 هم بسته شده است؛ در چنين شرايطي بايد 
ديد كه دولت با استفاده از كداميك از راه هاي جايگزين 

مي خوهد هزينه خسارات رخ داده را تأمين كند؟
به گزارش ايس��نا، جداي از خس��ارات جاني وارد ش��ده 
به هم وطنانمان در س��ياب اخير كه به هيچ وجه قابل 
جبران نيست، اين حادثه خس��ارات مالي فراواني را هم 
به دنبال داشته است. س��ياب نوروزي بر اساس برخي 
از معدود برآورده��اي اوليه، در حوزه زيرس��اخت هاي 
توم��ان، محص��والت  جاده اي ۱۶00 ميلي��ارد 
كش��اورزي۴,800 ميليارد توم��ان )تنه��ا دو اس��تان 
گلس��تان و مازن��دران( و زيرس��اخت هاي ارتباطاتي و 
اطاعاتي ۱,۵00 ميليارد تومان خس��ارت به بار آورده 
است. اين رخداد طبيعي همچنين تا به حال به ۵0 هزار 
واحد مس��كوني و همچنين 700 ه��زار هكتار از اراضي 

زراعي و 90 هزار هكتار اراضي باغي خسارت زده است.
ب��ا اين حال اين خس��ارات اعام ش��ده تنها بخش��ي از 

برآوردهاي اوليه از خسارت سيل در استان هاي گلستان، 
لرستان، مازندران و برخي استان هاي آسيب ديده ديگر 
اس��ت. همچنين تا زمان تنظيم گ��زارش حاضر، خطر 
سياب بخش عمده اي از استان خوزستان را هم تهديد 
مي كند كه ممكن است ميزان خسارات از آمارهاي فعلي 

موجود فراتر هم برود.

  بودجه 98 جايي براي سيل ندارد
مجموع اين اتفاقات در كنار بي خانمان ش��دن تعداد 
كثيري از ش��هروندان بر اثر تخريب منازلشان باعث 
مي شود تا بار مالي زيادي بر دولت تحميل شود، دولتي 
كه در اين شرايط موظف است تا از شهروندان خود در 
برابر باياي طبيعي حمايت كند. مساله اصلي اما اين 
است كه دولت امس��ال يكي از سخت ترين سال هاي 
اقتصاد خود را در پيش دارد و بس��ياري از كارشناسان 
حتي پيش از اين حوادث احتمال بروز كس��ري را در 

بودجه سال 98 مطرح كرده بودند.
در چنين شرايطي علي الريجاني- رييس مجلس شوراي 
اسامي- خيال همه را از بابت بودجه راحت كرد و گفت: 

پيش بيني نمي كرديم كه در ابتداي س��ال با اين حجم 
خس��ارت در بحث سياب مواجه ش��ويم و بايد منبعي 
جداگانه از بودجه س��ال 98 براي جبران خسارت هاي 

سياب كشور در نظر بگيريم.
از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي هم با اشاره به حجم 
خسارت هاي سيل بر زيرساخت ها، منازل، كشاورزي و 
دامپروري و ديگر دارايي هاي مردم تاكيد كرده است كه 
قطعًا بودجه 98 امكان پاسخگويي به اين مسائل را ندارد و 
در كنار تسهيات بانكي، استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملي ضروري خواهد شد.

  زور تسهيالت بانكي به خسارات مي رسد؟
گذشته از اينكه تس��هيات بانكي در سالي كه با عنوان 
»رونق توليد« نامگذاري ش��ده اس��ت بايد به س��مت 
حوزه هاي توليدي هدايت شود، اساسًا اينكه تسهيات 
بانكي ظرفيت پوشش خسارات اخير را هم داشته باشد 

جاي سوال است.
از سوي ديگر پرداخت تس��هيات ريالي بدون پشتوانه 
آن هم در شرايط فعلي مي تواند مصداق اصطاح »چاپ 

پول« باشد كه احتمااًل داراي تبعات تورمي خواهد بود. به 
همين خاطر هم هس��ت كه رييس كل بانك مركزي در 
كنار تسهيات بانكي از ضرورت استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملي هم صحبت كرده است.
به گزارش ايسنا، مجوز اس��تفاده از منابع ارزي صندوق 
توس��عه ملي پيش از اين هم صادر ش��ده ب��ود كه بايد 
ديد آيا اين بار هم با اس��تفاده از اين منابع براي كمك به 

سيل زدگان موافقت خواهد شد؟
همچنين بايد ديد كه نحوه مديري��ت مالي دولت براي 
پرداخت خسارات و تأمين هزينه بازسازي مناطق آسيب 
ديده چگونه خواهد بود و آيا اساسًا دولت جز تسهيات 
بانكي يا منابع ارزي صندوق توس��عه ملي از گزينه هاي 
ديگري مانند انتشار اوراق قرضه براي تأمين مالي خود در 

اين شرايط استفاده خواهد كرد يا خير؟
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حفظ بنگاه هاي اقتصادي 
ضامن حيات بازار كار است

ايسنا|يك كارش��ناس حوزه كار بر لزوم حفظ 
بنگاه هاي موج��ود تاكيد كرد و گفت: براي آنكه 
حيات بازار كار متوقف نشود بايد بنگاه هايي كه 

دچار كاهش ظرفيت شده اند را حفظ كنيم.
حميد حاج اس��ماعيلي، اظهار كرد: تا زماني كه 
دولت منابع الزم براي توسعه بازار كار را در اختيار 
نداشته باشد حمايت از بنگاه ها صورت نمي گيرد 
و نمي توانيم تسهيات و حمايت هاي يارانه اي از 
واحدهاي توليدي داش��ته باشيم. وي ادامه داد: 
معتقدم امسال بيش از اينكه به كسب و كارهاي 
جديد نياز داشته باشيم ابتدا به مديريت هزينه و 
حفظ شرايط موجود در وزارتخانه نياز داريم و در 
بخش هايي مثل تأمين اجتماعي يا وزارت كار الزم 
است كه مديريت منابع به درستي صورت گيرد تا 

هدر رفت منابع را شاهد نباشيم.
اين كارشناس حوزه كار يكي از اولويت هاي وزارت 
كار در س��ال جاري را رصد فعاليت هاي موجود 
در ب��ازار كار عنوان كرد و گفت: وزارت كار بايد با 
حمايت هايي كه بخشي از آن به شكل مشاوره هاي 
فني و تخصصي و معافيت هاي مالياتي و بيمه اي 
و بخشي ديگر به شكل اختصاص يارانه در قالب 
تس��هيات ارزان قيمت براي تأمين سرمايه در 
گردش بنگاه ها است، از واحدهاي توليدي حمايت 
كند. وي افزود: براي ايجاد رونق و تحرك در بازار 
كار نيازمند تزريق منابع هستيم و نبود منابع يكي 

از مشكات بودجه سال 98 كشور است.
حاج اس��ماعيلي درعين حال ب��ا تاكيد بر حفظ 
بنگاه ه��اي موجود گفت: در ش��رايط فعلي بايد 
بنگاه هايي كه دچار كاهش ظرفيت ش��ده اند را 
حفظ كنيم تا ب��ازار از پويايي و حيات نيفتد. اگر 
حيات بازار متوقف ش��ود پيامده��اي زيانباري 
به دنبال خواهد داش��ت. به گفته اين كارشناس 
حوزه كار، بازار كار كش��ور در چند سال گذشته 
به ويژه س��ال 97 با چالش هاي بسياري مواجه 
شد و در كنار آن بخش اعظمي از بنگاه ها تحت 
تأثير شرايط اقتصادي به س��مت ركود رفتند و 
كارگاه هاي كوچك آس��يب ديدن��د كه اين امر 
نيازمند اتخاذ برنامه هاي دقيق و منسجم براي 
كاهش بيكاري و رونق اشتغال بود. حاج اسماعيلي 
تصريح كرد: تعديل ني��رو در بنگاه هاي كوچك 
ممكن اس��ت در كوتاه مدت اثر نگ��ذارد ولي در 
بلندمدت آثار منفي خود را در كاهش بهره وري، 
افزاي��ش بيكاري و ع��دم تعادل ب��ازار كار به جا 
مي گذارد. پيش از اين مديركل حمايت از مشاغل 
و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
از تشكيل كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد 
در اس��تان ها خبر داده و حمايت از كارآفرينان و 
صيانت از نيروهاي كار را از اولويت هاي وزارت كار 

عنوان كرده بود.

مبناي وصول ماليات
از خارجي ها نرخ سنا است

فارس|بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد 
محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ 

ارز اعامي در سامانه سنا اباغ شد.
در اباغيه سرپرست سازمان امور مالياتي كشور 
خطاب به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات 
كل امور مالياتي با عنوان محاسبه ماليات اشخاص 
خارجي بر اساس نرخ ارز اعامي در سامانه سنا 
آمده است: به منظور رفع ابهامات در مورد اعمال 
مقررات مربوط به كس��ر و اعمال ماليات مبالغ 
پرداختي به اشخاص خارجي، بر اساس نرخ ارز 

اعامي در سامانه سنا محاسبه مي شود.

اعطاي تسهيالت جديد
به واحدهاي مناطق سيل زده

خانه ملت|محمدرضا پورابراهيمي، پس از بازديد 
ميداني كميسيون متبوعش از واحدهاي اقتصادي 
مناطق سيل زده و بررسي موضوع استمهال وام و 

اعطاي تسهيات جديد به اين واحدها خبر داد.
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي با اش��اره به وقوع س��يل در استان هاي 
مختلف كشور، گفت: كميس��يون اقتصادي در 
اين راس��تا نشست مش��تركي با روساي مجامع 
نمايندگان استان هايي كه در حادثه سيل دچار 
آسيب شده اند، برگزار مي كند تا شرايط و ميزان 
خس��ارت آنه��ا را در حوزه واحده��اي اقتصادي 

بررسي كند.
نماينده م��ردم كرمان و راور در مجلس ش��وراي 
اسامي، افزود: اين نشس��ت به اين دليل برگزار 
مي شود تا بتوان به واحدهاي اقتصادي كه به بودجه 

نياز دارند به صورت منابع مالي كمك شود.
وي همچني��ن از بررس��ي هاي ميداني وضعيت 
واحدهاي اقتصادي مناطق س��يل زده با حضور 
وزراي ام��ور اقتصادي و داراي��ي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنين وزارت جهاد كشاورزي 

خبر داد.
پورابراهيمي با بيان اينكه موضوع استمهال وام هاي 
قبلي فعاالن اقتصادي كه واحدهاي آنها در سيل 
خسارت ديده توسط كميسيون اقتصادي پيگيري 
مي شود، اظهار داشت: اعطاي تسهيات جديد به 
واحدهاي اقتصادي با وج��ود وجود مانده بدهي 
آنها در تسهيات قبلي از ديگر اقدامات كميسيون 

اقتصادي براي كمك به مناطق سيل زده است.
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي، تصريح كرد: همچنين براي كمك به 
مناطق سيل زده ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه نيز 
اجرايي مي شود كه بر اين اساس سود و كارمزد و 
جريمه وام هاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده 
از حوادث غيرمترقبه بخشيده ش��ده و اصل وام 
آنان به مدت سه سال امهال و ميزان خسارت آنها 

تعيين مي شود.



دانش و فن10اخبار

تشديد ركود و گراني در بازار تلفن همراه 

خروج برخي برند هاي گوشي از بازار ايران 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي|

سال 97 براي فروشندگان تلفن همراه و وارد كنندگان 
رسمي گوش��ي س��الي پر فراز و فرود بود، سالي كه به 
يك باره قيمت گوشي تلفن همراه با جهش بي سابقه اي 
مواجه ش��د و در اين بين برخ��ي وارد كنندگان تلفن 
همراه نيز از آب گل آلود ماهي گرفتند و با دريافت ارز 
دولتي براي واردات گوشي، ارزها را با قيمت آزاد روانه 
بازار كردند و تنها بخشي از ارزها را به واردات اختصاص 
دادند كه همين مساله با واكنش وزير ارتباطات مواجه 
شد، مديران برخي شركت ها بازداشت شدند و برخي 
ش��ركت هاي فعال نيز در بازار ايران با تعديل نيروهاي 
خود ديگر نتوانس��تند همانند گذشته اقدام به واردات 
گوشي و فروش تلفن همراه كنند،  اين در حالي است كه 
در آخرين روزهاي سال گذشته خبر از خروج چند برند 
مطرح از بازار ايران به گوش رسيد هرچند كه منابع آگاه 
اين خبر را اعالم كردند،  اما مس��ووالن ارتباطي كشور 

خبر را نه تاييد كردند و نه تكذيب.
از س��وي ديگر در حالي كه با افزايش قيمت ها در بازار 
تلفن همراه كارب��ران و خريداران تمايل كمتري براي 
خريد داش��تند و طرح رجيس��تري ني��ز در حال اجرا 
بود، برخي فروشندگان به دليل متضرر شدن اقدام به 
تعطيلي مغازه يا ادغام مغازه هاي خود كردند تا هزينه 
كمتري را متضرر ش��وند و اين اميد را داش��تند كه در 
روزهاي پاياني سال كس��ادي بازار را جبران كنند، اما 
اينگونه نش��د تا پرونده بازار تلفن همراه سال پر رونقي 
را پشت س��ر نگذارد و فروشندگان چشم اميد به سال 

98 داشته باشند . 
بر اس��اس اين گزارش در حالي كه در روزهاي تعطيل 
س��ال 98 قيمت ارز ثب��ات چند روزه اي را نس��بت به 
روزهاي پاياني س��ال تجربه كرد و قيمت گوشي تلفن 
همراه تا حدودي در نخستين روزهاي سال 98 تقريبا 
تغيير نكرد، طي دو روز گذشته با افزايش قيمت دالر و 
ارز قيمت ها نيز روند صعودي به خود گرفت، به گونه اي 
كه در حال حاضر برخي از گوش��ي هاي تلفن همراه يا 
در بازار موجود نيس��ت )چرا كه برخي فروشندگان به 

دليل سود بيش��تر اقدام به عرضه گوشي نمي كنند( يا 
اينكه قيمت هاي متفاوت و با اختالف هاي باال از سوي 
فروش��ندگان اعالم مي شود و كاربران و خريداراني كه 
اين اميد را داش��تند تا در س��ال جديد قيمت گوشي 
كاهش پيدا كند يا در نهايت تثبيت شود،  اينگونه نشد و 
لحظه به لحظه قيمت ها در حال تغيير است به گونه اي 
كه فروشندگان ديگر روي گوشي ها برچسب قيمت را 

درج نمي كنند .
در همين خصوص امير ميثاقي راد از فعاالن بازار تلفن 
همراه به خبرنگار تعادل گفت: بس��ياري از كاربران و 
خريداراني كه به ب��ازار تلفن همراه مراجعه مي كنند و 
قيمت ها را مشاهده مي كنند از خريد گوشي پشيمان 
مي ش��وند، چرا كه خريد گوش��ي با اين قيمت ها براي 
بسياري مقدور نيس��ت .او افزود:  فروشندگان با تغيير 
لحظه اي قيمت دالر،  قيمت ها را تغيير مي دهند چرا كه 
معتقدند اگر كااليي را بفروشند بايد با قيمت دالر جديد 
كاال را خريد كنند، در نتيجه قيمت را تغيير مي دهند .

وي تصري��ح كرد: ركود دربازار تلف��ن همراه همچنان 
ادامه دارد  و به اصطالح حتي ش��ب عيد هم نتوانست 
رونق را به اين بازار باز گرداند .ميثاقي راد افزود: كمتر از 
يك ماه ديگر هم كه ماه رمضان است و به نظر مي رسد 
اين ركود تشديد شود، بهتر است مسووالن ارتباطي و 
شخص وزير ارتباطات براي واردكنندگان و فعاالن بازار 
تلفن همراه برنامه و دستورالعملي را اتخاذ كنند تا هم 
بازار از ركود خارج ش��ود و هم كاربران بتوانند همانند 
گذشته گوشي دلخواه خود را خريداري كنند و قيمت ها 
نيز در بازار تلفن همراه معتدل تر شود. وي در ادامه به 
طرح رجيستري اشاره كرد و گفت:  بسياري از فعاالن و 
واردكنندگان رسمي تلفن همراه از اين طرح استقبال 
كردند، چرا كه اين اميد را داشتند كه ديگر گوشي قاچاق 
وارد كشور نشود و فروشندگان و واردكنندگان رسمي 
بتوانند بدون دغدغه به كار خود ادامه دهند،  اما به نظر 
مي رسد اين طرح نيز دستخوش برخي تغييرات شده 
است و در حال حاضر هستند افرادي كه در بازار اقدام 
به فروش گوشي قاچاق مي كنند، اما چون راه هاي دور 

زدن قانون را مي دانند گوشي قاچاق را به عنوان گوشي 
با واردات رسمي به كاربر مي فروشند و چون گوشي در 

شبكه فعال است،  كاربر نيز آن را خريداري مي كند .
 وي در پاس��خ به اين س��وال كه گفته مي شود برخي 
برند هاي مطرح به دليل مسائل ارزي و تحريم ازكشور 

خارج ش��ده اند ؟ درست است يا خير؟ گفت: متاسفانه 
اين خبر درس��ت اس��ت،  در حال��ي كه بع��د از برجام 
مي رفت تا خيلي از برند ها وارد ايران شوند و درخواست 
تاسيس دفتر داش��تند،  اما به يك باره ورق برگشت و با 
بازگش��ت تحريم ها و افزايش چشمگير قيمت دالر نه 

تنها برند هاي جديد روانه بازار ايران نشدند بلكه برخي 
برند ه��ا از ايران رفتند و برخي ني��ز با تعديل نيروهاي 
اناني خود س��عي در مديري��ت و عبور از اي��ن ركود را 
 دارند،  كه اميدواريم اينگونه ش��ود و  بازار از ركود و اين 

سردرگمي خارج شود.

ساينس ديلي| محققان دانشگاه بينگهمتون موفق 
به ابداع يك زيست حسگر شده اند كه عالوه بر نظارت 
مستقيم بر زخم ها به شناخت هر چه بيشتر دانشمندان 
از پوست بدن انسان كمك مي كند.توسعه اين حسگر 
تطابق پذير از پوست انسان الهام گرفته شده است.»متيو 
براون« دانش��جوي دكتراي اين دانشگاه مي گويد: ما 
در نهايت اميدواريم كه اين حسگرها و دستاوردهاي 
مهندسي بتوانند به پيشرفت برنامه هاي مراقبت هاي 
بهداشتي و درك پيشرفت بيماري ها، مراقبت از زخم، 
سالمت عمومي، نظارت بر تناسب اندام و غيره كمك 
كنند.اين زيست حس��گر قادر به نظارت بر الكتات و 
اكسيژن موجود روي پوست بدن است. زيست حسگرها 
دستگاه هايي هس��تند كه يك مولفه بيولوژيكي را با 

يك آشكارس��از فيزيكي-شيميايي تركيب مي كنند 
تا تغييرات را در بدن مشاهده كرده و تشخيص دهند. 
در حالي كه زيست حس��گرها به سرعت در حال رشد 
هستند، هنوز هم محدوديت هايي براي دستيابي به 

آنها وجود دارد.

افتا| مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، 
طرح امن س��ازي زيرس��اخت هاي حياتي را در قبال 
حم��الت س��ايبري تدوين و ب��راي اجرا ب��ه تمامي 
دستگاه هاي اجرايي داراي زيرساخت حياتي كشور، 

ابالغ كرد.
هدف اين طرح كه به تمامي دستگاه هاي زيرساختي 
كشور ابالغ ش��ده است، ارتقاي امنيت فضاي توليد و 
تبادل اطالعات هر سازمان و جلوگيري از بروز اختالل 

در ارايه سرويس هاي حياتي آنها است.
رضا جواهري ريي��س مركز مديريت راهبردي افتاي 
رياست جمهوري در اين باره گفت: مسووليت امنيت 
سايبري در هر حوزه زيرساختي كشور با باالترين مقام 
آن دستگاه اس��ت و انتظار مي رود براي پيشگيري از 
وقوع حوادث احتمالي، طرح امن سازي زيرساخت هاي 
حيات��ي در قبال حمالت س��ايبري در هر دس��تگاه 
زيرساختي و واحدهاي تابع آن با بهره گيري از ظرفيت 
بخش خصوصي داراي مجوز با قيد فوريت، عملياتي 

شود.
وي افزود: ب��ا توجه به مخاطرات نوظه��ور در عرصه 
فن��اوري اطالعات و ارتباطات، اين ط��رح با بازنگري 
همه جانبه در نس��خه ابالغي اسفند ۱۳9۲ با بيش از 
۱8 ماه كار مداوم، تحقيق، پژوهش، بررسي آسيب ها 
و توانمندي هاي س��ايبري و ارزيابي ظرفيت امنيت 

سايبري و صرف بيش از 7۲ هزار ساعت نفر كار تدوين 
نهايي و ابالغ شده است.

جواهري تصريح كرد: نس��خه جديد طرح امن سازي 
زيرساخت هاي حياتي در قبال حمالت سايبري شامل 
الزامات امنيتي اولويت دار، نقشه راه اجرا و مدل ارزيابي 

بلوغ امنيتي است.
رييس مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري 
گفت: اي��ن مركز با درياف��ت بازخوردهاي مختلف از 
زيرساخت هاي حياتي، بخش خصوصي ارايه دهنده 
خدمات افت��ا و همچنين متخصصان فني اين حوزه، 
نسخه بازنگري شده اين س��ند را تدوين كرده است 
تا س��ازمان ها به س��وي نظم بخش��ي و س��اماندهي 

فعاليت هاي تضمين امنيت سايبري رهنمون شوند.
جواهري گفت: ه��دف از الزامات طرح امن س��ازي، 
جهت دهي راهبردي به فعاليت ه��اي ملي در حوزه 

امنيت سايبري زيرساخت ها و ارايه يك نقشه راه براي 
توسعه همزمان امنيت سايبري در بخش هاي مختلف 

كشور است.
وي با اش��اره به اهميت مديري��ت مخاطرات در طرح 
امن سازي زيرس��اخت هاي حياتي در برابر حمالت 
س��ايبري گفت: مديري��ت مخاط��رات در اين طرح 
امن سازي، فرآيندي مستمر است كه در آن تهديدات 
و آسيب پذيري هاي موجود در يك سازمان شناسايي 
و ارزيابي مي ش��وند تا با انجام اقدامات امن س��ازي، 

مخاطرات احتمالي سايبري مديريت شوند.
جواهري ضمن مقايس��ه اين طرح با طرح امن سازي 
اس��فند ۱۳9۲ گف��ت: در طرح جديد ب��ه مدل بلوغ 
امن س��ازي توجه خاصي ش��ده و براي اندازه گيري 
پيشرفت امن سازي، سطوح چهارگانه شاخص بلوغ در 
نظر گرفته شده است تا سازمان هاي داراي زيرساخت 
حياتي، بتوانند با س��نجش سطح بلوغ امنيتي حوزه 

خود، براي ارتقا آن تالش كنند.
رييس مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، 
اطالعات موجود در هر دستگاه زيرساختي را جزئي از 
دارايي ها و سرمايه هاي ارزشمند كشور برشمرد و گفت: 
اجراي دقيق طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي 
در قبال حمالت سايبري مي تواند امنيت الزم را براي 

توليد و تبادل اطالعات به وجود آورد.

ابالغ طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي به تمامي دستگاه هاي اجراييحسگر پوستي با قابليت نظارت دايم بر زخم
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رويداد

امكان ارسال گزارش كندي 
ترافيك به نقشه گوگل 

ورج| گوگل با به روزرس��اني برنامه نقشه خود 
ارسال گزارش كندي ترافيك توسط كاربران را 
براي استفاده ديگر افراد براي اولين بار ممكن كرد. 
ارايه اين خدمات توسط گوگل در شرايطي صورت 
مي گيرد كه برخي نرم افزارهاي رقيب مانند ويز 
از مدت ها قبل خدمات مذكور را به عالقه مندان 
ارايه مي دهند.پيش از اي��ن گوگل ارايه گزارش 
تصادفات خودرو، حضور پليس در جاده و خيابان 
و وجود دوربين هاي س��نجش سرعت را ممكن 
كرده بود. اما كاربران قادر به ارايه گزارش در مورد 
ايجاد گره هاي ترافيكي نبودند.اين خدمات از اين 
هفته به تدريج در دس��ترس كاربران نقشه هاي 
گوگل در برخي نقاط دنيا قرار مي گيرد. مشخص 
نيست آيا كاربران سيستم عامل اي او اس هم از 
خدمات يادشده بهره مند مي شوند يا خير. گوگل 
اولين بار در دس��امبر سال گذشته ارايه خدمات 
مذكور را بطور محدود آغاز كرد. البته محدوديت 
جغرافيايي ارايه خدمات يادش��ده باعث ش��ده 
استفاده از اپليكيشن نقشه گوگل بدين منظور 

چندان همه گير نباشد.

 آپديت جديد »ويندوز۱۰«
با يك ماه تاخير

مايكروس�افت| به نظر مي رسد كه نسخه بعدي 
به روزرساني رسمي ويندوز ۱۰ اوايل خردادماه سال 
جاري منتشر شده و در دسترس كاربران قرار خواهد 
گرفت.مايكروسافت به عنوان شركت توسعه دهنده 
سيس��تم عامل ويندوز، به تازگي اعالم كرده است 
كه آپديت ماه مه ۲۰۱9 ميالدي كه نس��خه جديد 
به روزرساني ويندوز ۱۰ به شمار مي رود، حدود يك 
الي دو ماه آينده )حدود خرداد ماه س��ال جاري( در 
دس��ترس كاربران قرار مي گيرد.اين نخستين باري 
است كه مايكروسافت تصميم گرفته است كه يكي از 
به روزرساني هاي اصلي ويندوز ۱۰ را در ماه مه ميالدي 
منتشر كند چراكه همواره اين شركت بزرگ ماه آوريل 
را براي انتشار اين آپديت انتخاب مي كرد اما حاال به 
نظر مي رسد كه با يك ماه تأخير، اين غول تكنولوژي 
بزرگ زمان بيشتري براي بررسي هاي دقيق و تكامل 

اين آپديت صرف كرده است. 

