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س��خنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به دريافت 
نخس��تين محمول��ه كمك هاي انسان دوس��تانه 
كوي��ت، گفت: اي��ن كمك ه��ا بيش از ه��ر چيز 
نش��انه اي از احساس مس��ووليت انس��اني و ابراز 
برادري اس��امي ميان كش��ورهاي مس��لمان در 

شرايط سخت و دشوار است.
»بهرام قاس��مي« در پاس��خ به ايرنا درباره ارسال 
كمك هاي ديگر كشورها به آسيب ديدگان سيل 
اخير، با اش��اره به ارايه  كمك هاي انسان دوستانه و 
امدادي از سوي برخي همسايگان و ساير كشورها 
و از جمله دولت و ملت مسلمان و همسايه كويت، 
كه اولين محموله آن براي هموطنان آسيب ديده از 
سيل كشورمان در روزهاي اخير واصل شده است، 
گفت: اين امر بيش از هر چيز، نشانه اي از احساس 
مس��ووليت انس��اني، همبس��تگي و ابراز برادري 
اسامي ميان كشورهاي مسلمان در شرايط دشوار 

و سخت رخدادها و باياي طبيعي است.
وي خاطرنش��ان كرد: اهميت و نق��ش معنوي و 
انساني اين كمك ها- صرفنظر از ارزش مادي آن- 
در به نمايش گذاردن همبستگي انساني و اسامي 
ميان ملت ها و دولت هاي همس��ايه، مس��لمان و 

منطقه است. 
سخنگوي وزارت امور خارجه در عين حال گفت: 
البته اين روزهاي اخير ش��اهد اع��ام آمادگي و 
تاش ديگر كش��ورها از جمله برخي كش��ورهاي 
آسيايي و اروپايي براي ارسال اينگونه كمك هاي 
امدادي هس��تيم كه در آينده ب��ه تفضيل در اين 

مورد س��خن خواهيم گفت. روز گذش��ته هيات 
وزيران كوي��ت با ابراز تس��ليت ب��ه خانواده هاي 
قربانيان سيل در ايران، در چارچوب دستور امير، 
جمعيت هال احمر اين كش��ور را مكلف كرد تا با 
همكاري وزارت خارجه كويت نس��بت به تامين و 
ارسال اقام و كمك هاي مورد نياز هرچه سريع تر 

اقدام نمايد. 
س��فارت دولت كويت در تهران ه��م در بيانيه اي 
با اش��اره به برقراري پ��ل امداد رس��اني هوايي به 
س��يل زدگان، كمك ه��اي مرحله اول را ش��امل 
40 تن مواد غذايي، پزش��كي و امداد رساني اعام 
و در مراحل بعد كم��ك براي بازس��ازي، احداث 
كلينيك هاي پزشكي س��يار و تامين خودروهاي 
آمبوالنس و دستگاه هاي مكش آب صورت خواهد 
گرفت. بارش ش��ديد  باران ك��ه از روزهاي پاياني 
س��ال گذش��ته آغاز ش��د منجر به وقوع سيل در 
24استان كشور شد. اين بارش ها ابتدا استان هاي 
شمالي مازندران و گلستان را تحت تاثير قرار داد 
و در ادامه استان هاي جنوبي و جنوب غرب عمدتا 

فارس، لرستان و خوزستان دچار سيل شدند. 
تاكنون 70 نفر در اس��تان هاي مختلف در اثر اين 

حادثه جان خود را از دست داده اند.
اي��ن در حالي اس��ت كه هن��وز خط��ر در برخي 
استان هاي كشور رفع نشده و مسووالن ذيربط با 
مديريت مخازن سدها و تخليه شهرها و روستاهاي 
واقع در پايين دست اين س��دها در حال مقابله با 

آثار و پيامدهاي وقوع سيل هستند. 

قاسمي ، سخنگوي وزارت امور خارجه: 

كمك انسان دوستانه كويت نشانه برادري اسالمي است
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- »سيل« و »تورم« شباهت شگفت انگيزي دارند: 
دوستي ديروز از شيوه نجات يافتن اقوام خود از سيل 
پلدختر مي گفت، از اينكه پس از 48 س��اعت دلهره، 
نااميدي، گرسنگي و سرما روي پش��ت بام منزل دو 
طبقه ش��ان، س��رانجام هليكوپتر هال احمر از راه 
مي رسد و آنها را نجات مي دهد، اما به محض پرواز بر 
فراز آسمان، ساختمان دو طبقه در برابر ديدگان آنها 
از هم فرومي پاشد و به زير آب مي رود. به همان ميزان 
كه از كف رفتن تمام هس��تي و زندگي خان��وار بر اثر 
سيل ديدني و دردآور است و با چشم سر مي توان آن را 
ديد و درك كرد، از كف رفتن زندگي اغلب خانوارهاي 
ايراني زير س��يل تورم افسارگسيخته سال هاي اخير 
نيز ملموس و دردآور است. تابستان سال گذشته نيز 
زوج هاي جوان و خانه اولي كه با پشتوانه كسب امتياز 
وام 80 ميليوني )160 ميليوني براي هر دو زوج( پس 
از يك سال س��پرده گذاري و انتظار وارد بازار مسكن 
ش��ده بودند و به دنبال خريد واحدمسكوني بودند، با 
صحنه اي شبيه سيل ويران گر پلدختر مواجه شدند. 
آنها هم وقتي با قيمت هاي نجومي ملك مواجه شدند، 
تمام پس انداز كردن ه��ا و صرفه جويي ها و اميدهاي 
خود را از كف رفته ديدند و با س��رخوردگي از چنين 
شرايطي، در جس��ت وجوي اميدي براي آغاز دوباره 
زندگي بودند. اگر چه بر اساس آخرين آمارهاي اعام 
شده، تعداد زوج هاي جواني )60هزار نفر( كه چنين 
آينده خود را تباه ديدند و از دريافت تسهيات مسكن 
صندوق يك��م انص��راف دادند با تعداد مس��كن هاي 
تخريب شده در سيل هاي اخير كش��ور )بيش از 55 
هزار واحد مسكوني( تقريبا برابر است؛ اما آثار منفي 
و مخرب جهش تورم بر زندگي افراد طي سال هاي 90 
و 91 و طي سال هاي 97 و 98 بسيار بيشتر از 60 هزار 

مورد بوده، هست و خواهد بود.
2- در ش��رايطي ك��ه معل��وم نيس��ت پيامده��اي 
سياب هاي اخير كشور تا چه زماني دامنگير مردمان 
گرفتار در آن باش��د، ام��ا انتظار مي رود، مس��ووالن 
و ناظ��ران دولت��ي و حكومت��ي، مقصر ي��ا مقصران 
س��ياب هاي اخير را با ه��دف جلوگي��ري از تكرار 
خطاهاي گذش��ته، به درستي شناس��ايي و معرفي 
كنند. آنگون��ه كه وزير ني��رو در نخس��تين روزهاي 

سال جديد اعام كرد، كش��ور پس از طي شدن دوره 
خشكس��الي،  وارد دوره ترس��الي ش��ده و از اين پس 
شاهد بارش هاي زياد خواهيم بود. بنابراين، شناسايي 
نقايص و ضعف هايي كه منجر به بروز حوادث ناش��ي 
از جاري شدن س��ياب ها شده اس��ت و بررسي اين 
علل در تمام شهرها و روستا ضروري است. به عنوان 
مثال، بر اساس قانون توزيع عادالنه آب كه يك قانون 
باالدستي اس��ت، هر نوع ساخت وس��از در حريم 25 
ساله رودخانه ممنوع اس��ت. حريم 25 ساله حريمي 
اس��ت كه در صورت بازگش��ت س��ياب پس از 25 
س��ال، حريم مورد نظر را فرا مي گيرد. از اين رو، بايد 
مسووالن ساخت و س��ازهاي صورت گرفته در حريم 
رودخانه هاي شهرها و روستاهاي سيل زده را بررسي 
و اعام كنند كه مجوز اين س��اخت و س��ازها چگونه 
صادر شده؟ آيا چنين مجوزهايي قانوني بوده است؟ 
آيا نهادهاي تصميم گير در اين رابطه قصور داشته اند 
يا شهروندان خودسرانه در حريم رودخانه ساختمان 
بنا كرده اند؟ وضعيت ساخت و ساز در حريم رودخانه 

شهرهايي كه دچار سيل نشده اند چگونه است؟
3- برخ��ي برآوردهاي اقتصادي )س��رمقاله ديروز 
روزنامه تع��ادل را بخواني��د( حاكي از اين اس��ت 
كه در پي ش��وك ارزي س��ال گذش��ته، نرخ تورم 
تجمع��ي س��ال هاي 1397 و 1398، ب��ه مي��زان 
حدود 100درصد خواه��د بود ك��ه در نتيجه اين 
تورم ش��اهد كاهش مصرف ش��هروندان به ميزان 
40درصد؛ ريزش اشتغال در بخش هاي ساختمان، 
تولي��د و خدم��ات ب��ه مي��زان ح��دود 3 ميليون 
نفر؛ و س��قوط بخش قاب��ل ماحظ��ه اي از طبقه 
متوس��ط به طبقه كم درآمد يا فقير )آس��يب پذير( 
مانن��د كارمندان و كاركن��ان، و در نتيج��ه نياز به 
گسترش س��بدهاي حمايتي به بيش از 50 درصد 
جمعيت خواهي��م بود. البته همانند جاري ش��دن 
سياب هاي اخير كش��ور، جلوگيري از پيامدهاي 
»س��يل تورم« در س��ال جاري غير ممكن به نظر 
مي رسد يا احتمال آن ضعيف اس��ت؛ اما بي گمان 
مي توان با اصاح سياس��ت هاي ارزي، پولي و مالي 
در كنار انتخاب سياس��ت تجاري مناس��ب و تغيير 
شيوه بودجه نويسي هاي ساليانه، در سال هاي آتي 
از تكرار س��ونامي تورمي در فضاي اقتصادي كشور 

جلوگيري كرد. 

مهار سونامي تورم
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مهار سونامي تورم
1- »سيل« و »تورم« 
ش��گفت  ش��باهت 
دارن��د:   انگي��زي 
دوس��تيديروز از شيوه 
اقوام  نج��ات يافت��ن 
خود از س��يل پلدختر 
مي گفت، از اينكه پس 
از 48 س��اعت دلهره، 
نااميدي، گرسنگي و سرما روي پشت بام منزل 
دو طبقه شان، سرانجام هلي كوپتر هال احمر 
از راه مي رس��د و آنها را نجات مي ده��د، اما به 
محض پرواز بر فراز آسمان، ساختمان دو طبقه 
در برابر ديدگان آنها از هم فرومي پاشد و به زير 
آب مي رود. ب��ه همان ميزان ك��ه از كف رفتن 
تمام هستي و زندگي خانوار بر اثر سيل ديدني 
و دردآور است و با چشم سر مي توان آن را ديد و 
درك كرد، از كف رفتن زندگي اغلب خانوارهاي 
ايراني زير سيل تورم افسارگسيخته سال هاي 

اخير نيز ملموس و دردآور است. 

مجيد اعزازي
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يادداشت

دالريزه كردن و جنبش 
جهاني ضد آن

مه�دي رضايي|مفه��وم دالري��زه ك��ردن 
)دالري كردن( به وضعيتي اشاره دارد كه يك 
پول خارجي ع��اوه بر پول داخل��ي به عنوان 
وس��يله مبادله )پول( ب��ه كار رود ك��ه به اين 
وضعيت، گاهي اوقات جانشيني پول نيز گفته 
مي ش��ود. دالريزه كردن معمواًل در كشورهاي 
درحال توس��عه اي كه دول��ت مركزي ضعيفي 
دارند يا محيط اقتصادي آنها بي ثبات است به 

كار مي رود. براي مثال، كشوري كه ...

بازار سرمايه

سيگنال سيالب به بورس
سميرا  ابراهيمي|

اگر ادعا كنيم كه از نيمه دوم تيرماه سال 94 
به دليل قطعي ش��دن برجام، بازار سرمايه در 
فاز اميد و انتظار فرو رف��ت و به دليل كاهش 
تورم و همچنين احياي نس��بي خطوط توليد 
و صادرات، وضعيت صنايع بهتر ش��د و به تبع 
آن، ارزش س��هام باال رفت، ادع��اي بي راهي 
نكرده اي��م. اين ش��رايط تا زماني ك��ه دونالد 
ترامپ،  رييس جمهور امريكا شد، ادامه داشت 
اما پس از آن، تهديد بازگشت ابر سياه تحريم 
بر س��ر اقتصاد ايران همواره وجود داش��ت تا 
اينكه در آبان ماه س��ال قبل، دوباره تحريم ها 
بازگشتند و شرايط توليد و صادرات مجددا به 
دشواري سال هاي تحريم بازگشت.  از نوامبر 
سال قبل، امريكا 8 كش��ور را به مدت 6 ماه از 
تحريم نفتي ايران معاف ك��رد و به آنها اجازه 
داد كه به صورت مح��دود، خريد نفت از ايران 
داش��ته باش��ند كه در نيمه دوم ارديبهشت، 

فرصت 6 ماهه امريكا به پايان مي رسد. 
5

»ويليام برنز«   معاون سابق وزارت امور خارجه امريكا:

با ادامه وضعيت بحراني  سيل در جنوب كشور صادر شد

 شكست يكجانبه گرايي امريكا 
در برابر ايران

دستورتخليه 6 شهر  درخوزستان

مجلس

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس مي گويد در حال حاض��ر 15 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براي رس��يدگي به مناطق سيل زده 
وج��ود دارد و در صورت ني��از بيش��تر دولت بايد 
اصاحيه بودجه بدهد. ه��ادي قوامي عضو هيات 
رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه ومحاس��بات 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تاكيد 
رييس مجلس براي درنظر گرفتن بودجه خاص به 
مناطق س��يل زده، گفت: براي حوادث غير مترقبه 
قانون بحران داريم و حدود 15 هزار ميليارد تومان 
براي اين موضوع اعتبار در نظر گرفته شده كه دولت 
مي تواند از اين بودجه براي مديريت مناطق سيل زده 
استفاد كند. نماينده مردم اسفراين در مجلس دهم 
شوراي اسامي با تاكيد بر اينكه براي حوادث غير 
مترقبه بودجه ديده شده است، بيان داشت: دولت 
از ابتداي سال از اعتبارات قانون بحران براي مديريت 
بحران و سيل استفاده كرده اس��ت با اين حال اگر 
خسارت هاي سيل بيشتر از 15 هزار ميليارد تومان 
باشد كه هس��ت بايد اصاحيه در بودجه سال 98 
انجام داد و بودجه اي خاص براي مناطق سيل زده 
پيش بيني كرد. وي توضيح داد: هر زمان گزارشي 
از ميزان خسارت سيل و بودجه مورد نياز ارايه شود 
مي توان قانون بودجه سال 98 را اصاح كرد تا اعتبار 
الزم براي جبران خسارت هاي وارده در نظر گرفته 
ش��ود. اگر بيش از 15 هزار ميلي��ارد تومان بودجه 
براي مناطق سيل زده نياز شد دولت بايد اصاحيه 
بودجه بياورد. قوامي در ادامه گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت، با بيان اينكه دولت به اندازه اي كه بتواند 
نياز روزمره مناطق سيل زده را تامين كند اعتبار و 
بودجه دارد، اظهار داش��ت: به عبارتي بودجه سال 
98 ظرفيت الزم را دارد، براي بهبود زير ساخت هاي 
اين مناطق بايد بودجه مازاد در نظر گرفته ش��ود. 
اين نماينده مجلس افزود: زير س��اخت هايي چون 
راه آهن، جاده ها، زمين هاي كشاورزي و خانه هاي 
مسكوني آسيب وارد شده است و هم اين خسارت ها 
بايد جمع بندي ش��ود اگر بيش از 15 هزار ميليارد 
تومان بودجه نياز ش��د دولت بايد اصاحيه بودجه 
بياورد كه براي جبران از چ��ه منبعي مي خواهند 
استفاده كند. وي در توضيح اصاحيه بودجه گفت: 
براي تامين اعتبار براي مناطق سيل زده دو راه وجود 
دارد، يا دولت اصاحيه بودجه مي دهد كه از اعتبار 
رديف، وزارتخانه، فصل و اموري ديگر برداشته و به 
استان هاي سيل زده مي دهد. نايب رييس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان داشت: راه 
ديگر پيش بيني منابع درآمدي ديگر است از آنجايي 
كه وضعيت درآمدي كشور خراب است تنها منبعي 
كه وجود دارد صندوق توس��عه ملي خواهد بود كه 
بايد براي برداشت از آن از مقام معظم رهبري مجوز 

دريافت كرد.

اعتبار 15 هزار ميليارد توماني 
براي مناطق سيل زده وجود دارد

اخبار

افزاي��ش  از  اداري  عدال��ت  دي��وان  ريي��س 
18.5درصدي دادخواس��ت ها در س��ال ٩٧ خبر 
داد و گفت: ميزان پرونده ه��اي مختومه افزايش 
يافته و زمان رسيدگي به پرونده ها به 6 ماه كاهش 
يافته اس��ت. به گ��زارش دي��وان عدال��ت اداري، 
حجت االسام والمسلمين بهرامي در مراسم ديدار 
نوروزي با كاركنان و قضات ديوان عدالت اداري با 
تاكيد بر تكريم بيشتر ارباب رجوع در سال جديد، 
افزود: دي��وان عدالت اداري مرجع رس��يدگي به 
شكايات مردم است و حضور مردم در اين سازمان و 
رسيدگي به شكايات آنها را براي خود نعمتي بزرگ 
مي دانيم. وي ادام��ه داد: رفتار با ارب��اب رجوع در 
ديوان عدالت اداري خوب بوده است اما بايد بهتر و 
عالي شود، كاركنان و قضات به هيچ وجه نبايد رفتار 
ناشايستي داشته باشند و در هر حال بايد خود را 
كنترل كنند. وي با اشاره به نامگذاري سال رونق 
توليد اظهارداشت: درست است كه اين شعار بيشتر 
به دستگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي مرتبط است اما 
ديوان عدالت اداري ني��ز مي تواند پرونده هايي كه 
مانع رونق توليد مي شود را زودتر بررسي كند يا در 
صدور دس��تور موقت، دقت بيشتري داشته باشد 
و موضوعاتي كه به رون��د توليد كمك مي كنند و 

بالعكس را در صدور راي مد نظر داشته باشد. 

كاهش زمان رسيدگي به 
پرونده ها در ديوان عدالت اداري

انرژي

نفت 75 دالري جداكننده 
راه ترامپ و سعودي

7 8

وزير بهداش��ت بر تقويت مراكز درمان ناباروري در 
كشور تأكيد كرد و گفت: س��المند شدن جمعيت 
و نيل جمعيت به نرخ رش��د منف��ي، نگراني جدي 
براي كش��ور اس��ت و مقام معظم رهبري دس��تور 

فرمودند كه اين مقوله را به شدت پيگيري كنيم.
به گزارش تسنيم؛ سعيد نمكي در حاشيه بازديد از 
مركز درمان ناباروري بيمارستان آيت اهلل طالقاني 
ايام اظهار كرد: چندين پروژه بهداش��تي، درماني 
و آموزشي دانشگاه علوم پزش��كي ايام روز شنبه 

افتتاح شد.
وي با اشاره به بازديد خود از پروژه در حال ساخت 
مركز درمان ناباروري بيمارستان آيت اهلل طالقاني 
گفت: اعتقاد داريم ك��ه اين مراك��ز را بايد تقويت 
كرده و گسترش دهيم چون از دغدغه هاي بزرگان 

نظام به ويژه مقام معظم رهبري است.
وزير بهداشت تصريح كرد: سالمند شدن جمعيت 
و نيل جمعيت به نرخ رش��د منف��ي، نگراني جدي 
براي كش��ور اس��ت و مقام معظم رهبري دس��تور 

فرمودند ك��ه اين مقوله را به ش��دت پيگيري كنيم 
و ما هم درصدد هس��تيم كه با چندين مكانيزم، به 

افزايش جمعيت كمك كنيم.
نمكي ضم��ن تأكيد بر لزوم ايجاد تس��هيات ويژه 
براي زوج هاي نابارور در كش��ور گف��ت: بايد براي 
اين دسته از خانواده ها، درمان و مقدمات آزمايش 
رايگان را فراهم كنيم و اين مركز به خوبي مي تواند 
خدمات تخصص��ي نازايي را به مردم اس��تان ايام 
ارايه ده��د البته يك فلوش��يپ نازايي ني��ز به اين 

مركز اختصاص داده مي شود.
وي خاطرنش��ان كرد: بايد به روي خانواده هايي كه 
نمي توانند فرزندآوري داشته باشند يا از نظر روحي 
و رواني آمادگي فرزندآوري ندارن��د، تمركز كنيم 
و در اين زمينه باي��د ترمز نيل جمعيت به س��مت 
نرخ رش��د منفي را بكش��يم و دغدغه مقام معظم 
رهبري در اي��ن زمينه را رفع كنيم و آينده كش��ور 
را با ساختار جمعيتي مناس��ب به نسل هاي بعدي 

تحويل دهيم.

وزير بهداشت: »رشد منفي جمعيت« نگراني جدي كشور است

مشاركت ازبكس��تان در حمل و نقل كانتيري بهداشت
راه آهن چين - قزاقستان - تركمنستان - ايران 
طي نشس��تي در ش��هر آلماتي مورد موافقت 
قرار گرفت و اين كش��ور رسما به اين خط آهن 
پيوس��ت. به گ��زارش روز ش��نبه خبرگزاري 
ترند، به دنب��ال برگزاري نشس��ت نمايندگان 
راه آهن قزاقستان، چين، ايران، تركمنستان و 
ازبكستان كه در شهر آلماتي قزاقستان برگزار 
شد، »كانات آلماگامبتوف« معاون اول سازمان 
راه آه��ن قزاقس��تان در اين نشس��ت گفت: با 
پيوس��تن ازبكس��تان به كريدور ريلي، جريان 
حمل و نقل ريلي ب��ه ويژه از طريق ايس��تگاه 
بوالش��اك ازبكس��تان به ايران افزايش يافته و 
مسير كريدور نيز به مراتب كوتاهتر شده است. 
نماينده راه آهن قزاقستان در ادامه افزود: حجم 
ترافيك باري كريدور ريلي چين، قزاقس��تان، 
تركمنستان و ايران در س��ال 2018 به مقدار 
يك هزار TEU )مع��ادل كانتير 20 فوت( بوده 
است. » آلماگامبتوف« همچنين تصريح كرد، 
براي توس��عه ترانزيت بار از چين به كشورها و 
مس��يرهاي ديگر بايد تعرفه هاي قابل قبول و 

ديگر شرايط در نظر گرفته شوند.

ازبكستان به كريدور ريلي 
چين و ايران پيوست

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



به مناسبت عيد سعيد مبعث و سالروز 
جمهوري اسالمي ايران؛ 

به مناسبت فرا رس��يدن مبعث حضرت ختمي 
مرتبت محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله و سالروز 
جمهوري اس��امي ايران )دوازدهم فروردين(، 
رهبر معظم انقاب اس��امي با پيشنهاد عفو يا 
تخفيف و تبديل مجازات يك هزار و يكصد و هفده 
نفر از محكوماِن محاكم عمومي و انقاب، سازمان 
تعزيرات حكومتي و س��ازمان قضايي نيروهاي 

مسلح موافقت كردند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري حجت االسام والمسلمين رييسي رييس 
قوه قضاييه در نامه اي به رهبر انقاب اس��امي، 
پيش��نهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محكومان را كه در اداره كل عفو و بخشودگي قوه 
قضاييه واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، 
ارايه كرد كه اين پيشنهاد در اجراي بند ۱۱ از اصل 
۱۱۰ قانون اساسي مورد موافقت حضرت آيت اهلل 

خامنه اي قرار گرفت.

  زمان بررسي لوايح FATF در مجمع؛ مهر|
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: زمان دقيق 
برگزاري اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در س��ال ۹۸ براي بررسي نهايي لوايح FATF هنوز 
مشخص نيس��ت. غامرضا مصباحي مقدم گفت: 
زمان دقيق برگزاري اولين جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در سال ۹۸ براي بررسي نهايي لوايح 
چهارگانه هنوز مشخص نيس��ت. گفتني است، در 
آخرين جلسه مجمع براي بررسي لوايح چهارگانه به 
علت طوالني شدن جلسه و گستردگي نظرات موافق 
و مخالف در مورد اين موضوع، بررسي نهايي به سال 

جديد موكول شد.

  گفت وگوي تلفني با استانداران خوزستان، 
لرستان و سرپرست استانداري گلستان؛پاد|

معاون اول رييس جمهور در مكالمه تلفني جداگانه 
با استانداران خوزس��تان و لرستان و نيز سرپرست 
استانداري گلستان آخرين وضعيت مناطق سيل زده 
و نحوه امداد رساني به س��يل زدگان را مورد بررسي 
قرار داد. اس��حاق جهانگيري در اين مكالمه تلفني 
ضمن تاكيد بر لزوم اجراي تصميمات اتخاذ شده در 
جلسات ستاد مديريت بحران اين استان ها به منظور 
كاهش خسارات و آسيب ها، بر ضرورت همكاري و 
هماهنگي هر چه بيشتر ميان مردم و نهادهاي امدادي 
و دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد. وي بر ادامه تاش 
بي وقفه مديران اين استان ها براي خدمت رساني به 

مردم و رفع موانع تاكيد كرد.

  پاس�خ ب�ه ادعاه�اي متناق�ض پمپئ�و و 
رييسش؛تعادل|

وزير خارجه كش��ورمان تاكيد كرد: ايران همواره به 
عنوان كشوري مسوول و صلح طلب عمل مي كند. 
محمد ج��واد ظريف در صفحه توييترش نوش��ت: 
»تذبذب مواضع در حد اعا ! روزي اياالت متحده ادعا 
مي كند كه ايران در آستانه فروپاشي است و ديگر روز 
به ما به عنوان يكي از سه “ ابرقدرت “ كه ناتو را تهديد 
مي كند، حمله ور مي شود. پمپئو و رييس او متناسب 
با هر مناسبتي ادعاهاي متناقض مطرح مي كنند. در 
مقابل، ايران همواره به عنوان كشوري مسوول و صلح 

طلب عمل مي كند.«

  حداكثر تالش را براي كمك به س�يل زدگان 
مي كنيم؛تسنيم|

رييس ستادكل نيروهاي مس��لح گفت: ان شاءاهلل 
خدا كمك كند، ما هم حداكثر تاش را خواهيم كرد 
كه با حداكثر توان در خدمت مردم سيل زده باشيم 
و بتوانيم از آالم و مشكات مردم بكاهيم. سرلشكر 
باقري در جمع خبرنگاران در مركز استان لرستان 
اظهار داشت: هدفم از حضور در مناطق سيل زده اين 
است كه از نزديك بيشتر با سطح اين مشكلي كه در 
سياب به وجود آمده آشنا شوم و بهتر بتوانيم امكانات 
نيروي مسلح را بسيج كنيم و همچنين عرض خدا 
قوتي داشته باشيم به عزيزان ارتش، سپاه و نيروي 
انتظامي كه اين چند روز مشغول هستند و طبيعتًا 
با حضور در مناطق سيل زده با مردم صحبت هايي 

خواهيم كرد.

  تعيي�ن  اس�تان هاي معي�ن خوزس�تان و 
گلستان؛ ايلنا|

سخنگوي وزارت كشور با اعام اين خبر كه تهران، 
اصفهان، فارس و كرمان به عنوان استان هاى معين 
خوزستان تعيين شدند، گفت: استان هاى خراسان 
رضوى و شمالى هم به عنوان استان هاى معين استان 
گلستان تعيين شدند. سيد سلمان ساماني در ادامه 
افزود: ۴ استان تهران، اصفهان، فارس و كرمان در روز 
جاري نسبت به گسيل و ارسال امكانات، تجهيزات، 
ماش��ين آالت، مواد غذايي و مايحتاج عمومي و در 
صورت لزوم اعزام افراد متخصص به استان خوزستان 
اقدام مي كنند. ساماني همچنين از تعيين استان هاى 
خراسان رضوى و شمالى به عنوان استان هاى معين 
استان گلستان خبر داد و گفت: اين استان ها هم تمام 

امكانات خود را به گلستان منتقل خواهند كرد .

  تهديد ارتش امريكا به مقابله به مثل؛تعادل|
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس دهم مي گويد؛ در صورت قرار دادن سپاه در 
فهرس��ت گروه هاي تروريستي امريكا، نظاميان آن 
كشور را در كنار داعش در فهرست سياه تروريست ها 
قرار مي دهيم. »حشمت اهلل فاحت پيشه«، در صفحه 
شخصي خود در توييتر درباره قرار دادن دادن سپاه در 
فهرست گروه هاي تروريستي توسط امريكا نوشت: 
در صورت قرار دادن س��پاه در فهرس��ت گروه هاي 
تروريستي امريكا، نظاميان آن كشور را در كنار داعش 

در فهرست سياه تروريست ها قرار مي دهيم.

ايران2

رييس جمهور در نشست خبري مشترك با نخست وزير عراق:

تأسيس شهرك هاي صنعتي مشترك در مرزهاي ايران و عراق

اميدوارم شاهد آغاز عمليات اليروبي اروندرود باشيم

گروه  ايران|
كمتر از يك ماه بعد از سفر رييس جمهور كشورمان به عراق 
و در شرايطي كه امريكا تمام ابزارهاي سياسي، ارتباطي و 
اقتصادي اش را براي ايجاد فاصله ميان ايران و عراق به كار 
گرفته، »عادل عبدالمهدي« نخست وزير عراق ديروز در 
راس هياتي عاليرتبه متشكل از 7 وزير و گروهي از فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي وارد تهران شد تا دور تازه اي از 
توسعه مناسبات همه جانبه ميان دو كشور در دستور كار قرار 
بگيرد. سفري كه قبل از هر عامل ديگري نشانگر ناكارآمدي 
فشار هاي اياالت متحده امريكا بر دولتمردان عراقي براي 

كاهش يا قطع روابط و مناسبات با تهران است. 
بر اساس اعام يك مقام آگاه در دفتر نخست وزيري عراق، 
اين س��فر 2 روزه خواهد بود و عبدالمهدي در جريان آن 
با رهبر معظم انقاب، رييس جمهوري و همچنين ديگر 
مقامات ارشد ايران ديدار و گفت وگو مي كند. عبدالمهدي 
در جريان اين ديدار ها درخصوص راهكار هاي تقويت روابط 
دو جانبه و آخرين تحوالت منطقه اي با مقامات تهران بحث 

و تبادل نظر خواهد كرد. 
ديدار دو جانبه روحاني و عبدالمه��دي در كنار برگزاري 
نشست هيات هاي عاليرتبه دو كشور مهم ترين برنامه هايي 
بود كه بافاصله پس از ورود نخست وزير عراق به تهران در 
دستور كار 2 طرف قرار گرفت.  رييس جمهوري كشورمان 
به توافق دو كشور ايران و عراق براي تأسيس شهرك هاي 
صنعتي مشترك در مرزهاي دو كشور اشاره كرد و در ادامه 
گفت: امروز توافق شد كه يك شهرك در منطقه جنوب و 
يك شهرك در منطقه غرب و اقليم در دستور كار قرار گيرد 
روحاني، رييس جمهور، به مباحث مهم مطرح شده در ديدار 
با نخست وزير عراق اشاره كرد و گفت: يكي از مباحث مهم 
امروز ما، تاكيد بر تس��ريع در اجرايي شدن همه توافقاتي 
بود كه بين دو كشور در سفر من به بغداد، حاصل شده بود.

رييس جمهور رايگان شدن ويزاي دو كشور را اولين توافق 
دو كشور كه اجرايي و عملياتي شده است، نام برد و گفت: با 
رايگان شدن ويزاي دو كشور اميدواريم روابط دو ملت و دو 
كشور روز به روز بهتر و دو ملت به يكديگر نزديك تر شوند.

روحاني همچنين توافق براي اليروب��ي اروند رود را ديگر 
توافق مهم دو كشور در سفر اخير خود به عراق عنوان كرد 
و گفت: اين موضوع امروز هم در گفت وگوها مورد تأكيد دو 
طرف بود و اميدوارم تا پايان ماه مبارك رمضان، مسائل فني 
اين توافق حل شده و بعد از پايان رمضان شاهد آغاز عمليات 

اليروبي اروندرود باشيم.
رييس جمهور اتصال راه آهن دو كشور را از ديگر توافقات مهم 
ايران و عراق برشمرد و اظهارداشت: اميدواريم اتصال راه آهن 
ايران و عراق در آينده در مسيرهاي مختلف رخ دهد، اما فعا 
اتصال راه آهن شلمچه به بصره مورد تأكيد دو طرف است كه 
اميدواريم عمليات فني و توافق هاي فني آن انجام و بعد از ماه 

مبارك رمضان شاهد اجرايي شدن آن باشيم.
روحاني همچنين به موضوع صادرات برق و اتصال شبكه 
برق و گاز ايران به عراق و همچنين اتصال شبكه نفت در 
آينده اش��اره كرد و گفت: ما براي برق��راري اين اتصاالت 
آماده ايم و معتقديم كه اين موضوع نه تنها براي دو كشور 
بلكه براي ساير كش��ورهاي منطقه در آينده نيز مي تواند 

تسري پيدا كند.
رييس جمهور افزود: در روابط پولي، مالي و بانكي دو كشور 

در ماه هاي گذش��ته قدم هاي خوبي برداشته شده است 
و اميدواريم در س��فر رييس بانك مركزي ايران به بغداد 
ش��اهد تكميل اين روابط و توسعه روابط بانكي و مالي دو 

كشور باشيم.

   توسعه روابط تجاري و بازرگاني
روحاني روابط تجاري ايران و عراق را بسيار خوب توصيف 
كرد و گف��ت: برنامه ما ب��راي آينده دس��تيابي به حجم 
تجارت2۰ ميليارد دالري بين دو كشور است كه اميدواريم 

در ماه هاي آينده به اين نقطه برسيم.
رييس جمهور همچنين به توافق دو كشور براي تأسيس 
شهرك هاي صنعتي مشترك در مرزهاي دو كشور اشاره 
كرد و گفت: امروز توافق ش��د كه يك شهرك در منطقه 
جنوب و يك ش��هرك در منطقه غرب و اقليم در دستور 

كار قرار گيرد.
روحاني همچنين به موضوع استاندارد براي كاالهاي دو 
طرف از جمله دارو و تجهيزات پزشكي اشاره كرد و گفت: اين 
موضوع مورد تأكيد ما بود و اميدواريم شركت هاي دو طرف 
كه مسوول استاندارد هستند در اين زمينه به توافق هاي 

الزم دست يابند.
رييس جمهور همچنين با اشاره به روند رو به رشد روابط 
علمي و تحقيقات��ي ايران و عراق گف��ت: از ديرباز ارتباط 
صميمانه و نزديكي بين حوزه هاي نجف و قم برقرار بوده 
است، تاش ما اين است كه نه تنها ارتباط بين حوزه هاي 
علميه بلكه روابط مراكز علمي و تحقيقاتي نيز افزايش يابد و 
ما براي توسعه روابط دو كشور در اين زمينه آمادگي داريم.

روحاني در ادامه س��خنان خود با تأكيد اهميت موضوع 
امنيت براي دو كشور گفت: در مذاكرات در مورد تقويت 
امنيت مرزهاي دو كشور، بر مبارزه با تروريسم، مواد مخدر 
و قاچاق تأكيد شد و وزيران كشور ايران و عراق امروز در اين 
زمينه گفت وگو خواهند كرد تا با همكاري يكديگر جلوي 

مداخات احتمالي از منطقه شمال و غرب گرفته شود.
رييس جمهور با بيان اينكه ايران و عراق در مسائل منطقه اي 
نظرات مشترك دارند، گفت: امروز در خصوص موضوعات 
و مسائل مهم منطقه گفت وگو كرديم. ايران و عراق در مورد 
اينكه قدس پايتخت دايمي فلسطين است و جوالن بخش 
جدايي ناپذير سوريه خواهد بود و همچنين ضرورت پايان 
يافتن سريع جنگ يمن و اينكه جنگ يمن فقط راه حل 

سياسي دارد، دو طرف توافق نظر دارند.

    همكاري نزديك براي تامين منافع مشترك
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق نيز با ابراز خوشحالي 
از س��فر به ايران و قدردان��ي از دولت و ملت ايران به خاطر 
اس��تقبال از هيات عراقي، گفت: ايران كش��ور مسلمان، 
همسايه و دوس��ت ماست كه فرهنگ و تمدني به قدمت 
تاريخ دارد و فكر نمي كنم بتوانيم دو كشوري مانند ايران و 
عراق با اين قدمت تاريخي در جهان پيدا كنيم. نخست وزير 
عراق با اشاره به سخنان رييس جمهور ايران، گفت: جناب 
آقاي روحاني به همه توافقات و مسائلي كه در گفت وگوهاي 
مشترك به آن پرداختيم اشاره كردند و من هم اعام مي كنم 
كه با همه مواردي كه ايشان اعام كردند، هم نظر هستم و 
حرف من هم همين است. عبدالمهدي افزود: معتقدم همه 
توافق هايي كه بين دو كشور صورت گرفته و همكاري هاي 

نزديك ايران و عراق به سود دو كشور، منطقه و جهان خواهد 
بود. نخست وزير عراق تأكيد كرد: ما در گذشته گفته ايم و 
امروز هم تأكيد مي كنم در خوشي و ناخوشي در كنار دولت 

و ملت ايران هستيم.
عبدالمهدي با اش��اره به حادثه سيل در برخي شهرهاي 
ايران، ضمن ابراز همدردي با آس��يب ديدگان اين سيل، 
گفت: ما نيز در عراق با مشكل سيل مواجه بوديم، دو كشور 
در خشكسالي هاي قبلي نيز درگير بودند و امروز هم از سيل 
آسيب ديده اند. بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه در مقابل 

مشكات و سختي ها آسيب نبينيم.
نخست وزير عراق با بيان اينكه جمهوري اسامي ايران براي 
مقابله با تروريسم به ما بسيار كمك كرده است، گفت: امروز 

شاهد صلح و ثبات بيشتر در عراق هستيم. موفقيت هاي 
زيادي كسب كرديم، از پايتخت هاي مختلف شخصيت هاي 
گوناگون به عراق سفر مي كنند و شاهد بروز يك تحول كيفي 
در عراق هستيم كه به نفع كشورهاي منطقه است. جايگاه و 

امنيت امروز را مديون حمايت هاي ايران هستيم.
عبدالمهدي با بيان اينكه ما به دنبال توسعه روابط دو كشور 
هس��تيم، گفت : تاش مي كنيم روابط م��ا بيش از پيش 
گسترش يابد. روابط تهران – بغداد مي تواند الگويي براي 

روابط ما با ديگر كشورهاي منطقه باشد.
نخست وزير عراق خاطرنشان كرد: به دنبال اين هستيم كه 
در منطقه ما و از جمله يمن صلح، ثبات، امنيت و آرامش 
حاكم باش��د. معتقديم تنها راه حل مشكل يمن راه حل 

سياس��ي اس��ت. عبدالمهدي گفت: ما عزم خود را جزم 
كرده ايم در مقابل هرگونه تهديدي كه ممكن است از خاك 
عراق عليه ايران اعمال شود، بايستيم. نخست وزير عراق 
تصريح كرد: قانون اساسي عراق ممنوع كرده كه از خاك 
عراق عليه كشوري تهديد ايجاد شود. همه ما براي برقراري 
صلح و ثبات و امنيت در دو كشور و منطقه تاش مي كنيم و 
اگر اختافي هم وجود داشته باشد، سعي مي كنيم از راه هاي 

مسالمت آميز آن را رفع كنيم.
عبدالمهدي در پايان تأكيد كرد: همه تاش خود را به كار 
خواهيم بست توافق هايي كه بين دو كشور حاصل شده، 
اجرايي و عملياتي شود. نخست وزير عراق همچنين نوروز و 

عيد مبعث را به دولت و ملت ايران تبريك گفت.

هيات وزيران تصويب كرد

4793 ميليارد ريال كمك بالعوض براي كشاورزي گلستان و مازندران 
 هيات وزيران با پرداخت چهار هزار و 7۹3 ميليارد ريال 
كمك باعوض براي جبران خس��ارت سيل به بخش 

كشاورزي دو استان مازندران و گلستان موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر هيات دولت، هيات 
وزيران در جلسه ۱۱ فروردين ۱3۹۸ به پيشنهاد وزارت 
كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با اختصاص 
مبلغ چهارهزار و 7۹3 ميليارد ريال به ترتيب مبلغ سه 
هزار و 2۱3 ميليارد ريال براي استان گلستان و مبلغ 

يك هزار و 5۸۰ ميليارد ريال براي استان مازندران به 
منظور جبران خسارت هاي بخش كشاورزي ناشي از 
سيل فروردين ماه در استان هاي گلستان و مازندران كه 
صددرصد تخريب شده اند، به صورت كمك باعوض 
براي پرداخت به خسارت ديدگان در استان هاي يادشده 
موافقت كرد. اين رقم به صورت هزينه اي از محل منابع 
ماده )۱2( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 
موضوع بند )م( ماده )2۸( قانون الحاق برخي مواد به 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( - مصوب 
۱3۹3 -تامين مي ش��ود براس��اس اين مصوبه، مبلغ 
22 هزار و ۱63 ميليارد ريال تس��هيات بانكي ارزان 
قيمت )با سود و كارمزد چهاردرصد( با راهبري بانك 
مركزي جمهوري اس��امي ايران از طريق بانك هاي 
عامل به ترتيب مبل��غ ۱7 هزار و 5۸۰ ميليارد ريال به 
استان گلستان و مبلغ چهارهزار و 5۸3 ميليارد ريال به 
استان مازندران به منظور جبران خسارت ناشي از سيل 

فروردين ماه استان هاي يادشده، با معرفي وزارت جهاد 
كشاورزي بين آسيب ديدگان با لحاظ پوشش بيمه اي 
واحدهاي خسارت ديده و با ضمانت زنجيره اي پرداخت 
مي شود. وزارت جهادكش��اورزي موظف است ظرف 
مدت دو هفته از اباغ اين تصويب نامه نسبت به تدوين 
دستورالعمل اجرايي نحوه و چگونگي پرداخت كمك 
باعوض و تسهيات ارزان قيمت با هماهنگي وزارت 
كشور اقدام نمايد. هيات وزيران همچنين بانك مركزي 

جمهوري اسامي ايران را موظف كرد اصل تسهيات 
دريافتي كشاورزان خسارت ديده ناشي از سيل )موضوع 
بند )خ( ماده )33( قانون برنامه ششم توسعه( را به مدت 

3 سال امهال نمايد.
وزارت جهادكشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور 
موظف شدند خسارات وارده به بخش كشاورزي ناشي 
از سيل در ساير استان ها را بررسي و پيشنهاد مربوط را 

به هيات وزيران ارايه كنند..

بخشي از آسيب هاي سيل 
ناشي از سو ءمديريت هاست

دادستان كل كشور مي گويد: 
بخشي از آس��يب هايي كه 
از طريق س��يل ب��ه مردم و 
زيرساخت هاي كشور وارد 
شد، ناشي از سوءمديريت 
و عدم توج��ه به اصول هاي 

مديريت بحران بوده است.
به گزارش ايسنا، محمدجعفر منتظري ديروز در ديدار 
نوروزي با قضات و كاركنان دادستاني كل تصريح كرد: 
اعتقاد ما بر اين است كه حوادثي همچون سيل و زلزله 
ناگهاني رخ مي دهد و جبران خسارت آنها نيازمند زمان 
است، البته مس��ووالن با سعه صدر، تامل و متناسب با 
امكانات موجود در جهت احقاق حقوق خسارت ديدگان 

تاش كرده و زحمات زيادي كشيده اند.
او گفت: متاس��فانه در س��اليان اخير تع��دادي از افراد 
سودجو و منفعت طلب در حريم رودخانه ها ساخت و 
ساز كرده اند اين در حالي است كه ادارات منابع طبيعي 
و ديگر سازمان هاي متولي نبايد اجازه چنين اقداماتي را 
به اين سودجويان دهند. منتظري تجاوز به بستر و حريم 
رودخانه ها، اليروبي نكردن رودخانه ها و مسيل ها و عدم 
رعايت اصول شهرسازي را از جمله عوامل موثر در بروز 

سيل هاي اخير دانست.

كمك هاي اروپا به سيل زدگان 
ايران تعلق مي گيرد

كميسيون  س��خنگوي 
اتحاديه اروپ��ا در بخش 
كمك هاي بشردوستانه 
چگونگي دريافت حمايت 
مالي اعام ش��ده از سوي 
اتحاديه اروپا براي حادثه 
سيل ايران را تشريح كرد.

به گزارش يورونيوز، كارلوس مارتين، س��خنگوي 
اتحاديه اروپا در بخش كمك هاي بشردوستانه در 
توضيح اين مس��اله كه ايران ب��ه دليل تحريم هاي 
امري��كا، در دريافت حمايت مالي ي��ك ميليون و 
دويس��ت هزار يورويي اتحاديه اروپا به حادثه سيل 
دچار مشكل است و سرانجام اين كمك چه خواهد 
شد، گفت: » درباره اين كمك هاي بشري اتحاديه 
اروپا به ايران بايد بگوييم كه مانند هميشه كمك هاي 
انسان دوستانه اتحاديه اروپا از طريق كانال هاي مالي 
سازمان هاي امدادرسان و حقوق بشري بين المللي 
كه در محل حاضر هس��تند به س��يل زدگان تعلق 
خواهد گرفت. به اين ترتيب ما از طريق كانال هاي 
مالي سازمان هاي بشردوس��تانه بين المللي و نه از 
طريق انتقال مالي با دولت ها كمك ها را اهدا مي كنيم 

و در مورد ايران هم اين نكته رعايت خواهد شد.«

 موضوع »پي ام دي« 
خاتمه يافته است

مديركل آژانس بين المللي 
ان��رژي اتم��ي ط��ي دو 
اظهارنظر در واش��نگتن، 
هم��كاري  ل��زوم  ب��ر 
ري��اض ب��ا آژان��س تاكيد 
ك��رد و همچني��ن گفت 
تكلي��ف پرونده  موس��وم 
به»جنبه هاي احتمالي نظامي« برنامه هسته اي ايران 

قبا مشخص شده و اين پرونده بسته شده است.
به گ��زارش فارس، در س��خنراني »مرك��ز مطالعات 
بين المللي و استراتژيك« مستقر در واشنگتن درباره 
موض��وع ادعايي موس��وم به »جنبه ه��اي احتمالي 
نظامي« برنامه هسته اي ايران موسوم به »پي ام دي« 
هم اظهارنظر كرد و گفت كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي نظر نهايي خود را قبا در اين باره اعام كرده و اين 

پرونده بسته شده است.
او گفت: »موضوع هس��ته اي ايران تاريخي طوالني و 
پيچيده دارد. آژانس بين المللي انرژي اتمي از س��ال 
2۰۰2 روي فعاليت هاي هسته اي ايران تمركز كرده 
است. من دسامبر 2۰۱5 ارزيابي نهايي درباره مسائل 
كليدي باقيمانده گذشته و حال )پي ام دي( را به شوراي 

حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه دادم«.

 تدوين اليحه  متناسب 
براي جبران خسارت سيل زدگان 
رييس مجلس ش��وراي 
اس��امي از تدوين طرح 
ي��ا اليح��ه متناس��ب 
ب��راي جبران خس��ارت 
س��يل زدگان خب��ر داد 
و گفت: م��ردم اطمينان 
داشته باش��ند كه جبران 
خسارات آنها جزو اولويت هاست و اگر به جابه جايي 
منابع نياز باشد، اقدامات الزم در اين راستا صورت 

مي گيرد.
به گزارش خانه ملت، »عل��ي الريجاني« ديروزدر 
ديدار ن��وروزي با كاركنان مجل��س و خانواده هاي 
حادثه تروريستي مجلس در تاالر مشروطه با اشاره 
به انتقاداتي كه در سال هاي اخير از روند سدسازي 
در كشور مطرح مي شد، گفت: در اين زمان مطالبي 
مطرح مي شد كه چرا منابع براي ساخت سدهايي 
كه آب نداشته هزينه شده است اما سيل اخير نشان 

داد تدبير درستي صورت گرفته است.
الريجاني ادامه داد: اگر اين سدها ساخته نشده بود 
ضايعه بزرگي در اس��تان هايي همانند خوزستان، 
لرس��تان، كرمانش��اه و همدان ايجاد مي ش��د و با 

بحران هاي انساني فراواني مواجه مي شديم.

۳ ماهه دوم ۹۸ شرايط خوبي در 
كشور حاكم خواهد شد

نماينده مردم ورامين در 
مجلس دهم با بيان اينكه 
مذاكرات و مراودات خوبي 
ب��ا كش��ورهايي از جمله 
چين و هند صورت گرفته 
است، گفت: طي 3 ماهه 
دوم سال شرايط خوبي در 

كشور حاكم خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سيد حسين نقوي حسيني در اولين 
جلسه شوراي اداري شهرستان قرچك طي سخناني 
اظهار داشت: مطابق فرمايش مقام معظم رهبري، در 
شرايط سخت اقتصادي نيز مي توان به خود اتكايي 
رس��يد و اين همان هدف اصلي جمهوري اسامي 
است. نقوي حس��يني اضافه كرد: اميد است سال 
جديد، س��ال خدمت مضاعف به مردم باشد. از سه 
ماهه دوم سال شرايط خوبي در كشور حاكم مي شود 
چراكه مذاكرات و مراودات خوبي با كش��ورهايي از 

جمله چين و هند صورت گرفته است.
وي گفت: دش��من روي نارضايتي مردم حساب باز 
كرده، روساي ادارات بايد سعي كنند ضمن برخورد 
با تخلفات، امور مراجعين را به نحو احسن انجام داده 

و با روي گشاده با مردم رفتار كنند.
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چهرهها

 موافقت رهبر انقالب با عفو
يا تخفيف مجازات محكومان

رويموجخبر

  بعد از نشست مشترك روحاني و عبدالمهدي 
نوبت به نشست هيات هاي عاليرتبه دو كشور 
رس�يد تا راه هاي توس�عه روابط در بخش هاي 
مختلف را مرور كنند.  رييس جمهوري اسالمي 
ايران و نخس�ت وزير عراق با اشاره به ضرورت 
تالش وزرا و مس�ووالن دو كش�ور در راس�تاي 
توس�عه، تحكيم و تعميق همه جانبه مناسبات 
دوستانه و برادرانه في مابين، بر اهتمام و جديت 
دو دولت در مسير گسترش بيش از پيش روابط 
تج�اري و اقتص�ادي تهران-بغداد و تس�هيل 
ش�رايط ب�راي همكاري هاي نزديك ت�ر تجار، 
فعاالن اقتصادي و بخش هاي خصوصي ايران و 

عراق تاكيد كردند. روحاني با ابراز خرسندي از 
اجرايي شدن توافق ايران و عراق براي رايگان 
ش�دن روادي�د در فاصله كمت�ر از يك م�اه از 
مذاكرات انجام شده در اين راستا در بغداد گفت: 
اين اقدام براي گس�ترش روابط و همكاري هاي 
في مابين و تس�هيل در توس�عه روابط علمي، 
تجاري، اقتصادي و بهداشتي و درماني ايران و 
عراق تأثيرگذار خواهد بود. عادل عبدالمهدي 
نخست وزير عراق نيز در اين نشست پيگيري 
و نظارت بر حس�ن اجراي توافق�ات و تأكيد بر 
توسعه و تحكيم بيش از پيش مناسبات تهران 
– بغداد را از اهداف س�فر خود به ايران برشمرد 

و اظهار داش�ت: بايد در راس�تاي توسعه روابط 
و همكاري ه�اي اي�ران و ع�راق در بخش هاي 
مختلف علمي، سياس�ي، اقتصادي و فرهنگي 
در راس�تاي منافع متقابل دو ملت تالش كنيم. 
نخست وزير عراق اتصال راه آهن ايران به عراق و 
اليروبي شط العرب را براي اين كشور بسيار حائز 
اهميت دانست و گفت: بايد در راستاي توسعه 
همكاري ها در بخش هاي مختلف از جمله انرژي، 
برنامه ريزي در زمينه سياست هاي مشترك آبي، 
ايجاد مناطق مشترك تجاري، تبادالت علمي و 
فناوري، مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر 

تالش كنيم.

برش
توسعه روابط در راستاي منافع دو ملت، و ثبات و امنيت در منطقه 



اخبار كالن 3 كالن

فرار مالياتي 40 هزار ميليارد توماني در سال 96

در سال 96 نسبت به سال 95 رخ داده است

35 درصد اقتصاد كشور زير زميني است

رشد 21 درصدي هزينه هاي بهداشت و درمان روستاها

گروه اقتصاد كالن|
مس�اله فرار مالياتي از دهه هاي گذشته توجه 
محقق�ان و سياس�ت گذاران را جل�ب كرده و 
مطالعات مختلفي در اين خصوص صورت گرفته 
است. فرار مالياتي يكي از چالش هاي بسيار مهم 
كش�ورهاي مختلف جهان به ويژه كش�ورهاي 
در حال توسعه اس�ت و آن را به عنوان جزيي از 
فعاليت هاي زيرزميني يا بخش نامنظم اقتصاد 
مي شناس�ند و مجموع فعاليت هايي را ش�امل 
مي ش�ود كه ماليات آنها پرداخت نشده است. 
معاونت امور اقتصادي با اس�تفاده از روش تابع 
تقاضاي پول به تخمين مي�زان فرار مالياتي در 
كشور پرداخته و براي اين بررسي از روش هاي 
اقتصاد سنجي بهره گرفته است. بر اين اساس 
حجم اقتصاد زير زميني ايران در سال 96 حدود 
536 هزار ميلي�ارد تومان بوده ك�ه اين رقم به 
منزله از دس�ت رفتن حدود 40 ه�زار ميليارد 
تومان درآمد مالياتي و معادل 35 درصد وصولي 

درآمدهاي مالياتي در سال مورد بحث است.

به گزارش تعادل، ماليات ها به دليل اهميتي كه در تامين 
مخارج عمومي دارند و همچنين آثار اقتصادي كه به 
همراه دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان هستند. 
ب��ا اين وجود اين بخش از درآمده��ا در ايران به لحاظ 
تامين مالي و ابزار سياس��ت گذاري از جايگاه مناسبي 
برخوردار نيست. يكي از داليل شكاف عملكرد ماليات 
و سطح بالقوه آن وجود پديده فرار مالياتي است. فرار 
مالياتي يكي از چالش هاي بس��يار مهم در كشورهاي 
مختلف جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه است. 
فرار مالياتي به عنوان جزيي از فعاليت هاي زير زميني 
يا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعاليت هايي 

را شامل مي شود كه ماليات آنها پرداخت نشده است.
فرار مالياتي از چندين كانال مي تواند تبعات س��ختي 
براي اقتصاد داش��ته باشد؛ فرار مالياتي موجب رقابت 
نابرابر مي��ان فعاالن اقتصادي و انباش��ت ثروت براي 
گروه هايي شده و با اختالل عدالت افقي و عمودي در 
نظام مالياتي بر توزيع عادالنه درآمد اثر منفي خواهد 
گذاشت. عالوه بر اين فرار مالياتي موجب تشديد فشار 
مالياتي بر فعاليت هاي رسمي مي شود.عالوه بر اين فرار 
مالياتي موجب پايين ماندن سهم درآمدهاي مالياتي 
در بودجه دولت شده و از اين رو باعث تداوم يافتن اتكا 
بودجه دولت به منابع ناپايدار نفتي در تامين هزينه هاي 
جاري مي شود و از اين طريق زمينه ايجاد بي انضباطي 

اقتصادي و افزايش تورم را فراهم مي كند. 
بر اين اساس بررس��ي فرار مالياتي و مهم ترين عوامل 
شكل گيري آن كمك مي كند تا زيرساخت هاي الزم 
براي جلوگيري و كاهش آن صورت پذيرد و تا اندازه اي 
آثار منفي اين پديده بر اقتصاد تعديل ش��ود. كاهش 
فرار مالياتي س��بب مي شود بدون تحميل بار مالياتي 
بر موديان، ش��فافيت درآمدهاي مالياتي و به تبع آن 
سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت افزايش يابد 
كه اين امر در راس��تاي ارتقاي عدالت مالياتي اهميت 
فراوان دارد. به عبارت ديگر بستر مناسبي براي توسعه 
اقتصادي پايدار فراهم مي شود. براساس اظهارات اخير 
مقامات مالياتي كش��ور، فرار مالياتي در ايران رقمي 

ح��دود 30 درصد وصولي درآمده��اي مالياتي اعالم 
شده است. 

    عوامل افزايش فرار مالياتي
شناسايي عوامل موثر در ايجاد پديده فرار مالياتي در 
راستاي جلوگيري از اين پديده و افزايش كارايي نظام 
مالياتي اهميت فراوان دارد. از جمله عوامل ايجاد اين 
پديده، نرخ ماليات اس��ت. افزاي��ش نرخ هاي ماليات 
انگيزه فعاليت زير زمين��ي و فرار از پرداخت ماليات را 
افزايش مي دهد و ب��ه همين دليل ميان نرخ ماليات و 
فرار مالياتي رابطه مس��تقيم وجود دارد. عالوه بر اين 
براساس ديدگاه كالسيك اقتصاد فرار مالياتي محصول 
مقررات و سياس��ت هاي دولت اس��ت و براي غلبه بر 
پديده فرار مالياتي كاهش نرخ ماليات در بخش قانوني 
و افزايش مجازات مشاركت در فعاليت هاي غيرقانوني 
توصيه مي شود. كاستي در نهاد مالياتي و نبود يك نظام 
حقوقي موثر و كارا نيز مي تواند زمينه ساز فرار مالياتي 
باشد. اين عامل به عنوان يكي از عوامل فرار مالياتي تاييد 
ديدگاه نهادي است. در اين ديدگاه عقيده بر آن است 
ضعف نهادهايي كه مس��وول حفاظت از حقوق افراد 
هستند ممكن است كسب و كار افراد را به سمت اقتصاد 
زيرزميني هدايت كنند. براساس اين ديدگاه سيستم 
قضايي ضعيف، بروكراسي و فساد از داليل اصلي هدايت 
مردم به س��مت اقتصاد زير زميني است. عالوه بر اين 
فقدان سيستم اطالعاتي ناكارآمد يكي ديگر از عوامل 

موثر بر فرار مالياتي است. 
تورم باال نيز مي تواند انگيزه كافي براي فعاليت در اقتصاد 
زيرزميني و متعاقب آن زمينه ايج��اد فرار مالياتي را 
فراهم كند. مكانيزم هاي اثرگذاري تورم بر فرار مالياتي 
را مي توان اينگونه تشريح كرد كه در صورت وجود تورم 

و عدم تغيير در درآمد اس��مي افراد درآمد حقيقي نيز 
كاهش خواهد يافت بنابراين در صورت عدم وجود توهم 
پولي موديان مالياتي سعي مي كنند تا با فرار از پرداخت 
ماليات بر درآمد حقيقي قبل از افزايش تورم دس��ت 
يابند. رش��د بيكاري عامل ديگري است كه مي تواند 
انگيزه فعاليت در حوزه هاي غيرقانوني را افزايش دهد و 

به افزايش حجم اقتصاد زير زميني كمك كند. 

    536 هزار ميليارد تومان درآمد »زيرزميني«
يكي از مش��كالت نظام مالياتي كشور، نبود اطالعات 
كافي اس��ت و ب��ه همين دلي��ل براي ب��رآورد حجم 
فرار ماليات��ي در ايران باي��د از روش هايي ديگر كه در 
اقتصادهاي توسعه يافته كمتر از آن استفاده مي شود، 
استفاده كرد. مطالعات نشان مي دهد در كشورهاي در 
حال توسعه روش تقاضاي پول نسبت به ساير مدل ها 
بهتر مي تواند فرار مالياتي را محاسبه كند چرا كه در اين 
دسته از كشورها پول ملي در عرصه بين المللي چندان 
اعتبار ن��دارد و از اين رو تقاضاي پ��ول تنها به صورت 
داخلي بوده و مي تواند نش��ان دهنده اين امر باشد كه 
اگر پول در بخش واقعي اقتصاد به كار گرفته شود، در 
بخش غيرقانوني مورد استفاده قرار مي گيرد. در حالي 
كه اين روش در كشورهاي توسعه يافته نتايج مناسبي 
ارايه نمي دهد زيرا در اين كشورها تقاضاي دالر تنها يك 

تقاضاي داخلي نيست. 
معاونت امور اقتص��ادي وزارت اقتصاد و امور دارايي با 
اين روش به بررسي سهم فرار مالياتي در اقتصاد كشور 
پرداخته اس��ت. يكي از ويژگي ه��اي تخمين اقتصاد 
زيرزميني، مقايسه آن با اقتصاد رسمي و نشان دادن 
بزرگي و اهميت آن اس��ت. چنانچ��ه تخمين حجم 
اقتصاد زيرزميني نشان مي دهد كه اين نوع فعاليت ها 

در مقايسه با حجم اقتصاد رسمي سهم بااليي را به خود 
اختصاص مي دهند و مي تواند كل فعاليت هاي اقتصادي 
را تحت تاثير ق��رار دهد در آن ص��ورت از قلم افتادن 
بخش زيرزميني نمي تواند توجيه پذير باشد. براساس 
محاسبات حجم اقتصاد زيرزميني معادل 35 درصد 
توليد ناخالص داخلي است. بنابراين مي توان گفت در 
سال 96 با توجه به رقم توليد ناخالص داخلي بازار معادل 
هزار و 531 هزار ميليارد تومان، حجم اقتصاد زير زميني 

536 هزار ميليارد تومان به دست مي آيد.
مطابق نتايج تحقيق متوس��ط ف��رار مالياتي در ميان 
سال هاي 1360 تا 1396 معادل 35 درصد درآمدهاي 
مالياتي محاسبه شده بوده بنابراين در سال 96 با توجه 
به رقم وصولي درآمده��اي مالياتي معادل 115 هزار 
ميليارد تومان، فرار مالياتي در اين سال حدود 40 هزار 

و 500 ميليارد تومان بوده است.

    سياست هاي پيشنهادي 
حجم گسترده فرار مالياتي پيامدهاي منفي فراواني در 
پي دارد كه برخي از اين پيامدها براي تمامي اقتصادها 
و برخي نيز براي اقتصاد ايران موضوعيت دارند. كاهش 
توان رقابتي فعاالن اقتصادي در بخش رسمي، شفافيت 
اقتصادي پايين، ناكارآمدي سياست هاي دولت، ايجاد 
اختالل در خدمات عمومي دول��ت، نابرابري ثروت و 
تضعيف فرهنگ مالياتي، از جمله پيامدهاي عمومي 
گس��تردگي فرار مالياتي در يك اقتص��اد و بي ثباتي 
اقتصادي و تداوم وابستگي بودجه دولت به منابع نفتي 
نيز از مهم ترين پيامدهاي گستردگي فرار مالياتي در 
اقتصاد ايران است. كاهش فرار مالياتي موجب مي شود 
بدون تحميل بار مالياتي بر موديان، درآمدهاي مالياتي و 
به تبع آن سهم آن در منابع بودجه دولت افزايش يابد كه 

اين امر در راستاي ارتقاي عدالت مالياتي اهميت فراوان 
دارد. با توجه به علل گوناگوني كه پديده فرار مالياتي 
دارد، مي توان با اتخاذ سياست هايي با چنين مساله اي 
برخورد كرد. از جمله اينكه در كشورهاي داراي نظامي 
مالياتي پيشرفته راهكار بنيادين جهت اشراف كامل 
اطالعاتي نظام مذكور، قرار گرفتن اطالعات اقتصادي 
افراد جامعه در اختيار دستگاه ماليات ستان از طريق 
اطالعات ارسالي اشخاص ثالث همچون نظام بانكي، 
بيمه اي و ساير دستگاه ها و نهادهاي دارنده اطالعات 
مذكور اس��ت. اگر چه امكان دريافت اطالعات مذكور 
توسط س��ازمان امور مالياتي كش��ور در قالب پايگاه 
اطالع��ات هويتي، دارايي و عملك��ردي موضوع ماده 
169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 
فراهم شده است ليكن به دليل عدم همكاري مناسب 
دس��تگاه ها و نهادهاي اجرايي و حاكميتي در ارسال 
اطالعات مورد نياز س��ازمان مالياتي پايگاه اطالعاتي 
مذكور ب��ا ضعف اطالعاتي ش��ديدي مواجه اس��ت. 
حال آنكه اطالعات پاي��گاه مذكور به عنوان اطالعات 
برون سازماني سيس��تم يكپارچه اطالعاتي مالياتي 
محسوب شده و سيستم مذكور نيز پروژه كليدي و به 

نوعي ستون فقرات طرح جامع مالياتي است. 
از س��وي ديگر س��اماندهي معافيت ه��اي مالياتي و 
حذف معافيت هاي غيرضروري و كارآمدسازي ساير 
معافيت ها به وي��ژه از طريق جايگزين��ي روش هاي 
متداول اعطاي مش��وق هاي مالياتي همچون اعتبار 
ماليات��ي و اعتبار س��رمايه گذاري به ج��اي تعطيلي 
مالياتي بسيار مهم است. در اين ارتباط حذف يا كاهش 
حداكثري معافيتي هاي غيرضروري بخش كشاورزي، 
معافيت هاي ماليات بر واردات و معافيت هاي گسترده 
و عام مربوط به بخش هايي چون توليد و گردشگري بايد 

مورد بازنگري و اصالح اساسي قرار گيرد.
ش��فاف و كارآمدس��ازي هزينه هاي دولت مي تواند 
انگيزه افراد براي مش��اركت در پرداخت مالياتي و به 
عبارتي اخالق مالياتي را به ش��كل محسوس��ي ارتقا 
دهد. همچنين دول��ت مي تواند با كاهش نرخ ماليات 
بر ش��ركت ها، س��رمايه بخش خصوصي را افزايش و 
هدف رشد اقتصادي را دنبال كند. عالوه بر اين كاهش 
نرخ ماليات بر ش��ركت ها از طريق كاهش بار مالياتي 
شركت ها مي تواند انگيزه فرار مالياتي را تا حد زيادي 
كاهش ده��د. از اين رو گرچ��ه در كوتاه مدت اين امر 
كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در پي دارد، ليكن 
در بلندمدت با توجه به افزايش پايه ماليات ناش��ي از 
رشد اقتصادي و همچنين كاهش فرار مالياتي انتظار 
مي رود درآمدهاي مالياتي از دست رفته جبران شود. 
اين مهم عالوه بر آثار اش��اره ش��ده مي توان��د در ارتقا 
ش��فافيت اقتصادي نيز نقش ايفا كند. زيرا اين اصالح 
منجر به پايين تر قرار گرفتن نرخ ماليات بر اش��خاص 
حقوقي نس��بت به نرخ حداكثري ماليات بر اشخاص 
حقيقي و به تبع آن افزايش انگيزه فعاليت اقتصادي در 

قالب شركت  شود. 
همچنين ارتقا خدمات مالياتي به موديان و ارتقا عدالت 
مالياتي از طريق بهبود تشخيص و رسيدگي مالياتي و 
عالوه بر اين اصالح فرآيند دادرسي مالياتي در افزايش 
رضايتمندي موديان مالياتي و بهبود تمكين موديان و 
درنتيجه كاهش انگيزه فرار مالياتي بسيار اهميت دارد.

گروه اقتصاد كالن|
وزارت كار در گزارش��ي پژوهش��ي برخي از شاخص هاي 
كالن اقتصادي كشور را مورد بررسي قرار داده است. يكي 
از اين شاخص ها شكاف بيكاري در ميان استان ها است كه 
مطابق اين گزارش طي 8 س��ال گذشته بين 8.8 و 14.7 
درصد در نوسان بوده است. شكاف بيكاري استان ها فاصله 
ميان حدپايين و حد باالي نرخ بيكاري در ميان استان ها را 
نشان مي دهد. يكي ديگر از شاخص هاي مهم اين گزارش 
در رابطه با هزينه هاي بهداشتي و درماني خانوارهاي كشور 
است. اين گزارش نشان مي دهد كه متوسط هزينه ساالنه 
بهداشت و درمان يك خانوار در سال 96 براي مناطق شهري 
و روستايي كشور به ترتيب 17.4 و 21.1 درصد نسبت به 
سال 95 افزايش داشته است.اين درصد افزايش در سال 95 
نسبت به سال 94 براي نقاط شهري و روستايي كشور به 

ترتيب 7.9 و 6.6 درصد بوده است.

    شكاف بيكاري بين استان ها
به گزارش »تع��ادل« وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
گزارشي  برخي شاخص هاي اقتصادي كشور را مورد بررسي 
قرار داده است.اين گزارش كوشيده است زواياي كمترمورد 
توجه و از نظر اقتصادي موثر را مورد نظر پژوهش خود قرار 
دهد. يكي از اين شاخص ها شكاف بيكاري در ميان استان ها 
اس��ت كه مطابق جداول اين گزارش در برخي سال ها به 
باالي 14 درصد رسيده است. بررسي اين گزارش از شكاف 
)مطلق( نرخ بيكاري طي س��ال هاي 96-1390  نش��ان 
مي دهد كه بيش��ترين ش��كاف در بين استان هاي كشور 
مربوط به س��ال 1395 با 14.7 واحد درصد بوده است. به 
عبارت ديگر در سال مذكور نرخ بيكاري در استان كرمانشاه 
)باالترين( نزديك به سه برابر استان مركزي )پايين ترين( 
بوده اس��ت. در اين س��ال نرخ بيكاري اس��تان كرمانشاه 
22درصد و شاخص مذكور براي استان مركزي 7.3 درصد 
بوده است. كرمانشاه طي 8 سال گذشته )سال هاي 90 تا 
تابستان 97( 4 مرتبه در راس جدول بيشترين نرخ بيكاري 
در ميان استان هاي كشور قرار گرفته است. اين استان هاي 
در س��ال هاي 93 با 15.7 درصد، س��ال 95 با نرخ بيكاري 
22درصد، سال 96 با 21.6 درصد و در تابستان 97 با رقم 
16.4 درصد باالترين بيكاران كش��ور را در ميان جمعيت 
10ساله و بيشتر داشته است. بعد از كرمانشاه استان لرستان 

قرار دارد كه طي دو س��ال 91 و 92 نرخ هاي بيكاري 20 و 
17.1 درصد را تجربه كرده است. دو استان ديگر كه طي اين 
8 سال جزو باالترين نرخ هاي بيكاري محسوب  مي شوند، 
استان البرز و كهگيلويه و بويراحمد است كه اولي در سال 90 
نرخ بيكاري 19.3 درصدي و دومي در سال 94 نرخ بيكاري 
17.7 درصدي را تجربه كرده اند.   در مقابل كمترين شكاف 
در نرخ بيكاري مربوط به س��ال 1393، با 8.8 واحد درصد 
بين استان هاي كرمانش��اه و كرمان است. طي اين 8 سال 
استان هاي يزد، خراسان جنوبي، گلستان، كرمان، آذربايجان 
شرقي، مركزي، سمنان و همدان جزو دارندگان كمترين نرخ 
بيكاري بوده اند كه رقم آنها بين 6 تا 7.9 درصد بوده است. 

شكاف مطلق بيكاري در تابستان 97 به 9.9 درصد رسيده 
است كه نسبت به سال هاي گذش��ته رقم نسبتا پاييني 
محسوب مي ش��ود. البته بايد منتظر ماند و ديد ارقام كل 
سال كه از جامعيت و اعتبار بيشتري برخوردار است، به چه 
نح��و خواهد بود.  به هر روي اهميت حل معضل بيكاري و 
يافتن راهكاري براي خروج از اين بحران يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي كشور به ويژه استان ها قلمداد مي شود. هر يك 
از استان هاي كشور با توجه به شرايط مختلف ژئوپليتيكي 
)وجود جغرافياي متنوع ب��ا ويژگي هاي خاص طبيعي و 
اقليمي( و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاص خود، 

داراي پتانسيل هاي مختلفي به جهت ايجاد اشتغال است.
توزيع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادي، ساختار سني و 
جنسي جمعيت، فرهنگ كار، آموزش، مهارت و تخصص، 
استعدادها و قابليت هاي متفاوتي براي استان هاي كشور به 
همراه دارد بطوري كه برخي از استان ها به لحاظ دارا بودن 
شرايط و امكانات بهتر از جمله زيرساخت هاي اقتصادي و 
افزايش ظرفيت هاي توليدي، منابع طبيعي، جاذبه هاي 
گردشگري و... از توسعه يافتگي بيشتري نسبت به استان هاي 
ديگر برخوردار هستند. بنابراين، اين موضوع هشداري است 
براي برنامه ريزان و سياست گذاران كالن كشور تا ترتيبي 
اتخاذ شود كه اينگونه شكاف ها در مناطق مختلف كشور به 

نحوي كاهش يابند. 
روند نرخ بيكاري در سال هاي مورد بررسي نشان مي دهد 
كه نرخ مزبور در س��ال 1395، ب��ا12.4 درصد، باالترين 
ميزان و در س��ال 1392 با 10.4درصد كمترين ميزان را 
داشته است. بررسي ها نشان مي دهد در سال هاي مذكور، 
سهم اس��تان هاي داراي نرخ بيكاري باالتر از نرخ بيكاري 

مربوط به كل كش��ور، بيش��ترين ميزان را در سال 1394 
ب��ا.61 درصد و كمترين ميزان را در س��ال هاي 91 و 96 با 

39درصد داشته اند.

    هزينه هاي بهداشت و درمان خانوارها 
يكي ديگر از آمارهاي مورد بررس��ي اين گزارش شاخص 
متوسط هزينه هاي بهداشت و درمان خانوارها است. بطور 
دقيق تر هدف اين گزارش بررسي وضعيت سهم متوسط 
هزينه هاي بهداش��ت و درمان خانوارها در سبد هزينه اي 
خانوارهاي كش��ور به تفكيك ش��هري و روستايي است و 
برگرفته از نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي 
كش��ور در سال 96 بوده كه توس��ط مركز آمار ايران انجام 
گرديده است. هدف كلي طرح هزينه و درآمد، برآورد ساالنه 
ميانگين هزينه هاي كل، خ��وراك )در 10 صفت اصلي(، 
غيرخوراك )در 10 صفت اصلي( و درآمد خانوارها در سطح 
مناطق شهري و روستايي كل كشور و برآورد ساالنه  ميانگين 
هزينه هاي كل، خوراكي، غيرخوراكي و درآمد خانوارها در 
سطح نقاط شهري و روس��تايي هر يك از استان ها است، 
جامعه هدف مورد بررسي، شامل همه خانوارهاي معمولي 
ساكن و گروهي سال 96 در مناطق شهري و روستايي كشور 
به استثناي خانوارهاي معمولي غيرساكن و موسسه اي است. 
زمان آمارگيري اين طرح از اول ارديبهشت ماه 96 تا پايان 

فروردين ماه سال 97 است.
مطابق اين گزارش متوسط هزينه كل يك خانوار شهري در 
سال 96 نسبت به سال 95 به ميزان 15.7 درصد افزايش 
داشته است كه اين درصد افزايش در سال 95 نسبت به سال 
94 به ميزان 8.6 درصد بوده است.متوسط هزينه كل يك 
خانوار روستايي در سال 95 نسبت به سال 94، 13.9 درصد 
افزايش داشته   كه اين درصد افزايش در سال 94 نسبت به 

سال 93، 6.8 درصد بوده است.
همچنين بررس��ي جداول اين گزارش نشان مي دهد كه 
متوسط هزينه ساالنه بهداشت و درمان يك خانوار در سال 
96 براي مناطق شهري و روستايي كشور به ترتيب 17.4 
و 21.1 درصد نسبت به سال 95 افزايش داشته است.اين 
درصد افزايش در سال 95 نس��بت به سال 94 براي نقاط 
شهري و روستايي كش��ور به ترتيب 7.9 و 6.6 درصد بوده 
است. بدين ترتيب متوسط هزينه  ساالنه بهداشت و درمان 
يك خانوار در سال 96 نسبت به سال 95 در مقايسه با سال 

95 نسبت به سال 94 از درصد افزايش بيشتري برخوردار 
بوده است.

در س��ال 96 به ميزان 10.6 درصد از كل هزينه هاي يك 
خانوار شهري و 10.3 درصد از كل هزينه هاي يك خانوار 
روستايي مربوط به هزينه هاي سالمت بوده است. همچنين 
در اين سال حدود 14 درصد از هزينه هاي غيرخوراكي يك 
خانوار شهري و 16 درصد از هزينه هاي غيرخوراكي يك 
خانوار روستايي مربوط به هزينه هاي بهداشتي و درماني 
خانوارها است. مطابق اين آمارها بطور متوسط در سال 96 
سهم هزينه  بهداشت و درمان از كل هزينه هاي خانوارهاي 
ش��هري 10.59 درصد است كه در اين ميان 7.19 درصد 
مربوط به هزينه هاي بهداش��تي ودرماني و 3.40 درصد 
مربوط به هزينه هاي بيمه ه��اي اجتماعي و درماني بوده 
است، 89.41 درصد از هزينه هاي خانوارهاي شهري مربوط 
به ساير هزينه هاي خانوار شهري مربوط به ساير هزينه ها بوده 
است. در روستاها هم بطور متوسط در سال 96، سهم هزينه 
بهداشت و درمان از كل هزينه هاي آنها 10.29 درصد است 
كه در اين ميان 7.63 درصد مربوط به هزينه هاي بهداشتي 
و درمان��ي و 2.66درصد مربوط ب��ه هزينه هاي بيمه هاي 
اجتماعي و درماني بوده است، 89.7 درصد از هزينه هاي 

خانوارهاي روستايي مربوط به ساير هزينه ها بوده است.

    هزينه سالمت اغنيا 12 برابر فقراست
اين گزارش در ادامه به متوس��ط انواع هزينه هاي س��االنه 
خانوارها برحسب دهك هاي هزينه اي خانوارها پرداخته 
است. بر اساس جدول اين گزارش متوسط هزينه بهداشت 
و درمان خانوارهاي شهري كه در دهك دهم هزينه اي قرار 

دارند، حدود 12 برابر خانوارهايي اس��ت كه در دهك اول 
هزينه اي قرار دارند.درحالي كه متوس��ط هزينه بهداشت 
و درمان س��االنه در دهك اول 826 هزار تومان است، اين 
رقم براي دهك دهم 9 ميليون و 994 هزار تومان محاسبه 
شده اس��ت. بدين معني كه شكاف متوسط هزينه ها بين 
دهك هاي باال و پايين كش��ور 9 ميليون 121 هزار تومان 
است. متوسط هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي روستايي 
هم ك��ه در دهك دهم هزينه اي قرار دارند، حدود 18 برابر 
خانوارهايي اس��ت كه در دهك اول هزين��ه اي قرار دارند.

خانوارهاي دهك اول روستاها 329 هزارتومان به صورت 
س��االنه براي س��المت و درمان خود هزينه كرده اند و در 
مقابل اين مبلغ ب��راي خانوارهاي دهك دهم 5 ميليون و 

984 هزار تومان است.

    هزينه درماني استان ها
به طور متوسط بيشترين سهم هزينه بيمه هاي اجتماعي و 
درماني نسبت به هزينه كل در يك خانوار شهري در سال 96 
به ترتيب مربوط به استان هاي قزوين 4.97 درصد، گلستان 
4.77 درصد و مازندران4.63 درصد بوده و كمترين سهم 
آن مربوط به استا نهاي كهگيلويه و بويراحمد 2.26درصد، 

تهران 2.61 درصد و بوشهر 2.63 درصد بوده است.
، بطور متوسط بيشترين سهم هزينه هاي بهداشتي و درماني 
نس��بت به هزينه كل در يك خانوار شهري در سال 96 به 
ترتيب مربوط به استان هاي خوزستان 10.28 درصد، قم 
9.85درصد و هرمزگان 9.70درصد بوده و كمترين سهم 
آن مربوط به استان هاي بوش��هر 3.39 درصد، كردستان 

4.11درصد و خراسان جنوبي 4.17درصد بوده است.
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دستاوردهاي پيمان اوراسيا 
براي توليد و تجارت ايران

مهدي ميراش��رفي در بازدي��د از منطقه آزاد 
انزل��ي، ب��ا ابراز خرس��ندي نس��بت به جذب 
س��رمايه گذار در امور بندري و سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در منطق��ه آزاد انزلي، اظهار 
كرد: تعدادي از پست اسكله هاي بندر كاسپين 
اين منطقه با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
براي اولين بار در بنادر كش��ور ايجاد و در حال 
بهره برداري است؛ اين مس��اله سبب افزايش 
ظرفيت بنادر با كمك بخش خصوصي شده كه 

نويد بسيار خوبي براي كشور است.
رييس كل گم��رك ايران با اش��اره به اهميت 
پيوستن ايران به پيمان گمركي اوراسيا، افزود: 
اولوي��ت ما در بحث درياي خزر و نگاه كش��ور 
به تجارت، نگاه به كش��ورهاي همسايه است 
و اورآس��يا پيماني صد درصد گمركي اس��ت 
كه به كش��ورهاي عضو ام��كان مي دهد بدون 
پرداخت حقوق عوارض همچون كشوري واحد 
كاالهايش��ان را با هم مبادل��ه كنند؛ عضويت 
ايران در اين پيمان مي تواند شرايط منحصر به 
فردي را براي توليد و تجارت كشور فراهم كند 
و منطقه آزاد انزلي و بندر كاسپين با دارا بودن 
زيرساخت هاي مناسب مي تواند در اين پيمان 

نقش كليدي ايفا كند.
وي خاطرنشان كرد: گمرك جمهوري اسالمي 
ايران همه امكانات خود را بس��يج خواهد كرد 
تا بتواند از همه ظرفيت اين پيمان و نيز بخش 
خصوصي ك��ه در اين مناطق وجود دارند يا در 

آينده ايجاد مي شوند استفاده كند.
مع��اون وزير اقتص��اد بندر كاس��پين را يكي 
از بهترين بن��ادر درياي خزر عن��وان و ضمن 
تاكيد بر اينك��ه از مواهب اين بن��در عالوه بر 
اس��تان گيالن، كشور مي تواند بهره مند شود، 
اظهار داش��ت: در ش��رايط كنوني كش��ور كه 
س��رمايه گذاري بخش خصوص��ي با مضايقي 
كه بخ��ش دولتي در بحث س��رمايه گذاري با 
آن مواجه اس��ت، رو به رو نيست، توجه به اين 
مهم در اين منطقه مي تواند س��رعت بيشتري 
به توسعه بندر كاسپين ببخش��د، تا اين بندر 
نقش توسعه اي اس��تاني، ملي و حتي فراملي 
ايف��ا كند و با تحقق طرح ي��ك كمربند – يك 
راه، در راستاي احياي جاده ابريشم كه از سوي 
چيني ها در حال پيگيري است و اتصال كريدور 
شمال – جنوب نقش فرا ملي منطقه آزاد انزلي 
برجسته مي شود و اين امر موجب رشد و ايجاد 

اشتغال در سطح استان خواهد شد.
مير اش��رفي مناط��ق آزاد را مناطق پردازش 
صادرات عنوان كرد و افزود: خوشبختانه طي 
بازدي��دي ك��ه از منطقه آزاد انزلي داش��تيم، 
شاهديم كه منطقه آزاد انزلي در راستاي اجراي 
اي��ن تعاري��ف و كاركرده��اي بين المللي گام 
برمي دارد و به آن نزديك مي ش��ود كه با توجه 
به شرايط فعلي كشور، همسو شدن اين مناطق 

با اين تعاريف مسرت بخش است.
وي اف��زود: با توجه به اينكه مناطق آزاد جهت 
ج��ذب س��رمايه گذار ايجاد ش��ده اند و خارج 
از قلم��رو گمركي هس��تند، گم��رك در اين 
مناطق بيشترين تس��هيالت را ارايه مي دهد 
و قواني��ن مزاحم نيز در اينج��ا جريان ندارد و 
در راستاي تس��هيل تجارت نيز، واردات مواد 
اوليه، واردات كاال و صادرات كاالهاي توليدي 
منطقه مش��مول تخفيف ارزش افزوده است و 
اين مناطق محلي مناسب براي واردات كاالها 

به كشور هستند.

شروط ثبت سفارش بدون 
انتقال ارز مواد اوليه اعالم شد

گم��رك اي��ران در اطالعي��ه اي موض��وع 
پيش شرط هاي »ثبت سفارش بدون انتقال ارز 
مواد اوليه و ملزومات ضروري خطوط توليد« 

را اعالم كرد.
در اين اطالعيه آمده است: به اطالع بازرگانان 
محترم مي رس��اند پيرو تصويب نامه ش��ماره 
141735/ ت 56167 ه مورخ 1397/10/25 
هيات محترم وزيران، امكان ثبت س��فارش و 
واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات ضروري 
خطوط توليد »به صورت بدون انتقال ارز« و تا 
س��قف معادل 300 ميليون دالر، براي تمامي 
بازرگانان تا پايان سال 1398، در سامانه جامع 

تجارت فراهم شده است.
متقاضيان اس��تفاده از بند فوق الزم است در 
هنگام ثبت پرونده جديد يا ويرايش پرونده هاي 
قبلي، در سربرگ اطالعات مالي و بانكي، نوع 
عملي��ات ارزي را »بدون انتق��ال ارز« و روش 
تأمين ارز را »از محل بند 9 ماده 38 آيين نامه 
اجرايي مق��ررات صادرات و واردات- مرتبط با 
واردات مواد اوليه، قطعات و ملزومات ضروري 

خطوط توليد« انتخاب كنند.
ضمن��ًا ن��وع ارز انتخ��اب ش��ده در اين پيش 

فاكتورها، بايد حتمًا »يورو« باشد.
اس��تفاده از بند ف��وق براي هر ب��ازرگان، تنها 
يك بار و ب��راي يك پرونده و حداكثر به ميزان 
30هزار دالر، امكان پذير است. استفاده از بند 
مذكور تا پايان سال 1398 و براي تعرفه هاي 
پيوست ش��ده مجاز بوده و بررسي درخواست 
مجوز ارزي پرونده هاي از مح��ل بند مذكور، 
بر عه��ده س��ازمان صنعت ، مع��دن و تجارت 

استان ها است.
شايان توجه اس��ت در صورت ثبت سفارش از 
محل بند مذك��ور، بازرگانان بايد قبل از اظهار 
كاال در گمرك، اطالعات منشأ ارز را در سامانه 
جامع تج��ارت ثبت كرده و كد س��اتا دريافت 
نماين��د، در غير اين ص��ورت، امكان ترخيص 

محموله از گمركات وجود نخواهد داشت.
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»تعادل«ازتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

تعطيالتباثباتبازارارزبهپايانرسيد

دو عالمت دالر به بازار در 2 هفته نخست سال 98 

مرحلهدومادغام۵بانكدرسپهآغارشدتداوماعتبارچكهايپشتنويسيشدهعادي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز شنبه 17 فروردين 98 بازار ارز و طال طبق روال چند 
هفته گذشته فعاليت خود را با ثبات نسبي در نرخ ها ادامه 
داد و نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا براي دالر 13200 
و براي يورو 15200 تومان اعالم شد. همچنين سامانه 
س��نا ميانگين نرخ ارز براي روز پنج شنبه 15 فروردين 
97 را براي دالر 13279، يورو 15205، پوند 17479، 
دره��م 3682، لير تركيه 2547 و ي��وآن 2150 تومان 

اعالم كرده است. 
به گ��زارش »تعادل«، صرافي هاي مج��از بانك نيز نرخ 
ف��روش دالر را 13200 و ي��ورو را 15200 تومان اعالم 
كردند و نرخ خري��د دالر را 13100 و نرخ خريد يورو را 
15100 تومان ثبت كرده اند. نرخ دالر نقدي نيز در بازار 

به 13480 تومان داد و ستد شد. 
براين اس��اس با اعالم نرخ اون��س جهاني طال به قيمت 
1292 دالر، قيمت هر گرم طال 18 عيار 432 هزار، مظنه 
مثقال 17 عيار 1 ميليون 872 هزار، سكه گرمي 880، 
ربع س��كه 1 ميليون و 680 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 
600 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 735 هزار تومان 
داد و ستد شد. در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ 
47 ارز را اعالم كرد كه براساس آن نرخ 7 ارز نسبت به روز 
پنج شنبه افزايش و قيمت 28 واحد پولي ديگر از جمله 
يورو و پوند كاهش يافت. نرخ دالر و 11 ارز ديگرنيز ثابت 
بود.هر دالر امريكا براي روز ش��نبه 17 فروردين ماه 98 
بدون تغيير نسبت به پنج ش��نبه گذشته 42 هزار ريال 
قيمت خورد. هر پوند انگليس با 563 ريال كاهش نسبت 
به روز پنج شنبه 54 هزار و 761 ريال و هر يورو نيز با 85 
ريال افت در مدت مشابه به قيمت 47 هزار و 131 ريال 

ارزش گذاري شد.

   دو سيگنال فني دالر به بازار 
در تعطيالت نوروزي

به عقي��ده فعاالن بازار ارز، دالر در ابتداي س��ال 98، دو 
سيگنال فني به معامله گران ارزي داد؛ از يكسو در برابر 
نزول به زير مرز 13 هزار توماني مقاومت كرد و از سوي 
ديگر توان عبور از سطح 13 هزار و 500 توماني را از خود 

نشان نداد.
بطور كلي بازار ارز در ابتداي سال 98 روند افزايشي داشت، 
ولي از اواسط تعطيالت قيمت دالر با ثبات بيشتري روبرو 
شد. با اين حال، آنچه در تعطيالت 98 تفاوت عمده اي با 

سال هاي گذشته داشت، رفتار بازارساز ارزي بود.
به گفته فعاالن، بازارس��از ارزي پس از آنكه در روزهاي 
ابتدايي سال جديد بر حفظ كانال 12 هزار توماني تاكيد 
داشت، از روز 8 فروردين سياست فعاالنه تري را در بازار 
در پيش گرفت و همين عامل موجب ش��د كه آربيتراژ 
قيمتي بين بازار آزاد و صرافي هاي بانكي كاهش پيدا كند.

در هشتمين روز فروردين ماه، به گفته فعاالن، بازارساز 
در ابتداي روز قيمت دالر بر تابلوي صرافي هاي بانكي را 
تا عدد 13 هزار و 350 تومان باال كشيد كه تنها اختالفي 

50 توماني با قيمت بازار آزاد داشت

    تعطيالت با ثبات بازار ارز به پايان رسيد
قيمت خري��د و فروش ارز در بانك و صرافي نس��بت به 
روزهاي گذشته تغيير چنداني نداشته و ثبات در بازار ارز 

در سال 98 حاكم شده است.
بانك ها از سال گذشته مجاز به خريد ارز از مردم شدند كه 
در ابتدا قيمت خريد ارز از سوي بانك ها بسيار پايين تر از 
بازار آزاد بود، اما به تدريج با سياست هاي بانك مركزي 
قيمت خريد ارز در بانك ه��ا افزايش يافت و به بازار آزاد 
نزديك شد.در همين راستا، بانك ها روز 17 فروردين هر 
دالر امريكا را 12 هزار و 819 تومان و هر يورو را 14 هزار 
و 384 تومان از مردم مي خرند كه نسبت به روزهاي پاياني 
سال تغيير چنداني نداشته است.همچنين بانك ها هر 
پوند انگليس را 16 هزار و 729 تومان خريداري مي كنند. 
همچنين ش��عب ارزي بانك هاي عامل ارز مس��افرتي 

مي توانند در صورت تكميل بودن مدارك مس��افران، تا 
500 يورو براي كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و 
تا سقف 1000 يورو براي ساير كشورها پرداخت كنند 
كه قيمت اين ارز امروز 15 هزار و 107 تومان است كه با 
احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك عامل به حدود 15 

هزار و 400 تومان مي رسد.
از سوي ديگر صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت ارز را 
نسبت به روزهاي گذشته تغييري نداده اند و قيمت خريد 
هر دالر امريكا را 13 هزار و 100 تومان و قيمت فروش آن 
را 13 هزار و 200 تومان اعالم كرده اند.همچنين قيمت 
خريد هر يورو در اين صرافي ها 15 هزار و 100 تومان و 
قيمت فروش آن 15 هزار و 200 تومان اعالم شده است.

    داليل نوسان هاي ارزي 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با 
بيان اينكه نوسان ارزي وجه اقتصادي ندارد، گفت: عدم 
واريز ارز حاصل از صادرات به سامانه نيمايي مي تواند در 

نوسان ارزي موثر باشد.
عزت اهلل يوس��فيان مال در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به 
داليل نوسان ارزي در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر 

نوسان هاي ارزي وجه اقتصادي ندارد.
نماينده مردم آمل و الريجان در مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه عدم واريز ارز حاصل از صادرات به س��امانه 
نيماي��ي مي تواند در نوس��ان ارزي موثر باش��د، افزود: 
نرخ گذاري ارز در كوچه و ب��ازار نيز يكي ديگر از عوامل 

دخيل در نوسان ارزي است.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نرخ ارز از شاخص هاي 
سياسي تبعيت مي كند، تصريح كرد: تا زماني كه نوسان 
ارزي از شاخص هاي اقتصادي پيروي نكرده و طبق آن 

رشد را تجربه نكند نبايد نگران آن شد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه اقتصادي 
بودن عامل نوسان ارزي يعني كاهش پشتوانه ارزي كشور 
كه تبعات آن بسيار است، گفت: ايجاد خدشه در گردش 
اقتصادي بازار نيز از عواملي است كه مي تواند به نگراني ها 
در حوزه نوسان ارزي دامن بزند.يوسفيان مال با تاكيد بر 
اينكه اگر نوسان ارزي با وجه اقتصادي افزايش يابد كاهش 
آن به اين راحتي ها نخواهد بود، افزود: در حال حاضر با 
توجه به اين مهم ام��كان كاهش نرخ ارز وجود دارد.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در حال حاضر 
نرخ ارز واقعي نيست، تصريح كرد: كاهش نرخ ارز دور از 

ذهن نبوده و قابليت تحقق دارد.
 اين عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه توفيق دولت در كسب 
اعتماد مردم مي تواند در ساماندهي بازار ارز موفق باشد، 
گفت: برنامه هاي مناسبي براي اين موضوع در نظر گرفته 

شده و اميد است به زودي بهبود حاصل شود.

   مهم ترين پيش شرط آرامش در بازار طال 
از س��وي ديگر، ابراهيم آيت محمد ولي رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران با ابراز اميدواري از اينكه در سال 98 
بازار طال نسبت به سال گذشته بهبود يابد و شرايط سال 
گذشته در بازار تكرار نشود، گفت: 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 سال 97 اجرايي شد، تداوم بايد، مي توان 

به آينده اميدوار بود.
برخي كارشناسان با اشاره به رشد آمار اشتغال و نوسان 
نرخ بهره در امريكا و تقويت يا تضعيف ارزش برابري دالر 
معتقدند كه نرخ اونس جهاني طال در ماه هاي اخير نوسان 
داشته و روي قيمت طال موثر بوده است كه دليل عمده آن 
رشد نرخ بهره در امريكا و تقويت ارزش دالر تحت تاثير 

آمار اشتغال اين كشور بوده است
همچنين گمانه زني براي كاهش نرخ بهره از سوي فدرال 
رزرو امريكا در اوايل سال 2020 ميالدي افزايش يافته و 
رويترز گزارش داده كه انتشار آمار دولت اياالت متحده 

حاكي است كه اش��تغالزايي ماهانه در ماه مارس قوت 
گرفت؛ اما افزايش دستمزدها روند كندي داشته كه اين 
امر باعث ش��د تا گمانه زني تجار براي كاهش نرخ بهره 
امريكا در سال 2020 ميالدي افزايش پيدا كند.بر همين 
اساس، قرار دادهاي انجام شده در امريكا به سياست نرخ 
بهره فدرال رزرو گره خورد و شانس كاهش نرخ بهره تا 
پايان سال جاري ميالدي از سوي فدرال رزرو كمتر از 50 
درصد متصور مي شود و كاهش نرخ بهره در اوايل سال 

2020 ميالدي كمي بيش از 50 درصد است.

    طال و جواهر از فضاي مجازي نخريد
همچنين رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر نيز 
از هموطنان درخواس��ت كرد كه تحت هيچ ش��رايطي 
نسبت به خريد سكه و طال از سايت ها و پيج هاي دنياي 
مجازي اقدام نكنند.وي افزود: متاسفانه هنوز قوانين و 
مقررات مربوط به مشاغل دنياي مجازي تدوين نشده 
و تا انجام اين مس��اله از مردم تقاضا داريم كه از خريد و 
فروش سكه و طال در دنياي مجازي بپرهيزند. همچنين 
خريد و فروش هرگونه طالي دست دوم غيرقانوني است 
و يكي از ممنوعيت هاي اتحاديه براي اعضا محس��وب 
مي شود. طالي دس��ت دوم به هيچ عنوان قابل رديابي 
و كنترل نيست و ممكن است طالهاي دست دوم فاقد 
اس��تانداردهاي و كيفيت الزم باشند و عيار آنها ممكن 

است با واقعيت منطبق نباشد.

    تغييرات ۱۱ ماهه نرخ ارز و سكه
قيمت هر دالر امريكا در بازار طي 11 ماهه سال 97 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن 164.9 درصد و قيمت هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد نيز به 

ترتيب 157.6 تا 164.9 درصد رشد داشته اند.
مقايسه خالصه وضعيت قيمت در بازارهاي مختلف طي 
11 ماهه نخست س��ال هاي 96 و 97 نشان مي دهد كه 
ميانگين نرخ س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم كه يك 
ميلي��ون و 270 هزار تومان در 11 ماه��ه 96 بوده به 3 
ميليون و 270 هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته 

رسيده كه رشدي 157.6 درصدي داشته است.
اين مقايسه براي ميانگين نرخ سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در مدت زمان مش��ابه نيز حاكي از رشد 164.9 
درصدي اس��ت. براين اساس در حالي كه در يازده ماهه 
96 قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد يك 

ميليون و 300 هزار تومان بوده، ميانگين قيمت اين سكه 
در يازده ماهه سال گذشته به 3 ميليون و 450 هزار تومان 
افزايش يافته است.ميانگين نرخ هر دالر امريكا در بازار 
آزاد شهر تهران در يازده ماهه سال 96، معادل 3 هزار و 
994 تومان بوده كه براي يازده ماهه سال گذشته به 10 
هزار و 545 تومان رسيده است. براين اساس قيمت هر 
دالر امريكا 164 درصد در 11 ماهه س��ال 97 نسبت به 

سال قبل از آن رشد داشته است.
اما اين ميانگين براي نرخ يورو در بازار آزاد شهر تهران در 
مدت زمان مشابه رشدي 160 درصدي را نشان مي دهد. 
براين اساس ميانگين قيمت هر يورو در يازده ماهه سال 
96 برابر با 4 هزار و 734 تومان بوده كه در يازده ماهه سال 

گذشته به 12 هزار و 306 تومان رسيده است.

    صع�ود دالر جهاني به كم�ك وضعيت بازار 
كار امريكا

از سوي ديگر،  ارزش دالر در برابر اكثر همتايان مهم خود 
در سطح جهان افزايش يافت.

به گزارش رويترز، پس از آنكه مش��خص ش��د اقتصاد 
امريكا با اش��تغال زايي براي 196 هزار نفر در ماه مارس 
فراتر از حد انتظار كارشناسان عمل كرده است، تمايل 
معامله گران به خريد دالر باعث شد تا اين اسكناس سبز 
در مسير صعودي قرار گيرد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 
0.1 درصد افزايش به 97.402 واحد رسيد.اكنون توجه 
معامله گران معطوف به اظهارنظر مقامات بانك مركزي 
امريكا در خصوص نرخ بهره خواهد بود تا مشخص شود 
آيا اين بانك در تغيير مسير نرخ بهره مصمم است يا خير.

مذاك��رات تجاري بين چين و امريكا ك��ه هم اكنون در 
واشنگتن پيگيري مي شود مي تواند يكي ديگر از عوامل 
موثر تعيين كننده مسير بازار ارز در طي اين هفته باشد. 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا گفته است دو كشور 
تا حدي به توافق نزديك هستند كه امكان امضاي توافق 

جديد تجاري بين آنها در چهار هفته آتي وجود دارد.
يوان چين تنها ارز مهم��ي در معامالت امروز بود كه در 
برابر دالر روندي افزايش��ي داش��ت و ارزش آن با 0.07 
درصد افزايش همراه شد تا هر دالر به ازاي 6.7112 يوان 
مبادله شود. از طرف ديگر تداوم سردرگمي اتحاديه اروپا 
و انگليس بر سر چگونگي خروج انگليس از اين اتحاديه 
باعث ش��د تا بار ديگر هم يورو و هم پون��د در برابر دالر 

عقب نش��يني كنند. هر پوند به ازاي 1.3043 دالر و هر 
يورو به ازاي 1.1220 دالر معامله شدند. ترزا مي، نخست 
وزير انگليس با ارسال نامه اي به اتحاديه اروپا درخواست 
كرده است تاريخ خروج انگليس از اين اتحاديه براي سه 
ماه ديگر به تعويق بيافتد. در برابر ارزهاي آسيايي، هر دالر 
به ترتيب با 0.06 درصد و 0.007 درصد افزايش در برابر 
ين و دالر اس��تراليا به ازاي 111.73 ين و 1.4088 دالر 

استراليا مبادله شد.

    عقب نشيني يورو در برابر همتايان جهاني
به خاطر ايتاليا

همچنين پ��س از آنكه ايتاليا پيش بيني خود از رش��د 
اقتص��ادي را كاه��ش داد، ارزش يورو در برابر بيش��تر 

همتايانش كاهش يافت.
به گزارش رويترز، همزمان با تشديد بحران بدهي ايتاليا و 
وارد شدن اقتصاد اين كشور به ركود، اختالف بين رهبران 
حوزه يورو بر سر كمك مالي به اين كشور افزايش يافته 
اس��ت. رم پيش بيني خود از رشد اقتصادي ايتاليا را در 
سال 2019 از 0.4 درصد به 0.3 درصد كاهش داده است 
كه يكي از پايين ترين سطوح رشد در بين اعضاي منطقه 

يورو محسوب مي شود.
فواد رزاق زاده، تحليلگر بازار ارز در “ فاركس دات كام “ 
گفت: با توجه به اخبار منفي مربوط به ايتاليا انتظار مي رود 
در كوتاه مدت يورو ش��انس چنداني براي درخشش در 
برابر دالر نداشته باشد.به جز ايتاليا، يورو متحمل فشار 
ديگري از جانب آلمان نيز شده است. كاهش فعاليت هاي 
كارخانج��ات آلماني كه بزرگ ترين اقتصاد قاره س��بز 
محسوب مي شود س��رمايه گذاران را نگران كرده است 

اوضاع منطقه يورو بيش از پيش وخيم شود.
بانك مركزي اروپا در برنامه س��ال 2019 ميالدي، نرخ 
يورو را در محدود 1.12 تا 1.16 دالر هدف گذاري كرده 
است. يورو كه در شش دور از هشت دور معامالت اخير 
در برابر دالر كاهش��ي بوده است در معامالت روز جمعه 
به ازاي 1.1211 دالر معامله ش��د.در برابر ساير ارزهاي 
مهم، هر يورو به ازاي 77.4309 روپيه هند، 1.5786 دالر 
اس��تراليا، 1.4978 دالر كانادا، 1.5186 دالر سنگاپور، 
1.1208 فران��ك س��ويس، 4.5746 رينگ��ت مالزي، 
125.0409 ين ژاپن و 7.5305 يوان چين مبادله شد. 
همچنين تابلوي صرافي ها عدد 1.1696 يورو را به ازاي 

هر پوند نشان دادند.

گروه بانك و بيمه |
چك هاي عادي در سال 98 همچنان قابل ظهرنويسي 

فيزيكي و انتقال به اشخاص ديگر است.
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بان��ك مركزي اع��الم كرد: 
متاسفانه برخي منابع خبري به اشتباه با اعالم خبري 
ناصحيح چنين اع��الم كرده اند ك��ه طبق تصويب 
شوراي عالي اقتصاد و پول كشور از صبح امروز همه 
چك هاي پشت نويسي ش��ده از درجه اعتبار ساقط 
است! و هرگونه چك تنها بايد به نام فرد صادر و نقد 
ش��ود! چك هاي در وجه حامل يا تغيير نام در وجه 

كاغذ باطله اي بيشتر نيست.
بانك مركزي ضم��ن تكذيب اين خبر اعالم مي كند 
كه اين بخشنامه بانك مركزي صرفا شامل ممنوعيت 
ظهرنويس��ي چك هاي تضميني اس��ت و چك هاي 
عادي در سال 98 كماكان قابل ظهرنويسي فيزيكي 

و انتقال به اشخاص ديگر است.
بر اساس تبصره يك ماده 21 مكرر قانون چك، ظهر 
نويسي چك هاي فيزيكي عادي تا 29 آذر سال 1399 
مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چك هاي صادره 
بر اس��اس قانون جديد، صرفا ظهرنويس��ي فيزيكي 
ممنوع است.چك هاي پش��ت نويسي شده از امروز 

اعتبار ندارند
يكي از سياست هايي كه بانك مركزي براي كنترل 
ب��ازار ارز و نقدينگ��ي اجرا ك��رد و ب��ه گفته برخي 
كارشناس��ان تا 8 ه��زار ميليارد توم��ان در گردش 
نقدينگي در بازار اثر گذاش��ته، ممنوع شدن گردش 
چك هاي تضميني مبلغ دار به صورت پشت نويسي 

و دست به دست شدن در بازار بوده است كه با اجراي 
اين سياس��ت و كاهش س��قف مبلغ انتقال كارت به 
كارت و تراكنش هاي بانكي، توانست تاحدودي روي 

نوسان قيمت ها در بازار اثرگذار باشد. 
به گفته فع��االن ب��ازار ارز و طال، چك هاي پش��ت 
نويسي ش��ده تضميني از روز ش��نبه 17 فروردين 
98 از درجه اعتبار ساقط اس��ت و ديگر هيچ ارزش 
 بانكي ندارد. هر گونه چك تنها بايد به نام فرد صادر 

و نقد شود. 
اما برخي فعاالن بازار به اشتباه اعالم كرده بودند كه 
چك هاي در وجه حامل يا تغيي��ر نام در وجه كاغذ 
باطله اي بيش��تر نيست.اين بخش��نامه شامل كليه 
چك هاي اشخاص، چك هاي تضميني و چك هاي 
بانكي است. از تحويل هرگونه چك در وجه فرد ديگر 
يا در وجه حام��ل خودداري كرده و چك هاي معتبر 

تنها در وجه فرد ذي نفع صحيح است.
ام��ا با توضيح بانك مركزي مش��خص ش��د كه تنها 

چك هاي تضمين شده قابل پشت نويسي نيست. 

ادغام 5 بانك وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه 
با فروش س��هام بانك ه��ا از 18 فروردين وارد مرحله 

دوم شد.
به گزارش ايِبنا، ادغام بانك هاي وابس��ته به نيروهاي 
مسلح كه از روز 11 اسفندماه سال گذشته بطور رسمي 
اعالم شد، با آغاز فروش سهام اين بانك ها وارد مرحله 

اجرايي مي شود.
بدين ترتيب از 29 ارديبهشت سال جاري پس از پايان 
فرآيند فروش سهام، درعمل ادغام پنج بانك وابسته 
به نيروهاي مس��لح ش��امل انصار؛ قوامين، موسسه 
كوثر، مهراقتص��اد و حكمت ايرانيان در بانك س��په 
انجام مي ش��ود.طبق اطالعيه هاي جداگانه اي كه از 
سوي چهاربانك و موسسه منتشر شده است، فروش 
س��هام اين بانك ها از دهه دوم فروردي��ن ماه 1398 
كليد مي خورد.بدين ترتيب واگذاري سهام بانك هاي 
انصار، قوامين، موسسه اعتباري كوثر و مهر اقتصاد از 
18 فروردين ماه 98 آغاز مي شود و اشخاص حقيقي و 
حقوقي غيروابسته به نيروهاي مسلح مي توانند نسبت 

به واگذاري سهام خود اقدام كنند.
 شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره شرايط انتقال سهام بانك هاي ادغامي بر اساس 
مجوز ش��وراي عالي بورس با بيان اينكه، انتقال سهام 
افرادي كه سهامدار بانك هاي ادغام شده در بانك سپه 
هستند با مجوز شوراي عالي بورس براي نقل و انتقال 
خارج از ساعت دريافت ش��ده است، گفت: اين سهام 
با حداكثر قيمت اس��مي يا قيمت قبل از بسته شدن 
منتقل مي شود و تصميم گيري به نفع سهامداران است.

وي اظهار داش��ت: هر شخصي كه تمايل داشته باشد 
سهم خود را مي تواند به نهادهاي داراي مجوز منتقل 
كند.رييس س��ازمان بورس با بي��ان اينكه فرم هايي 
ب��راي اين نق��ل و انتقال ها طراحي كرده اي��م، افزود: 
اين فرم ها در اختيار س��هامداران قرار مي گيرد و آنان 
با اختيارات خودش��ان مي توانند سهام خود را واگذار 
كنند و اگر تمايل نداش��ته باش��ند باي��د منتظر كار 
كارشناسي دادگستري باشند كه در خصوص سود و 
زيان اين بانك ها بررس��ي هاي الزم را انجام مي دهد و 
تصميم گيري مي كند و هر حقوقي كه به اين افراد تعلق 

بگيرد به آنها ارايه مي شود.
محمدي گفت: اگر افرادي ش��كايت داش��ته باشند 
قوه قضاييه ش��عبه اي را انتخاب مي كند كه اين افراد 

مي توانند براي شكايات خود به آن مراجعه كنند.
بر اس��اس اطالعيه چهار بانك و موسسه اعتباري، از 
روز يكش��نبه 18 فروردين ماه س��ال 98 به مدت 30 
روز كاري تا روز يكشنبه 29 ارديبهشت ماه 98 امكان 
استفاده از شرايط خريد سهام فراهم است البته قيمت 
سهام قابل خريد براي 4 بانك و موسسه متفاوت است.
قيمت خريد سهام براي سهامداران حقيقي هر سهم 

هزار ريال »معادل ارزش اسمي« است.
قيمت خريد سهام اش��خاص حقوقي هر سهم 788 
ريال »معادل ارزش اسمي« است.نوع سفارش از نظر 
اعتبار زماني سفارش بدون محدوديت زماني است كه 
سهام  فوق توسط شركت توسعه فناوري و تجارت با كد 
معامالتي شرك 15111 »به عنوان متولي تعيين شده 

از سوي نهادهاي ناظر« خريداري مي شود. 

قيمت خريد س��هام متعلق به سهامداران حقيقي به 
ارزش تابلو »در زمان توقف نماد« يا ارزش اس��مي هر 
كدام باالتر باش��د، خواهد بود.همچنين براي قيمت 
خريد سهام اشخاص حقوقي غيروابسته به نيروهاي 
مس��لح به ارزش تابل��و »در زمان توقف نم��اد« اقدام 
مي شود.در همين حال، قرار است شركت نگين ساحل 
رويال شركت زيرمجموعه بانك مهر اقتصاد اين سهام 

را خريداري كند.
افزون ب��ر اين، اين بانك نيز اعالم كرده در صورتي كه 
سهامداران در مهلت تعيين شده نسبت به ارايه دستور 
فروش اقدام نكنند، مي توانند ت��ا زمان ارزش گذاري 
سهام آن توسط كارشناسان رس��مي و كشف ارزش 
ذاتي سهام صبر كنند؛ پس از اعالم مبلغ كشف شده 
به ترتيبي كه در آينده اعالم مي شود نسبت به فروش 

سهام خود مبادرت كنند.
قيمت خريد س��هام ب��راي س��هامداران حقيقي هر 
س��هم هزار ريال اس��ت. قيمت خريد سهام اشخاص 
حقوقي غير وابس��ته به نيروهاي مسلح به ارزش تابلو 
»در زمان توق��ف نماد« خواهد بود. نوع س��فارش از 
نظر اعتبار زماني س��فارش ب��دون محدوديت زماني 
است. س��هام  فوق توسط شركت عصر تجارت اقتصاد 
 )سهامي خاص( »شركت زيرمجموعه اين موسسه« 

خريداري مي شود.
قيمت خريد سهام اشخاص، هر س��هم 2,086 ريال 
است. نوع سفارش از نظر اعتبار زماني، سفارش بدون 
محدوديت زماني اس��ت. س��هام فوق توسط شركت 

ايرانيان اطلس خريداري مي شود.
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كمك هاي بانك ملت به 
سيل زدگان؛ اين بار در لرستان

بان��ك ملت با ارس��ال محموله اي ش��امل اقالم 
ضروري خوراكي و بهداش��تي، اين ب��ار به ياري 
س��يل زدگان لرس��تاني رفت. به گزارش روابط 
عمومي بانك ملت، كاميونت ه��اي اعزامي اين 
بانك به لرستان حامل انواع مواد غذايي، پوشاك، 
آب آشاميدني و .. با همكاري كاركنان اين بانك در 
لرستان به پلدختر ارسال شد تا با كمك نيروهاي 
امدادي بين مردم آسيب ديده از سيل توزيع شود.

اين كمك ها با دستور دكتر بيگدلي مديرعامل 
بانك ملت تهيه و ارسال شده كه براساس اعالم 
مقامات محلي موجب خوشحالي مردم منطقه 
نيز شده اس��ت. بانك ملت پيش از اين هم چند 
محموله اقالم غذايي و بهداشتي براي كمك به 
سيل زدگان در گلستان )آق قال( ارسال كرده بود

افزايش حمايت  بانك پاسارگاد 
از واحدهاي توليدي 

بانك پاسارگاد، با حمايت از توليدكنندگان، در 
راستاي تحقق رونق توليدات كشور و خودكفايي 
صنعت، اعطاي تسهيالت ارزان قيمت را افزايش 
مي دهد.  به گزارش روابط  عمومي بانك پاسارگاد، 
در راس��تاي حماي��ت از توليدكنن��دگان، در 
س��ال 1397 نزديك به 600هزار ميليارد  ريال 
تسهيالت به بخش صنعت و توليد كشور اعطا 
كرده است و در سال 1398، نسبت به پرداخت 
تسهيالت به منظور رفع موانع توليد و افزايش 
اشتغال زايي در كشور اقدام مي كند.حمايت هاي 
بانك پاس��ارگاد موجب ايجاد اشتغال مستقيم 
ب��راي بيش از 300 هزار نف��ر در بخش صنعت 
و تولي��د گرديده و اين تعداد، در س��ال 1398 
افزايش مي يابد.گفتني اس��ت در سال گذشته، 
براي اولين ب��ار در جهان، تولي��د كاتد مس به 
روش تانك بايوليچينگ، در مجتمع بابك مس 
ايرانيان از ش��ركت هاي زير مجموعه هلدينگ 
ميدكو، با حمايت بانك  پاسارگاد انجام شد كه از 
مزاياي اصلي روش تانك بايوليچينگ مي توان 
به حذف كوره هاي ذوب و در نتيجه كاهش قابل 
مالحظه آاليندگي و همچنين صرفه جويي در 
مصرف آب و منابع انرژي در راس��تاي حمايت 
از محيط زيس��ت و مس��ووليت هاي اجتماعي 
اشاره كرد.همچنين، اين بانك در جهت ايجاد 
تسهيل در افزايش رونق توليد و صادرات، صدور 
ضمانتنامه ها و گشايش اعتبارات اسنادي را در 

اسرع وقت به انجام مي رساند.

 ارتباط ۱۳ شعبه 
و ۵۰۰ كارتخوان در پلدختر

با اتصال شبكه وايرلس اينترنت و عملياتي شدن 
مس��ير جديد فيبر نوري در شهرستان پلدختر 
لرس��تان، ارتباطات 13 ش��عبه بانك متصل، 
خودپردازهاي س��يار مس��تقر و 500 دستگاه 

كارتخوان بي سيم در فروشگاه ها توزيع شد.
به گزارش ايِبنا، شبكه ارتباطي براي بانك ها يكي 
از مسائل اساسي و مهم به شمار مي رود كه بايد 
اين شبكه همواره به صورت ايمن و با سرعت باال 
در دسترس باشد تا قابليت ارايه خدمات بانكي 
در شعب و از طريق خودپردازهاي شعبه فراهم 
باشد و در صورت قطعي شبكه ارتباطي قابليت 
ارايه خدمات بانكي و ميزباني مش��تريان وجود 
ندارد؛ ش��بكه اصلي ارتباطي بانك��ي از طريق 
خطوط زميني شركت مخابرات تامين مي شود 
و در صورت نياز براي خطوط پشتيبان از امكانات 
ماهواره و ارتباطات ماهواره اي استفاده مي شود 
تا خدم��ات همواره بدون مش��كلي و با ضريب 
99.99 در دسترس باش��د. در يك هفته اخير، 
افزايش حجم بارش ها و وقوع پديده س��يل كه 
در نتيجه آن رانش زمي��ن و تخريب ارتباطات 
فيبر زميني و دكل هاي مخابراتي صورت گرفت 
باعث شد تا در برخي شهرهاي كشور ارتباطات 
دچار مشكل ش��ود كه با پيگيري سريع وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات رفع مش��كالت و 
انسجام شبكه در دستور كار قرار گرفت؛ شبكه 
بانكي به عنوان يكي از دريافت كنندگان خدمات 
ارتباطي از طريق خطوط فيبر نوري مخابرات و 
خدمات ماهواره نيز در برخي از شهرهاي كشور 
از جمله پلدختر لرستان دچار مشكالتي جدي 
شد و بر همين اساس با قطعي ارتباطات و برق 
در برخي نق��اط، قابليت اراي��ه خدمات بانكي 
ميسر نبود كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات پيگيري دسترس��ي بانك ها و مراكز 
حساس به ارتباطات به صورت جدي پيگيري 
شد و تا پايان روز پنج شنبه شبكه ارتباطي شعبه 
پس��ت بانك و بانك انصار پلدختر متصل شد و 
اين شعب در مدار قرار گرفت.هم اكنون بانك ها 
با قرار گرفتن ش��بكه وايرلس اينترنت و مسير 
جديد فيبر نوري پلدختر متصل به خوزستان 
به صورت عادي فعاليت دارند و 13 شعبه بانك 
در شهرستان پلدختر ميزبان مشتريان سيستم 
بانكي هستند و مشكلي وجود ندارد؛ همچنين 
با توجه به نيازهاي مردم براي استفاده از خدمات 
برداش��ت وجه با كارت و خريد با كارت بانكي، 
دس��تگاه هاي خودپرداز آس��يب ديده ش��عب 
بانكي با دستگاه هايي جديد تعويض و در شبكه 
قرار گرفت و بانك ها خودپردازهايي سيار را در 
مناطق مس��تقر كردند تا مردم براي استفاده از 
خدمات بانكي مشكلي نداشته باشند، از سويي 
ديگر با توج��ه به قطعي ارتباط دس��تگاه هاي 
كارتخوان، 500 دستگاه كارتخوان بي سيم تا به 
امروز در ميان فروشگاه ها توسط بانك پارسيان 
و شركت تجارت الكترونيك پارسيان توزيع شده 
و اين روند در صورت نياز توسط ساير بانك ها در 

حال پيگيري است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«مسيرهاياحتمالحركتبازارسهامدرسال98رابررسيميكند

سيگنال سيالب به بورس
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|

اگر ادعا كنيم كه از نيمه دوم تيرماه سال 94 به دليل 
قطعي شدن برجام، بازار سرمايه در فاز اميد و انتظار 
فرو رفت و به دليل كاه��ش تورم و همچنين احياي 
نسبي خطوط توليد و صادرات، وضعيت صنايع بهتر 
شد و به تبع آن، ارزش سهام باال رفت، ادعاي بي راهي 
نكرده ايم. اين ش��رايط تا زماني ك��ه دونالد ترامپ، 
 رييس جمهور امريكا شد، ادامه داشت اما پس از آن، 
تهديد بازگشت ابر س��ياه تحريم بر سر اقتصاد ايران 
همواره وجود داش��ت تا اينكه در آبان ماه سال قبل، 
دوباره تحريم ها بازگشتند و شرايط توليد و صادرات 

مجددا به دشواري سال هاي تحريم بازگشت.
 از نوامبر س��ال قبل، امريكا 8 كشور را به مدت 6 ماه 
از تحريم نفتي ايران معاف كرد و به آنها اجازه داد كه 
به صورت محدود، خريد نفت از ايران داش��ته باشند 
كه در نيمه دوم ارديبهشت، فرصت 6 ماهه امريكا به 
پايان مي رسد. اما اكنون برخي از تحليلگران اقتصادي 
معتقدند كه امري��كا معافيت ها از تحريم نفتي ايران 
را تمديد مي كند. در واقع تحليلگ��ران اعتقاد دارند 
دولت امريكا براي آرام كردن چين و هند، دو خريدار 
اصلي نفت ايران و كاه��ش احتمال باال رفتن قيمت 
نفت، معافيت هاي كش��ورها از تحريم نفتي ايران را 

تمديد مي كند.
گفتني است در گزارش اخير رويترز آمده است كه سه 
كشور واردكننده نفت ايران كه براي خريد از ايران از 
واشنگتن معافيت گرفته بودند، حاال واردات خود را 
به صفر رسانده اند. يك مقام رسمي امريكا اين خبر را 
اعالم كرد و افزود: بهبود وضعيت بازار جهاني نفت به 

كاهش صادرات نفت خام ايران كمك مي كند.
در حالي كه هدف امريكا صف��ر كردن صادرات نفت 
ايران است، معافيت هايي موقت به چين، هند، يونان، 
ايتاليا، تاي��وان، ژاپن و كره جنوب��ي داده تا از قيمت 
پايين نفت و مختل نش��دن بازار جهاني آن مطمئن 
ش��ود. دولت ترامپ در حال مذاكره با واردكنندگان 
نفت ايران پيش از پايان مهلت معافيت ها در دوم ماه 
مه است.  برايان هوك، فرستاده مخصوص امريكا در 
امور ايران نيز گفته است: در نوامبر به 8 كشور معافيت 
داديم تا از افزايش قيمت نفت جلوگيري كنيم. امروز 
اطمينان مي دهم كه سه كشور از ميان اين كشورها 

واردات از ايران را صف��ر كرده اند.  البته هوك نام اين 
كشورها را اعالم نكرد. با اين حال چنانچه امريكا اين 
معافيت خريد نفت را تمديد كند، از چش��م فعاالن 
بازار س��رمايه به عنوان فرصتي براي بهبود وضعيت 

بازار به شمار مي رود. 
در اين اوضاع، افزايش نرخ دالر را نيز داشته ايم كه با 
باالبردن ارزش جايگزيني شركت هاي بورسي در سال 
قبل، رشد پرش��تابي را ميهمان بازار سرمايه كرد. در 
ادامه به بررس��ي وضعيت كنون بازار سرمايه در سال 
98 و پيش بيني احتمالي روند اين بازار در سال جاري 

پرداخته ايم.

   سال 98 در آينه پيش بيني سياسي و اقتصادي
با توجه ب��ه ابهام هاي فراوان س��ال 98، پيش بيني 
وضعيت بازارها از جمله بازار س��رمايه از دقت بااليي 
برخوردار نيست. اما از اصلي ترين عواملي كه مي تواند 
نقش مهمي در وضعيت بازار س��رمايه داشته باشند، 
مي��زان فروش ش��ركت ها به ويژه ف��روش صادراتي 
شركت هاس��ت. همچنين نرخ دالر از عوامل اثرگذار 
بر وضعيت بازار سرمايه است. بنابراين هرگونه اتفاق 
سياس��ي يا تصميم اقتصادي كه بر نرخ بازار آزاد ارز 
اثرگذار باشد، به تغيير نرخ تسعير شركت هاي بورسي 
منجر مي ش��ود و طبعا افزايش درآمد ارزي براي آنها 
به دنبال دارد. اين موضوع براي افزايش ارزش سهام 
شركت هاي بانكي و بيمه اي، بيشتر از ساير شركت ها 

اثر گذار خواهد بود. 
از س��وي ديگر نيز بايد توجه داش��ت كه سودآوري 
شركت هاي بورسي و فرابورسي از منظر محدود شدن 
بازارهاي فروش محصوالت، واردات اوليه و كاالهاي 
واسطه اي تحت فش��ار قرار مي گيرد. اما ثبات نسبي 
قيمت مواد خام و تالطم ارزي به سودآوري شركت ها 
كمك مي كن��د. ارزش بازار متاث��ر از كاهش قدرت 
سودآوري شركت ها و افزايش نرخ تنزيل بازار تحت 

فشار قرار خواهد گرفت. 

    سين هشتم، سيمان
»مي گويند سهم سيماني گير فلك نمي آيد«.

نگاهي به وضعيت بازاردر روزهاي ابتدايي سال، نشان 
مي دهد كه سهام شركت هاي سيماني، از پررونق ترين 

سهام بازار در سال جاري بوده است. هم اكنون شاخص 
گروه سيماني به 1133 رسيده كه فاصله كمي تا قله 
تاريخي خود )1151 واحد در مهرماه سال 97( دارد. 
ش��ايد بيان اين جمالت، كمي از فضاي انس��اني كه 
اكنون جامعه درگير آن است، به دور باشد اما واقعيت 
آن است كه اكنون گروه سيمان به اين دليل روند رو به 
رشد دارد كه سيل آمده است و مناطق سيل زده نياز 
به بازسازي دارند. در اين اوضاع، تقاضا براي سيمان 
افزايش پيدا مي كند و احتمال مي روند بس��ياري از 
شركت هاي سيماني كه در س��ال هاي اخير با كمتر 
از نيمي از ظرفيت خود، كار مي كنند، توليد و فروش 
خود را باز يابند. البته آغاز بازس��ازي سوريه و تعامل 
مثبت ايران با اين كشور، چشم انداز سال 98 صنعت 
سيمان را مثبت تر از سال 97 كرده است. هرچند اين 

چالش وجود دارد كه بودجه عمراني سال 98 تحقق 
پيدا نكند و ميزان سيمان مورد نياز براي پروژه هاي 

عمراني دولتي، مورد تقاضا واقع نشود. 

    سرنوشت سود براي كاشي و سراميك
طبعا وقتي كه تقاضا براي بازسازي مناطق سيل زده 
و س��وريه ايجاد مي ش��ود، عالوه بر س��يمان، مابقي 
شركت هايي كه در ساخت و ساز نقش دارند، نيز روند 
رو به رش��دي را به خود خواهند گرفت. از جمله اين 
شركت ها مي توان به گروه شركت هاي فوالدي،  كاشي 

و سراميك نيز اشاره كرد. 