 قطع دسترسي كاربران »اپل«
 به سرويس »نتفليكس«

ديجيتال ترندز| دسترسي كاربران گوشي هاي 
آيفون و آي پد به س��رويس پخ��ش آنالين فيلم 
نتفليكس قطع ش��ده اس��ت. به عقيده بسياري 
از كارشناس��ان و تحليلگران، به نظر مي رسد كه 
نتفليكس، به عن��وان بزرگ ترين پلتفرم پخش و 
استريم آنالين محتوا، فيلم و سريال از ورود اپل به 
اين حوزه ناراضي است و بدين ترتيب تصميم گرفته 
است كه رابطه خود را با اين شركت قطع كرده و به 
حداقل برساند.روز گذشته بود كه خيل عظيمي از 
كاربران گوشي هاي آيفون و تبلت هاي آيپد كه از 
طرفداران پر و پا قرص سرويس نتفليكس بوده و 
همواره فيلم و سريال هاي موردعالقه خود را از اين 
طريق تماشا و دنبال مي كردند، در فضاي مجازي 
عن��وان كردند كه ديگر قادر به دسترس��ي به اين 

سرويس از طريق محصوالت اپل نيستند.
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دريچه

  با فرارس�يدن ماه رمضان به نظر مي رسد ركود در بازار تلفن همراه تشديد ش�ود، لذا بهتر است مسووالن ارتباطي و شخص وزير ارتباطات 
براي واردكنندگان و فعاالن بازار تلفن همراه برنامه و دستورالعملي را پيش بيني كنند تا هم بازار از ركود خارج شود و هم كاربران بتوانند همانند 

گذشته گوشي دلخواه خود را خريداري كنند و قيمت ها نيز در بازار تلفن همراه متعادل  شود.
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معاون وزير جهاد كشاورزي مطرح كرد

سايه روشن هاي واردات مواد اوليه بخش كشاورزي

دورخيز بخش خصوصي براي تدوين سند رونق توليد 

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه در ماه هاي پاياني س��ال97 موضوع 
نهاده هاي دامي و ورود بخش تعاوني به فرآيند واردات 
اين محصول مباحث گسترده اي را در سطح رسانه ها 
و شبكه هاي اجتماعي ايجاد كرده بود، مرتضي رضايي 
معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي معتقد است: برخي 
واردكنندگان و واس��طه گران از خ��ط قرمزها عبور و 
نهاده هاي دامي را با قيمت هايي غيرمنطقي به مرغداران 
و دامداران عرضه كردند. موضوعي كه ضرورت بررسي 
دقيق فرآيند تامين مواد اوليه در بخش كش��اورزي را 

بيشتر از قبل نمايان مي كند. .
در سال هاي اخير با توجه به خشكسالي هاي پي درپي 
و تش��ديد تحريم ها عليه ايران، مشكالتي در تامين و 
قيمت گ��ذاري علوفه دام و طيور پيش آمد كه موجب 
افزايش هزينه هاي تمام شده توليد و تعطيلي بعضي 
واحدها ش��د. بنابراين، دولت براي تنظيم بازار برخي 
محصوالت پروتئيني ناچار به افزايش واردات نهاده هاي 
دام و طيور و برخي از محصوالت همچون گوشت قرمز 
و تخم مرغ با ارز رسمي شد تا قيمت ها در بازار متعادل 
شود؛ با اين حال، در ماه هاي اخير كماكان با باال بودن 

قيمت محصوالت پروتئيني روبرو بوده ايم.
مرتضي رضايي در پاس��خ به اين پرس��ش كه مجموع 
تولي��دات محص��والت دامي چه ميزان بود و نس��بت 
به س��ال گذش��ته چه ميزان كاهش يا افزايش داشته 
است؟مي گويد: در س��ال 97 نزديك به 895 هزارتن 
گوش��ت قرمز، 10 ميليون و 733 هزارتن شيرخام، 2 
ميليون و 333 تن گوشت مرغ، 903 هزارتن تخم مرغ، 
89 هزارتن عس��ل، 3.3 هزارتن گوشت شترمرغ، 29 
هزارتن گوش��ت بوقلمون و 980 هزارتن پيله تر كرم 
ابريشم توليد شد. براي تامين نياز كشور 160 هزارتن 
گوشت قرمز و هفت هزار تن تخم مرغ از محل واردات و 
همچنين تاكنون 900 هزار تن انواع محصوالت لبني، 
46 هزارتن گوش��ت مرغ، 700 تن تخم مرغ و 1.6 تن 
عسل صادر شده اس��ت. او در ادامه در خصوص سرانه 
مصرف گوشت در كشور مي گويد: سرانه مصرف گوشت 
قرمز در كشور 12.4 كيلوگرم، شيرخام 120 كيلوگرم، 
بيش از 27 كيلوگرم گوش��ت م��رغ، 11.8 كيلوگرم 
تخم مرغ و 1.06 كيلوگرم عسل در سال است. اين در 
حالي است كه در سال 96 گوشت قرمز 835 هزارتن، 
شير 10 ميليون و 184 هزارتن، گوشت مرغ 2 ميليون و 
237 هزارتن، تخم مرغ 888 هزارتن، عسل 88 هزارتن و 
پيله تر كرم ابريشم 850 هزارتن توليد شده بود؛ كه نشان 
مي دهد توليد داخلي كاهش نيافته است. او با اشاره به 
افزايش قاچاق دام و طيور در شرايطي كه نوسانات ارزي 
افزايش پيدا كرده بود مي گويد: به نظر من افزايش نرخ 

دالر يك فرصت طاليي براي رشد توليدات كشاورزي، 
توسعه بخش كشاورزي، افزايش صادرات و در نهايت 
اقتصاد بهتر است در حالي كه هميشه توليدكنندگان ما 
را به نوعي زيرسوال مي بردند كه توليد در ايران اقتصادي 
نيس��ت به ويژه محصوالت كش��اورزي و دامي اما اين 
تغييرات اثبات كرد كه بطور حتم توليدات كشاورزي 
براي صادرات مناس��ب و اقتصادي است. خوشبختانه 
به غير از گوش��ت قرمز كه در توليد محدوديت داريم 
و بخش��ي از آن را وارد مي كني��م در ديگر محصوالت 
همچون گوش��ت مرغ، تخم مرغ و لبني��ات، از لحاظ 

كيفيت و تناژ توليد توان صادراتي داريم.

   تامين نيازهاي ماهيانه
رضايي در گفت وگو با ايرنا در پاسخ به اين پرسش كه 
دولت براي نهاده هاي دامي، ارز رسمي اختصاص داده 
اس��ت اما توليدكنندگان معتقدند بخش كوچكي از 
نياز خود را با ارز دولتي تامين مي كنند و مابقي را آزاد 
خريداري مي كنند؛ آيا دولت برنامه اي براي اين موضوع 
دارد مي گوي��د: به صورت كالن به مقدار كافي بيش از 
نياز كش��ور نهاده هاي دامي تامين و وارد شده است؛ 
ذرت ماهيانه 600 تا 700 هزارتن نياز كشور است كه 
در ماه هاي پاياني سال اين رقم افزايش مي يابد و مصرف 
باالتر مي رود؛ در نتيجه آمارها به روز است و موجودي 
بازار مناسب است زيرا امسال بطور متوسط در خصوص 
دانه ذرت 25 درصد بيش از سال قبل واردات داشتيم. 
براس��اس آمارها نياز »دان« كش��ور س��االنه بيش از 
17 ميليون تن ش��امل بي��ش از 5 ميلي��ون تن جو، 
3.6 ميليون تن كنجاله س��ويا و 8.5 ميليون تن ذرت 
مي ش��ود بنابراين حجم مورد نياز نهاده هاي مصرفي 
كشور تامين اس��ت اما چنانچه در واردات و ترخيص 
نهاده ها تاخيري داشته باشيم بطور حتم در اين صنعت 
دچار مشكل خواهيم شد. اكنون كمبودي نداريم براي 
نهاده ها، بلكه بيش از نياز هم در انبارها داريم زيرا بيش 
از نياز، اين محصوالت وارد شده است. برخي از تجار و 
واسطه گران از خط قرمزها عبور كرده اند؛ در دو سه ماه 
اخير گزارش هايي در خصوص تخلف هايي درخصوص 
فروش كنجاله سويا داش��تيم كه با قيمت هاي باال به 
دست مرغداران و گاوداران مي رسيد؛ به همين دليل 
در يك ماه اخير وزير جهاد كش��اورزي دستورالعملي 
ابالغ كرد كه تمامي واردكنن��دگان موظفند تمامي 
نهاده هاي وارداتي را تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي 
و سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها عرضه كنند. 
در اين خصوص، ش��ركت پش��تيباني امور دام كشور 
از ظرفي��ت و ذخاير احتياطي و اس��تراتژيك خود در 
يك ماه اخير در س��ه مرحله فروش ب��راي مرغداران 

و دامداران تخصيص داده اس��ت و فهرس��ت توزيع به 
استان ها ابالغ شده و سازمان جهاد استان ها موظفند به 
تمامي بهره برداران و مصرف كنندگان طبق فهرست و 
برنامه ريزي صورت گرفته نهاده عرضه كنند. بنابراين 
شركت هاي خصوصي نهاده هايشان با نظارت دولت و 
وزارت جهاد كشاورزي توزيع مي شود تا توليدكنندگان 

دچار مشكل نشوند.

   ضرورت ورود تعاوني ها به فرآيند واردات
معاون وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا اين يك مشكل اساسي نيست كه عمده وارد كننده 
نهاده هاي دامي يك نفر يا ش��ركت است و مي تواند به 
راحت��ي خللي در بازار ايجاد كند؟ به اين نكته اش��اره 
مي كند: يك اشكال اساسي در صنعت دامپروري كشور 
وجود دارد؛ متاسفانه تشكل ها در همه رسته ها توانمند 
نشده اند و خودشان را ملزم به اعضاي خود نمي دانند 
تا خدمت رس��اني كنند. برخي از اين تشكل ها در اين 
زمينه ضعيف عمل كرده اند و تقريبا فعاليتشان تفاوت 
معناداري با صفر ندارد؛ يعني اينها فكر نمي كنند تامين 
نهاده ها جز وظايف سازماني شان است؛ درحالي كه اگر 

بخواهيم زنجيره توليد را در نظر بگيريم، تامين نهاده ها 
و مديري��ت توليد، فروش محص��والت رصد و كنترل 
ونظارت بر عهده تشكل هاست كه در اين زمينه حلقه 

اول و آخر معموال با مشكل مواجه است.
رضايي درباره حمايت دولت از ورود تشكل هاي تعاوني 
در اين بخش مي گويد: ورود تشكل ها به واردات فرآيند 
پيچيده اي نيس��ت بلكه با شناس��ايي شركت فروش 
در كش��ور مبدا، تامين، خريد و ثبت سفارش به بانك 
معرفي شوند و با تعييين بانك مبدا و مقصد واردات انجام 
مي شود، منتهي اين فرآيند زحمتي بر دوش تشكل ها 
است كه نمي خواهند تقبل كنند. هيچ صنعت بخش 
خصوصي به جز كشاورزي وجود ندارد كه انتظار تامين 

نهاده ها و مواد اوليه اش را از دولت داشته باشد.
او درباره اين واقعيت كه چرا با وجود عدم كاهش توليد، 
دولت براي تنظيم بازار ناچار به افزايش مجوز واردات 
گوش��ت قرمز حدود 260 هزارتن يعني دو تا سه برابر 
سال گذشته كرده است، ؟ مي گويد: بله درست است 
طبق آمارها كاهش تولي��د نداريم و براي تنظيم بازار 
تاكنون 260 هزارتن مجوز واردات گوشت قرمز صادر 
شده اما تنها 160 هزاتن گوشت گرم و سرد گوسفندي، 

گوشت گرم و منجمد گوس��اله و دام زنده گوسفندي 
قطعي و وارد كش��ور شده است.  سال گذشته گوشت 
گوسفندي به دليل ذائقه مردم مورد اقبال قرار گرفت 
بنابراين موجب تغيير در تركيب واردات شد تا جايي 
كه در سال 97بيش از 45 هزارتن گوشت گوسفندي 
وارد كش��ور شد درحالي كه در سال 96 اين ميزان 16 
هزارتن بوده اس��ت. امس��ال محدوديتي براي صدور 
مجوزهاي واردات گوشت قرمز نداريم اما علت اينكه 
بخش��ي از مجوزها هنوز تامين و وارد كش��ور نشده، 
مشخص نيست. بخشي از قيمت گوشت قرمز حباب 
است بطوري كه اگر قيمت دام زنده 40 هزارتومان هم 
باشد قيمت گوشت قرمز براي مصرف كنندگان بايد 
بين 80 تا 83 هزارتومان محاسبه شود؛ بنابراين عرضه 
اين محصول با رقمي بيش از نرخ مذكور گران فروشي 
است كه البته بخش��ي از اين موضوع به واسطه گري 
برمي گردد كه بايد جلوي آن را با كنترل و نظارت توسط 
دس��تگاه هاي نظارتي و قضايي گرفته شود. با واردات 
نزديك 50 هزار راس واردات دام زنده حباب و جو رواني 
از بين مي رود و پس از اين شاهد آرامشي در بازار گوشت 

قرمز خواهيم شد.

همانط��ور كه رهب��ر معظم 
انقالب در پيام نوروزي شان 
فرمودن��د رف��ع مش��كالت 
معيش��تي م��ردم و بهب��ود 
وضعيت اقتصاد كشور در گرو 
رونق توليد است. بنابريان قبل 
از هر اقدامي نيازمند تدوين 
س��ند رونق توليد هم در بعد 
ملي و هم بعد استاني هستيم.

مهم ترين نكته در يك چنين 
ش��رايطي اين است كه رونق توليد را اجرايي كنيم، نه 
اينكه فقط در حد شعار، برپايي چند همايش و سمينار 
يا تكيه كالم شدن در سخنراني ها باقي بماند و در پايان 

سال نيز فراموش شود.

البته بخش خصوصي در حال جمع آوري برنامه هاي 
راهبردي براي تحقق اين ش��عار در بعد ملي و استاني 
است و پيشنهاداتي در اين زمينه به دولتي ها مي دهيم تا 
به يك سند اجرايي براي رونق توليد تبديل شود. تالش 
شده موارد مهم و تأثيرگذاري براي تدوين اين سند ارايه 
شود و وظيفه هر دستگاه در اين سند مشخص خواهد 
شد و جدول زمانبندي نيز براي اجراي برنامه ها تعيين 

مي شود تا امكان رصد فعاليت ها وجود داشته باشد.
يكي از مهم ترين حوزه هايي كه براي اجرايي ش��دن 
رونق توليد ضروري اس��ت حوزه بانك ها است چرا كه 
اگر مي خواهيم رونق توليد رخ دهد، بايد سيستم بانكي 

فعال و پويايي داشته باشيم.
بايد بانك ها را مشتاق به كمك و حمايت از توليد كنيم 
تا اين تعامل به صورت دوسويه برقرار شود، زيرا بانك ها 

نيز با مش��كالت متعددي مواجه هستند و در برخي 
موارد به دليل كارشناس��ي نبودن طرح ها منابع مالي 
خود را از دست داده اند، از همين رو وارد كردن فشار به 

آنها موثر نيست.
در ش��رايط كنوني كه ب��ا افزايش ن��رخ ارز و تورم باال 
مواجهيم، واحدهاي توليدي نيازمند نقدينگي بيشتر 
هستند و بخشي از اين نقدينگي بايد از طريق حمايت 

بانك ها تأمين شود.
موضوع ديگري كه بايد در رونق توليد مدنظر قرار بگيرد 
بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود فضاي كسب و كار 
بايد تمام بخشنامه ها و رويه هاي دستگاه ها كه در هيچ 
كجا نوشته نشده را نيز در بر بگيرد و همه اين روندها به 

سمت تسهيل گري و كوتاه شدن پيش برود.
اگر چه سهم قوه مجريه بيشتر از ساير بخش ها است، 

اما بايد در نظر بگيريم كه س��اير بخش ها از جمله قوه 
قضاييه و قوه مقننه نيز در بحث بهبود فضاي كسب و 

كار موثر هستند.
در اين مي��ان اصالح قوانين ماليات��ي خصوصًا قانون 
ماليات بر ارزش افزوده ني��ز براي رونق توليد ضروري 
اس��ت. چراكه قانون ماليات بر ارزش افزوده به خودي 
خود مشكل ساز اس��ت و به شيوه اي بسيار بدتري هم 

اجرا مي شود.
بايد در اين سال تابو اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده 
را بشكنيم، حداقل كاري كه مي توانيم بكنيم اين است 
كه بخش هايي از اين قانون را اصالح كنيم تا كمتر به 

ضرر حوزه توليد باشد.
معتقدم اگر اين قانون اصالح ش��ود و شيوه اجراي آن 
نيز درست باشد، مي تواند حتي به سود بخش توليد نيز 

باشد. موضوع ديگري كه براي رونق توليد بايد مدنظر 
قرار گيرد توجه به حوزه صادرات اس��ت . در كش��ور با 
اش��باع توليد مواجهيم و به دليل آنك��ه قدرت خريد 
مردم نيز به شدت پايين آمده تنها صنايعي مي توانند 
دوام بياورند كه دستي در صادرات دارند. اگر به دنبال 
رونق توليد هستيم بايد در كنار آن رونق صادرات را نيز 
مدنظر قرار دهيم و زيرساخت هاي الزم در اين خصوص 

را نيز فراهم كنيم.
توجه به مواردي مانند قوانين تأمين اجتماعي، فعال 
كردن ستاد تسهيل، فعال كردن واحدهاي راكد، بهبود 
زيرساخت هاي مرزي و... نيز از ديگر مواردي است كه 
براي تهيه سند رونق توليد بايد مد نظر قرار گيرد. كه 
مجموعه اين عوامل بستر الزم براي تحقق شعار سال 

را فراهم مي كند.

  Mon. Apr 8.  دو شنبه   19 فروردين 1398    2 شعبان 1440  سال پنجم    شماره   1349  2019 

قرارگيري سرويس هاي ارزش 
افزوده در مدار مشتري مداري 

در حالي كه سيل تبليغات اين سرويس ها، آرامش 
جامعه و مشتركان موبايل را تحت تأثير قرار داده 
اس��ت، همراه اول در اقدامي مش��تري مدارانه 
جهت بهبود كيفيت محتوا و خدمات ديجيتال، 
دست به چنين اقدامي زده است.   اپراتور اول در 
ابالغي ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات ارزش 
افزوده به مشتركان اين اپراتور را از اعطاي هر نوع 
جايزه در قالب قرعه كشي منع كرد. در حالي كه 
سيل تبليغات اين سرويس ها، آرامش جامعه و 
مش��تركان موبايل را تحت تأثير قرار داده است، 
همراه اول در اقدامي مشتري مدارانه جهت بهبود 
كيفيت محتوا و خدمات ديجيتال، دست به چنين 

اقدامي زده است.

 سلفي گرفتن
منجر به غرق شدن3  نفر شد

شيراز| معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
فارس اعالم كرد عالقه بيش از حد 3 نفر به س��لفي 
گرفتن در رودخانه، منجر به از دست رفتن جانشان 
شد. سرهنگ كاووس محمدي در اين باره گفت: در 
پي اعالم مركز فوريت هاي پليسي110 مبني بر وقوع 
غرق شدگي در رودخانه، ماموران با حضور در محل 
حادثه در بررسي هاي اوليه مشاهده كردند اعضاي 
چند خانواده براي تفريح به روستاي »كره« رفته اند كه 
سه نفر از آنان هنگام گرفتن سلفي در رودخانه غرق و 
به علت آشنا نبودن با فنون شنا فوت كرده اند. محمدي 
به خانواده ها توصيه ك��رد: حتي االمكان از توقف در 
كنار رودخانه ها، آبشارها و استخرها كه باعث مي شود 
فرزندان براي گرفتن عكس وارد حريم آب ش��وند 

بپرهيزند تا شاهد چنين حوادث دلخراشي نباشيم.

معدوم سازي 29  تن مواد غذايي 
و آشاميدني غير قابل مصرف

قم| رييس دانشگاه علوم پزشكي قم گفت: در ايام 
نوروز كارشناسان نظارتي دانشگاه علوم پزشكي قم 
موفق شدند 29 تن مواد غذايي و آشاميدني غير قابل 
مصرف را كشف و معدوم كنند. ابوالفضل ايراني خواه 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اين دانشگاه 
در ايام نوروز گفت: از 15 اس��فند ماه سال گذشته تا 
16 فروردين س��ال جاري، در بخش درمان 4 هزار 
و 118نفر در بيمارس��تان هاي قم بستري شدند و 
939 عمل جراح��ي در اتاق هاي عمل و هزار و 205 
عمل جراحي سرپايي توسط جراحان و متخصصان 
انجام ش��د. وي افزود: در اين م��دت 948 زايمان در 
بيمارستان هاي قم انجام و 21 هزار و 723 ويزيت در 
درمانگاه ها انجام و 224 بازرسي از مراكز تشخيصي و 

درماني سطح استان انجام شده است.

استفاده از ظرفيت هاي شهر 
براي وصول مطالبات

رشت| شهردار منطقه 1 رشت گفت: از تمامي 
ظرفيت ها و امكانات موجود براي وصول مطالبات 
استفاده كرديم كه توانستيم 30ميلياردتومان 
به صورت نق��دي و 20 ميليارد تومان غيرنقدي 
وصول داشته باشيم. ناصر عطايي مدير منطقه 1 
شهرداري رشت در ديدار با رييس شوراي شهر 
رش��ت با اشاره به پتانس��يل هاي درآمدزايي در 
منطقه در جهت تحقق بودجه پيش بيني شده 
وصولي 12 ميليارد توماني نقدي جلسه كميته 
درآمد در اسفند ماه سال 97 گفت: تمامي واحد ها 
همكاري و تالش الزم را به منظور وصول مطالبات 
داشتند و در جهت تحقق آن از تمامي ظرفيت ها 
و امكانات موجود استفاده نموديم كه توانستيم 
30ميلياردتومان وصول مطالبات به صورت نقدي 

و 20 ميليارد تومان غيرنقدي داشته باشيم.

وجود بيش از 2000 گونه گياهي 
در كردستان

سنندج| مسوول روابط عمومي اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان كردستان، گفت: تنوع 
اقليمي و آب و هواي معتدل كوهستاني زاگرس 
موجب شده كه اين منطقه زادگاهي براي رويش 
بيش از 2000 گونه گياهي باش��د و اكثر مردم 
اين ديار نيازهاي غذايي خود را از گياهان بهاري 
تامين مي كنند. پيمان فتاحي اظهار كرد: مطابق 
سياس��ت حفاظت، احياء و بهره برداري سازمان 
جنگل ها و مراتع كش��ور بهره برداري تجاري و 
برداشت پياز گياهان مرتعي ممنوعيت داشته و 
ناآگاهي در چگونگي برداشت گياهان بهاري زوال 

تدريجي گياهان و تخريب مراتع را در پي دارد. 

 9 هزار تن گوشت مرغ
در خراسان رضوي توليد  شد

مش�هد| مديركل دامپزشكي خراسان رضوي 
گفت: در پي اجراي طرح نوروزي دامپزشكي در 
خراس��ان رضوي با نظارت دامپزشكي استان بر 
كشتارگاه هاي طيور، بيش از 9000 تن گوشت 
مرغ از ذب��ح بيش از 4 ميليون و 760 هزار قطعه 
طيور استحصال شد. احمد شريعتي با بيان اين 
مطلب، اظهار كرد: طي مدت اجراي اين طرح و 
تا پايان آن در كشتارگاه هاي طيور استان، بيش 
از 24 هزار الش��ه طيور ذبح شده به وزن 33 تن 
ضبط و از ورود اين ميزان به بازار مصرف جلوگيري 
شده اس��ت.  وي ادامه داد: ميزان كشتار دام در 
كشتارگاه هاي استان نيز طي مدت اجراي طرح 
ياد شده 54 هزار راس دام سبك و سنگين بوده 
و از اين ميزان دام كشتارشده، بيش از 2430 تن 

گوشت قرمز روانه بازار مصرف شده است.

كيوانكاشفي
رييساتاقبازرگاني

كرمانشاه

 به الشه حيوانات تلف شده 
در سيل دست نزنيد

مدي��ركل  گلس�تان| 
دامپزشكي استان گلستان 
گفت: مردم به هيچ وجه به 
الشه حيوانات تلف شده در 
سيل به خاطر احتمال انتقال 
بيماري هاي مشترك بين 
انسان و حيوان دست نزنند.

غالمرضا محرابي در گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد: 
اكيپ هاي دامپزش��كي اس��تان تاكنون 2566 رأس 
گوسفند و بز، 50 رأس گاو، شتر و اسب و 40 قالده سگ 
كه بر اثر سيل تلف شده بودند را به صورت بهداشتي دفن 
كردند. وي بيان كرد: گزارش��ات تلفات دامي بيشتر از 
اين مقدار است و ممكن است الشه حيوانات با سيالب 
جابه جا شده باشد لذا از مردم تقاضا مي شود به محض 
مشاهده الشه حيوانات موضوع را از طريق شماره 1512 
يا ارس��ال پيامك به 10001512 اطالع رساني كنند 
تا اكيپ هاي دامپزشكي براي دفن بهداشتي الشه در 
محل حاضر شوند. مديركل دامپزشكي استان گلستان 
تاكيد كرد: مردم به هيچ وجه به الشه حيوانات تلف شده 
دست نزنند زيرا امكان انتقال بيماري هاي مشترك بين 
انس��ان و حيوان از جمله ش��اربن وجود دارد. مديركل 
دامپزشكي استان گلستان در ادامه درخصوص تلفات 
طيور نيز اظهار كرد: در شهرستان گنبدكاووس سه واحد 
صنعتي با ظرفيت 52 هزار قطعه مرغ تلف شدند كه همه 
آنها دفن بهداشتي ش��دند. وي ادامه داد: در شهرستان 
تركمن 30ه��زار قطعه م��رغ از دو واحد صنعتي دفن 
بهداشتي شدند. در شهرستان گميشان 5 واحد صنعتي 
با ظرفيت 60هزار قطعه تلف شدند كه به دليل آنكه آب 
اجازه دسترسي نمي داد، امروز دفن بهداشتي مي شوند.

اقامت يك ميليون و 258 هزار 
گردشگر نوروزي در اصفهان 
ر  ش��هردا اصفه�ان| 
اصفهان گفت: در ايام نوروز 
يك ميلي��ون و 258 هزار 
گردشگر نوروزي در اصفهان 
اقامت داشتند كه اين آمار 5 
درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته را نشان 
مي دهد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، ق��درت اهلل نوروزي در ارتب��اط زنده راديويي، 
ضمن قدرداني از ش��هروندان اصفهان��ي براي مهمان 
نوازي مثال زدني خود در ايام نوروز كه س��بب رضايت 
گردشگران شده بود، اظهار كرد: در ايام تعطيالت يك 
ميليون و 258 هزار مسافر در شهر اصفهان اقامت پيدا 
كردند. پيش بيني ما يك ميليون و 800 هزار مسافر بود 
كه به دليل شرايط جوي و وضعيت فوق العاده اي كه در 
كشور رخ داد، بسياري از سفرها انجام نشد.  وي ادامه داد: 
آمارها نشان مي دهد سفرهاي نوروزي به اصفهان رشد 
پنج درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. طبق 
نظرسنجي از مسافران اصفهان 93 درصد گردشگران 
از زيباسازي فضاي شهري اصفهان اعالم رضايت كرده 
بودند كه از زحمات خدمات شهري و زيباسازي در اين 
زمينه تشكر مي كنم.  شهردار اصفهان تصريح كرد: فعال 
بودن مترو در ايام تعطيل به كمك شهروندان و مسافران 
آمد و ميزان رضايت مندي را افزاي��ش داد.  وي گفت: 
شهروندان اصفهاني همواره در مواقع سخت و بحران ها 
پيشتاز بوده اند. در جريان سيل در لرستان نيز كاركنان 
ش��هرداري اصفهان در اقدام ايثارگرانه خود پيشگام و 
جلودار شدند. از همه كساني كه به نمايندگي از مردم 
اصفهان به كمك مردم لرستان رفتند كمال تشكر را دارم. 

 لزوم تدوين دستورالعمل
حمل و نقل جاده اي مواد نفتي

جلس��ه ل��زوم تدوي��ن 
دس��تورالعمل حم��ل و 
نقل جاده اي م��واد نفتي 
و ش��يميايي در شهركها 
ونواحي صنعتي اس��تان 
مركزي با حضور مديركل 
بحران استانداري مركزي 
 HSE و برخي نمايندگان واحدهاي صنعتي و نماينده

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي 
مركزي مصطفي آمره مديرعامل شركت در اين جلسه 
گفت: وجود واحدهاي صنعتي ش��يميايي كوچك و 
متوسط در شهرك ها و نواحي صنعتي به عنوان مراكز 
قابل توجه از نظر مسائل ايمني همواره مورد توجه و 
نظارت شركت ش��هرك هاي صنعتي و دستگاه هاي 
نظارتي بوده و ارتقاء وضعيت ايمني صنايع و كاهش 
حوادث صنعتي ناش��ي از كار با مواد پرخطر مستلزم 
اهتمام مديران واحدهاي صنعت��ي و افزايش دانش 
و آگاهي كاركنان اين حوزه اس��ت.  آمره افزود: با اين 
رويكرد و در راستاي توسعه وضعيت ايمني شهرك ها 
ونواح��ي صنعتي مركزي طي س��ال هاي گذش��ته 
17ايستگاه آتش نش��اني احداث و با خريد و تجهيز 
22خودرو آتش نشاني و استخدام حدود 60نفر پرسنل 
درجه اي از اطمينان در محيط هاي صنعتي به وجود 
آمده است. وي در ادامه گفت: نصب حدود 300شير 
هيدرانت آتشنشاني و برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
متعدد ايمني محيط كار و انبار داري همچنين تهيه و 
چاپ بروشور و مانور آتش نشاني از ديگر اقدامات اين 

شركت بوده است.