    نفت تداوم رشد در هفته آتي
قيمت نفت در هفته گذش��ته 5.2 درصد رش��د كرد 

و به نظر مي رس��د روند صعودي آن ادامه دار باش��د. 
اين پيش بيني از آن جهت ارايه مي ش��ود كه شوراي 
نظارت بر معامالت سلف امريكا، اعالم كرده است كه 
سرمايه گذاران نفت همچنان در حال تزريق نقدينگي 
به اين حوزه هستند و موقعيت خريد بلندمدت نفت در 
بورس در هفته گذشته با رشد 32.8 هزار قراردادي به 

481.4 هزار قرارداد رسيده است. 
همچني��ن داده هاي اوپ��ك نش��ان از كاهش توليد 
570 هزار بشكه در روز كشورهاي عضو در ماه مارس 
نسبت به فوريه دارد كه اين عامل نيز به عنوان محرك 
بازار ش��ناخته مي شود. بر اين اس��اس، شركت هاي 
پااليش��گاهي بورس ايران كه مس��تقيما از افزايش 
قيمت نفت، منتفع مي شوند با بهبود وضعيت مواجه 

خواهند بود. 
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   ۴۳ري�ال؛ س�ود تلفيق�ي »قثاب�ت«:  
كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراس��ان 
در اطالعات و صورت هاي مالي تلفيقي 12ماهه، 
س��ود هرس��هم را 43ريال اعالم ك��رد. بر اين 
اساس، اين شركت در گزارش تلفيقي خود سود 
عمليات��ي را 48ميليارد ريال و س��ود خالص را 
22ميليارد ريال منتشر كرده است. در گزارش 
شركت اصلي سود هرسهم 91ريال محقق شده 
است. سود خالص »قثابت« نيز 46ميليارد ريال، 
س��ود عملياتي 51ميليارد ريال و زيان انباشته 
157ميليارد ريال رقم خورده است. اين شركت 
اعالم كرده است؛ با توجه به اينكه در صنعت قند 
توليد تمام كارخانجات در مدت زمان محدود و 
بطور همزم��ان )دوره 4ماهه( انجام مي پذيرد. 
عمدتا ميزان عرضه از تقاضا بيشتر است و فروش 
محصول با افت قيمت مواجه مي ش��ود كه پس 
از اتم��ام فصل توليد و افزاي��ش تقاضا )با توجه 
به ماه هاي پاياني س��ال( تعادل در بازار عرضه و 
تقاضا برقرار و نرخ فروش در حد قيمت مصوب 
تثبيت مي شود. بنابراين در سال آتي پيش بيني 
مي شود امكان فروش عمده محصول به قيمت 
مصوب دولتي وجود داش��ته باشد. همچنين، 
بهاي مواد اوليه قس��مت عمده اي از بهاي تمام 
ش��ده محصوالت تولي��دي كارخانجات قند را 
تشكيل داده كه رقم آن نسبت به سال گذشته 
براي چغندر عيار 16 به ميزان 9.7درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. در ارتباط با دس��تمزد و سربار 
افزايش نرخ حداقل به ميزان 20درصد متصور 
است. از سوي ديگر برآورد »قثابت« هزينه هاي 
عمومي اداري تشكيالتي مشابه سال قبل و با در 
نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است و در مورد 
خالص س��اير درآمدها و هزينه هاي عملياتي با 
توجه به رفع آاليندگي در حال حاضر شركت از 

پرداخت عوارض آاليندگي معاف است.
   »وس�ديد« زي�ان خود را كاه�ش نداد: 
ش��ركت گروه صنعتي س��ديد در دوره 9 ماهه 
منتهي به 30 آذر م��اه 1397، مبلغ يك هزار و 
365 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرد 
كه نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته 21 
درصد افزايش زيان را نشان مي دهد. همچنين، 
شركت با سرمايه 200 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي ميان دوره اي 9 ماهه سال مالي منتهي به 
29 اسفند ماه 97 را به صورت حسابرسي نشده 
منتشر كرد. گروه صنعتي س��ديد در دوره ياد 
شده، مبلغ 273 ميليارد و 33 ميليون ريال زيان 
خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار 
و 365 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرد 
كه نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته 21 
درصد افزايش زيان داش��ته است. اين شركت 
دليل افزايش 21 درص��دي در زيان را افزايش 
28 درصدي هزينه هاي مالي برش��مرده است. 
با احتساب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ 849 ميليارد و 242 ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور ش��د. عالوه بر اين، »وس��ديد« در دوره 
9ماهه سال مالي منتهي به اسفند 96، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ 379 ميليارد و 66 ميليون 
ريال زيان خالص محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ 
يك هزار و 127 ريال زيان به ازاي هر سهم خود 
شناس��ايي كرده بود. همچنين ش��ركت گروه 
صنعتي س��ديد در اين دوره تعدادي از س��هام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
885 ميليون ري��ال به مبلغ معادل 9 ميليارد و 
744 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ 
8 ميليارد و 859 ميليون ريال سود كسب كرد .
  س�ود ۳98ريال�ي »قم�رو« ب�راي 
هرسهم: ش��ركت قند مرودشت در اطالعات و 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6ماهه منتهي 
به 30دي1397، س��ود هرس��هم را 398ريال 
اعالم كرد. همچنين، س��ود خالص اين شركت 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته رشد 
108درص��دي داش��ته و از مبل��غ 191ري��ال 
به 398ريال رس��يده اس��ت. از س��ويي ديگر، 
»قم��رو« در اي��ن اطالعيه س��ود عملياتي را با 
رشد 86درصدي نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته مبلغ 81ميليارد ريال، سود خالص با 
رشد 108درصدي مبلغ 79ميليارد ريال و سود 
انباشته در پايان دوره با رشد 78درصدي مبلغ 
154ميليارد ريال، منتشر كرده است. اين شركت 
در تش��ريح برنامه هاي خود به تكميل طرحي 
جهت ارتقاي ظرفيت كارخانه به ميزان 2هزار و 
200تن اشاره دارد كه پيش بيني كرده است در 
دوره 6ماهه منتهي به 31تير1398 محقق شود.

   ارزش بازار »واميد« كاهش�ي بود: ارزش 
شركت مديريت س��رمايه گذاري اميد در دوره 
يك ماهه منتهي به 30 بهمن ماه سال جاري، با 
كاهش كاهش 8 هزار و 6 ميليارد و 168 ميليون 
ريال به مبل��غ 207 هزار و 781 ميليارد و 339 
ميليون ريال رسيد. همچنين، شركت با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به 30 بهمن ماه سال 
جاري اعالم ك��رد در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده 51 هزار و 83 ميليارد و 393 
ميليون ريال و ارزش ب��ازار معادل 215 هزار و 
787 ميليارد و 507 ميليون ريال در سبد سهام 
خود داشت. عالوه بر اين، بهاي تمام شده سهام 
بورسي اين شركت طي اين مدت تغييري نكرد 
و ارزش بازار شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 
نيز با كاهش 8 هزار و 6 ميليارد و 168 ميليون 
ريال معادل 207 ه��زار و 781 ميليارد و 339 
ميليون ريال محاسبه شد. »واميد«  تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 
معادل 70 ميليارد و يك ميليون ريال به همان 
مبلغ واگذار كرد و از اين س��ودي كسب نكرد . 
شركت مديريت سرمايه گذاري اميد طي دوره 
يك ماهه منتهي به بهمن ماه تعدادي از سهام 

هيچ شركت بورسي را خريداري نكرد.

گروه بورس|  شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذش��ته با افزايش يك هزارو 254 
واحدي همراه شد و در نهايت به رقم 186 هزارو 535 
واحدي رس��يد. در همين حال، شاخص بازار اول با 
رش��د 942 واحدي به رقم 138 ه��زار و 831 واحد 
افزايش پيدا كرد و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم 
با 2412 واحد رش��د، رقم 364 هزار و 768 واحدي 

را به خود اختصاص داد. عالوه بر اين، ش��اخص آزاد 
ش��ناور با افزايش 1593 واحدي به رقم 209 هزار و 
722 واحد رسيد. همچنين، ديروز شاخص قيمت 
با معيار وزني ارزشي 361 واحد رشد كرد و توانست 
رقم 53 هزار و 794 واحدي را تجربه كند. ش��اخص 
قيمت با معيار هم وزن 461 واحد رشد كرد و به رقم 
25 هزار و 145 واحد رس��يد. بر اساس اين گزارش، 

ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران به 713 هزار 
ميليارد تومان رسيد. روز گذشته معامله گران بورس 
اوراق بهادار بيش از دو ميلي��ارد برگه اوراق بهادار، 
حق تقدم و سهام در قالب 207 هزار نوبت معامله و 
به ارزش 622 ميليارد تومان دادوستد كرد. از سويي 
ديگر، نخستين روز كاري هفته جاري در فرابورس 
ايران با داد و س��تد بيش از 820 ميليون و 700 هزار 

تداوم جهش بورس
ورقه ب��ه ارزش بيش از 3 هزار و 20 ميليارد ريال در مروريبرآمارمعامالتديروزنشانميدهد

مجموع بازار ها به پايان رسيد كه حدود نيمي از حجم 
كل، به معامالت دو بازار اول و دوم تعلق داش��ت. در 
ميانه نخستين ماه از بهار 98 در بازار ابزار هاي نوين 
مالي كه ديروز ش��اهد گش��ايش نماد اوراق گواهي 
تسهيالت مسكن اس��فند ماه 97 »تسه9712«، و 
كش��ف قيمت 509 هزار ريالي آن بود، 15 ميليون 
ورقه به ارزش 803 ميليارد ريال معامله شد و نماد 
»اعتماد« با ارزش معامالت بيش از 93 ميليارد ريال، 
بيش��ترين ارزش معامالتي را در اين بازار در اختيار 
گرفت. همچنين، بازار اول فرابورس ديروز ش��اهد 
معامله 83 ميليون سهم به ارزش 228 ميليارد بود 

و 323 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 11 ميليارد 
ريال نيز در بازار دوم ميان معامله گران دست به دست 
شد كه نماد »ذوب« بيش��ترين حجم و ارزش را در 
اين دو بازار به خود اختصاص داد. عالوه بر اين، رصد 
نماد هاي معامالتي در روز گذشته بيانگر صدرنشيني 
نماد هاي »گكوثر« و »مارون« به لحاظ ثبت به ترتيب 
بيشترين افزايش و كاهش قيمت روزانه و رسيدن 
عنوان ُپربازيد ترين ها به سه نماد »ذوب«، »زاگرس« 
و »زدش��ت« است. همچنين ش��اخص كل در روز 
گذش��ته تحت تاثير معامالت منف��ي در نماد هاي 
»مارون« و »هرمز« 14 واحد كاهش يافت و در پايان 

در ارتفاع 2390 واحدي ايستاد.

مدير گروه بازارها و ابزاره��اي مالي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، از اوراق قرض الحس��نه بلندمدت به عنوان 
يكي از ابزارهاي مهم براي بازسازي مناطق سيل زده 
ياد كرد. ميثم حامدي گفت: اوراق قرض الحس��نه 
بلندمدت با امكان وقف كه هم مصوبه كميته فقهي 
سازمان بورس را داش��ته و هم دستورالعمل آن در 
س��ال 90 به تصويب هيات مديره س��ازمان رسيده 
است، يكي از در دس��ترس ترين ابزارها براي كمك 
به بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث و بالياي 
طبيعي از جمله س��يل اخير خواهد بود. به گزارش 
سنا، وي توضيح داد: انتشار اين اوراق از سوي دولت 
يا نهادهاي��ي مانند كميته ام��داد مي تواند صورت 
پذي��رد. همچنين با توجه به قرض الحس��نه بودن، 
اوراق را مي توان به صورت بلندمدت و با سررس��يد 

10 ساله منتشر كرد. 
مدير گروه بازارها و ابزاره��اي مالي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار خاطرنش��ان ك��رد: از آنجا كه بس��ياري از 
اشخاص قصد كمك بدون بازگشت دارند، اين اوراق 
قرض الحس��نه مي تواند با قابليت وقف ورقه بهادار 
منتشر شود. حامدي با بيان اينكه حوادث و بالياي 
طبيعي غير از درد و آالمي كه در همان لحظه وقوع 
در پ��ي دارد، مديري��ت پس از بحران و تس��ريع در 
بازسازي مناطق حادثه ديده را مي طلبد، اظهار كرد: 
تسريع در بازس��ازي و تسكين آالم عمومي نيازمند 
درايت و تزريق منابع مالي اس��ت تا بتوان بخشي از 

زيان هاي ايجاد شده بر عموم مردم را برطرف كرد.
وي س��پس با تاكيد بر ضرورت انسجام منابع مالي 
عمومي در مديريت حوادث غيرمترقبه گفت: زلزله 
غرب كشور در س��ال گذش��ته حكايت از مديريت 
نامنسجم منابع مالي عمومي به منظور تأمين مالي 
بازسازي مناطق زلزله زده داشت. از طرفي حوادث 
جديد ناشي از سيل وس��عت بيشتري دارد و سطح 
زيان هاي وارده بر زيرساخت ها همچنين اموال عموم 
مردم نيز بسيار گسترده تر است. حامدي با اشاره به 
اينكه براي رفع معضل زيان هاي ناش��ي از سيل بر 
اموال مردم، غالبًا دولت اقدام به كمك هاي بالعوض 
يا اعطاي وام مي كند، افزود: در زلزله غرب كش��ور، 

سوال اينجا بود كه بازار سرمايه چه كمكي مي تواند 
به زلزله زدگان كند. اين س��وال هم اكنون نيز باقي 
اس��ت كه در واقع ابزارهاي بازار سرمايه چه كمكي 
مي توانن��د به تأمين مالي بازس��ازي مناطق حادثه 
ديده داش��ته باش��ند. مدير گروه بازارها و ابزارهاي 
مالي مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المي 
سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: شايد اولين 
مصداقي كه به ذهن متبادر شود، استفاده از ظرفيت 
صندوق هاي نيكوكاري است؛ اين پيشنهاد در زمان 
زلزله غرب كشور نيز مطرح شد تا بلكه بتوان بخشي 
از دارايي هاي صن��دوق نيكوكاري را به زلزله زدگان 
تخصيص داد. اما متأسفانه اين پيشنهاد، با توجه به 
ساختار صندوق هاي نيكوكاري به سرعت قابل اجرا 
نيست. حامدي با بيان اينكه در صندوق نيكوكاري، 
مدير صن��دوق صرفًا مي تواند س��ودهاي حاصل از 
واحدهاي صندوق هاي نيكوكاري يا بخشي از آنها را 
به مدير اجرايي مشخص شده در اساسنامه تخصيص 
دهد يا اصل واحدهاي صندوق را به نام مدير اجرايي 
ثبت كند )واحدهايي كه قابل ابطال نيست(، اظهار 
داشت: اساسًا س��رمايه صندوق هاي نيكوكاري بايد 
به خريد اوراق در بازار اختصاص يابد و منافع حاصل 
از آن در ام��ور نيك��وكاري صرف ش��ود. وي افزود: 
پيش��نهاد اصلي در صندوق هاي نيكوكاري بر اين 
اس��ت كه حداقل درص��دي از دارايي هاي صندوق 
در ص��ورت بروز حوادث طبيعي قابليت نقد ش��دن 
و انتقال به حادثه ديدگان باش��د. اين مهم نيازمند 
تغيير در اساسنامه و اميدنامه، و همچنين پذيرش 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار است كه فرآيند آن را 

طوالني مي كند.
مدير گروه بازارها و ابزاره��اي مالي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار ادامه داد: از سوي ديگر، نقد كردن دارايي هاي 
صندوق مي تواند در ب��ازار التهاب ايجاد كند. تغيير 
در ساختار تأسيس صندوق هاي نيكوكاري، پذيرش 
سازمان، فرآيند ثبت و تأمين مالي، مجموعًا منجر 
به اين خواهد ش��د كه صندوق هاي نيكوكاري نهاد 
مناس��ب و چابكي براي تأمين مال��ي حادثه فعلي 
محسوب نشود. حامدي خاطرنشان كرد: در تأمين 
مالي حادثه پيش رو بايد چند نكته مد نظر قرار داده 
ش��ود: اول اينكه دولت يا نهادهاي مربوطه از كدام 
ابزار موجود در بازار سرمايه مي توانند استفاده كنند؛ 
دوم اينكه قابليت تامين مالي بلندمدت در آن وجود 
داشته باشد و سوم اينكه هزينه تأمين مالي كم باشد.

وي افزود: با بررس��ي ابزاره��ا و نهادهاي موجود، از 
اوراق قرض الحس��نه مي توان به عن��وان يكي از در 
دس��ترس ترين ابزارها كه هم مصوبه كميته فقهي 
سازمان بورس را داش��ته و هم دستورالعمل آن در 
س��ال 90 به تصويب هيات مديره س��ازمان رسيده 
اس��ت، نام برد. مدير گروه بازاره��ا و ابزارهاي مالي 
مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسالمي سازمان 
بورس و اوراق بهادار توضيح داد: انتشار اين اوراق از 
سوي دولت يا نهادهايي مانند كميته امداد مي تواند 
صورت پذيرد. همچنين با توجه به قرض الحس��نه 
ب��ودن، اوراق را مي ت��وان به ص��ورت بلندمدت و با 
سررسيد 10 ساله منتشر كرد و از آنجا كه بسياري 
از اش��خاص قصد كمك بدون بازگشت دارند، اوراق 
مي تواند با قابليت وقف ورقه بهادار منتش��ر ش��ود. 
به گفت��ه حامدي، انتش��ار اوراق قرضه الحس��نه با 
مسووليت اجتماعي، همراستا با اهداف تأمين مالي 
پايدار )SDG( با مس��ووليت اجتماعي نيز خواهد 
بود. اهدافي كه با وجود توجه جهاني به آن، در بازار 
سرمايه كشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
وي خاطرنش��ان كرد: تنها نكته اي ك��ه بايد در اين 
حوزه مد نظر قرار گيرد، تخصيص صحيح منابع در 
موضوع حوادث، گزارش دهي دوره اي به عموم مردم 
و افش��اي اطالعات در اين حوزه اس��ت. در صورتي 
كه نهاده��اي حاكميتي و دولت خ��ود را مبراي از 
اطالع رساني به عموم ندانند و اعتماد عمومي را در 
تأمين مالي و تخصيص صحيح و دقيق جلب كنند، 

اوراق قرض الحسنه كارايي زيادي خواهد داشت.

نسخهبازارسرمايهبرايحوادثوباليايطبيعي

بازسازيمناطقسيلزدهبااوراققرضالحسنه
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران، بازار سرمايه كشور را از نهادهاي 
مالي فعال در اقتصاد دانس��ت كه با توجه به حضور 
صنايع مختلف در آن ظرفيت جذب موثر نقدينگي 
و هدايت به سوي بخش هاي مولد اقتصادي را دارد . 
عب��اس آرگ��ون در گفت وگو با س��نا گف��ت: بازار 
س��رمايه از نهادهاي مالي فعال در اقتصاد كش��ور 
اس��ت كه از ظرفيت هاي بااليي برخوردار بوده و با 
برنامه ريزي صحيح و اصولي و توسعه زيرساخت هاي 
الزم مي توان اي��ن بازار را ب��ه بهترين ب��ازار براي 
ج��ذب نقدينگي ها به وي��ژه جذب س��رمايه هاي 
خردوس��رگردان در جامعه و هدايت آن به س��مت 
بخش ه��اي تولي��دي، مول��د اقتصادي، توس��عه 
سرمايه گذاري ها و ايجاد اشتغال پايدار تبديل كرد. 
اين فعال اقتصادي تصري��ح كرد: در صورت تحقق 
اين امر، زمينه تقويت بيش از پيش رشد اقتصادي 

كشور نيز فراهم خواهد شد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه در وضعيت فعلي 
اقتصاد و با توجه به تحريم ها، كارآمدترين مس��ير 
ب��راي رونق اش��تغال، ب��ا س��رمايه گذاري در چه 
صنايعي امكان پذير اس��ت و اي��ن صنايع در حال 
حاضر چه مسيري را در بورس طي مي كنند، اظهار 
داش��ت: باتوجه به ظرفيت هاي كشور براي جذب 
س��رمايه گذاري در حوزه ه��اي مختل��ف و حفظ و 
توسعه اشتغال، توجه به مزيت هاي كشور از جمله 
صناي��ع نفت، گاز و پتروش��يمي، توريس��م، احيا و 
توس��عه صنايع كوچ��ك و متوس��ط در حوزه هاي 
مختلف به خصوص در صنايع دستي از اهميت قابل 

مالحظه اي برخوردار است.
 آرگون همچني��ن در خصوص راه هاي��ي كه براي 
جبران كاهش احتمال��ي درآمدهاي نفتي متصور 
است، گفت: براي جبران كاهش احتمالي درآمدهاي 
نفتي كشور مي توان با توسعه بيشتر بخش خصوصي 
و حماي��ت از تولي��دات صادرات مح��ور و ارتباط و 
تعامل با كشورهاي همسايه براي افزايش صادرات 
كاالهاي غير نفتي و همچنين كاهش معافيت هاي 
مالياتي بخش هاي مختلف اقدام كرد؛ در اين صورت 
است كه كش��ور به درآمدهاي پايدار دست خواهد 
يافت. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي تهران در ادامه به مقررات كسب 
و كار و نقش آن در رونق اشتغال اشاره كرد و گفت: 
تالش ها براي اصالح مقررات مربوط به كسب وكار و 
حذف قوانين مزاحم به نحو مناسبي انجام نمي شود، 
به طوري كه رتبه كش��ور در شاخص فضاي كسب 

وكار ساالنه افزايش مي يابد.
وي افزود: متاس��فانه بيشتر تالش ها جنبه شعاري 
دارد و اقدام شايان توجهي در اين خصوص صورت 
نپذيرفته اس��ت؛ به خصوص در سال 97 كه صدور 
بخشنامه هاي متعدد، فضا را براي انجام كسب وكار 
مش��كل تر كرد؛ لذا در اين خصوص ب��راي بهبود و 
تسهيل فضاي كسب وكار نيازمند زمان بندي براي 

مقررات زدايي و تنقيح قوانين هستيم.
آرگون در خص��وص الزامات و اقتضائ��ات قانوني، 
تجاري و اقتصادي براي رونق توليد در كش��ور هم 
گفت: رونق توليد در كشور الزامات مختص به خود 
را دارد كه در اين زمينه مي توان به مواردي از قبيل 
تامين به موقع مواد اوليه، تامين منابع مالي، اصالح 
قوانين بيمه، ماليات، نظام بانكي و س��ود سپرده ها 
براي هدايت منابع مالي به سمت فعاليت هاي مولد 

اقتصادي اشاره كرد. 
وي افزود: همچنين بهره من��دي از تكنولوژي روز 
دنيا براي ارتقاي كيفيت محصوالت توليدي و بهبود 
رقابت پذيري، بهبود فضاي كس��ب وكار و كاهش 
بروكراسي هاي اداري براي توسعه فعاليت هاي مولد 
اقتصادي، ديپلماسي فعال اقتصادي به خصوص با 
كشورهاي همسايه براي افزايش صادرات كاالهاي 
غيرنفتي، مبارزه ج��دي با قاچ��اق كاال و افزايش 
بهره وري براي مديريت بهاي تمام ش��ده كاالهاي 
توليدي از ديگر عواملي اس��ت ك��ه در رونق هرچه 

بيشتر توليد موثر خواهد بود.

فعالاقتصاديبيانكرد

بازارسرمايهنهاديفعالدراقتصادكشور

نگاهبازار ديدگاه
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كدام شركا از سبد تجارت ايران حذف شدند؟

تعادل|
»سال 98 فرصتي براي نقش آفريني تشكل ها است«. 
در ش��رايط كنوني كه بنگاه هاي بزرگ و شبه دولتي با 
چالش اعمال تحريم هاي ظالمان��ه امريكا عليه ايران 
روبرو هستند، تشكل هاي اقتصادي كه عموما متشكل 
از صاحبان بنگاه هاي كوچك و خرد هستند، مي توانند 
با تشخيص موانع و ارايه راه حل براي رفع آن و همچنين 
برگزاري جلس��ات مش��ترك با ش��ركاي خارجي، در 
تسهيل تجارت با دنيا نقش آفريني كنند. اما تشكل ها 
كه نهادهاي اقتصادي نوپا هستند كه نياز به حمايت از 
سوي نهادهاي تصميم س��از و اجرايي دارند. در همين 
رابطه، دس��ت اندركاران و حاميان تشكل هاي بخش 
 خصوص��ي در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« از برنامه هاي 
ش��ش گانه اتاق اي��ران براي تقويت و افزايش س��طح 
مش��اركت تشكل ها در س��ال 98 خبر مي دهند. بنابه 
گفت��ه معاون تش��كل هاي ات��اق اي��ران، »آموزش«، 
»ظرفيت س��ازي و تقويت زيرساخت هاي تشكل ها«، 
»حماي��ت مادي و معنوي از تش��كل ها«، »تس��هيل 
ورود تشكل ها به برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي«، 
»برگزاري همايش هاي ملي و همچنين »رتبه بندي و 
ارزيابي تشكل ها« را مي توان از جمله برنامه هاي حمايتي 
اتاق براي تثبيت جايگاه تشكل ها در اقتصاد، عنوان كرد 

كه در سال 98 در دستور كار خود قرار داده است. 

    جايگاه تشكل ها در تصميم سازي ها 
جايگاه بخ��ش خصوص��ي در تنظي��م فعاليت هاي 
اقتصادي چيست و رابطه آن با دولت چگونه بايد باشد؟ 
بررسي تجربيات تشكل هاي بخش خصوصي، نشان 
مي دهد واگذار كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش 
موفقيت آميز بوده اس��ت. اموري چون تنظيم ورود و 
خروج فعاالن اقتصادي به يك بازار، واگذاري اختيار حل 
و فصل دعاوي به يكي از طرفين دعوا و قيمت گذاري 
در بازارهاي حساس��ي كه هنوز نياز به قيمت گذاري 
 دارد، توانس��ته بطور موثري اقدام كند. عالوه بر اين، 
در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به 
بهبود كيفيت تصميم گيري ها منجر مي شود و وجود 
بدنه كارشناسي در تش��كل هاي خصوصي مي تواند 
در »شناسايي مشكالت اعضا«، »انتقال مطالبات به 
تصميم سازان« و »ارايه راه حل هاي سياستي«، نقشي 
تعيين كننده داشته باشد. افزون بر اين موارد، فعاليت 
موثر تشكل هاي بخش خصوصي مستلزم اجتناب از 
عضوگيري اجباري و الزام به ارايه خدمات براي جذب 
اعضاي جديد اس��ت. در واقع، تش��كل ها  مي توانند از 
طريق همگرايي، مش��كالت را رصد كرده و براي حل 
آنها راهكار پيشنهاد دهند و سطح مطالبه گري خود 
را ارتقا بخش��ند. رييس اتاق تهران نيز طي اظهاراتي 
گفته بود كه نهاد دولت بي اندازه بزرگ است و اين امر 
هزينه هاي بس��يار را به دنب��ال دارد و بخش بزرگي از 
آنچه به عنوان درآمدهاي نفتي و مالياتي اخذ مي شود، 
صرف هزينه هاي جاري دولت  مي شود و سرريز آن به 

بخش خصوصي  مي رسد. به گفته مسعود خوانساري، 
تشكل ها، آينده روش��ني در برابر خود دارند و در واقع 
بخشي از معضل بيكاري  مي تواند با كمك پديده هاي 
نو و كسب وكارهاي » آي تي «  محور برطرف شود و در 
واقع بيكاري و مشكالت اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و امنيتي از طريق گس��ترش اين كسب و كار ها قابل 
حل اس��ت. به گفت��ه او، افزايش ش��ناخت و حمايت 
حاكميت از اين بخش، موجب شود تا اشتغال با كمك 
بنگاه هاي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 

رشد پيدا كند.
اما چ��ه فاكتور هايي ب��راي تقويت و توانمندس��ازي 
تشكل ها نياز است؟ بر اساس پژوهش هاي انجام شده 
در اتاق ايران، فعاليت در چهار حوزه براي توانمندسازي 
تشكل ها ضروري ش��ناخته شده است. بر اين اساس، 
»مطالعات بين المللي و تجارب در زمينه توانمندسازي 
تشكل ها در ايران«، »فعاليت در حوزه هاي مديريت و 
اداره تشكل«، »عضوگيري، خدمات و روابط عمومي« 
و »تاثيرگذاري در تصميم گيري هاي دولت«، از جمله 
مواردي است كه براي توانمندسازي تشكل ها بسيار 
اهمي��ت دارد. اگر اين چهار حوزه در يك تش��كل به 
موازات يكديگر پيش روند، ضمن شكل گيري تشكلي 
قدرتمند، مي تواند نماينده واقعي كسب و كار خود در 

دولت، سياست گذاري ها و رسانه ها باشد. 
يك��ي از اه��داف تش��كل ها و اتاق ه��اي بازرگان��ي، 
توانمندس��ازي فعاالن اقتصادي براي مطالبه گري از 
دولت، نظام و حاكميت است. اين درحالي است كه در 
گذشته تشكل ها تعامل چنداني با دولت نداشتند، در 
تاثيرگذاري بر تصميمات دولت چندان موفق نبودند و 
در انتقاد يا اعتراض به دولت، به درستي ظاهر نشدند و 
در واقع خود را در مقابل دولت تعريف مي كردند. اگرچه 
اتاق ايران ضمن پيگيري خواسته هاي تشكل ها از دولت، 
با برگزاري سمينارهاي آموزشي، سعي بر آن داشت تا 
به نمايندگان تشكل ها بياموزد كه چگونه خواسته ها، 
نيازها، عاليق و ترجيحات اعضاي تشكل ها را در دولت 
پيگيري كنند تا دولت ضم��ن پذيرش منافع اعضاي 

تشكل ها، سياست هايي در اين رابطه اعمال كند.

    برنامه هاي اتاق براي تشكل ها
در همي��ن رابطه، معاون تش��كل هاي ات��اق ايران در 
گفت وگو با »تع��ادل« از برنامه هاي ات��اق ايران براي 
تقويت تشكل ها و افزايش سطح مشاركت تشكل هاي 
بخش خصوصي در س��ال 98 خب��ر مي دهد كه مفاد 
آن در اواخر س��ال 97 تدوين و ب��ه تصويب اتاق ايران 

رسيده است.
به گفته نادر سيف، نخستين برنامه اتاق ايران در رابطه 
با تشكل ها، موضوع » آموزش« است؛ اين برنامه كه از 
سال قبل در دستور كار اتاق قرار گرفته در سال جاري 
نيز ادامه خواهد داش��ت و براس��اس نيازسنجي كه از 
تشكل ها صورت گرفته، 40 س��رفصل براي آموزش 
تشكل ها در نظر گرفته شده اس��ت. او افزود: دومين 

برنامه اتاق اما »حمايت از تش��كل ها به صورت مادي 
و معنوي« اس��ت. از آنجايي كه مهم ترين مش��كالت 
تشكل ها، استيجاره اي بودن محل استقرار آنهاست، 
بودجه اي براي خريد مكان تش��كل ها در نظر گرفته 
شده و به تصويب هيات رييسه اتاق رسيده است و آيين 
نامه اجرايي آن نيز در شرف تصويب است تا از تيرماه 
سال جاري، ارايه تسهيالت براي خريد محل استقرار 
تشكل ها به مرحله اجرايي برسد. سومين برنامه اي كه 
معاون تشكل هاي اتاق ايران از آن خبر داد، »برگزاري 
نمايش��گاه هاي تخصصي از سوي تش��كل ها« است. 
اتاق ايران بنا بر آن دارد تا ورود تش��كل هاي مرتبط به 

برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي را تسهيل كند.
بنابر اظهارات معاون تشكل هاي اتاق ايران، چهارمين 
برنام��ه اتاق اي��ران اما »برگ��زاري همايش هاي ملي 
تشكل ها« است. نخستين دوره از اين همايش ها سال 
گذشته در محل اتاق ايران برپا شد و به گفته سيف، تاثير 
خوبي در عملكرد آنها بر جاي گذاشت؛ بر همين اساس 
در سال جاري نيز دومين دوره اين همايش در مرداد 
ماه با هدف بهبود جايگاه تش��كل ها در اقتصاد كشور 
برگزار مي شود. اما پنجمين برنامه اتاق كه سيف به آن 
اشاره داشت، »رتبه بندي و ارزيابي تشكل ها« است كه 
در سال 97 براي اولين بار توسط اتاق ايران اجرا شد و 
در س��ال جاري نيز اين رتبه بندي ادامه خواهد يافت. 
به گفته سيف، شش��مين برنامه اما، »ظرفيت سازي 
و تقويت زيرساخت هاي تش��كل ها« است. براي اين 

منظور 70 تشكل اقتصادي در نظر گرفته شده است تا 
هر تش��كل با برنامه اي خاص، مورد توسعه و بازسازي 

قرار گيرد.

     ماموريت تشكل ها در تغيير وضعيت اقتصاد
اما سال پيش رو، سالي متمايز از سال هاي ديگر براي 
تشكل هاست؛ چرا كه دو رويداد دروني و بيروني را بر 
سر راه تشكل ها قرار دارد. نخستين رويداد، »موضوع 
انتخابات و تعيين هيات رييس��ه اتاق ايران« است كه 
مشاركت همه جانبه و فعاالنه تشكل ها را مي طلبد. از 
سوي ديگر، دومين رويداد، »بحث تحريم ها و شرايط 
اقتصادي متاثر از آن« اس��ت. در اي��ن ميان اما، نقش 
تشكل ها مواقعي مشخص مي شود كه در شرايط خاص 
با تشخيص مشكالت و ارايه راهكار و راه حل، و برگزاري 
جلس��ات و مذاكره با طرف هاي تج��اري، بتوانند در 
تسهيل تجارت بين المللي نقش آفريني كنند. بنابراين 
تشكل هاي اقتصادي مي توانند نقش آفرين باشند. از 
آنجايي كه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط از تحريم ها 
مبرا هس��تند و اهداف تحريم ها اغلب روي بنگاه هاي 
بزرگ و شبه دولتي است، تشكل ها مي توانند در رونق 
توليد و تجارت جهاني با ارايه راه حل هاي جديد، موثر 
واقع شوند. تش��كل ها مي توانند با شناسايي شركاي 
خارجي، ارتباط ميان صادركنندگان و شركاي خارجي 

را فراهم كنند.
اما در اين ميان نقش حمايت از تشكل ها بيش از پيش 

خودنمايي مي كند. در همين رابطه، نايب رييس اتاق 
بازرگاني اي��ران در گفت وگو با »تعادل«، با اش��اره به 
اهميت جايگاه تش��كل ها براي اتاق بازرگاني تهران 
مي گويد: اساس��ا فلس��فه و ماموريت ات��اق بازرگاني 
اين اس��ت كه از ظرفيت تش��كل ها براي اركان اتاق 
استفاده بهينه كند. به گفته حسين سالح ورزي، اين 
نگرش نيز وجود دارد كه تش��كل ها ب��ه عنوان بازوي 
اتاق مناس��ب ترين نهاد براي ارايه راه حل كسب و كار 

و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد هستند.
او همچنين تاكيد كرد كه اتاق بازرگاني ايران درسال 
جاري نيز همچون سنوات گذشته، برنامه ها و اهداف 
خود را در تقويت تشكل ها تدوين كرده و اميدوار است 
تا با برقراري ارتباطات پايدار ميان اتاق و تشكل ها، بتوان 
استفاده حداكثري را از ظرفيت تشكل ها داشته باشد. 
سالح ورزي در ادامه اهدافي را كه اتاق ايران براي تقويت 
مشاركت تش��كل ها در س��ال جاري در برنامه كاري 
خود قرار داده را تش��ريح كرد و گفت: در س��ال جاري 
دو هدف مهم در اتاق ايران با جديت دنبال مي ش��ود. 
نخستين هدف، حضور نمايندگان تشكل ها در مجامع 
و شوراهايي است كه در اتاق بازرگاني برگزار مي شود؛ 
تا بتوان به اين طريق از نظرات و ديدگاه تش��كل ها در 
امور اقتصادي بهره گيري كرد. اما دومين هدف اتاق در 
سال جديد، آن است كه در تقسيم كار ملي، مسائل و 
مشكالت اقتصادي از طريق تشكل ها بررسي شده و از 

نظرات تشكل ها در ارايه راه حل ها استفاده شود.

بعد از تحريم هاي 97 و محدوديت مبادالت مالي ايران، 
سبد تجارت خارجي ايران دچار دگرگوني هايي شد كه 
اين دگرگوني، باعث خروج برخي كشورها از اين سبد 
و وارد شدن كشورهاي جديد به ليست شركاي تجاري 
ايران شد. به گزارش تسنيم، بعد از اعالم خروج امريكا از 
برجام توسط ترامپ در 18 ارديبهشت ماه 97، بالفاصله 
وزارت خزان��ه داري امريكا در بيانيه اي دس��تور العمل 
خروج از برجام را منتش��ر و اعالم كرد اقدامات فوري را 
براي اجراي تصميم رييس جمهور امريكا انجام مي دهد. 
در اين بيانيه اعالم شد كه تحريم ها عليه ايران طي دو 
 دوره زمان��ي 90 روزه و 180 روزه باز خواهند گش��ت، 
به گونه اي كه در پايان اين 2 دوره، تحريم هاي قابل اجرا 
به اثرگذاري كامل برسند. يعني محدودسازي و حذف 
تجارت خارجي ايران كه در قالب صفر ش��دن صادرات 
نفت ايران، بارها و بارها از س��وي مقامات امريكايي به 

آن اشاره شد.
اما با وج��ود اعم��ال »باالترين س��طح از تحريم هاي 
اقتصادي« از س��وي اياالت متحده امريكا، سال 97 در 
تجارت خارج��ي ايران، آنطور كه ترام��پ به دنبال آن 
بود پيش نرفت و با وجود آنكه برخي كشورهايي كه تا 
پيش از خروج امريكا از برجام، در سبد تجاري ايران قرار 
داشتند، از ادامه روابط تجاري با ايران صرف نظر كردند، 
ولي كشورهاي جديدي جايگزين آنها شدند؛ تغييراتي 
كه باعث شد تا شركاي تجاري ايران در پايان سال 97، 

تفاوت معني داري با ش��ركاي تجاري ما در س��ال هاي 
گذشته داشته باشند.در همين رابطه سرپرست سازمان 
توسعه تجارت با اشاره به اتفاقاتي كه در تجارت خارجي 
ايران در سال 97 افتاد اظهار كرد: با اعمال تحريم هاي 
اياالت متحده امريكا عليه ايران در ارديبهشت ماه سال 
گذشته و همچنين تكميل تحريم ها در آبان ماه، همه 
پيش بيني هاي امري��كا و متحدانش دال بر اين بود كه 
تجارت خارجي ايران در سال 97 با چالش جدي مواجه 

خواهد شد و آنها با پروپاگاندا تالش داشتند به هدف خود 
در صفر كردن تجارت خارجي ايران دامن بزنند و در 13 
آبان ماه كه امريكا ضربه سختي از ايران خورده بود، آن 

شكست خود را تالفي كنند.
محمدرض��ا م��ودودي در گفت وگو با تس��نيم افزود: 
ام��ا بر خ��الف هم��ه پيش بيني ها، ظرفي��ت تجارت 
خارجي ايران در س��ال 97 نه تنها تضعيف نش��د بلكه 
در 11 ماه س��ال 97، با وجود مشكالتي كه در بسياري 

از شاخص هاي اقتصادي به وجود آمد، تجارت خارجي 
ايران توانس��ت كارنامه قابل قبولي ارايه كند. او با اشاره 
به محدوديت هايي كه عليه تج��ارت خارجي ايران در 
سال 97 به اجرا درآمد گفت: در سال 97 و بعد از اعمال 
تحريم هاي امريكا، سوئيفت و تبادالت مالي به صورت 
جدي دچار محدوديت شد و بر اين اساس كشورهايي 
همچون ژاپن، كره جنوبي، كشورهاي اروپايي و برخي 
كش��ورهاي آس��ياي دور از ما فاصله گرفتند چراكه به 
واسطه ُبعد مسافت، تجارت اين كشورها با ايران نيازمند 

ساپورت سيستم كشتي راني و مالي سوئيفت بود.
مودودي تاكي��د كرد: با وجود كاه��ش ميزان تجارت 
كشورهاي مذكور با ايران، سطح تجارت كشورهاي ايران 
با كشورهاي همسايه افزايش يافت چراكه افزايش نرخ 
دالر در برابر ريال، توجيه اقتصادي واردات كاال از ايران 
را براي كشورهاي همسايه به شدت باال برد. سرپرست 
سازمان توس��عه تجارت با بيان اينكه در صورت فراهم 
بودن ظرفيت و زيرساخت صادرات كشورمان، در سال 
97 مي توانستيم صادرات بيشتري به كشورهاي همسايه 
داش��ته باش��يم گفت: بعد از تحريم هاي اعمال شده، 
صادرات ميعانات گازي كشورمان به شدت افت كرد ولي 
با اين وجود صادرات كشور در سال 97، توانست رقم 40 
ميليارد دالر را رقم بزند و در مقايسه با سال قبل از آن تنها 
يك درصد كاهش را تجربه كرديم كه اصلي ترين دليل 
آن افت صادرات ميعانات گازي ب��ود كه خريداران آن 

عمدتًا كشورهايي بودند كه در فاصله دوري قرار داشتند.
به گفته او ميزان صادرات پتروش��يمي ايران در س��ال 
97 به ميزان 14 درصد و صادرات ساير اقالم 2 درصد 
افزايش يافت. مودودي با تاكيد بر ظرفيت كشورهاي 
همسايه و تجارت با آنها اظهار كرد: در سال گذشته ما 
ركورد تاريخي صادرات نزديك به 9 ميليارد دالري را 
با كشور عراق ثبت كرديم و صادرات ما با اين كشور به 
ميزان 50 درصد در س��ال 97 افزايش يافت. او با بيان 
اينكه ايران س��هم قابل توجهي از واردات كشور عراق 
را در اختيار دارد گفت: ما در س��ال 97 توانس��تيم 29 
درصد از س��هم بازار عراق را در اختيار بگيريم و بازيگر 
اصلي در تجارت خارجي اين كشور باشيم. سرپرست 
سازمان توسعه تجارت ادامه داد: كشور عراق بعد از چين 
بزرگ ترين واردكننده كاالهاي ايراني بود و از لحاظ تنوع 
كاالهاي صادراتي به اين كش��ور، عراق بيشترين تنوع 
كااليي را در تجارت خارجي ايران دارا است. مودودي 
خاطرنشان كرد: همچنين در سال گذشته، آمار صادرات 
ايران به كش��ورهاي افغانس��تان، عمان، ارمنس��تان، 
پاكستان و تركيه رشد خوبي داشته و روندي رو به رشد 
را دنبال كرد. او گفت: در مجموع سال گذشته، گرايش 
تجارت خارجي ايران به سمت همسايه هاي كشورمان 
متمايل ش��د كه هزاران كيلومتر مرز آبي و خاكي با ما 
دارند و ما بر تجارت با 15 كشور همسايه به عالوه چين 

و هند متمركز شديم.
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 مشكالت كاغذ
همچنان پابرجاست

پايگاه خب�ري ات�اق اصن�اف تهران|رييس 
اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا با اشاره به پابرجايي 
مشكالت در حوزه كاغذ گفت: اگر اختياراتي از سوي 
س��ازمان هاي مربوطه به اتحاديه كاغذ داده ش��ود، 
كاهش قيمت را در اين بخش ش��اهد خواهيم بود. 
سيدحسين ميرباقري مهرآبادي درباره بازار كاغذ و 
مقوا گفت: اگر اختياراتي از سوي سازمان هاي مربوطه 
)وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارش��اد( به 
اين اتحاديه داده ش��ود بطور قطع كاهش قيمت را 
در اين صنف ش��اهد خواهيم بود. او در ادامه مشكل 
اصلي صنف كاغذ و مقوا را نبود پيگيري مناس��ب از 
سوي وزارتخانه هاي مربوطه دانست و اظهار كرد: اگر 
مسووالن نمي توانند مشكالت مربوطه را حل كنند 
بهتر است برخي امور را به خود اتحاديه ها واگذار كنند 
تا اين مهم، مرتفع ش��ود. به گفته ميرباقري، قيمت 
كاغذ در حال حاضر نزديك به 370 هزار تومان است.
رييس اتحاديه فروش��ندگان كاغذ و مقوا با اشاره به 
اينكه وضعيت كاغذ چندان مناسب نيست تصريح 
كرد: اميدواريم كه رونق و توس��عه اي در بازار كاغذ 
صورت گيرد تا رشد و شكوفايي را در اين صنعت شاهد 
باشيم. ميرباقري با بيان اينكه نوسانات نرخ ارز از عوامل 
تاثيرگذار در ركود بازار است اظهار كرد: نوسانات نرخ 
ارز نگراني را براي ادامه فعاليت اقتصادي ايجاد كرده 
و توليدكنندگان اميدوارند كه نرخ ارز به يك ثبات 
نسبي دست يابد. رييس اتحاديه فروشندگان كاغذ 
و مقوا ادامه داد: تالش هاي مسووالن ذي ربط در اين 
صنف مي تواند رونق را در بازار رقم بزند چرا كه طي 
ساليان گذشته مشكالت كاغذ و مقوا توانسته تاثير 
ناخوشايندي بر بازار داشته باش��د كه اين موضوع 

مي تواند بر بازار توليد آن هم تاثيرگذارد.

برندسازي الزمه رونق توليد
پايگاه خبري اتاق اصن�اف ايران|عضو هيات 
رييس��ه اتاق اصناف ايران با اشاره به نامگذاري سال 
از سوي مقام معظم رهبري به نام رونق توليد گفت: 
با تالش براي دس��ت يابي به رونق توليد و حمايت 
از كاالي ايراني سرافرازانه از تحريم ها و توطئه هاي 
دشمن عبور خواهيم كرد و در راستاي عمران و آبادي 
كشور و تحقق اهداف انقالب اسالمي گام بر مي داريم. 
حسن طاهرمحمدي در گفت وگو با خبرنگار اصناف 
ايران افزود: اگر به توليد توجه ويژه اي شود مشكالت 
اساس��ي اقتصاد همچون ايجاد اشتغال رفع خواهد 
شد و رونق توليد بايد منجر به افزايش كيفيت توليد، 
نوآوري و حجم توليد شود. او تصريح كرد: اصناف در 
مسير توليد حركت مي كنند و بنگاه هاي كوچك و 
بزرگ توليدي اگر بخواهند موفق باشند، بايد براساس 
نقشه راه اصناف حركت كنند. دبير اتاق اصناف ايران 
اظهار كرد: آنچه امروز ما در عرصه اقتصاد با آن روبرو 
هستيم، كاستي هاي توليدي است و توليدي كه با 
تورم همراه شده، اين توليد بطور حتم نمي تواند تداوم 
داشته باشد، و توليدي كه با دانايي و دانش حركت كند 
در دنياي امروز مي تواند حياتي مناسب داشته باشد. 
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران افزود: نظام بانكي 
كشور بايد پشتوانه اي براي توليد باشد، و بايد براي 
پرداخت هاي نظام مالياتي تصميمات درستي اتخاذ 
شود. طاهرمحمدي با بيان اينكه صادرات پيشران و 
موتور توسعه اقتصادي كشور و عامل رونق توليد است، 
تصريح كرد: يكي از الزامات رشد توليد برندسازي است 
و امروز در مواجهه با فشارها و تحريم ها دغدغه اصلي 
ما حفظ توليد است تا بتوانيم اشتغال موجود را حفظ 
كنيم كه با افزايش صادرات به كشورهاي همسايه 

مي توان اين وضعيت را بهبود بخشيد.

 نظارت سازمان حمايت
بر قيمت ها 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران|رييس اتحاديه 
فن آوران رايانه با تأكيد بر اينكه ارز ارايه ش��ده براي 
واردات كاالي حوزه فن آوري تماما به واردات منجر 
شده است، گفت: قيمت كاالهاي وارداتي در بازار با 
توجه به ارز تأميني آن تعيين شده و سازمان حمايت 
بر رون��د قيمت گذاري نظ��ارت دارد. محمدمهدي 
ميرمهدي در رابطه با واردات با ارز دولتي و عرضه كاال 
به نرخ ارز آزاد در برخي بازارها گفت: سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با توجه به اطالعات 
مراجع رسمي در زمينه تأمين ارز در قيمت گذاري 
كاالهاي صنف فن آوران رايانه نظارت و بازرسي دقيق 
دارد. رييس اتحاديه فن آوران رايانه ادامه داد: كاالها 
تماماً با توجه به ارز دريافتي قيمت گذاري مي شوند و 
اگر ارزي براي واردات اختصاص يافته، كاالي آن به 
بازار وارد شده و كاالها قابل رصد و پيگيري هستند. 
او يادآور ش��د: از سه س��ال پيش اتحاديه پيشنهاد 
كرد تا براي واردات كاال به كشور از اتحاديه مربوطه 
استعالمات الزم همچون صالحيت واردكننده و نياز 
بازار تأييد شود، كه در ماه هاي اخير اين پيشنهاد به 
دستور وزير صنعت، معدن و تجارت عملي شده و افراد 
واجد شرايط كه داراي سابقه واردات و فعاليت هاي 
صنفي هستند مي توانند به واردات بپردازند البته در 
تأييد استعالمات تجربه صنفي و ميزان شكايات ثبت 
شده تأثيرگذار است. ميرمهدي با بيان اينكه برخي 
افراد تنها به  واسطه داشتن س��رمايه قابل توجه به 
واردات مي پردازند، گفت: شركت ها و واردكنندگان 
بعد از ترخيص كاال موظف هستند طبق تعهدنامه، 
قيمت تمام شده خود را طبق اسناد و مدارك رسمي 
به اتحاديه و ديگر مراجع اعالم كنند و نرخ هاي اعالمي 
از سوي اتحاديه با توجه به هزينه تمام شده واردات، 
نرخ هاي رسمي بازارهاي جهاني و تعرفه واردات مورد 
بررسي قرار مي گيرد. برخي اخبار و گزارش ها در چند 
وقت اخير حكايت از آن دارد كه ارز ارايه شده از سوي 
دولت براي واردات كاالها در مسير واردات خرج نشده 
و مسير ديگري به خود گرفته است و از سوي ديگر 
برخي افراد كه ارز دولتي دريافت كرده و آن را در مسير 
واردات هزينه كرده اند قيمت نهايي محصول خود را بر 

پايه ارز آزاد محاسبه كرده و عرضه مي كنند.

رييساتاقاصنافآققالخبرداد
آسيببيشاز۷۰درصدواحدهايصنفيدرسيل

دبيرميزشيريني،شكالتوفرآوردههايغالتخبرداد
هدفگذارييكميليارددالريصادراتشيريني

رييس اتاق اصناف شهرستان آق قال در استان گلستان گفت: بيش از 
70 درصد واحدهاي صنفي شهرستان آق قال دچار آب گرفتگي شديد 
و از بين رفتن س��رمايه خود شده اند و بيش از 20 روز است كه كسب 

وكاري در اين شهرستان وجود ندارد. 
قوشه حسن قاس��مي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف ايران 
با بيان اينكه در شهرستان آق قال 2 هزار و500 واحد صنفي فعاليت 
داشتند، افزود: بيش از يك هزار و 800 واحدصنفي شهرستان آق قال 
آس��يب جدي ديده اند، اين در حالي است كه همچنان آب گرفتگي 
شديد در اين شهرس��تان وجود دارد و ميزان آب گرفتگي ها بيشتر 
نيز شده اس��ت. او تصريح كرد: بخش كامل شهرك صنعتي آق قال 
و همچنين واحدهاي صنفي در شهرس��تان آق قال و روستاهاي آن 
زي��ر آب رفته اند و هنوز تردد به صورت ع��ادي در اين مناطق امكان 
پذير نيس��ت و در ش��هرك صنعتي آق قال امكان تردد با قايق موثر 
 است. قاسمي افزود: براي برآورد مبالغ خسارت در واحدهاي صنفي 
آسيب ديده اين شهرستان تا فروكش شدن آب  و ايجاد شرايط عادي 

بايد از طريق كارشناسان اقدام به عمل بيايد كه نياز به زمان بيشتري 
دارد.رييس اتاق اصناف شهرستان آق قال تاكيد كرد: چندين هزار نفر 
تاكنون دراين شهرس��تان بيكارشده اند و امكان تردد و فعاليت براي 
كسب وكار در آق قال وجود ندارد و هنوز 40درصد اين شهرستان بطور 
كامل زير آب اس��ت و اين مساله شرايط را براي مردم اين شهرستان 
بسيار سخت و بحراني كرده است و تمامي فعاالن واحدهاي صنفي اين 
شهرستان نياز به كمك و حمايت دارند. او تصريح كرد: از اتاق اصناف 
ايران مي خواهيم تا با رايزني با دولت و سازمان امور مالياتي با توجه به 
وضعيت و شرايط ويژه واحدهاي صنفي شهرستان آق قال بخشودگي 
مالياتي براي سال 97 و98 در نظر بگيرد و همچنين براي احياء مجدد 
واحدهاي صنفي مناطق سيل زده پرداخت سريع تسهيالت كم بهره به 
اين واحدها صورت بگيرد. قاسمي افزود: همچنين از دولت خواستاريم 
تا در مناطق آسيب ديده در سيل در شهرستان آق قال و ساير شهرهايي 
كه در اثر سيل دچار خسارت يا تعطيلي كارگاه شده اند، مقرري بيمه 

بيكاري لحاظ  شود.

 دبير ميز شيريني، شكالت و فرآورده هاي غالت، صنعت شيريني 
و شكالت را به عنوان يكي از صنايع با ارزش افزوده باال عنوان كرد 
كه در صورت رفع موانع و مش��كالت موجود بر سر راه صادرات آن، 
از جمل��ه تأمين مواد اوليه و نقدينگي مورد نياز، هدف بيش از يك 

ميليارد دالر صادرات را در سال 98 محقق مي كند. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت ايران، غالمرضا 
س��بزعلي، در خصوص صادرات شيريني و شكالت و فرآورده هاي 
غالت در 11 ماهه س��ال 97 گفت: با رش��د اس��تاندارد، كيفيت، 
 تنوع توليد واهميت به ذائقه مش��تري در اين صنعت ش��اهد رشد 
قابل مالحظه تقاضاي خريد اين محصول در طول 11 ماهه س��ال 
گذشته بوديم. او افزود: محصوالت اين صنعت، عالوه بر تامين نياز 
داخلي، 678 ميليون دالر از لحاظ ارزشي و 448 هزارتن از لحاظ 
وزني صادرات داش��ته كه در مقايسه با سال قبل، نشان دهنده 13 

درصد افزايش ارزشي است. 
سبزعلي از عمده بازارهاي هدف صادراتي اين محصوالت كشورهاي 

عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه، آذربايجان، امارات و قطر را نام 
برد و اظهار داشت: كشور عراق به عنوان اولين كشور هدف بيشترين 
سهم صادراتي محصوالت شيريني و شكالت و فرآورده هاي غالت 
را به خود اختصاص داده به گونه اي كه طي 11 ماهه سال گذشته 
اين محصوالت به ارزش 375ميليون دالر به بازار عراق صادر شده 
است. دبير ميز شيريني، شكالت و فرآورده هاي غالت گفت: سهم 
افغانس��تان، به عنوان دومين كش��ور هدف صادرات��ي، از واردات 
 ش��يريني و ش��كالت ايران 134 ميليون دالر بوده است. او افزود: 
بر اساس آمارهاي ITC، صنعت شيريني و شكالت ايران توانسته 
در حال حاضر به بيش از 80 كش��ور جهان صادرات داشته باشد و 
رتبه 30 جهاني را در صادرات اين محصول به خود اختصاص بدهد. 
اين درحالي اس��ت كه ميزان صادرات ش��يريني سوهان طي 11 
ماهه سال جاري از لحاظ ارزشي به بيش از 1 ميليون دالر رسيده 
و مهم ترين كش��ورهاي هدف آن عراق، امارات، لبنان، قطر، هلند، 

سوئد و امريكا است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

شواهد حاكي از آن است كه بقاي ترامپ و سعودي ها به سطوح قيمتي متفاوت نفت خام گره خورده است 

تحوالت نوروزي قيمت  نفت

نفت 75 دالري جداكننده راه ترامپ و سعودي

طالي سياه آهسته و پيوسته بر كانال 70  دالر قدم گذاشت

 گروه انرژي|نادي صبوري |
به نظر مي رس�د مرز »75 دالري« براي بهاي 
نفت خام، در سال جاري به كرات توسط امريكا 
از يك سو و عربستان سعودي از سوي ديگر با 
وارد كردن نيرو روبرو شود. در حالي كه اخيرا 
رويترز در گزارش�ي به نق�ل از 3 منبع آگاه از 
تهديد امريكا توس�ط عربس�تان سعودي به 
حذف دالر از چرخه معامالت نفتي در صورت 
تصويب قان�ون نوپك خبر داده اس�ت، جان 
كمپ تحليلگر برجس�ته حوزه انرژي، قبل از 
وقوع اين رويداد در تحليلي به »تضاد« ميان 
امريكا و عربستان سعودي در خصوص قيمت 

نفت در سال 2019 پرداخت. 

كمپ در تحليلي كه 29 مارچ منتش��ر كرد نوش��ت: 
»عربستان سعودي و امريكا در اكثر مسائل ديدگاهي 
هماهنگ دارند، اما وقتي پاي سطح مورد انتظار براي 
نفت خام ب��ه ميان مي آيد، اختالف نظر آنها ش��ديد 
مي شود. اين مساله مي تواند به يك منبع براي نوسان 

بهاي نفت خام در سال 2019 تبديل شود«
در ادام��ه رويكرد ترامپ در حكوم��ت داري مبني بر 
شكستن ساختارهاي پيشين، ترامپ در طول مدت 
رياس��ت جمهوري خود بطور عمومي به اظهارنظر در 
مورد قيمت نفت پرداخته اس��ت. در اين اظهارات كه 
هم در اكانت توييتر او و هم در مصاحبه هاي تلوزيوني 
مطرح شده است ترامپ به وضوح نقش اوپك به رهبري 
عربستان سعودي در باال بودن قيمت نفت خام را مورد 

نقد قرار داده است« 
26 فوريه 2019 بود كه ترامپ در اكانت توييتر خود 
نوش��ت: »»قيمت نفت زيادي باال رفته است، اوپك 
لطفا آرام باش و موضوع رو س��خت نكن، دنيا تحمل 

قيمت باال رو نداره«.
اين اتفاق دقيقا پس از آن رخ مي داد كه بهاي نفت خام 
روندي صعودي را طي كرده و چند بار ركورد 2019 
را جابه جا كرد. اي��ن اتفاق از ديد اغل��ب تحليلگران 
نتيجه تالش اوپك براي كاستن از سطح توليد بود كه 

عربستان در راس آن قرار داشت. 
ج��ان كمپ اما زمان بندي اظه��ارات ترامپ در مورد 

قيمت نفت از آوريل 2018 تا را بررسي كرده است. 
20 آوريل 2018 پس از آنك��ه قيمت نفت خام احيا 
ش��ده و به س��طح 74.06 دالر در هر بش��كه نزديك 
ش��د ترامپ عنوان كرد: »اوپك دوباره دس��ت به كار 
شده اس��ت، همه جا پر از نفت است و كشتي ها مملو 
از محموله هس��تند. قيمت نفت خ��ام بطور تصنعي 

باالست. اين قيمت ها پذيرفته نيست!« 
در ادامه نفت روند صعودي خود را تغيير نداد تا اينكه 
13 ژوئن روزي كه قيمت به 77 دالر در هر بشكه رسيد 
ترامپ انتقاد كوتاهي كرد و گفت: »اوپك دوباره دارد 

كارش را مي كند، اين خوب نيست«
19 روز بعد و روزي كه بهاي نفت خام به 79 دالر در هر 
بشكه رسيده بود ترامپ در يك گفت وگوي تلويزيوني 
در پاسخ به اين پرسش كه »آيا فكر مي كنيد گروهي 
مونوپولي راه انداخته تا بهاي نفت خام باالي 70 دالر 
در هر بشكه باشد؟« پاس��خ داد: »بله اوپك اين كار را 
مي كند و بهتر اس��ت آن را تمام كن��د، چرا كه ما اين 

كشورها، خيلي از آنها را محافظت مي كنيم« 

4 جوالي وقتي قيمت ه��ا روي همان حول و حوش 
باقي مانده بود ترامپ دوباره روي مساله محافظت از 
كشورهاي اوپك دست گذاشته و گفت: »ما داريم اين 
كار را براي هزينه خيلي كمي انجام مي دهيم، قيمت 
بنزين باال رفته است، محافظت ما از اين كشورها بايد 

يك خيابان دو طرفه باشد«
20 سپتامبر 2018 و زماني كه ترامپ در حال نزديك 
شدن به مهلت خود براي از سرگيري تحريم ها عليه 
ايران بود بهاي نفت خ��ام 79 دالر بود. ترامپ توييت 
كرد: »ما از كشورهاي خاورميانه محافظت مي كنيم، 
آنها بدون ما م��دت زيادي دوام نخواهن��د آورد و در 
چنين وضعيتي همچنان قيمت نفت خام را باال و باالتر 
مي برند، ما به ياد خواهيم داشت، مونوپولي اوپك بايد 

قيمت ها را پايين بياورد«
با ركوردزني عربستان در توليد نفت خام، بهاي طالي 
س��ياه در 12 نوامبر به 70 دالر در بش��كه رسيد، اين 
روند در خالل كاهش 10 روزه قيمت نفت خام رخ داد 
كه طوالني ترين روند نزولي قيمت در 4 سال به شمار 
مي رفت، همان روز در حالي كه عربستان در نشست 
كميته نظارتي اوپك پ��الس اعالم كرد كه قصد دارد 

توليد نفت خام خود را روزانه 500 هزار بشكه كاهش 
ده��د، ترامپ تويي��ت كرد كه خوش��بختانه اوپك و 
عربستان توليد نفت خام خود را كاهش نخواهند داد. 
بهاي نفت خام با توجه به ميزان تقاضا بايد خيلي كمتر 

از اين هم باشد. 
از اينجا ترامپ براي مدت��ي در خصوص قيمت نفت 
سكوت كرد چرا كه قيمت ها در حال طي كردن روندي 
نزولي خود بودند. در ماه هاي اخير اما ترامپ گاه و بيگاه 
با مطرح كردن قانون »نوپك« سعي كرده است فعاليت 
اوپك را محدود كن��د. اليحه نوپك با ايجاد تغييراتي 
در قانون ضدتراس��ت امريكا اين امكان را براي دولت 
امريكا به وجود مي آورد تا از توليدكنندگان اوپك به 
اتهام تباني شكايت كند؛ بر اين اساس، محدود كردن 
توليد نفت ي��ا گاز يا تعيين قيمت آنها ممنوع خواهد 
شد. در حال حاضر كشور هاي عضو اوپك در اين زمينه 

از مصونيت برخوردارند.
محدوده قيمتي كه نفت خام اين روزها در آن س��ير 
مي كند دوباره به همان مح��دوده »خطر« كه اغلب 
با جدل لفظي از س��وي ترامپ همراه شده است قرار 
گرفته است، هر چند اين بار به نظر مي رسد عربستان 

سعودي نيز قصد دارد روند پيشين در اطاعت كردن و 
چراغ خاموش جلو رفتن را تغيير دهد. 

خبر رويترز در خصوص تهديد عربستان به حذف دالر 
از چرخه معامالتي خ��ود را مي تواند در همين زمينه 

خوانش كرد. 
جان كمپ تحليلگر نفتي مي نويسد كه ترامپ معموال 
زماني كه قيمت نفت خام زير 75 دالر در هر بش��كه 
باشد از انتقاد عمومي از اوپك پرهيز مي كند. اما وقتي 
قيمت ها به باالي اين سطح مي روند او به وضوح شروع 
به انتقاد كرده و عنوان مي كند كه كشورهاي خاورميانه 
بايد هزينه چتر امنيتي امريكا از خود را پرداخت كنند. 
كمپ ادامه مي دهد: »از آن جايي كه اياالت متحده به 
صورت توامان مصرف كننده و توليدكننده بزرگ نفت 
خام به شمار مي رود، تاثير اصلي سطوح قيمت ها نه در 
ت��راز پرداخت ها بلكه در توزيع توليد ناخالص داخلي 
ميان مردم ديده مي شود«. به اين ترتيب سود اصلي 
از قيمت پايين به جيب موتورسيكلت سواران در غرب 

ميانه امريكا مي رود نه حفاران نفتي در تگزاس. 
كمپ ب��ا برقرار ك��ردن ارتب��اط ميان اين مس��اله و 
انتخابات دور بعد رياست جمهوري امريكا مي نويسد: 
»رييس جمهور به درس��تي محاس��به كرده اس��ت 
ك��ه همانطور ك��ه راي اصل��ي او در س��ال 2016 از 
موتورسواران غرب ميانه بود اين بار نيز بايد دل آنها را 
به دس��ت بياورد و از حفاران نفتي تگزاس آبي براي او 

گرم نخواهد شد«
در واقع ترامپ خطر از دست دادن راي هايي كه خواهان 
قيمت باالي نفت هستند را به جان خريده است و به 
همين خاطر است كه تمركز او در توييت هايش روي 

كسب منفعت از قيمت پايين نفت خام است.
اهمي��ت اين بخش از راي دهندگان ب��راي ترامپ در 
توييت ها و اظهارنظرهاي او پي��ش از رييس جمهور 

شدن نيز به وضوح مشخص اس��ت. او از سال 2011 
اظهارات ضد اوپك خود را در توييترش آغاز كرد و در 
طول سال هاي منتهي به كانديداي رياست جمهوري 
ش��دنش همواره تالش كرد سياست رؤساي جمهور 
ديگر در قبال اوپك و قيمت نفت را به باد انتقاد بگيرد. 
همين اظهارنظرها عمال ترامپ را به چهره اي كه خواهد 
توانست قيمت بنزين را در امريكا پايين نگه دارد تبديل 
كرد. چيزي كه او احتماال اكنون حتي بيشتر از دور قبل 

خواهان حفظ آن است.

   روياي متفاوت پادشاهي
جان كمپ مي نويسد كه در مقابل، پادشاهي قيمتي 
ب��االي 70 دالر و حتي ش��ايد 80 دالر در هر بش��كه 
احتياج دارد. عربستان براي تامين هزينه هاي خود، 
انجام يك تحول پرهزينه اقتصادي و ديگر مس��ائلي 

كه دارد، به چنين سطوحي از قيمت نيازمند است. 
طبق اظهارنظر مقامات مالي پادشاهي، ذخاير ارزي 
عربستان س��عودي در پايان سال 2018 بدون تغيير 
نسبت به پايان سال 2017 و معادل 497 ميليارد دالر 
بوده است. پادش��اهي براي آنكه ارزش دينار وابسته 
به دالر را حفظ كند نمي توان��د اجازه دهد كه ذخاير 

ارزي اش تغيير كنند. 
در فاصله س��پتامبر 2017 و س��پتامبر 2018 بهاي 
باالتر نفت خ��ام در كنار چند عامل ديگر ذخاير ارزي 
پادش��اهي را از 485 ميليارد دالر به 507.2 ميليارد 
دالر رساند كه افت هاي قبل را جبران مي كرد. اما در 
ادامه افت دوباره قيمت  نفت خ��ام در كنار باال رفتن 
هزينه هاي پادشاهي باعث شد ذخاير ارزي آنها بين 
س��پتامبر 2018 تا فوريه 2019 ب��ا 23 ميليارد دالر 

افت روبرو شود.
البته پادشاهي همچنان اعتبارهاي خرج نكرده قابل 
توجهي از جمله امكان فروش شركت سعودي آرامكو 

براي تامين ارز دارد. 
كمپ اضافه مي كن��د: »اما ف��روش دارايي ها اگرچه 
مي توانن��د براي مدتي امورات را پي��ش ببرند و براي 
پادش��اهي زمان بخرند اما بطور كلي بودجه و جايگاه 
خارجي س��عودي ها ب��ه نحوي پايدار نيس��ت كه در 
درازمدت با نفت زير 70 دالر در هر بشكه دوام بياورد«

تضاد منافع از راه مي رسد
ميان روياهاي ترامپ براي رياس��ت جمهوري 2020 
امريكا ك��ه نيازمند نف��ت زير 70 دالري هس��تند و 
روياهاي اقتصادي و سياسي پادشاهي كه نفت باالي 

70 دالري مي طلبند، تضادي آشكار وجود دارد. 
 با وج��ود اينكه دو ط��رف انگيزه هاي زي��ادي براي 
همكاري در ديگ��ر حوزه ها دارند، اين تضاد آش��كار 
تنش��ي مزمن را حداقل تا نوامب��ر 2020 و برگزاري 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا را در زمينه سطح 

قيمتي نفت خام ايجاد خواهد كرد. 
اياالت متحده مش��خصا از عربس��تان انتظار دارد كه 
سطح توليد خود را آنقدر باال ببرد كه هر گونه كاهش 

عرضه از سوي ايران و ونزوئال را بي اثر كند. 
فعال اين تنش با ديپلماس��ي حرفه اي و استادانه قابل 
حل اس��ت، اما اگر قيمت ها به ب��االي 75 دالر در هر 
بشكه برسد طرفين دعوا درنده تر خواهند شد. در اين 
وضع اياالت متحده احتماال حلقه تحريم ها را تنگ تر 
خواهد كرد و رشد اقتصادي نيز آهسته تر خواهد شد. 

 گروه انرژي|
تعطيالت نوروزي، روزنامه تعادل را از پيگيري مس��تمر 
تحوالت جهاني قيم��ت نفت بازنهاد، ام��ا اين تحوالت 
چشمگير بودند. از 29 اسفند سال 1397 تا 16 فروردين 
سال 1398 قيمت نفت نزديك به 3 دالر افزايش يافت و 
مرز 70 دالر را رد كرد و كاهش توليد نفت توس��ط اوپك 

پالس مهم ترين عامل افزايش قيمت ها بودند.
29 اسفند قيمت نفت كه طي روزهاي پيش از آن مسيري 
صعودي را در پي��ش گرفته بود، تح��ت تأثير نگراني ها 
پيرامون رشد اقتصاد جهاني و تيره شدن دورنماي رشد 
مصرف سوخت، روند كاهشي به خود گرفت. نظرسنجي 
تامسون رويترز نش��ان داد كه اعتماد تجاري آسيا در سه 
ماهه نخست سال ميالدي جاري تحت تأثير اختالفات 
تجاري ميان امريكا و چين، نزديك به پايين ترين حد در 
سه سال اخير مانده است. از اين رو تحليلگران به اين نتيجه 
رسيدند كه كندي اقتصادي به زودي به مصرف سوخت 

لطمه خواهد زد.  برنت ط��ي روزهاي اول فروردين و دوم 
فروردين سال 1398 به نزول خود ادامه داد و از قله 68 دالر 
و 50 سنت در هر بشكه به 67 دالر و 3 سنت در هر بشكه 
رسيد. اظهارنظر بدبينانه جرومي پاول، رييس بانك مركزي 
امريكا كه نگراني ها از ركود احتمالي اقتصاد اين كشور را 
افزايش داد مهم ترين عامل كاهش قيمت نفت بود، البته 
آمار فعاليت بخش توليد آلمان، بزرگ ترين اقتصاد اروپا، 
كه براي سومين ماه متوالي كاهش داشت نيز بر نگراني ها 
از ركود اقتصاد جهاني افزود كه كاهش بيشتر قيمت نفت 
را در پي داشت. روز دوشنبه 5 فروردين كه بازارها دوباره 
باز شدند، روند صعودي قيمت ها از سر گرفته شد و در روز 
سه شنبه 6 فروردين هر بشكه 67 دالر 97 سنت معامله 
شد. كاهش بيش از پيش توليد نفت اوپك به همراه كاهش 
صادرات نفت از طرف ايران و ونزوئال به خاطر تحريم هاي 

امريكا عامل افزايش قيمت ها در اين روز بودند.
قيمت نفت پس از اندكي كاهش در روز 8 فروردين، مسير 

صعودي خود را ادامه داد و در روز دوش��نبه 12 فروردين 
به قيمت 69 دالر و 1 س��نت در هر بشكه رسيد. نگراني 
نسبت به كمبود عرضه نفت و كندي اقتصاد جهاني عامل 
افزايش قيمت ها بود و همچنين قيمت ها با تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و ونزوئال و كاهش توليد اوپك و غيراوپك 

پشتيباني مي شد.
با وجود آنكه روز13 فروردين از سرعت افزايش قيمت نفت 
كاسته شد، اما ش��اخص برنت در روز 16 فروردين از مرز 
70 دالر گذشت و با 70 دالر و 34 سنت در هر بشكه بسته 
شد. بدين ترتيب باالخره عواملي مثل كاهش روند رشد 
توليد نفت شيل امريكا، ادامه كاهش توليد اعضاي اوپك 
و تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران و ونزوئال توانستند 
بر عوامل موثر بر كاهش قيمت نفت، يعني جنگ تجاري 
چين و امريكا و افزايش توليد نفت برخي توليدكنندگان 
غيراوپ��ك غلبه كنند و طلس��م رواني نف��ت 70 دالري 

شكسته شد.

توليد اوپك به پايين ترين حد خود در 4 سال رسيد

عزم راسخ عربستان در كاهش توليد نفت
ايسنا|

نظرس��نجي پالتس نش��ان داد كاهش بيش از حد توليد 
عربستان س��عودي و قطع برق در ونزوئال باعث شد توليد 
نفت خام اوپك در مارس 570 هزار بشكه در روز نسبت به 
فوريه كاهش پيدا كند و به 30.23 ميليون بشكه در روز برسد 
كه پايين ترين ميزان در بيش از چهار سال گذشته به شمار 
مي رود. طبق نظرسنجي ماهانه پالتس، عربستان سعودي 
كه بزرگ ترين توليدكننده عضو اوپك است، توليد خود را 
در مارس به پايين ترين سطح از فوريه سال 2017 رساند. 
س��عودي ها به وعده خود براي كاهش بيشتر توليد عمل 
كردند و توليدش��ان را ماه گذشته 280 هزار بشكه در روز 

ديگر كاهش داده و به 9.87 ميليون بشكه در روز رساندند.
ونزوئال نيز به دليل خاموشي گسترده اي كه توليد و صادرات 
نفت را در مارس فلج كرد، توليدش را به پايين ترين ميزان در 
16 سال اخير رساند و 740 هزار بشكه در روز نفت توليد كرد.

عراق كه دومي��ن توليدكننده بزرگ عضو اوپك اس��ت، 
توليدش را در م��ارس به ميزان 100 هزار بش��كه در روز 
نسبت به فوريه كاهش داد و به 4.57 ميليون بشكه در روز 
رساند. با اين حال اين رقم اندكي باالتر از سقف توليد 4.512 
ميليون بشكه در روز عراق بود. بر اساس نظرسنجي پالتس، 
توليد نفت ايران نيز با وجود تحريم هاي امريكا، نسبتاً ثابت 
ماند و اين كشور 2.69 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرد. 
ازسرگيري فعاليت در الشراره كه بزرگ ترين ميدان نفتي 
ليبي اس��ت، توليد نفت ليبي را در مارس به 1.06 ميليون 
بش��كه در روز افزايش داد. پيش از اين نظرسنجي ماهانه 
رويترز منتشر شد كه نشان داد توليد توليد نفت اوپك در 
مارس سال 2019 به پايين ترين ميزان از فوريه سال 2015 
رسيده است و مجموع توليد اين گروه كه متشكل از 14 عضو 
است، 30.4 ميليون بشكه در روز بوده است كه 280 هزار 

بشكه در روز نسبت به فوريه كاهش داشت.

وام از صندوق بين المللي پول، انگيزه قاهره براي اصالحات انرژي

تالش مصر براي برداشتن يارانه انرژي
تسنيم|

مصر طي نامه اي به صندوق بين المللي پول اعالم كرد 
كه يارانه هاي اكثر محص��والت انرژي را تا 15 ژوئن بر 
مي دارد. اين نامه به عنوان بخشي از بررسي برنامه وام 

12 ميليارد دالري سه ساله مصر منتشر شد.
اين بدان معناست كه قيمت بنزين، ديزل، نفت سفيد 
و نفت سوخت براي مشتريان افزايش مي يابد. در حال 
حاضر اين محصوالت 85 تا 90 درصد قيمت جهاني را 

دارند. اين نامه در 27 ژانويه نوشته شده بود.
به گ��زارش رويترز، نامه وزير دارايي مصر و مدير بانك 
مركزي در گزارش صندوق بين المللي پول در 28 ژانويه 
جاي گرفت و پس از تخصيص بودجه براي پنج قسط از 

شش قسط وام در فوريه، منتشر شد.
برنام��ه اين وام در 2016 آغ��از و مربوط به اصالحاتي 
مي ش��د كه در نتيجه آن ارزش پوند مصر پايين آمد و 

ماليات بر ارزش افزوده وضع شد. همه اينها به اقتصاد 
يكنواخت مصر كمك كرد ولي ميليون ها مصري را در 

فشار اقتصادي فزاينده قرار داد.
قيمت سوخت بطور يكنواخت طي سه سال گذشته باال 
رفته است. LPG و نفت سوخت براي استفاده در توليد 
برق و نانوايي ها شامل افزايش هزينه ها از طريق كاهش 

سوبسيد نمي شوند.
دولت مصر در اين نامه اعالم ك��رد پس از آغاز اتصال 
اكتان 95 به قيمت هاي بين المللي كه در آوريل انجام 
شد، همين كار را هم با س��اير محصوالت درماه ژوئن 
انجام مي دهد. انتظ��ار مي رود اولين تنظيم قيمت در 

اواسط سپتامبر باشد.
دولت مصر اشاره كرد كه يك مكانيزم متعادل كننده 
براي جلوگيري از ش��وك در برابر افزايش قيمت ساير 

كاالها ايجاد كرده است.

مصر از زمان اجراي برنامه وام صندوق بين المللي پول، 
به شدت به خارج بدهكار شده است.

دولت در اين نامه اعالم كرد كه قصد دارد بدهي عمومي 
خود را از 86 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان ژوئن 
به 72 درصد تا پايان 2023 برس��اند . بدهي مصر 93 

درصد توليد ناخالص داخلي در 2018 بود.
دولت مصر متعهد شده بدهي هاي معوقه شركت نفت 
دولتي اين كشور را تا پايان ژوئن سال جاري تسويه كند. 
ميزان اين بدهي 1.043 ميليارد دالر در پايان 2018 
ب��ود. بانك مركزي به تدريج وام دهي سوبس��يدي به 
نهادهاي كوچك و متوسط را متوقف كرد و اين برنامه ها 

حاال بايد مستقيمًا توسط دولت تامين بودجه شوند.
صن��دوق بين المللي پ��ول اعالم كرد پيش��رفت در 
اصالحات اقتصادي مختلط ب��وده ولي اهداف برنامه 

اصالحات قابل دسترسي است.
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 توليد نفت روسيه
در گرو تمديد توافق اوپک

تسنيم| الکساندر نواک وزير انرژی روسيه گفت 
اگر توافق کاهش توليد اوپک دوباره تمديد نشود، 
توليد نفت روسيه در سال جاری باز هم افزايش 
می يابد. به گزارش رويترز، توليد نفت روس��يه 
طی ده سال گذشته به خاطر آغاز به کار ميادين 
جديد و معرف��ی تکنولوژی جديد افزايش يافته 
است. مس��کو قراردادی جهانی با اعضای اوپک 
و س��اير توليدکنندگان برای مهار توليد نفت و 
افزايش قيمت نفت خام امضا کرده است. نواک 
گفت در س��ال جاری انتظار داريم توليدمان به 
اندازه سال گذشته باشد، شايد هم کمی بيشتر. 
توليد نفت روسيه به باالترين رکورد 556 ميليون 
تن معادل 11.16 ميليون بشکه در روز در سال 
گذشته رس��يد. نواک گفت ممکن است توليد 
امس��ال به 556 تا 560 ميليون تن برسد، البته 
اگر توافق کاهش توليد تمديد نشود. اوپک و ساير 
توليدکنندگان به رهبری روس��يه توافق کردند 
کل توليد نفت خود را 1.2 ميليون تن برای 6 ماه 
کاهش دهند. اين توافق از اول ژانويه اجرايی شد. 
اولين دور کاهش توليد از ژانويه 2017 اجرايی 
شده بود. شرکت کنندگان در اين توافق در ژانويه 
در وين ديدار می کنند تا در مورد اقدامات بعدی 
تصميم گيری کنند. نواک تکرار کرد برای اعالم 

تمديد توافق خيلی زود است.

 بررسی توسعه فاز
14 پارس جنوبی 

ايسنا| محمد مشکين فام، مديرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس درباره روند توسعه فاز 14 پارس 
جنوبی توضيح داد: در مديريت طرح پااليشگاه 
فاز 14 تغييراتی از س��مت کارفرما انجام ش��ده 
است. تغييراتی هم در بخش پيمان کاری صورت 
خواهد گرفت. قرار است يک مشاور MC برای 
بخش پيمان کار اتخاذ ش��ود که يک ش��رکت 
توانمند اس��ت که در پارس جنوب��ی کار کرده و 
پروژه ه��ای قبلی را با موفقيت به اتمام رس��انده 
است که به ش��رکت IPMI و ای درو کمک کند 
بتوانيم اين پروژه را جمع بندی کنيم. وی با بيان 
اين که سرمايه مورد نياز برای توسعه فاز 14 طبق 
قرارداد پيش می رود، افزود: توسعه اين فاز به طور 
کلی نزديک به 80 درصد پيشرفت داشته است اما 
در کانستراکشن عقب است. کاال خريداری شده 
اما اجرا نشده اس��ت. طرح توسعه ميدان گازی 
پارس جنوبی از حدود 20 س��ال پيش آغاز شد 
و تا سال 1384، پنج فاز پارس جنوبی وارد مدار 
ش��د؛ از 1384 تا 92، پنج فاز ديگر وارد مدار شد 
و از س��ال 1392 تاکنون 11 فاز مدار شده است. 
تا پيش از پايان سال 1398، 27 فاز دريايی را در 
مدار توليد خواهيم داش��ت. اما از ميان فازهای 
پارس جنوبی تنها ف��از 14 باقی مانده که هنوز 
پرونده توسعه آن تکميل نشده است. فازی که به 
گفته وزير نفت تالش می شود در سال 1399 به 

بهره برداری برسد.

 خط انتقال آب پلدختر
وارد مدار شد

ايلنا| مديرکل دفت��ر مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل وزارت نيرو از اتم��ام پروژه اضطراری 
احداث مجدد خط انتقال آب شهرستان پلدختر 
خبر داد. ميثم جعفرزاده با اشاره به تالش بی وقفه 
و ش��بانه روزی تيم های عملياتی در شهرستان 
پلدختر گفت: قس��متی از خط انتقال آب که در 
حادثه س��يل اخير از بين رفته بود، به رغم مسير 
صعب العبور، مج��دد احداث ش��د. وی تصريح 
کرد: در حال حاضر مخزن اصلی ش��هر در حال 
آبگيری است و به تدريج شبکه آبرسانی در شهر 
با رعايت ايمنی و ترميم شکستگی احتمالی در 
شبکه داخلی شهر، فعاليت خود را از سر خواهد 
گرفت. بارش های نوروزی امس��ال 20 اس��تان 
کشور را درگير س��يل کرد، اما استان لرستان و 
به خصوص شهرستان پلدختر بيش از هر جای 
ديگری خسارت ديد که بخشی از خسارت های 
زيرس��اختی وارده به اين شهرس��تان مربوط به 

خطوط انتقال آب شرب آن بوده است. 

آخرين آمار بارش ها
تسنيم|  بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
کل ريزش های ج��وی از اول مهر 97 تا پانزدهم 
فروردين 98 )194 روز ابتدايی سال آبی جاری( 
بالغ بر 280.3 ميلي متر است. اين مقدار بارندگی 
نس��بت به ميانگين دوره های مش��ابه درازمدت 
)194.4 ميلي متر( 44 درصد افزايش و نسبت به 
دوره مشابه سال آبی گذشته )100 ميلي متر( 180 
درصد افزايش نشان می دهد. از مجموع 280.3 
ميلي مت��ر بارش ثبت ش��ده در 194 روز ابتدايی 
س��ال آبی جاری، 92.1 ميلي متر س��هم پاييز، 
131.9 ميلي متر سهم زمستان و 56.3 ميلي متر 
س��هم 15 روز نخست بهار اس��ت. در اين مدت، 
بسياری از استان های کشور بارش هايی بيش از 
متوسط کشوری )280.3 ميلي متر( داشته اند و 
بسياری از اس��تان ها نيز شاهد بارش هايی کمتر 
از اين رقم بودند. بررسی آمار بارش ها به تفکيک 
استان ها نشان می دهد که 5 استان پربارش کشور 
به ترتيب ميزان بارش ها اس��تان های لرستان با 
1060 ميلي متر، کهگيلويه و بويراحمد با 968.8 
ميلي متر، چهارمحال و بختياری با 879 ميلي متر، 
ايالم ب��ا 867.8 و گي��الن ب��ا 848.6 ميلي متر 
بودند و 5 استان  کم بارش کشور به ترتيب ميزان 
بارش ها استان های سيستان و بلوچستان با 69.9 
ميلي متر، يزد با 80.2 ميلي متر، خراسان جنوبی 
با 99.3 ميلي متر، کرمان ب��ا 125.6 ميلي متر و 

سمنان با 135 ميلي متر بودند.

  ترامپ خطر از دس�ت دادن راي هايي كه خواهان قيمت باالي نفت هستند را به جان خريده 
است و به همين خاطر است كه تمركز او در توييت هايش روي كسب منفعت از قيمت پايين نفت 
خام اس�ت. اهميت اين بخش از راي دهندگان براي ترامپ در توييت ها و اظهارنظرهاي او پيش 
از رييس جمهور شدن نيز به وضوح مشخص است. او از سال 2011 اظهارات ضد اوپك خود را در 
توييترش آغاز كرد و در طول س�ال هاي منتهي به كانديداي رياست جمهوري شدنش همواره 
تالش كرد سياست رؤساي جمهور ديگر در قبال اوپك و قيمت نفت را به باد انتقاد بگيرد. همين 
اظهارنظرها عمال ترامپ را به چهره اي كه خواهد توانست قيمت بنزين را در امريكا پايين نگه دارد 

تبديل كرد. چيزي كه او احتماال اكنون حتي بيشتر از دور قبل خواهان حفظ آن است.
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»ويليام برنز«  در گفت وگو  با  »فارن  پاليسي«: 

شكست يكجانبه گرايي امريكا  در برابر ايران
مترجم:  منصور بيطرف|

معاون وزير اس�بق امور خارجه امريكا زماني 
ديپلماس�ي را »تجمع بيم�ار از موفقيت هاي 
جزيي« دانس�ته بود. براي بيش از 30 س�ال، 
اين عي�ن زندگ�ي ويلي�ام برن�ز ديپليمات 
برجسته امريكا، بوده اس�ت . برنز در 5 دوره 
رياس�ت جمهوري امري�كا در خط�وط مقدم 
ديپلماس�ي اياالت متحده ب�ود. از جايگاهي 
كه او در وزارت امور خارجه امريكا داشت در 
برخي م�وارد جزو بزرگ تري�ن موفقيت هاي 
ديپلماتيك امري�كا بود و برخ�ي ديگر جزو 
بزرگ ترين شكس�ت هاي آن از جمله تجاوز 
س�ال 2003 به عراق ك�ه نقش بس�زايي ايفا 

كرده بود .
برنز در كتاب خاط�رات ديپلماتيك تازه اش 
به نام »كان�ال پش�تيبان«، ترس خ�ود را از 
اينك�ه هنوز اياالت متح�ده درس هاي عراق 
را كه او »نظامي كردن ديپلماسي« مي خواند 
نياموخت�ه، بي�ان ك�رده اس�ت. در حرفه او 
مي ت�وان س�فير اي�االت متح�ده در اردن و 
روسيه، فرستاده عاليرتبه وزارت امور خارجه 
به خاورميانه در دوره حمله يازدهم سپتامبر و 
پس از آن و نيز سرپرست گروه مذاكره كننده 
در برنامه هس�ته اي ايران و معاون وزير امور 
خارجه، ديد. او تنها فردي اس�ت كه تاكنون 

توانسته دو بار اين پست را در اختيار بگيرد.
برن�ز اخي�را ب�ا فاري�ن پاليس�ي ب�راي يك 
مصاحب�ه مفص�ل نشس�ته اس�ت . او درباره 
جدل ه�اي وس�واس گون�ه اش ب�ا والديمير 
پوتي�ن، رييس جمه�وري روس�يه، هدايت 
به س�مت جنگ ع�راق، ديپلماس�ي دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا و ضعيف شدن 
خطرناك بدنه ديپلماتيك امريكا سخن گفته 

است.

  فارين پاليسي: كتاب شما بر ضرورت فوري 
»بازنگري ديپلماسي« خيلي تاكيد دارد. شما 
چه كسي را در اين درخواست مورد هدف قرار 

داده ايد؟
ويليام برنز: من در اين كتاب سعي كرده ام، اميدوارم 
كه اين طور باشد، به وراي جامعه سياسي واشنگتن 
كه در اين موارد نفع دارند دست بيابم. در عين حال 
س��عي كرده ام كه به ش��نونده هاي بيشتري دست 
پيدا كنم و ديپلماس��ي را براي ديگ��ر خوانندگان 
زنده كنم زيرا ديپلماس��ي اغلب اوق��ات به عنوان 
كانال هاي پش��تيبان- دور از چش��م و ذهن -عمل 
مي كند . من سعي دارم كه از طريق تجربيات خودم 
عمل كنم، چه كاري را اش��تباه كرده ام و چه كاري 
را درس��ت انجام داده ام. اما فكر مي كنم كه اين يك 
لحظ��ه حياتي براي تمام ما به عن��وان امريكايي ها 
اس��ت تا بفهميم كه ديپلماس��ي براي آنكه منافع 
امريكا را در سراسر دنيا ارتقا ببخشد خيلي مهم تر 

از هميشه است.
تا آنجا كه مي توانم قرن بيست و يكم را ببينم، فكر 
مي كنم كه بهره مندي و اهميت ديپلماس��ي تنها 
چيزي است كه بايد باالتر برود . من نگران تضعيف 
آن هستم كه پيش از دولت ترامپ به وقوع پيوسته 
است . اين كار از سال 2017 شروع نشده بلكه فكر 
مي كنم طي دو س��ال اخير شتاب گرفته و به شدت 

بدتر شده است.
  شما در كتابتان نوشته ايد كه ديپلماسي بد 
فهميده شده، بي باك نيست و »كمتر از آنچه 
كه بايد متكبر باش�د سخت گير شده« است . 
مي گويند ك�ه مايك پمبئو، وزير امور خارجه 
ترامپ، »تكبر« وزارتخانه را احيا كرده است 
. آيا نوشته شما هدفمند در اينجا آمده است 
؟ آيا ش�ما فكر مي كنيد كه پمپئو واقعا تكبر 

وزارتخانه را احيا كرده است؟
من كتابم را با صحبت درباره تجربه ام به عنوان يك 
ديپلمات نسبتا جوان شروع كردم، در آن موقع در 
دولت جورج دبليو بوش و براي جيمز بيكر، وزير امور 
خارجه، كار مي كردم . آن موقع در دولت گروهي از 
افراد مش��خصا ماهر بودند مانند: بوش، بيكر، برنت 
اس��كوركرافت ] مش��اور امنيت ملي [ . آنها در آن 
زمان كه قدرت بي همتاي��ي امريكا يقينا دورنماي 
زيادي براي تكبر درست كرده بود، ذوق زيادي براي 
»تكبر« نداشتند. شما نمي بينيد كه آنها فوتبال را 
در پايان جنگ سرد باالتر از ديوار برلين قرار دهند. 
بنابراين فكر مي كنم كه در آن حس، كه ماندگار هم 
هس��ت و در طبيعت سيستمانيك ديپلماسي موثر 
هم است، مهم تر از اغواي »تكبر« است يا آنكه درگير 
سخنوري هاي پيروزمندانه اي از آن نوعي كه شما 
در تمام مدت از رييس جمهوري مي شنويد، باشيم.
  به روسيه برگرديم، به نظر مي آيد كه در آنجا 
به شخص والديمير پوتين تعلق خاطر زيادي 
اس�ت، به ويژه در كاخ س�فيد علي الخصوص 
حاال. براي ش�ما كه با ش�خص پوتين سروكار 
داش�تيد، او چه جوري اس�ت ؟ آيا ش�ما فكر 
مي كنيد كه اياالت متحده و روس�يه بتوانند 
ي�ك روابط بهتر با پوتين كه در قدرت اس�ت 

ايجاد كنند؟
من هميش��ه فكر مي كردم حال به عنوان ديپلمات 
ي��ا به عن��وان ي��ك حرفه ديگ��ر، اگ��ر نمي توانيد 
شخصيت هايي مانند والديمير پوتين را از دور بازي 
خارج كنيد بايد به دنبال يك حرفه متفاوت ديگري 
بگرديد .من بطور واضح اولين مالقاتم را با پوتين كه 
در سال 2005 و به عنوان سفير جديد اياالت متحده 
رخ داد به ياد دارم. اين زماني است كه استوارنامه تان 
را به رييس جمهوري آن كشور تقديم مي كنيد. او با 

وجود سينه ستبرش آنقدر قيافه مرعوب كننده اي 
كه در ش��كل فيزيك��ي اش مي بينيد، ن��دارد اما به 

خودش اعتماد خيلي زيادي دارد.
او قدم زنان به س��مت من آمد، و قبل از آنكه استوار 
نامه را تقديم كنم يا كلمه اي از دهانم بيرون بيايد، 
مس��تقيم به من نگاه كرد- او هميشه دوست دارد 
مستقيم به ش��ما نگاه كند- و به آرامي گفت »شما 
امريكايي ها بايد بيشتر گوش دهيد. شما نمي توانيد 
همه چيز را آن طور كه مي خواهيد داشته باشيد. ما 
مي توانيم روابط موثري داشته باشيم اما نه مطابق 
ميل ش��ما.« اين خود پوتين بود . خيلي هم زيرك 
نبود. او يك برداش��تي از امريكا داشت كه در اكثر 
اليت سياس��ي روس��يه هم ب��ود و آن اينكه اياالت 
متحده و غرب امتي��از تاريخي روس��يه را در دهه 
1990 گرفته اند . او باي��د مي فهميد كه آن دوران 
تغيير كرده است و من فكر مي كنم احترام زيادي كه 
براي او قايل هستند به خاطر اين است كه او را ناجي 
بازگرداندن آنه��ا مي دانند. بنابراين، اين زماني بود 
كه او بدنبال اين بود كه نشان دهد روسيه مي تواند 

رقبا را به عقب براند.
اما من فكر مي كنم كه ما نبايد تسليم روسيه وراي 
پوتين شويم. در روسيه طبقه متوسطي است كه در 
دوره پس از جنگ س��رد ظهور كرده . فكر مي كنم 
كه حاال بي قرار شده . منظور من اين نيست كه اين 
طبقه در حالت پيش از انقالب است بلكه بي قراري 
آن به اين خاطر است كه قرارداد قديمي اجتماعي 
پوتين اي��ن بود كه، »ش��ما در خارج از سياس��ت 
بايس��تيد، اين كار من اس��ت . من در مقابل به شما 
تضمين استانداردهاي زندگي و باال بردن نرخ رشد را 
مي دهم.« قراردادي كه براي او به غايت سخت شده، 
نه فقط به خاطر تحريم هاي بيروني بلكه فساد و سوء 
مديريت و در كنار آن اين حقيقت كه او اساسا يك 

اقتصاد تك بعدي به وجود آورده است.
  شما در كتاب تان خاطرنش�ان كرده ايد كه 
چندين نقطه متص�ل در تاريخ وج�ود دارد. 
با توج�ه به اين وضعيت آي�ا نقطه متصلي در 
رواب�ط امريكا- روس�يه وجود داش�ت كه به 
مسير غلطي رفته باش�د و آيا اياالت متحده 
مي تواند كاري براي به مسير درست انداختن 
آن انجام دهد؟ آيا ش�ما فكر مي كنيد كه اين 
رابطه دشمني كه ما امروزه مي بينيم اجتناب 

ناپذير بوده است؟
من آنقدر تقديرگرا نيس��تم كه فكر كنم اين رابطه 
دشمني كه ما امروزه داريم از پيش تعيين شده بود. 
من فكر مي كنم كه در گذش��ته مقداري اصطكاك 
مشخصي وجود داش��ت كه تقريبا وابسته به بعد از 
جنگ سرد بود. من در اوايل دهه 1990 و در دوره 
رياست جمهوري بوريس يلتسين در سفارتمان در 
مس��كو خدمت مي كردم . شما بايد تركيبي نادري 
از اميد و تحقي��ر را درك كنيد، آن حس بي نظمي، 
حسي كه روس��يه از لحاظ اقتصادي، سياسي يك 
باره پش��تش خالي شده بود آن هم با ارتش سرخي 
كه گفته شده بود قادر بود ظرف 48 ساعت به كانال 
انگليس برس��د اما در آن زمان با داشتن سالح هاي 
هسته اي تبديل به يك دار و دسته خياباني شده بود. 
اگر ش��ما آن موقع را بفهميد در اين صورت خشم 

آتشين پوتين را هم مي فهميد. 
من فكر مي كن��م نقاط متفاوتي وجود داش��ت كه 

در آن نق��اط توهم م��ا در اياالت متح��ده بوضوح 
روشن مي شود. فكر مي كنم ما براي سال ها پس از 
اولين موج در دهه 1990، در راس��تاي توسعه ناتو 
هواپيماهاي بدون سرنشين را عملياتي كرده بوديم 
. فكر مي كنم كه شايد منصفانه اين باشد كه بگوييم 
مي فهميم واكنش روس��ي در نهايت چه بود. جايي 
كه فكر مي كنم ما يك دهه بعد اش��تباه كرديم در 
سال 2008 و در پايان دولت جورج دبليو بوش رخ 
داد كه ما به زور درها را براي عضويت رسمي اوكراين 

و گرجستان در ناتو باز كرديم.
البت��ه پوتين فكر مي كند كه ق��درت اصلي در دنيا 
بودن يعني ضميمه كردن كشور به حوزه نفوذ. الزم 
نيس��ت كه آن را قبول كنيم يا با آن موافق باش��يم 
ام��ا فكر مي كنم ما اين حس ش��كايت و روايتي كه 
پوتين به داليل زيادي در روس��يه استفاده كرده را 
گذرانده ايم. و همچنين آن سركوب توجيه گرايانه 

سياسي را كه در موطن خود استفاده مي كند.
  اين ماه ش�انزدهمين س�الگرد جنگ عراق 
اس�ت. ش�ما در يكي از فصل كتاب تان بطور 
واضح جزييات آن را شرح داده ايد كه چطور 
شما و ديگر مقامات امريكايي سعي كرده ايد تا 
تجاوز امريكا به عراق را كند كنيد اما شكست 
خورديد. حاال 16 س�ال بعد آيا شما احساس 
مي كنيد كه سياست خارجي امريكا به اندازه 

كافي از آن درس ها آموخته باشد؟
ن��ه . من اين فكر را نمي كنم. اين انتقادي به همه ما 
است. ما در واشنگتن تمايالتي داريم، كه در هر دو 
حزب ما هم اس��ت و اينكه گاهي اوقات خاطرات ما 
را كوتاه مدت كرده است . عراق 2003 يك ابري بود 
كه در آن زمان بر بس��ياري از انتخابات ديگر سايه 
افكنده بود. آن طور كه برخ��ي از مردم مي گويند، 
رييس جمه��ور اوباما ب��ه خاط��ر »يادگيري بيش 
از ح��د« درس هاي عراق 2003 م��ورد انتقاد بود . 
امروزه ش��ما بازتاب برخي از همان فرضيات غلطي 
كه باعث جنگ در س��ال 2003 عليه صدام حسين 
شد را حداقل در برخي از افراد در دولت درباره ايران 
مي شنويد. فرضيات غلط درباره اينكه چگونه يك 
روند يكجانبه گرايانه امريكا مي تواند ايران را تسليم 
كند كه فكر مي كنم يك فرضيه اي اس��ت كه ديگر 
در تاريخ گم شده است. من نيازي نمي بينم كه قانع 
بشوم كنش هاي ايران، منافع ما يا منافع دوستان ما 
در خاورميانه را تهديد مي كند اما من فكر مي كنم 
كه اين يك اش��تباه عميق بود كه توافقنامه جامع 
هسته اي را كنار گذاشتيم. بنابراين پاسخ كوتاه به 
سوال شما »نه« است . اينها درس هايي است كه الزم 
است به دقت به آن توجه كنيم. من فكر نمي كنم كه 

بطور كامل آنها را آموخته باشيم. 
  يكي از همكاراني كه مي خواهد نامش فاش 
نشود به نقل از شما درباره اين دوره گفته: »تا 
زماني كه شما نسبت به مخالفت تان صداقت 
داريد، ت�داوم خدمت يك افتخار اس�ت. اما 
هرگز نمي توانيد از اين احس�اس كه شما يك 
توانمند هستيد، فرار كنيد.« به نظر مي آيد كه 
اين نقل قول امروزه خيلي كاربرد دارد، به ويژه 
درمورد برخ�ي از كاركنان دولت كه با اجراي 
برخي از سياست بسيار بحث برانگيز مبارزه 
مي كنند. ديپلمات هايي كه با سياس�ت هاي 
رييس جمه�ور چ�ه از نظ�ر اخالق�ي و چه از 

نظر عملي مخالف هس�تند چطور مي توانند 
مصالحه كنند؟

آنها واقعا با انتخاب هاي س��ختي مواجه هس��تند. 
اياالت متحده به س��رويس هاي حرفه اي با انضباط 
نياز دارد. ش��ما به انضباط نظامي نياز داريد. اگر هر 
فرمانده گردان دستورالعمل هاي قانوني را به چالش 
بكش��د و بگويد كه خوب من به جاي آنكه به راست 
بچرخم به چپ مي چرخم در اين صورت يك ارتش 
موثري نخواهيم داشت . چنين موردي در خصوص 
س��رويس هاي غيرنظامي مانند س��رويس خارجه 
اياالت متحده مصداق دارد. ش��ما براي اينكه يك 
مسير منظم را عملياتي كنيد به يك تعهد نياز داريد. 
اگر شما با سياستي مخالف هستيد اين حق را نداريد 

بدويد و به رسانه ها گاليه كنيد.
 هر چند كه شما تعهد داريد كه بحث هاي صادقانه 
و با ديس��يپلين را در درون سيس��تيم انجام دهيد. 
بايد براي مخالفت هاي صادقانه و باديسيپلين فضا 
باش��د همچنانكه تا به حال بوده . در مورد رفتن به 
جنگ در عراق در سال 2003 تعدادي از همكاران 
و من يك يادداشتي به نام »توفان دقيق« نوشتيم 
. در اين يادداش��ت بطور ناقص سعي ش��ده بود تا 
برخي از فرضيات ش��ديدا غير واقع بينانه و توهمي 
را كه از جنگ ه��واداري مي كرد و اينكه روز پس از 
»پيروزي« چقدر راحت است، را باطل سازد. ما در 
آن يادداشت بسياري از چيزها را غلط مي پنداشتيم 
اما ب��ه هر حال آن ه��م يك نوع ت��الش صادقانه و 

مخالفت هاي ديسيپلين شده بود .
  شما يك موفقيت بس�يار درخشان در طي 
پس از جنگ عراق داشتيد: كار ديپلماتيكي 
كه شما و ديگران انجام داديد تا معمر قذافي 
رهبر ليب�ي را راضي كنيد تا دس�ت از برنامه 
سالح هاي كشتار جمعي بردارد. آيا شما فكر 
مي كنيد از اين كاري ك�ه انجام داديد، دولت 
ترامپ مي تواند از آن براي مذاكره خودش با 

كره شمالي، آموزه اي داشته باشد؟
موقعيت ها االن كامال متفاوت اس��ت. ليبي در آن 
زم��ان يك برنامه ابتدايي هس��ته اي داش��ت . كره 
شمالي امروزه سالح هاي هسته اي دارد و به توسعه 

ظرفيت آن براي توليد بيشتر هم ادامه مي دهد .
  اگر ش�ما به ك�ره ش�مالي ام�روزه نگاهي 
بيندازيد و نشست س�ران در هانوي ] ديدار 
ترامپ ب�ا كيم جونگ اون رهبر كره ش�مالي 
[ كه آن را كامال ش�فاف كرده، نشان مي دهد 
ك�ه در جهان هيچ شانس�ي وجود ن�دارد كه 
در آين�ده نزديك كيم جونگ اون بطور كامل 
هس�ته اي زدايي ش�ود. من فك�ر مي كنم او 
مي بيند كه داش�تن س�الح هاي هس�ته اي و 
موش�ك هاي پيچيده ب�راي امنيت خودش و 
بقاي رژيمش الزم است . بنابراين، سوالي كه 
براي ديپلمات ها است اين است كه حتي اگر 
شما هس�ته اي زدايي كامل كره شمالي را به 
عنوان يك آرزو حفظ كنيد، چكار مي توانيد 

بكنيد تا خطرات را كاهش دهيد ؟ 
اگر ش��ما اين طنز مس��خره را كه در آن مي توانيد 
كينه اي را كه كاخ سفيد درباره مذاكرات هسته اي 
اي��ران نش��ان مي دهد كن��ار بگذاري��د، مي توانيد 
به توافقنام��ه موقتي كه م��ا با ايراني ه��ا در پايان 
س��ال 2013 به آن رس��يديم به عن��وان يك مدل 

ن��گاه بيندازيد. اي��ن توافقنامه از مذاكرات س��ري 
دوجانبه اي كه ما در اكثر س��ال 2013 انجام داديم 
بيرون آمد و پس از آن هماهنگي هاي خيلي فعالي 
را با شريكان بين المللي مان داشتيم. اين توافقنامه 
برنامه هس��ته اي اي��ران را در برخ��ي از جنبه هاي 
خيلي مه��م فريز كرد . اي��ن توافقنامه بازديدهاي 
راستي آزمايي سرزده را پيش بيني كرد، و در مقابل 
كاهش تحريم ها را بطور آرام برمي داشت كه در عين 
ح��ال بخش بزرگي از اهرم هاي م��ا را در چارچوب 
فشار تحريم ها براي مذاكرات جامع نگه مي داشت .

اين دو موقعيت شبيه هم نيستند چون ايراني در آن 
موقع و هم اكنون سالح هاي هسته اي ندارند و كره 
ش��مالي دارد . اما من فكر مي كنم كه اين مي تواند 
نشانگر يك چارچوب كاري در معامله با كره شمالي 
باش��د. اين به معناي آن اس��ت كه سخنوري هاي 
پيروزمندانه و نامه هاي عاشقانه ديپلماتيك را كنار 

بگذاريم و به كار سخت ديپلماسي بچسبيم. 
  5 نامزد دموكرات رياست جمهوري گفته اند 
كه اگر آنها انتخاب شوند دوباره اياالت متحده 
را وارد برنامه هسته اي ايران خواهند كرد. آيا 
شما فكر مي كنيد كه موضوع ايران مي تواند 
رياس�ت جمهوري ترامپ را يك دوره اي كند 
يا دو دوره اي ؟ دولت جديد براي آنكه امريكا 
را دوباره وارد توافق كند چه كاري بايد انجام 

دهد؟
حس من اين اس��ت كه ايران دوست دارد صبر كند 
و منتظر دولت ترامپ باشد . اما اگر ترامپ براي بار 
دوم انتخاب شود در آن صورت منافع آنها اين است 

كه از توافق بيرون روند. 
اگر ش��ما ش��رايطي داش��تيد كه در آن يك دولت 
جديد داشتيد و در همان حال نوسانات بزرگي هم 
نداشتيد، در اين صورت هنوز توافق جامع باال سرتان 
بود- تا آن حد كه اروپايي ها و ديگران بتوانند از آن 
پش��تيباني كنند- در اين صورت چالش بعدي اين 
خواهد بود كه مشاركت مان را در توافق تازه تر كند 
و س��پس برخي از نگراني هاي مردم را كه با توافق 
داشتند را برطرف سازند. با گذر زمان، آنچه را كه به 
اصطالح »ماده غروب« مي خوانند كه در توافقنامه 
هس��ت برخ��ي از محدوديت هايي را ك��ه ايراني ها 
مي توانند در برنامه هسته اي غيرنظامي در سال هاي 
بعد انجام دهند برداش��ته مي شد. من فكر مي كنم 

امتحان كردن اين موارد مهم بود.
  به بنغ�ازي برگرديم، ش�ما نوش�ته بوديد، 
»س�واالت مش�روع درب�اره آنچه ك�ه ما در 
خصوص امني�ت انجام داده بوديم به س�ري 
از تحقيقات و ش�هادت هايي تبديل ش�د كه 
حت�ي اس�تانداردهاي واش�نگتن مدرن هم 
بطور ناباوران�ه اي بدبينانه ب�ود.« وزير فعلي 
امور خارجه، ماي�ك پمپئو، براي اولين بار نام 
سياسي اش به عنوان عضو كنگره در آن زمان 
مطرح شد كه جلودار اتهامات درباره شهادت 
بنغ�ازي بود. ش�ما چگون�ه مي تواني�د با آن 
كسي كه امروزه در خيابان فوگي باتوم )دفتر 
وزارت خارجه( نشسته كنار بياييد ؟ آيا شما 
مي توانيد پمپئو كنگ�ره را با پمپئو وزير امور 

خارجه جدا كنيد ؟ 
من مطمئن هس��تم كه پمپئو ب��ه خوبي از اهميت 
حفاظت از ديپلمات هاي امريكايي در سراس��ر دنيا 
آگاه است. من دقيقا به آن مطمئن هستم . آن موقع 
سواالت مش��روع در خصوص بنغازي به اين خاطر 
مطرح ش��ده بود ك��ه ما چه كار بهت��ري مي توانيم 
انج��ام دهي��م . ما س��عي كرديم كه نس��بت به آن 
س��واالت صادق باشيم و اظهار كنيم كه ما گام هاي 
مستحكمي را برداش��ته ايم تا دوباره آن اشتباهات 

را نكنيم.
اما فكر مي كنم كه اين اش��تباه واقعي كل ماجرا به 
يك موضوع سياسي تبديل كرد. اگر شما از ديدگاه 
نفوذ ما و اش��تهار ما در دنياي خارج نگاه كنيد و به 
ديگر كشورها نگاه كنيد كه به ما نگاه مي كنند كه ما 
را محور سياسي كرده اند، اين نمي تواند به ما كمك 

كند بلكه »شأن« ما را در دنيا كاهش مي دهد.
  ش�ما در كتاب ت�ان ب�ه »نظام�ي ك�ردن 
ديپلماس�ي« هش�دار داده ايد. اين يعني چه 
و چرا براي سياست خارجي امريكا خطرناك 

است؟
ما در دوره پس از يازدهم سپتامبر و در همان دوره 
جنگ جهاني عليه تروريس��م، خيل��ي بر ابزارهاي 
نظامي و اطالعاتي تاكيد داش��تيم و با ديپليماسي 
به مثابه نوع��ي كمبود منابع برخ��ورد مي كرديم. 
من يادم مي آيد كه اوباما در مناسبت هاي مختلف 
چندين بار گفته بود كه اگر تنها ابزاري كه شما در 
جعبه ابزارتان داريد يك چكش باشد در اين صورت 
شما هرمساله را به مثابه يك ميخ مي بينيد. ما هنوز 
در بس��ياري از جنبه ها بازيگر محوري هستيم زيرا 
ما براي بازي كردن دس��ت بهتري داريم تا ديگري 
و ما مي توانيم از طريق ديپلماس��ي امان به عنوان 
ابزار تنها ملجاي ما بر چالش هاي بسيار بزرگ تري 
اثر بگذاريم، حال اين چالش هاي مي خواهد رقابت 
قدرت باش��د، نظ��م منطقه اي باش��د، چالش هاي 
تغيي��ر آب و هوايي باش��د يا انقالب فن��اوري . اين 
به آن معنا اس��ت كه ش��ما در سياست بايد اولويت 
باالتري به آن بدهيد .  ديپلماسي مانند اين نيست 
كه شما هر مس��اله اي را حل كنيد. بعد از 11/9، ما 
نرفتيم از طريق ديپلماسي مذاكره كنيم تا القاعده 
را تسليم كنيم . ابزارهاي نظامي و اطالعاتي اصلي 
بودند. اما مكان هاي زيادي است كه شما مي توانيد 
از ديپلماسي اس��تفاده كنيد تا مانع بروز مشكالت 
ش��ويد و از اس��تفاده از نيروهاي امريكايي اجتناب 

كنيد كه هم خون مي دهيم و هم پول . 
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پوپوليسم: ظهور غيرمنتظره 
يك تفكر افراطي 

پوپوليس��م چ��پ ي��ك اصطالح ب��راي اش��اره به 
سياس��ت هاي افراطي ك��ه به صورت پاس��خي به 
مشكالت طبقه ضعيف و ناسازگار كارگر ظاهر شدند، 
اما با وجود موفقيت هاي انتخاباتي پوپوليسم اين طبقه 
همچنان ضعيف باقي مانده است. ديپلماسي ايراني به 
نقل از مجله جاكوبين نوشت: در سال 1984 رابرت 
ويات آهنگساز انگليسي آهنگي را در دفاع از اعتصاب 
معدنچيان بريتانيا منتشر كرد و در اواخر دهه 1970 
تحت تاثير نوعي افراط گرايي عمومي قرار گرفت كه 
نقطه اوج آن عضويت در حزب كمونيست بريتانياي 
كبير و ظاهر ش��دن در خطوط مقدم اتحاديه هاي 
برجسته كارگري بود. نوعي افراط گرايي مشابه در 
آلبوم نيز قابل مش��اهده بود. آهنگ ويات اتهام زني 
شديد عليه تاچريس��م به همراه يك سري انتقادا از 
تفكرات جن��اح چپ در آن زمان ب��ود. آهنگ با اين 

جمالت آغاز مي شود: 
آنها مي گويند طبقه كارگر مرده است، ما اكنون همه 

مصرف كننده ايم
آنها مي گويند ما پيش��رفت كرده ايم، ما همه اكنون 

مردم عادي هستيم
آنها مي گويند ما براي كمك به رشد جنبش خود نياز 

به تصاوير جديد داريم
آنها مي گويند كه زندگي بسيار گسترده تر است، انگار 

كه ما نمي دانستيم
اهداف شكايات وايت روشن بود. كلمات كليدي مانند 
»مصرف كنندگان«، »مردم« و »تصاوير« اشاره به 
خواس��ته هاي حزب كارگر براي تغيير الگوي آن به 
صورت يك ائتالف گسترده تر »مردمي« با قابليت 
شكست دادن گروه حاميان تاچريسم، بودند. پس از 
آنكه ائتالف اولين پيروزي انتخاباتي خود را در سال 
1979 به دست آورد، چهره هايي همچون نيل كيناك 
و پيتر ماندلس��ون از اميدواري به اين مساله سخن 
گفتند كه طرفداران حزب كارگر در حال تغيير جهت 
به سمت طبقه پر جمعيت تر متوسط هستند و بيشتر 
براي جلب حمايت »اف��راد عامي« تالش مي كنند 
تا قشر »كارگر«. حال و هواي پوپوليستي كامال در 

فضا مشهود بود.
اس��توارت هال نظريه پ��رداز فرهنگ��ي را احتماال 
مي توان زيرك ترين جانش��ين كيناك دانست. اثر 
هال در »ماركسيسم امروزي« شرايط را براي پيشبرد 
»پوپوليس��م دموكراتيك« در برابر »اقتدارگرايي« 
تاچري فراهم آورد. هال اگرچه يك سوسياليس��ت 
متعهد بود، اما رابطه خوش��ايندي با جنبش اصلي 
كارگر نداش��ت. از ديدگاه هال، اعتصاب معدنچيان 
»محكوم به شكست« و بر مبناي سياست گذاري هاي 
قديمي و نه سياست گذاري هاي جديد، بود. اگرچه 
اهداف آن از نظر انگيزه به سياست گذاري هاي نوين 
مربوط مي شد چراكه معدنچيان با گروه هاي حقوق 
زنان و ديگر گروه ها متحد شده بودند، اما جنگ آغاز 
شده با اعتصاب از قبل شكس��ت خورده بود به اين 
دليل كه حزب كارگر همچنان در »دسته بندي ها 
و استراتژي هاي گذش��ته« محبوس بود. اوايل دهه 
1990 دس��ت كم در ظاهر با آرامشي همراه شد كه 
به شدت مورد نياز بود. در سال هاي اول اين دهه هال 
در ظهور توني بلر كه به مدفون كردن »چپ افراطي« 
حزب متعهد شده بود، فرصتي فوق العاده يافت. شور و 
شوق هال به مرور زمان در سال هاي بعد از آن كاهش 
يافت. در آن زمان بود كه »بلريسم« يا پوپوليسم بلري 
نمي تواند ابزاري براي بازنويسي نوليبرال بريتانيا باشد 
و علت هم خصوصي شدن خدمات ريلي، رها سازي 
بانك هاي مركزي از فشارهاي سياسي و الگوي جديد 
خدمات اجتماعي بر مبناي مدل مشتري محور بود. 
همانطور كه هال دريافته بود، تغيير و تحول نو ليبرال 
تنها يك پوسته ظاهري خوشايندتر با تزئين چند 

فرهنگي بود.
اما سوال اين است چه چيزي براي پوپوليسم امروزي 
مانده اس��ت؟ به نظر مي رس��د كه خيلي چيزها. با 
توجه به اينكه تنها 50 نفر نيم��ي از ثروت جهان را 
در اختيار دارند جذاب ش��دن پوپوليس��م چندان 
تعجب آور نيست. همانطور كه گيوين جاكوبسون در 
»دولتمردان جديد« اشاره كرده، »اليگارشي شدن 
فزاينده جوامع اروپايي غربي« همراه با »نبود هرگونه 
درگيري سياسي بين تفكرات رقيب درباره زندگي 
خوب«، مي تواند علت »ظهور كنوني پوپوليسم« را 
توضيح دهد. يك س��ري مداخالت هم بودند كه در 
شكستن سكوت مناظرات پوپوليسم بيشتر از »در 
حمايت از پوپوليس��م چپ« شانتل موفه تاثيرگذار 
بودند. موف��ه در مطرح ك��ردن واژه »چپ« در كنار 
پوپوليسم تازه كار نبود. او در اوايل دهه 1980براي 
اولين مرتبه به عنوان طرفدار چپ پس از ماركسيسم 
به همراه ارنستو الكالو مطرح شد. الكالو كه بزرگ 
شده آرژانتين بود، در اواخر دهه 1960 در زمان اريك 
هابسباوم ماركسيست به بريتانيا مهاجرت كرده بود. 
او در اواخر دهه 1970، با موفه همراه ش��د. الكالو و 
موفه از سردم داران »پست ماركسيسم«، محسوب 
مي شدند. آنها معتقد بودند سوسياليست هاي اروپايي 
بايد از تمركز يك جانبه روي يك »طبقه اجتماعي« 
دست بردارند و در مقابل، سازماندهي ها را بر مبناي 
ديگر شاخصه ها همچون جنسيت، نژاد و مليت انجام 
دهند. در ش��يوه آنها، جناح چپ مي توانست پروژه 
»دموكراسي افراطي« را در برابر ارتدكسي استاليني 
باز يابد و با سرعتي مشابه جنبش هاي جديد و نوظهور 
اجتماعي همچون جنبش فمنيستي پيش رود. نمونه 
هال و موفه از ائتالف رنگارنگ در اجماع پس از 1989 
را كه در آن تصميم گيري ها به صورت يك مس��اله 
تكنوكراتيك در آمده بود را مختل مي كرد. توني بلر، 
بيل كلينتون و گرهارد شرودر سياست هاي غربي را 
به سطح انتخاب بين »پپسي« و »كوكا كوال« تنزل 
داده بودند. البته عالئم هشداردهنده از مدت ها پيش 
قابل مشاهده بود. جبهه ملي فرانسه اولين موفقيت 
انتخاباتي خود را در سال 1982 به دست آورد و سيلويو 
برلوسكوني دولت ايتاليا را در دهه 1990 تحت سلطه 
خود درآورد. در هلند هم پيم فورتين در سال 2002 

مسير خود را به صدر سياست باز كرد. 

  م�ا در واش�نگتن تمايالت�ي داريم، كه 
در ه�ر دو حزب ما هم اس�ت و اينكه گاهي 
اوقات خاطرات ما را كوتاه مدت كرده است. 
ع�راق 2003 يك ابري بود ك�ه در آن زمان 
بر بس�ياري از انتخابات ديگر سايه افكنده 
ب�ود. آن طور كه برخي از م�ردم مي گويند، 
رييس جمه�ور اوباما به خاط�ر »يادگيري 
بي�ش از حد« درس هاي ع�راق 2003 مورد 
انتقاد ب�ود . امروزه ش�ما بازت�اب برخي از 
هم�ان فرضيات غلطي ك�ه باعث جنگ در 
سال 2003 عليه صدام حسين شد را حداقل 
در برخ�ي از اف�راد در دولت درب�اره ايران 

مي شنويد.

 فرضيات غلط درباره اينكه چگونه يك روند 
يكجانب�ه گرايانه امري�كا مي تواند ايران را 
تس�ليم كند كه فكر مي كنم يك فرضيه اي 

است كه ديگر در تاريخ گم شده است. 
من نيازي نمي بينم كه قانع بشوم كنش هاي 
اي�ران، منافع ما ي�ا منافع دوس�تان ما در 
خاورميان�ه را تهدي�د مي كند ام�ا من فكر 
مي كنم ك�ه اين يك اش�تباه عميق بود كه 
توافقنامه جامع هسته اي را كنار گذاشتيم. 
بنابراين پاس�خ كوتاه به س�وال ش�ما »نه« 
اس�ت. اينها درس هايي است كه الزم است 
به دقت به آن توجه كنيم. من فكر نمي كنم 

كه بطور كامل آنها را آموخته باشيم. 

برش



اخبار 9 بانك و بيمه

تعداد كشته هاي جاده اي در سفرهاي نوروزي 15 درصد كاهش يافت

»تعادل« از حمالت سايبري به صنعت بانك و بيمه گزارش مي دهد 

حوادث سفرهاي نوروزي تحت الشعاع سيل 

بيمه و بانك در صدر حمالت سايبري

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
 امس��ال موضوع تصادفات مربوط به سفرهاي نوروزي، 
تحت الشعاع خبرهاي مربوط به سيل و خسارات و تلفات 
آن كمتر مورد توجه قرار گرفت.در نوروز امسال هم مانند 
سال هاي گذشته به شكلي هر روزه در ميان اخبار بخش 
ح��وادث خبرگزاري ها، خبرهايي در م��ورد تصادفات 
جاده اي و تلفات جاني آنها ديده مي شد اما اين بار موضوع 
تصادفات مربوط به س��فرهاي نوروزي تحت الش��عاع 
خبرهاي مربوط به س��يل و خسارات و تلفات آن، كمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش »تعادل«، س��يل خانمان برانداز و مرگ باري 
كه بسياري از مناطق كش��ور را در بر گرفت و به انسداد 
برخي جاده ها در ايام نوروز انجاميد، تا حدودي از حجم 
مس��افرت هاي نوروزي كاس��ت و به تبع آن تصادفات 
جاده اي و تلفات آن را نيز كاهش داد. اين در حالي است 
كه كشته شدگان تصادفات رانندگي در نوروز سال گذشته 
)۱۳۹۷( نسبت به سال قبل از آن )۱۳۹۶( افزايش قابل 

توجهي يافته بودند.
به گفته رييس پليس راهور ناجا، عالوه بر شرايط جوي، 
بهبود رفتارهاي ترافيكي و هدايت و مديريت ترافيكي نيز 

در كاهش كشته هاي تصادفات رانندگي موثر بوده اند.
اين روند همچنان ب��ا اصالح فرهنگ رانندگي، افزايش 
ايمني جاده ها و خودروها قابل تداوم است. طبق تحقيقات 
و اعالم پليس راهور، حوادث ج��اده اي علت ۵۰ درصد 
كشته ش��دن افراد به صورت غيرعمد اس��ت و تقريبًا ۶ 
درصد درآمد ناخالص كشور در تصادفات از بين مي رود.

چراكه نيمي از افراد فوتي در حوادث جاده اي را افراد زير 
۴۰ سال تش��كيل مي دهند و عماًل جامعه نيروي كار و 
فعال خود را در جاده ها از دست مي دهد. اين نوع حوادث 
جاده اي در تعطيالت نوروز بيش از مقاطع ديگر سال قابل 
مشاهده و اثرگذار است و معموال در همان روزهاي نخست 
تعطيالت، خبرهاي تاسف بار از مرگ و مير و مجروح شدن 

عده اي در جاده ها منتشر مي شود. 