ساخت پل توسط سپاه مصداق 
زود عبور كردن از بحران است
كرمانش�اه| اس��تاندار 
كرمانش��اه ب��ا قدرداني از 
قرارگاه نجف سپاه پاسداران 
ب��راي س��اخت پ��ل  روي 
رودخانه گاماسياب كه در 
س��يل اخير تخريب شده 
بود، گفت: ساخت اين پل 
مصداق عيني زود عبور كردن از بحران است. به گزارش 
ايرنا، هوش��نگ بازوند ديروز در آيين افتتاح پل س��وم 
شعبان روي رودخانه گاماسياب در شهرستان صحنه، 
افزود: اگر سپاه اين پل را در مدت سه روز نمي ساخت 
ما بايد 6 ماه به دنبال س��اخت پ��ل مي بوديم و در اين 
مدت مردم منطقه با مشكالت فراواني روبرو مي شدند. 
وي ساخت اين پل توسط قرارگاه نجف سپاه را نمونه 
كار جهادي دانس��ت و افزود: سپاه در جريان زلزله نيز 
كمك هاي بس��يار خوبي كرد كه جاي قدرداني دارد. 
استاندار كرمانش��اه در ادامه با اشاره به اينكه از چهارم 
تا دوازدهم فروردين درگير بحران سيل بوديم، گفت: 
نزوالت جوي را اگر خوب مديريت كنيم نه تنها تهديد 
نيست بلكه اين رحمت هاي الهي تبديل به يك فرصت 
مي شود. وي افزود: با همدلي و وفاق در استان باوجود 
اينكه جزو اس��تان هايي بوديم كه سامانه بارشي قوي 
داشتيم اما به خوبي مديريت كرديم. بازوند از مشاركت 
همه دستگاه ها، ادارات و نهادها به ويژه نيروهاي مسلح 
قدرداني كرد و گفت: مردم هم به خوبي با ما مشاركت 
كردند و توانستيم از اين بحران عبور كنيم. وي فعاليت 
در اين بحران سيل را نوعي تجربه و تمرين براي همه 
دستگاه ها دانست و افزود: نكته مهم در اين موضوع، عبور 

آني از بحران و نماندن در بحران است.

رسيدگي سريع به پرونده هاي 
تخلف صنفي در اردبيل

اردبيل| سرپرست سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
استان اردبيل گفت: هزار و 
395 پرونده تخلف صنفي 
در اردبيل تشكيل و متخلفان 
به مراج��ع قضايي معرفي 
ش��دند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، رامين صادقي  افزود: در اجراي طرح نظارتي 
ويژه ايام نوروز از پانزدهم بهمن ماه تا پانزدهم فروردين 
ماه 98، 43 هزار و 428 مورد بازرسي از واحدهاي صنفي 
توليدي، توزيعي و خدمات��ي انجام و پرونده متخلفان 
پس از تحقيقات تكميلي و بررسي هاي كارشناسي به 
ارزش كل 32ميليارد و 582 ميليون 815 هزار و 248 
ريال به تعزيرات حكومتي معرفي شدند. وي بيان كرد: با 
توجه به اطالع رساني صورت گرفته در راستاي دريافت و 
پاسخگويي به هرگونه گزارش و شكايت واصله مردمي در 
اين ايام تعداد 823 مورد دريافت شكايات مردمي بصورت 
تلفني، كتبي و حضوري از طريق سامانه ارتباطي 124 
به ثبت رسيده است. سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبيل تصريح كرد: در پي تماس با سامانه 
ارتباطي 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بازرس��ان در كوتاه ترين زمان ممكن به محل گزارش 
مراجعه كرده و تخلفات را بررسي مي كنند. صادقي ادامه 
داد: از تعداد گزارش مردمي ذكر شده 165 مورد متخلف 
شناخته و 618 مورد نيز فاقد تخلف شناسايي شدند و 
در عين حال 40 مورد نيز در دست بررسي و رسيدگي 
است. وي   افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلف 
در فروش كاال مراتب را از طريق سامانه ارتباطي 124در 

اردبيل و شهرستان هاي تابعه اطالع دهند.

چهرههاياستاني
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پيگرد مقصران سيل 
ريحانه جاويدي|

سيل،  س��ين اجباري نوروز امس��ال بود. آب از شرق 
تا غرب كش��ور از ش��مال تا جنوب تاخت و بسياري 
را بي خانمان ك��رد. جان بيش از 70 نف��ر را گرفت و 
زندگي هايي را به گل نش��اند. حاال اگرچه با فروکش 
کردن بارش ه��ا، اوضاع در مناطق س��يل زده اندكي 
رو به بهبود اس��ت اما افكار عموم��ي مردم در مناطق 
سيل زده انتظار دارد كه مش��خص شود چه عوامل و 
افرادي در اين حوادث مقصر بودند، علت بروز چنين 
حجمي از خسارات جاني و مالي چيست و قانون چه 
برخوردي با متخلفان مي كند. كارشناس��ان مختلف 
بر اين باورند كه ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم 
رودخانه ها و مناطق امن س��دها،  از بين بردن پوشش 
گياهي به وسيله افراد و برخي سازمان ها، بي توجهي 
به اليروبي مسيل هاي خروجي آب، عواملي است كه 
خسارت جاني و مالي س��يل را افزايش داده و انتظار 
مي رود قانون برخورد درس��تي با مقصران احتمالي 
آن داشته باش��د. از طرف ديگر عالوه بر ابعاد انسانی 
اين حادثه، خسارات مالی فراوانی هم در استان های 
مختلف به مردم تحميل ش��ده كه ابهام در چگونگی 
و مرجع جبران خس��ارت اين باليا، آسيب ديدگان را 
نگران کرده اس��ت اما حقوقدانان معتقدند در قانون 
نه تنها براي مجازات مقص��ران موادي در نظر گرفته 
شده بلكه بر اساس اصل 29 قانون اساسی، خسارات و 
ضايعات وارد شده بر هموطنان سيل زده بايد به طور 
کامل و بدون کوچک ترين نقصان از محل درآمدهای 

عمومی جبران شود.  

   برخورد با مقصران احتمالي
بعد از طغيان آب در دروازه قرآن شيراز و جان باختن 
21 نفر در اين حادثه،  اظهارنظرهاي متفاوتي درباره 
علت اين اتفاق منتشر شد كه از ميان آنها جاده سازي 
روي مس��يل خروجي آب پررنگ تر بود. حاال با آرام تر 
ش��دن اوضاع قرار است تا يك كميته حقيقت ياب به 
موضوع رسيدگي كرده و علت دقيق آن مشخص شود 
با اين وجود آن طور كه دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان فارس اعالم کرده اس��ت، تعدادی از مقصران 
احتمالی در حادثه س��يل ش��يراز احضار شدند. علی 
صالحی، بدون اش��اره به تعداد و مشخصات اين افراد 
انتشار اخبار بيشتر درباره اين موضوع را به آينده موکول 
کرد. از طرف ديگر حجت االسالم والمسلمين منتظری 
دادستان کل کشور هم روز شنبه اعالم كرد، بخشی 
از آسيب های سيل اخير ناشی از سوء مديريت هاست. 
همچنين آيت اهلل رئيسی، رييس قوه قضاييه هم در 
نخستين سفر استانی خود به مناطق سيل زده استان 

گلستان اعالم كرد: » از همان ابتدای قضيه همکاران 
در سازمان بازرسی را مامور کرديم که موضوع را آسيب 
شناس��ی کنند.« با اين وجود اگرچه دستگاه قضايي 
كشور قول رسيدگي و آسيب شناسي اين حادثه را داده 
است بايد ديد در قانون چه تمهيداتي براي اين قبيل 
حوادث انديشيده شده است. عبدالصمد خرمشاهي،  
حقوق��دان و وكيل پايه يك دادگس��تري،  درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت:  در همه كشورهاي دنيا يك 
اصل كلي داريم كه بر اس��اس آن اگر به واسطه قصور 
و سهل انگاري در انجام يك فعل يا ترك فعل از سوي 
اشخاص حقيقي يا حقوقي،  خس��ارتي به فردي وارد 
شود،  بايد آن شخص حقيقي يا حقوقي اين خسارت را 
جبران كند. در قوانين ايران هم درباره جبران خسارت 
در قانون مسووليت مدني و همچنين در قانون مجازات 
اسالمي،  تكليف مشخص شده است. مطابق اصوب و 
قواعد كلي، شخصي كه مورد خسارت واقع شده است،  
بايد ثابت كند كه اين خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل 
مقصر احتمالي بوده است و يك رابطه علي و معلولي 

بين خسارت و ترك فعل وجود دارد.
او افزود:  در قضيه سيل اخير اما قضيه پيچيده است. 
بخشي از خسارت آن طور كه كارشناسان مي گويند،  از 
بين بردن جنگل ها و مسيل ها و مراتع و يا جاده سازي 
در حريم رودخانه ها رخ داده كه اگر اين اقدامات انجام 
نمي شد،  اين حجم از خسارت هم رخ نمي داد. بنابراين 
قبل از اقدام قانوني نياز به اقدامات دقيق كارشناسي 
براي مشخص شدن دليل اصلي خسارات است. بعداز 
آن اگر مشخص شود سازمان ها و ارگان هايي با اقدامات 
خود باعث غيرعادي شدن خسارات سيل شدند، در 
صورت اثبات قصور آن سازمان ها و مسئوالن بايد قصور 
خود را جبران كرده و آن طور كه قانون مشخص كرده 

است خسارت پرداخت كنند.
خرمشاهي بيان كرد:  اما در صورتي كه مشخص شود، 
افراد خسارت ديده توجهي به اخطارهاي صادر شده 
از سوي س��ازمان هاي مديريت بحران نداشته اند و با 
آگاهي از حادثه آفرين بودن در مس��ير سيل ساخت 
و ساز كرده اند، شامل دريافت خسارت نمي شوند. اما 
در حالت كلي با توجه به آنكه س��يل تاحدودي قابل 
پيش بيني اس��ت و عوامل بروز و تشديد آن مشخص 
است،  ارگاني كه باعث شده خسارتي به افراد وارد شود 
مكلف است بر اساس قاعده تسبيب خسارت را جبران 
كند. از ط��رف ديگر عالوه بر پرداخت خس��ارت،  اگر 
ثابت ش��ود اثر قصور و بي مباالتي يك شخص، كسي 
جان خود را از دس��ت داده اس��ت و شخصي مرتكب 
ضرر شده است،  بر اس��اس ماده 614 قانون مجازات 
اس��المي،  مجازات زندان براي خاطيان و مسببان در 

نظر گرفته ش��ده اس��ت كه اين موضوع در خصوص 
سيل اخير هم صدق مي كند. يعني اگر مشخص شود 
تصميم گيري مسئوالن باعث از بين رفتن جان افراد 
و خسارت به مردم شده است،  بايد بر اساس ماده 614 

با آنها برخورد شود.

   جبران خسارت سيل زدگان از نگاه قانون
عالوه بر مجازات مقصران احتمالي سيل اخير،  موضوع 
جبران خس��ارت و چگونگي آن،  از ديگر موضوعاتي 
اس��ت كه بايد از نظر قانون مورد بررس��ي قرار گيرد. 
اگرچه وعده پرداخت وام و كمك هاي دولتي از همان 
نخس��تين روزهاي بروز اين حادثه از سوي مسئوالن 
مختلف مطرح ش��د ام��ا در قانون به طور مش��خص 
تعيين شده كه چه اقداماتي بايد از سوي مسئوالن در 
چنين شرايطي انجام شود. بهمن كشاورز، حقوقدان 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت:  به موجب اصل 
29 قانون اساس��ی »برخورداری از تأمين اجتماعی 
از نظر بازنشس��تگی، بيکاری، پيری، ازکارافتادگی، 
بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به 
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به 

صورت بيمه، حقی همگانی است. دولت مکلف است 
طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مش��ارکت مردم، خدم��ات و حمايت های 
 مالی فوق را برای يک يک افراد کش��ور تامين کند«.

او اف��زود:  اي��ران کش��ور ثروتمن��دی اس��ت و در 
صورتی ک��ه از ث��روت های خ��ود با رعاي��ت تدابير 
و مصال��ح مل��ی اس��تفاده کن��د، تامي��ن زندگ��ی 
 80 ميلي��ون جمعيت کش��ور معض��ل نخواهد بود.

اين حقوقدان به موضوع قصورها، تقصيرها و کوتاهی ها 
در ب��روز يا تش��ديد خس��ارات و ضايعات در س��يل 
اخير اش��اره کرد و افزود: درس��ت اس��ت که س��يل 
ب��الی طبيعی و قوه قاه��ره طبيعت اس��ت اما نبايد 
فراموش کرد که انس��ان ها بايد بر مبنای عقل سليم 
در مقاب��ل طبيعت ق��رار گيرند، از مواه��ب آن بهره 
 ببرن��د و آم��اده برخورد ب��ا باليای طبيعی باش��ند.

کشاورز بيان كرد:  از آنجايی که همه افراد نمی توانند 
در سطح کالن و در درازمدت آمادگی برخورد با سوانح 
طبيعی را ايجاد کنند، اين دولت است که بايد با احداث 
آبروها، س��يل بندها، آب خوان ه��ا و آبخيزها، بازنگه 
داشتن مسيل ها، جلوگيری از نابودی جنگل ها و مراتع 

و ممانعت از تخريب کوه ها و تپه ها احتمال بروز سيل، 
زلزله يا ران��ش زمين و امثال اينها را پيش بينی کرده 
باشد. اگر چنين پيش بينی هايی نشده است، آنگاه در 
ديد کالن، مردم بايد تکليف فرد يا افرادی که از امکانات 
به موقع و درست استفاده نکرده اند، در گزينش های 

خود روشن کنند.
او گفت: نکته ديگر تعيين تکليف کسانی است که نه 
تنها پيش بينی وقوع باليای طبيعی را نکرده اند بلکه 
قصور و تقصير و ش��ايد جرم مرتکب شده اند و شدت 
ضايعات و خس��ارات پيش آمده ناشی از فعل يا ترک 
فعل آنهاس��ت؛ بنابراين به طور قط��ع مدعی العموم 
می تواند در اين موارد ورود کند همچنين سازمان های 
نظارتی وظيف��ه دخالت دارن��د و اف��راد ذی نفع نيز 
می توانند از باب اعالم جرم يا در قالب مسووليت مدنی 
اقدام کنند. در قانون آيين دادرس��ی کيفری جديد، 
سازمان های مردم نهاد نيز می توانند مطالبه گر حقوق 
باشند البته محدوديت هايی در اين مورد وجود دارد 
اما به طور کلی در مواقعی از اين قبيل، س��ازمان های 
مردم نهاد حداقل از باب اعالم جرم حق اقدام دارند و 
پيگيری قضيه با افراد ذی نفع و مقامات قضايی است.
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دستگيري 4 دروغ پرداز سيل 
در تهران

رييس پليس پايتخت از دستگيري چهار دروغ پرداز 
در مورد سيل خبر داد. حسين رحيمي گفت: حادثه 
سيل كه كشور را تحت تاثير خود قرار داد در تهران 
نيز پيامدهايي داشت، البته با حضور و اقدام به موقع 
پليس و ديگر دستگاه ها از وقوع بسياري از مشكالت 
جلوگيري شد. طي اين مدت پليس اقدام به انسداد 
برخي معابر و تخليه برخي اماكن نظير رستوران هاي 
اطراف روددره ها و ... كرد و در مجموع از اعضاي فعال 
ستاد بحران بود. وي اضافه كرد: تمامي مسووالن در 
زمينه سيل اعم از مسووالن دولتي و نيروهاي مسلح 
اقدامات و زحمات زيادي داشتند اما متاسفانه برخي 
به شكل ناجوانمردانه اقدام به تخريب اين افراد كردند. 
برخي نيز اقدام به دروغ پردازي و ش��ايعه پراكني در 
مورد سيل كرده بودند كه با هماهنگي پليس فتا چهار 
نفر از اين افراد در تهران شناسايي و دستگير شدند. 
رحيمي در پاسخ به پرسشي درباره اعتبار طرح ترافيك 
سال گذشته، اظهار كرد: مجوزهاي طرح ترافيك 97 
همچنان اعتبار دارد و دارندگان اين طرح ها تا اطالع 
بعدي كه قطعا بارها اعالم خواهد ش��د، مي توانند با 
اس��تفاده از همين طرح وارد محدوده طرح ترافيك 
و زوج و فرد ش��وند. او درباره اينكه آيا طرح ترافيك و 
زوج و فرد در سال 98 با تغييراتي همراه خواهد بود، 
گفت: تغيير چندان��ي در اين طرح و محدوده آن رخ 
نداده و تنها تغيير اين بوده كه در محدوده زوج و فرد 
تنها در هر فص��ل، 20 روز مي توان وارد اين محدوده 
شد كه اين طرح نيز هنوز اجرايي نشده و همان طور 
كه گفتم فعال طرح ترافيك و زوج و فرد به روال سال 

97 اجرا خواهد شد. 

تيم هاي عملياتي ويژه 
اورژانس در راه خوزستان

رييس س��ازمان اورژانس كشور از تمهيدات صورت 
گرفته جهت اعزام تيم هاي عملياتي ويژه به خوزستان 
و اس��تقرار بالگردهاي اورژان��س هوايي جهت ارايه 
خدمت به 174 روس��تاي در معرض آس��يب سيل 
در خوزس��تان خبر داد. پيرحسين كوليوند با اشاره 
به بازديد صورت گرفته از بيمارس��تان هاي استان 
خوزستان و همچنين جلسات برگزار شده در دانشگاه 
علوم پزشكي اس��تان، گفت: به اين نتيجه رسيديم 
عالوه بر ۳0 دس��تگاه آمبوالنسي كه شب گذشته 
به خوزس��تان اعزام كرديم، پنج دس��تگاه اتوبوس 
آمبوالنس به منطقه اعزام شوند تا بتوانند به عنوان 
درمانگاه سيار خدمت رساني كنند. او افزود: دو فروند 
هلي كوپتر و بالگرد اورژانس هوايي نيز به خوزستان 
اعزام خواهد ش��د تا با توجه به اينكه 174 روستا در 
معرض آسيب حادثه سيل هستند، خدمات الزم از 
طريق هوايي نيز ارايه شود. رييس سازمان اورژانس 
گفت: از نظر نيروي انساني و تيم هاي ويژه عملياتي نيز 
برنامه ريزي شد كه اين نيروها تا غروب به اهواز برسند و 

خدمات شان را با سرعت انجام دهند.

 خسارت هاي سيل را 
چگونه كاهش دهيم

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ضمن تاكيد بر اينكه سيل 
پديده اي اس��ت كه مي توان آن را كنترل كرد، گفت: 
126 ميليون هكتار از اراضي كشور تحت فرسايش 
آبي قرار دارند و با انجام اقداماتي در باالدست و پايين 
دست حوضه هاي آبخيز مي توان خسارت هاي سيل را 
كاهش داد. هوشنگ جزي با اشاره به بارش هاي اخير 
در استان هاي مختلف كشور كه منجر به وقوع سيل 
شد، اظهار كرد: در برخي استان ها از جمله لرستان و 
گلستان بارندگي نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
حدود 18۵ تا 200 ميليمتر افزايش پيدا كرده است. 
براي مثال در استان گلس��تان در ۳0 ساعت بارشي 
معادل نصف بارش سال گذشته را داشتيم. او با بيان 
اينكه اين حجم از بارش قطعا وقوع سيل را به دنبال 
دارد، تصريح كرد: سيل پديده اي است كه مي توان آن 
را كنترل كند. انجام اقدامات آبخيزداري و آبخوان داري 
و حفظ و افزايش پوشش گياهي در سطح حوضه هاي 
آبخيز باالدست به كنترل و كاهش سرعت سيالب 
كمك مي كند. در حال حاضر در سطح حوضه هاي 
آبخيزي كه اقدامات آبخيزداري در آن انجام ش��ده 
است كنترل سيالب محسوس است. به گفته جزي، 
آبخيزداري نه تنها سيالب را كنترل مي كند بلكه سبب 
كاهش فرسايش خاك مي شود. سيل هاي اخير ايران 
به دليل شسته شدن خاك در باالدست حوضه هاي 
آبخيز گل و رس��وب زيادي همراه خود داش��ته اند. 
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با اش��اره به اينكه 126 
ميليون هكتار از اراضي كشور تحت فرسايش آبي قرار 
دارند، گفت: در حال حاضر 26 ميليون هكتار از اين 
اراضي تحت مطالعات آبخيزداري قرار گرفته اند كه در 
11 ميليون هكتار از آن عمليات آبخيزداري اجرايي 
شده است و 1۵ ميليون هكتار باقي مانده نيز در انتظار 
اجراي عمليات هستند. او با بيان اينكه متاسفانه طي 
سال هاي گذشته به اعتبارات آبخيزداري بي توجهي 
شده است، به ايسنا گفت: سازمان جنگل ها در برنامه 
پنجم توسعه به دليل كمبود منابع مالي تنها توانست 
به 20 درصد از تعهدات خ��ود در زمينه آبخيزداري 
عمل كند. خوشبختانه در سال گذشته اعتبار ويژه اي 
به س��ازمان جنگل ها از محل صندوق توسعه تعلق 
گرفت و بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است كه 10 
ميليون هكتار از حوضه هاي آبخيز كشور تحت عمليات 
آبخيزداري قرار گيرند. جزي در پايان ضمن اش��اره 
به اينكه  آبخيزداري يكي از موثرترين اقدامات براي 
كنترل سيالب در حوضه هاي باالدست است، تصريح 
كرد: در پايين دست حوضه هاي آبخيز نيز بايد بتوانيم 
سيل را كنترل كنيم. تغيير كاربري اراضي، ساخت و 
سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها، جاده سازي 
و شهرس��ازي هاي غيراصولي در شهرها سبب شده 
است كه س��يل راه خروجي از داخل شهر نداشته و 

خسارت هاي زيادي را در پي داشته باشد.

سهممردمدرهزينههايدرمانيچقدراستاحتمالتاخيردرامتحاناتنهاييدانشآموزانمناطقسيلزده
وزير آموزش و پرورش با اشاره به سيل اخير كشور و نگراني 
دانش آموزان با نزديك بودن ايام امتحانات وعقب افتادگي 
تحصيلي گفت: دانش آموزان مناطق س��يل زده به هيچ 
عنوان نگران آزمون ها و اش��كالي كه در مسير تحصيلي 
آنها پيش آمده نباشند، خصوصا براي دانش آموزان پايه 
دوازدهم كه خودشان را براي كنكور آماده مي كنند چرا 
كه اردوهاي آموزشي پيش بيني كرده ايم كه اين اردوها به 

صورت متمركز برگزار خواهد شد.
محمد بطحايي در مورد دانش آموزان مناطق سيل زده 
گفت: ب��ا روش هاي جبران��ي در معم��والن و پلدختر 
پيش بيني هايي را در نظر گرفته ايم . همچنين كارگروهي 
بطور متمركز تشكيل شده كه در حال برنامه ريزي هستند. 
او ادامه داد: يكي از مهم ترين نگراني هايي كه فرزندان ما 
دارند مربوط به ايام امتحانات است و با نزديك شدن به اين 
ايام دانش آموزان نگران عقب افتادگي تحصيلي هستند. 
فرزندان به هيچ عنوان نگران آزمون ها و اش��كالي كه در 
مس��ير تحصيلي آنها پيش آمده نباشند خصوصا براي 
دانش آموزان پايه دوازدهم كه خودش��ان را براي كنكور 
آماده مي كنن��د چرا كه اردوهاي آموزش��ي پيش بيني 
كرديم كه اين اردوهاي آموزشي به صورت متمركز برگزار 

خواهد شد.
وزي��ر آموزش و پ��رورش اعالم كرد: ب��ا وزارت علوم نيز 
مذاكراتي انجام خواهيم داد تا بتوانيم تس��هيالتي براي 
اين دانش آموزان جهت ورود به دانشگاه و آموزش عالي 
فراهم كنيم. اكنون در حال بررس��ي روش هاي مختلف 

براي برگزاري امتحانات نهايي هستم تا شايد امتحانات 
را براي اين مناطق به تاخير بيندازيم. بطحايي يكي ديگر 
از گزينه هاي پيش رو براي حل مشكالت دانش آموزان 
مناطق س��يل زده را حذف بخش��ي از محتواي درسي 
دانش آموزان اين مناطق اعالم كرد تا شايد بدين ترتيب 

فشار كمتري به آنها وارد شود.
او در پاسخ به اين سوال كه تاخير در برگزاري امتحانات 
چق��در خواهد بود؟ تصريح كرد: وضعي��ت آب و هوايي 
پاسخ اين سوال شما را با مشكل رو به رو كرده به طوري كه 
درصدد بوديم مدارس را در برخي مناطق آس��يب ديده 
با سه روز تاخير بازگش��ايي كنيم اما متاسفانه به دليل 
آماده نش��دن مدارس و عدم استقرار خانواده ها در محل 
زندگي شان اين موضوع محقق نش��د و اميدوارم هفته 
آينده عموم مدارس را راه اندازي كني��م . وزير آموزش و 
پرورش ادامه داد: در اس��تان خوزستان شرايط متفاوت 
شده است و س��فري همين روزها به خوزستان خواهم 
داشت. شايد براي خوزستان مجبور باشيم مدارس شبانه 
روزي موقت راه اندازي كنيم تا مشكالت تحصيلي ايجاد 
نشود. بطحايي در خصوص فاصله بين امتحانات نهايي و 
برگزاري كنكور نيز گفت: اين پيشنهاد در اولين دستور 
كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد ولي ما چند 
محدوديت داريم از جمله تقارن با ماه رمضان اس��ت لذا 
فاصله بين امتحان نهايي و كنكور بايد به نحوي باشد كه 
بتوانيم سوابق تحصيلي را در اختيار سازمان سنجش قرار 
دهيم. او افزود: البته وزارت علوم و سازمان سنجش اين 

آمادگ��ي را اعالم كردند تا كنكور را با تاخير برگزار كنند 
شايد چند روزي اين آزمون به تاخير بيفتد. از طرفي ما هم 
به دنبال اين هستيم تا امتحانات نهايي را زودتر برگزار كنيم 
تا فاصله و فرصت كافي را براي آمادگي داوطلبان كنكور 
آماده كند كه احتماال ظرف چند روز آينده اين تصميم و 
خبر نهايي مي شود. وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه 
امسال پيشينه تحصيلي براي داوطلبان تاثير مثبت دارد 
خاطرنشان كرد: از طرف ديگر دانش آموزان بايد خودشان 
را براي كنكور آماده كنند تا فشار زيادي بر آنها وارد نشود 
البته تالش مي كنيم اين فاصله قابل قبول باشد. بطحايي 
درباره هزينه گزافي كه برخ��ي از اردوهاي دانش آموزي 
از خانواده ها اخذ كرده اند گفت: بخش��ي كه مربوط به ما 
هست را به شدت پيگيري مي كنيم اما خانواده ها محور 
اصلي هستند و بارها من و ساير كارشناسان حوزه وزارت 
آموزش و پرورش اعالم كرده ايم آثار منفي فشارهايي كه به 
دانش آموزان وارد مي شود به مراتب بيش از آثار مثبت آن 
هست؛ اگر خانواده ها گول اين روش هاي بسيار مخرب را 
نخورند و بتوانند همراه آموزش و پرورش باشند كنترل اين 
مشكالت براي ما راحت تر است . او گفت: مدارس را مكلف 
كرديم سفرهاي خارجي به هيچ عنوان نبايد صورت بگيرد. 
اردوهايي كه دانش آموزان تحت فشار روحي و عصبي قرار 
مي دهد نبايد برگزار شود و اگر در اين زمينه گزارش به ما 
برسد با متخلفان برخورد مي كنيم. خانواده ها بايد ايمان 
بياورند كه اگر اين روش ها در كوتاه مدت منافع داشته باشد 

اثرات مخربش در دراز مدت بيشتر است.