  پيش بيني حوادث در طول سال
امسال برخي كارشناس��ان پيش بيني مي كردند كه 
به داليل مختلف ممكن اس��ت كه حوادث جاده اي و 
در نتيجه هزينه هاي بيمه اي، دي��ه، تصادف خودرو، 
بيمه ش��خص ثالث و تعميرات و... افزايش بيش��تري 
داشته باشد. جاده هاي نامناسب، افزايش خودروها و 
سفرها، كمبود جاده ها و معابر نسبت به رشد روز افزون 

خودروها، افزاي��ش ترافيك و عصبيت در رانندگي در 
روزهاي خاص از جمله بعد از بسته شدن برخي جاده ها 
مانند جاده چالوس كه باعث ترافيك بيشتر و مراجعه 
به ساير جاده هاي در استان هاي مجاور شده بود و... از 
جمله داليل حادثه ساز بودن و خطرات بيشتر راننده ها 

بوده است. 
آماره��ا حكاي��ت از آن دارد كه تنها در س��ه روز اول 
فروردين ۹8، تعداد كش��ته هاي سفرهاي نوروزي به 

۱۷۰ نفر رسيد و ۳۷۵۰ نفر مجروح شدند.
رييس پليس راهور ناجا با اش��اره به افزايش ش��مار 
كشته هاي تصادفات رانندگي در 2۴ ساعت منتهي 
به س��وم فروردين گفت: تنها در 2۴ س��اعت ۳8 تن 
كشته و ۴۷۱ نفر مجروح شدند ۴۹ درصد تصادفات 
از ش��كل واژگوني بوده و عدم كنترل وسيله نقليه به 
دلي��ل لغزندگي معابر، تخطي از س��رعت مطمئنه و 
خستگي و خواب آلودگي مهم ترين علت رخداد اين 
تصادفات بوده است.تنها طي يك شبانه روز 2 هزار و 
۶۵۰ دستگاه خودرويي كه داراي تخلفات حادثه ساز 
بودند توسط عوامل پليس راه و راهور در معابر كشور 
توقيف ش��دند. اما مهدي جمالي نژاد معاون عمران و 
توسعه شهري وزير كشور نيز با اشاره به كاهش تلفات 
حوادث ترافيكي در دور نخس��ت سفرهاي نوروزي و 
۵ روز اول فروردين ۹8 گفت: با توجه به آمار به دست 
آمده از مي��زان تصادفات و تلفات جاده اي در كش��ور 
طي دور نخست سفرهاي نوروزي ۱۵ درصد در بخش 
برون شهري و 22 درصد تلفات حوادث درون شهري 

نسبت به سال گذشته كاسته شده است.
اما عده اي از كارشناسان مي گويند كه اگرچه موضوعات 
مختلفي مانند سيل باعث شد كه تعداد حوادث و كشته 
شده هاي سفرهاي نوروزي ۹8 كاهش يابد، اما همچنان 
موضوع��ات ديگري وجود دارد كه مي تواند در س��اير 
روزهاي سال ۹8 حادثه ساز باشد و همچنان آمار تعداد 
كشته شده ها و مجروحان، در ايران جزو باالترين رقم ها 
در بين كشورهاي جهان باقي بماند. از جمله افزايش 
قيمت تورهاي خارجي و بليت پروازهاي داخلي باعث 
خواهد شد بسياري از مردم، سفرهاي داخلي و زميني 
را جايگزين سفرهاي خارجي و هوايي كنند. بنابر اين 
انتظار مي رود ش��اهد حجم بي��ش از پيش خودروها 
در معابر بين ش��هري باشيم. شرايط سخت اقتصادي 
كه ش��امل نهادهاي عمومي هم مي شود ممكن است 
باعث شود پليس راه نتواند برخالف حضور چشمگير 

و سازنده هر ساله اش، در نوروز ۹8 هزينه الزم براي به 
كار گيري تمام ظرفيت هايش را داشته باشد. وزارت راه 
نيز نتوانسته است به دليل كمبود بودجه نقاط حادثه 
خيز در جاده هاي كش��ور را اصالح كند. هم اكنون ۳ 
هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه خيز در جاده هاي كش��ور 
وج��ود دارد. نقط��ه حادثه خيز جايي اس��ت كه بر 
اساس آمار، بيشترين ميزان تصادفات فوتي در آنجا 
به وقوع پيوسته و علت حادثه نيز نقص جاده )شيب 
نامناسب، پيچ تند، فقدان گاردريل و...( بوده است. 
وزارت راه تاكنون تنها حدود ۱۵۰۰ نقطه از اين نقاط را 
»آشكار سازي«  كرده است، يعني با نصب تابلوهايي به 
رانندگان هشدار داده كه اينجا نقطه حادثه خيز است 
ولي اصالحي انجام نداده است. بنابراين ۱8۰۰ نقطه 
حادثه خيِز مخفي در كمين سرنشينان خودورهاست 
كه حتي با يك بنر س��اده نيز شناسانده نشده اند! اين 

نقاط، “نقاط بحراني “ ناميده مي شوند.

  اطالع رساني براي كاهش حادثه
تمام رسانه ها در ايام منتهي به نوروز و در تعطيالت 
ديگر طول سال، وجهه همت خود را معطوف به اين 
موضوع كرده و هشدارهاي الزم و حتي تكراري را به 
مردم داده اند. ما انسان ها گاه نيازمند آنيم كه حتي 

دانسته هايمان را به ما يادآوري كنند. 
 خ��ود مردم ني��ز در اين باره با يكديگ��ر گفت وگو و 
هش��دارها و تجربيات ش��ان را ب��ه يكديگر منتقل 
كرده اند. همچنين سرنشينان خودرو، خود را مبراي 
از مسووليت هدايت خودرو ندانند و مراقب راننده و 
رفتارهاي رانندگي اش باشند. مثاًل اگر همراه راننده 
خ��ود را مكلف به نخوابيدن كند و مراقب باش��د كه 
راننده هم نخوابد، بسياري از حوادث رخ نمي دهند. 
ما خودمان بايد براي خودمان كاري كنيم.  مسووالن 
دولتي و انتظامي در تمهيد تدابيري براي اس��تفاده 
حداكث��ري از توانمن��دي پليس راه در اي��ام نوروز 

بوده ان��د. وزارت راه با نصب بنرهاي��ي در همه نقاط 
حادثه خيز مردم را نسبت به خطري كه چند متر آن 
سوتر تهديدشان مي كند آگاه كرده است و اگر راننده 
بداند وارد يك نقطه حادثه خيز مي شود كه تاكنون 
افراد متعددي در آنجا كشته شده اند و ممكن است 
قرباني بعدي خودش باشد، حتمًا احتياط بيشتري 

مي كند.
اگر وزارت راه بودجه اصالح نقاط حادثه خيز را ندارد، 
دس��تكم مي تواند با نصب بنرهاي هشدار دهنده در 
نق��اط حادثه خيز، از ميزان تلف��ات بكاهد و اگر اين 
كار س��اده را نيز نكند، حتمًا در كشته شدن كساني 
كه در اين نقاط فوت مي كنند ش��ريك خواهد بود. 
وزارت راه مي توان��د از رس��انه ها بخواهد درباره اين 
بنرهاي هشدار دهنده به مردم توضيح دهند و حتمًا 
رس��انه ها نيز از اين تعامل انسان دوستانه استقبال 

خواهند كرد.

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |
به اذعان مس��ووالن حوزه اي تي روزانه بيش از ۱۰ هزار 
حمله سايبري به كاربران ايراني از داخل و خارج كشور 
صورت مي گيرد كه بيشتر اين حمالت خنثي مي شود 
اما ديگر حمالت سايبري موفق باعث ايجاد خسارتهاي 
كالن مالي مي شود كه متاسفانه آمار دقيقي در اين رابطه 
وجود ندارد و بسياري از فعاالن اقتصادي خواستار پوشش 

بيمه اي براي مقابله با اين نوع حمالت هستند . 
به گزارش »تعادل«، حمالت سايبري مي تواند طي پنج 
سال آتي، در جهان بيش از۵.2 تريليون دالر هزينه اضافي 
و عوايد از دست رفته را سبب شود. گزارش اخير اكسن 
چور نش��ان مي دهد كه بخش بيمه و بانكداري در صدر 
۱۰ بخش اقتصادي پرخطر نس��بت به جرايم سايبري 
هستند و به ترتيب ۳۰۵ ميليارد دالر و ۳۴۷ ميليارد دالر 

خسارت خواهند ديد. 
اكس��ن چور مي نويسد: وابس��تگي فزاينده به الگوهاي 
پيچيده كسب و كار مبتني بر اينترنت بر توان شركت ها 
براي ارايه پوشش هاي كافي براي دارايي هاي عمده پيشي 
گرفته است. يافته هاي پژوهشي از ۱۷۰۰ رهبر كسب و 
كار نشان مي دهد كه تنها ۳۰ درصد از اين افراد، نسبت 
به امنيت اينترن��ت، مطمئن بوده اند و ۷۰ درصد عنوان 
كردند كه اتخاذ فناوري هاي جديد، سريعتر از طراحي 

براي امنيت سايبري اتفاق افتاده است. 
 اومر اب��وش، رييس بخش ارتباطات جهاني، رس��انه و 
فناوري اكس��ن چور مي گويد: امنيت اينترنتي دربرابر 
جرايم سايبري، عقب مانده و اين موجبات از بين رفتن 

اعتماد به اقتصاد ديجيتالي را فراهم كرده است.
 وي افزود: براي اينكه شركتها نسبت به محيط سايبري 
منعطف ش��وند، بايد از تجربه كارشناسان ارشد امنيت 
اطالعات CISO در هيات مديره خود بهره مند شوند. آنان 
بايد از اينكه تمامي مديران كسب و كار نسبت به امنيت 
و حريم خصوصي داده ها مس��وول هس��تند، اطمينان 

حاصل نمايند.
پيمايش اكسنچور شامل تكميل پرسش نامه اي توسط 
۱۷۰۰ مدير اجرايي در سطح C شركت ها با عوايد ساالنه 

يك ميليارد دالر يا بيشتر در ۱۳ كشور انجام شد.
نتايج اين پيمايش نشان داد كه سه چهارم از اين افراد فكر 
مي كنند كه امنيت سايبري، به دليل ظهور فناوري هاي 
جديد مانند اينترنت اشياء IoT و اينترنت اشياء صنعتي 
IIoT از كنترل آنان خارج شده است. از هر پنج نفر، چهار 
نفر معتقد هستند كه پيشرفت اقتصاد ديجيتالي به شدت 
به تأخير خواهد افتاد. مگراينكه بهبود عمده اي در امنيت 
به وجود ايد. اين درحالي است كه ۵۹ درصد معتقدند كه 
اينترنت از منظر سايبري، بطورفزاينده اي بي ثبات است.

در پاسخ، سه چهارم مديران اجرايي كسب و كار معتقدند 
كه لحاظ چالش هاي امنيت س��ايبري ني��از به تالِش 
گروهي س��ازماندهي ش��ده دارد و اينكه هيچ شركتي 
نمي تواند اين مش��كل را به خودي خ��ود حل كند. در 
ميان دغدغه هاي عمده درب��اره امنيت، بيش از نيمي، 
از مقررات سخت گيرانه تر توسط يك سازمان مركزي 
يا نهاد دولتي اس��تقبال كردند. كلي بيسل، مدير ارشد 
امنيتي اكس��نچور مي گويد: مديران اجرايي ارشد بايد 

فراتر از مرزهاي سازمان خود بروند، با يك محيط شراكتي 
تطبيق پيدا كنند و كل زنجيره هاي ارزش در سطح شركا، 

عرضه كننده و مشتري را تأمين نمايند.
در حال حاضر بانك هايي مانند كردت سويس، دويچ بانك 
و لويدز به دنبال راه هايي هستند تا كسب وكارهاي خود 

را از اين ريسك هاي عملياتي با بيمه مصون نگه دارند.
 پيش از اي��ن، قراردادهاي بيمه اي كه توس��ط اين نوع 
بانك ها انجام مي پذيرفت از ديد عموم مردم پنهان نگاه 
داشته مي شد اما اين مساله از سال 2۰۱۶ و در زماني كه 
كردت سويس اوراق قرضه اي بالغ بر 228 ميليون دالر 
در رابطه با ريسك عملياتي خود را فروخت، بار ديگر مورد 

توجه همگان قرار گرفت.
 براس��اس اين نوع معام��الت، خري��داران اوراق قرضه، 
كوپن هايي بيش از ۴ درصد صادر مي كنند اما در صورتي 
كه بانك ها با خالف كاري كاركنان، حمالت س��ايبري 
و ديگر مس��ائل عملياتي روبرو شوند، آنها ممكن است 
سرمايه خود را از دست بدهند. در حال حاضر اين اوراق 
قرضه از طريق پوشش بيمه اي كه توسط شركت بزرگ 

بيمه زوريخ صادر مي شود، ارايه مي گردد.
 پوشش بيمه اي براي حمالت سايبري و رخنه در حريم 
خصوصي، ديگر پديده جديدي نيس��ت و يك ضرورت 
است. داشتن بيمه سايبري در حال تبديل شدن به يك 
الزام قانوني براي موسسات مالي است. بسياري از قانون 
گذاران دولتي، اخيرا بر امنيت سايبري و بيمه سايبري 
تمركز كرده اند كه نشان دهنده اهميت فراهم كردن اين 
نوع بيمه، هم به عنوان ابزاري براي مديريت ريسك و هم 

براي انطباق با قانون است.
 ب��ه عنوان نمونه، در دس��امبر س��ال 2۰۱۴، دپارتمان 
خدمات مالي نيويورك يك رهنمود نامه را براي بانك ها 
صادر ك��رد و در آن به بيان مس��ائل و عواملي پرداخت 
كه بانك ها بر مبناي آنه��ا از لحاظ آمادگي براي امنيت 
سايبري ارزيابي مي شوند. در اين رهنمود بيان شده كه 
اين نهاد بطور ويژه بر پوش��ش بيمه اي امنيت سايبري 

تمركز و تاكيد دارد
مطابق با ساير حوزه هاي كاهش ريسك، مقدار پوشش 
چنين بيمه هاي سايبري بايد متناسب با ميزان ريسك 

عمليات بانك و نوع فعاليت هايي باش��د كه بانك ارايه 
مي كند.

  گسترش پوشش سايبري بيمه در ايران
به اذعان مس��ووالن حوزه اي تي روزانه بيش از ۱۰ هزار 
حمله ساببري به كاربران ايراني از داخل و خارج كشور 
صورت مي گيرد كه بيشتر اين حمالت خنثي مي شود 
اما ديگر حمالت سايبري موفق باعث ايجاد خسارتهاي 
كالن مالي مي شود كه متاسفانه آمار دقيقي در اين رابطه 
وجود ندارد و بسياري از فعاالن اقتصادي خواستار پوشش 

بيمه اي براي مقابله با اين نوع حمالت هستند .
به تازگي ناظر صنعت بيمه در ايران، در خواست بيمه گران 
كش��ور براي ارايه پوش��ش در برابر حمالت سايبري را 
مي پذيرد رييس بيمه مركزي در حالي كه با خبرگزاري 
ايرنا صحبت مي كرد، از تمامي ش��ركت ها خواس��ت تا 
پيشنهادهاي مربوط به حمالت سايبري را براي تأييد به 

بيمه مركزي ارسال نمايند
وي اظهار داش��ت: صنعت بيمه هر محصول و خدمات 
بيمه پذي��ر را لحاظ مي نماي��د. تنها ارزيابي ريس��ك، 
تعيين كننده نرخ ح��ق بيمه خواهد بود و بيمه مركزي 
آماده است تا پيشنهادها براي بيمه اين نوع محصوالت را 

بررسي و تأييد نمايد.
ا كنون، هيچ نوع عدد و ارقامي مبني بر تناوب حمالت 
هكرها نسبت به بنگاه هاي داخلي و خسارت هاي وارده 
بر اقتصاد ايران منتشر نشده است. موضوع بيمه سايبري، 
پس از يك حمله در سطح وسيع در ماه آوريل سال جاري 
ميالدي كه هزاران ارايه كننده خدمات اينترنتي و مراكز 
داده در جهان را تهديد كرد كه طي آن، ۳۵۰۰ دستگاه 
در ايران نيز دچار اختالل شد، ضرورت بيشتري پيدا كرده 
است. جهرمي، وزير ارتباطات ايران، مركز رصد حمالت 
س��ايبري دولت را به علت ناكارايي در شناسايي حمله 
مذك��ور با وجود اخطار قبلي كه ده روز پيش از آن اعالم 

شده بود، مورد انتقاد قرار داد.
به موازاتي كه حوزه فناوري اطالعات ابعاد زندگي فردي 
و اجتماعي و حتي مشاغل سنتي و خرد را در اقصي نقاط 
جهان تحت تاثير قرار داده و سهم خود را از كيك اقتصاد 

جهاني بيشتر كرده، حمالت س��ايبري نيز اوج گرفته 
است؛ از اين رو در دهه اخير، صنعت بيمه، پوشش هاي 
بيمه سايبري را در س��بد محصوالت خود به مشتريان 

عرضه مي كند.
 بيمه سايبري يكي از زير ش��اخه هاي بيمه مسووليت 
ش��ناخته مي ش��ود كه در آن بيمه گزاران ريسك هاي 
ناشي از تبادل اطالعات را پوشش مي دهند، مخاطرات 
اين بخش بسته به اينكه تا چه ميزان بر عملكرد شركت ها 
اثر مي گذارد، درجه بندي و استاندارد سازي شده است و 
بيمه ها به نسبت آن با اخذ حق بيمه از مشتريان، پوشش 

بيمه اي ارايه مي كنند. 
عمده پوشش هاي بيمه اي در فضاي سايبري را مي توان 
در بخش خس��ارات مالي، س��رقت اطالعات صنعتي و 
فردي، وقفه در تجارت و نيز ارتباطات دانست. در مقابل 
پوشش هاي ارايه شده در اين بخش بطور عمده به پوشش 
بيمه شخص ثالث به معني كالهبرداري در زمان انتقال 
پول الكترونيكي و بيمه مسووليت شخص ثالث شامل 
پوشش آلوده شدن سيستم ها به ويروس و بدافزار و نيز 
دزديده شدن كارت هاي تجاري و اعتباري باز مي گردد. 
بر اس��اس گزارش اخير فيچ، حق بيمه هاي بسته اي و 
مستقل تا ۵۴ درصد در سال 2۰۱۷ رشد داشته و به 2.۱ 
ميليارد دالر رس��يد و صنعت بيمه جهان از سود آوري 

عمده اي از مقوله سايبري بهره مند است.
همچنين شركت هاي بيمه مواردي چون محروميت از 
سيستم هاي ارتباطي راه دور همانند خوب كار نكردن 
ماهواره يا پست هاي ارتباطي شركت و نيز عمليات غير 
منصفانه و كالهبرداري از س��وي ش��ركت ارايه دهنده 

خدمات الكترونيك را تحت پوشش قرار مي دهند.
با اين وجود بيمه سايبري هنوز ناكافي است و شركت بيمه 
لويدز انگليس يكي از بازيگران مهم صنعت بيمه جهان 
چندي پيش در گزارشي تاكيد كرد: با وجود آنكه فضاي 
رقابتي جديدي در ارايه پوشش براي حمالت سايبري 
وجود دارد، اما ش��ركت هاي مالي هنوز اقدام هاي كافي 
براي حفظ خود در برابر حمالت سايبري انجام نداده اند 
كه اين كار ريسك شركت هاي بيمه در ارايه خدمات را 

افزايش مي دهد.
برآورده��اي جهان��ي نش��ان مي دهد ك��ه حمالت به 
سيستم هاي عامل رايانه در بسياري از شركت هاي جهان 
مي تواند منجر به خسارت هايي بيش از ۳۰ ميليارد دالر 
ش��ود و شركت هاي بزرگ و حتي دولت ها تا حد زيادي 

در معرض اين آسيب قرار دارند.
موسسه رتبه بندي »اي ام بست« نيز در اين رابطه گزارشي 
منتشر و اعالم كرده است كه در بازار بيمه سايبري، شرايط 
فوق العاده اي براي گس��ترش وج��ود دارد، اما ماهيت 
خطرات حمالت ديجيتالي در كنار استراتژي هايي كه 
براي قيمت گذاري به كار گرفته مي شود، اجازه نمي دهد 

تا اين بازار به شرايط ايده آل برسد 
بر اين اساس، بازيگران بزرگ صنعت بيمه در جهان بر 
اين باورند كه ورود به اينترنت، ريسك هاي الكترونيكي 
جديدي را براي ش��ركت ها ايجاد مي كند كه بيمه هاي 
سنتي براي پوش��ش دادن آنها ناتوانند و از اين رو، براي 
ايمن س��ازي فضاي مجازي و ارايه محصوالت بيمه اي 

جديد، مانند بيمه سايبري توجه به بهبود روند امنيت 
فناوري اطالعات بسيار مهم است. يكي از نكات مهمي 
كه در بيمه سايبري بايد مورد توجه قرار گيرد، زيان هاي 
بالقوه اي است كه حمالت س��ايبري براي شركت ها به 
وجود م��ي آورد و مي تواند ارايه خدم��ات و محصوالت 
آنها را مختل كند و از اين رو مس��ووليت محتواي وب، 
مسووليت حرفه اي، مسووليت امنيت شبكه اي شخص 
ثالث، زيان دارايي اطالعات و غير قابل لمس، زيان ناشي 
از در آمد الكترونيكي، اخاذي سايبري و تروريسم سايبري 
از مواردي است كه صنعت بيمه مي تواند به آن ورود كرده 
و پوشش بيمه اي ارايه كند. هرچند هنوز صنعت بيمه 
رشد قابل توجهي در حوزه بيمه سايبري نداشته است، اما 
گزارش هاي بين المللي مي گويد كه در همين چند سال 
اخير بازار آن بيش از 8۰ درصد در جهان رشد يافته است.

با وجود اين پيشرفت ها، سال گذشته ميالدي با وجود 
آنكه حمالت باج افزاري، بدافزاري و سايبري به اوج خود 
رسيد و تصور مي شد شركت ها بيش از پيش به فكر بيمه 
سايبري باشند، چنين اتفاقي رخ نداد و بر اساس گزارش 
موسسه امريكايي اف ام گلوبال كه در زمينه بيمه مشاوره 
مي دهد، تنها كمتر از 2۰ درصد شركت هاي آسيايي خود 
را در برابر حمالت سايبري و باج افزاري بيمه كرده اند؛ در 
حالي كه اين نسبت در ميان شركت هاي امريكايي ۶۶ 
درصد است. در ايران اطالعات دقيقي از ميزان حمالت 
سايبري و خس��ارت هايي كه اينگونه اقدام ها بر اقتصاد 
كشور دارد، در دسترس نيس��ت، اما در سال هاي اخير 
به تناوب اخبار هجوم هكرها به پايگاه هاي اطالع رساني 
ش��ركت هاي بزرگ، منتشر شده اس��ت. به هر حال در 
صنعت بيم��ه هر كاال و خدمتي قابليت بيمه ش��دن را 
دارد، فقط بايد ريسك آن ارزيابي و بر مبناي آن نرخ حق 
بيمه تعيين شود و بيمه مركزي براي بررسي طرح هاي 

توسعه اي و تصويب چنين محصوالتي آمادگي دارد.
ع��دم ايجاد، حفظ و توس��عه روابط تجاري هوش��مند 
با مش��تريان، و اس��تفاده نك��ردن از روش ه��اي نوين 
مش��تري مداري و دش��واري ف��روش بيم��ه نامه ها از 
چالش هاي مهم صنعت بيمه قلمداد مي شوند.  خدمات 
بيمه گري ناملموس و بس��يار پيچيده اند و نا آش��نايي 
طبقات مختلف جامع��ه از انواع خدمات بيمه اي عموما 
باعث مي شود تجارب ردو بدل شده با مشتريان نيازمند 

اصالح و ترميم باشد . 
در غي��ر اين ص��ورت تفك��ر تحميلي دانس��تن خريد 
بيمه نامه ها با مشتري همراه است.. شركت هاي بيمه گر 
در صورتي مي توانند در فضاي فرا رقابتي كنوني به بقاي 
خود ادامه دهند و رش��د كنند كه مشتريان را همچون 
دارايي ارزشمندي مدنظر قرار دهند و نتيجه فعاليت آنها 
منجر به حفظ و وفادارسازي مشتري شود. خوشبختانه 
فضاي ديجيتال كمك شاياني در شناسايي و پاسخگويي 
سريع به نيازهاي مشتريان داشته است. اين موضوع حتي 
زودتر از راه اندازي ساير خدمات گسترده سايبري به مدد 
سازمان ها آمده است. اكنون تجربه هوشمندسازي در 
درك نيازهاي مشتريان ابعاد بسيار گسترده اي به خود 
گرفته اس��ت كه گزارش حاضر تصويري از اين شرايط 

جديد است.
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بي توجهي به بيمه عمر در 
ايران و ضريب نفوذ پايين بيمه

گروه بانك وبيمه|  اطالع رساني ضعيف، فرهنگ 
قضا قدري، زراعت مبتني بر كش��ت ديم، گريز از 
آينده نگري و باورهاي سنتي سدي در برابر افزايش 

ضريب نفوذ بيمه در ايران است.
به گزارش »تعادل«، در كشورهاي توسعه يافته كه 
سه ركن »تحصيل و اشتغال«، »مسكن و امكانات 
رفاهي« و »بهداشت و درمان« براي اقشار مختلف 
جامعه از كميت و كيفيت قابل قبولي برخوردارند 
و »اميد به زندگي« با توجه به پايين آمدن ميزان 
مرگ ومير ناشي از بيماري ها و سوانح رانندگي و... 
در سطح بااليي قرار دارد، ضريب نفوذ بيمه )نسبت 
حق بيمه به توليد ناخال��ص داخلي( بين ۷ تا ۱2 

درصد است.
در ايران با وج��ود راه درازي كه همچنان تا تحقق 
توس��عه پايدار و باال رفتن س��طح رفاه عمومي در 
پيش داريم، ضريب نفوذ بيمه به نزديك 2.۵ درصد 
رسيده كه البته كمي باالتر از ميانگين خاورميانه 
)حدود 2درصد( قرار گرفته اما با ميانگين جهاني 

كه حدود ۶.۵ درصد است، فاصله بسيار دارد.
اين مقايس��ه در بخ��ش بيمه عمر نيز گ��واه اين 
مدعاست كه سطح توسعه كش��ورها و نيز درآمد 
سرانه رابطه مس��تقيمي با ميزان استفاده از انواع 
بيمه ها دارد. بطور مش��خص در بخش بيمه عمر، 
در كشورهاي اروپايي بطور ميانگين ۶۰ درصد، در 
امريكا 8۵ درصد و در كان��ادا ۹۰ درصد از مردم از 
بيمه عمر استفاده مي كنند. در ژاپن نيز هر يك از 
شهروندان بطور متوسط از 8 نوع خدمات بيمه اي 

بهره مي برد كه بيمه عمر يكي از آنها است.
اما اين واقعي��ت را نيز بايد در نظر داش��ت كه در 
كش��ورهاي كمتر توسعه يافته اين رقم 8 درصد و 
در ايران متاسفانه تنها ۳ درصد است. اين سرآمدي 
كه حاصل اطالع رساني و فرهنگ سازي گسترده 
در اين جوام��ع بوده، حتي پايين ترين دهك هاي 
درآمدي را در كشورهايي همچون هند مجاب به 

خريد بيمه عمر كرده است.
پس با وجود بديهي بودن نقش درآمد س��رانه در 
ميزان ضري��ب نفوذ بيمه، بايد اذعان داش��ت كه 
در ايران عم��وم مردم نه به خاط��ر مكفي نبودن 
درآمد بلكه از يك سو به خاطر فرهنگ قضاقدري 
)بازمانده از ناكامي ها و خودكامگي هاي تاريخي، 
زراعت مبتني بر كش��ت ديم، گريز از آينده نگري 
و دورانديش��ي به ويژه مرگ انديش��ي واقع بينانه، 
باورهاي س��نتي و...( و از س��وي ديگ��ر به خاطر 
بي اطالع��ي از مزاياي بيمه عمر از آن اس��تقبال 
نمي كنند. بنابراين در صورت اطالع رساني گسترده، 
مي توان از ظرفيت عظيم موجود در بخش بيمه عمر 
به ويژه عمر و پس انداز را فعال و مردم را به استفاده از 
پوشش هاي متفاوت آن ترغيب كرد. بدين ترتيب بر 
اساس فرمول اعداد بزرگ، مشتريان اين بيمه نامه 
نيز افزايش خواهند يافت و شركت هاي بيمه هم 
توان اراي��ه خدمات مطلوب با ن��رخ كمتري را به 

بيمه گذاران خواهند داشت.
عامل محرك بعدي كه شايد بيش از هر كشوري در 
ايران به كارگيري آن ضروري باشد، جذابيت بخشي 
به بيمه عمر به عنوان يك سپرده گذاري سودآور 
در مقابل رقيب سرس��ختي مانند سرمايه گذاري 

بانكي است.
هرچند مزيت هاي بيمه عمر مانند هر بيمه ديگري 
در جبران بخشي از خسارات ناشي از فقدان ناگهاني 
هر يك از اعضاي خانواده به ويژه سرپرستان خانوار 
است و كسب س��ود از ِقبل اين بيمه نامه، اصولي 
به نظر نمي رس��د و حاشيه اي اس��ت اما مادامي 
ك��ه »اطمينان از مه��ار زيان ه��اي احتمالي« به 
عنوان يك اصل از س��وي مردم جا نيفتاده است، 
چاره اي جز ارايه انواع محصوالت تركيبي »عمر و 
سرمايه گذاري« وجود ندارد. بر اين اساس بايد براي 
مردم تبيين كرد كه مي توانند با صرفه جويي اندك 
در مخارج روزانه و پس انداز آن نزد ش��ركت هاي 
بيمه با انتخاب سرمايه بيمه اي و مبلغ تعيين شده 
را به شكل اقس��اطي بپردازند و از سود تضميني و 
سود حاصل از تش��كيل منافع احتمالي استفاده 
كنند. شايد ۹۰ درصد از كساني كه از بيمه عمر در 
ايران استقبال نكرده اند، ندانند كه حتي در صورت 
فوت طبيعي پس از پرداخت قسط اول، بازماندگان 
قرارداد كل س��رمايه انتخابي و در صورت فوت در 
اثر حادثه حداقل دو براب��ر آن را دريافت خواهند 
كرد. همچنان كه نمي دانند در زمان از كار افتادگي 
دايم، بيمه گذار از پرداخت اقساط معاف و در پايان 
كل س��رمايه را دريافت خواهد ك��رد. و به طريق 
اولي از تخفيف 2۵ درص��دي پرداخت حق بيمه 
به صورت يك جا در بيمه هاي پنج ساله و تخفيف 
۵۰ درصدي پرداخت يك جا در بيمه هاي ده ساله 
و نيز ديگر تخفيفاتي همچون تخفيف ۵ درصدي 
پرداخت ساالنه بي اطالع هستند. در اين خصوص 
نيز اطالع رساني نش��ده است كه اگر بيمه شده در 
سررسيد ساالنه بيمه عمر و سرمايه گذاري به هر 
دليل قادر به پرداخت حق بيمه نباشد، مي تواند از 
اندوخته حاصل از س��رمايه گذاري خود به منظور 
پرداخت حق بيمه آن سال استفاده كند. و همچنين 
بي اطالع اند از بسياري از مزاياي ديگر كه اطالع از 
آنها حتي در برخي كش��ورهاي توسعه نيافته، هر 
نسل از خانواده را در قبال نسل بعد از خود نسبت به 
استفاده از بيمه عمر مجاب كرده و آن را به صورت 

يك امر موروثي درآورده است.
بنابراين وظيفه امروز متوليان صنعت بيمه كشور 
� از سياس��ت گذاران و ناظران گرفته تا بيمه گران 
دولتي و خصوصي � اطالع رساني و فرهنگ سازي 
گسترده براي افزايش ضريب نفوذ انواع بيمه ها اعم 
از اشخاص، اموال و مسووليت براي تحقق اهدافي 
همچون ايجاد آرامش و آسودگي خاطر در زندگي 
و كس��ب وكار مردم و اطمينان بخش��ي به آينده 
آنهاس��ت كه مي تواند عالوه بر باال بردن سالمت 
رواني جامعه سطح معيش��تي و رفاهي باالتري را 

براي آن رقم بزند.



دانش و فن10اخبار

انتقال سايت هاي ارتباطي سيار  و  اضطراري به خوزستان

خسارت  ۱۵۰۰ ميلياردي سيل به شبكه ارتباطي كشور
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه 
سايت هاي ارتباطي س��يار و اضطراري به استان 
خوزس��تان منتق��ل ش��ده اس��ت، گف��ت: همه 
ش��بكه هاي ارتباطي استان خوزس��تان در حال 
كار هستند و ظرفيت هاي مازاد نيز در نظر گرفته 

شده است.
محمد جواد آذري جهرمي روز گذشته در حاشيه 
بازديد از س��د كرخه در جمع خبرن��گاران اظهار 
كرد: در هفته هاي اخير مرتبًا با استاندار و تيم هاي 
مديريت بحران خوزس��تان به واسطه موضوعات 
ارتباطي كه يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار در دوره 

بحران است، در ارتباط و پيگير مسائل بوده ايم.
وي افزود: به واسطه وجود سدها و مديريت بسيار 
خوبي كه در خوزس��تان با همكاري ميان وزارت 
نيرو، مجموعه مديريت بحران و مردم شكل گرفته 
است، تبعات سيل هاي باالدستي كه مي توانست 
اثرات بسيار مخربي در خوزستان داشته باشد، به 

حداقل كاهش پيدا كرده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات تصريح كرد: 
آنچه مشخص اس��ت، حجم بي سابقه اي از آب در 
سدهاي خوزس��تان ذخيره شده است. اين حجم 
عظيم ذخيره آب براي كش��ور و همچنين نجات 
جان بس��ياري از مردم توسط سدهاي خوزستان 

انجام گرفته است.
آذري جهرمي با بيان اينكه تاالب هاي خوزستان 
در بارش ه��اي اخي��ر زنده ش��ده اند، ادام��ه داد: 
مشكالتي مانند ريزگردها كه در سال هاي گذشته 
ش��اهد آن بوديم، طبيعتًا با توجه به اين حجم از 

بارش ها امسال كمتر به وقوع خواهد پيوست.
وي بيان ك��رد: قطعًا با وجود كنترل بس��ياري از 
شرايط، به مردم خسارت هايي بر اثر سيالب اخير 
وارد شده است و دولت تقبل كرده اين خسارت ها 
را به مردم جبران كند. شرايط اكنون در خوزستان 
يك شرايط كنترل شده است و به نحوي مديريت 
در خوزس��تان انجام گرفته كه حداقل خسارت ها 

به مردم وارد شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه 
در حوزه ارتباطات تمهيدات الزم انديشيده شده 
اس��ت، گفت: س��ايت ارتباطي شهرستان بستان 
يكي از نقاطي اس��ت كه احتمال آبگرفتگي دارد. 
سايت پشتيباني براي اين سايت ارتباطي در نظر 
گرفته ش��ده و به محض اينكه مشكلي براي آن به 

وجود بيايد، سايت پشتيبان وارد عمل خواهد شد 
و امكان بازيابي آن وجود دارد.

آذري جهرم��ي ادام��ه داد: هم��ه ش��بكه هاي 
ارتباطي اس��تان خوزس��تان در حال كار هستند 
و ظرفيت هاي مازاد نيز در نظر گرفته شده است. 
همچنين س��ايت هاي ارتباطي سيار و اضطراري 
به اس��تان خوزستان منتقل ش��ده است تا شاهد 
مشكلي در بحث ارتباطات در خوزستان نباشيم.

وي خاطرنش��ان كرد: آمادگي الزم براي مديريت 
ارتباطات بحران انديش��يده شده است و تاكنون 
خوش��بختانه با توجه به مديريت صحيحي كه در 
بحث منابع آبي انجام گرفته نيازي به اس��تفاده از 

آنها نبوده است.
در ادامه وزير ارتباطات از واگ��ذاري ۵۰۰ درگاه 
پرداخت )پوز بانكي( براي اصناف و راه اندازي بالن 
بحران با سيس��تم واي فاي براي پوشش رايگان 

اينترنت در پلدختر خبر داد .
بر اساس اين گزارش، ايجاد و اختصاص دو پرت پر 
ظرفيت به اپراتوره��اي اول و دوم براي راه اندازي 
اينترنت پر سرعت نسل ۳ و ۴ روز گذشته عملياتي 
شد؛ همچنين تلفن هاي بي سيم ثابت براي تمامي 
مراكز حس��اس درگير در بحران به منظور ايجاد 
ارتباط س��ريع ميان مراكز حساس راه اندازي شد 
و تع��داد ۵۰۰ درگاه پرداخت )پ��ز بانكي( براي 
اصناف راه اندازي شد . طبق گفته وزير ارتباطات 
با راه اندازي بالن بحران با سيس��تم واي فاي براي 
پوشش رايگان اينترنت بخشي از شهر زير پوشش 

اينترنت قرار گرفته است .
گفتني است با توجه به زير آب رفتن برخي مناطق 
در برخي شهر ها و روس��تاهاي سيل زده از جمله 
پلدختراغلب تأسيسات و زيرساخت هاي مخابراتي 
و ارتباطي در شهر پلدختر و روستاهاي اطراف از 
بين رفته ان��د و ايجاد اين زيرس��اخت ها در زمان 
كوتاه امكان پذير نيست با اين حال با تالش شبانه، 
وضعيت ارتباطات در اين شهر و روستاهاي اطراف 

به سمت ثبات پيش مي رود.

    نابودي مخابرات پلدختر 
 در همين خصوص س��خنگوي وزارت ارتباطات 
ميزان خسارت به شبكه هاي ارتباطي كل كشور 
۱۵۰۰ ميليارد تومان تخمين زد و درباره آخرين 
وضعيت ش��بكه ارتباطي در استان هاي سيل زده 
كشور گفت: بيشترين مشكل در خصوص قطعي 

ارتباطات ناشي از سيل مربوط به منطقه پلدختر 
و روس��تاهاي اطراف آن است كه برآورد خسارت 
آن حدود ۳۵۰ ميليارد تومان عنوان ش��ده است. 
همچنين خس��ارت س��يل هاي اخير به سيستم 
ارتباطي كش��ور ح��دود ۱,۵۰۰ ميلي��ارد تومان 

تخمين زده مي شود.
وي ب��ا بيان اينكه به دس��تور رييس جمهور، وزير 
ارتباط��ات ش��خصًا مديريت بح��ران در منطقه 
پلدختر استان لرس��تان را برعهده گرفت، اظهار 
داش��ت: به دليل وقوع س��يل، كل ارتباطات اين 
منطقه و مناطق روستايي نزديك به آن قطع شده 
ب��ود. در همين حال يك مرك��ز مخابراتي در اين 
منطقه، به طور كلي نابود شده و شبكه فيبرنوري 
قطع ش��ده اس��ت. هاديان با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته براي برقراري ارتباطات قطع شده 
در منطقه پلدختر و استان لرستان، تاكيد كرد: با 
كمك سازمان ها و نيز استان هاي همجوار، موفق 
ب��ه راه اندازي ارتباطات موباي��ل و اينترنت ۳G و 

۴G تا ظهر روز گذشته ش��ديم. اما از آنجايي كه 
كل زيرساخت شبكه تلفن ثابت در منطقه پلدختر 
از بين رفته است، برقراري سرويس تلفن ثابت در 

اين منطقه زمان بر خواهد بود.
وي با بيان اينكه تمام مركز مخابراتي، س��وئيچ و 
شبكه فيبر در اين منطقه نابود شده است، افزود: 
عمليات حفاري براي احداث دوباره ش��بكه تلفن 
ثاب��ت در پلدختر آغاز ش��ده و تجهيزات در حال 
ورود به اين استان است. در همين حال ساختمان 
جديدي براي بناي مركز مخابرات اين منطقه در 

نظر گرفته شده است.
س��خنگوي وزارت ارتباطات با اش��اره ب��ه اينكه 
ارتباطات در ساير مناطق اس��تان لرستان پايدار 
است، خاطرنش��ان كرد: راه اندازي بالن ارتباطي 
بحران و واي فاي رايگان از ديگر اقداماتي اس��ت 
كه براي پلدختر و مناطق اطراف آن در نظر گرفته 
شده اس��ت. در همين حال به دليل قطعي شبكه 
برق، برخي از سايت هاي موبايل از كار افتاده بود 

كه نس��بت به نصب ديزل ژنرات��ور در اين مناطق 
اقدام صورت گرفت.

وي به مهر گفت: براي اس��تفاده مردم س��يل زده 
از شبكه بانكي كش��ور، بيش از ۵۰۰ دستگاه پوز 
بانكي بين اصناف توزيع شد و با وجود قطع شدن 
خودپردازها، موفق به راه اندازي امكانات اينترنت 

براي ۴ بانك شده ايم.
هاديان با بيان اينكه سيستم تلفن ثابت اضطراري 
براي تمامي مراكز حساس و درگير بحران از جمله 
بيمارس��تانها، اورژان��س و فرمانداري ه��ا در نظر 
گرفته شده است، خاطرنشان كرد: براي برقراري 
ارتباطات قطع شده فيبرنوري در پلدختر از مسير 
پشتيبان ش��بكه فيبر در خوزستان استفاده شده 

است.
وي تاكيد كرد: شبكه ارتباطي در استان سيل زده 
گلستان نيز پايدار است و در ساير مناطق كشور نيز 
هرگونه اختالل احتمالي، به سرعت گزارش شده و 

نسبت به رفع اختالل اقدام مي شود.
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س�ي ان بي س�ي| دو دانش��جوي چيني با ارايه 
آيفون هاي تقلبي به ش��ركت اپل و سوءاس��تفاده از 
قوانين گارانتي اين شركت حدود ۹۰۰ هزار دالر از 

اين شركت كالهبرداري كرده اند.
دو دانش��جوي كالج در ايالت اورگان امريكا از طريق 
آيفون ه��اي تقلبي، ح��دود ۹۰۰ ه��زار دالر از اپل 

كالهبرداري كرده اند.
طي اين كالهبرداري »كوان جيانگ« و »يانگ يونگ 
ژو« آيفون هاي تقلبي را با كمك فردي از چين وارد 

امريكا كرده اند.
اين دو دانش��جو با سوءاستفاده از طرح گارانتي اپل، 
آيفون ه��اي تقلب��ي را براي تعمير به ش��ركت ارايه 
مي كردند و در بس��ياري از م��وارد يك آيفون اصلي 

به عنوان جايگزين نمونه خراب دريافت مي كردند.
اين دو دانش��جو ه��زاران بار تحت پوش��ش برنامه 
گارانتي اپل نمونه هاي تقلبي آيفون را به اين شركت 

ارايه كردند.
جيانگ كه در زمان انجام كالهبرداري دانش��جوي 
دانشگاه ايالتي اورگان بوده است، بيش از ۲ هزار بار 

از برنامه گارانتي اپل استفاده كرده است.
البته س��وابق اپل نش��ان مي دهد جيانگ بيش از ۳ 
هزار از گارانتي اين شركت سوءاستفاده كرده است. 
در هر بار جيانگ ادعا مي كرد دس��تگاه هاي آيفون 

روشن نمي شده اند.
به گفته شركت اپل ارايه آيفوني كه روشن نمي شود، 
يك كالهبرداري حرفه اي در خدمات گارانتي است. 
زيرا به سرعت نمي توان دستگاه را بررسي كرد و در 
بيشتر مواقع شركت مجبور است يك آيفون جديد و 

جايگزين براي مشتري ارسال كند.
هرچن��د اپل توانس��ته مش��خص كند بس��ياري از 
آيفون هاي ارس��الي جيانگ تقلبي هس��تند با اين 
وجود ش��ركت، ۱۴۹۳ آيفون ارسالي اين دانشجو را 
واقعي ارزياب��ي كرده و جايگزين هايي براي او فراهم 

كرده است.
طبق اعالم اپل اگر قيمت هر آيفون ۶۰۰ دالر تخمين 
زده شود، ارس��ال موبايل هاي جايگزين حدود ۸۹۵ 

هزار و ۸۰۰ دالر خسارت به بار آورده است.

وايرد| براي دومين بار در س��ال هاي اخير، محققان از 
شناسايي ده ها گروه سايبري مجرم فعال در فيس بوك 
خبر داده ان��د كه مديران اين ش��بكه اجتماعي در برابر 

فعاليت آنها هيچ واكنشي از خود نشان نمي دهند.
بررسي يادشده نشان مي دهد كه فيس بوك تمايلي به 
مقابله با جانيان س��ايبري ندارد و اين مس��اله را با وجود 

هشدارهاي متعدد هنوز جدي نگرفته است.
پژوهشگران موسسه سيسكو مي گويند موفق به شناسايي 
7۴ گروه تبهكار در فيس بوك شده اند كه در زمينه فروش 
اطالعات كارت هاي اعتباري مسروقه، اطالعات هويتي 
افراد، فهرست ايميل براي ارسال هرزنامه، ابزار هك و ديگر 

فعاليت هاي خالفكارانه اقدام مي كنند.
گروه هاي يادشده در فيس بوك مخفي كاري نمي كنند 
و با اس��امي مانند حرفه اي هاي ارسال هرزنامه يا حرفه 
اي هاي ه��ك فعاليت مي كنند و برخ��ي از آنها بيش از 
۳۸۵ هزار عضو دارند. يافتن اين گروه ها با جست وجوي 

كليدواژه هاي مرتبط نيز به سادگي ممكن است.
محققان سيسكو معتقدند با جست وجوي گسترده تر 
مي توان گروه هاي خالفكار بيشتري را نيز در فيس بوك 
يافت. اما اين ش��ركت به چني��ن موضوعاتي اهميت 
نمي دهد و لذا كاربران بايد هوشياري خود را در برخورد 

با اين گروه ها حفظ كنند.

زد دي نت | وزارت دادگس��تري امريكا با انتش��ار 
گزارش��ي از پليس فدرال امريكا ب��ه علت تأخير در 
اطالع رس��اني به قربانيان حمالت س��ايبري انتقاد 
كرده و افزوده ك��ه جزييات ارايه ش��ده به آنان نيز 

اندك و ناكافي است.
گ��زارش يادش��ده ب��ا بررس��ي و تحلي��ل عملكرد 
 Cyber يك��ي از برنامه ه��اي اف ب��ي اي ب��ه ن��ام
Guardian تهيه ش��ده اس��ت. اين برنامه براي 
ذخيره س��ازي اطالع��ات مرب��وط ب��ه تحقيقات و 
 فعاليت ه��اي روزمره پليس امريكا مورد اس��تفاده

 قرار مي گيرد.
برنامه يادشده همچنين به ماموران اف بي اي امكان 
مي دهد تا اطالع��ات مفصلي را در م��ورد قربانيان 
حمالت سايبري وارد كنند تا بعدها از اين اطالعات 
ب��راي آگاه كردن اين اف��راد از طريق ارس��ال پيام 
خودكار اس��تفاده ش��ود. اما نكته مهم اين است كه 
ماموران اف بي اي از اين سيستم به شيوه اي مطلوب 

نيز استفاده نمي كرده اند.
بر اس��اس مصاحبه هايي كه ب��ا ۳۱ مامور اف بي اي 
انجام شد، مشخص ش��د كه با وجود ورود اطالعات 
۲۹ قرباني در برنامه يادش��ده هرگز پيام هش��دار و 
اطالع رساني براي آنها ارسال نشده و علت اين مساله 

اهمال و بي توجهي بوده است.

در گ��زارش يادش��ده تصريح گرديده ك��ه مواردي 
از درج اطالعات غلط قربانيان نيز مش��اهده ش��ده 
اس��ت. اين اطالعات از غلط هاي تايپي تا اشتباه در 
طبقه بندي ميزان اهميت حمله س��ايبري رخ داده 
را در ب��ر مي گيرد. در نهايت دقت و صحت اطالعات 
درج شده در اين برنامه بسته به ميزان حساسيت و 
وظيفه شناسي ماموران اف بي اي متفاوت بوده است.

اف بي اي در واكنش به گزارش مذكور، اعالم كرده 
براي كاهش اين نوع مش��كالت در ح��ال طراحي 
برنام��ه جديدي موس��وم به CyNERGY اس��ت 
كه جايگزين Cyber Guardian خواهد ش��د. 
گفتني اس��ت چند صباحي است حمالت سايبري 
 باعث ش��ده اس��ت ت��ا كارب��ران مقادير زي��ادي را

 از دست بدهند.

كالهبرداري 900 هزار دالري دانشجويان چيني از اپل  كشف ۷۴ گروه مجرمانه انتقاد از اف بي اي به علت تاخير در اطالع رساني حمالت سايبري
سايبري در فيس بوك

رويداد

افتا| معاونت بررس��ي مركز افتاي رياست جمهوري 
نس��بت به آس��يب پذيري ۲۰ درصد از سيستم هاي 
كنترل صنعتي نسبت به نقص هاي بحراني امنيتي، 
مطابق با بررسي هاي موسس��ه امنيتي كسپرسكي، 

هشدار داد.
بيش از نيمي از ۴۱۵ آس��يب پذيري كش��ف شده در 
 CVSS سيس��تم هاي كنترل صنعتي ، داراي نمرات
بيش از 7 هس��تند كه نشان دهنده سطح خطر باال يا 
بحراني آنهاست. همچنين ۲۰ درصد از دستگاه هاي 
ICS آسيب پذير تحت تأثير نقص هاي بحراني هستند.
طبق گزارش منتش��ر شده توسط كسپرسكي درباره 
تهديدات سيس��تم هاي اتوماسيون صنعتي در نيمه 
دوم سال ۲۰۱۸، بيش��ترين تعداد آسيب پذيري ها، 
سيستم هاي كنترل صنعتي را تحت تأثير قرار مي دهند 
كه فرايندهاي توليد در سازمان هاي مختلف، در بخش 
ان��رژي و بخش تأمين مناب��ع آب را كنترل مي كنند. 
همچنين، سيس��تم هاي كنترل صنعتي كه در حوزه 
كشاورزي و صنايع ش��يميايي استفاده مي شوند نيز 

آسيب پذير هستند.
بر اساس گزارش كسپرسكي، بردارهاي تهديد اصلي 
اين سيس��تم ها اينترنت )۲۶.۱ درصد(، رسانه هاي 
قابل حمل )۸.۳ درصد( و ايميل )۴.۹ درصد( هستند. 
حمله با روش فيشينگ، بيشترين بردار حمله در اين 

سيس��تم ها بوده اس��ت و تروجان ها در ۲7.۱ درصد 
دستگاه هاي ICS آلوده به بدافزار مشاهده شده اند.

اين در حالي اس��ت كه در س��ال گذش��ته ميالدي، 
 ICS كسپرسكي ۶۱ نقص امنيتي را در دستگاه هاي
و اينترنت اشيا كشف كرد كه تنها براي ۲۹ مورد آنها 
وصله ارايه ش��د. از اين آس��يب پذيري ها، ۴۶ درصد 
آنها منجر به اجراي كد راه دور، دسترسي غيرمجاز و 

حمالت انكار سرويس )DoS( مي شوند.
بيشتر آسيب پذيري هاي دس��تگاه هاي ICS )كنترل 
صنعتي( يعني ۳۴۲ مورد، بدون احراز هويت و از طريق 
دسترس��ي راه دور قابل بهره برداري هستند. در همين 
حال بيشترين آسيب پذيري ها در نرم افزارهاي مهندسي 
)۱۴۳ مورد(، مولفه هاي SCADA/HMI )۸۱ مورد(، 
دستگاه هاي ش��بكه طراحي ش��ده براي محيط هاي 

صنعتي )۶۶ مورد( و PLCها )۴7 مورد( هستند.

روابط عمومي ارتباطات زيرساخت| مديرعامل 
شركت ارتباطات زيرس��اخت با بيان اينكه براساس 
برنامه ششم توس��عه بازار فناوري اطالعات ۲.۵ برابر 
مي ش��ود، از ايجاد مركز مل��ي آدرس دهي اينترنت 

درسال ۹۸ خبر داد.
صادق عباسي ش��اهكوه اظهار داش��ت: در سالي كه 
گذش��ت به منظور رس��يدن به اهداف كالن شركت 
ارتباطات زيرساخت در راستاي سياست هاي ابالغي 
دول��ت و وزارت ارتباط��ات، در تمامي ش��اخص هاي 
ارتباطي از جمله ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل، 
IP داخل كشور، ترانزيت ارتباطات بين الملل، ظرفيت 
پهناي باند ش��بكه انتقال و توسعه شبكه فيبرنوري، 
نسبت به سال گذشته ش��اهد رشد قابل توجه بوديم.

وي با بيان اينكه در سال ۹7 با توجه به اقدامات موثر در 
تأمين زيرساخت هاي ارتباطي در كشور شاهد تحوالت 
اساسي در افزايش كيفيت سرويس هاي زيرساختي 
بوديم، ادامه داد: اپراتورها به مدد بسترس��ازي شبكه 
زيرساخت خدمات مطلوبي ارايه دادند و هيچ تنگناي 

ارتباطي به دليل مشكالت زيرساختي وجود نداشت.
مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت، حركت به 
سمت توجه به حقوق ش��هروندان، دسترسي آزاد به 
اطالعات، تحول ديجيت��ال و همچنين ارايه خدمات 
مطل��وب الكترونيكي به م��ردم در تمامي حوزه ها به 

ويژه در بخش س��المت، آموزش، دولت الكترونيك و 
بانكداري را از جمله برنامه هاي سال ۹۸ بر بستر شبكه 
ارتباطات زيرس��اخت عنوان ك��رد و گفت: ما مكلف 
هستيم بر اس��اس برنامه ششم توس��عه در راستاي 

افزايش ۲.۵ برابري بازار ICT كشور گام برداريم.
وي گفت: در عين حال با توجه به نقش مهمي كه در 
ايجاد و توسعه شبكه ملي اطالعات داريم، بايد تالش 
كنيم عالوه بر ارتقاي كيفي و كمي خدمات با كاهش 
هزينه ها، ارتقاي بهره وري و اثربخشي فعاليت هايمان 
 ICT تمامي ارايه دهندگان مج��از خدمات در بخش
كش��ور را مجاب به اس��تفاده از ظرفيت ها و خدمات 
زيرساخت كنيم تا آنها نيز خدمات مطلوب و اقتصادي 

به مصرف كنندگان نهايي ارايه كنند.
عباس��ي ش��اهكوه بازنگري، اصالح و اجرايي شدن 
ساختار س��ازماني متناس��ب با متدلوژي هاي روز و 

تكاليف قانوني، اجراي پروژه هاي زيرساختي در شبكه 
انتقال )پروژه تدبير(، تكميل و توسعه شبكه فيبرنوري، 
توسعه سه برابري هسته مركزي شبكه ملي اطالعات 
)IP(، اجراي پروژه هاي Peering )تنوع جغرافيايي و 
منطقه اي در تأمين پهناي باند بين الملل، تأمين پهناي 
باند از توليدكنندگان محتواي سطح اول بين الملل(، 
پروژه IGW )ايجاد و توسعه گيت وي هاي بين الملل(، 
اجراي پروژه هاي مرتبط با DRP )طرح هاي بازيابي 
شبكه در شرايط اضطراري(، افزايش ظرفيت ترانزيت 
انتقال، تهيه و تصويب اساس��نامه ش��ركت ترانزيت 
بين المل��ل، اجراي موف��ق پروژه مرتبط ب��ا پايداري 
شبكه هاي زيرساختي و اقدامات موثر در حوزه تأمين 
پهناي باند بين الملل را از جمله اقدامات مهم س��ال 

گذشته عنوان كرد.
وي گفت: پيگيري پروژه OSS/BSS، اتخاذ تدابير الزم 
براي واگذاري فيبر تاريك و صوت بين الملل، پيگيري 
بازسازي شبكه سوئيچ مبتني بر فناوري IMS، ايجاد و 
راه اندازي ايستگاه هاي پايانه فيبرنوري در نقاط خاص، 
ارتقاي بهره وري و مديريت بهينه منابع، ارتقاي مركز 
تبادل ترافيك محتواي داخلي )IXP(، ايجاد مركز ملي 
آدرس دهي اينترنتي )DNS( و ايجاد توسعه مراكز 
هم مكاني در دست اقدام است كه در قالب برنامه هاي 

مصوب در سال ۹۸ اجرا مي شود.

نقص امنيتي در 20 درصد از سيستم هاي كنترل صنعتي  رشد 2.۵ برابري بازار آ ي تي تا پايان برنامه ششم توسعه
دريچه فراسو

۳۰۰۰  سيم  كارت
بي نام و نشان مسدود شد

ايس�نا| رييس پليس آگاهي ناج��ا از كاهش 
۴۰درصدي كالهب��رداري كارت ب��ه كارت در 
سراسر كش��ور خبر داد و گفت: در اين خصوص 
بيش از ۳ هزار خط تلفن همراه مس��دود ش��د.  
سردار محسن حسن خاني در اين باره اظهار كرد: 
در راس��تاي جلوگيري از كالهبرداري كارت به 
كارت جلساتي را با دادستاني كل كشور، معاونان 
پيشگيري و مسووالن قضايي، وزارت ارتباطات 
و ساير دس��تگاه ها تشكيل داديم. وي با اشاره به 
تالش كارآگاهان پليس آگاهي در اين خصوص 
افزود: فعال در مرحله اول بيش از ۳۰۰۰ خط تلفن 
همراه از اپراتورهاي مختلف از جمله همراه اول، 
ايرانسل و رايتل را مسدود كرده ايم، اين انسداد 
خطوط باعث شد كه در حوزه كالهبرداري كارت 
به كارت ح��دود ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش وقوع را 
خصوصا در ايام نوروز شاهد باشيم. حسن خاني 
گفت: درصدد هستيم كه ۱۲ هزار خط ديگري 
كه در اين راستا فعاليت داشتند )سيم كارت هاي 
بي نام و نشان( را مس��دود كنيم. اين مقام ارشد 
انتظامي با توصيه به ش��هروندان عن��وان كرد: 
چنانچه فردي با شما تحت عنوان برنده شدن در 
قرعه كشي تماس گرفت و قصد هدايت به دستگاه 
خودپرداز به بهانه درياف��ت جايزه نقدي را كرد 
قطعًا فرد تماس گيرنده كالهبردار است و هرگز 

به درخواست هاي او اعتماد نكنيد.

گوگل عرضه مدل جديد 
گوشي پيكسل را تاييد كرد

ورج| گوگل عرضه مدل جديد گوشي پيكسل 
و نام آن را تأييد كرده اس��ت. اين گوشي جديد 
پيكس��ل تري اي ن��ام دارد كه مدلي س��اده تر و 
ارزان تر از گوشي پيكسل ۳ محسوب مي شود. نام 
اين گوشي و برخي مشخصات آن به طور موقت در 
فروشگاه آنالين گوگل ظاهر شد، اما اين شركت 
بعد از مدتي كوتاه صفحه يادشده را حذف كرد. 
هنوز دقيقًا مشخص نيست گوشي جديد گوگل 
چه ويژگي هايي خواهد داشت. اما گفته مي شود 
پيكسل ۳a داراي نمايشگر ۵.۶ يا ۶ اينچي بوده 
و از نمايش��گر OLED با دقت ۱۰۸۰ پيكس��ل 
 Snapdragon برخوردار اس��ت. پردازن��ده
۶7۰ و دوربين پشتي ۱۲ مگاپيكسلي از جمله 
امكانات آن اس��ت. همچنين يك جك هدفون 
۳.۵ ميليمتري براي گوش��ي يادش��ده در نظر 
گرفته شده است. گوگل معموالً در ماه اكتبر يعني 
اوايل پاييز از گوش��ي هاي جديد خود رونمايي 
مي كند. اما منابع نزديك به اين شركت مي گويند 
احتمااًل گوشي مذكور زودتر از اين تاريخ و شايد 
در تابس��تان و همزمان با برگ��زاري كنفرانس 

توسعه دهندگان گوگل در ماه مروانه بازار شود.

آمازون ماهواره به فضا مي فرستد
ايندپندنت| شركت آمازون قصد دارد با ارسال 
بيش از ۳ هزار ماهواره به مدار زمين س��رويس 
اينترنت پرس��رعت را براي مناط��ق دورافتاده 

فراهم كند.
شركت »آمازون« قصد دارد با ايجاد شبكه اي با 
بيش از ۳ هزار ماهواره خدمت اينترنت پرسرعت 

را از فضا براي همه فراهم كند.
در همين راس��تا به نظر مي رسد »جف بزوس« 
موسس آمازون، تصميم دارد ۳۲۳۶ ماهواره به 

آسمان بفرستد.
در هفته هاي اخير آمازون آگهي هايي براي جذب 
نيرو جهت اين پروژه منتش��ر كرده است. پروژه 
مذكورKuiper نام گرفته اس��ت. Kuiper در 
حقيقت نام بخشي دورافتاده از منظومه شمسي 
است كه س��تارگان دنباله دار، سيارك و اشياي 
آسماني كوچك ديگر در آن قسمت وجود دارند.

آمازون در بيانيه اي اعالم كرده است: طبق پروژه 
Kuiper مجموعه از چند ماهواره به مدار زمين 
ارسال مي ش��وند و ارتباط اينترنتي پرسرعت را 
براي مناطق دورافتاده در سراس��ر جهان فراهم 
مي كنند. اين پروژه اي بلندمدت است كه براي 
ميليون ها انسان خدمت رساني مي كند. در اين 
زمينه ما مشتاق همكاري با شركت هايي هستيم 

كه اهداف مشتركي با ما دارند.

شارژ خودروهاي الكتريكي 
تنها در ۱۰ دقيقه

ديلي ميل| اخيراً يك شركت استراليايي ادعا 
كرده است موفق به توسعه يك فناوري شده كه 
توسط آن مي توان خودروهاي الكتريكي را تنها 

در ۱۰ دقيقه شارژ كرد.
موج جديدي از ايس��تگاه هايي با قابليت ش��ارژ 
فوق سريع خودروهاي الكتريكي در حال توسعه 
هستند. اين ايستگاه ها مي توانند در فاصله زماني 
تهيه يك فنجان قهوه، باتري خودروها را ش��ارژ 

كنند.
به گفته شركت اس��تراليايي “Tritium “ اين 
فناوري مي تواند ش��ارژ مورد ني��از خودروهاي 
الكتريكي براي طي كردن مس��افت ۲۱۰ مايل 
)۳۳7 كيلومتر( را تنها در ۱۰ دقيقه فراهم كند 
ام��ا اين در حالي اس��ت كه ب��راي فراهم كردن 
چنين قدرتي خودروها بايد به مدت ۸ ساعت در 

ايستگاه هاي معمولي، شارژ شوند.
كنسرسيوم خودروسازان خودروهاي خودران 
اروپايي كه شامل شركت هايي مانند “بي ام دبليو“، 
“فورد “ و “فولكس واگن “ مي شوند در اين پروژه 
شركت استراليايي را حمايت و روي پروژه مذكور 
س��رمايه گذاري كرده اند.اگر اين پروژه موفقيت 
آميز باشد، مي تواند سبب ايجاد تحولي عظيم در 

دنياي خودروهاي الكتريكي شود.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

»تعادل«درگفتوگوبانمايندگانمجلسوفعاالناقتصاديبررسيميكند

مديركلدفترصنايعتبديليوتكميليوزارتجهادكشاورزيخبرداد

راهكار تحقق رونق توليد

اختصاص ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي احداث ۵۵۰ واحد صنايع تبديلي

گروهبنگاهها|
مردم ايران در ش��رايطي سال 98 را تحويل كردند كه 
همچنان دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي مهم ترين 
معادله پيش روي خانواده هاي ايراني براي گذران زندگي 
به شمار مي رود. مش��كالتي كه يك بار ديگر ضرورت 
توجه به بحث توليد و حمايت از كاالي داخلي را به عنوان 
يك ضرورت جدي و غير قابل انكار پيش روي فعاالن 
اقتصادي، اهالي رس��انه و البته عموم مردم قرار داد. بر 
اس��اس اين ضرورت غير قابل انكار بود كه مقام معظم 
رهبري دقايقي بعد از تحويل سال جديد و در جريان 
سخنراني نوروزي شان؛ سال 98 را با عنوان سال »رونق 
توليد« نامگذاري كردند. عنواني كه نش��انگر اهميت 
فوق العاده رونق توليد در مسير حل و فصل مشكالت 
ريشه داري چون بيكاري، فقر، آسيب هاي اجتماعي 
و...اس��ت و حركت در مس��ير آن مي تواند بسياري از 
مشكالت را از سر راه اقتصاد و معيشت ايرانيان بردارد. 
پرسش��ي كه با اين مقدمات به اذهان عمومي خطور 
مي كند آن است كه عوامل موثر براي تحقق رونق توليد 
كدام مواردند و با به كارگيري چه راهكارهايي مي توان 
رونق را به پيكره ركود زده توليد كشورمان تزريق كرد. 
براي آگاهي از ديدگاه هاي كارشناس��ي در اين زمينه 
سراغ نمايندگان مجلس و اهالي اقتصاد رفتيم تا نوري 
به ابعاد گوناگون بحث رونق توليد تابانده شود. از نگاه 
كارشناس��ان اقتصادي، رونق توليد عالوه بر كمك به 
كش��ور براي عبور موفق از كمرك��ش تحريم ها، گره 
مسائلي چون اشتغال را گشوده و مشكالت معيشتي 

مردم را كاهش خواهد داد.

    ساماندهي واردات و صادرات  
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي معتقد است: س��اماندهي واردات و صادرات، 
افزايش مش��اركت مردمي و تكيه بر بخش خصوصي 
موجب رونق توليد، اشتغالزايي و بهبود معيشت مردم 
مي شود. سيدحس��ن حسيني ش��اهرودي در ادامه 
صحبت هايش اف��زود: كمبود درآم��د دولت، كاهش 
فروش نف��ت و وقوع ح��وادث غيرمترقبه در كش��ور 
چالش هايي را در زمينه اقتصادي ايجاد كرده كه رفع 
آن به رونق توليد وابسته است.  وي ادامه داد: دشمنان و 
بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران همواره 
در طول تاريخ شديدترين تحريم ها را بر كشور تحميل 
كردند اما ايران نشان داده هر وقت در تنگنا قرار گرفته با 
تالش مضاعف و تكيه بر دانش داخلي، به توسعه، رونق، 
توليد علم و ثروت و اشتغالزايي براي جوانان دست يافته 

است. حسيني شاهرودي اظهار داشت: امسال با وجود 
كاهش فروش نفت و كاهش بودجه كشور، بخش قابل 
توجهي از بودجه كش��ور به منظور رفع مشكالت 24 

استان سيل زده كشور در نظر گرفته شد. 
نماينده مردم ش��اهرود و ميامي در مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: بر اساس تجربه تكيه بر داشته هاي بومي 
موجب پيشرفت كشور ش��ده و هر گاه اميد به بيرون 
از كشور دوخته ش��ود چالش هاي امنيتي، سياسي و 
اقتصادي بيشتر مي شود، اميد است در شرايط امسال 
كش��ور با تكيه بر ظرفيت مردم��ي و بخش اقتصادي 
كشور به شكوفايي برسد.  حس��يني شاهرودي ادامه 
داد: مسووالن دستگاه هاي اجرايي با پرهيز از بخشي 
نگري و داشتن نگاه جامع تسهيل كننده و بازوي بخش 

خصوصي به منظور رونق توليد باشند. 

    بيمه كردن كشور در برابر تحريم ها
يكي از فعاالن اقتصادي نيز معتقد است كه براي مقابله 
با تحريم هاي دامنه دار امريكا علي��ه ايران هيچ ابزار و 

سالحي به اندازه رونق توليد نمي توان كشور را در برابر 
بحران ها بيمه كند و رونق توليد موتور محرك پيشرفت 

كشور و توسعه اقتصادي است.
وحيد معظمي عض��و اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به 
نامگذاري سال 98 به عنوان رونق توليد اظهار كرد: رونق 
توليد موتور محرك پيشرفت كشور و توسعه اقتصادي 
است كه اس��تقالل سياسي را نيز مي تواند تحت تاثير 

خود قرار دهد.
عضو اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به محدوديت هاي 
بين المللي تصريح كرد: تحريم هاي بين المللي اقتصاد 
كشور را هدف گرفته است و براي جلوگيري از آثار منفي 

بر اقتصاد بايد از توليد داخلي حمايت كرد.
وي افزود: تحريم هاي بين المللي مانند تيغ دولبه عمل 
مي كند، از سويي مي تواند شرايط را براي افزايش توان 
توليد داخلي، مناس��ب كند و از طرفي در صورت عدم 
توجه به ظرفيت هاي داخلي، به استقالل سياسي كشور 

خدشه وارد مي شود.
عضو اتاق بازرگاني ايران ابراز كرد: مقام معظم رهبري 

با آگاهي كامل از وضع موجود، رونق توليد را به عنوان 
شعار س��ال اعالم كردند، بنابراين مسووالن و مديران 
كشور بايد اهتمام خاصي به اين مساله داشته باشند و 

در جهت رسيدن به رونق توليد تالش كنند.
معظمي با اشاره به پتانسيل داخلي كشور اظهار كرد: 
گام اول در رس��يدن به رونق توليد، باور پتانس��يل و 
ظرفيت هاي داخلي است كه مي تواند منجر به شكوفايي 
استعداد هاي داخلي شود، امري كه تحقق آن كشور را 

در برابر محدوديت هاي خارجي بيمه مي كند.
عضو اتاق بازرگاني ايراني با اشاره به مزيت نسبي اقتصاد 
كشور بيان كرد: نيروي انساني متخصص نقطه قوت 
اقتصاد كشور است كه بايد ضمن بها دادن به آن، زمينه 

فعاليت آنها در چرخه اقتصادي كشور فراهم شود.
وي با تاكيد بر لزوم حذف كاال هاي وارداتي غير ضروري 
بيان كرد: واردات كاال هاي مشابه داخلي، توليدكنندگان 
را براي افزايش توليد و سرمايه گذاري دلسرد مي كند. 
دولت بايد با ممنوعيت واردات كاال هايي كه در داخل 
توليد مي ش��ود عرصه را براي رقابت توليدكنندگان 

ايران��ي فراهم كند تا ضمن خروج ارز از كش��ور توليد 
داخلي پا بگيرد.

    شرط احيا و رشد اقتصاد كشور  
از سوي ديگر هادي قوامي در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به نامگذاري سال 98 توسط رهبر معظم انقالب به نام 
سال رونق توليد اظهار داشت: مهم ترين مساله كنوني 
كشور مسائل اقتصادي است و در بخش اقتصادي نيز 

مباحث توليد تمام نگاه ها را به خود جلب كرده است.
نماينده مردم اسفراين در مجلس دهم با اشاره به اينكه 
كارآفرين ها لكوموتيو توسعه اقتصادي در كشور به شمار 
مي روند، تصريح كرد: براي اينكه كارآفرينان بتوانند 
در كش��ور توليد خود را در كم��ال آرامش ادامه دهند 
بايد ش��رايط اجتماعي براي آنها ميسر شود تا قدرت 
كارآفرين ها ابتدا در محله، س��پس در استان، كشور، 

منطقه و بعد جهاني نمايان شود.
قوامي رونق توليد كارآفرين��ان را در گرو حمايت قوه 
قضاييه، دولت و مجلس از آنها عنوان كرد و بيان داشت: 
اگر بخواهيم توليد را رونق دهيم بايد از س��طح كشور 
خارج شده و وارد بازار هاي صادراتي شويم همچنين اگر 
قواي سه گانه براي حمايت از كارآفرينان به طور واقعي 
قيام كنند توليد مد نظر مقام معظم رهبري رونق پيدا 

مي كند و در كنار اين اشتغال زايي هم ايجاد مي شود.
وي در ادام��ه مهم ترين عامل موثر ب��ر رونق توليد را 
مناسب سازي شرايط اجتماعي براي كارآفرينان عنوان 
كرد و اذعان داشت: زماني كه توليد افزايش پيدا كند 
عرضه زياد ش��ده و قيمت ها كاهش مي يابد اما نكته 
مهم اين است كه تمام ابعاد حمايت از توليدكنندگان و 
كارآفرينان بايد در عمل آشكار شود نه در شعار چراكه 
در سال هاي گذشته با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر 
حمايت از توليدكنندگان بيشترين ضربه به توليدكننده 

خورده است.
نماين��ده م��ردم اس��فراين در مجلس با بي��ان اينكه 
كارخانه هاي خصوصي و دولتي استان مي تواند بسياري 
از نيازهاي كشور را تامين كند، خاطرنشان كرد: شركت 
آذين فورج خراسان شمالي كه بيش از 400 نوع قطعه 
توليد مي كند، مي تواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي 
كشور باشد كه اگر يكپارچه سازي سياست هاي نظير 
ارايه تسهيالت، بيمه، ماليات، نرخ ارز صادرات و واردات 
در حمايت از توليد صورت بگيرد قطعاً گردش مالي اين 
شركت به يك ميليارد دالر هم قابل افزايش است كه در 
اين صورت اشتغال زايي و افزايش درآمد مالياتي استان 

را در بر خواهد داشت.

يك مقام مسوول در وزارت جهاد گفت: ۱۵00 ميليارد 
تومان اعتبار براي احداث ۵۵0 واحد صنايع تبديلي و 
تكميلي بخش كشاورزي مصوب شده كه پس از بررسي 

و تاييد پروژه ها، پرداخت آن از امسال آغاز مي شود.
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، چنگيز اسفندياري، 
مديركل دفتر صنايع تبديل��ي و تكميلي وزارت جهاد 
كش��اورزي، از اختصاص ۱,۵00 ميليارد تومان اعتبار 
براي احداث ۵۵0 واحد صنايع تبديلي و تكميلي بخش 
كش��اورزي خبر داد و گفت: پرداخت اين اعتبار با نرخ 
كارمزد ۱4 درصد براي مناطق برخوردار و نرخ سود ۱2 

درصد در مناطق غيربرخوردار صورت خواهد گرفت.
وي پيش بيني كرد با احداث ۵۵0 واحد صنايع تبديلي 
و تكميلي، براي 8400 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شود.

اين مقام مس��وول در وزارت جهاد كش��اورزي، با بيان 
اينكه از محل قانون حمايت و توس��عه و ايجاد اشتغال 

پايدار در مناطق روستايي و عشايري نيز قرار است يك 
هزار ميليارد تومان به احداث ۳۶۷ واحد صنايع فرآوري، 
نگهداري، بسته بندي و سردخانه اختصاص يابد، اظهار 
داشت: احداث ۳۶۷ واحد صنايع تبديلي و تكميلي براي 

۵۶00 نفر اشتغالزايي ايجاد مي كند.
اسفندياري با اش��اره به برنامه ارتقاي توان توليد ملي و 
تثبيت اشتغال در قالب بازسازي و نوسازي و پرداخت 
تسهيالت سرمايه در گردش واحدها تصريح كرد: از محل 
تبصره ۱8 قانون بودجه 9۷ نيز قرار است براي نوسازي و 
بازسازي واحدها در سال 98، حدود ۶۶0 ميليارد تومان 
و براي تأمين س��رمايه در گردش ۳۳0 ميليارد تومان 
پرداخت شود كه يارانه سهم كمك هاي دولت در مناطق 
غير برخ��وردار 4 درصد و در مناطق برخوردار 2 درصد 
تعيين شده است. وي افزود: فرآيند دريافت تسهيالت 
در هر يك از اس��تان ها انجام مي ش��ود و در اس��تان ها 

كارگروهي با مسووليت سازمان جهاد كشاورزي استان 
و عضويت نمايندگان ساير دستگاه ها از جمله سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان و اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، اداره محيط زيست و سازمان آب منطقه اي 
تشكيل مي شود. مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي 
وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: طرح هايي با تسهيالت 
درخواستي تا سقف ۱0 ميليارد تومان در كارگروه استاني 
و باالي ۱0 ميليارد تومان در كارگروه ملي با مسووليت 

وزارت جهاد كشاورزي بررسي مي شود.
وي درباره برنامه فرآوري محصوالت خام كش��اورزي 
در س��ال جاري گفت: طبق برنامه شش��م توسعه هر 
س��ال بايد حدود دو ميليون و ۳9۶ هزار تن به ظرفيت 
فرآوري محصوالت خام كش��اورزي اضافه شود، اما ما 
برآورد مي كنيم كه اين رقم امس��ال ب��ه 4 ميليون تن 

ظرفيت برسد.

توقفصادراتسيبزميني
وپيازبرايمقابلهباگراني

كرم�ان| مدي��ر زراعت 
س��ازمان جهادكشاورزي 
جن��وب اس��تان كرمان به 
قيمت پياز اش��اره و عنوان 
كرد: اكن��ون قيمت عمده 
فروشي در محل مزرعه بين 
۳000 تا ۳۵00 تومان است 
كه نس��بت به يك هفته قبل تقريبا ۵0 درصد كاهش 
قيمت دارد. فرامرز رس��تگاري در گفت وگو با ايس��نا، 
درخصوص وضعيت پياز در استان كرمان گفت: اكنون 
توليد طرح زمستانه جنوب استان تقريبا تمام شده و زمان 
برداشت پياز كشت بهاره در جنوب استان آغاز شده است.
وي با بيان اين مطلب كه پيش بيني مي كنيم در كشت 
بهاره حدود 240 هزار ت��ن توليد پياز را در اين منطقه 
داشته باش��يم، ادامه داد: برداشت كش��ت بهاره پياز از 

20فروردين ماه آغاز و تا ۱0 خردادماه ادامه دارد.
وي از توقف صادرات سيب زميني و پياز از امروز به بعد 
خبر داد و بيان كرد: در دو ماه آينده فقط جنوب استان 
كرمان، سيس��تان و بلوچستان و خوزستان پياز توليد 
مي كردند، گفتني است كه شهر دزفول استان خوزستان 
هرساله حدود ۳000 تن پياز كشت بهاره توليد مي كرد 
كه اكنون با وجود سيل هاي اخير نمي دانيم كه چه ميزان 
آن محقق مي شود. رستگار با بيان اين مطلب كه امسال 
جنوب اس��تان كرمان دو برابر سال گذشته پياز توليد 
مي كند، اظهار كرد: كش��ت بهاره ما در گذشته ۱۶۷0 
هكتار بوده است كه اكنون به حدود 4000 هكتار كشت 
تبديل شده است و پيش بيني مي كنيم كه 240 هزار تن 

محصول پياز تا ۱0 خردادماه روانه بازار كنيم.

افزايش45سانتيمتري
ترازآبدرياچهاروميه

آذربايجانغربي| تراز آب 
درياچه اروميه هم اكنون 4۵ 
سانتي متر نسبت به مدت 
مشابه پارسال افزايش يافته 
است. به گزارش ايلنا، خليل 
ساعي رييس دفتر استاني 
ستاد احياي درياچه اروميه 
در آذربايجان ش��رقي با اعالم اين خبر گفت: به بركت 
بارندگي، اميده��ا براي احياي نگين آب��ي آذربايجان 
افزايش يافته است.به گفته خليل ساعي، تراز درياچه 
هم اكنون يك هزار و 2۷۱ متر و ۱9 س��انتي متر است. 
ساعي افزود: هم اكنون ۳ ميليون و ۱۳0 هزار مترمكعب 
آب در درياچه اروميه وجود دارد، در حالي كه پارسال، 
همين موقع مجموع آب درياچه حدود يك ميليون و 
990 هزار مترمكعب بود، از اين رو افزايش يك ميليون و 

۱40 مترمكعبي آب را شاهديم.
وي مساحت كنوني درياچه اروميه را هم 2 ميليون و ۷4۱ 
كيلومترمربع اعالم كرد و گفت: مساحت درياچه 4۶۵ 
هزار كيلومتر مربع افزايش يافته چرا كه پارسال در زمان 
مشابه، مساحت آن 2 ميليون و 2۷۶ كيلومتر مربع بود.

رييس دفتر اس��تاني س��تاد احياي درياچه اروميه در 
آذربايجان ش��رقي افزايش چش��م گي��ر بارندگي ها و 
رهاسازي آب سدهاي پيراموني را از عوامل مهم و اصلي 
احياي تدريج��ي اين درياچه عنوان ك��رد و افزود: ۱0 
ميليون متر مكعب از آب سد قلعه چاي و همچنين 800 
ميليون مترمكعب آب از ذخاير سدهايي همانند مهاباد و 
بوكان در آذربايجان غربي، روانه بستر درياچه شده كه به 

نوبه خود در پرآب شدن درياچه سهيم بوده است.

افزايش75درصديآب
پشتسدهايمازندران

مازن�دران| مديرعام��ل 
ش��ركت آب منطق��ه اي 
مازندران گفت كه در حال 
حاض��ر مخازن س��د هاي 
استان به ميزان حدود ۳00 
ميليون متر مكعب آبگيري 
شده است كه اين رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۷۵درصد بيشتر است. به گزارش 
ايرنا ابراهيم يخشكي بيشترين افزايش حجم مخازن 
سد هاي استان را امس��ال مربوط به سد شهيد رجايي 
دانس��ت و افزود: اين مقدار ذخيره در مقايس��ه با سال 
گذشته ۱۵۳ درصد افزايش نشان مي دهد. وي ميزان 
حجم آب ذخيره شده در سد شهيد رجايي را ۱۳8ميليون 
متر مكعب اعالم كرد و ادامه داد: هم اكنون 8۶ درصد از 
مخزن س��د رجايي آبگيري ش��ده كه اين رقم در سال 
گذشته ۳۳ درصد معادل ۵۵ ميليون متر مكعب بوده 
است. مديرعامل شركت آب منطقه اي مازندران گفت كه 
بارندگي ظرفيت ذخيره آب پشت ديگر سدهاي استان 
از جمله البرز را پر كرده و دريچه هاي آن براي مديريت 

سيالب طبق برنامه مديريتي نيز باز شده است.
وي توضيح داد: از آنجايي كه 80 درصد از سردهنه هاي 
رودخانه هاي اس��تان مازندران همچنان سنتي است، 
عمليات ساماندهي و باز سازي سردهنه هاي رودخانه هاي 
منتهي به زمين هاي كشاورزي با مشاركت كشاورزان در 
حال انجام است.  استان مازندران داراي 2۳0 هزار هكتار 
زمين هاي شاليزاري است و بر اساس آمار سازمان جهاد 
كشاورزي هم اكنون شاليكاران مشغول آب تخت كردن 

و خزانه گيري هستند. 

عملكردموفقيتآميزفوالد
مباركهدرتوليدوسودآوري

اصفه�ان| مديرعامل 
در  مبارك��ه،  ف��والد 
گردهماي��ي مديري��ت 
و كاركن��ان ش��ركت، 
طي س��خناني با اشاره به 
ويژگي هاي موالي متقيان 
حضرت علي)ع( گفت: در 
شرايط اقتصادي فعلي كشور، همه ما بايد رفتار و شيوه 
اين امام همام را سرلوحه كار خود قرار دهيم تا بتوانيم 

به خوبي بر مشكالت فائق آييم.
 عظيميان در ادامه از زحم��ات مديريت و كاركنان 
ش��ركت در س��ال 9۷ قدرداني كرد و با بيان اينكه 
عملكرد فوالد مباركه در سال 9۷ در توليد و سودآوري 
اقتصادي بس��يار موفقيت آميز بوده اس��ت، گفت: 
فوالد مباركه توانست اهداف سال 9۷ خود را در اكثر 

نواح��ي و بخش ها به خ��وبي محقق كند.
مهندس عظيمي��ان ضمن ارائه گ��زارش عملكرد 
نواحي مختلف شركت افزود: با تالش كاركنان واحد 
گندله سازي ميزان توليد در اين بخش با 2 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷ ميليون و 4۶0 
هزار تن رس��يد. در توليد محصوالت گرم، كاركنان 
بلندهمت نورد گرم فوالد مباركه و مجتمع فوالد سبا، 
درحالي كه برنامه سال 9۷ توليد ۶ ميليون و ۳00 هزار 
تن بود، موفق به توليد ۶ ميليون و ۳۶۵ هزار تن كالف 
گرم شدند. در بخش محصوالت سرد و پوشش دار نيز 
برنامه ساالنه توليد يك ميليون و 49۵ هزار تن بود كه با 
تالش جمعي كاركنان در پايان سال توليد يك ميليون 

و ۵۵۵ هزار تن محصوالت سرد محقق شد.

رشد4برابريصادراتپا
وپنجهمرغازاستانمركزي

مدي��ركل  مرك�زي| 
دامپزشكي استان مركزي 
گفت: صادرات پ��ا و پنجه 
مرغ در سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال قبل آن 
چهار برابر ش��د. به گزارش 
اداره كل دامپزشكي استان 
مركزي، محسن شانقي افزود: سال گذشته 4۶8 هزار 
كيلوگرم پا و پنجه مرغ با نظارت اداره كل دامپزش��كي 
اس��تان به خارج از كش��ور صادر ش��د كه صادرات اين 
محصول در سال قبل از آن ۱۱2 هزار كيلوگرم بوده است. 
وي ادامه داد: 29۳ هزار كيلوگرم خوراك دام نيز در اين 
مدت با نظارت اداره كل دامپزش��كي استان مركزي به 
خارج از كشور صادر شد كه صادرات اين محصول نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن ۱00 درصد افزايش دارد.

مديركل دامپزشكي استان مركزي گفت: ۳89 هزار و 
40۷ كيلوگرم گوشت مرغ منجمد سال گذشته از اين 
استان به خارج از كشور صادر شد در حالي كه در سال 9۶ 
ميزان صادرات اين محصول 9۳ هزار و ۶82 كيلوگرم بود.

وي ادامه داد: ۱0۵ هزار قطعه ماهي زنده با نظارت اداره 
كل دامپزشكي اس��تان مركزي در اين مدت به كشور 
تركيه صادر شد كه صادرات اين محصول نسبت به سال 

قبل از آن ۱00 درصد افزايش يافته است.
مديركل دامپزشكي استان مركزي خاطرنشان كرد: يك 
ميليون و ۱۳8 هزار و 2۵ قطعه انواع آبزيان زينتي پارسال 
به كشورهاي عراق و افغانستان و 2 ميليون و 90۱ هزار 
و ۷۵0 كيلوگرم خوراك و مكمل طيور به خارج از كشور 

صادر شده است.
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دولت براي همكاري با آستان 
قدس   آمادگي كامل دارد

مش�هد| مع��اون اول رييس جمه��وري در 
گفت وگوي تلفني با توليت جديد آستان قدس 
رضوي ضمن تبريك انتص��اب وي گفت: دولت 
براي همكاري گس��ترده در زمينه هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي آمادگي كامل 
دارد. اسحاق جهانگيري با اشاره به نقش مهم اين 
مجموعه در پيش��برد برنامه هاي توسعه كشور، 
اظهار اميدواري كرد، آس��تان قدس رضوي در 

ماموريت هاي محوله بيش از پيش موفق باشد.

 آغاز ضيافت گل ها
در پايتخت الله ايران

كرج| مردم استان البرز از ديروز مهمان هزاران 
گل در هفتمين جشنواره الله ها شده اند تا سال 
98 را با آرامش مضاعف بهاري پشت سر بگذارند.
رييس س��ازمان س��يما، منظر و فضاي س��بز 
شهرداري كرج گفت: هفتمين جشنواره الله ها 
از هفدهم فروردي��ن كار خود را در نمايش��گاه 
دايمي گل ك��رج واقع در پارك چمران آغاز كرد  
تا ۱۵ارديبهش��ت نيز ادامه دارد. بضاعتي افزود: 
اين جشنواره همه ساله در روزهاي آرامش بخش 
بهاري دوس��تداران گل را به س��مت خود جلب 
مي كن��د. وي در ادامه اضافه كرد: ۳00 هزار گل 
الله و بيش از ۱۵0 هزار انواع گل ديگر با طيف هاي 
رنگي مختلف در اين مجموعه ۶ هكتاري كاشته 
شده است. اين جشنواره تا ۱۵ ارديبهشت همه 
روزه از ساعت 9 صبح الي 2۱ ميزبان عالقه مندان 

خواهد بود.

راه اندازي كارگاه توليد و 
عرضه محصوالت شتر مرغ

ي�زد| نخس��تين كارگاه تولي��د و عرض��ه انواع 
محصوالت شتر مرغ دراستان يزد راه اندازي شد.

مسوول كارگاه گفت: دراين كارگاه انواع محصوالت 
و دست ساخته هاي حاصل از پوست و پر شتر مرغ 
از جمله توليد كيف و كفش، گردگير، محصوالت 
آرايشي، و تزيينات روي پوكه تخم شترمرغ انجام 
مي شود فتوحي افزود: با راه اندازي اين مركز براي 
۱2 نفر به صورت مس��تقيم و ۵0نفر بصورت غير 
مستقيم شغل ايجاد شده است. وي اظهار داشت: تا 
قبل از اين بخشي از اين توليدات به صورت پراكنده 
در ديگر اس��تان ها انجام مي ش��د. فتوحي گفت: 
هم اكنون هزار نفر در اس��تان مشغول فعاليت در 
صنعت شتر مرغ هستند.  توليد گوشت شتر مرغ در 
استان هم امسال از مرز 9هزار تن خواهد گذشت.

 تاالب ميقان اراك
 ۱۰۰ درصد آبگيري شد

اراك| مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان 
مركزي گفت: به واسطه بارش هاي اخير در كشور 
و اس��تان مركزي ت��االب ميق��ان اراك به صورت 
۱00درصدي آبگيري شده است. رضا ميرزايي با 
اشاره به شدت و حجم بارش هاي نوروزي در كشور 
و استان مركزي افزود: اين بارش ها منجر به آبگيري 
۱00 درصدي تاالب ميقان اراك شد به طوري كه 
طي 40س��ال اخير اين حجم آبگيري مسبوق به 
سابقه نبوده است. وي با تاكيد بر اينكه حجم آبگيري 
كنوني تاالب در وضعيت عالي قرار دارد و حتي در 
صورت ادامه بارندگي ها مشكلي براي تاالب ايجاد 
نخواهد شد، گفت: اين حجم آبگيري تاثير مثبتي بر 
سفره هاي آب زيرزميني خواهد داشت و اين ميزان 
ترسالي تاالب باعث مي شود كه در تابستان مشكلي 

در خصوص گردوغبار نداشته باشيم.

رودخانه هاي آبيك ۱۵ سال 
است كه اليه روبي نشده است

آبيك| مديركل مديريت بحران استانداري قزوين 
گفت: با تمامي اقدامات صورت گرفته در سيل چند 
روز گذشته استان، به يكهزار و 4۵۶ واحد مسكوني 
روس��تايي و يكهزار و ۷۳4 واحد دام��داري و انبار 
روستايي خس��ارت وارد شد و سه نفر بر اثر ريزش 
كوه فوت كردند. قدرت اهلل مهديخاني در نشست 
شوراي اداري استان با بيان اينكه يكي از دغدغه هاي 
مديريت بحران استان شهر آبيك مساله اليروبي 
رودخانه هاي شهر اس��ت، اضافه كرد: بيش از ۱۵ 
سال پل هاي رودخانه هاي اين شهر اليروبي نشده 
و از ۱۷ دهنه پل تنها ۶ دهنه باز بود كه خوشبختانه 
با تجهيز امكانات جلوي هر گونه حادثه گرفته شد.

پرداخت بيش از ۳هزار ميليارد 
ريال تسهيالت به  كشاورزان

قزوي�ن| معاون برنامه ري��زي و امور اقتصادي 
جهاد كش��اورزي گفت: سال گذش��ته ۳هزار و 
۶4۷ميليارد ريال تس��هيالت ب��ه متقاضيان و 
بهره برداران بخش كشاورزي استان پرداخت شد.

حميدرضا تبسمي بيان كرد: در سال9۷ تعداد 
40ه��زار و ۳48واحد توليدي ب��ه مبلغ ۷هزار 
وپرداخت بيش از ۳ هزار ميليارد ريال تسهيالت 
به بهره برداران بخش كش��اورزي ۵۱۵ميليارد 
ريال به بانك ها جهت دريافت تسهيالت معرفي 
شدند. وي اعالم كرد: از اين ميزان تعداد ۳8هزار 
و 4۶8نفر با اعتبار ۳هزار و ۶4۷ميليارد ريال موفق 
به جذب تسهيالت شدند. معاون برنامه ريزي و 
امور اقتصادي؛ هدف از پرداخت اين نوع تسهيالت 
را؛ حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال روستايي 
ذكركرد. به گفته تبسمي؛ اين ميزان تسهيالت از 
منابع مختلف اعتباري شامل؛ آبياري تحت فشار، 
محصوالت زراعي، بذور گواهي ش��ده، اشتغال 
پايدار روستايي، اشتغال فراگير، صندوق توسعه 
ملي، رونق توليد، مشاغل خانگي، مكانيزاسيون 

و صندوق كارآفريني اميد پرداخت شده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با ادامه وضعيت بحراني  سيل در جنوب كشور صادر شد

»بي قانوني« در درمان آسيب ديدگان سيل و زلزله 

دستور تخليه 6 شهرستان در خوزستان
ريحانه جاويدي|

ش��رايط در مناطق س��يل زده همچن��ان بحراني اعالم 
مي ش��ود و بارندگي هايي كه از ديروز در برخي مناطق 
آغاز شده نيز وضعيت را وخيم كرده است. ديروز غالمرضا 
شريعتي استاندار خوزستان اعالم كرد: بنا بر احتياط و به 
لحاظ جوانب پيشگيرانه، دستور تخليه شهرستان هاي 
»سوسنگرد«، »بستان«، »حميديه«، »كوت سيد نعيم«، 
»ابوحميظه« و »رفيع« در استان خوزستان، صادر شده 
است. از لرستان هم خبر مي رس��د ساكنان ۷ روستاي 

خرم آباد به علت خطر رانش زمين تخليه شدند.
در همين حال به گزارش »تعادل«، بحران سيل فقط از 
بين رفتن خانه هاي مردم، آسيب به زيرساخت ها و مرگ 
نيست. موج تازه بحران با انواع ميكروب ها و بيماري هايي 
كه از آب آلوده نش��ات مي گيرد و گسترده مي شود، جان 
دوباره مي گيرد و مجموعه اي از بيماري هاست كه سالمت 
مردم در مناطق سيل  زده را تهديد كرده و هزينه درمان آنها 
را به صورت اجباري باال مي برد. اگرچه تصور بر اين است 
كه س��ازمان هاي بيمه گر بايد تمهيداتي براي حمايت از 
درمان افراد در مناطق سيل زده و درگير بحران انديشيده 
باشند اما در قانون چنين موضوعي گنجانده نشده است كه 
سبب شده تا نسبت به اقدامات درماني در شرايط بحراني 
ديدگاه سليقه اي حاكم شده و هربار در شرايط بحراني، با 
تصميمات مقطعي اوضاع به ظاهر سر و سامان داده شود. 
اين ميان برخي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
اين موضوع را ناشي از ضعف قانون مديريت بحران و نبود 
سيستم يكپارچه مديريتي در شرايط حادثه مي دانند كه 
ضرورت بازنگري در قانون مديريت بحران را بيش از پيش 
نشان مي دهد و برخي ديگر معتقدند لزومي ندارد سازوكار 

بيمه ها در حواث غيرمترقبه از حالت عادي خارج شود. 

  گاليه مردم و تكذيب وزارت بهداشت
 روز گذشته حميدرضا كاظمي، نماينده مردم پلدختر 
و معموالن در مجلس ش��وراي اس��المي، از گاليه مردم 
سيل زده اين منطقه از دريافت هزينه هاي درمان توسط 
مراكز درماني در ازاي خدماتي ك��ه به آنها ارايه داده اند، 
خبر داد. موضوعي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي آن را كذب مي داند. كاظمي درباره جزييات اين 
خبر به »خانه ملت« گفت: »در روزهاي اول مش��كالتي 
در زمينه تامين دارو وجود داش��ت كه رفع شد، اما مردم 
از اين موضوع گاليه داشتند كه مراكز درماني براي ارايه 
خدمات به سيل زدگاني كه تمام دارايي خود را از دست 
داده اند، هزينه دريافت مي كنند، بنابراين روز گذشته با 
رييس دانشگاه علوم پزشكي صحبت كردم و وي دستور 

داد ك��ه به هيچ وجه نبايد از مردم مبلغي دريافت ش��ود 
و اگر مواردي هم مش��اهده ش��د بايد به سرعت گزارش 
داده شود.« اما مس��ووالن وزارت بهداشت معتقدند اين 
موضوع صحت ندارد. ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره اين موضوع به 
»تعادل« گفت: خبري از سوي يكي از مسووالن منتشر 
ش��د كه در معموالن از مردم هزينه درمان دريافت شده 
اما اين موضوع را تكذيب مي كنيم. در معموالن و پلدختر 
كه شرايط آسيب بسيار جدي است، خدمات به صورت 
رايگان ارايه مي شود. در مناطق ديگر هم كه شدت حادثه 
كمتر بوده اس��ت، مردمي كه به دفترچه بيمه و كد ملي 
دسترسي دارند، با دفترچه بيمه خدمات درماني را مانند 

روال عادي دريافت مي كنند.

   حوادث غير مترقبه در تعهد بيمه هاي پايه نيست
گاليه هاي م��ردم پلدختر و معم��والن و توضيحات 
سخنگوي وزارت بهداشت در حالي است كه صرف نظر 
از فاجعه سيل نوروز 98، با يك نگاه كالن، مي بينيم كه 
هر بار در بروز يك فاجعه، ضعف سيستم مديريت بحران 
كه تامين هزينه درمان حادثه ديدگان هم بخشي از آن 
است، رخ نمايي مي كند. اگرچه به نظر مي رسد قانون 
بايد براي بيمه ها تعريفي از شرايط اضطراري و تعيين 
حد و مرز خدمت رساني، ارايه كند، اما هنوز اين موضوع 
مورد غفلت واقع شده است و هر بار در بروز يك حادثه به 
صورت مقطعي تصميماتي گرفته مي شود. معاون بيمه 
و خدمات سالمت س��ازمان بيمه سالمت، درباره اين 
موضوع در جلسه ستاد مديريت بحران استان لرستان 
گفت: حوادث غير مترقبه در تعهد بيمه هاي پايه نيست، 
اما در مناطق س��يل زده تالش مي شود خدمات قابل 
توجهي ارايه شود. مرتضي ادياني درباره تصميم گيري 
اين سازمان براي ارايه خدمات به مردم بيان كرد: خريد 
خدمات بيمه سالمت از طريق دفترچه درماني انجام 
مي شود، اما به دليل شرايط مناطق سيل زده بستري 
بيماران و درمان آنها با ارايه كد ملي قابل انجام اس��ت. 
بيمه ش��دگان جهت مراجعه به مراكز درمان سرپايي 
مي توانند با حضور در دفاتر پيش��خوان و ارايه كد ملي 
دفترچه هاي درماني خود را دريافت و به مراكز طرف 
قرارداد ارايه كنن��د. او افزود: براي دريافت دارو به ويژه 
داروهاي بيماران خاص اين سازمان، تا زمان دسترسي 
به اينترنت مي توان از طريق نوش��تن مش��خصات 
هويتي، آدرس و تلفن بيماران در پشت نسخ درماني 
بيمه شدگان و تاييد نسخه به صورت دستي، داروها را 
در اختيار اين عزيزان ق��رارداد. اظهارات ادياني درباره 

گنجانده نشدن حوادث غيرمترقبه در تعهد بيمه هاي 
پايه در حالي است كه محمدنعيم اميني فرد، سخنگوي 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: سيل زدگي در اين 
ابعاد يك فاجعه ملي بود كه نياز به آن دارد تمام امكانات 
مملكت از بخ��ش خصوصي و دولتي ب��راي تجهيز و 
مديريت اين بالي طبيعي استفاده شود تا بتوان خسارت 
آن را به حداقل رساند . بنابراين مي طلبد كه بيمه ها هم 
از ظرفيت خود استفاده كنند. اينكه اخباري از دريافت 
هزينه درمان در مناطق پلدختر و معموالن به گوش 
مي رسد، واقعا ناراحت كننده بوده و وزارت بهداشت به 
عنوان متولي امر بهداشت و درمان بايد به اين موضوع 
رس��يدگي كند.  او افزود: اما فارغ از موضوع سيل اخير، 
سيستم مديريت بحران در كشور ما نياز به بررسي جدي 
دارد. نمايندگان مجلس بايد در نخستين جلسه كاري 
خود به موارد احتمالي دريافت هزينه درمان از مردم در 
شرايط بحراني ورود كنند. هر بار در هر حادثه اي شاهد 
آن هستيم كه در مداخله مديريت بحران دچار مشكالت 

جدي اجرايي هستيم و متاسفانه از تجربيات جهاني هم 
استفاده نمي كنيم. اميني فرد بيان كرد: مديريت يكپارچه 
بحران كه در كشورهاي ديگر اجرا مي شود يعني تمامي 
ارگان ها مانند اورژانس، هالل احمر، آتش نشاني و حتي 
بيمه ها بدانند در شرايط حادثه طبق قانون بايد چه اقدامي 
انجام دهند و به گونه اي عمل كنند كه موازي كاري رخ 
ندهد اما ما از چنين اقدامي بهره نمي بريم. بايد بعد از اين 
سيل اخير سيس��تم مداخله فوري و مديريت بحران در 
كشور بررس��ي مجدد و جدي شود. اظهارات اميني فرد 
در حالي است كه بشير خالقي، دبير كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس معتقد است نبايد حوادثي مانند سيل 
اخير سيستم بيمه ها را از روال عادي خارج كند. او درباره 
اين موضوع به تعادل گفت: بيمه ها در شرايط بحران مانند 
روزه��اي ديگر به كار خود ادامه مي دهند. آن افرادي كه 
دفترچه بيمه دارند و تحت پوشش بيمه هستند كه مانند 
روال عادي از خدمات بهره مند مي شوند اما براي آن دسته 
از افرادي هم كه تحت پوشش هيچ سازمان بيمه اي قرار 
ندارند هم دولت متعهد اس��ت حمايت ويژه اعمال كند. 

بنابراين اگر بيماري ناشي از سيل اخير باشد، دولت قبول 
كرده حمايت كند.

  ادامه وضعيت بحراني در خوزستان 
شرايط سخت امدادرساني و درماني در مناطق سيل زده 
در حالي اس��ت كه صبح ديروز نيز استاندار خوزستان 
گفت: بنا ب��ر احتياط و به لحاظ جوانب پيش��گيرانه، 
دستور تخليه شهرستان هاي »سوسنگرد«، »بستان«، 
»حميديه«، »كوت سيد نعيم«، »ابوحميظه« و »رفيع« 
در استان خوزستان، صادر شده است. غالمرضا شريعتي 
اعالم كرد: بنا بر احتياط و به لحاظ جوانب پيشگيرانه، 
دستور تخليه شهرستان هاي »سوسنگرد«، »بستان«، 
»حميدي��ه«، »كوت س��يد نعي��م«، »ابوحميظه« و 
»رفيع« در استان خوزستان، صادر شده است. استاندار 
خوزس��تان اظهار كرد: البته تاكيد ما اين بود كه فقط 
زنان و پيران اين شهرستان ها به تخليه شهر بپردازند و 
جوانان اين شهرستان ها براي كمك جهت مهار سيالب 

احتمالي در شهر بمانند.

آخرين وضعيت امدادرساني در 5 استان سيل زده
گزارش هاي هواشناسي حاكي از بارندگي هاي جديد در 
برخي نقاط كشور است و ازطرفي امدادرساني در مناطق 
س��يل زده نيز با توجه به مس��دود ش��دن برخي راه هاي 
روستايي و شهري، به س��ختي صورت مي گيرد.  معاون 
س��ازمان امداد و نجات هالل احمر اقدامات انجام ش��ده 
پس از سيل و آبگرفتگي در پنج استان لرستان، گلستان، 
مازندران، خوزستان و ايالم را تشريح كرد و از امدادرساني 
به بيش از 1۷3هزار نفر در اين پنج استان خبر داد. شاهين 
فتحي درباره اقدامات انجام ش��ده توسط سازمان هالل 
احمر در 13روز گذشته پس از سيل و آبگرفتگي در استان 
لرستان، گفت: از زمان وقوع سيالب تاكنون امدادرساني 
در 1۰ شهرستان اس��تان لرستان، از جمله ازنا، پلدختر، 
الشتر، كوهدشت، نورآباد، الگودرز، خرم آباد، دورود، دوره 
چگيني و بروجرد انجام شده كه طي آن حدود ۴۶هزار نفر 
امدادرساني شدند. همچنين بيش از 1۴هزار نفر از افرادي 
كه درگير سيل و آبگرفتگي شده بودند به صورت اضطراري 
اسكان داده ش��دند و تخليه آب از 13۰۰ واحد مسكوني 
انجام ش��ده اس��ت. او ادامه داد: ش��هر پلدختر نيز براي 
تسهيل در امدادرساني به 9 منطقه عملياتي تقسيم بندي 
ش��ده است. معاون س��ازمان امداد و نجات هالل احمر با 
بيان اينكه تيم هاي امدادي از استان هاي معين اصفهان، 
كردستان، همدان، چهارمحال و بختياري، مركزي، البرز، 
زنجان و قم به اين استان اعزام شدند، گفت: 1۰۰۰نفر از 
نيروهاي هالل احم��ر در قالب 18۰تيم امداد و نجات در 
محل حضور داش��ته و اردوگاه هاي اسكان اضطراري نيز 
در شهرستان هاي اليگودرز، پلدختر و دورود برپا شده اند و 
يك دستگاه خودروي »ارتباطات سيار و برقراري ارتباط در 
بستر ماهواره« نيز در محل مستقر است. فتحي درباره امداد 
هوايي انجام شده در اين استان نيز گفت: در اين بخش با 

توجه به عدم دسترسي زميني تيم هاي عملياتي به مناطق 
آس��يب ديده، تعداد ش��ش فروند بالگرد جمعيت هالل 
احمر در استان مستقر شده و فرآيند انتقال محموله هاي 
عملياتي، نيرو و تجهيزات را بر عهده گرفتند. همچنين در 
همين راستا با همكاري و پشتيباني 1۰ فروند بالگردهاي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران و سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي، انتقال محموله هاي امدادي به منطقه را انجام 
داده اند كه تاكنون بيش از 1۰۰سورتي پرواز در اين منطقه 
انجام شده است. وي افزود: در شهرستان معموالن نيز با 
انجام هشت س��ورتي پرواز اقالم امدادي مورد نياز به 1۰ 
روستاي حادثه ديده ارسال و از طريق يك راه زميني فرعي 
نيز كه به صورت موقت بازگشايي شد ۵۰۰ بسته غذايي 

بين روستاهاي در دسترس منطقه توزيع شد.

معاون س��ازمان امداد و نجات ه��الل احمر با بيان اينكه 
با توجه به وس��عت منطقه عملياتي ب��ا فراخوان ۴۰ تيم 
عملياتي از جمعيت هالل احمر اس��تان هاي كردستان، 
همدان، اصفهان، مركزي، قزوين، قم، زنجان و چهارمحال و 
بختياري، روند ارزيابي و امدادرساني به مناطق آسيب ديده 
ادامه دارد، گفت: اين تيم ها مجهز به تلفن هاي ماهواره اي 
بوده تا با توجه به شرايط حاكم بر منطقه بتوانند وضعيت 
ارتباطي و اطالعاتي خود را با مركز استان و سازمان امداد 

و نجات حفظ كنند.

 اقدامات انجام شده پس از سيل
 در استان گلستان

معاون س��ازمان امداد و نجات هالل احمر در ادامه درباره 

اقدامات انجام ش��ده در 1۰ شهرستان استان گلستان از 
جمله گرگان، بندرتركمن، آزادشهر، آق قال، گنبدكاووس، 
بندرگز، علي آباد، كالله، كردكوي و مينودشت نيز گفت: 
از ۲۵ اسفندماه تاكنون در 1۲۴ شهر، روستا و محورهاي 
كوهستاني بيش از ۵8 هزار نفر امدادرساني شده و براي 
حدود 1۵ هزار و 9۰۷ نفر نيز اسكان اضطراري فراهم شده 
است. همچنين تعداد3۲ نفر از مصدومان به بيمارستان 
منتقل ش��ده و از بيش از 1۰ هزار واحد مسكوني نيز آب 
تخليه شده است. وي ادامه داد: باتوجه به محاصره برخي 
از روستاها توسط آب و تخريب راه هاي ارتباطي، از شش 
فروند بالگرد امدادي جهت ايجاد راه دسترسي هوايي براي 
انتقال اقالم غذايي و زيس��تي استفاده شد و حدود ۴۰۰ 

سورتي پرواز نيز در اين استان انجام شده است.

  اقدامات انجام شده پس از سيل 
در استان مازندران

شاهين فتحي درباره اقدامات انجام شده از ۲۵اسفند 
تاكنون در استان مازندران نيز گفت: تغييرات شرايط 
جوي در 1۲ شهرستان اس��تان مازندران باعث شد تا 
به بيش از 1۵هزار نفر در 88 شهر، روستا و محورهاي 
كوهستاني امدادرساني شود. همچنين تعداد ۵۰۴ نفر 
نيز به صورت اضطراري اس��كان يافتند و 88۰ منزل 
از آب تخليه ش��دند. وي ادامه داد: در اين اس��تان نيز 
تعداد ۶۵8نف��ر در قالب 1۶۲ تيم امدادي با 18 فروند 
قايق امدادي و محلي فعاليت داش��ته و اقالمي را بين 
آس��يب ديدگان توزيع كردند. به گفته وي روز ششم 
فروردين عمليات در استان مازندران به اتمام رسيد اما 
با شروع موج شديد بارش مجددا عمليات امداد و نجات 

در منطقه سوادكوه آغاز شده است. 

  اقدامات انجام شده پس از سيل
 در استان خوزستان

معاون س��ازمان ام��داد و نج��ات هالل احم��ر درباره 
اقدامات انجام ش��ده در اس��تان خوزس��تان نيز گفت: 
از 13 روز گذش��ته تاكنون در 18 شهرس��تان استان 
خوزستان 119شهر، روستا، منطقه عشايرنشين و محور 
كوهس��تاني ۴۲9۷3 نفر امدادرساني شده و ۲۴ هزار و 
1۴۲ نفر به صورت اضطراري اسكان يافتند و تعداد 3۷۶ 
نفر به مناطق امن انتقال داده شدند. وي با بيان اينكه 3۴ 
اردوگاه اسكان اضطراري در مدارس و سالن هاي ورزشي 
شهرهاي دزفول، اهواز، شوش، شوشتر، شادگان، باوي 
و سوسنگرد ايجاد شده است، گفت: تاكنون 93 سورتي 

پرواز در اين استان انجام شده است.

  اقدامات انجام شده  پس از سيل
 در استان ايالم

شاهين فتحي درباره امدادرس��اني انجام شده پس از 
سيل در استان ايالم نيز گفت: در 11 شهرستان استان 
اي��الم از جمله اي��الم، آبدانان، ايوان غرب، س��يروان، 
دهلران، ملكشاهي، چرداول، دره شهر، ماژين، بدره و 
مهران نيز بيش از 1۲ هزار نفر امدادرساني و 31۴8نفر 
به صورت اضطراري اس��كان داده ش��دند. همچنين 
تاكنون تخليه آب از 1۰3 واحد مس��كوني انجام شده 
اس��ت. وي در ادامه با اش��اره به اس��قرار و فعاليت دو 
فروند بالگرد امدادي در اين منطقه و انجام 33سورتي 
پرواز، گفت: هش��ت اردوگاه اس��كان اضط��راري در 
شهرستان هاي ملكش��اهي، دره شهر، ماژين و مهران 
برپا شد و تيم استان كردستان براي پشتيباني عمليات 

به منطقه اعزام شد.
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 نرخ مشاركت زنان 
در اقتصاد ايران

نايب رييس انجمن زنان مدير كارآفرين با بيان اينكه 
۵۰ درصد جامعه را جمعيت زنان تشكيل مي دهند، 
گفت: طبق گزارش نتايج آمارگيري نيروي كار سال 9۵ 
مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي زنان )باالي 
1۵ سال( 1۶.3 درصد و در سطح جهاني ۴۷.۶ درصد 
است. زهرا نقوي با اشاره به شعار سال 98 تحت عنوان 
»رونق توليد«، با بيان اينكه گردش كار، گردش مالي، 
اشتغال و مشكالت ركود از مسائل اساسي »توليد« 
اس��ت، افزود: توليد راهكار مشكل »بيكاري « است، 
اما بايد توليد متناسب با نيازهاي روز جامعه و كيفيت 
قابل قبول باشد. تعداد محصوالت ايراني كه توليداتشان 
از قدمت بااليي )يك قرن يا نيم ق��رن( در بازار ايران 
برخوردار باشند انگشت شمار است، چراكه هيچ گاه 
به ميزان عرضه و تقاضا، كيفيت باالي محصوالت و 

استفاده از تكنولوژي روز توجه نشده است.
نايب رييس انجمن زنان مدير كارآفرين معتقد است: 
اگ��ر كارآفرينان هنگام توليد، ب��ه كميت و كيفيت 
محصوالت آن هم در شرايطي كه وضعيت اقتصادي 
ايران به داليل متعددي بس��يار خاص است، توجه 
كنند، رونق كسب و كار و اقتصاد جامعه افزايش خواهد 
يافت. عضو هيات مديره انجمن ملي زنان كارآفرين 
در ادامه با تاكي��د بر اينكه زن��ان كارآفرين نيازمند 
كسب آموزش هاي اوليه كارآفريني هستند، گفت: 
فعاليت هاي گروهي اصل مهمي در پيشرفت اقتصادي 
زنان است؛ با توجه به اينكه زنان به لحاظ روحيه خاص 
زنانگي از امتيازات ويژه اي برخوردارند، توصيه مي شود 
كه به صورت گروهي با زنان ديگر وارد بازار كار شوند. 
زنان كارآفرين مي توانند با كسب تجربه، رونق توليد و 

جايگاه اجتماعي خود را ارتقاء دهند.
وي معتقد است كه زنان نيازمند سرمايه اوليه، كسب 
دانش و تجربه هس��تند و اگر بنا بر اين باشد كه زنان 
با فعاليتهاي گروهي با يكديگر وارد بازار كار ش��وند، 
زناني كه داراي تجربه هس��تند در كنار زناني كه به 
دانش روز واقف هس��تند مي توانند در زمينه توليد 
محص��والت موفق تر عمل كن��د. نقوي ادام��ه داد: 
همچنين براي زنان خود اشتغال و افرادي كه در آغاز 
راه كسب و كار خود هستند، آموزش هايي در دو حوزه 
عمومي و تخصصي پيشنهاد مي شود. آموزش هاي 
عمومي شامل مهارتهاي مديريتي، بازاريابي، فروش 
و تامين منابع مالي خرد و آموزش هاي عمومي حول 

استاندارسازي محصول )كاال و خدمات( هستند.
به گفته او، در س��ال 139۵، ۵۷ درصد ورودي هاي 
مقطع كارشناسي را زنان تشكيل دادند، اين درحالي 
اس��ت كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان تحصيلكرده 
نس��بت به مردان تحصيلكرده بسيار پايين تر است. 
زنان تحصيلكرده خواهان ورود به بازار كار و مشاركت 
در مديريت جامعه و دس��تيابي به موقعيتهاي بهتر 
هستند و در برنامه ششم توسعه كشور هم پيش بيني 
الزم براي بهره مندي جامعه از اين ظرفيت شده است 
لذا توجه دولت و نهادهاي سياست گذار به دو رويكرد 
توانمندسازي و ترويج رويكرد خوداشتغالي، كسب 
و كار و كارآفرين��ي مي تواند در افزايش مش��اركت 

اقتصادي زنان بسيار تاثيرگذار باشد. 

 ارسال محموله شيرخشك 
به مناطق سيل زده

سخنگوي س��ازمان غذا و دارو از ارسال محموله 
شيرخشك و غذاي كودك براي مناطق سيل زده 
خب��ر داد. كيانوش جهانپور اظهار كرد: محموله 
شيرخش��ك و غذاي كودك از طرف ش��ركت 
بهداشت كار به مناطق سيل زده ارسال شده است. 
همچنين برخي ديگر از كارخانجات توليد كننده 
شيرخشك براي ارسال محموله به مناطق سيل 
زده اعالم آمادگي كرده اند. همچنين روز جمعه 
دكتر مهناز خانوي مدي��ركل امور فرآورده هاي 
طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و دارو ضمن 
بازديد از كمپ سيل زدگان استان گلستان، عنوان 
كرد: براساس بررس��ي هاي صورت گرفته از اين 
مناطق، در زمينه شيرهاي متابوليك، خوشبختانه 
ذخيره نوروزي كه به منطقه ارس��ال ش��ده بود 
هنوز پاسخگو است و اداره كل امور فرآورده هاي 
طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و دارو پيگير 

نيازهاي موردي هست.

اوج باروري دهه شصتي ها 
مديركل دفتر س��المت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداش��ت درباره وضعي��ت جمعيتي و رفتار 
باروري در كش��ور توضيح داد. حام��د بركاتي درباره 
وضعيت نرخ مواليد در كش��ور، گفت: طبق آخرين 
سرشماري رس��مي، نرخ رشد جمعيت كشور 1.۲۴ 
است. همچنين شاخص جايگزيني جمعيت در پنج 
سال منتهي به س��ال 9۵، ۲.۰1 و در 3 ساله منتهي 
به س��ال 9۵، ۲.۰8 بود. او افزود: برآورد مي شد كه در 
سال 139۵ شاخص جايگزيني جمعيت ۲.1 باشد. 
در حال حاضر برآورد ما اين اس��ت كه اين ش��اخص 
حتما كمتر از ۲.1 شده است. بر اين اساس مشخص 
مي شود كه در حوزه جايگزيني و رشد جمعيت ابتدا 
يك روند صعودي داشتيم و سپس روندي نزولي را طي 
كرده ايم؛ به طوري كه تعداد تولدهايمان در دو سال 9۵ 
و 9۶ نسبت به س��ال هاي پيش از آن، سالي ۴۰ هزار 
مورد كمتر شده است. بركاتي با بيان اينكه در سال 9۷ 
هم وضعيت خيلي متفاوتي در اين زمينه نداشتيم، به 
ايسنا گفت: البته رشد جمعيت مان در روند صعودي 
هم ناشي از اقدامات و سياست گذاري هاي ملي و اجراي 
سياست هاي كالن جمعيتي بوده و هم ناشي از شكم 
جمعيتي بوده كه در دهه ۶۰ داشته ايم؛ به طوري كه 
متولدين بسيار زيادي را در دهه ۶۰ داشتيم كه در دهه 
9۰ به متوسط سن باروري رسيدند. او ادامه داد: به طور 
متوسط مردان ايراني در سن ۲8 سالگي و زنان ايراني 
در سن ۲۴ سالگي ازدواج مي كنند و حدود چهار تا پنج 
س��ال بعد از ازدواج اولين فررندشان متولد مي شود. 
بنابراين اوج فرزندآوري دهه ۶۰ها در سال هاي منتهي 

به سال 139۵ بوده است.

بررسي صالحيت هاي حرفه اي معلمان ثبت نام ۱۰۵۰ نفر در سايت اهداي جسد
مدير بانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني كشور 
با بيان اينكه تاكنون هزار نفر در س��ايت اهداي جسد 
ثبت نام كرده اند، گفت: 3 جس��د تاكنون از اين طريق 
به دانش��گاه ها تحويل داده شده اس��ت و دو نفر از اين 
اجساد، مربوط به كساني است كه طي يكسال گذشته 
در اين سامانه ثبت نام كرده بودند. امين رادمنش درباره 
اهداي اجساد به دانشگاه ها گفت: طي يك سال و نيم 
گذش��ته تاكنون حدود 1۰۵۰ نفر در س��ايت اهداي 
جس��د ثبت نام كرده اند و از اين تع��داد ۵۵ درصد مرد 
و ۴۵ درصد زنان هس��تند. همچنين 3۵ درصد از اين 
اف��راد داراي تحصيالت ديپلم و زير ديپل��م بوده و ۶۵ 
درصد داراي تحصيالت دانش��گاهي هستند. او با بيان 
اينكه آمار ثبت نام كنندگان در ش��هرهاي با جمعيت 
بيشتر، باالتر است، ادامه داد: به همين دليل در تهران 
تعداد درخواست كنندگان نيز بيشتر است و تقريبا ۶۰ 
درصد اهداكنندگان س��اكن تهران هستند. در برخي 
از استان ها نيز به دليل مسائل فرهنگي استقبال بهتر 

بوده اس��ت. مدير بانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي 
قانوني كشور درباره محدوده سني افرادي كه داوطلب 
اهداي جسدشان بوده اند، تصريح كرد: محدوده سني 
اين افراد متفاوت اس��ت. ۷ درصد از اف��رادي كه براي 
اهداي جسدشان تماس گرفته اند و نامشان در سامانه 
ثبت شده، 18 تا ۲۵ ساله هستند. همچنين 1۷ درصد 
ثبت نام كنندگان بيش از ۶۵ سال سن دارند. رادمنش 
با بيان اينكه 3 جسد تاكنون از اين طريق به دانشگاه ها 
تحويل داده شده اند، به ايلنا گفت: دو نفر از اين اجساد، 
كساني بودند كه طي يكسال گذشته در اين سامانه ثبت 
نام كرده بودند. جسد س��وم نيز با توجه به درخواست 
خود متوفي در زمان حيات، بستگانشان جسد او را براي 
اهداف آموزش��ي اهدا كردند. اين افراد حدود ۶۵-۷۰ 

سال سن داشته و به مرگ طبيعي از دنيا رفته بودند.
او با بيان اينكه ما همچنان با مشكل كمبود جسد براي 
تشريح در دانشگاه ها مواجه هستيم، ادامه داد: در مجموع 
استقبال درحد انتظار ما بوده، ولي نياز دانشگاه ها مطلقا 

مرتفع نشده است. ما انتظار نداريم كه اين مشكل طي 
يك الي دو سال برطرف شود، چرا كه يك پروسه طوالني 
مدت اس��ت. ما انتظار داريم با اهداي جسد و اين ايثار 
علمي در زمان 1۰ الي 1۵ ساله مشكالت مان در زمينه 
تامين جسد براي تشريح و ساير فعاليت هاي پژوهشي 
در دانش��گاه ها برطرف ش��ود.  مدير بانك نسوج مركز 
تحقيقات پزشكي قانوني كشور درباره استفاده از اجساد 
مجهول الهويه براي تشريح در دانشگاه ها خاطرنشان 
كرد: با توجه به شرايط اطالع رس��اني كه وجود دارد و 
همچنين پيگيري هايي كه از سوي مراجعه كنندگان و 
بستگان براي يافتن افراد مجهول الهويه مي شود، تعداد 
اجساد اين افراد كه به دانشگاه ها تحويل داده مي شود، 
بسيار كم است و شايد حتي در طول سال به ده نفر هم 
نرسد. به گفته رادمنش دانشگاه ها متقاضي اجساد زنان 
و مردان هستند، چرا كه آناتومي بدن زنان و مردان باهم 
متفاوت اس��ت و براي رشته هاي مختلف هر دوي آنها 

مورد استفاده قرار مي گيرند.

دبيركل ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينكه 
رتبه بندي معلمان مراحل نهايي خود را براي تصويب و اجرا 
طي مي كند گفت: رتبه بندي معلمان در بودجه 98 ديده شده 
و اصرار ما اين است كه نهايي شود؛ اين طرح حتمًا افزايش 
حقوق معلمان را به دنبال دارد. مه��دي نويد ادهم درباره 
رتبه بندي معلمان توضيحاتي ارايه و اظهار كرد: رتبه بندي دو 
بخش دارد نخست تبيين موضوع و ابعاد آن، شرايط و ضوابط 
افراد براي احراز رتبه و دوم چارچوب تامين منابع مالي است 
كه بايد به تاييد دولت برس��د و در مجلس تصويب شود. او 
افزود: خوشبختانه اين فرآيند طي شده و مراحل نهايي خود را 
مي گذراند. ما شرايط و ضوابط را در شوراي عالي تنظيم كرديم 
و منتظر هستيم تا مصوبه دولت و مجلس كه نهايي شد در 
اختيار ما قرار بگيرد و اگر نياز به بازنگري وجود دارد آن را انجام 
داده و به تصويب صحن علني شوراي عالي برسانيم. دبيركل 
شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه بسيار اميدوار 
هستيم در سال 98 با تخصيص اعتبارات بتوانيم رتبه بندي 
را عملياتي كنيم گفت: شاخص هايي كه براي دريافت رتبه 

مورد نظر است را به شدت با ماموريت هاي معلمي گره زديم 
و بر شايستگي هاي معلمي مبتني كرده ايم. نويد ادهم به 
ايسنا گفت: به عنوان مثال اگر قباًل ارايه مقاله علمي، جزو 
امتيازات برتر بود؛ اين بار و در متن جديد رتبه بندي بيشتر 
به مهارت هاي معلمي از قبي��ل تدريس معلم و روش ارايه 
خدمات آموزشي تربيتي به دانش آموزان توجه شده است. به 
اين ترتيب معلم خوب و توانمند كه مسووليت هاي معلمي 
خودش را به خوبي ايفا مي كند مي تواند اين رتبه ها را كسب 
كند. او با اشاره به اينكه درس پژوهي اولويت و اعتبار بيشتري 
نسبت به پژوهش هاي علمي و مقاله دارد گفت: رتبه بندي 
معلمان در بودجه 98 ديده ش��ده و اصرار ما اين اس��ت كه 
نهايي ش��ود؛ اين طرح حتمًا افزايش حقوق معلمان را به 
دنبال دارد. دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش درباره 
نحوه احراز صالحيت هاي معلمي نيز گفت: يك روش خود 
اظهاري است و ما عالوه بر آن مكانيسم هايي را نيز طراحي 
كرديم تا گروه هاي ارزياب به بررسي صالحيت هاي حرفه اي 

معلمان بپردازند.
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»تعادل« وضعيت بازار مسكن در سال 97 را بررسي مي كند 

آروين: بودجه 9۸ تهران شفاف تر از قبل شد، اما هنوز ابهام دارد

بازگشت معامالت ماهانه ملك به باالي 10 هزار فقره

عملكردماليشهرداريآنالينمنتشرميشود؟

گروه راه و شهرسازي|
آمارهاي منتشر شده در سامانه اطالعات امالك كشور 
حاكي از رشد اندك تعداد معامالت مسكن در اسفند ماه 
97 با 10 هزار و 36 فقره معامله نسبت به ماه قبل از آن 
با 9هزار و 300 فقره معامله است. همزمان در آخرين 
ماه سال گذشته نيز تورم ماهانه مسكن به 8.8 درصد 
افزايش يافته است كه نسبت به ماه هاي قبل از اسفند 
قابل توجه است. بازار مسكن در ابتداي سال 97 و پس از 
تجربه ركودي 5 ساله با جهشي قابل مالحظه در قيمت و 
حجم معامالت مواجه شد؛ در ارديبهشت سال گذشته 
قيمت مسكن نسبت به مدت مش��ابه سال 96، 34.8 
درصد رشد كرد و همراه با افزايش چشمگير قيمت ها، 
حجم معامالت هم رش��د خوبي را ثبت ك��رد و تعداد 
قراردادهاي امضا شده در اين ماه نسبت به فروردين ماه 

278.7 درصد رشد كرد.
اما پس از ارديبهشت ماه، شرايط فرق كرد و در حالي كه 
افزايش قيمت ها ادامه يافت اما حجم معامالت روندي 
نزولي را ط��ي كرد و تعداد قراردادهاي امضا ش��ده در 
ارديبهشت ماه ديگر در خرداد، تير، مرداد و شهريور و 
حتي نيمه دوم سال 97 تكرار نشد.  رشد ماهانه قيمت 
مسكن هم در نيمه اول س��ال 97 در محدوده 6 تا 9/5 
درصد قرار داشت و در شهريورماه شاهد بيشترين رشد 
قيمت ماهانه مسكن بوديم. در اين ماه افزايش قيمت 
نسبت به مرداد ماه 9/4 درصد بود كه هيچ گاه در ماه هاي 
بعد شاهد ثبت چنين ركوردي در رشد قيمت ها نبوديم.

درشرايطي كه رشد قيمت مسكن در شهريور ماه سال 
97 ركورد زد با آغاز نيمه دوم سال جاري، معادالت بازار 
مسكن تاحدودي تغيير كرد و در شش ماهه دوم سال 
گذشته، نرخ رشد ماهانه قيمت مسكن روندي نزولي را 
سپري كرد تا اينكه در بهمن ماه شاهد رشد ناچيز ماهانه 
قيمت مسكن نس��بت به دي ماه بوديم، اين روند رو به 
رشد در اسفند ماه هم ادامه پيدا كرد و رشد 8 درصدي 
ماهانه در اين ماه رقم خورد. ناگفته نماند با وجود آنكه 
باالترين رشد ماهيانه قيمت مسكن در شهريور ماه به 
وقوع پيوست كمترين ميزان رشد در دي ماه و با ثبت 
افزايش 4 درصدي قيمت مس��كن نس��بت به آذر ماه 

سال97 شكل گرفت.