معاون كل وزارت بهداش��ت ضمن تشريح ابعاد پوشش 
همگاني س��المت، درباره وضعي��ت پرداختي مردم در 
هزينه هاي س��المت و همچنين هزينه ه��اي فقرزاي 

سالمت توضيح داد.
ايرج حريرچي اظهار كرد: پوشش همگاني سالمت و تاثير 
مراقبت هاي بهداشتي اوليه بر آن، موضوع مورد تاكيد 
سازمان جهاني بهداش��ت در سال جاري است. او افزود: 
پوشش همگاني سالمت به اين معناست كه همه مردم 
بدون مالحظات قومي، اقتصادي و جغرافيايي بتوانند 
همه خدمات سالمت مورد نياز اعم از پيشگيري، ارتقا، 
درماني، توانبخش��ي و حتي طب تسكيني را هر موقع و 
هر جايي كه نياز دارند با كيفيت مناسب و بدون سختي 

مالي دريافت كنند.
وي در ادامه افزود: متاسفانه طبق اعالم سازمان جهاني 
بهداش��ت هنوز نيم��ي از مردم جهان به اين پوش��ش 
دسترسي پيدا نكرده اند و ساالنه صد ميليون نفر به دليل 
هزينه هاي مربوط به س��المت به زير خط فقر ش��ديد 

مي روند.
معاون كل وزارت بهداش��ت با اشاره به اينكه دو موضوع 
مهم هزينه هاي س��المت و كيفيت خدمات��ي كه ارايه 
مي ش��ود همواره مورد بحث و مداقه بوده است، گفت: 
امسال سازمان جهاني بهداشت، پوشش همگاني سالمت 
و تاثير مراقبت هاي بهداشتي اوليه بر آن را مورد تاكيد 
قرار داده اس��ت. به گفته حريرچي، مراقبت هاي اوليه 
بهداشتي، مراقبت هايي است كه نقطه تماس اول مردم 

چه سالم و چه بيمار در حوزه سالمت است و تمام خدمات 
بهداشتي درماني را يا سيستم بهداشتي درماني خودش 
ارايه مي كند يا در سطوح بعدي ارجاع مي دهد تا مردم 

از خدمات بهداشتي درماني با كيفيت بهره مند شوند.
معاون كل وزارت بهداش��ت خاطرنش��ان كرد: پوشش 
همگاني سالمت س��ه بعد دارد كه بعد اول آن خدمات 
سالمت تحت پوشش اس��ت. بعد دوم تعداد افراد تحت 
پوشش بيمه و بعد سوم ميزان سختي مالي هزينه هاي 
كمر شكن فقرزاي سالمت هستند كه خوشبختانه در بعد 
اول بيش از 99 درصد خدماتي كه در دنيا ارايه مي شوند 
در كش��ور ما هم ارايه ش��ده، البته ممكن اس��ت گاهي 

مشكالتي در توزيع جغرافيايي داشته باشيم.
او در ادامه اظهار كرد: قسمت دوم كه مربوط به افراد بيمه 
شده است، در حال حاضر 9۳ درصد مردم بيمه هستند 
كه نسبت به 8۳.6 دهم درصد قبلي رقم خوبي است، اما 

هنوز 7 درصد مردم بيمه نيستند.
حريرچ��ي در پايان گفت: حمايت ه��اي مالي موضوع 
سوم است كه بعد از طرح تحول سالمت، پرداختي براي 
هزينه هاي درماني از ۵8 درصد در سال 89، به باالي ۵4 
درصد در سال هاي منتهي به 92 رسيد و در سال 9۵ نيز 
به ۳۵.۳ دهم درصد كه رقم قابل توجهي است، كاهش 
داشته و ميزان هزينه هاي فقرزا كه قبال 8۳ درصد بوده 
االن به ۵0 صدم درصد رسيده كه نسبت به كشورهاي 
ديگر رقم قابل قبولي است، اگر چه بايد تالش كنيم كه 

آن را به صفر برسانيم.

استرسونگرانيدرمناطقسيلزدهاليحهحمايتازكودكانهمچناندرانتظارتاييد
در پ��ي خبر س��وختگي عمدي دس��ت چند دختر 
روستايي اس��تان كهگيلويه و بوير احمد، معصومه 
ابتكار در توييتي ضمن تش��كر از تذكر »اس��ماعيل 
آذري« روحاني فعال در روس��تاهاي آن اس��تان در 
اين خصوص كه درباره نحوه تربيت فرزندان هشدار 
داده بود، از مجلس شوراي اسالمي خواست تا هر چه 
سريع تر تكليف اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
را كه چهارماه اس��ت در كميس��يون قضايي متوقف 

مانده مشخص كنند.
خرداد م��اه 97 هي��ات دولت درخواس��ت اولويت 
رس��يدگي به اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
توسط مجلس ش��وراي اس��المي را تصويب كرد تا 
رسيدگي به اين اليحه پس از حدود 10 سال معطلي 
در اولويت مجلس دهم قرار گيرد. اين درخواست و 
توجه نمايندگان به تصوي��ب اليحه در صحن خانه 
ملت در مردادماه 97 منجر ش��د ام��ا تاكنون مورد 
تاييد ش��وراي نگهبان قرار نگرفته اس��ت. اش��رف 
گرام��ي زادگان مش��اور حقوق��ي و پارلماني معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خان��واده با بيان اينكه 
پيگي��ري طرح ه��ا و لوايح ح��وزه زن��ان و خانواده، 
همچنين ك��ودكان و نوجوانان در دس��تور كار اين 

معاونت قرار دارد، گفت: اليحه حمايت از كودكان و 
نوجوانان اليحه اي بود كه با هدف ايجاد تحول جدي 
در بحث حقوق كودك در سال 88، در قالب ۵4 ماده 
از س��وي قوه قضاييه تقديم دولت شد، در مرداد 90 
در كميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و در آبان 

همان سال به مجلس ارسال شد.
او افزود: اليحه فوق در سال 92 به كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس ارسال شد تا كميسيون آن را جهت 
بحث و بررسي به كميته حقوق خصوصي ارجاع دهد 
و در م��رداد 97 نمايندگان مجلس با اكثريت مطلق 
آراء اين اليحه را تصويب كردند و سپس جهت اعالم 
نظر نهايي به ش��وراي نگهبان ارجاع دادند كه در آن 
زمان شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد دانست و 

اليحه فوق جهت اصالح به كميسيون قضايي ارجاع 
داده ش��د. گرامي زادگان تاكيد ك��رد: اين اليحه در 
زمان تهيه به دليل منطبق بودن با مسائل و شرايط 
روز مورد توجه فراوان قرارگرفت و اكثريت نمايندگان 
آن را يكي از بهترين موارد كارشناسي شده در حوزه 

كودك و نوجوانان دانستند.
طيبه سياوشي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در اين مورد، با بيان اينكه آنچه موجب ارجاع 
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان از سوي شوراي 
نگهبان به مجلس شد، استفاده از واژه »آزار عاطفي« 
در اين اليحه بوده، گفت: شوراي نگهبان خواهان ارايه 
تعريف دقيقي از اين كلمه شد، اما كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس تصميم به حذف آن گرفت. ولي اين 
تصميم با مخالفت نمايندگان در صحن مجلس روبه رو 
شد و بنابراين كميسيون توضيحات الزم در مورد آزار 

عاطفي براي شوراي نگهبان ارايه كرد.
سياوشي تاكيد كرد: چند روز پيش كه از كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس نتيجه را جويا ش��دم اعالم 
كردند پس از گفت وگوهايي كه با ش��وراي نگهبان 
داش��تيم اين موضوع حل و فصل ش��ده و در انتظار 

اعالم نظر نهايي آن شورا هستيم.

معاون دفتر س��المت رواني، اجتماعي و اعتي��اد وزارت 
بهداشت با اش��اره به وجود اس��ترس، نگراني و تنش در 
مناطق سيل زده، سالمت روان سيل زدگان در گرو تامين 
نيازهايشان عنوان كرد. علي اسدي در مورد اقدامات وزارت 
بهداشت براي سالمت روان سيل زدگان گفت: كارشناسان 
سالمت روان را به مناطق گلستان، خرم آباد و اهواز اعزام 
كرده ايم كه آسيب هاي رواني را بررسي و افراد آسيب ديده 
در مناطق و كمپ ها را غربالگري كنند و بعد از غربالگري در 
صورت نياز مداخالت روانشناختي را شروع كنند. او با اشاره 
به اينكه غربالگري و مداخالت روان شناختي اكنون در حال 
انجام است، گفت: در مناطقي مانند گلستان غربالگري ها 
و مداخالت از مدتي پيش آغاز ش��ده است. همچنين در 
خرم آباد و لرستان غربالگري ها به صورت پراكنده در حال 
انجام اس��ت. همچنين آموزش هاي روانش��ناختي براي 
مديريت استرس و خشم انجام شده، اما به زمان بيشتري 
نياز داريم. اسدي همچنين افزود: درحال حاضر اين خدمات 
توسط كارشناسان سالمت روان انجام مي شود و مداخالت 
در هر مقطعي كه الزم باشد، توسط آنها صورت مي گيرد. او 
با اشاره به وضعيت سالمت رواني مردم در مناطق سيل زده 
اظهار كرد: وضعيت آنان خوب نيست، زندگي آنان آسيب 
ديده و طبيعي است بسياري از آنان دچار استرس، نگراني 

و تنش باشند. متاسفانه آرامش ندارند و در رابطه با آينده 
و وضعيت زندگي ش��ان نگراني دارند ك��ه اين واكنش ها 
غيرطبيعي نيست. معاون دفتر سالمت رواني، اجتماعي و 
اعتياد وزارت بهداشت به ايلنا گفت: در حال حاضر اگر فردي 
دچار عصبانيت، اضطراب و دلشوره باشد يا حتي عالئمي از 
افسردگي داشته باشد، كامال طبيعي است، زيرا اين حادثه 
بسيار گسترده است و همه زندگي مردم را تحت تاثير قرار 
داده و انتظار نيست كه وضعيت رواني خوبي داشته باشند. 
او اظهار كرد: كمك هايي كه به مردم مي ش��ود، براي اين 
است كه سطح تاب آوري مردم در برابر مشكل افزايش يابد، 
به آنان آموزش داده مي ش��ود كه چگونه اضطراب، ترس، 
استرس و خشم ها را كنترل كنند تا بهتر بتوانند زندگي 

خود را ادامه دهند.
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رييس جمهور در جريان افتتاح 3 طرح بزرگ شهري تشريح كرد

فاز نخست طوالني ترين خط متروي خاورميانه در تهران افتتاح شد

راهبردهاي دولت در برابر حوادث طبيعي

گروه راه وشهرسازي|
 مراس��م افتتاح همزمان 3 طرح بزرگ شهري تهران 
شامل فاز نخس��ت خط ۶ مترو، بهره برداري از ۱۲۵۰ 
هكت��ار جن��گل كاري و بهره ب��رداري از 3۲۴ واح��د 
مس��كن اميد در پايتخ��ت ديروز صبح ب��ه فرصتي 
تبديل شد تا حسن روحاني، رييس جمهور بار ديگر بر 
بازسازي بافت هاي فرسوده به عنوان يكي از مهم ترين 
طرح هاي دولت دوازدهم، با ه��دف مقابله با حوادث 
طبيعي همچون س��يل و زلزله تاكيد كند. روحاني از 
سدس��ازي هاي صورت گرفته در دوران سازندگي به 
عنوان طرح هاي توسعه اي نام برد كه در اين روزها جان 
هزاران نفر از شهروندان را نجات داده است. او همچنين 
صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها را معامله جان 
مردم با پول كثيف دانست و گفت: بايد سال 98 را سال 

آزادسازي طبيعت در كل ايران كنيم.

  فاز نخست خط 6 مترو افتتاح شد
 صبح يكش��نبه، پيروز حناچي ش��هردار ته��ران در 
ايس��تگاه مترو بعثت واق��ع در منطقه ١۵ از حس��ن 
روحاني رييس جمهور استقبال كرد، با هم سوار قطار 
شدند و تا ايستگاه دولت آباد رفتند. در اين ايستگاه از 
فاز نخست خط ۶ مترو بهره برداري شد. فاز نخست اين 
خط شامل ٣ ايستگاه ميدان شهدا، بعثت و دولت آباد 

است و ٩كيلومتر از كل مسير خط ۶ را در بر مي گيرد.
خط ۶ مترو تهران كه گفته مي شود طوالني ترين خط 
مترو خاورميانه است از حرم شاه عبدالعظيم آغاز شده 
و پس از طي يك مس��ير جنوب به شمال در ايستگاه 
متروي ش��هداي ۱7 ش��هريور با خط 7، در ايستگاه 
متروي ميدان شهدا با خط ۴، در امام حسين با خط۲، در 
ايستگاه متروي شهداي هفت تير با خط يك، در ايستگاه 
متروي ميدان وليعصر با خط 3 و در ايس��تگاه متروي 
دانشگاه تربيت مدرس با خط 7 تقاطع خواهد داشت 
و سپس به سمت غرب امتداد مسير داده و به محدوده 

شمال غربي تهران خواهد رسيد.

  مباحث باورنكردني در  سال هاي ابتدايي 
انقالب

در اين مراسم رييس جمهور با تبريك اعياد شعبانيه 
و ابراز خرسندي از افتتاح پروژه هاي مربوط به محيط 
زيست در استان تهران، گفت: در آغاز انقالب اسالمي 
يكي از مباح��ث باورنكردني، ترديدها براي س��اخت 
متروي تهران بود و اينكه آيا اين پروژه به نفع مردم تهران 
است يا كل كشور و از بودجه عمومي نبايد صرف ساخت 
متروي تهران شود، اينكه مترو پروژه لوكس است و بايد 
اتوبوس براي مردم تهران تهيه كرد. همچنين اين پروژه 
كشور ما را به بيگانگان وابسته خواهد كرد و با استقالل و 
خودكفايي منافات دارد.روحاني با بيان اينكه در كمال 
تعجب، نه افراد خاصي كه اطالعات كافي نداشته باشند 
بلكه معروف، روشنفكر و تحصيلكرده با پروژه متروي 
تهران مخالف بودند، گفت: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
بر اجراي طرح مت��رو اصرار داش��ت و در مجلس اول 
مخالفت هايي با اجراي اي��ن پروژه صورت مي گرفت، 
اما طي جلساتي توسط نمايندگان مجلس دوم شوراي 
اس��المي اجراي متروي تهران تصويب شد كه بنده و 
آيت اهلل دري نجف آبادي مسوول پيگيري و اجراي اين 

پروژه شهري شديم.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه امروز شاهد يك تحول 
مثبت براي محيط زيست و حمل و نقل سريع، ايمن، 
سالمت و با مصرف كم انرژي در تهران هستيم، افزود: 
خط ۶ متروي تهران با توس��عه به سمت جنوب، يك 
طرح توس��عه متروي 38 كيلومتري مي ش��ود كه از 
طوالني ترين خطوط متروي تهران و حتي طبق گفته 

مسووالن در منطقه خواهد شد.

  نجات جان شهروندان با سدسازي
دكتر روحاني با اشاره به سيل در فروردين سال 98، 
گفت: از افتخارات جمهوري اسالمي ايران طرح هاي 
مهم توسعه كشور است و امروز شاهد هستيم كه در 
ايام نوروز با رحمت خدا و رنج و سختي بندگان مواجه 
بوديم و در عين حال اين طرح هاي توسعه اي همچون 

سدسازي، جان هزاران نفر در كشور را نجات داد.
رييس جمهور ب��ا قدردان��ي از تالش ه��اي مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در دوران س��ازندگي و 
سدسازي، گفت: اگر س��ددز، كرخه، كارون و شهيد 
عباسپور نبود، وضع استان خوزستان امروز متفاوت 
بود و در ش��ب هاي باراني ۱۲ فروردين 8 هزار و ۵۰۰ 
متر س��يالب در ثانيه وارد كرخه مي شد كه قطعًا در 
صورت نبودن سد كرخه مشكالت زيادي براي استان 
خوزستان به وجود مي آمد. دكتر روحاني با تأكيد بر 
اينك��ه براي قضاوت در مورد طرح هاي توس��عه بايد 
بلندمدت نگريس��ت، ابراز اميدواري كرد كه س��يل 
فروردين ماه باعث تحولي مثبت براي آزادس��ازي و 

مسيل رودخانه ها باشد.

  معامله جان مردم با پول كثيف
رييس جمهور با اب��راز تعجب از س��اخت واحدهاي 
مس��كوني در مس��ير رودخانه ه��ا با ص��دور برخي 
مجوزهاي غيرقانوني از س��وي برخي از دستگاه ها، 
گفت: صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها معامله 
جان مردم با پول كثيف اس��ت و بايد سال 98 را سال 

آزادسازي طبيعت در كل ايران كنيم. 
او با بيان اينكه س��يل فروردين ماه هش��دار و صداي 
رساي طبيعت بود و وقتي مسير سيل را خراب كنيم، 
سيل هم با خس��ارت مي آيد و بايد حقوق طبيعت را 
حفظ كنيم، ادامه داد: بايد به اليروبي رودخانه ها و رفع 
موانع در مسير آنها توجه بيشتري شود. نبايد ساخت 
پل را ارزان تمام كنيم، چرا كه پل هاي مقاوم مي تواند 
هنگام بروز سيالب ها جلوي تخريب منازل مسكوني 

و جاده ها را بگيرد.

  راه حل توسعه كيفي مترو تهران 
در ادامه رييس جمهور كمك به توسعه كمي و كيفي 
مترو را مورد تأكيد قرار داد و گفت: س��رمايه گذاري 
بس��يار بزرگ��ي در مترو انجام ش��ده اس��ت، اما اين 
سرمايه گذاري بيشتر كمي بوده است و بايد به سمت 
كيفي  شدن برود. از جمله كمك كنيم ناهمزماني كه 
در احداث تونل ها و تأمين تجهيزات مترو وجود دارد، 
از بين برود.حتمًا براي متروي تهران و توسعه كيفي 
آن راه حل داريم چراكه توس��عه آن براي رفاه مردم و 
نيز جلوگيري از افزايش مصرف انرژي، ضروري است.

  صرفه جويي در بخش انرژي
رييس جمهور ب��ا بيان اينكه براس��اس گزارش هاي 
تهيه شده هر فردي كه از مترو استفاده مي كند بطور 
متوسط حدود نيم ليتر در مصرف انرژي صرفه جويي 
به عمل مي آيد، تصريح ك��رد: اگر اين گزارش دقيق 
باش��د، با توسعه مترو صرفه جويي بس��يار خوبي در 
بخش انرژي كه تقريبًا در كشور مجاني توزيع مي شود 
و اصولي مصرف نمي گردد، صورت مي گيرد. مصرف 
باالي انرژي در كش��ورمان هم موجب آلودگي و هم 
هدر رفت ثروت ملي و همچنين باعث ايجاد فساد و 
قاچاق مي شود كه عمدتًا به خاطر تفاوت قيمتي است 
كه با كشورهاي همسايه وجود دارد. حتي اگر شرايط 
تحريم وجود نداشت و بطور عادي احتمااًل قيمت دالر 
امسال حدود ۶ هزار تومان بود، باز هم قيمت سوخت 
نسبت به كش��ورهاي همسايه قابل مقايسه نيست و 

باز هم قاچاق انجام مي شد.

  مص�رف روزان�ه 100 ميلي�ون ليت�ر بنزين
در نوروز

به گفت��ه روحاني در ايام عيد بي��ش از ۱۰۰ ميليون 
ليتر در روز بنزين مصرف شد و بطور عادي نيز روزانه 
7۰تا 8۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود. 
چنانچه شرايطي فراهم شود كه بتوان حتي نيمي از 
آن را صادر كنيم، توانايي مهيا كردن رفاه شهروندان 
نيز افزايش مي يابد. توس��عه مترو مي تواند هم براي 
رفاه و راحتي مردم و هم جلوگيري از مصرف بي رويه 
و هم براي محيط زيست مفيد باشد. ميزان توسعه و 
پيشرفتي كه در حوزه هاي مختلف به ويژه سدسازي، 
افزايش توان نيرو و برق، جنگلكاري و مترو در كشور 
طي ۴۰ سال گذشته انجام شده با قبل از انقالب قابل 
مقايسه نيست و حرف هايي بعضًا نادرست و ناروايي 

در اين زمينه زده مي شود كه ظلم به انقالب است.
رييس جمهور با اش��اره به خط 7 مترو تهران گفت: 
احداث خط 7 مترو تهران مي تواند كمبودهايي كه در 
شهر بزرگي مانند تهران وجود داشت را جبران كند و 
به فضل الهي با كمك دولت اين مسير براي رفاه حال 

مردم ادامه پيدا خواهد كرد.

  پيام سيل و زلزله از نگاه روحاني
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود بازآفريني 
بافت هاي فرس��وده و موضوع مسكن را يك ضرورت 
اساس��ي توصيف كرد و گفت: پيام سيل و زلزله اين 
است كه بافت هاي فرس��وده بايد احياء شود و تهران 
جايي اس��ت ك��ه باي��د آن را در برابر زلزله، س��يل و 
توفان احتمالي مصون بسازيم. چنانچه در بافت هاي 
فرسوده يك حادثه طبيعي اتفاق بيفتد، بدون ترديد 
كمك رساني با مشكل مواجه مي شود. بنابراين بايد 
كمك كنيم اين بافت ها احياء شوند. بدون شك اگر 
يك محله و بافت فرسوده نوس��ازي شود، هم ثروت 
مردم، افزايش مي يابد و هم ب��راي حفظ جان و رفاه 

مردم مفيد خواهد بود.
روحاني تصريح كرد: در آغاز به كار ش��هرداري آقاي 
حناچي به ايش��ان تأكيد كردم كه احياي بافت هاي 
فرس��وده از اولويت هاي ضروري و بسيار مهم است و 
در اين راه با همه توان كمك خواهيم كرد و چنانچه 

دس��تگاه هاي دولتي زميني در اختيار دارند بايد آن 
را به توس��عه گر واگذار كنند و دولت نيز با اعطاي وام 
بانكي به توس��عه گر و خريدار كمك و مساعدت هاي 
الزم را به عمل خواهد آورد. به گفته رييس جمهور، هر 
3 پروژه اي كه امروز افتتاح شد به عنوان 3 طرح مهم، 
پايدار و ادامه دار در تهران است كه در همه آنها دولت 
آماده كمك  به شهرداري و شوراي شهر است تا شاهد 
تهراني آبادتر و با رفاه بيشتر براي مردم و محيط زيست 
سالم تر باشيم. روحاني همچنين اقدامات انجام شده 
در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا را بسيار ارزشمند 
توصيف كرد و گفت: رفع آلودگي هوا هم براي سالمت 
مردم و هم حيثيت شهر تهران به عنوان مركز كشور 
بسيار حائز اهميت است و همه بايد توجه داشته باشند 
كه آنچه در تهران ساخته مي شود، در حقيقت به نوعي 

خدمت به همه مردم كشور است.

  طرح مسكن اميد پايتخت
بر اس��اس اين گزارش، پروژه بهاران شرقي به عنوان 
نخستين طرح مسكن اميد ش��هر تهران كه ديروز با 
حضور رييس جمهوري به بهره برداري رسيد، شامل 
3۲۴ واحد مس��كوني و ۶3 واحد تجاري در 9 بلوك 
در مجاورت بافت فرس��وده منطقه ۱8 ش��هر تهران 
ق��رار دارد. در اين ط��رح ٣٧٠ ميليارد ري��ال اعتبار 
دولتي و ۶٧٠ ميليارد ريال توس��ط بخش خصوصي 
سرمايه گذاري شده است. به گزارش ايرنا، اين مجتمع 
با مشاركت ش��هرداري تهران و بخش خصوصي در 
اجراي »برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار« با بهره 
مندي از توان مهندسان و كارگران ايراني و استفاده از 
مصالح درجه يك ايراني انجام شده است.  طرح مسكن 
اميد در قالب بازسازي واحدهاي مسكوني بافت هاي 
فرسوده و اجراي طرح هاي محرك بازآفريني شهري 
در دولت تدبير و اميد اجرايي ش��ده است. ۱۰۰ هزار 
واحد مس��كوني محله اي در كش��ور براي بازآفريني 

تعريف شده است.

  وعده هاشمي به رييس جمهور
محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران نيز در 
مراسم افتتاح 3 طرح شهري خطاب به رييس جمهور 

گفت: ما به شما قول مي دهيم كه اگر تجهيز مترو به 
خوبي انجام شود ماهانه يك ايستگاه به مردم تهران 
تحويل مي دهيم. رييس ش��وراي شهر تهران گفت: 
در اوايل دولت ش��ما ۲ ميليارد يورو فاينانس در نظر 
گرفته شد كه سهم مترو تهران يك ميليارد يورو يعني 
چيزي نزديك به ۶3۰ واگ��ن بود، در حالي كه هنوز 
اين واگن ها به برخي دالي��ل با وجود امضاي قرارداد 
وارد كشور نشدند. وقتي خطوط ۶ و 7 مترو آغاز به كار 
كردند، از قطارهاي احتياطي ساير خطوط استفاده 
كرديم و همين امر باعث ش��د به جاي آنكه مسافران 
افزايش پيدا كنند به دلي��ل ازدحام در خطوط ديگر 
شاهد كاهش سفرها بوديم يا حداقل مي توان گفت 

تعداد سفرها ثابت ماند.

  اصلي ترين پاسخ به تقاضاي تهراني ها
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز ب��ا بيان اينكه در 
اين دوره تالش مي ش��ود با توسعه مترو و محورهاي 
پياده روي و تغيير شيوه س��بك زندگي اقداماتي در 
راستاي اس��تفاده از حمل و نقل عمومي انجام شود، 
گفت: بايد ميزان استفاده از حمل و نقل عمومي را از 

۱۵ درصد به ۵۰ درصد افزايش دهيم.
ش��هردار تهران تصريح كرد: توس��عه حم��ل و نقل 
عمومي به ويژه مترو اصلي ترين پاسخ به اين تقاضاي 
ش��هروندان تهران��ي خواهد بود و مديريت ش��هري 
نيز در اين زمينه تالش خواه��د كرد با فراهم كردن 
ش��رايط اقداماتي در راستاي توسعه مترو انجام دهد 
كه اين هدف مشترك شورا و شهرداري تهران است 
و اميدواريم بتوانيم ميزان سفرها را از ۲ ميليون سفر 
در روز به 7 ميليون سفر برسانيم كه البته اين موضوع 

نيازمند تامين تجهيزات مورد نياز در مترو است.
حناچي ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت هاي الزم 
در مترو فراهم شده است و فقط بايد تجهيزات آن را 
تامين كنيم كه البته اين موضوع مستقيما به موضوع 

ارزي و تامين واگن در خطوط مترو است.
حناچي خطاب به رييس جمهور تصريح كرد: مشكل 
تهران مش��كل تمركز است و ش��هرداري به تنهايي 
نمي تواند آن را حل كند و از جنابعالي تقاضا داريم در 

اين ارتباط اقداماتي را انجام دهيد.

»تعادل« از اولين جلسه شوراي شهر تهران در سال جديد گزارش مي دهد

آغاز پرحاشيه فعاليت پارلمان شهري پايتخت در سال 98
گروه راه وشهرسازي| آزاده كاري| 

اولين جلس��ه شوراي شهر تهران در س��ال 98 با يك 
ساعت و ۴۵ دقيقه تاخير برگزار شد. اين تاخير منجر 
به تذكر يكي از اعضا به رييس شورا شد. همچنين در 
تذكري ديگر، ضمن تش��كر از پيروز حناچي، شهردار 
تهران بابت پذيرش مس��ووليت ايمن��ي خط ۶ مترو، 
سواالتي فني در اين رابطه طرح شد و به حناچي بابت 
شيوه پاسخ دهي به اعضاي شوراي شهر تذكر داده شد.