كاهشروندافزايشيقيمتدرنيمهدوم97
همگام با ورود به نيمه دوم س��ال 97، بازار مسكن كه 
بيش��ترين ميزان رش��د قيمت خود را در شهريور ماه 
پشت س��ر گذاش��ته بود، وارد س��رازيري قيمت شد و 
كمترين نرخ رش��د قيمت ماهانه مسكن درسال 97 
در دي ماه ثبت ش��د. اما اين روند نزولي ادامه دار نبود 
و طي بهمن ماه، قيمت ها رش��د كرد و در اس��فند ماه 
بيشترين رشد ماهانه قيمت ها در نيمه دوم سال جاري 

را شاهد بوديم.  در اسفند ماه هم حجم معامالت نسبت 
به ماه هاي قبل بهبود يافت و هم نرخ رشد 8 درصدي 
قيمت ها كه در نيمه دوم سال 97، ركورد زد. براساس 
گزارش هاي غيررسمي منتشر شده از بازار مسكن، طي 
اسفندماه سال گذش��ته 10 هزار و 36 واحد مسكوني 
معامله شد و قيمت ها هم نسبت به ماه قبل خود رشدي 
8 درصدي را تجربه كرد، در واقع طي آخرين ماه سال 
شاهد نزديك ش��دن وضعيت بازار مسكن به روزهاي 

ابتداي سال بوديم.
البته كارشناسان اقتصاد مسكن و مسووالن اين حوزه 
پيش بيني مي كردند كه در دو ماه پاياني سال و به علت 
نامش��خص بودن وضعيت بازار در س��ال آينده، حجم 
معامالت و قيمت ها تاحدودي رش��د كن��د اما به نظر 
مي رس��د افزايش 8 درصدي قيمت در ماه پاياني سال 
نسبت به بهمن ماه چندان قابل پيش بيني نبود. بررسي 
بازار مسكن در سال هاي گذشته هم حكايت از آن دارد 
كه حجم معامالت و قيمت ها طي ماه هاي پاياني سال تا 
حدودي افزايش مي يابد اما اين رشد چندان چشمگير 
و قابل مالحظه نبوده اس��ت اما با ثبت رشد 8 درصدي 
قيمت مس��كن در اسفند ماه سال گذشته شاهد وقوع 

تجربه اي جديد در بازار مسكن بوديم.

بازارمسكندرسال98
حال و در شرايطي كه بازار مسكن طي سال 97، روزهاي 
پرفراز و نشيبي را سپري كرد و افزايش قيمت ها در برخي 
محله هاي پايتخت به باالي 150 درصد هم رسيد اما 
رشد متوسط قيمت ها در پايتخت كمتر از 70 درصد 
بود.  با توجه به شرايط موجود در بازار مسكن پيش بيني 
مي شود كه در س��ال98 كه 18 روز از آن سپري شده 
است، شاهد وقوع جهش قيمت مسكن شبيه جهشي 
كه درسال 97 رخ داد نخواهيم بود البته تجربه حاكي 
از آن است كه قيمت مسكن كاهش نمي يابد و كماكان 
قيمت ها باال خواهد بود اما جهشي دركار نخواهد بود. 
در اين ميان و با توجه به اينكه احتمال افزايش نرخ ارز 
و گذر قيمت دالر از مرز14 يا 15 هزار تومان در س��ال 
جاري وجود دارد و براساس اصول حاكم بر بازار مسكن، 
مهم ترين عامل بيروني اثر گذار بر بازار مسكن، قيمت 
ارز است؛ قيمت ها در بازار مسكن رشد مي كند اما اين 
رشد همگام با افزايش نرخ ارز نيست و اين افزايش از نرخ 

تورم عمومي كشور كمتر خواهد بود. 
اما درباره حجم معامالت مس��كن طي سال جاري هم 
مي ت��وان اينگونه پيش بيني كرد كه با توجه به رش��د 
مداوم قيمت مسكن در س��ال 98 و كاهش توان مالي 
متقاضي��ان واقعي خريد مس��كن ش��اهد افت حجم 
معامالت در س��ال جاري خواهيم ب��ود البته به گفته 
كارشناسان اقتصاد مسكن اين كاهش، تاثيري در روند 

رو به افزايش قيمت ها نخواهد داشت. به نظر مي رسد در 
سال 98 شاهد تداوم ركود تورمي بازار مسكن خواهيم 
بود موضوعي كه نايب رييس اتحاديه مسكن در ماه هاي 
پاياني سال گذشته به آن اش��اره كرده و گفته بود اگر 
وزارت راه وشهرس��ازي برنامه منسجمي براي آينده 
نداشته باشد، ركود بازار مسكن به سمت سال 98 نيز 

كشيده خواهد شد. 
پيش بيني ديگري كه درباره بازار مس��كن سال جاري 
وجود دارد، اين است كه با توجه به جهش قيمت مسكن 
در س��ال گذش��ته و به تبع آن كاهش توان اقتصادي 
خانوارها در س��ال جاري، واحدهاي مسكوني كوچك 
همچنان پر تقاضا خواهند بود، اين موضوع را مي توان 
با نگاهي به افزايش س��هم واحدهاي كوچك متراژ در 
آمارهاي سال 97 نسبت به واحدهاي متوسط و بزرگ 

متراژ به راحتي اثبات كرد.

معامالتدراسفندگرمترازبهمنبود
در حالي كه پيش بيني مي شد كه معامالت در اسفند 
ماه نسبت به بهمن ماه رشد بهتري داشته باشد، رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك درباره معامالت مسكن در 
اسفندماه 1397 گفت: حجم معامالت در اين ماه نسبت 

به زمان مشابه سال قبل در كل كشور و شهر تهران به 
ترتيب 26 درصد افزايش و 7 درصد كاهش داشته ايم 
با اين حال تع��داد قراردادها به ترتيب 24 و 33 درصد 
نسبت به بهمن ماه افزايش نشان مي دهد. مصطفي قلي 
خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در اسفندماه 
س��ال 1397 نزديك به 69 ه��زار و 140 مورد خريد و 
فروش ملك در كل كشور انجام شده كه نسبت به ماه 
قبل از آن 24 درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل از 
آن 26 درصد افزايش نشان مي دهد. او ادامه مي دهد: در 
ماه مورد اشاره همچنين 35 هزار و 233 قرارداد اجاره در 
كل كشور به امضا رسيده كه نسبت به بهمن ماه 1397 
نزديك 10 درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل از آن 
12 درصد كاهش يافته است. به گفته خسروي، در شهر 
تهران نيز 14 هزار و 494 مورد خريد و فروش مسكن 
طي اسفندماه 1397 صورت گرفته كه نسبت به بهمن 
ماه 33 درصد افزايش و نس��بت به اس��فندماه 1396 
نزديك 7 درصد كاهش نش��ان مي دهد، همچنين در 
اسفندماه 1397 ش��اهد امضاي 10 هزار و 524 مورد 
قرارداد اجاره بوديم كه نس��بت به م��اه قبل 9 درصد و 
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل از آن 18 درصد كاهش 
يافته است. رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه 

خوش��بختانه بازار خريد و فروش مسكن در اسفندماه 
مقداري گرم شد، تصريح كرد: سرمايه گذاري در امالك 
نسبت به طال و ارز مزيت دارد؛ چرا كه مسكن، كااليي 
مطمئن محسوب مي شود و پس از نوسانات اقتصادي با 
نرخ تورم در حالت توازن قرار مي گيرد. از سوي ديگر با 
توجه به پيشران بودن بخش مسكن، افزايش معامالت 
در اين بخش به ايجاد اشتغال منجر مي شود اما بازارهاي 

ارز و طال چنين خصوصيتي ندارند.

قيمتمسكنهمترازبانرختورم
خسروي درباره پيش بيني از بازار مسكن در سال 1398 
گفت: با توجه به رش��د بيش از حد قيمت ها در س��ال 
گذشته، امسال قيمت مسكن حدود نرخ تورم و حتي 
پايين تر قرار مي گيرد. او يادآورش��د: زماني كه در سال 
1391 يك مرتبه قيم��ت ارز باال رفت قيمت ملك هم 
مانند ساير كاالها 3 برابر شد. بعد كه قيمت دالر به 4000 
تومان رسيد شاهد ثبات بازار مسكن بوديم كه تا پنج 
سال ادامه يافت. مجدداً در سال 1397 پرش قيمت ارز 
و كاهش ساخت و ساز، اثر خود را در بازار مسكن گذاشت 
بنابراين كليد ايجاد تعادل در بازار مسكن، تناسب بين 

عرضه و تقاضا است.

گروه راه و شهرسازي|
 بررسي و تصويب بودجه سال 98 جزو آخرين فعاليت هاي 
شوراي شهر تهران در سال گذشته بود و نيمه اسفند سال 
گذشته بعد از چندين جلسه بحث و بررسي و بعد از اينكه 
سقف آن كم و زياد شد، باالخره رقم بودجه 18 هزار و 828 
ميليارد توماني به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد. اما 
به گفته بهاره آروين، رييس كميته شفافيت شوراي شهر 
بودجه س��ال جاري نقاط ضعفي دارد كه ممكن است 
اجراي آن را با مشكل مواجه كند. به گفته او، رديف هاي 
هزينه اي بودجه 98 ش��هرداري بعض��ا تكراري و مبهم 
هستند و نمي دانيم ذيل آنها دقيقا چه كاري انجام مي شود 

و اين بزرگ ترين مساله بودجه است كه بايد حل شود.
آروين با اشاره به اينكه بودجه امسال با سال گذشته دو 
تفاوت عمده دارد، گفت: امسال شهرداري براي اولين بار 
سعي كرده واحدهاي انجام كار را در اليحه بودجه بياورد 
و به همين دليل در بس��ياري از رديف ها مي توان واحد 
سنجش و انجام كار را ديد كه رديف بودجه برمبناي آن 

محاسبه شده است.
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران افزود: تفاوت 
ديگر بودجه امسال با س��ال گذشته اين است كه ايجاد 
خزان��ه داري واحد كه با اليحه بودج��ه 97 كليد خورد، 
در بودجه 98 نهادينه تر ش��ده است. بر اين اساس، تمام 
سازمان ها و شركت هايي كه درآمد اختصاصي دارند )كه 
بخش��ي از درآمد آنها وارد بودجه عمومي شده و بخشي 
صرف هزينه هاي خود سازمان مي ش��ود(، درآمدشان 

در حسابي كه نزد خزانه داري كل به نام اين سازمان ها و 
شركت ها ايجاد مي شود، نگهداري و هزينه هايشان هم از 

همين حساب انجام مي شود.
عضو ش��وراي ش��هر تهران ادام��ه داد: از اين جهت اين 
سازمان ها و شركت ها اين نگراني را ندارند كه درآمدشان 
به حساب خزانه واريز شود، اما بعد به خودشان تخصيص 
نيابد؛ چراكه حس��اب ها ب��ه نام خود اين ش��ركت ها و 
سازمان هاست.در عين حال اين حساب ها نزد خزانه داري 
كل اس��ت و خزانه داري مي تواند درآمدها و هزينه ها را 
رويت مي كند. تبصره 2 و 3 بودجه در راستاي عملي سازي 

خزانه داري كل آمده است.

نظارتبيشترشد
آروين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اين كار بر فعاليت 
سازمان ها و شركت ها كه پيش از اين گفته مي شد نظارت 
چنداني روي آنها نيست، ميزان نظارت بيشتر مي شود، 
گفت: بله، با اين كار يك مرحله ديگر پيشرفت كرده ايم 
تا نظارت را ب��ر واحدهاي تابعه محقق كنيم. همچنين 
حتي براي درآمدهاي اختصاصي هم در تبصره 2 بودجه 
قيد شده كه واحدهاي تابعه بايد با معاونت برنامه ريزي 
ش��هرداري تهران موافقت نامه امضا كنند. يعني حتي 
در زمينه هزينه كرد درآمدهاي اختصاصي آنها هم بايد 
شهرداري تهران و نهاد سياست گذار شورا اطالع داشته 
باشند. البته بايد تدابيري انديشيده شود كه تحقق اين 
نظارت به طوالني ش��دن روند بروكراتيك و كند شدن 

كارها منجر نشود، از همين رو، بايد زمان مشخصي براي 
بررسي و ارسال پاسخ در مورد موافقت نامه ها درنظر گرفته 
و فرآيندها به صورت الكترونيك و هوش��مند طراحي و 

انجام شود.
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
همچنان به نظرم اليحه بودجه نقاط ضعفي دارد كه بايد 
درصدد رفع آنها براي سال هاي آتي برآييم، گفت: يكي از 
مهم ترين نقاط ضعف اين است كه رديف هاي هزينه اي 
در مورد اينكه دقيقا چه كاري به چه ميزان و با چه كيفيتي 
انجام مي شود، شفاف و مشخص نيستند. البته امسال 
واحدهاي انجام كار ذكر ش��ده، اما اي��ن واحدها دقيق 
نيستند و مشخص نيست چگونه اندازه گيري مي شوند 

و كيفيت مورد انتظار آنها چيست؟
وي تصريح كرد: بنابراين رديف هاي هزينه اي كه بعضا 
تكراري و مبهم هستند و نمي دانيم ذيل آنها دقيقا چه 
كاري انجام مي شود، بزرگ ترين مساله بودجه است كه 

بايد حل شود.
آروين با بيان اينكه ضعف ديگر بودجه به اليحه برنمي گردد 
و به گزارش هاي عملكرد آن مربوط مي شود، گفت: در 
حالي بررسي بودجه 98 را آغاز كرديم كه تنها عملكرد 
يك سوم بودجه 97 را داشتيم. يعني از بودجه 17 هزار و 
400 ميليارد توماني فقط عملكرد 6 هزار و 500 ميليارد در 
پيوست بودجه امسال قيد شده بود. يعني شهرداري تهران 
يك پيوست بودجه به عنوان عملكرد 9 ماهه بودجه 97 
داده بود كه اين عملكرد فقط 6 هزار و 500 ميليارد تومان 

بود. طبعا اداره كل مالي پرداخت هاي بيشتري داشته، اما 
به دليل فاصله اي كه پرداخت با ثبت و تاييد هزينه دارد، 
ما آن عملكرد را نمي بينيم و تا س��ال مالي پايان نيافته 
و سندهاي هزينه ثبت و تاييد نشوند و حساب ها بسته 
نشود، شايد متوجه جابه جايي رديف ها و اولويت گذاري 
مديران هنگامي كه منابع محدود بوده و كسري بودجه 
داشته ايم نشويم. همين امر، تصميمات ما را براي سال 
جديد غيردقيق مي كند؛ چراكه نمي دانيم بودجه اي كه 

سال قبل تصويب كرديم در نهايت صرف چه كاري شد.

بودجهآنالين
وي تاكيد كرد: گزارش عملكرد بودجه بايد به س��متي 
برود كه به صورت برخط و آنالين براي نهاد ش��ورا قابل 
رديابي باش��د. كميته تخصيص حتما بايد جاي خود را 
پيدا كند؛ چراكه االن بعضا هم مبادله موافقت نامه ها و 
هم ابالغ اليحه بودجه با تاخير انجام مي شود و اين باعث 
مي شود، اداره كل مالي به صورت علي الحساب به واحدها 
پرداخت كند؛ بدون اينك��ه بداند اين پرداخت روي چه 
رديف بودجه اي قرار است بنشيند. ما سلسله جلساتي را 
با حضور معاونت هاي مالي و برنامه ريزي ترتيب خواهيم 
داد تا اين مساله اختالف زماني بين پرداخت كه معاونت 
مالي انجام مي دهد و عملكرد بودجه كه اداره كل بودجه 
در معاونت برنامه ريزي ثبت مي كند، برداشته شود و ما در 
قالب يك سامانه يكپارچه كه از اتصال سامانه هاي حوزه 
مالي به همديگر ايجاد مي شود، بتوانيم عملكرد بودجه 

را به ص��ورت برخط و آنالين رصد كني��م. آروين افزود: 
اين تالش را آغاز كرده ايم و اگر اين اتفاق بيفتد، بررسي 
بودجه دقيق و واقعي خواهد بود؛ وگرنه در يك ماه و يك 
هفته به نظر من چندان نمي شود بودجه را بررسي كرد. 
هم حكمي در برنامه سوم توسعه شهر تهران آمده كه در 
سال اول اين برنامه، سامانه يكپارچه حوزه مالي راه اندازي 
شود و هم ما در يكي از تبصره هاي بودجه 98 شهرداري 
را مكلف كرده ايم در 6 ماه اول سال 98 سامانه هاي جامع 
مالي، بودجه، كنترل پروژه، صورت وضعيت، قراردادها، 
جامع امالك و س��امانه هاي ديگري ك��ه در حوزه ثبت 
عملكرد مالي هستند، به همديگر متصل شوند تا يك 

سامانه يكپارچه داشته باشيم.
وي اظهار كرد: به خصوص اتصال سامانه بودجه به سامانه 
مالي بسيار مهم است؛ به اين دليل كه وقتي پرداخت انجام 
مي شود، در سامانه بودجه نشان داده شود. اكنون اين مورد 
در سامانه بودجه نش��ان داده نمي شود؛ به همين دليل 
وقتي اداره كل بودجه، بودجه را تدوين مي كند، به واسطه 
شكافي كه سامانه بودجه با سامانه مالي دارد، ممكن است 
تصميمات و حتي تدوين اليحه دقيق نباشد.همچنين 
ش��هرداري را مكلف كرده ايم، يك س��امانه مخصوص 
اعضاي شوراي شهر و انتش��ار عمومي  براي شهروندان 
ايجاد كند كه دقيقا عملكرد رديف ها و تبصره هاي بودجه 
را به صورت آنالين و برخط در دسترس همه قرار دهد.تا 
زماني كه گزارش دقيقي از عملكرد بودجه نداشته باشيم، 

نمي توانيم اليحه بودجه مناسبي را تصويب كنيم.

بحرانزيستمحيطيدرآرادكوه
عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: تالش مي كنيم 
امسال در نحوه جمع آوري پسماند تغييراتي ايجاد شود. 
به ويژه اينكه آرادكوه )محل انباشت زباله هاي تهران( در 

حال تبديل به يك بحران زيست محيطي است.
به گ��زارش ايرنا، ناهيد خداكرم��ي اظهاركرد: محيط 
زيست هم به شهرداري تهران اخطار داده كه نمي تواند 
پسماند ش��هر را در آرادكوه دفن كند. در سال گذشته 
دغدغه اصلي مديريت ش��هري اين بود كه پسماند را 
به بهترين ش��يوه پيش ببرد اما متاسفانه تمام مسائل 
مديريت ش��هري به مسائل سياسي و اقتصادي كشور 
گره خورده است. در حوزه جمع آوري پسماند وابسته 
به تكنولوژي خارجي و سرمايه گذاري خارجي هستيم 
و با وضعيتي كه كش��ور دارد در اين حوزه با مشكالتي 

روبه رو خواهيم شد.
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران اظهار كرد: در حال 
حاضر يك مش��اور ايراني سند جامع پسماند تهران را 
تدوين مي كند. اما باز هم به منابع اقتصادي نياز خواهيم 
داشت. در بودجه سال 98 شهرداري تهران مبلغ 4.5 
ميليارد تومان اعتبار براي اين موضوع اختصاص يافته 

اس��ت. خداكرمي با بيان اينك��ه در برنامه جمع آوري 
پس��ماند تاكيد مديريت ش��هري بر تفكيك از مبدا و 
جمع آوري هدفمند اس��ت، عنوان ك��رد: به دنبال آن 
هستيم كه در هر روز يك جنس از پسماند جمع آوري 
شود.مثال يك روز پسماند فلزات، يك روز پسماند شيشه 
و دو روز در هفته پسماندهاي خشك جمع آوري شود.در 
حال حاضر در برخي از مناطق تهران شيوه جمع آوري 
پسماند و زباله تغييراتي داشته اما هنوز در تمام مناطق 
اين اتفاق نيفتاده است.  وي ابراز اميدواري كرد كه مسير 
جمع آوري پسماند به گونه اي باشد كه بازيافت آن براي 
شهر درآمد پايدار قابل اعتمادي را ايجاد كند.گفتني 
است آرادكوه در بخش كهريزك شهرستان ري استان 

تهران واقع شده  است.

افزايشنرخكرايههايحملونقلعمومي
ازاولارديبهشت

مع��اون فني و عمران��ي فرماندار تهران گف��ت: از اول 
ارديبهش��ت ماه نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي تا 
حداكثر 20 درصد مي تواند افزايش پيدا كند. به گزارش 
فارس، غالمحس��ين آرام درباره مصوب��ه افزايش نرخ 

كرايه هاي حمل و نقل عمومي كه سال گذشته توسط 
شوراي شهر تهران به كميته انطباق فرمانداري تهران 
ارسال شده بود، اظهار كرد: شهرداري مي تواند بر اساس 
نرخ تورم و حداكثر 20 درصد كرايه حمل و نقل عمومي 
را در سال 98 افزايش دهد، ولي اگر نرخ تورم 15 درصد 
باشد بايد بر همين اساس كرايه اتوبوس، تاكسي و مترو 
افزايش يابد. او گفت: ش��هرداري تهران مي تواند از اول 
فروردين نسبت به افزايش كرايه ها اقدام كند، ولي چون 
با تعطيالت همراه هستيم معموال از اول ارديبهشت ماه 
نرخ كرايه ها افزايش مي يابد. در حال حاضر، فرمانداري 
و ديگر دستگاه هاي ذي ربط نظارت الزم را دارند تا پيش 
از اعالم رس��مي نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي به 
هيچ وجه افزايش نيابد و با متخلفين برخورد مي شود. 
همچنين مديرعامل سازمان تاكسيراني عنوان كرد كه 
تا پايان فروردين ماه نرخ جديد كرايه تاكسي ها تعيين 

تكليف مي شود.

ليستنواقصخط۶مترويتهران
بخش جنوبي خ��ط 6 مترو ام��روز در حالي با حضور 
رييس جمه��ور افتتاح مي ش��ود كه اين خ��ط نيز از 

ايمني الزم برخوردار نيست. محمدعلي كروني، دبير 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با مهر با اشاره به بهره برداري از بخش جنوبي 
خط 6 مترو گفت: فاز جنوبي خط 6 مترو تهران به طول 
9 كيلومتر و 8 ايستگاه است كه روز يك شنبه 9 كيلومتر 
مسير با 3 ايستگاه دولت آباد، بعثت و ميدان شهدا افتتاح 
خواهد ش��د. از 7 هواكش ميان تونلي كه در اين مسير 
9 كيلومتري وج��ود دارد فقط يك هواكش حدفاصل 
ايستگاه هاي ميدان خراس��ان و خيابان منصور در روز 
يك ش��نبه راه اندازي خواهد شد و 6 هواكش مابقي به 

علت نبود تجهيزات آماده نخواهند شد.
وي ادامه داد: پس��ت برق بخ��ش جنوبي خط 6 هم به 
علت آماده نبودن تجهيزات مربوطه در مدار قرار نخواهد 
گرفت و به ناچار از برق خط 4 استفاده خواهد شد. از اين 
رو، امكان بهره ب��رداري به صورت كامل وجود نخواهد 

داشت و سرفاصله قطارها باالي 30 دقيقه خواهد بود.
كروني تاكيد كرد: در هر ايستگاه كه مورد بهره برداري 
قرار مي گيرد بايد سه هواساز مربوط به سكوي مسافرين، 
نيم تونل ش��مالي و نيم تونل جنوبي جهت دمش هوا 
بيرون به داخل ايستگاه راه اندازي شود كه در 3 ايستگاه 

مورد اشاره كه امروز افتتاح مي شود متأسفانه به صورت 
كامل نصب نشده و عماًل كارايي الزم را نخواهد داشت. به 
گفته دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران، سيستم اطفاي حريق نيز در اين بخش نصب و 
راه اندازي نشده است. محسن هاشمي، رييس شوراي 
شهر تهران نيز درباره ايمني بخش جنوبي خط 6 مترو 
تهران با 3 ايستگاه دولت آباد، بعثت و ميدان شهدا گفت: 
فعال در اين زمينه حرفي نمي زنم. به گزارش تس��نيم، 
هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خط 6 به لحاظ 
ايمني آماده بهره برداري است يا خير؟ اظهار كرد: در اين 
زمينه از مسووالن شهرداري تهران بپرسيد و بنده بعداً 

اظهارنظر مي كنم.
او در ارتباط با اظهارات دبير كميسيون عمران، حمل و 
نقل شوراي شهر تهران مبني بر اينكه سيستم اطفاي 
حريق نيز در اين بخش از خ��ط 6 نصب و راه اندازي 
نشده اس��ت نيز عنوان كرد كه در اين زمينه از آقاي 
عليخاني رييس كميس��يون عم��ران و حمل و نقل 
شوراي شهر تهران سوال بپرسيد.رييس شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد كه فعال در ارتباط با مس��ائل ايمني 

خط 6 صحبت نمي كنم.
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نيازسيلزدگان
به۵۵هزارواحدمسكوني

 محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفت: طبق 
برآورد اوليه، آسيب ديدگان سيالب هاي اخير به 

بيش از 55 هزار واحد مسكوني نياز دارند.
اس��المي با حضور در جمع مدي��ران و كاركنان 
وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان هاي تابعه با 
اش��اره به ابالغ برنامه هاي سال 98 دستگاه هاي 
تابعه اظهار داش��ت: با توجه به نام گذاري س��ال 
رونق توليد از س��وي مقام معظم رهبري و سهم 
قابل توجه وزارت راه و شهرسازي در چرخه توليد، 

برنامه هاي ابالغي بايد با سرعت انجام شود.
به گ��زارش خبرنگار پايگاه خب��ري وزارت راه و 
شهرس��ازي، وي با بيان اينكه »كشور در ركود 
نمي ماند و راه پيش��رفت از مس��ير خودباوري و 
استفاده از منابع داخلي است« افزود: طبق برآورد 
اوليه، آسيب ديدگان سيالب هاي اخير به بيش از 

55 هزار واحد مسكوني نياز دارند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به نياز كشور به توليد 
ساالنه يك ميليون واحد مسكوني تصريح كرد: 
تكليف قانوني وزارت راه و شهرس��ازي تشويق 
و حماي��ت از انبوه س��ازان ب��راي ورود به عرصه 
ساخت و ساز است كه منجر به رونق فضاي كاري 
صنايع وابسته حوزه مسكن و ساختمان، جامعه 

مهندسي و نظام كارداني مي شود.
اسالمي گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد كمك 
كند تا تمامي مراحل س��اخت و س��از بر اساس 
استانداردها انجام گيرد تا مانع از هدر رفت منابع 

بر اساس ساخت و ساز غير استاندارد شود.
او همچنين گفت: ح��دود 13 هزار كيلومتر در 
بيش از 8 هزار نقطه دچارآس��يب ديدگي بر اثر 
وقوع س��يالب از نوع آب بردگي، آب شستگي و 
رانش شده اند كه نيازمند تمهيدات مستحكم، 
كنترل كننده و باز دارنده ب��راي برقراري عبور و 
مرور براي مردم اس��ت. وزير راه و شهرسازي كه 
در مراسم تبريك س��ال نو و آغاز به كار كاركنان 
اين وزارتخانه س��خن مي گفت، با اشاره به ابعاد 
خسارات سيل در ايام نوروزي، اظهار كرد: شاهد 
بازگشايي درهاي رحمت الهي و بارش كريمانه 
بر كشور به اذن خداوند بوديم كه بعد از يك دهه 
كم بارشي و خشكسالي، سرزمين ها سيراب و 75 
درصد سد هاي كشور پر شد، در مقابل با جاري 
شدن سيل در ايام نوروز شاهد وارد شدن خسارت 
به امالك، مس��تغالت، دارايي ها و زندگي مردم 
بوديم، بايد در نظر داش��ت كه درد و رنج وارده به 

مردم از صندوق خاطرات آنها پاك نخواهد شد.
اسالمي افزود: در ايالم 19 روستا همانند جزيره 
فاقد ارتباط با اطراف خود هس��تند كه نيازمند 
حضور تمامي دس��تگاه هاي مربوط��ه از جمله 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و شركت 

راه آهن را مي طلبد. 
وي با بي��ان اينكه نوع دوس��تي ايجاب مي كند 
به ياري همنوعان خود بش��تابيم، خاطرنش��ان 
كرد: فارغ از كمك ه��اي دولتي به مردم مناطق 
سيل زده، سعي ش��ود به صورت خودجوش نيز 
كمك هايي در حد بزاعت خود هر چند اندك فارغ 

از مادي يا غيرمادي بودن اهدا شود.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر بازبيني مطالعات 
هيدرول��وژي و توپوگرافي راه ه��ا و ابنيه فني به 
ويژه در مناطق سيل زده گفت: اين موارد بايد در 
كميته ارزيابي و آسيب شناسي با حضور مهندس 
مش��اور و پيمانكار مورد بررسي قرار گيرند و در 
صورت وجود هرگونه ايراد با آنها برخورد ش��ود 
تا درس عبرتي براي ديگران باشد. همچنين در 
صورت وجود، داده هاي جديد جايگزين داده هاي 
قبلي شود. اسالمي اظهار كرد: اين اقدام بايد سريع 
و فوري، حوزه به حوزه، اس��تان به اس��تان مورد 
تحليل و بررس��ي قرار گيرد و پيرو آن دستورات 

الزم ابالغ شود.

بارشباراندراغلبشهرها
طيامروزوفردا

بارش ها روز آينده در اغلب مناطق كشور غير از 
شمال غرب و جنوب شرق، ادامه دارد. روز دوشنبه 
سامانه بارشي كل كشور را فراخواهد گرفت كه 
شدت بارش ها در شمال ش��رق، شرق سواحل 

درياي خزر و شمال سمنان خواهد بود.
به گزارش فارس، روز دوشنبه سامانه بارشي كل 
كش��ور را فرا خواهد گرفت كه شدت بارش ها در 
شمال شرق، شرق سواحل درياي خزر و شمال 
سمنان خواهد بود. آسمان تهران در روز يك شنبه 
ابري در برخي س��اعات رعد و ب��رق و وزش باد 
پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما در تهران 
نيز 18 و 11 درجه خواهد بود. در روز يك شنبه 
بندرعباس با بيشينه دماي 36 درجه باالي صفر 
گرم ترين مركز استان و همدان، شهركرد و اروميه 
با كمينه دم��اي 2 درجه باالي صفر خنك ترين 

مراكز استان خواهند بود.
ميانگين بارندگي كل كشور از ابتداي سال زراعي 
)مهر ماه 97( تا دهم فروردين ماه س��ال جاري، 
238.3 ميلي متر ثبت شد، ميزان بارش در سال 
زراعي گذشته در اين بازه زماني 89.1 ميلي متر 
بوده است، بنابراين بارش سال جاري تا اين تاريخ 
167.5 درصد بيشتر از سال زراعي گذشته است.

ميانگين بلندمدت بارندگي كشور در بازه زماني 
مذكور 177.9 ميلي متر اس��ت كه بارش س��ال 

جاري 34 درصد بيشتر از سال بلندمدت است.
بيش��ترين ميزان بارش در هفته بيست و هفتم 
سال زراعي متعلق به منطقه كوهرنگ در استان 
چهارمحال و بختياري به ميزان 187.8 ميلي متر 
بوده اس��ت. ميانگين گرم ترين منطقه راس��ك 
در استان سيستان و بلوچستان به ميزان 33.6 
درجه سلس��يوس و ميانگين سردترين منطقه 
فيروزكوه در اس��تان تهران به ميزان منفي 3.7 

درجه سلسيوس بوده است.

در شهر
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متوليان وزارت صنعت، از برنامه هاي شان براي رونق توليد در 98 گفتند

نجات توليد در هفت فصل
تعادل |

توليد در سال 98 به كدام سو مي رود؟ برنامه وزارت صنعت، 
معدن وتجارت براي رونق بنگاه هاي توليدي چه خواهد 
بود؟ در پي نامگذاري سال جديد به نام سال رونق توليد، 
وزير صنعت از 7 راهبرد اساس��ي »تمركز بر رونق توليد، 
نگاه ويژه به معادن، توجه به صنايع هاي تك و دانش بنيان، 
توس��عه همكاري هاي بين المللي با رويكرد ديپلماسي 
اقتصادي، توس��عه صادرات، رفع موانع توليد و توجه به 
مس��ووليت هاي اجتماعي صنعت و برنامه  ريزي ارتقاي 
جايگاه اين وزارتخانه« براي تحقق ش��عار سال رونمايي 
كرد. در اين ميان اما معاونين وزراي صنعت از برنامه هاي 
جدي تر و عملي تري سخن گفتند كه براي پيشبرد اهداف 
توليد در سال جديد دنبال مي ش��ود. اما برخي متوليان 
صنعتي نسبت به وضعيت حاكم بر توليد انتقاد دارند. آنها 
مي گويند؛ نبايد اقتصاد كالن، سياست هاي ارزي، پولي و 
مالياتي كشور يك مسير را برود و سپس توقع داشت كه 
توليد رونق پيدا كند. اما چه بايد كرد؟ به نظر مي رس��د، 
يك��ي از جهت گيري هاي اين وزارتخانه در س��ال جديد 
بايد مذاكره با دستگاه هاي فرابخشي مثل »بانك مركزي، 
وزارت امور اقتصاد و دارايي و نهادهاي تصميم ساز« باشد؛ 
چراكه توليد خروجي پارامترهايي است كه برخي از آن در 
اختيار اين وزارتخانه نيست. اما بنابه توضيحاتي كه معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، ارايه كرده، 
چند گام عملياتي در همين ابتداي سال به منظور بهبود 
اوضاع صاحبان بنگاه ها در دستور كار گرفته كه مي توان 
به م��واردي چون » هدايت س��رمايه در گردش، تعريف 
99 پروژه در يكي از ش��ركت هاي بزرگ خودروس��ازي 
به منظور كاهش 10 درص��د ارزبري در توليد خودروها، 
راه اندازي مركزي ب��راي خوداظهاري افرادي كه توانايي 
ساخت محصولي را دارند، تدوين دستورالعمل تامين ارز 
واحدهاي صنعتي، فعاليت هاي ستاد تسهيل در رفع موانع 
توليد به منظور رصد و پايش واحدهاي صنعتي وشناسايي 
واحدهاي بحراني و مشكل دار با مشاركت و همكاري بخش 
خصوصي، كاهش پرداخت 35 درصد اضافه براي باز كردن 
ال. س��ي )اعتبار اسنادي( براي تعهدات ارزي و در مقابل 
خريد اعتباري محصوالت از سوي مشتريان، تخصيص 
خط س��بز گمركي به منظور آسان تر شدن شرايط براي 
واحدهاي ويژه مش��كل دار، اختصاص 40 هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت ريالي به بخش صنع��ت و همچنين 
بررسي 600 محدوده در 15 استان جديد در طرح احيا، 
فعال سازي و توس��عه معادن كوچك مقياس طي سال 

جديد« اشاره كرد. 

   برنامه هاي عملياتي براي تقويت توليد
با نام گذاري سال جاري به »س��ال رونق توليد« از سوي 
رهب��ر معظم انق��الب، وزير صنعت، مع��دن وتجارت 7 
اولويت مهم براي تقويت و رون��ق بنگاه هاي توليدي در 
س��ال 98 در دس��تور اين وزارتخانه قرار داد. »تمركز بر 
رونق توليد، نگاه ويژه به معادن، توجه به صنايع هاي تك 
و دانش بنيان، توسعه همكاري هاي بين المللي با رويكرد 
ديپلماسي اقتصادي، توسعه صادرات، رفع موانع توليد و 
توجه به مسووليت هاي اجتماعي صنعت و برنامه  ريزي 
ارتقاي جايگاه اين وزارتخانه« برخي از محورهايي است 
كه در سال پيش رو، در صدر برنامه هاي اين وزارتخانه قرار 
خواهد گرفت. اما واضح اس��ت كه سال 97 مجموعه اي 
از عوام��ل و چالش ها از جمله تغييرات ن��رخ ارز تا خروج 
امريكا از برجام و تغيير در حوزه سياس��ت خارجي، تاثير 
مس��تقيمي بر روند توليد و بنگاه ها گذاش��ت. اما وزارت 
صنعت در تالش اس��ت ت��ا با مديريت درس��ت اهداف و 

اولويت بن��دي، صنعت و توليد را بر مدار رونق قرار دهد و 
پروژه هاي نيمه تمام تعريف ش��ده در سال 97 را به اتمام 
برساند. در همين رابطه معاون امور صنايع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از تعريف 99 پروژه در يكي از شركت هاي 
بزرگ خودروسازي خبر مي دهد كه در سال 98 به نتيجه 
خواهند رسيد. فرش��اد مقيمي معتقد است كه با تحقق 
اين هدف، 10 درص��د ارزبري در توليد خودروها كاهش 
خواهد يافت. از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه اين است تا 
با »افزايش تعرفه ها«، واردات قطعات منفصله خودرويي 
به كش��ور كاهش يابد ت��ا تجار و واحده��اي توليدي در 
جاهايي كه توان توليد داخل وجود دارد، سوق داده شوند.  
فرشاد مقيمي همچنين در گفت وگوي خود با ايرنا، عنوان 
كرده كه در اين زمينه مكاتبه اي با وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، دستگاه ها و سازمان ها انجام شده تا هركجا كه 
امكان داخلي سازي توليدات وجود داشته باشد، حتي با 
وجود افزايش هزينه ها به عنوان شرايط عمومي پيمان ها 
لحاظ شود. به گفته او، استمرار اين سياست به مديريت 
ارز، اشتغالزايي و ارزش آفريني بيشتر خواهد انجاميد. از 
ديگر اقداماتي كه در بحث ساخت داخل محصوالت دستور 
كار متوليان صنعتي قرار گرفته، راه اندازي مركزي است 
تا هر فردي در هر جاي كش��ور كه امكان داخلي سازي يا 
ساخت محصولي را دارد اظهار كند؛ همچنين از ظرفيت 
تشكل ها و انجمن ها براي راستي آزمايي و اهليت فعاليت 
توليدكنندگان استفاده مي ش��ود. بنابر توضيحاتي كه 
مقيمي ارايه كرده؛ توليدكنندگاني كه به اين سامانه وارد 
ش��وند، در آينده نزديك براي ثبت سفارش كاالها و مواد 
مورد ني��از خود نيازي به تايي��د وزارت صنعت نخواهند 
داشت، همچنين اگر ظرفيت محصولي خاص در كشور 
موجود باشد، سعي مي ش��ود از ظرفيت توليدكنندگان 
آن در جاي ديگر استفاده شود. البته از اهداف وزارتخانه 
در اين زمينه، سرمايه گذاري 10 ميليارد دالري است.  از 
ديگر اقداماتي كه قرار اس��ت در سال 98 به كمك توليد 
بيايد مي توان به »تامين ارز واحدهاي صنعتي« اشاره كرد. 
براساس توافق وزارت صنعت با بانك مركزي، مقرر شده تا 
در سال 98 شرايط به گونه اي تسهيل شود كه واحدهاي 
صادراتي بتوانند بخش��ي از ارز حاصل از صادراتش��ان را 
صرف تامين مواد اوليه مورد نياز ك��رده و باقي مانده آن 
را به س��امانه نيما تزريق كنند. البته اين موضوع در حال 
تبديل شدن به دستور العمل است. البته به گفته معاون 
وزير صنعت، واردات شامل »مواد اوليه تجهيزات، ماشين 
آالت و قطعاتي« مي ش��ود كه در داخل كشور مشابه آن 
وجود نداشته باش��ند. »فعاليت هاي س��تاد تسهيل در 
رفع موانع توليد« از ديگر ابزارهايي اس��ت كه براي رصد 
و پايش واحدهاي صنعتي وشناسايي واحدهاي بحراني 
و مشكل دار با مش��اركت و همكاري بخش خصوصي در 
دستور جدي دست اندركاران صنعتي كشور قرار خواهد 
گرفت. به گفته مقيمي، ذيل س��تاد تسهيل، همچنين 
كميته تامين مواد اوليه ب��راي واحدهاي صنعتي پيش 
بيني و به استان ها ابالغ شده تا به برنامه ريزي بپردازند. از 
سوي ديگر، كميته مشتركي با گمرك نيز ايجاد شده كه 
در آن مسائل و مشكالت واحدهاي صنعتي با گمرك رصد 
و شناسايي شده و در جلسات مسووالن وزارتخانه و گمرك 
مطرح و حل و فصل شود. مقيمي همچنين از تخصيص 
خط س��بز گمركي به منظور آسان تر شدن شرايط براي 

واحدهاي ويژه مشكل دار خبر داده است.
در اين مي��ان، اما يكي از نيازهاي اصلي صنايع بحراني را 
مي توان تامين سرمايه در گردش دانست؛ بطوريكه خريد 
نقدي و از دس��ت رفتن مزاياي خريد تعهدي، پرداخت 
35 درصد اضافه براي باز كردن ال. سي )اعتبار اسنادي( 

براي تعهدات ارزي و در مقابل خريد اعتباري محصوالت 
از سوي مشتريان، سبب شده تا واحدها با مشكل تامين 
سرمايه در گردش مواجه باشند. اما حال به گفته مقيمي، 
با برگزاري جلساتي با مسووالن بانك مركزي، مقرر شده 
رقم 35 درصد ياد شده كاهش يابد، همچنين مديريت 
واردات از بازرگانان به سمت واحدهاي توليدي در دستور 
كار قرار گرفته تا از اينكه ارز مربوطه صرف واردات مواد اوليه 

مي شود، اطمينان حاصل شود. 
از آن سو، براساس آنچه وزارت صنعت، اعالم كرده، تا پايان 
دي ماه سال گذشته، 160 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي به واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت و مقرر شد 
تا مبلغ 40 هزار ميليارد تومان ديگر تسهيالت ريالي به 
بخش صنعت اختصاص ياب��د. البته اولويت وزارتخانه بر 
»هدايت سرمايه در گردش، كمك هاي فني و اقتصادي، 
اعتبارات نوس��ازي و وجوه اداره ش��ده به سمت تقويت 
داخلي سازي، راه اندازي مجدد واحدهاي راكد و همچنين 
يافتن بازارهاي جديد براي بازگشت به چرخه اقتصادي 
نيازمند كمك هاي كوچك هستند«، قرار دارد.  در همين 
رابطه، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران، با بيان اينكه بيش��ترين نياز اين بنگاه ها، 
جذب منابع مالي و نقدينگي است؛ بنابراين، اين هدف تا 
جذب 40 هزار ميليارد تومان منابع مالي براي واحد هاي 
كوچك و متوس��ط ادامه خواهد يافت ت��ا بتوان با تزريق 
مناسب نقدينگي، به افزايش بهره وري اين واحد ها كمك 
كرد. محس��ن صالحي نيا، همچنين به تشريح سه محور 
اساسي براي تقويت بنگاه جوان در سال 1398پرداخت.

 يكي از محورهاي تعيين شده براي نقشه راه اين سازمان، 
توسعه زيرس��اخت هاي واحد هاي توليدي است تا با در 
اختيار گذاش��تن امكاناتي نظير آب، برق، راه و ... بتوانيم 
ظرفيت هاي توليدي را براي بهره وري بهتر آماده كنيم. 
موضوع دوم، تمركز بر مسائل اشتغالزايي در قالب حمايت از 
بنگاه ها، زنجيره تأمين كاال و گشايش هاي صادراتي است تا 
با رفع مشكالت، فضاي خوبي براي كسب و كار ايجاد شود. 
سومين موضوع، تأمين منابع مناسب در قالب تسهيالت 

س��رمايه در گردش، كمك به نوسازي و بازسازي است تا 
با تأمين منابع، واحدهاي صنعتي به بهره برداري برسند.

   مذاكره با نهادهاي تصميم ساز 
اما از س��وي ديگر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، با 
بيان اينكه رونق توليد ثمره نهايي ساختار رونق ساز است، 
تاكيد كرد كه راه برون رفت از تمام مشكالت كنوني، توجه 
به توليد است. س��عيد زرندي اما بر اين باور است كه اگر 
بخواهيم مشكل تورم، ارزش پول ملي، ايجاد اشتغال و... را 
در كشور حل كنيم، بايد رونق توليد اتفاق بيافتد. از اين رو، 
بايد تغيير ذهنيت بايد در همه دستگاه ها در موضوع توليد 

بايد روي دهد و توليد به عنوان اولويت اصلي قرار گيرد. 
 او تدوين سياس��ت هاي مالياتي، بيم��ه اي، ارزي و پولي 
بدون در نظر گرفت��ن مهم ترين موضوع آن يعني توليد، 
را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نمي ش��ود اقتصاد كالن و 
سياس��ت هاي ارزي و پولي و مالياتي كشور يك مسير را 
برود و بعد بخواهيم توليد رونق پيدا كند. بر همين اساس، 
يك��ي از جهت گيري هاي اين وزارتخانه در س��ال جديد 
مذاكره با دستگاه هاي فرا بخش��ي مثل »بانك مركزي 
وزارت اقتصاد دارايي و نهادهاي تصميم س��از« است. او، 
مسدود شدن حساب هاي بانكي شركت فوالد خوزستان 
از سوي س��ازمان مالياتي را نيز مورد اش��اره قرار داد كه 
مش��كالتي را براي اين واحد صنعتي صادرات گرا ايجاد 
كرده است. زرندي، همچنين با بيان اينكه پارامترهاي در 
توليد هست كه خيلي مشهود نيست اما همين پارامترها 
بر توليد موثر است، گفت: توليد خروجي اين پارامترها و 
سيستم ها است كه همه آن در اختيار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيس��ت. از اين رو، به گفته او، توليد بايد در همه 
اركان تبديل به اولويت شود؛ نمي شود تزريق نقدينگي 
در كشور در آن توليد اولويت اول نباشد و بعد انتظار رونق 
توليد داش��ت. زرندي در بخش ديگري از سخنان خود، 
سهم توليد از تسهيالت بانكي را حدود ۲8 درصد عنوان 
كرد. اين در حالي كه فعاالن صنعت خواهان افزايش اين 
سهم به 40 درصد هستند. اين مقام مسوول در وزارتخانه 

همچنين، شفافيت را يكي از محورهاي مهمي دانست كه 
بايد به آن توجه ويژه كرد؛ چراكه سيستم هاي اطالعاتي 
شفاف جلوي رانت هاي نهفته را مي گيرد. از اين رو، بنابه 
گفت او، شفافيت در همه مجوزها و سامانه ها و سيستم ها 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ ش��ده و در سال 

جديد نيز پيگيري مي شود.

   برنامه احياي معادن كوچك در سال 98 
اما در بخش معدن هم اقداماتي در دستور كار متوليان اين 
بخش براي احيا معادن كوچك قرار گرفته است. بطوريكه 
رييس هيات عامل ايميدرو، از بررسي 15 استان جديد در 
طرح احيا، فعال س��ازي و توسعه معادن كوچك مقياس 
طي سال 98 خبر داد. بنابه توضيحات خداداد غريب پور، 
طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس در 
ايميدرو با هدف تامين مواد اوليه صنايع معدني، توسعه 
مناطق محروم و ايجاد اشتغال در سال 97 آغاز و در 5 استان 
كشور اجرايي شد، كه بررسي هاي صورت گرفته از معادن 
اين استان نتايج مثبتي را نشان مي دهد. بر همين اساس، 
در سال آينده، بررسي 600 محدوده معدني )در 15 استان( 
هدف گذاري شده كه اقدامات اجرايي آن براي حداقل 100 
معدن در دستور كار است. همچنين به گفته او، »گسترش 
دامنه پوشش طرح در معادن غير فلزي در كنار معادن فلزي 
بر مبناي مزيت هاي نسبي، اولويت استاني و منطقه اي« 
و »معرفي بسته هاي سرمايه گذاري در سطوح مختلف« از 
ديگر برنامه هاي احيا معادن در سال 98 است. همچنين 
»حمايت از شكل گيري صندوق هاي جسورانه و خطر پذير 
به منظور عرضه فرصت هاي سرمايه گذاري معادن كوچك 
در فرابورس« و نيز »حمايت و توس��عه استارت آپ هاي 
معدني و فرآيندهاي دانش بنيان« از ديگر برنامه هاي سال 
آتي است. به گفته غريب پور، طرح احيا، فعال سازي و توسعه 
معادن كوچك مقياس، فرصت هاي مناسبي را براي معرفي 
سرمايه گذاري هاي مرتبط با بخش معدن و شفاف سازي و 
ساده سازي فرآيند هاي حضور و مشاركت در جامعه معدني 

كشور ايجاد خواهد كرد.

دبير اجرايي توليدكنندگان انجمن كاشي و سراميك مطرح كرد
بازارهاي صادراتي خود را از دست داديم

دبير اجرايي توليدكنندگان انجمن كاشي و سراميك گفت: 
آنچه براي س��يمان در حال اتفاق افتادن اس��ت، براي اين 
صنعت هم دارد تكرار مي شود. ما بارها اعالم كرديم كه اكنون 
ظرفيت ما 700 ميليون متر مربع است. در حالي كه براي 50 
درصد اين رقم فقط بازار داريم. حتي به وزارت صنعت نامه 
نوشتيم كه تعدد توليدكنندگان و محدوديت در صادرات به 
داليل شرايط سياسي باعث شده كه واحدها تعطيل شوند 
اما بازهم مي بينيم كه دارند مجوز مي دهند. بهنام عزيز زاده 
در گفت وگو با ايلنا در خصوص وضعيت فعاالن اين حوزه 
در سال 97 گفت: با وجود اينكه توليدات ما صادرات محور 

اس��ت، انتظار همگان اين بود كه وضعيت خوبي داش��ته 
باشيم اما سال گذشته سال بسيار سختي براي ما بود. تعدد 
بخشنامه هاي بانك مركزي، توليدكنندگان و صادركنندگان 
را سردرگم كرد. متاسفانه هنگام صدور اين بخشنامه ها هيچ 
نگاه كارشناسي وجود نداشت و آنقدر اين بالتكليفي ادامه 
داشت كه صادركنندگان تصميم گرفتند هيچ كاري انجام 
ندهند و براي مدتي از بازار دور شوند و عمال كار را در اختيار 
دالل ها قرار دادند. او ادامه داد: از طرف ديگر اين غيبت باعث 
شد كه ما بازار خود را به خصوص در كشورهاي همسايه از 
دس��ت بدهيم. بانك مركزي زماني به پيمان سپاري ارزي 

تاكيد داشت كه 90 درصد صادرات ما به عراق و افغانستان 
به صورت ريالي بود ولي از ما دالر و يورو مي خواستند. دبير 
اجرايي توليدكنندگان انجمن كاشي و سراميك گفت: ما به 
لحاظ كّمي در سال 97 افزايش صادرات داشتيم اما به لحاظ 
كيفي در هر متر مربع، كاهش شديد قيمت را تجربه كرديم. 
اين در حالي اس��ت كه مواد اوليه ما همچون جوهر چاپ و 
گلوله هاي سراميكي به شدت افزايش پيدا كرده بود. بطور 
كلي در اين سال به جاي كه ما به فكر توليد باشيم بيشتر به 
فكر تامين مواد اوليه، مشكالت كارگري و نحوه پيمان سپاري 
ارزي بوديم. او افزود: محدوديت در نقل و انتقاالت بانكي باعث 

شده بود كه نتوانيم مانند قبل به راحتي صادرات كنيم. اما 
با وجود همه اين مشكالت به جاي افزايش قيمت، كاهش 
قيمت داشتيم بطوري كه در سال 96 هر متر را چهار دالر 
صادر مي كرديم اما امس��ال دو دالر صادرات انجام داديم! 
دبير اجرايي توليدكنندگان انجمن كاشي و سراميك تاكيد 
كرد: آنچه براي سيمان در حال اتفاق افتادن است، براي اين 
صنعت هم دارد تكرار مي شود. ما بارها اعالم كرديم كه اكنون 
ظرفيت ما 700 ميليون متر مربع است. در حالي كه براي 50 
درصد اين رقم فقط بازار داريم. حتي به وزارت صنعت نامه 
نوشتيم كه تعدد توليدكنندگان و محدوديت در صادرات به 

داليل شرايط سياسي باعث شده كه واحدها تعطيل شوند 
اما بازهم ديديم كه هفته گذشته دو واحد جديد در يزد افتتاح 
شده و به زودي دو واحد بزرگ نيز در سيستان و بلوچستان 
افتتاح خواهد شد. او اظهار كرد: ما از زمان رياست محمود 
بهمني در بانك مركزي تا به امروز نامه نوشتيم به افرادي 
كه مي خواهند كارخانه توليد كاشي و سراميك بزنند وام 
ندهند؛ زيرا بازاري براي فروش محصوالت نيست و حتي به 
صورت علمي و با عدد و رقم ثابت كرديم كه امكان بازگشت 
سرمايه در اين واحدها صفر است و اكنون توليد ما سه برابر 

مصرف داخلي است .
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قطعي موقت سامانه هوشمند 
ثبت نام كارت بازرگاني

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
از قطعي سامانه ثبت نام كارت بازرگاني تا اطالع 
ثانوي خبر داد. س��امانه هوشمند ثبت نام كارت 
بازرگاني و گواهي مبدا به دليل اشكال فني بطور 
موقت قادر به ارايه خدمات نيس��ت. به گزارش 
روابط عمومي ات��اق بازرگاني ته��ران به نقل از 
مديريت واحد عضويت، كارت بازرگاني و گواهي 
مبدا اين سامانه سراسري )به آدرس cscs.ir( به 
دليل بروز مشكل فني تا اطالع ثانوي قطع خواهد 
بود. بنا بر اطالعات رسيده از اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران تا زمان رفع كامل نقص 
موجود، امكان برقراري ارتباط با اين سامانه وجود 
ندارد و در نتيجه حضور و مراجعه اعضاي محترم 

به اتاق تهران بي نتيجه خواهد بود. 

شهرك هاي صنعتي 
ايمن سازي شود

 ايرنا| وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم 
اينكه واحدهاي صنعتي، معدني و اصناف خسارت 
ديده از سيل مورد حمايت قرار مي گيرند، گفت: 
نقاط حادثه خيز شهرك هاي صنعتي بايد شناسايي 
و ايمن سازي ش��ود. رضا رحماني با اشاره به وقوع 
س��يل در برخي از استان هاي كشور، افزود: خارج 
شدن از اين مش��كل نيازمند يك تالش همگاني 
است. رحماني خاطرنشان كرد: همه سازمان ها و 
بخش هاي وزارت صنعت از آغاز اين مشكل، براي 
كمك به سيل زدگان، فعاليت مجدد شهرك هاي 
صنعتي و واحدهاي توليدي تالش كردند و تا پايان 

اين بحران هم آنها را حمايت مي كنند.

صادرات چاي هند به ايران 
دو برابر شد

ايسنا|صادرات چاي هند به ايران در ماه هاي ژانويه 
و فوريه افزايش قابل توجهي پيدا كرد. آمار كميسيون 
چاي هند نشان داد صادرات چاي اين كشور در ژانويه و 
فوريه حدود هفت درصد افت كرد و به 41.60 ميليون 
كيلوگرم در مقايسه با 44.7۲ ميليون كيلوگرم در 
مدت مش��ابه سال ۲017 رس��يد با اين حال ارزش 
صادرات چاي در همين مدت حدود 9 درصد رش��د 
داش��ت. صادرات چاي هند به ايران از 5.13 ميليون 
كيلوگ��رم در ژانويه و فوريه س��ال ۲017 به 11.37 
ميليون كيلوگرم در ژانويه و فوريه سال ۲019 افزايش 
يافت. بر اساس گزارش بيزنس استاندارد، صادرات 
چاي هند به پاكستان و چين در همين مدت، اندكي 
كاهش يافت و صادرات به آلمان، انگليس و كشورهاي 

مشترك المنافع از نظر حجمي كاهش داشت.

آزادسازي 2 پهنه اكتشافي
در 2 استان

شاتا| مديركل دفتر امور اكتش��اف از آزادسازي ۲ 
پهنه اكتشافي در استان هاي همدان و كرمانشاه در 
۲1 فروردين خبر داد. اسداله كشاورز با اعالم اين خبر 
گفت: اين آزادس��ازي با هدف جلوگيري از انباشت 
كلي پهنه ها در سراسر كشور، ۲1 فروردين، ساعت 
10 صبح انجام مي ش��ود. او اف��زود: با توجه به اتمام 
مطالعات اكتشافي، پهنه رزن در استان همدان و لغو 
مجوز پهنه دولوميت اسالم آباد در استان كرمانشاه به 
علت عدم ارايه گزارش مطالعات و انجام تعهدات توسط 
مجري پهنه در تاريخ ياد شده آزاد مي شود.  مديركل 
دفتر امور اكتشاف با بيان اينكه مساحت پهنه هاي ياد 
شده حدود 3 هزار و 410 كيلومترمربع بوده است، 
عنوان كرد: پهنه رزن با مساحت 810 كيلومترمربع 
در استان همدان و پهنه اسالم آباد با مساحت ۲ هزار 
و 600 كيلومترمربع در اس��تان كرمانشاه واقع شده 
و مش��ابه با روند آزادس��ازي هاي پيشين پهنه هاي 
اكتشافي مصوب، آزاد مي شود. كشاورز در پايان نكته 
مثبت اين روش را، تعدد فرآيند آزادسازي در طول 
سال دانست و گفت: به منظور جلوگيري از انباشت 
تعداد زياد پهنه ها در نوبت آزادس��ازي و حجم زياد 
متقاضيان، ۲ پهنه يادشده به صورت واحد از سامانه 
حذف و متقاضيان فعاليت در اين پهنه ها مي توانند 

اقدام به ثبت محدوده كنند.

استفاده حداكثري از 
ظرفيت ها در سال رونق  توليد

مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي استان 
تهران گفت: نامگذاري سال 98 از سوي مقام معظم 
رهبري به عنوان رونق توليد سبب مي شود تا بتوانيم 
از فرصت ها و ظرفيت ها استفاده بهتري ببريم و سال 
جاري در شهرك ها و نواحي صنعتي استان تهران، 
س��ال ويژه رونق توليد خواهد بود. به گزارش روابط 
عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران، 
صابر پرنيان در نخستين جلسه ش��وراي معاونان، 
مشاوران و مديران مستقل در سال جديد اظهار كرد: 
هرچند كه وضعيت سيل در تهران بحراني نبود اما 
همان روزي كه استاندار تهران دستور تشكيل ستاد 
مديريت بحران داد در مجموعه شهرك هاي صنعتي 
نيز اين ستاد تشكيل شد و اين ستاد به الگويي براي 
كشور شناخته شد تا جايي كه وزير صنعت، معدن و 
تجارت نيز بر تشكيل اين ستاد در شهرك هاي صنعتي 
ساير اس��تان ها نيز دس��تور داد.مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان تهران با اشاره به نامگذاري 
سال 98 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان رونق 
توليد گفت: اين نامگذاري سبب مي شود تا بتوانيم از 
فرصت ها و ظرفيت ها استفاده بهتري ببريم. بنابراين 
سال 98 در شهرك ها و نواحي صنعتي استان تهران، 
سال ويژه رونق توليد خواهد بود. مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان تهران گفت: مطالعه 
جمع آوري آثار تخريبي بجامانده از سيل و بازسازي 
آنها در كشورهاي اروپايي نيز نشان مي دهد كه امري 

زمانبر اما نتيجه بخش و بهتر از گذشته خواهد بود. 

يادداشت

دالريزه كردن و جنبش جهاني ضد آن
مهدي رضايي| 

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني|
مفهوم دالريزه كردن )دالري كردن( به وضعيتي اشاره 
دارد كه يك پول خارجي عالوه بر پول داخلي به عنوان 
وس��يله مبادله )پول( به كار رود ك��ه به اين وضعيت، 
گاهي اوقات جانشيني پول نيز گفته مي شود. دالريزه 
كردن معمواًل در كشورهاي درحال توسعه اي كه دولت 
مركزي ضعيفي دارند يا محيط اقتصادي آنها بي ثبات 
است به كار مي رود. براي مثال، كشوري كه تورم زياد و 
غيرقابل كنترلي دارد ممكن است آن كشور يا شهروندان 
آن كشور براي معامالت روزمره خود از پولي استفاده 
كنند كه بر اساس ش��واهد تاريخي از ثبات برخوردار 
بوده است )نظير دالر امريكا(؛ زيرا تورم باعث مي شود 
كه بطور پيوس��ته، قدرت خريد شهروندان آن كشور 
كاهش يابد. هميشه نمي توان گفت كه دالريزه كردن 
فقط براي دالر اتفاق مي افتد؛ مثاًل استفاده كشورهاي 
غير عضو اتحاديه يورو از يورو به جاي پول ملي، نوعي 
دالريزه كردن است. تسلط دالر در اقتصاد جهاني، منافع 
بي شماري براي امريكا در پي داشته، ولي درعين حال، 
هزينه هاي زيادي را نيز براي س��اير كشورهاي جهان 

در برداشته است. وجه عجيب اين منفعت براي امريكا 
اين است كه حفظ اين موقعيت بدون كسري تجاري و 
ساير كسري ها نظير كسري بودجه ميسر نيست. اين 
كسري ها درنهايت منجر به خلق پول بيشتر در امريكا 
ش��ده و چون دالر امريكا ارز رايج جهاني است، به هر 
صورت خلق اعتبار اجتناب ناپذير اس��ت و اين كشور 
به اجبار مي بايد اين خلق اعتبار را انجام داده و براي حفظ 
موقعيت خود، به اين كار مستمرا ادامه دهد. درنهايت 
اين كسري ها يا بايد »نكول« شوند يا تورم بسيار بااليي 
را براي امريكا به همراه داشته باشند يا اينكه هر دو اين 
اتفاق باهم رخ دهند؛ اما نهايتا تدبيري كه كش��وري 
نظير امريكا در پي مي گيرد، ص��ادرات بدهي خود به 
ساير كشورها است؛ يعني واردات محصوالت از جهان 

در قبال دادن پول ملي خود كه ارز رايج جهاني است.
جريان پولي )دالر امريكا( كه توسط امريكا خلق و براي 
تأمين مالي واردات خود به ساير كشورها انتقال مي يابد، 
در نهايت و به صورتي بايد به اين كشور برگردد؛ زيرا اين 
پول داراي ارزش است و ساير كشورها مي تواند از اين پول 
براي واردات و خريد كاالها و خدمات از امريكا استفاده 
كنند. با فرض وجود عدم تراز تجاري، يعني عدم وجود 

مازاد يا كسري تجاري در امريكا، اين كشور به اجبار بايد 
بدهي خود را پولي )Monetize( كند؛ يعني با افزايش 
ارزش پول خود و افزايش قيمت دالر در برابر ساير اسعار، 
اين تراز تجاري و نيز ساير كسري ها را برطرف يا اينكه 
بدهي خود را نكول كند. امريكا به  وسيله سياست هايي 
چون تغيير ارزش پول خود )دالر( مدام اين كسري ها 
را اصالح مي كند تا از وضعيت برتري بالمنازع خود در 
زمينه پول رايج جهاني بهره مند شود. همچنين امريكا 
با توجه به تس��لط جهاني دالر و نيز مديريت ابزارهاي 
تسهيل نقل وانتقال مالي نظير پيام رسان مالي موسوم 
به سوئيفت، بارها درصدد برآمده است تا با تحت فشار 
قرار دادن ساير كشورها از طريق سياست هاي تجاري 
مرس��وم يا تحريم هاي اقتصادي به مقاصد اقتصادي- 
سياسي خود برسد. اين مهم باعث شده تا از سال ۲008 
و در پي بحران اقتصاد جهاني كه منش��أ آن بحران در 
اقتصاد امريكا بود، برخي از كش��ورها به فكر كاهش يا 
حتي حذف كامل هژموني دالر در جهان بيفتاند. براي 
نمونه، در ماه هاي انتهايي سال ۲018، چين نيز به عنوان 
يكي از اعضاي فعال كمپين ضد دالر، قراردادهايي را در 
ارتباط با مبادالت ارزهاي ملي با كانادا و قطر امضا كرد 

و به همين دليل، كانادا به اولين مركز »يوآن« چين در 
امريكاي ش��مالي تبديل شد. ضمن اينكه تجارت بين 
اين دو كش��ور نيز دو برابر يا حتي سه برابر خواهد شد. 
سوآپ ارزي ۲00 ميليارد يوآني )حدود 30 ميليارد دالر 
امريكا( بين اين دو كش��ور نه تنها فقط در تجارت، بلكه 
در سرمايه گذاري نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
توافقنامه چين با قطر راجع به س��وآپ مستقيم ارزي 
بين دو كشور، معادل 5/7 ميليارد دالر است. همچنين 
كش��ور چين در حال آماده سازي يك قرارداد آتي نفت 
خام برحسب »يوآن چين« است كه قابل تبديل به طال 
نيز هست. ازآنجايي كه چين بزرگ ترين واردكننده نفت 
در جهان اس��ت، اين حركت مي تواند ضربه بزرگي به 
نفوذ جهاني دالر امريكا داشته باشد. تركيه نيز در سال 
۲018، به داليل اقتصادي و سياس��ي تصميم  به كنار 
گذاش��تن دالر گرفت. از جمله اين داليل، تعرفه هاي 
س��نگين واردات امريكا در مورد فوالد و آلومينيوم كه 
در مارس ۲018 اعالم ش��د و اعمال تعرفه هاي دوگانه 
علي��ه تركيه در اوايل ماه اوت همان س��ال بود. به علت 
سياست هاي تجاري امريكا عليه تركيه در سال ۲018 
كه بيشتر ريشه در مسائل سياسي داشت، پول ملي تركيه 
40 درصد از ارزش خود را در برابر دالر امريكا از دس��ت 
داد. در عين حال، تنش ها بين آنكارا و واشنگتن در مورد 
سياست امريكا در سوريه همچنان ادامه دارد؛ عالوه بر 

اين، مساله كودتاي نافرجام منسوب به فتح اهلل گولن عليه 
رجب طيب اردوغان و نيز بازداشت يك كشيش امريكايي 
توسط تركيه را بايد به عوامل اثر گذار بر تصميم تركيه 
اضافه كرد.  تركيه در دوم سپتامبر سال ۲018 اعالم كرد 
كه تجارت بدون دالر را با كشورهاي ديگر دنبال خواهد 
كرد و تأكيد ك��رد كه »انحصار دالر« بايد پايان يابد. در 
7 سپتامبر همان سال، روساي جمهور روسيه، تركيه و 
ايران در مورد احتمال جايگزيني دالر امريكا با ارزهاي 
ملي در معامالت تجاري در طول اجالس سران خود در 

تهران بحث و گفت وگو كردند.
در همين راستا، ايران نيز سعي دارد تا پول امريكا را 
كنار گذاشته و تمام پرداخت هاي بين المللي خود را به 
يورو انجام دهد. ايران براي حذف دالر در تجارت خود، 
سعي دارد تا قراردادهاي سوآپ ارزي را با چند كشور 
هدف امضا كند. از آنجا كه چين و تركيه نگرش مثبتي 
به دالر امريكا ندارند و در ضمن اين دو كشور از شركاي 
مهم ايران محسوب مي شوند و به اضافه آنكه چين از 
شركاي مهم بسياري از كش��ورهاي دنيا نيز هست، 
ايران مي تواند از طريق اين كشورها، تحريم هاي امريكا 
را كنار بگذارد. براي اين كار، تحكيم پيمان پولي با اين 
كش��ورها، ايران را قادر مي سازد تا از معضل هژموني 
دالر امريكا كه ابزار اصل��ي اعمال تحريم هاي امريكا 

عليه كشور ايران است، خالصي يابد.