روز گذش��ته رييس و چند تن از اعضاي شوراي شهر 
تهران به دليل شركت در مراسم افتتاح همزمان 3 پروژه 
شهري از جمله خط ۶ مترو كه با حضور رييس جمهور 
برگزار شد، با تاخير در صحن شورا حضور يافتند، اما به 
دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا زهرا نژاد بهرام عضو 
هيات رييس لغو جلسه را اعالم كرد. در حالي كه برخي 
اعضا صحن را ترك كرده بودند، محسن هاشمي رييس 
شورا حدود س��اعت ۱۰ و ۴۵ دقيقه وارد صحن شد و 

طي تماس با اعضا از آنها خواست به صحن برگردند.
به گزارش تعادل، با شروع جلسه حجت نظري، عضو 
شوراي شهر در تذكري به هاش��مي از تاخير بيش از 
يك ساعته جلسه شوراي شهر انتقاد كرد و گفت: اتفاق 
امروز، اتفاق خوب��ي نبود. اعضاي ش��ورا از مردم رأي 
گرفته اند تا در جلسه شورا حاضر باشند و امور مربوط به 
شورا را رسيدگي كنند نه اينكه در افتتاحيه ها حضور 
داشته باشند. اميدوارم در ادامه جلسات شورا اينگونه 
نباشد، زيرا سالي كه نكوست از بهارش پيدا است. شورا 
اولين جلسه خود را اينگونه آغاز كرد و اميدوارم چنين 

اتفاقاتي تكرار نشود.

او تاكيد كرد: هيات رييس��ه مي توانست زمان شروع 
جلسه را تغيير دهد يا جلسه را لغو كند. كساني كه در 
اين جلسه دعوت شده بودند كارشناسان، اهالي رسانه 
و مدعوين، مسخره ما نيستند و متأسفانه در بعضي از 
مواقع دستگاه مجري زماني برنامه هاي خود را برگزار 

مي كند كه شورا جلسه علني دارد.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه جلسه بنا به 
وقت دفتر رييس جمهور برگزار شده بود، گفت: حضور 
اين تعداد از اعضاي شورا در مراسم افتتاحيه ضرورت 
نداشت و وظيفه ما رسيدگي به امور مردم تهران است. 
او از اعضاي ش��ورا خواست به تمديد زمان جلسه رأي 
ندهن��د زيرا مدعوين ب��راي زمان خ��ود برنامه ريزي 
كرده اند. نظري اضافه كرد: من به سهم خودم از مردم 
تهران عذرخواهي مي كنم و اميدوارم حرمت جايگاه 

خودمان را حفظ كنيم.
هاشمي توضيح داد: قرار بود جلسه افتتاحيه 8 صبح 
آغاز و 9:3۰ به اتمام برسد و پيش بيني مي كرديم بيش 
از ۵ تن از اعضاي ش��ورا در اين مراسم حاضر نباشند.

حجت نظري پس از اين تذكر صحن ش��وراي شهر را 
ترك كرد.

  پذيرش مسووليت ايمني خط 6 مترو 
دومي��ن تذكر را محمد عليخاني رييس كميس��يون 
حمل و نقل عنوان كرد. او با اش��اره به تذكر و هش��دار 
درباره ايمني 9 كيلومتر از خط ۶ مترو كه روز گذشته 
با حضور رييس جمهور به بهره برداري رس��يد، گفت: 
با پيگيري هاي صورت گرفته در س��اعات پاياني روز 

شنبه ۱7 فروردين ماه سال جاري، شهردار تهران طي 
نامه اي به رييس دفتر رييس جمهور، مسووليت ايمني 
9كيلومتر از خط ۶ مترو را با وجود برخي نواقص از جمله 

هواكش هاي ميان تونلي را پذيرفته است.
عليخاني اضافه كرد: با تش��كر از پذيرش مس��ووليت 
ايمني اين خط توسط شهردار تهران، مواردي را بايد 
يادآوري كنم. در مكاتبات ارسالي مشخص نشده كه 
چگونه الزام و نياز به نصب 7 هواكش ميان تونلي تنها 
با نصب و راه اندازي يك هواكش تأييد ش��ده اس��ت و 
چگونه صحت كاركرد تجهيزاتي كه نصب شده است 
مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين صدور هر گونه 
تأييديه ايمني توسط شركت هاي مشاور مستلزم نصب، 
تكميل، راه اندازي و كنترل عملكرد تجهيزات ايمني 
براس��اس نقش��ه هاي طرح و با رعايت استانداردهاي 

بين المللي است.

  تذكر به شهردار
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود تصريح كرد: شهردار محترم تهران 
بايد ش��أن و جايگاه ش��ورا و اعضاي آن را رعايت كند. 
شايسته نيست پاسخ نامه عضو شورا توسط مدير دفتر 
ايشان داده شود. از اين رو، ضمن ابراز نگراني از عدم رفع 
نواقص اعالم شده به خصوص عدم راه اندازي ۶ هواكش 
ميان تونلي 9 كيلومتر افتتاح شده، بر راه اندازي هر چه 

سريع تر آنها تأكيد مي كنم.
عليخان��ي تأكيد كرد: متأس��فانه يك��ي از كانال هاي 
تلگرامي وابسته به يكي از مديران شهرداري در مقابل 

تذكرات و انتقادات اعضاي ش��ورا مبادرت به تخريب 
و توهين مي كن��د. از اين رو، به ش��هردار تهران تذكر 
مي دهم كه جلوي اين كار را بگيرند در غير اين صورت 
و در صورت تكرار اين عمل، برخورد من با خود شهردار 

خواهد بود.

  عامل انباشت آب زير پل فتح؟
افشين حبيب زاده، عضو كميسيون حمل و نقل نيزدر 
تذكري با اشاره به بارش هاي اخير در شهر تهران گفت: 
طبق بازديد و بررسي كارشناس��ان كميته نظارت از 
حريم مسيل وردآورد )دره رود قوري چاي( در محدوده 
بزرگراه فتح مشاهده شد كه در بارش هاي اخير تهران، 
در اين مسيل به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز در 
يكي از اماكن صنعتي موجود در محدوده بزرگراه فتح، 
مس��ير طبيعي رودخانه با انحرافي 9۰ درجه مواجه 
بوده كه اين امر موجب انباش��ت آب در كانال زير پل 
روگذر بزرگراه فتح ش��ده است، به گونه اي كه با وجود 
تالش هاي ش��بانه روزي پرس��نل محترم شهرداري 
منطقه ۲۱، اختالف س��طح با آب كمت��ر از يك متر 

بوده است.
رييس كميته نظارت شوراي اسالمي شهر تهران ادامه 
داد: بررسي ها نش��ان مي دهد ساخت و ساز غيرمجاز 
صورت گرفته در شركت صنايع شهيد كالهدوز و تغيير 
مسير طبيعي رودخانه، ممكن اس��ت منجر به ورود 
خس��ارات جبران ناپذير همچون تخريب پل احداث 
شده روي بزرگراه فتح و نيز ساختمان هاي موجود در 
محدوده پادگان و مجتمع مس��كوني شهيد كالهدوز 

ش��ود. او تاكيد كرد: ضروري اس��ت مديريت شهري 
با هماهنگي هاي الزم با مس��ووالن مجتمع ش��هيد 
كالهدوز، نسبت به اصالح مسير رود و بازگشت به حالت 

طبيعي خود، اقدامات الزم را انجام دهد.

  الزام شهرداري به تملك باغ ها  و ابنيه ارزشمند 
جلسه يك س��اعته شوراي شهر دو مصوبه هم داشت. 
ابتدا يك فوريت الزام شهرداري تهران به ارايه فرآيند 
تملك باغات و امالك و ابنيه واجد ارزش و شيوه هاي 
تأمين منابع مالي مورد نياز مورد بررسي قرار گرفت و 

تصويب شد.
ناهيد خداكرمي با تقديم اين طرح با اشاره به داليل 
توجيهي و فوريت بررسي طرح گفت: لزوم جلوگيري 
از تخريب باغات و امالك ارزش��مند شهري و حفظ 
صيان��ت از آنها و لزوم رعايت حق��وق مالكان امالك 
مزبور و تس��هيل پرداخت مالكانه ايشان و همچنين 
افزايش سرانه فضاي سبز در مناطق كم برخوردار از 
داليل طرح اين يك فوريت است.اين طرح با 9 موافق 

به تصويب رسيد.

  نامگذاري يك خيابان به نام جمشيد مشايخي
همچنين روز گذشته اعضاي ش��وراي اسالمي شهر 
تهران دو فوري��ت نامگذاري خياباني ب��ه نام زنده ياد 
جمشيد مشايخي را بررسي كردند كه با ۱3 راي تصويب 
ش��د. در ادامه اعضاي شوراي ش��هر با اين نامگذاري 
موافقت كردند و خيابان »ج« واقع در ولنجك به خيابان 

»جمشيد مشايخي« تغيير نام داد.
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اعطاي زمين رايگان براي 
جابه جايي خانه هاي سيل زده

اگرچه تب و تاب وقوع سيالب در اغلب نقاط كشور 
فروكش كرده اس��ت و ديگر خب��ري از التهابات 
روزهاي ابتدايي س��ال جاري نيست اما خسارت 
 هاي س��نگين وارده به خانه هاي سيل زدگان و 
زيرساخت ها باقي است و بهبود شرايط نيازمند 
حمايت مالي و معنوي ارگان ها و س��ازمان هاي 
ذي ربط اس��ت و درهمين راستا مسووليت هايي 
برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار دارد. برهمين 
اس��اس رييس بنياد مس��كن انقالب اسالمي با 
اشاره به اهميت بازسازي مناطق سيل زده گفت: 
به صاحبان خانه هايي كه از س��يل اخير آسيب 
ديده ان��د براي جابه جايي به مح��ل ديگر، زمين 
رايگان داده مي ش��ود. به گزارش صدا و س��يما، 
عليرض��ا تابش اظه��ار كرد: خانه ه��اي تخريب 
شده در س��يل اخير مقاوم بود، اما به دليل اينكه 
در مسير س��يل قرار داشت تخريب شد. او افزود: 
براي بازس��ازي و نوس��ازي خانه ها از شهرداري 
استعالم مي گيريم و بعد مجوز ساخت مي دهيم؛ 
اين خانه هاي تخريب شده از بنياد مسكن مجوز 
ساخت نداشت، اما اين خانه ها ارزيابي و خسارت به 
آنها پرداخت مي شود. رييس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي افزود: در طرح هادي روستايي، به اماكني 
كه در مسير سيالب نباش��د مجوز ساخت داده 
خواهد ش��د و خانه هايي كه در مسير سيل باشد 
در صورت امكان به آنها زمين داده مي ش��ود و در 
صورت اينكه زمين نداشته باشيم روستايياني كه 
منازل آنها در مسير سيل قرار دارد زميني انتخاب 
مي كنند و در آن محل اقدام به ساخت مي كنند. 
اما عالوه بر اعطاي زمين رايگان به سيل زدگاني كه 
خانه هاي آنها در مسيرسيل قراردارد، تالش هايي 
براي اعطاي كمك بالعوض آغاز شده است، معاون 
بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب 
اسالمي گفت: برآورد اوليه حاكي از خسارت ديدن 
۱۵۱ هزار واحد مس��كوني در استان هاي سيل 
زده كشور است. به گزارش تسنيم، عزيز مهديان 
افزود: : به واحدهاي مسكوني كه در مناطق شهري 
۱۰۰ درصد تخريب ش��ده اند ۵۰ ميليون تومان 
تس��هيالت با بازپرداخت ۱۵ ساله و ۱۲ ميليون 
تومان كمك بالعوض پرداخت مي شود. معاون 
بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب 
اس��المي تصريح كرد: در مناطق روس��تايي هم 
به صاحبان واحدهاي مس��كوني كه صددرصد 
تخريب ش��ده اند ۴۰ ميليون تومان تسهيالت و 
۱۰ ميليون تومان ب��ه صورت بالعوض پرداخت 
مي شود. او گفت: همچنين به صاحبان اين خانه ها 
چه در مناطق ش��هري و در روستايي براي خريد 
لوازم خانگي ۵ ميليون تومان به صورت بالعوض 
و ۱۵ ميليون تومان تس��هيالت پرداخت خواهد 
شد. مهديان اضافه كرد: در استان هاي گلستان و 
مازندران بازسازي و پرداخت خسارت ها آغاز شده 
است. معاون بازس��ازي و مسكن روستايي بنياد 
مسكن انقالب اسالمي گفت: در استان مازندران 
۶۵۰ واحد مسكوني بايد مجددا ساخته شوند و ۵ 

هزار و 7۰۰ واحد ديگر نياز به مرمت دارند.

 فعاليت سامانه بارشي 
در اغلب مناطق كشور 

سازمان هواشناسي از بارش باران و برف طي امروز 
و روز سه ش��نبه در اكثر مناطق كشور خبر داد و 
اعالم كرد: در روز دوشنبه سامانه بارشي بيشتر 
مناطق كش��ور را فرا مي گيرد و ش��دت بارش ها 
شمال ش��رق، ش��رق درياي خزر، سمنان، يزد، 
كرم��ان و بخش هايي از كهگيلويه و بويراحمد و 
فارس خواهد بود. به گزارش تسنيم، امين حسين 
نقشينه كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد: 
سامانه بارشي روز سه شنبه ۲۰ فروردين 98 در 

شمال شرق و شرق فعال خواهد بود.
كارشناس سازمان هواشناس��ي ادامه داد: امروز 
براي بخش هايي از ش��مال ش��رق كاهش ۴ تا 

۶درجه اي دما روي مي دهد.

 تفرجگاه هاي حاشيه 
كن و سولقان تعطيل شد

سرپرس��ت اداره كل مديريت بحران استانداري 
تهران گفت: تهران سيل خيز نيست ولي با توجه 

به بارش هاي بهاري هر چيزي امكان پذير است.
به گزارش فارس، منصور درجاتي درباره مديريت 
بحران سيالب در تهران اظهار كرد: ما در استان 
تهران در ماه اسفند 97 با توجه به بارش هاي باران 
آماده باش بوديم و بارش ها در اين استان دو دسته 
بودند؛ يكي س��امانه بارشي و ديگري بارش هاي 
منطقه اي بود. وي گفت: سامانه بارشي از خارج از 
كشور وارد شد و روند آن اين طور بود كه كل استان 
را در بر مي گرفت، ولي سامانه بارشي منطقه اي 
فقط يك نقطه را شامل مي شد. سرپرست اداره 
كل مديريت بح��ران اس��تانداري تهران گفت: 
شوراي هماهنگي مديريت بحران دستگاه هاي 
مختلفي را از ش��هرداري تهران، ۱۶ فرمانداري، 
۴۴ شهرداري و ۵۰ بخشداري را شامل مي شود 
كه در ۵ و ۱۲ فروردين در آماده باش كامل بوديم. 
درجاتي افزود                                                                                                                                                                                                                   : اكنون نيز با توجه به پيش بيني هاي 
هواشناس��ي مناطقي از جمله كن و س��ولقان و 
امامزاده داوود كه داراي مراكز تفرجگاهي در كنار 
رودخانه ها هستند تعطيل است و تردد براي اهالي 
بومي آزاد است و در فشم نيز با وجود بارش باران 
تردد ادامه دارد.او در پاس��خ به پرسشي مبني بر 
اينكه امكان سيل در شهر تهران وجود دارد، گفت: 
تهران سيل خيز نيست ولي با توجه به بارش هاي 
بهاري هر چيزي امكان پذير اس��ت.  سرپرست 
اداره كل مديريت بحران استانداري تهران بيان 
داشت: در حال حاضر تمامي انهار، رودها و ديگر 
مسيل ها اليروبي كامل توسط دستگاه هاي زير 

مجموعه شده اند.
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رويداد تجاري ايران و عراق در محل اتاق ايران برگزار شد

فهرست مطالبات بخش خصوصي از مقامات عراقي
تعادل |

رويداد بزرگ تج��اري »تهران و بغ��داد« عصر روز 
گذشته در محل اتاق ايران كليد خورد. اين رويداد 
با استقبال ش��ديد بازرگانان، صنعتگران وصاحبان 
بنگاه هاي ايراني روب��رو بود. به طوري كه اتاق ايران 
روز شلوغي را پشت سرگذاش��ت و مراسم با تاخير 
بيش از يك س��اعت برگزار ش��د. ام��ا آمدن هيات 
بلندپاي��ه سياس��ي و تجاري عراقي به سرپرس��تي 
نخست وزير اين كش��ور، آن هم كمتر از يك ماه بعد 
از سفر حس��ن روحاني به عراق، مي تواند حامل چه 
پيام مهمي باش��د. از بعد اقتصادي قطعا سفر هيات 
تجاري عراقي، چشم انداز روش��ني را براي افزايش 
مبادالت تج��اري تا مرز 20 ميليارد دالر، توس��عه 
سرمايه گذاري هاي مشترك اقتصادي در بخش هاي 
صنعتي وزيرس��اختي بين دو كش��ور در بلندمدت 
رقم خواهد زد. اما از بعد سياس��ي، نگاهي كه وجود 
دارد اين است عراق نقش ميانجيگري بين تهران و 
رياض را برعهده گرفته وسفر »عادل عبدالمهدي« 
در راستاي نزديك كردن ديدگاه هاي اين دو كشور 
اس��ت. اما در روي��داد تجاري تهران چه گذش��ت و 

خواسته فعاالن اقتصادي چه بود؟
 از ن��گاه ريي��س پارلمان بخش خصوص��ي، »عدم 
وجود رواب��ط بانكي، ناتواني در مبادالت پولي، عدم 
پوش��ش هاي بيمه اي و وجود برخي مش��كالت در 
حمل و نقل، گمرك و اس��تاندارد« معضالتي است 
كه كندي مراودات اقتصادي في مابين را سبب شده 
و حل آنها جزو مطالبات فعاالن اقتصادي بخش هاي 
خصوصي از دولتمردان دو كشور است. اما مهم ترين 
مطالبات بخش خصوصي كه روز گذش��ته از سوي 
غالمحسين شافعي قرائت شد، را مي توان »امضاي 
موافقتنامه تجارت آزاد بين دو كشور، تعميق روابط 
اقتص��ادي دو كش��ور از طريق ايج��اد مناطق آزاد 
تجاري، شهرك هاي صنعتي و ساماندهي بازارچه ها 
و ايجاد دروازه مشترك گمركي بين دوكشور، نگاه 
به ايران به عنوان دروازه ورود به كشورهاي آسياي 
ميانه )CIS( و استفاده از مسير ترانزيتي ايران براي 
دسترسي به بازار بزرگ ۴۵0 ميليون نفري پيرامون 
و همچنين اس��تفاده از مس��ير ترانزيتي عراق براي 
دسترسي به بازار س��وريه، لبنان واردن و..« عنوان 
كرد. از آنسو، نخست وزير عراق كه هدف سفر خود 
را پيگيري دو موضوع مه��م از جمله »لغو رواديد و 
پيگيري راه آهن شلمچه« عنوان كرد، اين اطمينان 
را ب��ه فعاالن اقتص��ادي ايران داد ك��ه موانع پيش 
روي آنها برداش��ته خواهد شد. اما نكته مهم را وزير 
بازرگاني عراق گفت. او سياست كنوني دولت جديد 
عراق را، گشودن دروازه هاي تجاري عراق به سوي 

فعاالن اقتصادي ايران عنوان كرد.

درخواستهاياتاقازعراقيها
پارلمان بخش خصوصي، روز گذشته ميزبان هيات 
سياس��ي و تجاري از كش��ور عراق به سرپرس��تي 
نخس��ت وزير اين كشور بود. اين مراسم كه با حضور 
مع��اون اول رييس جمهور اي��ران و وزراي صنعت و 
نيرو برگزار شد، با استقبال خوبي از سوي بازرگانان 
و صنعتگران عصر روز گذش��ته در محل اتاق ايران 
برگزار شد. سفر نخست وزير عراق به ايران در آغازين 
روز هاي سال ۹۸ در ش��رايطي است كه قبل از اين 
روساي جمهور دو كشور سفر هاي ديپلماتيك سطح 
بااليي را در س��ال ۹۷ در دو كشور صورت دادند. در 
جريان ديدار دو روز قبل )ش��نبه 1۷ فروردين ماه 
۹۸( حس��ن روحاني در ديدار با نخست وزير عراق 
خواستار افزايش سطح مبادالت تجاري ايران و عراق 
به افق 20 ميليارد دالري مورد نظر تهران و بغداد در 
سال هاي آينده ش��د. البته مطابق آمارها، »عراق« 
با ارزش ۸ ميلي��ارد و 23۹ ميليون دالر، در جايگاه 
دوم ش��ريك تجاري ايران قرار دارد. البته برخي از 
منابع عربي نزديك به عراق يك هدف سياسي از اين 
سفر نيز متصور ش��دند كه همان طرح نخست وزير 
عراق براي نزديك ك��ردن ديدگاه هاي ميان تهران 

و رياض است. 
اما در ديدار روز گذش��ته فعاالن بخش خصوصي با 
هيات عراقي چه گذشت؟ بخش خصوصي تالش كرد 
تا خواسته هاي خود را در قالب چندين پيشنهاد به 

طرف عراقي براي توس��عه همكاري ها بيان كند. از 
آن سو، عراقي ها با ش��نيدن درخواست هاي فعاالن 
اقتصادي ايران تالش كردند تا انها را نسبت به آينده 

اين روابط در سطح بلندمدت اميدوار كنند. 
در همين راس��تا، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين 
ديدار به نمايندگي از طرف بخش خصوصي به ايراد 
س��خناني در مورد روابط تجاري با عراق پرداخت. 
غالمحس��ين ش��افعي، از آمادگي بخش خصوصي 
براي توس��عه رواب��ط اقتصادي با ع��راق خبر داد و 
گفت: حجم روابط تجاري دو كشور با وجود افزايش 
در س��ال 201۸ ميالدي، در خ��ور ظرفيت هاي دو 
طرف نيست. البته بنابه گفته رييس پارلمان بخش 
خصوصي، »عدم وج��ود روابط بانك��ي«، »ناتواني 
در مبادالت پولي«، »عدم پوش��ش هاي بيمه اي« 
و »وجود برخي مش��كالت در حمل و نقل، گمرك 
و استاندارد« از جمله مش��كالت عمده اي است كه 
موجب كندي در مراودات اقتصادي في مابين شده 
كه حل اين مشكالت، جزو مطالبات فعاالن اقتصادي 
بخش هاي خصوصي از دولتمردان دو كشور است. 
رييس اتاق ايران با اش��اره به اينكه بخش خصوصي 
اي��ران نيز توجه جدي به توس��عه رواب��ط تجاري و 
اقتصادي با كش��ورهاي اسالمي به ويژه همسايه، را 
در دستور كار خود قرار داده است، گفت: اما در اين 
ميان كشور دوس��ت و برادر عراق از جايگاه ويژه اي 
برخورداراست. او به حجم مبادالت تجاري ميان دو 
كشور نيز اش��اره كرد و گفت: آمارها نشان مي دهد 
حجم مبادالت تجاري دو كش��ور در سال گذشته ۸ 
ميليارد دالر بوده اس��ت؛ اما سوال اساسي اين است 
كه آيا اين حجم روابط در خور ظر فيت هاي اقتصادي 
و توانايي هاي دو كشور است؟ به گفته شافعي، بطور 
قطع پتانسيل هاي همكاري اقتصادي ميان دو كشور 
فراتر از اين ميزان است در اين ارتباط وجود برخي 
مشكالت مانع از دستيابي به سطح مناسب مطلوب 

اقتصادي در حد انتظار طرفين شده است. 
او اظهار كرد: در عين حال انتظار مي رود با تسهيل 
تردد تجار و يكسان سازي تعرفه هاي گمركي زمينه 
براي تجارت س��الم و روان ميان فع��االن اقتصادي 
بيش از پيش فراهم گردد كه خوش��بختانه در سفر 
اخير رييس جمهور به بغداد اميدهاي تازه اي ايجاد 
شد. ش��افعي خطاب به طرف هاي عراقي از آمادگي 
بخش خصوصي ايران در قالب اتحاديه ها و انجمن ها 
و تش��كل هاي تخصصي وابسته به اتاق ايران جهت 
بازسازي زيرساخت ها و بخش هاي صنعتي و معدني 

عراق خبر داد.
 او همچنين اعالم كرد كه فعاالن اقتصادي توانايي 
اراي��ه خدمات فني و مهندس��ي و س��رمايه گذاري 
مشترك در زمينه هاي مختلف عمراني كشور عراق از 
جمله ساخت و ساز فرودگاه، جاده سازي، سد سازي، 
كش��اورزي، صناي��ع غذايي، گردش��گري زيارتي، 
توريس��م درمان��ي، توليد مش��ترك در زمينه هاي 
لوازم خانگي، نس��اجي، فرآورده هاي لبني و مصالح 

ساختماني را نيز دارند. 
رييس ات��اق بازرگان��ي ايران در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود به ارايه پيشنهاداتي پرداخت كه 
بر مبناي آن، »امضاي موافقتنامه تجارت آزاد بين 
دو كشور، تعميق روابط اقتصادي دو كشور از طريق 
ايجاد مناط��ق آزاد تجاري، ش��هرك هاي صنعتي 
و س��اماندهي بازارچه ه��ا و ايجاد دروازه مش��ترك 
گمركي بين دوكشور، نگاه به ايران به عنوان دروازه 
ورود به كشورهاي آسياي ميانه )CIS( و استفاده از 
مس��ير ترانزيتي ايران براي دسترسي به بازار بزرگ 
۴۵0 ميليون نفري پيرامون، همچنين اس��تفاده از 
مسير ترانزيتي عراق براي دسترسي به بازار سوريه، 
لبنان واردن و مواردي از اين دست« است. او اظهار 
كرد: ايجاد سازوكارهاي الزم براي حضور گسترده 
شركت هاي صدور خدمات فني ومهندسي ايران در 
پروژه هاي عمراني عراق از جمله راهسازي، ساخت 
وس��از، نيروگاه و پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
و پرداخ��ت مطالبات ش��ركت هاي خدمات فني و 
مهندس��ي ايران كه در عراق پروژه هاي متعدد اجرا 

نموده يا در حال اجرا هستند.
ام��ا در ادام��ه اين روي��داد تج��اري، مع��اون اول 
رييس جمه��ور در ديدار فعاالن اقتص��ادي ايران با 

نخس��ت وزير عراق در محل ات��اق بازرگاني ايران، 
فشارهاي غيرقانوني و ظالمانه امريكا را مورد اشاره 
ق��رار داد و محدوديت ه��اي ناش��ي از تحريم ها در 
مناسبات دولت و مردم ايران و دولت و مردم عراق را 

بر خالف منافع دو كشور دانست. 
به گفته اس��حاق جهانگي��ري، ب��رادران عراقي در 
حال توس��عه عراق هس��تند كه اين پيروزي بسيار 
ارزشمندي اس��ت و بايد به دولت و ملت عراق بابت 
آن تبريك گفت. او افزود: ايران در حمايت از دولت 
و مردم عراق در برابر جنگ، حضور مداوم داش��ته و 
مفتخر است كه اين پيروزي در عراق به دست آمده 
است، ما در ايران همواره از استقالل، تماميت ارضي، 
ثبات سياس��ي و توسعه و بازس��ازي عراق حمايت 
كرده و اميدواريم در دوران پس��اداعش بتوانيم در 
كنار برادران عراقي در بازس��ازي اين كشور حضور 

داشته باشيم. 
معاون اول رييس جمهور با بي��ان اينكه عراق براي 
عبور از چالش هاي پيش رو و پيگيري روند سياسي 
مبتني بر مردم ساالري و اس��تقرار و ثبات سياسي 
وارد مرحله بازس��ازي خود شده است، گفت: ايران، 
كشور عراق را كشوري ثروتمند و برخوردار از اهميت 

جغرافيايي و كشوري دوست براي خود مي داند.
جهانگيري در عين حال، ع��راق جديد را پلي براي 
همكاري و ش��راكت همه كشورهايي مي داند كه به 
استقالل و حاكميت ملي اين كشور پايبند هستند و 
به خواست و رأي ملت عراق احترام مي گذارد. از اين 
رو، در اين مسير براي س��رعت بخشيدن به توسعه 
عراق آماده همكاري دوجانبه و چندجانبه منطبق با 

سياست هاي دولت عراق هستيم.
 جهانگيري گفت: فش��ارهاي غيرقانوني و ظالمانه 
امري��كا براي ايجاد محدوديت در مناس��بات دولت 
و مردم اي��ران و دولت و مردم عراق، بر خالف منافع 
دو كشور اس��ت. ايران و عراق تصميم گرفته اند در 
اين منطقه پرآشوب و پرمنازعه، روابطي دوستانه، 
مستحكم و مبتني بر منافع مشترك داشته باشند. 
به گفته او، راهبرد ما در زمينه توسعه همكاري هاي 
اقتصادي، رسيدن به عدد 20 ميليارد دالر در سال 
1۴00 اس��ت كه تحقق اين مهم، نقش بسزايي در 
توس��عه كمي و كيفي روابط و ارتقاي شاخص هاي 
اقتصادي مناسبات دو كش��ور دارد. در حال حاضر 
محصوالت پليمري و فرآورده هاي نفتي و كاالهاي 
توليدي و برق و گاز مهم ترين كاالي صادراتي ايران 

به عراق است.

تامينبرقعراقتا2021
سخنران بعدي اين مراسم اما، وزير نيروي ايران بود. 
او در اين ديدار اعالم كرد كه ۹0 درصد از بهاي برق 
صادراتي ايران به عراق وصول شده و همچنان آماده 

صادرات برق به اين كش��ور هستيم. رضا اردكانيان 
با اش��اره به برنامه توس��عه اي ايران و عراق در حوزه 
صنعت ك��ه به تازگي طراحي ش��ده اس��ت، گفت: 
اميدواريم برابر زمان بندي، بتوان در طول سال هاي 
201۹ و 2020 و 2021 به هدف اين برنامه رسيد؛ 
اين در حالي است كه طبيعتا در طول سه سال پيش 
رو، هر زمان نيازهايي براي ص��دور برق براي عراق 
وجود داشته باشد، با رعايت شرايط فني الزم براي 
اي��ران و در چارچوب قراردادي كه به امضا رس��يده 
است، صادرات برق را انجام خواهيم داد. به گفته او، 
بنا بر جدول زماني، اين قرارداد با بازپرداخت مربوط 
به صادرات برق به ش��كل منصفانه اي برخورد كرده 
و همانطور كه در طول 1۵ س��ال گذشته بيش از ۶ 
ميليارد دالر برق به كشور عراق صادر كرده ايم، اين 

مسير را ادامه خواهيم داد.

دوهدفمهمسفرهياتعراقي
پ��س از آنكه بخ��ش خصوصي مواضع خ��ود را در 
زمين��ه توس��عه همكاري هاي اقتص��ادي و تجاري 
با عراقي ه��ا مطرح كرد، طرف ه��اي عراقي به بيان 
ديدگاه هاي خود پرداختند. اما »عادل عبدالمهدي« 
نخس��ت وزير عراق كه به گفته خودش سعي كرد از 
بيان سخنراني رسمي امتناع كند، مهم ترين اهداف 
س��فر خود به ايران را، »اجرايي ش��دن لغو رواديد و 
پيگيري راه آهن شلمچه« عنوان كرد وگفت: هدف 
اصلي ما گسترش همكاري ها در حوزه هاي صنعتي 
اس��ت تا بتوانيم به ملت و مردم خود خدمت كنيم. 
انعقاد قراردادهاي دوجانبه كه در سفر قبلي حسن 
روحاني، رييس جمهور ايران به عراق به امضا رسيد 
و مذاكراتي كه امروز در اتاق بازرگاني ايران با تاجران 
و صنعتگران ايراني خواهيم داشت، نشان از اراده دو 

كشور براي گشترش همكاري ها دارد.
نخس��ت وزير عراق با بيان اينكه كوتاهي در توليد و 
صادرات نفت از س��وي ايران و عراق صورت نگرفته 
است، گفت: تحريم و جنگ، به شدت صادرات نفت 
دو كش��ور را كاهش داد. اما در س��ال هاي گذشته 
اقدامات مناس��بي در جهت بازس��ازي عراق انجام 
شده و توانسته ايم سيستم بانكي و اداري و نيز روابط 
بانكي خود را اصالح كرده و پيش��رفت هايي در اين 
حوزه حاصل كنيم. به گفته او، هم اكنون تبادل كاال 
و تجربه ميان عراق و ساير كشورها انجام مي شود و 
نسبت به سال هاي گذشته در وضعيت بهتري قرار 
داريم؛ اما اگرچه تا حدودي پيشرفت داريم، اما هنوز 

ما راضي نيستيم.
»عادل عبدالمهدي« با بيان اينكه ما بايد در محدوده 
اول در منطقه قرار داش��ته باش��يم و از چالش هايي 
كه وجود دارد، عب��ور كنيم، تصري��ح كرد: جنگ، 
س��رمايه هاي ما را هدر داد و بر اساس بررسي هاي 

انجام شده، چندين ميليارد دالر از سرمايه هاي عراق 
را از بين برده است. او تصريح كرد: عراق از اين مرحله 
جنگ عبور كرده ولي درگير جنگ هاي داخلي است 
كه متوقف نش��ده اس��ت. هر جنگي كه بر عليه اين 
كشور انجام شد، معادل جنگ جهاني اول خسارت 
داشته است؛ چراكه تأسيس��ات زيربنايي در عراق 
بطور كامل از بين رفته اس��ت. به گفته نخست وزير 
عراق، دو كش��ور ايران و عراق در سال هاي گذشته 
تحت محاصره قرار داشته و عراق نيز درگير محاصره 

و تحريم بوده است.
 13 س��ال بر اس��اس قطعنامه ش��وراي امنيت در 
محاصره و تحريم قرار داش��ته ايم كه هنوز هم آثار 
آن وجود دارد. او اظهار كرد: قبل از جنگي كه ميان 
ايران و عراق رخ داد، دو كش��ور 10 ميليون بش��كه 
نفت به صورت روزانه صادر مي كردند، اما اكنون دو 
كشور كمتر از نصفي از اين مقدار را صادر مي كنند. 
در حالي كه در توليد و صادرات نفت كوتاهي در كار 

نبوده است.

گشودندروازههايتجاريعراق
همچنين در همايش تجاري ايران و عراق »محمد 
هاشم عبدالمجيد« وزير بازرگاني عراق ضمن تشكر 
از اتاق بازرگاني ايران ب��راي برگزاري اين همايش 
گفت افتخار بزرگي اس��ت كه امروز م��ن در اينجا 
حض��ور دارم و مي توانم قدمي براي هم گس��ترش 
همكاري هاي دو كشور و مردم بردارم. او هدف اصلي 
در اين همايش را، گسترش همكاري ها در حوزه هاي 
صنعتي دانست و گفت: انعقاد قراردادهاي دوجانبه 
كه در سفر قبلي حسن روحاني به عراق به امضا رسيد 
و مذاكراتي كه امروز در اتاق بازرگاني ايران با تاجران 
و صنعتگران ايراني خواهيم داشت نشان از اراده دو 
كش��ور براي گس��ترش همكاري ها دارد. او در عين 
حال سياست كنوني دولت جديد عراق را، گشودن 
دروازه هاي تجاري عراق به سوي فعاالن اقتصادي 

ايران عنوان كرد. 
»ماجد بوزان« رييس اتحادي��ه اتاق هاي بازرگاني 
عراق نيز در اين ديدار از حجم تجارت با ايران اظهار 
نارضايتي كرد و گفت: عراق و بخش خصوصي با ايران 
و اكثر كشورهاي دنيا مراودات تجاري دارد و امروز 
ما به دنبال گس��ترش همكاري ها با كشور دوست و 
همسايه ايران هستيم. در حال حاضر حجم تجارت 
دو كشور مورد مطلوب ما نيس��ت و ما تالش داريم 
كه اين حجم افزايش پيدا كند. به گفته او، ايران در 
حوزه هاي صنعتي، كش��اورزي و انرژي از تجارب و 
توليدات قوي برخوردار است و من از همين تريبون 
اعالم مي كنم كه آماده استقبال از شركت هاي ايراني 
براي بازسازي عراق هستيم و عالوه بر تجارت كااليي 
به دنبال توليدات مشترك با شركاي ايراني هستيم.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم كرد وزير صنعت خبر داد
3 محور مهم براي تحقق رونق توليد  احداث شهرك مشترك مرزي با عراق

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گفت: براي رونق توليد توجه به سه محور كلي »تامين 
نقدينگي«، »تامين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه« 
و »بهبود فضاي كس��ب و كار« ضروري است. يداهلل 
صادقي در گفت وگو با فارس درباره اقدامات سازمان 
صنعت براي تحقق ش��عار اقتصادي س��ال جاري با 
عنوان »رونق توليد« گفت: رونق توليد وابسته به چند 
عامل اس��ت و ما درصدد تنظيم اين عوامل هستيم. 
رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت با بيان 
اينكه يك��ي از مهم ترين اين عوامل تامين نقدينگي 
واحدهاي توليدي است، افزود: ما به دنبال آن هستيم 
تا از طريق ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و تعامل و 
همكاري با بانك ها نسبت به تامين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي اقدام كنيم. او اظهار كرد: س��تاد 
تسهيل هم امتيازاتي را براي واحدهاي توليدي كه با 
مشكل بدهي  معوق يا چك برگشتي مواجهند، قائل 
شده، بنابراين با تعامل بين توليد كنندگان و بانك ها 
تالش مي كنيم حداكثر اس��تفاده را از ظرفيت هاي 
موجود قانوني داشته باش��يم و سرمايه در گردش و 

نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي را تامين كنيم. 
صادق��ي گفت: براس��اس تبصره 1۸ قان��ون بودجه 
سال ۹۷ قرار است منابعي را در اختيار استان ها قرار 
دهند تا از طريق آن منابع براي طرح هاي نيمه تمام 
طرح هايي كه ۶0 درصد پيش��رفت فيزيكي دارند و 
همچنين براي بازسازي و نوسازي واحدهايي كه نياز 
به نقدينگي و س��رمايه در گردش دارند، اقدام شود و 
اين موضوع در حال عملياتي ش��دن است و نرخ اين 
تسهيالت ارزان تر از نرخ تسهيالتي است كه بانك ها 

مي دهند. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
افزود: عالوه بر تامين نقدينگي، تامين مواد اوليه و ارز 
مورد نياز براي خريد مواد اوليه براي رونق توليد جزو 
ضروريات است، به همين دليل درخواست هاي ثبت 
س��فارش واحدهاي توليدي كنترل و اولويت بندي 
مي شود تا سريعا نيازهاي ارزي براي تهيه مواد اوليه 
و قطعات ماشين آالت خطوط توليد تهيه شود و اين 
روند در س��ال ۹۸ هم ادامه خواهد داش��ت. او بيان 
كرد: ثبت سفارش واحدهاي توليدي حداكثر ظرف 

2 روز انجام مي شود و پس از اين مرحله درخواست 
به بانك مركزي ارس��ال مي شود و بانك مركزي هم 
اعالم كرده تا ارز مورد نياز واحدهاي توليدي كه مورد 
تاييد وزارت صنعت اس��ت را تامي��ن كند و نگذارند 
وقفه اي در امور توليد ايجاد شود. صادقي اظهار كرد: 
در كنار توجه به دو عام��ل فوق بحث هاي مربوط به 
بهبود فضاي كس��ب و كار از جمل��ه برطرف كردن 
اختالف س��ازمان امور مالياتي با واحدهاي توليدي 
در مورد ماليات بر ارزش اف��زوده و ماليات بر درآمد 
مدنظر ما است و از طريق ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد و با اس��تفاده از اختيارات قانوني تالش داريم 
تا با ايجاد تعامل بين توليد كنندگان و سازمان امور 
مالياتي و بانك ها به نوعي عمل كنيم كه اجراييه براي 
واحدهاي توليد صادر نش��ود تا در صورت بدهكاري 
يك واحد توليدي توس��ط نهادهاي طلبكار مصادره 
نشوند و فرصت توليد به آنها داده شود. او افزود: البته 
در قانون پيش بيني ش��ده كه اگر واحدهاي توليدي 
بدهكار، بخشي از بدهي ها خود را پرداخت كنند، از 

جرايم متعلقه معاف مي شوند.

وزير صنعت، معدن و تجارت از ايجاد ش��هرك مش��ترك 
مرزي با عراق خبر داد و گفت: برنامه ريزي ميان ايران و عراق 
افزايش تجارت به20 ميليارد دالر در سال 1۴00 است كه 
رييس جمهوري ايران و نخست وزير عراق در جلسه خود در 
تهران هم بر اين موضوع تاكيد كردند. به گزارش شاتا رضا 
رحماني گفت: در اين مدت كوتاه سه مالقات بين بنده و وزير 
تجارت عراق برگزار شده كه اين ديدارها براي توسعه روابط 
دو جانبه موثر خواهد بود و در سفر چندي پيش به بغداد نيز 
توانستيم چندين تفاهم نامه همكاري بين وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت ايران و وزارت تجارت عراق امضا كنيم كه 
اين تنها يكي از توافقات امضا شده ميان دو كشور در اين سفر 
بود. او با بيان اينكه اين سفر آثار سياسي و اقتصادي فراواني 
داش��ت، افزود: در مدت كمي بعد از سفر، بخشي از اجراي 
توافقات كه يكي از آنها عدم اخذ هزينه رواديد بين دو كشور 
بود، اجرايي شد.اواضافه كرد: تفاهمات در راستاي تسهيل 
در حوزه تامين زيرس��اخت، تجارت، حمل نقل جاده اي، 
موضوعات كنسولي، بيمه اي، استاندارد، ترانزيت و... است كه 
به طور مثال در حوزه ريل، احداث راه آهن شلمچه به بصره 
تفاهم شد. به گفته رحماني، يكي از مواردي كه بين دو كشور 

تفاهم شد، افزايش مبادالت تجاري به 20 ميليارد دالر تا سال 
1۴00 بود. او افزود: محور تحقق اين هدف، اين دو وزارتخانه 
است و مواردي كه نياز است براي آن كميته هاي تخصصي 
مشترك تشكيل شود را نيز تسريع مي بخشيم. او افزود: اين 
موضوع خواست دو دولت و ملت و به نفع كشورها است، در 
اين جهت، يكي بحث تعرقه تجارت ترجيحي بود كه بايد به 
تجارت آزاد بين دو كشور برسيم كه در اين زمينه ضرورت 
دارد به كارگروه ها دستور آغاز مذاكرات را بدهيم. رحماني با 
اشاره به تاكيد روساي جمهور دو كشور بر احداث شهرك 
مشترك مرزي، گفت: پيش تر ۸ نقطه را براي اين كار معرفي 
كرديم كه احداث اين شهرك ها در حوزه اقليم و جنوب عراق 
تفاهم شد و بايد كميته ها فعاليت خود را براي مكان يابي و 
فراهم كردن شرايط شروع كنند. او با بيان اينكه بايد كميته 
مشترك بازرگاني تشكيل دهيم گفت: تابيد شركت بازرسي 
استاندارد يكي از خواسته هاي ايران از طرف عراقي است كه 
اين اقدام روابط تجاري بين دو كشور را تسهيل مي كند. او 
افزود: در خصوص صادرات فني و مهندسي نيز ظرفيت خوبي 
وجود دارد و شركت هاي دو طرف مي توانند فعال تر باشند و 

صرفا موانع جزيي وجود دارد كه قابل رفع است.
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10هزارميلياردتومان
برايتكميلصنايع

ايرنا| قائم مقام س��ازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع اي��ران گفت: با 10 ت��ا 1۵ درصد هزينه 
ايجاد ي��ك واحد صنعتي جديد مي توان صنايع 
موجود را به ظرفيت كامل رسانيد و براي تحقق 
اين مهم بودجه 10 هزار ميليارد توماني در وزارت 
صنعت در نظر گرفته شده است. بهزاد اعتمادي 
با اش��اره به نامگذاري امس��ال به »رونق توليد« 
از س��وي رهبر معظم انقالب افزود: اين موضوع 
بايد بيش از گذش��ته مورد توجه قرار گيرد، زيرا 
اس��تفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي صنايع 
مي توان��د رونق توليد داخل را به دنبال داش��ته 
باشد كه در بيانات رهبر معظم انقالب برآن تاكيد 
شده است. او ادامه داد: اكنون زمان سعي و خطا 
نيس��ت؛ چراكه تحريم هاي ظالمانه ادامه روند 
توليد را س��خت كرده اس��ت. به گفته اين مقام 
مس��وول، با برنامه ريزي، تعمق، تفكر، سرعت و 
دقت در تصميم گيري مي ت��وان با درايت از اين 

مرحله عبور كرد.
قائم مقام س��ازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران خاطرنشان كرد: منابع انساني با ارزشترين 
سرمايه هاي هر بنگاه اقتصادي به شمار مي روند 
و الزم است در سال جديد كميته هاي تخصصي 
كه پيش تر در تصميم گيري هاي سازماني دخيل 
بودند، فعال تر از قبل شوند تا طرح ها و برنامه هاي 
جامع و كارشناس��انه اي را ب��راي تصميم گيري 
به هيات مديره اراي��ه كنند. اعتمادي به اهميت 
صنايع پيشرفته و گسترش شركت هاي دانش 
بنيان و استارتآپ ها در كشور اشاره و تاكيد كرد: 
تمركز ايدرو بر حمايت و تجاري سازي ايده هاي 

اين شركت ها و استارتآپ ها خواهد بود.

5اولويتصنعتخودرو
درسال98

پايگاه خبري اتاق تهران|رييس انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه سازان معتقد است كه 
پيش بيني ها درباره وضعيت صنعت خودرو در سال 
۹۸ آينده خوبي را نويد نمي دهد. به گفته محمدرضا 
نجفي منش، خصوصي سازي صنعت خودرو بايد 
خيلي زودتر انجام مي شد اما هنوز دير نيست. نگاهي 
به مطالبات مجلس از وزراي صنعت نشان مي دهد 
كه اين وزرا بيش��تر براي پاس��خ به سواالتي درباره 
صنعت خودرو به پارلمان فراخوانده شدند و صنايعي 
كه سهم بخش خصوصي در آن باالست، كمتر مورد 
سوال است. خصوصي سازي صنعت خودرو از اين 
منظر به نفع دولت است تا خود را از اين بار سنگين 
رها كرده و به سياست گذاري و برنامه ريزي بپردازد. 
او در ادامه، پنج اولويت براي ارتقاي صنعت خودرو در 
سال جاري را تشريح كرد و گفت: باتوجه به افزايش 
قيمت مواداوليه، ح��د اعتباري تم��ام بنگاه هاي 
توليدي در صنعت خودروسازي و قطعه سازي بايد 
افزايش پيدا كند و دس��ت كم دو برابر بيشتر شود. 
او ادامه داد: نكته دوم اينكه، پرداخت تسهيالت به 
قطعه سازان بايد دس��ت كم يك ماهه انجام شود؛ 
چراكه قطعه س��از بط��ور نقدي خري��د مي كند و 

نمي تواند شش ماه بعد هزينه آن را پرداخت كند.
 به گفته نجفي منش، تعدي��ل قيمت ها، اولويت 
س��وم صنعت خودروس��ازي و قطعه س��ازي در 
س��ال ۹۸ است. امس��ال 3۶.۵ درصد به دستمزد 
كارگران اضافه مي ش��ود و اين افزايش دستمزد 
بايد از نخستين ماه سال اجرا شود. به مرور زمان با 
افزايش ديگر هزينه ها، نياز بنگاه ها به نقدينگي رشد 
مي كند و اين مساله به زيان بنگاه ها دامن مي زند. 
تحليل گران در دولت بايد اثرگذاري افزايش 3۶.۵ 
درصدي دستمزد بر هزينه هاي توليد را محاسبه 
كرده و براس��اس آن درباره قيمت ها تجديد نظر 
كنند. رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازان اما اولويت چهارم صنعت خودروسازي، 
را افزايش تيراژ توليد دانس��ت و گفت: اين مساله 
جز در شرايطي كه دولت از قيمت گذاري خودرو 
دست بردارد و اجازه دهد تا حاشيه بازار قيمت ها را 
تعيين كند، محقق نخواهد شد. به گفته او، اولويت 
پنجم، تسهيالت واردات قطعاتي است كه در داخل 
س��اخته نمي شود و اولويت شش��م افزايش سهم 

ساخت داخل از توليد است.

ادامهچالشتامينمواداوليه
باش�گاه خبرنگاران جوان| يك مقام مسوول، 
۷0 درصد پيچ و مهره ب��ازار را وارداتي اعالم كرد و 
گفت: م��واد اوليه مورد نياز اين صنف، كفاف توليد 
را نمي ده��د. رييس اتحاديه فروش��ندگان پيچ و 
مهره درباره بازار پيچ و مهره گفت: تامين مواد اوليه 
مورد نياز اين صنف مي تواند مشكالت را به حداقل 
برساند اما متاسفانه هنوز در اين زمينه به خودكفايي 
نرسيده ايم. نورالدين مهري ضمن انتقاد از حمايت 
ضعيف دول��ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
زمينه تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنف، بيان كرد: 
مواد اوليه مورد نياز پيچ و مهره در بازار محدود است 
و كفاف توليد را نمي دهد. مهري، ۷0 درصد پيچ و 
مهره بازار را وارداتي اعالم كرد و گفت: تخصيص ارز 

يكي از ضروريات مهم به شمار مي رود.
رييس اتحاديه فروش��ندگان پيچ و مهره با بيان 
اينكه پيچ و مهره يكي از پايه هاي اساسي صنعتي 
در كشور است اظهار كرد: هيچ صنفي همانند پيچ 
و مهره از منظر تيراژ متنوع نيس��ت و هم اكنون 
۷ ه��زار نوع پيچ و مهره در كش��ور وجود دارد. او 
با اش��اره به ركود عميق بازار پيچ و مهره، افزود: 
ضريب فروش پيچ و مه��ره در بازار را مي توان به 
عنوان معياري براي ميزان سنجش توليد در كشور 
قلمداد كرد. مهري گفت: با برنامه ريزي مناسب، 
وضع نامطلوب اين صنعت مرتفع مي شود چرا كه 
در صورت رونق توليد و حمايت از آن، اشتغالزايي 

در اين بخش افرايش مي يابد.



15 جهان

فايننشال تايمز و انديشكده بروكينگز اعالم كردند

راست هاي افراطي در پي تغيير ساختار اتحاديه اروپا هستند

رشد اقتصاد جهان ُكند شد

تهديد انقالب در پارلمان آينده اروپا

گروه جهان| 
اقتصاد كش��ور هاي جهان وارد يك دوره افول ش��ده 
كه رهايي از آن در س��ال ۲۰۱۹ ميالدي دشوار است. 
بنابر آمار و ارقام جديدي كه توسط موسسه بروكينگز 
و فايننش��ال تايمز گردآوري شده اقتصاد كشور هاي 
جهان به طور هماهنگ وارد يك دوره افول و سراشيبي 
شده كه رهايي از آن در سال ۲۰۱۹ دشوار خواهد بود.

فايينش��ال تايم��ز يكش��نبه نوش��ت: اطالع��ات و 
ش��اخص هاي اقتصادي در كشور هاي توسعه يافته و 
نوظهور از پاييز سال گذشته نگران كننده است و اين 
امر از روند رو به افول رشد اقتصادي جهان و لزوم اجراي 
اصالحات اقتصادي جديد حكايت دارد. اين چشم انداز 
تا آنجا نگران كننده ش��ده است كه كريستين الگارد 
رييس صندوق بين المللي پول، با هشدار درباره روند 
كند شدن رشد اقتصادي جهان اعالم كرده اين صندوق 
پيش بيني رشد اقتصادي خود را اواخر اين هفته كاهش 
خواهد داد. سازمان جهاني تجارت نيز درباره كاهش 
پيش بيني رش��د اقتصادي جهان با ادامه اختالفات 

تجاري هشدار داده است.
اي��ن اطالعات ب��ر اس��اس ش��اخص هاي اقتصادي 
نااميدكننده اي در شش ماه گذشته به دست آمده كه 
تصويري مشابه را در امريكا، چين و اروپا ارايه مي دهد. 
پروفسور اسوار پراساد از موسسه بروكينگز مي گويد به 
نظر نمي رسد اين روند ركود اقتصادي را در جهان به 
دنبال داشته باشد، اما فعاليت همه بخش هاي اقتصادي 

جهان رو به كاهش گذاشته است.
شاخص هاي اقتصادي در كشور هاي نوظهور اقتصادي 
در حال كاهش اس��ت و به سبب نگراني از اينكه رشد 
اقتصادي سريع چين پس از س��ال ها رو به پايان قرار 
دارد، به س��طحي معمول رس��يده اس��ت. پروفسور 
پراساد مي گويد ش��اخص هاي رشد اقتصادي در اروپا 
نااميدكننده است و در جهان تنها هند است كه رشد 
اقتصادي آن به واس��طه مشوق هاي پولي و مالي ارايه 
شده در آستانه انتخابات سراسري اين كشور در اواخر 
اين ماه در سراش��يبي قرار نگرفته است. اين در حالي 
اس��ت كه ادامه اختالفات تجاري بي��ن چين و امريكا 
نيز چشم انداز تسريع روند رشد اقتصادي جهان را در 

نيمه دوم امسال در هاله اي از ابهام قرار داده است.
پروفس��ور پراس��اد مي گوي��د: تنش ه��اي تجاري و 
نابه ساماني ناشي از آن احتماال پيامد هاي بلندمدتي 
را براي اقتصاد جهان خواهد داشت كه رشد اقتصادي 
را نيز تحت الش��عاع قرار خواه��د داد. او گفته ناتواني 
سياستمداران براي ارايه مشوق هاي اقتصادي كارامد 
كه بتواند چشم انداز روش��ني را براي رشد اقتصادي 
جهان در اواخر امس��ال رقم بزند ممكن است آهنگ 
كند رش��د اقتصادي را تقويت كند. به اعتقاد ناظران، 
احتمال م��ي رود افزايش ميزان بده��ي عمومي نيز 
توانايي كشور هاي بزرگ اقتصادي توسعه يافته را براي 
مقابله با كاهش رشد اقتصادي از طريق ارايه مشوق هاي 

مالي محدود كند.
هشدار فايننشال تايمز در ش��رايطي است كه وزارت 
خزانه داري ايتالي��ا نيز پيش بيني خود از نرخ رش��د 
اقتصادي اين كشور را از يك درصد به تنها ۰.۱درصد در 
۲۰۱۹ كاهش داده است. اين خبر كه تأثير منفي زيادي 
روي ي��ورو و بورس هاي اروپايي داش��ته در معامالت 
بورس ايتاليا نيز موجب كاهش ۰.۳ درصدي شاخص 
بورس ميالن شده است. اقتصاد ايتاليا كه سال گذشته 
وارد ركود شد با بحران بدهي شديدي نيز رو به رو است 
به گونه اي كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي اين 
كشور به ۱۳۰ درصد رسيده است. انتظار مي رود كسري 
بودجه امسال سومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو در سال 

جاري حدود ۲.۳ درص��د از توليدات ناخالص داخلي 
باش��د. دولت ايتاليا دس��تيابي به نرخ رشد ۰.۳ تا ۰.۴ 
درصدي را براي سال ۲۰۱۹ هدف گذاري كرده است.