15 جهان

آژانسبينالملليانرژياتميازرياضتضمينميخواهد

چرا طرح هاي هسته اي عربستان خطرناك است؟
گروه جهان|

 آژانس بين المللي انرژي اتمي از رياض خواس��ته، در 
رابطه با مواد هس��ته اي اختصاص يافته به نخستين 
رآكتور هسته اي عربستان سعودي كه قرار است تا پايان 
سال افتتاح شود، تضمين هايي بدهد. فايننشال تايمز 
نيز در گزارش��ي از خطرات هسته اي شدن اين كشور 

شده است. 
به گزارش گاردين، يوكيو آمانو، مدير آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تاكيد كرده آژانس از عربس��تان خواسته 
درباره مواد هسته اي اختصاص داده شده به نخستين 
رآكتور هسته اي اين كش��ور كه احتماال تا پايان سال 
جاري ميالدي افتتاح خواهد شد، تضمين هايي بدهد. 
تصاوير ماهواره اي كه به تازگي گرفته ش��ده اند، طرح 
در دس��ت اجرا در اطراف رياض را نشان مي دهند، در 
حالي كه اين امر در واش��نگتن جنجال بسياري به پا 
كرده است و دموكرات ها از شتاب زدگي دونالد ترامپ، 
رييس جمه��وري امريكا براي موافق��ت با طرح هاي 

هسته اي با عربستان غني از نفت صحبت مي كنند. 
يوكيو آمانو تاكيد كرده: »طرح تاسيس رآكتور محرمانه 
نيست و عربستان آن را به آژانس اطالع داده و از سال 
۲۰۱۴ اين طرح را ترسيم كرده است. با اين حال آژانس 
رياض را به امض��اي ضمانتنامه هايي جامع براي عدم 
استفاده تسليحاتي از مواد هسته اي تشويق مي كند. 
ما به عربستان پيشنهاد لغو اين طرح و جايگزيني آن 
با تضمين هاي جامع را داديم، آنها نه مخالفت كردند و 
نه موافقت و در حال بررسي اين مساله هستند و ما هم 
منتظر پاسخ آنها هستيم. در شرايط حاضر عربستان 
اين مواد را در اختيار ندارد پس نقضي صورت نگرفته 
است. عربستان احتماال تا پايان سال جاري ميالدي مواد 

هسته اي را وارد مي كند.« 
اين در حالي است كه وزير خارجه امريكا در گفت وگو 
با شبكه سي بي اس در پاسخ به واكنش هاي اعتراضي 
گفته واشنگتن هرگز به عربستان اجازه نخواهد داد كه 
تبديل به يك قدرت هسته اي شود كه امريكا و اسراييل 
را تهديد كند. مايك پمپئو زماني كه مجري از او درباره 

مشاهده نخستين تصاوير تاسيسات هسته اي عربستان 
و اينكه اين كشور در آستانه تكميل كردن رآكتور اتمي 
خود بوده و اينكه آيا امريكا به عربستان اجازه خواهد داد 
تبديل به قدرت هسته اي شود، سوال كرد، گفت: »در دو 
سال گذشته كه دولت دونالد ترامپ بر سر كار بوده ما از 
نزديك با عربستان روي اين مساله همكاري داشته ايم. 
نمي توانم به شما بگويم مذاكرات به كجا رسيده است 
زيرا همچنان ادامه دارد. اما هرگز اجازه نخواهيم داد اين 
اتفاق بيفتد. ما هرگز اجازه رخ دادن چنين اتفاقي را در 
هيچ جاي جهان نخواهيم داد. رييس جمهوري تهديد 

اشاعه و گسترش قدرت هسته اي را مي داند و به خوبي 
آن را درك مي كند. ما هرگز چكي به مبلغ ۱۵۰ميليارد 
دالر براي سعودي ها نخواهيم كشيد و به آنها قدرتي 
كه به واسطه تسليحات اتمي تهديدي عليه اسراييل و 

امريكا باشد، نمي دهيم.«
گاردين در گزارش��ي با اس��تناد به تصاوير ماهواره اي 
اعالم كرده نخس��تين رآكتور اتمي عربستان تا چند 
ماه ديگر آماده خواهد ش��د و افزوده كه هنوز نشانه اي 
از آمادگي عربستان براي رعايت موازين حفاظتي كه 
مانع از س��اخت بمب اتمي مي شود، در دست نيست. 

گفته ش��ده، نخس��تين رآكتور تحقيقات هسته اي 
عربستان در ش��هرك علم و فناوري ملك عبدالعزيز 
در نزديكي رياض قرار دارد. رابرت كلي مدير پيش��ين 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، به گاردين گفته اين يك 
رآكتور كوچك تحقيقاتي ۳۰ كيلوواتي است و بزودي 

تكميل خواهد شد. 
نش��ريه فايننشال تايمز در گزارش��ي با اشاره به خطر 
هسته اي شدن عربس��تان سعودي نوشته: در شرايط 
عادي اگر كشوري تصميم بگيرد كه براي بهبود بهره وري 
منابع انرژي در فناوري هاي جديد سرمايه گذاري كند 

چندان جلب توجه نمي كند اما عربستان سعودي يك 
كشور عادي نيست.  فناوري انتخاب شده يعني انرژي 
هسته اي )مس��المت آميز( و اس��تراتژي هاي محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان سعودي در سياست داخلي 
و خارجي، باعث ش��ده كه تالش رياض براي استفاده 
از انرژي هس��ته اي به مساله اي جنجالي تبديل شود. 
طرح عربستان س��عودي براي استفاده از انرژي اتمي 
چيز جديدي نيس��ت. هشت سال پيش اعالم شد كه 
اين كش��ور قصد دارد ظرف مدت ۲۰ سال ۱6 راكتور 
هسته اي بسازد. با كشورهاي مختلفي براي ساختن 
اين راكتورها مذاكره شد، از كره جنوبي و روسيه گرفته تا 
چين، فرانسه و اياالت متحده. سرمايه گذاري هسته اي و 
در بخش انرژي هاي تجديدپذير توجيه اقتصادي قابل 
قبولي دارد اما آنچه كه اين فرايند را پيچيده مي كند 
سياس��ت و نگراني از اين اس��ت كه از انرژي هسته اي 
براي توليد احتمالي بمب هس��ته اي استفاده شود. از 
آنجايي كه قابليت و تخصص هاي الزم براي توس��عه 
برنامه هسته اي سال ها زمان مي برد، تمايل به استفاده 
از طرح هاي مس��المت آميز هسته اي چندان عجيب 
نيست اما برخي نگران هستند كه رياض تصميم بگيرد 
ت��ا در اوج اختالفاتش با كش��ورهاي منطقه به خريد 
تسليحات هسته اي روي بياورد، مثال از پاكستان كه 
يكي از متحدان نزديك رياض به شمار مي رود. خطر 
رقابت تس��ليحاتي نيز در منطقه تهديدي اس��ت كه 
اياالت متحده كامال از آن آگاه اس��ت. اخيرا دو سناتور 
ارشد امريكايي ضمن مخالفت با ايده فروش تكنولوژي 
هسته اي از سوي امريكا به عربستان سعودي، از اينكه 
چنين مذاكرات حساسي ميان دولت ترامپ و عربستان 
بدون نظارت نمايندگان كنگره در جريان است به شدت 
انتقاد كردند. اين سناتورها تاكيد كرده اند كه اجرايي 
شدن هرگونه توافقي در اين باره نيازمند تاييد كنگره 
است.  در گزارش ۲۵ صفحه اي االيجا كامينگز، رييس 
كميسيون نظارت مجلس نمايندگان امريكا هشدار 
داده شده كه انتقال اين فناوري  مي تواند به اشاعه سالح  

هسته اي و بي ثباتي در خاورميانه منجر شود. 

شورایامنيتوگروه۷توقفدرگيریهاراخواستارشدند

ليبي در آستانه جنگ داخلي
گروه جهان|

 با افزايش نگرانی از شعله ور شدن آتش جنگ داخلی در 
ليبی، شورای امنيت سازمان ملل متحد در يک نشست 
فوق العاده خواستار توقف عمليات نيروهای وفادار به 
خليفه حفتر حاکم شرق ليبی، برای تصرف طرابلس 
شد. اين نشست به دعوت آلمان برگزار شد که از ابتدای 

هفته برای يک ماه رياست اين شورا را بر عهده دارد.
به گزارش دويچه وله، اعضای شورای امنيت در نشست 
فوق العاده خود بر سر صدور يک قطعنامه درباره ليبی به 
توافق نرسيدند و تنها به صدور بيانيه ای اکتفا کرده اند. 
به گفته کريستف هويسگن س��فير آلمان در سازمان 
ملل، در اين بيانيه از نيروهای تحت فرمان ژنرال حفتر 
و تمام گروه های مسلح در سراسر ليبی خواسته شده 

عمليات نظامی خود را متوقف کنند.
کريس��تف هويس��گن پس از اين نشس��ت در جمع 
خبرنگاران گفته اعضای ش��ورای امنيت نس��بت به 
تح��رکات نظام��ی در نزديکی طرابلس عميق��ا ابراز 
نگرانی کرده اند و معتقدند ادامه اين روند ثبات ليبی و 
چشم انداز يافتن يک راه حل جامع سياسی برای پايان 

دادن به بحران در اين کشور را به خطر می اندازد.
دولت »وفاق ملی« به رياست فائز السراج که در طرابلس 
مستقر است از سوی جامعه جهانی به رسميت شناخته 
می شود. در مقابل ش��به نظاميان »ارتش ملی ليبی« 

به فرماندهی ژنرال خليفه حفتر که بر شرق و مناطق 
وسيعی از ليبی تس��لط دارند از چهارشنبه پيش روی 
به س��وی پايتخت را آغاز ک��رده و تا نزديکی طرابلس 

رسيده اند.
اين در حالي اس��ت كه حدود يک هفته پيش شورای 
امنيت از روند گفت وگوهای سياسی ميان گروه های 
مختل��ف در ليبی اس��تقبال ک��رده بود. ب��ر پايه اين 
گفت وگوها قرار بود گروه ه��ای متخاصم در ليبی به 
ميانجيگری سازمان ملل ميانه آوريل در يک کنفرانس 
ملی گ��رد هم آيند. جاناتان آل��ن، نماينده بريتانيا در 
شورای امنيت، پيش از برگزاری نشست فوق العاده اين 
شورا گفته در برنامه برگزاری کنفرانس ملی تغييری 
ايجاد نشده است. او می گويد آشكارا از نيروهای ارتش 
ملی خواس��ته شده به مواضع قبلی خود عقب نشينی 
کنند و به پای ميز مذاکرات بروند، زيرا برای بحران ليبی 

يک راه حل نظامی وجود ندارد.
پيش از نشس��ت فوق العاده ش��ورای امنيت، آنتونيو 
گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد، برای ميانجيگری 
ميان طرف های درگير به ليبی سفر کرد. او در اين سفر 
با مقامات ارشد دولت وفاق ملی در طرابلس و با ژنرال 

خليفه حفتر در بنغازی گفت وگو کرده است.
تاکنون درب��اره جزئيات مذاک��رات گونرش در ليبی 
گزارش��ی منتشر نشده اما ش��واهد نشان می دهد که 

تالش های او ب��ا موفقيت زيادی همراه نبوده اس��ت. 
س��خنگوی دبيرکل س��ازمان ملل می گويد گوترش 
پس از اين مذاکرات در حالی که عميقا از اوضاع ليبی 
نگران بود اين کشور را به مقصد اردن ترک کرده است. 
گفته ش��ده، خليفه حفتر در ديدار با دبير کل سازمان 
ملل متحد تاکيد کرده عمليات نيروهای تحت امر او تا 

»شکست تروريسم« ادامه خواهد يافت. 
وزير خارجه روس��يه نيز بر موضع کشورش مبنی بر 
حل وفصل بحران ليبی از طريق گفت وگو تأکيد کرده 
است.  سرگئی الوروف با اشاره به تحوالت اخير ليبی، 
گفته مس��كو از تالش های س��ازمان ملل و نقشه راه 
پيشنهادی فرستاده ويژه اين س��ازمان به ليبی برای 
عادی س��ازی اوضاع از طريق برگزاری انتخابات آزاد و 
تغيير قانون اساس��ی حمايت می کند. الوروف گفته: 
»شرايط کنونی ليبی در نتيجه مداخله غيرقانونی ناتو 
شکل گرفته اس��ت. اين مسأله باعث غرق شدن ليبی 
در آشوب شده و مداخله ناتو باعث شکل گيری عامل 
بی ثباتی منطقه و فراهم کردن زمينه برای گسترش 
تروريسم شده است. مس��کو و قاهره اقدامات خود در 
زمينه حل و فصل بح��ران ليبی را هماهنگ خواهند 
کرد و مأموريت ما کمک به گروه های ليبی برای کنار 
گذاشتن اختالفات خود و به دنبال آن دستيابی به يک 
توافق بر اساس صلح ملی است.« کنفرانس آشتی ملی 

ليبی قرار است که زير نظر سازمان ملل و با هدف تدوين 
نقشه راه برگزاری انتخابات، اواسط ماه ميالدی جاری 

در غدامس، واقع در جنوب غرب ليبی برگزار شود.
مطابق گزارش ها، شورشيان تحت فرمان ژنرال حفتر 
پنج ش��نبه )چهارم آوريل( و در جريان پيش روی به 
سوی پايتخت ش��هر صرمان در غرب و شهر غريان در 
جنوب غربی طرابلس را اشغال کردند. خليفه حفتر، 
۷۵ ساله خود را مخالف نيروهای افراط گرا در کشورش 
معرفی می کند. اين در حالی است که منتقدانش از او 
به عنوان معم��ر قذافی جديد ياد می کنند. ليبی پس 
از سقوط حکومت معمر قذافی در س��ال ۲۰۱۱ وارد 
بحرانی عميق و يک جنگ داخلی فرسايشی شده است. 
بخش ه��ای مختلف اين کش��ور در کنترل گروه های 

شبه نظامی گوناگون قرار دارد و دولت مرکزی که جامعه 
جهانی آن را به رسميت می شناسد تنها بر طرابلس و 

منطقه کوچکی در غرب ليبی تسلط دارد. 
به گفته تحليلگران، کش��مکش ها به ناامنی کشور و 
مناسب شدن فضای ليبی برای گروه های تندرو به ويژه 
داعش از يک سو و ناامنی شمال غربی آفريقا از سوی 
ديگر کمک می کند. اگر چه بارها دو دولت ليبی تالش 
كرده اند تا اختالفات را حل كنند اما دخالت کشورهای 
عربی صاحب نفوذ به بحران اين کشور و منطقه دامن 
 زده است تا جايي كه پس از تحوالت يک ماه گذشته، 
در سه روز اخير وضعيت منطقه به حالتی درآمده که 
كارشناسان نسبت به پيامدهای آن برای ليبی و منطقه 

به شدت هشدار داده اند.

دريچه

پيروزيحقوقيروسيه
برترامپواوكراين

گروه جهان|  نهاد حل اختالف س��ازمان تجارت 
جهاني در جريان بررس��ي ادعاهاي روس��يه عليه 
اقدامات دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا عليه 
قواعد تجارت آزاد جهاني و نيز شكايت اوكراين عليه 
سنگ اندازي مسكو در برابر تجارت خارجي به نفع 
دولت پوتين راي داد. به  گزارش يورونيوز، س��ازمان 
تجارت جهاني براي نخس��تين بار بر حق مستثني 
ك��ردن مباحث امنيت مل��ي از قواعد تج��ارت آزاد 
جهاني صحه گذاشت و تاكيد كرد توجيه امريكا براي 
افزايش تعرفه تنها زماني قابل پذيرش است كه حالت 
فوق العاده در روابط بين المللي حادث ش��ده باشد. 
نهاد حل اختالف سازمان تجارت جهاني همچنين 
تصريح كرد، حالت فوق الع��اده در روابط بين الملل 
معموال به شرايط متاثر از وقوع درگيري نظامي، تنش 
غيرعلني، بحران ش��ديد و بي ثباتي ناشي از دولت 
در حال فروپاشي اطالق مي ش��ود. بنا بر اعالم نظر 
اين نهاد بين المللي، تعرفه هاي تجاري وضع شده از 
سوي ترامپ بر فلزاتي همچون آلومينيوم و فوالد با 
طرح اين ادعا كه »امنيت اقتصادي به مثابه امنيت 
ملي است« ناقض قواعد تجارت آزاد جهاني است و 
رويكرد تجاري رييس جمهوري بيش از آنكه معطوف 
به مباحث امنيت ملي باشد متاثر از دغدغه افزايش 
حمايت از صنايع امريكايي است. ماكسيم اورشكين 
وزير اقتصاد روسيه، گفته نهاد حل اختالف سازمان 
تجارت جهاني ادعاهاي اوكراين عليه مس��كو را نيز 
بي اساس تشخيص داده است. اوكراين پس از كاهش 
شديد تجارتش با كشورهاي آسيايي و منطقه قفقاز 
در ۲۰۱6 شكايتي را عليه روسيه در سازمان تجارت 

جهاني مطرح كرده بود. 

بالتكليفيسياسيارزشپول
آرژانتينراكاهشداد

گروه جهان| پزو پول آرژانتين به دليل بالتكليفي 
سياسي و اقتصادي در مقابل دالر امريكا ۱.۳۲ درصد 
كاه��ش ارزش پيدا كرد و تقريبا هر ۴۴ پزو در مقابل 
يك دالر معامله شد. به گزارش ايِبنا، ركود و افزايش 
تورم سرسام آور دولت رييس جمهور موريسيو ماكري 
از جمله داليل كاهش ارزش پول آرژانتين در مقابل 
دالر امريكا در ماه هاي اخير محسوب مي شود؛ ضمن 
اينكه مشكالت اقتصادي باعث از بين رفتن محبوبيت 
او در انتخابات مجدد رياست جمهور در ماه اكتبر شده 
اس��ت. او به منظور پايين آوردن كسري بودجه اوليه 
اين كشور اقدام به كاهش يارانه شركت هاي خدمات 
رفاه عمومي و به كارگيري اقدامات رياضتي كرد كه 
نارضايتي مردم را به دنبال داشت. وزارت خزانه داري 
آرژانتين هم اعالم كرده اين كشور با نياز فاينانس ۲۷.۳ 
ميليارد دالري براي سال آينده روبرو خواهد شد كه 
پيش از اين رقم ۲۵.9 ميليارد دالر برآورد شده بود؛ 
ضمن اينكه انتشار اوراق قرضه بر پايه ارز پزو در سال 
آينده ميالدي ۱۷.8 ميليارد دالر پيش بيني مي شود 
كه پيش از اي��ن ۱6.۱ميليارد دالر ب��راي آن تصور 
مي شد. مركز آمار آرژانتين نيز دو هفته پيش گزارش 
داد كه رش��د اقتصادي اين كش��ور در سال گذشته 
به منفي ۲.۵ درصد رس��يده اس��ت. در اين گزارش 
آمده، اقتصاد آرژانتين در س��ه ماهه پاياني ۲۰۱8 با 
رش��د منفي 6.۲ درصدي به كار خود خاتمه داد كه 
ضعيف ترين نرخ رشد اين كشور از سال ۲۰۰9 تاكنون 
محسوب مي شود. بدترين عملكرد اقتصادي آرژانتين 
از سال ۲۰۰9 عمدتًا ناشي از كاهش توليدات سويا و 
ذرت بوده اس��ت كه يكي از مهم ترين اقالم صادراتي 

اين كشور به شمار مي رود.

سوييسحافظمنافعامريكا
درونزوئالميشود

گروه جه�ان|  امريكا و س��وييس توافق نامه اي را 
امض��اء كردند كه به موجب آن س��ويس حفاظت از 
منافع اياالت متحده را در ونزوئال بر عهده مي گيرد. 
همزمان با امضاء اين توافقنامه توس��ط وزير خارجه 
سويس و سفير امريكا در بِرن، دولت سويس با انتشار 
بيانيه اي اعالم كرد كه اجرايي شدن اين توافق نامه 
كه به منزل��ه ميانجي گري برن ميان واش��نگتن و 
كاراكاس خواهد بود، مي تواند سطح تنش هاي ميان 
دو كشور را كاهش دهد و از اين نظر، ثبات در منطقه 
امريكاي جنوبي را افزايش دهد. روابط ديپلماتيك 
امريكا و ونزوئال به دليل به رس��ميت شناختن رهبر 
مخالفان نيكالس مادورو، رييس جمهوري ونزوئال 
از حدود دو ماه پيش قطع ش��ده است. امريكا و ده ها 
كش��ور اروپايي و امريكايي ضم��ن حمايت از خوان 
گواي��دو، رهبر مخالفان آقاي م��ادورو او را به عنوان 
رييس جمهوري موقت ونزوئال به رسميت شناختند 
و از او براي برگزاري انتخابات آزاد رياست جمهوري 

حمايت كردند.
اقدامي كه خش��م مادورو و متحدانش را برانگيخت 
به طوري كه روسيه با ارسال نظاميان و جنگنده هاي 
خود به اين كشور تالش كرده تا مانع از سقوط دولت 
ونزوئال شود. در چنين شرايطي سويس تالش دارد تا 
انجام امور كنسولي متوقف شده ميان ونزوئال و امريكا 
را بر عهده بگيرد، مس��ووليتي كه همچنان در قبال 
امريكا و ايران ايفا مي كند و كمي پيشتر در مورد كوبا 
و امريكا عهده دار بود. البته با وجود امضاء اين توافق نامه 
ميان سويس و امريكا، اجرايي شدن آن منوط به اين 
اس��ت كه دولت نيكالس مادورو نيز اين كشور را به 

عنوان حافظ منافع امريكا به رسميت بشناسد.

ترامپبارديگركاهش
نرخبهرهراخواستارشد

گروه جهان| رييس جمهوري امري��كا از مقامات 
بانك مركزي اين كشور خواسته با كاهش نرخ بهره 
به افزايش رش��د اقتصادي كمك كنن��د. به گزارش 
نيويورك تايمز، دونالد ترامپ در تازه ترين تالش خود 
براي اثرگ��ذاري بر تصميمات مقامات بانك مركزي 
امريكا بار ديگر از افزاي��ش نرخ بهره در ۲۰۱8 انتقاد 
كرده و گفته: »آنها رش��د ما را پايين نگه داش��تند. 
فدرال رزرو مي تواند كارهاي بيش��تري براي كمك 
به رشد اقتصادي امريكا انجام دهد.« در شرايطي كه 
نرخ بيكاري امريكا در پايين ترين سطح خود از سال 
۱969 قرار دارد، كمرنگ شدن نتايج اليحه كاهش 
ماليات��ي و جنگ تجاري دولت ترام��پ با چيني ها، 
شركت هاي امريكايي را تحت تأثير قرار داده است و 
بيشتر پيش بيني هاي اقتصادي حاكي از كاهش رشد 
اقتصادي امريكا در س��ال جاري است. خبري كه با 
توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۲۰ خبر مثبتي براي ترامپ و دولتش محس��وب 
نمي شود. سال گذشته بانك مركزي امريكا چهار مرتبه 
نرخ به��ره را افزايش داد كه افزايش چهارم با واكنش 
منفي شديد بازارهاي بورس و ارز امريكا مواجه شد. 
به دنبال اين اتفاق ج��روم پاول رييس فدرال رزرو به 
فعاالن بازارهاي مالي اطمينان داد كه اين بانك آماده 
شنيدن نظر آنها است و هر حركت ديگري در زمينه 
نرخ بهره با توجه به وضعي��ت بازارها تعيين خواهد 
شد. فش��ار ترامپ به بانك مركزي انتقاداتي را در پي 
داشته اس��ت. رون وايدن سناتور ايالت اورگان گفته: 
»ترامپ به دنبال بر هم زدن ثبات اقتصادي بلندمدت 
امريكاس��ت و مي خواهد براي اهداف انتخاباتي اش، 

آزادي بانك مركزي را خدشه دار كند.«

صدورگذرنامهجديدبريتانيا
بدونواژگان»اتحاديهاروپا«

گروه جهان| ب��ا وجود اينكه اج��راي برگزيت به 
تعويق افتاده اس��ت، صدور گذرنامه هاي بريتانيايي 
بدون واژگان اتحاديه اروپا بر روي جلد آن آغاز شده 
است. به گزارش ديلي ميل، خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، طبق برنامه قبلي بايد ۲9 مارس اجرايي مي شد 
ام��ا فعاًل به تعويق افتاده اس��ت. با اي��ن حال صدور 
گذرنامه هاي جديد به رنگ آبي سير از ۳۰ مارس آغاز 
شده است. تصميم براي حذف واژگان اتحاديه اروپا از 
جلد گذرنامه هاي بريتانيا پيش از خروج اين كشور از 
نهاد مذكور صورت گرفته است. پيشتر قرار بود صدور 
اين گذرنامه ها از اواخر سال جاري ميالدي آغاز شود. 
سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا گفته تفاوتي ميان 
ش��هروند داراي گذرنامه اي با واژگان اتحاديه اروپا و 
ب��دون واژگان اتحاديه اروپا وجود ندارد و اين دو نوع 

گذرنامه براي هر سفري اعتبار دارد.
صدور گذرنامه هاي بريتانيايي بدون واژگان اتحاديه 
اروپا در ش��رايطي اس��ت كه ترزا مي نخس��ت وزير 
بريتانيا، در نامه اي به دونالد تاس��ك رييس شوراي 
اروپا، بطور رسمي درخواست كرده خروج كشورش 
از اتحاديه اروپا تا روز ۳۰ ژوئن به تعويق بيافتد. يك 
مقام عاليرتبه اتحاديه اروپا نيز جمعه گفته است كه 
دونالد تاسك احتماال طرح تعليق خروج بريتانيا از 
اين اتحاديه به ش��كلي منعطف و به مدت ۱۲ ماه را 
مطرح خواهد كرد. قرار است پيشنهاد تعليق انعطاف 
پذير برگزي��ت ۱۰ آوريل در اجالس اتحاديه اروپا به 
ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا، ارايه شود. در صورت 
پذيرش پيشنهاد اتحاديه اروپا از سوي لندن، بريتانيا 
مجبور به برگزاري انتخابات اروپا در ماه مه سال جاري 

ميالدي خواهد شد.
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تداوم رياست ۷۳ ساله امريكا 
بر بانك جهاني

گروه جهان| تنها نامزد مقام رياست بانك جهاني 
كه فرد مورد اعتماد و كاندي��د دونالد ترامپ بود، به 
رياست بانك جهاني برگزيده شد. به گزارش رويترز، 
ديويد مالپاس، 6۳ س��اله رأي اكثريت هيات مديره 
بانك جهاني را به دست آورد و به اين ترتيب سنت ۷۳ 
ساله رياست امريكايي بزرگ ترين بانك توسعه جهان، 
ادامه پيدا كرد.اين بانك اعالم كرده كه مالپاس، معاون 
امور بين الملل وزير خزانه داري امريكا، خدمت در پست 
جديد خود را از سه شنبه، پيش از شروع اجالس بهاره 
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، آغاز خواهد 
كرد. مالپاس كه اقتصاددان ارش��د سابق شركت بير 
استيرنز است و در كمپين انتخاباتي ۲۰۱6 ترامپ به 
او مشاوره مي داد، تنها نامزد به دست آوردن اين پست 
بود. رييس قبلي بانك جهاني، جيم يونگ كيم، كه براي 
پيوستن به يك صندوق سرمايه گذاري زيرساختي 
خصوصي، بان��ك را ترك كرده اس��ت، در انتخابات 
سال ۲۰۱۲، با دو رقيب از نيجريه و كلمبيا روبرو شده 
بود. اين بار اعضاي هيات مديره بانك جهاني گفتند 
كه با اشتياق كمي از س��وي كانديداي اقتصادهاي 
توسعه يافته مانند اروپا و ژاپن و اقتصادهاي در حال 
ظهور مانند چين و برزيل، براي به چالش كش��يدن 
كانديداي امريكايي، روبرو ش��ده اند. مالپاس گفته 
به تالش هاي بانك براي كاه��ش فقر در فقيرترين 
كشورهاي دنيا و مبارزه با تغييرات آب وهوايي پايبند 
خواهد بود و اهداف بيان ش��ده در توافق افزايش ۱۳ 
ميليارد دالري سرمايه اين بانك، در سال گذشته را 
دنبال خواهد كرد. او همچنين در ايميلي به كاركنان 
بانك جهاني به نياز براي مقابله با فقر شديد و شكوفايي 
رشد گسترده براي تك تك وام گيرندگان، تاكيد كرده و 
اقتصاد جهاني قوي تر و پايدارتري را براي همه جهانيان 
الزم دانسته است. مالپاس از زمان روي كار آمدن خود 
در خزانه داري امريكا در ۲۰۱۷، منتقد تداوم وام دهي 
به چين بوده است. او معتقد است دومين اقتصاد بزرگ 
جهان، براي دريافت چنين كمكي، خيلي ثروتمند 
است و با برنامه زيرساختي پروژه راه و كمربند اقتصادي 
خود، برخي كش��ورها را زير بار وام هاي سنگين برده 
است. اين اظهارات و نقش پررنگ مالپاس در مذاكرات 
تجاري چين و امريكا، نگراني هايي را در سرمايه گذاران 
بخش توسعه ايجاد كرده كه او ممكن است از پست 

خود در بانك، براي فشار به چين استفاده كند.

كوتاه از منطقه

تنش در شوراي همكاري 
خليج فارس ادامه دارد

عربستان، امارات، بحرين و مصر با صدور بيانيه اي، 
ش��ركت در نشس��ت »اتحاديه بين المجالس« 
در قط��ر را تحريم كرده اند؛ اقدامي كه از س��وي 
ناظران به تش��ديد تنش ها ميان اعضاي شوراي 
همكاري خليج فارس تفسير شده است. اتحاديه 
بين المجالس از نمايندگان مجالس و پارلمان هاي 
كشورهاي جهان تشكيل شده و هدف آن توسعه 
دموكراسي است. قطر تحريم نشست از سوي اين 
كشورها را خنده دار خوانده است. اجالس امسال 

ششم تا دهم آوريل در دوحه برگزار مي شود. 

پاكستان حريم هوايي اش را 
به روي هند گشود

پاكستان با كاهش تنش نظامي با دهلي بخشي 
از حريم هوايي خود را به روي خطوط هواپيمايي 
هند گش��ود. به گزارش هندوستان تايمز، بسته 
شدن حريم هوايي پاكستان باعث افزايش ۴۰ تا 
۵۰ درصد قيمت بليت خطوط هوايي هند شده 
ب��ود. تنش بين هند و پاكس��تان در دو ماه اخير 
به دنبال حمله انتحاري مرگبار در كشمير تحت 

كنترل دهلي شدت گرفته است.

 پاكسازي مين هاي داعش
در عراق 8 سال زمان مي برد

پاكسازي مين هاي بجا مانده از داعش به بيش از 
هشت سال زمان و ۲6۴ ميليون دالر اعتبار نياز 
دارد. به گزارش ايرنا، رييس بخش پاكسازي مين 
سازمان ملل در عراق با اشاره به پاكسازي حدود 
۱۷ هزار مين و انواع وسائل دست ساز انفجاري 
در ۲۰۱8، عمليات مين زدايي به ويژه در موصل را 
بسيار پيچيده، هزينه بر و خطرناك توصيف كرد. 

كاهش ديپلمات هاي امريكا 
در افغانستان 

دولت واش��نگتن در راس��تاي خروج بخشي از 
نيروهاي نظامي خود از افغانستان به دنبال كاهش 
نيروهاي ديپلماتش در اين كشور است. به گزارش 
فارن پالسي، دونالد ترامپ تصميم دارد در راستاي 
برنامه خروج امريكا و كاهش هزينه هاي اين كشور 
در جنگ ۱8 س��اله نيروهاي ديپلمات خود در 

افغانستان را كاهش دهد. 

دفاع اردوغان از خريد 
اس۴۰۰ روسي

رييس جمهوري تركيه در س��فر به مس��كو گفته 
موضوع سامانه هاي اس ۴۰۰ براي تركيه مهم است 
و روند خريد اين سامانه ها خاتمه يافته است. امريكا 
با خريد موشك هاي روسي مخالف است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، رجب اردوغان گفته: »امريكا خالف 
روسيه شرايط مناس��بي براي خريد سيستم دفاع 
موشكي پاتريوت را فراهم نكرد و تركيه نظر مثبتي 
در اين باره ندارد.« او تاكيد كرده واش��نگتن درباره 
خريد سامانه هاي روسي توسط تركيه اشتباه مي كند.
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عكسروز

چهرهروز

صعود ۷۰   درصدی گیشه سینماها
سخنگوی شورای عالی اکران با اشاره به استقبال قابل توجه مخاطبان از فیلم های اکران نوروز، از پیش بینی افزایش ۷۰ درصدی مجموع فروش 
سینماها تا پایان فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷ خبر داد. علی سرتیپی گفت: خوشبختانه سینمای ایران در سال جدید کار خود را با موفقیت 
آغاز کرد و از رشد بسیار خوبی از نظر فروش برخوردار بود. او اظهار کرد: یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در سال جدید رخ داد افزوده شدن سالن های 
سینمایی جدید در تهران و شهرهای دیگر بود و خوشبختانه مردم با توجه به اینکه سینما رفتن در حال حاضر ارزان ترین تفریح در کشور به شمار 
می رود، استقبال خوبی از فیلم ها کردند. او در مقایسه مجموع گیشه سینماها در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در 
فروردین سال ۹۷ توضیح داد: فروش گیشه فروردین ماه سال جاری می تواند نسبت به فروردین ماه سال گذشته با ۷۰ درصد رشد همراه باشد.

بازارهنر

بدرقه پيكر جمشيد مشايخي زير نم نم باران 

رقابت هادي محقق با بيلگه جيالن در جشنواره پكن

پیكر جمش��ید مش��ایخي ب��ا حضور 
مسووالن، هنرمندان و مردم در حالي 
به سوي آرامگاه ابدي بدرقه شد كه سام 
مشایخي )فرزند این هنرمند( در این 
مراسم گفت: »خیلي ها دوست دارند 
بگویند جمشید مشایخي، كمال الملك 
س��ینماي ای��ران ب��ود اما ب��ا احترام 
مي خواهم بگویم م��ا كه كمال الملك 

داشتیم، االن جمشید مشایخي سینماي ایران را 
از دست داده ایم.«

مراس��م تش��ییع پیك��ر جمش��ید مش��ایخي 
۱۷ فروردین ماه س��اعت ۹:۳۵ ب��ا حضور بهمن 
فرمان آرا، علي نصیریان، داریوش اس��دزاده، اكبر 
زنجانپور، منوچهر اسماعیلي، لیال حاتمي، ایرج راد، 
حسن پورشیرازي، پرویز پورحسیني، سید عباس 
صالحي، وزیر ارش��اد، قطب الدین صادقي، فرشته 
طائرپور، محمد ساربان، حسن فتحي، فرزانه كابلي، 
هادي مرزبان، منوچهر شاهسواري، احترام برومند، 
مهدي شفیعي، داریوش فرهنگ، جمشید گرگین، 
ع��زت اهلل رمضاني ف��ر، علي دهكردي، س��یاوش 
تهمورث، فریبا كوثري، ابوالفضل پورعرب و... زیر 
بارش نم نم باران و با حضور جمعي از هنرمندان و 
م��ردم عالقه مند با تالوت آیاتي از قرآن كریم آغاز 
شد. پیكر این هنرمند هم در همان دقایق اولیه به 
جایگاه آورده شد و خانواده اش از جمله پسرش نادر 
مشایخي )هنرمند عرصه موسیقي( در این مراسم 

حضور داشتند.
حس��ین فریدون نماینده رییس جمهور، حسین 
انتظامي سرپرس��ت س��ازمان س��ینمایي، پیروز 
حناچي ش��هردار تهران، محمدرضا جعفري جلوه 
مدیر شبكه ۲، سید مجتبي حسیني معاون هنري 
وزارت ارشاد، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایي 
فارابي، احمد مسجد جامعي، علي اصغركاراندیش، 

علي مرادخاني هم حضور داشتند.
اجراي مراس��م را برخالف پیش بیني ها كه انتظار 
مي رفت یكي از هنرمندان تئاتر و س��ینما برعهده 

بگیرد، عباس سجادي برعهده داشت.
ایرج راد، رییس هیات مدیره خانه تئاتر با اش��اره به 
اینكه دردانه اي دیگر از عالم هنرهاي نمایشي از میان 
ما رفت، گفت: چنین هنرمنداني عاشق مردم و عاشق 
كار فرهنگي و هنري بودند و جمشید مشایخي یكي 
از شایسته ترین هایي است كه همیشه همراه مردم 

بود. صحنه تئاتر ب��راي او مقدس بود و 
همیشه وقتي به صحنه مي آمد خاك 
صحنه را مي بوس��ید. او زندگي خود را 
س��ال ها وقف هنر ك��رد و اینجا همه با 

عشق آمدند.
او افزود: جمشید مشایخي همواره در 
تاریخ هنرهاي نمایش��ي این مملكت 
باق��ي مي ماند و ما بای��د مكان هایي را 
به ن��ام چنین هنرمنداني نامگ��ذاري كنیم. البته 
در س��الن هاي تئاتر این اتفاق افت��اده ولي چرا در 
سالنهاي سینما این كار صورت نمي گیرد؟ هرچند 
امیدوارم بحث هایي كه براي نامگذاري كوچه محل 
زندگي اش شده، عملي شود تا آن كوچه كه با حرف 
جیم و شروع نام جمشید است به اسم او ثبت شود. 
جمشید مشایخي زنده و پایدار است و همواره در 

ذهن ما باقي مي ماند.
در ادامه علي نصیریان هنرمند پیشكسوت عرصه 
بازیگري به جایگاه آمد و گفت: اول از مردم نازنین 
تشكر مي كنم كه در مراس��م وداع ایشان تشریف 
آوردند و نیز از دیگر هنرمندان و مسووالن. نصیریان 
س��پس با بیان خاطره اي یادآور شد: قبل از اینكه 
دولت و هنره��اي زیبا در تئات��ر كار جدي كنند، 
م��ا در یك خانه اي تئاتر تمرین مي كردیم. س��ال 
۳۶ با آقاي مش��ایخي آنجا آشنا شدم كه آن زمان 
كارمند تشكیالت تئاتر بود. براي كاري یك بازیگر 
كم داشتیم كه از ایشان دعوت كردم و او استقبال 
كرد و بعد در چند دوره جدا با هم كار كردیم. آقاي 
مشایخي در آن دوران خوش درخشید مخصوصًا 

كه خوش تیپ هم بود.
او ادامه داد: او بعدها در سنگلج هم خوش درخشید 
و سپس به سینما رس��ید كه در این سه مقطع به 
جایگاه و درخشش ویژه اي دست یافت. یك بار دیگر 
فیلم »گاو« را ببینید كه در همان نقش كوتاه چه 
كرد و مي بینیم كه واقعًا نقش كوچك وجود ندارد 
اما بازیگر كوچك ممكن است داشته باشیم. آقاي 
مشایخي عزیز یكي از ستون هاي اساسي هنرهاي 
نمایشي ایران بود و وقتي اینها مي روند، این بنا به 
نظرم سست مي شود. هر چند مطمئنم هر نسلي 
هنرمندان با اس��تعداد و خالق خود را دارد و جاي 
ما ُپر مي ش��ود اما این را هم نمي شود نگفت كه هر 
كس جایي دارد و كس��ي مثل مشایخي جایش ُپر 

نمي شود. 

فیلم »ایرو« س��اخته ه��ادي محقق با 
»درخت گالبي وحش��ي« نوري بیلگه 
جیالن، در بخش مسابقه جشنواره فیلم 

پكن، رقابت مي كند.
پانزده فیلم راه یافته به بخش مسابقه، 
نهمین جشنواره بین المللي فیلم پكن 
مشخص ش��دند. از میان بیش از هزار 
فیلم شركت كننده از صد كشور جهان 

فیلم هاي آهنگساز، یك مرد خوش شانس، نگهبان، 
والتر، غروب آفتاب، زمین سرگردان، ترس، زمان هاي 
شادتر، گربه ش��گفت انگیز، انوردودا، برگشت بن، 
تهران ش��هر عش��ق، جهاني دیگر، درخت گالبي 
وحشي و ایرو براي دریافت جایزه تاین تن، انتخاب 
شدند. ایرو سومین فیلم بلند سینمایي هادي محقق، 
روایت پیرمردي سالخورده است كه در انتظار خبري 
از فرزند خود است، پیش تر در فستیوال هاي همچون 
س��ائوپائولو برزیل، گوا هند و بخش ش��ورش هاي 
بي دلیل فستیوال تالین و جشنواره فیلم هاي ایراني 
پ��راگ، حضور داش��ت. حمداهلل عزی��زي، محمد 
آذرخش، مهیار آب روان و حسین قزلباش، بازیگران 

فیلم هستند.
س��ایر عوامل تولید فیلم سینمایي »ایرو« عبارتند 
از؛ تهیه كننده رضا محقق، فیلمنامه هادي محقق 
براساس طرحي از هادي محقق و وحید حاجیلویي، 

مدی��ر فیلمب��رداري علي ش��اهیده، 
صداب��ردار علیرضا كریم ن��ژاد، تدوین 
حس��ین حش��مت نیا، هادي محقق. 
صداگ��ذار حس��ین قورچی��ان، طراح 
گریم پدرام زرگر، طراح صحنه ولباس 
حسین قورچیان، دستیار اول و برنامه ریز 
محس��ن دین محمد، منش��ي صحنه 
ماندانا قاس��مي، اصالح رنگ س��امان 
مجدوفایي، طراح پوستر فرود عباسي، فضاي مجازي 
امیر مهدي نوري، آنونس ایمان موس��وي و مشاور 

رسانه اي و روابط عمومي اردوان زیني سوق.
رابین مینكف دارنده جایزه اسكار به عنوان رییس 
هیات داوران در كنار س��یلویوكاززي از شیلي، بائو 
پینگ كائو از چین، س��رگئي دوورس��ووي روسي، 
كاریناالو از هنگ كنگ، سیمون وست بریتانیایي 
و مجید مجیدي از ایران فیلم هاي بخش مس��ابقه 
جشنواره را داوري مي كنند. در بخش هاي مختلف 
جش��نواره، در كنار بخش اصلي رقابتي، بازار فیلم 
پكن با عنوان بزرگ ترین بازارهاي فیلم در آس��یا با 
بیش از ۱4 میلیارد دالر اعتبار و ارزش قرارداد، وجود 
دارد. این رویداد هنري از ٢٤ت��ا ٣١ فروردین )۱۳ 
تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۹( در ش��هر پكن برگزار مي شود. 
مدیریت پخش بین المللي فیلم ایرو برعهده محمد 

اطبایي است.

تاريخنگاري

قطع روابط ديپلماتیك ايران و امريكا
هجدهم فروردین ۱۳۵۹، جیمي كارتر رییس جمهوري امریكا، در فرماني روابط 
دیپلماتیك خود را با جمهوري اسالمي ایران قطع كرد و به باقي مانده دیپلمات هاي 
ایران در امریكا دستور داده شد در ۲4 ساعت آینده خاك امریكا را ترك كنند. این 
دستور كه ۵ ماه پس از تصرف سفارت امریكا در تهران توسط دانشجویان مسلمان 
پیرو خط امام صادر شد، عكس العمل جدید دولت آن كشور در برابر گروگان گیري 
دیپلمات هاي امریكایي در ایران بود. امام خمیني)ره( در پیامي با اشاره به انتشار خبر 
دستور كار تر براي پایان روابط سیاسي ایاالت متحده با ایران فرمودند: »اگر كار تر 
در عمر خود یك كار خیر كرده باشد، همین قطع رابطه است«. كار تر در سخنان 
خود درباره قطع رابطه با ایران گفت: »... مطالبات شاكیان امریكایي و شركت ها، از 
اموال مسدود شده ایران در امریكا برداشت خواهد شد و مسوولیت بحران با شوراي 
انقالب ایران است كه خود را پشت سر دانشجویان پنهان مي كند. اگر گروگان ها 
آزاد نشوند، تصمیمات شدید تري علیه ایران اتخاذ خواهد شد و امریكا با هم پیمانان 
خود اقدامات مقتضي به عمل خواهد آورد. هیچ ویزاي جدید براي ایرانیان صادر 

نخواهد شد و كلیه ویزاهاي صادر شده پس از بحران باطل است...«
در پي این تصمیم، از یكس��و دفتر امام خمیني )ره( اعالم كرد »نظر امام در مورد 
گروگان ها عوض نش��ده و مثل گذشته س��فارت و گروگان ها تا تشكیل مجلس 
شوراي اسالمي و تعیین سرنوشت آنها توسط وكالي مردم در دست دانشجویان 
باقي خواهد ماند« و از جانب دیگر امام خمیني خود بیانیه جداگانه اي در این رابطه 
منتشر كردند. امام خمیني)ره( در این پیام با اشاره به انتشار خبر دستور كار تر براي 
پایان روابط سیاسي ایاالت متحده با ایران گفته بود: »اگر كار تر در عمر خود یك كار 
خیر كرده باشد، همین قطع رابطه است.« در بخشي از این پیام آمده است: »ملت 
شریف ایران، خبر قطع رابطه بین امریكا و ایران را دریافت كردم. اگر كار تر در عمر 
خود یك كار كرده باش��د كه بتوان گفت به خیر و صالح مظلوم است همین قطع 
رابطه است. رابطه بین یك ملت بپا خاسته براي رهایي خود از چنگال چپاولگران 

بین المللي با یك چپاولگر عالم خوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به  نفع چپاولگر 
است. ما این قطع رابطه را به فال نیك مي گیریم چون كه این قطع رابطه دلیلي بر 
قطع امید دولت امریكا از ایران است، ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزي نهایي 
را كه قدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه یعني خاتمه دادن به چپاولگري ها كرده 
اگر جشن بگیرد حق دارد.«  كار تر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات 
سیاسي و اقتصادي علیه جمهوري اسالمي ایران به عمل آورده بود. در نخستین 
عكس العمل، روز ۲۲ آبان ۱۳۵۸ دستور توقیف كلیه دارایي هاي ایران در بانك هاي 
امریكایي و شعبه هاي خارجي آن را صادر كرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. 
در ۱۳ آذر، پانزده عضو شوراي امنیت تحت فشار امریكا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 

4۵۷ را در محكومیت اشغال سفارت امریكا در تهران منتشر كردند.

میراثنامه

كشف مقبره اي رنگارنگ و حیوانات مومیايي در مصر
باستان شناسان مصري روز جمعه از كش��ف مقبره اي مملو از تصاویر ظریف و 
رنگارنگ كه گمان مي رود متعلق به اوایل حكومت بطلمیوسي باشد، خبر دادند. 
به گزارش رویترز، این مقبره كه براي مردي به نام »تاتو« و همسرش در نزدیكي 
شهر »سوهاج« مصر ساخته شده بود، یكي از هفت آثاري است كه ماه اكتبر در 
این منطقه كشف شده است. دیوارهاي نقاشي شده این مقبره روند مراسم تدفین 
و شجره نامه خانوادگي این مومیایي را كه به زبان هیروگلیف نوشته شده است 
به تصویر مي كشد. »مصطفي وزیري« دبیركل شوراي عالي آثار تاریخي مصر در 
حالي كه این اثر را به عنوان »مقبره اي زیبا و رنگارنگ« توصیف كرد، افزود: این 
مقبره از یك داالن مركزي و یك اتاق شامل دو تابوت سنگي تشكیل شده است. 
داالن مركزي به گونه اي طراحي شده است كه به دو قسمت تقسیم مي شود. در 
این مقبره تصاویري از مالك این مقبره وجود دارد كه او را در حالي كه هدایایي از 

خدایان مختلف دریافت یا به آنها تقدیم مي كند، دیده مي شود.
دو مومیایي، از جمله مومیایي یك زن ۵۰-۳۵ ساله و پسربچه اي ۱4-۱۲ ساله 
نیز در میان آثار باستاني است كه به نمایش گذاشته شده است. حدود ۵۰ حیوان 

مومیایي شده، از جمله موش و شاهین نیز در این مقبره كشف شده اند.
دودمان بطلمیوسي تا حدود سه قرن ادامه یافت و با به روي كار آمدن مصر رومي در 
سال پیش از میالد مسیح خاتمه یافت. آثار باستاني مصر از جذابیت بسیاري براي 

گردشگران برخوردار هستند و از آنجایي كه آمار بازدیدكنندگان این كشور پس از 
ناآرامي هاي ایجاد شده به دنبال »بهار اسالمي )عربي( « در كشورهاي شمال آفریقا 
در سال ۲۰۱۱، دچار كاهش شده بود، مقامات مصري امیدوار هستند اكتشافات 

جدید به رشد این آمار كمك كنند.

ايستگاه

  اثر جديد »هارلن كوبن«
در لیست پرفروش ها

خط ونشان سیاسي جیم كري 
براي نامزدهاي انتخابات امريكا 

رم��ان جدی��د »هارل��ن 
كوبن« با ن��ام »فرار كن« 
در هفت��ه دوم ف��روش 
در لیس��ت كتاب ه��اي 
پرفروش داستاني آمازون و 
نیویورك تایمز قرار گرفت.

»فرار كن« همچون دیگر 
آثار این نویسنده، مهیج و 

معمایي است و داستان دختري را كه به دلیل اعتیاد 
به مواد مخدر دچار سردرگمي و آشفتگي مي شود و 
تصمیم مي گیرد خانواده اش را ترك كند و مشكالت 
پیچیده اي را ك��ه والدین او ب��راي محافظت و پیدا 

كردنش با آنها مواجه مي شوند روایت مي كند.
»فرار كن« در هفته دوم فروش خود در رتبه س��وم 
نش��ریه نیویورك تایمز و رتبه هفتم آم��ازون قرار 
دارد. »هارلن كوبن« از جمله نویسندگاني است كه 
جایزه هاي متعددي از جمله جایزه پرسودترین كتاب 
جنایي جهان را در كارنامه خود دارد. برخي از آثار او 
همچون »یك بار فریبم بدهي«  و »مخمصه« به زبان 
فارسي ترجمه شده اند. از دیگر آثار پرفروش این هفته 
نشریه نیویورك تایمز به »جایي كه خرچنگ ها آواز 
مي خوانند« نوشته »دلیا اونز« و »امپراتوري سلتي« 

نوشته »كلیو كاسلر« مي توان اشاره كرد.

جی��م ك��ري ك��ه اخیراً 
از  یك��ي  دلی��ل  ب��ه 
نقاش��ي هایش، وارد یك 
درگیري لفظي توئیتري 
با نوه بنیتو موس��ولیني 
ش��ده بود، گفته اس��ت 
در آس��تانه انتخاب��ات 
ریاست جمهوري امریكا 

جدي تر وارد میدان مي شود. به گزارش ورایتي، جیم 
كري با بسیاري از كارتون هایش سیاست هاي معاصر 
را مورد انتقاد قرار داده است، مخصوصاً سیاست هایي 
كه توسط دونالد ترامپ اتخاذ مي شود؛ اما او مي گوید 
در حال حاضر بیش از حد زود است كه بخواهد در 
مورد انتخابات ریاست جمهوري سال ۲۰۲۰ نظر 
بدهد. او گفت: ماه پیش از انتخابات كارم را ش��روع 
مي كنم؛ وقتي كه بیشتر نامزدها كنار رفته باشند و 
باقي مانده ها شعارهاي ش��ان را شكل داده باشند و 
بدانند درباره چه چیزي صحبت مي كنند. جیم كري 
در مراسم »سینماكان« همچنین درباره مجادالتش 
با الساندرا موس��ولیني كه یكي از اعضاي پارلمان 
اروپاست به ورایتي گفت: كمي آزاردهنده است كه 
او در دولت كار مي كند، نه به خاطر اینكه او در دولت 
اس��ت، بلكه به خاطر اینكه مشخصًا از بدطینتي و 
ش��رارت حمایت مي كند. فعالیت هاي این بازیگر 
و هنرمند سیاس��ي اخیراً بحث برانگیز شده است؛ 
به خصوص زماني كه تصویري از نقاشي جدید خود 
را در توئیتر به اشتراك گذاشت و بنیتو موسولیني و 
معشوقه اش كالرتا پتاچي را در حالي نشان مي داد 
كه از پا آویزان ش��ده اند. او زیر نقاش��ي نوشته بود: 
اگر مي خواهید بدانید نتیجه فاشیسم چه چیزي 
مي شود، فقط از بنیتو موس��ولیني و معشوقه اش 
كالرتا بپرسید. الساندرا نوه بنیتو موسولیني بعد از 
انتشار این نقاشي در توئیتر خود و خطاب به كري 

نوشته بود: تو یك آشغال هستي.
كري گف��ت: او هر وقت بخواه��د مي تواند كارتون 
را برعكس كند. آن وقت این طور به نظر مي رس��د 
ك��ه پدربزرگش دارد از ذوق و ش��وق ب��اال و پایین 
مي پرد. راه حلش همین است. فقط باید آن اخم را 
هم برعكس كند. این بازیگر همچنین گفت اخبار 
تلویزیون كابلي »یك بازي است براي مجذوب نگه 
داشتن مخاطب« كه واقعًا براي همه بسیار بد است. 

دبیر فدراسیون شنا: حاضر به واگذاري استخر آزادي نیستیم

حاشيه هاي يك شكست 

دبیر فدراسیون شنا گفت: به هیچ عنوان 
حاضر به واگذاري استخر قهرماني آزادي 
نیستیم چون تنها استخر استاندارد ما است 
و در این مورد به ش��ركت توسعه هم نامه نزده ایم كه این 
استخر را نمي خواهیم و از برخي صحبت ها تعجب مي كنم. 
صبح دیروز مسووالن مجموعه ورزشي آزادي با نصب بنري 
در ورودي این مجموعه از تعطیلي این استخر خبر دادند 
تا صحبت ها و خبرهاي واگذاري این استخر قهرماني به 
بخش خصوصي بیش از پیش قوت بگیرد كه این موضوع 
با واكنش تند اهالي شنا همراه بود. در واكنش به این خبر 
از سوي شركت تجهیز اماكن ورزشي اعالم شد كه پیش 
از این فدراسیون شنا در نامه اي به شركت توسعه و تجهیز 
اعالم كرده است كه به دلیل باال بودن هزینه هاي نگهداري، 
قصد در اختیار داشتن استخر قهرماني آزادي را ندارد اما، 
فرید فتاحیان دبیر فدراس��یون شنا، شیرجه و واترپلو با 
تكذیب این موضوع گفت: ما همیشه گفته ایم كه استخر 

قهرماني آزادي براي فدراسیون شنا است و به هیچ عنوان 
حاضر نیستیم این استخر را به شخص یا ارگان خاصي 

واگذار كنیم. از ابتداي تأسیس این استخر براي توسعه 
ورزش قهرماني و شنا ساخته شده است.

اتفاقاتي كه در هش��تاد و نهمین درب��ي تهران رخ 
داد و منجر به شكست استقالل برابر رقیب دیرینه 
ش��د، دردس��رهاي جدیدي را براي كاپیتان آبي ها 
ایجاد كرده كه ممكن است به خروج وي از این تیم 

منجر شود.
شكست با یك گل مقابل پرسپولیس در هفته بیست 
و سوم لیگ برتر سرآغازي بود براي اتفاقات تازه اي 
در تیم اس��تقالل كه از آن به عنوان حاشیه هاي این 

تیم یاد مي شود.
خوردن گل از داخل محوطه جریمه با ضربه سر یك 
بار دیگر ضعف كهنه كاپیتان آبي پوشان را روي خروج 
برمال كرد و پس از آن شائبه نقش وي در تعیین زننده 
ضربه پنالتي، باعث شد تا زخم كهنه هواداران این تیم 
نسبت به مشاركت رحمتي در برخي از تصمیمات 
مربیان س��ر باز كند تا از بع��د از آن بازي هجمه اي 
بي سابقه نسبت به سید مهدي رحمتي ایجاد شود. 
هواداران استقالل پس از شكست در دربي با شدتي 
بي سابقه دس��ت به انتقاد از كاپیتان تیمشان زده و 
با هش��تگ » نه_  به_ تمدید_  رحمتي« در فضاي 
مجازي به استقبال جدایي وي در پایان فصل رفتند. 
گذشت زمان نه باعث فروكش كردن خشم هواداران 
اس��تقالل ش��د و نه باعث شكسته ش��دن سكوت 
كاپیتان آبي پوش��ان در مقابل منتقدانش. در همه 
سال هاي اخیر رحمتي رابطه خوبي با مربیانش در 
استقالل و تیم ملي نداشته و معمواًل پایاني نه چندان 
مسالمت آمیز با مربیانش داشته است. قطع همكاري 
رحمتي با امیر قلعه نویي، مظلومي و منصوریان در 
استقالل و كارلوس كي روش در تیم ملي دوستانه و 

همراه با خاطرات خوب نبوده كه این نقطه ضعف براي 
او محسوب مي شود.

مطلب دیگري ك��ه از نقاط ضع��ف در كارنامه این 
بازیكن باتجربه محسوب مي شود، حضور در تمامي 
شكست هاي سنگین یك دهه اخیر این تیم است. از 
شكست هاي سنگین آسیایي آبي پوشان مقابل العین 
و السد با ۶ و ۳ گل تا دو شكست بحث برانگیز این تیم 
مقابل پرسپولیس با نتایج ۳ بر ۲ )ایمون زائد( و 4 بر 
۲ و شكست هاي سنگین برابر تراكتورسازي و حتي 

یك شكست با 4 گل مقابل ملوان.
در روزهایي كه منتقدان رحمتي به شدت بر علیه وي 
موضع گرفته و خواهان جدایي او از استقالل هستند، 
یادآوري خاطرات این شكستها كه بعضًا در سرنوشت 
مربیان و مدیران گذشته این باشگاه هم دخیل بوده 
موجب خشم بیش��تر هواداران استقالل از كاپیتان 
تیم شأن مي شود. به گزارش مهر، بعد از این اتفاقات 
خبر تأیید نشده یا بهتر است بگوییم شایعه اي فضاي 
مجازي را در نوردید مبني بر اعالم آمادگي رحمتي 
براي خداحافظي از استقالل در پایان فصل. این خبر 

در حالي در فضاي مجازي دست به دست شد كه با 
هیچ واكنشي از سوي كاپیتان آبي پوشان مواجه نشد 
تا كمي بیشتر جدي گرفته شود. سوال این است آیا 
در حالي كه انتظار مي رفت رحمتي نسبت به این خبر 
واكنش نشان داده و آن را تكذیب كند، با سكوت معنا 
دارش این خبر را به صورت تلویحي تأیید كرده است؟ 
از جمله انتقاداتي كه برخي از مربیان سابق رحمتي 
به خصوص در استقالل نسبت به وي داشته و همین 
موضوع از عوامل اختالف آنها با كاپیتان تیمش��ان 
ش��ده، تمایل وي به مشاركت در برخي تصمیماتي 
اس��ت كه فراتر از وظایف یك بازیكن اس��ت. برخي 
از مربیان س��ابق وي در استقالل از دخالت هاي این 
بازیكن در تصمیمات فني دل خوشي نداشتند و این 
نیز عاملي براي اختالفاتي بود كه بعضًا هنوز هم به 

قوت خود باقي است.
آخری��ن نمونه این هم ش��ائبه دخال��ت در تعیین 
پنالتي زن استقالل در دربي ۸۹ بود كه گفته هاي شفر 
در نشست خبري پس از بازي هم بر این شائبه اضافه 
كرد. هرچند سرمربي آبي پوشان ساعاتي پس از بازي 
در مصاحبه اي كه روي خروجي رسانه رسمي باشگاه 
استقالل قرار گرفت س��عي در تكذیب این موضوع 
داشت، اما صحبت هاي وي در نشست خبري روي 
ذهن هواداران استقالل تاثیرش را گذاشته بود. همه 
این عوامل دست به دس��ت هم داده تا پس از دربي، 
روزبه روز بر تعداد مخالفان تمدید قرارداد با رحمتي 
در استقالل در بین هواداران این تیم اضافه شود كه 
مشخص نیس��ت با ادامه این روند آیا رحمتي فصل 

آینده هم در استقالل خواهد بود یا خیر.

ورزشي
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