IMF نشست بهاره  
بلومبرگ نيز يكش��نبه با اش��اره به نشست صندوق 
بين المللي پول در هفته آينده نوشته: روساي بانك هاي 
مركزي و وزراي اقتصادي در نشست هفته جاري خود 
در واش��نگتن بار ديگر اين فرصت را دارن��د تا درباره 
رشد جهاني اقتصادي و ريسك هاي ناشي از برگزيت 

صحبت كنند. 
صندوق بين المللي پول كه قرار است نشست بهاره خود 

را برگزار كند همچنين چشم انداز خود از رشد اقتصادي 
را تغيير خواهد داد؛ اما پرسش كليدي اين است كه آيا 
سياس��ت گذاران هنوز به ثبات در اقتصاد اميدوارند يا 
اينكه خوش بيني شان كال از دست رفته است؛ به ويژه 
اينكه كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول، 

از موقعيت خطرناك اقتصاد جهان گفته است. 
تام اورليك كارش��ناس ارش��د اقتصادي، در اين باره 
مي گويد: »نشست صندوق در فضايي سرشار از عدم 
قطعيت برگزار مي ش��ود. توليد ناخال��ص جهاني به 
پايين ترين سطح خود از زمان بحران مالي رسيده است. 
فدرال رزرو افزايش نرخ بهره را متوقف كرده، تجارت 
جهاني در وضعيت خوبي نيست و چين دست به دامن 
محرك هاي اقتصادي ش��ده است. اينها همگي بدان 
معناست كه سياست هاي حمايتي در پيش گرفته شده 
اس��ت. فكر مي كنيم كه كاهش رشد اقتصادي براي 
۲۰۱۹ يا همين حاالست يا به زودي فرا خواهد رسيد.« 
صندوق بين المللي پ��ول در ژانويه پيش بيني خود از 
رش��د اقتصادي منطقه يورو را به شدت كاهش داد اما 
اكنون به نظر مي رسد كه شرايط به مراتب بدتر شده و 
اين مساله اي است كه قطعا در نشست روز چهارشنبه 
در فرانكفورت مورد بحث قرار خواهد گرفت، روزي كه 
فدرال رزرو امريكا نيز گزارش خود از نشست ماه مارس 

را منتشر خواهد كرد. 
سازمان تجارت جهاني نيز هفته گذشته در تازه ترين 
پيش بيني س��االنه خود در ۲۰۱۹، از كند شدن رشد 
تجارت جهان در س��ال جاري ميالدي خبر داده بود. 
اين سازمان پيش��تر نيز رشد تجارت جهاني امسال را 
۳.۷ درصد تخمين زده بود ولي در پيش بيني تازه خود 
اين رقم را بازنگري كرده و آن را ۲.۶ درصد اعالم كرده 
است. بنابر اعالم اين نهاد بين المللي، تجارت جهاني در 
سه ماهه آخر سال گذشته ميالدي )۲۰۱۸( سه دهم 
درصد كاهش داشته است. از جمله داليلي كه سازمان 
تجارت جهاني براي كند ش��دن رشد تجارت در سال 
جاري برشمرده مي توان به جنگ تجاري امريكا و چين، 
رشد كند اقتصادي جهان، نوس��انات بازارهاي سهام 
بين المللي و سخت شدن شرايط مالي در كشورهاي در 

حال توسعه اشاره كرد.

گروه جهان| 
احزاب راستگراي اين اتحاديه عزم خود را براي تغيير 
دادن ساختار آن در درون، جزم كرده اند. روند خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا )برگزيت( در دو سال گذشته 
تاثيرات سياسي و اجتماعي محسوسي در كشورهاي 

اين اتحاديه برجا گذاشته است.
نشريه اشتاندارد اتريش در گزارشي با اشاره به بي نتيجه 
ماندن بحث خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نوشته: زماني 
كه در سال ۲۰۱۶ ميالدي همه پرسي برگزيت برگزار 
شد، بيش از همه اين احزاب راستگراي اروپا بودند كه 
به تمجيد و استقبال از اين اقدام برخاستند. در فرانسه 
»مارين لوپن« از »پيروزي آزادي« س��خن گفت و از 
همقطاران خود خواست خروج ديگر كشورهاي اعضاي 
اتحاديه اروپا را نيز در دستور كار قرار دهند. با اين حال 
در اين مدت مش��كالت و موانع ايجاد شده در اجراي 
برگزيت، موجب كمرنگ تر شدن چنين خواسته اي 
شده است. اين در حالي است كه جدال بر سر پذيرش 
ي��ا رد برگزيت موجب افزايش نگراني ها از گس��ترده 
شدن دامنه بي نظمي و بي اعتمادي در اتحاديه اروپا 
شده و در اين ش��رايط اتحاديه اروپا به عنوان ساحلي 
امن براي كش��ورهاي عضو، طرفداران بيشتري پيدا 
كرده اس��ت. همچنين در برابر خواست انگليسي ها 

براي ت��رك اتحاديه اروپا، ۲۷ عض��و ديگر به صدايي 
واحد دست يافته اند و به ندرت موضعشان شاهد تك 
صدايي بوده است. پس از گذشت سال هاي مناقشه بر 
سر مهاجران، سياست اروپايي و بحران اقتصادي يونان، 
اكنون شهروندان اروپايي در آرزوي ثبات و فراموش 
كردن دوران ناآرامي هس��تند. بر اساس جديدترين 
نظرسنجي ها نگاه شهروندان به اتحاديه اروپا مثبت تر 
از گذشته شده و در اتريش ميزان رضايت از عضويت در 
اتحاديه با ۷5 درصد يعني چهار درصد بيشتر از متوسط 
كل اروپا، ركورد زده است. اكنون احزاب راستگرا كه 
زماني س��رخوش از سوق دادن كش��ورهاي ديگر به 
خروج از اروپا و راه ان��دازي پروژه هاي خروج اتريش، 
فرانسه و ايتاليا و غيره بودند، با درك واقعيت موجود، 
خود را ناچار به فعاليت بيشتر در حيطه سياسي و تغيير 

راهبردهاي خود مي بينند.
در راهبرد جديد اين اح��زاب، اتحاديه اروپا بايد خود 
را از درون و طبق نياز مردم هر كش��ور اصالح كند. با 
چنين رويكردي مارين لوپن رهبر حزب »جبهه ملي« 
فرانسه كه با شعارهاي خروج از منطقه يورو و كنترل 
مجدد مرزها در انتخابات ۲۰۱۷ ميالدي شكس��ت 
خورد، براي نشان دادن چهره اي متعادل تر از حزبش 
نام »جبهه« را به »جنبش« تغيير داده است. در اتريش 

»تيري باودت« چهره جديد راستگراي اين كشور دم 
از شعارهاي جديد مي زند و »حزب آزادي« با احتياط 

بيشتري از مواضع خود سخن مي گويد. 
تغيير راهبرد پوپوليست ها در ديگر كشورهاي اروپا 
نيز به چش��م مي خورد كه ح��زب حاكم »ليگ« به 
رياست ماتئو س��الويني در ايتاليا از آن جمله است. 
با اين حال شكس��ت پروژه خ��روج از اتحاديه اروپا 
موجب تضعيف احزاب راس��تگرا نشده است. آنها با 
تلطيف شعارهاي خود توانسته اند در انتخابات اخير 
كش��ورهاي اروپايي جايگاه خوبي به دست آورده و 
حتي در برخي از آنها موفق به تشكيل دولت شده اند. 
با رويكرد جديد، اميد احزاب راستگرا به كسب آراي 
بيش��تر در انتخابات پارلماني است تا همان گونه كه 
س��الويني مي گويد دست به يك انقالب در پارلمان 

آينده اروپا بزنند.
شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روزهاي 
۲۳ تا ۲۶ م��اه مه براي انتخاب نمايندگان در پارلمان 
اتحاديه اروپا كه ۷۰5 كرسي دارد، به پاي صندوق هاي 
راي مي روند و اين در حالي است كه نظرسنجي ها نشان 
مي دهد تعداد كرس��ي هاي احزاب راس��ت تندرو در 
انتخابات پارلماني اروپا دوبرابر خواهد شد. گفته شده، 
در فرانسه، حزب اجتماع ملي به رهبري مارين لوپن 

احتماال ۲۳ درصد از آرا را به دست مي آورد. در ايتاليا، 
حزب اتحاديه ش��مالي )ليگا نورد( ب��ه رهبري ماتئو 
سالويني، احتماال ۳۳درصد آرا را به دست خواهد آورد. 
در لهستان ياروسالو كاچينسكي رهبر حزب راستگرا و 
محافظه كار »قانون و عدالت« در راه كسب ۴۲ درصد 

آرا در انتخابات پارلماني اروپا است. 
با توجه به ش��رايط ويژه موجود در اروپ��ا و با خروج 
احتمال��ي بريتاني��ا از اتحاديه، انتخاب��ات پيش رو 
مهم تري��ن انتخابات در تاريخ پارلم��ان اروپا ارزيابي 
مي ش��ود. برنارد هانري لوي فيلس��وف و نويس��نده 
سرش��ناس فرانس��وي، در نشس��تي با عن��وان »در 
جست وجوي اروپاي واحد« از شهروندان اتحاديه اروپا 

خواسته در انتخابات شركت كنند. هانري لوي گفته: 
»در حال حاضر بعضي نيروهاي سياسي را مي بينيد 
كه دارند از دموكراسي براي ويران كردن دموكراسي 
استفاده مي كنند... كه دارند از انتخابات پارلماني اروپا 
اس��تفاده مي كنند تا اين نهاد را از درون فاسد كنند، 
ضعيف س��ازند و به نابودي بكشانند.« اين فيلسوف 
فرانسوي هشدار داده جنبش هاي ملي گرا در سراسر 
اروپا نظير حزب مارين  لوپن در فرانسه و سالويني در 
ايتاليا در حال قدرت گرفتن هس��تند. برنارد هانري 
ل��وي برگزيت در بريتانيا و جنب��ش جليقه زردها در 
فرانس��ه را دو روي س��كه عوامگرايي راس��ت و چپ 

افراطي خوانده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

گروه7 به اعمال فشار عليه 
كره شمالي ادامه مي دهد

گروه جه�ان| وزراي خارجه گ��روه ۷ اعالم كردند 
به منظور ترغيب كره ش��مالي به دس��ت برداشتن از 
تسليحات هسته اي و برنامه هاي موشكي اش، به اعمال 
فشار بر اين كشور ادامه مي دهند. روزنامه ژاپن تايمز 
نوش��ته، وزراي خارجه عضو گروه۷، در بيانيه پاياني 
نشس��ت دو روزه در دينارد فرانس��ه اعالم كردند: »از 
كره شمالي مي خواهيم از هرگونه اقدام تحريك آميز 
پرهيز كند و به گفت وگو با امريكا در زمينه خلع سالح 
هس��ته اي ادامه دهد.« وزراي خارج��ه گروه۷ در اين 
بيانيه ضمن ابراز تاس��ف از قصور كره شمالي در انجام 
اقدامات منسجم و راست آزمايي شده در رابطه با خلع 
س��الح هسته اي، از اين كش��ور خواستند به تعهدات 
بين المللي اش عمل كند و اقدامات مورد نظر جامعه 

بين المللي را انجام دهد.
طبق اين بيانيه، گروه۷ به منظور واداشتن كره شمالي به 
دست برداشتن از تسليحات كشتار جمعي و برنامه هاي 
سامانه پرتاب آنها، به اجراي كامل تحريم هاي سازمان 
ملل متعهد اس��ت و از همه كش��ورها، از جمله چين 
و روس��يه، مي خواه��د تحريم هاي اعمال ش��د عليه 
كره ش��مالي را به طور كامل اجرا كنند. وزراي خارجه 
گروه۷ همچني��ن در اين بيانيه نس��بت به وضعيت 
درياهاي شرق و جنوب چين، تالش پكن براي نظامي 
كردن مناطق مورد مناقش��ه در درياي جنوب چين و 
تضعيف سلطه ژاپن بر جزاير سنكاكو در درياي شرق 
چين ابراز نگراني كردند. جزاير سنكاكو تحت اداره ژاپن 
اس��ت و چين و تايوان نيز مدعي مالكيت آن هستند. 
گروه۷ متشكل از هفت كشور صنعتي آلمان، فرانسه، 

ايتاليا، ژاپن، بريتانيا و امريكا و كاناداست.

افشاي سند نقش وزير دفاع 
آلمان در رسوايي مالي 

گروه جهان| نشريه آلماني بيلد با انتشار سندي 
مدعي شد كه وزير دفاع اين كشور ۹ ماه پيش از 
افشاي ماجراي پرداخت غيرقانوني به يك مشاور 
اين وزارتخانه، از اين امر مطلع بوده است. روزنامه 
بيلد يكش��نبه بار ديگر »اورزوال فون درالين« را 
در موضوع اتهام رسوايي مالي وزارت دفاع آلمان 

مقصر دانسته است.
 اين نش��ريه آلماني با انتش��ار تصوي��ري از يك 
سند مالي وزارت دفاع مربوط به دسامبر ۲۰۱۷ 
استدالل كرد كه ش��خص وزير دفاع از پرداخت 
غيرقانوني به يك مش��اور وزارتخانه خبر داشته 
است. بر اين اساس ۹ ماه پيش از آنكه اين موضوع 
علني ش��ود، اين مطلب به اطالع ف��ون درالين 

رسيده اما او واكنشي نشان نداده است.
 منتق��دان فون درالين را مته��م مي كنند كه در 
زمان وزارت��ش، وزارت دفاع ش��اهد باندبازي و 
سوءاستفاده ميليوني از بودجه كشور بوده است. 
بيلد پيشتر از پرداخت مبالغ اضافه به يك مشاور 
وزارت دفاع آلمان پرده برداشته بود. بر اين اساس، 
يكي از مش��اوران وزير دفاع به ازاي يك خدمت 
در ۲۰۱۷ دو بار دستمزد دريافت كرده است. اين 
مشاور حوزه فناوري اطالعات كه از سوي شركت 
»اكس��نچر« ب��راي وزارت دف��اع فعاليت كرده، 
متهم به دريافت دس��ت كم ۲5 هزار يورو، بيش 
از دس��تمزد واقعي خود است. وزارت دفاع آلمان 
با تاييد خبر نش��ريه بيلد اذعان كرده كه به دليل 
گستردگي پروژه ها، امكان بروز خطا در در زمينه 
محاسبه و پرداخت دستمزدها وجود داشته است.

ثبت پنجمين سال رشد
مثبت اقتصادي اسپانيا

گروه جهان| رشد اقتصادي اسپانيا خالف روند نزولي 
بيش��تر اعضاي منطقه يورو رو به افزايش بوده اس��ت. 
به گزارش ساوث س��اميت، بانك مركزي اسپانيا اعالم 
كرده توليد ناخالص داخلي اين كشور با ثبت پنجمين 
سال متوالي رشد اقتصادي، به ميزان ۲.5درصد افزايش 
يافته است. اين بانك همچنين پيش بيني كرده اين كشور 
در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ رشد اقتصادي ۰.۶درصدي را 
تجربه كند كه ۰.۱درصد بيشتر از پيش بيني قبلي است. 
كارشناس��ان اقتصادي افزايش آزادي هاي اقتصادي و 
فراهم شدن فضاي بهتر براي سرمايه گذاري را از جمله 
داليل اين رشد عنوان مي كنند. بنياد هريتيج در گزارش 
خود، اسپانيا را به عنوان پنجاه و هفتمين كشور آزاد جهان 
از نظر اقتصادي معرفي كرده اس��ت. اسكار آكره مدير 
مركز تحقيقات بانك مركزي اسپانيا گفته: »ريسك هاي 
موجود بر سر راه اقتصاد اسپانيا به طور محسوسي كاهش 
يافته اند. پيش بيني مي كنيم نرخ رشد امسال اسپانيا 
۲.۲درصد و در س��ال آينده ۱.۹درصد باشد كه باالتر از 
متوسط نرخ رشد كشورهاي عضو منطقه يورو خواهد 
بود.« به گفته آكره، ميزان پس انداز خانوارهاي اسپانيايي 
در مقايسه با سال هاي قبل كاهش يافته است كه نشان 
مي دهد تمايل شهروندان اين كشور به مخارج مصرفي 
افزايش يافته است و اين خبر خوبي براي بخش توليد 
محسوب مي شود. نرخ بيكاري نيز رو به كاهش بوده و به 
۱۴.۴درصد در ۲۰۱۸رسيده است. بخش گردشگري نيز 
از ديگر بخش هاي مهم در ثبت اين رشد بوده است. گفته 
ش��ده، با افزايش ۲.۴ درصدي شمار گردشگران، براي 
۲.۸ميليون نفر اشتغال زايي شده است. اسپانيا چهارمين 

اقتصاد بزرگ منطقه يورو محسوب مي شود.

وعده نتانياهو درباره
كرانه باختري رود اردن

گروه جهان| نخست وزير رژيم صهيونيستي گفته در 
صورت پيروزي در انتخابات شهرك هاي يهودي نشين 
در كرانه باختري رود اردن را به س��رزمين هاي اشغالي 
ضميمه مي كند. اين مناطق بخش��ي از سرزمين هاي 
هستند كه رژيم صهيونيس��تي در جنگ سال ۱۹۶۷ 
اشغال كرده است. بنيامين نتانياهو وعده داده در صورت 
پيروزي در انتخابات هيچ يك از شهرك هاي يهودي نشين 
در كرانه باختري رود اردن تخليه نخواهد شد. به گزارش 
دويچه وله، نتانياهو گفته رژيم صهيونيستي براي تضمين 
امنيت خود شهرك هاي يهودي نشين در مناطق اشغالي 
در اردن را پس نخواهد داد تا تجربه عقب نشيني از نوارغزه 
تكرار نشود. رژيم صهيونيستي ۲۰۰5 نيروهاي خود را از 
نوارغزه خارج كرد و جنبش مقاومت اسالمي )حماس( 
دو سال بعد كنترل اين منطقه را به دست گرفت.نتانياهو 
همچنين گفته توانسته دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، را متقاعد كند كه حاكميت رژيم صهيونيستي بر 
منطقه اشغالي بلندي هاي جوالن را به رسميت بشناسد 
و اكنون زمان گذار به فاز جديد و بسط اين حاكميت در 
كرانه باختري رود اردن فرا رسيده است. اغلب كشورهاي 
عربي از سال ها پيش خواستار خروج نظاميان اسراييلي 
از بلندي هاي جوالن در مرز مشترك با سوريه بوده اند و 
با تصميم ترامپ مبني بر به رسميت شناختن حاكميت 
اسراييل بر اين منطقه مخالفت هستند. احمد ابوالغيط، ، 
دبيركل اتحاديه عرب هفته گذشته در نشست مقدماتي 
وزيران خارجه كشورهاي عضو اين اتحاديه تاكيد كرد 
كه كشورهاي عربي بخش اشغالي بلندي هاي جوالن را 
مطابق قوانين بين المللي و سه قطعنامه شوراي امنيت 

سازمان ملل متحد بخشي از خاك سوريه مي دانند.

تظاهرات مخالفان مادورو
در بيش از ۳۰۰ شهر ونزوئال

گ�روه جه�ان| مخالف��ان ني��كالس م��ادورو 
رييس جمه��ور ونزوئ��ال، به دعوت خ��وان گوايدو 
رييس مجلس ملي، پاسخ مثبت دادند و در بيش از 
۳۰۰شهر با اعتراض به قطع مكرر آب و برق خواستار 

بركناري رييس جمهور شدند.
به گزارش خبرگزاري آلمان، خ��وان گوايدو رهبر 
مخالفان كه خ��ود را رييس جمهور ونزوئال خوانده 
در تظاه��رات اعتراض��ي در كاراكاس گفت: »ما نه 
تنها خواستار آب و برق هستيم، بلكه دموكراسي و 
آينده هم مي خواهيم.« او گفته مادورو تنها با كمك 
گرو ه هاي شبه نظامي مسلح بر سر قدرت مانده و بايد 
كناره  گيري كند. گوايدو همچنين دولت كوبا را متهم 
كرده با كمك ارتش ونزوئال مي خواهد، بقاي مادورو را 
تضمين كند. گوايدو گفته، كوبا در آينده ديگر هيچ 
نفتي از ونزوئال دريافت نخواهد كرد. رهبر مخالفان 
ونزوئال از هواداران خود خواسته در روزهاي آينده 
پرشمارتر به خيابان  ها بيايند. او همچنين گفته به 
منظور بررسي راه هاي برون رفت از بحران  سياسي و 
اجتماعي كه بيش از دو ماه است كشور را فلج كرده 
كنفرانس��ي بين المللي در ونزوئال برپا خواهد شد. 
جنگ قدرت سخت ميان مادورو و گوايدو ۲۳ ژانويه 
سال جاري آغاز شد. خوان گوايدو خود را در آن زمان 
رييس دولت انتقالي خواند و گفت كه مادورو فاقد 
مشروعيت به عنوان رييس جمهور است. بسياري 
از كشورها از گوايدو حمايت كردند و او را به عنوان 
رييس دولت موقت به رسميت شناختند. با اين حال 
ارتش قدرتمند ونزوئال هنوز هم به مادورو به عنوان 

رييس جمهور كشور وفادار است.
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اصالحات اقتصادي
نياز اردوغان در پسا انتخابات

گروه جهان| پس از شكس��ت حزب حاكم تركيه 
در انتخاب��ات محل��ي در آنكارا و اس��تانبول، رجب 
طيب اردوغان بالفاصله وعده داد اصالحاتي را براي 
احياي اقتصاد ضعيف انجام دهد. هزينه هاي باالي 
زندگي و بحران ارزش واح��د پول تركيه در ۲۰۱۸، 
رأي دهندگان را به اين سمت سوق داد كه به حزب 
عدالت و توسعه در دو شهر مهم رأي ندهند كه اين 
مساله بزرگ ترين شكست براي حزبي بود كه يك دهه 
و نيم در قدرت حضور داشته است. اكنون كه تا ۲۰۲۳ 
انتخاباتي برگزار نمي شود، اردوغان اين فرصت را دارد 
كه بر اقتصاد تمركز كند. او بايد سرمايه گذاران را كه در 
حال حاضر نسبت به سياست هاي غيرمعمول اردوغان 
به خصوص تنش با امريكا نگران هستند، قانع كند. 
همچنين لير تركيه آسيب پذير شده و دولت اردوغان 
بايد توازني مي��ان راه حل هاي موق��ت و اصالحات 
عميق تر براي دستيابي به يك ثبات بلندمدت ايجاد 
كند.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، برات 
آلبايراك وزي��ر اقتصاد تركيه، گفته تركيه وارد يك 
دوران ايجاد توازن دوباره در حوزه اقتصاد مي ش��ود. 
او قرار اس��ت جزييات اصالحات جدي��د را در چند 
روز آينده اعالم كند. همچنين آلبايراك قرار است با 
مقامات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي 
ايجاد يك نقشه راه درباره اقتصاد تركيه گفت وگو كند. 
مقامات تركي��ه همچنين در حال حاض��ر در حال 
مذاكرات درباره اصالحات گسترده از جمله در حوزه 
بازسازي مالياتي و تدابيري براي تقويت رشد اقتصادي 
هستند. اما نگراني بزرگ، بدهي خارجي شركت هاي 
تركيه است كه به خاطر كاهش ارزش لير باز پرداخت. 
از سوي ديگر سرمايه گذاران نسبت به سياست هاي 
بانكي به دليل فشارهاي سياسي دولت اردوغان براي 
پايين نگه داشتن نرخ بهره نگران هستند. رهبر تركيه 
همچنين از بانك هاي سرمايه گذاري خارجي انتقاد 
كرده و به دليل نوسانات اخير ارزي، امريكا را مقصر 
اعالم مي كند. در حال حاضر اقتصاد تركيه تحت تاثير 
روابط نوساني اردوغان با امريكا قرار گرفته و تحريم ها 
و تعرفه هاي امريكا ارزش لير تركيه را بيش از پيش 
كاهش داده اس��ت. حزب عدالت وتوسعه موفقيت 
خود را بر پايه رشد قابل توجه اقتصاد تركيه به دست 
آورده بود اما تركيه براي نخس��تين بار در طول يك 
دهه گذشته وارد ركود ش��ده و تورم دو رقمي شده 
است، شرايطي كه تهديدي جدي براي حزب حاكم 

به شمار مي رود. 

سفر اردوغان به مسكو 
رجب طيب اردوغان امروز براي ديدار با والديمير پوتين 
راهي روسيه مي شود. به گزارش اسپوتنيك، سران دو 
كشور قرار است درباره سوريه، تحويل سامانه دفاعي 
اس۴۰۰ گفت وگو كنند. تركيه با وجود آنكه عضو ناتو 
است جزو ۱۰ شريك نخس��ت تجاري روسيه است 
و مبادالت تجاري هنگفتي با روس��يه دارد. اردوغان 
همچنين خالف ميل امريكا قرارداد خريد س��امانه 

پدافند موشكي اس۴۰۰ با روسيه امضا كرده است.

هشدار پاكستان
نسبت به حمله مجدد هند

وزير خارجه پاكستان گفته اسالم آباد نگران حمله 
مجدد هند به اين كشور اس��ت. به گزارش ايرنا، شاه 
محمود قريشي گفته: »چيزي به انتخابات عمومي 
در هند نمانده و براس��اس اطالعات محرمانه كه در 
اختيار داريم نگرانيم كه هن��د در روزهاي۱۶ تا ۲۰ 
آوريل بار ديگر به پاكس��تان حمله كند.« قريش��ي 
هشدار داده هرگونه اقدام هند عليه پاكستان تبعات 
بسيار خطرناكي خواهد داشت بنابراين قدرت هاي 
جهان بايد به اين وضعيت رسيدگي كنند در غير اين 
صورت صلح و ثبات در جنوب آسيا از بين خواهد رفت. 
تنش هند و پاكستان در دو ماه اخير به  دنبال حمله 
انتحاري مرگبار در كشمير تحت كنترل دولت دهلي 

شدت گرفته است.

تمايل چين براي 
سرمايه گذاري در افغانستان 

معادن غني افغانس��تان و موقعيت آن در دسترسي 
به مسيرهاي تجاري منطقه، اين كشور را به مكاني 
مناسب براي سرمايه گذاري اقتصادي بدل كرده است 
و چين از جمله كشورهايي است كه خواهان تحقق هر 
چه سريع تر صلح در افغانستان و آغاز فعاليت راه سازي 
و توسعه اقتصادي در اين كشور است. افغانستان تايمز 
نوشته، با تحقق صلح در افغانستان، چين تمايل دارد تا 
در اين كشور سرمايه گذاري هاي گسترده اي را انجام 
دهد. چين و افغانستان ۲۰۱۶ وارد مرحله جديد از 
همكاري هاي اقتصادي شدند. پكن و كابل مصوبه اي 
را امضا كردند و نخستين قطار چيني حامل كاالهايي 
با ارزش ۲۰ميليون دالر پس از دو هفته به شهر هيراتان 

واقع در شمال افغانستان رسيد.

حاشيه جنجالي
سفر مسعود بارزاني به اردن

امان به دليل حواشي سفر مسعود بارزاني رهبر حزب 
دموكرات كردس��تان عراق به اين كش��ور از بغداد 
دلجويي كرد. سفر مس��عود بارزاني به اردن و انتشار 
تصويري از ديدار او با فيصل بن حسين برادر پادشاه 
اين كشور و قرار گرفتن پرچم اقليم كردستان عراق به 
جاي پرچم ملي عراق، واكنش هاي بسياري در عراق 
برانگيخت، موضوعي كه سبب شد مسووالن اردني 
بالفاصله درصدد دلجويي برآيند. بارزاني مغز متفكر 
و عامل اصلي برگزاري همه پرسي جدايي طلبانه در 

كردستان عراق بود كه شكست خورد. 
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عكسروز

چهرهروز

مشكالت و نيازهاي ادبيات ايران
مهشيد ميرمعزي با برشمردن مشكالت ادبيات ايران، داشتن منتقد خوب، حمايت از نويسنده ها و جايزه هاي ادبي موفق و بدون حاشيه را از 
نيازهاي ادبيات كشورمان عنوان مي كند. اين مترجم درباره وضعيت ادبيات و كتاب در سال ۱۳۹۷ به ايسنا گفت: مي توان گفت وضعيت ادبيات 
مانند سال هاي قبل است و تا زماني كه تغيير اساسي در ساختار به  وجود نيايد تغييري را نخواهيم ديد. سانسور هست. از نويسنده ها و مترجمان 
حمايت نمي شود و تا زماني كه حمايت درست و حسابي اي از آنها به خصوص نويسنده ها صورت نگيرد، جهشي در ادبيات نخواهيم ديد. از طرفي 
جوايز ادبي بايد تعيين كننده باشند يعني زماني كه به كتابي جايزه  مي دهند، بايد اين جايزه به قدري دقيق باشد كه مردم به آن اعتماد كنند اما 

اين اعتماد در ميان مردم وجود ندارد. جايزه هاي ادبي حاشيه هاي زيادي دارند كه مختص جايزه هاي ادبي ايران هم نيست. 

بازارهنر

نمايش آثار فيلمسازان زن ايراني در جشنواره »بوسان«

منوچهر صهبايي رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران 

داوري بهرام عظيمي در جشنواره »چين از نگاه هنرمندان«

نمايش »رضا« در جشنواره فيلم پكن

جش��نواره جهاني فيلم كوتاه »بوسان« 
در سي وشش��مين دوره اش، برنام��ه اي 
حاوي مجموع��ه اي از فيلم ه��اي كوتاه 
آثار زنان فيلمس��از ايراني ك��ه به همت 
قصيده گلمكاني گردآوري شده، نمايش 
مي دهد. جش��نواره فيلم كوتاه »بوسان« 
كه از جشنواره هاي معتبر جهاني و واجد 
شرايط اسكار است، هر سال در يك بخش 

جانبي با عنوان »فوكوس بر فيلم هاي كوتاه آسيايي« 
به سينماي كشورهاي قاره يا موضوع هاي مختلف در 

فيلم هاي آسيايي مي پردازد.
امسال در همين بخش، فيلم هاي كوتاه داستاني، تجربي 
و انيميش��ن ايراني توليدش��ده در دهه نود به نمايش 
درمي آيد كه قصيده گلمكاني انتخاب كرده و برنامه ريزي 
اين بخش حاصل همكاري گلمكاني و سباستين سيمون 
است. گلمكاني درباره اين همكاري مي گويد: »ده ها فيلم 
كوتاه توليد سال هاي اخير را با سباستين سيمون تماشا 
كرديم و انتخاب نهايي با دقت و وسواس انجام شد. براي 

من بسيار جاي خوش��حالي دارد كه اين 
تع��داد قابل توجه از آثار زن��ان كارگردان 
هم وطن را به جشنواره اي با اين اعتبار ارايه 
مي دهم و با استقبال برنامه ريزها و مسوالن 
آن روبرو مي شود.« فيلم هاي اين برنامه به 
ترتيب الفبا از اين قرارند: اينجا ش��هر من 
بود )تينا پاكروان(، ب��وق ممتد )قصيده 
گلمكاني(، پس مانده )ياسمن حسني(، 
خانم گل ميخكي )سارا طبيب زاده(، شخصي )سونيا 
حداد(، زخم غايب )مريم تفكري(، گذار )طنين ترابي(و 
نفس )منا مرادي( . همچنين در اين دوره از جشنواره، 
دو فيلم ايراني »حلقه آويز« )رقيه توكلي( و »تنفس« 
)فرش��يد ايوبي نژاد( در بخش مسابقه رقابت خواهند 
كرد. فيلم »آريو واليبال« )محمد بخشي( نيز در بخش 
ويژه فيلم كوتاه براي خانواده ها به نمايش درخواهد آمد.

سي وششمين جشنواره جهاني فيلم كوتاه »بوسان« 
 بيست و چهارم تا بيس��ت و نهم آوريل در شهر بوسان

 كره جنوبي برگزار مي شود.

اولين كنسرت اركسترسمفونيك تهران 
در سال ۹۸ طي روزهاي بيست و هشتم 
و بيس��ت و نهم فروردين م��اه به رهبري 
مهمان منوچهر صهبايي برگزار مي شود. 
منوچهر صهبايي آهنگساز و رهبر اركستر 
پيشكسوت موسيقي كشورمان كه طي 
سال هاي اخير رهبري اركستر مجلسي 
ايران را برعهده داشته است به عنوان رهبر 

مهمان اولين كنس��رت اركستر سمفونيك تهران در 
سال ۹۸ حضور خواهد داشت. طبق جدول فروردين 
ماه سال ۹۸ برنامه هاي بنياد فرهنگي هنري رودكي 
كه در س��امانه اينترنتي اين نهاد منتشر شده، اولين 
كنسرت اركستر سمفونيك تهران با رهبري مهمان 
منوچهر صهبايي روزهاي بيست و هشتم و بيست و نهم 
فروردين ماه سال ۹۸ در تاالر وحدت برگزار مي شود.  
اجراي قطعاتي از آنتونيوس��اليري، فرانتس شوبرت، 
لبرون و تعدادي ديگر از آهنگسازان مطرح موسيقي 
كالسيك دنيا از جمله برنامه هايي است كه براي اولين 
كنسرت اركستر سمفونيك تهران در سال ۹۸ در نظر 
گرفته شده است. منوچهر صهبايي كه پيشينه زيادي 
در رهبري اركس��تر مجموعه ه��اي مختلف داخلي و 
خارجي داش��ته بين س��ال هاي ۸۶ تا ۹۰ در مقاطع 

مختلف يا به عنوان رهبر دايم يا به عنوان 
رهبر اركستر سمفونيك تهران به فعاليت 
در اين مجموعه دولتي مشغول بوده است. 
اين هنرمند مطرح در س��ال هاي اخير به 
عنوان مدير هنري و رهبر دايم اركس��تر 
مجلس��ي ايران فعاليت هاي موسيقايي 
خود را ادامه داده است. برگزاري كنسرت 
اركستر سمفونيك تهران در شرايطي است 
كه تا سال گذشته شهرداد روحاني به عنوان رهبر دايم 
اركستر سمفونيك تهران فعاليت هاي هنري اركستر 
را اداره مي كرد و ت��ا امروز خبري مبني بر نحوه اداره و 
مديريت هنري مجموعه اركسترهاي دولتي از جمله 
اركستر سمفونيك تهران و اركستر ملي ايران در سال 

جديد منتشر نشده است.
اركستر سمفونيك تهران به رهبري شهرداد روحاني 
روز ۱۷ اسفند به مناسبت دويست و پنجاهمين سال 
تولد لودويك فان بتهوون، آخرين كنسرت خود را در 
سال ۹۷ برگزار كرد. در اين كنسرت، سمفوني شماره 
۹ در رمينور اثر بتهوون نواخته شد. در اين اجرا، گروه 
كر اركستر س��مفونيك تهران به سرپرستي رازميك 
اوحانيان و گروه كر ش��هر تهران به سرپرستي مهدي 

قاسمي، اركستر سمفونيك تهران را همراهي كردند.

بهرام عظيمي كارگردان و انيميشن ساز 
ايران��ي داور جش��نواره بين الملل��ي 
كاريكات��ور در گوانگ ژوي چين ش��د. 
چهارمين دوره جش��نواره بين المللي 
كاريكاتور »چين از نگاه هنرمندان« از 
۹ تا ۱۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ در شهر 
گوانگ ژوي چي��ن ميزبان هنرمندان 
كاريكاتوريست سراسر جهان مي شود.  

موضوع اين دوره از جش��نواره طراح��ي چهره ۲ تن 
از ب��زرگان تاريخ چين يعني، فيلس��وف »الئو زي« و 
اس��تاد برتر ذن »هيونينگ« است. ۹ كاريكاتوريست 

بين المللي از كش��ورهاي چين، روسيه، 
فرانسه، اس��پانيا، كلمبيا، بلژيك، هند، 
اس��تراليا به همراه بهرام عظيمي داوري 
اين جشنواره را به عهده دارند. هنرمندان 
كاريكاتوريست ايراني در كنار هنرمندان 
چيني و تركيه اي هميشه بيشترين تعداد 
آثار در جشنواره هاي بين المللي كارتون و 
كاريكاتور را داشته اند. در ۳ دوره قبلي اين 
 جش��نواره، ۲ دوره سيد مسعود شجاعي طباطبايي و

 يك بار نيز بهرام عظيم��ي به نمايندگي از هنرمندان 
ايراني، به عنوان داور حضور داشته اند.

فيلم سينمايي »رضا« در تازه ترين حضور 
جهاني خود به پكن مي رود. نخس��تين 
فيلم عليرضا معتمدي در بخش رقابتي 
»به سوي آينده« كه ويژه فيلم هاي اول 
كارگردان هاس��ت به نمايش درمي آيد. 
نهمين جش��نواره فيلم پكن از ۲۴ تا ۳۱ 
فروردين)۱۳ تا ۲۰ آوريل( در كشور چين 
برگزار مي شود. »رضا« پس از نخستين 

نمايش جهاني اش در جش��نواره س��ائوپائولو برزيل 
در جش��نواره هاي متعددي حضور داش��ته و جايزه 

سينه پالس جش��نواره به لفور فرانسه، 
جايزه نقدي حمايت از اكران فيلم در كشور 
فرانسه و تقديرنامه هيات داوران جشنواره 

فيلم بمبئي را دريافت كرده است. 
رضا يك فيلم درام به كارگرداني عليرضا 
معتمدي است. اين فيلم براي نخستين بار 
در س��ال ۱۳۹۶ در سي و ششمين دوره 
جش��نواره جهاني فيلم فجر به نمايش 
درآمد. نمايش عمومي فيلم از ۲۰ اس��فند ۱۳۹۷ در 

گروه هنر و تجربه به اجرا در آمد. 

تاريخنگاري

شهادت آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر 
نوزدهم فروردين ۱۳5۹، آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر مرجع و متفكر بزرگ اسالمي و 
خواهرش سيده بنت الهدي صدر پس از دستگيري به وسيله رژيم بعث عراق و تحمل 
شكنجه هاي فراوان در زندان  هاي اين رژيم به شهادت رسيدند. آيت اهلل صدر نقش 

ارزنده  اي در حمايت از انقالب اسالمي به رهبري امام خميني داشت.
تأليفات بسيار ارزشمند ايشان در علوم و زمينه هاي مختلف از جمله اقتصاد، فلسفه، 
تاريخ، بانكداري و... حكايت از تبحر و نبوغ وي در علوم گوناگون دارد و فتاوي وي كه 
با درخواست بسياري از سازمان ها و كنگره هاي اسالمي در كتابي با عنوان »فتاوي 
الواضحه« منتشر شد با استقبال بي ش��ائبه اي رو به رو گرديد و در مدت كوتاهي 
چندين بار تجديد چاپ شد. آيت اهلل صدر، در حوزه سيستم آموزشي جديدي را 
بنيان نهاد و با ارايه طرحي در زمينه اجتهاد و مرجعيت، ضمن فعال و پويا كردن 
آن به اصالح برخي از نارسايي ها پرداخت؛ لذا قسمتي از دروس خارج فقه و اصول 
خود را به دروس تفسير مبدل ساخت و در خالل آن مفاهيم اصيل اسالمي را در 
زمينه هاي سياسي و اجتماعي تجزيه و تحليل كرد و هر كدام از شاگردان خود را 
به تحقيق در يكي از ش��اخه هاي علوم اسالمي موظف كرد و با تبادل اين علوم در 
جلسات درس موجبات باروري فكري شاگردان خود را فراهم ساخت. به سبب فشار 
و اختناق رژيم بعث عراق كه مانع عمده در مقابل ايشان بود، بعضي از اوقات جلسات 

پربار درس وي تعطيل مي شد.  
در جريان حاكميت حزب بعث در عراق، ايشان ضمن بر حذر داشتن مردم از عضويت 
در اين حزب، از آنان خواست تا در جهت مقابله با رژيم فاسد حاكم بر عراق و براندازي 
اين رژيم گام هاي محكم و س��ريع تري بردارند تا اينكه بتوانند حكومتي اس��المي 
 را جايگزين آن كنند.  به دنبال فش��ارهاي زياد رژيم بعث ع��راق بر آيت اهلل صدر،
 امام خميني )ره( با ارسال پيامي به ايشان خواستار حضور وي در سنگر جهاد خويش، 
كما في السابق، در نجف اشرف شدند و مقاوت را توصيه كردند. شهيد صدر نيز ضمن 
اعالم تبعيت از امام »قدس سره« آمادگي خود را در اين راه و پذيرش هر گونه تألمات 
روحي و جسمي اعالم كرد. در پي انتشار اين خبر، مردم عراق به منظور همبستگي با 
معظم له از نقاط مختلف عراق به سوي نجف اشرف عزيمت كردند و پشتيباني خود 
را از ايش��ان اعالم داشتند. رژيم عراق كه از اين حركت، وحشتزده شده بود با حمله 
به مردم حدود ۲۰ هزار نفر زن و مرد را دس��تگير و روانه زندان ها كرد. آيت اهلل صدر 

به منظور اعالم انزجار از اين حمله وحشيانه، روز ۱۶ رجب ۱۳۹۹ هجري قمري را 
روز اعتصاب عمومي اعالم كرد. در آن روز مردم عراق دست از كار كشيدند و مغازه ها 
را تعطيل كردند. فرداي آن روز، عوامل رژيم ضمن حمله به منزل آيت اهلل، ايش��ان را 
دستگير كردند و با خود بردند. در پي دستگيري آيت اهلل صدر، شهيده بزرگ »بنت الهدي 
صدر« همشيره مكرمه ايشان نقش رهبري را بر عهده گرفت. با اوج گرفتن اعتراضات، 
رژيم بعث آيت اهلل صدر را آزاد كرد و ليكن در منزل خودشان محصور و زنداني نمود و 
از رفت و آمد مردم به بيت ايش��ان جلوگيري به عمل آورد. در تاريخ ۱۹ جمادي االول 
۱۴۰۰برابر با ۱۶ فروردين ۱۳5۹ ساعت ۳ بعدازظهر، عمال رژيم بعث، مجدداً وي را 
دستگير و به زندان منتقل كردند. صبح روز بعد نيز با حمله ديگري، همشيره ايشان، 
نويسنده معروف »بنت الهدي صدر« را نيز دستگير و به بغداد بردند.  آيت اهلل صدر در 
زندان در معرض ش��ديدترين شكنجه ها قرار گرفت و سرانجام نيز به همراه همشيره 
مكرمه اش در روز سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳5۹ در زندان عراق به شهادت رسيدند. پس 
از اينكه پيكر مطهر شهيد به بستگانش تحويل شد، آنها جنازه ايشان را غرق به خون با 

آثار ضرب و جرح بسيار يافتند. ضمنًا محاسن ايشان نيز كاماًل سوخته بود.

میراثنامه

خسارت سنگين سيالب به آثار تاريخي لرستان 
معاون سازمان ميراث فرهنگي از برآورد خسارت اوليه ۷۰ ميليارد توماني به آثار 
تاريخي لرستان در سيالب خبر داد و گفت: بررسي تثبيت پايه هاي پل »كشكان« در 
دستور كار است. محمد حسن طالبيان با اشاره به اينكه سيل يك پايه پل »كشكان« 
را به خود برده و طاقي كه وجود داش��ت و مرمتي بود نيز از بين رفته است، اظهار 
داشت: يكي از پايه هاي آن نيز كج شده كه به علت شستگي بستر است. او با بيان 
اينكه بررسي اوليه شده است اما بايد سيالب كمتر شود و گمانه زني شود و وضعيت 
زمين شناسي بستر رودخانه را بيشتر شناخت پيدا كنيم، تصريح كرد: بايد ببينيم 
آيا مي شود پايه پل را سرجايش برگرداند يا همانجا تثبيت كرد؛ بقيه پايه هاي پل هم 
احتياج به استحكام بخشي دارند. معاون سازمان ميراث فرهنگي با تاكيد بر اينكه 
»كشكان« يكي از پل هاي مهم و پل هاي مادر است كه در فهرست موقت يونسكو 
هم قرار دارد، افزود: اين پل پايه هاي ساساني دارد و ساخت آن در قرن چهارم محرز 
اس��ت. طالبيان با اشاره به اينكه در كنار كشكان نيز يك پلي قرار دارد كه تا قبل از 
سيالب از روي آن عبور مي كردند كه مربوط به اوايل پهلوي است و مهم است، ادامه 
داد: اين مجموعه پل ها خيلي بااهميت است و بايد تالش كنيم به جز اينكه وضعيت 
را تثبيت كنيم بستر را هم به ساماندهي برسانيم. او همچنين در رابطه با خسارات 
وارد ش��ده به خانه هاي تاريخي بروجرد با اشاره به اينكه همكاران ما در بروجرد به 
دقت ميزان خسارت وارده بر اثر باران هاي سيل آسا را احصا كرده اند، اظهار داشت: 
براي اينكه يك برنامه ريزي داشته باشيم و اينكه مرمت اضطراري كدام يك را به 
فوريت ظرف اين هفته آغاز كنيم و كدام طرح ها براي مرمت اساسي بايد تهيه شود، 
در حال بازديد هستيم. معاون سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه برخي خانه هاي 
تاريخي بروجرد به دليل دخالت هاي گذش��ته دچار اشكال بيشتري شده است، 

 پشت بام ها را خوب درست نكرده اند،  برخي جاها هم مرمت شده و از خسارات بيشتر 
جلوگيري شده است، افزود: تعداد زيادي بنا وجود دارد كه نيازمند رسيدگي فوري و 
اضطراري است. طالبيان با تاكيد بر اينكه آنچه همكاران ما گفته اند ۷ ميليارد تومان 
خسارت به خانه هاي تاريخي بروجرد وارد شده است، افزود: در كل لرستان بيش از 
۷۰ ميليارد تومان در حوزه ميراث فرهنگي و زيرساخت هاي گردشگري خسارت 
وارد شده است. وي يادآور شد: كمك مي كنيم از سوي ستاد بحران استان مرمت 
اين آثار تاريخي در درجه اول قرار بگيرد چون مقصدهاي مهم گردشگري است و به 

معيشت مردم گره خورده است.

ايستگاه

  سريال »دكتر ژيواگو« 
در راه است

جهان از »شزم« استقبال كرد

كمپان��ي »وايلد بانچ« 
قصد دارد تا يك سريال 
جديد با اقتباس از رمان 
مشهور »دكتر ژيواگو« 
بس��ازد. ب��ه گ��زارش 
هالي��وود ريپورتر، يك 
سريال هشت قسمتي 
توسط كمپاني »وايلد 

بانچ تي وي« فرانس��ه و »وايكينگ« س��اخته 
مي شود. اين رمان مشهور روسي اين بار در هشت 

اپيزود يك ساعته روي آنتن مي رود.
اين سريال با همكاري بريل و سو ورچو با همكاري 
كمپاني »هارتس وود فيلمز« كه از س��ازندگان 
»دراكوال« و »شرلوك« بودند و كمپاني فاز آلن 
كه س��ازنده »رابين هود« بود، ساخته مي شود. 
فيلم س��ال ۱۹۶۶ با بازي عمر ش��ريف و جولي 
كريستي كه با اقتباس از اين رمان مشهور ساخته 

شد، 5 جايزه اسكار برد.
ماي��كل هرت��س از كمپان��ي وايكين��ك كه از 
سازندگان اين سريال خواهد بود گفته است اين 
درام تاريخي به ماجرايي امروزي بدل مي شود. او 
گفته است: بسياري از مردم امروز از جنگ هاي 
مختلف به رنج افتاده اند و اين پروژه قصد دارد تا 
مرزهاي فيلم سازي را گسترش دهد و داستان 
بزرگ »دكتر ژيواگو« و س��فرش در ماجراهاي 
انقالب و آزادي خواهي را بيشتر به مسائل امروز 
پيوند بزند و از داس��تان هاي امريكاي التين تا 

خيابان هاي پاريس نقل كند.
در سال ۲۰۰۲ يك ميني س��ريال ۳ قسمتي 
از اين رمان توس��ط تلويزيون بريتانيا ساخته 
ش��د كه جياكومو كامپيوتي كارگرداني آن را 
برعهده داشت و كايرا نايتلي و هانس متيسون 

بازيگران آن بودند. 

فيل��م جدي��د كمپاني 
و  رن��ر  وا دران  ب��را
جديدتري��ن محصول 
ابرقهرمان��ي دي س��ي 
انترتينمنت ب��ا عنوان 
»ش��زم« با ف��روش ۴۴ 
ميليون دالري در سطح 
جهان با استقبال روبه رو 

ش��د. به گزارش اسكرين ديلي، »شزم« در ۲روز 
نخست اكرانش در بازار جهاني ۴۴ ميليون دالر 
فروش كرد. اين فيلم با بازي زكري لي وي، مارك 
استرانگ، جايمون هانسو و اشر انجل تنها ۲۹.۲ 
ميليون دالر در روز جمعه از نمايش در ۷۹ منطقه 
كسب كرد و در ۶۱ منطقه از اين ميان فيلم اول 

باكس آفيس شد.
در چين اين فيلم روز جمعه اكران اولش را تجربه 
كرد و ۱5.۳ ميليون دالر فروش كرد و روز شنبه 
۹.۸ ميليون دالر بر فروش روز قبل خود افزود. در 
مكزيك نيز افتتاحيه اين فيلم در روز جمعه ۱.۶ 
ميليون دالر فروش كرد و در بريتانيا فروش ۱.5 

ميليون دالري را ثبت كرد.
پس از ۲ روز نمايش اكنون »شزم« ۱.۹ ميليون 
دالر در روس��يه، ۸۴۸ ه��زار دالر در برزيل، ۱.۳ 
 ميلي��ون دالر در اس��تراليا، ۱.۲ ميليون دالر در 
كره جنوب��ي، ۱.۸ ميلي��ون دالر در تايوان، ۲.۶ 
ميليون دالر در اندون��زي و يك ميليون دالر در 
تايلند فروخته اس��ت. در فرانسه نيز فروش اين 
فيلم در همين ۲ روز ۱.۱ ميليون دالر بوده است.

»ش��زم« به كارگرداني ديويد اف. س��ندبرگ و 
نويس��ندگي هنري ِگيدن و دارن لمكه ساخته 
شده و هفتمين فيلم در دنياي سينمايي دي سي 
محسوب مي شود. اين فيلم با هزينه اي بين ۸۰ تا 

۱۰۰ ميليون دالر ساخته شده است.

شفر: همه ما به فكر آينده استقالل هستيم

فيليپين تلخ ترين بازي دختران ايران

سرمربي تيم فوتبال استقالل در آستانه 
ديدار تيمش مقابل الهالل درباره جلسه 

با هيات مديره اين باشگاه صحبت كرد.
وينفرد ش��فر، درب��اره برگزاري جلس��ه ب��ا اعضاي 
هيات مدي��ره گف��ت: من خيل��ي از اينك��ه اعضاي 
هيات مديره در خصوص مس��ائل مختلف س��واالتي 
از من پرسيدند غافلگير نش��دم. مي توانم بگويم اين 
آقايان واقعًا استقالل را دوس��ت دارند و برايشان اين 
باشگاه اهميت زيادي دارد. من اطالعات بسياري در 
 خصوص مسائل اخير استقالل با آنها در ميان گذاشتم

 ب��ه خصوص درباره مش��كالت زيادي ك��ه تا اين جا 
داشته ايم. در جلسه هيات مديره اين موضوع خيلي زود 
مشخص شد كه همه ما اعضاي هيات مديره، مديرعامل 
باشگاه آقاي دكتر فتحي و من اهداف يكساني را دنبال 

مي كنيم. همه ما به فكر آينده استقالل هستيم.

سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان شكست برابر فيليپين 
را تلخ ترين خاطره دختران ملي پ��وش در مرحله دوم 
انتخابي المپيك دانست و مي گويد براي صعود چاره اي 

جز شكست چين تايپه نداريم.
تيم ملي فوتبال بانوان ايران در مرحله دوم انتخابي 
المپيك تاكنون دو بازي انجام داده كه با شكس��ت 
)دو بر صف��ر( برابر فيليپين و پي��روزي )۹ بر صفر( 
مقابل فلس��طين در جايگاه دوم ج��دول رده بندي 
گروه c قرار گرفته اس��ت. در اين گروه چين تايپه با 
۶ امتياز اول، ايران و فيليپين با سه امتياز دوم و سوم 
هستند از آنجايي كه سه شنبه اين هفته ديدار پاياني 
ايران با چين تايپه انجام مي ش��ود ملي پوشان ايران 
هنوز شانس صعود به مرحله نهايي اين مسابقات را 
دارند. مريم آزمون سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان در 
گفت وگو با ايسنا به وضعيت تيم ايران در اين مسابقات 
اش��اره كرد و گفت: وقتي وارد اين تورنمنت شديم 
مي دانستيم سه بازي پيش رو داريم كه هر كدامشان 
سرنوشت ما را براي ورود به مرحله بعد رقم مي زنند. 
بازيكنانمان در بازي اول بس��يار خوب بازي كردند. 
موقعيت هاي زيادي ك��ه روي دروازه حريف ايجاد 
كرديم نشان دهنده بلوغ تكنيكي و تاكتيكي تيم مان 

اس��ت. او در اين مورد افزود: قب��اًل هم با فيليپين بازي 
كرده بوديم و هيچ حرفي براي گفتن نداشتيم. اما در اين 
مسابقات نود دقيقه بازي كرديم و از نظر بدني اصاًل كم 
نياورديم. با اينكه وقت مان خيلي كم بود اما سعي كرديم 
برنامه خوبي را به اجرا درآوريم. در بازي با فيليپين روي 
دو اتفاق گل خورديم. هيچ توجيه و دليل منطقي براي 
اينكه نتوانستيم نتيجه را جبران كنيم، نداريم. نود دقيقه 
حمله كردي��م و فرصت هاي گل زيادي از تك به تك تا 
ضربات مختلف داشتيم. هر لحظه در موقعيت گل قرار 

گرفتيم اما ضربه آخر را خوب نزديم.
آزمون با بيان اينكه سه امتياز بازي با فيليپين حق تيم 
ايران بود، اظه��ار كرد: هر چه كه از بازي مي گذش��ت 

باورمان نمي شد اين نتيجه رقم خورده است. بازي فوتبال 
يك قانون نانوشته دارد كه اگر گل نزني گل مي خوري. 
 متأس��فانه اي��ن يك��ي از تلخ ترين مس��ابقاتي بود كه 
پشت سر گذاشتيم. سه امتياز آن بازي حق بازيكنان ما 
بود. اما اميدوارم در نهايت همه چيز به گونه اي اتفاق بيفتد 

كه تيم مان به حقش برسد.
او در مورد تيم چين تايپه كه حريف ايران در آخرين بازي 
مرحله دوم است اظهار كرد: چين تايپه تيم فيزيكي و 
سرعتي است. روز گذشته بازي شأن را از نزديك تماشا 
كرديم. آنها چن��د بازيكن خيلي خوب دارند كه ضمن 
مديريت بازي از هوش بااليي برخوردار هستند. پيروزي 
چهار بر دو آنها برابر فيليپين به نفع تيم ايران بود. انتظار 
داش��تيم چين تايپه برنده ش��ود تا بتوانيم با يك بازي 
خوب و منسجم برابر اين تيم به نتيجه برسيم و به آرزوي 
ديرينه مان كه عبور از مرحله دوم انتخابي المپيك است، 
برسيم. اميدوارم با صعود از گروه به آنچه كه در شأن ايران 
است دست پيدا كنيم. آزمون بيان كرد: اگر مي خواهيم 
به مرحله بعد برويم مجبور هستيم كه اين بازي را ببريم. 
تاكتيك هاي خاصي را پيش بيني و بازي حريفمان را 
آناليز كرديم. همه در تالش هستيم تا برابر چين تايپه 

نتيجه اي در حد و اندازه تيم ملي به دست آورديم.

ورزشي
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